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Girtinas posūkis
Lietuvių Diena Kanadoje ir kituose kraštuose nėra naujosios 

išeivijos išradimas. Ji jau buvo rengiama senosios išeivijos JAV- 
se. Sunku pasakyti, ar naujieji išeiviai pradėjo rengti Lietuvių Die
nas nusižiūrėję Į senuosius, ar atrado tą patį kelią nepriklausomai. 
Kaip ten bebūtų, Lietuvių Dienos pasidarė populiarios ir Austra
lijoje, ir Kanadoje, ir JAV-se. Jeigu jų dar nėra Pietų Amerikoje 
ir kitur, vertėtų pabandyti jas įvesti. Tai masiniai lietuvių sąskry
džiai, kurie įgalina išeiti iš siauro kasdieninio masto ir surengti 
plačių užmojų renginius. Jie atgaivina lietuviškąjį gyvenimą, pa
kelia tautines nuotaikas, pažadina entuziazmą, paskatina naujiem 
darbam. Lietuvių Dienos yra ypač svarbios mažom kolonijom, kur 
didesnio masto lietuviški renginiai neįmanomi. Suvažiavę iš įvai
rių vietovių tautiečiai gali pamatyti ir išgirsti tokių dalykų, kurių 
kitur nėra. Didesnis dalyvių skaičius įgalina rengėjus paruošti to
kią programą, kuri paskirai kolonijai nebūtų įmanoma. Be to, pri
sideda ir socialinio pobūdžio aspektas — L. Dienos yra puiki proga 
atnaujinti ryšius su kitose vietovėse gyvenančiais tautiečiais. Tau
tinėje bendruomenėje šis aspektas yra reikšmingas dalykas, nes 
tai priešinimasis izoliacijai, kuri tolina mus vieną nuo kito, vėsina 
tautinę šilimą ir verčia glaustis prie svetimųjų. Lietuviškieji są
skrydžiai šildo atvėsusius santykius ir gaivina tautinę šeimą.

★ ★ ★
Kad Lietuvių Dienos išeivijoje netaptų vien pramoginiu pasi- 

žmonėjimu, bet būtų ir tikra kultūrine atgaiva, svarbu neapleisti 
pagrindinio L. Dienų aspekto, būtent, kultūrinio. Kitaip L. Die
nom gresia išsigimimas. Dėlto šiuo klausimu nekartą teko rašyti 
“TŽ” skiltyse ir liūdėti menkėjančiu LD lygiu Kanadoje. Staiga 
betgi atėjo lyg ir atgimimas, pasireiškęs Hamiltone po 25-rių metų 
veiklos. Būdinga tai, kad čia pradėta LD tradicija davė impulsą 
atgimimui, š.m. spalio 12 d. įvykusi LD ir dainų bei tautinių šokių 
šventė buvo renesansinis posūkis. Ji parodė, kad ir be JAV-bių 
tautiečių pagalbos Kanados lietuviai yra pajėgūs suruošti plates
nio masto renginius bei sutelkti savąsias kultūrines pajėgas. Su
traukus beveik visus chorus ir tautinių šokių grupes, susidarė gana 
impozantiškas vaizdas, rodąs, kad Kanadoje yra kultūrinių lietu
vių pajėgų, tik dažnai trūksta organizacinės iniciatyvos ir ištver
mės. Sutelktinėmis jėgomis atlikta programa šiemetėms Lietuvių 
Dienoms Kanadoje davė stiprų kultūrinį pobūdį. Visi pamatėm, 
kad ir Kanadoje yra daug gyvojo lietuviško gintaro, kurio pilnas 
žėrėjimas pasireiškia tada, kai paskiri jo gabalai sutelkiami į vieną 
vietą. Tokia proga vertėtų sukviesti daugiau kanadiečių svečių 
įvairių tautybių, reklamuoti šventę angliškoje ar prancūziškoje 
spaudoje ir tuo būdu išeiti platesnėn viešumon.

★ ★ ★
Džiaugiantis nauju posūkiu gerojon pusėn, kyla betgi ir klau

simas: ar pirmoji Kanados lietuvių dainų bei tautinių šokių šventė 
bus kartojama kasmet vis kitoje vietovėje? Nors tai labai pasigė
rėtinas dalykas, tačiau kasmetinis,kartojimas gali jį sukasdieninti. 
Dėlto dainų bei tautinių šokių šventes reikėtų rengti kas dveji ar 
treji metai. Sekančiais, t.y. 1976 m., Kanados lietuviai turbūt 
negalės tokios šventės rengti savo krašte, nes S. Amerikos mastu 
rengiama tautinių šokių šventė Čikagoje, kurioje dalyvauja ir ka
nadiečiai. Bet tai nereiškia, kad Kanados Lietuvių Dienos turėtų 
atsisakyti svaraus kultūrinio turinio. Sekančiais metais Lietuvių 
Dienose, kurios įvyks Montrealyje, galėtų būti suruošti kitokio po
būdžio kultūriniai renginiai. Pvz. seniai bematėm savųjų dailinin
kų kūrybą. Reikėtų ta proga sutelkti visų žanrų vaizdinį meną ir 
parodyti Kanados lietuvių dailininkų pajėgumą, išleisti ta proga 
informacinį leidinį. Be to, vienas vakaras galėtų būti skirtas teat
rui. Mūsų “Aukuras”, sustiprintas kviestiniais aktoriais, per me
tus galėtų paruošti tinkamą veikalą. Kadangi tai pasaulinės olim
piados metai, derėtų surengti iškiliųjų sportininkų varžybas. Neuž
mirštini ir mūsų solistai, rašytojai, poetai. Ir jiems turėtų būti 
rasta vieta L. Dienose, nors ir ne kasmet. Taigi matome, kad gali
mybių yra. Tik svarbu, kad LD rengėjai negrįžtų į kermošinį stilių 
ir tęstų Hamiltone pradėtą naująjį posūkį augštesnio lygio linkme.

Pasaulio įvykiai
PRANCŪZIJOS PREZ. V. G. D’ESTAINGAS VIEŠNAGĘ SOV. SĄJUNGOJE 
užbaigė su kompartijos vadu L. Brežnevu pasirašyta politine de
klaracija, liečiančia Helsinkio nutarimų įgyvendinimą ir siūlančia 
pasaulinę atominius ginklus turinčių valstybių konferenciją. Vieš
nagės pradžioje V. G. d’Estaingas, remdamasis Helsinkio gairių 
atolydžiu, pasisakė už ideologinį nusiginklavimą, bet nesusilaukė 
L. Brežnevo pritarimo. L. Brežnevas pabrėžė, kad atolydis nereiš
kia Kremliaus ideologinio karo užbaigos su Vakarais, nors yra svei
kintinas žingsnis įtampai sumažinti ir taikai pasaulyje užtikrinti. 
Paskutinėje spaudos konferencijoje V. G. d’Estaingas sušvelnino 
savo poziciją pastaba, kad atolydis neverčia nė vienos pusės atsi
sakyti pasirinktos valdymosi sistemos. Spėliojimų apie V. G. d’Es- 
taingo ir L. Brežnevo nesutari- •--------------------------------------

Premjeras P. E. Trudeau, 
Padėkos Dieną susikvietęs Ota- 
von provincijų premjerus, pa
skelbė gaires kovai su infliaci
ja. Tos gairės iš tikrųjų yra 
kainų bei atlyginimų kontrolė 
sekančių .trejų metų laikotar
piui su griežtomis baudomis jų 
nesilaikantiems. Metiniam at
lyginimų bei kainų didinimui 
įvedama 10% riba, kuri bus tai
koma visoms valdžios instituci-- 
joms, Misoms firmoms, turin
čioms daugiau kaip 500 tarnau
tojų, ir statybos bendrovės su 
daugiau kaip 20 darbininkų. Tas 
nuošimtis taikomas ir visiems 
laisvų profesijų kanadiečiams, 
dividendais bei kitomis finansi
nėmis priemonėmis gaunamoms 
pajamoms. Paskelbti varžtai 
taipgi liečia provincinės val
džios bei miestų savivaldybių 
įstaigas ir jų tarnautojus. Jų 
įgyvendinimu turės pasirūpinti 
provincijų premjerai ir miestų 
burmistrai. Provincinės vyriau
sybės taip pat įpareigojamos su
varžyti tokias jų žinioje esan
čias sritis, kaip pvz. gyventojų 
nuoma už pastogę. Gairėmis pa
vadinta kontrolė palies apie 75 
% visos Kanados ekonomijos. 
Didinant atlyginimus 10%, įve
dama maksimali $2.400 riba ir 
minimali $600, iki kurios netai
komas 10% suvaržymas. Kitais

Kainų kontrolė
žodžiais tariant, kanadiečiai, ku
rių metinis uždarbis nesiekia 
$6.000, turės teisę reikalauti 
daugiau nei 10%, o visi tie, ku
rių atlyginimas prašoka $24.000, 
bus priversti pasitenkinti $2.- 
400. Sis projektas jau yra susi
laukęs kaikurių politikų ir spau
dos kritikos dėlto, kad daugiau 
uždirbantieji gaus ir didesnius 
atlyginimų padidinimus. Pvz. 
kanadietis su metiniu $6.000 už
darbiu, vos suduriąs galą su ga
lu, tegalės gauti $600, o pasitu
rinčiai gyvenantis ir mažiau in
fliaciją jaučiantis $20.000 paja
mų kategorijoje turės teisę į 
$2.000. Kritikams atrodo, kad 
šis principas kovoje su infliaci
ja dar labiau padidins tarp ne
turtingųjų ir turtuolių susida- 
darantį tarpą. Išimtinais atve
jais metinis atlyginimų didini
mas galės būti sumažintas iki 
8% arba pakeltas iki 12%. 
Kontrolės paliestoms firmoms 
leidžiamas kainų paaugštinimas 
turi būti susietas su jų padidė
jusiomis išlaidomis. Pastaro
sioms sumažėjus, bus laukiama 
ir kainų sumažinimo. Išimtis 
yra numatyta maisto gaminiams 
ir energijos ištekliams, kad bū
tų užtikrinta pakankama pasiū
la, nors iš tikrųjų kaikurie mais
to gaminiai lig šiol pasižymėjo

(Nukelta į 8-tą psl.)

Toronto gintarictės šoka “Sadutę”. Kairėje — ansamblio pranešėja Regina Krasauskaitė, dešinėje __ nuotakos
vaidmenyje Lilija Zenkevičiūtė Nuotr. O. Bandžiaus

Didžioji lietuviu, šventė
Didžiai sėkmingos Kanados Lietuvių Dienos • Pirmoji dainų ir tautinių šokių 

šventė, kuroje dalyvavo 300 dainininkų, 350 šokėjų ir 3500 žiūrovų

Pirmą kartą Kanados lietu
vių istorijoje š.m. spalio 12 d. 
buvo surengta dainų ir tautinių 
šokių šventė Hamiltone. Ji buvo 
sujungta su XXI Kanados Lie
tuvių Diena. Kadangi tai buvo 
per kelias dienas nusitęsęs ren
ginys, jį reikia jau vadinti Ka
nados Lietuvių Dienomis. Ha
miltono burmistras V. K. Copps 
jas pavadino Lietuvių Savaite ir 
ją paskelbė nuo spalio 6 iki 13 
d. Spalio 7 d. Daugiakultūriame 
Centre buvo atidaryta dailinin
kų Tamošaičių paroda, dalyvau
jant apie 50 kviestinių svečių. 
Jų tarpe buvo ir anglų kilmės 
kanadiečių, tad KLB kultūros 
komisijos pirm. E. Kudabienei 
teko kalbėti ne vien lietuviškai. 
Spalio 8 d. buvęs Lietuvos ir 
Kanados šachmatų meisteris P. 
Vaitonis žaidė simultaną su 20 
šachmatininkų ir laimėjo net 19 
žaidimų. Tas vakaras sulaukė 
nemažo vietinės spaudos dėme
sio.

Spalio 10 d. Jaunimo Centre 
įvyko jaunimo susipažinimo va
karas, kuriame jaunatviškai 
linksminosi apie 300 jaunimo, 
trankiai muzikai grojant.

Susipažinimo vakaras
Didysis susipažinimo balius, 

kaip tradicinė Kanados Lietu
vių Dienų dalis, įvyko erdvioje 
Hamiltono kareivinių (Armo
ries) salėje. Spūstis buvo tokia, 
kad vėliau atvykę jau neberado 
vietų atsisėsti, nors rengėjai pri
statė papildomų stalų. Grįžę iš 
to vakaro skelbė, kad jame da
lyvavo 4000 lietuvių. Patikrinus 
pas rengėjus betgi paaiškėjo, 
kad salėje buvo paruošta 2000 
vietų, vėliau pridėta papildomų 
stalų. Taigi, iš viso ten galėjo 
būti apie 2.200 (tiek bilietų par
duota). Ir tai jau rekordinis 
skaičius tokiame renginyje. Bu
vo tautiečių beveik iš visų Ka
nados lietuvių gyvenviečių ir 
kaimyninių JAV miestų. Jiems 
tai buvo maloni proga atnaujin
ti senas pažintis, užmegzti nau
jas ir pasilinksminti šokių muzi
kos ritme.

Hamiltono katedroje
Sekmadienio pamaldas lietu

viams evangelikams latvių liute
ronų šventovėje 1 v.p.p. atlaikė 
ir tautinės bei religinės minties 
pamokslą pasakė kun. A. Žilins
kas iš Toronto.

Katalikų pamaldos įvyko 1.30 
v.p.p. Hamiltono katedroje. Jo
je yra 1.300 sėdimų vietų, bet 
jų mūsų tautiečiams šį kartą ne
užteko — daug kam teko stovė
ti. Su choristais ir kunigais bei 
vyskupais (12 kunigų, 2 vysku
pai) pamaldose buvo apie 1.600 
asmenų. Giedotines Mišias atna
šavo vysk. A. Deksnys, V. Euro
pos lietuvių katalikų vyskupas, 
drauge su 6 kunigais. Giedojo 
Hamiltono Aušros Vartų parapi
jos choras, vad. A. Paulionio. 
Giesmės darniai ir gražiai skam
bėjo. Religinio bei patriotinio 
turinio pamokslą pasakė vysk. 
V. Brizgys, skatindamas puose
lėti lietuviškąjį gyvenimą ir ne
atstumti nuo jo lietuviškai ne
kalbančių. Hamiltono vyskupo 
atstovas perskaitė sveikinimą 
lietuviams anglų kalba, pridė
damas ir lietuvišką sakinį. Šv. 
Rašto ištraukas skaitė KLB Ha
miltono apylinkės valdybos pir
mininkė L. Skripkutė ir KLB 
krašto valdybos pirm. J. R. Si
manavičius. Mišių atnašas — 
ostijas ir vyną atnešė gen. Lie
tuvos konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas, H. Žmuidzinienė, inž. J. 
Kšivickis ir p. Kšivickienė. Dau
gybė pamaldų dalyvių priėmė 
Komuniją. Pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu.

“Forume”
Prieš 4 v.p.p. Hamiltono “Fo

rumą” užplūdo tūkstančiai lie
tuvių iš Kanados ir net JAV- 
bių. Rinkosi pasipuošusios šokė
jos ir šokėjai, telkėsi daininin
kai, o jų įkandin — gausūs žiū
rovai (iš viso “Forume” buvo 
apie 4000). “Forumas” —■ tai 
ledo ritulio žaidimų arena, kuri 
šiuo metu jau padengta ledu. 
Kad joje įmanoma būtų šokti, 
ledo grindys buvo uždengtos 
mediniais ketvirtainiais. Tai vie
na iš kliūčių šokėjams — šalta 
buvo ant tokių grindų stovėti ir 
nesaugu šokti. Ir repeticijų, ir 
pačios šventės metu nevienam 
teko virsti. Jauna energija betgi 
viską nugali — šokiai vyko la
bai sklandžiai. Grindų proble
mos neturėjo dainininkai — 
jiems buvo paruoštos pakopos, 
ant kurių galėjo stovėti ir net 
sėdėti. Dainininkų problema 
buvo pastato erdvė — kaiku- 
riose jo vietose sunkoka buvo 
tinkamai girdėti ir pajusti jung

tinio choro (apie 300 asmenų) 
jėgą. Aplamai, “Forumas” yra 
statytas prieš 50 metų ir pato
gumu nepasižymi. Kol kas Ha
miltone tai vienintelė vieta, tin
kama tokiai šventei. Chorui pa
ruošta estrada buvo papuošta 
Lietuvos Vyčiu, tautinės vėlia
vos spalvomis (fonas) ir tulpių 
ornamentais. Be to, buvo iška
binti sveikinimo šūkiai.

Įžygiuoja vienetai
Susirinkus pilnai sporto halei 

žiūrovų, pradedamas chorų ir 
šokių grupių vienetų žygiavi
mas arenon. Grojant montrea- 
liškio “Gintaro” liaudies instru
mentų orkestrui maršo melodi
jas; pirmieji pasirodo dainų 
šventės dirigentai su vadovu V. 
Ver įkaičiu: St. Gailevičius, 
Mme M. Roch, R. Vilienė, Ė. 
Krikščiūnas, A. Ambrozaitis, J. 
Govėdas ir šventės koordinato
rius K. Mileris. Jų įkandin su 
nešamais įrašais įžygiuoja cho
rai: Hamiltono “Aidas”, Hamil
tono AV par. choras, Mont- 
realio Aušros Vartų, Londono 
“Baltijos”, Toronto Prisikėlimo 
parapijos, Montrealio Sv. Kazi
miero, Toronto “Varpas” (trūko 
tiktai Lietuvos Kankinių par. 
choro). Pranešėjai V. Stanevi
čienei paskelbus įžygiuojančio 
vieneto vardą, pasipila gausios 
katutės ir valio! . .. (Užsiregist
ravusių choristų buvo 309).

Tokia nuotaika lydi ir šokių 
grupių įžygiavimą. Paskui vy
riausią vadovę G. Breichmanie- 
nę jaunatvišku ritmu žengia To
ronto “Atžalynas”, Londono 
“Baltija”, Montrealio “Ginta
ras”, Toronto “Gintaras”, Ha
miltono “Gyvataras”, St. Catha
rines “Nemunas” (iš viso 350). 
Daugiausia simpatijų susilaukė 
mažieji šokėjai, kurių buvo ypač 
gausu “Atžalyno”, “Gintaro” ir 
“Gyvataro” eilėse — ištisos at
skiros grupės.

Giesmės ir sveikinimai
. Suskamba jungtinio choro gie
damas, V. Verikaičio diriguoja
mas Kanados himnas ir “Malda 
už tėvynę” (J. Naujalio). Organi
zacinio komiteto vardu įžangos 
žodį tarė jo pirm. L. Skripkutė. 
Iškilmių dalyvius ir rengėjus 
sveikino gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, PLB valdybos pir
mininkas Br. Nainys, Hamiltono

(Nukelta į 5-tą psl.) 

mus sukėlė pastarojo staiga at
šauktas pasitarimas, turėjęs 
įvykti antrąją viešnagės dieną. 
L. Brežnevas netgi nesiteikė sa
vo svečio palydėti į Kremliaus 
kongresų rūmuose jo garbei su
rengtą koncertą. V. G. d’Estain- 
go palydovais buvo premjeras 
A. Kosyginas ir augščiausiojo 
sovieto pirm. N. Podgornas. Iš 
Maskvos V. G. d’Estaingas buvo 
nuvykęs į Ukrainos sostinę Kie- 
vą. Savo prasitarimais žurnalis
tams jis sudarė įspūdį, kad pa
sitarimo atšaukimas turėjo ryšį 
ne su L. Brežnevo negalavimais, 
bet su jųdviejų skirtingu požiū
riu į atolydį. Paskutinę viešna
gės dieną, jau pasirašius politi
nę deklaraciją, L. Brežnevas 
spėliojimus bandė sustabdyti 
nelabai įtikinančiu pasiaiškini
mu, kad tada jį kamavo sloga. 
Pasiūlyta pasaulinė konferenci
ja greičiausiai nesusilauks visų 
atominius ginklus turinčių vals
tybių pritarimo. Neatrodo, kad 
joje sutiktų dalyvauti komunis
tinė Kinija, o ir pati Prancūzija 
šioje srityje laikosi pilno sava
rankiškumo. Amerikiečių avia
cijos ir erdvių technologijos žur
nalo pranešimu, Kinija į pože
minius iššovimo lizdus jau įmon
tavo dvi raketas, taikinius ga
linčias pasiekti už 3.500 mylių. 
Ateityje tokių raketų skaičius, 
be abejonės, gausės ir sudarys 
rimtą pavojų Sovietų Sąjungai.

DR. A. SACHAROVO LAIŠKAS
Nobelio taikos premijos lau

reatas dr. A. Sacharovas neat
vyko Kopenhagon į jo vardu 
pavadintą Sovietų Sąjungos teis
mą, tiriantį šios komunistinės 
valstybės nusikaltimus. Specia
liu laišku dr. A. Sacharovas ra
gina teismo dalyvius reikalauti 
visuotinės amnestijos politi
niams kaliniams Sovietų Sąjun
goje, pilno žmogaus teisių įgy
vendinimo, nes tai yra ne tik 
vakariečių sąžinės reikalas, bet 
ir veiksminga garantija užsitik
rinti saugumą ateičiai. Teismo 
rengėjai simbolinį dr. A. Sacha
rovo dalyvavimą išreiškė tuščia 
kėde su jo pavarde ir didele 
puokšte baltų gėlių. Į dr. A. 
Sacharovo niekinimą įsijungė 
rašytojų oficiozas “Literaturna- 
ja Gazeta”. Pasak šio laikraščio, 
jis esąs nacių ir fašistų rėmė
jas, kurį kaip laboratorijos žiur
kę savo tikslams naudoja anti- 
sovietai. Atsakydamas į tokius 
absurdiškus kaltinimus, dr. A. 
Sacharovas priminė kaltinto
jams, kad šie neapykantos nuo
dai liečia ne tik jį, bet ir jam 
Nobelio taikos premiją pasky
rusį komitetą. Vienas Danijos 
laikraštis teigia, kad sovietų 
kompartijos vadai jau yra nuta
rę dr. A. Sacharovą ištremti už
sienin, bet šiuo klausimu Mask
va nėra padariusi pareiškimo.

POLITINĖ KRIZĖ
Komunistams pataikaujantį 

Australijos darbiečių premjerą 
G. Whitlamą ištiko politinė kri
zė, sukelta opozinių liberalų ir 
krašto partijų koalicijos.-Opozi
cijos ir liberalų vadas M. Fra- 
seris pareikalavo naujų federa
cinio parlamento rinkimų ir pa
grasino sustabdyti pinigų pasky
rimą premjero G. Whitlamo biu
džetui. Tai jis gali padaryti se
nate, kur opozicija turi trijų se
natorių persvarą. Paskatų šiam 
savotiškam ultimatumui buvo 
žemės turtų ir energijos ištek
lių ministerio R. Connor pastan
gos neaiškiais keliais gauti $8 

bilijonų paskolą iš Artimųjų Ry
tų. Premjeras G. Whitlamas jį 
jau atleido iš pareigų, bet nesu
tinka skelbti parlamento rinki
mų. Valdžios įstaigom G. Whit
lamas įsakė atsisakyti visų ne
skubių projektų bei neesminių 
paslaugu, tačiau ir tokiu atve
ju valdžios iždas ištuštės per 
keletą savaičių. G. Whitlamas 
rinkimus planuoja tik tada, kai 
opozicija oficialiai sustabdys pi
nigų paskyrimą. Jis betgi kalba 
ne apie parlamento, o apie se
nato rinkimus, kurie palies pusę 
senatorių ir kuriuos jis visvien 
turėtų paskelbti iki 1976 m. bir
želio 30 d. Opozicijos bandymai 
tokiu keliu pašalinti nepopulia
rų darbiečių režimą gali susi
durti su darbiečius remiančių 
unijų demonstracijomis.

GRIŽO I. PERONIENĖ
Į Buenos Aires po mėnesio 

atostogų grįžo L Peronienė ir 
perėmė prezidentės pareigas iš 
ją pavadavusio I. Luderio. Jos 
grįžimas sutapo su Peronistų 
Diena, kuria šiemet buvo pami
nėtas J. Perono atėjimo politi- 
kon trisdešimtmetis. Centrinėje 
miesto aikštėje susirinko apie 
60.000 peronistų, nepaisančių 
partizanų grasinimų. Prez. L 
Peronienė, atsigavusi po ilgoko 
poilsio, jiems pasakė kalbą, pri
pažįstančią padarytas klaidas ir 
skelbiančią griežtą kovą vadina
miems miestų partizanams, ku
rių eilėse yra kairieji peronis- 
tai ir marksistai. Nuo jų šūvių 
ir bombų vieū tik šiais metais 
jau žuvo 543 asmenys. Naujoji 
teroro banga per 8 dienas pa
reikalavo 112 gyvybių. Kovai su 
partizanais buvo sudaryta vals
tybės saugumo taryba, duodanti 
plačias teises kariuomenei.

ANTISEMITINĖ REZOLIUCIJA
Jungtinių Tautų socialinis ko

mitetas 70:29 balsų santykiu 
priėmė arabų inspiruotą rezo
liuciją, siūlančią šios organiza- 
zacijos visumos posėdžiui sioniz
mą pripažinti rasizmo bei rasi
nės diskriminacijos forma. Di
delė balsų persvara leidžia spė
ti, kad rezoliucija bus patvirtin
ta ir visumos posėdyje. Arabų 
atstovai teigia, kad rezoliucija iš 
tikrųjų yra nukreipta prieš Iz
raelį, “rasistinę ir nacionalisti
nę” žydų valstybę, o ne prieš ju
daizmą. Pasmerkimo dėl rasisti
nės politikos jau yra susilauku
si P. Afrikos respublika, kuri 
buvo pašalintą iš Jungtinių Tau
tų. Už sionizmą smerkiančią re
zoliuciją balsavo arabų valsty
bės, didelė dalis Afrikos ir Azi
jos kraštų, komunistinės valsty
bės, Brazilija, Čilė, Turkija. Iz
raelį gynė JAV, Europos Bend
rosios Rinkos kraštai, Australi
ja, N. Zelandija, keletas P. 
Amerikos valstybių, Liberija ir 
Drambliakaulio Krantas Afri
koje.

NESĖKMINGAS BANDYMAS
JAV atstovai už Sovietų Są

jungai tiekiamus kviečius tikė
josi gauti sovietinės naftos pi
gesne kaina, negu iš arabų vals
tybių. Reikalautą 15% papigini- 
mą sovietų atstovai atmetė dėl 
diplomatinių priežasčių. Pir
miausia tokia nuolaida už kvie
čius būtų buvusi nelabai patogi 
Kremliaus vadams jų valdinių 
ir šiaip jau gerokai kritusiam 
ir šiaip ja ugerokai kritusiam 
Sovietų Sąjungos prestižui ara
bų kraštuose, kur Maskva vis 
dar nori išsaugoti savo įtaką.
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Recenzija ir laisvės galimybės
Atsiliepimas į atsiminimų knygos recenzijų ir klaidų atitaisymas

* TOTALISTINĖSE VALSTYBĖ
SE vykdoma sisteminga mokslinė pa
čių elementariausių teisėtų laisvių 
priespauda buvo Pauliaus VI pa
smerkta kalboje suvažiavusiems iš 
įvairių šalių maldininkams. Maldi
ninkų tuo metu buvo apie 90.000 šv. 
Petro aikštėje. Jų tarpe buvo ir iš 
komunistinės Vengrijos atsiųstoji 
grupė. Kreipdamasis Į vengrus, po
piežius pareiškė įvertinąs visas ti
kinčiųjų ir jų vadovų pastangas 
skleidžiant tame krašte Kristaus 
Evangeliją, kuri yra taip naudinga 
krašto piliečių ir ypač jaunimo ug
dymui.

* MALCOLM MUGGERIDGE, bu
vęs "Punch” redaktorius, kelių kny
gų autorius bei televizijos komenta
torius, Toronto universitete aštriai 
pasisakė prieš pasileidimą, pornogra
fiją ir bendrą moralinį nuosmukį 
Vakarų pasaulyje. Jis pastebėjo, kad 
vakarietiškoji civilizacija išsigims
ta. Tiek instituciniai, tiek asmeniniai 
žmonių ryšiai yra visiškai pašliję — 
lygiai kaip Romos imperijos žlugimo 
išvakarėse. Roma, pasak jo, nesu
byrėjo dėl galios ir turto stokos, bet 
dėl sumenkėjusios moralės, kuria re
miasi visos kitos struktūros. Jei 
žmonės neįgyvendina savyje ir savo 
aplinkoje moralinės tvarkos, jie ne
galės įgyvendinti ir jokios kitos tvar
kos pasaulyje nei ekonominėje, nei 
politinėje, nei socialinėje srityje. 
Daugiausia dėl vakarietiškojo žmo
gaus moralinio nuosmukio bei pasi
metimo jis kaltino televiziją. Jis net 
pridūrė, jog tėvai labai gerai pasielg
tų, jeigu visai neleistų savo vaikams 
žiūrėti televizijos. Televizijoje vaikai 
mato kaip šeima yra pajuokiama, 
vedybinė ištikimybė niekinama, me
džiaginės vertybės nuolat keliamos 
padangėn. Jis pareiškė, kad dažnai 
kalbėdamas per televiziją, jaučia
si kaip viešųjų namų pianistas, kuris 
kartas nuo karto gali paskambinti 
dainą, bent momentui pakeliančią 
žmogaus širdį augštyn. Studento už
klaustas, ką jis mano apie Pasaulio 
Bendrijų Tarybą, pareiškė, kad pa
stangos visų tų Bendrijų taip burtis 
j vieną junginį jam primena vaizdą 
vyrų, susikabinusių rankomis, kad 
neparpultų ar neįsiristų griovin. Jis 
pagyrė Paulių VI už pasisakymą 
prieš dirbtines priemones vengiant 
vaikų. Jo manymu, tai buvęs labai 
teisingas ir išmintingas popiežiaus 
pasisakymas, nes tos priemonės ati
daro duris į besaikį erotizmą — ly
tinio malonumo dėl malonumo jieš- 
kojimą. Sykį tos durys yra praver
tos, kiekviena iš to malonumo kilusi 
gyvybė su laiku taps nereikalingu 
priedu, o ne dieviškąja dovana. Ta
da jau ir abortai, ir eutanazija bus 
pateisinami.

* DIPLOMATINĖS VATIKANO 
PASTANGOS padėti tikintiesiem^ 
Lietuvoje neatsižvelgia į jų proble
mas parapijinėje plotmėje — pareiš
kė anglikonų kun. Michael Bour- 
deaux, kuris yra Religijos ir Komu
nizmo Studijų Centro direktorius 
Anglijoje. Kad atkreiptų Vatikano 
ir Vakarų dėmesį į tragišką būklę, 
iki šiol ignoruojamą, lietuviai kata
likai pradėjo leisti “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kroniką”. Diplomati
nėse derybose su Vatikanu esanti 
tendencija leisti Rytams diktuoti 
darbotvarkę, todėl ir pasitarimai ri
bojasi tik tokiais klausimais, kaip 
naujų vyskupų konsekravimas ir for
malioji K. Bendrijos struktūra. Įvai
rūs klausimai, liečią tikinčiuosius 
parapijinėje plotmėje (pvz. teisė 
Rytų apeigų katalikams priklausyti 
Romos K. Bendrijai, teisė kunigams 
vaikus mokyti, vykti pas ligonius su 
sakramentais), visai nėra liečiami. 
Spragos tarp Vatikano ir katalikų 
Lietuvoje, o taipgi ir Ukrainoje už
pildymui jis siūlo Vatikanui imtis 
šių priemonių: 1. lietuvius Ameriko
je ir ukrainiečius Kanadoje nuolat 
pilnai informuoti apie savo diskusi
jas su sovietų valdžia; 2. pradėti 
glaudesnį bendradarbiavimą tarp Va
tikano sekretoriato krikščionių vie
nybei ir sekretoriato netikintiesiems; 
3. padidinti kiekybę ir kokybę reli
ginės literatūros katalikams Lietu
voje ir Ukrainoje; 4. pagerinti savo 
radijo programas, skirtas komunistų 
užimtajai Rytų Europai, nes dabar 
tų kraštų katalikai labai nepatenkin
ti girdimomis programomis, kurios 
esančios nuobodžios ir pilnos biuro
kratinio žargono; 5. derybose su So
vietų Sąjunga remtis informacijomis 
iš “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos”. Pasak kun. Bourdeaux, nie
kas, o ypač lietuviai katalikai, nerei
kalauja iš popiežiaus skelbti šventą
jį karą prieš Sovietų Sąjungą. Jie 
tik nori, kad Vatikanas taptų vado
vu savo mintimis ir veiksmais, aiš
kiai rodančiais, jog kiekvienas krikš
čionis Sovietų Sąjungoje yra brangi 
ir neįkainojama visos krikščioniško
sios Bendrijos dalelė, kuria verta

Vatikanui rūpintis. Šiuo metu esą 
jie to nejaučia.

* KUN. HERVE CARRIER, SJ, 
53 m. amžiaus kanadietis, žymiojo 
jėzuitų Gregoriaus universiteto Ro
moje rektorius, kurio rektoriavimo 
kadencija šiais metais baigiasi, pa
skirtas antrai trejų metų kadencijai.

* LAOS VALDŽIA iš krašto išvarė 
11 italų misijonierių. Išvarytieji pra
nešė, kad netrukus dar 2 vyskupai ir 
eilė kunigų taipgi bus išvaryti.

* KETVIRTASIS AFRIKOS VYS
KUPŲ SUVAŽIAVIMAS įvyko prie 
Romos, Albano kalnuose. Vyraujanti 
mintis buvo: K. Bendriją Afrikoje 
labiau įvietinti Afrikos kultūroje bei 
papročiuose. Vysk. John Njenga iš 
Kenijos spaudos konferencijai pa
reiškė, kad toks “įvietinimas” Afri
kos K. Bendrijos jokiu būdu nereiš
kia jos universalumo atmetimo. Su
važiavime, kurio tema buvo "Dievo 
žodžio skelbimas Afrikoje šiandien”, 
dalyvavo 50 afrikiečių vyskupų, ku
rių tarpe 5 kardinolai. Buvo svars
tytas taipgi ir socialinio teisingumo 
klausimas Afrikos kraštuose.

* ETIENNE GILSON, žymus ka
talikų filosofas, susilaukė Pauliaus 
VI pasveikinimo 91-mojo gimtadienio 
proga. Popiežius laiške išreikė jam 
savo pagarbą ir padėką už akademi
nį darbą, kurį pašventė K. Bendri
jai. Jis prisiminė visą jo, kaip profe
soriaus, karjerą Paryžiaus Sorbonos 
universitete, Romos Laterano uni
versitete ir Toronte, kur įsteigė Vi
duramžių Studijų Institutą. Laiške fi
losofas vertinamas ne kaip kompete- 
tingas šv. Tomo Akviniečio minčių 
aiškintojas, bet ir kaip puikus šv.. 
Augustino, šv. Bernardo, šv. Bona
ventūros ir Duns Skoto minčių žino
vas. Šiuo metu Gilson gyvena Pary
žiuje, pasitraukęs iš mokslinio dar
bo, kuriame reiškėsi dar šio dešimt
mečio pradžioje.

* MOTINA TERESĖ, Indijos Mei
lės Darbų Seserijos steigėja, gavo 
$5.000 tarptautinę Albert Schweit
zer vardo premiją North Carolina 
universitete JAV-se. šią premiją 
įsteigė Švietimo, Istorijos ir Mokslo 
Fondas dr. Schwcitzerio darbui tarp 
raupsuotųjų atminti.

* ARKIV. FULTON J. SHEEN, 
kadaise garsus televizijos pamoksli
ninkas, sutraukė 75.000 žmonių mi
nią šventųjų Metų iškilmių proga 
New Orleans miesto superdrome, 
Louisianos valstijoje, žmonių buvo 
net iš Mississippi ir Alabamos. Pa
maldų metu giedojo 21 choras ir gra- 
jo 11 katalikiškų gimnazijų orkest
rai. Mišių metu, po Evangelijos, mi
nia pradėjo ploti, kai arkiv. Sheen, 
atsisakęs specialiai paruoštos sakyk
los, pradėjo pamokslą vaikščioda
mas, kaip žmonės buvo pratę jį ma
tyti televizijoje. Pasižiūrėjęs į gaub
tą stogą, kuris dengė suįierdromą, jis 
pareiškė, kad pasaulis esąs kaip ši 
vieta, apsiausta gaubte. Kiekvienas 
žmogus po ta gaubte daro,‘ką nori, 
nekreipdamas dėmesio į savo kaimy
ną. Dievui tokioje aplinkoje vietos 
nėra. Tai dabartinio pasaulio būklė, 
kuri yra visiškai priešinga Šventųjų 
Metų temai — atsinaujinimui ir susi
taikymui.

* JUAN MACIAS, ispanas domi
ninkonas broliukas, paskelbtas šven
tuoju. Jis mirė prieš 330 metų Li
mos mieste, Peru valstybėje, kur bu
vo domininkonų vienuolyno durinin
ku. Paulius VI, skelbdamas jį šven
tuoju, pareiškė, jog šio įvykio 
džiaugsmas nėra pilnas, nes penkiem 
pasmerktiem teroristam Ispanijoje 
įvykdyta mirties bausmė, nors jis 
kreipęsis net 3 kartus į Ispanijos 
valdžią, prašydamas jiems pasigailė
jimo.

* UKRAINIEČIŲ KUNIGAS Mi- 
chail Luckyj nužudytas š.m. sausio 
30 d. vakarinėje Ukrainoje. Žinia 
pasiekė Vakarus tik pastarosiomis sa
vaitėmis ir buvo paskelbta “L’Osser- 
vatore Romano”, taipgi “Kirche und 
Leben” 1975. X. 12 Muensteryje. To 
kunigo veikla sovietinės valdžios 
buvo laikoma nelegalia ir policijos 
sekama. Sausio 30 d. rytą atėjo pas 
jį du vyrai kviesti pas ligonį. Užuot 
vežę pas ligonį, nugabeno jį į miš
ką ir pakorė. Į kunigo kišenę įdėjo 
kortelę su įrašu, esą jis pats pasiko
ręs po Šv. Rašto skaitymo.

KUN. J. STŠ.

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

KAZYS ŠKIRPA
Atsiliepiu į J. Jakšto ilgoką 

mano knygos “Sukilimas Lietu
vos suverenumui atstatyti” re
cenziją “T2” š.m. rugpjūčio 21 
ir 28 d.d. Nesileisdamas į pla
tesnę polemiką dėl skaitytojus 
klaidinančių jo bendrinių išve
džiojimų, apsiribosiu atitaisymu 
jo padarytų klaidų ir praeities 
faktų iškraipymų.

Pradedu nuo recenzento insi
nuacijos, esą aš pakursčiau Jo
ną Jablonskį rizikingai pogrin
džio veiklai, kuri nuvedė jį į 
nelaimę. Be to, man metamas 
kaltinimas, kodėl nutyliu tra
gišką Jablonskio likimą. Visa 
tai netiesa. Man nebuvo jokio 
reikalo Jablonskį kurstyti. Jis 
jau ir be manęs buvo apsispren
dęs bolševikinei okupacijai pa
sipriešinti ir kontaktavo mane 
Kaune, pavestas prof. Tado 
Petkevičiaus, turėjusio savo 
rankose jau ir be mano inicia
tyvos prasidėjusią krašte po
grindžio veiklą. Veiklesnieji tau
tos elementai, ypač patriotiško
ji lietuvių jaunuomenė, kuri bu
vo išaugusi Lietuvos kariuome- 
nęs kūrėjų-savanorių dvasioje, mintas minas, užminuodami visus į 

radijo stotį ėjimus. Radiofoną saujai! nerimavo ir planavo, kaip 
nusikratyti sovietiniais įsibro
vėliais. Ją reikėjo prilaikyti nuo 
pasikarščiavimų, o ne kurstyti. 
Politiko-valstybininko rolė to
kioje padėtyje buvo nurodyti 
tai jaunuomenei, ko ir kaip 
siekti, kad nepadarytų peranks- 
tyvų tautai nuostolių. Apie Jab
lonskio likimą po jo suėmimo ir 
nuteisimo nieko knygoje skelb
ti negalėjau, nes, be gandų, nie
ko tikro pats apie tolimesnį jo 
likimą nežinojau.

* * ★

Pasikliaudamas vienu prieš 
eilę metų “Dirvoje” išspausdin
tu tendencingu straipsniu apie 
Kauno radijo stoties užėmimą, 
J. Jakštas suniekina tą įvykį, 
lyg nenorėdamas matyti, jog tai 
buvo pirmaeilės reikšmės LAF 
konspiratorių laimėjimas, labai 
pagelbėjęs laimėti Birželio su
kilimo visuotinumą bei pagar
sinti visam pasauliui lietuvių 
tautos valią, pareikštą ginklu 
rankoje, kovoti už Lietuvos tei
sę į laisvę ir valstybinę nepri
klausomybę. Kad tai nebuvo jo
kia “fable”, bet labai rimtai pa
ruoštas dalykas, pateikiu išra
šus iš autentiškų parodymų to 
įvykio dalyvių.

IŠ DR. A. DAMUŠIO 
PRANEŠIMO

Radiofone mūsų vyrai jau dirbo 
ištisą birželio 22-23 naktį.. Raudono
jo Kryžiaus mašinomis jie suvežė 
nuslėptas iš anksčiau atsargines da
lis. 6 vai. ryto p. V. su savo paly
dovais, kurie buvo duoti iš štabo 
jo apsaugai, atvyko... ir pranešė, 
kad Lietuvos nepriklausomybei 
skelbti radijo stotis parengta. Apie 
tą laiką inž. J. Vėbra savo darbo mi
nom užminavo į radijo stotį vedan
čius kelius (304).

Radiofono apsauga iš mūsų pu
sės buvo silpna. Nebuvo kulkosvy
džių. Tik vėliau pavyko įmontuoti 
vieną lėktuvinį kulkosvydį prie lan
go. Be abejo, didesnis raudonųjų 
būrys mus visus būtų ištaškęs. Bet 
tuo metu mūsų jėga buvo ne gink
las, o ryžtingumas. Nebuvo laiko 
laukti didesnės apsaugos. Mums rei
kėjo įvykdyti seniai planuotą užda
vinį (305).

9 vai. 20 min. ryto atvykę į radio
foną ir patikrinę jo veikimą susiri- 
šome su radijo stotimi. Ten esąs ak
tyvistų būrio vadas pranešė, kad vi
sas ąžuolynas knibždėte knibžda rau
donarmiečiais; įspėjo, kad, pradėjus 
transliacijas, jie negalėsią atsilai
kyti prieš raudonarmiečius. Trumpai 
pasitarę, neradome galimybės atidė
ti. Leonas Prapuolenis tada telefonu 
pranešė radijo stoties aktyvistų ap
saugos būriui štabo nusistatymą: 
‘Prašau nedelsiant stotį įjungti, po 
poros minučių transliaciją pradeda
me.’ Gavome atsakymą: ‘Įvykdyta.’ 
L. Prapuolenis LAF štabo vardu pa
skelbė Lietuvos nepriklausomybės

MOHAWK
FURNITURE LTD.

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

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas pristatymas į namus.

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

atstatymą ir laikinosios vyriausybės 
sudarymą (305).

IŠ LAF OPERACIJŲ KARININKO 
PRANEŠIMO

6 vai.... Ryšininkai prie NKVD 
būstininkų pranešė apie paniką ir 
enkavedistų bėgiojimą iš rūmų 
(317).

7 vai. LAF štabas po trumpo pasi
tarimo nutarė perimti Kauno radio
foną bei stotį ir pradėti masinį su
kilimą, skelbiant į tautą atsišaukimą 
ir laikinąją vyriausybę... (317).

Radijo stoties ir radiofono užėmi
mui iššaukiau TDA vyrus iš sena
miesčio nuovados ir Vilijampolės, 
palikdamas ten minimalų skaičių. 
Susisiekimui buvo naudotos sanita
rinės mašinos (317).

Apie 9 vai. su ryšininkų pagalba 
pačiame radiofone ir TDA dalinių 
išorine jėga radiofonas ir radijo sto
tis užimama be aukų. Nepatikimieji 
areštuojami ir atvežami j štabą ne
laisvėn. Užimtasis radiofonas buvo 
tik truputį apgadintas (317).

Sukoncentruoju visas turimas jė
gas radijo stoties ir radiofono gy
nimui, kad būtų užtikrintas radiofo
no veikimas bent kelioms valandoms 
(318).

Vilijampolės TDA vyrai su vadu 
VYS perėmė radijo stoties gynimą. 
Gynimui panaudojo pik. V. paga

gojo TDA grupė B. B.
7 vai. rytą surinktos žinios rodė 

komunistų paniką, bėgimą iš Kauno 
ir sąmyšį rusų daliniuose. LAF šta
bas nutarė 9 vai. pradėti transliaci
jas. Visiems ryšininkams ir TDA da
liniams telefonu buvo duotas įsa
kymas klausyti Kauno radijo stoties. 
Kauno mieste įjungiami visi vieši 
garsiakalbiai (318).

8 vai. Leonas Prapuolenis, įgalio
tas atstovauti sukilusiai lietuvių tau
tai, iš LAF štabo išvyksta į radiofo
ną. Trijų ginkluotų TDA vyrų lydi
mas, jis radiofoną saugiai pasiekia 
(318).

9 vai. prabyla Kauno radijo sto
tis. LAF štabo vyrai stovėdami iš
klauso Lietuvos himno ir LAF įga
liotinio pranešimo. Ašaroms nuplo
vus nemiegotos nakties akis, prade
dame masinį sukilimą (318).

Nesiskaitydamas su mano 
knygoje paryškintais faktais, 
jos .recenzentas siekia nuginčy
ti patį LAF vaidmenį karo pra
džioje, pavadindamas mano pra
nešimą apie tai “la fable con- 
venue”. Jei recenzentas būtų 
laikęsis jam privalomo objekty
vumo, būtų ir be mano replikos 
galėjęs suprasti, jog Birželio su
kilimo paruošimas ir jo vykdy
mas buvo susijęs su didele gy
vybės rizika LAF kovotojams ir 
kad užėmimas Kauno radijo sto
ties buvo vienas iš nepaprastai 
svarbių sukilimo žygių. Tas žy
gis buvo juo labiau rizikingas, 
kai Kaunas dar buvo pilnas ru
sų raudonarmiečių, o vokiečių 
karinės jėgos dar buvo apie du 
maršus atstumo nuo to Lietuvos 
centro.

* * *
Klaidingai aiškindamas mano 

užsiminimą pirminiame LAF at
sišaukimo į tautą projekte (35- 
36) apie tai, kad lietuvių akty
vistų veikla pasireikšdavo kiek
vieną kartą, kai buvusieji Lietu
vos valdovai parodydavo nesu
gebėjimą tvarkyti tautos ir vals
tybės reikalus, — J. Jakštas in- 
sinuoja LAF kūrėjams neva 
opozicinių partijų akciją prieš 
Smetonos režimą, kurią jos or
ganizavo iš autonominio Klaipė
dos krašto, kai, Vokietijos Rei
chui paspaudus, ano meto Lie
tuvos vyriausybė buvo priversta 
atšaukti iš ten valstybės saugu
mo policiją ir tas kraštas buvo 
faktiškai išslydęs iš Kauno kont
rolės. Sakytos akcijos veikėjai 
buvo pasivadinę irgi aktyvistais 
ir susijungę į “Lietuvių Akty
vistų Sąjungą” (LAS).

Lietuvių aktyvistų sąjūdis, 
kurio branduolys buvo mano 
iniciatyva sudarytas Berlyne ir 
buvo pasivadinęs Lietuvių Ak
tyvistų Frontu (LAF), nieko 
bendro su Klaipėdos “Lietuvių 

Aktyvistų Sąjunga” neturėjo. 
Recenzentas lyg nenorėjo maty
ti, jog į LAF buvo įsijungę ir 
daug buvusio režimo rėmėjų, re
žimo, prieš kurį LAS akcija bu
vo nukreipta. Recenzentas nesi
teikė pastebėti įsakmaus mano 
paryškinimo knygoje, jog pats 
“prezidentas Smetona pagyrė 
mano projektą suburti tautos 
ryžtingesniuosius elementus į 
bendrą kovos organizaciją — 
Lietuviu Aktyvistų Frontą.” 
(42).

* * *

J. Jakštas teigia, kad LAF 
“buvo steigiamas nusižiūrėjus į 
vokišką nacionalsocialistų parti
ją”. Čia recenzentas ir vėl nesi
skaito su tuo, kas pasakyta kny
gos tekste. O pasakyta štai kas:

Lietuvių Aktyvistų Sąjūdis nėra 
joks nei fašizmo, nei nacionalsocializ- 
mo kopijavimas. Tai yra skaudaus 
praeities patyrimo išugdytas mūsų 
tautos politinio gyvenimo reiškinys. 
Šis sąjūdis yra grynai lietuviškas ak- 
tyvizmas (125).

PADĖKA
Tragiškai žuvus Pietų Afrikoj mūsų brangiam sūnui

a + a Stasiui Venskui, 
sulaukėme daug užuojautos šioje skausmo valandoje.

Nuoširdi padėka kun. A. Sabui, aukojusiam šv. Mišias, 
ir Sudburio lietuviams, taip gausiai dalyvavusiems ir užpra
šiusiems šv. Mišias; Sudburio lietuvių jaunimui ir Sudburio 
Lietuvių Bendruomenei už atsiųstus vainikus.

Dėkojam: kun. P. Ažubaliui, kun. Aug. Simanavičiui, 
OFM, kun. A. Nockūnui už maldas laidotuvių namuose ir 
Prisikėlimo šventovėje; Mišių metu giedojusiam sol. V. Ve- 
rikaičiui; karsto nešėjams.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, taip gausiai dalyvavu
siems laidotuvių namuose, pareiškusiems užuojauta raštu, 
žodžiu, gėlėmis ir šv. Mišių aukomis, aukojusiems a. a. 
Stasio atminimui Toronto Lietuvių Namams paremti.

Ypatinga padėka Irenai Delkuvienei, Aldonai Genčiu- 
vienei ir visoms ponioms, kurios prisidėjo savo darbu prie 
vaišių paruošimo.

Jūsų visų nuoširdi užuojauta 
pasiliks mums neužmirštama.

Marija ir Petras Venskai
Sudbury, Ont.

Šis išrašas paimtas iš LAF 
vieno pogrindžio rašinio, kuris 
savo laiku buvo slapta plačiau 
paskleistas sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Taigi, jis buvo žino
mas ir plačiajai lietuvių visuo
menei. Savo tą insinuaciją J. 
Jakštas mėgina pagrįsti minė
tame LAF atsišaukimo projek
te pavartotu diplomatinio ma- 
chiavelizmo tikslais išsireiški
mu: “naujoji Lietuva kuriasi 
naujais tautinio socializmo pa
grindais” ir kad tai “skaisčiai 
nušvietė mūsų kaimyno — Vo
kietijos — padangę”. Tačiau to
kia savo priekabe jis prieštarau
ja pats sau, nes pripažįsta, jog 
anomis veikimo aplinkybėmis 
paliaupsinimas vokiečiams buvo 
reikalingas. Todėl nebesupran
tama kodėl jis teikia tam esmi
nės reikšmės, žinodamas, kad 
minėtas atsišaukimo projektas 
nebuvo viešumai paskelbtas.

J. Jakštas daro man viešą 
priekaištą už pasakymą tame 
pat atsišaukimo projekte: “Ilga- 
metinis vadinamas tautinis reži
mas tautą apvylė, kaip ją apvy
lė ir buvusis prieš tai seiminiai- 
demokratinis ištižimas”. Jis kal
tina mane nepriklausomos Lie
tuvos juodinimu. Su tuo negali
ma sutikti. Nuo anų laikų pra
ėjo daug metų, ir tie praeities 
įvykiai jau sudaro istorijos ob
jektą. Susilaikymas, juo labiau 
draudimas apie juos viešai pa
sisakyti prilygtų istorijos falsi
fikavimui.

* * *
Netiesa, kad gen. Raštikis bu

vo mane prašęs įtraukti jį į są
rašą kalbos vertėjų, kurie buvo 
priskiriami vokiečių kariuome
nės daliniams žygiui per Lietu
vą. Esą aš jį aplenkęs. Buvo bet
gi visiškai kitaip. Tiems dali
niams birželio 22 d. pajudėjus 
per Vokietijos sieną prieš rusų 
raudonosios armijos jėgas Lie
tuvoje, pik. Graebe, 0KW ryši
ninkas prie LAF, klausė mane, 
ar nenorėtume mudu su Rašti
kiu pasinaudoti proga drauge 

.su juo automobiliu vykti į Lie
tuvą. Kai apie tą galimybę gen. 
Raštikį painformavau, jis atsi
kalbinėjo ta proga pasinaudoti, 
aiškindamas, jog jam, kaip bu
vusiam kariuomenės vadui, ne
dera su eiliniu vokiečių karinin
ku į tokią kelionę leistis. Nesi
imu spėlioti, ar Raštikis jau bu
vo iš anksto numatęs skristi į 
Kauną kitokio vokiečių valdžios 
pareigūno palydoje. Iš savo pu
sės aš neinsistavau, kad Rašti
kis Graebės pasiūlymu pasinau
dotų, nes maniau, kad galėtų 
būti naudingas Berlyne pagel
bėti man apginti Lietuvos vy
riausybę. Mat, ji buvo paskelbta 
be susitarimo su Reicho vyriau
sybe. Dėlto galėjo kilti su šia 
pastarąja konfliktas. (B. d.)

Vieninteliam
mylimam SŪNUI

tragiškai mirus, dideliame liūdesyje likusius tėvus
— MARIJĄ ir PETRĄ VENSKUS (Venskevičius) 
nuoširdžiai užjaučiame —

St. Sof. Rakščiai
Fruitland, Ont.

Pranešu bičiuliams ir pažįstamiems, 
kad Australijoje, Adelaidėje, mirė buvęs Lietuvos 
aviacijos majoras kūrėjas-savanoris Jonas 
Pyragius- fif0/,S/

Hamilton, Ont.

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus,

sūnų PETRĄ BUTĖNĄ, anūkę MARYTĘ bei jų 

šeimas skausmo valandose nuoširdžiai užjaučia —

J. B. Akelaičiai A. J. Vanagai

A. S. Petraičiai J. Z. Klevinai
. . iH. i ■*- . J •

K. J. Kaknevičiai

A+A
ALFONSUI VAINAUSKUI

mirus, jo žmonai ZITAI, dukrai INAI, giminėms 
ir artimiesiems skausmo valandoje reiškiame gi
liausių užuojautų ir kartu liūdime —

Ant. J. Mikšiai

A+A
ALFONSĄ VAINAUSKĄ, 

negailestingai mirčiai pasiėmus pas save, skau
džiame liūdesy likusią žmoną ZITĄ, dukrelę INĄ, 
Lietuvoje motinėlę, brolius, sesutes ir visus arti
muosius giliai užjaučiame —

C V. E. Sakai
L. Eug. Klevai

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus, 

bendradarbiui NAPOLIUI JUKNEVIČIUI, jo 
šeimai, giminėms bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia —

Trane Co. lietuviai

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Nepailstamai Vilniaus Krašto veikėjai
PAULEI TAMULEVIČIŪTEI-ANCEVIČIENEI, 

jos MOTINAI Otavoje mirus, 
reiškiame gilią užuojautą ir sykiu liūdime —

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos
Kanados krašto valdybaIII—IĮ

MIL CHATtL 21M HuronUrto Si.,

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus,

PETRĄ BUTĖNĄ ir jo šeimą skausmo valandose 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

Vladas ir Apolonija Kazlauskai 
Petras ir Gražina Stauskai



Tautinės parapijos draudžiamos
Pranešimas apie religinį Australijos lietuvių gyvenimą 

Lietuviškas pamaldas lanko tik apie 10% tautiečių
Tikinčiųjų dvasinis aptarna

vimas Australijoje vyksta, va
dovaujant vietos vyskupams. 
Tautinės grupės sunkiai gauna 
leidimus kurti savus centrus. 
Tautinių parapijų Australijos 
hierarchija neleidžia. Tautiniai 
kapelionai yra informuojami, 
prižiūrimi ir vadovaujami die
cezinių direktorių. Australijos 
hierarchija neleidžia įvesti net 
tautinių dekanų, kurie tvarky
tu visos Australijos savų tauti
nių grupių dvasinius reikalus. 
Tautinių grupių kapelionai turi 
savas kapelionų organizacijas, 
kurios vadinamos įvairiais var
dais. Lietuviai kapelionai turi 
savo kunigų sekretoriatą. Bet 
šios kapelionų organizacijos ne
turi jokios bažnytinės jurisdik
cijos ir todėl nėra veiksmingos. 
Jeigu kuris kapelionas atsisa
kytų laikytis bendro nutarimo, 
kunigų sekretoriatas neturėtų 
priemonių neklausantį paveik
ti, kad jis nusilenktų daugumos 
valiai.

Kapelionų teisės teikti sakra
mentus, lankyti savo tautiečius 
įvairauja pagal vyskupijas. Va
tikano II santarybos nutarimai 

..emigrantų kapelionų tvarkymo 
reikalu nėra pilnai vykdomi. 
Kaikuriose vyskupijose, kaip 
pvz. Brisbane, imigrantų kape
lionai neturi nustatytos padė
ties, jiems nepripažįstamos per
sonalinės parapijos klebono tei
sės. Jie neturi jokių teisių. Jie 
dirba pastoracinį darbą tik lai
kiniu vyskupo mandatu.

Nutolo jaunimas
Neturėdami aiškios bažnyti

nės jurisdikcijos, kapelionai ne
galėjo išvystyti platesnės ir 
veiksmingesnės sielovados sa
vų tautiečių tarpe. Tautiečiai 
taip pat nesijaučia esą įparei
goti lankyti savas lietuviškas 
pamaldas, dalyvauti savose re
liginėse organizacijose, aktyviai 
prisidėti prie religinio gyveni
mo kūrimo ir palaikymo. Netu
rėdami parapijų nei mokyklų, 
kapelionai negalėjo išlaikyti 
jaunosios kartos tautinės kultū
ros ir religijos įtakoje. Jauni
mas labai mažai dalyvauja tau
tinėse pamaldose. Universitetų 
studentai, veikiant antireliginei 
įtakai, visiškai nutolo nuo reli
gijos ir Dievo. Kapelionai, gy
vendami daugiausia didmies
čiuose ir neturėdami parapijos 
ribų bei religiniams reikalams 
skirtų patalpų (daugumas nau
dojasi vietinių parapijų švento
vėmis, kurių panaudojimas yra 
labai suvaržytas vietinės para
pijos sava veikla), negalėjo pil
nai atlikti dvasinio auklėjimo 
uždavinių — liturgijos, Sv. Raš
to studijų ir kitose srityse.

Senimo pagundos
Religinis gyvenimas ir senes

nėje kartoje yra gerokai nusil
pęs. Pradžioje jį trukdė kūrima
sis naujame krašte. Dabar, jau 
įsikūrus, trukdo augštas gyveni
mo lygis — noras pakeliauti, 
sekmadieniais išvykti į gamtą, 
paplūdimius, o savaitgaliais po
kyliai, svečiai... Nemaža dalis 
Australijos lietuvių yra tie, ku
rių neįsileido Jungtinės Ame
rikos Valstybės dėlto, kad jų 
šeimos buvo sudarytos ne baž
nytinių kanonų tvarka. Šitie 
žmonės kaikur sudaro net apie 
50% visų lietuvių. Jie į kape
lioną ir aplamai religinį gyve
nimą žiūri kaip į savo priešą,

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

KALĖDINIS 1975
3 metrai puikios vilnones angliškos medžgigos 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. labai 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 moteriškom apsiaustui $54.00
Vilnone medžiaga žieminiam apsiaustui $36.00
Vilnone gėlėta skarelė $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių $10.00
įvairių spalvų perukai $30.00
Nailoniniai marškiniai $ 9.00
Vilnoniai arba "acryleno" nertiniai $19.00
Lietsargiai "Telescopic" $10.00
šitos kainos yra su sovietiniu muitu. 
Reikia pridėti tiktai persiuntimo išlaidas $17.00

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

negalima iš čia pasiųsti.

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

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

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

nes, negavę reikiamo emigraci
jai pažymėjimo, jaučiasi nu
skriausti. šitokioje padėtyje bū
dami kapelionai nedaug ką ga
li padaryti. Atrodo, kad Aust
ralijos lietuviškas religinis gy
venimas pasibaigs su šia atei
vių ir šia kapelionų karta. Jei
gu ir liks dar maža dalis jaunes
nių šeimų, kurios domėsis lietu
viškomis pamaldomis, tai jų bus 
tiek mažai ir taip išsibarsčiusios 
po visą kraštą, kad nepajėgs 
išlaikyti kapeliono ir nejaus rei
kalo lietuviškų pamaldų.

Neseniai įvestos šeštadieniais 
pamaldos šventovėse yra dide
lis smūgis tautinėms pamal
doms. Ypač mažesnėse koloni
jose sunku gauti šventovę va
karinėm lietuvių pamaldom, o 
suskaldžius pamaldas į dvi die
nas, jos nustoja patrauklumo 
dėl mažo lankytojų skaičiaus — 
neįmanoma pravesti tinkamai 
lietuviškų giedojimų. Išvados 
liūdnos: Australijos lietuvių re
liginis gyvenimas silpsta ir jo 
amžius neilgas.

Kas darytina?
Būtų naudinga suorganizuoti 

grupę pajėgesnių kunigų, kurie 
keliaudami iš kolonijos į kolo
niją, vestų religinio atsinauji
nimo gerai paruoštas rekolekci
jas, skaitytų religinio turinio 
paskaitas. Tokia grupė turėtų 
būti gerai paruošta, susipažinu
si su vietinėmis sąlygomis, ap
rūpinta moderniškom apaštala
vimo priemonėm. Australijos 
kapelionai savomis jėgomis to 
padaryti negali.

Nemaža pagalba galėtų būti, 
jeigu kas nors paruoštų eilę 
gerų pamokslų ar rekolekcijų 
ciklą ir įrašytų į magnetofo
no juosteles ar kasetes, kurias 
galima būtų naudoti susirinki
muose, privačiuose namuose lai
kant šv. Mišias ar duoti atski
roms šeimoms, kad galėtų tu
rėdamos laiko išklausyti. Tokios 
juostelės turėtų būti specialis
tų paruoštos, su muzikos ir poe
zijos įtarpais, o taip pat gerai 
teologiškai išryškintos, žodžiu, 
ir turiniu, ir forma patrauk
lios. Jos taip pat turėtų būti sis
temingos, kad galėtų būti nau
dojamos ilgesnį laiką, kaip nuo
latinis religinis švietimas.

Po II Vatikano santarybos 
maldaknygės nustojo būti nau
dojamos pamaldose. Todėl rei
kia jieškoti naujų religinio ug
dymo formų. O tai ir būtų fil
mai, skaidrės, magnetofono 
juostelės. Šios priemonės galė
tų padėti pagilinti religinį su
pratimą ir paruoštų senąją kar
tą amžinam gyvenimui, o jauni
mui dar prie to reiktų jieškoti 
svetimomis kalbomis panašių 
priemonių, žadinančių savojo 
krašto pagarbą, tėvų tradicijas, 
ir duoti gilesnius religinius pa
grindus.

Šis pranešimas išėjo tamso
kas, bet jis yra tikroviškas. Iš 
apie 7.000 lietuvių katalikų 
Australijoje sekmadieniais pa
maldose dalyvauja per visą 
Australiją gal tik 10%, skai
tant, kad Sydnėjuje, Melburne 
ir Adelaidėje į pamaldas ateina 
po 300 asmenų (taip nevisada 
būna). Mažesnėse kolonijose 
sekmadienių pamaldose būna 
30-60. Kiek lietuvių sekmadie
niais lanko australiečių pamal
das, sunku pasakyti. A. K. P.

BALFo darbuotojai su spaudos atstovais centro Įstaigoje Čikagoje. Sėdi iš k. i d.: sandėlio vedėjas J. Mackevi
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žurn. J. Janušaitis, BALFo Įstaigos vedėja L. Aleksienė, raštininkė G. Giedraitytė, žurn. M. Valiukėnas, red. Br. 
Kviklys, inž. A. Rudis ir žurn. VI. Būtėnas Nuotrauka V. Noreikos

Lietuvių [takos klausimu
Atsiliepiant į Leonardo Valiuko iškeltas diskusines mintis

JONAS KARPIS

“Tėviškės Žiburiuose” š.m. 
rugsėjo 4 d. diskusinių minčių 
skiltyse buvo išspausdintas Leo
nardo Valiuko straipsnis “Ar 
galima lietuvių įtaka?” Į tą 
klausimą autorius duoda labai 
išraitytą atsakymą. Visų pirma 
tenka suabejoti, kad išeivių tar
pe būtų daug tokių, kuriems kil
tų bent mažiausia abejonė dėl 
galimybių kitataučius palankiau 
nuteikti lietuvių tautos išsilais
vinimo reikale. Ir be išvedžioji
mų pakankamai aišku, kad lie
tuvių išeivija ne tik galėjo ir ga
li, bet ir privalėjo bei privalo 
laimėti kur kas didesnį laisvų 
kraštų bendruomenių ir jų vir
šūnių palankumą Lietuvos lais
vinimo byloje. Juk tai nėra vien 
lietuvių reikalas, nes kartu su 
lietuvių tautos laisvės siekiu 
skleidžiasi tiesos ir teisingumo 
šviesa, kuri turi nuskaidrinti vi
są pasaulį gaubiančias politinių 
niekšybių tamsybes.

Šitaip suprasta gyvenimo tik
rovė savaime iškelia klausimą: 
ar išeivija atlieka savo misiją 
ir jeigu neatlieka, tai kodėl? At
sakymas į šį klausimą turi išryš
kinti kas, kam, kokią ir kaip tą 
įtaką ne tik galėtų, bet ir turėtų 
daryti, kad ji būtų tikrai sėk
minga ir veiksminga. Visai na
tūralu, kad ir L. Valiuko''išve- 
džiojimai nukrypo tokio atsaky
mo linkme. Tik gaila, kad jis to 
atsakymo vis dar tebejieško po
litinių interesų kratinyje, bet 
ne moralės principais paremtoje 
gyvenimo logikoje. Užtat ir jo 
išvedžiojimuose, be kartojimo 
pasenusių teorijų, archyvinių 
idėjų ir viena kitai prieštarau
jančių minčių, nieko naujesnio 
negalima rasti.

Tatai kelia nusitebėjimą, kad 
pasunkėjusių tautos išsilaisvini
mo reikalų akivaizdoje vis dar 

_ tebebandoma išlaikyti politinį, 
teisingiau tariant, grupinį pri
matą, kuris jau daugiau kaip 30 
metų dominuodamas ne tik pats 
atsidūrė akligatvyje, bet ir visą 
bendrą išeivijos tautinį gyveni
mą yra įstūmęs į grupinio susi
skaldymo ir tarpusavio vaidų 
sūkurius. Tautos išsilaisvinimo 
reikale išeivija ne tik gali, bet 
ir privalo savo misiją atlikti iš
siskirdama pavyzdingesniu tau
tinės bendruomenės apimtyje 
tarpusavio susitvarkymu, vie
ningumu bei tvirtesniu tiesos ir 
teisingumo principingumu, pil
nesniu tautiniu subrendimu, di
desniu visumos aktyvumu.

Norint to pasiekti, reikia at
sisakyti tautinių reikalų užgo- 
žimo grupiniais interesais, o 
tautos išsilaisvinimo akcijoj — 
tokių politinės kovos priemo
nių, kurios tėra veiksmingos jė
gos persvaroje. Politinės prie
monės, neparemtos jėga, yra pa
sakėlės apie nykštukų kovą su 
Guliveru.

Taipgi yra visai aišku, kad iš
eivija negali gyvenamų kraštų 
kitataučių bendruomenes pa
veikti politiniais motyvais, nes 
tuomet jos į lietuvių tautos lais
vės reikalą irgi šaltai žvelgia 
pro politiškai savanaudiškų in
teresų prizmę. Visai kiton švie
son atsistoja reikalas, kai jis yra 
iškeliamas teisėtumo ir teisin
gumo plotmėje. Reikia niekad 
neužmiršti, kad vienaip žmonės 
reaguoja į politiškai pralaimėju
sių dejones, kitaip—į nuskriaus
tųjų teisės ir tiesos argumentus. 
Dabartinė padėtis šaukiasi visų 
sujungtomis pastangomis paro
dyti laisvų kraštų žmonėms, kad 
lietuvių tauta tebėra okupuota 
ir nori tik nepriklausomo gyve
nimo. Taip pristatytas lietuvių 
tautos laisvės klausimas pasida
ro žmogiškumo bei moralės 
principu, o ne politine teorija. 
Tad ir privalome tvirtai žengti 

tiesiu principais grįstu keliu, 
kuris veda į užtikrintą tautos iš
silaisvinimą, bet neklaidžioti 
grupinių interesų klystkeliais. 
Stipriai ir ryžtingai belskime ne 
į politikų kabinetų duris, bet į 
laisvų kraštų masių sąžinę mo
raliniais motyvais, kad jie 
mums padėtų sutrumpinti tau
tos išsilaisvinimo kelią. Nusto
kime patys brautis ir juos temp
ti į politinių grumtynių areną.

Šitaip samprotaujant, L. Va
liuko paneigimas tautinių ap
raiškų svarbos tautinėms aspi
racijoms reikšti pasidaro visai 
nesuprantamas. Lygiai neaišku, 
kodėl tautinės apraiškos vadina
mos žygiais ir pagaliau iš kur 
paimta tokia statistika, kad “. .. 
minėtiems žygiams darbininkų 
dar netrūksta”. Visą laiką gir
dint pagrįstus nusiskundimus 
dėl kultūrinės srities darbuoto
jų trūkumo, toks L. Valiuko tei
gimas nuskamba antiteze. Gi jo 
teigimą, kad “čia nereikia spe
cifinių kvalifikacijų”, o tik po
litikams reikalingos “labai augš- 
tos kvalifikacijos ir patirties”, 
tenka laikyti nesusipratimu. 
Tautinis subrendimas, geras sa
vitos kultūros pažinimas ir jos 
apraiškomis sąmoningas naudo
jimasis yra augštos ir specifinės 
žmogaus kvalifikacijos.

Politinis reiškimhsis bendruo- < 
se tautiniuose reikaluose yra ri
bojamas ideologiniais šabloniš
kais įsitikinimais ar net sava
naudiškais grupių interesais. 
Tuo tarpu tautiniu požiūriu visi 
tautinių reikalų sprendimai iš
plaukia iš visų vienodo pajauti
mo, vertinimo ir supratimo. Tik 
šitaip gali būti ir yra pasiekiami 
visi tautinių uždavinių sprendi
mai, o anaip tos žarijos žarsto
mos svetimomis rankomis. Tuo 
atveju nukenčia ne tik tautiniai 
reikalai — tas šabloniškumas 
stabdo asmenybės ugdymą. Jei
gu L. Valiukas apsidairytų ap
linkui be politinių akinių, tai 
pamatytų kokių kvalifikacijų ir 
patirčių žmonės vadovauja šių 
dienų politikai, kuri “tvarkė ir 
tvarko” visos žmonijos gyveni
mą. Tuomet ir jam nereikėtų 
tvirtinti, kad “lietuvių masės nė 
žingsnio negali žengti svetimųjų 
tarpe Lietuvos bylos reikalu”.

L. Valiuko pasiūlytame 8 
punktų recepte nematyti vaistų 
stipriai negaluojančiam išeivi
jos gyvenimui. Pirmajame 
punkte jis ragina daugumą būti 
dar duosnesne ir paklusnesne. 
Tik tokia kaina jis leidžia dau
gumai nusipirkti bent dalelę de
mokratinių teisių — veiksniams 
reikšti didesnius reikalavimus.

Antrame punkte jis siūlo per
žiūrėti lituanistinių mokyklų 
programą ir ją pataisyti taip, 
kad mokyklas baigę dalyvautų 
lietuviškoje veikloje. Tikrai pa
girtinas rūpestis, bet ar jis iš
sprendžiamas mokyklų progra
mos peržiūrėjimu, tenka labai 
suabejoti. Be mokyklų progra
mos peržiūrėjimo, turbūt daug 
svarbesnis ir pirmesnis reikalas 
tautinio gyvenimo raidos page
rinimas jaunimui suprantames
ne ir priimtinesne prasme. Jau
nimas yra pakankamai aktyvus 
tose tautinėse apraiškose, kurio
se neprasikiša grupiniai ar net 
asmeninės naudos bei garbės 
interesai.

Trečiame punkte ir vėl pini
gas. Labai aišku, kad be pinigo 
tik vargas, bet kažin ar ne lai
kas rimčiau pajieškoti to šykš
tumo priežasčių. Faktas, kad 
žmonės jau pinigų turi, bet ban
dymas juos išgauti vien sąrašų 
sudarinėjimu yra visai nerealus. 
Ir čia, reikia manyti, nesėkmė 
glūdi daugumos nepasitikėjime 
ir nepritarime bendrajai tauti
nio gyvenimo raidai.

Ketvirtas punktas prieštarau

ja visiems išvedžiojimams bei 
jų pagrindinei minčiai. Pradžio
je įtaigoti, kad masės negali ir 
neturi reikštis kitataučių tarpe, 
o pabaigoje rūgoti, kad nesireiš- 
kia, yra prieštaravimas. Kaip 
ten bebūtų, reikia visur ir visa
da aiškiai pabrėžti, kad visos iš
eivijos aktyvesnis įsijungimas 
į Lietuvos išsilaisvinimo akciją 
yra būtinybė. Tačiau tam turi 
būti išvystyta labiau šakota, pla
tesnės ir gilesnės apimties bend
roji tautinė veikla, kuri būtų pa
jėgi stipriau konsoliduoti, jung
ti ir koordinuoti visas tautinio 
gyvenimo sritis. Tokiai veiklai 
tikrai užteks lėšų ir darbuotojų.

Penktojo punkto vaistai tik
rai daugiau susirgdins, negu pa
gydys. Tuo nenorima paneigti 
paskirų individų pastangas, bet 
svetimas politikavimas tikrai 
nėra ir negali būti tautos išsi
laisvinimo akcijos priemonė, 
juo labiau lietuvybės išlaikymo 
programos dalis, nes, dalyvau
jant gyvenamo krašto politiko
je, labai dažnai negalima sude
rinti tautinių įsipareigojimų su 
svetimos politikos linija. Suma
nus individų dalyvavimas gyve
namo krašto politikoje yra dau
giau prestižo, negu apčiuopia
mos naudos tautiniams reika
lams klausimas. Užtat dažniau
siai jis- it' nueina garbės jieŠko- 
jimo keliais, šeštame punkte 
paliečiami reikalai, kurie gal
būt reikalingi aiškesnio, plates
nio ir konkretesnio išsiaiškini
mo, bet toks pro juos prabėgi- 
mas, kaip čia padarytas, į bend
rą tautinį gyvenimą įneša tik 
dar daugiau disonanso. Visiems 
yra žinoma, kad parapijų paja
mų daugiausia susidaro iš aukų, 
o aukotojai laisva valia apsi
sprendžia kiek ir kam aukoti. 
Jų sprendimo klaidingumui įro
dyti reikia pagrįstų motyvų. Ta
čiau ar nuo to reikia pradėti?

Vargu ar pats autorius turi 
konkrečius planus, koks turėtų 
būti padarytas jo septintuoju 
punktu siūlomas pakeitimas vi- 
suomeninėje veikloje, kad nepo
litinės organizacijos galėtų pa
ruošti politiškai “kvalifikuotus” 
darbuotojus veiksniams. Ypač 
jaunimo organizacijų skatini
mas ruošti tokius darbuotojus 
yra tik dar vienas nesusiprati
mas. Jaunimo stūmimas į politi
nių kovų sferas kaip tiktai ir 
yra toji pagrindinė priežastis jo 
pasitraukimo iš tautinės šeimos. 
Organizacijų centrai nestokoja 
darbuotojų ir dar labiau nesto
kotų, jeigu jų daugiau galėtų 
praeiti per grupinius koštuvus. 
Va, kur reikalingas greitas ir 
konkretus apsisprendimas paša
linti grupinius koštuvus tauti
nėje veikloje.

Aštuntame punkte iškeliama 
labai teisinga mintis, išplau
kianti iš lietuvių išeivijos tauti
nio gyvenimo reikalavimų. Ta
čiau jos įgyvendinimas yra už
blokuotas dideliais to tautinio 
gyvenimo negalavimais, apie 
kuriuos autorius bijojo ar ne
norėjo užsiminti.

Tik numetę politinius skar
malėlius ir visi pasipuošę savu, 
gražiu ir vienodu tautiniu drabu
žiu taptume viso laisvojo pasau
lio pripažintais rimtais ir ver
tais savo alinamos tautos užta
rėjais bei jos skriaudų liudy
tojais. Tuomet, be abejonės, 
laisvų kraštų ne tik akys nu
kryps lietuvių tautos nelaimės 
link, bet ir jų žmonių širdys su
plaks mūsų troškimų ritmu.

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

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422
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Atostogos...
AL. GIMANTAS

Tų pat šliuzų rajone, lyg ir 
parke, veikia įdomus fontanas. 
Sutemus jis iliuminuojamas 
įvairių spalvų šviesom, groja iš 
4 garsiakalbių muzika. Automa
tiškai kontroliuojant vandens 
purkšlių augštį, skirtingus čiau
pus ir jų formacijas, keičiant 
spalvas, — sudaroma pasakiška 
vandens; šviesų ir garso simfo
nija, žavinti gražų būrį čia vi
sad besisukiojančių turistų. To 
pat vardo miestas, tik pervažia
vus tiltą, virš šliuzų ir upės, yra 
Ontario pusėje. Smalsumo ska
tinami, persikeliame kiton pu
sėn. Čia, pasirodo, tesama vieno 
žymiai mažesnio šliuzo ir nema
tyti beveik jokio laivų judėjimo, 
kuris vyksta visą laiką Ameri
kos pusėje. Atsigaivinę kanadiš- 
ku juodu alumi, grįžtame Miči
gano valstijon.

Tuo tarpu oras net ir neban
do derintis su atostogine mūsų 
nuotaika — pradeda lynoti. 
Gamtovaizdis gana mielas akiai. 
Gyvenamų vietų mažoka, ištisas 
mylias kelias vingiuoja mišku.

Stebime didžiulę lygumą, ce
mentiniais takais ir aikštėmis 
išmargintą. Nėra abejonės, tai 
Il-ojo karo aviacijos bazė, da
bar apleista, nelikę nė vieno pa
stato. Plotas apžėlęs žole, krū
mokšniais.

Artėjame prie valstijos par
ko, kuriame yra tikra Mičigano 
puošmena — Tahųuamenon 
kriokliai. Tiesa, tai ne Niagaros 
upės vandens srovė ir impozan- 
tiškumas, bet sava, beveik lau
kinė, natūrali aplinka. Esama 
žemutinių ir už 4 mylių — vir
šutinių krioklių. Purkšnojantis 
lietus neleidžia mums arčiau pa
žinti tuos žemutinius vandens 
slenksčius. Pasitenkinam žvilgs
niais iš toliau. Turime bent tiek 
laimės, kad nuvykus iki augš- 
tutinių krioklių, kurie yra ir di
desni, ir platesni, lietus apstoja, 
ir galime specialiais laiptais nu
sileisti iki pačių vandens vers
mių. Vaizdas didingas, neuž
mirštamas, o krintančio vandens 
ūžimas bei putojimas dar ir 
šiandien jaučiamas kažkur pasą
monėje. Lyg ir jauti tą šlapią 
miglą, bandančią apgaubti ar
čiau besišliejančius smalsuolius. 
Šie kriokliai savo dydžiu ir van
dens kritimu labak primena 
Cumberland krioklius to pat 
vardo kalnuose, Kentucky vals
tijoje.

Tolimesnė mūsų kelio kryptis 
— į vakarus ir į šiaurę, t.y. pie
tinių Superior ežero pakrančių 
link. Tai pats giliausias ir šal-

Torontiečiai atsidėkojo čiurlioniečiams iš Kleveiando už jų koncertą M. K. 
Čiurlionio minėjimo proga Anapilio salėje. Iš kairės: Čiurlionio ansamblio 
vadovas A. Mikulskis, kanklių orkestro vadovė O. Mikulskienė, pranešėja 
torontietė Kristina Imbrašaitė Nuotr. B. Tarvydo

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
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Atostogos II
čiausias (tikima ir gryniausias, 
švariausias) iš visų Didžiųjų eže
rų. Giliausia vieta siekia 1600 
pėdų ir tame gylyje vandens 
temperatūra tik apie 50°. Jos 
svyravimas tarp žiemos ir vasa
ros tėra vos 4°.

Atvykstame į Grand Marais 
miestuką, kurio apylinkėse pra
sideda “Pictured Rocks Natio
nal Lakeshore” — kaip ir tauti
nio parko teritorija. Tai maž
daug 35 mylių ilgio augšta, pie
tinė Superior ežero smiltainio 
pakrantė. Spalvingos, užburian
čios, nepaprastų formacijų, fior
dų, antkainių, properšų uolos, 
sudarančios tikrai neeilinį efek
tą. Antkrantės tokios augštos, iš 
žemyno neprieinamos. Vienin
telis būdas pamatyti visą tą 
nuostabią panoramą tėra nuo 
vandens pusės, t.y. laivo denio. 
Laivai teplaukia iš Munising 
uosto, esančio už 45 mylių. Jo
kios civilizacijos, daugiausia. 
tankus miškas. Kaikur smėlio 
kopos. Pradedame autovežimį 
sukti tuo egzotišku keliu. Tauti
nio parko pareigūnė prieš tai 
mus aprūpino aplinkos žemėla
piu, kuriame sužymėti dėmesio 
ir sustojimo verti taškai. Vieni 
jų tik už mylios ar dviejų nuo 
pagrindinio kelio, kitus pasiek
ti tenka šalutiniais keliais.

Štai, tarp smėlėtų kalvelių ir 
pušaičių įstrigęs, skaisčiai ažū
rinės spalvos ežeriokas. Aplin
kui ramu, tylu, tik bangelės su 
pušų šlamėjimu bando lyg ir 
slopinti autovežimio motoro 
burzgesį. Toliau jaučiame, kad 
kylame augštyn. Apylygė pieva 
tinka automobiliui pasistayti. 
Žygiuojame pėsti, kol prieina
me bent kelių šimtų pėdų augš- 
čio briauną. Laikydamiesi me
džių kamienų, žvelgiame, žemyn 
75°-80° kampu. Apačioje — 
banguojantis Superior ežeras. 
Stovime vietoje, iš kurios pra
ėjusiame šimtmetyje medkirčiai 
ridendavo žemyn rąstus. Jie 
vandens keliais buvo plukdomi 
į pramonės centrus. Esame taip 
augštai ir toli nuo nemažų eže
ro bangų, kad jų šnokštimas gir
dimas tik gerai įsiklausius, 
žvilgsnis į ežero aplinką — lyg 
iš lėktuvo lango. Stačioje smė
lingoje atšlaitėje matomas vie
nas kitas dar gyvas, bet žemyn 
slenkąs vėjo su šaknimis išrau
tas medis. Kitos pušys dar šiaip 
taip laikosi ant pačios briaunos, 
bet jų dienos jau aiškiai suskai
tytos. Ir dabar čia, viršuje, vė
jo siautimas didelis, o ką bekal
bėti apie rudenines ar žiemos 
vėjo išdaigas!
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MOKYTOJŲ EKSKURSIJA
Ekskursiją su M. K. Čiurlionio gy

venimu susijusiomis vietomis rug
sėjo 28 d. surengė grupė mokytojų 
iš Vilniaus, Alytaus, Kėdainių ir 
Prienų. Buvo numatyta apsilankyti 
Varėnoje ir Druskininkuose. Ekskur
siją prailgino privaloma mokytojų 
duoklė komunistinei propagandai — 
užsukimas į Rūdninkų girioje mu- 
zėjum paverstas sovietų partizanų že
mines, dėl jų veiklos su gyventojais 
vokiečių sudegintus Pirčiupius. Pa
keliui mokytojai aplankė V. Krėvės- 
Mickevičiaus muzėjų gimtuosiuose 
Subartonyse, kur juos sutiko velio- 
nies giminaitė Veronika Kisielienė, 
Merkinę ir Liškiavą.

NAUJI RŪMAI
Vilniaus filharmonija savo skyrių 

atidarė Kaune, Mickevičiaus gatvė
je, išaugusiuose naujuose statybinin
kų kultūros ir sporto rūmuose. Jie 
turi 450 vietų koncertų salę, erdvias 
patalpas jaunimo pramogoms, repe
ticijoms, sportui bei treniruotėms. 
Kiekvieną mėnesi filharmonija čia 
rengs koncertus, susitikimus su kom
pozitoriais ir muzikologais, pašne
kesius apie muziką bei jos atlikė
jus. Pirmajame koncerte programą 
atliko P. Bingelio vadovaujamas 
Kauno choras, Liežo styginių kvar
tetų konkurse aukso medalį laimė
jęs Vilniaus kvartetas, M. Glinkos 
jaunųjų dainininkų konkurso laurea
tė Regina Maciūtė, Vilniaus operos 
baritonas Eduardas Kaniava, pianis
tas Chaimas Potašinskas ir dramos 
aktorius Vytautas Kybartas.

LIETUVIŠKI RUGIAI
.Nauja rugių rūšimi “Lietuviškie- 

ji-3” aprūpinama Uzbekija. Kauno, 
Klaipėdos, Kaišiadorių ir Trakų ra
jonuose išaugintos lietuviškų rugių 
sėklos 5.300 tonų parduota Uzbeki
jai. Jai jau išsiųsta apie 60 vagonų 
lietuviškų rugių.

FUTBOLO TEISĖJAS
Tarptautinės kategorijos futbolo 

teisėjas yra kaunietis Kęstutis An
dziulis, žurnalistas, dirbantis “Kau
no Tiesoje”. Pirmutinius žingsnius 
teisėjavime jis, kaip mėgėjas, žen
gė jau 1949 m., o vėliau baigė tre
nerių mokyklą, įsigijo krepšinio ir 
futbolo teisėjo kvalifikacijas. Jam 
jau yra tekę teisėjauti tarptautinė
se futbolo rungtynėse trylikoje Eu
ropos valstybių. Geriausius įspūdžius 
K. Andziulis yra parsivežęs iš Šve
dijos ir R. Vokietijos. Švedai po jo 
teisėjauto Švedijos—Italijos susitiki
mo jam nepašykštėjo pagyrimo ir 
pakvietė teisėju Švedijos—Austrijos 
futbolo rungtynėms. Sunkiausia tei
sėjo duona K. Andziulio laukia fut
bolo rungtynėse Sovietų Sąjungoje, 
kur žiūrovai dažniausiai gerbia tik 
savo komandą. Pasak K. Andziulio, 
didžiausių simpatijų nusipelno Euro
pos 'futbolas, pasižymintis vyrišku, 
atletišku žaidimu, bekompromisine 
kova, dinamika ir aštriom situaci
jom. Ryškiausios tokio futbolo at
stovės yra Anglija, V. Vokietija, 
Olandija ir Lenkija. P. Amerikos fut
bolą K. Andziulis apibūdina kaip im
provizaciją, kuriai pagrindą sudaro 
individualūs veiksmai, technika, sto
kojanti aštrumo bei jėgos. Tarptau
tiniu futbolo rungtynių teisėju K. 
Andziulis galės būti dar keletą me
tų, kol pasieks amžiaus penkiasde
šimtmetį, kuris yra galutinė riba tei
sėjams, nustatyta tarptautinės fut
bolo federacijos.

Originali Nidos medinė iškaba, pasitinkanti pajūrio lankytojus

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

KARŠTAS ATEISTAS
D. čepulytė “Tiesos” 226 nr. džiau

giasi Kelmės rajono Mockaičių aš
tuonmetės mokyklos rajono direkto
riaus Stasio Bataičio ateistine veik
la. Ateistinių paskaitų jis jau yra 
skaitęs daugiau kaip tūkstantį. Už 
tas paskaitas “Žinijos” draugija jam 
yra Įteikusi pasižymėjimo ženklą. D. 
čepulytė rašo: “Prieš kelias dienas 
Stasys Bataitis LTSR Ateizmo mu
ziejuje Vilniaus mokslinės ateistinės 
minties propagandistų klubo narių 
bei gausių svečių susitikime papasa
kojo, kaip jis, buvęs Plungės kapuci
nų ordino vienuolis, atsikratė religi
jos, pakeitė požiūrį į gyvenimą, kaip 
formavosi jo materialistinė pasaulė
žiūra ...”

SAVIVEIKLINIAI TURISTAI
Juozas Šiupinskas “Literatūros ir 

Meno” 38 nr. atskleidžia šiurpius tri
jų panevėžiečių nuotykius Kalnų 
Altajuje. Saviveiklinių turistų triju
lė — Valentinas Marcinkevičius, 
Gintautas Janulevičius ir Julija Var
naitė atostogas nutarė paskirti kelio
nei po Altajaus tarpeklius prie Edi- 
gano, Bijos upe plaukti plaustu į 
Kopšaką arba Balykčą ir iš čia ap
lankyti Samarkando bei Bucharos 
miestus, šie 23-33 metų amžiaus jau
nuoliai apie pavojingą savo kelionę 
nepainformavo atitinkamų įstaigų, 
nepasirūpino gauti smulkaus žemėla
pio. Kelionę į kalnus jie pradėjo ge
gužės 30 d. ir dingo be žinios. Pane
vėžyje jų buvo pasigesta tik liepos 
pradžioje. Telegrama apie dingusius 
tris saviveiklinius turistus iš Vil
niaus į Gorno Altajską buvo pasiųs
ta liepos 11 d. Į gelbėtoji; eiles įsi
jungė ir Panevėžio vandentiekio ka
nalizacijos turizmo sekcijos pirm. 
Pr. Rapševičius. Pirmiausia buvo su
rastas Edigano kaime dirbantis lie
tuvis Mykolas Digrys, savo tautiečių 
nešulius arkliu gegužės 30 d. nuga
benęs į piemenų ir medžiotojų poil
siavietę. Iš čia jie planavo eiti iki 
Telco ežero, Biją plaukti plaustu. 
Liepos 17 d. gelbėtojai atsiuntė Vil
niun telegramą, pranešdami J. Var
naitės suradimą Ulagano rajone. Nu
silpęs V. Marcinkevičius, su akmenų 
griūties sulaužyta ranka, buvo suras
tas palapinėje liepos 21 d. Iš jų pa
sakojimo paaiškėjo, kad gegužės 30 
d. pradėtą kelionę kalnų tarpekliais 
sutrukdė rūkas. Kadangi maisto jie 
turėjo tik vienuolikai dienų, rūką 
bandė įveikti kompaso pagalba ir 
pasiklydo. V. Marcinkevičiaus nusil
pimas paskatino G. Janulevičių pa
likti jį palapinėje su J. Varnaite, 
pasikliaujant savo jėgomis, jieškoti 
pagalbos. Kai nuo G. Janulevičiaus 
išėjimo buvo praėjęs beveik visas 
mėnuo, pasilikusieji palapinėje bu
vo priversti padaryti išvadą, kad 
jam nepavyko surasti žmonių. Per tą 
laiką vienintelis J. Varnaitės ir V. 
Marcinkevičiaus maistas buvo viena 
kita saujelė jos surastų žalių uogų. 
Matydama artėjančią neišvengiamą 
bado mirtį, pagalbos ryžosi jieškoti 
J. Varnaitė. Sukaupusi jėgų liku
čius, ji ėjo penkias dienas, kol paga
liau šeštąją jau neįstengė atsikelti. 
Tada ją netikėtai aptiko kalnų gy
ventojai. J. Šiupinskas rašinį baigia 
rugpjūčio 1 d. suorganizuota trečiąja 
gelbėtojų grupe, kuri turėjo jieškoti 
G. Janulevičiaus, nors viltis surasti 

“jį dar gyvą buvo labai menka. Iš ra
šinio taip ir nesužinome, ar jį pa
vyko išgelbėti. V. Kst.

Mes laukiame šeštadienio, nes lietuvių mokykloje yra linksma ir smagu. Iš kairės I eilėje: Stankevičiūtė, Kličiū- 
tė, Niedvaraitė; II eilėje: Lukoševičiūtė, Piečaitis, Jonelis; III eilėje: Staškevičius, Bernotas; IV eilėje: Polišaitis, 
Adamonytė. Užpakalyje — mokytoja St. Ališauskienė. Visa tai — Montrealio mieste

Keletas akimirkų svetingoje Kanadoje
Štai, kad ir grįžęs saulėtojon Ve- 

necuelon, mintimis vis dar lankausi 
svetingoje Kanadoje, kurios vieto
vės kaip lietuviui ir eiliniam turistui 
taip mielos ir įdomios.

Naujai kylanti modernioji Anapi
lio sodyba — tai busimasis lietuvy
bės centras Toronte, o gal ir visos 
Kanados. Čia ir didinga salė, “Tėviš
kės Žiburių” redakcija, administra
cija, spaustuvė, lietuvių kredito ko
operatyvo skyrius, lietuvių amžino 
poilsio vieta — kapinės, klebonija ir 
numatytoji naujoji parapijos šven
tovė. Be galo džiugu, kad visa tai pa
čių lietuvių rūpesčiu bei pastango
mis įsigyta ir tvarkoma. Visa tai 
matant, nenuostabu, kad Kanados 
LB yra laikoma viena iš geriausiai 
besitvarkančių PL Bendruomenėje, 
o “Tėviškės žiauriai” taipogi žygiuo
ja pirmosiose gretose tarp kitų lietu
viškųjų laikraščių už Lietuvos ribų, 
nes yra mielai skaitomi visų ir visur.

Teko lankytis ir tautinių šokių 
grupės “Gyvataras” tėviškėje — Ha
miltono mieste. Čia malonių šeimi
ninkų Mildos ir Jono Stankų šeimo
je, prie gausiai paruošto vaišių sta
lo, buvo maloni proga susipažinti su 
mergaičių choro “Aidas” dalyvėmis 
— sesutėmis Loreta ir Vida Stan- 
kaitytėmis bei pasiklausyti didingai 
skambančių “Aido” choro dainų su 
solistu-dirigentu V. Verikaičiu. Teko 
nugirsti, kad “Aidas” ruošiasi iš
vykai Pietų Amerikon. J. Stankus 
bent prabėgomis supažindino su Ha
miltono lietuvybės išlaikymo cent
rais ir miesto įžymybėmis;

Keletą dienų teko praleisti Vlado 
ir mokytojos Karolės Žebrauskų so
dyboje Omcemc vietovėje ir ta pro
ga pakelti šampano taurę į malonių
jų šeimininkų sveikatą jų 13 metų 
vedybinės sukakties proga. Pobūvy

g HAMILTON”
KREDITO KOOPERATYVAS 

“TALKA” užbaigė rugsėjo mėnesį 
pasiekdamas $6.565.250,91 balansą ir 
paaugdamas virš milijono dol. dau
giau, negu 1974 m. Išduota asmeni
nių paskolų $477.636, nekilnojamo 
turto $4.450.593. Asmeninių paskolų 
išdavimas yra sumažėjęs, nekilnoja
mo turto paskolos labai žymiai pa
kilo, nes stiprus buvo jų pareikalavi
mas. Nariai bankelyje laiko šėrų: 
$92.755, indėlių-santaupų $2.378.358, 
indėlių-čekių $1.066.799, terminuotų 
indėlių $2.536.000. Registruotų pen
sijų taupymo sąskaitoje, kuri yra at
leidžiama nuo pajamų mokesčių, da
bar yra $149.680. Pelnas — $139.832.

Per rugsėjo mėn. įstojo naujų na
rių 12, išstojo 1 ir mirė 3. Narių 
sąrašuose dabar yra 1843 asmenys. 
Kredito komitetas per tą mėnesį lei
do nariams išduoti naujų paskolų 
$358.600. i

Valdybos posėdyje spalio 9 d. pri
simintas a.a. pirm. Alfonsas Vainaus
kas, miręs spalio 4 d. Jo atminimas 
pagerbtas susikaupimo minute. Tai 
buvo staigus ir nelauktas smūgis — 
bankelis neteko pirmininko ir pasi- 
šventusio kooperatininko. Alf. Vai
nausko atminimą nutarta įamžinti 
Kanados Lietuvių Fonde, įnešant 
$100. “Talkos” pirmininko pareigas 

Vienintelis lietuvių ban 
įsikūręs nuosavuose no 

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooper 

830 Main Street East, telefonas 54^ 
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $6.500.000.

kelis Kanadoje
muose —

X“TftLKA”
MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .. . 6% 
santaupas .................. 8%
term, depozitus 1 m. 9Pi %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 1 1 %

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Wekvi^no skoniui ||| & <J^enninc}er Ltd.

284 KING STREET E., • GUELPH LINE prie PROSPECT,
HAMILTON — 528-8468 • BURLINGTON — 639-0510
740 UPPER JAMES ST., • LLOYD D. JACKSON SQUARE,
HAMILTON — 389-4113 • HAMILTON — 525-9641

je, be jų šeimos narių, dalyvavo Nan
cy Mickevičienė ir Stasys Merkelis 
iš Toronto, kurio susisiekimo paslau
ga mielai pasinaudojo ir čia rašanty
sis.

Toronte, po septynerių metų nesi
matymo, malonu buvo aplankyti Bi
rutės Jonaitienės šeimą ir susipa
žinti su jos ištekėjusių dukrų Eglės 
ir Onos E. R. Derek ir O. V. Narušių 
šeimomis bei pasikeisti bent keliais 
žodžiais telefonu su V. Jonaičiu, ku
ris šiuo metu gyvena Floridoje.

Grynai turistinės vietovės taipogi 
nebuvo pamirštos aplankyti. Turisti
niame pasaulyje žinomasis gamtos 
fenomenas Niagaros krioklys, Tren
ton universitetas, kuriame profeso
riauja ir lietuviai profesoriai Vašto- 
kai, indėnų gyvenamoji vietovė ir 
jų liaudies dirbinių muzėjus Whe- 
tung Indian Craft Center, didysis 
zoologijos sodas atviroje gamtoje, 
kurio bent paviršutiniam apžiūrėji
mui reikia tris valandas važiuoti 
automobiliu specialiais keliais, nes 
visi žvėrys ir paukščiai gyvena lais
vai jiems skirtuose rajonuose. Šis 
pasaulio gyvūnijos kampelis Kana
doje plačiai žinomas pasaulyje “Afri
can Lion Safari” vardu.

Aplankyti šias neužmirštamas vie
toves bei susipažinti ir susitikti su 
įvairių vietovių lietuviais, gyvenan
čiais šimtų mylių atstumuose, įgali
no K. V. Žebrauskų paslaugumas ir 
jų dukrelės Erikos palyda. Ačiū vi
siems už nuoširdumą ir gal iki pasi
matymo, jeigu ne Kanadoje, tai Ve- 
necueloje. V. Venckus

Red. pastaba. Matyt, svečias netu
rėjo progos pamatyti visas didesnes 
lietuvių institucijas Toronte. Dėlto 
ir jo įspūdžiai liko nepilni.

perėmė vicepirm. Jonas Bulionis.
Apsvarsčiusi kylančias palūkanas, 

valdyba nutarė nuo spalio 1 d. pakel
ti terminuotiems indėliams palūka
nas nuo 9% iki 91/2%, registruotų 
pensijų taupymo sąskaitoms iki 8I/2 
%, indėlių-santaupų iki 8%, nekilno
jamo turto paskoloms iki 11%%. Na
riai, kurie turi pasidėję pinigus ban
kuose, prašomi pasibaigus spalio mė
nesiui, kai bankai bus prirašę palū
kanas, — perkelti į savąją lietuvišką 
įstaigą, kur dabar mokamos augš- 
čiausios palūkanos — 9%%.

Londono “Baltijos” ansambliui pa
skirta $500 paramos kelionei į jauni
mo kongresą P. Amerikon.

J bankelio raštinę nuo spalio 1 d. 
priimta dirbti nuolatine tarnautoja 
Jūratė Jurgutytė, kuri šiais metais 
užbaigė verslo administracijos stu
dijas ir gavo bakalaurės diplomą. Ji 
visiems nariams gerai pažįstama, nes 
tris vasaras dirbo bankelio raštinėje 
kaip studentė, maloniai aptarnauda
ma narius. Stasys Dalius

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

St. Catharines, Ont.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. Niaga

ros pusiasalio ramovėnai ruošiasi iš
kilmingai paminėti nepriklausomos 
Lietuvos Kariuomenės šventę lap
kričio 22 d. slovakų salėje (Page- 
Welland kampas), 6.30 v.v. Lapkri
čio 23 d., 10 v.r., 75 Rolls Avė., pa
maldos žuvusių už Lietuvos laisvę 
kovotojų intencija ir padėjimas gė
lių prie paminklo. Meninėje dalyje 
ir pamaldose giedos, pirmą kartą Ka
nadoje, Klevelando LKVS Ramovės 
25 asmenų vyrų choras, vad. muz. J. 
Kazėno. Pianinu salėje ir vargonais 
koplyčioje gros muz. G. Karsokienė. 
Paskaitą skaitys pedagogas vyr. sk. 
“Geležinio Vilko” ordino kavalierius 
P. Karalius iš Klevelando. Organi
zacijos maloniai prašomos dalyvauti 
su vėliavomis oficialioje dalyje ir 
pamaldose. Visų apylinkių malonūs 
tautiečiai-ės prašomi gausiai daly
vauti — oficialioje dalyje ir pamal
dose bei mūsų žuvusiųjų pagerbime.

Koresp.
PAVERGTŲ TAUTŲ org-jos posė

dis įvyko spalio 2 d. Pirm. E. Dzier- 
žek, lenkas, pranešė, kad gauti atsa
kymai iš aštuonių Kanados vyriau
sybės narių bei žymesniųjų krašto 
politikų į pasiųstą memorandumą, 
liečiantį pavergtų tautų padėtį bei 
nurodantį laisvojo pasaulio politi
nius klystkelius. Visi atsakymai pa
lankūs ir dėkingi už svarbią informa
ciją. Tą memorandumą paruošė le- 
kų prof. H. Fic, Brock universiteto 
politinių mokslų dekanas. Toliau 
pranešė, kad Helsinkin buvo pasiųs
tos septynios telegramos — po vie
ną nuo kiekvienos tautybės, paminė
tas memorandumas, išspausdintas 
“Standard” dienraštyje, kuris ta pro
ga įdėjo palankų vedamąjį. Buvo 
pagirta sumani latvių jaunimo ini
ciatyva Helsinkio konferencijos me
tu, organizuojant “Vigil of Consci
ence” — trijų parų budėjimą be 
pertraukos prie miesto rotušės.

Sumanymų dalyje tautybių atsto
vai vienbalsiai priėmė lietuvių at
stovo pasiūlymą suruošti tautybių 
suartėjimo vakarą - banketą. Tikslas 
— plačiau jungtis į pavergtų tautų 
laisvės kovą. Nutarta kreiptis į savas 
bendruomenes pritarimo. Jį iš visų 
tautybių gavus, vakaras įvyktų kitų 
metų balandžio pabaigoje. Čekų at
stovas pasiėmė pareigą susirišti su 
A. Solženicinu paskaitai, jei ne po
litinei, tai bent kultūrinei, o lenkų 
atstovas pažadėjo susisiekti su žur
nalistu Peter Worthingtonu tuo at
veju, jei A. Solženicinas negalėtų at
vykti. Vakaras - banketas būtų ge
riausioje miesto salėje, puošniausio
je aplinkoje. Būtų pakviesti Kana
dos vyriausybės atstovai bei žymie
ji krašto politikai.

ĮDOMŪS DIENRAŠČIO “STAND
ARD” RAŠINIAI. Kartas nuo karto 
“Standard” pateikia žinių apie So
vietų Sąjungos - Kinijos blogėjančius 
santykius. Pvz. Pekinge buvo suruoš
tas priėmimas besilankančiam Jugo
slavijos atstovui. Priėmimo metu Ki
nijos valdžios atstovas pasakė kalbą 
apie naujo karo pavojų pasauliui. 
To pavojaus židinys esanti valstybė, 
kuri garsiausiai kalba apie taiką. Iš 
savo vietos protesto ženklan pakilo 
sovietų ambasadorius ir išėjo iš sa
lės kartu išsivesdamas ir šešis sate
litų kraštų atstovus.

Anksčiau “Standard” paskelbė 
Reuterio žinių agentūros pranešimą, 
kad Kinijos priešlėktuvinės gynybos 
viršininkas Kao Shih Fen pasikvie
tė laisvų tautų žurnalistus ir pirmą 
kartą ne tik pripažino teisingumą 
gando apie milžiniškus požeminius 
Kinijos įrengimus gyventojams pasi
slėpti nuo pirmo sovietų atominių 
bombų puolimo, bet ir nugabeno 
juos į požeminį miestą su ginklavi
mo fabrikais, mokyklomis, ligoninė
mis ir kitais įrengimais. Reporterių 
paklaustas, ar Rusija puls Kiniją ato
miniais ginklais, Kao Shih Fen atsa
kė kinietišku priežodžiu: “Šuo, pri
spaustas kertėje, šoka ir per tvo
rą”. Pažymėjo, kad rusams net pri
artėti prie šių įrengimų yra drau
džiama.

MŪSŲ “NEMUNAS” sėkmingai 
dalyvavo dainų bei taut, šokių šven
tėje Hamiltone. Negausūs Niagaros 
pusiasalio lietuviai, tačiau jaunimo 
skaičius buvo įspūdingas. Prisidėjo, 
žinoma, ir Buffalo. Net vienas vado
vų — Vitas Masilionis yra buffališ- 
kis. Visa tai rodo šios srities tautie-

(Nukelta į 9-tą psl.)

J. A. Valstybės
ATLANTO PAKRAŠČIO lituanis

tinių mokyklų mokytojų konferenci
ja, globojama LB Niujorko apygar
dos v-bos, įvyks lapkričio 22-23 d.d. 
Kultūros Židinyje. Ją rengia rytų 
apygardos mokyklų inspektorius A. 
Masionis, talkinamas lituanistinės 
Maironio mokyklos Niujorke. Ypač 
laukiama jaunų mokytojų, nes jie 
turės progą susipažinti su praktiniu 
darbu, dalyvaudami Maironio mo
kyklos pamokose. Numatyti atskirų 
grupių dalykiniai pasitarimai ir ke
letas bendrų pranešimų. Apie besky- 
rę sistemą kalbės R. Petniūnienė iš 
Vašingtono, apie literatūros dėstymą 
— niujorkietis P. Jurkus.

JONAS JONAITIS, žymusis ameri
kietiško futbolo žaidėjas Baltimorės 
Colt komandoje, pasitraukia iš šio 
profesinio sporto ir pereina dirbti te
levizijos stotin futbolo rungtynių 
pranešėju. Jo metinė alga naujoje 
darbovietėje — $160.000. J. Jonaitis, 
gimęs Brooklyne, N.Y., jau yra su
laukęs 45 metų amžiaus.

NIUJORKO ARMĖNŲ KULTŪ
ROS CENTRE rugsėjo 27 d. įvyko 
baltiečių akademikų balius, sutrau
kęs 350 dalyvių, kurių beveik 100 
buvo lietuviai. Ovacijų susilaukė ba
liuje atsilankęs Simas Kudirka. Lie
tuvišką programos dalį atliko pianis
tas Saulius Cibas M. K. Čiurlionio 
kūriniais. Vakaro pelnas buvo skir
tas baltietiškųjų studijų konferen
cijai.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA Ga
ry, Ind., spalio 5 d. paminėjo savo 
klebono kun. dr. Igno Urbono kuni
gystės 40 metų sukaktį. Šv. Mišias 
sukaktuvininkas koncelcbravo su 
kun. V. Rimšeliu, kun. Z. Gelažium, 
kun. F. Kireiliu ir kan. V. Zakaraus
ku. Progai pritaikytą anglišką ir lie
tuvišką pamokslą pasakė kun. J. Ku- 
zinskas. Mišių metu giedojo čikagie- 
tis sol. S. Baras, vargonais palydė
tas muz. A. Giedraičio. Pagerbtuvių 
vakarienei vadovavo J. Pečkaitis, nu
švietęs sukaktuvininko darbus ir jį 
pasveiknięs lituanistinės mokyklos 
vardu. Sukaktuvininką taipgi sveiki
no inž. E. Bartkus, prof. B. Vitkus, 
parapijos atstovas Ed. Kaminsky, so- 
daliečių atstovė Br. Ruzgaitė, kun. 
F. Kireilis ir kun. V. Rimšelis. Daug 
sveikinimų gauta raštu. Jų tarpe bu
vo vysk. Liudo Povilonio sveikini
mas iš Kauno, nes jie abu yra bend
ro kurso draugai, vysk. A. Deksnio 
ir prel. P. Celiešiaus telegrama iš 
V. Vokietijos. Trim tautiniais šokiais 
vakarą paįvairino K. Plečkaitienės 
paruoštos lituanistinės mokyklos mo
kinės. Iškilmę užbaigė pats sukak
tuvininkas kun. dr. L Urbonas pa
dėkos kalba rengėjams, sveikinto
jams ir Dievui už laimingą kunigys
tę. Lietuviškom šeimom jis priminė, 
kad Dievas ir ypač mūsų tauta lau
kia naujų kunigų iš jų vaikų eilių. 
t JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMU, baigminio akto pasi
rašymo Helsinkyje metu savo pro
testu ypatingo radijo, televizijos ir 
spaudos dėmesio Klevelande susilau
kė Linas Johansonas, paskelbęs 65 
valandų badavimą. Jis priklauso Kle- 
velande baltiečių įsteigtam komite
tui “Committee in Defence of Soviet 
Prisoners of Conscience”, ginančiam 
kalinius Sovietų Sąjungoje, kenčian
čius dėl savo įsitikinimų.
' B R A Z I L I J OS LB VICEPIRM. 
GRAŽVYDAS BAČELIS spalio 6-7 d. 
d. lankėsi Čikagoje ir su PLB pirm. 
Br. Nainiu aptarė III PLJ Kongre
so reikalus. Kongreso labai laukia 
Brazilijos lietuvių jaunimas. Vieti
niams kongreso reikalams jau sutelk
ta pakankamai pinigų. Iš PLB val
dybos tikimasi gauti paskolą, kuri 
bus panaudota salės nuomos Įmokai 
N. Metų sutikimui.

Kolumbija
KLB B O G O T O S APYLINKĖS 

VALDYBA išleido savo biuletenio 
“Krivūlė” 8-9 nr., apimantį š.m. ko- 
vo-rugsėjo laikotarpį. “Krivūlę” re
daguoja redakcinė komisija. Dr. Juo
zo Zarankos įvadiniame straipsnyje 
pabrėžiama, kad šis dvigubas nume
ris yra skiriamas vysk. M. Valan
čiaus šimtosioms mirties metinėms, 
M. K. Čiurlionio šimtajam gimtadie
niui ir lietuviams okupuotoje tėvy
nėje, kovojantiems prieš religinę 
bei tautinę priespaudą. Skaitytojus 
su vysk. M. Valančium supažindina 
Juozo Kalėdos straipsnis, su M. K. 
Čiurlioniu — Prano Zarankos, su 
tautiečių kova tėvynėje — nepasira
šytas straipsnis “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”. Jaunimo skyriu
je pateikiama III PLJ Kongreso stu
dijų dienų Sao Paulyje programa, 
vysk. M. Valančiaus “Mikės melagė
lio” ištrauka ispanų kalba bei 
straipsnelis apie jos autorių, Isme- 
nos Mockaus literatūrinio pobūdžio 
rašinėlis apie ligonius ir ligoninę — 
“Mis cadaveres” (“Mano lavonai”).
Australija

BALTIEČIŲ IIELLP DRAUGIJA 
rugsėjo 9 d. Hobarte surengė disku
sijų vakarą, kuriame pagrindiniais 
kalbėtojais buvo trys australiečiai — 
žurnalistas Angus Downie, Tasmani
jos universiteto prof. J. B. Polya ir 

• to paties universiteto politinių moks
lų docentas dr. P. Boyce. Pagrin
dine diskusijų tema buvo darbiečių 
premjero G. VVhitlamo padarytas Pa
baltijo pripažinimas Sovietų Sąjun
gai ir liberalų vado M. Fraserio pa
žadas atšaukti šį pripažinimą. Pasak 
dr. P. Boyce, Baltijos kraštų parda
vimas Sovietų Sąjungai yra juoda 

dėmė Australijos užsienio politikoje, 
bet jis netiki, kad kuri nors kita 
Australijos vyriausybė šį-žingsnį at|-į 
taisytų. Dr. P. Boyce abejoja ir opo
zicijos vado M. Frazerio pažado nuo
širdumu bei tikrumu. A. Downie pa-! 
brėžė panašią mintį. Kai jis norėjo 
gauti daugiau žinių apie M. Fraserio: 
pažadą pas liberalus, buvo siuntinė
jamas nuo vieno pas kitą. Dėl šios 
priežasties žurnalistui A. Downie su
sidarė įspūdis, kad liberalai neturi 
tvirtos nuomonės atšaukimo klausi-į 
mu. Jo nuomone, baltiečiams trūks-! 
ta draugų ne tik darbiečių, bet ir Ii-‘ 
beralų eilėse. Prof. J. B. Polya ak
centavo pilietines žmogaus teises. 
Pabaltijo pripažinimas Sovietų Są
jungai susilpnino ir pačios Australi
jos laisvės nepažeidžiamumą. Prob
lemą sudaro premjero G. Whitlamo 
noras įsiteikti Australijos komunis
tams betkokia kaina. Diskusijų va
kare dalyvavo ne tik baltiečiai, bet 
ir gausus būrys vengrų, čekų, lenkų ■ 
bei vietinių Hobarto visuomeninin
kų. Lapkričio 28 d. panašių diskusi-: 
jų kalbėtoju bus Tasmanijos Darbo 
Federacijos sekr. Brian Harradine,, 
profesinių sąjungų veikėjas.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ; 
ir partizanų minėjimą Adelaidės Lie
tuvių Namuose surengė LASo sky
rius, vadovaujamas pirm. S. Gusčioš. 
Žuvusieji už Lietuvos laisvę buvo 
pagerbti vainiko padėjimu prie kie
me esančio paminklo. Paskaitą apie 
partizanų kovas skaitė buvęs Lietu
vos aviacijos injr. J. Pyragius. Porą 
dainų padainavo sol. M. Pečiulienė, 
Maironio eilėraštį “Oi neverk, moti
nėle” padeklamavo aktorius M. 
Venslovavičius. “Vaidilos” teatro ak
toriai suvaidino vienveiksmę G. Ke- 
meraitės dramą “Kovoje už laisvę”, 
režisuotą J. Venslovavičiaus. Ši dra
ma žiūrovams atskleidė partizaninių 
kovų vaizdą.
Britanija

IŠ LIETUVIŲ SODYBOS pasitrau ? 
kė ilgametis tarnautojas Kazys Jur- 
ka, joje dirbęs su pusmečio pertrau
ka nuo 1957 m. pavasario. Sodybos; 
vieninteliai lietuviai tarnautojai dą-į 
bar tėra vedėjai.

LONDONO LIETUVIŲ NAMUO
SE, Lietuvių Sodyboje ir “Vieny-į 
bės” klubo pobūvyje lankėsi viešnia 
iš Belgijos — Belgijos Lietuvių 
Bendruomenės pirm. Stanislava Bal
tus. Ši tautietė, nors ištekėjusi už 
belgo, daug pastangų skiria lietuviš
kai veiklai. Su savo keturiom duk
rom ir žentais bei jų bičiuliais S. 
Baltus yra sudariusi nedidelį lietu
viškų tautinių šokių bei dainų an
samblį, garsinantį Lietuvos ir lietu
vių vardą Belgijoje.

j
Vokietija

IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTE
RONŲ kunigų ir darbuotojų suva
žiavimas rugsėjo 8-12 d.d. įvyko 
Rummelsberge prie Nuernbergo. Da
lyvavo 13 estų, 12 latvių, 7 vengrai, 
6 lietuviai, 3 lenkai. Lietuviam atsto
vavo kunigai: senjoras A. Keleris iš 
Bremeno, garbės senjoras A. Gelži- 
nius iš Brauschweigo, vicesenjoras 
Juozas Urdzė iš Bad Godcsbergo, Ru
dolfas Vymeris iš Bergkircheno, di- 
jakonas Fr. Skėrys iš Mannheimo ir 
Evangelikų Bendrijos reikalų vedė
jas Fr. Šlenteris iš Bremeno. Suva
žiavimui vadovavo Liuteronų Pasau
linės Tarybos vokiečių vyr. komiteto 
įgaliotinis kun. dr. E. Eberhard iš 
Stuttgarto. Pranešimą apie lietuvių 
evangelikų liuteronų veiklą V. Vo-1 
kietijoje ir užjūryje padarė kun. A. į 
Keleris. Šv. Rašto studijose dalyvavo 
kun. A. Gelžinius, jau atsigavęs po’ 
pr. pavasarį turėtos sunkios opera
cijos. Kun. J. Urdzė, gegužės vidury
je viešėjęs okupuotoje Lietuvoje, pa
pasakojo savo įspūdžius ir parodė 
150 skaidrių. Lietuvoje jam teko su-, 
sitikti su reformatų superintendentu 
kun. Jašinsku bei kitais veikėjais.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS KULi 

TOROS DRAUGIJOS Wroclavo sky] 
riui vadovauja pirm. Vytautas Mari 
kovičius. Paskaitęs pernai šiame sky-į 
riuje trumpą pranešimą apie Wroc-į 
lavo lietuvius, jis atsiuntė laišką. 
“Tž” redakcijai: “Beveik miesto; 
centre turime savo seklyčią, kurioje! 
renkamės susirinkimams, rodome fil
mus, repetuoja mūsų choristai ir šo-’ 
kėjai. Keliolika kartų į metus mūsų 
ansamblis “Vilnelė” koncertuoja te
atrų bei įstaigų kultūros namų sce
nose ne tik Wroclavo mieste, bet ir 
už jo ribų. Žiūrovai ypač žavisi mū
sų tautinių rūbų puošnumu. Turime 
taip pat lietuviškų knygų biblioteką 
ir skaityklą. Vakarais susirenka mū
sų nariai seklyčioje pasiskaityti laik
raščių, žurnalų, pažaisti šachmatais 
bei biliardu, pasikalbėti įvairiomis 
temomis. Ypač karštos būna kasdie
ninio mūsų gyvenimo diskusijos. 
Globojame taip pat paminklus (pvz, 
S. Dariaus ir S. Girėno), rūpinamės 
vietovėmis, susietomis su lietuvių 
tauta ...” Tautinių šokių ir dainų 
ansamblis “Vilnelė” neseniai atšven
tė veiklos dešimtmetį, kuris buvo pa
minėtas 75-tuoju koncertu. Šokėjai 
pašoko Kepurinę, Linelį, Sukčių, Šei
nį, Mikitienę ir Jonkelį, o choristai 
padainavo liaudies ir kompozitorių 
lietuviškų dainų, jų tarpe T. Makači- 
no “Čia mano tėvynė”, “Gimtasis 
dangus”, A. Bražinsko “Tėvyne Lie
tuva”.

Jieškote geros dovanos? Už
sakykite lietuvišką laikraštį ar
ba nupirkite lietuvišką knygą.
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Jei esi dirbanti ir lauki 
kūdikio, gali gauti atostogų

Ontario provincijoje turime įstatymą, kuris 
leidžia laukiančiai kūdikio moteriai, 
ištekėjusiai ar ne, gauti 17 savaičių neapmokamų 
atostogų. Šis įstatymas galioja pilną ar nepilną 
laiką dirbančioms pas tą patį darbdavį 
nemažiau kaip 63 savaites prieš gimdymą.

Grįžus vėl dirbti, naujai motinai yra 
garantuojama ta pati ar tolygi užimamoji vieta 
su visomis buvusiomis privilegijomis.

Aišku, nėštumas neapsaugoja dirbančiosios 
nuo atleidimo, kuris gali įvykti dėl kitų 
pagrįstų priežasčių, tačiau nėštumas jokiu būdu

negali būti iš darbo atleidimo vienintele 
priežastimi.

Yra reikalaujama, kad laukianti kūdikio 
motina, prieš dvi savaites raštu įteiktų 
pareiškimą, kurią dieną ji paliks darbovietę. 
Ji turi teisę palikti darbovietę betkada 11 
savaičių laikotarpyje, tačiau negali grįžti 
anksčiau kaip šešios savaitės po gimdymo. Jeigu 
darbdavys nori, kad dirbančioji anksčiau 
pasitrauktų iš darbo, negu ji pageidauja, turi 
įrodyti, jog ji nepajėgia normaliai atlikti savo 
pareigų.

Dirbančioji tąip pat turi teisę gauti nedarbo 
draudą (net jeigu ir nežada vėl grįžti dirbti) 
su sąlyga, kad metų laikotarpyje būtų dirbusi 
nemažiau kaip 20 savaičių prieš gimdymą. 
Mažiausiai dešimt iš 20.savaičių turi būti tarp 
30 ir 50 savaitės prieš gimdymą.

Jeigu norėtumėte daugiau informacijų tuo 
reikalu ar kitais dirbančią moterį 
interesuojančiais klausimais, rašykite šiuo 
adresu:

Ontario 20, 
Queen's Park, 
Toronto, Ontario.

Mes atsiųsime jums brošiūrą.

Ministry of Labour
Bette Stephenson, M.D., Minister

Didžioj
(Atkelta iš 1-mo psi.)

burmistras V. Copps. Pastarasis 
priminė, kad Montrealis yra 
didžiausias, Torontas turtin
giausias, Hamiltonas geriausias. 
Šis esą dar neturi tinkamų pa
talpų tokiai šventei, tačiau jos 
bus statomos už 15 mil. dolerių, 
ir sekantį kartą lietuviai galės 
dainuoti bei šokti jau gerose pa
talpose. Kiti garbės svečiai vė
liau buvo pristatyti publikai: 
vysk. A. Deksnys, vysk. V. Briz- 
gys, BLB pirm. St. Kasparas iš 
Britanijos, Carling Community 
Foundation premijų skirstymo 
komisijos atstovė teisėja įsa 
Scotti, daugiakultūrių reikalų 
ministerio atstovas McLean ir 
kt. Raštu sveikino VLIKo pirm, 
dr. J. K. Valiūnas, prof. J. Ži
levičius ir kt.

i lietuvių
G. Breichmanienei ir dainų pro
gramos vadovui V. Verikaičiui. 
Baigiamąjį žodį taria KLB kraš
to valdybos pirm. J. R. Sima- 
navičus, reikšdamas visiems pa
dėką ir pranešdamas, kad se
kanti Kanados Lietuvių Diena 
bus 1976 m. Montrealyje, kur 
rengiama pasaulinė sporto olim
piada.

Taip užbaigta didžioji šventė, 
kuri liks ilgai neužmiršta. Gai
la tik, kad ji nebuvo nufil
muota.

Aštuoniolika pirmininkų
Dainų ir šokių šventė praėjo, 

bet liko dar specialiai nepami
nėta Hamiltono Lietuvių Bend
ruomenės 25-rių metų sukaktis. 
Dėlto Jaunimo Centro salėje bu
vo suruoštas banketas, kuriame 
dalyvavo vietinės Bendruome-

šventė 
kios rimties poezijai nebuvo nu
siteikę. Jie visai kitaip sutiko 
trijų “Aukuro” moterų humo
ristinius kupletus, kedenusius 
vietines aktualijas.

Dailės paroda
Daugiakultūriame Centre (Ha

miltone) buvo surengta dail. A. 
Tamošaitienės ir dail. A. Tamo
šaičio dailės paroda. Erdviose 
salėse A. Tamošaitienė parodė 
27 savo audimo meno (gobele
nus) ir tapybos darbus, o A. Ta
mošaitis — 28 paveikslus (alie
jaus darbus ir litografijas). Ka
dangi Daugiakultūris Centras 
yra Hamiltono tautinių grupių 
kultūrinės veiklos židinys, tai 
per ištisą savaitę parodą aplan
kė nemažai įvairių tautybių as
menų. Visiems ypač buvo įdo
mus lietuviškas koloritas audi-

Province of Ontario
William Davis, Premier

CANADA
SAVINGS 
BONDS

w 9.38%«
vidurkis metinių 

palūkanų iki

• Pilnai garantuoti Kanados vyriausybės

• Jie duoda geras palūkanas metai po metų

• Betkada iškeičiami už įmokėtę sumę su nuošimčiais

O dainos dainelės ...
Prasideda lietis dainos iš 300 

krūtinių. Dirigentų pakyloje pa
sirodo muzikė M. Roch, Mont- 
realio AV choro dirigentė, pran
cūzė. Tai nuostabios dvasios as
menybė. Per eilę metų vadovau
dama lietuvių chorui, ji susigy
veno ne tik su choristais, bet 
ir su lietuvių giesmėmis bei dai
nomis. Ruošdamasi diriguoti 
lietuvišką kūrinį, ji pirmiausia 
susipažįsta su teksto vertimu, jo 
dvasia, nuotaika. Dėlto ir lietu
viai muzikai neturėtų priekaiš
tauti, kad ji, kaip kitatautė, ne- 
įsijaučia j lietuviškas dainas. 
Juk ir mūsų muzikai kartais di
riguoja kitataučių kūrinius ...

Visiems chorų vadovams teko 
diriguoti po vieną, du ar tris 
dalykus. Taip pat jie pasikeis
dami akompanavo pianinu. Iš
skirtinė vieta, t.y. garbės diri
gento, teko vyriausiam amžiumi 
Kanados lietuvių muzikui ir 
kompozitoriui St. Gailevičiui. 
Jis pats dirigavo populiarųjį sa
vo kūrinį “Oi toli toli” (tekstas 
Pr. Lemberto) ir “Jaunystė”. 
Ypač gerai, preciziškai ir niuan
suotai skambėjo pirmoji daina.

Aplamai, visos dainos aidėjo 
erdvioje halėje pasigėrėtinai ir 
jaudino tautiečių širdis. Vienos 
dainos pavyko geriau, kitos silp
niau. Dirigentai, rengdami cho
rus šiai šventei, atliko didelį 
darbą. Malonu buvo matyti ir 
jaunuosius dirigentus, įsijungu
sius į darbą. Tik jiems reikėtų 
linkėti dar daugiau pasiruošti 
dirigavimo srityje.

Suk, suk ratelį...
Dainų programos viduryje pa

sirodė tautinių šokių grupės su 
įspūdingąja Subatėle. Dainuo
jant jungtiniam chorui, grojant 
“Gintaro” orkestrui, ima siausti 
šokėjai. Savo dinamišku ritmu 
Subatėlė išjudina net ir žiūro
vus. Po jos kiek lėtesniu ritmu

nės veikėjai, šventės svečiai ir 
kviestieji kanadiečiai. Banketo 
metu, pirmininkaujant dr. V. 
Kvedarui, buvo pagerbti visi bu
vę pirmininkai (18). Deja, pa
gerbime nevisi galėjo dalyvauti. 
Pirmininkaujančio pakviesti, iš
rikiavo 10 buvusių Bendruome
nės pirmininkų su dabartine 
pirmininke L. Skripkute ir kle
bonu prel. J. Tadarausku. Vi
siem buvo įteiktos metalinės 
plaketės - adresai. Folk Arts 
Council atstovas įteikė asmeni
nę dovaną — sidabrinį samtį su 
įrašu L. Skripkutei kaip anks
čiau buvusiai Hamiltono tauty
bių festivalio šeimininkei (hos
tess). Carling Community Foun
dation atstovė teisėja L Scotti 
įteikė $3.500 čekį dainų ir taut, 
šokių šventės rengėjų komite
tui. Dr. V. Kvedaras pranešė, 
kad iš Kanados valstybės sekre
toriaus gauta $2,200 “Gyvataro” 
kelionei į P. Ameriką pagal “Ex
change a. Travel Program.” 
Prel. J. Tadarauskas savo kal
boje išreiškė padėką Bendruo
menės veikėjams už pagalbą ku
riant parapiją ir įteikė 25 sim
bolines rožes apylinkės pirm. L. 
Skripkutei. Buvusių pirmininkų 
vardu žodį tarė R. Bagdonas. Iš 
kanadiečių kalbėjo ir lietuvišką 
sveikinimą perskaitė Anne Jo
nes, Hamiltono - Wentwortho re- 
gijono administracinio vieneto 
pirmininkė.

Šiai Bendruomenės sukakčiai 
buvo iškeptas specialus tortas, 
pabrėžęs jos iškilmingumą.

Meninę banketo programą at
liko “Aukuro” bariai, talkina
mi čikagiškės poetės Eglės 
Juodvalkytės. Pastaroji iš at
minties deklamavo didžios rim
ties poeziją lietuviškai, o ją ang
liškai skaitė L. Verbickaitė. Gai
la tik, kad banketo dalyviai to

muose ir paveiksluose, kuriuo
se atsispindi mūsų žmonių bui
tis. Lankytojams padėjo orien
tuotis gražiai paruošti ir iš
spausdinti iliustruoti katalogai 
anglų kalba. Juose įdėti įvadi
niai autorių kūrybos aptarimai, 
parašyti dail. T. Valiaus, prof. 
R. C. Pinto, prof. J. Vaštokie- 
nės ir R. Paulionio.

Sukaktuvinis leidinys
Hamiltono Lietuvių Bendruo

menės 25-rių metų sukakties ir 
dainų bei šokių šventės proga 
buvo atspausdintas ir specialus 
leidinys “Lithuanians in Hamil
ton — Hamiltono lietuviai”. Re
dagavo V. P. Zubas, K. Mileris, 
V. Stanevičienė. Jie sutelkė 
augštų Kanados ir lietuvių par
eigūnų sveikinimus, davė su
glaustas informacijas lietuvių ir 
anglų kalbomis apie lietuvius, 
Hamiltono lietuvių veiklą, jų 
institucijas ir vieną dalį pasky
rė dainų bei šokių šventei. Joje 
įdėtos nuotraukos šventėje da
lyvaujančių chorų ir taut, šokių 
grupių su trumpomis informa
cijomis. Leidinys gražiai pa
ruoštas ir liks kaip iliustruotas 
dokumentas Kanados lietuvių 
veiklos, prieinamas ne tik lietu
viams, bet ir kitataučiams. Ka- 
nadišką leidinio pobūdį liudija 
krašto vėliavos spalvos, klevo 
lapas, Hamiltono miesto her
bas, tarp kurių įterptas Lietu
vos Vytis.

Leidinys daro malonų įspūdį, 
vilioja skaitytoją geru popie
riumi, gausiomis nuotraukomis 
kaip lietuviškos veiklos albu
mas. Techniškai jis galėjo būti 
geriau išleistas. Krinta į akis 
spaudos nelygumas ir netinka
mas įrišimas, šiaipjau tai ma
loni dovana ne tik Hamiltono, 
bet ir kitiem tautiečiam. Ms.

Kviečiame aplankyti mus Australijoje!
seka Rugučiai, Šustas, Malūnas. 
Kad šokėjai galėtų atsidusti, 
jungtinis choras tęsia dainų pro
gramą. Ilgokai laukę mažieji šo
kėjai pasirodo arenoje su Vėda
ru, Žvejų polka, Kalveliu. Nors 
ritmas šlubuoja, bet šokėjai ne
pasimeta ir su visu rimtumu at
lieka savo uždavinį. Pagaliau 
vėl išeina arenon vyresnieji su 
Blezdingėle, Aušrele, Audėjė
le, Aštuonyčiu ir Jaunystės šo
kiu. Pinasi viena sudėtinga fi
gūra po kitos, dėstosi linijos, 
kvadratai, rateliai ir sudaro ne
paprastai spalvingą, įvairų, gy
vą, ritmo pilną vaizdą, iš kurio 
trykšta lietuviškasis sodžiaus ir 
jaunimo gyvenimas. Linijoms 
bei kvadratams sudaryti įjun
giami net ir mažieji šokėjai.

Prie tautinių šokių gražiai de
rinosi liaudies instrumentų or
kestras, vad. Z. Lapino. Koncer
tinę viršūnę pasiekė tos šventės 
vietos, kuriose ritmingai telkė
si jungtinis choras, orkestras ir 
tautiniai šokiai. Gaila, kad tokių 
derinių buvo tiktai du.

Šventės nuotaiką kėlė ir su
maniai pritaikyti trumpi meni
nės dalies pranešėjos L. Verbic- 
kaitės įvadiniai komentarai.

Programą sekti lengvino spe
cialus leidinėlis, nes pranešėjų 
komentarai nevisose halės da
lyse buvo gerai girdimi. Leidi
nėlis paruoštas abiem kalbom, 
tad ir angliškai kalbantieji galė
jo sekti programą.

Ir po šventės ...
Ilgai rengta dainos ir šokio 

šventė praėjo per pustrečios va
landos. Visų nuotaika pakili, vi
si džiaugiasi, kad didžioji šventė 
taip sėkmingai praėjo. Belieka 
išklausyti padėkos žodžių. PLB 
pirm. Br. Nainys kaip padėkos 
ženklą įteikia organizacinio ko
miteto pirm. L. Skripkutei trijų 
Lietuvos prezidentų medalį. 
Šventės koordinatorius K. Mi
leris rengėjų vardu išreiškia 
padėką žodžiu ir gėlėmis — tau
tinių šokių programos vadovei

Australijos lietuviai kas ant
ri metai rengia Australijos Lie
tuvių Dienas. Jos paprastai 
vyksta didžiuosiuose miestuose: 
Adelaidėje, Melburne ir Sydnė- 
juje. Lietuvių Dienų, kurios 
įvyks 1976 m. gruodžio 26-31 
dienomis, šeimininkų garbė ten
ka Melburno lietuviams.

Lietuvių Dienų programą su
darys šie parengimai: AL B-nės 
krašto tarybos suvažiavimas, 
dainų šventė, tautinių šokių 
šventė, sporto šventė, literatū
ros, dainos ir muzikos vakaras, 
jaunimo vakaras, meno bei tau
todailės paroda, teatro spektak
lis, atskiri organizacijų metiniai 
ar nepaprasti susirinkimai - su
važiavimai, kaip lietuvių stu
dentų, LV S-gos “Ramovė”, lie
tuvių inžinierių ir kiti.

Tomis dienomis, jei rasis pa
kankamas pageidaujančių skai
čius, bus daromos trumpalaikės

Kviečiame visus atvykti Į “assada” 
pietus Kalėdų dieną jaunimo kon
greso stovykloje Argentinoje! Nuo
traukoje — virėjas laukia stovyklau
tojų Nuotr. D. Vaitkevičiūtės

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

ekskursijos į artimesnes ir ver
tas pamatyti Viktorijos vietoves. 
Ta proga primintina, kad ilges
nes ekskursijas į tolimesnes vie
toves organizuoja Viktorijos tu
rizmo biuras.

Visuose čia minėtuose rengi
niuose dalyvauja visos Australi
jos lietuviai: vieni kaip aktyvūs 
dalyviai, sportininkai, daininin
kai, šokėjai ir 1.1., kiti kaip ste
bėtojai ar Lietuvių Dienų pro
ga atvykę viešnagėn pas savo 
gimines ar draugus.

Mes, Australijos lietuviai, se
kame kitų kraštų tautiečių veik
lą džiaugiamės jų laimėjimais 
ir manome, kad ir kitų ša
lių tautiečiai stebi mūsų dar
bus. Džiaugėmės, kai mus lan
kė velionis Juozas Bačiūnas, 
dvasios vadai — vyskupai, šau
nūs sportininkai, mieli solistai 
— D. Stankaitytė, G. Capkaus- 
kienė, S. Baras ir kiti. Jų atsi
lankymai mus džiugino ir stip
rino dvasią ryžtis tolimesniems 
darbams.

Pradėję paruošiamuosius bū
simų Lietuvių Dienų darbus, iš 
anksto nuoširdžiai kviečiame už
jūrių tautiečius atvykti tomis 
dienomis į Australiją. Atvykę 
čia pamatysite mūsų gyvenamą 
kraštą, geriau jį pažinsite, ap
lankysite savo gimines ar drau
gus, stebėsite mūsų tautinį dar
bą, vertinsite jį, bendrausite su 
mumis ir kartu stiprinsite mus 
ateities darbams.

Kviesdami patikinamę Jus, 
kad svečiai, kurie pageidausite, 
būsite apgyvendinti Melburno 
lietuvių šeimose. Šis lietuviškas 
svetingumo paprotys visose 
Australijos Lietuvių Dienose bu
vo vykdomas ir ateityje bus 
vykdomas.

Užjūrių broliai, laukiame Jū
sų!

K. J. Lynikas, 
ALDM Rengti K-to pirmininkas 

Ig. Alekna, 
Spaudos ir informacijos komi

sijos narys
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Krašto tarybos suvažiavimas
KLB krašto tarybos suvažia

vimas įvyko š.m. spalio 11 d. 
Hamiltono AV parapijos salėje. 
Registraciją tvarkė D. Pajars
kaitė ir D. Lukavičiūtė. Suva
žiavimą pradėjo krašto valdy
bos pirm. J. R. Simanavičius 
įvadiniu žodžiu ir visų giedamu 
Tautos himnu. Invokaciją sukal
bėjo prel. J. Tadarauskas. Į pre
zidiumą buvo pakviesti: L. 
Skripkutė — Hamiltono apyl. 
pirmininkė, J. Kuraitė — Wind- 
soro apyl. pirm, ir A. Radžius 
— Otavos apyl. pirm.; į sekre
toriatą — I. Meiklejohn-Šernai- 
tė ir kun. J. Staškus. Sudarius 
komisijas, buvo pristatyti sve
čiai. Suvažiavimą sveikino PLB 
valdybos pirm. B. Nainys, JAV 
LB tarybos pirm. A. Rugienius, 
Britanijos LB vardu — S. Kas- 
peras, čikagietė Eglė Juodval
kytė. Raštu sveikino gen. kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, VLIKo 
vicepirm. A. Vakselis ir JAV 
LB valdybos pirm. J. Gaila.

Darbotvarkė ir praėjusio su
važiavimo protokolas buvo pri
imti su mažomis pastabomis. 
Pranešimą padarė KLB krašto 
valdybos ir Baltiečių Fed. pirm. 
J. R. Simanavičius. Ižd. J. Vai- 
čeliūnas pranešė, kad krašto val
dybos finansai yra silpni ir kvie
tė suvažiavimą tuo reikalu pa
sisakyti. Kultūrinių reikalų ko
misijos pirm. E. Kudabienė pra
nešė, kad pavasarį numatoma 
surengti jaunųjų talentų varžy
bas. Švietimo komisijos pirmi
ninkės S. Martinkutės - Lepars- 
kienės pranešimą perskaitė L 
Meiklejohn. šalpos komisijos 
pirm. V. Sakas pranešė apie vyk
domą šalpą, kuri daugiausia nu
kreipta į Suvalkų trikampį ir 
Vasario 16 gimnaziją. Garbės 
teismo pirm. A. Gražys pranešė, 
kad bylų neturėjo. Tautos Fon
do įgaliotinis Kanadoje A. Kuo
las pranešė apie surinktas aukas 
Tautos Fondui. Daugiausia su
rinkta Toronto apylinkėje — 
apie $15.000. Tos apylinkės at
stovybei vadovauja A. Firavi- 
čius. Revizijos komisijos pirm. 
J. Mikšys perskaitė revizijos 
aktą. Suvažiavime dalyvavo 47 
oficialūs pareigūnai iš 80.

Vėliau vyko diskusijos dėl 
pranešimų. Kad būtų sustiprin
ta krašto valdybos ekonominė 
padėtis, nubalsuota solidarumo 
įnašą pakelti nuo $3 iki $5. E. 
Čuplinskas padarė pranešimą 
apie numatomą užmojį priimti 
iš Jaunimo Sąjungos 5 asmenis 
į KLB krašto tarybą pilnateisiais 
nariais. Kai tą pasiūlymą priims 
ir Jaunimo Sąjunga, pakeitimas 
bus atžymėtas KLB statute, šis 
pakeitimas bus priimtas sekan
čiame tarybos suvažiavime.

Apie 12 v. į suvažiavimą atsi
lankė vysk. A. Deksnys, lydimas 
prel. J. Tadarausko. Vyskupas 
pasveikino suvažiavimą savo ir 
Europos lietuvių vardu ir palin
kėjo sėkmingo darbo. Jis patarė 
į mūsų tautos reikalus žiūrėti

DANUTĖ BANKAITYTĖ, Čiurlionio ansamblio kanklininkė, groja solo 
M. K. Čiurlionio minėjime Toronte Nuotr. B. Tarvydo

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
IX-sios krašto tarybos II sesijos, įvy
kusios 1975 m. spalio 11 d. Aušros 

Vartų par. patalpose, Hamiltone, 
REZOLIUCIJOS

1. Sveikiname seseris ir brolius 
pavergtoje tėvynėje, didžiuojamės 
jų dvasia ir linkime ištvermės.

2. Įgaliojame krašto valdybą pa
siųsti Kanados užsienio reikalų mi- 
nisteriui pareiškimą, išreiškiantį su
važiavimo nusivylimą ir pasipiktini
mą įvykusios Helsinkio konferencijos 
vadais, dėl jų taikomo dvigubo mo
ralinio ir politinio standarto, spren
džiant tautų reikalus, kas ypatingai 
palietė mūsų tautą.

3. Atsižvelgiant į paskutinius tarp
tautinius įvykius, mes kviečiame vi
sus lietuvius nesiskaldyti, nesiskirs- 
tyti, bet jungtis vienam tikslui — 
lietuviškos dvasios išlaikymui išeivi
joje.

4. Stebėdami sustiprėjusį lietuvių 
kultūrinį bendravimą išeivijoje, ku
ris yra ypatinga mūsų jaunimui tau

abiem akim; kas dedasi paverg
toje Lietuvoje ir čia. Taip pat 
pasakė, kad dirbantiems dėl 
klaidų nereikia nusiminti; blo
giau daro snaudaliai.

PLB valdybos pirm. Br. Nai
nys padarė platesnį pranešimą 
apie PLB valdybos veiklą. Esą 
reikia padėti P. Amerikos lietu
viškam jaunimui, kuris kartais 
ir nemokėdamas lietuviškai kal
bėti dar jaučiasi lietuviais. Di
desnieji įvykiai — kongresai, 
suvažiavimai juos uždega kaip 
lietuvius. Į tuos kraštus nuvy
kęs jaunas, talentingas lietuvis 
kartais gali padaryti daugiau, 
negu 5 lietuvių kalbos profeso
riai. P. Amerikoje yra apie 80.- 
000 lietuvių, kurių jaunimas 
(apie 80%) jau nekalba lietu
viškai. PLB valdyba stengiasi P. 
Amerikos lietuviškam jaunimui 
padėti nors moraliai. Bet ir tam 
reikia materialinių išteklių, o 
PLB valdybos ištekliai yra la
bai riboti. Ji neturi nė oficialios 
įstaigos. PLB valdybos pareigū
no butas yra ir jo įstaiga.

Iš 18 KLB apylinkių, tik 12 
atsiuntė pranešimus raštu. Ka
nados Lietuvių Diena 1976 m. 
įvyks Montrealyje, o 1977 m. — 
Vankuveryje. Pasisakyta, kad 
ateityje tarybos suvažiavimas 
nebūtų jungiamas su Lietuvių 
Diena, nes nukenčia suvažiavi
mo sėkmingumas. Krašto valdy
ba turi sudaryti komisiją, ku
ri pateiktų sugestijas, kaip su
stiprinti krašto valdybos finan
sus. Priimta eilė rezoliucijų, ku
rios liečia mūsų krašto bei mū
sų tautos reikalus.

Suvažiavimo pabaigoje įvyko 
simpoziumas tema “Lietuviško
ji išeivija 21-jo šimtmečio iš
vakarėse”. Vadovavo dr. P. Lu
koševičius. Ta tema pasisakė vi
sa eilė asmenų. A. Rinkūnas: 
nereikia pulti į neviltį; Kanados 
lietuviškas jaunimas turi išneš
ti lietuvybę į 2.000 metus. J. 
Adomavičienė: nedalyvaujančių 
lietuviškoje veikloje nereikia 
nurašyti. V. Bireta: lietuviški 
darbai nesustos, nors juos dirbs 
daugiausia paskiri asmenys. L 
Meiklejohn: kaip mokysime vai
kus mišrių šeimų, kad neturime 
tinkamų vadovėlių? E. Kudabie
nė: į ateitį žiūrėkime optimis
tiškai. Dr. E. Jasevičiūtė: ir iš 
mišrių šeimų atsiranda lietu
vių. Dr. P. Lukoševičius: nebu
vo tinkamo prieauglio paruoši
mo, dėlto neturime vidurinės 
kartos. A. Rinkūnas: kultūros 
komisijos pareiga pagalvoti, 
kaip atgauti vidurinę kartą; miš
rių šeimų vaikams sukurti mo
kymo sistemą.

Suvažiavimas baigtas dainos 
“Lietuva brangi” pirmuoju pos
mu. Iš per 70 suvažiavimo daly
vių, kurių simpoziume beliko 
40, skubėjo į “Armories” salę, 
kur jau buvo susirinkę per 2000 
lietuviško jaunimo ir senimo.

J. J.

tinė atgaiva, reiškiame viltį, kad tas 
kultūrinis bendravimas stiprės ir 
bus dar daugiau plečiamas.

5. Sveikiname trečiąjį pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresą, kongreso 
dalyvius ir jo rengėjus, pritariame 
jiems ir pasižadame remti jų pa
stangas.

6. Sveikiname pirmąją Kanados 
lietuvių dainų ir tautinių šokių 
šventę Hamiltone.

7. 1975 — tartautiniais moterų me
tais — sveikiname visas lietuves 
moteris, aktyviai įsijungusias į lie
tuvišką darbą.

8. Dėkojame Hamiltono apylinkės 
valdybai už taip gražų bei vaišingą 
priėmimą ir Hamiltono Aušros Var
tų parapijos klebonui prel. J. Tada- 
rauskui už patalpas.
Rezoliucijų komisija:

V. IGNAITIS, J. STATKEVIČIUS,
DR. B. POVILAITIS

Suvažiavimo pirmininkai:
V. A. RADŽIUS, L. SKRIPKUTĖ,
J. KURAITĖ

A.a. Alfonsas Vainauskas, gimęs 1918 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvoje, miręs
1975 m. spalio 4 d. Kanadoje

Kieto darbo laimėjimai
A.a. Alfonsas Vainauskas, "Talkos" bankelio 

pirmininkas
STASYS DALIUS

Prieš pat XXI Kanados Lietuvių 
Dieną ir pirmąją dainų bei tautinių 
šokių šventę Hamiltone iškeliavo am
žinybėn a.a. Alfonsas Vainauskas. Iš
vargintas skaudžios nepagydomos li
gos, mirė spalio 4 d. dar pačiame 
amžiaus pajėgume. Skaudi žinia greit 
pasklido po Hamiltono lietuvių no- 
loniją, nes velionis buvo plačiai ži
nomas, visų mėgstamas, daug nusi
pelnęs lietuviškoje veikloje, palikęs 
plačius atlikto darbo pėdsakus bend
ruomenės ir kooperatinėje dirvoje.

Velionis gimė 1918 m. rugpjūčio 
31 d. Remezų kaime, Mažeikių apskr. 
Augo gausioje stambaus ūkininko 
šeimoje tarp 3 brolių ir 4 seserų. 
Pradžios mokslą gavo vietos kaimo 
mokykloje. Toliau mokėsi Kretingos 
gimnazijoje, kurios 6 klases baigęs 
1936 m. įstojo į Tauragės mokytojų 
seminarijos III kursą. Baigęs semi
nariją 1938 m., buvo paskirtas pra
džios mokyklos mokytoju, bet neil
gam — 1939 m. įstojo j karo mokyk
lą. Si XXIII karo mokyklos laida yra 
istorinė, nes tai paskutinė nepriklau
somos Lietuvos laida, kuri, 1940 m. 
bolševikams užėmus kraštą, buvo už
daryta.

Sovietų ir vokiečių okupacijos me
tu į mokyklos darbą nebegrįžo; dir
bo Šeduvos girininkijoje. Karo aud
rai iš rytų artėjant, kaip dauguma 
tremtinių, 1944 m. vasarą įsiliejo į 
pasitraukiančiųjų voras ir, perėjęs 
visus karo bei bombardavimų var
gus, sulaukė kapituliacijos V. Vokie
tijoje.

1945 m. lietuviams renkantis į 
tremtinių stovyklas, apsistojo Itze
hoe, Schleswig - Holsteino provinci
joje. Šioje stovykloje susibūrė per 
500 lietuvių. Čia A. Vainauskas bu
vo išrinktas pirmuoju tos stovyklos 
Tremtinių Bendruomenės pirminin
ku. Susikūrus stovykloje švietimo 
įstaigoms, mokytojavo pradžios mo
kyklos VI skyriuje. Ten būdamas su
kūrė šeimą su Zita Juknevičiūte. 
1947 m. išvažiavo į Angliją, o iš ten 
1952 m. atvyko Kanadon ir pastoviai 
apsigyveno Hamiltone.

Hamiltone tuo laiku jau virė stip
rus organizacinis gyvenimas. Alfon
sas greitai įsijungė į kolonijos dar
bus. 1955 m. išrinktas KLB Hamilto
no apylinkės pirmininkų sėkmingai 
vadovavo visai Hamiltono lietuvių 
kolonijai. Pasitraukęs iš valdybos, 
neliko nuošalyje — 1956 m. įsijungė 
į Hamiltono Tautos Fondo atstovy
bę, kurioje ištisą dešimtmetį nuošir
džiai ir pareigingai dirbo. Darbą Ha
miltono Tautos Fondo atstovybėje 
užbaigė būdamas 1964 - 1966 m. to 
skyriaus pirmininku.

Ruošiant VI Lietuvių Dieną Ha
miltone 1959 m., buvo įsijungęs į or
ganizacinį komitetą pravedimui.

Didžiausią ir reikšmingiausią savo 
veiklos įnašą paliko ekonominėje 
srityje — ištisą dvidešimtmetį daly
vavo kooperatiniame darbe — Ha
miltono Lietuvių Kredito Koopera
tyve “Talka”. Čia visu rūpestingumu 
dirbo nuo įsteigimo dienos 1955 m., 
kai įėjo į pačią pirmąją valdybą vi

Lietuviškos vestuvės Urugvajuje. Pirmas iš dešinės — dr. Alfredas Stanevi
čius, Urugvajaus lietuvių tautinių šokių grupės vadovas. D. Vaitkevičiūtė

cepirmininku. Bankelio kūrimosi sta
dija buvo nelengva — mažai narių, 
nedaug kapitalo, patiems valdybos 
nariams teko po darbo vakarais sė
dėti, aptarnaujant narius, nes pra
džioje nebuvo įmanoma samdyti ap
mokamą tarnautoją. Visuomenėje 
dar nebuvo įgytas pasitikėjimas šia 
nauja kredito įstaiga. Tam reikėjo 
eilės metų kruopštaus, sąžiningo dar
bo. Čia velionis įdėjo savo sielą, ti
kėdamas pasisekimu ir būtinumu 
šios įstaigos ekonominiam lietuvių 
gyvenimui.

1958 m. pasitraukus iš pareigų pir
majam “Talkos” pirmininkui pik. 
Juozui Giedraičiui, Alfonsas perėmė 
tas pareigas ir su žemaitišku pasi
ryžimu dirbo iki sėkmingo pirmojo 
“Talkos” penkmečio.

Matydamas, kad sunkiausias veik
los laikotarpis praėjo, po penkerių 
metų darbo sukakties paminėjimo 
1960 m. pasitraukia iš valdybos. Ta
čiau neilgam, nes 1962 m. mirus 
pirm. J. Giedraičiui vėl grįžo valdy- 
bon ir pasiliko joje iki savo mirties: 
1962 - 1973 m. vicepirmininku, nuo 
1973 m. — pirmininku. Paskutinį 
kartą vadovavo bankelio veiklos 20 
metų paminėjimui ir 1975 m. meti
niam susirinkimui. >

Mirė velionis eidamas pirmininko 
pareigas, kai bankelis sutelkė per 6 
mil. kapitalo, įsigijo nuosavus namus 
ir galėjo skirti stambias sumas lie
tuviškiems reikalams paremti. Ve
lionis vadovavo bankeliui tiesiu, kie
tu nusistatymu, žiūrėdamas jo inte
resų. Labai rūpestingai žiūrėjo j sa
vo, kaip pirmininko, pareigas. Jau 
ligoninėje gulėdamas ir sirgdamas 
nenustojo rūpintis tais reikalais. At
ėjus eiliniam mėnesiniam valdybos 
posėdžiui, visai prieš mirtį dar pasiū
lė valdybai atlikti tą posėdį jo kam
baryje ligoninėje. Toks stiprus buvo 
jo pareigos jausmas ir atsakomybė.

Jo mirtis bankeliui yra didelis 
nuostolis. Velionies pastangos padė
jo bankelį išugdyti iki dabartinio 
dydžio ir visiško įteisinimo lietuvių 
visuomenėje. Įdėtas darbas švies li
kusiems ir bus skaidriu, skatinančiu 
pavyzdžiu, kaip reikia dirbti koope
ratinėje srityje.

Hamitlono lietuviai velionies ari 
minimą pagerbė gausiai atsilaikyda
mi vakarais į koplyčią, o sausio 7 
d. šventovė buvo pilnutėlė gedulo 
pamaldų metu, kurias laikė prel. 
dr. J. Tadarauskas ir kun. St. Kul- 
bis, SJ. Gausios automobilių vilksti
nės buvo palydėtas į šv. Jono kapi
nes Mississaugoje. Kapinėse su ve
lioniu atsisveikino KLB Hamiltono 
apylinkės valdybos vardu Kazys Mik
šys, “Talkos” Kredito Kooperatyvo 
valdybos vardu Jonas Bulionis ir To
ronto “Paramos” Kooperatyvo vardu 
S. Grigaliūnas. Po laidotuvių žmona 
Zita Vainauskienė visus laidotuvių 
dalyvius pakvietė pusryčiams į Jau
nimo Centrą.

Giliame nuliūdime pasiliko žmo
na Zita ir dukra Ina Hamiltone, mo
tina, 4 seserys ir 3 broliai Lietuvo
je. Ilsėkis ramybėje lietuviškose ka
pinėse, nebesulaukęs grįžimo valan
dos į Tėvynę!

Jaunų veikėjų sukaktys
V. Vokietijoje rugsėjo 13 d. su

laukė 40 metų kun. Vingaudas Da
mijonaitis. Nors apie tą sukaktį, be
rods, niekam nė žodžiu neužsiminė, 
tačiau popieriai rodo tikrovę, ir bu
vęs jaunimo veikėjas jau nėra jau
nuolis. Jis yra gimęs Šiauliuose, kur 
jo tėvelis tarnavo karo aviacijoje 
kaip kapitonas. Damijonaičiai po ka
ro įsikūrė Hanau lietuvių stovyklo
je, tėvas dar Lietuvoje buvo suspė
jęs užbaigti gydytojo studijas ir sto
vykloje vertėsi gydytojo praktika. 
Vėliau gydytojavo Labor Service tar
nyboje, kur ir mirė. Mama Lietuvo
je buvo pradžios mokyklos mokyto
ja, dabar gyvena kartu su sūnum 
kun. Vingaudu, tačiau daug laiko 
praleidžia Amerikoje pas kitus savo 
vaikus. Pats sukaktuvininkas pra
džioje dirbo lietuvių sielovadoje, o 
dabar jau eilę metų dėsto tikybą vo
kiečių profesinėje mokykloje Offen- 
bache, turėdamas “Oberstudienrat” 
titulą. Lietuviškoje veikloje ir lietu
viškame gyvenime aktyviai reiškiasi 
ir iš vokiškos mokyklos, ypač veik
damas su savo pamėgtu jaunimu.

Juozas Nevulis spalio 3 sulaukė sa
vo santuokos su Margarete Reizen- 

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

1. Nepriklausomos Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbai.
2. Nelemtoji Hitlerio-Stalino sutartis, nuvedusi j Estijos, 

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

fine art medals SSS

3. Viena Estijos, Latvijos ir Lietuvos istorijos naktis. 
Masiniai trėmimai 1941 m. birželio 13-14 dienomis.

4. Ginkluotas Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės kovo
tojų pasipriešinimas 1940-1952.

5. Jungtinių Tautų žmogaus teisių deklaracija skirto 
visom tautom. Estai, latviai ir lietuviai taip pat
turi teisę j savo kraštą, kalbą ir nepriklausomybę.

6. “Mirties šukos nekartą perėjo per Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Visdėlto nebuvo abejonės kurioje pusėje 
teisė. Baltijos valstybės turėtų būti suverenios, nepri

klausomos." Winstonas Churchillis 1950.

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

Hamilton, Ont., L8P 1X7, Canada.
Prašau atsiųsti man: 

THE BALTIC SAGA...........................................medals in 99,9% silver $26.50 each $.................
THE BALTIC SAGA ................. ........ medals in 22 karat gold $324 each $ .........

Ontario gyventojai turi pridėti 5% pardavimo mokesčio $.............

Už kiekvieną užsakymą už Kanados ribų reikia pridėti po $1 už pašto ženklus $ 1.00

Čekis arba pašto perlaida, skirta Balticoin $.............

Name ..................................... ............................... Address.............. .....................................................

City .............................................  Province ............................................. Postal Code ......................
(Please print)

Esame visai
I

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

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

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

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

ROYAL BAN K 
the helpful bank

stein sidabrinės sukakties. Ją iškil
mingai atšventė spalio 4. Jie augi
na 5 sūnus, kurių vyriausias, Pet
ras, yra baigęs Vasario 16 gimnazi
ją, o dabar artėja prie akademinių 
studijų galo Freiburge i. Breisgau. 
Jauniausias, Aleksandras, dar tik 3 
metų. Pats Juozas Nevulis gimė 
1923 m. gegužės 15 Lazdijuose. Ten 
mokėsi pradžios mokykloje ir gim
nazijoje, kurios nespėjo užbaigti, 
nes iš VII klasės įstojo į tada orga
nizuojamą Plechavičiaus armiją ir 
taip atsidūrė Vokietijoje. Čia po ka
ro kone ištisus metus buvo amerikie
čių nelaisvėje, 1947 m. įstojo į La
bor Service tarnybą, kurioje dirba 
ir šiandien, tiesa, dabar ne lietuvių, 
o latvių 4099 LS kuopoje, eidamas 
kuopos viršilos pareigas. Jo žmona 
Margaretė Nevulienė yra gimusi 
Bamberge 1932 m. gruodžio 6. Ji 
labai gražiai ir rūpestingai auklėja 
berniukus. J. Nevulis lietuviškoje 
veikloje dirba nuo seno. 1957 m. bu
vo išrinktas Miesau LB apylinkės 
pirmininku, tose pareigose yra bu
vęs ir vėliau, o dabar yra valdybos 
vicepirmininkas. Platesnėje lietu
viškoje veikloje jis dalyvavo Vokie-

Sukaktuvinėje ateitininkų stovyklo
je Dainavoje — p. Polikaitienė ir p. 
p.Mikulioniai Nuotr. K. Pugevičiaus

tijos LB tarybos rinkimuose, būda
mas rinkiminės komisijos nariu. Su
kaktis buvo gražiai atšvęsta Elsba- 
cho šventovėje specialiomis pamal
domis, kurias laikė kartu vokiečių ir 
lietuvių klebonai. Vėliau prie vaišių 
stalo buvo pasakyta visa eilė kalbų. 
Kun. Br. Liubinas smulkiai nupasa
kojo visą J. Nevulio gyvenimo kelią, 
be to, dar sveikino vokietis klebonas 
kun. Heinz A. Mueller, dr. St. Serei
ka ir Vokietijos LB valdybos pirm. 
J. Barasas. B. L.



H. J. Žmnidzinienė, “Mėnuo saulužę vedė pirmą pavasarėli". Nuotr.S.Dabkaus

Čiurlionis Lietuvių Dienoje
Skaidrios prošvaistės amerikiniame Angelų mieste

MITOLOGINĖS TEMATIKOS PARODA
Pasikalbėjimas su dailininke Halina Jone Žmuidziniene 

artėjančios parodos proga
— Lietuvių Enciklopedija ir 

kiti šaltiniai sako, kad Jūs esat 
baigusi meno mokyklą Kaune; 
mokėtės A. Varno tapybos, A. 
Galdiko grafikos studijose ir 
mokslinimąsi gilinote Londone 
1932-37 m. Be šių žinių, būtų 
Įdomu patirti, kada pradėjote 
piešti, kada ir kur pirmiausia 
pasirodėte su savo darbais?

— Kai tik išmokau laikyti 
rankoj pieštuką, pradėjau pieš
ti. O pirmutinė mano 59 darbų 
paroda įvyko 1930. III. 23 — 
IV 7 d.d. Kaune Ateitininkų Rū
muose. Beje, ją man berengiant 
prie jos prisidėjo Ona Drauge- 
lytė, busimoji Kučinskienė, ir 
po jos kiti septyni kolegos: 
Rimtas Kalpokas, Antanas Kai
rys, Jonas Martinaitis, skulpt. 
Bronius Pundzius, Antanas Sa- 
mulevičius, Liudas Truikys ir 
Stepas Žukas. Antrą savo paro
dą surengiau su skulptore Kaž- 
delevičiūte 1932 m. Kaune. Šios 
parodos iniciatorė ir rengėja 
buvo Lietuvos Moterų Taryba, 
kuriai tada pirmininkavo Ona 
Mašiotienė. Taip pat dalyvavau 
ir 1937 - 44 m. lietuvių dailinin
kų bendrose parodose Kaune, 
Vilniuje; išeivijoj — D. Brita
nijoj (Edinburgh, York) ir J. A. 
V. Tose parodose reiškiausi, sa
vo paveikslų didžiuma, kaip ak- 
varelistė.

— Ar, be tapybos, dirbote ir 
kaip grafikė?

— Su gana gausiais grafikos 
darbais — viršeliais, plakatais, 
iliustracijomis, šaržais esu daly
vavusi spaudoje: “Fiziniame 
Auklėjime”, “Naujojoje Romu
voje”, “Naujame Žodyje”, “Ka
ryje”, “Trimite”, Spaudos Fon
do leidiniuose. Be to, su dideliu 
malonumu prisimenu Vytauto 
Didžiojo jubilėjinius (500) me
tus, kuriais, Adomo Varno pa
vesta, sukūriau, drauge su ki
tais kolegomis, didelę įvairovę 
lietuviškų kryžių projektų, pa
gal kuriuos buvo pastatydinti 
parinktose Lietuvos vietovėse 
kryžiai ta istorine proga.

— Ar priklausėt kuriai meni
ninkų organizacijai?

— Buvau meno mokyklos 
Kaune vienintelės studentų kor
poracijos “Trys tulpės” viena 
steigėjų, jos valdybos iždininkė 
ir Lietuvos Dailininkų Sąjungos 
narė.

— Aplamai, tiek dailininkai, 
tiek kiti menininkai tokiuose 
kaip šis pasikalbėjimuose paci
tuoja kritikų atsiliepimus apie 
jų kūrybą. Tad gal ir Jūs at- 
skleistumėt tokių Įvertinimų 
apie savo kūrinius?

ETNINIAI KLAUSIMAI IR KUNIGAI
JAV Lietuvių Katalikų Kunigų 

Vienybė pranešė laišku visiems lietu
viams kunigams, kad JAV Kunigų 
Vienybės 1975 m. suvažiavimas, kuris 
turėjo Įvykti rugpjūčio mėnesį, įvyks 
Niujorke spalio 29, 30, 31 d.d. “Com
modore” viešbutyje, Park Ave, prie 
42-os gatvės.

Suvažiavimas sutampa su “Catho
lic Conference on Ethnic and Neigh
borhood Affairs”, kad Kunigų Vie
nybės nariai turėtų progos su kitų 
tautybių kunigais ir vienuolėmis- 
vienuoliais bei pasauliečiais pasida
linti bendrais rūpesčiais bei planais. 
Tikimasi per 200 dalyvių.

Suvažiavime dalyvauti žada: Niu
jorko arkivyskupas kardinolas Te
rence Cooke, JAV vyskupų konfe

— Man atrodo, kad patiki
miausiai ir palankiausiai mano 
kūrybą įvertino mūsų tapytojas 
ir kritikas Justinas Vienožins
kis savo straipsniais 1932 m. 
“Lietuvos Aide” ir “Naujojoje 
Romuvoje” mano antrosios pa
veikslų parodos proga. Deja, tų 
straipsnių tekstų nebeturiu.

— Žinome, kad nemažai nu
tapėte portretų. Kuris jų, Jūsų 
nuomone, geriausiai nusisekęs?

— Tai kan. Kazimiero Prapuo
lenio portretas. Jis likęs Lietu
voje, ir man labai gaila, kad jo 
likimas man nežinomas.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie savo kūrybinę tremties odi
sėją?

— Ir šiandien negaliu supras
ti, iš kur man ėmės tos jėgos 
pirmaisiais sunkiausiais trem
ties metais toliau kurti. Vokie
tijoje, dėstydama paišybą lietu
vių Greveno gimnazijoje, tapiau 
vaikų portretus ir iliustravau 
knygas, o Anglijoje — tautiniais 
drabužiais lietuvaites. Nuostabu 
buvo man pačiai, kad gaudavau 
nemažai užsakymų šiems dar
bams, tačiau užsakytojai pa
reikšdavo ir savo reikalavimų: 
vieni norėjo dzūkės su tam tik
ra prijuoste, kiti kapsės, zana- 
vykės, žemaitės ar suvalkietės 
su rugių varpų vainiku ant gal
vos arba kitaip. Net, pavyzdžiui, 
Lietuvos atstovas Londone min. 
B. K. Balutis 1948 m. vasario 17 
d. laiške man šitaip rašė: “Ant
ras mano pageidavimas yra tas, 
kad vienos tipas būtų brunetės 
tipas nuo Veliuonos, kur, kaip 
sakoma, nuo senovės yra gra
žiausios Lietuvos mergaitės — 
brunetės su pieno spalvos veide
liais ir mėlynomis akimis. Ir tai 
nėra išsvajotas tipas, nes pats 
mačiau Veliuonoje per atlaidus, 
kur tyčia buvome anais laikais 
nuvažiavę su Petru Klimu to 
patikrinti. Pasirodo, kad teisy
bė, istorija nemelavo.”

Be savo dalyvavimo bendrose 
parodose Kanadoje, šioji yra 
trečioji. Joje vyrauja mitologi
nės tematikos kūriniai, arba, 
vieno mano kritiko žodžiais ta
riant, būtybės, kurios šiandien 
nebeegzistuoja išprususio lietu
vio fantazijoj, bet kurios savo 
laiku buvo užėmusios jo gyveni
me labai reikšmingą vietą — lė
mė žmogaus likimą, turtino ir 
puošė jo buitį, kenkė jam arba 
padėjo.

Manau, kad dar išsamesnis 
pasikalbėjimas apie mano kūry
bą įvyks, kai žiūrovas akis į akį 
pasimatys, pakalbės su mano iš
statytais kūriniais parodoje.

rencijos gener. sekretorius vysk. Ja
mes Rausch ir neseniai katalikų 
laikraščiuose lietuvius palankiai ap
rašęs sociologas kun. Andrew Gree
ley.

Lietuvių Kunigų Vienybė savo 
suvažiavimo registraciją pradės spa
lio 29, trečiadienį, 10 v.r. Pirmas 
posėdis — 10.30, koncelebracinės 
Mišios lietuvių kalba su J.E. vysk. 
Brizgiu — 11.30, bendri pietūs — 
12.30. Po pietų — pranešimai ir val
dybos rinkimai. Tą vakarą prasidės 
bendri posėdžiai su kitų tautybių at
stovais. Suvažiavimo reikalais kreip
tis į kun. Kazimierą Pugevičių, JAV 
Kunigų Vienybės vicepirmininką, 
120 N. Front St., Baltimore MD

(Nukelta į 9-tą psl.)

ALE RŪTA
Septyniasdešimt penktųjų pa

vasarį Los Angeles žurnalistai 
šiltai ir gražiai paminėjo vysk. 
M. Valančių. Šimtmetis po jo 
mirties buvo įprasmintas jo idė
jų ir darbų apžvalga (paskaiti
ninku buvo sukaktuvininko gi
minaitis dr. G. Valančius). Rū
pestingai buvo ruošiamasi šim
tui metų nuo didžiojo kūrėjo M. 
K. Čiurlionio gimimo paminėti. 
Šio darbo ėmėsi Bendruomenė
— Vakarų apygardos valdyba, 
vadovaujama Jono Cingos, ir 
abi apylinkės: Los Angeles, ku
rios šiemet pirmininku yra Ro
mas Nelsas, ir Santa Monikos, 
kuriai pirmininkauja jaunas stu
dentas Arvydas Gricius.

Tik prieš savaitę Santa Moni
kos Bendruomenės apylinkė su
skubo suruošti Praurimės Ra- 
gienės koncertą jaunimo kon
gresui paremti. Cikagietė solis
tė pasirodė besanti nuoširdi ir 
duosni visuomenininke (honora
rą paaukojo jaunimui), galingo 
balso, švelni ir nuoširdi dainų 
interpretuotoja, dalimi iš savo 
sudėtingo repertuaro sudominu
si ir “sušildžiusi” klausytojus...

Paroda ir akademija
Tik gal prieš mėnesį dvi jau

nos ir energingos organizatorės
— Irena Tamošaitienė ir Giedra 
Gustaitė sutelkė Čiurlionio ke
liasdešimt reprodukcijų į ame
rikiečių meno galeriją, gerai 
pareklamavo ir sutraukė gausią 
žiūrovų publiką. Parodos atida
ryme labai gerą paskaitą angliš
kai skaitė kun. Bruno Markaitis, 
SJ. Parodos pasisekimas buvo 
nemažas: Čiurlionį pamatė ame
rikiečiai, paminėjo spaudoje, 
išjudino jaunuosius ir vyres
niuosius lietuvius . .. Šių dvie
jų lietuvaičių ryžtą ir jų darbo 
vaisius reikia laikyti labai vy
kusia pradine dalimi M. K. Čiur
lionio paminėjimo. Čiurlionio 
paveikslų reprodukcijų paroda, 
irgi joms talkinant, buvo pakar
tota rugsėjy šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, kur buvo Bend
ruomenės surengtas pagrindinis 
M. K. Čiurlionio minėjimas 
B-nės Lietuvių Dienos metu.

Tradicinės Lietuvių Dienos 
visą originalumą sudarė didysis 
Čiurlionio siluetas. Minėjimas 
vyko keliais renginiais: rugsėjo 
20, šeštadienį, teatras, kur su
vaidinta J. Gliaudos drama 
“Čiurlionis”, režisuota Dalilos 
Mackialienės; rugsėjo 21, sek
madienį, Čiurlioniui pagerbti 
akademija, kur vėl paskaitą 
skaitė kun. Bruno Markaitis, SJ, 
lietuviškai; Čiurlionio preliudi
jas atliko pianistė Raimonda 
Apeikytė; rugsėjo 22, pirmadie
nį, pačią gimimo dieną, didysis 
menininkas muzikės Giedros 
Gudauskienės pastangomis bu
vo pristatytas amerikiečiams, šį 
kartą buvo transliuojami per ra
diją Čiurlionio muzikos kūri
niai (45 minutes), kuriuos girdė
jo milijoninis Angelų miestas.

Čiurlionis scenoje
Rašytojo laureato Jurgio 

Gliaudos drama “Čiurlionis” 
parašyta seniau ir Los Angeles 
mieste jau vaidinta prieš septy
nerius metus. Tada pagrindinį 
vaidmenį atliko Juozas Pupius, 
dabar — Fredas Prišmantas. 
Autoriaus, atrodo, norėta pa
vaizduoti Čiurlionį kaip žmogų - 
kūrėją dramatiškais jo gyveni
mo momentais: Varšuvoje, kur 
jis Volmanienės kalbinamas ne
mesti muzikos dėl dailės, o pats 
vis daugiau paskęstąs spalvose 
ir vizijose; Petrapily, kur Čiur
lionis skursta, šąla, bet teptuko 
ir dažų nepaleidžia; psichiatri
nėj ligoninėj, kur jis blaškosi, 
pakrikus nervams. Nors nesilai
kyta biografinių duomenų (pvz. 
visiškai nepaminėta menininko 
šeima), bet vienas kitas žmogiš
kas bruožas išryškintas; ypač 
kondensuota (III veiksme) kūrė- 
jo kančia, nebesuderinant savo 
giliųjų vizijų su išorinio pasau
lio formomis, tų vizijų užfiksa
vimu. Daugelis norėjo dramos 
pabaigą matyti nors kiek švie
sesnę, su užuomina didžios me
nininko meilės Lietuvai, Vil
niaus ilgesį, pastangas (bent 
nervinių prašviesėjimų momen
tais) atsigręžti į savo tautą, ne 
vien kankintis ir blaškytis tam
soje. Po vaidinimo kaikurių bu
vo net pageidauta, kad autorius 
kada nors prirašytų ketvirtą 
veiksmą, išryškinantį, kad Čiur
lionis ne tik kentėjo ir mirė, 
bet kad, štai, jis gyvas savo kū
riniuose, kad jo šviesa gali nu
šviesti kitų naktis ... Tiesa, 
reikia prisiminti, kad ir J. 
Gliaudos trečiame veiksme psi
chiatrės gydytojos (Inga Tumie- 
nė) lūpomis buvo išreikšta, kad 
jokios psichiatrinės ligoninės 

negali sunaikinti Čiurlionio, to
dėl (Volmanienei) jūs, ponia, ne
išeikite iš čia liūdna .. .

Atlikti vaidmenys
Manfredas Prišmantas savo 

labai sunkų vaidmenį iki galo 
išvežė nesuklupdamas; keliais 
momentais net sužibo — kaip 
atlaidus tuščiavidurėms poniu
tėms pirmame veiksme ir tragiš
kai išgyvendamas dažų blukimą 
antrame .. .

Danutė Barauskaitė Volma
nienės vaidmeny atrodė gražiai 
(gal kiek perjauna),. ir santūrus 
jos laikymasis panašėjo į tikro
vę. Jos ir kitų ponių apranga 
gera.

Katarinkininkas (Vincas Do
vydaitis) gerai išbalansavo jude
sius, nors balsas vietomis kito. 
Aplamai jis atkūrė simpatingą, 
geraširdį gatvės muzikantą, ge
rą Čiurlionio draugą.

savo vaidmenis J. Gliaudos dramoje “Čiurlionis” Nuotr. L. Kanto

Viltis Jatulienė — laikysena 
ir aktorišku, maloniu savo balsu 
išryškino geraširdę, bet visiškai 
meno nesuprantančią, žibančią 
Varšuvos poniutę Pani Anę (au
torius gal ją įvedė į pataisytą 
dramą nuotaikai praskaidrinti, 
nes ji su Čiurlioniu nieko bend
ro neturėjo).

Grafaitė (Rasa Urbanienė) ir 
išvaizda, ir laikysena gerai pa
vaizdavo dalį ano meto Varšu
vos moterų, garbinančių meni
ninkus, bet vis pasiliekančių 
kaprizingomis gerbėjų ir komp
limentų gaudytojomis. Grafai
tės asmuo paryškino Volmanie
nės nemeluotą atsidavimą Čiur
lioniui. Grafaitės ir ypač Volma- 
no (Alfonsas Tumas) vaidmenys 
nėra perdaug dėkingi, nes keli 
įterptiniai posakiai dar neduoda 
pilnakraujo charakterio. Bet jie 
tuos vaidmenis paryškino savo 
individualumu.

Menininkai (Ema Dovydaitie
nė, Saulius Stančikas) Petrapilio 
scenoje pradžioj Įmvo ryškūs sa
vo misija pas Čiurlionį; paskui 
— jų vaidmuo kartojosi, ir 
jiems buvo sunku išsilaikyti ori
ginaliais visą laiką; čia išryškė
jo Emos Dovydaitienės ilgesnė 
praktika scenoje: ji buvo gyva 
ir originali, susijieškodama niu
ansus ir balso tonus.

Rimantas Žukas suspindėjo 
dramatiškoje psichinio ligonio 
rolėje; čia jam daug geriau se
kėsi, negu kitame jo vaidmeny 

DAIL. IRENA ŠIMKIENE, kurios paveikslų paroda rengiama Toronto Lie
tuvių Namuose spalio 25-26 d.d. drauge su jos mokytojo V. Petravičiaus 
grafikos paroda

— Daškevičiaus, muzikos profe
soriaus.

Inga Tumienė, ne naujokė 
scenoje, gydytojos vaidmenyje 
išsilaikė vienoda ir įtikinanti.

Apskritai, su keliom mažom 
išimtim, šis vaidinimas darė 
spektaklio įspūdį, kur autorius, 
režisorius, aktorius ir žiūrovas 
jungtinėmis pastangomis neša 
bendrą supratimą didžio žmo
gaus, kuris atgyja mūsų širdyse 
ir protuose, nors jau virš pusės 
šimtmečio jo palaikai ilsisi Lie
tuvos žemėje.

Visi tie apytikriai, prabėgo
mis pastebėti spektaklio bruo
žai, žinoma, iškelia ir režisorę. 
Išskirtinai ją reikia pagirti už 
originalią vaidinimo pradžią ir 
užbaigimą. Jos didelis darbas, 
su šiuo scenos mylėtojų sambū
riu išnešantis jau antrą kartą J. 
Gliaudos “Čiurlionį” į rampos 
šviesą, vertas pagarbos ir nusi

stebėjimo. Ar daug žmonių šiais 
laikais taip pasišventusiai dir
ba?

Režisorės vyras Balys Mac- 
kiala buvo jos padėjėju (ir Ema 
Dovydaitienė); garsų technikas 
— Paulius Jasiukonis, kuris vi
sada savo užduotis atlieka pro- 
fesijonaliai.

Atskiras žodis priklauso ir 
dailininkui Algiui žaliūnui, il
gamečiam Los Angeles Dramos 
Sambūrio talkininkui. Jo deko
racijos trims spektaklio veiks
mams — paprastos, bet apgal
votos ir techniškai gerai atlik
tos. Trečiame veiksme didelis 
šviesus langas, gal vaizduojąs ir 
šviesų kūrybos pasaulį, Čiurlio
nio paliktą, ateinant tarp niūrių 
ligoninės sienų, buvo ypač gra
žus ir simboliškai tikras. Jeigu 
A. Žaliūnas prisidėjo ir prie ap
rangos — suknių priderinimo, 
tai jam dar vienas komplimen
tas.

Muzika ir žodis
Čiurlionio akademija pavyko, 

nes losangeliečiai laimingi, tu
rėdami šiuo metu du tikrus sa- 
yo dalyko žinovus, kurie akade
mijoje dalyvavo. Raimonda Ap
eikytė, pianistė, yra daugelį kar
tų šiame mieste ir kitur įvertin
ta, bet, man rodos, vis nepakan
kamai. Tai viena iš pajėgiausių 
išeivijoj muzikos interpretato
rių. Gaila, kad permažai girdi
me jos piano rečitalių, čiurlio- 

(Nukelta į 9-tą psl.)
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U KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
PRIE KULTŪROS ŽIDINIO Brook- 

lyne, N.Y., bus pastatytas paminklas. 
Paskelbtam konkursui iki rugsėjo 15 
d. buvo gauti 5 projektai. Vertintojų 
komisija — dail. V. K. Jonynas, ar
chitektas A. Vytuvis, dail. C. Janu
sas, pranciškonų provincijolas kun. 
J. Gailiušis, OFM, ir LB Niujorko 
apygardos pirm. A. Vakselis rugsėjo 
17 d. posėdyje premijas paskyrė: 
$600 — “Niujorkiečiui 75”, $300 — 
“Matui”, $100 — “77 Moto”. Atplė
šus šiais slapyvardžiais pasirašytų 
projektų autorių vokelius, paaiškėjo, 
kad I premija teko skulptoriui Vy
tautui Kašubai, II — dail. Jonui Rū
teniui, III — architektui Jurgiui 
Okuniui. Projektai perduoti pamink
lo statymo komitetui.

M. K. ČIURLIONIO šimtąjį gimta
dienį Detroito lietuviai paminės Mer
cy kolegijos McAuley auditorijoje 
gruodžio 7, sekmadienį, 3 v.p.p. Mi
nėjimu rūpinasi organizacijų atsto
vų komitetas, vadovaujamas A. Mus
teikio. Pagrindine paskaitininke pa
kviesta Ohio valstijos Bowling Green 
universiteto prof. Liuda Laurinavi- 
čiūtė - Alssen, kuri su prof. W. Mis- 
feldu yra sukūrusi M. K. Čiurlioniui 
skirtą filmą. M. K. Čiurlionio harmo
nizuotas liaudies dainas atliks muz. 
St. Sližio vadovaujamas moterų an
samblis, fortepijoninius kūrinius — 
pianistas Vytautas Smetona. Numa
tyta ir M. K. Čiurlionio 40 paveikslų 
reprodukcijų paroda, Mišios visose 
trijose lietuvių šventovėse už mūsų 
tautos didįjį menininką.

A.a. STEPONO KAIRIO PAMINK
LO PROJEKTŲ KONKURSĄ pa
skelbė Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos centro valdy
ba, susitarusi su vykdomuoju komi
tetu paminklui statyti. Konkurse 
kviečiami dalyvauti visi lietuviai ar
chitektai, skulptoriai, menininkai. 
Konkurso laimėtojui komitetas pa
skirs $500 premiją, o sekančio ge
riausio projekto autoriui — $150. 
Vertintojų komisiją sudarys PLIAS 
centro valdybos ir paminklo statyto
jų atstovai. Susidarius ypatingoms 
sąlygoms, rezervuojamasi teisė ne
skirti premijų ir nepriimti nė vieno 
projekto. Paminklas turi atspindėti 
velionies asmenybę, jo gyvenimo 
reikšmę lietuvių tautai ir nepriklau
somai, demokratinei Lietuvos vals
tybei. Jam yra būtinas įrašas: “Pro
fesorius Steponas Kairys 1878- 1964, 
1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Ne
priklausomybės Akto signataras”. 
Paminkle turi būti numatyta saugi 
vieta jo pelenų urnai, kuri yra kny
gos pavidalo, apie 10 colių augščio, 
3 colių storio ir reikalinga 6 colių 
gilumo nišos. Sklypas paminklui yra 
apie 30 x 30 pėdų dydžio, šalia “T” 
raidės pavidalo asfaltuotų kelių san
kryžos Čikagos lietuvių tautinėse ka
pinėse. Paminklo sąmata neturi per
žengti $12.000. Projektas turi būti 
paruoštas viename brėžinyje, nema- 
žesniame kaip 20 x 30 colių. Jame 
pateikiamos medžiagos, pastatymo 
specifikacija ir šie duomenys: pla. 
nas, priekinis vaizdas ir šoninis vaiz
das masteliu %” = 1’ — 0” (1:16), 
paminklo perspektyvinis vaizdas, na
tūralaus dydžio užrašų, simbolių bei 
ornamentų detalės. Paminklo projek
tus konkursui siųsti iki 1976 m. va
sario 16 d. ir papildomų informacijų 
teirautis pas PLIAS centro valdybos 
narį inž. Bronių Masioką, 6033 N. 
Sheridan Rd. 41 M, Chicago, Ill. 
60660, USA. Tel. (312) 271-4333.

KUN. LEONARDAS ANDRIE- 
KUS, OFM, nuo lapkričio mėnesio 
įsijungs į “Aidų” žurnalo literatūri
nės ir apžvalginės dalies redagavi
mą. Vyriausiuoju “Aidų” redakto
rium lieka dr. Juozas Girnius.

NAUJĄJĮ KONCERTŲ SEZONĄ 
niujorkiečių lietuvių Kultūros Židi
nyje rugsėjo 27 d. pradėjo baritonas 
Kazys Yakutis, programai pasirinkęs 
porą Bacho giesmių, keturias Jaku- 
bėno harmonizuotas lietuvių liaudies 
dainas, dvi arijas iš Ch. Gounod 
“Fausto” ir G. Verdi "Kaukių ba
liaus”, tris amerikiečio kompoz. Bar
ber dainas, sukurtas pagal James 
Joyce eilėraščius JAV 200 metų su
kakčiai, ir keturias Gruodžio dainas. 
Solistui akompanavo pianistė J. Sil
ver. Koncertas buvo sujungtas su 
metiniu Kultūros Židinio baliumi. 
Jo pelnas skiriamas naujam fortepi
jonui.

ADELAIDĖS ATEITININKAI 
SENDRAUGIAI Australijos lietu
viams kasmet surengia tradicinį li
teratūros ir muzikos vakarą,kuris šie
met buvo pavadintas “Kūrybiniu pa
vasariu”. Muzikinei daliai atstovavo 
sol. G. Vasiliauskienė, A. Urnevičie- 
nės vadovaujamas moterų kvartetas 
“Nemuno dukros” ir vyrų kvartetas 
su vadove N. Masiulyte. Moterų 
kvartete dainuoja A. Urnevičienė, S. 
Pusdešrienė, B. Budrienė, A. Ka
minskienė, vyrų kvartete — J. Ne- 
verauskas, J. Baranauskas, V. Opuls- 
kis ir J. Jaunutis. Literatūrinėje 
programos dalyje kūrinius skaitė: 
R. Spalio feljetoną — A. Gučiuvie- 
nė, du A. Gustaičio eilėraščius — 
V. Ratkevičius, K. Binkio poemą — 
L. Pakalnis, savo kūrybą — L. Šim
kutė, V. Balutis ir Pr. Pusdešris. 
“Kūrybinis pavasaris”, įvykęs rug
sėjo 20 d. Lietuvių Katalikų Centro 
gražiai išpuoštoje salėje, deja, nepa
sižymėjo dalyvių gausa. Jų su pro
gramos atlikėjais tebuvo 76. Progra
ma šį kartą buvo atlikta ne scenoje, 
bet salės viduryje, ant specialios pa
kylos, kuri buvo apsupta žiūrovams 
skirtais staliukais su degančiomis 
žvakėmis.

SĄJUNGINĖ BALTŲ KALBOTY
ROS KONFERENCIJA, trečią kartą 
surengta Vilniuje, pasižymėjo daly
vių ir pranešimų gausumu, suteiku
siu jai tarptautinį pobūdį. Rengėjų 
komiteto vicepirmininko prof. dr. 
Vytauto Maželio spaudai pateiktais 
duomenimis, trijose sekcijose buvo 
perskaityti ir išdiskutuoti 65 prane
šimai, kurių 18 buvo paruošę lie
tuviai, 13 — latviai. Pagrindinis dė
mesys buvo skirtas baltų kalbų isto
rinės fonetikos ir gramatikos, leksi
kos ir etimologijos problemoms, tu
rinčioms ryšį su spaudai ruošiamo
mis studijomis. Dalyvių buvo susi
laukta ne tik iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Sovietų Sąjungos, bet ir iš 
užsienio kraštų — Lenkijos, abiejų 
Vokietijų, Rumunijos, Jugoslavijos, 
Suomijos, Norvegijos. Šveicarijos ir 
JAV. Savo pranešimus lietuviškai 
skaitė leningradietis prof. J. Otkup- 
čikovas ir amerikietis prof. W. R. 
Schmalstieg. Konferencijoje taipgi 
dalyvavo žymusis vokiečių kalbinin
kas Wolfgang Schmid, Goettingeno 
universiteto profesorius, indoeuro
piečių kalbotyros žurnalo “Indoger- 
manische Forschungen” redaktorius. 
Visus šios konferencijos pranešimus 
numatyta paskelbti Vilniuje leidžia
mame žurnale “Baltistica” arba iš
leisti atskiru priedu.

EMILIJOS GRIKEVIČIŪTĖS mir
tis praretino dramos teatro vetera
nų eiles. Jautrų nekrologą “Litera
tūros ir Meno” puslapiuose paskelbė 
rež. Kazimiera Kymantaitė, nutylė
dama mirties datą bei kitas detales. 
Velionė buvo gimusi 1898 m. Mikiš- 
kėse, Zarasų apskr., gimnaziją lan
kiusi Liepojoje. Pirmuosius žings
nius mėgėjiškoje scenoje žengė jau 
1916-19 m., juos tęsė “Karių teatre” 
ir “Vilkolakyje”. Baigusi Kauno dra
mos teatro vaidybos studiją 1929 m., 
šiame teatre dirbo 1929-40 m., Vil
niaus dramos teatre — 1940-60 m. 
Rež. K. Kymantaitė rašo: “Vakar 
dienos darbai nesurašyti, užmiršti... 
pageltusios laikraščių iškarpėlės dū
la stalčiuose. O juk kiekvienai iš 
dviejų šimtų Tavo sukurtų moterė
lių reikėjo ir kūno, ir kraujo! Tai 
ir dalijai visą save toms lietuviškoms 
motinoms, auklėms, slaugėms, vedy
bų, krikštynų ir pakasynų ruošė
joms. Per šešiasdešimt metų sceno
je kiek Tu knygnešių pervedei per 
sieną, kiek išlydėjai sūnelių į didį 
karą, kiek prinešei duonos kepalų į 
partizanų žemines! Tai buvo ko su
stot širdelei ir palinkt galvelei...”

LEOPOLDAS DIGRYS, vilnietis 
vargonų virtuozas, gastroliavo Švedi
joje. Aštuonis jo koncertus pietinės 
Švedijos centruose ir sostinėje Stock- 

.holme surengė švedų organizacija 
“Rikskonserten”, bet jais daugiausia 
rūpinosi Švedijoje gyvenąs lietuvis 
Zigfridas Kalvaitis. L. Digrys taip
gi dalyvavo ir vargonų muzikos festi
valyje Goeteborge. švedų spauda šil
tais atsiliepimais pripažino neeilinį 
vilniečio muziko talentą.

LIAUDIES MENO DRAUGIJOS 
parodų salone Vilniuje įdomią paro
dą surengė iš Ignalinos rajono kilęs 
talentingas medžio drožėjas Gedimi
nas Jurėnas, atkuriantis liaudies pa
sakų, padavimų ir legendų sąmojin
guosius velniūkščius. Jų jis yra iš
drožęs daugiau kaip pusantro tūks
tančio. Parodai G. Jurėnas pateikė 
apie 200 savo geriausių darbų — 
skulptūrėlių, žvakidžių, žiedų, kau
kių, virtuvės įrankių. G. Jurėnas yra 
kolchozų statybos projektavimo in
stituto vyr. ekonomistas, drožimo 
menui skiriąs savo laisvalaikius. Jo 
talentą Ignalinos rajono “Tarybinio 
artojo” kolchozas pagerbė nukirsta 
ir Vilniun jam atvežta sausa liepa.

ELENA ŽALINKEVIČAITĖ-PET- 
RAUSKIENĖ, dramos teatro vetera
nė, paminėjo deimantinę amžiaus su
kaktį. Į profesinį dramos teatrą ji 
atėjo iš O. Dubeneckienės baleto stu
dijos ir iš muzikos mokyklos, kurio
je studijavo dainavimą. Baigusi A. 
Sutkaus vaidybos studiją 1922 m. 
Kauno dramos teatre dirbo 1922-50 
m., Vilniaus dramos teatre — 1956- 
57 m. Lietuvos liaudies ansamblio 
režisorės pareigas ėjo 1950-55 m. Su
kaktuvininkė Alės Sidabraitės slapy
vardžiu reiškėsi ir literatūroje — 
1930 m. yra išleidusi poezijos rin
kinį “Eskizai”. Ji taipgi versdavo 
operų bei operečių libretus, dramos 
veikalus, inscenizuodavo pjeses vai
kams. 1944 m. vasarą buvo pasitrau
kusi Vokietijon, bet netrukus grįžo 
pas savo vyrą Kiprą Petrauską.

KOMPOZ. B. GORBULSKIO leng
vosios muzikos kūrinių koncertą 
Maskvoje atliko jo vadovaujamas 
instrumentinis ansamblis, solistai — 
vilnietis S. Liupkevičius, kaunietė S. 
Bagdonaitė, klaipėdiečių N. Paltinie- 
nės ir E. Ivanausko duetas.

MAŽAJAME LENINGRADO OPE
ROS ir baleto teatro viešėjo Vilniaus 
operos ir baleto teatro vyr. dirigen
tas J. Aleksa. Rugsėjo 27 d. jis buvo 
premjerinio G. Puccini “Bohemos” 
spektaklio dirigentu. Šios operos 
spektaklius jis diriguos ir ateityje.

DANIJOS PEN KLUBO IR PA
BALTIJO RAŠYTOJŲ KONFEREN
CIJOJE Kopenhagoje Lietuvai atsto
vavo Justinas Marcinkevičius ir Ro
mualdas Lankauskas. Pastarasis skai
tė pranešimą apie lietuvių literatūrą.

JADVYGOS ČIURLIONYTĖS 
KNYGĄ “Atsiminimai apie M. K. 
Čiurlionį” 15.000 egz. tiražu išleido 
“Liesma” Rygoje, įtraukusi į “Žy
miųjų žmonių gyvenimo” seriją. Ver
tėjai — poetė D. Avuotinia ir A. Su- 
kovskis. Leidinio dailininkas — G. 
Kliava. V. Kst.

v
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sųžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
mauS0*!90 St'Toronto- Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 B term, indėlius 1 metų 914%
Antradieniais 10 - 3 = pensijų s-tas 814%
Trečiadieniais uždaryta f taupomąsias - savings s-tas 7’/2% 
Ketvirtadieniais 10-7 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 = asmenines 9)4%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto 9!4%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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, DBuXkir cXe>

• 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 Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių 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. užbaiis

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Nauja Toronto Universiteto Lietuvių Studentų Klubo valdyba. Iš kairės sto
vi: pirm. Vytas Mickevičius, Andrius Gaputis; sėdi: Snaigė Valiūnaitė, Dalia 
Sokolovaitė, Dana Žulytė. Trūksta Algio Janušausko

©^SPORTAS
NEATSILIEKA IR LENVAATLETĖS

Lenkija nuo seno pasižymėjo grei
tomis bėgikėmis. Pradedant populia
riąja Stanislava Walasiewicz (Stella 
Walsh), kuri 1932 m. Los Angeles 
olimpiadoje laimėjo aukso medalį 
100 m. bėgime su puikia tiems lai
kams 11,9 pasekme. Ir po karo Len
kija turėjo greitų bėgikių. Dabar 
Irena Szewinska yra viena greičiau
sių pasaulio bėgikių, 100 m. šiemet 
nubėgusi per 11,1 s. (11,4 sek.). Be 
to, Londone pasiekė pasaulio rekor
dą 440 j. bėgime — 51,3 sek. Euro
pos pirmenybėse ją pralenkė R. Ste- 
cher (R.V.) 11,29 sek. ir A. Linch 
(Arg.) 11,37. Jai sunku bus įveikti 
R. Stecher (11,07 sek.) ir Kubos 
S Chivas (11,17 sek.).

Bėgimas. Puikias pasekmes pasie
kė R. Vokietijos bėgikės 400 m. bė
gime. Štai Potsdame įvykusių var
žybų pirmų 5 bėgikių pasekmės: Ch. 
Bremer 50,9 sek. (53), Rode 51,01 
sek., Klun 52,28 sek. Anton 51,79 
sek., Koch 52,28 sek., R. Vokietija 
taip pat pagerino 4 x 400 m. esta
fetės rekordą iki 3:33,7 min.

Geras pasekmes pasiekė ir 800 m. 
bėgikės. Priešolimpinėse Montrealio 
varžybose I v. laimėjo I. Suman 
(Rum.) 1:59,73, II — Dubois (Pran
cūzija) 1:59,87. Rusė N. Morganova 
pasiekė 1:59,4, U. Klapczinski (R.V.) 
2:00,7, Tomanova (Bulg.) 2:01,1. 
Olimpinė norma — 2:04,0 min. Bul
garijos M. Šterčeva 880 j. nubėgo 
nauju pasaulio rekordu — 2:02,7 
min. Sezono pradžioje daug vilčių 
teikė Kanados Ivonne Saunders, ku
ri 800 m. bėgime pasiekė naują Ka
nados rekordą 2:00,1. Ši pasekmė, 
tuo metu buvo geriausia pasaulyje) 
Deja, susižeidė nugarą ir pasitraukė 
iš tolimesnių varžybų; sekančiais me
tais ketina rimtai pasiruošti olim
piadai.

1972 m. Muenchcno olimpiados 800 
m. bėgime Nijolė Sabaitė-Razienė ir 
V. Vokietijos H. Falk kovojo dėl 
aukso medalio. Tik paskutiniu mo
mentu H. Falk pavyko išplėšti per
galę. Abiejų rezultatai — 1:58,6 ir 
1:58,7 min.

Toliausiai š.m. nušoko rusė L. Al- 
fejeva 6.76 m. Europos pirmenybėse 
iškovota pasekmė yra naujas Sov. 
Sąjungos rekordas. Netoli nuo jos 
atsilieka ir kitos šuolininkės: M. Gar
bei 6.62 m. (Kubos), A. Schmal- 
feld (R.V.) 6.61 m. (6.35), I. Sabo 
(Veng.) 6.60 m., Z. Strizel (V.V.) 
6,56 m., A. Georgiu (Rum.) 6,51. 
Pernai toli nušoko M. Butkienė-Trei- 
nytė — 6,56 m. Atrodė bus rimta 
kandidatė Montrealin, tačiau kai pa
keitė pavardę, daugiau stadijone ne
bepasirodo.

šuolyje į augštį geriausios pasek
mės pasiektos Europos pirmenybėse: 
R. Vichas (R.V.) 1,94 m. (1,82 m.) 
ir 1972 m. olimpiados aukso medalio 
laimėtoja U. Meifart (V.V.) 1,92 m. 
Ir kitos šuolininkės mažai atsiliku
sios: N. Oskolok 1,89 m., A. Fedor- 
čiuk 1,88 m., G. Filatova ir V. loa- 
nu po 1,87 m., I. Guzenbauer 1,86 m. 
Lietuvaitės tuo tarpu dar nėra įvei
kusios 1,80 m. augščio.

Rutulio stūmime R. Vokietijos M. 
Adam praėjusioje olimpiadoje laimė
jo tik 5 vietą su kuklia 18,84 m. pa
sekme. Dabar jai priklauso neseniai 
pasiektas pasaulio rekordas 21,60 m. 
(16.60 m.) Senasis rekordas buvo 
pasiektas čekoslovakės H. Fibinge- 
rovos, kuri neseniai nustūmė rutulį
21.19 m. Nemažai yra lengvaatlečių, 
kurios stumia rutulį per 20 m. Gali 
tad būti staigmenų.

Disko metime pasaulio rekordą pa
siekė ukrainietė F. Melnik, pirmoji 
nusviedusi diską per 70 metrų —
70.20 (56,00). Senasis rekordas bu
vo jos pačios — 69,90 m. Ji laimėjo 
aukso medalį 1972 m. Muenchene 
pasekme — 66,62 m. Nors yra ne
mažai diskininkių, pasiekiančių 60 
m. ribą, tačiau F. Melnik beveik yra 
tikra savo laimėjimu Montrealyje.

Jieties metimas. 1958 m. džiaugė
mės pasauliniu Birutės Kalėdienės re
kordu — 57.49 m. Tuo metu buvo 
puiki pasekmė. Dabar šis rekordas 
yra beveik 20 metų atsilikęs ir apie 
1G metrų trumpesnis. Dabartinis re
kordas priklauso R. Vokietijos R. 
Fuchs ir yra 67,22 m. (55.00 m.). 
Ji laimėjo aukso medalį Muenchene. 
Jei neįvyks staigmenų, jos olimpinės 
jieties metimas vėl bus auksinis.

Lietuvoje šiuo momentu nėra rim
tų kandidačių, kurios galėtų atsto
vauti Sov. Sąjungai Montrealio olim
piadoje, išskyrus R. Makauskaitės ru
tulio stūmimą — 18,93 m. ir V. Meš
kauskienės 100 m. bėgimą — 11,4 

sek. Puikią pasekmę pasiekė ėjikas 
Papas, 50 km. nužingsniavęs per 
4:04 vai.

Patikslinimas. W. Schmidt kūjo 
metimo rekordas buvo pažymėtas 
78,50 m.; turėtų būti 79,30 m. A. S.
VYČIO ŽINIOS

Violeta Nešukaitytė susilaukė 
augščiausio sportinio įvertinimo — 
priimta į Otavoje esančią iškiliau
sių Kanados sportininkų galeriją 
(First Gallerie of Sport). Ji pirmo
ji ir vienintelė iš stalo tenisininkių 
buvo priimta į geriausių Kanados 
sportininkų gretas.

Tarpusavio golfo turnyre M. Ig
natavičius nugalėjo V. Balsį (B). 
Sekančias rungtynes pusbaigmy M. 
Ignatavičius žais su E. Kuchalskiu. 
Turnyras jau visai prie galo, liko 
žaisti tik 2-3 rungtynės. Jų pralai
mėtojui teks III v., o V. Balsys (B) 
liko IV v.

Stalo teniso rungtynės šiame že
myne, ypač moterų klasėje, darosi 
vis augštesnio lygio ir susilaukia pa
saulinio masto žaidėjų, šalia Kana
doje esančių Jugoslavijos meisterės
l. Cordas ir Indijos meisterės R. Ba
nerjee Amerikoje apsigyveno buvusi 
P. Korėjos rinktinės žaidėja In Sook 
Na. P. Korėja yra buvusi koman
dinių pasaulio varžybų meisterė. Tad 
nenuostabu, kad V. Nešukaitytei pa
sidarė sunku laimėti pirmąsias vie
tas. Atvirose Vid. Kanados stalo te
niso pirmenybėse Fort Earie Viole
ta pusbaigmy pralaimėjo korėjietei. 
Moterų dvejete, poroje su Glorija, 
baigmėje pralaimėjo I. Cordas — In 
Sook Na. Geriausiai sekėsi G. Ne
šukaitytei, kuri mergaičių 15 m. kla
sėje laimėjo I v. ir mergaičių 17
m. klasėje — II; baigmėje pralaimė
jo B. Plučaitei. J. Nešukaitis senjo
rų klasėje laimėjo II v. Komandinė
se varžybose Kanados moterys nu
galėjo JAV 5:3. V. Nešukaitytė lai
mėjo dvejas rungtynes. A. S.

Ateitinininkų žinios
Jaunučių veikla šiais mokslo me

tais bus bandoma ypatingai sustip
rinti. Jaunučius sudaro 1-8 sk ber
niukai ir mergaitės, kurie veikia at
skirais būreliais pagal amžių. Šiais 
metais susirinkimai nevisada bus vi
siems būreliams daromi tuo pačiu 
laiku. Visą jaunučių veiklą koordi
nuoja p. J. Cuplinskienė (tel. 533- 
7425). Tėvai, norį betkokių informa
cijų, prašomi kreiptis į koordinato
rę. Kviečiami įsijungti ir tie berniu
kai bei mergaitės, kurie dar nebuvo 
ateitininkais. Atskirų būrelių vado
vai: berniukų 1-3 sk. — Audrius 
Stundžia ir Linas Kaknevičius; 4-5-6 
sk. — Eugenijus Girdauskas ir Dai
nius Abromaitis; 7 ir 8 sk. Ramūnas 
Underys; mergaičių 1-4 sk. — Biru
tė Nakrošiūtė ir Nemira Balsytė; 5-6 
sk. — Lina Vaitiekūnaitė ir Loreta 
Ulbaitė, 7-8 sk. — Ramutė Birgely- 
tė ir Ramona Vaičiūnaitė.

Būtų gera, kad susirinkimuose da
lyvautų visi jaunučiai; negalį daly
vauti turi pranešti savo vadovams. 
Taip pat laukiama įvairių pasisaky
mų iš tėvų. Yra didelė jaunimui 
nauda, kai į organizacinį gyvenimą 
vaikai įsijungia jau nuo mažų dienų.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir Rambyno” tuntų 

tėvų k-tas smarkiai ruošiasi meti
niam bazarui lapkričio 15 d. Prisikė
limo salėse. Laimikiai priimami kiek-, 
vieną sekmadienį po visų pamaldų 
skautų būkle. Jauskime pareigą visi 
ką nors paaukoti.

• Mamytei mirus, užjaučiame LSB 
vyr. skautininko pav. v. s. C. Kiliulį.

• “Šatrijos” tunto draugininkės: 
vyr. skaučių Vaidilučių — ps. B. Pa
liulytė, tel. 961-5675; kunig. Birutės 
vyr. skaučių dr-vės — G. Baltaduo
nienė, tel. 239-4721; skaučių Mirgos 
dr-vės — 2. Šilininkaitė, tel. 766- 
4948; “Aušrinės” dr-vės — L. Zen- 
kevičiūtė, tel. 231 — 1492; “Dainos” 
dr-vės — D. Draugelytė, tel. 699- 
7502; jaun. sk. “Rūtos” dr-vės — A. 
Senkevičiūtė, tel. 233-7321; jaun. sk. 
“Tulpės” dr-vės D. Barzdžiūtė, tel. 
661-0342; Jūratės laivo — R. Morkū- 
naitė, tel. 762-0174; “Baltijos” laivo 
— E. Namikienė, tel. 534-3763.

• Visų Toronte veikiančių skau- 
tų-čių tautinių grupių bendra suei
ga šaukiama spalio 31 d., 8 v.v., uk
rainiečių salėje (Bloor - Kennedy 
Ave.). C. S.
Lietuvių jaunimo organizacijos 
turi būti lietuviško gyvenimo 
mokykla

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

sparčiausiu kainų kilimu.
Kontrolę įgyvendinanti “Bal

toji knyga” jau yra pateikta fe
deraciniam parlamentui. Pagal 
naująjį įstatymą bus įsteigta 
Antiinfliacinė Taryba, Antiin
fliacinis Tribunolas ir specia
laus administratoriaus įstaiga. 
Antiinfliacinės Tarybos viršinin
ku buvo paskirtas Jean-Luc Pe
pin, jo padėjėja—Beryl Plump- 
tre, lig šiol tyrinėjusi nepateisi
namą kainų kilimą. Tiems, ku
rie nesilaikys kainų bei atlygi
nimų kontrolės, yra numatytos 
piniginės baudos nuo $200 iki 
$10.000 ir kalėjimo bausmė nuo 
vienerių iki penkerių metų. An
tiinfliacinės institucijos teismo 
keliu, o kartais net ir be teismo 
turės teisę sumažinti perdide- 
lius atlyginimų padidinimus ar 
peraugštas kainas. Visos detalės 
paaiškės tada, kai federacinis 
parlamentas patvirtins naująjį 
antiinfliacijos įstatymą ir kai 
pradės veikti lig šiol dar nepa
skirtas kontrolės administrato
rius, Antiinfliacinė Taryba ir 
Antiinfliacinis Tribunolas.

Kainų bei atlyginimų kontro
lę paskutinių federacinio parla
mento rinkimų vajuje siūlė kon
servatoriai su savo vadu R. 
Stanfieldu. Premįero P. E. Tru
deau liberalai tada atvirai kriti
kavo tą pasiūlymą ir laimėjo 
rinkimus, kai jų pusėn pakrypo 
net NDP socialistus rėmusieji 
balsuotojai. Daug kam atrodo, 
kad dabartinis kontrolės įvedi
mas jau yra pavėluotas, nes di
delė dalis unijų porinkiminiame 
laikotarpyje savo nariams iško
vojo pasakiškus atlyginimų pa
didinimus. Tos unijos, kurių su
tartys dar nebuvo suėjusios pa
sibaigti, dabar taip pat nori ne 
10%, bet 50%, o paštininkai — 
net 71%. Operuojama suktu 
klausimu — kodėl jiems buvo 
leista, o mums neleidžiama? 
Apie 210.000 narių turinti Ka
nados valdžios tarnautojų unija 
jau pasisakė prieš atlyginimų 
kontrolę. Su kontrolės įvedimu 
nesutinka ir automobilių gamin
tojų unija bei jos 125.000 narių. 
Pasinaudodama atlyginimų 
kontrole, Toronto švietimo va
dyba atmetė gimnazijos mokyto
jų algas tyrusio provincinės val
džios atstovo pasiūlymą jas se
kančių dvejų metu laikotarpyje 
padidinti net 61%. Vidutinis 
metiniu $16.056 mokytojo atly
ginimas tada būtų pakilęs iki 
$26.150. mokyklų direktorių — 
nuo $27.800 iki $42.000. Neaiš
kioje pozicijoje atsidūrė ir paš
tininkų unija, kuriai valdžios 
tarpininkas yra pasiūlęs 38% 
atlyginimų padidinimą per 30 
mėnesių, prašokantį įvestą kont
rolę, bet paštininkus praktiškai 
sulyginantį su anksčiau priimtų 
laiškanešių algų padidinimu. 
Pašto ministeris B. Mackasey 
prasitarė, kad įvestoji kontrolė 
paštininkam numato išimti, nes 
jų sutartis pasibaigusi 1974 m. 
gruodžio 31 d.

JAV valstybės sekr. H. Kis- 
singerio pirmasis oficialus vizi
tas Otavoje baigėsi Watergate 
primenančiu incidentu. Kana
dos surengtame oficialiame pri
ėmime kažkas paliko prie vaišių 
stalo įjungtus mikrofonus, su
jungtus su garsiakalbiais kitame 
kambaryje, kur H. Kissingerio 
laukė žurnalistai. Didysis diplo
matijos specialistas H. Kissinge- 
ris pažėrė nelabai diplomatiškų 
pastabų apie buvusį prez. R. 
Niksoną, pavadindamas jį keis
tu, dirbtiniu ir nemaloniu vy
ru, bet pagirdamas jo veiksmin
gą dalyvavimą užsienio politiko
je ir aplamai jį laikydamas geru 
prezidentu. Tame privataus po
būdžio pokalbyje H. Kissingeris 
taipgi palietė ir velionį prez. J. 
F. Kennedį bei jo buvusią žmo
ną J. Onassienę. Pasikalbėjimo 
nuotrupos buvo paskelbtos Ka
nados spaudoje ir pasiekė 
“Washington Post” dienraščio 
pirmąjį puslapį. Dėl šio inciden
to H. Kissingerį telefonu jau at
siprašė Kanados užsienio reika
lų min. A. MacEachen, o pats 
kandžių pastabų autorius buvo 
priverstas paskambinti R. Nik- 
sonui. Oficialiai aiškinama, jog 
mikrofonas prie Kissingerio bu
vo pastatytas, kad žurnalistai 
galėtų girdėti oficialius tostus. 
Po jų jis turėjo būti išjungtas.

Naujuoju Kanados ryšių mi- 
nisteriu premjeras P. E. Tru
deau buvo pasirinkęs ilgametį 
Kanados radijo ir televizijos ko
misijos pirm. P. Juneau. Kadan
gi įstatymas reikalauja, kad visi 
ministerial turi būti ir federaci
nio parlamento nariai, P. Ju
neau kandidatūra buvo paskelb
ta vienoje Montrealio rinkimi
nėje apylinkėje, kurios atstovu 
buvo diplomatinėn tarnybon 
perėjęs G. Pelletier, naujasis 
Kanados ambasadorius Prancū
zijai. šiuose perrinkimuose visi

■■M GARBENS
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. IIU 9-1543 Namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame Fį JI n /I dl
TORONTO LIETUVIŲ • rlKMfrlM
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9'/2% už 2 m. term. dep.
83/į% už 1 m. term. dep.
714% už taupymo s-tas
8!4% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 11

IMA:

9’A% už asm. paskolas 

9'/a% už mortgičius

milijonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais-— nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro;
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po piejų; 
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

1 113 Dundas St. W., *1* | CACA Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario ’ NUOLAIDA

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
r e k I a m i n i a i 
spaudiniai

R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

CHOLKRII
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 

1055 Bloor Street West

Rezidenciniai — komerciniai — investaeijos — mortg'iciai 
įkainojimas — namų drauda

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

tikėjosi lengvos P. Juneau per
galės, bet laimėtoju netikėtai 
tapo konservatorių kandidatas 
— politikoje visiškai nežinomas 
Jacques Lavoie, 37 metų am
žiaus radiologijos technikas. 
Konservatoriai savo atstovų

skaičių parlamente dabar padi
dino iki 95. Pralaimėjimas už
kirto kelią P. Juneau į ryšių mi- 
nisterius. Laikinai šias pareigas 
jau perėmė Otto Lang._______
• Kas bėga nuo lietuviškos spau

dos, bėga nuo savo tautos

¥
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Toronto, Ontario •
$200: J. Bičiulis; $100: Algirdas 

Banelis, A. V. Bartninkaičiai, V. 
Gvalda, B. Maskeliūnas; $50: V. A. 
Balsiai, K. B. Čepaičiai, V. O. Jur- 
kai, H. J. Lasys, E. Vaičekauskas, 
dr. J. J. Vingilis, P. Žulys; $30: V. 
O. Narušis; $25: A., E. Aukštakal- 
nienė, adv. G. Balčiūnas, A. Garbe
nis, S. J., V. P. Jankaičiai, J. Joni
kas, P. Jonikas, S. Miniota; $20: A. 
Artičkonis, J. Barzevičius, S. Kliau
ga, V. Paulionis, L. Prialgauskas, J. 
Rukša, B. Sakalas, B. Saplys, S. Sa
vičius, inž. J. Sližys, A. Viskontas; 
$10: J. Adomaitis, B. Bakevičius, S. 
Beržinskienė, J. Gedvilą, K. Gontą, 
A. Gricius, J. Juodikis, A. Juzeliū
nas, P. Kevalaitis, J. Laurinavičius, 
K. Lukošius, J. Maniuška, V. Matu
tis, S. Kalvarija, J. Sabaliauskas, V. 
Senkevičius, A. S. Štuikiai, A. Stul- 
ginskas, H. Sukauskas, M. Svelnytė, 
V. S. Vaičiūnas, D. Zakarevičius; $7: 
A. Šlekys; $5: A. M. Akelaičiai, J. 
Bacevičius, J. Benetis, R. Draudvila, 
S. Grizickas, U. Petkūnienė, J. Preik- 
šaitis, E. Račkauskas, J. Riauba, G. 
Ramanoff, A. Šergalis, P. Šutas; $4: 
M. Vilčiauskaitė; $2: P. Matulevi
čius, K. Stulpinas.

Richmond Hill, Ont.
$500: P. Šalna, 6. L. S.
Port Sydney, Ont.
$100: K. S. Gečai.
Chatham, Ont.
$100: A. Rūta.
Port Severn, Ont.
$50: J. Masionis.

Čiurlionis...
(Atkelta iš 7-to psl.) 

nio preliudijas ji mums perda
vė taip (aš nemoku nusakyti!), 
kad visi jautėme Čiurlionio mu
zikos groži ir jėgą . ..

Kompozitorius kun. Bruno 
Markaitis, SJ, labiau ir labiau 
išryškėja ne tik kaip muzikos 
kūrėjas, bet ir kaip gilus inte
lektualas, eruditas, dailaus sa
kinio bei žodžio menininkas. Jei 
losangeliečiai šiais metais daug 
labiau pažino Čiurlionį ir Įsigi
lino į jo genijų, tai turime būti 
dėkingi kun. B. Markaičiui. Jis 
trumpame laikotarpyje apie 
Čiurlionį kalbėjo tris kartus: 
angliškai — amerikiečiams, lie

ETNINIAI...
(Atkelta iš 7-to psl.) 

21202. Tel. 301-837-3077.
Papildomai pranešama, kad spalio 

29 diena nuo 10 v. ryto bus skirta 
išimtinai Kunigų Vienybės reika
lams iki 6 v.v. Žymi politinė veikė
ja Barbara Mikulskį kalbės tema: 
“The Challenge of Being Ethnic and 
Catholic in America” 8 v.v.

Spalio 30, ketvirtadienį, prel. Ge
no Baroni, National Center for Ur
ban Ethnic Affairs vedėjas, kalbės 
tema “Ethnic America in the Bicen
tennial Era”. Seks simpoziumas: 
“Theology, Pluralism, and the Ame
rican Experiėnce”, kuriame daly
vaus vysk. M. J. Dudick (Rytų apei
gų) iš Pasaic, N.J., kun. John Shea 
iš Mundelein kunigų seminarijos, 
Michael Novak ir kiti.

Harvard universiteto pedagogikos 
profesorius dr. Frederick Ericskson 
gvildens temą “The Persistence of 
Ethnic Communication Patterns”. 
Vysk. James Rausch, JAV episkopa
to generalinis sekretorius, skaitys

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

2483 Lakeshore Blvd. West, • Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDĖ ”“TKET

. 335 Roncesvalles Avė., ■ rnr j 9 E o
TORONTO, ONTARIO ■
• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ----------  •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j L'etuvų, 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 gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

lietuvių Baltic Exporting Co. *82 A-
ĮSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Oshawa, Ont.
$50: H. Butkevičius
Cold Water, Ont.
$50: V. Stanaitis.
Trout Creek, Ont.
$25: J. Morkūnas.
Wasaga, Ont.
$10: M. Dikčius.
Magnetawan, Ont.
$10: A. Kaunackis.
Thornhill, Ont.
$10: P. Pakalka
Timmins, Ont.
$20: inž. J. Parancevičius; $10: V. 

Bernotas, P. Gaigalas, K. Jasaitis, A. 
Kaminskas, N.N., inž. V. Senkus, J. 
Slanina; $5: N.; $2: A. Aleknavičius, 
J. Aleknavičius, P. Kasparaitis, N.

Firmos ir organizacijos
$100: “Litho-Art” spaustuvė; $30: 

Toronto Lietuvių Namų Moterų Bū
relis; $25: L. C. MacLeod a.a. P. Au- 
gustinavičiaus atminimui.

Šiame sąraše paskelbti aukoję nuo 
š.m. liepos mėn. 1 iki rugsėjo 30 d. 
Nuoširdi padėka visiems aukoju
siems. Daugeliui pakartotinai yra iš
siųsti laiškai, kuriais prašoma aukų 
Tautos Fondui. Mieli tautiečiai, atli
kime pareigą savo tautai kovoje už 
jos laisvę. Siųskite aukas Tautos 
Fondui. Tenelieka nė vieno lietuvio, 
neatlikusio pareigos savajam kraštui
— Lietuvai. Tautos Fondo

Toronto Apylinkės Atstovybė
6 Constance St., 

Toronto M6R 1S4
Tel. 535-9864

tuviškai — akademijoje ir tą 
patį sekmadienį — šventovėje 
per lietuvių pamaldas. Būdinga, 
kad jis visose kalbose visiškai 
nesikartojo! šventovėje Čiurlio
nį labai gražiai apibūdino kaip 
žmogų-menininką. Tai labai ori
ginalus ir gilus buvo pamokslas. 
O paskaitose taip pat kiekvieną 
kartą į genialų menininką su
gebėjo pažvelgti iš skirtingų as
pektų ir kitais, nesikartojan- 
čiais sakiniais.

Čiurlionio akademija baigta 
Tautos himnu. Taip paprastai 
būna baigiama ir Lietuvių Die
na, kasmet ruošiama Bendruo
menės.

paskaitą “Ethnicity and the Bicen
tennial: Implications for the Church 
and Ministry”.

Numatytas didelis pasirinkimas 
diskusinių būrelių įvairiomis pasto
racinėmis temomis.

St. Catharines, Ont.
(Atkelta iš 4-to psl.) 

čių didelį jautrumą lietuvybės rei
kalams. Suvežti tą jaunimą į vieną 
vietą nėra lengva. Tai rodo tėvų ir 
vadovų pasiaukojimą, juoba, kad tas 
jaunimas ne tik dažnai daro repeti
cijas, bet ir nuolat pasirodo kitur su 
savo puikaus darbo vaisiais. Negali
ma nepaminėti Stasės Zubrickienės 
bei jos vyro Sigito — viso to darbo 
“spiritus movens”.

Garbė Hamiltonui, sugebančiam 
didelius dalykus suplanuoti ir įgy
vendinti! Kor.

Ar jau pratęsėt “T. žiburių” 
prenumeratą? Nuo 1975 m. sau
sio 1 d. metinė jų prenumerata 
— $10.

Lietuvių seserų pranciškonių vadovaujamos mokyklos Brazilijoje mokytojai ir mokiniai, minėdami 25-rių metų 
mokyklos sukaktį, iš spalvotų pjuvenų sudėstė savo ženklą-herbą, kuriame matyti kryžius, knyga ir įrašas “Quis 
ut Deus?” (kas kaip Dievas?). Mokykla pavadinta šv. Mykolo arkangelo vardu, šis ženklas buvo sudėstytas per 
vieną naktį šimto mokinių ir mokytojų. Prie jo stovi mokinės Sueli Rulevaitė ir Danutė Silickaitė. A. Saulaitis

ŠIMTO DOLERIŲ 
MONETA

Kanados parlamentas priėmė 
įstatymą, kuriuo pavedama fi
nansų ministerijai išleisti 100 
dolerių vertės auksines mone
tas. Paleistosios į apyvartą bus 
parduodamos už $115 (500°), 
skirtosios rinkėjams (916°) — 
$160. Gautas pelnas bus atiduo
tas 1976 m. olimpinių žaidimų 
komitetui Montrealyje.

Auksas turi labai didelę reikš
mę šių laikų žmonijai. Paskuti
niais metais pasaulio finansinės 
problemos gali būti išreikštos 
vienu žodžiu — auksas. Daug 
kam jo trūksta. Jis, kaip mokė
jimo priemonė, yra retai varto
jamas, bet jo politinė, diploma
tinė ir psichologinė vertė yra 
labai didelė.

Auksas turi daug savybių, ku
rių neturi kiti metalai. Pirmiau
sia, aukso mūsų žemėje yra ne
daug, be to, jį gana sunku 
iškasti. Daugiausia aukso iška
sama Pietų Afrikoje. Po jos ei
na Sov. Sąjunga, Kanada ir 
JAV. Auksas lengvai duodasi 
nublizginamas, nukaldinamas. 
Jį galima suploti į lapą 
1/250.000 colio plonumo. Vieną 
unciją aukso galima ištiesti į 35 
mylių ilgumo vielą.

Gamtoje auksas nesikeičia. 
Jis yra taurus, neveiklus meta
las; negenda nei nuo oro, nei 
nuo rūgščių ar šarmų. Dėlto 
ir lietuviškas priežodis sako: 
“Auksas ir pelenuose žiba”.

Grynas auksas yra minkštas, 
duodasi lengvai raižomas. Kad 
būtu kietesnis, maišo su variu, 
sidabru. Grynas auksas vadina
mas 1000° arba 24 karatų. JAV 
auksinės monetos yra 21.6 ka
rato grynumo, taigi, turi grynu
mo laipsnį 900 (90% gryno auk
so ir 10% vario). Baltasis auk
sas turi pusę aukso ir pusę si
dabro.

Auksas yra medžiaga, kuria 
galima sukrauti turtus. Kubinė 
pėda šio brangaus geltono me
talo sveria daugiau kaip pusę 
tonos. Visas pasaulyje žinomas 
auksas gali būti sutalpintas į 
pastatą 40 pėdų pločio ir ilgio 
ir 50 pėdų augščio.

Didesni aukso kiekiai pasida
rė prieinami tik per paskutinius 
120 metu. Trys kevirtadaliai vi
so pasaulio žinomo aukso buvo 
iškasta XX amžiuje. K. K._____

Pažanga
Pagyvenusi moteris sako gy

dytojui:
— Kokią didelę pažangą vis 

tik padarė medicina. Kai aš bu
vau jauna, gydytojai liepdavo 
nusirengti, o dabar užtenka lie
žuvį parodyti.

Teisme
Teisėjas pateikia klausimą tei

siamajam:
— Jūs padarėte vagystę vie

nas ar turėjote bendrininkų?
— Vienas, pone teisėjau, 

šiais laikais labai sunku suras
ti padorų kompanijoną.

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

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Toronto, Ontario 
M6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

«&SKAITYTOJAI IASISAKO
MERGAITES IR BERNIUKAI

“Jų šimtas, o aš viena” antrašte 
buvo išspausdintas straipsnelis “TŽ” 
37 nr. Ten minorine gaida nurodo
ma, kad parengimuose susirenka 
daug daugiau mergaičių, negu ber
niukų, o šie girkšnoja, sėdinėja ir 
neveda merginų šokti. Tai jau tikrai 
gėda vyrukams, nes jie greičiausiai 
gerai šokti ir nemoka . . . , o šokis 
yra visada ir visur nesenstanti “tarp
tautinė kalba”, raktas visokiam su
artėjimui. Dėlto iš mažens tėvų pa
reiga vaikus išmokyti šokių, kaip ir 
kalbos ar matematikos formulių. 
Tiesa ir tai, kad mūsų jaunimas per
daug pasinešęs į svaigalus, kaikurie 
mėgina net narkotikus ir nesidrovi 
juos siūlyti merginoms! O kai šios 
atsisako, tai jau nenori tokios nė 
šokiui kviesti, geriau tarpusavy pa
sišnekėti. Deja, tai liga kuria turi 
laiku susirūpinti ne tik tėvai, bet ir 
mokytojai bei kapelionai.

Ten pat nurodoma, esą kam mer
gaitei eiti į parengimą, jei ten bus 
tik keletas berniukų, o daug daugiau 
mergaičių . . . Parengimuose ir po
būviuose rengėjai turi mokėti savo 
svečius užimti. O juk ne vien indi
vidualus šokis suartina mergaites- 
berniukus: reikia įvesti bendrus žai
dimus, ratelius, šokį su ragučiais, 
kur kiekvienas įtraukiamas sūkurin 
ir tada jau sušyla nuotaika.

Taip pat santykiuose su jaunimu 
kažkodėl tarp lietuvių elgiamasi ki
taip. Gyvename kitame krašte, tai 
kitaip ir elgtis vertėtų: čia nereikia 
bijoti pasisakyti, kad jis ar ji patin
ka, norėtų tuoktis, kai baigs mokslus 
ar panašiai. Žinau pavyzdžių, kur 
draugavo net 6 metus nuo VIII sky
riaus iki baigė kolegijas ir susituokė. 
Daug kam ir tėvai padėtų baigti stu
dijas bei įsikurti, kad ir jaunesniems 
susituokus ar susižiedavus. Reikia 
daugiau lankstumo jaunimui ir tė
vams. O vėl: jeigu jų šimtas, o aš 
vienas, tai visdėlto ir tas vienas ati
tenka kitatautei. Taigi, bent jau tų 
esamų lietuvaitės negali atiduoti ki
tatautėms! O mūsų jaunikaičiai taip 
pat turėtų pastebėti mišrių vedybų 
likimą, iš jų nedarnumo kaiko pasi
mokyti, nebijoti savom mergaitėm 
pasisakyti taurius jausmus ir ne vien 
išvažiavus pasiūlyti užvažiuoti mote- 
lin. Padoresnė lietuvaitė motelin ne
sutiks užeiti, bet taip pat nuo to 
momento jų ideali draugystė dings... 
Seimą yra ne tik valstybės, bet ir 
tautybės, lietuvybės pagrindas. Tai 
problema mūsų visų — ne tik jaunų.

Gijus 
SPAUDA STUDENTAMS

University of Michigan ■ Dearborn 
lietuvių studentų skyriui, kurį prieš 
trejus metus įsteigiau ir iki šiol va
dovavau, pavyko gauti iš universite
to vadovybės kambarį - skaityklą ir 
piniginę pašalpą. Tuo pasinaudoda
mi norime savo narius galimai pla
čiau supažindinti su lietuviška spau
da išeivijoje. Mūsų patirtimi, daugu
mas studentų žino tik tuos kelis laik
raščius, kuriuos jų tėvai skaito. Pla
tesnis lietuviškos spaudos pažinimas, 
tikime, sukels norą į ją įsigilinti, ją 
pamilti ir tapti ne tik jos nuolatiniu 
skaitytoju, bet ir bendradarbiu.

Piniginę pašalpą nutarėme panau
doti užsakymui penkiolikos lietuviš
kų laikraščių ir žurnalų, jų tarpe ir 
Jūsų leidžiamo.

Jonas Vytautas Dunčia, 
skyriaus valdybos pirmininkas

JAU GAUNAM LAIKRAŠTI
Siunčiu padėkos žodį “Tėviškės 

Žiburiams”. Mūsų Mindaugo draugi
ja jau gavo pirmuosius jų numerius. 
Su dideliu džiaugsmu skaitom juos, 
perduodame vieni kitiems — skai
tome kelios šeimos. Visi džiaugiasi, 
kad labai įdomus laikraštis — daug 
žinių. Esame labai dėkingi, kad mū
sų prašymą išpildėt.

Joana G. Stočkūnienė 
Berisso, Argentina

KAS BALSUOS?
Aš skaičiau “TŽ” 38 nr., kad AL- 

Ta išleis informacinio pobūdžio lei
dinį “Lithuania”, kurį spaudai pa
ruošė kun. dr. J. Prunskis. Ten sa
koma, kad bus suglaustai pateikta 
Lietuvos praeitis . . . pabrėžta Lietu
vos teisė į laisvę bei nepriklausomy
bę! Ir kur yra ta teisė? Jau per 30 
metų valdo rusai Vidurio Europą. 
Pabaltijyje vietomis jau apie 50% 
rusų. Dar praeis 10 metų ir jie bal
suos už “teisę į laisvę!” Teisė buvo 
ir P. Vietname. JAV ir ginklais pa
dėjo. Helsinkis tai patvirtino! Išei
na, kad kviečiai padės apsupti ir 
Ameriką, o mūsų teisė pavirs į ru
sų nepriklausomybę. K. činčius

Molsono alaus darykla (Fleet 
ir Bathurst g-vių kampas) spalio 
16 d. suruošė pagerbimą savo 
tarnautojams, išdirbusiems 20 
metų. Ten dirba apie 18 lietu
vių. 92 tarnautojų tarpe buvo 
atžymėti ir devyni lietuviai: J. 
Adomaitis, Pr. Berneckas, J. 
Červinskas, J. Kaknevičius, J. 
Mackevičius, P. Markuškis. V. 
Paulionis, A. Povilaitis ir VI. 
Vaitonis. Po vakarienės ir, ži
noma, aplaistymo Molsono ga
mybos alumi sekė trumpa pro
grama. Kalbėjo bendrovės prez. 
J. Rogers. Trumpame žodyje 
paminėjo, kad 1955 m. balan
džio mėn., kai darykla buvo nau
jai pastatyta ir atidaryta, Mol
sono alus sudarė tik 5% visos 
Ontario prov. rinkos, o šiandien 
turi 37%. Vėliau buvo įteiktos 
su kiekvieno pavarde įgraviruo- 
tos sidabrinės taurės kaip dova
na ir padėka už ilgametę tarny
bą. St. Dargis 

• Šeima be lietuviško laikraščio
— židinys be tautinės ugnies

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEVVSON St., Toronto, Ont.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001
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Vysk. A. Deksnys, grįždamas 

iš dainų ir taut, šokių šventės, 
aplankė Anapilio kleboniją, sa
les ir “TŽ”. Gėrėjosi naujomis 
lietuvių pastangomis ir numato
mais projektais. Svečias iš To
ronto išvyko į JAV-bes, o iš ten 
— į V. Vokietiją, kur yra jo sie
lovados būstinė.

KLB Toronto apylinkės val
dyba savo posėdyje, spalio 19 d. 
Anapilio patalpose, apsvarstė 
ateities veiklos gaires: kariuo
menės šventės minėjimą, jauni
mo kongresą bei su juo susijusį 
lėšų vajų, Vasario 16 šventę. Su
vesta Karavano apyskaita. Pa
aiškėjo, kad Karavanas šiais 
metais davė didoką nuostolį dėl 
autobusų nereguliarumo. Pasi
džiaugta pavykusiu Čiurlionio 
minėjimu. Įsijungiama į šį šeš
tadienį L. Namuose rengiamą 
vakarą lėšų telkimui jaunimo 
kongresui. Pastarajam remti su
daryta finansų komisija iš: G. 
Kalinausko, G. Juozapavičiūtės, 
A. Gapučio, R. Sungailos, S. šar- 
kutės ir L. Vaitiekūnaitės.

“Toronto Life” žurnalas š.m. 
spalio numeryje išspausdino il
gą rašinį apie žymųjį advokatą 
Arthur Maloney, kuris yra On
tario vyriausybės paskirtas pi
liečių gynėju (ombudsman). Ta
me rašinyje net dviejose vietose 
prisimenami lietuviai. Esą, kai 
St. Catharines mieste lankėsi 
Maskvos burmistras, vienas lie
tuvis jaunuolis (Ged. Janušonis, 
Red.) metė į jį du supuvusius 
kiaušinius, kurie lankytoją ap
teršė, bet neužgavo. Teisme jau
nuolį gynė adv. Maloney, kuris, 
remdamasis liudininkais, įrodė, 
jog pats burmistras tą veiksmą 
laikęs “vaikišku pokštu”. Teis
mas jaunuoli išteisino. Kalbėda
mas apie ateitį, A. Maloney pa
reiškė, kad mirties atveju kartu 
su žmona nori būti palaidotas 
lietuvių kapinėse Mississaugoje. 
Ir tai dėlto, kad mėgsta lietu
vius — nori būti tarp jų ir po 
mirties. Rašinio autorius Pat
rick Conlon priduria: “Tėvas 
Petras Ažubalis, kuris daugelio 
laikomas Toronto lietuvių bend
ruomenės dvasiniu vadovu ir ka
pinių tvarkytoju, atsidūrė dile
moje: jis yra patenkintas Malo
ney pageidavimu; bet tikisi, kad 
iki jo išpildymo praeis dar daug 
laiko”.

Jaunuolės auka. Rugpjūčio 
mėnesį Dainavoje įvykusioje 
JAV ir Kanados lietuvių moky
tojų ir jaunimo studijų savaitė
je vaikų darželiui vadovavo to
rontiškė jaunuolė Vida Javaitė. 
Už šias pareigas jai buvo skirtas 
kuklus honoraras — $30. Kitas 
jos vietoje gal būtų nusiskun- 
dęs, kad tai permažas atlygini
mas, o ji visą tą sumą per studi
jų savaitės vadovą klevelandiš- 
ki Pr. Karalių paaukojo Kleve- 
lando Sv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos vaikų darželiui. 
Tai šviesus pavyzdys ne tik jau
nimui, bet ir daugeliui vyres
niųjų. V. Augulytė

743-0100
FRANK BARAUSKAS, F R I
Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir 
antrų mortgičių 
sudarymas

FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

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

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

G. Lapienė, gavusi žinią apie 
savo motinos mirtį okupuotoje 
Lietuvoje, bandė skubos keliu 
gauti vizą, bet nepavyko. Į so
vietų ambasadą ji kreipėsi tele
fonu, kur pareigūnas paaiškino, 
kad pirmiausia ji turėtų gauti 
kambario užtikrinimą per kelio
nių įstaigą. Pastarosios atstovas 
jai priminė, kad kambarį gali 
gauti tiktai Vilniaus viešbutyje. 
Iki jos tėviškės, kur laidojama 
motina, yra pusantros valandos 
kelio. Be to, jai nebūsią leista 
išvykti iš Vilniaus. Kitas kelias 
gauti vizai — per gimines Lie
tuvoje. Bet jie turėtų kreiptis į 
Maskvą, o ši — į Otavą. Abu ke
liai perdaug ilgi. Šią informaci
ją paskelbė dienraštis “The To
ronto Sun” X. 17 ir pridėjo pa
stabą, esą sovietų pareigūnų 
Otavoje redakcija negalėjo su
rasti.

Kanados lietuvių dainų bei 
tautinių šokių šventę stambio
mis sumomis parėmė ne tik fe
deracinė Kanados vyriausybė, 
bet ir “Carling Community Art 
Foundation” Toronte. Pastaro
jo fondo lėšų skirstymą atlieka 
komisija — M. McCormick, I. 
Scotti ir “T. Žiburių” administ
ratorė J. Kaknevičienė. .Visa ši 
komisija dalyvavo dainų bei 
taut, šokių šventėje Hamiltone 
ir banketo metu teisėja I. Scotti 
įteikė $3.500 čekį organizacinio 
komiteto pirm. L. Skripkutei. 
Sveikinimo kalbą banketo metu 
pasakė minėto fondo reikalų ve
dėja M. McCormick. Carling 
fondui padėkojo org. komiteto 
pirmininkė. Pažymėtina, kad iš 
šio fondo lietuviai Kanadoje 
gauna jau nebe pirmą kartą. 
“Carling” alaus daryklose dir
ba ir keliolika lietuvių.

Svečiai. Į L. Dienas Hamilto
ne buvo atvykusių gana daug 
tautiečių iš vakarinės Kanados. 
Ta proga “TŽ” aplankė Stasys 
Misiulis iš Edmontono, Altą., ly
dimas bičiulio Alf. Sudęikio. St. 
Misiulis, jau išsitarnavus pensi
ją, dirbo geležinkelių bendrovė
je ir dabar gali nemokamai važi
nėti traukiniu. Skundėsi, kad 
labai vėlai ir netvarkingai gau
na laikraščius. — Aldona ir Juo
zas Aleliūnai iš Forget, Sask.,! 
domėjosi laikraščio įrengimais: 
ir paaukojo $10 spaudai parem
ti. — Dr. E. Jasevičiūtė iš Thun
der Bay, Ont., dalyvavo KLB 
krašto tarybos suvažiavime, L. 
Dienose ir telefonu painforma
vo apie Thunder Bay lietuvių 
darbus, ypač lietuvių skyrių 
tautybių parke. Ten esą pradė
tas leisti visų tautybių laikraš
tis anglų kalba. Jame rašoma ir 
apie lietuvius. — Iš Britanijos į 
dainų ir taut, šokių šventę bu
vo atvykęs LB pirm. Stasys Kas
paras ir Justinas Černius, liet, 
parapijos vargonininkas. Jiedu, 
lydimi J. Pleinio ir V. Sako iš 
Hamiltono, aplankė “TŽ” ir ki
tas lietuvių institucijas Toron
te. Lankymosi proga J. Černius 
paliko $10 auką spaudai.

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

(prie Howard Park Ave.)

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

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

— Šį sekmadienį pamaldos vyksta 
standartiniu laiku, t.y. laikrodį atsu
kus vieną valandą atgal.

— šv. Jono lietuvių kapinėse pa
matai naujiems paminklams jau iš
lieti.

— Trad’?inis kapinių lankymas 
įvyks Vėlinių dieną, 3 v.p.p.

— Šį sekmadienį antroji rinkliava 
daroma misijoms.

— Kviečiame užregistruoti vaikus, 
besiruošiančius šį pavasarį pirmajai 
Komunijai.

— Lietuvoje mirus Gr. Lapienės 
motinai, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. Už velionę praėjusį šeštadienį 
Anapilyje atlaikytos Mišios.

— A.a. Vlado Germanavičiaus pri
siminimui gauta testamentinė auka 
$500. Anapilio statybai aukojo $200: 
dr. A. V. Mickus (Renfrew, Ont.); 
po $100: V. S. Aušrotai ir S. Šet- 
kus iš St. Catharines. Geradariams 
nuoširdi padėka.

— Sveikiname Vytautą ir Sigitą 
Aušrotus, švenčiančius sidabrinę ve
dybų sukaktį.

— Pamaldos: šį šeštadienį: 7.30 v. 
r. p.p. Vėgėlių šėmos intencija, 11 v. 
už a.a. Petrą Jurkštą; sekmadienį: 
10 v.r. už a.a. Juozą Kriaučiūną, 11 
v. už a.a. Julijoną Šalkauskį ir už p. 
Kliūgienės šeimos mirusius.

— Pakrikštyta: Michelle Ona Ažu- 
balytė.

— Bilietai į tradicinį Anapilio ba
lių gaunami Prisikėlimo parapijoje 
ir Anapily po pamaldų; be to, pas B. 
Mažeikienę tel. 274-4322 Mississaugo- 
je ir pas A. Ščepavičienę tel. 766- 
3726 Toronte.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienį į popietę atsi

lankė apie 300 asmenų. Jų tarpe bu
vo svečių iš tolimų vietų. Be muziko 
Černiaus iš Britanijos, svečių knygo
je pasirašė St. Augonis iš Bostono, 
J. Skabeika iš Dorčesterio, St. Mak- 
nauskaitė iš Punsko, inž. J. Namikas 
iš San Francisco, I. Slabšinskas iš 
Čikagos, K. Lukas iš Vankuverio, J. 
ir A. Aleliūnai iš Forget, Sask., p.p. 
Jankauskai iš Port Colborne.

— LN aplankė Eglė Juodvalkytė iš 
Niujorko. LN jai aprodė LN Moterų 
Būrelio pirm. Aldona Jankaitienė. 
Eglė Juodvalkytė yra bendradarbė 
radijo, kuris siunčia žinias lietuvių 
kalba į Lietuvą. Ji pažadėjo savo pa
sikalbėjimą su A. Jankaitiene per
duoti į Lietuvą.

— Spalio 19 d. įvyko LN infor
macinis susirinkimas.. Atsilankė 263 
asmenys. Daugumas atsilankiusių bu
vo nustebę, kai sužinojo, kad LN 
šiuo metu dirba ir vienoj ar kitoj 
formoj gauna atlyginimą per -70 lie
tuvių.

— Toronto Lietuvių Pensininkų 
• Klubo patalpos LN atidarytos kas

dien nuo 4 v.p.p. iki 9 v.v. Klube 
tuo metu budi vienas iš narių; ket
virtadieniais ir sekmadieniais — nuo 
3 v.p.p. būna popietės su užkan
džiais. šiuo metu klubas ruošiasi 
gruodžio 7 d. bazarui.

— LN reikia dalinės tarnybos raš
tinės darbininkės knygvedybai ir sek- 
retoriniam darbui. Suinteresuotos 
prašomos kreiptis į reikalų vedėją 
raštinėje arba skambinti telefonu
533- 9030.

— LN nario įnašus sumokėjo: Do
mą Kaunaitė, Joana Kaunaitė, D. P., 
Jenas Miltenis, Jieva Adomavičienė, 
Stefanija Ciplijauskienė, Adelė Ju
cys po $100; Bronius Stundžia $45; 
Kazys Lingys ir Marija Lingienė po 
$25; Vytautas Stočkus ir Balys Poš
ka po $20.

KLB Toronto apylinkės ir Ka
nados Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos šokių vakaro-baliaus mara
tone už sutelktas didžiausias pi
nigų sumas yra skiriamos pre
mijos. Pirmosios trys premijos 
yra skraidymas lėktuvu. Taio 
pat loterijoje bus žymių daili
ninkų kūrinių ir Toronto pre
kybininku laimikių. Kas norėtų 
paaukoti loterijai laimikių, pra
šome pranešti R. Binselytei tel.
534- 7442 arba A. Kuolui tel. 
769-7051.
NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA- 
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R. M. 
Npt. R. N. A.____________________
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.
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 Pasaulio Lietuvių 

Katalikių Organizacijų Sąjungos ta
rybos suvažiavimą, kuris įvyks mū
sų parapijos patalpose ateinantį sek
madienį.

— Giliai užjaučiame: Petrą Butė
ną, mirus Lietuvoje jo mamytei; 
Paulę Gudaitienę, mirus Lietuvoje 
jos sesutei.

— Susituokė Bernardas Kušlikis 
ir Mary-Ann Vingelytė.

— Pensininkų pobūviai dabar vyks 
trečiadieniais, 4 v.p.p., Parodų salėje.

— Choro repeticija — ketvirta
dienį, 7.30 v.v.

— Katechetinės ir pirmosios Ko
munijos pamokos prasidės lapkričio 
9 d. po 10 v. Mišių pas seseles, 57 
Sylvan Ave. Vaikai registruojami pir
mosios pamokos metu.

— Virimo-kepimo kursai vyksta 
antradieniais parapijos virtuvėje.

— Šventovės remonto darbai dar 
tebevyksta. Finansinė parama ir dar
bo talka yra reikalinga. Dėkojame 
jau prisidėjusiems auka ir darbu.

— Parapijoje lankėsi kun. Pau
lius Baltakis, OFM. Svečias kartu su 
kun. Augustinu Simanavičium ir kun. 
Antanu Prakapu laikė Bernardo Kuš- 
likio ir Mary-Ann Vingelytės vestu
vių Mišias.

— Zakristijono pareigoms į Toron
tą atkeltas brolis Valentinas Rasla
nas.

— Mišios šeštadienį, 8 v. — už 
Antaną Sapijonį, užpr. T. Balnie- 
nės; 8.30 v. — už Petrą Augustina- 
vičių, užpr. J. Dabrovski ir R. Siru
tienės; 9 v. — už Mečį Senkevičių; 
užpr. V. Senkevičiaus; 9.20 v. — spe
cialia intencija, užpr. D. Zulonienės; 
9.40 v. — už vysk. Juozą Pletkų, 
užpr. S. Olekienės; sekmad., 8 v. — 
už Juozą Martinaitį, užpr. S. Marti
naitienės; 9 v. — už Mariją ir Ado
mą Baranauskus, užpr. J. B. Tamu- 
lionių; 10 v. — už Antaną Balnį, 
užpr. E. G. Kuchalskių; 11.30 v. — 
KLK Moterų centro valdybos intenci
ja; 7 v.v. — už parapijiečius.

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
Jungtinių Tautų Sąjungos 

metropolinio Toronto skyrius 
spalio 24, penktadieni, 8 v.v., 
rengia JT 30 metų įsteigimo su
kakties paminėjimą Toronto ro
tušėje (rotundoje). Meninėje 
programoje dalyvaus esčių gim
nastikos grupė “Kalev Estien- 
ne”, ukrainiečių jaunimo cho
ras. Karibų salų šokėjai ir kt. 
įėjimas nemokamas.

Standartinis laikas grąžina
mas šį šeštadienį, t.y. naktį iš 
spalio 25 į 26 d. — atsukama 
laikrodžio rodyklė vieną valan
dą atgal.

Visuotinis ir metinis “Atžaly
no” tėvų susirinkimas šaukia
mas spalio 26, sekmadienį, 5 v. 
p.p., L. Namuose. Bus aptariami 
svarbūs klausimai ir renkamas 
naujas komitetas. Visu tėvų da
lyvavimas būtinas. Komitetas

Baltiečių Moterų Taryba lap
kričio 1 d., 1 v.p.p., gražiame 
“Old Mill” restorane ruošia pie
tus. Programoje — lietuvių, lat
vių ir estų poezija anglų kalba. 
Pakvietimai — $8 asmeniui. 
Pakvietimų reikalu skambinti I. 
Kairienei 763-2739 arba V. Va
laitienei 767-8628.

Dail. H. J. Žmuidzinienės dai
lės kūrinių paroda rengiama 
lapkričio 8-9 d.d. Toronto Prisi
kėlimo par. Parodų salėje. Ati
darymo žodį lapkričio 8, šešta
dieni, 3 v.p.p., tars rašytojas 
J. Kralikauskas. Parodą renisia 
KLK Moterų Draugijos Prisikė- 
l:mo skyrius.

“Dainos” šalpos grupės susi
rinkime pas L. Novogrodskienę 
daugiausia buvo kalbama apie 
rengiamą “D.” 35 metų veiklos 
sukaktį, kuriai atžymėti rengia
mas banketas lapkričio 9 d.,
6.30 v.v., L. Namų Gedimino pi
lies menėje. Tikimasi, kad lie
tuviškoji visuomenė, rėmusi 
“Dainos” šalpos pastangas, pri
simins šią datą ir gausiai atsi
lankys jubilėjiniame parengime. 
Bilietai jau platinami per na-

KLB Toronto apylinkės valdyba ir Kanados Lietuviu Jaunimo Sqjunga kviečia visus į

III pasaulio

— ŠOKIU VAKARĄ
JS B ? S i sPaHo 25, šeštadienį, 7 v. vakaro,

SU S f i 1 *. . . »ėi‘mas -
Lietuvių Namuose studentam ir pensininkam — $2.00

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

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

Lapkričio I, 
šeštadieni, 
2.30 v.p.p.. 
Prisikėlimo 
salėje

Lapkričio I, 
šeštadieni, 
Prisikėlimo 
šventovėje

• sol. Vaclovas Verikaitis
• akompaniatorius Jonas Govėdas

6 v.v. koncelebracinės MISI OS
vadovaujant vyskupui V. Brizgiui

Lapkričio 1 ir 2 dienomis 
mažojoje ANAPILIO salėje įvyks

keramikos ir taikomosios dailės
PABOTA
Atidarymas — lapkričio 1, šeštadienį, 4 v.p.p.

“Juokingi esame ne mes — 
juokingas yra gyvenimas“

Sekmadienį paroda bus atidaryta po 10 valandos pamaldų. Anapilio Moterų Būrelis

ANAPILIO
BALIUS
lapkričio 8, šeštadienį, 7 v.v.

didžiojoje ANAPILIO salėje

PROGRAMOJE:-

• humoro pilnas “Antras Kaimas“ iš 
Čikagos su lietuviškom aktualijom

• šokiai, grojant estų orkestrui

• gausus bufetas

BILIETAI gaunami abiejose parapijose po pamai dų. Kaina — $4 suaugusiems, $3 — moksleiviams, 
studentams ir pensininkams. Stalai numeruoti. Rengia AN API LIS

res. Kas norėtų užsakyti stalus, 
prašome telefonuoti ižd. J. Ku
likauskienei BE 3-9692. Džiau
giamės sulaukusios naujos na
rės Sof. Kojelienės. Dėkojame 
L. Novogrodskienei už malonų 
susirinkimo priėmimą. M. F. Y.

Ontario Etninės Spaudos Są
junga rengia pagerbimą buvu
siam ministeriui John Yarem- 
ko, kuris per 25-rius metus kaip 
Ontario parlamento atstovas ir 
ilgalaikis ministeris daug padė
jo etninei spaudai. Pagerbimo 
vakarienė įvyks gruodžio 8, pir-
madienį, 7.30 v.v., Royal York 
viešbutyje (Canadian Room). 
Vakarienėje kviečiami dalyvau
ti ir visų tautinių bendruome
nių atstovai. Bilietai gaunami 
pas pirm. V. Mauko, 1115 Bay 
St., Toronto, Ont.

vyskupo Motiejaus Valančiaus
100 metu mirties sukakties

Minėjimas
• kun. prof. Stasio Ylos paskaita
• iliustracinės ištraukos iš Valančiaus raštų

RELIGINES MUZIKOS

KONCERTAS
violenčelistai — Danutė Pomerancaitė-
Mazurkevičienė ir Juris Mazurkevičius

ĮĖJIMAS — laisva auka

Rengia — KLK Centras suvažiavimo proga

N. Pradėtosios Marijos sese
rų rėmėjų būrelis visus kviečia 
į jo rengiamą vakarienę lapkri
čio 16, sekmadienį, 4 v.p.p., Pri
sikėlimo salėje. Meninę progra
mą atliks čikagiečiai solistai — 
Nerija Linkevičiūtė ir Bernar
das Prapuolenis.

Tautos Fondo atstovybė To
ronte praneša, kad p.p. Bražins
kams Turkijoje š.m. spalio 10 d. 
išsiųsta $120. KLK Moterų Dr- 
jos Lietuvos Kankinių par. sky
rius paaukojo $25, paskiri tau
tiečiai — $95.

Angliškoji Toronto spauda X. 
13 ir 14 pranešė, kad Delhi 
miestelyje automobilio buvo už
muštas Leonas Balnius, 74 m., 
išėjęs pasivaikščioti su draugu 
Mykolu Bartuliu. Pastarasis bu
vo tik lengvai sužeistas.

O

Dalyvauja:

Sofija Pacevičienė 
Gražina Balsienė 
Eugenija Valiūnienė 
Gražina Krašauskienė

Kanados Saulių Rinktinės val
dyba savo posėdyje spalio 12 d. 
paskyrė $100 pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui P. Ameriko
je ir pinigus įteikė KLB Hamil
tono apylinkės valdybai.

Toronto Karavanas — tauty
bių savaitė, įvykusi praėjusio 
birželio mėnesį, davė $16,500. 
Kitais metais Karavanas būda
vo nuostolingas. Per pirmuosius 
trejus metus Karavano rengė
jai gaudavo iš metropolinio To
ronto savivaldybės po $79,000 
paramos. Vėliau ji buvo suma
žinta iki $50,000 ir pagaliau vi-
sai nutraukta, šiais metais tu
rėta $524,000 pajamų, $507,500 
išlaidų. Tuo būdu Karavano 
rengėjai galės padengti ir pra
ėjusių metų nuostolį — $3,069. 
Sekančiu metų Karavanui liko 
$13,431.

Dailės paroda 
įvyks spalio 25 ir 2 6 dienomis 
Toronto Lietuviu Namuose, 
1573 Bloor Street West, GEDIMINO PILIES menėje. 

ATIDARYMAS — 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

MONTREAL
Studentų suvažiavimas. — Lapkri

čio 28-30 dienomis Montrealyje įvyks 
Siaurės Amerikos lietuvių studentų 
suvažiavimas. Programa prasidės lap
kričio 28 d. paroda “Kultūros pa
švaistė”, kurioje bus galima pama
tyti Antano Kezio fotografijų, Pra
no Baltuonio medžio šaknų skulptū
rų ir “Vaivorykštės” kūrinius. Po 
pietų įvyks diskusijps tema “Inte
gracija etninių grupių, ypač lietu
vių, Siaurės Amerikos visumoje — 
tiesa ar netiesa?” Taipgi bus galima 
pamatyti Romo Šležo labai įdomų 
skaidrių montažą apie Lietuvą "Pir
masis grįžimas”. Penktadienį progra
ma baigsis šokiais Sv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Šeštadienio rytą buš 
ekskursija Montrealio apylinkės au-

Švietimo vadyba Borough of 
York susidomėjo daugiakultūre 
programa savo mokyklose. Ji 
sudarė specialią komisiją studi
juoti daugiakultūrės programos 
įvedimo galimybes ir paruošti 
atitinkamas rekomendacijas 
švietimo vadybai. Komisija su
daryta iš mokytojų, patikėtinių 
ir mokyklų administratorių. Su
interesuoti šiuo reikalu asme
nys bei organizacijos gali pa
teikti savo pasiūlymus šiuo ad
resu: Jim Watt, 2 Trethewey 
Drive. Tel. 653-2270.

Chroniškų alkoholikų globos 
namai “Next Step” (day-care 
centre) gavo Ontario vyriausy
bės pašalpą 1975-1976 m. $15,- 
000. Šis centras yra 240 Ossing- 
ton Avė., Toronto. 

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus, turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas

DUODA PASKOLAS:
6.0% Asmenines 11.0%

Taupomąsias s-tas .............. 8.0% Nekiln. turto 10.75%
Term. ind. 1 m. 8.5% Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 2 m. 9.25% Invcstacines nuo 11%
Term. ind. 3 m.
Duoda nemokamą gyvybės

9.75% 
apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000

dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

tobusais. Ji baigsis Aušros Vartų pa
rapijos salėje, kur bus duodami pie
tūs. Po to vyks centro valdybos rin
kimai ir SALSS konstitucijos priėmi
mas. Suvažiavimas baigsis vakariene 
ir iškilmingu baliumi Ritz Carlton 
viešbutyje. Kainų, nakvynių ir infor
macijos reikalais kreiptis: Montrea
lyje — pas Rytį Bulotą, 4860 Roslyn, 
Montreal, Que. H3W 2L2; tel. 514- 
733-9005; Toronte — pas Antaną Ši
leiką, 22 Langside Ave., Weston, 
Ont.; tel. 416-244-0080. V. M.

Dalis kojų ir veidų, kurių dėka Mont
realio jaunimas surinko arti $1,000 
per šokių maratoną. Pinigai skiria
mi jaunimo kongreso reikalams

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355


