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Kas mus telkia?
Nė viena sąmoninga visuomenė negali apsieiti be politikos, 

nes tai sritis, kuri liečia labai esmingus klausimus — vidaus gy
venimo, socialinės tvarkos, turtų paskirstymą bei jų valdymą, tar
pusavio santykius ir t.t. Taip pat sąmoninga visuomenė negali 
apsieiti be idėjų, nes jos gyvenimas nėra vien materialinio, bet ir 
dvasinio pobūdžio. Beidėjinė visuomenė būtų primityvus telkinys, 
kurio horizontai baigiasi valgiu, gėrimu ir biologiniais malonu
mais. Galime pasidžiaugti, kad lietuviškoji visuomenė išeivijoje 
yra ir sąmoninga, ir politinė, ir idėjinė bent iki tam tikro laipsnio. 
Bet antra vertus turime pastebėti, kad politika ir ideologija yra 
dalykai, kurie mus labiausiai skirsto. Prie to galbūt prisideda ir 
lietuvio būdas — užimtose pozicijose užsikasti ir atkakliai kovoti. 
Taigi, susidaro paradoksinė situacija — be politikos ir ideologijos 
neįmanoma apsieiti, o josna įėjus reikia stoti į kovą. Toji įtampa 
nėra vien lietuvių išradimas. Ji yra visose sąmoningose tautose, tik 
labiau subrendusios tautos, išugdžiusios stipresnę demokratinę 
dvasią, sugeba tą įtampą pakankamai sušvelninti ir nepaversti 
savikova. Tautos, kurių istoriją ilgus šimtmečius lėmė ne demo
kratinė, o diktatūrinio pobūdžio santvarka, nepajėgė išugdyti sa
vyje tikra prasme demokratinės dvasios, mokančios ne tik savąsias 
pozicijas ginti, bet ir kitų užimtąsias respektuoti.

★ ★ ★

Laimė, kad šalia ideologijos ir politikos yra kitų sričių, kurios 
telkia mus. Jų tarpe ypač pasižymi daina, tautiniai šokiai, sportas. 
Rodos, labai necementingi dalykai, tačiau pasižymi telkiamąja 
savo jėga. Tik pažvelkime į faktus. Nuo pat išeivijos pradžios mi
nėtieji dalykai pradėjo mus telkti į ansamblius, chorus, grupes, 
komandas. Išaugo dainų šventės, kurios sutelkia į vieną vietą šim
tus dainininkų ir tūkstančius klausovų. Jos nuskamba per spaudą, 
radijo programas, televiziją ir pasiekia visą išeiviją, prabildamos į 
lietuviškas širdis bei žadindamos jas Lietuvai. Taip pat išsiplėtė 
tautinių šokių šventės, suteikdamos tūkstančius šokėjų ir žiūrovų. 
Būdinga tai, kad tautiniai šokiai pajėgė sudominti jaunimą ir gana 
ilgai laikyti jį ansambliuose. Šokių dinamiškumas rado gyvą atgar
sį jaunose širdyse ir prabilo jų kalba. Tai ryšku buvo pvz. kad ir 
tautinių šokių šventėje Čikagoje, kur įvyko plataus masto jaunimo 
ir senimo susitelkimas. Ten bendravo visi ir jautėsi esą artimi 
tos pačios tautos žmonės. Panašiai vyksta ir sporto šventėse, nors 
ir mažesniu mastu. Sportas taip pat yra viena tų sričių, kuri pajė
gia sutelkti daugelį tautiečių. Jeigu jis pajėgtų būti lietuviškesnis 
savo veikloje įr. švęjUėse, galėtų būti lygus visų telktis, kaip ir 
daina ar šokis. Minėtosios sritys telkia mus daugumoje švenčių — 
ir Lietuvių Dienose, ir kongresuose, ir stovyklose, ir visuose pla
tesnio masto renginiuose.

* * *
Daina, šokis, sportas yra ne tik mūsų teikėjai, gaiviną vidinį 

mūsų gyvenimą, bet ir mūsų žodis kitataučiams. Kuo gi mes galime 
pasirodyti kaip lietuviai užsienyje? Tiesa, turime įvairios kūrybos, 
bet pasirodyti svetimai visuomenei geriausiai sugebame savo dai
na, tautiniu šokiu ir kiek mažiau sportu. Kas matė lietuvių šventes, 
gali lengvai juos atpažinti ir kitą kartą. Jos yra įspūdingos, tačiau 
dvelkia geroku vienodumu. Dėlto išeinant į kitataučių viešumą 
reikia daugiau kūrybingo įvairumo. Lietuviškų dainų yra labai 
daug, tad pasirinkimas yra didelis — monotoniškumo pavojus yra 
mažesnis. Sunkiau su tautiniais šokiais, nes jų repertuaras (ypač 
populiariųjų) yra gana ribotas. Neveltui kaikurie lietuvių an
sambliai bando eiti kūrybine linkme — stilizuoti esamus šokius, 
kurti naujus, pasinaudojant etnografiniais motyvais, sudaryti išti
sus spektaklius, įvedant ir vaidybinį bei muzikinį elementą. Su
prantama, autentiški etnografiniai elementai turi išlikti nepalies
ti, bet jie neužkerta kelio tolimesnei kūrybai. Ta linkme sėkmingai 
reiškiasi pvz. estai. Pasaulio Estų Dienose sukuria specialų spek
taklį kitataučiams, panaudodami savo tautinius šokius, gimnastes, 
muziką, vaidybą, šviesos ir garso efektus. Jie tai atlieka sporto 
stadijone, sutraukia minias kitataučių ir pačių estų. Tai idėja, 
kuria galėtų pasinaudoti ir lietuviai, sukurdami tautinio pobūdžio, 
plataus masto spektaklį.

KINIJOS DIKTATORIUS MAO CE-TUNGAS, 82 METU AMŽIAUS, mirė 
rugsėjo 9 d. Pasaulis jo mirties jau seniai laukė, maitinamas spau
dos pranešimais apie blogėjančią sveikatą, visišką pasitraukimą iš 
politinio gyvenimo. Savo ilgą karjerą Mao pradėjo 1921 m. liepos 
1 d. komunistų partijos įsteigimu Šanghajuje ir apvainikavo liau
dies respublikos paskelbimu 1949 m. spalio 1 d. Pekinge. Geležine 
ranka jam pavyko sujungti Kiniją, parūpinti bent minimumą mais
to 800 milijonų kiniečių masei, kai tuo tarpu Indija ir šiandien 
žiūri bado šmėklai į akis. Mao buvo griežtas diktatorius, nesiskaitęs 
su savo pavaldinių gyvybėmis. Iki 1951 m. pabaigos buvo sulikvi- 
duota apie 2 milijonus vadinamųjų revoliucijos priešų. 1966 m. jo 
pastangomis buvo sukelta “kultūrinė revoliucija”, sukrėtusi visą

Finansų ministeris D. Macdo- 
naldas paskelbė pelno kontrolės 
sušvelninimą, kuriuo galės pa
sinaudoti kaikurios bendrovės. 
Lig šiol gamykloms buvo leistas 
85% pelnas, lyginant jį su 1975 
m. pelnu ar pastarųjų penkerių 
metų vidurkiu. Naujasis potvar
kis leidžia metinį pelną padi
dinti 10%, jeigu ta pelno dalis 
bus investuota į naujų mašinų 
įsigijimą ar gamyklos plėtimą. 
Paskelbtoji reforma turi aiškų 
tikslą senųjų įmonių didinimu 

‘ bei naujų steigimu parūpinti 
daugiau darbo kanadiečiams. 
Liepos mėnesį bedarbiai Kana
doje sudarė 7,3% visų dirban
čiųjų, o per pastaruosius metus 
darbo rinkon įsijungė 288.000 
darbininkiško prieauglio. Vi
siems bedarbiams ir naujajai 
darbo jėgai patenkinti reikėtų 
net 775.000 naujų darbų. Bend
rovių pelno suvaržymas gerokai 
pristabdė jų plėtimąsi ir suma
žino naujų darbų pasiūlą. Varž
tų sušvelninimą bendrovių pel
nui griežtai pasmerkė federaci
nis NDP socialistų partijos va
das E. Broadbentas ir Ontario 
provincinis vadas S. Lewis, nes 
ši partija remiasi darbo unijo
mis, kurias jungia 2,3 milijono 

į narių turintis Kanados Darbo 
Kongresas. Jo vadas J. Morris 

organizuoja vienos dienos pro
testą spalio 14 d., kuris iš tik
rųjų bus nelegalus streikas. 
Šiuo protestu jis tikisi priversti 
premjerą P. E. Trudeau atšauk
ti atlyginimų kontrolę, dabar 
saistomą 12% ribos.

Federacinės vyriausybės nu
tarimas padidinti bendrovių pel
ną 10% investacijų sąskaiton J. 
Morrisui suteikė naujos amuni
cijos. Esą, valdžia kontroliuo
ja atlyginimų didinimą, bet ne
kreipia dėmesio į pelno kilimą. 
J. Morris užmiršta esminį faktą, 
kad laisvoje sistemoje naujas 
darbovietes bei darbus parūpi
na ne vyriausybė, o privačios 
bendrovės, nukreipdamos tam 
tikslui didelę dalį savo pelno. 
Nors unijų nariai jau gauna 
augščiausius atlyginimus Kana
doje, jų vadai nori, kad vis dau
giau ir daugiau pelno būtų ski
riama unijų nariams, nekrei
piant dėmesio į bendrą Kana
dos darbo problemą, šia proga 
Toronto dienraštis “The Globe 
and Mail" specialiu vedamuoju 
priminė Kanados Darbo Kongre
sui ir jį visada aklai remiančiai 
NDP socialistų partijai antrąją 
medalio pusę: penktadaliui ne
turtingiausių kanadiečių 1951 
m. teko vos 4,4% visų krašto

(Nukelta į 6 psl.)

JAV PREZIDENTO ŽMONA BETTY FORD priima lietuvių dovaną — tautinius drabužius tautinių šokių šven
tėje Čikagoje Nuotrauka Omero Burzdžiaus

Šventė su gera ateitimi
Penktoji tautinių šokių šventė sutelkė 2000 šokėjų, 11.000 žiūrovų, laimėjo viešumos dėmesį 
• Prezidentienės dalyvavimas — malonus Amerikos mostas lietuviams • Sen. Percy: lietuviai 

niekad neturėjo Vašingtone didesnio laisvės gynėjo, kaip dabar prez. Fordo asmenyje
Spaudos posėdis

Tautinių šokių šventės išva
karėse, rugsėjo 4 d., Čikagoje 
įvyko visa eilė renginių — JAV 
LB krašto tarybos posėdis, 
agronomų sąjungos suvažiavi
mas, vilniečių susirinkimas, 
spaudos žmonių pasitarimas ir 
kt. Kadangi visur neįmanoma 
būti, teko rinktis spaudos sritį.

Spaudos darbuotojų pasitari
mą surengė Liet, žurnalistų Są
jungos centro valdyba “Play
house” salėje. Jon patenki per 
tamsų restoraną-klubą, kuriame 
vaišinasi gausūs svečiai. Nedi- 
delėn salėn susirinko arti 50 as
menų, daugiausia čikagiečių. Jų 
eilėse buvo matyti rašytojas 
Vyt. Alantas, kun. dr. J. Pruns- 
kis, Bern. Brazdžionis, kun. J. 
Kidykas, SJ, kun. dr. K. Trima
kas, A. Kučys, kun. dr. K. Buč
inys, OFM, V. Rastenis, A. Kai
rys ir kiti. Pasitarimui vadova
vo centro valdybos nariai — V. 
Kasniūnas, J. Janušaitis ir VI. 
Butėnas (pirm. kun. J. Vaiš- 
nys, SJ, buvo išvykęs iš Čika
gos). Vyt. Alantas savo paskai
toje kalbėjo apie dabartines lie
tuviškojo gyvenimo aktualijas. 
Diskusijose dalyvavo keliolika 
asmenų, kalbėjo įvairiais klau
simais, bet esminės mūsų spau
dos problemos kažkodėl neiški
lo, nors šį kartą laiko stoka nie
kas nesiskundė. Pasitarimui pir
mininkavo V. Kasniūnas. Jis pa
darė pranešimą apie planuoja
mą spaudos metraštį, kurin bus 
sutelkta praeities medžiaga. 
Ižd. J. Janušaitis supažindino 
su centro valdybos darbais, pa
brėždamas jos rūpestį jaunai
siais spaudos bendradarbiais ir 
dr. P. Daužvardžio fondą. Po 
pasitarimo visi dalyviai buvo 
pavaišinti vakariene.

Kasiulių paroda
Paryžiečiai dailininkai — Vy

tautas ir Bronė (Bonite) Kasiu
liai, talkinami čikagiečių neoli- 
tuanų, surengė savo dailės paro

dą Čiurlionio galerijoje Jauni
mo Centro patalpose. Abu dai
lininkai parodė po 30 paveiks
lų. Vyt. Kasiulis — jau plačiai 
žinomas dailininkas tautiniu ir 
tarptautiniu mastu, bet Br. Ka- 
siulienė buvo naujas veidas. At
rodo, daug kas bus pastebėję 
artimą jų giminingumą tapybo
je ir skirtingumą tematikoje. 
Vyt. Kasiulis parodė bene 10 
darbų religinėm temom. Jie vi
si labai kasiuliški, bet kartu ar
timi lietuvio dvasiai, pilni lyri
nio jausmo ir draminio raišku
mo. Br. Kasiulienė kalba dau
giausia gamtos apraiškomis — 
gėlėmis, vaisiais, muzikantais. 
Jos paveiksluose dvelkia ramu
mas, lengvumas, tylintis vaiz
das. šventės atidarymas

Penktoji tautinių šokių šven
tė buvo atidaryta rugsėjo 4, 
šeštadienį, 7 v.v., prie Jaunimo 
Centro aikštelėje stovinčio pa
minklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Susirinkus gana gau
siam būriui tautiečių, pirmasis 
prabilo šventės rengėjų komite
to pirm. Br. Juodelis, kuris, ta
ręs pasveikinimo žodi, pakvietė 
prabilti PLB valdybos pirm, 
inž. Br. Nainį. Pastarasis išreiš
kė pagarbą žuvusiems laisvės 
kovotojams, skatino gyvuosius 
tęsti jų kovą, dėkojo rengėjams 
ir dalyviams. Vainiką prie pa
minklo padėjo rengėjų komite
to pirm. Br. Juodelis ir viče- 
pirm. S. Džiugienė. Ugnį auku
re įžiebė JAV LB pirm. J. Gai
la. Taip pat žodį tarė ir vysk. V. 
Brizgys, kviesdamas prisiminti 
mirusius tautinių šokių švenčių 
darbuotojus — muzikus Br. Jo
nušą, J. Zdanių ir poetę J. Au- 
gustaitytę-Vaičiūnienę. Iškilmė 
baigta Lietuvos himnu. Jį gie
dojo visi iškilmės dalyviai, ne
jučiomis žvelgdami į Lietuvos 
Vytį, ryškiai matomą Jaunimo 
Centro rūmų fasade.

Jūra jaunimo
Tą savaitgalį Tėvų jėzuitų 

Įsteigtas ir vadovaujamas Jau
nimo Centras tapo tikru jauni
mo centru, — jame telkėsi di
džiulės minios jaunų veidų. 
Penktadienį Jaunimo Centro sa
lėse šokių vakarą surengė stu
dentai, o šeštadienį — šventės 
rengėjų komitetas. Abu vaka
rus jaunimas tose salėse netil
po. šeštadienio vakarą dalyvavo 
apie 3000 jaunimo, suvažiavu
sio iš visos Š. Amerikos, Vene- 
cuelos ir Britanijos. Ir salės, ir 
aikštelė buvo užtvindytos jauni
mo. Svečiams buvo suruoštas 
priėmimas kavinėje.

Pamaldos
Sekmadienio rytą, 10 v., pagal 

numatytą programą, katalikų 
pamaldos įvyko šv. Kryžiaus 
šventovėje. Mišias atnašavo 
vysk. V. Brizgys su kun. dr. J. 
Sakevičiumi, MIC. Pamokslą 
laisvės tema pasakė Europos 
lietuvių vyskupas A. Deksnys. 
Giedojo “Dainavos” ansamblis, 
vadovaujamas muziko A. Jurgu- 
čio. Erdvioje šventovėje, kurio
je dalyvavo 1500 tautiečių, 
skambėjo didingai. Tai gausus 
ir stiprus choras, pajėgiąs at
likti naujus ir sunkius dalykus. 
Šiose pamaldose jisai giedojo 
Lietuvoje gyvenančio muziko 
kun. G. Šukio lietuviškas Mi
šias. Daugumai tai buvo miela 
staigmena. Giedojimą labai pra
turtino ir sol. D. Stankaitytė, 
savo galingu ir sodriu balsu nu
teikusi labai gausius dalyvius 
gilesnei maldai, šv. Rašto iš
traukas skaitė inž. Krasauskas, 
Mišių aukas (ostijas ir vyną) 
tikinčiųjų vardu įteikė atnašau
jančiam vyskupui šventės ren
gėjų komiteto pirm. Br. Juode
lis ir vicepirm. S. Džiugienė.

Evangelikų pamaldos įvyko 
“Tėviškės” šventovėje. Jas lai
kė kun. A. Trakis. Savo pa
moksle jis iškėlė Dievo garbi
nimą įvairiais būdais, o parapi
jos biuletenyje išspausdino pla-

(Nukelta į 7-tą psl.) 

komunistinę Kiniją, kurios įsi
siūbavimą sustabdė tik kariuo
menės įsikišimas. Dėl ideologi
nių nesutarimų su Sovietų Są
junga plačiai nuskambėjo gink
luoti abiejų milžinų pasienio su
sikirtimai 1962 ir 1967 metais. 
Jieškodamas atsvaros, Mao pa
sirinko suartėjimą su JAV, išly
gindamas Korėjos ir Vietnamo 
karų įtemptus santykius netikė
tu prez. R. Niksono apsilanky
mu Kinijoje ir kiek vėlesne da
bartinio prez. G. Fordo viešna
ge. Mao mirtį Kinijos komparti
jos, valdžios ir kariuomenės va
dai sutiko bendru atsišaukimu, 
raginančiu laikytis vienybės, iš
saugoti jo palikimą. Atrodo, pa
grindinis žodis šiuo metu pri
klauso premjerui ir komparti
jos vicepirmininkui H. Kuo- 
fengui, kompromisiniam kandi
datui, pasirinktam po premjero 
Ču En-lajaus mirties, kai dėl 
valdžios pradėjo kivirčytis Mao 
žmonos čiang Čing vadovauja
mi radikalą! su ču įpėdiniu vi
cepremjeru T. Hsiao-pingu ir jo 
nuosaikiais partiečiais. Pastara
sis greit buvo išstumtas iš val
džios Mao šalininko H. Kuo- 
fengo.

PEREINAMASIS LAIKOTARPIS
Bene didžiausią džiaugsmą 

dėl Mao mirties reiškia Taiwa
ne įsitvirtinusi tautinės Kinijos 
vyriausybė, tikėdamasi naujų 
varžybų kiniečių kompartijos 
viršūnėse. Sovietų Sąjunga, ku
riai rūpi ideologinio ginčo už
baigimas ir gerų santykių atsta
tymas, nerodo didesnio entu
ziazmo. Kremliaus vadai yra lin
kę manyti, kad santykių sunor- 
malinimą tegalės įgyvendinti 
abiejų kompartijų sekančioji 
karta. Toronte gyvenantis Mao 
bičiulis Čang Kuo-tao, 78 metų 
amžiaus, nesitiki krizės kiniečių 
kompartijos viršūnėse, parem
tos aštria tarpusavio kova. Jo 
nuomone, kompartija jau yra 
pakankamai turėjusi pamokų 
praeityje, pasiekusi reikiamo 
subrendimo. Č. Kuo-tao su Mao 
ir dešimtimi kitų politikų daly
vavo kompartijos steigime 1921 
m. šanghjuje, bet 1937 m. per
ėjo į Čiang Kai-šeko pusę ir bu
vo pašalintas iš komunistų par
tijos. Kai Mao 1949 m. paskel
bė komunistinę Kinijos liaudies 
respuliką, Č. Kuo-tao gyveno 
Hong Konge, o Kanadon pas sū
nų atvyko 1954 m. Šiuo metu jis 
yra ligonis, turėjęs du širdies 
smūgius, dėl kurių paralyžuota 
dešinioji jo kūno dalis.

NETIKĖTAS LAIMIKIS
Iš karinės sovietų aviacijos 

bazės Sibire Japonijon pabėgo 
lakūnas Itn. Viktoras Belenka, 
29 metų amžiaus, greičiausiu 
pasaulyje naikintuvu “MIG-25”. 
Šio naikintuvo greitis yra tris 
kartus didesnis už garsą, jo 
augščio riba — apie 18 mylių. 
Ltn. V. Belenka pabėgimui ruo
šėsi dvejus metus, kol pagaliau 
pasitaikė proga turėti pakanka
mai kuro lėktuvo tankuose skry
džiui į Japoniją. Nusileidęs Ha
kodate aerodrome, 500 mylių Į 
šiaurę nuo Tokijo, bėglys pasi
prašė politinės JAV globos, ku
ri jam buvo suteikta prez. G. 
Fordo sprendimu. Nors Sovietų 
Sąjungoje liko žmona ir trejų 
metų amžiaus dukrelė, ltn. V. 
Belenka, susitikęs su Sovietų 
Sąjungos ambasados Tokijo 
mieste I sekr. V. Sadovnikovu, 
atsisakė grįžti ir buvo išvežtas į 
JAV. Pasak jo, dabartinis gyve

nimas Sovietų Sąjungoje prime
na caro laikus, gyventojai netu
ri laisvės. Maskva jau keletą 
kartų pareikalavo grąžinti “MIG 
-25” naikintuvą, bet Japonija 
neskuba. Jį jau ardo ir tiria 
amerikiečių aviacijos specialis
tai, pasinaudodami tokia netikė
ta proga, kuri jiems leis nusta
tyti šio lėktuvo gerąsias ir silp
nąsias puses, veiksmingiausius 
kovos būdus su greičiausiu so
vietų naikintuvu.

KROATU ŽYGIS
Praėjusią savaitę buvo pa

grobti trys keleiviniai lėktuvai, 
bet plačiausiai nuskambėjo ke
lių kroatų vyrų ir moters įvyk
dytas amerikiečių “Trans 
World” lėktuvo pagrobimas virš 
Buffalo. Lėktuvas, skridęs į Či
kagą, buvo nukreiptas Kanadon, 
o iš jos — į De Gaulle aerodro
mą Paryžiuje. Lėktuvo pagrobė
jai pareikalavo, kad keturi di
dieji amerikiečių laikraščiai pa
skelbtų politinį jų atsišaukimą, 
reikalaujantį laisvės Kroatijai 
ir kaltinantį prez. Tito kroatų 
tautžudystę. Tie atsišaukimai 
taipgi buvo išmesti iš lėktuvo 
virš Montrealio, Niujorko, Či
kagos ir Paryžiaus. Propagandi
nis kroatų žygis buvo užbaigtas 
Paryžiuje, Prancūzijai atsisa
kius papildyti lėktuvo kurą, iš
leidus orą iš padangų ir auto
mobiliais užblokavus pakilimą.' 
Kroatams buvo pareikšta, kad 
jie bus nušauti vietoje, jeigu dėl 
jų nukentės bent vienas kelei
vis. Jiems taipgi buvo pasiūlyta 
pasiduoti Jugoslavijos ar JAV 
atstovams. Lėktuvo pagrobėjai 
pasirinko amerikiečius ir buvo 
atskraidinti į Niujorką. Čia jų 
laukia byla ne tik dėl lėktuvo 
pagrobimo, bet ir dėl dviejų 
Niujorke padėtų bombų. Viena 
jų sprogo išmontuojama ir nu
žudė policininką. Tos bombos ir 
policininko nužudymas, be abe
jonės, gerokai pakenks politi
niam kroatų žygiui, juo labiau, 
kad kroatai nacionalistai užsie
nyje jau ir anksčiau yra pasižy
mėję tokiais teroro veiksmais.

RINKIMAI ISPANIJOJE
Ispanijos premjeras A. Sua- 

rezas paskelbė senato ir atstovų 
rūmų rinkimus, kurie turės 
įvykti iki 1977 m. birželio mė
nesio. Ankstesnė premjero C. A. 
Navarro vyriausybė buvo pasi
sakiusi už gen. F. Franko 40 ša
lininkų įsileidimą į senatą be 
rinkimų. Premjeras A. Suare- 
zas šį klausimą nutylėjo, siek
damas visų senatorių išrinkimo. 
Naujajam parlamentui bus pa
liktos tokios reformos, kaip vals
tybės vadovaujamų darbo uni
jų pertvarkymas, didesnė auto
nomija baskų ir katalanų sri
tims, opozicijos reikalavimų pa
tenkinimas, siekiantis Ispanijai 
priimtinos politinės sistemos.

SAUKIASI VIENYBĖS
Lenkų partijos vadas E. Gie- 

rekas per radiją ir televiziją 
įspėjo Lenkiją, kad jos laukia 
sunkios ekonominės problemos. 
Joms išspręsti pasiūlė bendra
darbiavimą su Katalikų Bendri
ja patriotizmo vardu, paneigda
mas lig šiol egzistuojantį kon
fliktą. Lenkijai vėl teks įsivežti 
iš užsienio apie 7 milijonus to
nų duoninių ir pašarinių grūdų. 
Tiek grūdų buvo įsivežta ir per
nai už bilijoną dolerių. Lenkijo
je taipgi jaučiamas ir didėjantis 
mėsos trūkumas.
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Q RELIGINIAME GY/ENIME

Pogrindžio “Aušra” atskleidžia tiesą
Rašytojo Juozo Keliuočio persekiojimas • Mokytojas Petras Paulaitis kalinamas Sibire jau 
25-ri metai • Karininkas Petras Paltarokas tebėra tremtyje • Lietuviai žvelgia j Vakarus

* POPIEŽIŠKOJI KOMISIJA mo
terų reikalams K. Bendrijoje įsteig
ta Pauliaus VI 1973 m. rekomenda
vo, kad daugiau moterų būtų paskir
ta atsakingoms pareigoms įvairiuose 
Vatikano skyriuose. Taipgi komisija 
rekomendavo moterims leisti: .1. 
dirbti įvairiose K. Bendrijos vieto
se, nereikalaujančiose kunigiškųjų 
šventimų; 2. dalyvauti liturgijoje, 
pagal liturgijos ir sakramentų kon
gregacijos nustatytas normas bei 
vietinių bendrijų papročius; 3. daly
vauti jurisdikciniame K. Bendrijos 
gyvenime ir teisinio kodekso per
tvarkyme. Vyskupų konferencijoms 
komisija rekomendavo pasirūpinti, 
kad dvasiškija būtų paruošta su
prasti įvairiopą krikščioniškąjį mo
terų pašaukimą ir su jomis bend
radarbiautų įvairiose apaštalavimo 
srityse. Vienuolijas komisija kviečia 
paruošti savo narius tinkamam vyrų, 
moterų bendradarbiavimui, pagal 
kiekvieno vienuolinį pašaukimą. Vie
nuolijos, užsiimančios švietimu, turi 
peržiūrėti savo katalikiškojo moky
mo turinį bei metodus, kad būtų 
tinkamai perteikiama moters sam
prata krikščioniškame gyvenime.

* KANADOS IR JAV VYSKUPŲ 
metinio suvažiavimo Otavoje pareiš
kimas pabrėžia reikalą kreipti dė
mesį į jaunimą, kuris turi sunkumų 
institucinės K. Bendrijos atžvilgiu, 
bandydamas derinti istorines Bend
rijos struktūras bei sakramentinį 
Bendrijos pobūdį su savo sekulia- 
rizmu persunktomis pažiūromis.

* K. BENDRIJOS ĮTAKA POLI- 
TINĖJE SRITYJE yra savaiminga 
jos, kaip tikinčiųjų mokytojos, iš
dava — pareiškė JAV vyskupų kon
ferencijos pirm, arkiv. Joseph L. 
Bernardin. Tačiau, pasak jo, K. 
Bendrija niekad nesikiša j partinę 
politinę veikią. K. Bendrijos užduo
tis yra kreipti žmonijos dėmesį į tai, 
kas tuo metu tvarkytina, nurodant 
krikščioniškuosius principus. Pavyz
džiui, K. Bendrijos laikysena abortų 
klausimu nepadaro to klausimo vien 
katalikų reikalu, nes tai liečia' visos 
žmonijos gyvybę. K. Bendrija todėl 
rūpinasi įvairiais žmonijos gyvybę 
liečiančiais reikalais: badaujančiais 
žmonėmis, neturinčiais gydymo gali
mybės, žmonėmis be pastogės ir t.t. 
Abortas gi yra ne tik žmogaus gyvy
bę liečiantis, bet ir į ją pasikėsinan
tis veiksmas, kuris pažeidžia pačią 
pagrindinę žmogaus teisę.

* KARD. GIOVANNI COLOMBO, 
Milano arkivyskupas, pasisakė prieš 
italų valdžios sutikimą leisti abor
tus moterims, paliestoms nuodingų
jų dujų. Šios dujos palietė gyven
tojus į šiaurę nuo Milano, Saveso ir 
Medą miestų apylinkėse, kai Medą 
miesto chemikalų fabrike įvyko ne
laimė. Pasak gydytojų, yra pavo
jus, kad pirmųjų 3 mėnesių nėštu
mo laikotarpyje esančios moterys 
gali pagimdyti deformuotus kūdi
kius. Kardinolas pareiškė, kad pasi
gailėjimo dorybė negali būti siaura 
ir apsiriboti vien galimu pavojumi 
kūdikiams, bet turi atsižvelgti ir į 
nekaltą bei neginamą gyvybę, į ku
rią tokiu veiksmu yra kėsinamasi.

* KARDINOLO JOZEF MINSZEN- 
TY KANONIZACIJOS BYLA gali 
būti greitu laiku pradėta. Tuo reika
lu Vatikano atstovai jau lankėsi pas 
kardinolo gimines — Istvan Legra- 
di šeimą, gyvenančią Csehimindszent 
vietovėje, Vengrijoje. Giminės pa
skyrė vieną iš savo tarpo, Paul Ma- 
chalik, būti giminių atstovu kanoni
zacijos eigoje. Numatytasis atstovas 
Machalik yra 1956 m., vengrų suki
limo metu, pabėgęs iš savo krašto ir 
šiuo metu gyvena JAV-se. Jis pareiš- 
kė, kad kanonizacijos reikalu jau yra 
turėjęs pokalbių su Vienos kardino
lu Franz Koenigu.

PILNAS
NAMŲ

* Elektros reikmenys
* Televizijos oparotai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai
* Šaldytuvai

APSTATYMAS * Valgomų kambarių
apstatymas ir kt.

* Siuvamos mašinos 
Nemokamas pristatymas * Rašomos mašinėlės 
į namus.

. KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

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

★ METINIAME KOLUMBO VY- 
ČIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIME kal
bą pasakė ir popiežiaus palaiminimą 
perdavė JAV apaštališkasis delega
tas arkiv. Jean Jadot. Savo žodyje 
jis pabrėžė šeimos svarbą dabarti
niame pasaulyje ir skatino vyčius 
nešti krikščioniškąsias vertybes į po
litinę gyvenimo sritį. Suvažiavimui 
sveikinimus atsiuntė JAV prez. G. 
Fordas ir Kanados min. pirm. P. E. 
Trudeau. Vyriausias vytis John W. 
McDevitt savo kalboje kaltino vy
riausią JAV teismą JAV konstituci
jos pažeidimu Esą pirmoji konstitu
cijos pataisa pasisako prieš valsty
binės religijos įsteigimą, o vyriau
sias teismas tokią religiją įsteigė, 
pasisakydamas už agnostinį ir ateis
tinį humanizmą savo teisiniais spren
dimais. Viceadmiroles Jeremiah A. 
Denton, jn., buvęs š. Vietnamo ka
linys, perspėjo susirinkusius, kad pa
garbos sumenkėjimas religiniams 
įsitikinimams bei moraliniams daly
kams Amerikoje graso politiniam 
krašto saugumui Jis skatino vyčius 
kreipti dėmesį j dvi kritiškoje pa
dėtyje esančias sritis: informacines 
priemones (ypač televiziją) ir švie
timo sistemą. Anot jo, asmeniniai 
principai galiausiai tampa valstybi
niais principais, kuriais remiasi vi
sas kraštas. Jei tie principai nėra 
geri, tvirti ir pastovūs, valstybė tam
pa silpna, ir jos saugumas atsiduria 
pavojuje. Valstybės saugumas ir as
meninė gerovė niekada negali rem
tis apgaule, nemoralumu ir besikei
čiančiomis vertybėmis. Suvažiavime 
dalyvavo 394 atstovai iš JAV, Kana
dos, Meksikos, Puerto Rico, Gva
temalos, Kubos ir Filipinų.

* JAPONIJOJE 1975 M. PABAI
GOJE buvo 377,687 katalikai. Iš vi
so Japonijoje yra 112 milijonų gy
ventojų. Pernai ten darbavosi 1,923 
kunigai, kurių 820 buvo vietiniai. 
Taipgi ten buvo 404 klierikai (373 
japonai), 390 broliukų ir 6,764 sese
lės, kurių dauguma buvo japonės.

★ DAUGELIS PROTESTANTIŠ
KŲJŲ BENDRIJŲ dabar naudojasi 
katalikų liturginėm knygom parink
dami Šv. Rašto ištraukas sekmadie
nių pamaldoms, — pareiškė prof. 
James F. White. 1969 m., kai K. 
Bendrija išleido naują Šv. Rašto 
skaitymų knygą, parengtą trejų me
tų sekmadienio pamaldų ciklui ir 
dvejų metų šiokiadienio pamaldų 
ciklui, net šešios didžiosios protes
tantų Bendrijos pradėjo ja naudotis. 
Katalikiškasis skaitymų suskirstymas, 
anot prof. White, daugelio buvo pa
sirinktas todėl, kad tame darbe da
lyvavo net 800 katalikų šv. Rašto 
bei teologijos specialistų. Protestan
tai esą mano, jog tokį darbą sunku 
būtų pakartoti. Presbiterininkaj pir
mieji pasinaudojo šiuo katalikų 
mokslininkų darbu, paskui — ang
likonai, o po to — liuteronai. Pana
šūs Šv. Rašto rinkiniai sekmadie
niams dabar naudojami United 
Church of Christ, Christian Church 
ir United Methodist Church tikin
čiųjų. Žinoma, kaikurių sekmadie
nių Šv. Rašto skaitymai tose Bend
rijose skiriasi nuo katalikiškųjų.

* STUDIJŲ CENTRAS RELIGI
JAI TIRTI KOMUNISTINIUOSE 
KRAŠTUOSE, kuriam vadovauja 
anglikonas kun. Michael Bourdeaux, 
praneša, kad praėjusių Velykų me
tu Novosibirske policija neįleido ti
kinčiųjų į ortodoksų šventovę pamal
doms, kurie buvo jaunesni kaip 40 
metų. Keletą kartų bandė jaunesni 
asmenys įeiti, bet buvo atstumti. 
Taipgi įeiti bandė moterys su vai
kais, bet irgi buvo sulaikytos.

KUN. J. STŠ.

• Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

Čia pateikiame pogrindinės “Auš
ros” 2 numerio ištrauką — rašinį 
“Ko siekia Vyt. Miniotas?” Jame at
sispindi tikrasis pavergtos Lietuvos 
veidas. RED.

1975 m. lapkričio mėn. “Tie
sos” 267-272 numeriuose buvo 
išspausdinta platoka Vyt. Mi
nioto apybraiža “Ir vėl Balfo 
ranka”.

Kas paskatino V. Miniotą grįž
ti prie jam nebe naujos temos, 
kurią 1973 m. savo 155 pusla
pių apybraižoje “Atsargiai, Bal
fas!” jis, atrodo, buvo išsamiai 
išgvildenęs?

1975 m. lapkričio mėn. “Tie
soje” išspausdintoje apybraižo
je V. Miniotas paaiškina savo 
tikslą: “. . . Balfas ir jo veikėjai 
bei statytiniai vis dar neatsisa
kė savo “šaltojo karo” metų 
veiklos, vis skverbiasi į Lietu
vą, vis drumsčia mūsų gyven
tojų ramybę”.

Pamėginkime atskleisti šių 
žodžių potekstę.

Pirmiausia, objektyvumo dė
lei norisi pasakyti, kad į Lietu
vą kasmet atvyksta apie kelioli
ka tūkstančių užsieniečių (1974 
m. jų skaičius nesiekė 19 tūks
tančių), įskaitant turistus, spor
tininkus, komercininkus, artis
tus ir visus kitus. Didžiumą šių 
užsieniečių sudaro vadinamųjų 
liaudies demokratinių Šalių pi
liečiai. Tad tikrųjų užsieniečių 
skaičius nežymus, o atvykstąs 
vasarą vienas kitas šimtas užsie
nio lietuvių jokios nei ideologi
nės, nei politinės, nei kitokios 
grėsmės tarybinei santvarkai 
Lietuvoje tikrai nekelia. Lietu
va nusėta tankiu tarybinės ka
riuomenės karių tinklu, joje 
gausu įvairaus profilio žvalgy
bos darbuotojų, užsieniečius ap
tarnauja “Inturisto” ir kt. įstai
gų personalas taip pat gerokai 
papildytas saugumiečiais. Ne
nutuokiantiems apie tarybinio 
pasaulio realybę užsieniečiams, 
nors jie ir norėtų, belieka labai 
jau ribotos veiklos galimybės. 
Be to, retas jų išvyksta už Vil
niaus ribų, o sostinėje viskas 
taip sutvarkyta, kad bet koks 
pašalinis žingsnis būtų tuoj pa
stebėtas.

Todėl V. Miniotui tikrai nėra 
ko nuogąstauti. Jei į Austriją 
kasmet atvykstantys keletas mi
lijonų užsieniečių nesudaro jo
kios grėsmės, tai ką jau bepada
rys tie keliolika tūkstančių ar 
tiksliau vienas antras šimtas?

Lietuvis gali nerimauti dėl ko 
kito — ar šitas Lietuvos gyven
tojų izoliavimas nuo pasaulio 
nežlugdo jų kultūros ir ekono
mikos? Ar nepaverčia Lietuvos 
gūdžiu pasaulio užkampiu?

V. Miniotą piktina ir kita 
bendravimo su užsieniu forma
— susirašinėjimas su tautiečiais 
bei pasikeitimas siuntiniais. Jis, 
matyt, norėtų, kad Lietuva atsi
sakytų nuo bet kokių ryšių su 
keliais šimtais tūkstančių tau
tiečių, 1944 metais pasitrauku
sių į Vakarus, besigelbint nuo 
tarybinio genocido.

Darbštūs Lietuvos žmonės ir 
dabartinėmis sunkiomis ekono
minėmis bei socialinėmis sąly
gomis užsidirba duonos kąsnį. 
Tiesa, yra dalis gyventojų, ku
rie dėl valdžios persekiojimo, 
patirtų nelaimių, paplitusio al
koholizmo ar kt. priežasčių yra 
reikalingi tam tikros materiali
nės ar dvasinės pagalbos. Ta
čiau, apskritai, Lietuvoje sunku 
rasti tokių šeimų, kurios pragy
ventų iš užsienio siuntinių. Pa
grindinis motyvas, skatinąs 
bendrauti su užsienio lietuviais
— tai giminystės ir tautiškumo 
ryšiai, tai bendri jausmai, užuo
jauta svetur atsidūrusiems tau
tiečiams, niekuo nenusikaltu
sioms gimtajam kraštui.

Jei ne V. Minioto ir jo bend
rininkų represijos, šiandien 
dažnas Lietuvos gyventojas no
rėtų įvairiomis formomis bend
rauti su užsienyje gyvenančiais 
broliais ir sesėmis.

Kad šitas bendravimas būtų 
ardomas, V. Miniotas griebiasi 
paprasčiausio šantažo.

Balfo vadovai bei aktyvesni 
jo veikėjai piešiami kuo tam
siausiomis spalvomis, sutapati
nami su karo nusikaltėliais, kad 
su šiais žmonėmis imtų baimė 
palaikyti bet kokius ryšius. Apy
braižoje pateikti dialogai ir ati
tinkamai nušlifuotos nuotrupos 
rodo, kaip apdorojami ir įbaugi
nami Lietuvos piliečiai. Dauge
lis dar gerai prisimena, kaip 
Lietuvoje būdavo užkertamas 
kelias į mokslą, į geresnį darbą 
tiems, kurie prisipažindavo turį 
užsienyje giminių. Todėl, veng
dami nemalonumų, ir šiandien 

žmonės dar parašo nenorį pri
imti siuntinių bei susirašinėti 
su užsienio lietuviais.

Atvykstantys į Lietuvą akty
vesni užsienio lietuviai, savo 
ruožtu, taip pat gąsdinami, kar
tais provokuojami, kad nekiltų 
noras daugiau čia lankytis.

Minėtoje apybraižoje užsienio 
lietuvė Regina Andriejauskienė 
kaltinama norėjusi išgauti iš ra
šytojo J. Keliuočio jo rašomus 
atsiminimus.

Tariamų J. Keliuočio atsimi
nimų medžioklė jau tęsiasi ke
letas metų. Informatoriui klai
dingai pranešus apie neva tai ra
šomus atsiminimus (faktiškai J. 
Keliuotis rašė atsiminimus apie 
dailininką J. Vienožinskį), tuoj 
pat buvo pradėta jų medžioklė.

Pradžioje be jokių užuolankų 
saugumo darbuotojai atvyko į 
Keliuočio butą ir pareikalavo 
atsiminimų.

— Prašau, — pasakė rašyto
jas, paduodamas atsiminimus 
apie J. Vienožinskį.

— Mums ne šitų reikia, — 
atsakė saugumiečiai, — duok 
tuos, kur rašai apie save.

Nieko nepešus, vėliau pradė
ta ieškoti per netikrus rašytojo 
bičiulius. Įvairūs asmenys siūlė 
savo paslaugas, neva norėdami 
“padėti”. Rašytojui J. Keliuo- 
čiui dėl to gyvenimas pasidarė 
tikrai nepakenčiamas. Be to, 
imtasi pastangų jį morališkai 
sugniuždyti. Tegaudamas kelio
likos rublių pensiją ir versdama
sis atsitiktiniais literatūros kū
rinių vertimais, rašytojas ilgoką 
laiką tikrai skurdžiai gyveno. 
Be to, A. Sniečkaus nurodymu, 
joks jo kūrinys nebuvo išspaus
dintas. Pasinaudodami jo sun
kia ir dvasine, ir materialine 
būkle saugumui artimi rašyto
jai pasiūlė jam parašyti kompro
misinį straipsnį, žadėdami už tai 
išrūpinti normalią pensiją, su
rengti iškilmingą 70-čio minėji
mą ir pradėti spausdinti jo raš
tus/

Išgautas straipsnis buvo žy
miai pakeistas ir plačiai panau
dotas propagandiniams tiks
lams. Rašytojui pradėta mokėti 
normalesnė pensija, tačiau jo 
70-čio jubiliejus liko nesureng
tas, o ir raštafTiepradėti spaus
dinti. Netrukus vėl prasidėjo ta
riamų atsiminimų medžioklė, 
kurioje nepaskutinis vaidmuo 
tenka ir V. Miniotui. Minėtoje 
apybraižoje jis rašė apie atsilan
kymą pas J. Keliuotį:

“Kol rašytojas klaidžioja pri
siminimų labirintuose apžvel
giau jo kambarį. ..”

V. Minioto tikrąjį apsilanky
mo tikslą dar aiškiau nusako to
limesnė citata: “... man prie
kaištavo ant rašomojo stalo pa
dėti keli balti popieriaus lakš
tai ...”

Ne tik V. Miniotui, bet ir ki
tiems jo profesijos kolegoms ne
duoda ramybės tik balti popie
riaus lakštai. O kur slepiami pri
rašyti popieriaus lakštai? Ta 
baimė verčia įtarinėti atvykstan
čius į Lietuvą iš užsienio tautie
čius, toji baimė surašė intrigų 
ir prieš N. Andriejauskienę. J. 
Keliuočio kūriniai V. Miniotui 
reikalingi ne tam, kad išvystų 
šviesą, o kad amžinai dingtų sau
gumo nišose. J. Keliuotis, tiek 
metų sąžiningai dirbęs savo 
kraštui literatūros darbą, plė
šęs, kiek įstengdamas, jo kultū
ros dirvonus, senatvėje duonos 
kąsnį turėjo pirktis pačia aukš
čiausia kaina — išsižadėdamas 
savo kūrybos ir principų. Už il
gametį kultūros darbą jis, re
miantis A. Venclovos ir K. Kor
sako literatūriniais kaltinimais, 
buvo net kelerius metus kalina
mas. O šiandien Lietuvoje nusi
pelniusių kultūros veikėjų var
dai suteikiami net NKVD gene
rolams! Kokią kultūrą Lietuvo
je kėlė generolas J. Macijaus
kas, LTSR nusipelnęs kultūros 
veikėjas?! Jis žinomas kaip ak
tyvus genocido vykdytojas savo 
ranka iš nagano be pasigailėji
mo šaudęs 16-tos lieutviškosios 
divizijos karius! Kitokios rūšies 
jo nuopelnų Lietuvoje nežino
ma.

Nieko baisaus neatsitiktų, jei 
koks nors Lietuvos rašytojo kū
rinys ir pasiektų Vakarus. Kiek
vienas žmogus turi teisę kurti ir 
skelbti savo kūrybą. Todėl ir 
kiekviena pastanga praskinti 
tautos kūrybai kelią į viešumą 
yra sveikintina.

Kukli pensija už tylėjimą ir 
merdėjimą yra tautos talentų 
žudymas. Šie V. Minioto recep
tai lietuvių tautai nepriimtini.

V. Miniotas šmeižia ne tik 
Amerikos lietuvius, tiesiančius 

savo broliams ranką. Šmeižiami 
ir tie, kurie išdrįsta priimti ją.

1973 m. išleistoje V. Minioto 
apybraižoje “Atsargiai, Balfas!” 
ypač šlykščiai šmeižiami politi
niai kaliniai Petras Paulaitis ir 
Petras Paltarokas. Kas yra šie 
žmonės iš tikrųjų?

Petras Paulaitis — mokyto
jas, plataus ’akiračio žmogus, 
baigęs filosofijos studijas Itali
joje. 1941 m. dalyvavo pasiprie
šinimo sąjūdyje prieš bolševi
kus, buvo paskirtas Raseinių ap
skrities viršininku, vėliau pro
testavo prieš žydų naikinimą 
Lietuvoje ir, nesutikdamas su 
nacių politika, iš šių pareigų 
pasitraukė. Gestapo buvo per
sekiojamas, ir vos ištrūko iš jo 
nagų Kaltinėnuose. Pokario me
tais įsijungė į partizanų pasi
priešinimo sąjūdį, tačiau gink
luotose akcijose nedalyvavo, 
dirbdamas daugiausia pogrin
džio spaudos darbą. 1947 m. 
prie D. Poškos Baublių, Žemai
tijoje, buvo suimtas. 1956 m. iš 
konclagerio paleidžiamas, tačiau 
jau sekančiais metais suimamas 
už patriotinių nuotaikų skleidi
mą Kauno studentų tarpe. Iki 
šiolei vis dar tebekalinamas 
Mordovijoje, faktiškai tik už sa
vo pažiūras ir ištikimybę gim
tajam kraštui. Jau 28 metai, 
kai šis taurus žmogus laikomas 
už grotų ir siekiama gyvo jo iš 
čia neišleisti.

Kada gi pasaulio teisininkai 
atkreips dėmesį į šį mūsų laikų 
Siljono kalinį, kada mūsų užjū
rio broliai konkrečiais veiks
mais padės šiam didžiajam lais
vės kankiniui?!

Ne lengvesnė ir P. Paltaroko 
dalia. Jis — giliai apsišvietęs 
žmogus, mokąs užsienio kalbų, 
buvęs Lietuvos kariuomenės ar
tilerijos kapitonas bei Paryžiaus 
karo akademijos klausytojas. 
Kam teko pažinti P. Paltaroką, 
tas neabejoja jo taurumu, jaut
rumu, jo gilia meile gimtajam 
kraštui. Jo ištikimybė Lietuvai 
ir pažiūrų nuoseklumas ypač ne
mėgstami šiandieninių Lietuvos 
šeimininkų. Buvo siūloma P. 
Paltaroką anksčiau paleisti, iš
badėjusio kalinio ištvermę mė
ginta palaužti balta duona, cuk
rumi ir sviestu, tačiau jo ranka 
nepaėmė plunksnos ir nepasira
šė po savo pažiūrų pasmerkimo 
lapu.

Atlikęs 25 metų bausmę, jis 
ir šiandien neturi teisės gyven
ti tėvynėje, priverstas vienat
vėje ir skurde leisti savo senat
vės metus. Jis koneveikiamas, 
kad prieš kelerius metus, būda
mas konclageryje, sutiko priim
ti šiokią tokią materialinę pa
galbą.

V. Miniotas šiam kilniam 
žmogui nešykšti melo ir šmeiž
to žodžių.

Kai tėvynėn veržėsi svetimų
jų ordos, P. Paltarokas liko gin
ti jos laisvės ir garbingai kovojo 
kaip karys. Duok Dieve, kad 
Lietuva turėtų daugiau tokių 
žmonių!

V. Miniotas savo apybraižose 
stengiasi atsiriboti nuo bet ko
kios žvalgybinės veiklos, savo 
pastangas kovoti prieš Balfą 
bandydamas pagrįsti pilietiniais 
motyvais. Tai įrodinėti Lietuvos 
gyventojams per daug naivu. 
Šiandien beveik kiekvienas ži
no, kad bet koks užsienio pilie
čių kvotimas yra galimas tik su 
saugumo žinia. Ir tokio pobū
džio akcija, kurią vykdo V. Mi
niotas, yra senokai numatyta ir 
apsvarstyta saugumo komiteto.

Nepaisant Helsinkio konfe
rencijos nutarimų, dedamos pa
stangos, kad Lietuvos gyvento
jai kuo mažiau bendrautų su už
sienyje gyvenančiais tautiečiais. 
V. Minioto apybraižos yra tik 
viena' iš daugelio suplanuotų 
šios akcijos priemonių.

Lietuvos gyventojai su vilti
mi ir ilgesiu žvelgia į Vakarų 
pasaulį, kada pagaliau karo aud
rų ir žiaurios okupacijos atskir
ti vienos tautos žmonės galės 
netrukdomi bendrauti. Kada lie
tuvis galės bendrauti su kitomis 
tautomis, kada galės išvengti 
prievartinio bendravimo su Lie
tuvon brukama beveide, amora
lia ir viskam abejinga kitatau
čių mase? Kada? S. K.

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

PADĖKA

Mūsų mamytei ir uošvei

a+a Jievai Girulienei
1 976 m. rugpjūčio 2 d. mirus, 

sulaukėme daug paguodos ir pagalbos.

Dėkojame kun. A. Žilinskui už pamaldas ir laidotuvių 
apeigas, klebonui kun. P. Ažubaliui už atsilankymą kapi
nėse ir pareiškusiam mums užuojautą.

Dėkojame visiems, lankiusiems velionę koplyčioje, 
atsiuntusiems gėles, nešusiems karstą ir palydėjusiems į 
Šv. Jono lietuvių kapines.

Dėkojame taip pat: Aldonai Lapinskaitei už pagalbą, 
tvarkant laidotuvių reikalus; visoms ponioms, kuo nors 
prisidėjusioms prie pietų paruošimo; p.p. Juknoms už pa
talpas; Lapinskų ir Janeliūnų šeimoms už mūsų globojimą.

Liekame visiems dėkingi —
duktė Ona, 

sūnūs Jonas ir Simas,
Tottenham, Ontario žentas Pranas

Mylimai Mamytei ir Tėveliui

a. a. JULIJAI ir ALEKSUI 
VIRMAUSKAMS

Lietuvoje mirus, dukrai ELENAI PRIALGAUSKIE- 
NEI ir žentui ANICETUI gilią užuojautą reiškia —

B. S. Yokubynai 
V. V. Rasiuliai 
V. P. Jankaičiai

Mielą kolegę BIRUTĘ ČEPAITIENĘ 
ir jos šeimą,

mylimai MAMYTE! mirus,
nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto Maironio mokyklos 
vedėjas ir mokytojai

A+A
Mylimam BROLIUI 

Lietuvoje mirus,
VLADĄ NAKROŠIŲ ir jo šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame —
Juzė ir Albinas Pliopliai
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VYSKUPAS LIUDAS POVILONIS, nežiūrint religijos persekiojimo, gali 
karias nuo karto teikti Sutvirtinimo sakramentą sovietų okupuotoj Lietuvoj

Išeivija - pavergtųjų pasididžiavimas
Į "Tėviškės Žiburių" klausimus atsako neseniai iš okupuotos Lietuvos atvykęs Amerikon 

dailininkas Vladislovas Žilius

Vokietis Kalantos pėdomis
J. KAIRYS

Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj
Dvidešimto amžiaus žmonija 

išugdė dvi dideles rykštes — 
komunizmą ir nacionalsocializ- 
mą. 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
Maskvos su Hitleriu sudaryta 
sutartis, vadinama Molotovo-Ri
bentropo paktu, įgalino Berly
ną pradėti karą. Pagal- ano me
to gana plačiai vyravusi įsitiki
nimą, karas turėjo abiems part
neriams atnešti galą. Bet jo te
sulaukė vokiškasis nacizmas. 
Rusiškąjį bolševizmą nuo žuvi
mo išgelbėjo vakariečiai, ku
riems' per derybas Maskvoje 
1939 m. Kremliaus ponai atsu
ko nugarą ir nuėjo su hitlerine 
Vokietija grobti svetimų žemių, 
naikinti pavergtų tautų ir pan. 
Vakariečių išgelbėtas ir jų at
gaivintas bei visą laiką maiti
namas rusiškasis bolševizmas 
tebenaikina ir toliau ne vien 
pavienius, bet ir ištisas nerusiš- 
kas tautas, kolonizuoja jas ir 
tokį pat likimą rengia savo gel
bėtojams. *• * *

Sunkiausią tironiją kenčia ru
sų bolševikų pavergtos ir į vadi
namąją Sovietų Sąjungą įjung
tos tautos. Bet komunistinė 
santvarka yra iki ausų įkyrėju
si ir tiems kraštams, kuriuose 
pirmoje eilėje siaučia savieji 
komunistai.

Kaip žmonijos bendruomeni
nio bei valstybinio gyvenimo 
istorija rodo, prieš visokią tiro
niją visada kildavo atitinkamas 
pasipriešinimas. Nekitaip buvo 
ir dar yra bolševikinėje Rusijo
je bei kituose komunistiniuose 
kraštuose. Pasipriešinimas bū
davo bei tebėra dažniausiai or
ganizuotas ir slaptas. Pastara
sis, lyg koks vulkanas. įsiverž
davo į viešumą ir tapdavo net 
ginkluotu sukilimu. Bet iki šiol 
visi bandymai išsilaisvinti iš ko
munistinės tironijos buvo rau
donųjų tironų likviduoti. Paga
liau kyla pavienių žmonių pro
testai. Kad sustiprintų protes
tų veiksmingumą prieš komu
nistinius tironus, jie viešai at
ima sau gyvybę. Taip padarė 
Prahoje protestuodamas prieš 
Maskvos invaziją 1968 m. čekas 
jaunuolis Palach, mūsų Kalan
ta ir kiti, protestuodami prieš 
rusų bolševikinę tironiją.

Šių metų rugpjūčio 18 d. R. 
Vokietijos Zeitz miestelyje, Tū- 
ringijoje, aikštėje prieš švento
vę apipylęs benzinu automobilį 
ir save bandė susideginti 47 m. 
amžiaus evangelikų kunigas 
Brusewitz. * * *

Pradžioje šis pastorius išmo
ko batsiuvystės. Vėliau lankė 
pamokslavimo mokyklą Erfur
te ir buvo paskirtas pastorium. 
Būdamas juo, pragarsėjo savo 
vieša akcija prieš antireliginę 
komunistų propagandą bei reli
gijos varžymą. Bene daugiausia 
rūpinosi jaunimu. Pasirodo, ir 
R. Vokietijoje tėvai nedaug te
turi įtakos Į vaikų auklėjimą. 
Jau nuo kūdikystės dienų vals
tybė griebia vaikus į savo ran
kas ir auklėja "socializmo žmo
nėmis”. Be t<>. tikintiesiems 
kliudoma studijuoti, darbą gau
ti ir pan.

Komunizmas, negalėdamas su
kurti žadėtos bei tebežadamos 
gerovės savo pavergtiesiems, 
maitina juos vien gražiai skam
bančiais šūkiais. Pastarųjų pri
rašo visur, o ypač ant plakatų. 
Anas pastorius išrašydavo ant 

savo plakatų priešingus šūkius 
ir, pasikinkęs arklį, viešai ve
žiodavo juos iš vienos vietos į 
kitą. Ir susideginimo metu prie 
savęs turėjo plakatų su šiais 
įrašais: “Bendrijos kaltina ko
munizmą”, “Negadinkite jauni
mo”.

* * *
Nors liepsna apėmė visą auto

mobilį ir jį patį, bet iš karto 
nesudegė mirtinai — buvo nu
gabentas į ligoninę. Gydytojai 
nustatę, jog teapdegė 85% odos. 
Mirė po keturių dienų kančių. 
Laidotuvėse dalyvavo apie 50 
evangelikų ir katalikų kunigų 
ir apie 1000 kitų. Palaidotas 
mažoje vietovėje. Ant karsto 
buvo daug gėlių ir vainikų.

Vykstančius į laidotuves kont
roliavo ir fotografavo policija. 
Paliko žmoną su dviem dukte
rim 16 ir 18 metų amžiaus.

* * -*
šito pastoriaus mirtis yra tik

ras kaltinimas R. Vokietijos re
žimo prieš visą pasaulį. Tokių ir 
panašių dalykų komunistai ne
mėgsta. Kad tą įvykį “Sumenkin
tų, valdžia apšaukė susideginu
sį nenormaliu.

Pastoriaus žmona paneigė bet- 
kokį jo liguistumą. Pagal ją, 
tai buvo jo apgalvotas protesto 
žygis prieš komunistų pražūtin
gą drabą ir noras gelbėti tau
tą, o ypač jaunimą. Savo suside
ginimu jis norėjęs parodyti pa
sauliui, jog čia nesiskaitoma su 
pagrindinėmis žmogaus teisė
mis. Ir evangelikų bendrijos va
dovybė laiko susideginusį nor
maliu žmogumi.

* * *
Tą susideginimą valdžia pa

skelbė valstybės paslaptimi. Gy
džiusiems gydytojams buvo už
drausta apie aną kunigą duoti 
betkokias informacijas, o iš lan
kytojų net žmona nebuvo į ligo
ninę įleidžiama. Be to, esant vy
rui ligoninėje, ji buvo penkias 
valandas tardoma Saugumo, o 
namuose buvo kontroliuojami 
jos pasikalbėjimai telefonu ar
ba po kelių žodžių visai nutrau
kiami.

Po laidotuvių saugumiečiai 
padarė kratą velionies bute, 
jieškodami atsisveikinimo laiš
ko, bet nerado. Gi našlei įsakė 
jokių pareiškimų nedaryti, ne
skelbti apie mirtį spaudoje, o te
galvoti apie savo ir vaikų atei
tį. Bet ir be saugumiečių per
spėjimų ji į vakariečių laikraš
tininkų klausimus mažai ką be
atsakydavo.

* * *
Š.m. rugsėjo 2 d. V. Vokieti

jos spaudoje buvo paskelbta ži
nia apie nusižudymą pasaulyje 
žinomo augalų tyrinėtojo dr. 
Schmelzer. Nusižudė kritęs po 
traukiniu. Kaip tikintysis, jis 
patyrė daug neteisingumo, val
džios daryto ne vien kitiems, 
bet ir jam pačiam bei jo šeimai.

* * *
Kad visa tai nenulems padė

ties R. Vokietijoje, yra aiš
ku. Bet tokie ir panašūs pavie
nių asmenų protestai rodyte ro
do. jog marksizmu - leninizmu 
remiama tvarka ir toliau yra 
priešinga žmogaus prigimčiai, 
teisei, teisingumui, žmonišku
mui. Tai rodo, kad anos tvarkos 
saugotojai nesilaiko ir Helsinky 
pasirašyto akto, už kurį R. Vo
kietija su savo globėja bolševi
kine Rusija daug metų taip gar
siai šaukė. Tai kartu raginimas 
laisviesiems pagalvoti pagaliau 
apie šalis, kuriose visą laiką as-

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
— Ar sovietinių rusų siau

tėjimas Lietuvoje rodo tenden
ciją didėti ar mažėti? O gal ru
sifikacija yra kiek sušvelnėju- 
si, kaip kaikas bando tvirtinti?

— Prievartinės rusifikacijos 
siautėjimas Lietuvoje nemažė
ja, priešingai — didėja. Šis ju
dėjimas taip pat negali švelnėti 
dėl keleto objektyvių momentų. 
Visų pirma tai prieštarautų ko
munistinės ideologijos esmei 
bei pačių rusų agresyviai pri
gimčiai: betkoks priešinimasis 
turi būti sužlugdytas jėga, tiks
las turi būti pasiektas. Čia vei
kia dar ir normalus geometri
nės progresijos pincipas: kas

met Lietuvoje dirbtinai didi
nant rusų skaičių, kalbos rusi
nimas bei asimiliacija turi geo
metrinės progresijos plitimo 
tendenciją.

Šis nusikaltimas, kiek įmano
ma, slepiamas nuo užsienio ir, 
iškilus reikalui, maskuojamas 
vaikišku “tautų draugystės” šū
kiu.

Kol Lietuva neturi valstybi
nio suverenumo ir valstybinės 
sienos, nėra nė menkiausių ga
limybių rusifikacijos tempui 
bei apimčiai pristabdyti.

— Kaip laikosi lietuviai ko
munistai, esą Maskvos tarnybo
je: ar jie aklai vykdo Kremliaus 
politiką, ar turi šiek tiek drąsos 
ir savarankiškai veikti?

— Marionetinė Lietuvos “val
džia” vykdo visus Maskvos pa
liepimus paraidžiui. Drąsių as
menybių, kurios užimtų kiek in
dividualesnę, nepriklausomesnę 
nuo Maskvos poziciją, Lietuvos 
kompartijoje nėra. Kartais 
įvyksta nesusipratimų, kai kok,s 
nors vietinis stabukas blogai 
sau išsiaiškina Maskvos instruk
ciją ir padaro veiksmą, nevisai 
atitinkantį nurodytą kryptį. Už 
tai būna “smulkiai purtomas” 
Maskvoje arba ir vietoje. Cha- 
razovas, Lietuvos kompartijos 
centro komitete yra tiesioginis, 
Maskvos atsiųstas prievaizdas, 
kad nomenklatūriniai Lietuvos 
darbuotojai sąžiningai atidirb
tų už specmaisto ir kitokių gė
rybių davinį. Jų parsidavimo 
laipsnis yra toks, jog kiekvie
nas iš jų dreba vien nuo min
ties, kad gali būti išmestas iš 
savo posto ir sulygintas su “pla
čiosiomis proletariato masė
mis”. Pastarosios, kaip žinia, 
jokių specprivilegijų jau ne
turi.

— Užsienyje daug protesto 
balsų sukėlė “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika”. Ar šiuo 
metu religijos persekiojimas 
nėra sušvelnėjęs?

— Nei “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” leidėjų, 
nei Lietuvos tikinčiųjų perse
kiojimas nėra sumažėjęs. Ko
munistams gerai žinoma, kad 
Bažnyčia ir tikėjimas yra vienas 
iš pagrindiniausių valstybingu
mo palaikymo ramsčių, žmonių 
dvasios stiprinimo ir tautinio 
sutelkimo veiksnių. Tai griežtai 
prieštarauja komunistų ideolo
gijai, nutautinimo ir kiekvieno 
žmogaus pavertimo paklusniu, 
bedvasiu galviju siekimui

Stebėtis betgi tenka tautiečių 
Tėvynėje dvasios stiprumu, su
gebėjimu vis dar atsilaikyti...

— Kaip žiūri okupuotos Lie
tuvos tautiečiai j užsienio tau
tiečius — komunistus, kolobo- 
rantus ir patriotiškai nusiteiku
sius (kovojančius už Lietuvos 
nepriklausomybę)?

— Į pirmuosius — komunis
tus ir visus kitus, talkinančius 
okupacijai, lietuviai Lietuvoje 
žiūri kaip į priedą prie bendros 
tautos nelaimės. Priedą, juo 
skaudesnį ir pavojingesnį, nes 
per pastaruosius gyvenančius 
laisvajame pasaulyje, Maskva 
turi patogią galimybę dezinfor
muoti, pjudyti ir skaldyti lietu
vių išeiviją. Remdamasi ir jų 
vardu, Maskva turi galimybę 
skleisti propagandinį melą apie 
Lietuvą šiandien jau gana nai
viam pasauliui.

Už tokią talką Maskva kai- 
kam iš jų per savo pasiuntiny
bes užsienyje išmoka solidų pi
niginį paskatinimą, aišku, kiek
vienam individualiai "pagal 
nuopelnus”. Kaikas iš jų Lietu
vos marionetinės “valdžios” ar
ba Kazakevičiaus "firmos”, at
stovaujančios KGB interesus 
emigracijos srityje, laikas nuo 
laiko pakviečiami paviešėti į 

menis, šeimas, grupes ir ištisas 
tautas lydi vien dvasinė ir fizi
nė priespauda, kančios, ašaros. 
Tai priminimas, jog raudonoji 
vergija tokį pat pragarą rengia 
ir į jį dar nepatekusiems.

Lietuvą valdžios lėšomis. Skau
dus yra tautiečiams Lietuvoje 
toks tų “iš Amerikos” parsida
vimo ciniškumas.

Į antruosius — patriotiškai 
nusiteikusius išeivius, kovojan
čius už Lietuvos nepriklauso
mybę. Lietuvoje jau trys de
šimtmečiai žiūrima su pasidi
džiavimu ir viltimi. Su pasidi
džiavimu ir stebintis, kad tiek 
ilgai neleidžiama užgesti išsklai
dytai pasaulyje lietuvybės ki
birkščiai, ryškia ugnimi sušvin- 
tančiai tai šen, tai ten. žiūrima 
su viltimi, nes suvienytomis pa
stangomis pavyksta vis atsilai
kyti okupacijos naikinančiam 
spaudimui, rusinimui.

Pagrindinė dalis blaiviai gal
vojančių lietuvių šiandien, nesi
keičiant egzistuojančiai situaci
jai, mažai tikisi nepriklausomo 
valstybingumo atgavimo arti
miausiu metu. Pabrėžiu — jų 
galvojimas realus, nes gerai pa
žįsta savo priešą. Žudymo, trė
mimo, kasdieninio teroro ir per
sekiojimo dešimtmečiai sunaiki
no juose visas prielaidas tikėtis 
rusus turint kad ir menkų hu
maniškumo užuominų. Sov. Są
junga, kaipo galinga imperia
listinė valstybė, priklausoma 
nuo kraštutinai fašistinės ko
munizmo ideologijos, neturi 
silpnesnių tautų atžvilgiu nei 
pagarbos, nei pasigailėjimo.

Užtat lietuviai, gindami save 
kaip tautą, patriotinės išeivijos 
gretose mato tvirtą užtarėją 
(ir viliasi tokį matyti ir ateity
je) laisvojo pasaulio akyse. Ta 
lietuvių išeivijos dalis yra skau
dus krislas godžioje Maskvos 
akyje.

— Ar gausus užsienio lietu
vių lankymasis Vilniuje turi 
teigiamos Įtakos į pavergtų lie
tuvių nuotaikas?

— Tai platus klausimas, tu
rintis savyje nemažai priešta
raujančių momentų. Jį reikėtų

Dideli užmojai, silpnos jėgos
AL. GIMANTAS

Buvo įdomu mūsų spaudoje 
skaityti apie saujelės lietuvių 
Fort Meyers, Floridoje, disku
sijas politiniais klausimais, ku
riose buvo bandoma žvelgti kas 
dabar ir netplųrį^e, ateity būtų 
naudingiausia Lietuvos proble
mų sprendimui. Atrodo, kad flo- 
ridiečių pokalbyje lyg ir buvo 
nuspręsta, jog, siekiant Lietuvos 
išlaisvinimo, pirmoje eilėje bū
tinas amerikinės užsienio reika
lų politikos pakeitimas. Tai pa
siekti pirmiausia esą reikia Va
šingtone turėti mums ir lietu
viškai bylai palankius ir padėtį 
suprantančius politikus, atseit, 
reikia siekti, kad tiek Atstovų 
Rūmuose, tiek ir senate būtų 
kiek galint daugiau kongresinin- 
kų ir senatorių, pasisakančių už 
laisvą ir nepriklausomą Pabalti
jį. Atseit, visomis mūsų išgalė
mis remtini tie politikai, ku
riuos žinome kaip aiškiai užsian
gažavusius mūsų tikslams, čia 
turimi galvoje, aišku, svetimi, 
nelietuviai politikai. Bet kaip 
tada su savaisiais, lietuviais po
litikais? Juk kur kas parankiau 
turėti saviškius strateginėse po
zicijose, kurie visuomet bus įsi
pareigoję, jei ir ne gimtajam 
savo kraštui, tai savo tėvų tėvy
nei.

Šioje vietoje ir tenka mesti 
arenon angliškąjį “bad news” 
skolinį. Neseniai praėjęs politi
nis lietuvių užmojis pravesti Al
gį Zaparacką JAV kongresan 
baigėsi nepasisekimu. Sis atve
jis parodė, kad kol kas amerikie
čiai lietuviai nėra pajėgūs to
kio pobūdžio žygiui. Jei neįsten
giama efektyviai paremti saviš
kio, tenka abejoti, ar lietuviai 
būtume išradingesni ir pozity
viau nusiteikę kitataučio kan
didato atveju.

Leiskite paminėti iš Lietuvos 
atvežtą, ten platokai kartojamą 
anekdotą, kuris teikia bent da
linį atsakymą į klausimą, kodėl 
neretai su nepasitikėjimu skep
tiškai žvelgiame į veržlesnius sa
vuosius tautiečius, reikalingus 
plačiųjų lietuviškųjų sluogsnių 
moralinės ir materialinės para
mos.

Pragaro didžiajame rate su
statyti trys katilai. Pirmasis 
skirtas lietuviams. Prie jo nema
tyti jokios sargybos. Antrasis 
katilas — rusų. Matyti šioks toks 
judėjimas — vieni iššoka iš jo, 
pavaikšto šalimais ir vėl grįžta

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

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

paliesti atskiru informaciniu ra
šiniu.

Gražu, be abejonės, kad pas
kutiniu laiku jau kasmet, pra- 
sisijoję pro KGB kontrolinį sie
tą, apsilanko Lietuvoje nedrą
sūs tautiečių būreliai. Būtų dar 
gražiau, jei svečiai turėtų gali
mybę po savo seną, gimtąjį 
kraštą pakeliauti, pasidairyti, 
laisvai susitikti ir pasikalbėti su 
žmonėm. Deja, yra nevisai taip. 
Atvykusiųjų judėjimas yra 
griežtai apribotas. Dėlto jų kon
taktas su tautiečiais krašte yra 
minimalus, jei nepasakyti — 
nulinis. Tokiu būdu ir pastaruo
sius vargiai ar optimistiškai nu
teikia faktas, matant kaip atvy
kę svečiai iš užsienių nesunkiai 
pasiduoda įtraukiami į KGB su
ruoštą banalų, dezinformacinį 
spektaklį.

Atvykusieji išvyksta nedaug 
ką pamatę ir dar mažiau ką 
sužinoję...

— Kaip vertina mūsų tautie
čiai Lietuvoje užsienio lietuvių 
jaunuolių dalyvavimą lituanisti
niuose Vilniaus un-to vasaros 
kursuose? Ar tai nėra bandy
mas paveikti užsienio jaunuo
lius savo naudai?

— Jūsų klausimo pabaiga, at
rodo, turi teisingą kryptį atsa
kymui. Jokiu būdu komunisti
nė ideologija nepraleidžia pro
gos sėti, kad ir blogos kokybės 
grūdus, mat, pagal tikimybės 
teoriją, gali atsirasti dirva, kuri 
duos ir daigus.

— Pagaliau paskutinis klau
simas: kaip, kur ir kada planuo
jate įsikurti ir atsidėti meno 
darbams?

— Kaip planuoju įsikurti — 
dar nežinau. Nėra man žinoma, 
ta prasme, Vakarų aplinkos si
tuacija bei jos požiūris į poli
tinį išeivį iš Sovietijos. Esu iš- 
pilietintas, pasas taip pat atim
tas dar Lietuvoje. Kur įsikurti? 
Norėčiau — Čikagoje.

atgal. Prie trečiojo katilo pilna 
sargybinių, budinčių, kad nė vie
nam nepasisektų išbėgti. Pasi
rodo, tai žydų katilas. Mat, pa
sisekus išbėgti bent vienam žy
dui laisvėn, vienu ar kitu būdu 
būtų išvaduoti ir ten likę tau
tiečiai. Gi lietuviams nereikia 
jokios sargybos. Esą, jei kuriam 
ir pavyksta užsikabinti už kati
lo krašto, kiti saviškiai griebia 
už kojų ir nutempia dervos gi
lumom

Vaizdinga, suprantama, nors 
ir gal nevisai patriotiška. Visą 
tai taikoma Lietuvoje liku
siems, bet turėkime pakanka
mai drąsos pripažinti, kad ir 
išeivijoje esanti tautos dalis ne
būtinai pasižymi vieningumu, 
susiklausymu, subrendimu ir sa
vęs atsižadėjimu augštesnių 
tikslų vardan. Gal tai ir perdaug 
pesimistinis žvilgsnis, tačiau tu
rimų faktų šviesoje mūsų tauti
nį subrendimą vertinti penketu
ku būtų tikrai nesąžininga.

‘the helpful bank’ 
verslo žmonėms
Jei turite koki nors verslų, gerai žinote, kad kartais neužtenka 

turėti pinigų. Reikia žinoti kaip ir kada geriausiai tuos 

pinigus panaudoti.

Dėlto "Royal Bank" Įsteigė specialius banko patarnavimus verslo 

žmonėms. Su nedidele "Royal Bank" pagalba galite geriau planuoti 

pinigų panaudojimą verslui. Jūsų "Royal Bank of Canada" 

vedėjas mielai patars Jums visais bankinių patarnavimų 

reikalais ir padės išrinkti geriausius bei Jums ir Jūsų verslui 

tinkamiausius patarnavimus.

Kodėl tad nenueiti pas banko vedėją dar šiandieną?

Nuėję pas jį pamatysite, kodėl "Royal Bank" yra žinomas kaip 

'the helpful bank'.

gS ROYAL BAN K 
sSi the helpful bank
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Jaunieji studijozai klauso paskaitų Europos lietuviškųjų studijų savaitėje 
Prancūzijoje; apačioje — koncertinės programos atlikėjai: sol. Vyt. Nakas, 
pianistė It. Lampsatytė, aktorė D. Krištopaitytė Nuotr. K. J. Dėdino

Mažiau lėšų siuntiniams, 
daugiau - laisvinimui

Neperseniai “T2” vienas tau
tietis rašė prieš neplaningą va
žiavimą į pavergtą Lietuvą, ne- 
taip jau labai reikalingą siunti
nių siuntimą, siūlė tas sumas 
pinigų panaudoti tautos vergi
jos švelninimui bei jos išlaisvi
nimui. Aš tam pilnai pritariu, 
bet šį jo pasisakymą norėčiau 
smulkiau aptarti.

Visi gerai žinome, kad dabar 
mūsų brolių ekonominis gyve
nimas pavergtoje Tėvynėje nė 
ra taip jau blogas. Todėl mūsų 
broliai kenčia ne ekonominį, bet 
dvasinį ir tautinį badą. Jiems 
reikalinga reali pagalba. Tą pa
galbą mes galime suteikti.

Simas Kudirka yra pasakęs: 
“jei kas važiuoja į pavergtą Lie
tuvą, tai tevažiuoja drąsieji”. 
Taip, drąsieji, kad nebijotų pra
sižioti ir žinotų kaip ir ką kal
bėti. Nevienas neapgalvotais pa
sisakymais pasitarnauja komu
nistiniams žurnalistams, kurie 
vėliau iš šiaudo priskaldo pro
pagandinį vežimą.

Kita labai neaiški tų apsilan
kiusiųjų pusė — tai jų beveik 
tylėjimas grįžus iš pavergtos Tė
vynės. Beveik niekas nieko ne
parašo vaizdžiai ir detaliai, kaip 
dabar pavergta Tėvynė atrodo 
po 30 metų vergijos, koks Lie
tuvos jaunimas, kokia bendra 
lietuvių tautos nuotaika ... Kaip 
atrodo dabar Tėvynės miestai 
bei miesteliai? Ar Tėvynė yra 
jau labai surusinta ir kas vy
rauja mūsų tautoje — optimiz
mas ir pasipriešinimas ar bai
mė ir pasyvumas? Gal jų tylė
jimas ir patvirtina visus šiuos 
minėtus liūdnus faktus?

Išeivijos lietuviai jau ilgus 

metus padeda savo pavergtiems 
broliams Tėvynėje ekonomiškai, 
siųsdami jiems nemažos vertės 
siuntinius. Bet ar jie pagalvoja, 
kokios stambios sumos susidaro 
iš to komunistų naudai, kad tais 
pinigais jie padeda komunizmui 
engti mūsų pavergtą tautą? Ar 
nebūtų teisingiau, kad išeivijos 
lietuviai tas nemažas sumas pi
nigų panaudotų ne mūsų brolių 
fizinei pagalbai (jie jau nenuo
gi ir nealkani), bet jų dvasinei 
ir tautinei laisvei atgauti?

Mūsų tautos pavergėjas teisy
bės bijo. Todėl ir tą teisybę tu
rime viešai skelbti ne vien tik 
išeivijos spaudoje, bet ir vieti
nėje spaudoje, radijuje, televi
zijoje. Gerai žinau, kad Angli
jos lietuviai visai nepasinaudo
ja BBC radijo tinklu. Si stotis 
dažnai perduoda žinias iš Rytų 
Vokietijos, Lenkijos, Čekoslova
kijos, Vengrijos, bet apie Pabal
tijį ar Lietuvą niekad neužsi
mena. Greičiausiai todėl, kad 
jai niekas iš mūsų jokių žinių 
nesuteikia.

O gal laukiame, kad komunis
tinė Kinija mūsų tautą išvaduos 
iš vergijos? Tai naivus ir nepa
grįstas laukimas. Tiesa, gal ka
da ir įvyks konfliktas tarp Ru
sijos ir Kinijos. Tada bus gera 
proga pavergtiesiems atgauti 
laisvę, bet kada... ? Laikas mū
sų mažai tautai yra labai svar
bus. Kom. Rusijai tik ir trūks
ta ilgesnio “ramaus” laiko, kad 
galėtų sunaikinti mūsų tautą. 
Tuo keliu ji jau sparčiai žengia. 
Dėlto siūlau sekančius punktus 
mūsų tautai gelbėti:

1. Visas rusų komunistų daro- 
(Nukelta į 7-tą psl.)
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® PAVERGTOJE TEVYHEJE
MOKYTOJŲ PASITARIMAI
Rugpjūčio 24-27 d.d. Lietuvoje įvy

ko bendrojo lavinimo mokyklų pe
dagogų pasitarimai, kuriuose buvo 
paliesti XXV-jo sovietų kompartijos 
ir XVII-jo lietuvių kompartijos su
važiavimų nutarimai bei jų įgyven
dinimas. “Tiesa" 202 nr. informuo
ja: “Daug dėmesio pasitarimuose 
skirta moksleivių komunistinio auk
lėjimo, jų materialistinės pasaulė
žiūros formavimo, klasinio sąmonin
gumo, socialistinio internacionaliz
mo ir tarybinio patriotizmo ugdymo 
klausimams, ištikimybės komunizmo 
idealams, nesitaikymo su buržuazi
ne ideologija skiepijimui.. .” Taigi, 
ir šiais mokslo metais mokytojams 
teks rūpintis ne tik moksleivių švie. 
timu, bet ir jų politinių nuotaikų 
palankumu Sovietų Sąjungai.

DINGO BERNIUKAS
Liepos 30 d. “Tiesa” paskelbė 

kiek neįprastą pranešimą apie pen- 
kerių metų amžiaus Donato Arba- 
tausko dingimą prie Didžiulio ežero 
Trakų rajone. Prie pranešimo buvo 
pridėta ir dingusiojo nuotrauka. Pa- 
jieškos, kuriose dalyvavo daug žmo
nių ir vienas malūnsparnis, truko 
beveik mėnesi, kol pagaliau D. Ar- 
batausko lavonas rugpjūčio 21 d. bu
vo surastas Didžiulio ežere. Jokių 
smurto žymių nerasta. Atrodo, D. 
Arbatauskas nuskendo Didžiulio eže
re netoli tos vietos, kur buvo atva
žiavęs su tėvais ir bėgiojo ežero pa
krantėje.

“IŠDAVYSTES KELIU"
“Minties" leidykla netrukus išleis 

Juozo Jakaičio knygą “Išdavystės 
keliu”, kurios penkias ištraukas pa
skelbė kompartijos oficiozas “Tie
sa". įvade daugiausia pabrėžiamas 
VLIKas kaip antisovietinė organiza
cija bei jo įsteigimas, tačiau ištrau
kos liudija, kad J. Jakaitis savo kny
gą pradeda dar prieškariniais lai
kais, plačiai paliečia vokiečių oku
pacijos melus, pokarinį lietuvių gy
venimą V. Vokietijos pabėgėlių sto
vyklose. Platokai atskleidžiamas tau
tinis pogrindinis darbas II D. karo 
laikotarpyje, ypač Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga. Pateikiamas net 
Ir Vokietijon pasitraukusių lietuvių 
skaičius — 52.867. Nors knygoje VLI 
Kas vaizduojamas kaip vokiečių šali
ninkas, o pokaryje — kaip Vakarų 
sąjungininkų žvalgybų talkininkas, 
akylesnis skaitytojas sugebės atskir
ti pelus nuo grūdų. Iš šios knygos 
skaitytojai Lietuvoje galės susidaryti 
palyginti išsamų vaizdą apie VLIKo 
bei išeivijos pastangas kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybę, ypač pirmai
siais pokario metais. Knygoje mini
mi ir sovietams žinias teikę asme
nys, bet dažniausiai pakeistomis pa
vardėmis.

REKONSTRUOJA TEATRĄ
Vilniaus dramos teatras yra at

naujinamas ir padidinamas pagal ar
chitektų brolių Vytauto ir Algimanto 
Nasvyčių puruoštą projektą. Senoji 
salė, talpinusi 500 žiūrovų, bus pa
didinta iki 700 vietų. Kiek atokiau 
nuo pagrindinių teatro rūmų išaugs 
ūkinės bei gamybinės dalies pasta
tas. Teatro pertvarkymą numatoma 
užbaigti tik 1979 m., jeigu nebus su
sidurta su nenumatytomis kliūtimis. 
Teatro priesaij planuojama papuošti 
gobelenais, įėjimą — skulptoriaus 
Stasio Kuzmos skulptūriniu barel
jefu.

TURISTAI PALANGOJE
Turistinę Palangos bazę per paly

ginti trumpą laiką jau aplankė apie

SUDBURY,
VESTUVĖS. Snaigė Barbora Gri

niūtė, Marymount mergaičių kolegi
jos mokytoja, susituokė su Frederick 
Wilson Greenwood iš Ošavos, taip 
pat gimnazijos mokytoju. Iškilmingos 
sutuoktuvės buvo Christ the King 
parapijos šventovėje, o vaišės “Cas- 
sio” viešbučio restorane.

MEDŽIOTOJŲ ŽŪKLAUTŲJŲ 
KLUBAS "Geležinis Vilkas” suruošė 
šių metų paskutinę gegužinę vaišin
gojo Viktoro Gudrūno vasarvietėje. 
Klubo pirm. Jonas Remeikis paga
mino skanius šiltus pietus. Veikė 
lietuviškas bufetas. Antano Gatauėio 
lietuviškų plokštelių muzika skar
džiai skambėjo,gražiuose ežerėlio pa
krantės pušynuose. Diena buvo pasa
kiškai giedra. Dalyvavo daug vieti
nių lietuvių ir svečių. Be sudburie- 
čių, turėjome svečių iš Toronto — 
buvusius aktyvius mūsų kolonijos 
gyventojus Juozą Vaičeliūną ir Vy
tautą Montvilą. Loterijoje laimė nu
sišypsojo V. Kriaučeliūnui, A. Ku- 
sinskiui ir Leneui. Šaudyme suau
gusių grupėje pereinamąją taurę lai
mėjo Kęstutis Poderys, o jaunųjų 

Kalgario lietuvių grupė vasaros išvykoje Nuotr. A. Krauso

150.000 svečių iš visos Sovietų Są
jungos su turistiniais kelialapiais. 
Jiems rengiami susitikimai su žy
miaisiais Palangos žmonėmis bei va
sarotojais, darbo pirmūnais, II D. 
karo dalyviais. Organizuojamos eks
kursijos į Palangos botanikos parką, 
gintaro muzėjų. Klaipėdą, Neringą, 
Dimitravo stovyklą, kur yra muzė- 
jus pagerbti keliems joje kalintiems 
kompartijos veikėjams, ir i vokie
čių sudegintą Ablingos kaimą, pa
puoštą Žemaitijos liaudies meistrų 
sukurtomis medžio skulptūromis.

AVIACIJOS SPROGMENYS
Lietuvoje vis dar aptinkami II D. 

karo užsilikę sprogmenys. Troškūnų 
miške, Anykščiu rajone, žemkasės 
mašinistus A. Žukauskas, kasdamas 
griovį, metro gylyje užkabino vo
kišką aviacijos bombą. Keletą tokių 
sprogmenų aptiko ir kiti mechaniza
toriai. Pakviesti kariai išminuotojai 
juos nugabeno į nuošalią vietą ir 
susprogdino.

TERŠIA GAMTĄ
Aldona šmigelskienė "Tiesos” 182 

nr. pateikia iš skaitytojų gautų laiš
kų santrauką, atskleidžiančią daug 
kur gamtai daromą žalą. L. Cibuls- 
kaitė skundžiasi: “Esu giliai sujau
dinta vaizdu, kurj man teko matyti 
gražiame Kulautuvos šile. Pušynas 
nusėtas besimėtančiais popieriais, su
daužytais buteliais. Skurdžiai atrodo 
poilsiavietėje augančios jaunos liek
nos liepaitės — vos ne kiekviena jų 
aplaužyta ...” A. Sakalauskas ir S. 
Mūrelis atkreipia redakcijos dėme
sį į Liškiavos piliakalnį, kurio papė
dėje stovyklavo moksleiviai. Laužams 
jie kirto aplink esančias eglutes, o 
palapinių aplinką “papuošė” konser
vų dėžutėmis. Panašių vaizdų ne
trūksta Merkinėje ir Druskininkuo
se. Mėgstamiausia kelmiečių poilsio 
vieta lig šiol buvo Kražantės pakran
tė. P. Gernorytės pranešimu, dabar 
jos visi vengia iš tolo: “Iš Kražantės 
sklinda baisus tvaikas. Upė užterš
ta. į ją suleidžia savo atliekas svies
to ir sūrių gamykla, čia suteka ir 
daugiau nešvarumų. Kitados buvęs 
gražus gamtos kampelis tapo nema
loniu ..

KOVA SU RŪKYMU
Respublikinio Druskininkų kon

sultacinio metodinio centro kovai su 
rūkymu ir girtavimu pirm. Karolis 
Dineika “Tiesos” 191 nr. informuo
ja: "Vilniuje jau uždrausta rūkyti 
kai kuriose kavinėse, cukrainėse, kai 
kurių viešbučių bufetuose.-Siekiama, 
kad nebūtų rūkoma įstaigose ir kabi
netuose, kur dirba keli žmones, kad 
restoranuose būtų salės nerūkan
tiems. Vilniaus miesto medicininėse 
įstaigose rūkyti uždrausta .. .”

BENDRAS FILMAS
Spalio revoliucijos įvykius palies 

naujasis filmas “Dulkės po saule”, 
kurį sukurs “Mosfilino” ir Lietuvos 
kino studijos. Sis bendradarbiavimas 
pasirinktas dėlto, kad filmo veikėju 
bus Lietuvoje gimęs revoliucininkas 
Juozas Vareikis, dirbęs vadovaujantį 
kompartijos darbą revoliucijos ir 
vėlesniais metais Sovietų Sąjungoje. 
Jam pvz. teko būti Simbirsko komen
dantu, Baku darbininkų ir kareivių 
tarybos pirmininko pavaduotoju, 
maskvinės kompartijos centro komi
teto spaudos skyriaus vedėju. Savo 
karjerą J. Vareikis užbaigė 1939 m. 
kaip Stalino siautėjimo auka. Scena
rijų šiam filmui rašo maskvietis J. 
Kotovas. Režisorium yra pakviestas 
M. Giedrys, filmuotoju — J. Tarno- 
ševičius. V. Kst.

ONTARIO
— Petras Tolvaišą. Lietuviškos dai
nos, pritariant A. Kusinskiui akor
deonu, tarytum paskutinį sudiev ta 
rė šių metų gražiajai vasarai.

KUN. ANTANAS NOCKŪNAS, 
MIC, iš JAV vėl savaitę praleido P. 
M. Venskų vasarvietėje prie French 
River. Grįždamas Amerikon, Toron
to lietuvių kapinėse pašventino gra
žų Stasiui Venskui pastatytą pamink
lą jo tragiškos mirties metinių pro
ga. K, A. S.

VANCOUVER, B.C.
TAUTOS FONDUI 1976 m. auko

jo: $25: K. Lukas, $20: A. Stalionis; 
$15: J. Sakalauskas, A. Smilgys; $14: 
A. Goronson; $10: P. Dainius, A. 
Kenstavičius, B. Vileita; $5: M. Ar
tis, V. Bukauskas, I. K. Grigaitis, E. 
Gumbelis, P. Jukna, J. Kartis, B. 
Radzevičius, A. Šmitienė, K. Vana
gas; $2: A Gretinger, A. Skučienė; 
$1: A. Jonušas.

Nuoširdi padėka visiems aukoju
siems. B, Radzevičius,

Tautos Fondo įgaliotinis

FORD, JAV prezidento Gerald Fordo žmona, lietuvių tautinių šokių šventėje. Salia jos — inž V. 
Nuotrauka Omero Burzdžiaus

BETTY
Adamkus.

S HAMILTON’
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

įvyks rugsėjo 19 d., pradedant 11 
v. pamaldomis. Tuoj po pamaldų pa
rapijos salėje bus labai trumpa ofi
ciali dalis, o po to, ramovėnai rodys 
filmą iš nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo. Ten matysime kariuome
nės paradą, tautinę olimpiadą, stu
dentų ir šaulių paradus ir kt. Ypač 
įdomu bus mūsų jaunimui pamatyti, 
kaip tėveliai švęsdavo Lietuvoje. 
Visi apylinkės lietuviai yra kviečia
mi dalyvauti ir pamatyti Lietuvos 
vaizdus. KLB Hamiltono

apylinkės valdyba 
DAUGIAKULTŪRĖ TARYBA su 

Daugiakultūriu Centru rugsėjo 17-25 
d.d. Hamiltone skelbia Daugiakul- 
tūrę Savaitę šūkiu: “The many ways 
of Canada”. Jau kelinti metai tokia 
savaitė čia rengiama, bet šiemet ji 
bus daug įdomesnė, turtingesnė ir 
įvairesnė. Rengėjai rugsėjo 3 d. į 
Daugiakultūrį Centrą buvo sukvietę 
televizijos, radijo, dienraščio, kitų 
metropolijos vietovių laikraščių ir 
etninės spaudos atstovus painfor
muoti juos apie programą ir papra
šyti reklamos. Atvykusieji ta proga 
buvo pavaišinti.

Pradžia to jau buvo padaryta per 
Darbo savaitgali su Daugiakultūrio 
Centro pastato langų dažymo talka, 
į kurią buvo įsijungę federaciniai, 
provinciniai ir miesto atstovai Sa
vaitės atidarymo išvakarėse, rugsė
jo 16 d., 4 v.p.p., Hamilton - Went
worth regijoninės administracijos 
pirm. Mrs. A. Jones perskaitys Dau- 
giakultūrės Savaitės paskelbimo 
raštą, o "Stelco” įmonės prez. J. D. 
Allan atidarys savo bendrovės išlai
komą etninio lobyno centrą. Gi penk- 
dienį, rugsėjo 17 d., 8 v.v., darbo 
ministeris J. Munro oficialiai atida
rys Daugiakultūrę Savaitę. Iškilmes 
paįvairins “Dofasco” pučiamųjų or
kestras, kroatų tamburinai ir voka
linė grupė, 48 etninių grupių mer
gaitės su tautiniais drabužiais ir jų 
tautybių vėliavomis pasipuošę dau- 
giakultūriai namai.

Kiekvieną savaitės dieną bus įvai
rios programos. Jau šeštadienį, rug
sėjo 18 d., 9 v.r., daugiakultūriuose 
namuose prasidės vaikų amžiaus 
grupių iškabų piešimo varžybos su 
skiriamomis premijomis. 11 v. prie 
miesto rotušės bus sodinamas krim- 
sono karališkas klevo medis, daly
vaujant dabar einančiam burmistro 
pareigas V. Agro ir daugiakultūrės 
tarybos pirm. Mrs. Pearl Jones. Va
kare 7.30 v. Daugiakultūriame Cent
re prasidės filmų festivalis, kur bus 
rodomi trumpi filmai iš įvairių etni
nių bendruomenių gyvenimo. Sek
madienį, rugsėjo 19 d., 12 v., tauti
nių bendruomenių atstovai Gore 
parke prie paminklo padės vainiką 
Kanados kariams, žuvusioms karuo
se už laisvę, kurią mes čia turime. 
Sekmadienį prasidės daugiakultū
riuose namuose įvarių tautybių val
gių gaminimo demonstracija ir už 75 
et. svečių pavaišinimas. Pirmieji 
pradeda filipiniečiai, kuriuos padie-

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

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

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas _ __ _
830 Main Street East, telefonas 544-7125 ® ALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $7.000.000.

niui seks: kroatai, kiniečiai, japonai, 
ukrainiečiai ir kt.; šeštadienį, rug
sėjo 25, užbaigia čekoslovakai. Kas
dien Centre nuo 9 v.r. ligi 9 v.v. vyks 
dailiojo, tautinio meno, rankdarbių 
parodos; knygų paroda bus “Stelco 
Ethnic Resource Centre”. Be to, čia 
dar bus įvairių grupių meniniai pa
sirodymai.

Tikrai yra verta visiems susido
mėti Daugiakultūre Savaite. Lietu
viai čia 
dėjime 
Turime 
čienę ir 

šiame daugiakultūriame ju- 
yra stopriai atstovaujami, 
dvi lietuves — V. Stanevi- 
L. Skripkutę direktorių pa

reigose vyriausioj taryboj. Daug tal
kina M. Masienė, kuri tą savaitę 
Centre bus vyriausia šeimininke. 
Lietuvių pensininkų klubas ten yra 
gavęs sau patalpas. Didelė centro 
puošmena yra didžiajame vestibiu
lyje meniškai įrengtas ir spalvingas 
lietuvių kampelis. Daugiakultūrio 
Centro leidžiamo žurnalo "The New 
Perspectve” 5 numeryje yra pilna 
žinių apie lietuvius. K. Mileris

KLEVELANDO “GRANDINĖLĖS” 
koncertas — rugsėjo 26, sekmadienį, 
3 v.p.p., Mohawk College auditori
joje (135 Fennell St. W.). “Aido” 
rėmėjų komitetas kviečia visus iš vi
sur dalyvauti. Mietai gaunami sek
madieniais po pa*V:ėidų paiapijos sa
lėje arba pas rėmėjų komiteto ižd. 
J. Stankų (121 Rothsay Ave., Ha
milton, Ont., tel. 545-5432). Bilietai 
taip pat bus gaunami ir prie įėjimo 
koncerto dieną,

CHORAS “AIDAS” savo veiklai 
plėsti gavo $2.000 paramos iš fede
racinės valdžioj. “Aidas” nuoširdžiai 
dėkingas už paramą.

LIETUVIŲ ABITURIENTŲ sutik 
tuvės įvyks lapkričio 6 d. Jaunimo 
Centre. Kviečiami visi abiturientai, 
baigę XII gimnazijos klasę, regist
ruotis pas J. Pleinį telefonu 549- 
5372. J. P.

VIENA MŪSŲ GABIŲ AUDĖJŲ 
Ada Petraitienė Kanados parodoje 
Toronte laimėjo rankdarbių skyriu
je 3 pirmuosius ir 1 antrąjį prizą už 
įvairius audinius. Jie buvo išstatyti 
Better Living Centre patalpose. Kor.

PRANEŠIMAS
Visais Hamiltono. Lietuvių Namų 

B-vės reikalais prašau kreiptis nau
ju adresu: 122 Clifton Downs Rd., 
Hamilton,' Ontario, L9C 2P3.

L. MAČIKŪNAS, 
HLN B-vės sekretorius

Pianino ir bendro 
muzikos kurso 
pamokas duoda

JONAS ČEGYS
Hamiltone. Tel. 628-6595

Dundas, Ontario
Priimami įvairaus amžiaus 

mokiniai.

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos 8’/z%
term, depozitus 1 m. 9’/i %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11 %

tą sukaktį minėti? 
praeitį, į įdėtą dar- 
ir valdybos nutari- 
nutarta iškilmingai

St. Catharines, Ont.
SAULIŲ SUKAKTIS. Niagaros 

pusiasalio P. Lukšio šaulių kuopa 
įsteigta 1971 m. gegužės 9 d. Pen- 
kerių metų laikotarpis nėra ilgas, 
tad ar reikėjo 
Bet pažvelgus į 
bą, susirinkimo 
mu, šią sukaktį 
paminėti.

Per tą laikotarpį narių skaičius pa
trigubėjo, įsigyta vėliava, uniformos, 
sesės šaulės įsigijo tautinius drabu
žius. Ne tik savo minėjimuose ar pa
rengimuose, bet ir kitų organizacijų 
parengimuose šauliai-ės dalyvauja 
su savo vėliava. Pasiryžo kasmet mi
nėti sausio 15 d. Klaipėdos atvadavi
mo sukaktį, rengti Jonines. Padi
dėjo ir iždas. Dėlto galime paremti 
ir anksčiau įsikūrusias organizacijas. 
Minėtos sukakties minėjimas įvyks 
spalio 2, šeštadienį, 6 v.v., 185 Bun
ting Rd., (ten, kur buvo Joninės). 
Programą atliks solistai — V. Ve- 
rikaitis ir R. Strimaitis, akompanuo
jami J. Govėdo. Lietuviškas orkest
ras linksmins atvykusius svečius; 
kas norės, galės pasišokti. Veiks įvai
rių gėrimų bufetas, bus loterija. 
Sekmadienį, 10 v.r., bus pamaldos už 
mirusius šaulius-es, 75 Rolls Avė. Jas 
laikys kun. J. Liauba, OFM. Tad 
visus ir iš visur maloniai kviečiame 
mūsų iškilmėse dalyvauti.

Važiuojantiems iš Toronto Queen 
Elizabeth keliu, privažiavus St. Ca
tharines miestą, sukti į Niagara St. 
ir važiuoti Service Rd. iki Bunting 
Rd. šviesų, sukti į kairę po tiltu. 
Kairėje pusėje pirmas pastatas yra 
iškilmių salė. Važiuojant iš Buffalo, 
sukti į Glendale Ave. ir apvažiavus 
ratą važiuoti tiesiai iki Bunting Rd., 
sukti į dešinę po tiltu; kairėje pirmas 
pastatas yra iškilmių salė. Valdyba

SUSITIKO PO 33 METŲ brolis ir 
sesuo. Neseniai mūsų bendruomenė
je apsigyveno R. Norvaišienė, atvy
kusi po ilgos metų eilės iš pavergtos 
Lietuvos. Dabar ją aplankė brolis 
Henrikas Tumaitis iš Vankuverio. 
Tai buvo pirmas susitikimas po 33 
metų. Pavergėjai rusai prieš visą 
žmoniją neša moralinę atsakomybę 
už taip žiauriai perskirtas nekaltas 
lietuvių šeimas. Dabar čia turime ke
turias tokias šeimas.

Bet tai tik kelios šeimos, o kur ki
tos? Štai Kęstutis Jokubynas 17 me
tų rusų suimtas ir Sibire išlaikytas 
20 metų. Jis atliko visas bausmes, 
bet rusai neleidžia jam atvykti pa& 
savo brolį Hamiltone. Tai ženklą^ 
kad atolydis ir Helsinkio sutartis tė
ra muilo burbulai. Esame liudimn- 
kai tų šeimų susitikimo momentų, 
bet daug šeimų dar negali susiu 
Labai daug. Esame Kanados u 
čiai. Mūsų pareiga reikalaut 
mums atstovaujančių parlamei 1 
galų gale pajudėti. Šio krašto 
viai nuoširdžiai sveikina Regi 
Henriką susitikusius po tiek metų 
laisvame pasaulyje ir džiaugiasi 
tu su jais.

LIETUVIS — ATOMINIŲ RltAK- 
TORIŲ SPECIALISTAS. Tai K; 
tis Dainora, mechanikos inžinia 
Aleksandros ir Jono Dainorų su 
Prieš keletą metų jį priėmė arr 
kiečių firma dirbti atominių n 
torių srityje, kur jis parodė ypatin
gus gabumus. Norėdamas dar dau
giau patirti, perėjo kuriam laikui \ 
kitas panašias bendroves ir dabar' 
atidarė savo “Consulting Engineers” 
firmą Filadelfijos mieste, pasitelkęs 
dar kelis kitų svarbių specialybių in
žinierius. Jis pats yra firmos prezi 
dentas.

Kęstutis dar mokydamasis St. 
Catharines pradžios mokykloje bei 
gimnazijoje pasižymėjo kaip labai 
gabus, disciplinuoto išauklėjimo jau
nuolis. Buvo skautas nuo mažų die
nų, paskui mokė už save jaunesnius. 
Gerai baigė universitete mechaninės 
inžinerijos fakultetą. Yra vedęs 
šviesių Toronto lietuvių Galiauskų 
dukrą Dalią. Augina tris gražius vai
kus. Visi šio krašto lietuviai Kęstu
čiui linki geriausio pasisekimo jo pa
sirinktame kelyje! Kor.
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Yra šeimų be lietuviško laik
raščio? Atsiųskite jų adresus 
“T. Žiburių” administracijai— 
ji siųs keletu numerių susipa
žinti nemokamai

LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

XX SIOS LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ poilsio ir studijų savaitės 
Dainavoj simpoziumas “Pažinkime 
dabartinę būklę Lietuvoje” buvo 
skirtas jaunimui. LFB centro vaidy
bos pirm. dr. C. Kuras dalyvius su
pažindino su jaunaisiais šio simpo
ziumo kalbėtojais: kaliforniečiu Linu 
Kcjeliu, baigusiu politinius ir ekono
minius mokslus, studijuojančiu tei
sę; Daina Kojelyte, magistro laipsnį 
turinčia bibliotekininke; detroitiete 
studente Violeta Abariūte, lankiusia 
Vilniaus universiteto vasaros kursus; 
detroitiečiu Viktoru Naku, baigusiu 
istorijos ir politinius mokslus. Sim
poziumo moderatorium buvo Linas 
Kojelis. Pagrindinė tema buvo pa
pildyta antrine “Ko Lietuvos lietu
vis laukia iš mūsų?” D. Kojelytė 
analizavo “Ateityje” paskelbtos an
ketos duomenis ir okupuotoj Lietu
voj apsilankiusių jaunuolių įspū
džius. Pastarąjį aspektą plačiau pa
lietė kursų dalyvė V. Abariūte. Jos 
patarimas — važiuojantys Lietuvon 
turi būti apsirūpinę tiksliomis infor
macijomis visais socialiniais, istori
niais bei religiniais klausimais. Kur
sų lankytojai apgyvendami bendra
butyje, atskirų leidimų išvažiuoti iš 
Vilniaus negauna. Gali dalyvauti tik 
bendrose ekskursijose. Visi jie jau
tė suvaržymus, bet moralinio teroro 
nebuvo. Kad sienos ten turi ausis, 
yra vieša paslaptis. Žmonės yra pa
valgę, Vilniuje net ir gerai apsiren
gę, bet dvasinio maisto alkis esąs 
stiprus. V. Nakas, atsakydamas į 
klausimą, ko Lietuvos lietuvis laukia 
iš mūsų, ragino visus jungtis į poli
tinį JAV gyvenimą ir tuo būdu pa
dėti Lietuvos laisvės bylai. Yra pa
kankamai išsimokslinusių tautiečių, 
kurie turėtų įsilieti į amerikiečių 
partijas, aktyviai jose reikštis, tapti 
politiniais laisvės šaukliais Lietuvai. 
Diskusijose buvo pabrėžtas didelis 
mūsų lituanistinių mokyklų, stovyk
lų, organizacijų vaidmuo, nes šios in
stitucijos išaugins lietuviškai galvo
jančius politikus. Svarstant Vilniaus 
universiteto kursų naudingumą ar 
žalą, buvo padaryta išvada, kad lan
kytojams jie padeda apsispręsti už 
lietuvybę, šiek tiek išmokstama, 
daug pamatoma, nes lengvai galima 
atskirti tiesą nuo melo. Jaunuoliai 
ten pamato ne “Tiesos” dienraščio 
tiesą, bet dabartinę tikrovę. Niekas 
sovietine santvarka nebuvo sužavė
tas. Simpoziumo moderatorius L. Ko
jelis, susumuodamas mintis, konsta
tavo: lietuviams tėvynėje užtenka 
maisto ir drabužių, nedaug rūpesčių 
jiems sudaro ekonominiai klausimai, 
bet juos slegia idėjų, religijos, žo
džio ir minties varžtai. Todėl išeivi
jos lietuviai turi kovoti už varžtų 
panaikinimą ir laisvo apsisprendimo 
teisę sovietų pavergtiems tautie
čiams.

RESPUBLIKININKŲ KANDIDA
TU į Illinois valstijos apeliacinio 
teismo teisėjus yra lietuvis advoka
tas Anton J. Valukas. Jo rėmėjų at
sišaukimai primena, kad lig šiol Illi
nois valstijoje nėra nė vieno lietuvio 
teisėjo ir kad tokį reikia turėti. Lap
kričio 2 d. visi raginami balsuoti už 
A. J. Valuką, respublikininkų kandi
datą.

“REPUBLIC STEEL” BENDRO
VĖ Kievelande savo tyrinėjimų 
centro direktorium nuo š.m. rugpjū
čio 1 d. paskyrė metalurgijos dr. S. 
J. Matą. Minėtoje plieno dirbtuvėje 
jis dirba nuo 1960 m. Dr. S. J. Ma
tas yra sukūręs lietuvišką šeimą su 
Giedre Natkevičiūte, dantų gydyto
ja. Jų vajjMH**^ dešimtnfetė-Ųaina ir 
aštuoprffetis Ričardas lanko lituanis
tinėŠv. Kazimiero mokyklą Klevu^ 

^rande.
AMERIKIEČIŲ SPAUDOS PRA

NEŠIMU, 26 metų amžiaus Dorothy 
Aiksnoras (Aikšnoraitė) po 2.000 
darbo valandų pasigamino dvisparnį, 
vienvietį “Pitts-Special” tipo lėktu
vą, su kuriuo dabar dalyvauja lakū
nų sąskrydžiuose. Jiems ji demonst
ruoja suvirinimo techniką lėktuvų 
gamyboje. D. Aikšnoraitė, baigusi 
Connecticut kolegiją, pasirinko avia
ciją. šiandien ji jau turi komercinės 
lakūnės ir skraidymo instruktorės 
teises. Dirba EAA lakūnų organiza
cijos aviacijos muzėjuje, Wisconsine.

KUN. DR. JUOZAS PRUNSKIS 
dienraščio “Chicago Tribune" laiškų 
skyriuje rugpjūčio 29 d. paklausė 
Pasaulio Bendrijų Tarybą, kodėl ji 
paskyrė $560.000 Portorikui bei ki
toms šalims išlaisvinti, bet neparū-y 
pino nė cento Lietuvos, Latvijos iy 
Estijos laisvės kovai, nors šias res
publikas yra užgrobusi ateistinė so
vietų diktatūra. /

ŠIAME SKYRIUJE BUVO .KEL
TAS 1976 m. kovo 15 d. Niujorke 
staigu, mirusio Alberto Vęščiūno dai
lės darmJ~-Hū4nas—likimas. Esą, tik 
viešbučio sargo dėka buvo išgelbė
tos 63 akvarelės ir 7 ant porėmių iš
temptos drobės. “Vienybė” 10 nr. 
paskelbė iš žurnalisto Jono Kizio 
gautą patikslinimą: architekto A. 
Veščiūno darbai nežuvo, nes daug 
jų yra pas draugus, o kiti J. Kiznio 
ir dail. A. Elskaus pastangomis buvo 
perkelti į saugias patalpas.
Brazilija

LIETUVIŲ KATALIKŲ ŠV. JUO
ZAPO BENDRUOMENĖ savo tradi
cinę gegužinę Sao Paulo lietuviams 
surengė liepos 4 d. Po savaitės lie
taus nušvito graži diena, gamton iš
viliojusi apie 300 dalyvių, daug jau
nimo. Mišias atnašavo kun. J. Šeške
vičius, visiems giedant lietuviškas 
giesmes. Po pamaldų visi vaišinosi, 
dainavo, šoko. Grįžtant namo, daug 

reproduk- 
lietuviško 
Scena bu- 
S. Girėno

linksmino jų 
pakviestas magikas Alfonsas 
Vaišes paruošė Z. Mikelal- 
J. Griškienė, o svečius ap- 
jaunimas. Suaugusieji turė-

kas reiškė pageidavimą, kad tokios 
gegužinės būtų rengiamos keletą kar
tų per metus.
Argentina

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT
RAS Buenos Aires mieste liepos 25 
d. paminėjo Išeivių šventę, tragišką
jį Dariaus ir Girėno skrydį per At
lantą, šimtąsias M. K. Čiurlionio gi
mimo metines. Dalyvius nustebino iš 
anksto neskelbta, bet ALC raštinėje 
surengta M. K. Čiurlionio 
cijų paroda, papildyta 
liaudies meno pavyzdžiais, 
vo papuošta S. Dariaus ir 
paveikslais, prie kurių garbės sargy
boje su vėliavomis stovėjo jaunuo
liai, pasipuošę tautiniais drabužiais, 
žodį apie lietuvius išeivius ir mūsų 
drąsiuosius lakūnus tarė inž. Vytau
tas Gogelis. Lakūnų paveikslus pa
keitus M. K. Čiurlionio portretu, 
paskaitą apie jo gyvenimą, muzikinę 
bei meninę kūrybą skaitė Vladė Ma- 
lėlaitė - Survilienė. Paskaita buvo' 
iliustruota M. K. Čiurlionio paveiks
lų skaidrėmis, gautomis iš PLB val
dybos. Keletą šio didžiojo menininko 
kūrinių atliko pianistė Nelida Zavic- 
kaitė. Programai vadovavo Z. Tamo
šiūnaitė ir R. Rudis. Padėkos žodį 
programos atlikėjams ir PLB valdy
bai už skaidrių atsiuntimą tarė AL 
Centro pirm. J, Mičiūdas, pasveiki
nęs ir visas Onas jų vardinių išvaka
rėse. M. K. Čiurlionio paveikslų re
produkcijos buvo gautos iš dail. J. 
Rimšos Los Angeles mieste. Trigu
ba iškilmė užbaigta arbatėle.

ARGENTINOJ ŠVENČIAMOS 
VAIKO DIENOS PROGA Mindaugo 
Draugija Berisse rugpjūčio 7 d. su
rengė gražų pobūvį savo atžalynui. 
Mažuosius dalyvius 
šventėn 
Markus, 
tienė ir 
tarnavo 
jo progą išbandyti savo laimę loteri
joje, kuriai laimikius parūpino dr. 
E. Žagrakalys, E. Šaulienė ir S. šiš- 
lauskienė.

KUN. ANTANAS ŠVEDAS, MIC, 
rugpjūčio 15 d. Rosario mieste at
šventė auksinį vienuolinio gyvenimo 
jubiiėjų. Sukaktuvininkas II D. karo 
metais yra buvęs JAV laivyno kape
lionu ir turi kapitono laipsnį. Po ka
ro klebonavo įvairiose JAV parapi
jose, kol 1960 m. pabaigoje su kun. 
St. Sapliu, MIC, atvyko Argentinon. 
Pradžioje aptarnavo Rosario lietu
vius, vėliau — Berisso. Dabar jau 
keletą metų vadovauja Rosario lie
tuvių marijonų misijai.
Australija

SIDABRINI VEIKLOS JUBILĖ- 
JŲ švenčia Melburno Lietuvių Kata
likių Moterų Draugija, įsteigta 1951 
nr. rugpjūčio 5 d. Jos pirmojon val- 
dybon pirmininke buvo išrinkta ini
ciatorė P. Raulinaitienė, sekretore 
— p. Juškaitė-Nyerges, iždininke — 
T. Seliokienė. Iš nedidelio steigėjų 
branduolio draugija išaugo į rimtą 
organizaciją, šiuo metu turinčią apie 
70 narių. Draugijos įstatai yra pri
taikyti vietinėms sąlygoms, o nares 
jungia žydrioji vėliava su spindin
čia Aušros Vartų Marija. Draugija 
yra išvariusi gilią darbo vagą šalpos* 
srityje, nesiribojama vien tik Mel
burnu. Jos paramos susilaukė Vasa
rio 16 gimnazija, Šv. Kazimiero ko
legija Romoje, žurnalas “Moteris” 
Kanadoje. Ypač gausus katalikių 
įnašas yra į Melburno lietuvių visuo
meninį gyvenimą jų nuoširdžia pa
galba suvažiavimų, dainų ir sporto 
švenčių progomis. Jos taipgi suor
ganizavo grožinės literatūros kon
kursą. dainos ir literatūros vakarą, 
lietuvio teismą, jaunimo varžybas li
tuanistiniais klausimais. Per 25 me- 
tih, draugijai vadovavo pirmininkės: 
j .a. P. Raulinaitienė, a.a. O. Zubric- 
lienė, L. Civinskienė, B. Naujokai- 

enė, E. Markonienė, V. Šeštokienė, 
. Baltutienė, E. šemetienė ir da

bartinė pirm. H. Statkuvienė. Dva- 
s os vadas — kun. Pr. Vaseris, o 
draugijos veiklos globėjas — kun. 
I r. Dauknys.

Italija
“L’OSSERVATORE ROMANO", 

Vatikano dienraštis, rugpjūčio 25 d. 
raidoje paskelbė pranešimą, kad po
piežius Paulius VI rugpjūčio 18 d. 
įiudiencijoje priėmė du vyskupus iš 
okupuotos Lietuvos — Kauno ir Vil
kaviškio vyskupijų koadjutorių vysk. 
Liudą Poviionį ir Panevėžio vysku
pijos apaštalinį administratorių Ro
mualdą Krikščiūną. Romon jie buvo 
užsukę iš eucharistinio kongreso Fi
ladelfijoje.

t 
i

Vokietija
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIU- 

TERONŲ kunigų ir darbuotojų su
važiavimas įvyko liepos 23-25 d.d. 
Bad Godesbergo rūmuose. Dalyvavo 
3 kunigai ir 11 darbuotojų. Dėl li
gos šiame suvažiavime negalėjo da
lyvauti 3 kunigai. Jis buvo pradėtas 
vakarinėmis dijakono Fr. Skėrio pa
maldomis, kelių šimtų skaidrių ro
dymu. Dalyvius jos supažindino su 
Vasario 16 gimnazija, lietuvių tauti
ne ir evangelikų religine veikla. Su
važiavime paskaitas skaitė: kun. A. 
Keleris — "Religinis gyvenimas So
vietų Sąjungoje", dijakonas Fr. Skė
rys — “Lietuvos liuteronai Ir refor
matai laiko tėkmėje”. šv. Rašto va
landai vadovavo kun. J. Urdzė. Į su
važiavimo eigą įsijungė ir apie 30 
vasarotojų, tuo metu atostogavusių 
Annabergo pilyje. Suvažiavimas už
baigtas sol. Br. Gailiūtės-Spies kon
certu ir pamaldomis, kurias laikė 
kun. A. Keleris ir kun. J. Urdzė.



Trečiasis lietuviu, literatūros tomas
J. KUZMICKIS

Po trumpos pertraukos JAV 
Kultūros Taryba išleido solidų 
Prano Naujokaičio “Lietuvių li
teratūros istorijos’’ III-jį tomą, 
apimantį 1928-1944 metus. Tai 
jau penktoji mūsų literatūros 
istorijos dalis, apimanti “nepri
klausomoj Lietuvoj subrendusią 
rašytojų kartą”.

Autorius, studijavęs Vytauto 
D. Universitete literatūrą, dės
tęs lietuvių k. ir literatūrą Lie
tuvos bei tremties vidurinėse 
mokyklose, pats kūręs dailio
sios literatūros, poezijos kūri
nius ir rašęs nemaža literatūri
nių studijų, kritikos bei recen
zijos gerai išmąstytų straipsnių, 
turi naudingos patirties. Ėmęsis 
didžiulio darbo vienas parašyti 
mūsų literatūros istoriją, kai 
nepalankiose tremties sąlygose 
nevisi šaltiniai prieinami, gra
žiai panaudojo įsigytas žinias, il
go amžiaus patirtį bei išpuose
lėtą literatūrinį skonį. Jo istori
ja yra neeilinis veikalas, tad ne
lengva trumpoje recenzijoje ob
jektyviai iškelti visumos vaizdą.

šia proga paliesime kaiku- 
riuos klausimus, iškylančius ry
šium su šitokios apimties nauju 
literatūros veikalu.

Literatūra ir tautos 
nelaimės

Glaudžiai siedamas “kultūri
nio gyvenimo suklestėjimą” ne
priklausomoje Lietuvoje su ko
kybiniu literatūros stiprėjimu, 
autorius, kaip ir dera, nagrinė
ja kūrybą, sukurtą nepriklauso
mybės metu, o po “tautos nelai
mių” — trėmtyje ir vad. “tary
binėje Lietuvoje”, kur “mark
sistinė rašytojų grupė ir patai
kūnai prisiplakėliai ėmė giedoti 
ditirambus pavergėjui, vergiją 
vadindami laisve” (10 psl.). Dėl
to autorius, labai trumpai iškė
lęs kultūrinio gyvenimo bruo
žus, pastebi, jog daugelį šios 
kartos rašytojų teksią vertinti 
“keliose plotmėse”.

Kai Pr. Naujokaitis “keliose 
plotmėse” nagrinėja S. Nėries, 
J. Graičiūno, A. Venclovos, V. 
S. Giros, K. Borutos, Kz. Jaku- 
bėno ir net B. Railos kūrybą, 
galima pasigesti akademinės 
rimties ir metodiškumo, nes, 
nubloškęs į šalį literatūros isto
riko orumą ir giliau neįrodinė- 
damas “socialistinio realizmo” 
kūrinių nuosmukio, griebiasi 
publicistikos ir labai trumpai 
susidoroja: “Tačiau visa bėda, 
kad ir šita (revoliucinė S. Nė
ries, J. K.) lyrika užteršta sovie
tinėmis šiukšlėmis, kad Lietu
vos laisvė jungiama su rusų lai
mėjimu, kad iš pavergėjų bolše
vikų tikimasi išlaisvinimo” (66 
psl.).

Sovietiniai kritikai, paklusę 
kompartijos nurodymams, pa
gal marksizmo principus perver
tino visą mūsų literatūrinį pali
kimą. Kyla klausimas, kokių 
principų reikėtų laikytis, verti
nant vadinamą “tarybinių” ra
šytojų palikimą?

Šiuo klausimu plačiau pasisa
kė J . A i s t i s “Milfordo gatvės 
elegijose”, po permatomu “so
cializmo ir komunizmo” kiautu 
matydamas “deržimordiško im
perializmo bestiją” (191 psl.). 
Jau plačiau į “tarybinių” rašy
tojų buitį pažvelgė Bronys 
Raila “Paguodos” svarsty
muose, pažymėdamas, kad Lie
tuvoje likusiųjų laikymasis nė
ra jų laisvo pasirinkimo vaisius, 
bet okupacijos sąlygų padiktuo
tas ir determinuotas, dėlto ki
taip jie elgtis negalį — arba jų 
ten nebūtų (pig. I d., 108 psl.). 
Jis siūlo atidžiai sekti visą so
vietinės Lietuvos gyvenimą, jį 
studijuoti, pažinti, naudotis su
rinktais duomenimis bei išva
domis ir jas analizuoti (109 psl.).

Aiškiausiai tuo reikalu pasi
sakė dr. J. Girnius. “Vi
sumos žvilgio į mūsų egzodo li
teratūrą” studijoje pabrėžęs, 
kad Lietuvos ir užsienio lietuvių 
literatūros nėra be vidinio ry
šio, kad tikram rašytojui propa
gandinė tarnyba yra svetima, 
pažymi, kad nei čia, laisvame pa
saulyje, esantieji negalime nu
neigti dabartinių Lietuvos rašy
tojų, nei ten, tėvynėje, likusie
ji negali nuneigti, kas lietuvių 
literatūrai laimima už tėvynės, 
nes iš esmės ir tėvynėje, ir už
sienyje esame tie patys mes — 
tos pačios amžių sulydytos tau
tos vaikai (plg. “Lietuvių lite
ratūra svetur”, 524-526 psl.).

Ideologija ir kūrybinis 
pajėgumas

Pr. Naujokaitis nevienoje vie
toje remiasi tarybinių kritikų 
išvadomis (plg. 201 psl.). Atro
do, naudingiau būtų buvę nusta
tyti kūrybišką paskiro rašytojo 
pajėgumą, neimant pagrindiniu 
kriterijumi ideologinio kūrėjo 
savitumo, nes, kaip dr. J. Gir

nius pastebi, ne idėjinė pozicija 
apsprendžia meninę tiesą, o tik 
tai, kiek giliai atskleidžiamas 
pats žmogus, gyvenąs savo tiki
ma tiesa (555 psl.). Galbūt tai 
įgalintų literatūros srityje rasti 
bendrą kalbą ir idėjiškai skirtin
gų pažiūrų žmonėms.

Mūsų knygos autorius nepr. 
Lietuvoje subrendusią rašytojų 
kartą grupuoja pagal gimimo 
datas. Suminėjęs tris vyresnio
sios kartos lyrikus, “keturis di
džiuosius” laikotarpio lyrikus 
(J. Aistį, S. Nėrį, A. Miškinį ir 
B. Brazdžionį), “kitus to laiko
tarpio poetus” pagal jų gimimo 
laiką, atskirame' skyriuje mini 
“poetus revoliucionierius” (pra
dedant V. Montvila, baigiant D. 
Pumpučiu). Tiktai keista, kad 
gerokai smilkinusią komuniz
mui S. Nėrį autorius įrikiuoja į 
“keturių didžiųjų” skyrių, o Br. 
Railą, vos jaunystėj šūktelėjusį 
“Barbaras rėkia" eilėraščiais, 
Vakaruose “labiausiai pasireiš
kusį publicistikoje”, įjungia į 
poetus revoliucionierius šalia K. 
Borutos, A. Venclovos, J. Šim
kaus, A. Žukausko. Ar S. Nėris 
“didi” dėl savo talento, ar dėl 
ideologinės krizės ir poemos 
Stalino garbei, o Br. Raila — 
“revoliucionierius" dėl tikrai 
vertingos lietuviškos publicisti
kos?!

Be reikalo šalia šių poetų mi
nimas Al. Jasutis, apie kurį net 
komunistinis kritikas V. Galinis 
ypatingų ditirambų negieda: 
girdi, jis palikęs vos “keletą po
ezijos kūrinių”, kurių “kompo
zicija padrika, jiems trūksta sti
listinio apšlifavimo, vietomis 
netaisyklingas ritmas” (plg. Lie
tuvių literatūros istorija”, III t., 
450-51 psl.). Jo vietoje būtų ge
riau tikęs žymiai daugiau rašęs 
J. Paleckis (g. 1899 m.), kaip 
beletristų tarpe — žodingas, 
sodraus stiliaus Juozas Baltušis 
(gimęs 1909 m.).

Pr. Naujokaičio įdėta ne tik 
daug darbo, bet ir širdies, ri
kiuojant į paskirus skyrelius 
poetus bei beletristus ir labai 
suglaustai nagrinėjant jų kūry
bą. Atskirų skyrių pavadinimai 
dirbtini dar ir dėlto, kad laiko
tarpio mastas, vadinant .“jaunes
niais poetais” net priš keletą 
metų mirusius, palyginti, pagy
venusius rašytojus, — sukelia 
keistą įspūdį. Kada “subręs” 
toks Al. Dičpetris, miręs 62 me
tų amžiaus prieš 8 metus, ar St. 
Būdavas, miręs prieš 10 metų, 
sulaukęs 56 m. amžiaus?!

Proletarinės literatūros 
dirvonuose

Pr. Naujokaitis, imdamasis 
rašyti šią literatūros istoriją, 
pasišovė užpildyti “tarybinių” 
literatūros istorikų veikalų 
spragas, pataisyti tendencingus 
nukrypimus. Kai šie pastarieji 
net 40 psl. skyrė “proletarinės 
lietuvių literatūros” bendriems 
bruožams ir prasmei, kai kita- 
tiek psl. — “demokratinės anti
fašistinės literatūros raidai” 
(plg. “Lt. literatūros istorijos” 
III t.), mūsų autoriui derėjo at
skirame skyriuje supažindinti 
skaitytojus su materialistinės 
bei revoliucinės literatūros is
torija, bendrais bruožais bei rai
da, išryškinant komunistų par
tijos lemiamą vaidmenį bei te
nykštės kritikos tendencijas. 
Tada nebūtų reikalo, nagrinė
jant atskirus rašytojus, kartoti 
“tautinės savigarbos neturėji
mą, atsiklaupimą ant kelių prieš 
okupanto politiką” (plg. 209 
psl.), nes skaitytojams būtų aiš
ku, kad “naujas veiksnys lietu
vių literatūros raidoje buvo ko
munistų partijos idėjinis vado
vavimas .. . atspindėti respubli
kos gyvenimo pertvarkymą so- 
sializmo pagrindais, auklėti ir 
sąmoninti žmones komunisti
nės pasaulėžiūros dvasia” (“Liet, 
literatūros istorija”, IV t., 6-44 
psl.). Aptarus komunistų parti
jos hegemoniją ir griežtus nuro
dymus ką ir kaip rašyti, būtų 
lengviau sutelkti revoliucinės 
vėliavos nešėjus ir akivaizdžiai 
pailiustruoti, kaip partijos įsa
kymus vykdė keturi didieji li
teratūros politrukai — A. Venc
lova, K. Korsakas, P. Cvirka ir 
J. Šimkus su visa plejada pa
klusnių sekėjų.

“Trečio fronto” žurnalas, tie
sa, išryškino “marksistinį kryp
tingumą”, tačiau dar ir šiandien 
standartizuoti to vardo beletris
tų grupę (jų buvo daugiau nei 
keturi!), kai iš to “fronto” išrie
dėjo “raudonasis komunistų 
frontas” ir išsiliejo knygų upė
mis, — nevisai tikslu. Net mū
sų minėtas V. Galinis “trečia- 
frontininkus” mini apžvalginia
me skyriuje, stengdamasis nu
statyti “antifašistinės literatū
ros raidą” ir “bandymus su
telkti pažangias literatūrines jė
gas” (plg. “Liet, literatūros is

torija”, III t., 177-233 psl.). 
Juos būtų buvę tiksliau pake
denti mūsų minėtame praleista
me skyriuje.

Taigi, ar nebuvo verta visą 
medžiagą suskirstyti, nebūtinai 
paisant atskirų rašytojų gimimo 
datos ar kokio žurnalo, o sten
giantis akivaizdžiai išryškinti 
diametraliai priešingas literatū
ros kryptis? Juk ir ten rašę to 
paties pavadinimo istoriją 
graibstėsi “buržuazinės ideolo
gijos” ar “dekadentinės litera
tūros” krypčių pašaipių antraš
čių.

Kelios pastabos
Atskirai reiktų paminėti sti

listinį atskirų kūrinių nagrinė
jimą. Atpasakoti kūrinio turinį 
gal ir nebloga, tačiau svarbiau 
nors ir glaustai išryškinti idėjas, 
charakterius, stilistines priemo
nes, kalbą ir pan. Dar įmant
riau, kai pasitenkinama net ei
lėraščių turinio gliaudymu (plg. 
L. Žitkevičiaus kūrybos nagri
nėjimą), praeinant pro pačios 
poezijos ir jos prasmės atsklei
dimą.

Iš atskirų posakių neatsargu 
ir didelių išvadų spausti: kažin, 
ar L. Žitkevičiui bei H. Radaus
kui “pasaka yra didesnė realy
bė už sudėtingą gyvenimo tikė
jimą”, kai jo cituojama V. 
Skrupskelytė tvirtina, jog Ra
dauskas “sukviečia eilėraštin ... 
visiškai realias detales, paimtas 
iš žmonių kasdieninio gyveni
mo”, kad jo eilėraščiuose “jaus
ti fizinis, medžiaginis pasaulis, 
egzistuojantis suglaustoje erd
vėje” (232-3 psl.). Realaus pa
saulio sukeliamos mintys, įtai- 
gojančios žmogišką tiesą — dar 
ne premisos, kad “jis netiki pa
sauliu, o tiki pasaka”.

Neobjektyvu tvirtinti, kad A. 
Venclovos eilėraščiai — “eiliuo
ta propagandinė publicistika” 
(208 psl.). Poeto nuoširdumą 
bei jausmą nebūtinai įrodo au
toriaus iš Lietuvos išleistos “Li
teratūros istorijos” pacituoti 
vos du tie patys posmai. “Vaka
rinės giesmės” (1971 m.) rinki
nyje A. Venclova žiūri į vienišą 
žvaigždę, ir jo širdį ramina švie
sa, verčianti svajoti ir ilgėtis 
“nežinomos laimės, nepažįsta
mų tolių”, “žemės alsavimo” 
(1975 m.) eilėraščiuose jis ap
mąsto ir mirtį, ir ateinančias 
kartas, kurios (galbūt, kaip ir 
jis) “paparčio žydinčios gėlės 
ieškos ir rasti negalės”.

Literatūros istorija bei kriti
ka verta kur kas didesnio dėme
sio nei poros liesų poezijos rin
kinių koks propagandistas eilia
kalys. Būtų buvę labai naudin
ga sintezinėje įžangoje iškelti 
mūsų kritikos raidą, principus, 
įtaką, o, rašant apie paskirus li
teratūros istorikus bei kritikus, 
pagvildenti jų literatūrines idė
jas, įtaigas ir pan. Kad marksis
tinės ideologijos kritiko K. Kor
sako kritika marksistinė, niekas 
neabejoja, tačiau ką savo svars
tymuose lietė V. Maciūnas, P. 
Juodelis ar net Br. Krivickas, 
taip ir neaišku.

Atskirai neliečiama nė to lai
kotarpio vaikų literatūra bei 
vaikams leisti žurnalai, nors 
“jaunesniųjų šio laikotarpio be
letristų” skyriuje minimi Vyt. 
Tamulaitis, M. Lukšys, o lyrikų
— K. Papečkys, L. Žitkevičius.

Labai trumpame paginos sky
relyje Pr. Naujokaitis 1918-1944 
m. laikotarpį vadina lietuvių li
teratūros žydėjimo laikotarpiu
— aukso amžiumi. Reikia tikė
tis, kad ir ateityje susidarys są
lygos tolimesniam mūsų šakotos 
literatūros kilimui, o taipgi pa
lankesnės sąlygos jos istorijai ir 
kritikai.

Literatūrinio darbo 
laukai

Pr. Naujokaitis gali ramia 
širdimi tarti: feci, quod potui
— padariau, ką galėjau.

Šioje recenzijoje išbarstytos 
pastabos — pirmasis atoveikis, 
nebūtinai keliant geras šio vei
kalo savybes, kurių anaiptol ne
stinga.

Literatūros mėgėjams ir stu
dentams dabar bus kur kas leng
viau įsivaizduoti šakotą mūsų li
teratūros medį, o turintiems 
daugiau palankių sąlygų litera
tūros žinovams — gilintis į ne
lemtų įvykių suraizgytą mūsų 
literatūrą ir prisėsti prie giles
nių studijų.

Nors kaikas žiūri Į šį veikalą 
pro perdaug tamsius akinius, ta
čiau dera padėkoti JAV LB 
Kultūros Tarybai, kad jį išleido.

Pranas Naujokaitis, LIETUVIŲ 
LITERATŪROS ISTORIJA. III 
tomas (1928-1944 m.). JAV LB 
Kultūros Tarybos leidinys nr. 3. 
Tiražas 1.000 egz., kaina 10 dol. 
Spaudos darbus atliko Vi. Vijei- 
kio spaustuvė Čikagoje. 1976 m., 
542 psl.

Prof. Antanas Klimas (kairėje) su Kento universiteto dekanu prof. Jono 
Cadzow ūkyje lituanistinių studijų savaitės metu

Vertinga lituanistikos stovykla
"Labai vertinu šiuos kursus ir raginu visus .. . 

pradėti planuoti jų lankymų"
PAULIUS KURAS

štai ir atvykau į Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos Ryšių 
Centro organizuojamą lituanisti
nių studijų stovyklą, kuri šie
met buvo surengta prie Akron, 
Ohio. Tai jau antri mano metai 
iš eilės šiuose kursuose. Ir šie
met buvau sužavėtas augštu sto
vyklos moksliniu lygiu ir sava
noriškai lankančių studentų no
ru gilintis Į lituanistiką.

Kursai prasidėjo rugpjūčio 
15 d. ir truko iki rugpjūčio 27 
d. Visi lektoriai buvo lietuviai 
profesoriai arba labai patyrę li
tuanistikos dėstytojai. Valstybi
nis Kento universitetas pripa
žįsta šituos kursus ir už juos 
duoda užskaitas. Dalyvavo 
per trisdešimt studentų net iš 
trijų kontinentų ir keturių kraš
tų! Buvo vienas studentas iš 
Australijos, viena iš Brazilijos, 
keturi iš Kanados (Anelė Ka
minskaitė iš Hamiltono, Snaigė 
Valiūnaitė iš Toronto, Petras 
Bernotas iš Toronto, Paulius 
Kuras iš Windsoro), likusieji iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Lektoriai: dr. Ilona Maziliaus- 
kienė iš Montrealio, kuri dėstė 
lietuvių prozą; dr. Benediktas 
Mačiuika iš Connecticut, kuris 
dėstė nepriklausomos Lietuvos 
ir pokarinės Lietuvos istoriją; 
dr. Rimvydas Šilbajoris iš Ohio, 
kuris dėstė poeziją; dr. Antanas 
Klimas iš Ročesterio, kuris dės
tė žodžių darybą ir kirčių moks
lą; mokytojas Stasys Barzdukas, 
Kuris dėstė linksnių mokslą; 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, kuris 
dėstė rašybą. Visi lektoriai buvo 
labai kompetentingi ir gerai pa
siruošę kalti studentam į galvas 
tiek, kiek tik jie galėjo per dvi 
savaites suvirškinti.

Stovyklavietė buvo Tėvų jė
zuitų rekolekcijų namai, labai 
gera, patogi vieta, toli nuo mies
telių ir svetimų žmonių. Sto
vyklos metu studentai naudojo
si gera lituanistikos biblioteka 
pačioje stovyklavietėje. Joje 
buvo enciklopedijos, žodynai ir 
kiti parankiniai (reference) vei
kalai. šiemet taip pat buvo be
veik visų laikraščių ir žurnalų 
paroda — išdėstyta ant stalų ir 
prieinama visiems studentams.

Studijų dienų darbotvarkė, iš
skiriant sekmadienį, buvo ta pa
ti kasdien: paskaitos prasidėda
vo devintą valandą ryto ir truk
davo iki aštuntos valandos va
karo. Pertraukos būdavo tik 
pietums ir vakarienei. Lektoriai 
dėstydavo savo kursus po valan-

DAINA AUGAITYTĖ, 1976 m. pa
vasarį baigusi Waterloo universiteto 
gamtos mokslų kursą bakalaurės 
laipsniu (environmental studies, ma
joring in geography). Gimnaziją ir 
šeštadieninę lietuvių mokyklą baigė 
Delhi, Ont. Aktyviai dalyvavo lietu
vių jaunimo veikloje kaip skaučių 
draugovės draugininke, tautinių šo
kių grupės ‘‘Palanga” šokėja. Yra 
baigusi aštuonerių metų pianino kur
są. Domisi keramika — baigė 3 mė
nesių keramikos kursą Kaliforni
joje. Planuoja studijas tęsti toliau.

dą koncentruotu metodu. Devin
tą valandą vakaro prasidėdavo 
trumpa vakarinė programa — 
dažniausiai pusantros valandos 
ilgumo.

Programos buvo įvairios ir 
gerai paruoštos savųjų arba sve
čių. Pvz. “Lietuvos laisvinimo 
byla” — paskaita, skaityta Al
gimanto Gurecko iš Vašingto
no; “Pensilvanijos lietuvių kul
tūrinis lobynas dainomis ir vaiz
dais” — Elenutės Bradūnaitės; 
“Lietuvos kinematografijos va
karas”, lietuvių kalbininkų va
karas, savos kūrybos vakaras.

Kursus lanką studentai turė
jo laikytis tik poros taisyklių: 
imti bent keturis kursus (nors 
daugumas užsiregistravo šešiem 
kursam) ir netrukdyti kitiems 
dirbantiems bei studijuojan
tiems studentams. Susidarė stip
ri darbo nuotaika, kuri tikrai 
įgalino visus gilintis ir nuolat 
dirbti be didelio įtempimo. Tai 
ir yra visos stovyklos tikslas bei 
prasmė — kad studentai sava
noriškai suvažiuotų ir gilintųsi 
į lietuvių kultūrą.

Sekmadienį, rugpjūčio 23 d., 
išklausiusi dvi paskaitas, visa 
stovykla išvažiavo į Kent uni
versitetą, kur mums buvo paro
dytas didelis lietuviškų knygų 
rinkinys, kuriuo mūsų studen
tai galėjo naudotis savo dar
bams. Po to visi nuvykome į dr. 
Jono Cadzow vaismedžių ūkį 
pietums ir praleisti linksmos 
popietės. Ten nebesirūpinom 
sakinių skyryba, Aisčio poezija 
ar nederinamojo pažyminio 
įvardininko vartojimo proble
momis. Kepėm kotletus, bėginė
jome paskui žąsis, lakstėme su 
šunimis, dainavome liaudies dai
nas ir kalbėjomės čia, kaip vi
sur kitur, tik lietuviškai.

Anksčiau minėtas dr. Jonas 
Cadzow yra šių kursų ryšinin
kas su Kent universitetu, kur 
jis dėsto Rytų Europos istoriją, 
skirdamas specialų dėmesį Lie
tuvos istorijai. Jo pastangomis, 
ir tik jo pastangomis Kento 
universitete dabar galima mo
kytis lietuvių kalbos. Jo biblio
teka turi didelį lituanistikos rin
kinį. Taip pat iš dalies jo ir PL 
JS Ryšių Centro pastangomis ši
tie kursai yra rengiami jau tre
ti metai iš eilės.

Šios studijų savaitės yra vie
nintelė vieta, kur išeivijos lie
tuviai studentai, baigę lituanis
tines mokyklas bei kursus, gali 
toliau gilintis universitetinio 
lygio lituanistikoje. Būdamas 
jau dvejų metų stovyklos “ve
teranas”, aš labai vertinu šiuos 
kursus ir raginu visus, kurie 
yra nors truputį susidomėję, li
tuanistika, pradėti planuoti kur
sų lankymą ateinančiais metais, 
kai programa bus net praplėsta.

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ DIENOS, nr. 5, 1976 

m. gegužė. Mėnesinis gausiai iliust
ruotas žurnalas lietuvių ir anglų 
kalbomis, leidžiamas A. F. Skiriaus, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Cal. 
90029, USA.

PENKTOJI LAIVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ. Išleido Penktosios Tau
tinių Šokių Šventės Komitetas 1976 
m. Čikagoje. Redagavo Danutė Bin- 
dokienė. Viršelis ir iliustracijos 
Ados Korsakaitės-Sutkuvienės. Spau
dė "Draugo” spaustuvė.

PALIKE TĖVIŠKĖS NAMUS. Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinės Čikago
je. Tai pirmoji Etninės Lietuvių En
ciklopedijos knyga, turinti didelio 
formato (albumo) 252 psl. Redakto
rius — kun. Algimantas Kezys, SJ, 
dailininkai — Vincas Lukas ir Vili
ja Eivaitė (padėjėja). Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Išleido Lietuvių 
Foto Archyvas (2345 West 56th 
Street, Chicago, Ill. 60636, USA) 
1976 m.

JOURNAL OF BALTIC STUDIES, 
volume VII, number 2, Summer 
1976. Editor Arvids Ziedonis, Jr., 
Muhlenberg College, Allentown, Pa. 
18104, USA.
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□ KlILTMĖJE VEIKLOJE
LOS ANGELES DRAMOS SAM

BŪRIS Kalifornijos Lietuvių Dienos 
proga rugsėjo 25 d. suvaidins čika- 
giečio Anatolijaus Kairio “Sidabri
nę dieną”, režisuotą Dalilos Mackia- 
lienės. Tikimasi, jog premjeron at
vyks ir pats šio kūrinio autorius. 
Kalifornijos Lietuvių Dieną organi
zuoja pirm. V. Vidugirio vadovauja
ma JAV LB Vakarų apygarda su 
Los Angeles ir Santa Monica apylin
kėmis. J jos renginius yra įtraukta 
ir dail. Aldonos Variakojienės ta
pybos darbų paroda rugsėjo 25-26 
d.d. Tautiniuose Lietuvių Namuose.

DAIL. ALEKSANDROS VITKAUS- 
KAITĖS-MERKER tapybos ir skulp
tūros paroda, susieta su JAV dvi- 
šimtmečio minėjimu, liepos 11 d. 
įvyko Wayne, N.J., William Pater
son kolegijoje, kur taip pat buvo su
rengtas ir tautinių grupių festiva
lis.

CIKAGIETIS DR. PETRAS JONI 
KAS baigia rengti spaudai platesnės 
apimties mokslinį darbą — lietuvių 
kalbos istoriją. Jis taipgi redaguoja 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos Romoje leidžiamus prof. dr. A. 
Salio “Raštus”, kurių I tomas jau yra 
surinktas. Šiam tomui išleisti $1.000 
yra paskyręs JAV Lietuvių Fondas.

JIEŠKOMA LEIDĖJO pomirtiniam 
Pulgio Andriušio raštų rinkiniui. Jis 
gyveno ir mirė Australijoje, tad rin
kinio išleidimu rūpinasi ir Australi
jos Lietuvių Fondas, šiuo metu dar 
neturintis pakankamai lėšų.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJA Romoje išleis 1972 m. 
JAV mirusio kalbininko prof. dr. 
Antano Salio “Raštus”, redaguotus 
Čikagoje gyvenančio kalbininko dr. 
Petro Joniko. Pirmasis tomas yra 
skirtas bendrinei lietuvių kalbai, 
antrasis — tikriniams vardams su 
norminėmis Lietuvos vietovardžių 
formomis, trečiasis — straipsniams 
įvairiais kalbiniais klausimais, ket
virtasis — lietuvių kalbos tarmėms. 
Kiekvienas tomas turės maždaug po 
600 puslapių, kainuos po $20. Pir
masis tomas jau baigiamas spausdin
ti. Jo kaina tiems, kurie jį užsisa
kys iki š.m. lapkričio 1 d., tik $10. 
Užsakymus siųsti L. K. Mokslo Aka
demijai, Piazza della Pilotta 4, 00187 
Roma, Italy. Užsakyme prašoma pa
žymėti, ar prenumeruojamas tik pir
masis tomas, ar visi “Raštų” tomai.

DAIL. GINOS GEŠTAUTIENĖS 
peizažų ir natiurmortų paroda lie
pos 18 — rugpjūčio 7 d.d. įvyko Los 
Angeles Roberto Camaros galerijo
je. Stambaus formato natiurmortams 
atstovavo "Pavasario puokštė”, "Gla
diolės”, “Rožių puokštė", peizažams 
— daugiausia pajūrio vaizdai, papil
dyti kelionių drobėmis “Portugali
ja”, "Costa Brava”, “Žvejų laivai 
ties Barcelona”. Posūkį į abstraktą 
liudijo tokie kūriniai, kaip “Laikas 
ir erdvė”, "Raudona burė", “Vėlyva 
saulė”, “Baltijos paplūdimys”. Žals
vų ir mėlynų spalvų vėsa išsiskyrė 
akvarelė "Mano spalvos”. Los Ange
les Barnsdall parko galerijos paro
doje birželio mėnesį dail. G. Geštau- 
tienė yra laimėjusi $500 premiją už 
paveikslą "Europos miestas”.

K A L I F O R N I E C I O JURGIO 
GLIAUDOS novelę "Tamsaus vaka
ro švitėjimas", išverstą Anšlavo Eg- 
ličio, paskelbė latvių savaitraštis 
"Latvija”, leidžiamas Londone, Bri
tanijoje. Niujorko rusų dienraštis 
“Naujasis Rusiškas Žodis" jau yra 
išspausdinęs apie 10 J. Gliaudos no
velių. Paskutinioji — "Išdidumas”. 
Liepos 4 d. J. Gliaudą atšventė sa
vo amžiaus septyniasdešimtmetį. Jis 
yra laimėjęs septynias "Draugo” 
konkurso premijas už romanus, tris 
“Dirvos” premijas už noveles. Anglų 
kalba buvo išleisti J. Gliaudos roma
nai “Namai ant smėlio”, “Ikaro so
nata” ir S. Kudirkos tragedijai skir 
ta knyga "Simas".

DR. JONUI GENIUI pilno pro
fesoriaus vardą suteikė amerikiečių 
Marylando universitetas, įvertinda
mas jo mokslinį darbą. Prof. dr. J. 
Genys yra paskelbęs apie 30 moks
linių straipsnių, vadovauja tarptau
tinėm biologijos studijom, kurios at
liekamos JAV, V. Vokietijoje, Indi
joje ir N. Zelandijoje, priklauso 
gamtos mokslų žurnalo “Chesapeake 
Science” redaktorių kolektyvui. Jis 
taipgi veikliai reiškiasi moksliniame 
bei visuomeniniame lietuvių gyve
nime.

A.a. LIUDAS JAROŠEKAS. mit
rius, muzikas, kvartetų organizato
rius bei vadovas, mirė rugpjūčio 28 
d. Rockforde, III., ištiktas širdies 
smūgio. Velionis yra kaunietis, gi
męs 1919 m., baigęs Aušros berniu
kų gimnaziją. Studijuodamas Vytau
to D. un-to technikos fakultete, 
nuo 1936 m. lankė ir Kauno konser
vatorijos J. Švedo trombono klasę. 
Dainavimą studijavo pas J. Būtėną 
ir P. Oleką Kaune, pas italą V. Tra- 
vallini Vokietijoje. Velionį labiau
siai išgarsino jo suorganizuotas vy
rų balsų kvartetas, daugiausia daina
vęs pramoginės muzikos kūrinius, 
1938 m. pradėtas bendradarbiavimas 
su Kauno radiofonu, gastrolės kituo
se Lietuvos miestuose. Įsikūręs 
Rockforde, suorganizavo mišrų cho
rą ir vadovavo vyrų chorui. Du kar
tus vėl buvo sudaręs kvartetą, su ku
riuo koncertavo kaikuriose Kanados 
ir JAV lietuvių kolonijose. Palaido
tas rugpjūčio 31 d. Rockforde.

JONO MULOKO KNYGA “Vilnius 
lenkų okupacijoje” jau renkama. 
Australijos lietuvių savaitraščio "Tė
viškės Aidai” spaustuvėje. Numato
ma išleisti prieš Kalėdas.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ- 
MUOSE vilniečiai turėjo progą susi
pažinti su žymiaisiais armėnų daili
ninkais O. Zardarianu, G. Chandžia- 
nu ir G. Cubarianu. O. Zardarianui 
šioje parodoje atstovavo jo tapyba 
— portretai, natiurmortai, peizažai, 
grafikui G. Chandžianui — armėnų 
tautos istoriją bei gyvenimą atsklei
džiantys darbai, skulptoriui G. Ču- 
barianui — istorinių bei dabartinių 
asmenybių porėtai.

NAUJASIS LIETUVOS KINO 
STUDIJOS FILMAS “Sadūto-tūto” 
jau pasiekė kino teatrų ekranus. Pa
grindiniai šio filmo veikėjai — dai
lininkai Povilas Baibokas (akt. R. 
Adomaitis) ir Petras Minkus (akt. 
J. Budraitis). Filmas nagrinėja me
nininkų problemas, didelį, įtemp
tą ir sunkų darbą, jų ryšius su gy
venimu. Scenarijų parašė V. žalake- 
vičius, kuris taip pat yra ir filmų re- 
žisorius. Filmą “Sadūto-tūto” režisa
vo A. Grikevičius, filmavo D. Pe- 
čiūra. Vaidina aktoriai — A. ir B. 
Babkauskai, N. Lepeškaitė, E. Pleš
kytė ir kt.

"GIRIOS AIDO” NAMELYJE 
Druskininkuose buvo surengtos dvi 
parodos — agronomo J. Liaukaus 
medžio drožinių ir A. Garunkščio 
miško nuotraukų. J. Liaukus iš šakų 
ir sulinkusio kamieno dalių išdrožė 
gražius šviestuvus, sukūrė įdomią 
M. K. Čiurlionio skulptūrą.

LIETUVOS DAILĖS MUZĖJUS jau 
paruošė rodinius didelei lietuvių 
liaudies meno ir profesinės dailės 
parodai, kuri šį rudenį bus surengta 
Sardinijoje Sovietų Sąjungos kultū
ros dienų rėmuose. Pagrindinė paro
dos mintis — "Tradicijos ir dabar
tis". Pasak muzėjaus direktoriaus pa
vaduotojo R. Budrio, užsieniečiai 
meno mylėtojai pirmą kartą taip pla
čiai galės susipažinti su senąja lie
tuvių medžio skulptūra, vertingiau
siais praėjusių epochų liaudies meist
rų audiniais. Lietuvių liaudies meno 
raidą, tradicijų puoselėjimą atspin
dės nuotraukos. Su profesine lietu
vių daile Sardinijos gyventojus su
pažindins pusantro šimto tapybos ir 
grafikos datbų.

VILNIAUS STYGINIS KVARTE
TAS — A. Vainiūnaitė, P. Kunca, D. 
Katkus ir A. Vasiliauskas trečią kar
tą viešėjo Austrijoje. Tarptautinia
me muzikos festivalyje Bregenco 
kurorte jie atliko kvartetinius P. 
Čaikovskio, J. Haydno ir D. Sostako- 
vičiaus kūrinius. Po šios išvykos Vil
niaus kvarteto laukė gastrolinė ke
lionė Rytų Afrikon. Savo koncertus 
kvarteto nariai pradėjo Kenijos sos
tinės Nairobio konservatorijos salė
je. Iš Kenijos bus vykstama į Tanza
niją, Etiopiją ir Mauricijų. Pirmo
sios lietuvių muzikų gastrolės R. Af
rikoje užtruks daugiau kaip mėnesį. 
Išvykos repertuare — J. Haydno, L. 
Boccherinio, M. Ravelio, P. Čaikovs
kio, D. Sostakovičiaus kompozicijos. 
Lietuviams kompozitoriams atsto
vaus M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, J. 
Pakalnio, J. Juzeliūno ir G. Kupre
vičiaus kūriniai.

DAUG ĮDOMIŲ KODINIŲ turi. 
Kauno medicinos institute įsteigtas 
farmacininkų muzėjus. Vienas pa
grindinių jo steigėjų bei iniciatorių 
yra Alfonsas Kaikaris, einantis do
cento pareigas. Muzėjaus lankytojus 
pasitinka vaistinių spintos, stalai, 
laikrodžiai, dvi baltos dail. P. Rim
šos sukurtos gulbės, atvežtos iš Dau
kanto gatvėje buvusios vaistinės. 
Vaistų pasaulin lankytojus nukelia 
gausus įvairiu indelių, buteliukų rin
kinys su lotyniškais vaistų pavadini
mais. Jų tarpe yra “Ilgo gyvenimo 
eliksyras" ir net “Plaukus švelninan
tis Veneros sirupas”. Vaistų gamy
bai atstovauja akmeninė grūstuvė, 
įvairūs malūnai, senoviška mašina 
tabletėms gaminti bei kiti įvairūs 
vaistininkų darbo įrankiai. Muzėjus 
taipgi turi daug senų dokumentų — 
Vilniaus akademijos vaistinės 1773 
m. turto apyrašą, 1828-50 m. Telšių 
vaistinės receptūros knygą, studen
to ranka užrašytą 1854-55 m. “Far
macijos kursą”. Pirmosios vaistinės 
Lietuvoje buvo atidarytos pirmojoje 
XVIII š. pusėje. 1785 m. vyriausioje 
Vilniaus mokykloje profesoriai J. 
Sartoris ir A. Sniadeckis pradėjo 
skaityti farmacijos kursą, o 1810 m. 
Vilniaus universitete buvo įsteigta 
farmacijos ir farmakologijos kated
ra.

SEPTINTOJI VILNIAUS UNI
VERSITETO kraštotyrininkų klubo 
ekskursija dvi savaites dirbo Šilalės 
rajono Kvėdarnos apylinkėje. Uni
versiteto studentams ir dėstytojams 
talkino Vilniaus dailės instituto, kon 
servatorijos studentai, Lietuvos 
mokslo akademijos institutų darbuo
tojai. Medžiagą rinko istorikų, socio
logų, etnografų, kalbininkų ir tauto
sakininkų grupės. Kalbininkai labiau 
šiai domėjosi kvėdarniškių tarme, 
kurią beveik prieš šimtą metų ap
rašė čia, Lembo kaime, gimęs Kazi
mieras Jaunius. Surinktoji medžiaga 
padės atskleisti tarmės pasikeitimus 
pastarajame šimtmetyje. Etnografai 
parsivežė šimtus aprašu, nemažai ro- 
dinių Vilniuje veikiančiam istorijos 
ir etnografijos muzėjui. Jie taipgi 
parūpino informacinės medžiagos 
apie senuosius pastatus prie Rum
šiškių įsteigtam Lietuvos liaudies 
buities muzėjui. Tautosakos fondus 
papildė apie 2.000 įrašų magnetofo
ninėse juostelėse. Istorikai ir socio
logai šioje ekspedicijoje rinko me
džiagą apie kolchozus, komunistines 
organizacijas, gyventojų kėlimąsi į 
centrines gyvenvietes. y. Kst.
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD. Perkant ar parduodant
1072 Bloor St. W. nekilnojamą nuosavybę 
Tel. 534-9286 visada Jums

sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8 • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 9 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų 916%
Antradieniais 10-3 = pensijų ir namų s-tas 8!4%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 8% 
Ketvirtadieniais 10-8 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-1 = asmenines 9!6%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto 9!6%

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

Nemokama vijų 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.

FQFNKIIQ "ONTARI° TRUST REAL ESTATE'
■ dEiHelUw įstaigos vedėjas 

patarnauja visuose nekilnojamo Telefonas
turto reikaluose 533-4414

Aut ori t e Sules SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, *96 nBr°ck Av.ę- . ° 7 (torp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radiol ir kt Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!

Verslo bei pramones pastatu elektros 

įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Ar turite sunkumų suprasti 
ką reiškia gyvybės drauda?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• RRSP — registruotą 

pensijų planą
• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas, 2 Carlton St., suite 714 
District Manager of Namai: 766-5857

Canadian Premier Life Raštinė: 363-7881

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

RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

gatve tiesiog j goražę.

• Sgžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
pajamų, o 1974 m. tos pajamos 
sumažėjo iki 4%. Taigi, pajamų 
skirtumas tarp turtingųjų, ku
riem priklauso ir didžiųjų uni
jų nariai, ir nepasiturinčiųjų ne 
mažėja, o priešingai — didėja. 
Šiuo klausimu unijos nesidomi, 
nes joms rūpi tik jų pačių finan
sinė savisauga.

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė, gindama kainų bei at
lyginimų kontrolę, spaudai pa
teikė skelbimą, paremtą statis
tiniais duomenimis. Per dešimt 
mėnesių iki 1975 m. spalio Ka
nadoje siautė 10%, o kartais ir 
dar augštesnė infliacija, susieta 
su nuolatiniu pragyvenimo bran
gimu. Šiemetinės pragyvenimo 
išlaidos tepakilo 6,8%. Atrodo, 
iki metų pabaigos jos neper
žengs vyriausybės užsibrėžtos 
8% ribos. Iki kainų bei atlygi
nimų kontrolės įvedimo 1975 
m. atlyginimų padidinimo vi
durkis buvo 14,3%, tačiau dėl 
infliacijos atlyginimai iš tikrųjų 
tepadidėjo 3'<. šiemetiniai sta
tistikos duomenys liudija 12,9'/ 
atlyginimų padidėjimo vidurkį, 
bet dėl infliacijos sumažėjimo 
jo praktiškoji vertė pakilo iki 
3,6'Remiantis šiais duomeni
mis, kainų bei atlyginimų kont
rolė ne sumažino, o padidino 
kanadiečių pajamas.

Kanados Estų Tarybos vice- 
pirm. L. Leivatas pasikalbėjime 
su dienraščio “Toronto Sun” 
redakcijos atstovu R. MacDon- 
aldu atskleidė šiurpią tragediją 
Estijoje, vienoje darbininkų po
ilsio stovykloje prie Suomijos 
Įlankos. Rugpjūčio 7 d. į šią sto
vyklavietę, kurioje vasarojo du
jų bendrovės tarnautojai, Įsiver
žė du girti rusai pasienio sargy
biniai, ginkluoti kulkosvai
džiais. Kai vadovybė paprašė 
juos išeiti iš stovyklos, jiedu 
pradėjo šaudyti į stovyklavusius 
estus. Vienas rusas, nušovus ke
letą estų, matyt, išsipagiriojo ir 
bandė sustabdyti savo draugą, 
bet pats jo buvo nušautas. Tada 
tas taip įsismagino, kad bėgio
damas ėmė šaudyti į kiekvieną 
palapinę, o paskui ginklą nu
kreipė Į save. Šio incidento me
tu vietoje žuvo aštuoni estai, li
goninėje mirė trys. Daug sužeis
tų estų neteko kojų ar rankų, 
nes buvo panaudotos sprogstan
čios “dum-dum” kulkos, pada
rančios dideles žaizdas. Augštie- 
ji pasienio sargybos karininkai, 
atskridę iš Leningrado, mėgino 
nuslėpti šį įvyki, pasiimdami net 
tas palapines, kuriose buvo kul
kų žymės, tačiau žinia apie šias 
skerdynes pasiekė Švedijoj vei
kiančią estų informacijos agen
tūrą. Torontietis Kanados Estų 
Tarybos vicepirm. L. Leivatas 
kanadiečiui žurnalistui R. Mac- 
Donaldui pabrėžė, kad šis įvy
kis liudija didelę neapykantą 
tarp pavergėjų rusų ir paverg

^SPORTAS
Š. Amerikos lietuvių golfo pirmenybės

Rugpjūčio 21-22 d.d. Bay City, 
Mich., įvyko S. Amerikos lietuvių 
golfo pirmenybės ir tarpmiestinės 
varžybos. Pirmenybėse dalyvavo apie 
100 golfininkų iš Čikagos, Detroito, 
Klevelando ir Toronto. Visos varžy
bos buvo vertinamos pagal dviejų 
dienų pasekmes. Komandinėse pir
menybėse 1 v. laimėjo l oji Toronto 
komanda, tik 6 taškais nugalėjusi 
savo nuolatinį priešininką 1 Čikagos 
komandą.

Komandinių rungtynių pasekmės: 
Toronto 1 — 1008, Čikagos I — 1014, 
Detroitas — 1062, Toronto II — 
1136, Čikagos 11 — 1145, Klevelan- 
das — 1213. Pirmąją Toronto ko
mandą sudarė: V. Sergantis 82+ 79, 
A. Sergantis 77185, S. Podsadeckis 
78 + 84, A. Siminkevičius 82186, Zu- 
bas 90 84, Alg. Simanavičius 89+92, 
Jull 91 i 91, B Zubas 92 i 94, V. Ubci- 
ka 98 t 89. Antrąją Toronto komandą 
sudarė: P. Stauskas, R. Strimaitis, L. 
Radzevičius, J. Išganaitis, J. Banai
tis, S. Krasauskas, V. Siminkevičius, 
V. Pulkys, M. Ignatavičius. Koman
dinėse varžybose taškai buvo užskai
tomi tik pirmų šešių žaidėjų.

Individualinėse vyrų A klasės var
žybose I v. laimėjo Čikagos M. Pet
rošius 74+75 pasekme. Antrą vietą 
laimėjo torontiškis V. Sergantis, jn., 
82+79 pasekme. Trečią vietą dalijo
si torontiškiai A. Sergantis ir S. Pod
sadeckis po 162.

Vyrų B klasėje I v. su labai gera 
pasekme laimėjo Čikagos D. Kai 76+ 
78. Antroji vieta atiteko Toronto P. 
Stauskui 88+87. Moterų klasėje pir
mą vietą laimėjo E. Kėkštienė su 
109:102 pasekme. Su išlyginamai
siais smūgiais 1 v. atiteko Toronto 
V. Sergaučiui.

Pirmenybės buvo gerai suorgani
zuotos ir praėjo sklandžiai. Aikšty
nas buvo sunkokas, tad nenuostabu, 
kad daugelio žaidėjų pasekmės ga
na geros. Tik du žaidėjai M. Petro
šius ir D. Kai abi dienas sužaidė že
miau 80.

Sekančios pirmenybės ir tarpmies
tinės varžybos įvyks 1977 m. Čika
goje. A. S.

Taida Supronaitė, ilgametė Toron
to vytietė, anksčiau pasižymėjusi 
krepšinyje ir lengvojoje atletikoje, 
ištekėjo. Vestuvės įvyko malonioje 
ir iškilmingoje nuotaikoje. Jaunasis 
Brian Hunter, kaip ir Taida, yra mo
kytojas. Vytiečiai abiem linki daug 
džiaugsmo dienų.

Rūta Gerulaitytė, garsiojo lauko 
teniso Vito Gerulaičio sesuo, buvo 
netoli savo pirmo profesijonalinio te
niso turnyro pergalės. Moterų teni
so sąjungos kviestų žaidėjų turnyre 
Westchesteryje jai teko antroji vie
ta. Baigmėje, po užtikrintai laimėto 
pirmo seto 6:1 ir artimo antrojo se
to 7:5, ji pralaimėjo lemiamą setą 
6:3 pasekme. $10.000 ir meisterės ti
tulas atiteko Beth Norton.

Vitas Gerulaitis dalyvavo JAV at
virame lauko teniso turnyre Forest 
Hills, N.Y. žios varžybos laikomos 
svarbiausiu teniso turnyru po Wim- 
bledono. Vitas buvo išskirtinių žai
dėjų grupėje (nr. 16). Po trijų lai
mėjimų ketvirtame rate jam teko 
susitikti su pirmąja žaidynių rakete 
Jimmy Connors, koriam jis pralai
mėjo 6:4, 6:3 ir 6:1. J. B.

Paulius Klevines dalyvavo tarp
tautiniame stalo teniso turnyre Ka
nados parodos metu Toronte. Net 
dvi jo nuotraukas išspausdino sa
vaitraštis “Mississauga News”, turįs 
didelį tiražą. Pasak jų, P. Klevinas, 
gyvenąs Mississaugoje, gerai pasiro
dė ir pasiekė ketvirtbaimį. Turnyro 
laimėtoju tapo Dan Seemiller iš 
Pittsburgo.

Amerikiečių sporto savaitraštis 
“Sports Illustrated” 1976 m. rugpjū
čio 30 d. laidoje išspausdino infor
macinį strapisnį apie geriausius JAV 
teniso žaidėjus. Jų gerumas nusta
tytas JAV teniso sąjungos pagal 12 
mėnesių pasekmes. Dvidešimties žai
dėjų sąraše Vitas Kevin Gerulaitis 
įrašytas ketvirtuoju.

Kanados įvykiai

Ateitininkų žinios
Toronto moksleivių ateitininkų 

rengti savaitgalio kursai rugsėjo 10- 
12 dienomis pranciškonų stovykla
vietėje Wasagoje susilaukė 30 da
lyvių iš Toronto, Hamiltono ir kai- 
kurių JAV vietovių. Pagrindinė sto
vyklos tema buvo "Lietuvis jaunuo
lis dviejuose pasauliuose (kultūro
se)”. Paskaitas skaitė Rasa Bukšai- 
tytė iš Toronto ir Petras Kisielius, 
jn., iš Čikagos. Ta pačai tema buvo 
surengtas ir simpoziumas. Jo na
riais buvo: Giedrė Cepaitytė, Laimis 
Andrulis, Dana Jokūbaitytė, Loreta 
Ulbaitė. Kursai prasidėjo penktadie
nio vakarą, baigėsi sekmadienį 9 v. 
r Mišiomis, kurias atnašavo ir žodį 
tarė stovyklos kapelionas kun. A. 
Prakapas, OFM. Kursus organizavo 
Toronto moksleivių ateitininkų kuo
pos valdyba, kuriai pirmininkauja 
Rima Gustainytė. Valdybai talkino 
Ramunė Ulbaitė, Lina Vaitiekūnai
tė, Rimas Kuliavas.

Skautų veikla
• Rugsėjo 28 d., 7.30 v.v., skautų 

būkle šaukiamas postovyklinis vado- 
vų-vių posėdis. Stovyklavę XIV Ro
muvos stovykloje kviečiami būtinai 
dalyvauti.

• Skautiškas ačiū visoms mieloms 
šeimininkėms, kurios maitino šios 
vasaros stovyklaujančius skautus.

• Žiemos sezono veiklos atidary
mas—spalio 3 d. "Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntai renkasi į Prisikėlimo 
parapijos salę 11 v.r. Po Mišių Paro
dų salėje įvyks trumpa abiejų tun
tų sueiga. Popiet Lietuvių Namuose 
turėsime LSS pirmūno v.s. P. Jurgė- 
los knygos “Lietuviškoji skautija” 
sutiktuves ir sol. G. Capkauskienės 
koncertą, į kurį bilietus platina To
ronto skautininkai-kės. Visi kviečia
mi.

• "Šatrijos” tunte į vair. 1. pakelta 
D. Kuzmaitė, į vi. 1. — R. Bubelytė.

• Romuvos stovykloje vyr. skau
čių įžodį davė: R. Jankaitytė, A. 
Vaitkutė, A. Varankaitė, R. Pilipavi- 
čiūtė ir J. Melnykaitė. C. S.

• Romuvos stovyklos sportinio 
šaudymo varžybose Toronto VI. Pūt- 
vio šaulių kuopos pereinamąją trofė- 
ją skautam laimėjo Mindaugo dr-vė. 
Hamiltono DLK Algirdo šaulių kuo
pos pereinamąją trofėją skautėm 
laimėjo “Berželių” dr-vė. Individua
lines trofėjas laimėjo: Algis Maine- 
lis, Vytenis Gotceitas, Paulius Staus-

tųjų estų. Rusai- visomis prie
monėmis stengiasi rusinti Bal
tijos valstybes, kurias po II D. 
karo padarė savo komunistinės 
imperijos dalimi. Pastaraisiais 
metais pagrindinius darbus jose 
perėmė rusai, p kadaise buvusių 
nepriklausomų respublikų gy
ventojus siunčia kitur. Rugsėjo 
9 d. paskelbtame pokalbyje L. 
Leivatas konstatuoja, kad toks 
sistemingas trijų Baltijos res
publikų kalbos, kultūros ir net 
gyventojų šalinimas yra aiški 
tautžudystės apraiška.

Kanados biudžetinių 1976-77 
m. pirmųjų keturių mėnesių de
ficitas pasiekė $2.358.000.000. 
Valdžios iždas turėjo $12.431.- 
000.000 išlaidų ir tik $10.073.- 
000.000 pajamų. 1975-76 m. biu
džete tame pačiame keturių mė
nesių laikotarpyje deficito tu
rėta gerokai mažiau — $1.459.- 
000.000. Taigi, nors su infliaci
ja stengiamasi kovoti atlygini
mų bei kainų kontrolės įvedimu, 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė neįstengia sustabdyti val
dinių išlaidų didėjimo, gerokai 
prašokančio pajamas.

Kanados pajamų mokesčių 
departamento paskelbti 1974 m. 
duomenys nuvainikavo Ontario 
Oakvillės miestelį, kurio gyven
tojai lig šiol turėdavo didžiau
sią visoje Kanadoje metinio už
darbio vidurkį. Jį jie pasiekda
vo dėl gerus atlyginimus mokan
čios Fordo automobilių gamyk
los. 1974 m. uždarbio vidurkio 
lentelėje I vieta teko Kvebeko 
pru-aici.ios oept-iies mieoieuul 
su $12.592. Jame yra geležies ir 
plieno gamykla. Oakvilliečiai at
sidūrė II vietoje su $12.212. 
Trečioji vieta su $11.659 pri
klauso Britų Kolumbijos Alber- 
ni vietovei, ketvirtoji su $11.- 
298 — Toronto pašonėje esan
čiai Mississaugai. Didieji mies
tai pagal gyventojų uždarbio vi
durkį užėmė šias pozicijas: šeš
toj vietoj buvo Otava ($11.099), 
aštuntoj — Montrealis ($10.- 
872), 12-toj — Vankuveris ($10.- 
629), 19-toj — Torontas ($10.- 
481), 33-čioj — Edmontonas 
($10.218), 62-roj — Halifaksas 
($9.606), 73-čioj — Winnipegas 
($9.463). Visos Kanados mastu 
vidutinis metinis vyrų uždarbis 
buvo $11.736, moterų — $6.734.

Viešųjų Kanados darbininkų 
unija CUPE, turinti 225.000 na
rių, reiškia griežtą protestą 
prieš federacinės vyriausybės 
įvestą metinį atlyginimų didi
nimą 8-12%. Ši unija savo rašti
nėse Otavoje ir kituose Kana
dos miestuose turi apie 100 tar
nautojų. Pasibaigus sutarčiai, 
jiems buvo pasiūlyta algas šie
met padidinti 3,5% ir sekan
čiais metais taip pat 3,5%. Tar
nautojai, nepatenkinti tokiu pa
siūlymu, pagrasino streiku. Jiem 
atrodo juokinga, kad unija na
riams reikalauja atlyginimus

kas; skautėm: Liuda Keršytė, Lina 
Žiedonytė, Kristina Garbaliauskaitė.

Nuoširdi padėka Hamiltono Me
džiotojų ir Žūklautojų Klubui “Gied
raitis” už $47 dovaną šoviniam ir To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopai už 
$40 dovaną šoviniam, kurie padėjo 
jaunimui susipažinti su šaudymo 
sportu ir šautuvo vartojimu.

V. Keturakis, 
šaudymo instruktorius

Studentų žinios
Jaunimas, kuris domisi ekskdrsi, 

ja į Acapulco, gali jau dabar re
gistruotis. Platesnių informacijų tei
rautis pas Andrių Rasiulį tel. 241- 
0895 arba Liliją Zenkevičiūtė tel. 
231-1492 vakarais.

Violeta Rakauskaitė, estradinė dai
nininkė, kuri ilgą laiką koncertavo 
su "Trimito” orkestru okupuotoje 
Lietuvoje, vėliau dainavo kaip so
listė Europoje ir JAV-se, atvažiuoja 
į Torontą; koncertuos Lietuvių Na
muose rugsėjo 26, sekmadienį, 4 v. 
p.p. Studentams įėjimas — $2.

LEONARDAS PLACIAKIS (Len 
Platt), baigęs geografiją ir fizinį 
auklėjimą bakalauro laipsniu (Ho
nour BSc in Education) Tulsos uni
versitete JAV-se. Gimnaziją baigė 
Mississaugoje, Ont. Kaip pasižymėjęs 
sporte gavo Tulsos, Oklahomoje, uni
versiteto stipendiją. Kiekvienais me
tais buvo studentų garbės sąrašuose 
(on Presidents and Deans Honour 
roll). Baigęs universitetą pasirašė 
sutartį su Vankuverio “B. C. Lions” 
futbolo komanda kaip profesijonalas 
žaidėjas. Gyvendamas Mississaugoje 
buvo Aušros sporto klubo krepšinio 
žaidėju. Toronte mokėsi lituanisti
nėje mokykloje, žaidė Vyčio ir Auš
ros krepšinio komandose, treniravo 
lengvaatlečius; 1972 m. buvo išrink
tas geriausiu metų sportininku. Yra 
baigęs krepšinio žaidynių teisėjų 
kursus ir daug kartų teisėjavęs rung, 
tynėse. Salia sportinės veiklos, mo
kytojaus gimnazijoje — dėstys fizi
nį auklėjimą ir geografiją. Žada tai. 
kinti Toronto lietuvių sporto klu
bams jaunų sportininkų auklėjimo 
ir kitais klausimais.

• Jaunimas yra mūsų gyvenimo 
šaknys. Jos nudžius — išnyks ir vir
šūnės: garsiosios dainų šventės, di
dingos šokių šventės ir nebebus kam 
žodžio tarti dėl Lietuvos laisvės.

M. KRUPAVIČIUS

didinti daugiau kaip 12% į me
tus, o savo tarnautojams siūlo 
tik 3,5%.

Alfonsas A. Garbenis

Per paskutinius 25 
metus Al. Garbenis 
(tėvas) tarnavo To
ronto lietuviams 
namų reikalais. To
liau tarnaus tėvas 
ir sūnus Garbeniai

Alfonsas Wm. Garbenis, B.A.

GARBENS
REAL ESTATE

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

PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR 
NETOLI LIETUVIU NAMU

BLOOR — DUNDAS RAJONE, arti 1 m £Iamų, 7 kambariai per 
2 augštu; atskiras:? f) U O ’-^Aios, įvažiavimas, garažai; 
palikimas; reikia P Ruduoti; prašoma kaina tik $61,500.
ARTI TORONTO LIETUVIŲ NAMįL A S enerių metų senumo 
namas, 3 miegamųjų U O •„S*/.lSniu, užbaigtas rūsys,
privatus Įvaziavim.p A “r rašom a kaina $69.900. Namas išmo
kėtas.
WESTMINSTER G-VĖ, atskiras 11 kambarių pajamų namas ($131 į 
savaitę), be to, savininkui butas; parduodama su visais baldais; vie
nas atviras mortgičius 10%; geras investavimas.
BOUSTEAD, atskiras tributis, 13 kambarių per 3 augštus, vandeniu 
apšildomas; gilus sklypas, privatus įvažiavimas, 2 garažai; arti Lie
tuvių Namų ir požeminio.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE
PINECREST GATVE, atskiras 3 A Ss> kambarių; šildo
mas vandeniu; 3 ROtJO ’ feioj vietoj; savininkas ima 
atgal inortgičių; i (važiavimas, garažas.
DOVERCOURT, atskiras 10 kambarių namas, 3 augštų, vandeniu 
apšildomas; 3 virtuvės, 2 garažai, labai gilus sklypas; gana žema 
kaina.
INDIAN GROVE, septyni kambariai per 2 augštu, 4 kambariai pir
majame, 2 virtuvės ir 2 prausyklos; yra įvažiavimas ir garažas; Bloor 
gatvės susisiekimas; prašoma kaina — $56.500; nuosavybė gerame 
stovyje.
MARGARETA GATVĖ, atskiras, pilnai sumodernintas 6 kambarių 
namas; 2 virtuvės, privatus įvažiavimas, garažas; mažas jmokėjimas; 
arti Bloor gatvės.
BLOOR — DUNDAS. Krautuvė — nuosavybė ir “Laundromat” vers
las, dviejų miegamųjų butas viršuje; pajamos virš $16.000 į metus; 
prašoma kaina — $95.000, įmokėti $40.000.
DUNDAS — DOVERCOURT, pusiau atskiras namas, 3 augštų, “auk
siniame stovyje; 3 virtuvės; vienas atviras mortgičius; nebrangi Kaina.

STAYNER, ONT., 14 akru f A S’^es*a*s> tvartas ir dar
žinė, ūkis yra m p ARDUMtiKrai geras pirkinys; galima 
padalinti sklypai.,1 "
PT. SEVERN — WAUBAUSHENE, gražus 1 akro statybos sklypas 
(Ropės subdivision), ežero privilegijos, įvestas vanduo; kelias asfal
tuotas (šiais metais); palikimas; savininkas Floridoj; parduoda pigiai.

VAKARAIS SKAMBINKITE I NAMUS
Alfonsas A. Alfonsas Wm. Stasys
GARBENIS GARBENIS DARGIS
489-1543 769-0656 766-3925

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA:

9%% už 2 m. term. dep.
9% už 1 m. term .dep.

814% už pensiją ir namų planą
8!4% už spec, taupymo sąsk.
71/z% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 13

IMA:

9’/i% už asm. paskolas 

9]/i% už mortgičius

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta). 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

CHOLKHn
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

PRINCE EDWARD — BLOOR, atskiras 2-jų miegamųjų vienos šei
mos namas; garažas su privačiu įvažiavimu; prie pat Bloor gatvės.
BLOOR — JANE, atskiras 6 kambarių namas; kvadratinis planas, 
naujas šildymas, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys; garažas su privačiu 
įvažiavimu, didelis kiemas, gražus viduje.
SHAVER — BLOOR, puikus 4 miegmųjų vienaaugštis; 3 prausyklos, 
pilnai užbaigtas rūsys su baru ir atviru iš akmens židiniu, dideli kam
bariai; garažas su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE—BLOOR, 11 kambarių per 2 augštus gražus atskiras 
namas; 3 prausyklos, pilnai užbaigtas rūsys; garažas su privačiu įva
žiavimu; prašoma kiną $80.500; netoli Bloor.
PRINCE EDWARD DR. — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugš
tis; užbaigtas rūsys su baru ir atviru židiniu; didžiulis kiemas su 
maudymosi baseinu; garažas su privačiu įvažiavimu.
ETOBICOKE, 10 butų apartamentas, maždaug 13 metų senumo; visi 
butai bangolo dydžio su balkonais; gauna apie $28.000 pajamų.

Pranas-Frank Kerberis

P. KERBERIS, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
* rezidenciniai

Toronto Real Estate Board narys * komerciniai
1055 Bloor Street West * investaci jos
A. (Blue) Bliūdžius * mortgičioi

' ' - įkainojimas
Telefonai 534-9246, namų 537-2291 namų drauda



(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tų aiškinimą šokio, raudos ir 
Dievo garbinimo. Jis taipgi pa
brėžė biuletenyje, kad tik dr. 
M. Liuterio reformacija iškėlė 
lietuvių kalbą, rekomenduoda
mas skaityti J. Kralikausko ro
maną “Martynas Mažvydas Vil
niuje”. Ęo pamaldų salėje įvy
ko priėmimas, kuriame dalyva
vo tautiečiai iš įvairių vietovių.

'rūkstančiai žiūrovų
Pagrindinis tautinių šokių ak

tas įvyko “International Amphi- 
teatre”, kuriame yra nepilni 
9000 sėdimų vietų. Visi bilietai 
buvo išparduoti prieš mėnesį 
laiko. Daug kas atvyko Čikagon 
be bilietų. Rengėjai negalėjo 
įleisti daug stovinčių dėl gais
rininkų reikalavimų, visdėlto 
žymi dalis galėjo patekti. Pri
dėjus 2000 šokėjų, susidarė 
11.000 minia. Amerikiečiai ko
respondentai skelbė 12.000 da
lyvių. Jeigu ir pertempė, tai la
bai nedaug.

Gana punktualiai, apie 2 v. 
p.p., JAV prezidento žmona Bet
ty Ford atvyko į amfiteatrą, ly
dima amerikiečių ir lietuvių 
pareigūnų. Grojant orkestrui, 
visi sutojo ir kėlė viešniai ova
cijas. Ji, gavusi gėlių puokštę, 
plačiais mostais sveikino lietu
vius. Nutilus ilgoms ovacijoms, 
viešnia atsisėdo, ir prasidėjo 
įžanginė šventės dalis. Grojant 
orkestrui, buvo įneštos vėlia
vos. Pasirodė tautinių šokių 
šventės meninės dalies vadovė 
Galina Gobienė, kuri grakščiu, 
drąsiu žingsniu ėjo į garbės pa
kylą. Tada ėmė žygiuoti tauti
nių šokių grupės, atvykusios iš 
Britanijos, Venecuelos ir Kana
dos. (Turėjo dalyvauti ir Bra
zilija, bet šokėjai iš ten nega
lėjo atvykti, nes už kiekvieną 
šokėją Brazilijos vyriausybė pa
reikalavo po $1000 užstato), 
pventės pranešėjos Julija Cijū- 
nelienė ir Jolita Kriaučeliūnai- 
tė per garsiakalbių sistemą skel
bė žygiuojančių grupių pavadi
nimus, bet pučiamųjų orkestras 
viską užgožė. Žiūrovai atpažino 
grupes iš jų nešamų transpa
rantų. Žygiavo trys kategorijos 
šokėjų: vaikai, jaunimas ir ve
teranai. Vieni ėjo koja į koją, 
o kiti, ypač jauniai, nepaisė 
takto.

Himnai ir kalbos
Išsirikiavus šokėjams, pasi

girdo JAV ir Lietuvos himnai. 
Sustoję žiūrovai žvelgė į vidury 
amfiteatro plevėsuojančias tų 
valstybių vėliavas. Lietuviškų 
spalvų juosta buvo papuošta ir 
vierto balkono (virš pakylos) 
priekinė siena. Šiaipjau patal
pos papuošimas buvo perdaug 
kuklus.

Atidarymo žodį tarė šventės 
rengėjų komiteto pirm. Br. Juo
delis anglų ir lietuvių kalbomis, 
išreikšdamas dėkingumą Ameri

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

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

1113 Dundas St. W., EI) e4e4 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario Te«. 533-5454 NUOLAIDA

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ draudos bendrovių atstovybė •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE mIrKET 
335 Roncesvalles Avė., _ , _ r--*r-
Toronto, On,»no Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas ♦

įvairūs siuntiniai ir 
a j Lietuvę, Latviją, Estiją,

U00CITI 03 Ukrainą, Sov. Sąjungą
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19*14 svarų 
Qtyno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
ontradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vokoro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ r> |x; — 482 Ronce«volle» Avė.,
įstaiga Baltic Exporting Co. Toronto 3 Ontorio 
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Šventė su gera ateitimi
kai dvišimtinečio sukakties pro
ga. Taipgi prabilo į lietuvius 
sen. Charles H. Percy ir Illinois 
gubernatorius D. Walker, abu 
ištardami po porą žodžių lietu
viškai. Pastarasis š.m. rugsėjo 
5 d. paskelbė Illinois Lietuvių 
Diena, o sen. Percy pabrėžė, 
kad lietuviai prez. G. Fordo as
menyje turi tokį Lietuvos lais
vės gynėją, kokio lig šiol Va
šingtone niekad neturėjo. Ame
rikos dvišimtmečio diplomą 
šventės rengėjams įteikė Čika
gos miesto burmistro atstovas 
Jack Reilly.

Prezidentienės “labas”
Pranešėjas V. Adamkus, su

minėjęs augštuosius amerikie
čius pareigūnus, pristatė ir pre
zidentienę Betty Ford. Pirmasis 
jos žodis buvo lietuviškasis “la
bas”, sukėlęs didžiausias ovaci
jas. Toliau ji tarė: “Aš žinau, 
kad jūs didžiuojatės savo tauty
be, bet kartu sieloj atės ir savo 
tėvyne. Prezidentas prašė mane 
pasakyti jums, kad jis taip pat 
dalinasi tuo rūpesčiu. Jis jau 
nuo seno remia Rytų Europos 
tautų laisvės troškimą, ši pa
rama bus tęsiama.”

Jos kalba buvo palydėta il
gais plojimais. Čia pat jai buvo 
įteikta dovana — tautiniai dra
bužiai. Pranešėjas V. Adamkus 
tarė: “Tai reiškia, kad Jūs ta
pote garbės šokėja; galite bet- 
kada įsijungti į šokius.”

Prezidentienė buvo palydėta 
į ložę, iš kurios ji stebėjo pir
mąją šokių programos dalį. Ei
dama pro šokėjų gretas, ji svei
kinosi su šokėjais, o Saugumo 
pareigūnai budriai sekė visus 
jos žingsnius. Po pirmosios da
lies ji išskrido į Vašingtoną.

Kai šimtai šoka ...
Nors amfiteatro arenos plotas 

didelis, bet 2000 šokėjų nega
lėjo vienu metu šokti. Dėlto te- 

..ko pasirodyti grupėmis — vai
kų, jaunimo, veteranų. Iš viso 
buvo atlikta bene 18 šokių, jų 
tarpe “Virginia Reel” — ame
rikiečių šokis JAV dvišimtme
čio proga.

Bendras šokių vaizdas buvo 
žavintis. Ypač visi gėrėjosi tais 
šokiais, kuriuose pasireiškė 
bendros figūros — linijos, rate
liai, ketvirtainiai ir kitokie de
riniai, subėgę į platų 'sutelktinį 
vienetą. Tokie šokiai buvo Auš
relė, Audėjėlė, Blezdingėlė, 
Abrūsėlis ir kt. Ypač įspūdingai 
atrodė “Virginia Reel” užbaiga, 
kurioje šokėjai sudarė simboli
nį 200 skaičių. Tie šokiai, kurie 
buvo atliekami tik savuose kvad
ratuose, nesudarė vieningo vaiz
do, nepasižymėjo nei ritmingu
mu, nei subtilumu. Užbaigai 

trūko giliau pagaunančio šokio. 
Programoje buvo įrašytas ir Ma
lūnas, bet, matyt, jo buvo atsi
sakyta.

Muzikinė šokių palyda buvo 
gana pajėgi — ją sudarė pučia
mųjų orkestras, jungtinis cho
ras ir liaudies instrumentų an
samblis. Pučiamųjų orkestrui ir 
chorui pasikeisdami dirigavo 
muzikai A. Jurgutis ir A. Mo
destas, o liaudies instrumentų 
ansambliui — A. Mikulskis, šia
me ansamblyje grojo apie 70 
muzikantų, atvykusių iš kelių 
vietovių, jų tarpe ir Toronto. 
Prie jų paruošimo daug dirbo 
O. Mikulskienė.

Šventės užbaigos žodį abiem 
kalbom pasakė JAV LB krašto 
valdybos pirm. J. Gaila, visiems 
išreikšdamas nuoširdžią padėką 
rengėjų vardu ir pranešdamas, 
kad sekanti dainų šventė įvyks 
Toronte 1978 m. *

Užgrojus orkestrui Br. Jonu
šo sukurtą maršą “Kur bakūžė 
samanota” motyvu, šokėjai la
bai gyvai, beveik šokdami, išžy
giavo iš aikštės, atsisveikindami 
žiūrovus ir sekdami išnešamas 
vėliavas. Taip baigėsi penktoji 
tautinių šokių šventė, visiems 
palikusi entuziastingą įspūdį.

Banketas
Rugsėjo 5 d. vakare McCor

mic Place salėse buvo suruoštas 
banketas šventės svečiams, dar
buotojams ir šokėjams. Dvie
jose salėse susirinko apie 2500 
tautiečių. Vakarienės bilietai — 
po $15, šokėjams — po $10. Tai 
buvo pramoginis vakaras, kuria
me dalyviams rūpėjo vakarie
nė, pažinčių atnaujinimas, susi
tikimai, šokiai. Užtat rengėjams 
buvo sunku nutildyti gausius 
svečius ir vysk. A. Deksnio in- 
vokacijai, ir kalbėtojams, ir pa
žymėjimų dalintojams, čia bu
vo pagerbti tautinių šokių mo
kytojai ir kiti kultūros darbuo
tojai.

NAUJA LOTERIJA 
"THE PROVINCIAL”
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Dabar už penkis dolerius turėsite 
penkias galimybes laimėti 
po vienq milijoną dolerių

Didesnė galimybė jums
Penki laimėjimai po vieną milijoną dolerių. 
Penki laimėjimai po vieną ketvirtadalį 
milijono. Tūkstančiai kitų laimėjimų po 
$2,500, $250 ir $50. Visi laimėjimai 
neapmokestinami Bilietas — tik $5. Šeši 
stambūs traukimai j metus: spalio 31 d. 
(Halloween), Naujų Metų išvakarėse, 
Valentino dieną, Mokesčių dieną, 
Dominijos dieną ir Darbo šventėje.

Didesnė galimybė visiems
Pelnas bus panaudotas visų gyvenimui 
pagerinti — medicininiams tyrimams ir 
su sveikata susijusioms aplinkos 
programoms remti Ontario provincijoje.

Pirmas traukimas - 
spalio 31
Bilietai jau parduodami. Tik $5. 
įsigykite juos ten, kur 
pardavinėjami ir % V
"Wintario"

Provincial
Didesnė galimybė visiems

Y IMISAS
All Seasons Travel, B.D.

Visais kelionių 
reikalais betkur
pasaulyje skambinti

2224 Dundas Street W.z tel. 533-3531
Toronto, Ontario mčr 1x3 mm 11 v. r iki 7 v. v.

Leidinys
Šventės proga buvo išspaus

dintas dailus, didelio formato 
leidinys “Penktoji laisvojo pa
saulio lietuvių tautinių šokių 
šventė”. Gaila tik, kad šis sklan
dus pavadinimas sudarkytas 3 
psl. netaisyklinga sakinio kon
strukcija. Leidinį redagavo D. 
Bindokienė, iliustravo A. Kor
sakaitė - Sutkuvienė, spausdino 
naujai pertvarkyta ofsetinė 
“Draugo” spaustuvė. Pastaro
sios darbas atliktas gražiai, iš
skyrus keletą nepavykusių pus
lapių. Leidinyje sudėta visa pa
grindinė šventės dokumentaci
ja, sveikinimai, aprašytos tauti
nių šokių grupės, įdėtos jų nuo
traukos, išspausdintas informa
cinis straipsnis apie lietuvių šo
kius abiem kalbom, surašyti au
kotojai ir neužmiršti rėmėjai — 
įvairių firmų sveikinimai bei 
skelbimai.

Spaudos balsai
Jau prieš tautinių šokių šven

tę čikagiškė amerikiečių spauda 
trumpai informavo skaitytojus 
apie rengiamą šventę ir prezi
dentienės Betty Ford dalyvavi
mą. Po šventės toji spauda pra
bilo jau gana plačiai. “Chicago 
Tribune” rugsėjo 6 d. pirmaja
me puslapyje įdėjo prezidentie
nės nuotrauką iš Waukegan, 
kur ji dalyvavo baptistų pamal
dose, ir aprašymą, kuriame pa
grindinis dėmesys teko baptis
tams ir jų pamaldoms. Lietuvių 
tautinių šokių šventei buvo pa
skirta tiktai 14 eilučių. Visai 
atvirkščiai pasielgė kitas dien
raštis “Chicago Sun-Times” rug
sėjo 6 d. laidoje — jis pirmąjį 
puslapį paskyrė lietuviams, iš
spausdino platų reportažą ir įdė
jo didelę nuotrauką preziden
tienės, priimančios tautinius 
lietuvių drabužius, prie jos sto
vinčio V. Adamkaus ir vienos 
lietuvaitės šokėjos (baptistams 
teko tiktai keliolika eilučių). 

Reportaže cituojama preziden
tienės kalba apie prezidento G. 
Fordo paramą laisvės trokštan
čioms tautoms ir pridėta pasta
ba apie porą lietuvių, kurie pi
ketavo gatvėje prieš Helsinkio 
aktą, pasirašytą ir JAV prezi
dento. Reikia manyti, kad ir ki
ti Čikagos amerikiečių laikraš
čiai mūsų šventę bus daugiau 
ar mažiau paminėję.

Neatsiliko ir televizija. Dar 
tą patį vakarą visos stotys rodė 
tautinių šokių šventės vaizdus 
ir davė komentarus. Kanados 
lietuviai juos matė daugiausia 
per IV kanalą. Radijo praneši
muose taip pat buvo paminėta 
lietuvių šventė, susijusi su JAV 
dvišimtmečio paminėjimu.

Pastabos
Stebėjusiems penktąją tauti

nių šokių šventę buvo aišku, 
kad tai pats gyvastingiausias 
mūsų renginys, turįs gerą atei
tį. Tautinių šokių populiarumas 
ir jaunimo, ir senimo gretose 
auga. Tai rodo šventės entuziaz
mas ir didelis plačiųjų masių 
susidomėjimas. Atrodo, tauti
nių šokių šventei reikia dides
nių patalpų.

Pavykęs buvo bandymas pa
naudoti ir pučiamųjų, ir liau
dies instrumentų orkestrus, ir 
jungtinį chorą. Liaudies instru
mentų orkestras, nors ir suda
rytas tik šventės atvejui, labai 
tiko ypač lyrinio pobūdžio šo
kiams. Gaila tik, kad garsiakal
bių sistema nebuvo jam pritai
kyta. Šokių atlikimo lygis buvo 
gana geras, nors galėjo būti 
daugiau gyvumo ir bendrų figū
rų. Tokiai masei šokėjų reikia 
didesnio ploto bei daugiau kvad
ratų. šokių parinkimas buvo ge
ras ta prasme, kad visuomenei 
buvo pateikti ir rečiau matomi 
tautiniai šokiai. Vaikų ir vetera
nų dalyvavimas paįvairino ir 
praturtino programą bei pade
monstravo generacijų tęstinu
mą.

Suprantama, rengėjams buvo 
daug rūpesčių, reikėjo nugalėti 
daug kliūčių, bet pasiekti rezul
tatai viską išlygino. Bv.
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Mažiau lėšų
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

mas skriaudas mūsų tautai 
skelbti savoje ir svetimoje spau
doje, per radiją ir televiziją.

2. Reikalauti, kad visi lietu
viai, kurie laikomi kalėjimuose 
ar Sibire dėl religijos bei politi
nių įsitikinimų, būtų tuojau iš
laisvinti ir grąžinti į Lietuvą.

3. Reikalauti, kad visos išnie
kintos šventovės būsų grąžintos 
tikintiesiems.

4. Reikalauti, kad visi vysku
pai, kunigai, vienuoliai ir vie
nuolės galėtų laisvai dirbti savo 
religinį darbą.

5. Reikalauti, kad tikintieji, 
nežiūrint kokį darbą bedirbtų, 
nebūtų persekiojami dėl savo 
tikėjimo.

6. Reikalauti, kad lietuvių 
kalbai būtų suteikta pirmeny
bė, kad būtų sustabdytas rusini
mas mūsų Tėvynėje, kad visi su
vežti rusai į Lietuvą būtų išgy
vendinti iš mūsų krašto.

7. Reikalauti, kad pavergtos 
Lietuvos lietuviai galėtų laisvai 
susisiekti su visu pasauliu, iš
vykti ir grįžti niekieno netruk
domi, kad lietuviai turistai, at
vykę pavergton Lietuvon, turė
tų pilną laisvę aplankyti savo gi
mines jų gyvenamose vietovėse, 
kad siunčiami siuntiniai į Tėvy-

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

apdraustas.
Skombinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

RICHARD KRUPOWICZ, B.T.G.S., 
matininkas (Ontario Land Surveyor) 

atlieka visus žemės matavimo darbus; kalba ir lietuviškai.

Adresas: 2848 Bloor St. W., Toronto, Ont. Tel. 233-6481 
412 Old Muskoka Rd., 210 N, Orillia, Ont. 
Telefonas (705) 325-6993

fasxxxxxxxssxsramssxxDxxxxxxxxxxsxxxxxxxxsxxrf

: Ganaėian dirt dflemorials£t& ■
►
> 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 Archive* 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 me* galėtume ne-
, skubėdami atlikti vi»ą menišką darbą pagal
> pageidavimu*.

Darbovietės telefonas 278-2757
, Namų telefonas 278-4529
’ ■ ~ ~ ~ - - - -------- ~ ~ --------- ~ - - - . .

743-0100
Užmiesčio nuosavybės: ūkiai, sklypai, 
žemės investacijos

FRANK BARAUSKAS, F R I., R P A.
FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor
3828 Bloor Street West • Islington, Ontario

Florida: West Palm Beach, Singer Island, Juno Beach 
NAMAI, DVIBUČIAI, DAUGIABUČIAI (condominiums) 

ROBERT DATZ, Associate of GE. Richman Realty 
Raštinės telefonas 305/844-5500, namų: 305/848-3606 

(su Prano Barausko rekomendacijomis)

D T) INSURANCE
RESHER-DARAUSKAS agency

—----------------------------------------------------------LTD.
Vedėjas — VALTERIS DREŠERIS Padėjėja — Alė Mikšienė

Tel. įstaigos: 233-3334 ir 231-266L namų 233-4446
3828 Bloor Street W., Islington, Ontario M9B 1K8 

(Prie Kipling ir Six Points Plaza)
žinotina apie namų drauda:

Dauguma draudos bendrovių reikalauja apdrausti namą 80% iki 
100% atstatymo kainos. Kitaip, įvykus ir mažam nuostoliui, bendrovė 
nėra įpareigota pilnai padengti nuostolį

Jeigu turite klausimų apie betkokią draudą, kreipkitės — 
paaiškinsime. Valteris Drešeris

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921-3924
Dorbo valondos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu
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siuntiniams 
nę būtų apdedami normaliais 
mokesčiais.

8. Naujo Amerikos preziden
to rinkimų išvakarėse baltiečiai 
turėtų imtis iniciatyvos ir su vi
sų Europos tautų pavergtaisiais 
reikalauti, kad respublikininkų 
ir demokratų partijų vadai pa
skelbtų savo programas Baltijos 
ir visų kitų Sov. Sąjungos pa
vergtų tautų išlaisvinimo reika
lu. Abiem partijom pasakyti, 
kad pavergtų tautų žmonės bal
suos tik už tą partiją, kuri aiš
kiai ir viešai pasisakys už tų 
tautų laisvę. Mes neprašome, 
kad Amerika tuoj pradętų ato
minį karą prieš Rusiją, bet kad 
ji pilnai panaudotų savo politi
nę, ekonominę ir mokslinę jė
gą toms tautoms išlaisvinti. Tų 
partijų vadai turi žinoti, kad jie 
dabar turi reikalą ne su vienu 
milijonu ar dviem, bet su dvide
šimt milijonų balsų.

9. Prašyti Sv. Tėvą, kad jis 
viešai užtartų Lietuvos tikin
čiuosius ir reikalautų jiems pil
nos tikėjimo laisvės. J. M.

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

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prie! Lietuvių 
Nomu.) eTel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neougš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

a. * Namų — Gyvybės
/ Ei A M A E * Automobilių
< * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
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Anapilio žinios

Telefonas 277-1270
— Praėjusi sekmadieni pamaldo

se talkino kun. A. Nockūnas, sve
čias iš Čikagos — atlaikė 11 v. Mi
šias ir pasakė pamokslus. Prieš sa
vaitę pagelbėjo kun. Juozas Bacevi
čius, OFM. Nuoširdi padėka.

— Praėjusi sekmadienį Wasagoje 
šj vasaros sezoną paskutinį kartą bu
vo atlaikytos pamaldos. Ateityje pa
maldos bus laikomos tik specialio
mis progomis: Padėkos Dieną, prieš 
Kalėdas ir Velykas.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidotas a.a. Sigitas Pranckūnas. Ve- 
lionies artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Tradicinis lietuvių kapinių lan
kymas prieš Vėlines bus spalio 31, 
sekmadienį, 3 v.p.p.

— Rugsėjo 11 d. susituokė Euge
nijus Rovas ir Bernadeta Aušrotai- 
tė. Padėkos laiškutyje jaunevedžiai 
rašo: "Ačiū už gražiai atliktas vestu
vių pamaldas. Prašome priimti mū
sų mažą auką S100 naujos šventovės 
statybai.'' Ačiū jiems.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a.a. Juliją Racevičienę, 11 v. 
už a.a. Julija ir Gasperą Ališaus
kus

— Pakrikštyta: Brian-Edvardas 
Federawski.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos su sekmadienio mo

kykla vyksta kas sekmadienį 9.30 
v. r.

— Antradienį, 8 v.v., pirmutinis 
tarybos posėdis po vasaros atostogų.

— Rugsėjo 11 d. Miltone, Ont., 
susituokė Liudy Jonas Jokubpreik- 
šas su Beverly Noreen Briggs. Nuo
širdžiai sveikiname jaunavedžius. 
Apeigas atliko kun. Alg. Žilinskas.

— Praėjusį sekmadienį pamaldų 
metu buvo atšvęstos a.a. Antano 
Stapkaičio metinės, kuris mirė per
nai rugsėjo 20 d., būdamas 65 m. 
amžiaus. Velionis paliko liūdinčius 
— žmoną Augustę Toronte, seserį 
ir brolį Lietuvoje.

— Rugpjūčio 30 d. mirė G. Amo- 
liavičienės patėvis Ladislaus Kai
mai, būdamas 67 m. amžiaus. Ve
lionis palaidotas King City kapinė
se rugsėjo 2 d. Ilsėkis ramybėje-

— Mūsų ligoniai: po operacijos 
sveiksta Elena Balčiūnienė; Hamil
tono gen. ligoninėje serga Augustė 
Manšienė.

Lietuvių Namų žinios
— LN pirm. J. Strazdas, valdy

bos prašomas, sugrįžo anksčiau iš 
iš atostogų nei buvo numatyta.

— Praėjusią savaitę LN svečių 
knygoje pasirašė: F. Lileikis su po
nia iš Grand Rapids, A. ir J. Mačio- 
niai, J. Matulaitis iš Niujorko, E. ir 
E. Praninskai su šeima, Z. Lukoše
vičienė, J. Matulaitis iš Čikagos, B. 
Aušrotas iš Floridos, J. ir B. Tao- 
rai iš JAV, Monika ir Feliksas So- 
daičiai iš Australijos, J. Liūdžius iš 
Anglijos Londono, J. Kalan su po
nia, A. ir S. Šturmai iš Kičenerio.

— LN informacinis susirinkimas 
įvyks spalio 17, sekmadienį, 4 v.p.p., 
LN Karaliaus Mindaugo menėje.

— Spalio 23, šeštadienį, 6.30 v.v., 
Karaliaus Mindaugo menėje įvyks 
Toronto Lietuvių Namų 25 metų su
kakties balius. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Pakvietimus jau ga- 
Įima gauti LN raštinėje ir sekma
dienio popiečių metu.

— LN biblioteka gavo dovanų: K. 
Grigaitis, gyvenąs St. Petersburg, 
Floridoje, padovanojo 170 knygų, L. 
Tamošauskas — 2, kun. V. Pikturna 
iš Niujorko — 7. Dėkui už dovanas.

— LN Pensininkų Klubas nuo š. 
m. rugsėjo 16 d. kas ketvirtadienį 
ir sekmadienį ruošia popietes su už
kandžiais ir kava. Pensininkų klubo 
valdybos posėdis įvyks rugsėjo 16, 
ketvirtadienį, 4 v.p.p.

— LN nario įnašus sumokėjo: Pra
nas Lackus, Algis Gontą, Irena Ig- 
naitienė, Stasė Bunker-Prapuoleny- 
tė po $100; Viktoras Vaičiūnas $75; 
Vyt. Martinaitis $30; Bronius Rūkš- 
telis ir Jonė Zumanis po $20.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. MGR 2N5. Tcl. 
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,____________________

MIKOLA IN IS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

JIESKOMA LIETUVĖ! MOTERIS 
prižiūrėti 5 mėnesių kūdikiui mūsų 
namuose su galimybe gyventi vieto
je. Skambinti tel. 277-1128 Mississau
ga, Ontario.

ARIZONOS PHOENIXAS ir apylin
kės yra labiausiai mėgstami dėl sau
so, šiito ir saulėto oro. Be to, nuo
savybių kainos yra daug žemesnės 
negu kitur. Kreiptis: D.~- Zakaras, 
Century 21 Realty, 8528 N. 7 St., 
Phoenix, Arizona 85020, USA.

GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM (pagal 
susitarimą), ypač vestuvėms — jau
najai, pamergėms, stalų papuošimui, 
korsažams ir kt. Skambinti V. Simin- 
kevičienei, telefonu 763-6256 po 6 v.v. 
Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Ritą Razgaitytę ir 

Romaną Galinauską, Bernadetą Auš- 
rotaitę Ir Eugenijų Rovą, sukūrusius 
lietuviškas šeimas.

— Rugsėjo 14 d. iš mūsų švento
vės palaidotas a.a. Sigitas Pranckū
nas. žmonai Olgai, seserims Emilijai 
Baltulienei ir Birutei Dabrikienei 
reiškiame gilią užuojautą.

— Vakarinės sekmadienių Mišios 
— 7 v.

— Sekmadieniais jau veikia par. 
biblioteka ir spaudos kioskas.

— Antroji rinkliava ateinantį sek
madienį — Kanados vyskupų dar
bams paremti.

— Pradėtas organizuoti berniukų 
choras. Priimami berniukai 7-13 me
tų amžiaus. Chorui vadovauja sol. V. 
Verikaitis. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į par. rastinę. Repeticijos — 
trečiadieniais 7 v.v. muzikos studi
joje.

— Suaugusių choro repeticijos — 
ketvirtadieniais, 7.30 v.v.

— Praėjusią savaitę Kennebunk
port, Me., įvyko lietuvių pranciško
nų vadovybės posėdis. Išrinkta nau
ja vadovybė: provincijolas — kun. 
Jurgis Gailiušis, viceprovincijolas — 
kun. Pranciškus Giedgaudas, pata
rėjai — kun. Placidas Barius, kun. 
Paulius Baltakis, kun. Leonardas 
Andriekus, kun. Augustinas Simana
vičius. Padaryta pakeitimų: kun. 
Juozapas Bacevičius iškeliamas į 
Kennebunkport, Me., pašaukimų di
rektoriaus ir kandidatų magistro pa
reigoms. Iš Brooklyno į Torontą at
keliamas kun. Barnabas Mikalauskas.

— Pirmojo pensininkų būrelio su
sirinkimas — rugsėjo 22 d., 4 v.p.p., 
Parodų salėje.

— Mišios šeštadienį, 8 v. — už Ig
natavičių šeimos mirusius, užpr. J. 
J, Ignatavičių; 8.30 v. — už Ireną 
Gurevičienę, užpr. vyro; 9 v. — už 
čeprauskų šeimos mirusius, užpr. M. 
Čeprauskaitės; 9.20 v. — už Uršulę 
ir Rapolą Žilėnus, užpr. A. Žilėno; 
sekrnad., 8 v. — už Oną Marcinkevi
čienę, užpr. M. Marcio ir šeimos; 9 
v. — už Kazį Karecką, užpr. žmonos 
ir vaikų; 10 v. — už Stasį Vaitiekū
ną — užpr. V. Vaitiekūnaitės; 11.30 
v. — už parapiją; 7 v.v. — už Stan
čikų šeimos mirusius, užpr. A. Z. 
Stančikų.

A.a. Sigitas Pranckūnas labai 
staigiai mirė rugsėjo 10, penk
tadienio vakarą. Grįžęs iš dar
bo Massey-Harrlsson įmonėje, 
kur buvo inspektoriumi, atsisė
do vakarieniauti savo namuose 
ir sukniubo ant kėdės. Prieš po
rą mėnesių jis turėjo operaciją. 
Kai žmonos pašaukta pirmoji 
pagalba atvažiavo, rado jau mi
rusį. Velionis buvo 57 metų am
žiaus, gimęs Meškuičiuose prie 
Šiaulių. Gimnaziją baigė Šiau
liuose ir dirbo geležinkelio tar
nyboje. Pasitraukęs į Vokietiją, 
mokėsi vokiečių kalbos ir kitų 
dalykų. Atvykęs Kanadon, gra
žiai įsikūrė Toronte ir bendra
darbiavo spaudoje, daugiausia 
“N. Lietuvoje” ir “Naujienose”. 
Taip pat bandė reikštis ir bele
tristikoje — išleisdino vieną ro
maną, buvo parašęs antrą, bet 
nebesuspėjo išspausdinti. Ang
lų spaudai rašydavo skaitytojų 
laiškus įvairiais klausimais. Ve
lionis paliko liūdinčią žmoną, 
seserį Klevelande—Birutę Dab- 
rikienę, antrą seserį Emiliją 
Baltulienę Windsore. Jo tėvai 
jau seniai mirė Lietuvoje. A.a. 
S. Pranckūnas palaidotas Sv. Jo
no lietuvių kapinėse Anapilyje 
rugsėjo 14 d. iš Prisikėlimo pa
rapijos ir šventovės.

Inž. J. Dočkus, PLB valdybos 
narys, ir p. Dočkuvienė iš Čika
gos lankėsi Toronte tarnybiniais 
reikalais. Pagal inž. D. projektą 
čia yra pastatytą naujo tipo ra
diatorių įmonė, kuri dažnai rei
kalinga jo paslaugų. P.p. Doč- 
kai dalyvavo ir B. Aušrotaitės - 
E. Rovo vestuvinėse iškilmėse. 
Jose taip pat dalyvavo ats. ma
joras J. M. Liūdžius ir J. Liū- 
džiuvienė iš Britanijos, dr. P. 
Kisielius su žmona iš Čikagos, 
S. Smalinskas ir dail. S. Sma- 
linskienė iš Detroito, p.p. Auš
rotai ir Pilipaičiai iš Floridos, 
p. Pautienienė iš Čikagos, Ri
mas Aušrotas su šeima iš Bosto
no, J. ir J. Variakojai, p.p. Kark- 
liai iš JAV, D. Buivienė iš Balti- 
morės, ponia Schaad iš Lenki
jos, Br. ir A. Stankaičiai iš Pa- 
tersono, N.J. ir kt.

EINU ŠEIMININKAUTI įvairiems 
parengimams. Skambinti A. Gata- 
veckienei tel. 535-0164 Toronte.

REIKALINGAS LIETUVIS DALI
NINKAS ar pardavėjas gerai žino
mai maisto krautuvei. Skambinti Al
bertui 535-1258 Toronte.

BLOOR — HIGH PARK RAJONE 
išnuomojamas moteriai kambarys ir 
virtuvė Skambinti tel. 762-7196 To
ronte.

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI su 
bendra virtuve. Skambinti tel. 535- 
0513 Toronte.

DAILININKAS SAULIUS JAŠKUS prie savo paveikslo "Atominė tundra”, vaizduojančio prizmę, per kuria jis 
žvelgia į pasaulį ir pergyvena jį kaip prizminę kelionę ’ ų J
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Prizminė kelionė
(A PRISMIC PILGRIMAGE)
dailininko Sauliaus Juškaus
paveikslu PARODA
HART HOUSE GALLERY 1976 m. rugsėjo 28 - spalio 15
Rengia — Hart House meno komitetas Visi kviečiami atsilankyti

Tad visi i "Grandinėlės" koncertų!

Visus 
maloniai 

kviečiame 
dalyvauti

Choro "Aidas" rėmėjų komitetas

Maža garbė svetimomis kalbomis kalbėti, Ij 
didi gėda savosios gerai nemokėti &

i

K' 
g

AUGSTESNIE.il LITUANISTINIAI 
KURSAI TORONTE

šiemet pradeda darbę spalio 5, antradienį, 7 v.v., West Park 
Secondary School patalpose (Bloor ir Dundas). Registra
cija - ten pat rugsėjo 27 ir 28 dienomis nuo 7 vai. vakaro.
Kaip ir pernai, veiks gimnazijos užskaitų klasės ir pradedančiųjų kursas.

Lietuvių Mokyklų Taryba
.M

Eugenijaus Rovo ir Bernade
tos Aušrotaitės sutuoktuvės įvy
ko rugsėjo 11 d. Prisikėlimo 
šventovėje. Apeigas atliko Lie
tuvos kankinių par. klebonas 
kun. P. Ažubalis ir kun. Eug. 
Jurgutis, OFM. Progai pritaiky
tą žodį tarė kun. P. Ažubalis. 
Solo giedojo sol. V. Verikaitis, 
vargonais palydimas muz. J. Go- 
vėdo. Ir apeigose, ir vestuvinia
me pokylyje Anapilio salėje 
dalyvavo labai daug lietuviškos 
visuomenės iš Toronto, Čikagos, 
Floridos, Detroito, Klevelando, 
Britanijos Londono, Ontario 
Londono ir kitų vietovių. Ves
tuvinis pokylis buvo pradėtas 
lietuvišku papročiu — kvieslio 
oracija, kurią puikiai atliko dr. 
Arūnas Dailydė, o svočia dr. A. 
Kazlauskienė įteikė jaunave
džiams didelį pyragą. Popie
žiaus palaiminimą perdavė kun. 
P. Ažubalis. Po vaišių jaunuo
sius sveikino jaunosios dėdė iš 
Floridos Br. Aušrotas, pasaky
damas atitinkamą kalbą. Gra
žiu, stilingu žodžiu prabilo gi
minaitė iš Čikagos Z. Juškevi
čienė, jungdama asmeninius ir 
tautinius motyvus. Nuoširdžius 
linkėjimus išreiškė p. Besąspa- 
ris. Iš jaunavedžių palydos są
mojingai kalbėjo pabrolys M. 
Valadka lietuvių ir anglų kalbo
mis. Jaunavedžių šeimų vardu 
kalbėjo tėvai — J. Rovas ir Vyt. 
Aušrotas, kuris jaunavedžiams 
įteikė dovaną iš Lietuvos — mi
niatiūrinę kraitinę skrynią. Pa

Klevelando Tautinių

ĮĖJIMAS — S5, $4, $3, o studentams, 
vaikams ir pensininkams — $4, $3, $2. 
BILIETAI GAUNAMI: Hamiltone pas 
J. Stankų, 121 Rothsay Ave., Hamilton, 
Ont. (tel. 545-5432), sekmadieniais po 
pamaldų parapijos salėje ir koncerto 
dieną prie įėjimo; TORONTE — Pri
sikėlimo ' parapijos ir Anapilio spau
dos kioskuose po pamaldų sekmadie
niais.
Visos vietos numeruotos. Salė prieš 
koncertą bus atidaryta 2 vai. po pietų.

migys ■A’Sloe/A. c\ęs)|<|(2^» <A(g)|<|(2Z/s

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į SOLISTĖS

Violetos Rakauskaitės |
LIETUVIŠKOS DAINOS fĮkonasM 

©_______________________ 6
S la7Cm fiicycAinOC «| 1976 m. rugsėjo 26,

K sekmadienį, 4 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose 
Karaliaus Mindaugo menėje

* Rengia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sųjungos valdyba *
Me)i'i6>v <v(® W6b>= «^®W(3K> MSl-ldf

skutinį pokylio žodį tarė jauna
vedys Eug. Rovas, visiems iš
reikšdamas padėką lietuvių ir 
anglų kalbomis. Pranešėjo pa
reigas gražiai atliko dr. S. Kaz
lauskas. Grojo A. Kaminsko or
kestras. Dalyvavo per 400 as
menų. Jie palydėjo jaunave
džius į naują gyvenimo etapą, 
kuriam abu yra pasiruošę, t.y. 
baigę akademinius mokslus.

Romanas Galinauskas ir Rita 
Razgaitytė susituokė rugsėjo 11 
d. Prisikėlimo šventovėje. Apei
gas atliko kun. J. Bacevičius, 
OFM. Giedojo sol. J. Sriubiškie- 
nė, vargonais palydima J. Govė- 
do. Vestuvinis pokylis buvo su
ruoštas Prisikėlimo Parodų sa
lėje. Dalyvavo arti 150 asmenų 
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t

Atidarymas — 
rugsėjo 28 d., 
8-10 v.v. Lankymo 
valandos: pirma
dieniais 1 1 v.r. — 
9v.v., kitomis die
nomis 11 v.r. — 
5 v.p.p., sekma
dieniais 2 v.p.p.
— ? v PP

X

X ■

rugsėjo 26, 
sekmadienį, 
3 v. po pietų, 
Hamiltone, 
Mohawk 
College 
auditorijoje 
(135 Fennell St. West, 
kampas West 5th St. 
ir Fennell St. W.)

>1

•>1

Bilietai — $3,00, studentams 
ir pensininkams — S2,00 
Bilietus galima iš anksto 
užsisakyti te

galima 1S anksto s 
i-lefonu 925-7646

iš įvairių vietovių. Jų tarpe bu
vo p.p. Razgaičiai iš Klevelan
do, K. Razgaitis iš Filadelfijos, 
D. Pikturnienė iš Čikagos, P. 
Adamonis su šeima iš Montera- 
lio, K. Mickus su šeima taip pat 
iš Montrealio, šeimos artimieji 
bei draugai. Taip pat dalyvavo 
keletas jaunavedžių mokslo 
draugų iš Toronto ir Winnipe- 
go. Iškalbingu ir humoro pilnu 
pranešėju buvo inž. Pr. Raizgai- 
tis. Ilgų kalbų nebuvo — ribo
tas! šeiminio pobūdžio kalbomis, 
kuriose buvo išreikšta padėka 
tėvams ir apibūdinti jaunave
džiai. Rita buvo veikli ateitinin
kė ir gimnazijoje, ir universite
te. Studijavo Toronto universi
tete sveikatos (maitinimo) 
mokslus, kuriuos baigė š.m. pa-

Dail. Saulius Jaškus (Jaškevi- 
čius) rengia savo paveikslų pa
rodą “Hart House” galerijoje 
rugsėjo 28 — spalio 15. Atida
rymas — rugsėjo 28, antradie
nį, 8-10 v.v. Tai jaunosios kar
tos talentas, jau daug kur daly
vavęs kanadiečių parodose ir 
taip pat surengęs keletą indivi
dualių parodų (Ripple's Galle
ry, Music Library ir kt.). Jo pa
veikslus yra rodžiusi savo paro
dose dailininkų draugija “Can
adian Society of Painters in Wa
tercolor”. Leidinyje “Strange 
Glory” (McLellan a. Stewart) 
yra išspausdintos trys jo repro
dukcijos. Dabar rengiama nau
ja amerikietiška laida, kurioje 
kanadiečių dailininkų nebus, 
bet bus įdėtos 6 S. Jaškaus pa
veikslų reprodukcijos. Jo pa
veikslai gaunami ir per “Fine 
Art Consultants of Canada” 
agentūrą, kuri veikia visoje Ka
nadoje. Šioje dail. S. Jaškaus 
parodoje bus įvairios technikos 
paveikslų — aliejiniai, akrili
niai, akvareliniai ir mišrūs. 
Juose dailininkas išsako savo 
pasaulį, naudodamasis forma ir 
spalva.

Dail. S. Jaškus yra gimęs 
1945 m. Vokietijoje, Hanau sto
vykloje. Mokslus baigė Kanado
je. Meno dalykų mokėsi Ontario 
meno kolegijoje, Toronto uni
versitete ir privačiai pas dail. 
V. Bričkų bei kitus. Yra gavęs 
akademinius laipsnius — ma
gistro (Master of Art) ir baka
lauro (Bachelor of Education). 
Šiuo metu jis dėsto meną Kipp- 
ling Collegiate (jau šešti metai) 
ir randa pakankamai laiko kū
rybai. Gerai kalba lietuviškai 
— šešerius metus mokėsi Mai
ronio mokykloje. Yra dalyvavęs 
ir lietuvių parodose. 1975 m. 
neteko tėvo Vlado Jaškaus, ku
ris palaidotas Sv. Jono lietuvių 
kapinėse. Motina Elena, kiek 
galėdama, padeda jaunam daili
ninkui įvairiuose reikaluose.

tu
ekskursijoje į Vilnių I

lapkričio 4-12 į
* ' s

(iš viso 8 dienos —5 dienos Vilniuje 
ir 2 dienos Maskvoje).

Skambinti V. BAČENUI
ALL SEASONS TRAVEL,' 1 

Telefonas 2224 Dundas St. W.
533-3531 Toronto, Ontario '

Greitos ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

MOKA UŽ: 
Einamqsias s-tas

DUODA PASKOLAS:
6,0% Asmenines ............................ 11.0%

Taupomąsias s-tos 8.25% Nekiln. turto 10.75%
Term. ind. 1 m. 9.5% čekių kredito .............  12.0%
Term. ind. 2 m. 9.75% Investacincs nuo ................... 11%
Term. ind. 3 m.
Duoda nemokamą gyvybės

10.0%
apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000

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

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.

vasarį, atliko praktiką ir gavo 
atsakingą darbą ligoninėje Win- 
nipege. Ten abu jaunavedžiai ir 
apsigyvens nusipirktame name. 
Romanas ten tęs inžinerijos stu
dijas. Abu gimę Toronte, bet 
profesinis darbas nuvedė į Win- 
nipegą.

“Atžalynas” pradėjo poatos- 
toginę veiklą dalyvavimu penk
tojoj tautinių šokių šventėje Či
kagoje. Dalyvavo visos trys gru
pės — vyresniųjų, vidurinė ir 
vaikų. Nuoširdžiai dėkojame 
mokytojams D. Jurkšaitytei, G. 
Strimaitienei, B. Lelienei ir va
dovei S. Leparskienei už rū
pestingą šokėjų paruošimą tai 
šventei. Rugsėjo 18 d. vyresnių
jų grupė skrenda į Thunder 
Bay, Ont., kur pasirodys meti
niame šios vietovės “Folklore 
Festival”, atstovaudama lietu

Maldininkų kelionė į Midlan- 
dą, kur yra pastatytas specialus 
kryžius Lietuvos kankiniams, 
rengiama rugsėjo 19, sekmadie
nį. Lietuviškos Mišios Midland© 
šventovėje bus 1.30 v.p.p. Au
tobusas į Midlandą tą dieną iš
vyks nuo Prisikėlimo šventovės 
11 v.r. Registruotis iš anksto 
Prisikėlimo par raštinėje.

“Varpo” choras praneša cho
ristams, kad repeticijos prasi
dės rugsėjo 21, antradienį, Lie
tuvių Namuose, 7.30 v.v. prašo
me jau pirmoje repeticijoje bū
tinai visus choristus dalyvauti. 
KvieČame ir naujus. Pradėsime 
ruoštis 25 metų sukakties pami
nėjimo šventei. Nevisų choristų 
dalyvavimas labai trukdo darbą.

Valdyba
Augštesnieji Lituanistiniai 

Kursai naujuosius mokslo me
tus pradės mokinių bei studen
tų registracija rugsėjo 28, ant
radienį, ir rugsėjo 29, trečiadie
nį, nuo 6 iki 9 v.v. West Park 
Secondary School patalpose. 
Kursus lankyti gali ir visi suin
teresuoti kaip laisvi klausytojai.

Toronto Maironio mokykla 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 
11 d. Naujų mokinių užsiregist
ravo 15. Laukiama daugiau. 
Šiais metais mokyklos taryba 
nutarė išsiuntinėti kvietimus 
visiems tėvams, kurie turi mo
kyklinio amžiaus vaikų, ir nuo
širdžiai paraginti leisti juos į 
lietuvių mokyklą. Turbūt nega
lima rasti didesnės tautinės pa
reigos, kaip auklėti savo jauną
ją kartą lietuviškoje dvasioje. 
Mokykla yra pasirengusi priim
ti įvairaus amžiaus naujus mo
kinius ir atitinkamai juos pa
skirstyti. Pamokos mokykloje 
bus šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 
12.30 v.p.p. šv. Vincento mo
kyklos patalpose tarp Ferma
nagh ir Westminster gatvių prie 
Roncesvalles.

viams. Festivalis truks dvi die
nas, ir “Atžalynas” turės net 
tris pasirodymus. Nauji šokėjai 
ir muzikantai šiuo metu mielai 
priimami. Norintieji įsirašyti į 
“Atžalyną” prašomi skambinti 
telefonu 745-1277 arba 667- 
8260. Tėvų komitetas

Atsiliepdamas į žinutę apie 
jūrų šaulių kuopą “Baltija” “T 
2” 37 nr., J. V. Šimkus prane
ša, kad nuo 1975 m. rudens jis 
nesąs nei “Baltijos” pirminin
kas, nei narys. Šiuo metu “Bal
tijai” pirmininkauja Petras Jo
nikas. J. V. Šimkus esąs atsidė
jęs studijoms.
JIEšKOMA LIETUVĖ MOTERIS 
nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 
prižiūrėti 2-jų mėnesių kūdikiui mū
sų namuose. Skambinti tel. 239-4508 
(Islington ■ Rathburn rajone Toron
te).

AUGSTESNIE.il

