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Laikas pagalvoti
Šia antrašte jums siūloma diskutuoti mano tema būtų 

sekantį pavasarį Toronte įvyksiantis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas. Jis, kaip žinome, renkasi kartą per 
penkerius metus ir Toronte bus jau antrą kartą. Keli klau
simai čia būtų diskutuotini. Kas to seimo laukia? Atro
dytų, kad pagrindinis reikalas būtų žvilgsnis į save, t.y. į 
pačią PLB ir jos problemas. Kai šis plačios apimties jungi
nys buvo steigiamas Vokietijoje prieš 35 metus, tolimon 
perspektyvon žiūrintieji mūsų patriotai su prel. M. Kru
pavičium priešakyje PLB įsivaizdavo kaip laikinį valstybės 
pakaitalą, kuriam visi lietuviai ne tik priklausytų, bet ir jo 
klausytų. Ar tai įvyko? Deja, ne. Tiesa, galime teigti, kad 
visi pasaulio lietuviai yra PLB nariai savo gimimu ir kad 
jiems atstovauja tie, kurie kandidatuoja ir kurie balsuoja. 
Tokios išvados pakanka savivaldybiniams rinkimams, ku
riuose balsuojančių būna net mažiau kaip 50%. Kartais 
netgi ir valstybiniuose rinkimuose tuo pasitenkinama. 
Bendruomenė tačiau nėra nei valstybė, nei savivaldybė. 
Balsuojančiųjų procentas čia reiškia ne tik tautiečių pasi
tikėjimą, bet ir atsakymą į klausimą, koks tautiečių skai
čius realiai mano, kad Bendruomenės organizacija tokia, 
kaip ji yra dabar, iš viso reikalinga? Jeigu skaitome, kad 
laisvame pasaulyje dar tebėra nemažiau kaip 100.000 su
augusių lietuvių ir matome, kad PLB balsavimuose jų da
lyvauja gal tik kiek daugiau kaip 10.000, tai išvada liūdna: 
palyginti mažas tautiečių procentas Bendruomenės gyve
nimu domisi.

APTARIANT PLB ateities uždavinius, tenka, žinoma, 
realiai pažiūrėti ir į turimas pajėgas. Galime pri
imti daug rezoliucijų, bet jeigu nebus kas jas vyk

do, tai jos visos bus vertos tik tiek, kiek vertas popierius, 
ant kurio parašytos. Taigi, kaip bus sudaryta sekančioji 
PLB valdyba? Ar ji bus tikrai nepartinė, kaip ją įsivaiz
davo Bendruomenės kūrėjai? Prel. Krupavičius kažkurioje 
savo raštų vietoje yra pasakęs, kad partiškumas, įneštas į 
Bendruomenę, reikš jos galą. Juk dabartinė Bendruome
nės organizacija kaikuriuose kraštuose kaip tik ir suskilo 
dėl to, kad tą nelemtąjį partiškumą nevisi vien*-d J supran
tame: kas vieniems nepartiška, tai kitiems paAišlca. Pri- 
leiskime, kad busimasis seimas nusistatys, jog į PLB val
dybą renkami tik tie asmenys, kurie tikrai sugebės savo 
partiškumą, jei tokio ir turėtų, padėti į šalį bent penke- 
riems savo kadencijos metams. Ar visoje š. Amerikoje 
surasime vietą, kurioje gyventų devyni tautiečiai, turintie
ji tokią dabar jau retą dvasinę savybę? Apie tai tikrai verta 
jau dabar pagalvoti.

KITAS opus būsimo seimo klausimas — finansai. Šiuo 
metu turime daug svarbių lietuviškųjų reikalų, ku- 

■ riems reikia daug finansų. Turime ir nemažai lietu
viškuosius pinigus organizuojančių institucijų. Nelaimė 

yra ta, kad nei visų finansinių institucijų, nei visų prašy
tojų negalime suvesti į vieną bendrą vardiklį. Bandėme 
tai prieš dešimtmetį, įkurdami Bendrąjį Finansų Komite
tą, bet niekas iš to neišėjo: ir pinigų rinkėjai, ir prašytojai 
pasirodė perdaug ambicingi, kad susėstų prie bendro sta
lo. O tuo tarpu audros debesėlių jau matome. Štai iš da
bartinės PLB valdybos girdime balsų, kad busimasis sei
mas turėtų priimti pasauliniu mastu galiojantį nutarimą, 
jog Vasario 16-sios rinkliavos aukos turėtų būti skirstomos 
pagal aukotojo norą: PLB, VLIKui ar ALTai, nes pvz. Ka
nada, rinkdama ta proga tik VLIKui, jam kasmet įteikia 
virš $20.000, o PLB gauna tik šimtus. Arba vėl VLIKo 
pirm. dr. K. Valiūnas, neseniai lankęsis Toronte, pranešė, 
kad ALTas, metų metais buvęs VLIKo finansiniu rėmėju, 
savo įnašus tai institucijai yra sustabdęs.

žadėjau neįvesti atostogaujančio skaitytojo į perdide- 
les problemas, nors jų dar būtų. Vieną tik mintį norėčiau 
pabaigai pabrėžti: nepalikime busimojo seimo delegatų be 
nuomonės iš “tautos”, žodžiu ar raštu reiškime savo min
tis svarbiausiais mūsų Bendruomenės klausimais. Tegu 
jas jau dabar girdi tie, kurie būsimame PLB seime mums 
atstovaus. A. Rinkūnas

Hamiltono lietuvaičių choras “Aidas" su vadovu sol. V. Verikaičiu, rugpjūčio 6 d. iš Toronto aerodromo išskren
dantis gastrolių pas P. Amerikos lietuvius. Kanados lietuvaitės koncertuos: Buenos Aires, Argentinoje; Montevi
deo, Urugvajuje; Sao Paulo, Brazilijoje; Bogotoje ir Medeliine, Kolumbijoje; Karake, Venecueloje. Hamiltonan 
jos grjš tik rugpjūčio 27 d., aplankiusios visas pagrindines lietuvių kolonijas P. Amerikoje. Pavasariu žydinčių 
aidiečių koncertai bus graži lietuviškų dainų puokštė, gaivinanti Lietuvos išsiilgusias širdis

Kremlių sukrėtusi ispano knyga

KANADOS ĮVYKIAI

Sudarė komitetą
Grupė federacinio Kanados 

parlamento narių ir senatorių 
sudarė specialų komitetą, kuris 
stengsis daryti įtaką premjero 
P. E. Trudeau vyriausybei Hel
sinkio konferencijos susitarimų 
bei žmogaus teisių klausimu. 
Komitetui, turinčiam apie 30 
narių, vadovauja liberalų parla
mentaras Robert Stanbury. Pa
starojo pranešimu, komitetas 
nebus protesto grupė, bet steng
sis atkreipti dėmesį į Belgrado 
konferenciją, kurioj šį rudenį 
bus peržiūrimas Helsinkio įsipa
reigojimų vykdymas. Tai nebus 
eilinis diplomatų susitikimas, 
nes lies labai svarbius politinius 
reikalus, kurie rūpi Kanados 
parlamentarams bei juos parla- 
mentan išrinkusiems kanadie
čiams. Komiteto eilėse minimi: 
konservatorius Gordon Fairwea
ther ir NDP socialistas Andrew 
Brewin, jau seniai vedantys ko
vą už žmogaus teises, liberalų 
senatorius Jean Marchand, anks

čiau buvęs ministeriu, ir libera
las senatorius Paul Yuzyk, nuo
širdus baltiečių bei kitų tauti
nių grupių bičiulis.

Premjeras P. E. Trudeau fe
deraciniame parlamente pažėrė 
priekaištų Kvebeko partijos pa
teiktam įstatymo nr. 101 pro
jektui prancūzų kalbos vartoji
mo klausimu. Jo nuomone, įsta
tymas pažeidžia teises tų kana
diečių, kurie persikels Kvebe- 
kan. Jų vaikams nebus leidžia
ma mokytis angliškose mokyk
lose. Dėl šio klausimo federaci
nė vyriausybė remdamasi kon
stitucijos paragrafais, gali būti 
priversta kreiptis į teismą arba 
remti tokį asmenį, kuris pradė
tų šią bylą. P. E. Trudeau nori, 
kad švietimo srityje būtų užtik
rintos antrosios oficialios kalbos 
mažumų teisės visose Kanados 
provincijose. Jeigu tokio susita
rimo su provincijomis nepavyk
tų pasiekti, gali tekti keisti kon-

(Nukelta j 6 psl.)

Ispanijos kompartijos vadas 
Santjagas Carillas, į Maskvą 
kreiva akimi žiūrintis nuo 1968 
m. invazijos Čekoslovakijon, iš
leido 218 psl. knygą "Europinis 
komunizmas ir valstybė”. Joje 
atvirai paliečiamos pagrindinės 
europinio komunizmo tezės — 
nepriklausomybė nuo Maskvos, 
demokratinis pliuralizmas, vi
suotinė rinkimų teisė, pagarba 
žmogaus teisėms. S. Carillas at
meta Sovietų Sąjungą kaip pa
vyzdį V. Europos komunizmui, 
pasisakydamas už socialistinę, 
bet demokratinę V. Europą be 
Sovietų Sąjungos ar JAV vyra
vimo. Proletariato diktatūrą, 
kurią L. Brežnevas jau išbrau
kė iš naujosios konstitucijos, S. 
Carillo laiko prieštaraujančia 
demokratijai. Didžiausia trage
dija jam yra Čekoslovakijos už
puolimas, nutraukęs čekoslova- 
kų pradėtą socialinį eksperi
mentą. R. Europoje yra daug 
nelygybės, daug neišspręstų 
klausimų. Svarbiausi jų — de
mokratijos įgyvendinimo, kon
fliktų bei prieštaravimų, kurių 
neįstengia išspręsti vienašališ
ka propaganda.

Kremliaus atkirtis
Savo atkirčiui Kremliaus ide

ologai pasirinko užsienio prob
lemas nagrinėjantį savaitraštį 
“Novoje Vremia”, Jame 5.000 
žodžių nepasirašytu straipsniu 
puolė S. Carillą, kaltindami jį 
aštriu antisovietizmu, šmeižikiš
kom prielaidom. Pasak Krem
liaus ideologų, europinis komu
nizmas tėra buržuazinių teoreti
kų išmislas. Tikrasis komuniz
mas remiasi Markso, Engelso, 
Lenino padėtais pamatais, o 
taip pat principais, kurių laiko
si dabartinis sovietų vadovauja
mas komunizmo sąjūdis, šiam 
atkirčiui greičiausiai vadovavo 
du pasižymėję Kremliaus polit- 
rukai — pagrindinis sovietų 
kompartijos ideologas M. Suslo
vas bei ryšių skyriaus su užsie
niu vadovas B. Ponomariovas.

Atkirtis buvo paskelbtas po 
Ispanijos parlamento rinkimų, 
kuriuose komunistai, surinkę 
apie 9% balsų, užėmė trečią vie
tą. Birželio pabaigoje B. Pono
mariovas suorganizavo ideologi
nius Rytų ir Vakarų kompartijų 
pokalbius Prahoje, bet juose at
sisakė dalyvauti ispanai. Atmes
damas kvietimą, Ispanijos ko
munistų ideologas Manuelis 
Azaratas atvirai pareiškė: 
“Maskvoj aš neturiu daugiau ko 
bej ieškoti...” Šia proga prisi
mintini ir paties S. Carillo žo

džiai po rinkim m “Mes esame 
Don Kichoto šalti, kurioje tebė
ra gyvas išdidumas ir garbė!”

“Maskva nėra Roma ..
Į Kremliaus ideologų puoli

mą S. Carillas reagavo specialia 
spaudos konferencija Madride. 
Bene kandžiausia jo pastaba: 
“Pasaulinis komunizmas nėra 
Katalikų Bendrija, o Maskva nė
ra Roma...” Sovietų savaitraš
čio “Novoje Vremia” straipsnį 
jis pažadėjo išversti ispanų kal- 
bon ir paskelbti su atitinkamais 
savo komentarais. Toks metodas 
esąs labai rekomenduotinas so
vietų draugams uždaroje jų 
bendruomenėje, kad viešoji opi
nija susilauktų teisingos infor
macijos.

Ispanų kompartijos centrinis 
komitetas, turintis 135 narius, 
beveik vienbalsiai atmetė prieš 
S. Carillą nukreiptą sovietų iš
puolį, patvirtindamas savo įsi
pareigojimus europiniam komu
nizmui. Ispanai komunistai esą 
atsakingi tik savo rėmėjams pa
čioje Ispanijoje. Savaitraščio 
“Novoje Vremia” straipsnį pa
smerkė Italijos, Prancūzijos ir 
kaikurios mažesnės V. Europos 
kompartijos.

Pavojinga idėja
Europinio komunizmo idėja 

su nepasitikėjimu sutinkama 
Vakarų pasaulyje, ypač V. Eu
ropoje, nes komunistai, demo
kratiniu keliu atėję valdžion, 
gali griebtis diktatūros ir iš jos 
daugiau nepasitraukti. Tokį įta
rimą, atrodo, savo širdies gel
mėse nešiojasi buvęs JAV vals
tybės sekr. H. Kissingeris. Rei
kalą komplikuoja Š. Atlanto Są
junga, kurios paslaptys per ko
munistų valdomas valstybes ga
lėtų pasiekti Sovietų Sąjungą. 
Iš kitos pusės betgi negalima 
užmiršti ir Sovietų Sąjungai ky
lančios grėsmės, kuri kaip tik ir 
iššaukė tokią piktą reakciją. 
Maskva europiniame komuniz
me mato dvejopą pavojų — pir
miausia jis reiškia V. Europos 
kompartijų išslydimą iš Krem
liaus kontrolės, o taip pat ir 
galimą R. Europos satelitų už
sikrėtimą pavojingomis tauti
nio komunizmo bacilomis. So
vietų Sąjungai jos nepriim
tinos, kaip nepriimtinas buvo 
Prahos pavasaris. Net ir Sovietų 
Sąjungos ribose esančios tauti
nės respublikos gali reikalauti* 
didesnio posūkio savitos komu
nistinės ideologijos kryptimi.

Gegutės kiaušinis?
Aštriausios kritikos S. Carillo 

europinis komunizmas susilaukė 
Kremliui pataikaujančioje Če
koslovakijos kompartijoje, kai 
Prahoje buvo sušaukta konfe
rencija Spalio revoliucijos še
šiasdešimtmečiui paminėti. Pa
sak čekoslovakų kompartijos 
oficiozo “Rude Pravo”, S. Caril
las išperėjo gegutės kiaušinį, 
kuris yra vadinamas europiniu 
komunizmu, ir komunistines ša
lis dabar teršia savuoju antiso
vietizmu. Panašias mintis pa
reiškė ir Austrijos kompartija, 
kuriai europinis komunizmas 
reiškia partijos autonomijos bei 
nepriklausomybės principų pa
neigimą. R. Vokietijos komunis
tų oficiozas “Neues Deutsch
land” persispausdino “Novoje 
Vremia” straipsnį, tačiau vengė 
betkokių savo komentarų. Kitos 
satelitinės R. Europos partijos 
taipgi vengia įsivelti į šią kont
roversiją, galbūt slaptai pritar
damos S. Carillo idėjoms.

Graikų kompartija savo spe
cialiu pareiškimu pasisakė prieš 
Kremliaus vadų suorganizuotą 
išpuolį. Tai esąs kišimasis į kitų 
kompartijų vidaus reikalus, o S. 
Carillo puolimas esanti anachro- 
nistinio despotizmo apraiška.

Tartasi su italais
S. Carillo bei jo propaguoja

mo europinio komunizmo klau
simas buvo paliestas Maskvoje, 
kai ten birželio 29 d. viešėjo Ita
lijos komunistų delegacija, va
dovaujama G. Pajettos. Šio par
tiečio išvadas specialiame pasi
kalbėjime paskelbė V. Vokieti
jos savaitraštis “Der Spiegei”. 
G. Pajetta sutinka, kad S. Caril
las savo knygoje aštriai kritika
vo Sovietų Sąjungą ir kad dėlto 
taip pat susilaukė aštraus atsa
ko. Italai komunistai betgi pa
reiškė sovietų partiečiams savo 
susirūpinimą dėl “Novoje Vre
mia” straipsnio tono ir dėl 
menkų argumentų, kurie nesu
kels debatų. Jie gali privesti tik 
prie susirėmimo kaktomis ar 
net išmetimo iš kompartijos. 
Straipsnis prieš S. Carillą jiems 
esąs nepriimtinas. Baigminiame 
viešnagės pranešime buvo są
moningai pabrėžta kompartijų 
autonomija, primenanti Berly
no konferencijos principus.

Pokalbis su italų delegacija, 
matyt, turėjo įtakos Kremliaus 
vadams, nes savaitraštis “Novo
je Vremia” jau paskelbė kitą 
švelnesnį straipsnį. Juo bando
ma aiškinti, kad pirmasis 
straipsnis buvo nukreiptas tik 
prieš S. Carillą bei šį pavasarį

(Nukelta j 7-tą psl.)

Pasaulio įvykiai
PRAĖJUSIOJI SAVAITĖ PASIŽYMĖJO NET KELIAIS SUSIKIRTIMAIS 
įvairiuose pasaulio kampuose. Aštrios kautynės įvyko tarp Egipto 
ir Libijos karinių pajėgų. Egiptiečių lėktuvai puolė prie Tobruko 
esančią Libijos aviacijos bazę. Kautynių metu buvo numušti du 
Libijos lėktuvai, sunaikinta 40 tankų. Pasak Egipto prez. A. Šaria
to, šį susikirtimą išprovokavo karinis Libijos diktatorius M. Quad- 
dafis, kietos jjj^rksizmo linijos šalininkas, {tampa tarp Egipto ir 
Libijos jaučiama jau nuo 1975 m., kai prez. A. Šariatas išvijo kari
nius sovietų patarėjus. Už šį žingsnį marksistas M. Quaddafis jį 
yra apkaltinęs arabų reikalų išdavimu Izraeliui. Ginkluoti susikir
timai vyksta Etiopijoje, Ogadeno dykumos rajone, tarp Etiopijos 
kariuomenės ir Somalijos partizanų. Pastarieji Ogadeno dykumą 
laiko Somalijos teritorija ir ją*--------------------------- ——------
nori prijungti prie Somalijos. 
Angolijos marksistinis režimas, 
valdžion atėjęs su 12.000 kubie
čių karių pagalba, vis dar nėra 
sutramdęs partizanų. Pietinėje 
Angoloje jie užėmė Cuangaro 
miestelį. Partizanai priklauso 
dr. Jono Samibio provakarietiš- 
kam sąjūdžiui. Dr. J. Samibis 
teigia, kad iki gruodžio 31 d. 
jam pavyks užimti visą pietinę 
Angolą ir ją paskelbti nepri
klausoma respublika. Komunis
tinė Kambodija buvo užėmusi 
Tailandijos pasienio vietovę, bet 
jos karius vėl išstūmė karinės 
tailandiečių pajėgos. Kautynėse 
žuvo 17 Tailandijos karių ir po
licininkų, 109 buvo sužeisti. Ko
munistinė Kambodija jau kele
tą kartų yra įsiveržusi Tailandi- 
jon, bet šį kartą susidūrė su 
ginkluota opozicija.

Gręžino politikę
Kinijos kompartijos centro 

komitetas rehabilitavo nemalo
nėn patekusį T. Hsiao-pingą. 
Pekingo radijo pranešimu, jam 
grąžintos visos anksčiau turėtos 
pareigos — vicepremjero, kom
partijos vado pavąduotojo, kari
nės komisijos vicepirmininko, 
kariuomenės štabo viršininko. 
Ta pačia proga centro komite
tas pašalino iš kompartijos ke
turis radikalus su mirusio Mao 
žmona Ciang Cing. Atrodo, šių 
radikalų dėka T. Hsia-pingas 
buvo atleistas iš visų pareigų 
1976 m. pavasarį, kai vyko var
žybos dėl mirusio premjero Ču 
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En-lai vietos. T. Hsiao-pingo grį
žimas politikon buvo sutiktas 
džiaugsmo demonstracijomis Pe
kingo gatvėse. Sis politikas, tu
rintis jau 74 metus, yra tvarkos 
ir ekonominės pažangos šalinin
kas. Kinijos lakūnas F. Yuan- 
penas, prieš keletą savaičių 
"MIG-19” naikintuvu pabėgęs į 
Taiwaną, teigia, kad komunisti
nę Kiniją labiausiai kamuoja 
maisto trūkumas. Kaikurie tė
vai netgi parduoda savo vaikus 
už maisto korteles. Prie jo ba
zės karininkų valgyklos maisto 
atliekų kasdien laukdavo seniai, 
vaikai ir moterys. Tarp jų pra
sidėdavo kova dėl kiekvieno iš
nešto kibiro su atliekomis. T. 
Hsiao-pingo sugrąžinimas val
džion, matyt, turi tikslą baigti 
vidinę kompartijos kovą ir pa
grindinį dėmesį skirti ekonomi
jai.

Nauja kompartija
Britanijos kompartija, 1975 

m. gyventojų surašyme turėjusi 
28.519 narių, suskilo į dvi dalis. 
Naują komunistų partiją įstei
gė grupė Maskvos garbintojų, 
senąją kompartiją apkaltinę an- 
tisovietinėmis nuotaikomis. Sa
vo vadu ši grupė išsirinko S. 
French, vadovavusį Surrey vie
tovės kompartijos skyriui. Mask
vos garbintojai planuoja leisti 
atskirą laikraštį, sušaukti savo 
šalininkų suvažiavimą. Senoji 
Britanijos kompartija atskalū
nus laiko nereikšminga grupele 

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Kursai išeinantiems į pensija
Šešių vakarų paskaitų ciklų būsimiems pensininkams išklausius

* KATALIKIŠKOJI MIŠIŲ LI
TURGIJA negali tenkintis vidutiniš
kumu ar palaidumu, pareiškė pop. 
Paulius VI, kalbėdamas prancūzų 
vyskupų grupei. Liturgija savo cent
re visada privalo turėti Dievą. Tai 
centrinė liturginio atsinaujinimo 
mintis. Mišios yra dagiau nei drau
giškas susibūrimas ir dalinimasis gy
venimo patirtimi. Eucharistija esmė
je yra Kristaus atperkamosios Au
kos sudabartinimas. Tai tikrovė, ku
rios savininku negali būti joks ku
nigas ar tikintysis. Tai šventa pa
slaptis, kuri reikalauja rimtos ir pa
garbios aplinkos bei nuotaikos ir yra 
nesuderinama su vidutiniškumu bei 
palaidumu liturginės aprangos, indų 
ir pasirenkamos vietos liturgijai at
žvilgiu. Paprastumas liturgijoje — 
taip, bet ne palaidumas, kur viskas 
galima kas kam patinka. Jis skatino 
vyskupus kreipti dėmesį į universite
tinį pasaulį, kurio palaidumas ir pa
simetimas neša žiaurias pasėkas atei
čiai. Taipgi skatino kreipti didesnį 
dėmesį į krikščionis darbininkus, 
kurie rūpinasi socialine gerove, kad 
jie visada būtų kritiški ateistinei 
ideologijai ir siūlomiems neevange- 
liškieins gerovės siekimo būdams.

* 1975 M. VATIKANO METRAŠ
TIS jau išleistas ir rodo, kad tais 
metais pasaulyje buvo 717.000.000 
katalikų, kurie sudarė 18,2% viso 
pasaulio gyventojų. Augščiausia ka
talikų proporcija buvo Amerikos 
kontinente — 61% visų gyventojų. 
Europoje katalikai sudarė 40% visų 
gyventojų, Okeanijoje — 25%, Afri
koje — 12% ir Azijoje — 2,5%. 
JAV-se iš 213.600.000 gyventojų 47.- 
075.000 arba 22% buvo katalikai. 
Valstybė, turinti didžiausią nuošimtį 
katalikų, buvo San Marino, Italijos 
viduryje. Ten katalikai sudaro 99,9 
%. Dauguma P. Amerikos ir Vid. 
Amerikos valstybių turėjo virš 80% 
katalikų. Europoje valstybės, turin
čios didžiausią katalikų nuošimtį, iš
sidėstė šitaip: Ispanija — 98,6%, 
Portugalija — 98,1%, Italija—97,5%, 
Malta—94,4%, Lenkija—94%, Belgi
ja—90,6%, Airija—74,1%. Mažiau
sias nuošimtis katalikų buvo Irane ir 
Turkijoje. Ten jie sudarė tik 0,1%. 
Tais metais pasauly buvo 332.887 pa
rapijos bei misijos. Iš jų 44.099 netu
rėjo vietoje gyvenančio kunigo. 
Apaštalavimo darbą dirbo pasaulyje 
1.446.383 asmenys, kurių 404.783 bu
vo kunigai, 2.686 nuolatiniai dijako- 
nai, 70.388 broliukai ir 968.526 sese
lės. Didžiausia kunigų proporcija ti
kintiesiems teko Viduriniuose Ry
tuose: 13 kunigų 10.000 tikinčiųjų. 
Antroje vietoje stovėjo S. Amerika: 
12 kunigų — 10.000 tikinčiųjų. Per 
tuos metus broliukų skaičius pasau
lyje sumažėjo 0,3% ir seselių skai
čius — 1,4%. Nuolatiniųjų dijakonų 
skaičius pakilo 34,8%. 1975 m. buvo 
įšventinta 4.140 pasauliečių kunigų, 
o taipgi naujai įsijungė 1.622 kuni
gai, išstodami iš įvairių vienuolijų 
arba grįždami atgal į Kunigystę, ku
rią anksčiau buvo metę. Taipgi tais 
metais Kunigystę metė 1.560 kuni
gų, mirė 4.820. Šiose valstybėse la
biausiai sumažėjo kunigų skaičius: 
Prancūzijoje Kunigystę metė 151, o 
mirė 756; Italijoje Kunigystę metė 
115, o mirė 731; Ispanijoje Kunigys
tę metė 257. o mirė 421. Lenkijoje 
kunigų skačius labiausiai paaugo: 
naujai įšventiti 453 kunigai. Kuni
gystę metė 16 ir mirė 242. Besiruo
šiančių Kunigystei tais metais semi
narijose buvo 201.409 asmenys. Ka
talikiškų pradžios mokyklų 1975 me
tais buvo 79.424, jose mokėsi 19.-
583.702 mokiniai. Katalikiškų gim
nazijų buvo 27.542. o jose mokėsi 
9.522.274 gimnazistai. Katalikiškose 
kolegijose mokėsi 798.892 studentai, 
katalikiškuose universitetuose — 
849.878 studentai. Tais metais pa
krikštyta 16.543.000 asmenų, kurių 
6% buvo suaugę. Santuokos sakra
mentą priėmė 4.078.410 porų, kurių
353.702 buvo mišrios tikėjimo atžvil
giu. Metraščio įžangoje nurodoma, 
kad statistiniai duomenys nėra pil
ni. nes apima tik tuos kraštus, su 
kuriais Įmanomi reguliarūs infor
maciniai ryšiai.

* TARPTAUTINE KATALIKŲ 
TEOLOGŲ GRUPE “CONCILIUM", 
kuri II Vatikano santarybos metu su
siorganizavo leisti leidiniui “Conci
lium”, jame skelbti savo naujausiom 
mokslinėm mintim, šiais metais tu
rėjo savo suvažiavimą JAV, Notre 
Dame universitete. Suvažiavimo te
ma “III Vatikano santaryba: iki to 
laiko atliktinas darbas". Pasitari
muose dalyvavo ir JAV Katalikų 
Teologų Draugija. Iš viso buvo apie 
60 dalyvių. Jų pareiškimu, užsimini
mas apie III Vatikano santarybą ne

reiškia, kad jos tikimasi greitai. Jų 
mintis — teologų mokslinis darbas 
turėtų būti nukreiptas ne į II Vati
kano santarybos nutarimų gvildeni
mą, bet į naujų akiračių plėtimą at
eities santarybų sprendimams. Kun. 
Hans Kueng pareiškė, kad, jei bent 
trečdalis jų siūlymų ateityje bus pri
imta, Kat. Bendrija bus visai kitokia 
nei dabar. Štai keletas suvažiavimo 
dalyvių siūlymų, kuriems dauguma 
pritarė: 1. moterų šventinimas kuni- 
gėmis ir apskritai joms tinkamos 
vietos Bendrijoje davimas; 2. popie
žiaus neklaidingumo tiesos persvars
tymas; 3. amžiaus ribos popiežiui 
nustatymas; 4. vyskupų rinkimas 
vyskupijos ribose esančių tikinčiųjų, 
o ne skyrimas Vatikano nuožiūra; 5. 
sustiprinimas vyskupų . kolegijos 
principo ir sumažinimas Romos ku
rijos galios; 6. apčiuopiami ekume
nizmo veiksmai: pripažinimas pro
testantų dvasiškių vaidmens Bendri
joje ir naujos pažiūros į mišrias ve
dybas; 7. kunigo laisvas pasirinki
mas vesti ar nevesti; 8. leidimas per- 
siskyrusiem ir antrą kartą vedusiem 
priimti Komuniją; 9. didesnis Bend
rijos įsijungimas į pasaulinę politi
ką, ypač vargšų atžvilgiu; 10. pakei
timas Bendrijos išvaizdos, žiūrint į 
ją ne hierarchiškomis akimis nuo 
popiežiaus žemyn, bet pabrėžiant vie
tines tikinčiųjų bendruomenes pa
rapijinėje plotmėje.

★ ARKIV. GIUSEPPE CAPRIO, 
62 m. amžiaus Vatikano diplomatas, 
paskirtas kard. Giovanni Benelli vie
ton kaip Vatikano valstybės sekre
toriaus padėjėjas. Paskutiniu metu 
jis buvo Vatikano turto administra
toriumi.

* LYTINIAIS KLAUSIMAIS iš
leista JAV Katalikų Teologų Sąjun
gos knyga “Human Sexuality: New 
Directions in American Catholic 
Thought” susilaukė daug kritikos. 
Pirmiausia prieš ją pasisakė visa ei
lė tos sąjungos narių. Dabar, ją per
skaitę, pasisako ir kaikurie JAV vys
kupai. Arkiv. John Quinn iš San 
Francisco pareiškė, jog kaikurie 
knygos teigimai turi būti atmesti 
kaip prieštaraują Katalikų Bendrijos 
mokymui. Pvz. negalima priimti tei
gimo, kad nėra absoliučiai įpareigo
jančių moralinių nuostatų bei nor
mų. Lytiniuose klausimuose pagrin
dinis principas yra tas, kad lytiniai 
veiksniai ribojasi teisėtai sukurta 
moteryste. Taigi, jokia knyga negali 
pateisinti tokių veiksmų už teisėtos 
moterystės ribų, nes prieštarautų 
Dievo įstatymams ir Bendrijos mo
komai moralei. Panašiai pasisakė ir 
kard. William Baum iš Vašingtono, 
kuris yra JAV vyskupų konferenci
jos doktrinos reikalamas komisijos 
pirmininkas. Jis pabrėžė, jog kuni
gai, auklėdami tikinčiuosius, turi 
remtis ne šia išleistąja knyga, bet 
popiežiaus ir vyskupų dokumentais. 
Vadovavimasis šia knyga būtų išda
vimas jiems suteiktos atsakomybės 
vesti savo tikinčiuosius į amžinąjį 
išganymą. Kard. Baum pabrėžė, kad 
Bendrijai visada reikės mokslinių te
ologiškų studijų, pritaikančių jos 
mokslą konkrečioms istorinėms ap
linkybėms. Todėl visi teologų svars
tymai, net ir klaidingieji, yra nau
dingi. Bendrija visada jiems už. tai 
yra dėkinga ir jų svarstymais naudo
jasi. Tačiau tik popiežius ir vysku
pai su Sv. Dvasios pagalba daro 
sprendimus, kurios jų išvados yra 
teisingos ir priimtinos. Kadangi šio
je knygoje pateikiami ne tiktai teo
loginiai svarstymai, bet ir pabrėžia
ma, kad tokių dėsnių turi laikytis 
dabar sielovadoje dirbą kunigai, tai 
ši knyga prašoka savo kompetencijos 
ribas ir pasisavina popiežiaus bei 
vyskupu mokomąjį autoritetą.

KUN. J. STASKUS

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St., 
Toronto 4, Ont.
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BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tol. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

KAZYS MILERIS
Kasmet vis daugiau ir dau

giau tautiečių iš pokarinės 
imigracijos palieka savo darbo
vietes ir pasitraukia i pensiją. 
Kanadoje dauguma didžiųjų 
Įmonių savo darbininkams po 
30 metų tarnybos ir 60 metų 
amžiaus jau pradeda mokėti pil
nas pensijas. Šitokį ištarnautą 
laiką ir amžių jau turi ar prie 
jo jau priartėja daugelis ir mū
sų lietuvių, suvažiavusių j ši 
kraštą su darbo sutartimis jau 
nuo 1947 m. Atlikę sutartis, jie 
nepasiliko tose darbovietėse ir 
susijieškojo sau pelningesnius 
bei geresnius darbus. Bet dau
guma pasiliko visam laikui dar
bininkais didžiosiose Kanados 
įmonėse. Šiandien, kad ir įdirb
dami įmonėse, mūsų tautiečiai 
savo santaupomis ir įsigytu tur
tu pralenkė bendradarbius ka
nadiečius ir, turėdami finansinį 
užnugarį, dabar tik ir belaukia 
dienos, kad galėtų palikti savo 
darbovietę ir kas mėnesį gauti 
savo amžiui garantuotą pensijos 
čekį.

Į tokius reklamuojamus pen
sininkų kursus ušsiregistravau 
ir aš. Tuo būdu turėjau progos 
būti jauniausiu studentu klasė
je. Kursus, pagal “Adult Educa
tion” programą, rengia miesto 
švietimo skyrius, tad ir mokes
tis tik $15. Pakvitavime rašoma, 
kad ir tas atleidžiamas nuo vals
tybinių mokesčių. Grupėje bu
vo per 30 žmonių, kurių nevisi 
ligi galo ištvėrė. Tai vyresnio 
amžiaus žmonės, daugiausia mo
terys. Čia susipažįsti su ūkinin
ku, kuris neseniai yra pardavęs 
savo pieno ūkį, su baltagalviu 
prižiūrėtoju plieno įmonėj, ge
ležinkeliečių šeima, su aliejaus 
įmonės sekretore, namų jau ne- 
bestatančiu statybininku ir ki
tais. Visi jie čia atėję ko nors 
sužinoti, pasimokyti, kadangi vi
si jau yra pradėję pensininko 
dienas arba žada neužilgo pra
dėti. Daug porų — vyras ir žmo
na, našliai, našlės, viengungiai.

Kursai truko 6 ketvirtadienio 
vakarus po dvi su puse valandos 
su vienu ar dviem paskaitinin
kais kiekvieną vakarą. Kursams 
vadovavo sociologė D. Clark, 
MA. Paskaitose liečiami tokie 
dalykai, kaip pensija — nauja 
gyvenimo fazė, teisinis pensi
ninko požiūris, sveikata, finan
sai, keliavimas, visuomeninė ap
linka, žvilgsnis į ateitį ir į gyve
nimo pabaigą.

Džiaugsmo ar nusivylimo 
dienos?

Tokia tema pirmąjį vakarą 
kalbėjo iš Toronto profesorius, 
kuris dirba prie valdžios kaip 
patarėjas pensininkų reikalams 
ir kuris pats žada už metų tapti 
pilnu pensininku. Tai buvo be
ne vienas įdomiausių kalbėtojų, 
savo paskaitą pradėjęs klausi
mu: laukti malonios ar karčios 
gyvenimo užbaigos? Tik pats 
žmogus gali pasirinkti vieną ar 
kitą linkmę. Pensijai reikia pa
siruošti ne vien 'tik susikrau
nant turto — į ją išeinant rei
kia būti pasiruošus dvasiškai 
bei protiškai. Juk tai trečiasis 
gyvenimo trečdalis. Netaip se
niai apie pensininkus niekas ne
kalbėjo, nes jų ir nebuvo, žmo
gus dirbo ligi mirties tiek, kiek 
galėjo, ir jo amžius nebuvo toks 
ilgas, kaip dabar. Mūsų protė
vių amžiaus vidurkis buvo 45 
metai, dabar jau 70, o moterims 
reikia pridėti dar 4 metus.

Pasiruošimas pensininko gy
venimui yra toks pat, kaip ir 
pasiruošimas vesti bei ištekėti. 
Reikia viską suplanuoti ir pasi
žiūrėti, kaip gyvensi. Net ir čia 
viskas prasideda taip vadinamu 
“medaus mėnesiu”, kur žmogus, 
atsipalaidavęs nuo savo darbo
vietės, nuo žadintuvo, rūpesčio 
ir įtempimo, pergyvena naujojo 
gyvenimo džiaugsmą. Bet po to 
prasideda pilka kasdienybė il
gai įkyrus nuobodumas.

Pensija niekad nereiškia, kad 

Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos seserys savo bibliotekoje surengtose studijų dienose Putname svarsto mo
dernaus apaštalavimo būdus Nuotr. The Edman Company
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jau tau viskas yra baigta. Tai 
pradžia trečiosios dalies tavo 
gyvenimo, kurį gali padaryti 
maloniu. Tai yra lyg ir atpildas 
už savo gyvenimo pastangas ir 
vargą.

Teisinis požiūris
Ta tema kalbėjo jaunas vie

nos teisinės firmos advokatas. 
Jo kalba sukosi apie testamentų 
surašymą, nuosavybės prižiūrė
jimą ar pavedimą kitam, teises 
ir pareigas įvairiose situacijose. 
Testamentas yra reikalingas ir 
svarbus dokumentas, nurodan
tis ką reikės daryti po tavo mir
ties su likusiu turtu, laidotuvė
mis bei pakasynomis. Testamen
tas gali būti geras, tinkamai su
rašytas namuose ar padarytas 
pas advokatą. Už šitokį patarna
vimą advokatai dabar ima apie 
$50. Perkant kartu su žmona 
nuosavybę, yra du teisiniai po
žiūriai — “te n an c e in com
mon”, kur vyras ir žmona indi
vidualiai yra pusės turto savi
ninkai; jis ar ji savo pusę gali 
betkam perleisti ar parduoti. 
Kitas gi — “joint tenance”, kur 
vyras ir žmona turi nedalinamą 
pusę turto ir po vieno kurio 
mirties tas turtas (pvz., namas) 
automatiškai pereina likusiam. 
Jei vyras mirdamas savo žmonai 
kito turto nepalieka, o tiktai na
mą, ji gali reikalauti ir para
mos, jeigu jos reikalinga. Ne ad
vokatas, bet testamento vykdy
tojas — “executor” yra atsakin
gas už turto paskirstymą. Pagal 
naują Ontario įstatymą, neberei
kia mokėti mokesčių palikimui 
ligi $300.000. Jeigu tas turtas 
paliekamas savo vyrui bei žmo
nai, neapmokestinamas net ir 
betkokios vertės. Reikia saugo
ti ir laikyti visokią dokumenta
ciją, nes ji kada nors gali būti 
labai svarbi ir reikalinga, kaip 
pvz. gimimo ir vedybų metrikos, 
namo nuosavybės, draudų doku
mentai, socialinės draudos nu
meris ir visokie kitokie teisiniai 
raštai.

Pensininko lėšos
Sakoma, kad pensininkas tu

ri gyventi iš nustatytų pajamų 
— “fixed income”. Iš įmonės 
gauni vieną ir tą patį mėnesinį 
pensijos čekį, kuris dabar “Stel- 
co” 60 metlį ' pensininkui yra 
$570, Int. Harvester” — $575, 
“Firestone”— $550, “Fordo”— 
$700 ir t. t. Sulaukus 65 metų, 
pradedama mokėti Kanados 
pensija, kuri šiuo laiku yra 
$173.61 į mėnesį, ir senatvės 
pensija — $147.39, kurių pir
moji kasmet pakeliama pagal 
gyvenimo pabrangimą (8%), o 
antroji — kas trys mėnesiai. Tai 
netaip sau “fixed”.

Dirbdamas, žinoma, turėjai 
daugiau pajamų ir galėjai sau 
leisti prabarigesnį gyvenimą. 
Jei) neturi susitaupęs didesnių 
atsargų, tą stilių reikės pakeisti. 
Svarbiausia, kad senstant atsi
randa vis daugiau dalykų, kurių 
pats nebegali atlikti. Bet pensi
ninkas neturi ir tiek išlaidų. Jis 
turi privilegijų mokant valstybi
nius mokesčius, moka pigiau už 
butą, nebemoka už sveikatos 
drauda ir vaistus, gauna nuolai
das susisiekime ir pramoginiuo
se renginiuos^.

Labai rekomenduojamas RR- 
SP — registruotas pensijų fon
das arba atidėjimas betkokių 
mokesčių mokėjimo. Kanadie
tis su $23,606 ir daugiau paja
mų mokesčiams turi atiduoti 
45.7% savo uždarbio, o su 
$6,535 ir mažiau moka tik 
27.4% savo uždarbio.

Keista, kad viešajame gyveni
me propaguojamas ne taupy
mas, bet išlaidumas ir naudoji
masis dabartine diena. Gal to
dėl kanadiečiai pagal statistiką 
ir yra daugiausia prasiskolinę 
žmonės, turi daugiausia taupy
mo sąskaitų (ar tai nebus mūsų 
čia populiarios Credit Unions?) 
ir turi daugiausia gyvybės drau
dų.

Prieš eidamas į pensiją, kiek

vienas turi atlikti savo pajamų 
ir išlaidų aritmetiką — kiek 
gausiu ir kiek reikės išleisti.

Sveikatos reikalai
Apie juos kalbėjo du McMas

ter universiteto profesoriai — 
vienas medicinos daktaras, ki
tas — fiziologas. Žinome mūsų 
visų kartojamą posakį, kati svei
kata yra brangiausias žmogaus 
turtas. Visi tikime tą tiesą, bet 
jai daug nusikalstame. Gali su
sikrauti ir turėti daug turto, bet 
nebeturėti sveikatos.

Senatvėje prasideda atbulinis 
ėjimas — pradedi leisti tas savo 
iš pertempto darbo susikrautas 
santaupas, kad atgautum pra
rastą sveikatą. O ji yra sunkiai 
beatgaunama. Pensininkas ne 
pinigų pasigenda, bet sveikatos. 
Jos kaip tik daugiausia tada rei
kia: dažnai esi likęs vienas — 
našlys, našlė, vaikai išėję. 
Dabar turi ir daug laisvo laiko, 
ir gal pinigų, bet, jei nesijauti 
gerai, niekas nemiela.

Kaip pinigams, taip ir svei
katai reikia taupymo bei prie
žiūros. Ką jaunas galėjai valgy
ti ir išgerti, senas to nebegali. 
Ką galėjai padaryti jaunas su 
savo fizine ištverme, senas to 
nebegali. Todėl mes negalime 
leisti savo protiniam ir fiziniam 
potencialui taip greit atrofuo- 
tis — reikia kūną ir dvasią 
mankštinti.

Švedai yra pralenkę visus sa
vo sveikatingumu ir ilgu amžiu
mi (kanadietis 45 metų prilygs
ta 65 m. švedui), nes jie labai 
linkę į sportą ir mankštą.

Labai svarbu maistas. Lauki
nės tautelės valgo tik natūralų, 
iš gamtos paimtą maistą, kuris 
nėra toks kondensuotas, kaip 
mūsų, bet turi daug pluoštinių 
medžiagų. Jie jo suvalgo daug, 
neserga hemoroidais, neturi 
žaizdų, trūkių, apendicito užde
gimų.

Pensininkas — keliautojas
Dabar turi tiek daug laiko ir 

nežinai ką su juo daryti. Gali iš
važiuoti, keliauti, nes nereikia 
skubėti grįžti namo. Darbovietė 
irgi tavęs jau nebelaukia. Iš 
gimnazijos laikų dar atsimenu 
mokyt. K. Barkausko duotą tu
risto apibūdinimą: “Turistas 
yra tas, kuris turi.. .” Čia mato
me, kad nebūtinai jau reikia tu
rėti. Pas mus važiuoja ir keliau
ja visų luomų žmonės. Žinoma, 
vieni toliau, ilgiau, prabangiau, 
bet beveik visi bando važiuoti. 
Tik prisiminkime, kiek anks
čiau mūsų važiuodavo į Floridą, 
Meksiką ir kiek dabar. Pensi
ninkas turi neribotą laisvą laiką 
ir turi daugelio transportacijų 
bendrovių jam teikiamas nuolai
das. Dabar jis gali pasirinkti ir 
sezono laiką, kada kainos pa
čios pigiausios. Pačioj Kanadoj 
tiek daug keliavimo, tiek daug 
visiems dar nematytų vietovių. 
Įvairūs keliavimo klubai skel
bia tas ekskursijas ir jieško no
rinčių prisidėti.

šią paskaitą skaitė iš Toronto 
vieno kelionių žurnalo redakto
rius, kuris daugiau pakeliavu
siam daug kažko naujo ir ne
galėjo pasakyti. Senesnio am
žiaus keliautojui davė kaikurių 
praktiškų patarimų: neapsikrau
ti sunkiu bagažu, nes mažai ko 
tereikia keliaujant; stengtis val
gyti ne turistiniuose, bet vieti
niams skirtuose restoranuose, 
kur maistas daug pigesnis ir ge
resnis. Vykstant į tolimesnes 
vietoves, imti vadinamą “packa
ge deal”, kuriame yra ir skridi
mas, ir viešbutis, ir maistas, ir 
pavažinėjimai, ir praktiškai su
organizuota tavo atostogų die
notvarkė. Keliaudamas, keisk 
dažnai kojines, nes niekas kitas 
taip neatgaivina.

Nauja aplinka ir pabaiga
Paskutinę kursų paskaitą už

baigė MaciMaster universiteto 
teologijos fakulteto dėstytojas, 
buvęs baptistų kunigas. Jis api- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Padėka
Mano Tėveliui 

a + a Antanui Baubliui
staiga mirus Tillsonburge, didelę padėką reiškiu buvu
siam klebonui kun. dr. J. Gutauskui ir klebonui kun. 
Jonui Staškevičiui už maldas koplyčioje, už atlaikytas 
Mišias lietuvių Šv. Kazimiero šventovėje, Delhi, Onta
rio, ir už palydėjimą į Tillsonburgo kapines. Gili padėka 
karsto nešėjams. Labai didelis ir nuoširdus lietuviškas 
ačiū Gediminui ir Elenai Rugieniams už jų rūpestingu
mą, didelę pagalbą, malonų priėmimą bei vaišes savo 
namuose. Be Jūsų pagalbos ir nuoširdumo mums būtų 
buvę labai sunku. Jūsų parodytas draugiškumas paliks 
kaip gilus prisiminimas mūsų širdyse.

Nuoširdus ačiū visiems Tillsonburgo ir Delhi pa
žįstamiems už gausų lankymą velionies laidotuvių na
muose, už aukas šv. Mišioms, už gėles ir už gausų 
palydėjimą į kapines. Taip pat dėkoju savo draugams 
Toronte už jų užuojautas žodžiu ir spaudoje.

Duktė Irena Rekštienė 
su šeima

Mielai MOTINAI mirus,
VYTAUTUI URBONUI ir jo šeimai gilią 

užuojautą reiškia —

AL ir J. Jakaičiai 
London, Ont.

Patriarcho Martyno Jankaus dukrai

A+A
EDEI JANKUTEI

mirus, jos seseriai garbės šaulei ELZEI nuoširdžią 

užuojautą reiškia —

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

Mylimai seseriai
A+A

EDEI JANKUTEI
mirus, ELZEI JANKUTEI nuoširdžiausią užuojautą 

reiškia —
Žyvatkauskų šeima

i Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

Sifts International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

PILNAS 
NAMŲ 
APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
i namus.

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai
* Šaldytuvai
* Valgomų kambarių 

apstatymas ir kt
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

KRAUTUVĖS;

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

Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tcl. 537-1442 
Rytuose —2448 DANFORTH Avė. —Tcl. 699 4444



Palaidota Rambyno dukra

A.a. Ėdė Jankutė

1977 m. liepos mėn. 15 d. 
apie vidurnakti, širdies smūgio 
pakirsta, Toronto Šv. Juozapo 
ligoninėj mirė Mažosios Lietu
vos patriarcho Martyno Jankaus 
duktė a.a. Ėdė Jankutė. Ji buvo 
gimusi 1896 m. gruodžio 12 d. 
Bitėnuose, garsiojo Rambyno 
papėdėje. Tenai prabėgo jos vai
kystė ir didesnioji dalis jaunys
tės dienų. Vėliau ilgesni laiką 
tarnavo Klaipėdos uoste, dirbo 
ELTOJ ir Berlyno pasiuntiny
bėj.

Antrą kartą Lietuvą okupuo
jant bolševikams, su savo tė
čiu Martynu Jankum, seserimis 
Elze ir Urte bei akluoju broliu 
Kristupu ir tūkstančiais kitų 
lietuvių pasitraukė Į Vokietiją, 
o iš ten atvyko Kanadon. Ėdė 
Jankutė buvo lėtesnio būdo, ta
čiau aktyviai reiškėsi Lietuvos 
Šaulių Sąjungoje ir kitose orga

Vasara, turizmas ir nuotaikos
AL. GIMANTAS

Vasarai įpusėjus, pagrindiniu 
atostogų laiku naudojantis, 
dažnėja ir mūsiškių tarpusavės 
viešnagės. Keliaujama pramo
gai, lankomi pažįstami, giminės. 
Tuo būdu vasarą tarpusaviai ry
šiai itin ryškūs, kai kada net ir 
labai glaudūs. Tiesa, ištuštėja 
mūsų šventovės, kitos lietuviš
kosios institucijos, nutrūksta 
posėdžiai ar susirinkimai. Betgi 
rudenį, kai visas gyvenimas 
grįžta į normalias vėžes, visvien 
gali tvirtinti, kad įvairūs vasa
ros kontaktai kaip tik padeda 
vežti tolimesnės veiklos įvairius 
sumanymus, nes turėjai progą 
betarpiškai pajusti įvairiose vie
tovėse gyvenančių tautiečių 
nuotaikas, lūkesčius ir pageida
vimus.

Bent šio autoriaus nuomone, 
pokalbių metu itin ryškūs įvai
rių tautiečių įspūdžiai lankantis 
Lietuvoje, šiemet, regis, niekas 
jau nebando slėpti (kas dar itin 
madinga buvo, tarkime, prieš 
keletą metų) tokių kelionių. Pla
čiai diskutuojami įvairūs jų as
pektai, rodomos nuotraukos, 
skaidrės, filmai, parsivežti su
venyrai, artimųjų dovanos, čia 
gal įdomu, kad bene pirmą kar
tą vyrauja ne vien tik dovano
tas gintaras, įvairūs jo papuoša
lai, bet teko matyti ir parvežtų 
rankinių laikrodžių, auksinių 
žiedų, jau nekalbant apie įvai
rius tautodailės dirbinius: me
džio, lino, odos, keramikos. Tų, 
kurie lankėsi jau nepirmą kar
tą, bendrieji įspūdžiai gana pa
našūs. Iš ekonominio taško žvel
giant, tautiečių gyvenimas Lie
tuvoje vargiai ar pagerėjo. Kai- 
kurie tikina, kad prieš porą me
tų jie ten gyvenę kur kas ge
riau.

Štai, vienas toks pasakojo, 
kad buvo apsistojęs giminaičių 
šeimoje, šeimininkė — profe
sionalė, kasdien skubėjusi įstai
gon. Tačiau jis beveik kiekvie
ną rytmetį pastebėjęs, kad ji 
keldavosi reguliariai 5 vai. ir 
kažkur dingdavo. Tik kiek vė
liau jis patyręs kad taip anksti 
jai tekę keltis dėl eilutės prie 
krautuvės. Jei vėliau nuvykusi, 
vargiai ar gausi norimų prekių.

Kita jauna pora, kuriai buvi
mas Lietuvoje buvo du kartus 
pratęstas iki 9 dienų, pajėgė at
siskirti nuo ekskursijos. Per Le
ningradą ir Maskvą, jie pasiekė 
Odesą ir Juodąja jūra laivu 
“Litva” nuplaukė iki Istanbulo, 
o tada, aplankę Graikiją, grįžo 
namo. Kajutė tame sovietinia
me laive, gal ir nebuvusi per- 
bloga, tačiau visas patarnavi
mas, ypač maistas, buvo visai 
prastokas, neįvairus, o staltiesė, 
nukentėjusi pusryčius valgant, 
taip ir nebuvo pakeista per visą 
kelionę. Dar kita pora, pirmą 
kartą viešėjusi Lietuvoje, buvo 
itin nustebinti tikrai jiems ne
sitikėtos naujosios klasės poni
jos. Jei nepriklausomoje Lietu

nizacijose. Atvykusi į Kanadą, 
pirmiausia buvo apsistojusi To
ronte, paskui gyveno Montrea- 
lyje, o nuo 1967 m. — vėl To
ronte. Tėčiui Martynui Jankui 
mirus Vokietijoj, visa jo šeima 
atsikraustė Kanadon. Tai buvo 
1951 m. spalio 16 d.

Kanadoj begyvenant, Jankų 
šeimoj pradėjo švaistytis negai
lestinga mirtis. Toronte mirė 
aklasis Martyno Jankaus sūnus 
Kristupas ir jauniausioji duktė 
Urtė. Tebegyvena dar vyriausio
ji sesuo Elzė Jankutė, einanti 
83-čiuosius amžiaus metus.

Kaip ir pirmiau Rambyno 
kalno papėdėje, vadovaujant M. 
Jankaus dukrai Elzei, buvusiai 
Rambyno kalno ugnies kursty
tojai, lyg tikrai vaidilutei, visos 
trys Jankaus dukterys gražiomis 
pastangomis sugebėjo pastatyti 
savo tėvui nemirštamą pamink
lą, išleisdamos Mažosios Lietu
vos patriarcho monografiją. 
Joms pasisekė surasti Martyno 
Jankaus monografijai paruošti 
autorių, o svarbiausia — tos 
knygos leidėją filantropą Juozą 
Bačiūną (irgi jau mirusį). Jos 
visos trys dalyvavo Mažosios 
Lietuvos Draugijoj, Šaulių 
S-goj, Bendruomenėj.

Velionės Edės Jankutės pa
laikai buvo pašarvoti Turner ir 
Porter laidotuvių koplyčioj, o 
liepos 19 d. palaidoti lietuvių 
Šv. Jono kapinėse Mississaugoj, 
vadovaujant Lietuvos Kankinių 
parapijos klebonui kun. P. Ažu
baliui, nes evangelikų-liuteronų 
parapijos klebonas kun. A. Ži
linskas buvo išvykęs atostogų.

Ilsėkis, Ede, ramybėje svetin
goj Kanados žemėj.

Pranys Alšėnas

voje buvo tik keliolika tūkstan
čių valstybės tarnautojų, tai so- 
vietinamoje Lietuvoje jų — de
šimtys tūkstančių. Valdytojai, 
pavaduotojai, sekretoriai, direk
toriai, viršininkai — visur tų 
pareigūnų pilna, tiek sostinėje, 
tiek ir periferijoje. Vieni jų ma
žiau, kiti daugiau privilegijuo
ti, vieni su mažiau, kiti su dau
giau įtakos “komandine” tvar
ka. žodžiu, Jonas pažįsta Petrą, 
šis Antaną, pastarasis Bernardi
ną ir Jokūbą, tiedu geri bičiu
liai %u Stasiu, na, ir, turint rei
kiamus ryšius, galima lengviau, 
išspręsti įvairias ' kasdienybės 
porblemas, trūkumus, gauti lei
dimus, įvairias prekes, pramo
nės gaminius. Ne pro šalį turėti 
įtakingų draugų ir tose įstaigo
se, nuo kurių priklauso toks vi
sų svajojamas liuksusas, kaip 
kelionė užsienin. Ir tai kartais 
pasiekiama beveik be jokios ei
lės, laukimo, jei tik turimi geri 
kontaktai. Aišku, nebūtinai to
kie patarnavimai atliekami tik 
už ačiū.

Daugumai atrodo, kad maisto 
trūkumo nėra, tačiau trūksta to
kios ar kitokios mėsos. Vienu 
metu gausi tik jautienos, avie
nos, veršienos, bet trūks kiau
lienos. Už pusmečio padėtis pa
sikeis, gal bus užtenkamai kiau- 

"lienos, tačiau trūks kurios kitos 
mėsos. Būtina pastebėti, kaip 
taipgi visiška dauguma ten vie
šėjusių skundėsi netvarka krau
tuvėse. Pardavėjos ir padavėjos 
užkandinėse tiesiog ignoruoja 
svečius, nesiskaito su jų pagei
davimais, nemandagios ir nepa
slankios. Tokios čia tuoj pat bū
tų atleistos iš darbo, o ten, at
rodo, niekas nesiskaito su darbo 
žmonių - klientų poreikiais. Vi
sa tai vyksta ten, kur oficialiai 
nuolat šaukiama, kad darbinin
kų ir valstiečių santvarkoje ne
paprastai rūpinamasi visų darbo 
žmonių reikalais ...

• Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533 -7954

Vasario 16 gimnazijos rūmai — pagrindinis pastatas, kuriame įrengtos klasės Nuotr. V. Priščepionkos

Ispanija spindi karališka didybe
(Tęsinys iš praėjusio nr.) 

r PRADO MUZĖJUS
Madridas garsus savo meno 

muzėjumi EI Prado. Tai paly
ginti nedidelis pastatas prie par
ko. Jame saugomi karališki is
panų valdovų meno rinkiniai 
nuo XVI š. Nemažai jų yra iš 
kitų valstybių, įvairių senųjų 
meno mokyklų kūriniai.

Kaikurie paveikslai iškabinti 
virš laiptų koridoriuose, men
kai apšviesti ar visai neapšvies
ti, suspausti. Muzėjus reikalin
gas žymaus praplėtimo, erdvės, 
šviesos, geresnės ventiliacijos, 
administracijos. Norėjau nusi
pirkti ir palikti išsiuntimui 
iliustruotą, didelį katalogą-kny- 
gą. Esą dabar jie negali, bet jei 
parašysiu laišką, tai atsiųs .. . 
Kas tai per administracija?! Va
žinėjant negali kiekvieną patin
kantį daiktą kišti į lagaminą. 
Pačiam išsiųsti paštu labai keb
lu.

Muzėjus įdomus, vertas pa
matyti, bet maniau, bus įdomes
nis. Jame praleidau keturias va
landas. Ypač daug japonų turis
tų, su savo vadovais. Netrūksta 
prancūzų, vokiečių, bet nedaug 
angliškai kalbančių.

Įeinant į muzėjų, prie pagrin
dinių laiptų, stovėjo du polici
ninkai su ginklais, vienas net 
su automatu. Atrodė gana apsi
blaususiai. Išėjus jokių sargybi
nių nebuvo. Prie įėjimo didelis, 
puikus Goya garbei paminklas. 
Keista, bet į muzėjų leidžia įeiti 
su foto aparatais. Kaikas paslap
čiomis pasidaro nuotraukų.

Parko sodelyje atsisėdęs gal
voju: Prado muzėjus paliko dau
gelio panašiai pieštų, panašio
mis spalvomis, stiliumi paveiks
lų rinkinio įspūdį. Kaikurie 
“stovi” akyse: milžiniško didu
mo Rubenso kūrinys, vaizduo
jantis būrį kovotojų, kurių vi
duryje vienas su durtuvu ran
koje nori atimti moterį iš joji
ko. Nuostabiai puiki to kario po
vyza! Pasibaisėtinu kerštu, pyk
čiu persunkti keli Botticelli pa
veikslai. Labai mieli, spalvingi, 
žavūs Snyders (1579-1657 m.) 
paveikslai apie paukščius. Nuo
stabus dainuojančio angelo vei
das Melozzo Da Forli (1438- 
1494 m.) paveiksle. El Bosco 
kūriniai pilni fantazijos, kuri 
daug vėliau buvo panaudota ki
tų dailininkų, ypač garsiojo Sal
vadoro Dali.

KARALIŠKOSE PILYSE
Ilgesnė kelionė autobusu. Ku

rį laiką važiuojame pagal trau
kinių bėgius.

Traukiniai elektriniai. Kiek 
metų truks JAV-ėms pasivyti 
Ispaniją? Visi matyti namai pro
vincijoje puikūs, mūriniai, daž
nai dviejų augštų, raudonais ar 
juodais stogais. Įdomi, graži, 
moderni architektūra. Keliai 
pirmos eilės. Visur švaru. Nie
kad nemaniau, kad Ispanija yra 
tokia pažangi valstybė.

La Granja De San Ildefonso 
yra senosios Ispanijos karalių 
vasaros rezidencija. Puošnūs, 
dideli rūmai, parkas, fontanas, 
priėmimų, iškilmių salės, gobe
lenų rinkiniai. Gražiai prižiūri
mas parkas, kuriame, be kitko, 
yra ir didžiųjų Kalifornijos se
quoia raudonmedžių, išsilaikan
čių šimtus metų, čia irgi išaugu
sių į labai didelius medžius.

Tuose karališkuose rūmuose 
labai šalta. Klausiame, ar buvo 
koks šildymas. Atsako — nebu
vo ir nėra, bet karaliai atvažiuo
davo tik vasaros metu, kai jiems 
būdavo peršilta Madride. Aiški
na paveikslus ir sako, jog to lai
ko valdovai neturėjo gero me

ninio skonio. Rūmuose palikta 
labai nedaug baldų, todėl atro
do niūrūs, šalti.

Avila, šv. Teresės vietovė, jos 
vardo šventovė. Iš čia ji skleidė 
savo gražias idėjas, daug rašė. 
Dabar karmeličių vienuolės yra 
žinomos visame pasaulyje. Šven
tovėje jos garbei pastatytas al
torius ir kt. Senovėje buvo ga
linga tvirtovė, nuostabi ir da
bar, su 86 granito sienų bokš
tais aplinkui.

Alcazar. Nuostabaus grožio 
pilis. Vietovės pradžia tebėra 
neišaiškinta, nors žinoma romė
nų viešpatavimo laikais. 1256 m. 
valdovas Alfonsas Išmintinga
sis atstatė dalį sugriautos pilies. 
Dabar tenai yra .Ispanijos arti
lerijos akademija, karo archy
vas. Kaikurios vietos rodomos 
turistams. Yra gražių salių. Štai 
kambarys, per kurio balkoną, 
bežaisdamas iškrito vienintelis 
karaliaus sūnelis ir užsimušė. Iš 
sielvarto iššoko ir jį saugojusi 
moteris didikė ir taip pat užsi
mušė. šarvų, raitelių salės. Is
panų raiteliai, be šalmų ir dide
lių pikių, turėjo labai smailus, 
stiprius šarvų galus ant kojų ir 
jais naudodavosi kaip durtuvais.

Esu matęs daug pilių įvairio
se valstybėse, bet iš lauko šioji 
yra gražiausia. Puiki, kaip pa
saka. Ne be reikalo Walt Disney 
joje filmavo “Miegančią gražuo
lę”. Alcazaro pilies imitacija 
puošia ir Disneyland Kaliforni
joje.

Segovia. Miesto įžymybė —■ 
senųjų romėnų pastatytas van-

Sibirinių trėmimu minėjimo dalyviai Klevclande. Iš kairės: dr. V. Stankus, 
S. Barzdukas, pagrindinis kalbėtojas A. Zaparackas iš Detroito V. Bacevičius

Vadovėlis sovietiniams diplomatams
Sovietiniai diplomatai ruošia

mi specialiame Maskvos institu
te, bet, matyt, jiems ten kalama 
į galvą ne tai, kas Vakaruose su
prantama diplomatiniu elgesiu. 
Dažnai sovietiniai diplomatai 
stebina savo storžieviškumu.

Kaip britų savaitraštyje “The 
Sunday Times” 1977. VII. 3 Ed
mund Stevens rašo, dabar išleis
tas sovietinės užsienio reikalų 
ministerijos protokolo viršinin
ko F. Moločkovo paruoštas eti
keto vadovėlis, skirtas diploma
tams. Pagal Stevens, nurodymai, 
kaip elgtis prie stalo, galėtų pra
versti žemės ūkyje dirbantiems 
bernams, o ne diplomatijos in
stitutą baigusiems.

“Nesikišk servetėlės už apy
kaklės ir nesitiesk jos ant krū
tinės”, rašoma tame vadovėly
je. “Servetėlė dėtina ant kelių. 
Nesusilenk prie lėkštės. Sėdėk 
kaip galima tiesiau. Nesistenk 
nieko siekti ant stalo per kito 
valgytojo lėkštę”.

“Nesmaigyk šakutėmis duo
nos. Netrupink duonos į sriu
bą. Niekada nekišk peilio į bur
ną. Nesinaudok peiliu užstum
ti kąsniui ant šakutės; pasiimk 
šakute tiek maisto, kiek patogu 
paimti. Neskubėk valgyti. Nesi- 

deniui bėgti takas, vadinamas 
akvaduku, ‘dviejų didelių augš
tų. Akvadukas turi 728 metrus 
ilgumo ir iki 28.29 metrų augš- 
čio. JĮ laiko 167 arkos. Pirmoji 
akvaduko dalis turėjo 36 arkas. 
Pastato dalį buvo sunaikinę ara
bai 1072 m. Atstatytas XV š.

Kitas nepaprastas dalykas yra 
restoranas “Meson de Candido”. 
Jis turi penkis augštus, kurių 
keturi yra po žeme. Vis lipi ir 
lipi žemyn, vis puikūs restora
nai. Bene trečiame aUgšte po že
me labai švari virtuvė, kurią 
praeidamas gali stebėti. Sienos 
nukabinėtos suvenyrais: gink
lais įvairių laikotarpių, vazomis, 
sidabriniais daiktais, šaukštais, 
paveikslais, kilimėliais, mozai
kom, medžio dirbiniais ir kt. 
Kaip muzėjus. Kiekviename 
augšte kitokios grindys. Pasta
tas baigtas XV š., bet restora
nas, koks yra šiandien, atidary
tas 1860 m. Jų pagrindinė sriu
ba yra česnakų su kiauliena ir 
jautiena. Gamina puikią keptą 
avieną ir kiaulieną, kapotos mė
sos patiekalus, žuvį su česna
kais, keptus upėtakius, upių vė
žius, varlių kojas ir t.t. Origina
lios kėdės, stalai, lėkštės. Nie
ko panašaus niekur nemačiau.

Miestelis labai malonus, kal
neliuose. Parduotuvėse pilna 
įvairių ir nebrangių suvenyrų.

Visa ši apylinkė yra ištisas 
muzėjus. Pilis prie pilies, puoš
nios šventovės viena greta ki
tos, istoriniai pastatai vienas 
prie kito. Tai Segovia provinci
ja, kurios tik kaikurias įdomy
bes suminėjau.

stenk būtinai išsemti sriubą iki 
paskutinio šaukšto ar pabaigti 
lėkštėje mėsą iki paskutinio kąs
nelio”.

“Nedavinėk lėkštės, kad įdė
tų dar antrą porciją. Nespjau
dyk į lėkštę kaulų. Juos reikia 
lūpomis perdėti ant šakutės ir 
tada jau dėti į lėkštę. Vaisių 
grūdai turi būti nepastebimai 
perdedami į šaukštą”.

“Nežaisk servetėle ar staltie
se. Nesišluostyk veido servetė
le, kuria gali tik lengvai paliesti 
lūpas. Nekalbėk su kąsniu bur
noje. Nesikraipyk su kėde ir ne- 
sirangyk joje. Negerk perdaug 
vyno. Nekritikuok maisto. Ne
skaityk prie stalo valgydamas 
laiškų ar kokių dokumentų”.

Suėjimuose patariama nero
dyti nervingumo, būti šaltam, 
valdytis ir nespoksoti į baldus 
ar paveikslus. Griežtai draudžia
ma šnibždėtis. Nereikia pačiam 
vienam vis kalbėti ir kalbėti ar 
pasakoti nuvalkiotų anekdotų. 
O jei kas prašo padainuoti ar 
paskambinti, ir diplomatas mo
ka, tai nėra ko atsisakyti.

Viešose vietose nėra ko į žmo
nes įspyrus akis žiūrėti ar ran
ka rodyti. Nevalgyk gatvėje. Jei-

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Šimtasis koncertas bus P. Amerikoje
Nors tegyvuoja 7 metus, ha- 

miltoniškis “Aido” choras savo 
trumpoje istorijoje jau yra tu
rėjęs daug sėkmingų koncertų. 
Jeigu juos suskaičiuotumėm, 
rastume, kad po pirmo pasiro
dymo Šv. Kazimiero minėjime 
Hamiltone 1970. III. 1 jis apke
liavo visą eilę kolonijų Kanado
je ir JAV, gastroliavo Europoje 
pas lietuvius ir svetimtaučius, o 
savo 96-tąjį koncertą atliko šie
met birželio išvežimų minėjime 
prie miesto savivaldybės pasta
tų Hamiltone. Iki 100-tojo kon
certo teliko tiktai 4 pasiro
dymai. Taigi, atsižvelgiant į nu
matytos kelionės P. Amerikon 
maršrutą, yra aišku, kad chorui 
įsidėmėtinas 100-tasis koncer
tas įvyks kur nors toli nuo Ka
nados, visai kitoje pasaulio pu
sėje, kur ir žvaigždės kitaip dan
guje atrodo, po palmėmis — P. 
Amerikoje. Aš spėju, kad tai 
bus Sao Paulo mieste, Brazili
joje!

Tas koncertas bus tikrai 
reikšminga “Aido” šventė, o ke
lionė į Pietų Ameriką turės di
delės reikšmės ne tiktai pačiam 
chorui, bet taip pat ir P. Ame
rikos lietuviams. Yra žinoma, 
kad po Windsoro merginų “Auš
ros” kvarteto pasirodymų prieš 
III PL Jaunimo Kongresą P. 
Amerikoje jų pavyzdžiu pasekė 
mergaičių grupė Buenos Airė
se, Argentinoje. Ten jos dabar 
yra sudariusios oktetą “Žibu
tės”, kuris atstovavo Argentinai 
kartu su Š. Amerikoje jau gir
dėta Adriana Jocyte jaunimo 
kongreso talentų vakare bei ki
tuose renginiuose.

Sakoma, kad lietuvių kalba 
neilgai išliksianti gyvųjų tarpe. 
Lietuviškos dainos pamilimas 
bei jos puoselėjimas kaip tiktai 
skatina tą kalbą pažinti ir jos 
nepamiršti. “Aido” choras šioje 
srityje yra daug pasitarnavęs. 
Dar daugiau jis pasitarnautų, 
jeigu po jo koncertų P. Ameri
koje įsisteigtų jaunimo choras 
kurioje nors kolonijoje. Tokiu 
būdu galėtų vykti pasikeitimas 
dainomis tarp “Aido” ir naujojo 
choro ir būtų pratęsiamas lietu

Kanada įieško savęs 3
Konferencija, svarsčiusi Kanados ateitį ir 

ignoravusi trečiąją grupę
A. RINKŪNAS

Šių dienų Kanadą sudaro ne 
tik anglosaksai ir prancūzai — 
yra ir trečias sandas, nepriklau
santis nė vienai šių tautų ir su
darantis apie trečdalį kanadie
čių. Jis vadinamas etninėmis 
grupėmis, nes sudaryta iš ka
nadiečių, kurių šaknys glūdi ne 
tik daugiatautėje Europoje, bet 
ir Azijoje, Afrikoje, Pietų Ame
rikoje. Jie yra Kanados pilie
čiai, bet daugumas jų iki šiol te
begyvena savitą gyvenimą šei
mose ir visuomenėje. Į šią gru
pę yra įrikiuotos ir dvi pagrin
dinės kanadiečių rasės — indė
nai ir eskimai, gyvenę čia anks
čiau už baltuosius.

Kaip jau anksčiau buvau mi
nėjęs, trečioji grupė konferen
cijoje nebuvo atstovaujama — 
jos atstovai nebuvo kviesti pil
nateisiais dalyviais, o keli, kurie 
buvome, patekome į ją kitais 
kanalais. Šiaipjau trečiosios gru
pės ignoravimas ėjo aiškiu siū
lu per visą konferenciją.

Pirmosios konferencijos da
lies visumos posėdyje, kur, kaip 
minėjau, pagrindiniai kalbėto
jai atstovavo keturioms Kana
dos sritims, niekas apie trečią
ją grupę neužsiminė. Klausimai 
iškilo tik grupių diskusijose. To
je grupėje, kur man teko būti, 
savo mintims turėjau rėmėją — 
švariai prancūziškai kalbantį 
arabą iš Montrealio. Kai mes iš
kėlėme klausimą, kodėl konfe
rencijoje nėra trečiosios grupės 
atstovų, atsakyti pasišovė pran
cūzė iš Kvebeko. “Mes etninė
mis grupėmis nesidomime” — 
sakė ji. “Tie žmonės turi priimti 
esamą padėtį arba iš Kvebeko iš
sikraustyti”. Paprašėme, kad 
tai būtų užprotokoluota grupės 
protokole ir, pagal nustatytą 
tvarką, perduota centrinei kon
ferencijos komisijai. Pirmąją 
dieną sekretorė “užmiršo” mū
sų mintis. Sekančią dieną, 
mums spiriantis, tas į grupės 
protokolą buvo įrašyta, bet į pa
grindinį protokolą, redaguoja
mą trijų jaunų Yorko universi
teto profesorių, nepateko.

Antroje konferencijos dalyje, 
kur prelegentai buvo parinkti 
tautiniu pagrindu, kaip minė
jau, buvo tik du asmenys — vie
nas anglas, kitas prancūzas. Jei
gu jau visi Kanados piliečiai yra 

vių kalbos vartojimas P. Ame
rikoje. “Aido” choras naujajam 
galėtų būti lyg globėjas, palai
kyti naujuosius ryšius su savo 
broliais ir sesėmis tolimuose 
kraštuose. Čia, aišku, tėra opti
mistiški sapnai, kurie nežinia ar 
išsipildys.

“Aido” choras savo kelionės 
paskirtį bus sėkmingai atlikęs, 
jeigu susipažins ir pabendraus 
su kiek galint daugiau lietuviš
ko jaunimo visuose kraštuose, 
kuriuose teks keliauti. P. Ame
rikos jaunimui ypač svarbūs as
meniški ryšiai, nes jis yra atvi
ras, paprastas, nuoširdus, jau
čiasi esąs lietuviškas ir laukia 
ryšio su lietuvių jaunimu. Tai
gi, choristėms būtina kalbėti su 
jais tiktai lietuviškai. Svarbūs 
taip pat ir ryšiai po kelionės 
laiškais, fotografijomis, dainų 
bei gaidų pasikeitimu. Šioje sri
tyje gali talkinti Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdy
ba, kuri savo valdyboje turi ry
šininko postą.

Tikimės, kad choras nuveš 
tikrai lietuvišką dvasią savo dai
nomis, pabendraus su lietuviais, 
kurie yra tokie patys, kaip ir 
mes, savo siekimuose!

Choristėms kelionių bus daug, 
kartu ir didelio nuovargio. Pa
sižiūrėjus į kelionės maršrutą 
matyti, kad per trumpą laiką 
užsibrėžta atlikti gana daug. Iš 
Toronto išskrendama rugpjūčio 
6 d. Sekančią dieną pasiekiamas 
Buenos Aires, Argentinoje. Po 
koncerto iš ten į Montevideo, 
Urugvajų, rugpjūčio 11 d., o 
rugpjūčio 15 d. skrendama į Sao 
Paulo, Braziliją. Rugpjūčio 22 
d. keliaujama į Bogotą, Kolum
biją, kur bus koncertai Bogoto
je ir Medeline. Rugpjūčio 25 d. 
skrendama į Karacas, Venecue- 
lą, o grįžtama atgal į Torontą 
rugpjūčio 27 d. Kelias ilgas, 
draugų, atsiminimų bus tikrai 
daug. Linkime “Aido” chorui 
sėkmingos kelionės ir esame 
tikri, kad tenai ras tą patį lietu
višką nuoširdumą bei draugiš
kumą, nors bus nukeliavę tūks
tančius mylių nuo savo namų.

Gabija

lygūs, tai šioje vietoje labai ti
ko pridėti dar du—indėną ir et
ninių grupių žmogų. Iš dviejų 
kalbėtojų apie trečiąją grupę 
užsiminė tik prancūzas Claude 
Ryan, kuris, liesdamas kalbų te
mą, pasakė: “Naujoji Kanada 
turi garantuoti asmenines teises 
ir laisves visiems kanadiečiams 
socialinėje, ekonominėje ir kul
tūrinėje srityje.”

Baigiamajame posėdyje, ku
riame trys minėti nutarimų re
daktoriai pateikė visumos išva
das, apie trečiąją grupę, įskai
tant indėnus ir eskimus, nebuvo 
nė žodžio. Išvadas perskaičius 
(jų dėl minėtų motyvų nebuvo 
duodama balsuoti) ir priėmus 
rankų plojimu, pirmininkaujan
tis, pagal demokratinę tvarką, 
paklausė, ar būtų dar pastabų iš 
publikos. Mano nustebimui, kal
bėtojų atsirado apie dešimt. Pa
drąsintas Kalgario atstovo, pa
kartotinai pabrėžusio, kad atei
ties Kanada turės skaitytis su 
faktu, jog yra daugiatautis kraš
tas, ryžosi žodį tarti ir jūsų tau
tietis, pasisakydamas, kad jis, 
kaip trečiosios grupės žmogus, 
pilnai remia kalgariečio mintį 
-x- iš daugelio tautybių sudary
ta Kanada praktiškam reikalui 
turi būti dvikalbė, bet faktiškai 
yra daugiatautė, šis pareiški
mas susilaukė gausių plojimų. 
Daugiausia plojo Vakarų Kana
dos atstovai, žymiai mažiau — 
prancūzai, dar mažiau — Onta
rio anglosaksai. Bet tai, atrodo, 
buvo tyruose šaukiančio balsas, 
nes didžioji spauda konferenci
jos aprašymuose apie trečiąją 
grupę neužsiminė nė žodžio, o 
CBC programoje, kuri ištisai 
davė visus baigiamojo posėdžio 
kalbėtojus, įskaitant ir tuos, ku
rie kalbėjo iš publikos, jūsų at
stovui vietos nebuvo ...

Konferencija jau praeityje, 
bet mano ausyse vis dar tebe
skamba dvi frazės. Kvebeko 
prancūzė sakė: “Asimiliuokitės 
arba išsikraustykite”. Vakari) 
atstovas: “Kurkime naują Ka
nadą — dvikalbę ir daugiatau
tę”. Kur Kanada nueis, pama
tysime netolimoje ateityje, taip 
pat kaip pamatysime kas atsi
tiks su federacinės valdžios gra
žiai pradėta daugiakultūrine po
litika, kuriai prancūziškasis 
Kvebekas nepritaria.
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® PAVERGTOJE TEVYJIEJE
DRAUGOVININKŲ SĄSKRYDIS
Antrasis respublikinis liaudies 

draugovininkų sąskrydis įvyko bir
želio 29 d. Vilniuje. Draugovinin
kais yra vadinami milicijai jos dar
buose talkinantys asmenys, šiai lai
kai aukojantys savo laisvalaikius. 
Pirmas į draugovininkus prabilo II 
kompartijos sekr. V. Charazovas, 
Maskvos politrukas, o pagrindinį 
pranešimą padarė respublikinio liau
dies draugovių štabo viršininkas A. 
Cesnavičius, kuris taipgi yra ir mi- 
nisterių tarybos pirmininko pava
duotojas. Jo pateikti duomenys at
skleidžia plačius draugovininkų užda
vinius: “šiuo metu respublikoje vei
kia 3393 liaudies draugovės. Tik per 
pastaruosius trejus metus draugovi
ninkų skaičius išaugo nuo 78 iki 105 
tūkstančių, o partijos ir komjaunimo 
narių skaičius jose padidėjo nuo 54 
iki 56,3 procento. įkurtos ir sėk
mingai veikia 748 specializuotos 
draugovės, jų tarpe: 148 — kovai su 
socialistinės nuosavybės grobstymu 
ir spekuliacija, 122 — kovai su ne
pilnamečių teisės pažeidimais,. 126 
draugovės ir grupės — eismo saugu
mui užtikrinti, 285 specializuotos 
draugovės — profilaktiniam darbui 
gyvenamose vietose ... (“Valstiečių 
Laikraštis” nr. 79). šie A. Cesnavi- 
čiaus žodžiai liudija, kad milicija nie
kaip negali susidoroti su įvairiais tei
sėtvarkos pažeidimais. Priešingu at
veju draugovininkų pagalbos nerei
kėtų, kaip jos nereikia laisvojo pa
saulio kraštuose. Pasak A. Cesnavi- 
čiaus, pagrindinis dėmesys turi būti 
skiriamas kovai už socialistinės nuo
savybės apsaugą. Pasirodo, pernai 
draugovininkai, atlikę 8.000 patikri
nimų, atskleidė daugiau kaip 2.000 
smulkių valstybinio turto grobstymų. 
Tai, žinoma, liečia įvairias darbovie
tes bei žemės ūkius, kur darbinin
kai riebesnį duonos kąsnį užsitikri
na smulkesnėmis bei stambesnėmis 
vagystėmis. Kadangi kompartija iš 
jų yra atėmusi beveik visą privačią 
nuosavybę, tokių vagysčių net nega
lima vadinti vagystėmis. Pro darbo
viečių vartus išsinešamą tik dalelė 
gėrybių, kurios turėtų priklausyti ne 
valstybei, o jos piliečiams.

NAUJOJI KONSTITUCIJA
Vilniškės augščiausiosios tarybos 

posėdyje liepos 1 d. buvo sudaryta 
speciali komisija, kuri, prisitaikyda
ma prie naujosios L. Brežnevo kons
titucijos, turės paruošti ir naują so- 
vietinarnos Lietuvos konstituciją. 
Konstitucinės komisijos pirmininko 
pareigos patikėtos Lietuvos kompar
tijos I sekr. P. Griškevičiui, o jo 
prižiūrėtojas II sekr. rusas V. Chara
zovas įtrauktas į komisijos narius. 
Iš viso tų komisijos narių yra 53. 
Didžiąją dalį sudaro profesiniai par
tiečiai, atskiesti poetu E. Mieželai
čiu, Vilniaus universiteto rektorium 
J. Kubilium, akademiku K. Korsaku. 
Jų eilėse taipgi yra dabartinis “Tie
sos" red. A. Laurinčiukas, buvęs red. 
G. Zimanas, šiuo metu redaguojantis 
“Komunisto” žurnalą.

BALTISTŲ POSĖDIS
R. Berlyne, Humboldtų universi

tete, įvykusiame 37-tajame baltistų 
susitikime pagrindinis dėmesys teko 
sovietinei Spalio revoliucijai, jos at
neštai įtakai į kalbos mokslų plėto
te, ekonominį bei kultūrinį sovietina- 
mų Pabaltijo respublikų gyvenimų. 
Net ir baltistai šį kartą turėjo ati
duoti duoklę nieko bendro su moks
lu neturinčiai Spalio revoliucijai. 
Apie Knygų Bičiulių Draugiją Lie
tuvoje kalbėjo valstybinės R. Vokie
tijos bibliotekos direktorė F. Krau
se. Susirinkimo dalyviai išklausė 
Druskininkų M. K. Čiurlionio muzė- 
jaus direktoriaus Alberto Nedzels- 
kio paruoštą pranešimą apie šio di
džiojo mūsų tautos genijaus gyveni
mą ir kūrybą Druskininkuose.

ESTRADOS PRADININKAS
Vilniaus “Šaltinėlio” kokteilių bare 

dar tebedainuoja tenoras Antanas 
Šabaniauskas, jau turintis 73 metus, 
lengvojo žanro dainoms atidavęs sa
vo amžiaus penkiasdešimtmetį. Pasi
kalbėjimą su juo “Kultūros Barų” 
6 nr. paskelbė muzikologas Liudas 
Šaltenis. A. Šabaniauską išgarsino 
jo gausios nepriklausomos Lietuvos 
laikų plokštelės, kurios dar ir šian
dien skamba išeivijoje, daugeliui lie
tuvių primindamos jaunysts dienas. 
Iš anuometinių estradinio žanro dai
nininkų minėtini: Toronte miręs An
tanas Dvarionas, Kaune palaidotas 
Dovydas Dolskis, Stepas Graužinis. 
Banaliausios dainos buvo įrašytos 
žydų kilmės D. Dolskio, pasižymėju
sio skandalingai bloga lietuvių kal
bos tartimi. Šiandien jos skamba 
kaip savotiška anų laikų parodija. 
Neblogai baisa valdė A. Dvarionas, 
bet ir jo tartis nebuvo be priekaiš
tų. Iš šios trijulės savo lyriniu teno
ru išsiskiria S. Graužinis, tačiau ir 
jį kokybe bei kiekybe pralenkė A. 
Šabaniauskas, į plokšteles įrašęs 
apie 100 dainų. Todėl A. šabaniaus
ką ir tenka laikyti tikruoju lietuviš
kosios estrados pradininku, o ji da
bar yra išugdžiusi didelį būrį naujų 
dainininkų.

IŠLYDĖJO STUDENTUS
Lietuvos augštųjų mokyklų stu

dentai ir specialiųjų vidurinių mo
kyklų auklėtiniai jau 27-tą kartą pra
dėjo vadinamąjį trečiąjį semestrą — 
darbo prievolę įvairiose stovyklose, 
kurių dalis būna ir už Lietuvos ribų. 
Studentų palydėtuvės įvyko liepos 4 
d. aikštėje prie Vilniaus sporto rū
mų, kur su vėliavomis išsirikiavo 
statybos būrių. Žodį tarė jų vado
vas J. Sijavičius. Jo duomenimis, į 

statybos būrius yra įjungta apie 
7.500 studentų ir moksleivių. Dalis 
jų jau dirba autonominėse Jakuti
jos, Tuvos respublikose, Smolensko 
ir Tiumenės srityse. Būrių dalyviai 
įsipareigojo atlikti beveik 10 milijo
nų rublių vertės darbų.

KONTRABANDININKŲ BYLA
G. Pravdinas “Tiesos” 153 nr. pa

skelbė įdomų reportažą iš teismo sa
lės “Ir priėjo liepto galą ...”, skai
tytojus supažindinantį su kontraban
dininkų gauja. Kaltinamųjų suole — 
Birutė Maleckaitė ■ Skaržinskaja, M. 
Skaržinskaja, J. Skaržinskis, M. Ce- 
tyrkovskaja, T. Cctirkovskaja, A. 
Razgoniajcva, R. Galperman ir J. 
Pupkovienė. Visos jos yra moterys, 
išskyrus J. Skaržinskį, rusiškomis 
pavardėmis. Mergautinė pavardė pa
teikiama tik B. Maleckaitės, ištekė
jusios už ruso. Pasirodo, gaujos na
rės, vykdamos užsienin, išsiveždavo 
auksinius daiktus bei brangenybes, 
ten parduodavo juodojoje rinkoje. 
Už gautus pinigus siųsdavo užtiesalų 
siuntinius fiktyviems asmenims į Pa- 
rudaminį, Vaidotus, Sudervę, Mickū
nus. Iš tikrųjų tokie siuntiniai bū
davo atsiimami Vilniaus pašte su 
paštininkių R. Galperman ir J. Pup- 
kovienės pagalba, suklastojus muiti
nės ir pašto dokumentus. Tardymo 
metu nustatyta, kad vien tik nuo 
1973 m. iki 1976 m. gegužės mė
nesio buvo pasiųsti ir gauti 1.708 
tokie siuntiniai. Kontrabandininkam 
į komunistines užsienio šalis padė
davo išvykti Vilniaus tclcgrafinin- 
kė E. Balsienė, už pinigą parūpinanti 
suklastotas telegramas apie rimtą 
tariamų giminaičių susirgimų užsie
nyje. Jos dėka kontrabandininkai 
lengvai ir greitai gaudavo leidimus 
išvykti užsienin. Teismo sprendimo 
G. Pravdinas nepateikia.

DIPLOMUOTI VADOVAI
Vilniaus universiteto istorijos fa

kultete studijas šiemet baigė pirmo
ji istorikų-ekskursijų vadovų grupė. 
Vyr. dėstytojo B. Daščioro, respubli
kinės turizmo bei ekskursijų tary
bos instruktorės D. Andrašiūnaitės 
teigimu, šie absolventai, be tradici
nių istorijos mokslo disciplinų, studi
javo fizinę-ekonominę geografiją, 
oratorinį meną, susipažino su Lietu
vos miestų ir miestelių istorija, gam
tosauga, ekskursijų vedimo metodi
ka. Diplomuoti ekskursijų vadovai 
darbus jau gavo Vilniaus, Druskinin
kų kelionių ir ekskursijų biuruose.

ŽEMAIČIŲ ŠVENTĖ
Liepos 2-3 d.d. ant Rambyno kal

no įvyko tradicinė žemaičių šventė, 
kurios šaknys, atrodo, siekia Joni
nes. Šį kartų, kaip ir visi kiti dabar
tiniai renginiai, ji buvo skirta vi
siems iki gyvo kaulo įgrisusiam Spa
lio revoliucijos šešiasdešimtmečiui, 
šventėje dalyvavo rusiškas Baltijos 
laivyno dainų ir šokių ansamblis. 
Dėl Rambyno taurės varžėsi Kretin
gos, Naujosios Akmenės, Mažeikių, 
Šilalės. Šilutės. Telšių, Klaipėdos 
kaimiškos kapelos bei estradi
niai ansambliai. Sekmadienį koncer
tavo klaipėdiškis estradinis “Kopų 
balsų” ansamblis, buvo surengtos 
žirginio sporto varžybos.

DU KRYŽIAI
Didžiausia rakštis kompartijos ateis

tams yra Kryžių kalnas prie Šiaulių, 
primenantis lietuvių tautos religin
gumą. Kovai su kryžiais partiečiai 
netgi buvo panaudoję traktorius, ta
čiau nuverstus kryžiuj vėl pakeičia 
nauji, gerokai mažesni už senuosius. 
Pernai pavasarį įsismaginę ateistai 
nupjovė ir griovin įvertė ant Kryžių 
kalno žaliavusį klevą. Tikintieji šį 
pavasarį klevą ištraukė iš griovio, iš 
jo padirbdino kryžių ir pastatė toje 
vietoje, kur klevas augo. Iš Lietu
vos gautoje nuotraukoje tas papras
tas klevo kryžius atrodo tikras mil
žinas tarp kryželių. 1976 m. vasarą 
dailus kryžius J. Šileikio, M. Jurevi
čiaus ir trečio nežinomo asmens ini
ciatyva buvo pastatytas netoli Šilu
vos. Jo įrašas praeiviams skelbė: 
“Kryžiau šventas, nušviesk mūsų at
eities kelius!” Partiečiai jį nugrio
vė ir sunaikino po trijų dienų.

PAAUGLIŲ PROBLEMOS
Nepilnamečių reikalu*ir jaunimo 

įdarbinimo komisija Vilniuje svars
tė komunistinio paauglių auklėjimo 
problemas. Pranešimą šiuo klausimu 
padarė komisijos pirm. A. Cesnavi- 
čius. “Tiesos” 155 nr. pateiktoj in
formacijoj pirmiausia pasidžiaugia
ma sukauptu dideliu patyrimu, augš- 
tu komunistiniu jaunimo sąmonin
gumu, o po to atskleidžiama antroji 
medalio pusė: “Tačiau šiame darbo 
bare yra ir trūkumų. Pagrįstai jau
dina tam tikros dalies nepilnamečių 
elgesys, jų nepagarba vyresniesiems, 
interesų siaurumas, vidinio gyveni
mo skurdumas, įstatymų bei socialis
tinio bendrabūvio normų pažeidimai. 
Tai rodo, kad šeimos, mokymo įstai
gų, darbo kolektyvų, visuomenės pa
stangos, auklėjant paauglius, ne vi
sada būna vaisingos. Darbui su pa
augliais dar silpnai naudojamos ma
terialinės, socialinės-kultūrinės ir ki
tos galimybės, vertingiausias patyri
mas. Nuosekliu ir kryptingu darbu 
dar neapimami visi paaugliai, jų auk
lėjimo uždaviniai neretai sprendžia
mi, neatsižvelgiant į šio amžiaus 
tarpsnio ypatumus, paauglių polin
kius ir interesus ..Diskusijose nu
tarta didesnį dėmesį atkreipti į šei
mas, teikti pedagoginę bei kitokią 
pagalbą paauglių tėvams.

V. Kst.

LSS seserijos ir brolijos sąskrydžio metu Klevelande vyriausieji vadovai su 
poetu B. Brazdžioniu. Iš kairės: v.s.s. Miknaitis, buvęs vyr. sktn. V. šenber- 
gas, v.s. I. Kerelienė, B. Brazdžionis, LSS tarybos pirm. v.s. L. Milukienė, 
buvęs v.s. B. Juodelis Nuotr. V. Bacevičiaus

S HAMILTON™
“AIDO" KONCERTAI Pietų Ame

rikoje: Argentinoje, Buenos Aires 
— rugpjūčio 7 d. “Odeono” teatre; 
Urugvajuje, Montevideo — rugpjū
čio 12 d. “Millington Drake” teatre 
kviestiems svečiams ir rugpjūčio 13 
d. vien tik lietuviškai publikai Urug
vajaus Lietuvių Kultūros Draugijos 
rūmuose; Brazilijoje, Sao Paulo — 
rugpjūčio 17 d. Palacio das Conven- 
coes rūmuose; Kolumbijoje, Medelli- 
ne — rugpjūčio 24 d. “Pablo Tabon” 
teatre; Venecueloje, Karakas — rug
pjūčio 26 d. Šalia šių pagrindinių 
koncertų “Aidas” turės progos pasi
rodyti televizijoje, giedoti pamaldo
se, dalyvauti kituose pasirodymuose.

“Aido” kelionei aukojo: $1.000 — 
A. E. Liaukai Hamiltone; $100 — P. 
Karn - Karasevičius Toronte. “Ai
das” nuoširdžiai dėkoja už aukas.

J. P.
NET DVEJOS LIETUVIŠKOS 

VESTUVĖS praskaidrino Hamilto
no lietuvių koloniją: liepos mėn. 9 
d. šeimos židinį sukūrė KLB Hamil
tono apylinkės valdybos pirm. Kazys 
Deksnys ir Klara Goldbergaitė. Jų 
santuoką AV parapijos šventovėje 
palaimino prel. dr. J. Tadarauskas, 
giedant sol. V. Verikaičiui, palydint 
vargonais jaunojo sesutei Laimai 
Simpson. Vakare Jaunimo Centro sa
lę užpildė ne tik svečiai iš Hamilto
no, bet ir tolimųjų Kanados bei JAV 
vietovių. Programai vadovavo Gedi
minas Breichmanas. Jaunuosius svei
kino iškilmėj dalyvavę: prel. dr. J. 
Tadarauskas, miesto burmistras J. 
MacDonald, Kanados darbo ministe- 
ris J. Munro, parlamento narys L. 
Alexander, KLB krašto valdybos 
pirm. J. R. Simanavičius, Hamiltono 
ap. valdybos vardu — K. Baronas, 
šaulių — P. Kanopa, “Gyvataro” 
vad. G. Breichmanienė, pažymėda
ma, kad tai 17-toji “Gyvataro” po
ra, jaunosios sesutė Aida, jaunųjų 
tėveliai. Kadangi jaunoji dirba RC 
MP įstaigoj Toronte, sveikinimo žo
dį tarė ir jos vedėjas. Visiems pa
dėkojo jaunoji K. Dcksnienė ir K. 
Deksnys. Abu jaunieji priklauso 
“Gyvatarui”, tad jaunoji į naują gy
venimą buvo išlydėta “Sadutės” šo
kiu, o vėliau abu jaunieji įsijungė 
“Rezginėlėn”. Grojant Londono “At
spindžiams”, visi linksminosi ir vai
šinosi prie turtingų stalų.

Po savaitės, liepos mėn. 16 d., AV 
šventovėje prel. dr. J. Tadarauskas 
palaimino santuoką Šarūno P. Mor
kūno iš Australijos ir Anelės Ka
minskaitės. Giedant sol. V. Veri
kaičiui ir jaunojo tėvui Petrui Mor
kūnui (Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijos koncertų dalyviui, Wies- 
badeno ansamblio nariui), vargo
nams palydint J. Govėdui.

Ir vėl Hamiltono Jaunimo Cent
ro salė buvo užpildyta jaunimo iš 
tolimų JAV ir Kanados vietovių 
bei Australijos. Iškilmei vadovau
jant E. Dauguvietytei - Kudabienei, 
jaunuosius sveikino prel. .1. Tada
rauskas, miesto burmistras J. Mac
Donald, katalikų mokyklų direkto
rius (jaunoji dėstė St. Mary mo

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $9,000,000.

PIGIOS ATOSTOGOS
• Bilietai, rezervacijos, kainos i Lietuvę ir visas 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 metų 
patarnaujame Hamiltono ir apylinkės keleiviams

1922 - 55 metai — 1977
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas \
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į

aww 
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kykloje), KLB Hamiltono ap. val
dybos pirm. K. Deksnys, mokyklos 
vedėjas, V. Verikaitis, E. Kudabie- 
n, G. Breichmanienė, vilniečių var
du — K. Baronas, Šarūno dėdė A. 
Danys, įteikdamas iš Lietuvos atvež
tas giminių dovanas, jaunųjų tėve
liai. Už viską padėkojo jaunieji 
Anelė ir Šarūnas Morkūnai, ypatin
gai pabrėždami išauklėjimą lietu
viškoje dvasioje. Ir šiose iškilmėse 
buvo šokta “Sadutė”, “Rezginėlė”, 
palikusios ypatingai gražius įspū
džius svetimtaučiams. Gaila, kad 
Anelė Kaminskaitė-Morkūnicnė lie
pos pabaigoje išvyko į Australiją. 
Hamiltono ap. valdyba neteko stip
rios jaunimo atstovės, o “Gyvataras” 
— jaunųjų grupės vadovės. K. B.

KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA” birželio mėnesį užbaigė 
su $9.509.822.38 balansu, per vie
nerius metus paaugdamas $2 mili
jonais. Nariams asmeninių pasko
lų parūpinta $552.904, nekilnojamo 
turto — $6.828.520. Kasoje, bankuo
se ir OCU Lygoje buvo $1.829.875.

Savo sąskaitose nariai turėjo: Še
rų _ $9.590, čekių — $1.043.157, 
santaupų — $3.452.620, terminuotų 
indėlių —- $3.944.000, registruotų 
pensijų taupymo plane — $702.082. 
Gryno pelno už pirmąjį pusmetį gau
ta $29.195.

“Talka” dabar turi 2022 narius ir 
495 skolininkus. Birželio mėnesį į 
bankelį įstojo 21 naujas narys, iš
stojo 9 ir 1 mirė. Kredito komitetas 
leido išduoti naujų paskolų $345.- 
700, gegužės mėnesį — $376.700. 
Šiuo metu “Talka” turi pakanka
mai laisvų pinigų visiems narių pa
skolos reikalams. Nariai kviečiami, 
reikalui esant, pasinaudoti savo koo
peratyvo patarnavimu. Už asmeni
nes paskolas dabar imama 11%, o 
nekilnojamo turto paskolos išduo
damos už 9% %; Taip pat valdybos 
padarytas skolininkams palengvini
mas: kurie turėjo anksčiau paėmę 
nekilnojamo turto paskolas su augš- 
tesniais procentais, tiems jie dabar 
sumažinti iki lOGi, nežiūrint, kad 
dokumentuose Įrašytas augštesnis 
porcentas. Sųntažinimas įsigaliojo 
nuo liepos mėn,' 1 d.

Nariams už laikomus pinigus nuo 
birželio mėn. lt d. mokama: čekių 
sąskaitoje — 6% su nemokamu če
kių rašymu, nuošimčius apskaičiuo
jant nuo mažiausio balanso metų 
ketvirčiais, santaupų — 7%, apskai
čiuojant nuo mažiausio mnesinio 
balanso, terminuotų indėlių — 8V4 % 
ir registruotų pensijų sąskaitoje — 
8'i%.

Paskutinių kelių mėnesių laiko
tarpy “Talkos” valdyba paskyrė ir 
išmokėjo lietuviškom organizacijom: 
ŠALFAS Sąjungai $300, Aukurui 
$500, Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungai $200, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungai $300, Tautos Fondo 
Hamiltono valdybai $125, “Aido” 
choro rėmėjų komitetui $1.200, Ha
miltono lietuvių senjorų namų sta
tybos valdybai $500, Toronto Lietu
vių Filatelistų Draugijai katalogui

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos ....... 7 % 
term, depozitus 1 m. 81/! %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 1 1 % 

nckiln. turto pask. 93/ą %

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose,

Pietų 
Amerikoje 

leisti $100. Be to, valdyba nutarė 
apmokėti vieno mokinio kelionę iš 
Hamiltono į Vasario 16 gimnaziją, 
jeigu iš hamiltoniškių atsiras norin
čių ten mokytis. Stasys Dalius

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 
būrelio Hamiltone vadovas St. J. Da
lius surinko įnašus iš būrelio narių- 
rėmėjų už 1977 m. antrą pusmetį. 
Sumokėjo už pusę metų po $6.00: 
P. Lesevičius, A. Mingėla, T. Murei- 
ka, 1. Varnas.

Surinkus pinigus iš rėmėjų už 
pirmą pusmetį ir pasiuntus juos gim
nazijai, tuojau į būrelį įstojo Pra
nas Baronaitis, sumokėdamas už dve
jus metus $24. Džiugu pažymėti ir 
padėkoti, kad savąja auka į rėmė
jų eiles įsijungė be jokio raginimo, 
pats pasiūlydamas įnašą besimokan
čiam jaunimui padėti. Tuo būdu su
rinkta už antrą pusmetį $48, kurie 
liepos 21 d. buvo įnešti į KLB Šal
pos Fondo sąskaitą “Talkoje” ir iš
siųsti lietuvių gimnazijai Vokietijo
je. Šiuo metu šį dvigubą būrelį su
daro 56 nariai-rėmėjai, kurių 52 
buvo sumokėję mokestį už visus 
metus pirmyn. Nuo būrelio įsteigi
mo 1965. IX. 1 iš viso surinkta ir iš
siųsta Vasario 16 gimnazijai paremti 
$7.334.

Nuoširdus ačiū būrelio nariams 
už pastovias aukas, kurios įgalina 
jaunimą mokytis, nes ir šiemet Va
sario 16 gimnaziją baigė 4 abitu
rientai: Justina Dirgėlaitė, 19 m., 
Vytautas Grudzinskas, 20 m., Alber
tas Harneris. 22 m., ir Ronaldas Lip- 
šys, 20 m. Sekančiais mokslo metais 
bus 8 abiturientai. St. J. Dalius, 

būrelio vadovas
P A D Ė K A

Ištekant mūsų dukrai Klarai už 
hamiltoniečio Kazimiero Deksnio 
liepos 9 d., jaunųjų pageidavimu 
vestuvės įvyko Hamiltone. Papras
tai vestuvėmis rūpinasi jaunosios tė
vai. šiuo atveju mes nieko negalė
jome padėti, nes mums buvo per- 
toli. Viskuo rūpinosi A. J. Deksniai 
— Kazimiero tėvai, o jiems padėjo 
jų draugai, mums visai nepažįstami 
žmonės.

Nuoširdžiai dėkojame: prel. dr. J. 
Tadarauskui už atlaikytas Mišias ir 
atliktas jungtuvių apeigas, salėje 
sukalbėtą maldą prieš valgį ir tartą 
žodį, sol. V. Verikaičiui už giedoji
mą, Kazimiero sesutei Darijai ir jos 
vyrui D. Powell už grojimą bažny
čioje, Gedui Breichmanui už darnų 
vadovavimą vaišių metu.

Didelė padėka: Mr. Jack MacDo
nald, Hamiltono miesto burmistrui; 
Mr. Lincoln Alexander, Hamiltono 
Vakarų federacinio parlamento na
riui; Mr. George Windsa, RCMP, 
Klaros viršininkui už atsilankymą ir 
tartą žodį; Mr. John Munro, federa
cinės valdžios darbo ministeriui už 
atvykimą; J. R. Simanavičiui, KLB 
pirmininkui, už pasveikinimą jaunų
jų salėje ir sekmadienį per lietuvių 
radijo valandėlę; G. Breichmanie- 
nei, “Gyvataro” vadovei, už humo- 
ristišką jaunųjų pažinties apibūdi
nimą. P. Kanopai, Hamiltono DLK 
Algirdo šaulių kuopos pirmininkui, 
ir K. Baronui, KLB Hamiltono apy
linkės valdybos sekretoriui, už lin
kėjimus jauniesiems ir įteiktas ver
tingas dovanas.

Permaža tik žodžiais padėkoti A. 
J. Deksniams už tokį didelį darbą 
ir rūpestį viską paruošiant; E. Ga- 
liniui už taip skaniai ir puošniai pa
gamintą maistą; mieloms Hamiltono 
ponioms už aprūpinimą skaniais ir 
įdomiais pyragais; “Gyvataro” šo
kėjams už gražiai pašoktus šokius, 
palydint Klarą į naują gyvenimą.

Dėkojame visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo ir kurių negalime visų iš
vardinti. Daugiausia dėkojame vi
siems už gausų dalyvavimą bažny
čioje ir salėje. Tik jūsų atsilanky
mas pilnai įvertino anksčiau minėtus 
darbus ir pastangas. Ačiū mieliems 
hamiltoniečiams ir visiems atsilan
kiusiems svečiams, kurių buvo iš ga
na toli, kurių neįmanoma išvardin
ti. Nuoširdžiai dėkojame visiems už 
viską.

Si diena, lyg gražus sapnas, pa
siliks mums atmintyje visą mūsų 
gyvenimą.

Salomėja, Vaclovas ir Aida 
Goldbergai

Sault Ste. Mario, Ont.
/ Calgary, Alberta
KALGARIO LIETUVIŲ DRAUGI

JOS metinis susirinkimas įvyko pas 
B. Yaugą. Nario mokestį susimokė
jo 60 dalyvavusių. Nuo suruoštų pa
rengimų praėjusiais metais liko pel
no $600. Draugijos pirmininkas įtei
kė $100 čekį J. Snith, kad paskirtų 
premijas gerai besimokantiems vie
tos lietuvių moksleiviams, šiais me
tais stipendijų fonde yra S180. Visi 
moksleiviai raginami įteikti mokslo 
pažymėjimus premijų skirstymo ko
misijai. Draugijai praėjusiais metais 
vadovavo Ev. Ammon. Ižd. A. Lukc- 
vičiaus pravestoj loterijoj išplatinta 
500 bilietų, gauta $250 pajamų. 
Draugijos nario mokestis šiais me
tais pakeltas iki $3. Draugijos veikla 
ribojasi vietos lietuvių reikalais. Po 
susirinkimo įvyko narių ir svečių 
piknikas.

KL JAUNIMO SĄJUNGOS STO
VYKLOS atsisveikinimo vakaras 
Yamnuska Centre (40 mylių nuo 
Kalgario) praėjo įspūdingai. Meni
nę programą atliko “Volungės” iš 
Toronto. padainuodamos lietuvių 
kompozitorių dainų. Akordeonistė R. 
šoliūnaitė įtraukė visus svečius ir 
stovyklos dalyvius į bendras dainas. 
Už pavyzdingą stovyklavimo tvarką 
stovyklos dalyviai gavo Kalgario 
miesto piliečių pažymėjimus, ku
riuos įteikė K. Dubauskas. Visai sto
vyklai ir vakaro programai vadovavo 
A. Vyšniauskas padedant KLB Kal-

(Nukelta į 7-tą psl.)

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
studijų ir poilsio savaitė įvyks rug
pjūčio 7-14 d.d. Dainavos stovykla
vietėje. Jos adresas: Camp Dainava, 
15100 Austin Rd., Manchester, Mich. 
Stovyklai vadovaus komendantas 
Adolfas Valavičius, 11219 Ventura 
Dr., Warren, Mich. 48093. Jo tel. 
313-261-2937.

RAMOVĖNŲ ATSTOVŲ SUVA
ŽIAVIME Čikagoje, aptarus aktua
liuosius šios organizacijos reikalus, 
naujojon centro valdybon išrinkti 
klevelandiškiai V. Stankus, Pr. Ka
ralius, S. Astrauskas, J. Jonaitis, J. 
Kazėnas, J. Malskis ir V. Knystau- 
tas. Kontrolės komisija sudaryta 
Detroite, garbės teismas — Niujor
ke.

LIETUVIŲ VARGONININKŲ ir 
Muzikų Sąjungos pirmininko parei
gas, mirus a.a. Algirdui Kačanaus- 
kui, perėmė ligšiolinis vicepirm. Vy
tautas Kerbelis. šios organizacijos 
seimas įvyks Darbo Dienos savaitga
lį. Tada bus sudaryta nauja pilna 
valdyba.

DR. B. NEMICKAS, VLIKo vice
pirmininkas, renka žinias apie So
vietų Sąjungos vykdomus kelionių 
suvaržymus lietuviams. Prašoma 
pranešti konkrečiai tuos atvejus, kai 
neleidžiama išvažiuoti iš okupuotos 
Lietuvos ar trėmimo vietovės į Va-, 
karus pas gimines, aplankyti savo 
artimuosius Vakaruose arba išeivijos 
lietuviams lankytis pas gimines Lie
tuvoje. šias žinias su varžomų asme
nų pavardėmis jis yra pažadėjęs 
įteikti JAV valstybės departamento 
pavaduotojui Europos reikalams 
John A. Armitage. Informacijos 
siunčiamos VLIKui, 29 West 57th 
St., New York, N.Y. 10019, USA.

ADV. ALGIS F. BALIONAS, kaip 
valstybės prokuroro pavaduotojas, 
pasižymėjo Čikagoj vykusioj byloj, 
šešias savaites trukusiame teisme 
Patricija Colombo, 19 metų amžiaus, 
su meilužiu F. De Luką buvo kalti
nama savo tėvo, motinos ir trylika
mečio brolio nužudymu 1976 m. ge
gužės 4 d. Kaltintojo pareigos buvo 
patikėtos lietuviui adv. A. F. Baltu
liui. Jo pastangų dėka abu teisia
mieji buvo pripažinti kaltais. Ypač 
daug įtakos prisiekusiųjų tarybai 
turėjo baigminė A. F. Baliūno dvie
jų su puse valandų kalba. Aprašy
damas bylos užbaigą, tai pripažino 
ir dienraštis “Chicago Tribune”.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA, už
baigdama sezoną, išsirinko naują 
valdybą: pirm. V. Radžiu, vicepirmi
ninkus V. Momkų, J. Vidžiūną, L 
Navickaitę, sekr. R. Graužinienę, ižd. 
A. Putrius, turtą globėjas — Br. Ma
čiukevičius.

RAMONA PIKCNAITĖ, prof. dr. 
Justino ir Reginos Pikūnų dukra, 
baigdama Our Lady of Mercy gim
naziją. apsisprendė studijuoti meną. 
Jos darbai buvo išstatyti gimnazijos 
parodoje. Stipendijos dailės studi
jom R. Pikūnaitė paprašė Pietryčių 
Mičigano parodų komisiją. Pastaro
ji, susipažinusi su stipendijų pra
šančių jaunuolių darbais, jas pasky
rė R. Pikūnaitei ir dar vienai Our 
Lady of Mercy gimnazijos mokinei, 
leisdama joms pasirinkti meno mo
kyklas.
Australija

“TĖVIŠKĖS AIDAI” pateikia 
pluoštą žinių apie šeštąją tautinę 
Lietuvių Skautų Sąjungos stovyklą, 
įvyksiančią 1978 m. sausio 2-14 d.d. 
Jai jau yra gauta Australijos skau
tu stovyklavietė Gillwell parke, apie 
60 km į rytus nuo Melburno. Vieta 
kalvota, su tekančiu upeliūkščiu, tik 
miškas netoks gražus, kaip Lietuvo
je. Stovykla bus suskirstyta į 10 pa- 
stovyklių, turės specialias dienas su 
atskiromis temomis. Skautams iš š. 
Amerikos stovyklos išlaidas tikimasi 
padengti Australijos lietuvių auko
mis. Užjūrio svečiai Sydnėjun at
skris gruodžio 24 d. ir jame viešės 
5 dienas. Vienos dienos viešnagė 
jiems yra numatyta sostinėje Kan
beroje, 3-4 dienų — Melburne. Be 
to, bus organizuojamos ekskursijos 
ir stovyklavimo metu. Iš š. Ameri
kos stovykion jau įsipareigojo atvyk
ti: LSS tarybos pirm. L. Milukienė, 
LSS seserijos v.s. L Kerelienė, LSS 
brolijos v.s. S. Miknaitis, v.s. kun. 
A. Saulaitis, SJ, “Lituanikos” tunti- 
ninkas s. J. Šalčiūnas su visa “Miš
ko brolių” draugove, muzikinis Stp. 
Kairio vienetas iš Toronto, s. E. 
Bacevičienė iš Brazilijos. Tikimasi, 
kad svečių skaičius padidės, nes iki 
registracijos užbaigos dar tebėra du 
mėnesiai.

Britanija
ROMANAS RIMONIS, baigęs ba

leto studijas, pernai Bradforde ati
darė baleto mokykla. Pirmasis jo 
mokinių pasirodymas įvyko š.m. bir
želio 17 d. viešosios Bradfordo bib
liotekos teatro salėje. Mokinių pro
gramą papildė pats studijos vadovas 
R. Rimonis su jauna balerina K. 
Mountain.

LONDONO LIETUVIAI birželio 
25 d. paminėjo kelias savo Šv. Ka
zimiero parapijos klebono kun. dr. 
Jono Sakevičiaus, MIC. sukaktis — 
70 metų amžiaus, 50 metų vienuo
linio gyveninio ir 45 metų kuni
gystės. Kartu buvo atšvęstas ir su 
kaktuvininko vardadienis. Vaišes 
klubo salėje surengė parapijos ko
mitetas, vadovaujamas pirm. Stasio 
Kaspero. Maldą sukalbėjo JAV avia
cijos kapilionas kun. pik. V. Meškė
nas. Plojimais buvo sutiktas S. Kas

paro pranešimas, kad savo sūnaus 
reikšmingomis sukaktimis džiaugia
si jo 94 metų amžiails motina, gy
venanti JAV. Sukaktuvininką svei
kino: Lietuvos atstovas V. Balickas, 
miesto savivaldybės atstovas J. Bra
zier su žmona, kun. pik. V. Meškė
nas, D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
centro valdybos pirm. J. Alkis, Bri
tanijos LB ir Škotijos lietuvių var
du — J. Sarafinaitė, Šv. Onos mo
terų draugijos — M. Damidavičienė, 
dainaviečių — P. Nenortienė, jauni
mo — S. Dobbs-Dobrovolskis, Šv. 
Kazimiero parapijos klubo — J. Ba
bilius, Londono sporto ir socialinio 
klubo — J. šemeta bei kiti kalbėto
jai. Vaišes solo dainom paįvairino 
choro vadovas muz. J. Cernis su J. 
Černienės palyda. Atnešus sukaktu
vinį tortą, visi sugiedojo “Ilgiausių 
metų”. Padėkos žodyje kun. dr. J. 
Sakevičius, MIC, pabrėžė, kad tin
kamiausia dovana jam dabar turėtų 
būti keleivio lazda. Sukaktuvininkas 
jau 14 metų dirba šv. Kazimiero 
parapijoje, kuri turi vienintelę lie
tuvišką šventovę visoje Vakarų Eu
ropoje.

BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ
SKRYDĮ rugpjūčio 13 d. Bradforde 
rengia šio miesto D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos skyrius ir Vyčio klu
bas. Lietuvių jame laukia šokiai su 
koncertine dalimi, proga susitikti 
senus bičiulius. Sąskrydžiui gauta 
didelė ir graži Victoria Hali salė 
Shipley vietovėje prie Bradfordo.

Prancūzija
PARYŽIAUS SORBONOS UNI

VERSITETE prancūzų kalbą ir poli
tinius mokslus studijuoja čikagietė 
Rūta Bobelytė, dr. Kazio ir Dalios 
Bobelių dukra. Atostogų metu ji 
lankėsi Šveicarijoje, Austrijoje, V. 
Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje.

ARCHITEKTAS JONAS BALT
RUŠAITIS, turintis savo įstaigą Pa
ryžiuje, gauna daug užsakymų ne tik 
šiame mieste, bet ir kitose Prancū
zijos vietovėse.

ELENA JANKAUSKIENĖ šeimos 
narių ir bičiulių ratelyje atšventė sa
vo amžiaus devyniasdešimtmetį. Ji 
gyvena pas dukrą E. Turauskienę 
Paryžiaus Nantcrre priemiestyje.

PARYŽIAUS UNIVERSITETO ci
vilizacijos ii* orientinių kalbų mo
kykloje sekančiais mokslo metais bus 
pradėta dėstyti lietuvių kalba. Dės- 
stytoja yra pakviesta ponia Dupin, 
jaunystę praleidusi Lietuvoje. Jos 
paskaitos skiriamos studentams ir 
laisviems klausytojams. Paryžiaus 
Beaubourgo centre yra knygų apie 
Lietuvą ir lietuviškų plokštelių, 20 
lietuviu kalbos pamokų, įrašytų į 
penkias magnetofono juosteles. 
Centro paslaugos teikiamos nemoka
mai.

Vokietija
LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIA

VIMĄ Bad Woerishofene, Bavarijos 
Alpiu papėdėje, kur yra Europos 
lietuvių vysk. A. Deksnio gyvenvie
tė, birželio 17-19 d.d. surengė Muen- 
cheno tautinių šokių grupė “Ratu
kas”. Patalpas parūpino lietuvio 
kun. A. Bungos vadovaujama vokie
čių parapija. Tuo pačiu metu Bad 
Woerishofene įvyko ir V. Europos 
lietuvių sielovados kunigų bei pasau
liečių suvažiavimas. Dalis paskaitų 
ir diskusijų sujungė abiejų suvažia
vimų dalyvius. Toks pvz. buvo bend
ras simpoziumas “Jaunimo dalyvavi
mas pamaldose ir bažnytinėje veik
loje”, kuriam vadovavo kun. dr. J. 
Duoba, MIC, o referatus skaitė “Ra
tuko” atstovai: V. Hermanaitė — 
apie asmeninį lietuviškų pamaldų 
išgyvenimą, M. Dresleris — apie ma
žą jaunimo domesį lietuviškom pa
maldom, K. Pauliukevičiūtė — apie 
jaunimo požiūrį į Katalikų Bendri
ją. Bendrai buvo diskutuojama ir 
pogrindinė Lietuvos spauda, kuriai 
atstovauja septyni leidiniai — “LK 
Bažnyčios Kronika”, “Aušra”, “Lais
vės Šauklys”, “Lietuvos Balsas", 
“Dievas ir Tėvynė”, “Varpas”, ku
nigams skirtas “Tiesos Kelias”. Va
karų pasaulį jau yra pasiekę 27 “L 
KB Kronikos” numeriai, 6 “Auš
ros” ir vienas numeris “Tiesos Ke
lio”. Švedijos lietuvis dr. K. Čegins
kas skaitė paskaitą “Lietuvybės iš
laikymas ar integracija?” Kadangi 
šiem klausimam trūksta konkrečių 
duomenų, paskaitininkas daugiausia 
rėmėsi moksline Britanijos žydų 
bendruomenės konferencija jų tau
tinio išlikimo klausimu. Išeivijoje ir 
žydų, ir lietuvių problemos yra pa
našios. Britanijos žydai padarė išva
dą, kad trečdalis jų tautiečių savo 
tautiškumą praras iki šio šimtmečio 
pabaigos. Integracija veda į asimi
liaciją. Dr. K. Čeginskas siūlė dau
giau pastangų skirti tautiškumui, 
ypač lietuviškom organizacijom. 
Specialų pranešimą suvažiavimų da
lyviams padarė vokiečių katalikų or
ganizacijos “Ackermann Gemeinde” 
(“Ackermanno bendruomenės”) at
stovas jaunimo reikalams W. Kloetzl. 
Ši organizacija remia lietuvių jau
nimą. Kalbėtojas pabrėžia, kad tokia 
parama siekiama draugystės tarp 
tautinių grupių ir vokiečių jaunimo. 
Ypač gerbtinos ir puoselėtinos yra 
tautinių grupių tradicijos, turtinan
čios visos V. Vokietijos kultūrinį 
gyvenimą. Koncertinę programą atli
ko estrados sol. V. Rakauskaitė-Lan- 
dienė ir fleitistas P. Odinis. Pasi
linksminime skambėjo lietuviškos 
jaunimo dainos, gitara palydimos K. 
Ivinskio. Abu suvažiavimai užbaigti 
vysk. A. Deksnio pamokslu ir kon- 
celebracinėmis Mišiomis.



Toronto lietuvaičių dainos grupė “Volungė” su koncertais viešėjo Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos surengto
je stovykloje prie Kalgario ir Edmontono mieste. A. Dūdaravičiaus nuotraukoje jas matome su kalgariečiu A. 
Vyšniausku Edmontone, prie skulptūros Albertos muzėjaus sodelyje, kur jos lankėsi prieš koncertą

Atostoginis pasiskaitymas
"Draugo" komisijos premijuotas Kazio Almeno romanas

Didis poetas išeina is tamsos
Oskaro Milašiaus

DR. JONAS GRINIUS

Nors pirmasis nepriklauso
mos Lietuvos atstovas Prancū
zijoje Oskaras Milašius buvo gi
liai susigyvenęs su prancūzų 
kultūra, nors jis prancūzų kal
bos plonybes jautė labiau negu 
daugelis prancūzų, tačiau, gy
vas būdamas, Prancūzijoje ne
buvo populiarus: iš poeto pavar
dės piliečiai jautė, kad jis nėra 
prancūzas. O Prancūzijoje na
cionalizmo su slaptu šovinizmo 
pamušalu nestigo nuo seniai. 
Tad ko čia domėtis kažin kokiu 
lyriku, kurio nė pavardės neži
nai kaip ištarti! Žinoma, “kal
tas” ir pats poetas, kad dėl savo 
jautrumo nesugebėjo palaikyti 
kontakto su prancūzų spauda, 
kuri lig II-jo pasaulinio karo 
Prancūzijoje buvo labai galinga. 
Antra vertus, pačio Milašiaus 
kūriniai, dažnai ištryškę iš poe
to egzistencinių problemų, ne
buvo patrauklūs plačiajai visuo
menei, kurią sensacijomis mai
tindavo ana masinė spauda.

* * *
Tačiau Prancūzija yra visdėl- 

to senos kultūros kraštas, kuria
me niekada nestigo nei gero 
skonio, nei giliai mąstančių 
žmonių. Taigi nestigo nė tokių 
prancūzų, kurie O. Milašiaus ly
rinėje poezijoje atpažino ir stip
rų poeto talentą bei turtingą as
menybę. Tas Milašiaus talento 
bei jo kūrybos gerbėjų būrelis, 
palaikomas kelių literatūros kri
tikų, pamažu gausėjo. Tačiau 
staiga 1939 m. kovo 2 d. nuo 
širdies smūgio Milašius mirė. 
Kas gi bus su poeto literatūri
niu palikimu? Kas juo rūpinsis, 
jei Prancūzijoje Milašius netu
rėjo jokių artimesnių giminių?

Šitokį klausimą kėlė poeto 
draugai ir bičiuliai, tarp kurių 
taip pat buvo Lietuvos pasiunti
nys Prancūzijai Petras Klimas 
ir pasiuntinybės sekretorius dr. 
Stasys Bačkis. Jiem tada kilo 
mintis įsteigti poeto raštams 
leisti bei jo atminimui palaiky
ti bičiulių draugiją, kokios 
įprastos Prancūzijoje žymiems 
kūrėjams pagerbti. Deja, II-sis 
pasaulinis karas, daug ką su
griovęs, neleido susiorganizuoti 
nė projektuotai draugijai, o ne
vienas Milašiaus artimųjų drau
gų turėjo palikti šį pasaulį.

Tik jau gerokai po karo dr. 
St. Bačkio sugestijomis ir pa
stangomis Andrė Silvaire apsi
ėmė leisti visus Milašiaus skelb
tus ir dar neskelbtus raštus. Da
bar kiekvieneriais metais pava
sarį ta draugija Fontenebleau 
mieste (kur mirė ir palaidotas 
Milašius) ruošia viešą poeto pri
siminimą su paskaita apie Mila
šių, su jo poezijos skaitymu, jo 
kapo bendru lankymu >ir visų bi
čiulių bendrais pietumis tame 
viešbuty, kur apsistodavo poe
tas gyvas. Ta draugija taip pat 
kasmet išleidžia bent vieną są
siuvinį vardu “Les Amis de Mi
losz”, kur spausdinama O. Mi
lašiaus korespondencija, smul
kesnės paskaitos, recenzijos ir 
kitokios informacijos, liečian
čios mūsų poeto kūrybą. Tų bi
čiulių sąsiuvinių lig šiol yra iš
spausdinta 12.

* * *
Šiemet, sukankant 100 metų 

nuo O. Milašiaus gimimo, jo bi
čiulių draugija užsimojo pami
nėti poetą plačiu mastu ir įvai
riai, pasikviesdama garbės glo
bėju net Prancūzijos kultūros 
ministerį. Minėjimus pradėjo 
balandžio 19 d. rašytojų draugi
ja (la Sociėtė des Gens de Let- 
tres), surengdama “apskritą sta

minėjimai Prancūzijoje šimtųjų gimimo metinių proga

lą” su Milašiaus poezija Pary
žiaus centre neseniai pastaty
tuose, labai naujoviškuose me
no ir kitokių humanistinių ren
ginių rūmuose “palais Beau- 
bourg”.

Vėliau, gegužės 26 d., centri
nė valstybinė biblioteka (Biblio- 
thėųue nationale) savo rūmuose 
atidarė O. Milašiaus raštų, rank
raščių, fotografijų ir kitokių do
kumentų parodą, kurią suorga
nizuoti padėjo 2. Mikšys.

Paroda vyko gražiame salone, 
bet 210 eksponatų erdvės buvo 
permažai. Tačiau šį trūkumą ga
lima atleisti vien dėl puikaus ir 
didelio (96 psl.) parodos katalo
go vardu “Tamsybės, ir šviesa”. 
Jame ant labai gero popieriaus 
yra išspausdintos ne tik Mila
šiaus gyvenimo datos, charakte
rizuoti visi eksponatai, bet taip 
pat daug paskelbta retų nuo
traukų ir meno reprodukcijų.

Tarp nuotraukų galima pama
tyti fotografiją viso Lietuvos pa
siuntinybės personalo, koks jis 
buvo Paryžiuje 1931 m. su P. 
Klimu ir O. Milašium priešaky. 
Kas norės pamatyti visus žy
miuosius Milašiaus atvaizdus, 
juos ras šitame kataloge. Kad ir 
nieko daugiau nebūtų padariusi 
Bibliothėųue nationale, vien už 
šitą stamboką ir puošnią katalo
go knygą reiktų tarti, kad ji tin
kamai pagerbė Milašių kaip di
delį poetą ir nepailstantį dva
sios primato skelbėją.

* *
Gretimai parodos beveik visą 

birželio mėnesį Paryžiuje kas 
antra diena buvo vaidinama Mi
lašiaus “Mėphibosetho” miste
rija. Ją statė “Įvykio teatras”, 
kuris vaidina kuo nors aktualius 
dramos kūrinius arba juos suak
tualina pačiu pastatymu, nes 
dažniausiai vaidina be scenos 
tarp žiūrovų tik su vienu antru 
dekoracijos eleirfentu ir atitin
kamais kostiumais. Taigi ir -Mi- 
laišaus religinė drama apie Iz
raelio karaliaus Dovydo dvigu
bą nusikaltimą (žmogžudystę ir 
svetimoterystę) bei jo atgailą vy
ko ne teatre, bet šventoje kop
lyčioje (Sainte chapelle), vieno
je gražiausių gotikos šventovių 
Paryžiuje. Ten žiūrovai sėdėjo 
koplyčios (nebevartojamos) pa
kraščiuose, o vidury navos judė
jo aktoriai (stilizuoti senovės iz
raelitai), įkūnydami Milašiaus 
poetinį tekstą.

Pirmą kartą tokio vaidinimo 
žiūrėti buvo įdomu; tačiau ne
galima būtų pasakyti, kad dėl ši
tokios inscenizacijos būsų lai
mėjęs Milašiaus kūrinys. Prie
šingai: lyriškieji misterijos mo
nologai koplyčios didelėje erd
vėje rezonavo prastai, prarasda
mi žodžių prasmę, o vienas gra
žiausių monologų — pavasario 
giesmė — išėjo tiesiog sužalo
tas, nes tą džiaugsmo giesmę 
Dovydas ir Betsabėja turėjo su
vaidinti (pagal režisoriaus M. J. 
Robin sumanymą), gulėdami ant 
grindų ir tik susiliesdami kojų 
pirštais.

Reikai turėti viltį, kad kituo
se Prancūzijos miestuose (vasar
vietėse) “Mėphibosetho” miste
rijai bus parinkta palankesnė 
sceninė aplinka, nors ir netokio- 
je gražioje koplyčioje.

* * *
O. Milašiaus minėjimų viršū

ne turbūt reikia laikyti tarptau
tinį kolokviumą arba simpoziu
mą, kuris vyko š.m. birželio 18 - 
19 d.d. FoįRenebleau mieste 
(netoli Paryžiaus) pagal bendrą 
temą “Skaityti Milašių 1977 me
tais”. Per tas dvi dienas buvo 
perskaityta 11 referatų, neilges

nių kaip 30 min. Po jų buvo 
skirta 15 min. diskusijoms, ku
rioms vadovavo vieno Paryžiaus 
universiteto (VIII) prof. Jean 
Bellemin-Noel, vienas valdybos 
narių Milašiaus bičiulių draugi
jos. Tarp referentų, žinoma, vy
ravo Prancūzijos universitetų 
profesoriai ir du jų rašytojai.

Tarptautinį charakterį šiam 
Milašiaus žinovų susibūrimui 
teikė kitų tautų atstovai. Jungti
nėms Amerikos Valstybėms at
stovavo Connecticuto un-to 
prof. Mortimer Guiney su refe
ratu “Milašius ir realybė”. Len
kams atstovauti iš Berkeley uni
versiteto turėjo atvykti Česlo
vas Milašius, bet už jį sutrukdy
tą jo referatą paskaitė Jalinskis. 
Lietuviams iš Vokietijos atsto
vavo buv. Kauno universiteto 
docentas Jonas Grinius, kuris 
1929 m. pirmasis parašė dakta
ro disertaciją apie Milašių poe
tą (dabar apie jo kūrybą yra be
ne 6 daktarinės disertacijos). 
Simpoziume J. Grinius kalbėjo 
apie “L’Amoureuse initiation” 
(Meilės įvadą) kaip centrinį vei
kalą, kuriame glūdi didžiuma 
Milašiaus problemų pradų. Į ko
lokviumą neatvyko ir sąvo refe
rato neatsiuntė sutrukdytas Da
vid Mendelson, Tel Avivo un-to 
profesorius.

Visi Milašiaus žinovų refera
tai buvo gerai paruošti, augšto 
lygio, įdomūs. Kaikurie atsklei
dė visai naujų dalykų, nes jų re
ferentams buvo prieinami dar 
nespausdinti Milašiaus raštai. 
Ypač pakiliai skambėjo literatū
ros kritiko Jean Cassou refera
tas apie pomirtinę mūsų poeto 
dalią. Gaila, kad šis asmeninis 
Milašiaus dienų draugas buvo 
susirgęs, o jo referatą kaip už
baigos žodį perskaitė kolokviu
mo vadovas.

Gaila taip pat, šiame Mila
šiaus kūrybos žinovų susibūri
me tarp klausytojų nedaug te
buvo lietuvių: tik Milašiaus 
šimtmečiui rengti komiteto na
rys Ričardas Bačkis, dr. Vikto
rija Skrupskelytė (iš JAV), dail. 
2. Mikšys, B. ir A. Venckai ir 
dar trys studentės.

Tarptautinis kolokviumas bu
vo baigtas Milašiaus kapo aplan
kymu ir bendrais pietumis, ku
rių pabaigoje buvo skaityta mū
sų poeto lyrinių kūrinių (du jų 
skaitė Karolina Masiulytė).

* * * _
Kolokviumo proga, kad ir jo 

neaprašinėdamas, vienas didžių
jų Paryžiaus dienraščių “Le Fi
garo” paskelbė didelį Gėrard 
Guillot straipsnį “Milašius — 
didelis poetas išeina iš tamsos”, 
šiame straipsnyje prisimenama 
taip pat Milašiaus kaip Lietuvos 
pasiuntinio veikla. Kad šis lie
tuviškos kilmės poetas būtų daž
niau prisimenamas, ne tik per 
sukaktis, Milašiaus bičiulių 
draugija pasirūpino jo romaną 
“L’Amoureuse initiation” išleis
ti kišenine laida, kad dėl pigios 
kainos knygelė būtų prieinama 
kiekvienam studentui.

Milašiaus šimtmečio minėji
mai bus baigti apie spalio mė
nesį, kai turėtų būti išspausdin
ta J. Bellemin-Noėlio daktarinė 
disertacija apie filosofinę Mila
šiaus poeziją. •

Trumpai tariant, prasmingi 
Milašiaus minėjimai poetą gra
žiai išpopuliarino. Reiktų, kad 
lietuviai, kurie, važinėdami po 
pasaulį, užsuka į Paryžių, neuž
mirštų Milašiaus draugo Andrė 
Silvaire knygyne (16, rue Bell- 
chasse, Paris VII) nusipirkti 
mūsų poeto kūrinių.

Prancūzai seniai jau turi sa
vo Inspector Maigret, belgai — 
garsųjį Hercule Poirot, anglai 
— Inspector Roderick Alleyn, 
o pagaliau ir mes lietuviai susi
laukėm detektyvo — herojaus 
Donato Vėbros asmenyje.

Donatas Vėbra — tai pagrin
dinis veikėjas K. Almeno nau
joje knygoje “Sauja skatikų”, 
kuri yra seniai lauktas lietuviš
kas kriminalinis romanas. Šio 
žanro pramoginės literatūros 
yra labai daug ypač Anglijoje ir 
Amerikoje. Pradedant Arthur 
Conan Doyle, Gilbert K. Ches- 
tertonu ir baigiant Ross Macdo
nald, Simenon, Rex Stout, Elle
ry Queen, Agatha Christie, 
Ngaio Marsh ir daugybe kitų 
autorių, kriminalinės novelės 
bei romanai yra plačiai paplitę 
po visą pasaulį, išversti beveik į 
visas kalbas. 2inomųjų autorių 
sukurti detektyvai kartais taip 
realistiškai atvaizduojami, kad 
skaitytojai pamiršta tuos asme
nis esant tiktai autoriaus fanta
zijos kūriniais ir pradeda tikėti, 
jog aprašomieji yra tikri, gyvi 
žmonės. Yra net susidariusios 
draugijos, kaip “Baker Street 
Irregulars”, turinčios' narių 
daugiausia iš angliškai kalban
čių kraštų ir vietovių. Jų entu
ziazmas nagrinėti kiekvieną de
talę garsiojo Sherlock Holmes 
“gyvenimo” yra, galima sakyti, 
beribis.

Kadangi jau daugelį metų se
ku įvairių detektyvų nuotykius 
anglų kalba, man itin yra malo
nu matyti šio tipo romaną lietu
viškų knygų eilėse. Pati knygos 
idėja labai originali ir intriguo
janti: Donatas Vėbra, jaunas 
Kauno milicininkas, atvyksta 
lankyti savo giminių Vašingto
ne, D.C. Prieš iškeliaudamas į 
Ameriką, jis pažadėjo savo kai
mynui Bertuliui surasti joje gy
venantį jaunystės draugą Vilnių 
Sadauską. Sadausko keista reak
cija, paminėjus Bertulio pavar
dę, sujaudina Vėbrą, o po to 
greit besivysiantieji įvykiai gi
liai įvelia jį įvairių nuotykių 
pilnon sampynom

Bejieškodamas mįslės išspren
dimo, Vėbra susitinka visą eilę 
taikliai apibūdintų asmenų — 
lietuvių ir amerikiečių. Jo odi

Dail. Telesforas Valius studijuoja paveikslus vienoje dailės parodoje
Toronte St. Dabkus

Broliai Juodeliai - išradėjai
Du Kanados lietuviai išrado specialią medžiagą dantims 

plombuoti ir gavo patentą
Edmontono dienraštis “Ed

monton Journal” 1977. V. 27 iš- 
spaudino ilgą Gail Helgason ra
šinį apie tame mieste gyvenu
sius brolius Juodelius (dabar jų 
pavardė rašoma Youdelis) — 
metalurgijos profesorių Bill ir 
odontologą Ralph. Pirmasis ku
rį laiką dėstė metalurgiją Alber
tos universitete, vėliau persikė
lė į Windsor© un-tą. Antrasis 
yra odontologas, kurį laiką dės
tęs Albertos universitete Ed
montone; dabar profesoriauja 
JAV-se.

Pasak minėto dienraščio ra
šinio, kartą abu broliai sekma
dienio pietų metu kalbėjo apie 
dantų plombavimą ir atitinka
mas medžiagas. Odontologas nu
siskundė, kad vartojama plom
bavimo medžiaga nėra pakanka
mai gera, ir pasiūlė savo broliui 
metalurgui išrasti geresnę. Pas
tarasis susidomėjo ir pradėjo 
tyrinėjimo darbą laboratorijo
je 1961 m. Ištisus dvejus metus 
jisai dirbo, padedamas studento 
Innes. Pagaliau 1963 m. jis ra
do formulę, pagal kurią metalo 
lydinys su tam tikra doze vario 
pasirodė labai tinkamas dantų 
plombavimui. Jo patvarumas 
buvo didesnis 10-18 kartų už 
tradicinę medžiagą.

Savo išradimą B. Juodelis už
patentavo ir kreipėsi į gaminto
jus. Pastarieji pradžioje į tą iš
radimą žiūrėjo abejingai, bet 
vėliau atsirado bendrovės “We
ather Ford Oil Tool Ltd.” ir 

sėja paslaptingai tragedijai iš
aiškinti atveda į daugelį lietu
viškų kolonijų Amerikoje, kol 
pagaliau visi mįslės gabalėliai 
sukrenta į savo vietą, kaip ir tu
ri būti gerame kriminaliniame 
romane.

Vėbra neturi jokių jį išski
riančių fizinių ar charakterio 
bruožų, kurie taip dažnai apibū
dina garsiuosius fiktyvinius de
tektyvus. Viena, jis dar jaunas, 
nesulaukęs 30 metų, bet savo 
amžium palyginti išmintingas. 
Jis lėtas, nekarštakošis, galvo
jantis, nesmerkiantis, gailestin
gas sutiktiems žmonėms.

Iš kitų knygoje aprašytų as
menų ypač pavykęs Algio Sa
dausko atvejis. Autorius, matyt, 
turi gilų įsijautimą į jaunuolio 
sielą sunkiame jo brendimo lai
kotarpyje. Algis yra tąsomas 
tarp didelės meilės savo tėvui ir 
noro ištrūkti iš jo įtakos bei 
kurti savo asmenybę. Ta jo ko
va ypač taikliai išryškinta.

Autorius taip pat pasižymi 
trumpais ir realistiškais dialo
gais. Jo knygoj nėra veikėjų 
prakalbų vienas kitam, kurios 
dažnai tarnauja pokalbių vietoj 
daugumai mūsų rašytojų, stab- 
dydamos knygos eigą ir sukel
damos nuobodulį skaitytojui.

Perskaičius knygą, kilo klau
simas, liečiąs Vėbros išvaizdą. 
Berods, niekur neužtikau, ar jis 
didelis, ar mažas, storas ar plo
nas, blondinas ar tamsiomis 
garbanomis, tvarkingas ar “ne
formalios” išvaizdos. Smulkus 
aprašymas padėtų jį žymiai ge
riau įsivaizduoti. Taip pat, at
rodo, jo niekas nestebina mūsų 
žemyne, lyg jis čia jau porą me
tų būtų gyvenęs. Atskiros ma
žos detalės, jo reakcijos į mūsų 
gyvenimą būtų davusios vaiz
dą, kaip mūsų gyvenimas atro
do tik ką iš Lietuvos čia atva
žiavusiam.

Nors autorius apsčiai primėto 
knygoje “raudonųjų silkių”, 
paskutinį trečdalį knygos be
skaitant gan lengva atspėti jos 
galą. Nepaisant to, pradėjęs 
knygą skaityti, negali jos padėti 
į šalį. Siūlyčiau ją pasiskaityti 
visiems lengvų romanų mėgė
jams. Ibk

“Western Metallurgical Ltd.”, 
kurios ryžosi investuoti dideles 
sumas lėšų ir pradėti masinę 
gamybą. Pradžioje buvo daug 
sunkumų, nes laboratorinė ga
myba yra skirtinga nuo masi
nės. Teko atlikti dar papildomų 
tyrimų. Pagaliau 1974 m. nau
jasis lydinys buvo paruoštas 
rinkai ir pavadintas “Dispers- 
alloy”. Jis greitai įsigalėjo Ka
nados vakaruose, bet nesiekė 
toliau. Tada atsirado amerikie
čių bendrovė “Johnson a. John
son”, kuri nupirko visą ligšioli
nę lydinio gamybą ir ėmėsj dar
bo plačiu mastu. Jos gaminys 
veikiai pasklido visoje S. Ame
rikoje ir tapo milijoninės vertės 
preke. Ji dabar gaminama JAV- 
se ir Montrealyje. Apie 75% Š. 
Amerikos dantistų vartoja šį 
gaminį.

Prof. B. Juodelis tuo didžiuo
jasi ir dirba naujų išradimų sri
tyje. šiuo metiujis yra Windso
ro universiteto metalurgijos 
profesorius ir skyriaus vedėjas.

Šis išradėjas, augęs Kanados 
vakaruose, neturėjo progos mo
kytis lietuviškoje mokykloje, ta
čiau lietuviškai kalba, kiek iš
moko iš savo tėvų. Pastarieji 
imigravo Kanadon 1927 m. Du 
jų sūnūs išėjo į profesorius, o 
dukra Aldona ištekėjo už B. 
Kadžio. Senieji Juodeliai buvo 
vieni iš pirmųjų Edmontono 
Lietuvių Namų statytojų ir bu
vusios lietuvių parapijos-misijos 
rėmėjų. G.
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Cl KlJLTQfflEJE VEIKLOJE
VALSTYBINIO ČIKAGOS UNI

VERSITETO PROF. JONAS RAČ
KAUSKAS Otavos universitete ap
gynė doktorato disertaciją “Lietu
vos ir Lenkijos edukacinė komisija 
1773-1794”. Jo oponentams vadova
vo Otavos universiteto istorijos prof, 
dr. A. Kcyserlingk. Jų eilėse buvo 
trys pedagogikos fakulteto nariai, du 
iš kitur pakviesti disertacijos vertin
tojai — XVIII š. žinovas dr. K. A. 
Papmehl ir mūsiškis istorikas dr. J. 
Jakštas. Apie 500 mašinraščio pusla
pių turinti disertacija yra vertin
gas įnašas lietuvių kultūros istori
jon. Prof. dr. J. Račkauskas jau yra 
paruošęs apie 20 straipsnių istorinė
mis temomis, parašęs šešias knygas, 
kurių dvi netrukus išleis Otavos uni
versiteto leidykla.

GINTARO DIRBINIŲ PARODĄ 
Los Angeles mieste, šv. Kazimiero 
parapijos salėje, surengė kunigaikš
tienės Gražinos vyr. skaučių būreljs 
su vadove B. Prasauskiene. šia pro
ga prof. dr. M. Gimbutienė skaitė 
įdomią paskaitą apie istorinę bei ar
cheologinę gintaro praeitį, jo simbo
liką mūsų tautosakoje.

TĖVU PRANCIŠKONŲ VASAR
VIETĖJE Kennebunkporte rugpjū
čio mėnesį JAV ir Kanados lietuvių 
laukia virtinė įdomių renginių: sol. 
B. Povilavičiaus koncertas su akom
paniatorium kompoz. J. Kačinsku — 
rugpjūčio 6 d., dail. Elenos Kepalai- 
tės tapybos darbų ir piešinių paroda, 
Jurgio Janakaus kūrybos vakaras — 
rugpjūčio 7 d., dail. K. Žoromskio 
paskaita “Moderniojo meno srovės”
— rugpjūčio 10 d., montrealietės sol. 
G. Capkauskienės koncertas su bos
toniečių pianistu S. Cibu — rugpjū
čio 14 d., ateitininkų sendraugių sto
vykla su specialia programa bei lite
ratūros vakaru, kuriame dalyvaus L. 
Andriekus, OEM, Jurkus. A. Lands
bergis, Pr. Naujokaitis ir A. Radžius
— rugpjūčio 14-21 d.d., bostoniečio 
smuikininko Izidoriaus Vasyliūno 
koncertas su pianisto Vytenio Vasy
liūno palyda — rugpjūčio 20 d.

LIETUVOS ŠAULIU SĄJUNGOS 
TREMTYJE centro valdyba buvo pa
skelbusi straipsnio konkursą šią or
ganizaciją bei jos veiklą liečiančio
mis temomis, numatydama tris pre
mijas: I — $150, II — $100 ir III —
— $75. Kadangi iki birželio 1 d. te
buvo gauti 7 straipsniai, konkursas 
pratęsiamas iki š.m. rugsėjo 1 d. 
Slapyvardžiais pasirašyti straipsniai 
siunčiami Jonui Jasaičiui, 7217 So. 
Francisco Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA. Jie turi būti neilgesni kaip 
12 mašinraščio puslapių su viena 
praleidžiama eilute.

PAULA COOPER GALERIJA Niu
jorke. Soho menininkų kvartale, su
rengė daugiau kaip mėnesį trukusią 
dail. Kęstučio Zapkaus moderniosios 
tapybos parodą. Visas galerijos salės 
sienas užpildė šeši dideli paveikslai, 
akį viliojantys savo spalvomis, ku
rias pagyvina smulkūs įvairiaformiai 
bei įvairiaspalviai abstraktinio pobū
džio ženkliukai bei taškai. Parodą 
teigiamai įvertino meno kritikas J. 
Russell didžiajame “The New York 
Times” dienraštyje, siūlydamas skai
tytojam ją būtinai aplankyti.

PROF, DR. VYTAUTAS BIE
LIAUSKAS, vadovaujantis Ksavero 
universiteto psichologijos departa
mentui Cincinnati mieste, Ohio, šią 
vasarą dėsto psichologijos kursą 
Šveicarijoje, Lugano universitete. 
Ten yra įsteigtas tarptautinis insti
tutas Europos psichologams tobu
lintis.

TREČIASIS MOKSLO IR KŪRY
BOS SIMPOZIUMAS įvyks lapkričio 
24-27 d.d. Čikagoje, Jaunimo Centre. 
Juo rūpinasi platus organizacinis 
komitetas, pasiskirstęs atskiromis 
sritimis. Nuveiktus darbus ir planus 
atskleidė birželio 25 d. Čikagoje įvy
kęs komiteto pilnaties posėdis, va
dovaujamas dr. K. Ambrozaičio. Pra
nešimą apie programinį leidinį pada
rė inž. J. Rimkevičius. Kiekvienam 
paskaitininkui šiame leidinyje lie
tuvių ii- anglų kalbomis bus skirta 
po du puslapius, talpinančius jo bio
grafiją ii- paskaitos santrauką. Ka
dangi paskaitininkų numatoma turė
ti 120, leidinys bus apie 250 psl. 
Didžioji medžiagos dalis jau gauta, 
o paskutinis terminas jai atsiųsti 
yra rugpjūčio 1 d. Su moksline pro
grama supažindino jos reikalus tvar
kantis pirm. dr. R. Šilbajoris. Medi
cinos mokslas simpoziume turės ke
turias sekcijas — biologijos, bioche
mijos, medicinos ir medicinos isto
rijos. Humanitariniams mokslams 
atstovaus devynios sekcijos — filo
sofijos, psichologijos - pedagogikos, 
istorijos, literatūros, tautotyros, me
notyros, kalbotyros, teisės ir sociolo
gijos, teologijos. Devynios sekcijos 
numatytos ir griežtiesiems moks
lams, technologijai, architektūrai. 
Jos apims transportacijos sistemą, 
chemiją ir medžiagų mokslą, fiziką 
ir matematiką, informaciją ir kom
piuterius bei jų pritaikymą lietuviš
kam kultūriniam gyvenimui, erd
vės ir planetų tyrinėjimus, archi
tektūrą ir statybą, jūros mokslą ir 
hidrauliką, šilimos mainus ir mecha
nikos inžineriją. Programoje taipgi 
bus skirta laiko sporto klausimams, 
kultūrinei tautžudystei sovietų oku- 
puotoj Lietuvoj. Atokvėpiui bus 
skirtas pobūvis, literatūros vakaras, 
dailės bei istorinių vertybių paro
dos. Ižd. K. Barzduko pranešimu, 
simpoz-iumo biudžetas sieks $14.000.

TARPTAUTINĖ TIKIMYBIŲ TE
ORIJOS ir matematinės statistikos 
konferencija, antrą kartą surengta 
Vilniuje birželio 28 — liepos 3 d.d., 
buvo skirta teorinėm bei taikomo
siom problemom, turinčiom didelę 
reikšmę įvairių sistemų ir procesų 
valdymui, techninei, medicininei, ge
ologinei diagnostikai, masinio aptar
navimo teorijai, statistinei fizikai. 
Dalyvavo apie 400 mokslininkų iš 
22-jų pasaulio šalių, skaičiusių 350 
pranešimų. Lietuvos mokslininkai 
skaitė 30 pranešimų. Konferenciją 
surengė Sovietų Sąjungos Akademi
ja, Lietuvos Mokslų Akademija ir 
Vilniaus universitetas.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS 
žiūrovus pakvietė į paskutinę šio se
zono premjerą, kuriai buvo pasirink
ta komiška italų klasiko G. Donizet
ti opera “Don Pasquale”, anksčiau 
buvusi Kauno operos teatro reper
tuare. Šįkart operą režisavo V. Mikš
taitė, dirigavo R. Geniušas, sceno
vaizdžius jai sukūrė dail. M. Perco- 
vas, drabužių eskizus — dail. V. Ga- 
tavynaitė. Pagrindinius vaidmenis 
atliko solistai L. Muraška, V. Ba
kas, A. Bcrneckas, D. Juodikaitytė, 
J. Urvelis, jaunosios dainininkės J. 
Čiurilaitė ir R. Tumuliauskaitė. 
Jiems talkino Vilniaus konservatori
jos solinio dainavimo katedros stu
dentai — S. Dirsė, P. Urkauskas, J. 
Valuckas, G. Gordonas ir A. Mar
kauskas.

VILNIAUS D R A M O S TEATRO 
sceną ištisą savaitę užpildė Vilniaus 
konservatorijos paruoštų busimųjų 
aktorių spektakliai — W. Saroyano 
“Žmogiškoji komedija”, A. Čechovo 
“Trys seserys”, J. Marcinkevičiaus 
“-Mažvydas”, V. šukšino “Iki trečių
jų gaidžių”, papildyti vaikams skir
ta programa “Pažaiskime drauge”, 
aktorių pasiruošimą atskleidžian
čiom programom “Nuo A iki.. .” ir 
“Paskutinysis užsiėmimas”. Šiai pen
kiolikos diplomantų laidai vadovavo 
I. Vaišytė. Visi jie paskyrimus gavo 
į Šiaulių dramos teatrą.

VILNIAUS BALETO TEATRAS 
prieš pat sezono užbaigą savo reper
tuarą papildė 1936 m. S. Prokofjevo 
sukurtu baletu “Romeo ir Džiulje
ta”. kurio siužetui jis buvo panaudo
jęs V. Šekspyro tragediją. Premjerą 
paruošė šio baleto pastatymais pasi
žymėjęs leningradietis baletmeiste
ris N. Bojarčikovas su dirigentu J. 
Aleksa. Scenovaizdžiai — maskvie
tės dailininkės A. Koženkovos. Pa
grindinius vaidmenis premjeriniame 
spektaklyje atliko Vytautas Kudžma 
ir Leokadija Aškelovičiūtė, bet juos 
taipgi yra paruošusios dvi rusų po
ros — Jonas Katakinas ir Nina An
tonova, Michailas Proškinas ir Svet
lana Masaniova. Kiti svarbesni vaid
menys turi po du atlikėjus. Jų sąra
še minimi baleto šokėjai: Nikolajus 
Tichomirovas, Aleksandras Semio- 
novas, Egidijus Domeika, Valdema
ras Chlebinskas. Susidaro įspūdis, 
kad Vilniaus baleto teatre yra tikrai 
didelis skaičius rusų kilmės šokėjų. 
Pasak leningradiečio baletmeisterio 
N. Bojarčikovo, Vilniaus baleto te
atrui trūksta ryškių solistų, bet 
bendras visos grupės lygis esąs ge
ras.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS sa
vo viešnagę Panevėžyje užbaigė P. 
Vaičiūno komedijos “Prisikėlimas” 
premjera, paruošta vyr. rež. Aureli
jos Ragauskaitės. Skulptoriaus Alnos 
vaidmenį atliko debiutuojantis akto
rius P. Steponavičius. Šiaulių teat
ras panevėžiečiams taipgi buvo atve
žęs vengro M. Diarfašo komediją 
“Tu burtininke, Karola”, latvio H. 
Gulbio pjesę “Vyturėliai”, švedo A. 
Strindbergo dramą “Freken Julija”. 
Viename spektaklyje Julijos vaidme
nį atliko pasižymėjusi vilnietė akto
rė Doloresa Kazragytė.

MENO DARBUOTOJŲ RŪMUO
SE Vilniuje lankėsi poetas ir kino 
menininkas Jonas Mekas, svečias iš 
JAV. Jo kūrybai skirtame vakare 
Vilniaus universiteto studentų teat
ras suvaidino ištrauką iš spektaklio 
“Erdvės vidury”. Vilniaus filharmo
nijos sol. R. Maciūtė, sopranas, su 
altistų ansamblio palyda dainavo 
kompoz. B. Kutavičiaus dainas, su
kurtas J. Meko žodžiais. Dramos ak
torius L. Noreika skaitė svečio ei
lėraščius.

VILNIAUS FILHARMONIJOS an
samblis “Estradinės melodijos”, va
dovaujamas J. Tiškaus, grįžo iš sėk
mingų gastrolių Čekoslovakijoje. Šio 
vokalinio instrumentinio kolektyvo 
koncertai buvo surengti net 14-je 
Čekoslovakijos miestų. Juose skam
bėjo lietuviška estradinė daina, nau
jausi užsienio kompozitorių kūriniai. 
“Estradinės melodijos” taipgi daly
vavo įvadiniame tarptautinio estra
dinės dainos konkurso “Bratislava- 
77” koncerte. ,

SIMFONINE S. PROKOFJEVO 
PASAKĄ “Petia ir vilkas" Vilniaus 
operos ir baleto teatre atliko M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos choreo
grafijos skyriaus mokiniai su skaito
ve A. Vitkauskiepe ir teatro orkest
ru, diriguojamu Ch. Potašinsko. 
Spektaklį paruošė choreografė N. 
šiekštelienė ir dail. D. Ūsaitė-Vana- 
gienė.

RESPUBLIKINIŲ PROFSĄJUN
GŲ kultūros rūmų liaudies ansamb
lis “Vaiva” gastroliavo Suomijoje. 
Vilniečiai atliko programą Sovietų 
Sąjungos ir Suomijos draugystės die
nų renginiuose. V. KsL
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R. Cholkan & Co. Ltd. 

Realtor
REAL ESTATE — 

GENERAL INSURANCE
SWANSEA, puikus labai geros statybos modernus vos keleto metų 
senumo, 7 kambarių vienaaugštis (bungalow), 3 prausyklos, didžiulė 
moderni virtuvė, gražiai užbaigtas rūsys su atviru židiniu ir išėjimu 
į kiemą, dvigubas garažas su privačiu Įvažiavimu.
ISLINGTON-BLOOR, atskiras gražus 5 kambarių vienaaugštis (bun
galow), puikiai užbaigtas saulės kambarys, pilnai užbaigtas rūsys, 
centrinis vėsinimas, puikus kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu; 
netoli požeminio traukinio; viena atvira skola.
PRINCE EDWARD DR. ■ BLOOR, gražus didžiulis 7 kambarių vien- 
augštis (Side split bungalow); pilnai užbaigtas rūsys, centrinis vė
sinimas; dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, greitas užėmimas, 
puiki vieta.
JANE - BLOOR, atskiras originalus keturbutis (4-plex); vandeniu- 
alyva šildomas; garažai su privačiu įvažiavimu; gauna virš $10.000 
metinių pajamų; netoli požeminio traukinio; apie $30.000 įmokėti ir 
viena skola.
JANE-BLOOR, atskiras 6 kambarių namas, kvadratinis planas, mo
derni virtuvė, 2 prausyklos, garažas; netoli Bloor; namas be skolų.
RUNNYMEDE • BLOOR, pilna kaina tik apie $59.900; atskiras mū
rinis 7 kambarių namas, kvadratinis planas, 2 prausyklos; garažas 
su šoniniu įvažiavimu; reikalingas mažo remonto; neblogas pirkiniys. 
INDIAN RD. - BLOOR, didžiulis 18 kambarių atskiras namas, 4 at
skiri butai; gauna apie $10.000 metinių pajamų; namas gerame 
stovyje, garažai su plačiu įvažiavimu; apie $30.000 įmokėti ir viena 
atvira skola; netoli Bloor ir Lietuvių įlamų.

P. K E R B E R I S, 
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

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 1 NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
m’hSas9' St'- To,ont°' Ont • Tel- 532-3400

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų 814%

Antradieniais 10 - 3
= pensijų ir namų s-tas
= taupomąsias s-tas

.... 9%
.... 7%

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Seštadienia'is 9-1

= depozitų-čekių s-tas

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines
= nekiln. turto

6%

91/2%
9’4%

Sekmadieniais 9.30- 1 E investacincs 10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

Ateitininkų žinios
Wasagos stovykla baigiasi liepos 

30, šeštadienį, 12 vai. Šiais metais 
stovyklautojų skaičius mažesnis, ne
gu ankstyvesniais metais. Paprastai 
stovykloje būdavo daugiau kaip 100 
stovyklautojų. Šiemet pirmą savaitę 
buvo tik 63 stovyklautojai, antrą pri
sidėjo daugiau. Daugumas vyresnių
jų 16-17 m., jau pradeda vasaromis 
dirbti ir nebestovyklauja. Stovyklų 
nauda yra gana didelė. Atkreiptinas 
dėmesys, kad tas 2 savaites jaunimas 
galėtų praleisti stovykloje. Siu me
tų stovykloje didesnė programos da
lis vyko mažomis grupėmis. Buvo 
pravesti pašnekesiai stovyklos tema 
“Liudykime Kristų ir savąją tautą”. 
Visi tie pasikalbėjimai vyko taip pat 
mažomis grupelėmis po 4-6 asmenis.

Sendraugių stovykla Dainavoje 
bus nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 7 
d. Iš Toronto taip pat vyksta keletas 
jaunųjų sendraugių.

Studentų ateitininkų stovykla taip 
pat Dainavoje rengiama savaitę 
prieš kongresą, kuris įvyks Darbo 
dienos savaitgalį.

Toronto ateitininkų studentų drau
govė išsirinko naują valdybą atei
nantiems mokslo metams. Ją sudaro: 
Rima Bumbulytė, Ramunė Stravins- 
kaitė, Rūta Vaškevičiūtė ir Irena 
Poškutė.

Kongreso finansinis komitetas pra
šo aukų iš visų vietovių. Iš Toron
to prie vajaus teprisidėjo tik keletas 
asmenų.

Skautų veikla
• Vykstantieji į Vl-ją tautinę sto

vyklą Australijoje turi užsiregistruo
ti iki rugpjūčio 1 d. Lėktuve gautas 
ribotas vietų skaičius, kurio padidin
ti nebus galima. Užsiregistravusių 
yra jau daugiau nei pusė. Registruo
tis pas v.s. Reginą Kučienę, 8626 So. 
Mozart St., Chicago, Ill. 60652, USA. 
Tel. 312-778-0358. Užpildžius lėktu
ve gautas vietas, registracija bus 
sustabdyta. Užsiregistravę turi ne
delsiant įsigyti užsienio’pasus. JAV 
ir Kanados gyventojai, neturį pilie
tybės, turi iš anksto pasirūpinti “Re
entry Permit” — leidimu sugrįžti į 
savo gyvenamą kraštą.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinio 
vieneto repeticijos dėl stovyklų nu
traukiamos. Jos vėl bus pradėtos po 
XV-tosios Romuvos stovyklos. Gau
tas iš '-Australijos laiškas, kuriame 
pranešama, kad vienetas turės kos- 
certuoti Sidnėjuje ir Melburne.

• XV-toji Romuvos stovykla — 
rugpjūčio 6-20 d.d. Atidarymas rug
pjūčio 7, sekmadienį; skilčių varžy
bos pradedamos rugpjūčio 9 d. Pir
mą savaitę stovyklos viršininku bus 
rajono vadas v.s. K. Batūra. Laukia
ma svečių iš Niujorko, Bostono, Wa- 
terburio, Klevelando, Detroito, Či
kagos ir kitų vietovių. C. S.

^SPORTAS

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

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

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

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?
KLAUSKITE MANE APIE • pajamų mokesčių 
atskaitas • pensijų planus • RRSP — regist
ruotą pensijų planą • invalidumo pajamas 
• nuosavybių draudą • šeimos apsaugą • stu
dentų draudos fondus mokslui eiti

2 Carlton Street, suite 714
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881
District Manager of Canadian Premier Life

ę television
I! > L'VJ' 1 I O Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, įrengiom gaisro apsauga (smoke detector)

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (i pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS SIMPOZIUME
Siaurės Amerikos Lietuvių Fizi

nio Auklėjimo ir Sporto S-gos cent
ro valdyba nuoširdžiai dėkoja moks
lo ir kūrybos simpoziumo mokslinės 
programos komiteto pirm. dr. Rim
vydui Silbajoriui už sporto sekcijos 
įvedimą į simpoziumo programą. Sis 
didelės reikšmės ir garbingos paskir
ties įvykis mūsų sporto istorijoj yra 
labai svarbus.

Sekcijoj numatytos dvi paskaitos, 
kurias skaitys stipriausi nepriklauso
mo^ Lietuvos fizinio auklėjimo ir 
lavinimo atstovai: dr. Algirdas Vo
kietaitis ir Jurgis Jašinskas. Visiems 
sporto sekcijos darbams vadovauti 
centro valdyba pakvietė sporto vete
raną Bronių Keturakį.

Pranas Berneckas, 
SALFASS cv pirm. 
Stasys Dargis, sekr.

SPORTAS LIETUVOJE
Antroji akademinio irklavimo So

vietų Sąjungos jaunimo regata įvy
ko Trakuose, Gelvės ežere. Koman
diniu požiūriu I vietą ir regatos pri
zą laimėjo Rusijos irkluotojai su 341 
tašku, II — maskviečiai su 277, III
— Ukrainos rinktinė su 249,88, IV
— Lietuvos jaunimas su 249 taškais. 
Mūsiškiams iki prizinės III vietos 
trūko tik 0,88 taško. Aukso medalius 
už pirmąsias vietas laimėjo: rusai — 
4, maskviečiai ir lietuviai — po 3, 
ukrainiečiai, gudai, latviai ir molda
vai — po 1. Pirmąsias vietas Lietu
vos irkluotojai iškovojo: 1000 m 
nuotolyje dviviete valtimi Kauno 
kūno kultūros instituto studentė Mil
da Mamontova ir Vilniaus universi
teto studentė Nijolė Kavaliauskaitė, 
paruoštos trenerio K. Nutauto, per 
3 min. 42,6 sek.; trenerio V. Soko- 
linskio auklėtiniai — K. Babarskas 
ir A. Mačiulis su vairininku R. Sa- 
būnu, 2000 m nuplaukę per 7 min. 
44,2 sek., keturvietės valties be vai
rininko įgula A. Jevaitis, V. Inokai- 
tis, A. Trakys ir V. Sešelgis, tą patį 
nuotolį įveikę per 6 min. 42 sek., sa
vo pagrindinius varžovus latvius pra
lenkė 0,4 sek. Neblogai pasirodė ir 
porinės keturvietės valties irkluoto
jai, trenerio K. Nutauto auklėtiniai, 
G. Kybartas. V. Paulauskas, R. Mu
rauskas. K. Normantas, 2000 m nuo
tolyje užėmę II vietą, pralenkti ru
sų 4,8 sek. Akademinio irklavimo 
regatoje dalyvavo beveik 800 jaunų
jų šio sporto mėgėjų.

Kaune įvykusiose Lietuvos lengvo
sios atletikos varžybose šiaulietis V. 
Kučkovas į tolį nušoko 7 m 76 cm, 
vilnietis A. Sabonis — 7 m. 65 cm, 
kaunietis L. Rukšėnas — 7 m 47 cm, 
moterų grupėje pirmavusi klaipėdie
tė O. Jonikienė — 6 m 41 cm. Vil
nietis ėjikas V. Šakalys pagerino

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
stituciją, kad Kanados vyriau
sybė mažumų švietimo klausi
mu galėtų įsikišti j provincijų 
reikalus. Kanadoje visą švieti
mą tvarko provincijos. Federa
cinė vyriausybė netgi neturi 
švietimo ministerijos.

Kvebeko premjero R. Le
vesque vyriausybė praves viešą 
1976 m. olimpinių išlaidų tyri
mą. Sis uždavinys jau patikėtas 
augštesnio teismo teisėjui A. 
Maloufui, kuris savo komisijon 
pasikvies vieną inžinierių ir vie
ną buhalterį. Norima nustatyti 
priežastis, dėl kurių olimpiados 
išlaidos pakilo iki $1,5 bilijono 
ir davė $1 bilijono deficitą. 
Olimpiados planuotojas J. Dra
peau, Montrealio burmistras, 
1972 m. išlaidų buvo numatęs 
tik $120 milijonų, kuriuos jis ti
kėjosi padengti parduodamais 
specialiais pašto ženklais ir mo
netomis. Vėlyvą 1975 m. rude
nį olimpiados įrenginių statybą 
perėmė provincinė Kvebeko vy
riausybė. Nors stadiono pasta
tas buvo suprastintas, jis vistiek 
pareikalavo $900 milijonų. A. 
Maloufo kimisija liudininku ga
li pasikviesti anuometinį Kve
beko premjerą R. Bourassą. 
Kvebeko parlamentas vienbal
siai patvirtino Tautinės Unijos 
vado R. Birono rezoliuciją, pra
šančią Kanados vyriausybę pri
sidėti prie olimpinių išlaidų pa
dengimo. Dabartinė jos duoklė 
“Loto-Canada” loterijos dėka 
esanti permaža.

Krašto apsaugos min. B. Dan- 
sono pranešimu, Kanados gink
luotosios pajėgos sekančių 4-5 
metų laikotarpyje bus padidin
tos 4.700 vyrų. ŠiuoTnetu jų yra 
78.000. Padidinimą padiktavo 
palyginti nemaža Kanados karių 
duoklė taikos užtikrinimo tarny
bai Kipro saloje ir Artimuosiuo
se Rytuose. Apie 650 jūrinin
kų susilauks karo laivynas, ku
rio nariai dabar perdaug laiko 
praleidžia jūrose, atitrūkę nuo 
šeimų. Papildomų vyrų įjungi
mas į ginkluotąsias pajėgas pa
reikalaus kasmet po $100 mili
jonų. Dabartinis metinis krašto 
apsaugos biudžetas yra $2,8 bi
lijono. Kanados laivyno proble
mas pasikalbėjime su “Toronto 
Star” dienraščiu iškėlė vicead-

jam pačiam priklausiusį Lietuvos 
rekordą, per dvi valandas nužings
niavęs 26 km 111 m, o 20 km nuo
toli įveikė per 1 vai. 30 min. 4 sek. 
Jieties metime geriausi buvo klaipė
dietė J. Putinienė — 56 m 4 cm ir 
kaunietis E. Tatarūnas — 78 m 94 
cm. Rutulio stūmime geriausius re
zultatus pasiekė vilnietė B. Keršu- 
lienė — 17 m 78 cm ir kaunietis R. 
Plungė — 19 m 87 cm. šiaulietė N. 
Kvietauskaitė buvo pirmoji 100 m 
bėgime su kliūtimis. Jos laikas — 
14 sek. N. Penkauskaitė ką tik bu
vo grįžusi iš Sovietų Sąjungos dau- 
giavininkų čempionato Rygoje su 
dviem naujais Lietuvos rekordais: 
4306 taškais daugiakovėje ir 13,8 
sek. 100 m bėgime su kliūtimis.

Lietuvos aviamodelizmo pirmeny
bes Biržuose miestų grupėje laimėjo 
antroji vilniečių komanda, rajonų — 
biržiečiai. Atskirose modelių klasėse 
laimėtojais tapo vilniečiai V. Silic- 
kas, L. Fiodorovas, R. Paužuolis ir 
kaunietis A. Vaškevičius.

Sovietų Sąjungos baidarių ir kano
jų (canoe) varžybose Maskvoje, 
“Krylatskoje” kanale, Lietuvos atsto
vai laimėjo 10 medalių, kurių 5 bu
vo’ aukso. Pastarieji teko: dviviečių 
baidarių 10 km lenktynėse panevė
žiečiui P. Ščiurskiui ir vilniečiui A. 
Korolkovui, dviviečių kanojų 500 m 
lenktynėse — kauniečiams A. Grigo
niui ir P. Rainiui, dviviečių baida
rių 500 m lenktynėse — trakietei N. 
Kalašnikovai, plaukusiai su Gudijos 
atstove N. Doroch. Aukso medalių 
laimėtojai buvo pakviesti į Sovietų 
Sąjungos rinktinę ruoštis pasauli
nėms baidarių ir kanojų varžyboms.

Lietuvoje žaidžiamas ir amerikie
tiškas futbolas (rugby). Paskutinėse 
pirmojo rato augščiausios lygos ko
mandų rungtynėse Kauno F. Dzer
žinskio staklių gamyklos komanda, 
pernykštė čempijonė. 37:13 rezulta
tu nugalėjo Šiaulių “Vairo” penkio
likę. šiose rungtynėse net 17 taš
kų kauniečiams laimėjo jų saugas V. 
Kizala. Užbaigus pirmąjį žaidynių 
ratą, komandos išsirikiavo šia tvar
ka: I. Kauno “Politechnika” su 9 
taškais, II. Kauno “Lokomotyvas” — 
7. III. Vilniaus “Plienas” — 6, IV. 
Kauno “Staklės” — 5, V. Vilniaus 
“Inžinerija” — 3. Antrasis žaidynių 
ratas bus pradėtas rugsėjo mėnesį.

Alytuje dėl “Sporto” laikraščio 
taurės varžėsi apie 60 ėjikų. Geriau
si buvo Vilniaus atstovai, laimėję 
tris pirmąsias vietas: 20 km jaunuo
liams — V. Kazlauskas, 30 km vy
rams — A. šakalys, jaunuoliams — 
A. Ivanovas. Dėmesio vertas tik A. 
šakalio pasiektas laikas — 2 vai. 24 
min. 30,7 sek. V. Kst. 

mirolas D. M. Boyle, vadovavęs 
ginkluotosiom pajėgom Atlanto 
provincijose ir dabar jau išėjęs 
pensijon. Pasirodo, visą Kana
dos laivyną sudaro 20 naikinto
jų, kurių tik 4 yra nauji, pora 
tiekimo laivų ir 4 mokomojo ti
po povandeniniai laivai. Pasak 
viceadmirolo D. M. Boyle, Ka
nadai reikia bent dvidešimties 
naujų naikintojų, kurie pakeis
tų senuosius 30 metų laivus, jei
gu norima atsverti augančią so
vietų laivyno grėsmę.

Kanados telefono bendrovė 
“Bell Canada”, pabranginusi sa
vo paslaugas prieš pusmetį, vėl 
skundžiasi nepakankamomis pa
jamomis ir nori didesnių įmokų 
iš telefonus naudojančių kana
diečių. Antiinfliacinė Taryba, 
peržiūrėjusi pernykščius šios 
bendrovės vadovų algų padidi
nimus, rado, kad jie net $6.000 
prašoka leidžiamą $2.400 ribą. 
1976 m. 32-viem vykdomiesiem 
“Bell Canada” pareigūnam, ku
rių trys yra direktoriai, išmokė
ta $2.844.000, o tai reiškia, kad 
vidutinis metinis jų atlyginimas 
buvo po $88.875. Antiinfliacinė 
Taryba įsakė pradėti atskaity
mus iš algų, kad pernykštis jų 
padidinimas būtų sumažintas 
iki $2.400 sumos, kuri yra mak
simali riba visiem kanadiečiam.

Kanados darbo jėgos min. B. 
Cullenas paskelbė vyriausybės 
nutarimą skirti papildomą $225 
milijonų sumą darbų progra
mai. Anksčiau įvairiems jos pro
jektams provincijos buvo gavu
sios $110 milijonų. Tikimasi, 
kad papildas parūpins apie 69.- 
000 darbų. Didžiausia suma — 
net $84.595.000 šį kartą teko 
Kvebeko provincijai. Newfound- 
landijai paskirta $24.679.000, 
Ontario provincijai — $22.873.- 
000, New Brunswickui — $22.- 
504.000, Britų Kolumbijai — 
$19.833.000, Nova Scotia pro
vincijai — $15.733.000, Manito
ba! — $9.074.000, Prince Ed
vardo salai — $4.843.000, Šiau- 
rės-vakarų teritorijai — $4.796.- 
000, Albertai — $4.593.000, Ju- 
kono teritorijai — $1.576.000. 
Į akis krinta įdomus faktas, kad 
Kvebekas gavo net triskart dau
giau už kitas pagrindines pro
vincijas, kurias taip pat slegia 
nedarbo problema.

Didžiausia Ontario draudos 
bendrovė “Royal Insurance 
Group” nutarė sumažinti auto
mobilių draudos metines įmo
kas iki 10%, daugiausia tiems 
vairuotojams, kurie ilgesnį lai
ką neturėjo baudų ir automobi
liais nevažiuoja darban. Mokes
čio sumažinimas pietinėje Onta
rio dalyje grindžiamas faktu, 
kad nelaimių skaičių gerokai ap
karpė priverstinis saugos diržų 
įvedimas, iki 55 mylių sumažin
ta greičio riba, retesnis važinė
jimas automobiliais dėl augštes- 
nių benzino kainų. Tikimasi, jog 
šios bendrovės pavyzdžiu paseks 
ir kitos Ontario draudos institu
cijos.

Kanada ruošiasi pasistatydinti 
modernius savo ambasados rū
mus JAV sostinėje Vašingtone, 
kur dabar ambasados įstaigos 
yra išblaškytos net trijuose pa
statuose. Naujajai ambasadai 
Kanados vyriausybė jau 1975 m. 
yra paskyrusi $20 milijonų, bet 
lig šiol nebuvo rasta tinkamo 
sklypo. Dabar jis yra aptiktas 
Pennsylvania gatvėje, priešais 
Valstybinę Meno Galeriją, apie 
tris blokus nuo JAV kongreso 
ir devynis blokus nuo Baltųjų 
Rūmų. Tikimasi, kad Kolumbi
jos distrikto taryba duos savo 
sutikimą.

Kanada š.m. sausio 1 d. turė
jo 23.180.000 gyventojų. Valsty
bės statistikos duomenimis, ba
landžio 1 d. Kanadoje turėjo bū
ti 23.243.000 gyventojų. Per 
tris mėnesius Ontario gyvento
jų skaičius padidėjo 25.000 iki 
8.355.000, Albertos — 12.000 
iki 1.890.000, Kvebeko — 10.- 
000 iki 6.276.000. Kitos provin
cijos susilaukė tik nežymaus gy
ventojų pagausėjimo.

Kanados statistikos duome
nimis, 1976 m. Kvebeko pro
vincija gyventojų pasikeitime 
su kitomis provincijomis turėjo 
12.640 nuostolį. Tais metais iš 
Kvebeko į Ontario provinciją 
išsikėlė apie 27.000 kvebekie- 
čių, o Kvebekan atvyko tik 21.- 
500 ontariečių. Šie duomenys 
liudija, kad kvebekiečius la
biausiai vilioja Ontario provin
cija. 1975 m. Kvebekas dėl de
mografinės gyventojų kaitos 
susilaukė 9.300 nuostolio. Atro
do, šis nuostolis gali gerokai pa
kilti šiemet, nes jam įtakos tu
rės separatistinės Kvebeko par
tijos pergalė parlamento rinki
muose, atnešusi Kvebeko atsi
skyrimo grėsmę.

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West 
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

QUEBEC-ANNETTE, 10 kambarių plytinis dvibutis, vandeniu šildo
mas; geras įvažiavimas, garažas; prašoma kaina tik $63.500.

JANE — ANNETTE — VIENAAUGŠTIS, 5 kambariu, pilnai už
baigtas rūsys, nepersenas; elektrinis šildymas, platus, privatus įva
žiavimas, garažas. Savininkė ima atgal viena atvira mortgičiu su 
$8.000 įmokėjimu.

RUNNYMEDE — ANNETTE, atskiras, 10 kambarių, plvtu namas. 
Dvi prausyklos, virtuvės, gerame stovyje. Kaina sumažinta — 
$56.500. Įmokėti tik $6.000.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

TRIBUTIS — PACIFIC — BLOOR, 17 kambarių; 2 butai po tris 
miegamuosius, 1 — vieno miegamojo. Tik 15 metų senumo. Van
deniu-alyva šildomas. Du garažai. Geroj vietoj ir gerame stovy
je. Prašoma kaina — $119.000.

OSSINGTON — DUNDAS o ■ ■ (N'T A Saugštų, atskiras, van
deniu ■ alyva šildtp D garažas. Prašo $65.900.

PEARSON GATVĖ, 7 kambariai per 2 augštu, naujas vandeniu-alyva 
šildymas; garažui vieta; nedidelis įmokėjimas; savininkas ima vieną 
mortgičiu; prašo tik $58.900.

į 
YONGE-FINCH, 8 kambarių vienaaugštis, plius 3 kambariai rūsy; 
nauji kilimai, šildymo-vėsinimo sistema, maudymosi baseinas; arti 
Yoiige požeminio; prašo $89.900.

YONGE-SHEPPARD, 5 kambarių vienaaugštis, vandeniu šildomas; 
žaidimo kambarys; arti Yonge gatvės; sklypas 40 x 300; prašo $64.900.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

S. Jokūbaitis A. Garbenis
537-2869 489-1543

T a u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame gy a ba a a J| a
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------------------------

MOKA: IMA:
814% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą 91/2% už asm. paskolas

716% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas

9!4% už mortgičius

6% už čekių s-tas (dep.)

t AKTYVAI virš 17 milijonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir 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

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

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

111 3 Dundas St. W., Ml CzlRzl Lietuviams daromo
Toronto 3, Ontario NUOLAIDA

A&B ELECTRIC CO.
(veda elektra j pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus 

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079
Nemokomas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

Autorite Sales SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir Collcgo)

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

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

(Sanaėian 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 Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Kursai išeinantiems į pensiją
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

budino pensininką kaip žmogų, 
turintį gyvenimo patirtį, nusi
stovėjusį, pažįstantį save, nepri
klausomą. O visą žmogaus gyve
nimą jis apskirstė į 5 laikotar
pius. Pirmasis — jauno žmo
gaus ligi 20 metų, pilnas drąsos 
ir savim pasitikėjimo. Geriausi 
kariai fronte ir revoliucionie
riai būna to amžiaus žmonės. 
Trisdešimtuose metuose prasi
deda viskuo abejojimas, nepasi
tikėjimo amžius. Tada visi ima 
gyvybės draudas. Su keturias
dešimtaisiais prasideda verži
mosi laikotarpis. Tada dirban
tis nori pasidaryti prižiūrėtoju, 
truputį pralobęs rizikuoja dides
nį investavimą. Po 50 jau turi

- sutikti su tuo, kuo esi. Jei ne
pasidarei bosu, jau nebepasida- 
rysi, jei dar nenusipirkai sau 
prabangaus laivo, jau jo nebe
pirksi. Peržengęs 60, pasieki iš
mintingumo ir “šventumo” lai
kotarpį. Pasidarai ramus, gali 
daugiau pakęsti vienumą, tave 
daugiau kiti myli, nes tu jau ne
besi niekam konkurentas, var
žovas.

Būdamas kunigas, paskaiti
ninkas taip pat kalbėjo ir apie 
žmogaus mirtį. Sužinojęs apie 
savo mirtį, žmogus taip pat per
eina per penkias stadijas. Pir
miausia jis ją paneigia ir ne
nori nieko apie tai kalbėti. 
Paskui jį apima pyktis — kodėl 
aš? Po to dar griebiasi pagalbos 
— geriausių gydytojų, dar vie
nos operacijos. Kai niekas ne
gelbsti, nugrimsta į depresiją. 
Ir paskutinė stadija, kai žmogus 
jau viską priima ir sutinka su 

<7 likimu. Mirštančio nereikia ra
minti betkokiais paguodos žo
džiais. Esą nepatariamas ir vie
šas maldų kalbėjimas. Tai tik

daugiau prisideda prie aplin
kos ir įvykio graudumo. Reikia 
tik būti kartu su mirštančiu — 
jis nenori būti paliktas vienas.

Kursai organizuojami, atro
do, siekiant ne tik informuoti 
bei patarti, bet ir padrąsinti pen
sininkus. Tačiau man jie visvien 
paliko įspūdį, kad trečioji 
pensininko gyvenimo fazė yra 
liūdnas jau besibaigiančio gy
venimo laikotarpis.
Kremlių sukrėtusi...

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
pasirodžiusią jo knygą “Europi
nis komunizmas ir valstybė”, o 
taip ir jo duotą pasikalbėjimą 
“Der Spiegei” žurnalui, bet ne
buvo taikomas europiniam ko
munizmui. Prancūzų komparti
jos oficiozas “l’Humanite” tokį 
pasiteisinimą sutiko kaip dar di
desnį viso reikalo sujaukimą, 
nes jame matomos neleistinos 
pastangos sudaryti įspūdį, kad 
S. Carillas skaldo Ispanijos ko
munistų partiją. V. Kst.

Vadovėlis sovietų...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

gu su tavim kalba nepažįstama 
moteris, užkalbintas neužmiršk 
prieš ją pakelti skrybėlę. Drabu
žiai turi būti sulaidyti. Viešoje 
vietoje nesišukuok ir nesivalyk 
nagų.

“Eidamas nekrypuok”, baigia
majame vadovėlio skyriuje Mo- 
ločkovas patariąs diplomatams. 
“Eik tvirtu žingsniu, tiesus ir 
rimtas. Nemostiguok rankomis. 
Visada kontroliuok savo rankas 
ir niekada nelaikyk jų į kišenes 
susikišęs. Pižamą, chalatą ar šle
petes dėvėk tik miegamajame ir 
prausykloje. Viešoje vietoje ne
švilpauk ir pergarsiai nesi
juok”. K. B.

Lankytojai domisi verpimu “Vilniaus” paviljone tautybių savaitės metu Toronte Nuotr. St. Dabkaus
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DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO
KLKM DEJOS DELHI SKY

RIAUS NARES V. Garnelienė ir E. 
Rugienienė su pagalbininkėmis daly
vavo pyragų išpardavime Tillson- 
burg mieste vėžio ligos fondui pa
remti. Lietuvių stalas pasižymėjo 
gaminių gausumu, buvo gražiai pa
ruoštas. Pagal pajamas lietuvės gavo 
trečią vietą 17-kos tautybių eilėje. 
Iš to fondo vadovybės yra gautas pa
dėkos laiškas. Savo kepinius ta pro
ga kasmet parūpina šios lietuvės: 
Astrauskienė, E. Augustinavičienė, 
J. Augustinavičienė, Beržinienė, 
Bartulienė, čiuprinskienė, B. Dirsie- 
nė, Garnelienė, Gudžiauskienė, Ger- 
čienė, Galeckienė, Ivanauskienė, Ju- 
rėnienė, Jankauskienė, Lukošienė, 
Liutkienė, Nemurienė, Norkienė, 
Olekienė, B. Rudokienė, Ratavičie- 
nė, Rugienienė, Skuodienė, Šiurnie- 
nė, Vieraitieną, L. Vitienė, B. Vytie- 
nė, E.Vindašienė, Vidmontienė, Vyš
niauskienė, Stonkienė, Žilvitienė, 
Žiogienė.

A.a. JONAS PAULIUS PULUIKIS, 
72 m. amžiaus, staiga mirė ištiktas 
širdies priepuolio liepos 1 d. Palai
dotas Delhi kapinėse, atlaikius lai
dotuvių pamaldas vietos kunigams 
šv. Kazimiero šventovėje. Liko nu
liūdusi žmona Paulina ir artimieji.

DALĖ NORKUTĖ IR TOMAS MC
INTOSH sumainė žiedus liepos 2 d. 
šv. Kazimiero šventovėje, išpuošto
je baltų ramunių žeidais ir puokštė
mis. Vestuvines apeigas atliko kun. 
dr. J. Gutauskas, kun. J. Staškus ir 
svečias kunigas iš Amerikos, paly
dint vargonų muzika buvusiam Da
lės mokytojui J. Boon. Tomas prieš 
vestuves perėjo j katalikų tikėjimą.

Vaišės įvyko “Golden Leaf” res
torane, dalyvaujant giminėms, drau
gams ir artimiesiems. Vakaro pro
gramą nuotaikingai pravedė Juozas 
Norkus iš Toronto. Jaunuosius svei
kino kun. J. Staškus ir jų draugai.

Jaunosios tėvas Mečys Norkus tarė 
įdomų trumpą žodį. Dalė ir Tomas 
gyvena ir dirba Toronte. B. V.

London, Ontario
PRAĖJUS KANADOS DIENAI, 

dešimtas televizijos kanalas rodė fil
mą iš Kanados šimtmečio minėjimo, 
paliesdamas įvairius tų iškilmių mo
mentus. Iš maisto gaminių, paruoštų 
20 tautybių, buvo parodyti tik du 
stalai su dekoratyviniais kepiniais, 
būtent, japonų ir lietuvių. Pastara
sis buvo paruoštas KLK Moterų 
Dr-jos Londono skyriaus. Taip pat 
parodė “Baltijos” ansamblio, išvyks
tančio į “Expo 67”, atsisveikinimą 
geležinkelio stotyje. Ansamblis vy
ko Montrealin dalyvauti lietuvių pro
gramoje, skirtoje pasaulinei parodai. 
Prieš išvykdamas stotyje susirinku
siems pašoko porą šokių D. E.

St. Catharines, Ont.
DU LIETUVIAI — Vincas Darška 

ir Antanas Norvaiša mirė liepos 19 
d. Abu dar neseno amžiaus. V. Darš
ka paliko žmoną ir tris paaugusius 
vaikus. Kiek galėjo dalyvaudavo lie
tuviškoje veikloje. A. Norvaiša pa
liko neseniai iš Lietuvos atvykusią 
žmoną. Lietuvoje velionis buvo gana 
žymus tarnautojas. Negausi mūsų 
bendruomenė liūdi kartu su jų šei
mom ir reikia joms gilią užuojautą.

DIDIEJI FABRIKAI GM ir TRW 
paleidžia žmones atostogų. GM įmo
nėje dirba daugiausia mūsų koloni
jos lietuvių, šiuo metu jau atosto
gauja beveik visi. Išvykę tai vienur 
tai kitur, todėl nutrūko ir lietuviška 
veikla. Tegu žmonės pailsi, nes neuž
ilgo bus naujos valdybos rinkimai. 
Kitais metais — 60 metų sukaktis 
nuo Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo. Be abejonės, visiems prieš 
akis dideli darbai. Atostogaujan
tiems linkėtina gražaus or,o ir visur 
atsargumo! Kor.

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.

24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI J BALTUOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
Darbo valandos: 9 v.r. — 6.30 v.v.; šeštadieniais 9 v.r. —

4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

TORONTO
Ontario susisiekimo min. J. 

Snow paskelbė, kad 190 lengvo 
svorio tramvajų Torontu! bus 
pagaminta “Hawker Siddeley” 
bendrovėje, kuri yra Ontario 
Thunder Bay mieste. Užsakytie
ji tramvajai kainuos $39,6 mili
jono. Montrealio “MLW-Bom- 
bardier” bendrovė tramvajus 
buvo pasisiūliusi pagaminti $2.- 
138.640 pigiau. Pasirinkimas 
Ontario bendrovės motyvuoja
mas faktu, kad ir šioje provinci
joje yra daug bedarbių, kurių 
eiles dabar sumažins minėtasis 
užsakymas. Jo bendros sumos 
84,5% padengia Ontario vyriau
sybė, o likusią dalį — TTC susi
siekimo bendrovė. Ontario vy
riausybė dabar sutiko pridėti ir 
tą skirtumą, kuris susidarė at
metus Montrealio bendrovės pi
gesnį pasiūlymą. Nutarimas jau 
susilaukė aštrokos kritikos, nes 
jame įžiūrimas posūkis prieš 
Kvebeką.

Toronto TTC susisiekimo 
bendrovė planuoja įvesti naujas 
tapatybę nustatančias korteles 
moksleiviams ir studentams, 
kurie už keliones autobusais, 
tramvajais ir požeminiais trau
kiniais moka tik pusę kainos. 
Tos kortelės, išduodamos viene- 
riem metam, turėtų ne tik pa
vardę bei vardą, bet ir studen
to nuotrauką, kad jomis negalė
tų pasinaudoti kiti asmenys. Už 
kortelę tektų sumokėti po $1.75. 
Spėjama, kad TTC bendrovė da
bar kasmet praranda apie mili
joną dolerių dėl kitų asmenų 
pasinaudojimo studentų teisė
mis.

Centrinė metropolinio Toron
to biblioteka 214 College St. už
sidarė liepos 23 d., kol visą sa
vo turtą perkels į naują pastatą 
789 Yonge St., į šiaurę nuo 
Bloor St. Jame bus sutelkti visi 
šios bibliotekos skyriai, lig šiol 
buvę penkiuose pastatuose įvai
riose Toronto miesto dalyse. 
Paliekamas tik savivaldybinių 
raštų skyrius naujojoje Toronto 
rotušėje. Naujasis pastatas, su
projektuotas architekto R. Mo- 
riyamos, kainavo $30 milijonų. 
Jame biblioteka vėl pradės veik
ti po Darbo dienos.

Toronto kiniečių kvartale pra
deda siausti nusikaltėlių gaujos, 
šiuo metu turinčios apie 400 na
rių. Kovai su šiais kiniečių nu
sikaltėliais Toronto policija su
darė specialų dalinį su RCMP 
saugumiečiais. Jo dėka aštuoni 
kiniečiai jau deportuoti Hong 
Kongan kaip nelegalūs ateiviai. 
Policijos duomenimis, organi
zuoti kiniečių nusikaltėliai turi 
ryšius su Niujorke veikiančia 
gauja “Ghosts Shadows”. Jie 
stengiasi gauti dolerių iš kinie
čių verslininkų įvairiais grasi
nimais, plėšikavimu. Kovą su 
nusikaltėliais apsunkina tradi
cinė kiniečių tylos taktika, prie 
kurios prisideda baimė susilauk
ti keršto už nusikaltėlio išdavi
mą. Dėl šios priežasties specia
lus RCMP ir Toronto policijos 
dalinys pirmiausia stengia?) įsi
gyti kiniečių pasitikėjimą. To
rontas turi 80.000 kiniečių, ku
rių 15.000 gyvena savame kvar
tale.

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ir apgailestauja pradėtą skaldy
mą, kuriam įsakymas greičiau
siai buvo gautas iš Kremliaus.

Ženevos 
konferencija

Izraelio premjero M. Begino 
susitikimas su prez. J. Carteriu 
Baltuosiuose Rūmuose neišryš
kino taikos plano Artimiesiems 
Rytams. Sutarta buvo tik pradė
ti Ženevos konferenciją dar šį 
rudenį. Tačiau konferencijoje 
M. Beginąs nori turėti atskirus 
pokalbius su Sirijos, Egipto ir 
Jordanijos atstovais. Jis taipgi 
atmetė palestiniečių PLO orga
nizacijos dalyvavimą, kurio la
biausiai reikalauja Sirija. Prez. 
J. Carteris Izraeliui pažadėjo 
$250 milijonų papildomos kari
nės paramos. Nemaža $107 mi
lijonų suma bus duota pinigais 
padidinti “Chariot” tankų ga
mybai Izraelyje. Naujajame Iz
raelio biudžete ginklavimosi iš
laidos buvo sumažintos $143 mi
lijonais. Premjero M. Begino 
vyriausybė, kovodama su 38% 
siekiančia infliacija, vėl nuver
tino Izraelio svarą ir atšaukė 
valdžios pašalpas kaikurių ga
minių kainoms sumažinti. Dėl 
pašalpų sustabdymo net 25% 
pabrango maisto gaminiai, 
elektra, benzinas ir alyva.

Nauja valdžia
Naujos valdžios susilaukė Šri 

Lanka, kuri anksčiau vadinosi 
Ceilonu. Po 12 valdymo metų 
premjerė S. Bandaranaikė pra
laimėjo parlamento rinkimus su 
savo laisvės partija. Į 168 atsto
vų parlamentą buvo išrinkti tik 
5 laisviečiai. Laimėtoju su 138 
atstovais netikėtai tapo jungti
nės tautinės partijos vadas J. 
Jaywardenas, dešiniojo sparno 
politikas. Jis žada panaikinti 
britišką parlamentinę sistemą, 
Šri Lanką Prancūzijos pavyz
džiu paversti respublika, valdo
ma prezidento. Kovai su nedar
bu Šri Lankoje bus įvesta 200 
kv. mylių laisva ekonominė zo-

na. Tikimasi, kad į ją dėmesį at
kreips užsieniečiai ir savo kapi
talu parūpins naujų darbovie
čių.

Politinė ligoninė
Sovietų kompartijos sąmonin

gai vykdomą psichiatrijos pikt- 
naudojimą atskleidžia Londone 
išleista dokumentinė knyga 
“Russia’s Political Hospital”. 
Jos autoriai yra/'du britai — po
litikos mokslininkas P. Redda- 
way ir Oxfordo universiteto psi
chiatrijos fakulteto prof. dr. S. 
Bloch. įvadą parašė psichiatri
nėse sovietų ligoninėse kankin
tas disidentas V. Bukovskis. Pa
sak autorių, politinių disidentų 
siuntimas į psichiatrines ligoni
nes yra sistemingai vykdoma 
kompartijos politika. Tai jiedu 
įrodo konkrečiais pavyzdžiais ir 
tikisi, kad Sov. Sąjunga yiešo pa
smerkimo susilauks tarptauti
niame psichiatrų kongrese, ku
ris rugpjūčio 28 - rugsėjo 3 d.d. 
įvyks Havajuose, Honolulu 
mieste. Minėtoji knyga rugpjū
čio 8 d. bus išleista ir JAV. Čia 
jai parinktas kitas pavadinimas 
—■ “Psychiatric Terror”.

Radaro bokštai
Atlanto Sąjungos žvalgybos 

duomenimis, Sovietų Sąjungos 
pasienyje statomi šimtus pėdų 
augščio turintys bokštai. Spe
cialistai daro išvadą, kad į jų 
viršūnes bus įkelti radaro įren
giniai. Žemyn “žvelgiantis” ra
daras turėtų pastebėti pažeme 
skrendančias amerikiečių bom
bas ir naujuosius lėktuvus. Prez. 
J. Carteris, sustabdęs naujųjų 
“B-l” bombonešių gamybą, pa
sisakė už skraidančias bombas, 
kuriomis bus apginkluoti jau tu
rimi bombonešiai ir povandeni
niai laivai. Normalus radaras 
pažeme skrendančių bombų ne
įstengia pastebėti. Tos skren
dančios amerikiečių bombos yra 
pigus, bet labai veiksmingas 
ginklas su atominiu užtaisu. Pa
leistos už Sovietų Sąjungos te
ritorijos ribų, taikinius jos pa
siektų 109 pėdų tikslumu.

Turi sustoti
— Kiekvieną kartą, kai tik iš

geriu keletą stiklelių degtinės, 
esu nebetinkamas darbui. Turė
siu būtinai liautis.

— Gerus degtinę?
— Ne, dirbti.

Kad būtų užtikrintas
Advokatas skambina savo kli

entui:
— Tamstos uošvė mirė šį ry

tą. Ar norėtumėte, kad ji būtų 
paladiota kapinėse, balzamuota 
ar sudeginta?

Klijentas: Atlikite viską. Ne-, 
noriu rizikuoti...

Optimistas ir pesimistas
— Dabar bent tiek gerai, kad 

mažiau bereikia šukuoti plau
kus, — taria optimistiškai nusi
teikęs plikagalvis.

— Taip, — atsakė benuplin- 
kantis vyrukas pesimistas. — 
Bet už tai dabar jau tenka dau
giau plauti veido — kakta augš- 
tesnė.

Užrašas ant kapo
Palikus audringo gyvenimo 

klonius,
Ilsėkis ramybėj, brangi mano 

žmona —
Pailsėsiu ramybėj ir aš.

Gyvenimo laikotarpiai
Kažkuris filosofas tarė:
—Visa gyveninio išmintis — 

mokėti būti savo vietoj: pirma 
būti vaiku, vėliau — jaunuoliu, 
paskui — suaugusiu ir pagaliau 
seniu. Tai reiškia: džiaugtis, my
lėti, dirbti, mąstyti ir ilsėtis.

Įrodymas
Kino teatrą uždarant, prie ka

sos prieina vyriškis ir prašo bi
lieto. Kasininkė jam aiškina, 
kad jau vėlu.

— Aš žinau, — sako jis. — 
Man bilietas reikalingas tik 
kaip įrodymas. Jei žmona pa
klaus kur buvau, aš jai parody
siu bilietą.

Velnias atnešė
— Senei, ar tu pėsčia atėjai?
— Pėsčia, mano anūkėli.
— Vaje, o tėtė sakė, kad ta

ve velnias atnešė ...
Calgary, Alberta

(Atkelta iš 4-to psl.)
gario apylinkės valdybai. A. Šukys 
padėkojo visiems prisidėjusiems ir 
padėjusieins sėkmingai stovyklą pra
vesti. jos svečiams, o taip pat ir Al
bertos Kult ū r o s ministeriui H. 
Schmid, kuris negalėjo stovyklos ap
lankyti, nes turėjo dalyvauti tradi
ciniame kaubojiškame Kalgario pa
rengime. Jam visi stovyklautojai dė
koja už Albertos kultūros ministeri
jos paramą ir galimybę praleisti dvi 
savaites kalnų aplinkumoje, sudary
tą progą pažinti Albertą ir užmegzti 
jaunimo pažintis bei ryšius tarp ry
tinės ir vakarinės Kanados. A.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prici Lietuvių 
Namui) »Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gounomi kontakto 

lęšiai (contact lenses).

TORONTO MIESTASATMATŲ IŠVEŽIMO TVARKARAŠTIS
Kadangi rugpjūčio 1, pirmadienis, yra miesto tarnautojų 
šventė, tq dienų nebus atmatų išvežimo.

Pirmadienio atmatų išvežimas bus atliktas antradienį, 
o antradienio — trečiadienį.

1977 m. rugpjūčio 3, trečiadienį, nebus išvežami laik
raščiai ir sunkūs daiktai, kaip šaldytuvai, baldai, medžio 
gabalai, šepečiai ir pan Tie daiktai bus išvežami 1977 
m. rugpjūčio 10 d.

Būsime dėkingi už jūsų talkq — atmatų išnešimų į 
attinkama vietų skirtųjų dienų

R. M. Bremner
Toronto miesto viešųjų 

darbų viršininkas

HETHERINGTON
^^■^*•♦*■^■#•*■**^*•<■*■■#■**-■*•****<■**•**•^*■*-*^^*^^4 

betkunq sali sutvarkys

Marius Rusinas <’*•'■ — Tel. 531-4674
5.30 v.v.)

1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

• namai
• ūkiai
• invcstacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

įstaigos telefonas: 233-3323

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 •

Toronto parkų vadovas T. 
Thompsonas atmetė pasiūlymą 
didesnių renginių bei koncertų 
metu vežti torontiečius į Onta
rio Place dirbtines saleles ir 
CNE parodų aikštę laivais nuo 
Yonge gatvės. Pirmiausia Onta
rio Place turėtų įsirengti doką, 
kuris kainuotų $250.000. Be to, 
šiokiadieniais tėra laisvas vie
nas laivas, nes kiti kursuoja 
tarp Toronto ir Ontario .ežero 
salų. Tuo vienu laivu per valan
dą tebūtų galima nuvežti 1.000 
keleivių, o savaitgaliais ir tas 
laivas yra panaudojamas ryšiui 
su Toronto salomis.

Krizę Toronto mokytojams at
nešė stojančių į pradines mo
kyklas mokinių skaičiaus suma
žėjimas. Toronto ir North Yor- 
ko švietimo vadybos jau atleido 
apie 200 mokytojų. Scarbo
rough vadyba yra vienintelė vi
same metropoliniame Toronte, 
kuriai reikia 90 naujų mokyto-

jų. Prašymų ji jau yra gavusi 
daugiau kaip 3.000. Ontario 
švietimo min. T. Wells pažadė
jo pravesti tyrimą problemos, 
kurią sudaro mokinių skaičiaus 
sumažėjimas. Ontario mokytojų 
kolegiją šiemet baigė 1.000 bū
simų mokytojų. Sekančiais 
mokslo metais priimamų stu
dentų skaičius bus sumažintas 
iki 650. Jaunieji mokytojai daž
niausiai negauna darbo, o senų
jų tarpe pasitaiko piktnaudojan- 
čių savo teises. Pvz. netoli To
ronto esančioje Ajax gimnazijo
je mokytojai turėjo vadinamąją 
profesinės veiklos dieną, laisvą 
nuo painokų, kurios didžiąją da
lį jie ^praleido . . . Woodbine 
arkliųWenktynėse. Kai ši žinia 
pasiekė Toronto dienraščių pir
muosius puslapius, Durhamo 
švietimo vadyba jiems sulaikė 
atlyginimą už pusę tos dienos ir 
pareiškė papeikimą gimnazijos 
direktoriui.

PRANAS BARAUSKAS, namų tel. 743-0100
FELIKSAS SENKUS 535-2625
ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077

Dpj INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS tSNCJ

wg.dresher:™e
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v p.p ir 6 30 v.v — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r. — 12 v p.p.
Narys "Better Business" Biuro

XEACENAS
All Seasons Travel, B.D

2224 DUNDAS STREET WEST, 

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės 
į jkį * Automobilių
< O V W * Komerciniai

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

Tel. 277-1270
— Lietuvos Kankinių šventovės 

lauko sienų ir vidaus mūro darbai 
yra užbaigti. Praėjusią savaitę iški
lo šventovės bokštas. Šią savaitę vyk
domi mūro sienų valymo darbai.

— Šventovės vitražams gaminti 
yra pakviestas dail. A. Elskus iš 
Niujorko. Langų vitražų reikalu jis 
lankysis šią savaitę. Anapilyje.

— Dėkojame visiems geradariams 
už finansines aukas šventovės staty
bai. Pastaruoju laiku aukų gaunama 
ne tik iš Toronto ir artimesnių apy
linkių, bet ir iš tolimų Kanados bei 
JAV vietovių. Šią savaitę gauta $550 
iš a.a. Bronės Paskaitęs palikimo; 
aukojo po $200: P. J. Maliai, George
town, Ont., ir Pr. E. Berncckai, $115 
Fordo fabriko darbininkai a.a. A. 
Lapaičio prisiminimui, po $100: A. 
B. Niunevai, A. Pauliukonienė, Ha
milton, Ont., J. E. Mažulaičiai, Ha
milton, Ont., $50 A. O. Matulioniai, 
Plattsburg. JAV, $30 M. Sapulienė, 
po $20: P. Vitas ir J. Racickas. Ge
radariams nuoširdi padėka.

— Praėjusį šeštadienį Sv. Jono 
liet, kapinėse palaidotas a.a. Myko
las Krušas, pirmadienį a.a. Sergijus 
Savukaitis, antradienį a.a. Vytas Ka- 
žemėkas. Pastarieji abu iš Hamilto
no. Velionių artimiesiems nuoširdi 
užuojauta.

— Padėka Tėvui Barnabui Mika
lauskui už talką praėjusio sekmadie
nio pamaldose.

— Sutuokti: James F. Allen ir 
Irena Psezdzieckytė, Audrius Bigaus- 
kas ir Gražina Woloszczuk.

— Ruošiasi tuoktis: Kazimieras 
Luszczek ir Dana M. Jakavičiūtė.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v.r. 
p.p. Lapaičių šeimos intencija; sek
madienį, 10 v.r., už a.a. Bronę Paš- 
kauskaitę ir 11 v. už a.a. Antaną La
paitį.

Lietuvių Namų žinios
— Praeitą sekmadienį popietėje 

turėjome svečią J. Venckų iš Vanku
verio. Jam labai patiko Lietuvių Na
mai, ir jis įstojo į narius. Šioje po
pietėje dalyvavo maždaug 200 sve
čių. Knygoje pasirašė: John E. Mc- 
Closky su šeima iš Pittsburgo; H. ir 
A. Braginetz iš Otavos; A. ir B. Pe
čiuliai iš Seinų; P. Kaminskas iš 
Aberdeen, Škotijos; M. Kaulėnas su 
šeima iš Amherst, Mass.; P. Laukai
tis iš Čikagos; V. Stanulis iš Baling- 
hook, III.; J. Venckus iš Vankuverio; 
E. Zubrickienė iš Livonis, Mich.; S. 
Vengraitienė iš Redford, Mich.; Mi- 
sevičiai iš New Jersey; L. Lelienė, 
L. ir E. Vidmantai, V. Lelis iš Ro- 
česterio, N.Y., ir J. Kažemėkas iš 
Hamiltono.

— Prieš Lietuvių Namus iš Bloor 
St. pusės buvo pievutė. Tačiau ji bu
vo išmindžiota ir primėtyta nuorū
kų. Dabar LN pievutę išasfaltavo.

— Pastaruoju metu Lietuvių Na
mų nario įnašus įmokėjo: Petras 
Kairys, Lydija Bednars, Algis Kaz
lauskas ir Jonas Venckus (iš Van
kuverio) po $100.; Edvardas Bubu- 
lis ir Diana Bubulytė — po $10.

— Birželio 13 d. paskelbtas pra
nešimas apie organizuojamą koope
ratinių butų pastatą netoli Lietu
vių Namų rado pritarimo. Jau 168 
lietuviai pareiškė norį tokį butą 
įgyti.

— Buvo pageidavimų, kad svetai
nė “Lokys” duotų pietus ir vakarie
nę visą savaitę. “Lokio” vadovybė 
nutarė, kad tai būtų galima padaryti, 
jei atsirastų pakankamai valgytojų. 
Suinteresuotieji prašomi pranešti 
baro vadovui.

— Lietuvių Namų reikalų vedė
ja Aldona Skilandžiūnienė nuo lie
pos 25 d. išėjo atostogų.

— Lietuvių Namų vyrų tvarkoma 
poilsio stovykla Wasagoje, Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje, bus ati
daryta liepos 30 d., 12 vai. Stovyk
lautojai ir svečiai kviečiami dalyvau
ti atidarymo iškilmėse. Dar yra lais
vų vietų. Norintys stovyklauti pra
šomi skubiai registruotis Lietuvių 
Namuose tel. 533-9030 arba pas ko
miteto narius. Mokestis vienam as
meniui — $10, šeimai — $20. Veiks 
virtuvė, maistas bus pagamintas už 
prieinamą kainą. Stovyklautojams 
reikia atsivežti: pagalvę, paklodes, 
antklodę, šiltą megztinį, asmeninius 
reikmenis. Stovyklon vykstama savo 
priemonėmis. Jų neturintieji gali 
kreiptis į LN raštinę, ir jos jiems 
bus parūpintos. Sekmadieniais, 11 
v.r., stovykloje bus Tėvų pranciško
nų laikomos pamaldos. Visi lietuviai 
kviečiami jose dalyvauti. Rugpjūčio 
6, šeštadienį, baigiantis stovyklavi
mui, bus surengta linksma gegužinė 
su įdomia programa ir loterija. Kvie
čiami visi lietuviai. Gegužinėn nuo 
LN tą dieną važiuos autobusas. In
formacija apie jo išvykimą gaunama 
LN raštinėje.

PARDUODAMI 3 vokiečių veislės 
šuniukai. Tel. 531-7496 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mišios pranciškonų stovyklavie

tėje Wasagoje liepos sekmadieniais 
laikomos 11 v.r. Stovyklos adresas 
Wasagoj: Franciscan Fathers Camp, 
New Wasaga, Elmvale, Ont. Tel. 
1-705-429-2788.

— Prisikėlimo parapijos 25-rių 
metų sukakties proga ruošiamas lei
dinys, kuriame bus aprašyta visų or
ganizacijų veikla. Organizacijos, 
draugijos ir vienetai prašomi kaip 
galima greičiau atsiųsti savo veiklos 
aprašymus.

— Mūsų šventovėje vasaros metu 
Mišios sekmadieniais 8 v., 9 v., 10 
v., 11.30 v. ryto ir 8.30 v. vakaro.

— Pensininkų pobūviai trečiadie
niais vyksta ir vasarą 4 v.p.p. ar bet- 
kuriuo kitu laiku, jeigu tik pagei
daujama, nes jų patalpa visada lais
va.

— Vasaros metu, neturint chorų, 
visi gieda bendrai per 10 v. ir 11.30 
v. Mišias.

— Mykolas Krušas, 63 m., vien
gungis, palaidotas iš mūsų švento
vės liepos 23 d. Sv. Jono kapinėse 
Mississaugoje.

— Nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 
7 d. Toronto Lietuvių Namai rengia 
stovyklą Wasagoje, Tėvų pranciško
nų stovyklavietėje. Turės gražią pro
gramą ir Mišias. Kviečiami visokio 
amžiaus lietuviai vyrai ir moterys 
vasaros poilsiuf. Visi registruojasi 
LN raštinėje arba tel. 533-9030.

— Santuokai ruošiasi: Vytautas J. 
Bačėnas su Cynthia Soucie; Angelė 
Caplikaitė su Aleksandru Zacheja; 
Algis Gontą su Mary-Jane Schultz.

—Mišios: šeštadienį, 8 v.r. už Juo
zą Beliūną, užpr. K. B. Poškai; 8.30 
v. už Juozą Martinaitį, užpr. S. Mar
tinaitienė; už Igną Kisielių, užpr. B. 
Z. Romeikos; 9 v. už Sofiją Gustai
nienę, užpr. J. Gustainis; 9.30 v. už 
Danilevičių, Kaškelių ir Bendikų mi
rusius, užpr. M. Bendikienė; sekma
dienį, 8 v.r. už Oną Kybartienę, už
pr. M. R. Kybartaitės; 9 v. už Gra
žulių ir Andrulevičių šeimų miru
sius, užpr. M. Andrulevičienė; 10 v. 
už Stasį Černiauską, užpr. J. Čer
niauskienė; 11.30 už parapiją. 8.30 
v.v. už Antaną Cirūną, užpr. B. Ci- 
rūnienė.

“T. Žiburiams’aukojo
$200: Kanados Lietuvių Fondas;
$85: Sudburio žuvautojų ir me

džiotojų klubas “Geležinis Vilkas”;
$50: prel. J. A. Kučingis;
$26: Ramutė ir Jonas Žiūraičiai; 

po $25: Vyt. Juozas Stelemėkas. Vin
cas ir Elena Vasiliauskai; po $20: 
Elena Narbutaitė,, Aloyzas ir Justina 
Ramonai; $15: KLB Vankuverio 
apyl. valdyba; $11: Kuzmas Con
struction Co.; po $10: Gen Bulotie
nė, Jonas Venckus, p-lė Radžiūnai
tė; po $8: Mrs. A. Celovsky, Jonas 
Jonaitis, Vyt. Vaičiūnas, Irma Meyn; 
$6: Birutė Matulaitienė; po $5: Ona 
Ratkevičienė, Stasė Vaičaitienė.

Rėmėjo prenumeratas po $20 at
siuntė: už dvejus metus — Algirdas 
Kynas, už vienerius metus — Jus
tas Vaičius, Alg. Bielskus, Stasys 
Čepas, J. Bakis. Aukojo $3.75: I. 
Rekštienė; po $3: Domas Naginskas, 
Vikt. Kryžanauskas, Balys Pakštas, 
Elena Baltrušaitienė; po $1: Vine. 
Balnius, EI. Undraitienė, Vacį. Bu- 
teikis, J. Paulius, P. Vindašienė, C. 
Norkus, Vyt. A. Mažeika, Alf. Ta
mošiūnas.

“TŽ” leidėjai dėkoja tautiečiams, 
remiantiems lietuvišką spaudą.

Kanados Lietuvių Fondas “T. 
Žiburiams” paskyrė $200 auką, 
už kurią leidėjai taria nuoširdų 
ačiū.

Jaunavedžiai Jonas ir Ramu
tė Žiūraičiai savo vestuvių pro
ga “T. Žiburiams” atsiuntė $26. 
Jiems priklauso nuoširdi leidė
jų padėka.

Ona Jonaitienė vardinių pro
ga savo vasarvietėje Spring- 
hurste buvo pasveikinta dauge
lio bičiulių. Vaišėmis rūpinosi 
Sigita ir Vytautas Aušrotai.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, citiikq duoną, Didelii 
mėioi gontinių po>irinkimo>. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas vyrui kambarys ir virtuvė. Tel. 
532-8224 Toronte.

“VENUS FLORIST S”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. P u t n i n š kalba 
lietuviškai.

MIKO L AINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.

GĖLES ĮVAIRIOM PROGOM 
(pagal susitarimą), ypač vestuvėms 
— jaunajai, pamergėms, stalų papuo
šimui, korsažams ir kt. Skambinti 
V. Siminkevičienei, telefonu 763-6256 
po 6 valandos vakaro Toronte.

FLORIDOJE — ST. PETERSBURG 
BEACH, labai gerame rajone, šalia 
Commerce Bank, tik pusė bloko nuo 
jūros, parduodami 2 namai. Kaina 
$32.000. Skambinti tel. 822-8733 (area 
416) Mississaugoje arba tel. 360-7318 
(area 1813) Floridoje. Suinteresuo
tus ir norinčius pamatyti namus sa- 
vinikas liepos pabaigoje gali nuvež
ti į Floridą.

Šis “TŽ” numeris yra paskuti
nis prieš vasaros atostogas. 
Spaustuvė ir redakcija nedirbs 
liepos 26 — rugpjūčio 8 d.d. Se
kantis numeris išeis rugpjūčio 
18 d. data. Spaudos platinto
jams Toronte jis bus pristatytas 
rugpjūčio 16, antradieni. Admi
nistracija veiks abi atostogų 
savaites, aptarnaudama skaity
tojus bei apsilankančius sve
čius. Įėjimas jon yra nuo stato
mos šventovės pusės.

Atitaisymas. “TŽ” 29 nr. 6 
psl. kanadiečių spaustuvė sukei
tė torontietės Laimutės Janu
šauskaitės ir sol Ričardo Dauno
ro nuotraukas. Apgailestauda
mi Įvykusi nesusipratimą, atsi
prašome skaitytojus ir abu nu
kentėjusiuosius. Šia proga taip
gi norime priminti, kad sol. R. 
Daunoras, gyvenantis Paryžiu
je, ruošiasi koncertams JAV ir 
Kanadoje, o L. Janušauskaitė 
yra Toronto Maironio mokyklos 
abiturientė, jos akompaniatorė.

Jau pagaminti ir platinami 
Pasaulio Lietuvių Sportinių Žai
dynių marškinukai su lietuviš
kais ir angliškais įrašais. Jie yra 
dviejų spalvų, Įvairaus dydžio. 
Gaunami po pamaldų Prisikėli
mo ir Lietuvos Kankinių para
pijose, o taip pat pietų metu 
sekmadieniais Toronto Lietuvių 
Namuose. Gaunami ir paskam
binus tel. 763-4429 arba tel. 
766-3925.

Kanados Lietuvių Fondo nau
jos tarybos suvažiavimas įvyko 
liepos 15 d. Toronte, Lietuvių 
Namuose. Jo svarbiausias tiks
las buvo naujų organų sudary
mas. Fondo tarybos pirmininku 
išrinktas dr. A. Pacevičius, sek
retoriumi — P. Januška, o į val
dybą išrinkti: E. Cuplinskas, K. 
Lukošius, L. Tamošauskas, V. 
Ignaitis ir L. Skripkutė.

Antro laikraščio sekmadie
niais torontiečiai susilauks šį 
rudenį — spalio 16 d. Lig šiol 
turėjome specialią “The Toron
to Sun” dienraščio sekmadienio 
laidą, pradėtą 1973 m. rugsėjo 
16 d., kuri dabar jau yra pasie
kusi 300.000 egz. tiražą. Sekma
dienio laidą bandė ir dienraštis 
“The Telegram” jau 1957 m., 
bet nesėkmingai. Tabloidinis ry
tinis laikraštis “The Toronto 
Sun” pakeitė popietinį “The 
Telegram” dienraštį, savo am-, 
žiu matavusį daugiau kaip 100 
metų. Buvo bandymų “The Te
legram” dienraštį nupirkti ir 
leisti toliau, tačiau jiems koją 
pakišo popietinis dienraštis 
“The Toronto Star”, leidėjui pa
siūlęs net $10 milijonų už sąra
šą tų kanadiečių, kuriem šešta
dienio laida pristatoma į namus. 
Tiek bankrutuojantis “The Te
legram” dienraštis nebuvo ver
tas. Asmenys, norėję perimti jo 
leidimą, siūlė apie $3 mil. Taigi, 
turtingasis “The Toronto Star” 
už savo varžovo užsidarymą su
mokėjo $10 milijonų, duodamas 
gerą pelną leidėjui. Dabar tas 
pats “The Toronto Star” pradės 
sekmadienio laidą spalio 16 d., 
vėl bandydamas kišti koją “The 
Toronto Sun” dienraščiui, kurio 
sekmadienio laidos buvo susi
laukusios palyginti plataus pri
pažinimo. Puslapių skaičiumi 
“The Toronto Star” dienraštis 
yra didžiausias visoje Kanadoje, 
tačiau didžiąją jų dalį sudaro 
skelbimai. Pasaulio įvykiams 
skiriamas tik vienas puslapis. 
Savo vedamaisiais šis dienraštis 
daug prisidėjo prie kanadiškos 
amerikiečių “Time” žurnalo lai
dos užsidarymo, pasisakydamas 
už pasaulio žinias iš kanadiško 
taško. Tačiau savo pasaulinių 
įvykių puslapį jis beveik ištisai 
užpildo, naudodamasis didžiųjų 
JAV dienraščių paslaugomis. 
Savų nuolatinių kanadiečių ko
respondentų pasaulio centruose 
nebeturi, nes jie pareikalautų 
nemažų papildomų išlaidų.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638 3171, 245 1617

“VYČIO” KREPŠINIO ir 
STALO TENISO 

stovykla
įvyks rugpjūčio 13-20 dienomis 

Tėvų pranciškonų stovyklavietėje 
Wasagoje.

Stalo teniso instruktoriai: J. Nešukaitis -— vienas iš 
geriausiu Šiaurės Amerikos trenerių, P. Gvildys 
— Niujorko Atletinio Klubo treneris.

Pagrindiniai krepšinio instruktoriai: P. Tornay —
— Niujorko Atletinio Klubo krepšinio vadovas 
ir gimnazijos komandos treneris, J. Jackson
— buvęs Boulderwood stovyklos vadovas ir 
dabartinis St. Chirstopher House bei University 
Settlement House komandų treneris.

Kiti instruktoriai: V. Juzėnas — Chinguacousy gim
nazijos komandos mokytojas ir treneris, B.
Smith — buvęs YMCA stovyklų vadovas, kva
lifikuotas teisėjas ir treneris. Be šių pagrindinių 
trenerių, bus dar 4 pagalbininkai.

Priimami visi Siaurės Ame
rikos lietuviai nuo 10 iki 20 
m. amžiaus. Dėl informacijų 
ir prašymų blankų kreiptis į 
administratorių A. E i ž i n ą, 
272A Evelyn Ave., Toronto, 
Ontario M6P 2Z9.

Tel. 766-7874
Toronto sporto klubas "Vytis

Toronto Lietuvių Namuose 
liepos 11 d. įvyko Pasaulio Lie
tuvių Dienų organizacinio komi
teto ir finansų komisijos posė
dis, kuriame dalyvavo: Jonas R. 
Simanavičius, Juozas Vaičeliū- 
nas, Eugenijus Cuplinskas, dr. 
Juozas Sungaila, Algimantas Če
pas, Pranas Berneckas, Vincas 
Ignaitis, Stasys Dargis, Paulius 
Dunderas ir Algimantas Pane
lis. Buvo svarstyti Pasaulio Lie
tuvių Dienų nuostatai, kurie pri
imti ir patvirtinti. Sekantis PLD 
organizacinio komiteto ir finan
sų komisijos bendras posėdis 
numatytas Torone, Prisikėlimo 
parapijos patalpose, rugsėjo 10, 
šeštadienį, 12 vai.

Valstybinis Kanados Aklųjų 
Institutas pasiūlė Toronto TTC 
susisiekimo bendrovei požemi
nių traukinių stotis pranešti per 
turimus garsiakalbius. Tada ak
lieji ar neprimatantys būtų tik
ri, kad jie išlipa jiems reikiamo
je stotyje. TTC vadovybė pasiū
lymą priėmė bandomajam trijų 
mėnesių laikotarpiui.

Toronto Etobicoke priemies
tis nori surengti Kanados vasa
ros žaidynes 1981 m. Jų sąmata 
gali siekti apie $3,5 milijono, 
tačiau rengėjas įsipareigoja pa- 
dengit tik $700.000. Likusią su
ma parūpins federacinė Kana
dos vyriausybė. Etobicoke savi
valdybės prašymą šiuo klausi
mu su $3.700 įmoka pasiųs šį 
rudenį, kai bus renkama vieta 
žaidynėms. 1976 m. Etobicoke 
priemiestyje įvyko sėkminga in
validų olimpiada.

Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija pagerbdama 1927 m. 
vasario 16 d. mirusį tautinės lie
tuvių sąmonės žadintoją dr. Jo
ną Basanavičių, jo mirties pen
kiasdešimtmečio proga išleido 
specialų pašto voką, paruoštą 
dail. V.Pačkausko. Kairiąją voko 
pusę puošia žalias Lietuvos paš
to ženklas su dr. J.Basanavičiaus 
portretu, Laisvės paminklo sta
tula, iš už horizonto kylančia 
saule, angliškas užrašas gelto
name fone: “1927 Patriarch of 
Lithuanian National Revival 
1977”. Ji papildo lietuviškas už
rašas: “Dr. J. Basanavičiaus 50 
m. mirties sukaktis”. Leidėjais 
pasirašė Toronto Lithuanian 
Philatelic Society. Vokų kaina 
su Kanados pašto ženklais, ant
spauduotais Toronto pašto š.m. 
vasario 16 d. data, yra po 50 
centų, be ženklų — po 25 cen
tus. Vokus galima užsisakyti 
pas draugijos narį A. Dilkų, 91 
Medland Cres., Toronto, Ont. 
Canada M6P 2N3. Tel. 762-3715.

Toronto universitetas 1970 m. 
įvedė specialų parengiamąjį vie- 
nerių metų kursą gimnazijų ne
baigusiems studentams. Apie 20 
studentų, pasinaudodami šiuo 
kursu, jau yra baigę universite
tą. Pernai kurso buvo atsisaky
ta, bet jis vėl įtrauktas į sekan
čių mokslo metų programą. Sį 
rudenį į parengiamąjį kursą bus 
priimta 50 studentų. Informaci
jas teikia prof. Martin Wall, 
Transitional Year Programme. 
Tel. 416-978-6777. Kursu galėtų 
pasinaudoti ir lietuviai.

O MONTREAL
Silvija ir Vincas Piečaičiai, vieni 

aktyviųjų Montrealio visuomeninin
kų, liepos 16 d. susikvietė didelį bū
rį giminių, artimųjų bei kaimynų į 
savo šeimos šventę — penkiolikos 
metų vedybinę sukaktį. Vaišės įvy
ko sukaktuvininkų vasarvietėje prie 
Sidabrinio ežero, kur yra ir “Balti
jos” stovyklavietė.

Svečiai buvo nustebinti čia pat ant 
jiešmo kepama beveik puse jaučio. 
Prie stiklo šampano buvo palinkėta 
“jauniesiems” ilgiausių, laimingų 
metų. Lietuviškų plokštelių garsai 
skambėjo veik per visą trumpą va
saros naktelę. Silvija ir Vincas Pie
čaičiai augina dukrą Daivą — tikrą 
lietuvaitę. B. S.

Solistų trijulė — G. Capkauskie- 
nė, V. Verikaitis ir R. Strimaitis pa
kviesti koncertui į Montrealį š.m. 
lapkričio 26 d. Jiems akompanuos 
muz. J. Govėdas. Koncertą rengia 
šauliai.

Seselės Paulė ir Oliveta yra išvy- 
kusios dirbti su jaunimu į Dainavos 
stovyklavietę. Seselė Paulė nuo rug
sėjo 1 d. persikels į Torontą, o Mont- 
realin sugrįš seselė Jonė.

Metinė Aušros Vartų parapijos va
karienė rengiama lapkričio 12 d. Jos . 
metu bus traukiami didžiosios lote
rijos laimikiai.

Sv. Jono Krikštytojo Draugija spe
cialiu mitingu Place Vauąuelin, prie 
Montrealio rotušės, paminėjo Pran
cūzijos prez. Ch. de Gaulle separa
tizmą kurstančios kalbos dešimtme
tį. Lankydamasis pasaulinėje “Expo 
67” parodoje, Ch. de Gaulle, stovė
damas rotušės balkone šalia bur
mistro J. Drapeau, sušuko: “Vive le 
Quebec libre-” (“Tegyvuoja laisvas 
Kvebekas!”). Anuometinis Kanados 
premjeras L. B. Pearsonas šį šūkį 
pasmerkė kaip kišimąsi į Kanados 
vidaus reikalus. $v. Jono Krikštyto
jo Draugija prezidentui Ch. de 
Gaulle betgi surinko ir pasiuntė 40- 
000 padėkos kortelių. Šios kalbos de
šimtmečio minėjimas sutraukė apie 
2.000 montrealiečių, linkusių į sepa
ratizmą. Sūkį pakartojo aktorius G. 
Pelletier, mitingo dalyvius juo ban
dė išjudinti ir Kvebeko kultūrinių 
reikalų ministeris C. Laurin. Pasak 
jo, šūkis turėjo didelės įtakos Kve
beko ir Kanados istorijai.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

LITAS
MOKA UŽ:
Einomqsias s-tas
Toupomqsios s-tas
Pensijų planas .....

Term.
Term.
Term.
Duoda nemokomų gyvybės apdrau- 
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Ind. 1 m.
ind. 2 m.
Ind. 3 m.

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

6.0%
7.5%
8.5%

8.75%
8.75%

9.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto
Čekių kredito ..........
Investacines nuo ....

10.5%
10.0%
12.0%
10.5%

Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000 
už paskolos sumq.

KASOS VALANDOS:
1465 Do Save 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.

Mokytojų ir jaunimo savaitė
Šiemet ji įvyks rugpjūčio 14 - 

21 d.d. Dainavos stovyklavietė
je, Mičigano valstijoje. Savaitėn 
kviečiami visi lituanistinių mo
kyklų mokytojai ir jaunimas, 
kuriam bus surengti lietuvių 
kalbos bei literatūros, tautodai
lės, tautinių šokių kursai. Lau
kiama ir lituanistinių mokyklų 
tėvų komiteto narių, mokyklų 
rėmėjų, nuoširdžiai lietuviškuo
ju švietimu susidomėjusių tau
tiečių. Stovyklos mokestis: suau
gusiems — $70, jaunimui — 
$50, vaikams iki 12 metų — 
$20. Jaunuoliams, kurie pavyz
dingai klausysis paskaitų, bus 
grąžinama po $15 stovyklai pa
sibaigus. Atsivežti reikia pata
lynę bei kitus asmeninius reik
menis. Stovyklos komendantu 
bus Vytautas Jonaitis, berniukų 
vadovu — Algis Vaičiūnas, dva
sios vadu — kun. A. Saulaitis, 
SJ. Norintieji dalyvauti XI-joje 
mokytojų ir jaunimo studijų sa
vaitėje nedelsdami turi regist
ruotis pas Bronių V. Krokį, 69 
Fern Castle Dr., Rochester, N. 
Y. 14622, USA. Tel. 716-544- 
3468.

Paskaitas skaitys: kun. A. 
Saulaitis, SJ, — “Lituanistinis 
švietimas P. Amerikoje”, Br. 
Juodelis — “Lituanistinės mo

kyklos iš toli ir arti”, S. Jony- 
nienė — “Mokymo metodai ir 
priemonės”, J. Krokytė—“Kla
sės laikysena”, V. Kavaliūnas 
— “Ateities lituanistinių mo
kyklų mokytojų paruošimas”, 
dr. H. Nagys — “Motyvai už ap
sisprendimą būti lietuviu”, inž. 
V. Veselka — “Lietuvių tauto
dailė”, R. Mačiulis — “Moder
nioji JAV pedagogika”. Paskai
tų sąrašas aar nėra pilnas. Svars- 
tyboms “Religijos mokymas li
tuanistinėse mokyklose” vado
vaus N. Pr. Marijos seserys.

Jaunimą su lietuvių kalbos 
nosinių taisyklėmis supažindins 
J. Masilionis, su lietuvių litera
tūra — V. Augulytė. Tautodai
lės kursų medžio drožinių sky
riui vadovaus V. Veselka, juos
tų audime — J. Jasiūnas. Tau
tinių šokių kursų vadove pa
kviesta J. Matulaitienė, kuriai 
talkins G. Ivaškienė, muzikinės 
studijų dalies vadovu — jaunas 
muz. R. Kasputis, vakarinių pro
gramų vadove — L Bublienė.

Stovyklautojams taipgi bus 
parodytas pernykštės mokytojų 
ir jaunimo studijų savaitės fil
mas, o p. Salčiūnas iš New Jer
sey skaidrių ir muzikos pagalba 
supažindins su savo kelione į 
okupuotą Lietuvą.

A+A
ANTANUI NORVAIŠUI

St. Catharines, Ont., mirus, jo žmonai REGINAI 
NORVAIŠIENEI nuoširdžiausią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi jos brolis —

Henrikas Tumaitis 
su šeima

A+A
MARIJAI URBONIENEI

Čikagoje mirus, jos vyrui, sūnui VYTAUTUI su 

šeima ir kitiems giminėms reiškiame giliausią 

užuojautą —
A. A. Šmigelskiai
P. L. Murauskai

i


