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Tautinės šventės
Šalia tradicinių religinių švenčių, turime ir tautinių, 

kurios atsirado su Lietuvos nepriklausomybės atgavimu. 
Kaip religinės šventės yra tikybinio pakilimo bei sąmonė
jimo dienos, taip tautinės šventės yra tautinės atgaivos bei 
sąmonės apraiškos. Kol mūsų tauta buvo carinių rusų ver
gijoje, tautinių švenčių tikrąja prasme neturėjo. Stigo jai 
tuomet ne tik laisvės, bet ir tautinės sąmonės. Kai abi 
sąlygos atsirado, per trumpą laiką išsikristalizavo ir tau
tinės bei valstybinės šventės, būtent: Vasario 16, Tautos 
šventė, Kariuomenės, Vilniaus gedulo diena, Klaipėdos 
atvadavimo, Motinos Diena, Dariaus-Girėno skrydžio ir t.t. 
Jos rodė tautos atbudimą ir augantį tautinio gyvenimo tu
rinį. Su nepriklausomybės praradimu Lietuva neteko ir 
tautinių bei valstybinių savo švenčių. Okupuotoje Lietu
voje buvo ne tik panaikintos tradicinės tautinės šventės, 
bet ir paskirtos bausmės jas bandantiems slaptai prisi
minti. Trispalvės vėliavos iškėlimas Vilniuje ar kitur yra 
laikomas dideliu nusikaltimu ir baudžiamas kalėjimu. 
Reiškia, kai nėra laisvės, nėra nė tautinių švenčių, nors 
tautos sąmoningumas jų reikalauja. Jei pastarojo nebūtų, 
grįžtų senoji carų vergija, bet budri ir gyva tautos sąmonė 
verčia naujuosius valdovus imtis naujos taktikos — skelb
ti neva tautinę formą, socialistinį turinį ir jo priedangoje 
slopinti tautos brandumą.

I
ŠEIVIJA, atkilusi į laisvuosius kraštus, atsinešė ir tau
tinių švenčių tradicijas. Prie Lietuvoje turėtų valsty
binio bei tautinio pobūdžio švenčių prisidėjo sibirinių 

trėmimų, įvairių sukakčių, organizacijų ir paskirų asmenų 
minėjimai bei šventės. Susidarė gana ilga eilė didesnių ir 
mažesnių švenčių bei minėjimų. Beveik kas mėnesį išpuo
la vis kokia nors šventė. Ir negali sakyti, kad jos nereikš
mingos — visos yra daugiau ar mažiau svarbios, bet kai 
jų susidaro ilga eilė ir kai viena šventė pasidaro labai pa
naši į kitą, visuomenėje sumažėja dėmesys. Kyla vis dau
giau balsų, siūlančių jungti kaikurias šventes, kad tuo bū
du jų minėjimai nebūtų tokie trafaretiški, nuobodūs, ypač 
jaunimui. Bandymai rengti šventes vien dėlto, kad būtų 
kas nors surengta, menkina pačias šventes. Tautinės 
šventės tegu būna retesnės, bet iškilmingesnės 
paruoštos. Atkištinis renginys yra tautinio orumo nuver
tinimas ir tautinės menkystės rodymas. Jei tautinė šventė 
rengiama tik tam, kad būtų proga išgerti, pavalgyti ir 
pasišokti, tai toks renginys tautai nepasitarnauja. Šventės 
prasmė yra dvasinis pakilimas, tautinis atsinaujinimas, 
patriotinio ryžto sužadinimas, idėjinis atgaivinmas. Robak- 
sinis pasilinksminimas, kurio svarbiausias dalykas yra iš
gėrimas, skilvio pripildymas, tautines šventes tik sunie
kina.

M
ŪSŲ tautinių švenčių visuotiniausią yra, be abejonės, 
Vasario 16 — Lietuvos nepriklausomybės diena, gi
musi iš kruvinų tautos kovų už laisvę ir nepriklauso

mybę. Ji apima ir tautinį, ir valstybinį aspektą. Jos dėka 
atsirado ir kitos vėlesnės tautinės šventės. Dėlto su pagrin
du Vasario 16 yra minima visose lietuvių kolonijose, išsky
rus negausius komunistus, tarnaujančius Maskvos atneštai 
“laisvei”. Ilgainiui kitos tautinės šventės galbūt sumenkęs 
daugelyje lietuvių kolonijų, bet Vasario 16 išliks tol, kol 
bus lietuvių. Mažiau visuotinė yra Tautos šventė, minima 
rugsėjo 8 d. Ji yra žymiai vėlesnės kilmės ir Lietuvoje 
nebuvo tokia populiari kaip Vasario 16. Išeivijoje jinai 
yra vienur minima, kitur ne. Daugeliui tautiečių atrodo, 
kad tai beveik pakartojimas Vasario 16. Kalbėtojai ta pro
ga bando iškelti lietuvių tautos didybę, priminti garbingą 
jos praeitį, bet tautiečius, ypač jaunąją kartą, sunku nu
vesti į Lietuvos viduramžius, senuosius laikus ir iš- miru
sios Lietuvos padaryti gyvą. Išeivijoje reikėtų jieškoti 
naujos prasmės — kelti reikšmę priklausomybės savajai 
tautai, etninei grupei. Tai prasminga, garbinga ir madinga, 
nes einama jieškoti savo šaknų. Be to, šventės turi skatinti 
į tautinį darbą, kuris yra daug svarbesnis už šventinius 
minėjimus. Dirbančiam lietuvišką darbą kiekviena diena 
yra tautinė šventė. Tad ne tik švęskim, bet ir dirbkim. 
Darbo derlius yra šventės pagrindas. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Atsistatydino ministerial
Kanados darbo min. J. Mun

ro pasitraukė iš šių pareigų dėl 
premjero P. E. Trudeau 1976 
m. paskelbtų gairių pažeidimo. 
Tos gairės buvo uždraudusios 
ministeriams tiesioginį kišimą
si į teismų reikalus, tokiems 
klausimams spręsti palikdamos 
tik kreipimąsi į teisingumo mi
nisteriją. J. Munro š.m. rugpjū
čio 18 d. paskambino Ontario 
teisėjui A. Marckui, kai pasta
rasis turėjo paskelbti sprendi
mą vengrų kilmės milijonie
riaus G. Butty byloje. Milijo
nierius buvo apkaltintas vieno 
savo nuomininko užpuolimu su 
plaktuku rankoje ir primušimu. 
J. Munro davė teisėjui charak
terinę kaltinamojo rekomenda
ciją, kurios jį buvo prašęs pats 
G. Butty. Po šios J. Munro in
tervencijos teisėjas A. Marokas 
nuteistajam paskyrė palyginti 
labai lengvą $500 baudą. Atsi
statydinimo rašte J. Munro pri
sipažino įvykdytą premjero P. 

E. Trudeau gairių pažeidimą. 
Darbo ministeriją dabar laiki
nai perėmė miestų reikalus 
tvarkęs min. A. Ouelletas. J. 
Munro atsistatydinimas priver
tė pasitraukti ir Ontario kalėji
mų bei policijos reikalus tvar
kiusį šios provincijos ministerį 
G. Kerrą, padariusi panašų nu
sižengimą. Jis kreipėsi į Onta
rio prokuroro pavaduotoją, kai 
už girtą važiavimą automobiliu 
buvo suimtas vienas jo rinkimi
nės apylinkės gyventojas. Min. 
G. Kerras norėjo žinoti, ar tam 
asmeniui gresia tik piniginė 
bauda, ar galbūt ir kalėjimas. 
Ontario premjeras W. Davis 
pradžioje gynė G. Kerrą, bet, 
matyt, pakeitė nuomonę po J. 
Munro atsistatydinimo. Pasi
traukusio G. Kerro pareigas lai
kinai perėmė teisingumo min. 
R. McMurtry. Iki 1972 m. tei
singumo ministerijai priklausė 
ir kalėjimų bei policijos reika-

(Nukelta į 8 psl.)

Valstybės teatras Kaune, kur, įsiveržus Lietuvon Sovietų Sąjungos kariuomenei 1940 m., buvo paskelbtas Lietu
vos nepriklausomybės panaikinimas ir įvedimas priverstinės komunistinės santvarkos bei okupacijos. 1972 m. šio 
teatro sodelyje susidegino Romas Kalanta, protestuodamas prieš Lietuvos pavergimą. Demonstrantų minios gatvėse 
šaukė “Laisvės Lietuvai!” Tai šauksmas, kuris aidi ne lik pavergtoje Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje

Kinija tolsta nuo komunizmo?
Politinių mokslų profesoriaus nuomonė ir profesoriaus J. Ereto knygelė

Kai Kinijoje įsigalėjo komu
nizmas su diktatoriumi Mao 
Tse-tungu priešakyje, buvo ma
noma, kad tai grėsmingas pa
saulio posūkis komunizmo link 
ir drauge Sov. Sąjungos laimė
jimas. Vėliau betgi paaiškėjo, 
kad raudonoji rusų - kiniečių 
“brolybė” buvo tik laikinė — 
įsitvirtinęs Mao pasuko sava
rankišku ir antisovietiniu keliu. 
Plačiai skelbtas mitas apie ko
munizmo monolitiškumą su
bliūško — pasirodė, kad Kinija 
siekia savo galybės, pasinaudo
dama marksizmu.

Mao — marksistas?
Prof. J. Eretas, gyvenąs Švei

carijoje, neseniai išleisdino 52 
psl. knygelę vokiečių kalba 
“Blick in die Zeit”. Joje jis gvil
dena politinę dabarties būklę, 
didžiųjų galybių užmojus ir sa
ko, kad Mao nebuvęs tikras 
marksistas. Jis cituoja ameri
kiečių žurnalistą Edgar Snow 
(1905-1971), kuris lankęs Mao 
ir ilgai gyvenęs Kinijoje. Jam 
taip sakęs Mao: “Marksizmas 
mažiau vertas nei mėšlas”. Į 
klausimą, kodėl jis visdėlto Ki
nijoje skelbiamas, Mao atsakęs: 
“Jo reikia Kinijai suvienyti ir 
naujai garbei pasiekti. Po kelių 
šimtmečių bus juokiamasi iš 
mūsų, kad iš viso marksizmą 
panaudojom” (14 p.). Buvusio 
Kominterno veikėjo vokiečio 
Otto Braun nuomone, Mao pa
grinde buvęs buržuazinis revo- 
liucininkas. Jo pasaulėžiūra bu
vusi konfucianizmo, anarchijos 
ir kinietiško nacionalizmo jun
ginys.

Nauju keliu
Po Mao mirties kinietiškojo 

komunizmo savitumas ima vis 
labiau ryškėti. Jei pradžioje, 
Stalino laikais, jis atrodė griež
tai stalininis, tai dabar pastebi
mas didelis nutolimas nuo to 
modelio. Politinių mokslų pro
fesorius Robert Wesson Kali
fornijoje paskelbė straipsnį, ku
riame sako, kad dabartinė Kini
ja tolsta nuo komunizmo. Tai 
esą matyti iš kompartijos šefo 
Hua Kuo-fengo lankymosi Jugo
slavijoje ir kitose šalyse. Seniau 
toks vizitas nebūtų buvęs įma
nomas. Be to, Kinijoje esanti 
sušvelnėjusi cenzūra, sustab
dyta propaganda (išskyrus bu
vusių Mao draugų “keturiukę”), 

augštinama technologija ir men
kinama ideologija. Tą pačią 
linkmę esą rodo ir kiti ženklai, 
būtent: gamybos skatinimas, at
sisakant revoliucinio romantiz
mo, turizmo ir užsienio preky
bos plėtimas. Ryškiausias betgi 
naujos linkmės ženklas esąs po
sūkis švietimo sistemoje — at
sisakoma visų lygybės, grįžta
ma ne tik prie egzaminų ir 
klasių, bet ir specialių mokyk
lų gabiem studentam. Tai esąs 
traukimasis ir nuo maoizmo 
naujosios revoliucijos keliu, 
stengiantis nepakenkti visuo
menės pastovumui.

Kaip Sov. Sąjungoje
Dabartinė būklė Kinijoje 

esanti panaši į Sov. Sąjungos po 
Stalino mirties. Tada daug kas 
Sov. Sąjungoje laisviau atsikvė
pė, tačiau tas laisvėjimo proce
sas prasidėjo tik po trejų metų. 
Pekingas tą procesą pradėjo 
daug anksčiau ir vykdo žymiai 
sparčiau. Stalino palikuonys da
rė tik būtinas, bet ribotas nuo
laidas, o Mao įpėdiniai keičia 
valstybės pobūdį iš esmės. Sta
linui mirus priešų neliko, nes 
visi buvo išžudyti. Tuo tarpu po 
Mao mirties iškilo buvę jo prie
šininkai. Vienas tokių yra vice
premjeras Teng Hsio-ping, va
dovaujanti naujosios Kinijos fi
gūra.

Mao tebėra cituojamas
Nežiūrint naujos linkmės, 

Mao tebėra cituojamas kaip ide
ologas naujiems posūkiams pa
teisinti. “Jei tolinimasis nuo 
maoizmo truks dar keletą metų, 
Kinija nebebus komunistine ša
limi, kokia mes ją esame įpratę 
laikyti. Žinoma, netenka laukti, 
kad komunistų partija atsisakys 
valdžios, tačiau visos komunis
tinės valstybės sensta ir kartu 
neišvengiamai darosi mažiau 
komunistinės. Galimas dalykas, 
kiniečiai atsisako kaikurių pa
grindinių komunizmo idėjų, 
jiems nebereikalingų, pvz. so
vietinio ‘proletarinio internacio
nalizmo’ tautinei vienybei ce
mentuoti” — rašo minėtasis R. 
Wesson.

Senosios tradicijos
Komunistinė ideologija, pa

sak R. Wessono, kiniečių kultū
rai yra svetima. Esą nenatūra
lu šiai išdidžiai, rusų neken

čiančiai tautai garbinti Staliną 
kaip politinį šventąjį. Be to, 
Stalinas abejingai žiūrėjo į ki
niečių tautą tiek prieš, tiek po 
revoliucijos. Ir pagaliau nebus 
jokia staigmena, jei Pekingui 
pasirodys labiau priimtina ne 
Markso, o Konfucijaus filoso
fija.

Visa tai betgi nereiškia, kad 
Kinija demokratėja arba tampa 
mažiau diktatūrinė. Tai rodo, 
kad Kinija atsisako daugelio re
voliucinių bruožų. Chaotiško gy
venimo 40 metų įgalino Mao 
partiją įsitvirtinti valdžioje, bet 
jos vado užmojis radikaliai pa
keisti visuomenę, atsidavusią 
revoliucijai, nepavyko. “Vadui 
Mao išnykus, Kinija suka į lauk
tą kelią — palengva jungiasi 
prie moderniojo pasaulio ir 
drauge grįžta prie senųjų tra
dicijų” — baigia savo rašinį 
prof. R. Wesson.

Sovietų pavergtieji
Naujoji linkmė veda Kiniją 

ir prie didesnio priešinimosi ru
sų įtakai bei imperializmui. Vi
sų pirma kiniečių ambicija ne
pakėlė rusiškojo paternalizmo, 
jo dominavimo ideologinėje ir 
politinėje srityje. Tauta, skai
tanti arti milijardo žmonių, ne
galėjo nusilenkti rusų pirmavi
mui pasaulyje. Antra, ideologi
nis rusų diktatas nepajėgė su
virškinti senos kiniečių kultū
ros, kuri atsilaikė ir revoliuci
jos ugnyje. Trečia, kiniečiai 
nuo seno reikalauja grąžinti ca
rų užimtas Kinijos žemes.

Visa tai sudarė prarają tarp 
Sov. Sąjungos ir Kinijos. Pasta
roji žvalgosi į tas jėgas, kurios 
galėtų derintis į bendrą antiso- 
vietinį frontą. Šiame kontekste 
iškyla ir Sov. Sąjungos paverg
tų tautų klausimas. Pastaruoju 
metu Kinijos radijas savo už
sieninėse transliacijose ima kel
ti ir Lietuvos, Latvijos bei Esti
jos okupaciją. Jis aiškiai smer
kia sovietinę vergiją ir pasisako 
už pavergtų tautų laisvę. Tokių 
transliacijų yra girdėję kaiku- 
rie Lietuvos žmonės laisvajame 
pasaulyje. Į tai turėtų atkreipti 
dėmesį ir politiniai mūsų veiks
niai, ypač VLIKas. Tokia Kini
jos laikysena galėtų būti nau
dinga tarptautiniuose forumuo
se ir aplamai Lietuvos laisvini
mo byloje. M.

(^Pasaulio įvykiai
IZRAELIO — EGIPTO DERYBOS CAMP DAVID VIETOVĖJE, 
JAV, tarpininkaujant prez. J. Carteriui, baigėsi susitarimu pasira
šyti dokumentą, nutiesiantį kelią į taikos sutartį. Po 13 dienų tru
kusių įtemptų pasitarimų rugsėjo 17 d. vakare televizijoje pasiro
dė visi trys politiniai vadai — prez. J. Carteris, prez. A. Sadatas ir 
premjeras M. Beginąs. Prez. Carteris pranešė, kad susitarta šiais 
klausimais: 1. vakarinėje Jordano ir Gazos srityje Izraelis sutinka 
įvesti provizorinę 5-rių metų autonomiją ir laikyti karines įgulas 
tiktai tam tikrose vietose saugumo sumetimais; galutinis minėtų 
sričių likimas bus išspręstas vėliau; jo sprendime turės balsą vie
tos gyventojai ir Jordano valstybės vyriausybė; 2. Sinajaus pusia
salis grąžinamas Egiptui; 3. Egipto-Izraelio taikos sutartis pasira
šoma po 3 mėnesių; 4. Izraelis* 
įsipareigoja nesteigti naujų so
dybų vak. Jordano srityje ir Ga
zoje penkerių metų laikotarpy
je. Liko neišspręstas izraelitų 
sodybų Sinajaus pusiasalyje 
klausimas. Egiptas reikalauja 
jas panaikinti. Izraelio vyriau
sybė tai padarys, jei parlamen
tas su tuo sutiks. Šie nutarimai 
Izraelyje ir Egipte buvo sutikti 
su entuziazmu, nors netrūksta ir 
kitokių balsų. Kitos arabų vals
tybės, ypač Sirija ir palestinie
čių PLO, pasisakė neigiamai.

Pilietinis karas
Pilietinį karą Nikaragvoje 

pradėjo sandinistų Tautinio Iš
silaisvinimo Frontas, kurį dau
giausia sudaro marksistinės jau
nimo grupės. Nikaragvą nuo 
1933 m. valdo dabartinio dikta
toriaus A. Somozos šeima, savo 
kontrolėje turinti beveik visą 
šios šalies ekonomiją. Sukilėliai 
vadinasi sandinistais, nes jie yra 
gen. ,A. Saldino šalininkai. Pas
tarasis žuvo 1934 m., kovodamas 
su Nikaragvą okupavusiais JAV 
marinais. Nikaragva turi 2,5 mi
lijono gyventojų, kurių didžio
ji dalis nekenčia diktatoriaus 
A. Somozos. Problemą sudaro 
neaiški Nikaragvos ateitis, nu
vertus diktatorių A. Somozą. 
Opozicinių grupių jungtimi bu
vo laikraščių leidėjas P. J. Chą- 
morra, nužudytas šių metų pra
džioje. Marksistiniai sandinis- 
tai Nikaragvą gali paversti ant
rąja Kuba. Jų sukilėliams pavy
ko užimti Leono, Estelo, činade- 
gos, Managvos miestus, bet lai
mėjimas buvo tik laikinis — A. 
Somozos kontrolėn juos vėl su
grąžino prieš sukilėlius panau
doti lėktuvai. Diktatorius A. So- 
moza paskelbė karo stovį ir su
stabdė žinių perdavimą užsie
niui. Atrodo, kovos dabar vyksta 
Kosta Rikos pasienyje. Venecu- 
elos prez. C. A. Perezas Kosta 
Rikon atsiuntė bombonešių da
linį, norėdamas sustabdyti gali
mą A. Somozos karių įsiverži
mą. Įvykiai Nikaragvoje yra ne
mažas galvosūkis JAV prez. J. 
Carteriui. Ligšiolinės JAV vy
riausybės rėmė diktatorių A. 
Somozą, nenorėdamos, kad val
džią perimtų marksistai.

Suėmė teroristus
Italų policija Milane suėmė 

teroristą C. Alunnį, įtariamą bu
vusio premjero A. Moro pagro
bimu ir nužudymu. Spėjama, 
kad jis vadovavo raudonųjų bri
gadų grupei ir buvo paruošęs vi
sus pagrobimo planus. Slėptuvė

Siame numeryje:
Tautinės šventės

Svarbu švęsti, bet dar svarbiau dirbti lietuviškąjį darbą 
Kinija tolsta nuo komunizmo?

Profesoriaus J. Ereto ir kitų mintys naujoje situacijoje 
Kas kantresnis, bus vyresnis

Atsiliepiant į dr. A. Štromo samprotavimus spaudoje
Šimtoji Kanados krašto paroda Toronte 

Kas buvo nauja ir kas sena šimtametėje parodoje 
Kitatautė, kalbanti lietuviškai 

Apsilankius mišrioje lietuvių šeimoje Venecueloje 
Šešiasdešimt metu... vis budžiu!

Prisimenant gausios lietuvių skautijos sukaktį išeivijoje
Hipokritai

Patriotiniai veidmainiai sako viena, daro kita
Mokslo ant pečių nenešiosi...

Verta lankyti įvairius pasitobulinimo kursus 
Vydūnas — savito kelio žmogus

Žvilgsnis į jo tėviškę ir mintijimą mirties sukakties proga 
Palaidotas profesorius Zeliauskas 

Pranešimas iš Romos apie mirtį ir atliktus darbus

je policininkai rado daug ginklų 
bei dokumentų, kurie greičiau
siai atskleis ir kitus A. Moro žu
dikus. f policijos rankas Brita
nijos sostinėje Londone pateko 
31 metų amžiaus vokietė Astri- 
da Proll, priklausanti Baaderio 
ir Meinhofienės gaujos steigė
jų gretomis. Suimtoji teroristė 
bus perduota V. Vokietijai. Ju 
goslavija reikalavo, kad V. Vo
kietija išduotu tris suimtus kro
atų teroristus, ypač S. Bilandzi- 
cą, įsteigusį kroatų grupę, ve
dančią partizaninį karą prieš 
prez. J. B. Tito. Buvo daromas 
spaudimas iškeisti šią trijulę į 
Jugoslavijoje suimtus keturis 
vokiečių teroristus. V. Vokieti
ja betgi atsisakė išduoti kroatus.

Neramumai Irane
šachas R. Pahlavis, kovoda

mas su kraštutiniųjų mahometo
nų demonstracijomis, uždraudė 
betkokius Teherano gyventojų 
sambūrius. Prie parlamento įvy
kusi demonstracija buvo išsklai
dyta karių šūviais į minią: buvo 
nušauti 58 demonstrantai, o 205 
sužeisti. Tokiuose susikirtimuo
se šiemet jau žuvo apie 1.000 ira
niečių. Demonstrantai reikalau
ja atšaukti socialines reformas. 
Jiems ypač nepatinka šacho R. 
Pahlavio Įsakytas mahometonų 
dvasiškių žemės atidavimas ūki
ninkams, suteikimas balsavimo 
teisės moterims, leidimas joms 
studijuoti universitetuose. Įkai
tusias nuotaikas atvėsino netikė
tas žemės drebėjimas, sugrio
vęs 18.000 gyventojų turėjusį 
dykumos miestą Tabasą, nu
siaubęs daug kaimų pareikala
vęs apie 15.000 gyvybių.

Gerina ryšius
Vietnamo premjeras P. V. 

Dongas lankėsi Tailandijoje. 
Vizito metu jis pažadėjo Tailan- 
dijos premjerui K. Chomana- 
nui neremti džiunglėse esančių 
komunistinių partizanų. Specia
lus tailandiečių ir vietnamiečių 
komitetas rūpinsis pabėgėlių iš 
Vietnamo repatriacija. Jų yra 
apie 50.000, pabėgusių tais lai
kais, kai Vietname vyko kovos 
su prancūzais. Abi šalys taipgi 
įsipareigojo pasikeisti karo be
laisviais, plėsti ekonominius ir 
prekybinius ryšius. Vietnamas 
sutiko grąžinti Tailandijai du su
laikytus žvejybos laivus bei 30 
žvejų. Be to, jis nereikalaus ati
duoti lėktuvų, kuriais vietnamie
čiai lakūnai pabėgo Tailandijon, 
kai 1975 m. P. Vietnamą užėmė 
Š. Vietnamo kariai ir partizanai.
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Q RELIGINIAME GWEN1ME
★ KUNIGYSTE IR POLITINIS 

KOVINGUMAS yra nesuderinami 
dalykai, anot kun. Giuseppe de Ro
sa, “Civilta Cattolica” žurnalo re
dakcinio kolektyvo nario. Rašyda
mas švietimo kongregacijos leidiny
je “Seminarium”, jis pabrėžė, kad 
kunigas turi ginti vargšų ir nu
skriaustųjų teises kartais net užsi
traukdamas vietinės valdžios nema
lonę, tačiau jis negali įsijungti Į po
litinę partijų ar darbo unijų kovą 
dėl šių priežasčių: 1. konkreti po
litinė veikla skaldo ir skirsto žmo
nes į prieštaraujančias grupes; 2. 
politinė veikla neišvengiamai suriš
ta su kompromisais bei prisitaiky
mu; 3. net ir visiškas bendruomeni
nės struktūros pakeitimas iš taria
mai blogesnės formos j tariamai ge
resnę (pvz. kapitalizmo į komuniz
mą) įgyvendina tą patį žmogaus iš
naudojimą, jeigu pačių žmonių šir
dyse neįvyksta moralinė revoliucija 
— atsivertimas į Dievą. Toks kuni
go nesikišimas į konkrečią politiką 
jokiu būdu nereiškia, kad jis turi 
būti atitrūkęs nuo socialinės ir po
litinės tikrovės, o tik pabrėžia, kad 
jo plotmė kita. Kunigo pareiga yra 
tarnauti žmonėms, keliant jų širdis 
į Dievą. Tokia savo kunigiška tar
nyba jis pasitarnaus ne tik varg
šams ir skriaudžiamiesiems, bet ir 
atsistos pačiame politinio gyvenimo 
centre.

★ MORALITY IN MEDIA, INC., 
organizacija, kuri kovoja prieš smur
tą ir gašlumą televizijoje, apskaičia
vo, kad š.m. gegužės 23 d. apie 6 
milijonai amerikiečių namų visą die
ną buvo išjungę televizijos aparatus, 
protestuodami prieš žmogų žeminan
čias programas. Protestą suorganiza
vo minėtoji organizacija, kurios pir
mininku yra kun. Morton A. Hill, 
SJ, o vykdomuoju pirmininku — ra
binas Julius G. Neumann. Jiedu pa
reiškė, jog atsiranda vis daugiau 
šeimų, kurios atsisako laikyti savo 
namuose televizijos priimtuvą. Tai 
esą apgailėtinas dalykas, nes kartais 
yra labai puikių programų, kurių 
verta pažiūrėti. Visdėlto dabar kito
kios išeities nėra, norint apsisaugo
ti ir savo vaikus apsaugoti nuo 
šlamšto.

* TORINO DROBE IŠSTATYTA 
PARODAI iki š.m. spalio 8 d. Tori
no Šv. Jono katedroje. Rugpjūčio 
27, pirmąją atidarymo dieną, per 
80,000 lankytojų turėjo progos pa
matyti šią drobę hermetiškai uždary
toje stiklinėje neperšaunamoje dėžė
je. Tai jau trečioji viešoji paroda 
šį šimtmetį, kurią iškilmingai atida
rė Torino arkivyskupas Anastasio 
Ballestrero. Nors K. Bendrija nie
kada nėra pasisakiusi apie šios dro
bės autentiškumą, daugelis tiki, kad 
į ją buvo įvyniotas Kristaus kūnas. 
Šveicarų kriminologas Max Frei 1976 
m. tvirtino, jog iš drobėje užtiktų 
žiedadulkių liekanų jis nustatęs, kad 
drobė yra apie 2,000 metų senumo iš 
Palestinos apylinkių. Rugpjūčio 26 
d. spaudos konferencijoje arkiv. 
Ballestrero pranešė, kad tolimesni 
moksliniai drobės tyrinėjimai bus 
vykdomi po dabartinės parodos.

* POPIEŽIUS JONAS PAULIUS I 
paskelbė savo programą kalboje 
kardinolams sekančia dieną po rin
kimu. Jis pareiškė, jog stengsis įgy
vendinti tikrąją II Vatikano Santa- 
rybos dvasią; tęs K. Bendrijos įsta
tymu peržiūrėjimo darbą, kad būtų 
išlaikyta pilnutinė tvarka ir apsau
gota kiekvieno tikinčiojo laisvė; 
skatins Evangelijos skelbimą viso

furniture J2tė.
PILNAS
NAMŲ 
APSTATYMAS *
Nemokamas pristatymas 
į namus.
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pasaulio žmonėms; teiks daugiau 
reikšmės jungtiniam sprendimui tiek 
pasaulio vyskupų sinodo, tiek paski
rų vyskupų santykyje su Vatikano 
kurija atveju; darbuosis pasaulio 
taikai, socialinei pažangai ir teisin
gesnei ekonominei santvarkai. Jis 
išreiškė savo linkėjimus bei sveiki
nimus jaunimui, besidarbuojančiam 
evangelizavime, persekiojamiems už 
tikėjimą, ligoniams, kaliniams ir 
karo audrų bei gamtos nelaimių pa
liestiesiems. Ypatingai jis perspėjo 
žmones nedaryti sprendimų, atsietų 
nuo moralinių įstatymų. Esą tokie 
modernaus žmogaus sprendimai že
mę gali paversti didžiule dykuma, 
asmenį — robotu, o brolišką meilę 
— planuota kolektyvizacija. Taip pa
saulin būtų įnešta mirtis ten, kur 
Dievas gyvybės norėjo.

* KELINTAS IŠ EILES YRA 
DABARTINIS POPIEŽIUS, tikrai 
nežinoma. 1978 m. Vatikano metraš
tis išvardina 262 popiežius, prade
dant šv. Petru ir baigiant Paulium 
VI. Taigi Jonas Paulius I tuo atve
ju yra 263. Tačiau 1950 m. Vatika
no metraštyje buvo išvardintas 261 
popiežius, baigiant Pijumi XII. Tuo 
atveju Jonas Paulius I būtų 264. Bet 
1946 m. Vatikano metraštyje Pijus 
XII buvo įrašytas kaip 262 popie
žius. Tuo atveju dabartinis Jonas 
Paulius I būtų 265 popiežius. Vieno 
popiežiaus iškritimo iš sąrašo prie
žastis paskutiniaisiais laikais yra la
bai aiški: istorikai nustatė, kad Kie
tas ir Anakletas buvo vienas ir tas 
pats asmuo, tik vardai buvo dvejaip 
rašomi. Tačiau didžiausi neaiškumai 
yra viduramžiuose, kai buvo ir anti- 
popiežių. Dažnai yra labai sunku nu
statyti, pagal istorinius ir teologi
nius bei kanoninius kriterijus, kuris 
popiežius buvo tikras* ir kuris ne. 
Pats anksčiausias pavyzdys yra po
piežių Jono XII, Leono VIII ir Be
nedikto V. Jonas XII buvo nušalin
tas nuo sosto imperatoriaus Otto su
šauktos Romos tarybos 963 m. gruo
džio 4 d. Jo vietoje taryba išrinko 
Leoną VIII. Nušalintasis Jonas XII 
mirė 964 m. gegužės 14 d., o tada 
jo šalininkai, kurie nepripažino im
peratoriaus Otto sušauktos tarybos, 
popiežiumi išsirinko Benediktą V. 
Visi šie trys popiežiai įtraukti į po
piežių sąrašą, tačiau tik vienas arba 
du iš jų gali būti teisėti.

* PRIEŠ ŽMOGIŠKOSIOS GYVY
BES PRADĖJIMĄ APVAISINIMU 
MĖGINTUVĖLYJE griežtai pasisakė 
Paderborno arkivyskupas Johannes 
Joachim Degenhardt savo arkivysku
pijos laikraštyje. Jis parašė straips
nį ryšium su Anglijoje tokiu būdu 
mėgintuvėlyje pradėta ir vėliau iš 
motino gimusia Louisa Brown. Nors 
K. Bendrija nesipriešina medicini
nių priemonių panaudojimui, kad 
normali lytinė sąjunga pasiektų sa
vąjį tikslą — naujos gyvybės užuo
mazgą, tačiau ji griežtai pasisako 
prieš dirbtinį apvaisinimą, kuris 
žmogiškosios gyvybės pradėjimo mei
lėje veiksmą paverčia dirbtiniu pra
monės veiksmu. Pasak arkivyskupo, 
K. Bendrija pilnai supranta skaus
mą tų porų, kurios negali turėti sa
vo vaikų, tačiau nevisa, kas šiandien 
techniškai įmanoma, yra morališkai 
gera. Arkiv. Degenhardt perspėjo, 
kad sekantis žingsnis, šį žingsnį už- 
gyrus, tikriausiai bus apvaisinimas 
mėgintuvėlyje nepajėgaus vyro žmo
nos kiaušinėlio svetimo vyro sėkla. 
Tai jau būtų veiksmas, logiškai ska
tinąs nepajėgaus vyro žmoną, no
rinčią turėti savo vaikų, į svetima
vimą. KUN. J. STŠ.

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
jvairūs kilimai 
Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės
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Kas kantresnis, bus vyresnis
Atsiliepiant į dr. Aleksandro Štromo samprotavimus
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PETRUI DRAGŪNEVIČIU1 

mirus,

dukras ALDONĄ ir BIRUTĘ, sūnų ALGIRDĄ, 

brolį JURGJ bei jų šeimas nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime —

Ona Leskauskienė

Ona Svarinskienė

Valentina ir Jonas R. Simanavičiai 

Irena ir Juozas Morkūnai 

Napoleonas ir Genė Leskauskai 

Jurgis ir Gerda Leskauskai

VYT/WTAS SIRVYDAS

Perskaičius dr. A. Štromo 
straipsni “Nepasiduoti pagun
dai, bet ir nenumoti ranka” 
“Tėviškės Žiburiuose” (liepos 
27 d.), lieka įspūdis, kad Lietu
vos disidentas dr. A. Štromas, 
apsigyvenęs Anglijoje, siūlo so
dinti medį, kuris iš pat pradžių 
būtų sausmedis. Neįvardintu 
principu nustato, kad “Lietuva 
yra vienintelė šalis pasaulyje, 
kurios valstybingumo pilnatis 
tremtyje yra principe atstatyti- 
na teisiškai nepriekaištingomis 
formomis.” Toliau sako: “Tarp
tautinės teisės požiūriu teisėta 
mūsų valstybės galva Respubli
kos Prezidentas Antanas Sme
tona niekada iš savo pareigų at
sistatydinęs nebuvo.” Dar to
taliau: “jis tik laikinai perdavė 
savo įgaliojimus ministeriui pir
mininkui Antanui Merkiui”, o 
šis “neturėjo teisės perduoti 
niekam kitam,” tik sugrąžinti 
pačiam A. Smetonai.

Po A. Smetonos mirties, Štro
mas sako, jo vieta, kaip “teisė
tos Lietuvos valstybės galvos”, 
atitekusi “teisėtam jo įpėdiniui 
Stasiui Lozoraičiui.” Taip, gir
di, sako 1938 m. Lietuvos kons
titucija 78-u straipsniu. Todėl, 
sako Štromas, “kad tąsa nenu
trūktų, būtina, jog St. Lozorai
tis savo aktu suspėtų paskirti 
konkretų asmenį Lietuvos mi- 
nisterio pirmininko pareigoms 
eiti.” Tai būtų pirmas žingsnis 
organizuoti užsienyje tremties 
vyriausybę Lietuvai. Tačiau, 
pirm to, sako, reiktų iš anksto 
gauti pritarimą visų valstybių, 
kurios gyvavo 1940 m. ir ku
rios “nėra de jure pripažinu- 
sios” Lietuvos inkorporavimo 
Sovietų Sąjungon. Vienintelė, 
kuri nepripažino, yra JAV. Ki
tų A. Štromas neišvardina. Ang
lija (Kanada ir Australija) de 
jure dar nepripažino, bet pri
pažino de facto. Prancūzija, Ita
lija, Vakarų Vokietija ir kitos 
Europos valstybės, rodos, yra 
pripažinusios ir arklį, ir balną.

Todėl St. Lozoraitis (nepri
klausomos Lietuvos atstovas Ro
moje, kurio padėtis, rodos, ne- 
tokia tvirta, kaip kitų atstovų) 
jei ir pakiltų veikti, kakta sie
nos nepramuštų. Juk kalba ei
tų apie pradžią griauti sovietų 
imperijai. O Vakarų pasaulyje 
nesimato kylant nei naujo Na
poleono, nei Hitlerio, pasiryžu
sių kovoti su didruskių impe
rija. Prieš mirtį Stp. Kairys pa
reiškė, kad, jo nuomone, Vaka
rai nieko nedarys, tik stengsis 
vengti atominio karo. Šalia to, 
St. Lozoraitis vargu rastų bent 
vieną žymesnį lietuvį, kuris bū
tų ir nepriklausomos Lietuvos 
pilietis, ir tiktų būti ministeriu 
pirmininku. Jei šiaip taip rastų, 
tai šis tikrai niekur nesumedžio
tų ministeriu. Iš dabartinės Lie
tuvos atbėgę disidentai iš viso 
netiktų.

Tai, rodos, gerai supranta ir 
pats A. Štromas. Anglų kal
ba išspausdintame straipsnyje 
“Baltic Problem and Peace Stu
dies” “Journal of Baltic Stu
dies” (1978 m. 1 nr.) pareiškė: 
“The solution of Baltic pro
blems is hardly achievable 
through either outside political 
pressures or local liberatory 
actions. It is envisageable 
through a political change tak
ing place in Moscow.” Nors A. 
Štromas, atrodo, dar nespėjo 
Anglijoj apvaldyti anglų kalbos, 
bet iš pareiškimo aiškėja, kad 
jis netiki nei į užsienio spaudi
mą, nei į vidaus kovą Lietuvai 
išsilaisvinti. Galimybę mato tik 

politiniame Maskvos pasikeiti
me. čia lietuvis iš istorijos gali 
prisiminti, kad carai imperiją 
sukūrė, bolševikai ją atstatė, to
dėl vargu ar nauji valdovai 
Maskvoje pritartų jos išardy
mui. Ernesto Galvanausko bro
lis Gediminas Galva, kuris nuo 
1943 m. “Draugo” ir “Tėviškės 
Žiburių” skaitytojams skiepija 
nepasitikėjimą Vakarų, ypač 
JAV, politine išmintimi ar ryž
tu, aną dieną “Drauge” Mask
vos vaidmenį taip apibūdino: 
“Kalbos apie sovietų santvar
kos greitą griuvimą tolygios 
maloniai narkozei.”

A. Smetonos teisėtumą būti 
Lietuvos valstybės galva Štro
mo neparyškinta “tarptautinė 
teisė” gal ir pripažįsta, bet ne
priklausomos Lietuvos diploma
tai ir gana žymi Amerikos lietu
vių dalis (kuri nuo 1940 m. nu
statydavo “toną” visiems užsie
nio lietuviams) jau 1941 m. 
klausimą išsprendė neigiamai. 
Juozo Tysliavos redaguojamoje 
“Vienybėje” 1941 m. kovo 21 
d. rašiau: “Tenka pasvarstyti 
keista ir neišaiškinta Lietuvos 
diplomatijos-“kria. Netrukus su
eis metai, kai Stalino komisa
rai ir šnipai Lietuvos žmonių 
valią žiauriomis priemonėmis 
sukaustę, bet Balutis Londone, 
Škirpa Berlyne, Lozoraitis Ro
moje, Turauskas Šveicarijoje, 
Ž ad e i kis Washingtone (nekal
bant apie Pietų Amerikai ir 
Skandinavijai mūsų atstovus) 
dar nėra visuomenei paskelbę 
jokio bendro diplomatinio žy
gio sudaryti organą, kuris Lie
tuvos vyriausybės ir seimo var
du kalbėtų ir telktų pasaulio 
lietuvius kovon už Lietuvos 
laisvę pagal tam tikrą nustaty
tą planą.”

Toliau nurodžiau, kad Balu
čiui Londone keblu ką nors da
ryti, nes Anglija tikėjosi iš Sov. 
Sąjungos talkos prieš Hitlerį. 
Tai įrodė straipsnis anglų libe
ralų organe “Manchester Guar
dian” 1940 m. rugs. 20 d. Esą 
Maskvai duota suprasti, jog 
Anglija linkusi pripažinti de 
facto Baltijos kraštų inkorpora
vimą Sovietijon. Keblu buvo ir 
Žadeikiui Vašingtone, kur pap
rastai anais laikais buvo sekama 
anglais ir kur sovietų atstovas 
Oumanskis varstė Valstybės 
Departamento duris, kaip dabar 
varsto mūsų ALTa ir Bendruo
menė.

Tokiu būdu spėliojau, kad 
“sąmoningiems lietuviams teks 
Lietuvos diplomatus pamiršti ir 
kurti savo visuomeninius cent
rus, kurie patriotingų lietuvių 
mintis, energiją bei pinigus 
telktų kovai Lietuvą išlaisvin
ti.”

Numačiau, kad šie centrai 
suksis apie dvi ašis. Vieną su
darytų Amerikoje atsiradę ne
priklausomos Lietuvos piliečiai, 
kuriems “teisė ir formalumai 
kaip tik krauna pareigą stoti ko
vos priešakyje”. Kitą centrą su
darytų Amerikos lietuviai pilie
čiai, bet būtų tikslinga, jei “.pla
navimą, kovos būdus, tikslus, 
net iniciatyvą imtų nepriklau
somos Lietuvos piliečiai.” Sa
kiau, kad Amerikos lietuvių pa
ramos nuoširdumas ir didumas 
priklausys nuo tikslų bei šūkių, 
kuriuos Lietuvos piliečiai nus
tatys.”

Deja, tų piliečių Amerikoje 
pasirodė nedaug, nors bandyta 
sudaryti po būrelį Niujorke ir 
Čikagoje. Jų inciatyva buvo ne
laki ir menka. Visas kovos svo
ris turėjo tekti Amerikos lietu
vių piliečiams, ypač katalikų ini
ciatyva sroviniu pagrindu suor
ganizuotai Lietuvai Gelbėti Ta

rybai (Pittsburge 1940 m.), ku
ri netrukus pasivadino Ameri
kos Lietuvių Taryba ir tebevei
kia sutrumpintu ALTos vardu. 
Jos pagrindinė silpnybė buvo 
nutarimus priimti vienbalsiai, 
kaip būdavo Lietuvos-Lenkijos 
seimuose ar Lenino “demokra
tiniame centralizme”.

Prezidentui A. Smetonai at
vykus Amerikon, teko “Vieny
bėje” (1941 m. geg. 16 d.) rašy
ti: “Lietuvos laimei, sveikas iš
liko jos Prezidentas Smetona. 
Jam atviros durys pas vieną ga
lingiausiu pasaulyje žmonių — 
Prezidentą Rooseveltą. Jį pri
ima ir kalbasi Amerikos valsti
jų gubernatoriai, miestų merai, 
universitetų profesoriai, Ameri
kos arkivyskupai. Jam leidžiama 
prabilti per Amerikos radijo 
stotis, suteikiama vietos dien
raščiuose bei žurnaluose. Kitais 
žodžiais tariant, Lietuvos pre
zidentui atviras kelias į Ameri
kos visuomenę, be kurios para
mos bei pagalbos laisva Lietuva 
sunkiai stosis.”

Sukliudė vidinis mūsų nesu
tarimas, kurį dėsčiau- Amerikos 
Lietuvių Susivienijimo organe 
“Tėvynėje” 1941 m. liepos 4 d.: 
“Srovės susitarė ir įkūrė Lietu
vai Gelbėti Tarybą, kuri aną 
dieną suvažiavime nutarė vadin
tis Amerikos Lietuvių Taryba. 
Susitarta visus sprendimus da
ryti vienbalsiai. Tokiu būdu Ta
ryba atsisakė kooperuoti su vy
riausio Lietuvos valstybės orga
no atstovu — Prezidentu Sme
tona, nes socialistų ir katalikų 
srovės politiniai yra Smetonai 
priešingos ir nemato reikalo net 
šiandien savo nusistatymo keis
ti.”

Prancūzų patarlė skelbia: 
“Kas labiausiai mainosi, tas dau
giausia lieka tas pats”. Bet šian
dien sroviniai karščiai yra atvė
sę, o VLIKo nariai yra tapę 
Amerikos piliečiais. Tokiu bū
du nusistatymas nepripažinti 
A. Smetonos (ir Štromo siūlo
mo Lozoraičio) galbūt nesusi
lauktų tokių audrų, kokių su
laukė Juozo Tysliavos, Kazio 
Karpiaus ir mano siūlymai nu
kreipti prezidentą A. Smetoną 
į mus labai reikalingą ameri
kiečių visuomenę ir Amerikos 
pareigūnas.

Bet neigiama tarptautinė pa
dėtis ta pati, jei ne neigiames- 
nė. Mūsų diplomatija tylėjo 
1940 m., tylės ir dabar. Politi
nių atmainų laukti Maskvoje 
reiškia laukti giedros prie jū
ros. Tačiau gal nieko kito ne
lieka. Kantrybė juk yra galybė!

• Engdami kitas tautas, rusai ga
li tik prarasti savo laisvę, bet ne ją 
laimėti (Bukovskis)

MYLIMAI MAMAI

TERESEI PAULIONIENEI

mirus, dukrų ZUZANĄ, sūnus AUGUSTINĄ ir

VYTAUTĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia —

Kęstutis ir Ona Kudirkos 
Juozas ir Angelė Lukošiūnai 
Jurgis Račys

A+A 
Motiejui Barškėčiui 

mirus,

gilių užuojautų reiškiame žmonai PETRONĖLEI, 
sūnui SIMUI ir DANUTEI VAIDILIENEN su šei
momis —

Jadvyga ir Antanas Trinkūnai

A+A

Motiejui Barškėčiui

rnirus, žmonų PETRONĖLĘ, dukrų DANUTĘ 
VAIDILIENĘ, s ū n ų SIMĄ, jų š e i m a s ir kitus 
artimuosius giliai užjaučiu —

Vladas Katelė

Mylimam 
VYRUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame GENĘ KUDŽMIENĘ ir 
šeimų —

Nora ir Alfredas Kulpavičiai

Mūsų kredito unijos valdybos nariui
a + a Vytautui Z. Kudžmai

mirus, jo žmonai GENOVAITEI, sūnui VYTAUTUI, duk
roms AUDRAI, RAMUNEI ir DALIAI su šeimomis, broliui 
AUGUSTINUI su šeima ir visiems artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos “Litas" valdyba, 
komisijos bei tarnautojai

Mūsų kredito unijos narei
a+a Juzei Jankauskienei

mirus, jos sūnums SIMONUI ir VINCENTUI DAINIAMS, 
dukterims LOUISE RUSSELL, ISABELLE WEINER, ANE- 
LIA PARSONS, MARY MAČIUKIENEI, ALBINA BISSO- 
NEI IE, jų šeimoms bei visiems kitiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Montrealo Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriikas darbas, puikūs lietuviiki projektai 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ



Toronto lietuvių jaunimo tautinių šokių grupė “Atžalynas” su savo vadove SILVIJA LEPARSKIENE (stovi viduryje), ši grupė dalyvaus meninėje pro
gramos dalyje SPAUDO? BALIAUS, kuris rengiamas Londone, Ontario, spalio 7, šeštadienį. Baliuje laukiama gausaus jaunimo dalyvavimo

Šimtoji Kanados krašto paroda Toronte

Šešiasdešimt mėty... vis budžiu!

Šiais metais Kanados krašto 
paroda (Canadian National Ex
hibition — CNE) atšventė savo 
šimtmetį. Joje buvo parodyta 
ne tik dabartis, bet ir praeitis, 
t. y. kas buvo prieš 50 ar 100 
metų: vagonai, tramvajai ir ki
tokios susisiekimo priemonės. 
Buvo pravesta net gatvė, prie 
kurios pastatyti anų laikų pasta
tai, įrengtos anų laikų krautu
vės, bankai, foto skyrius (lanky
tojai galėjo nusifotografuoti 
anų laikų foto aparatais ir anų 
laikų drabužiuose, tik visur kai
nos — 1978 m.). Nemažai buvo 
senienų, kurios buvo vartoja
mos žemės ūkyje: pjaunamos, 
kuliamos mašinos, traktoriai, 
lentpjūvės, kaimo kalvė. Lietu
voje kaimo kalvėje naudojo 
dumples orui į žaizdrą pūsti, o 
čia — ranka sukamą ventiliato
rių.

1879 m. Kanados paroda už
ėmė 52 akrų plotą, o 1978 m. 
— 350. Tada parodos lankyto
jai, eidami į parodą, mokėjo po 
25 et., o dabar — po $2,5. Tada 
parodą aplankė 100.000 lanky
tojų, o dabar — 3.593.000. Tada 
parodos lankytojai valgė “red 
hots”, o dabar —. “hot dogs”. 
Anksčiau paroda turėjo kitokį 
pavadinimą. CNE pavadinimą ji 
gavo 1912 m. Dabar joje daly
vauja ne tik daug tautų, bet ir 
valstybių.

Šiemetinėje parodoje, neskai
tant minėtų senienų, naujumų 
buvo nedaug: dalyvavo tos pa
čios firmos, tautos, valstybės. 
Tik parduodamų rodinių kainos 
buvo augštesnės.

Tarptautinis paviljonas
Tarptautiniame paviljone šie

met pirmavo R. Kinija. Jos už
imta patalpa buvo 4 kartus di
desnė už Sovietų Sąjungos ir 
gausi įvairiais gaminiais. Pusę 
sovietų sekcijos savo prekėmis 
užėmė “Ukrainska Knyha”, o 
kitą pusę — Troyka Ltd. Sovie
tų rodiniai paprasti: šiaudinės 
lėlės, moliniai švilpukai, medi
niai žaislai, virduliai. Buvo gra
žių kavai gerti puodukų — mu
gu. Dugne įrašas — Made in 
USSR (Lith.). Tyčia paklausiau 
pardavėją, ką reiškia tas įrašas. 
Ji pasakė, kad puodukas pada
rytas Sovietų Sąjungoje (Lietu
voje). Lietuvių yra gerų ker””’- 
kų. Spaudos skyriuje buvo lie
tuvių dailininkų almanachas 
(45 dol.). Taip pat buvo keletas 
lietuviškų muzikos plokštelių.

Nuostabu, kad sovietai nebe
rodė karinės literatūros. Pernai 
jie po 2 dol. pardavinėjo anglų 
kalba knygą “Kursko mūšis”. 
Su ta knyga jie labai apsistatę. 
Ir vakariečiai rašė, kad Kursko 
mūšyje vokiečiai puolė su 
dviem armijom, o sovietai gynė
si su 8-10 armijų. Dabar gi pa
tys sovietai atidengė paslaptį: 
Kursko mūšyje jie gynėsi su 34 
armijomis, kurių 7 buvo oro ar
mijos, o gal oro laivynai. Sovie
tai buvo įsitvirtinę 300 km į gi
lumą. Ir tokiose sąlygose vokie
čiai įsiveržė apie 50 km į sovie
tų įtvirtinimus ir jiems padarė 
didelių nuostolių. Šitokiu kortų 
atidengimu patys sovietai labai 
iškėlė vokiečių karių ir vadų 
vertę, o tuo pačiu labai pažemi
no savo karius bei vadus.

Spaudos skyriuje sovietai ro- 
d ė propagandinę medžiagą, 
ypač apie turizmą. Bet turistų 
į Sov. Sąjungą, lyginant su lais
vuoju pasauliu, vyksta nedaug. 
Ten buvusieji turistai skundžia
si, kad nėra laisvės, tinkamo pa
tarnavimo, galima patekti į ka
lėjimą ar būti sušaudytam (lat
vis, gruzinas).

Sovietai savo propagandinė

je literatūroje sako, kad Sov. 
Sąjungos ateitis bus labai gera, 
bet per 60 metų to gerumo ne
buvo: tebėra pavergtos tautos, 
kacetai, geležinė uždanga, o 
maisto gaminius perka iš užsie
nio kaip atsilikęs kraštas.

Kanados paviljonas
Čia vyravo Kanados vyriau

sybė su savo rodiniais: kariuo
mene, raitąja policija, paštu, 
energija ir kt. Kariuomenės pa
sirodymas buvo mažesnis, negu 
būdavo anksčiau, bet tvarkin
gesnis. Buvo rodomas buvęs ir 
dabartinis Kanados kariuome
nės apginklavimas. Svarbiau
sias ginklas — tankas “Leopard 
C. I”, pagamintas V. Vokietijo
je, 46 tonų, su 105 mm. patran
ka ir dviem kulkosvaidžiais. Pa
tranka iššauna 6-8 šūvius per 
minutę. Motoras — “Mercedes- 
Benz 838 a. j.” Šarvai — 44 mm. 
Kaikur šarvų vietoje panaudo
tos guminės plokštelės (vikšri} 
apsaugai). Greitis keliu — 64 
km į valandą, o per lauką — 40. 
Veikimo spindulys — 600 km. 
Telpa dizelinio kuro 200 galio
nų. Tanko įgula — 4. Tokių tan
kų Kanada užsakė 128, kurių 77 
teks Kanados brigadai, stovin
čiai V. Vokietijoje.

Iš kitų šarvuočių — automo
bilis. Jo projektas padarytas 
Šveicarijoje, o pagamintas Ka
nadoje. Motoras — Detroit Die
sel 300 a. j. Greitis — 100 km į 
valandą žemėje ir 10 km vande
nyje. Veikimo spindulys 600 
km. Benzino paima 44 galionus. 
Įgula — 12. Ginkluotas 4 kulko
svaidžiais. Tokių automobilių 
užsakyta 350, kurių 197 skirta 
kariuomenei, 114 milicijai ir 
39 apmokymo reikalams.

Sprausminis naikintuvas “C. 
F. — 5” (Freedom Fighter). Jo 
didžiausias greitis — 1.300 km 
į valandą. Augštis — 13,5 km. 
Ginkluotas raketomis, bombo
mis ir dviem 20 mm patrankė- 
lėm. Kovoja su priešo aviacija, 
puola žemės taikinius ir kartais 
atlieka žvalgybą iš įvairių augš- 
čių.

Karo laivyno atstovas — lai
vo naikintojo modelis, ginkluo
tas patranka ir raketomis, 46.- 
000 tonų. Tonažas didesnis už 
buvusio vokiečių kreiserio “Bis- 
mark” — 45.000 tonų. Toks nai
kintojas kainuoja 63 mil. dol.

Iš energijos srities buvo ro
domi dideli žibalo ir dujų plotai 
tolimoje šiaurėje. Tų žemės tur
tų paėmimas bus brangus. Ata- 
baskos rajoną Albertos provin
cijoje baltieji žmonės atrado 
1778 m. čia didžiuliai plotai ži- 
baluoto smėlio. Kasyklos ilgis 
— 800 km. Jos išnaudojimas 
pradėtas 1977 m., o žibalo iš
skyrimo operacijos — 1978 m. 
Per dieną išskiria 50.000 stati
nių žibalo. Per valandą perdir
ba 8.000 tonų žibaluoto smėlio.

Pašto skyriuje buvo rodomos 
senos paštininkų uniformos, 
svarstyklės, pašto ženklai, vei
kė filatelijos skyrius. Kadaise 
Kanados vyriausybė galėjo gir
tis savo paštu, tik ne dabar.

Raitosios policijos Kanadoje 
yra keli tūkstančiai. Daugiausia 
jos yra Saskačevano provincijo
je, iš kur ji yra kilusi. Jos mažų 
dalinėlių yra ir tolimoje šiaurė
je, salose.

Federacinės vyriausybės ži
nioje veikianti “Central Mort
gage and Housing Corporation” 
nuo 1945 m. padėjo įsigyti na
mus 6 mil. kanadiečių.

Kitos įdomybės
Didžiausias parodos lankyto

jų judėjimas vyko maisto pavil
jone, gyvulių parodoje ir vaikų 

pramogų skyriuje. Sakoma, jei 
vaikas kokia nors priemone už 
2 minučių važiavimą moka 90 
et., tai per valandą jis išleidžia 
$27. Žinoma, praktiškai vaikas 
per valandą 30 važiavimų ne
galės atlikti.

Sviesto-sūrių skyriuje buvo 
iš sviesto padaryta normalaus 
dydžio šeima: tėvas, motina ir 
du vaikai — 700 svarų. Pernai

Kitatautė, kalbanti lietuviškai
Mišrioje Venecuelos lietuvių šeimoje, kurios kitatautė 

motina išmoko lietuvių kalbų
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Juo daugiau rūpinamasi jau
nosios kartos lietuviškumu, juo 
sunkiau šis klausima sprendžia
mas. Skilimas tarp jaunosios ir 
senosios kartos jau pasireiškia 
visur. Jaunoji karta palaipsniui 
(nevisi) išsijungia iš lietuviško 
gyvenimo. Jaunimas greitai ap
sipranta svetimoje aplinkoje ir 
lengvai pasiduoda svetimai įta
kai. Jokie pamokymai, tėvų pa
barimai, svetimųjų priekaištai 
nepasiekia savo tikslo. Daugu
mas iš jų nekalba lietuviškai ir 
nesistengia išmokti.

Man parūpo pasikeisti minti
mis su Maracay mieste gyve
nančia Henriko Gavorsko žmo
na, kuri, būdama kitatautė, iš
moko lietuvių kalbą, ir visi jos 
trys sūnus taip pat kalba lie
tuviškai. Įdomu buvo sužinoti 
kokią praktišką naiidą turėjo 
jos gyvenime lietuvių kalbos iš
mokimas.

Vieną dieną nuvykau į Mara
cay. Tai pusės milijono gyven
tojų miestas. Anksčiau buvo 
svarbus valdžios įstaigų cent
ras. Diktatoriaus Gomes laikais 
visos valdinės įstaigos buvo 
Maracay mieste. Pats diktato
rius turėjo puikius didelius rū
mus pačiame miesto centre. Jis 
pasižymėjo savo griežtumu, dėl
to ir vagysčių tame laikotarpyje 
nebuvo. Su pilna pinigine galė
jai pavargęs miegoti viešame 
parke. Ką tik pagaudavo va
giant, policija surakindavo ko
jas geležinėmis grandinėmis ir 
išvarydavo Į džiungles kelių 
tiesti. Iš ten jau niekas gyvas 
nebegrįždavo — nuo sunkaus 
darbo ir karščio išmirdavo.

Maracay mieste lietuviškų šei
mų yra apie 42, kurias sudaro 
apie 65-70 asmenų, jaunimo — 
apie 20. Dalis lietuvių yra stip
rūs prekybininkai.

Henriko žmona Luiza, kaip vi
suomet, maloni, kukli, vaišinga, 
rūpestinga žmona ir vaikų mo
tina. Su savo vyru susipažino 
Salzburgo mieste, Austrijoje, 
1964 m. Pas Luizos tėvą tuo me-

LUIZA GAVORSKIENĖ, 
austrė, išmokusi kalbėti lietuviškai

iš sviesto buvo padaryta Onta
rio gubernatorės natūralaus dy
džio figūra.

Ar daug lietuvių lankė tą pa
rodą? Sutikau tik 2. Vienas lie
tuvis pensininkas sakė: “Nors 
pensininkams įėjimas į parodą 
nemokamas, bet aš joje išbu
vau tik porą valandų — atsibo
do”. Ir šimtoji Kanados paroda 
nevisiems buvo įdomi. J. J.

tu gyveno lietuvis Stasys Lepet- 
kevičius. Jis palaikė ryšius su 
kitais lieutviais išeiviais, tai ir 
ją supažindino su jos busimuo
ju vyru. Iki to laiko nepažino
jo nė vieno Lietuvos piliečio ir 
apie Lietuvą tebuvo girdėjusi 
tik mokyklose iš geografijos pa
mokų. Lietuvių kalbos iki karo 
pabaigos taip pat nebuvo girdė
jusi. Jos gimtinė — Salzburgas. 
Susipažinusi su Henriku, pa
draugavusi, ryžosi ištekėti. Grei
tai suprato, kad reikia išmokti 
gimtąją savo vyro kalbą.

Luizos tėvas vertėsi daržinin
kyste ir turėjo savo prekybą. 
Ištekėjusi, tuojau prašė vyrą, 
kad jai parūpintų lietuvių kal
bos vadovėlius. Pats geriausias 
lietuvių kalbos mokytojas pra
džioje buvo jos vyras ir jo mo
tina, kuri drauge gyveno. Pats 
neįdomiausias“ lietuvių kalbos 
mokymosi laikotarpis buvo, kol 
išmoko pakankamą skaičių žo
džių, kirčiavimą, ištarimą, links
niavimą ir asmenavimą. Lietu
vių kalbos gramatika labai sun
ki, todėl Luiza pirmoje eilėje 
stengėsi išmokti žodinę kalbą. 
Kaip moteris, tokiais atvejais 
daug drąsesnė, nesivaržydavo 
ištarti žodžius, kad ir netaisyk
lingai. Stengdavosi dalyvauti 
visur, kur kalbėdavo lietuviai, 
klausydavo jų ištarimo.

Į Venecuelą atvažiavo jau ge
rokai pramokusi lietuvių kal
bos. Padidėjus šeimai, namuo
se buvo nutarta vaikus mokyti 
abieju tėvų kalbų. Venecueloje 
padėtis kalbų atžvilgiu labai pa
sunkėjo, nes prisidėjo ispanų 
kalba. Motinai pareigos pasida
rė sunkios — vaikus reikėjo mo
kyti trijų kalbų. Vaikus mokė 
lietuviškai, kiek pati buvo išmo
kusi; juos bemokydama ir pati 
išmoko. Ispanų kalbos vaikai 
mokėsi mokykloje ir iš draugų, 
šiandieną Luiza kalba lietuviš
kai su akcentu, skaito, bet rašo 
sunkiau.

Vaikai lietuviškų švenčių pa
rengimuose deklamuodavo eilė
raščius lietuviškai, paūgėję šo
ko tautinius šokius. Maracay 
miestas tautinių šokių grupės 
neturi, tad tėvai kas šeštadienį 
veždavo vaikus į Valencijos 
miestą (65 km.), į Aurelijos žal- 
nieriūnaitės tautinių šokių gru
pę. Savo laiku Maracay mieste 
veikė vargo mokykla, kuriai va
dovavo mokytojas Juozas Ku- 
kanauza, tuo metu gyvenęs Va
lencijos mieste. Jis šeštadie
niais atvažiuodavo į Maracay 
miestą mokyti vaikų lietuvių 
kalbos. Patalpas, mokslo reik
menis ir baldus parūpino Hen
rikas Gavorskas savo daugia- 
augščio namo patalpose. Ten 
Luizos ir kitų Maracay lietuvių 
vaikai mokėsi apie dvejus me
tus.

Luiza visose lietuvių koloni
jose yra labai gerbiama ir mėgs
tama, kad būdama svetimtautė 
išmoko mūsų tautos kalbą, su
prato mūsų rūpesčius, pažino 
mūsų tautos papročius, muziką

V. MATULAITIS

Neškit, vėjai, mūsų šūkį, 
Kad išgirstų Baltija: 
Dievui, Lietuvai, žmonijai, 
Budi skautų brolija

(Iš tautinės 1978 m. stovyklos)

Su turgaus triukšmu ir atlai
dų spūstimi salėse praleidžiame 
Kaziuko muges, pamatome uni
formuotus jaunuolius — jau
nuoles su vėliavomis šventovė
se ar salėse, pasidžiaugiame jų 
pramogomis ir maloniais vei
dais prie laužų vasaros stovyk
lose. Tai mūsų skautai — skau
tės, kurie išsiskiria iš bespalvės 
aplinkos, žengiantys organizuo
tai augštesnių jaunystės idėjų 
šviesoje.

Gamtos draugai
Nuo pat mažens skautai — 

skautės seka gamtos gyvenimą. 
Jie pasirenka mėgstamiausią 
paukštį, miško gyvulį ar kitą gy
vį, tiria geriausius gyvenimo 
bruožus, pamėgdžioja ir dalį jų 
prisitaiko savo gyvenimui, savo 
charakterio ugdymui. Skautai 
myli gamtą ir jos gyvūniją, pa
deda silpnam, sužeistam ar ne
laimės ištiktam. Gamta su visa 
gyvūnija yra jų gyvenimo aplin
ka, jų namai, draugai. Jie gam
toje atpažįsta gyvį su jo norais, 
jausmais, įvairių nuotykių išgy
venimais. Taip jie supranta gy
vūnus, kad su jais gali pasikal
bėti šv. Pranciškaus pavyzdžiu. 
Aišku, skautas nelaužys parkuo
se pasodintų medelių, kuriuos 
šiais laikais yra labai sunku už
auginti dėl charakterio augan
čių jaunuolių. Skautai — skau
tės moka praktiškai pritaikyti 
gamtos pavyzdžius sau ir tinka
mu atveju pagelbėti kitiems, ku
rie tos pagalbos yra reikalingi.

Artimui, tėvynei, Dievui
Gamtoje matomus pavyzdžius 

skautai seka ir pritaiko savo ar
timųjų santykiuose. Kai jis ar 
ji pajunta, kad visa gamta yra 
jų draugai, tada jie vienas ant
ram ir savo artimui pritaiko 
brolio — sesės ryšius. Kiekvie
ną sutinkamą žmogų skautai lai
ko jų artimu ir yra pasiruošę 
jam padėti, padaryti gerą dar
belį. Skautas ar skautė nesijaus
tų atlikęs pareigos, jei kurią 
dieną nebūtų padaręs savo arti
mui gero darbelio, kuo nors pa
dėjęs. Esmėje svarbus yra ne 
pats darbo dydis, bet nuolatinis 
noras bei pasiruošimas kitam 
teikti reikalingą pagalbą, būti 
maloniu, naudingu kitiems, teik
ti aplinkos šilumą žmonių santy
kiuose, savo jaunystės jėgomis 
ir šviesiomis mintimis dalintis 
su kitais, juose uždegti artimo 
meilės ugnelę. Taip skautai ir

Dabartiniai Tautos Fondo rūpesčiai
1978 metai yra šešiasdešim

tieji nuo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo, švęsdami 
Vasario 16-tąją, prisiminėm tė
vynės laisvės kovas, laimingo 
gyvenimo laikotarpį ir dabarti
nę vergiją. Sukakties proga mes 
nuoširdžiai prašėme paremti 
stambesnėmis aukomis Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto — VLIKo vedamą Lietu
vos laisvės kovą. Nemažai tau
tiečių atsiliepė į mūsų prašymą 
ir gausiai aukojo Tautos Fon
dui šventiniuose minėjimuose 
ir kitomis progomis. Bet toli 
gražu jį rėmė nevisi. Dar daug 
tautiečių pagailėjo net ir ma
žutės aukos mūsų pavergtos tė
vynės išlaisvinimo pastangoms 
paremti.

Mūsų pavergtieji broliai ant 
laisvės aukuro sudeda savo var
ganus grašius, sveikatą ir kan
čią, o siaubingo pavojaus valan
das praleidžia baimėje, dirbda
mi pogrindžio spaudoje. Kodėl 
gi nevisi išeivijos lietuviai iš
tiesia bent duosnią ranką? Ak, 
kaip ta mažutė, nors vienos die
nos uždarbio auka sustiprintų 
laisvės kovotojų jėgas!

Veltui mes statome praban
gius rūmus ant bėgančio smėlio 

ir dainas.
Baigus šį pasikalbėjimą, Lui

za prisiminė kitas mišrias šei
mas ir tarė: jei norima sugy
venti, tėvai turi išmokti vienas 
kito kalbą ir išmokyti savo vai
kus abiejų tėvų gimtųjų kal
bų. Tik tada bus darnus šeimos 
gyvenimas, ir nė viena pusė ne
sijaus nuskriausta.

Mums Luizos, kaip svetimtau
tės, lietuviškai ištarti žodžiai 
skamba daug mieliau, nes jiems 
išmokti reikėjo daug pastangų 
ir meilės. Jos patarimą tepri
ima jaunosios šeimos kaip nuo
širdų ir praktišką pamokymą, 
pačios išgyventą. 

skautės išmoksta apvaldyti sa
vąjį egoistišką polinkį, pakeis
dami artimo meilės ryšiu.

Nuo jaunų dienų tarp savo 
draugų, vadovaujami vyresnių
jų sesių — brolių, skautai susi
pažįsta su šiais gražiais sieki
mais, bręsta ir ugdo tvirtą cha
rakterį. Vėliau jie patys veda 
jaunesnius už save šviesiais gė
rio ir meilės keliais. Tuo būdu 
subręsta vadovais, visuomenės 
aktyviais žmonėmis, bendruo
menės veikėjais. Sueigose, sto
vyklose skautai išmoksta savo 
tautos praeitį, susipažįsta su tė
vynės esama būkle ir stengiasi 
kuo daugiau pasiruošti, kad bū
tų naudingi savo tautai ir jos 
kraštui. Tik organizuotas jauni
mas pajėgia išlikti lietuviškoje 
bendruomenėje, prie tautos ka
mieno ir talkinti tolimesnei kul
tūrinei tautos veiklai. Šiandien 
būtų sunku surasti aktyvų ben
druomenės vadovą, kuris nebū
tų buvęs kurioje nors jaunimo 
organizacijoje.

Gamtos ir žmonių pažinimas 
bei malonios aplinkos skleidi
mas yra žmogaus galutinio kelio 
kryptis į šio pasaulio Kūrėją, iš 
kurio atėjome, su kuriuo gyve
name, į kurį einame. Per gam
tą, per žmones į Dievą yra pa
grindinis skautijos kelias.

Pradžia
Skautijai pradžią davė lordas 

Robertas Baden - Powellis. Jis 

Simbolinė skautiška šviesa spindi jaunųjų rankose ir veda į ateitį S. Dabkus

svetimuos kraštuos, jei mes lie
kame abejingi aukai ir kovai už 
Lietuvos likimą. Jie sugrius, o 
vėjai dulkėmis užpustys mūsų 
kapus. Lietuviui gi tėvynėje rei
kės gyventi tūkstančius metų. 
Bet nevistiek kaip — laisvėj ar 
vergijoj. Štai kodėl mums rei
kia jungtis į kovotojų gretas, 
nes reikia, kad jie gyventų 
laisvėje.

Amžių būvyje Lietuvos kuni
gaikščiai savo sūnus Įkaitais ati
davė, jieškodami pagalbos Lie
tuvai. Vaidilutės amžiną ugnį 
kūreno, idant tėvynė būtų am
žina. Kur mūsų meilė, pareiga 
ir priesaika tėvynei?

Kur dedamos Tautos Fondo 
lėšos?

Visas iš tautiečių surinktas 
aukas fondo vadovybė metų bū
vyje perduoda VLIKui. Pagal 
turimus finansinius išteklius 
VLIKas daro viską, kas yra įma
noma, Lietuvos bylai populia
rinti laisvame pasaulyje ir pa
galiau ją laimėti. Pavyzdžiui: 
a. rašo memorandumus bei bro
šiūras, kurias siunčia laisvų 
valstybių vyriausybėms, prezi
dentams, ministeriams, univer
sitetų profesoriams ir kitiems 
įtakingiems asmenims, nurody
damas padarytą Lietuvai skriau
dą ir prašydamas pagalbos ko
voje už jos laisvę; b. išrūpina ir 
apmoka angliškų radijo stočių 
transliacijas, informuojančias 
vietos gyventojus apie padėtį 
Lietuvoje, c. organizuoja ir iš
laiko kituose kraštuose lietu
viškas radijo valandėles, infor
muojančias Lietuvą apie mūsų 
laisvinimo pastangas ir apie po
litinę bei kultūrinę veiklą; d. 
leidžia ELTOS biuletenius sve
timomis kalbomis, kurių infor
macine medžiaga naudojasi ne
maža svetimų valstybių laikraš
čių.

Žinoma, čia tik dalinė VLIKo 

pirmas panaudojo jaunuolius 
anglų tautos kovose, jiems duo
damas šalutines, bet labai svar
bias pareigas. Jaunuoliai jiems 
patikėtas pareigas labai sąžinin
gai atliko. 1907 m. R. Baden-Po- 
wellis suorganizavo pirmą ang
lų jaunimo stovyklą, nustatė 
jaunimui darbo — auklėjimosi 
programą, siekimus, įjungė į 
tautos atsakingo darbo eigą, nu
rodydamas jaunimo pareigas 
bei pasiruošimą. Šis sąjūdis grei
tai plito Anglijoje ir kituose 
kraštuose.

Lietuviai jaunuoliai su šiuo 
sąjūdžiu susipažino kitų tautų 
jaunimo sambūriuose. Pirmasis 
lietuvių skautų organizuotas vie
netas buvo Voronežo lietuvių 
gimnazijoje, o pirmoji skautų 
— skaučių sueiga Vilniuje įvy
ko 1918 m. spalio 1 d.

Broliai — sesės skautai pasi
reiškė Lietuvos kovose už nepri
klausomybę, išaugo į gausią jau
nimo organizaciją laisvoje tėvy
nėje, kurios daug vadų ir narių 
nukentėjo nuo tautos okupantų. 
Jie nepasimetė persekiojami ir 
naujai atgijo tremtyje ir pasi
reiškė visame laisvajame pasau
lyje aktyvia lietuviška veikla. 
Šiais laikais skautiškas jauni
mas yra plačiai sujungtas per 
bendras stovyklas, įvairius 
bendrus vadovų kursus, sueigas, 
parengimus, “Skautų Aidą” bei 
kitą skautišką spaudą.

veikla. Ji yra žymiai platesnė, 
negu šiose keliose užuominose 
nurodyta. Betgi jis galėtų už
imti dar didesnį tėvynės laisvi
nimo darbų barą, jeigu turėtų 
pakankamai lėšų. Reiktų tad 
imti pavyzdį iš žydų, kurie sa
viems reikalams aukoja tūks
tančius. Mes prašome tik vienos 
dienos uždarbio, bet prašome 
visus lietuvius.

1977 m. viso laisvojo pasau
lio lietuviai VLIKo darbams pa
remti suaukojo apie $70.000. 
Sakykite, ką galima padaryti 
tokiame ilgame Lietuvos vada
vimo fronte už tokią mažą pini
gu sumą? Juk gydytojas tur
būt daugiau per metus išleidžia 
savo šeimai ir darbo kabinetui 
išlaikyti. Mažos bendrovės raš
tinei trijų ar keturių tarnauto
jų algoms bei raštinės reikme
nims reikia daug didesnių su- 
mu. Geros knygos išleidimas 
kainuoja $25.000 ir daugiau.

Nepagrįsti kaltinimai
Kaikurie tautiečiai, dažniau

siai neaukojantieji Tautos Fon
dui, priekaištauja VLIKui, esą 
kur jis išleidžia tiek daug pini
gų? Žinoma, į šį klausimą ge
riausiai galėtų atsakyti pats 
VLIKas. Mums gi visiems turė
tų būti aišku, kad VLIKas yra 
plačios tautinės-valstybinės ap
imties vienetas, kuris nustato 
mūsų tautos vadavimo strategi
ją, palaiko ryšius su laisvės ko
votojais. Vaizdžiau kalbant, jo 
darbu bazė yra lyg apkasai. Pa
galvokite, kokius ginklus jisai 
galės nukreipti į priešą, jei ne
turės pinigų jų nusipirkti. Tai
gi, nė milijonų dolerių nebūtų 
gaila sutelkti Lietuvos laisvini
mo reikalams.

Anot vienos jaunosios kartos 
veikėjos pareikštos nuomonės, 
“tik su Oželiu ir Lenciūgėliu 
netoli nueisime — reikia dides
nių darbų.” (Nukelta į 5-tą psl.)
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® PAVERGTOJE TEVYMElE
Scott Park mokyklos auditorijoje, 
1055 King St. E., HAMILTONE, 
spalio 1, sekmadienį, 4 vai. po pietų, rengiamas DUETINIS ® LIETUVIAI PASAULYJE

ANT PRIPŪSTŲ MATRACŲ
Du Vilkijos profesinės kaimo tech

nikos moksleiviai nutarė baidare 
perplaukti Kuršių marias, siekdami 
savotiško rekordo. Sis jų žygis baigė
si nesėkmingai — vaikinai pasikly
do marių viduryje, pakilusios ban
gos nugramzdino baidarę su palapi
ne, kuprinėmis bei kitais daiktais. 
Vaikinus išgelbėjo pripučiami mat
racai, ant kurių jie plūduriavo net 
šešias valandas, bangų atskirti nuo 
vienas kito. Leisgyvius surado atsi
tiktinai praplaukę du motorlaiviai. 
Abiem atvejais išgelbėtasis pareiš
kė, kad mariose dar yra jo draugas. 
Gelbėjimo darbą teko tęsti, kol pa
galiau, susitikus motorlaiviams, pa
aiškėjo, kad jie abu jau yra išgelbė
ti. Šis epizodas pateikiamas spaudo
je kaip perspėjimas kitiems pana
šaus plauko nutrūktgalviams.

AUGANTIS VILNIUS
Vilnių praplės naujasis gyvena

masis Baltupio rajonas. Čia jau Įsi
kūrė pirmieji gyventojai keturiuose 
penkiaaųgščiuose namuose, pradėjo 
kursuoti autobusas, Baltupį jungian
tis su kitomis Vilniaus dalimis. Gy
ventojų laukia keturi daugiabučiai 
pastatai, kurių du yra devynių augš- 
tų. Pradedamas statyti prekybos ir 
buitinių paslaugų centras, vidurinė 
mokykla. Iki šių metų pabaigos Balt
upyje apsigyvens 10.000 vilniečių.

“SENASIS RŪSYS”
Vilniaus restoranų sąrašą iki 30- 

ties papildė “Senasis rūsys”, atida
rytas restauruotame kampiniame K. 
Giedrio ir J. Garelio gatvių pastate, 
čia buvo aptikti senieji rūsiai, sie
kiantys XIV šimtmetį, užversti sto
ru įvairiausio grunto klodu. Restau
ratoriams teko išsemti dešimtis ku
binių metrų žemės ir akmenų, su
tvirtinti skliautuotas rūsių sienas, iš
kloti grindis granito plokštėmis. At
naujintuose rūsiuose ir įsikūrė “Se
nojo rūsio” restoranas — “Bočių” 
restorano skyrius. Jis turi penkias 
sales, kuriose bus pakankamai vie
tos 120-čiai svečių. Jų čia lauks ori
ginalūs patiekalai. Vidaus įrengimą 
suplanavo architektas Eugenijus Gu
zas.

EIKLUSIS PENKETUKAS
V. Armalis ir A. Ramoška “Kom

jaunimo Tiesos” 159 nr. atskleidžia 
liepos 27 d. įvykį Vilniaus jaunimo 
sode. Iš šašlikinės, nesumokėję sąs
kaitos padavėjai J. žukovskajai, ban
dė pabėgti eikliakojai jaunuoliai — 
vienas vaikinas ir keturios mergi
nos. Juos betgi pasivijo keli vyrai 
su padavėja ir nusivedė šašlikinėn. 
Nusikaltėlių pavardės paaiškėjo tik 
tada, kai buvo iškviesti milicijos pa
reigūnai. Tai Vilniaus trikotažo-ko- 
jinių fabriko “Sparta” siuvėjos mo
kinės Regina Lukjanovič ir Liucija 
Butkevič, Vilniaus elektrinio suviri
nimo įrengimų gamykloje dirbantis 
lentvarietis Ergešas Rachmatulaje- 
vas, dvi Medininkų kaimo atstovės 
— valgyklos tarnautoja Elena Gisič 
ir aštuonmetės mokyklos absolventė 
Donata Bartkevič, besiruošianti sto
ti į prekybos technikumą. Neapmo
kėtą sąskaitą sudarė 4 rubliai ir 5 
kapeikos. Raudonuojančioms mergi
noms pagyvenusi padavėja pareiškė: 
“Tokios jaunos, importiniais daikte
liais aprengtos! Lyg jums ko trūks
ta? Savo dukteriai už tokį darbą aš 
trigubos bausmės paprašyčiau. To
kia gėda jūsų motinoms...” Apvogti 
šašlikinę bando ir kaikurie kiti kli
entai. Padavėjos J. Žukovskajos tei
gimu, prieš savaitę liko neapmokėta 
16 rublių sąskaita.

X RUSŲ KALBA
“Komjaunimo Tiesa” birželio 14 

d. paskelbė augštųjų Lietuvos mo
kyklų pranešimus, atskleidžiančius 
specialybes, kurių studentai galės 
mokytis šiais mokslo metais. Prie 
kaikurių specialybių buvo pridėtos 
žvaigždutės su išnašose pateiktu pa
aiškinimu, kad yra grupė, kurioje 
dėstoma rusų kalba, žvaigždučių dė
ka paaiškėja, kad Vilniaus universi

Okupuotos Lietuvos disidentai, gyveną laisvajame pasaulyje ir susitikę Eu
ropos Lietuviškų Studijų Savaitėje Freisinge prie Muencheno. Iš kairės: 
J. Jurašas, dr. A. Štromas, M. Jurašienė, T. Venclova Nuotr. U. Kazokaitės

Du klausimai 
laikraščio skaitytojui:
1. Ar surašėte savo testamentę?
2. Ar prisiminėte testamente 

Kanados Lietuvių Fondę?

tete rusų kalba galima studijuoti: 
dieniniame skyriuje — matematiką, 
fiziką, hidrogeologiją ir inžinerinę 
geologiją, rusų kalbą ir literatūrą, 
buhalterinę apskaitą, ekonominės in
formacijos mechanizuoto apdoroji
mo organizavimą, teisę; vakariniame 
skyriuje — pramonės planavimą; 
neakivaizdiniame skyriuje — pramo
nės planavimą, finansus ir kreditą, 1 
buhalterinę apskaitą, teisę. Vakari
niame Kauno fakultete visos specia
lybės dėstomos tik lietuvių kalba.

Kauno politechnikos instituto die- ' 
ninuose ir vakariniuose skyriuose 
dėstomąja rusų kalba siūlomos šios 
specialybės — elektros tiekimas pra
monės įmonėms, miestams ir žemės 
ūkiui, metalo pjovimo staklės ir 
įrankiai, radiotechnika, pramoninė 
ir civilinė statyba. Vakariniame šio 
instituto Klaipėdos fakultete rusų 
kalba galima studijuoti metalo pjo
vimo stakles ir įrankius, laivų maši
nas ir mechanizmus, pramonės įren
ginių elektros pavaras ir automati
zavimą. Vakariniuose Šiaulių ir Pa
nevėžio fakultetuose nėra nė vienos 
grupės su dėstomąja rusų kalba.

Pedagoginiame Vilniaus institute 
rusams jų gimtąja kalba leidžiama 
studijuoti tik rusų kalbą ir literatū
rą. Vilniaus inžinerinio statybos ins
tituto vakariniame skyriuje rusų kal
ba leidžiama studijuoti radijo apara
tūros konstravimą ir gamybą, auto
mobilius ir autoūkį, metalų pjovimo 
stakles ir įrengimus, pramoninę ir 
civilinę statybą, dieniniame skyriuje 
— taip pat pramoninę ir civilinę sta
tybą, automobilius ir autoūkį, šiame 
skyriuje suvirinimo įrengimų ir 
technologijos specialybė dėstoma tik 
rusų kalba. Dviem žvaigždutėm pa- 
.ženklintoj išnašoj pabrėžiama: “No- 

, koma rusų kalba”. Tai vienintelė 
I specialybė, kurią net ir lietuviai tu

ri studijuoti rusų kalba. Iš pateiktų 
pavyzdžių matyti, kad rusų kalba jau 
yra stiprokai įkėlusi kojas į augštą- 
sias Lietuvos mokyklas, o tai, žino
ma, liudija, kad yra studentų, kurie 
nemoka lietuvių kalbos. Jiems ir ski
riamos tos specialios grupės su dės
tomąja rusų kalba.

VAGYS PAKELĖSE
Kaunietis J. Gurskis, pasipiktinęs 

kaikuriais motorizuotais “turistais”, 
parašė “Tiesai” laišką, paskelbtą 
rugpjūčio 25 d.: “Vis dar pasitaiko 
“turistų”, kurie, apleisdami poilsia
vietes, ten palieka šiukšlyną. Išgirs
tam apie visokius obuoliautojus, 
agurkautojus, žirniautojus. Štai ir 
šiemet liepos 30 d. automobilistų bu
vo ištisai puolamos obelys, augančios 
prie Kauno — Prienų plento. 29-to 
kilometro paplentėje purtė obelai
tes “Žiguli” ekipos, kurių valstybi
niai numeriai 42-51 LLK, 74-LLE, 
68 LLB. Labai keista, kad žmonėms 
užteko lėšų nusipirkti mašinas, o 
pritrūko keliems kilogramams obuo
lių. Trypia veją, laužo šakas, purto 
dar visiškai nesuaugusius ir kol kas 
nevalgomus vaisius. . .” Prienų ra
jono laikraščio darbuotojas V. Masi- 
konis, važiavęs tuo plentu rugpjūčio 
14 d., taip pat matė “turistus”, besi
kraunančius vogtus obuolius j “Žigu
lių” ir “Volgų” bagažines.

DOKUMENTINIS FILMAS
Dokumentinis Lietuvos kino stu

dijos filmas “Laikas gyventi, lai
kas. . .”, rež. L. Lazėno kūrinys, at
spindi klinikinės Vilniaus ligoninės 
inkstų persodinimo skyriaus veiklą. 
Pagrindiniai veikėjai — šio skyriaus 
vadovas docentas V. Kleiza, gydyto
ja N. Stanaitytė, chirurgas B. Dai
nys, pacientai ir jų giminės. Sovietų 
Sąjungoje veikia 15 tokių inkstų 
persodinimo centrų. Pagal operacijų 
apimtį vilniškiam tenka IV-V vieta. 
Filmo rež. L. Lazėnui daugiausia rū
pėjo moralinės etinės inkstų persodi
nimo problemos, žmonių abejingu
mas. Operacijų būtų galima atlikti 
žymiai daugiau, jei gyvieji iš anksto 
įsipareigotų savo inkstus mirties at
veju atiduoti jų laukiantiems pacien
tams.

V. Kst.

Ginos Capkauskienės ir Rimo Strimaičio
Solistams akompanuos muzikas Jonas Govėdas.

BILIETAI — $4, pensininkams ir studentams — $2. Jie gaunami sekmadieniais po pamaldų Jaunimo 
Centro salėj ir prieš koncertą prie įėjimo. Maloniai kviečiame visus dalyvauti šiame neeiliniame koncerte.

Rengėjai — "Aidas" ir rėmėjų komitetas

® HAMILTON
Į PREL. DR. J. TADARAUSKO 

pagerbtuves kvietimai gaunami kiek
vieną sekmadienį po pamaldų para
pijos salėje arba pas K. Meškauską, 
225 West 2 St., Hamilton, Ont. Tel. 
385-1803. “TŽ” 37 nr. įvyko maža 
klaida — vienam asmeniui kvietimo 
kaina yra ne $15, bet $12.50. Į pa- 
gerbtuvių komitetą pakviestas para
pijos atstovas L. Klevas, o pagrindi
niu pokylio kalbėtoju sutiko būti 
pedagogas iš Toronto A. Rinkūnas. 
Pokyliui vadovaus B. Kronas. Kvie
timus iš anksto prašoma įsigyti pas 
platintojus, kadangi šeimininkės tu
ri žinoti tikslų dalyvių skaičių va
karienėje.

SUNKIAI SERGA F. Butkevičie
nė. Numatoma operacija. K. B.

LINKSMAS VAKARAS. LK Mote
rų Dr-jos Hamiltono skyrius, po ato
stogų pradėdamas darbą, rengia ma
lonų suėjimą Jaunimo Centre, bū
tent, šokių vakarą su įdomia pro
grama, kurią sutiko atlikti artistas- 
humoristas Vitalis Žukauskas iš 
Niujorko spalio 28 d. Gros visų 
mėgstamas “Benni Fery” orkestras. 
Bus ir daugiau įdomybių. Visi yra 
kviečiami atsilankyti

Spalio 15 d., po 11 v. pamaldų, 
valdyba šaukia narių susirinkimą 
parapijos salėje. Bus ir paskaita. Vi
sos narės ir prijaučiančios kviečia
mos dalyvauti. Valdyba

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ. Rugpjūčio 
20 d. Medžiotojų ir Žūklautojų Klu
bo “Giedraitis” nuosavybėje sureng
ta gegužinė, kurios tikslas buvo su

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas J, ftČ

830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $12,000,000.

PIGIOS ATOSTOGOS
• Bilietai, rezervacijos, kainos į Lietuvą 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

TRAVEL 58 JAMES ST. N. Travel 
HAMILTON

SERVICE 525-8686
REPRESENTATIVE

The Marlatt l̂ ^anamai 
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303 
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

telkti lėšų pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui. Gegužinės rengimu rūpi
nosi šaulių rinktinės moterų vadovė 
Stasė Petkevičienė. Esant geram 
orui, suvažiavo dalyviai ne tik iš 
Hamiltono, bet ir iš toliau. Iš Mont- 
realio atvyko rinktinės pirm. J. 
šiaučiulis, vicepirm. I. Petrauskas 
ir sporto vadovas Kasperavičius. Ge
gužinė rengta jaunimo reikalams, 
bet jaunimo buvo nedaug; galbūt ge
gužinės data supuolė su stovyklų da
tomis. Trumpą pranešimą apie jau
nimo kongresą padarė Paulius Ku
ras. Hamiltono šaulių kuopos pirm. 
P. Kanopa pristatė atvykusius sve
čius. Gražų žodį jaunimui tarė rink
tinės pirm. J. Šiaučiulis, kviesdamas 
juos jungtis į šaulių eiles. Kalbos 
buvo trumpos. Tuo dalyviai tikrai 
džiaugėsi, nes atvyko pasilinksminti, 
o ne klausytis gražbylystės. Loteri
ją pravedė G. Žemaitienė ir St. Ka- 
nopienė. Loterijoje buvo daug ver
tingų daiktų.

Prie gegužinės ruošos darbu ir au
komis prisidėjo šaulių kuopos: Ha
miltono, St. Catharines, Toronto 
Montrealio ir Rinktinės valdyba. 
Rengėjai dėkingi visiems prisidėju- 
siems, dirbusiems bei atvykusiems ir 
tuo parėmusiems jaunimo kongresą. 
Iš gegužinės gautas pelnas perduo
tas kongreso finansų telkimo vado
vei J. Kuraitei. Po gegužinės gražų 
mostą parodė B. Steponavičius, ku
ris dėl ligos negalėjo gegužinėje 
būti — paskyrė piniginę auką kon
gresui. Ad.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 73/ą%
term, depozitus 1 m. 83/4 % 
term, depozitus 3 m. 9 Vi % 
pensijų fondas 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .10% 
nekiln. turto pask........93/ą %

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 
Pietų 
Amerikoje

ggįgĘss Service

ČIKAGOS LIETUVIU

OPEROS SOLISTŲ —

Sol. GINA CAPKAUSKIENĖ ir 
sol. RIMAS STRIMAITIS, kurie 
spalio 1, sekmadienį, Hamiltone 
atliks duetinio koncerto programą

VISAI NEBETOLI DIDYSIS KON
CERTAS, kuris įvyks spalio 1, sek
madienį, 4 v.p.p., Scott Park mokyk
los salėje, 1055 King St. E. Šiame 
neeiliniame koncerte programą at
liks mums gerai pažįstami solistai 
— Gina Capkauskienė iš Montrealio 
ir Rimas Strimaitis iš Toronto. Jie 
pirmą kartą kartu pasirodys mūsų 
kolonijoje. Sol. G. Capkauskienė yra 
augšto lygio dainininkė, kurios var
das yra plačiai pasklidęs. Sol. R. 
Strimaitis taip pat gana plačiai ži
nomas ir savo gražiu balsu yra pa
siekęs didelių laimėjimų. Jis labai 
sėkmingai pasirodė dviejose pasku
tinėse lietuvių operose Čikagoje. Šis 
solistų koncertas bus tuo įdomus, 
kad bus dainuojama visa eilė duetų 
iš įvairių operų ir lietuvių kompozi
torių. šio koncerto rengėjai tikisi, 
kad visuomenė įvertins mūsų žy
miuosius Kanados dainininkus ir 
gausiai dalyvaus J. P.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai

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

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

JA Valstybės
LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS rug

pjūčio 17-20 d. d. įvyko Syracuse 
mieste, Niujorko valstijoje. Naujon 
valdybon išrinkti: pirm. P. Skabei- 
kis, I vicepirm. Anna Kassel, II vice
pirmininkai J. Adominas ir J. White, 
protokolų sekr. P. Kazokas, ižd. A. 
Treinis, finansų sekr. T. Strolienė. 
A. a. kun. J. Jutkevičiaus įsteigtą 
“Lietuvos bičiulio” žymenį vyčiai 
įteikė Niujorko valstijos atstovui 
JAV kongrese S. Strattonui. Seime 
teko nemažas dėmesys arkiv. J. Ma
tulaičio, MIC, beatifikacijos bylai. 
Jos koordinatorium išrinktas A. Mi
ner. Koncertinę programą atliko so
listai Vita Talandienė ir kun. K. Bai- 
čys, iš Ročesterio atvykusi tautinių 
šokių grupė “Lazdynas”. Syracuse 
televizijos stotis transliavo specialų 
pasikalbėjimą su seimo dalyviais: 
kun. K. Pugevičius kalbėjo apie so
vietinio teismo nuteistą V. Petkų, 
kun. J. Dambrauskas, MIC — apie 
arkiv. J. Matulaičio, MIC, beatifika
cijos bylą, K. Jokubynas — apie da
bartinę būklę sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Baigmines Mišias su sei- 
me dalyvavusiais kunigais konceleb- 
ravo vysk. V. Brizgys.

NAUJOJI PLB VALDYBA posė
džiavo rugpjūčio 22 d. Čikagoje. Pir
miausia ji susipažino su 15 neužbaig
tų darbų, kuriuos teko perimti iš bu
vusios valdybos. Pranešimą iždo rei
kalais padarė ižd. M. šilkaitis. Iš bu- 
vuslos valdybos gauta $51.897 ir ke
letas neapmokėtų sąskaitų. Perim
tos sumos $20.000 priklauso Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungai, apie 
$6.000 — Argentinos Lietuvių Jauni
mo Sąjungai, $1.000 — Argentinos 
Mindaugo Draugijai Berisse. PLB 
valdybos švietimo, kultūros ir “Pa
saulio Lietuvio” leidybos reikalams 
lieka nepilni $25.000.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CEN

TRAS, minėdamas savo dainos an
samblio “Inkaras” šešerių metų 
veiklos sukaktį, į Buenos Aires pasi
kvietė Uragvajaus lietuvių tautinių 
šokių grupę “Ąžuolynas” su vadovu 
dr. Alfredu Stanevičium. Svečiai iš 
Montevideo rugpjūčio 26 d. atliko 
net keturių dalių programą. Pirmoji 
dalis buvo pavadinta “Vakaronės pa
veikslai”, antroji — “Bėga, sukasi 
ratelis”, trečioji — “Aukso žiedelį 
nukaldinsim’, ketvirtoji — “Pykšt, 
pokšt, kiepu, klepu”. Atitinkamai su
grupuoti, tautiniai šokiai atspindėjo 
jaunimo vakarones, pramogas, ves
tuves ir darbus. Padėkos žodį ąžuoly- 
niečiams tarė AL Centro pirm. Ju
lius Mičiūdas. šios išvykos atmini
mo dovanos įteiktos “Ąžuolyno” va
dovui dr. A. Stanevičiui ir Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Draugijos 
pirm. Stasiui Godai. Vakaras užbaig
tas lietuviškų patiekalų vaišėmis.

MARIJONŲ VIENUOLYNO vado
vu Avellanedoje, Buenos Aires mies
te, nuo rugsėjo 1 d. paskirtas kun. 
Augustinas Steigvilas, MIC. Jis yra 
žemaitis, baigęs Švėkšnos gimnaziją, 
lankęs Telšių kunigų seminariją, ku
nigu įšventintas 1949 m. Eichstaette, 
V. Vokietijoje, marijonų vienuolijon 
įsijungęs Romoje 1956 m. Argenti
noje darbuojasi nuo 1959 m. Aušros 
Vartų parapijos klebonu ir toliau 
lieka kun. J. Petraitis, MIC, vikaru 
— kun. A. Lubickas, MIC, vienuoly
no ekonomu — kun. M. Juodka, 
MIC, “Laiko” administratorium — 
brolis Pijus Gudelevičius, MIC.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIAI džiau

giasi naująja savo vasarviete, kuriai 
buvo duotas Lituanikos vardas, pri- 
siminant jaunajai Lietuvai skirtą S. 
Dariaus ir S. Girėno skrydį per At
lantą. Vasarvietei buvo gautas 290.- 
000 kv. metrų plotas prie Atibajos 
miesto, 85 km nuotolyje nuo Sao 
Paulo. Dalis šios žemės, suskirstyta 
į 50 sklypų po 1.000 kv. metrų, buvo 
parduota privatiems asmenims. Gau
ti pinigai padengė visos vasarvietės 
įsigijimą. Apie 240.000 kv. metrų 
dabar liko bendroje Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės ir R. K. Šv. Juo
zapo Draugijos nuosavybėje. Naujo
joje vasarvietėje jau surengtos jau
nimo, stovyklos. Šv. Juozapo Draugi
jos valdyba dabar organizuoja atski
rų namelių statybą seneliams. Vieno 
tokio namelio savikaina — 100.000 
kruzeirų. Lietuviai juos raginami 
statydintis savo lėšomis, kad būtų 
kur prisiglausti atėjus senatvei, ar
ba auka bei testamentiniais paliki
mais prisidėti prie kitiems skirtų 
namelių statymo. Jieškoma mecena
tų, kurie tokiais nameliais įamžintų 
žymiųjų lietuvių vardą. Bendriems 
Sao Paulo lietuvių reikalams jau yra 
pastatytas didelis išvykų namas. Li
tuanikos vasarvietė turi lygų žemės 
plotą, kurį ne taip lengva rasti Sao 
Paulo apylinkėse. Lituaniką aplan
kė Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Algimantas Saldys ir prie iš
vykos namo pasodino tris medžius.

Australija
MELBURNO LIETUVIŲ NA

MUOSE rugpjūčio 19 d. išrinkta 
nauja Australijos Lietuvių Fondo 
valdyba: pirm. Albertas Zubras, vice
pirm. Arūnas Staugaitis, sekr. Kazys 
Zdanius, ižd. Juozas Balbata ir na
rys ryšio reikalams Martynas Didžys. 
Formaliai AL Fondas buvo įsteigtas 
1972 m. Australijos Lietuvių Bend
ruomenės tarybos suvažiavime, būs

tine jam parenkant Melburną. Ilgus 
metus jam vadovavo pirm. Jonas 
Meiliūnas. Platesnę veiklą AL Fon
do valdyba išvystė 1975-76 m., va
jaus dėka sutelkdama $15.000. Savo 
lėšomis AL Fondas prisidėjo prie 
prof. J. Marvano veikalo “Modern 
Lithuanian Declension” išleidimo, 
V. Karazijos filmo “Lietuvių Dienos 
Melburne” pagaminimo. Velionies 
Povilo Aleknos dolerių tūkstantinė 
buvo panaudota premijoms. Po $500 
jas už savo akademinius darbus gavo 
Aldona Juškaitė ir Jonas Meiliūnas, 
jn. Iki 1978 m. AL Fondas pajamų 
turėjo $27.210. Jo rėmėjų vardyne 
yra 545 asmenys ir 28 lietuvių orga
nizacijos bei sambūriai, tarp kurių 
savo įnašais pirmauja Sydnėjaus 
Lietuvių Klubas. Narių, sumokėju
sių $25 įstojimo mokestį arba tiek pa
aukojusių, yra 173. Fondo įgalioti
niu Sydnėjuje yra Bronius Stašionis, 
Adelaidėje — Stasys Dainius, Kan
beroje — V. A. Balsys, Perthe — 
prof. Zigmas Budrikis, Geelonge — 
Pranas Vaičekauskas. Neseniai AL 
Fondas buvo oficialiai įregistruotas 
atitinkamose valdžios įstaigose. Nau
joji valdyba yra pirmoji, perėmusi 
įregistruoto AL Fondo veiklą. Jai 
perduotas ižde esantis $18.500 kapi
talas. A. Zubras susirinkime skaitė 
pranešimą !‘Fondo gairės ateičiai”. 
Jame buvo siūloma išleisti specialų 
leidinį, skirtą Vilniaus universiteto 
400 metų sukakčiai, premijuoti gro
žinės literatūros kūrinius lietuvių 
kalba, įsteigti biblioteką ir archyvą, 
kuriame būtų telkiami iš paskirų as
menų gaunami istorinės reikšmės 
dokumentai. Naujoji AL Fondo val
dyba savo posėdyje rugpjūčio 31 d. 
nutarė skirti $500 akademinę pre
miją, kurią gaus Australijos lietu
vis už lituanistinės temos darbą 
moksliniam laipsniui šios šalies uni
versitetuose ar už mokslinę studiją, 
paskelbtą Australijos žurnaluose. 
Vertintojų komisiją sudarė: prof. V. 
Doniela, prof. A. Kabaila ir A. Zub
ras.

Britanija
LONDONO LIETUVIAI turi at

skirą savo skyrių Šv. Patriko kapi
nėse. Žemė jo aplinkoje seniau bu
vo rezervuota lietuviams, tačiau ka
pinių vadovybė dabar čia žada lai
doti ir anglus. Ryšium su šiuo po
tvarkiu Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
ragina Londono lietuvius paskubėti 
ir iš anksto įsigyti kapavietes, kad 
visiems tautiečiams užtektų vietos 
lietuviškame Šv. Patriko kapinių 
skyriuje.

Lenkija
ŽINIŲ APIE ŠIEMETINI LIETU

VIŲ GYVENIMĄ Suvalkų trikam
pyje bei Lenkijoje pateikia “Aušros” 
žurnaliuko 1978 m. 2 nr. Lietuvių 
Visuomeninės Kultūros Draugijos 
centro valdybos prezidiumas turėjo 
keletą posėdžių. Iš prezidiumo sek
retoriaus ir centro valdybos nario 
pareigų pasitraukė Aloyzas Pečiulis. 
Naujuoju sekretorium išrinktas Al
girdas Nevulis. Jis yra gimęs 1944 
m. Raistinių kaime, baigęs vidurinę 
Punsko mokyklą, įsigijęs mokytojo 
specialybę. Pradžioje dirbo Vidugi
rių mokykloje, pasireikšdamas kaip 
sumanus kaimiškos saviveiklos orga
nizatorius. 1969 m. jo vadovaujamas 
“Rūtos” sambūris laimėjo I vietą 
LVK Draugijos suorganizuotame 
konkurse. “Rūta” ne tik dainavo, 
bet ir vaidino. Neakivaizdiniu būdu 
baigęs augštąjį mokslą, A. Nevulis 
1971 m. persikėlė į Seinų žemės 
ūkio technikumą, kuriame dabar 
dėsto rusų kalbą. Subūręs lietuviš
kąjį Seinų jaunimą, pastatė P. Vai
čiūno komediją “Tuščios pastangos”. 
LVKD centro valdybos nariu išrink
tas Romas Vitkauskas yra gimęs 
1953 m. šlynakiemio kaime, baigęs 
vidurinę Punsko mokyklą, šiemet 
jis sėkmingai užbaigė Varšuvos že
mės ūkio akademijos mechanizaci
jos fakultetą ir grįžo dirbti į Puns
ko žemės ūkio ratelių kooperatyvą.

MOKSLEIVIŲ KAUKIŲ BALIUS 
sausio 21 d. buvo surengtas senosios 
Punsko mokyklos patalpose. Trum
pame “Aušros” aprašyme minimi 
gandrai, kipšiukai ir. . . Senis šaltis, 
okupuoton Lietuvon atkeliavęs iš 
Maskvos, o Punską, matyt, pasiekęs 
iš Vilniaus, šis rusiškas senis pasky
rė premijas už geriausias kaukes.

Vokietija
NAUJA VLB APYLINKĖ šiemet 

įsteigta Frankfurte prie Maino. Jos 
valdybon išrinkti: pirm. Romas Šile
ris, sekr. Ramutė Rožanskaitė, ižd. 
Romas Žaliukas. Tai naujausia apy
linkė VLB organizacijoje. Revizijos 
komisiją sudarė Andrius Grigaliūnas 
ir Teresė Saternaitė.

VLB BREMENO APYLINKĖS 
VALDYBA per dvejus metus turėjo 
tik vieną susirinkimą, suorganiza
vo tik vieną renginį — pavasario 
šventę 1976 m. Kaltė suverčiama 
valdybos posėdžių sušaukimu nesi
rūpinusiam pirmininkui. Apylinkės 
veiklai atgaivinti VLB Bremeno apy
linkės narius į specialų susirinkimą 
sukvietė valdybos nariai Br. Skruo- 
dys ir Fr. šlenteris. Valdybos ižde 
yra 580,55 DM. Naujuoju apylinkės 
valdybos pirmininku išrinktas Bro
nius Skruodys, o sekretorium ir iž
dininku — Petras Noreika. įsiparei
gota telkti narius, nes Bremene bei 
jo apylinkėse yra nemažai lietuvių.



Toronto gintarieėiai Los Angeles mieste, lietuvių Sv. Kazimiero parapijos 
kieme. Iš kairės: Antanas Rašymas, Rūta Girdauskaitė, Dana Jokūbaitytė, 
klebonas prel. J. Kučingis, Birutė Nakrošiūtė, Giedrė Paulionienė — dai
nininkių vadovė, Ilona Bubelytė, Paulius Tarvydas Nuotr. L. Briedžio

Hipokritai Ai-Gimant^

PIRMĄ SYKĮ TOKIA PROGRAMA IR TOKS ORKESTRAS!
Visos ir visi kviečiami į
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PR A NEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Pavergtoji nuotaka''iiniiiiiiiii

Pačiam nesant be priekaištų, 
vpač tautinės veiklos srityje, 
truputi nesmagu j ieškoti krislų 
kitu tautiečių akyse. Tačiau, 
laikant save nuolatiniu spaudos 
darbuotoju, lyg ir iškyla parei
ga (tik ne pašaukimas!) bent 
kartais sustoti ties k r i sla i s, 
kurie žaloja tautini mūsų gyve
nimą. juoba, kad tai neretu at
veju liečia ne eilinius mūsų vi
suomenės narius, bet vadovau
jančiu gretas.

Kaip galvoti apie asmenybę, 
šiaip tikrai nuoširdžiai daug 
dirbančią ir aukojančią bend
riesiems reikalams, viešai ir 
privačiai pasisakančią prieš bet- 
kuriuos santykius bei ryšius su 
sovietinamoje Lietuvoje pasili
kusiais tautiečiais, kai jo žmo
na (ir tai nepirmą kartą!) vyks
ta okupuoton Lietuvon ir vieši 
ten ne oficialias turistines 5 die
nas, bet... ištisas 3 savaites!? 
Stebiesi žmogus, kaip gaunami 
ir tie sunkiai išduodami leidi
mai ilgesniam svečiavimuisi ar 
pratęsiami nuo 5 iki 10 ar net 
21 dienos!

Tokie atvejai nėra labai reti. 
Seminare, paskaitoje, pokalby, 
pašnekesy girdi ar net spaudoje 
skaitai visai rimtus Įrodinėji
mus bei išvedžiojimus apie bū
tiną atsargumą, susilaikymą, 
kantrybę, tautinę drausmę, aiš
kius patarimus nevykti Lietu
von, neprašyti okupacinių įstai
gų malonės, nesilankstyti prieš 
jas. Pasirodo, kad tie visi drau
dimai skiriami tik mums, taip 
sakant, išeiviškajai liaudžiai. 
Kaip Įvykiai rodo, tai visai ne
liečia tokio šnekučio asmens, 
vpač jo šeimos. Jo žmonai, vai
kams pasirodo, suvaržymai ne
taikomi.

Todėl ir yra skaudu bei nesu
prantama, kokiu būdu gimsta 
du skirtingi mastai. Vadinasi,

Telkiasi jėgos 

ne tiek žodžiai, kiek gyvi pavyz
džiai yra labiau paveikūs ir la
biau užkrečią. Nejučiomis pra
dedi netikėti garsiomis kalbo
mis, patriotizmu p e r p intomis 
mintimis kai matai, kad tokie 
žodžiai sau, o darbai vėl sau. 
Nesimato jokio balanso ar net 
logikos tarp veiksmų ir kalbų. 
Kažkaip, kažkur ir kažkas yra 
apgaudinėjami — gal tie patys 
hipokritiško elgesio asmenys, 
gal ir visa likusioji lietuviškoji 
visuomenė.

Tam tikra prasme žvelgiant, 
išeiviškasis bendras frontas yra 
lyg ir susilpnintas. Įvairios re
zoliucijos, nurodymai, gražiau
siai interpretuojami sau pačiam 
palankiausia prasme. Senasis 
posakis, kad nėra įstatymo, ku
rio nebūtų galima apeiti, atro
do, itin giliai įsisavintas šiuo 
metu mūsų išeivijoje ir prakti
kuojamas. Niekam, atrodo, ne
kyla abejonės ar moralinio po
būdžio implikacijos. Nesinorė
tų tikėti ar bent prileisti, kad 
tame galima įžvelgti pirmąsias 
moralinio nuosmukio žymes. 
Gal daugiau Čia esama tam tik
ro neapdairumo ar nerūpestin
gumo ženklų?

Kita vertus, bent iš dalies at
rodo, kad platieji išeivijos 
sluogsniai ne tiek jau daug jau
dinasi dėl to viso painaus ir ge
rokai sudėtingo santykiavimo 
komplekso. Pasiklausoma pra
kalbų, pasiskaitoma straipsnių, 
o galutinės išvados ir sprendi
mai daromi individualinės nuo
vokos keliu. Jei tai tiesa, vadi
nasi, mažėja komunikacija ir 
tarpusavis ryšys tarp vadovau
jančiųjų ir eilinių visuomenės 
sluogsnių. Lieka tik neatsaky
tas klausimas — ar visa tai 
krypsta bendrųjų tautos reika
lų labui?

prieš sovietus

PrJUDO

spalio 7, šeštadienį, Connally Bldg., Plumbers Hall<įėį’^so) 
523 First St. (po bloką i rytus ir šiaurę

* Įvairi programa — nuo 7 v.v. ligi 9 v.v. *
* Šokiai — nuo 9 v.v. ligi 1 v.r. *
* Salė atidaroma 6.30 v.v. *

nuo lietuvių šventovės 1414 Dundas St. E., London)

Londono jaunų dainininkių debiutas 
Populiarioji Toronto trijulė "Vasaros garsai" 
Dinamiškasis taut, šokių ansamblis 
"Atžalynas"!

* Labai geras astuonių asmenų orkestras! Rengėjai

LONDON, ONTARIO
Pasakykime spaudai ačiū!

Spaudos balius jau visai arti — 
spalio 7 d. Jis sudaro progą pasakyti 
spaudai ačiū už tai, kad ji mus ne 
tik informuoja, praskaidrina kasdie
ninę pilkumą, bet mus ir jungia bei 
labai palengvina lietuvišką veiklą. 
Balius bus proga paaukoti spaudai 
vieną kitą dolerį, užsisakyti laikraštį, 
paremti ją savo dalyvavimu bei atė
jimu į pagalbą rengėjams. Būkite 
malonūs ir neatsisakykite, jei kas į 
Jus kreipsis laimikių (fantų) lote
rijai ar prašys kuo norš prisidėti 
prie svečių pavaišinimo. Yra labai 
malonu, jei kas ir pats pasisiūlo. 
Pirmą sykį turėsime tokią stiprią 
programą ir tokį didelį būrį gražaus 
jaunimo iš mūsų didžiųjų apylinkių 
— dvi ar net tris grupes! Londonas 
visada stengdavosi pasakyti ačiū pro
gramos dalyviams nuoširdžiu vaišin
gumu — tegul nebūna kitaip ir šį 
kartą. Tuo reikalu rūpinasi I. Dani- 
liūnienė (tel. 438-7694). Jai įteikti 
ir laimikius (fantus).

Spaudos balius-koncertas įvyks pa
togų svečiams pasikviesti Padėkos 
savaitgalį, spalio 7, šeštadienį, Con
nally Bldg., Plumbers Hall (įėjimas 
iš kiemo), 523 First St. (po bloką į 
rytus ir šiaurę nuo lietuvių švento
vės, esančios 1414 Dundas St. E.). 
Siu metų spaudos balius-koncertas 
bus išskirtinas: šokiams gros labai 
geras orkestras ir tokios sudėties, 
kokios čia dar nesame savo rengi
niuose turėję! Programą atliks tik 
ką susiorganizavusios jaunosios Lon
dono dainininkės ir du kviestiniai 
vienetai: populiarioji Toronto dai
nos trijulė “Vasaros garsai” ir im
ponuojantis taut, šokių ansamblis 
“Atžalynas”, vadovaujamas ener
gingosios S. Leparskienės.

Nors trijulė tebėra dar labai jau
na, bet jau spėjo tapti mėgstamu 
vienetu. Jis yra atlikęs daugelio ren
ginių programą, įskaitant ir tarptau
tinį festivalį Winnipege, kuriame jis 
su pasisekimu atstovavo lietuviams. 
“Atžalynas” nuolat progresuoja ir 
per keletą metų iškilo į geriausių 

Kanados lietuvių tos srities vienetų 
gretas. Jis turi net tris grupes — 
per 100 šokėjų! Yra atlikęs daugelio 
renginių programas, įskaitant su di
deliu pasisekimu atliktąsias: Kana
dos parlamento rūmuose, Niujorke, 
Čikagoje, Floridoje. Netrukus numa
to vykti į Kanados vakarus ir daly
vauti jaunimo kongrese Vokietijoje. 
Tikrai bus didelis malonumas šį šau
nų vienetą matyti Londono spaudos 
baliuje.

Atvykite patys, atsiveskite drau
gus ir pažįstamus — ne tik lietuvius, 
bet ir kitataučius, nes ir jiems šių 
metų programa bus įdomi. D. E.

Cleveland, Ohio
PAGERBTA IEŠMANTIENE. Š.m. 

rugpjūčio 27 d. po pamaldų Sv. Jur
gio parapijos salėje buvo pagerbta 
Marija lešmantienė jos 80 gimtadie
nio proga. Dėkingi Klevelando lie
tuviai pagerbė kuklią ir darbščią 
moterį, kurios nuolatinis paslaugu
mas ir pasišventimas yra tapęs Kle
velando legenda. Visuose pobūviuo
se ir buv. Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos priešpiečiuose jos 
malonus veidas, paslaugi ranka ir 
švytinti šypsena tapo visuomeninių 
pobūviu įprasta apraiška. Pagerbimo 
metu M. lešmantienė pareiškė nenu
stosianti ir toliau dirbti, nežiūrint 
rimto amžiaus. “Vieni moka kalbėti, 
kiti mokyti, treti rašyti, o aš savaip 
noriu prie jūsų darbų prisidėti . . . 
Man tai teikia pasitenkinimą ir ma
lonumą” — pareiškė Marija lešman
tienė. Klevelando lietuviai linki jai 
ilgai džiaugtis sveikata ir dirbti to
liau savo pasirinktą darbą. A. B.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-909G

Dabartiniai...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Šiek tiek apie Tautos Fondą
Tautos Fondas yra vienintelė 

institucija visame laisvajame 
pasaulyje, kuri telkia lėšas Lie
tuvos laisvės kovai, vykdomai 
VLIKo. Tam tikslui visuose lais
vuose kraštuose, kur tik yra lie
tuvių, veikia Tautos Fondo at
stovybės bei įgaliotiniai.

Tautos Fondas neturi sutau
pęs atsargos kapitalų, nes jo 
surenkamos aukos yra perkuk- 
lios. Sutelktos lėšos kiekvienais 
metais yra išleidžiamos tėvynės 
vadavimo reikalams.

Tautos Fondas nedaro jokių 
investacijų, dėlto neturi ir ne
turėjo pelno, nei nuostolių. Kol 
aukos perduodamos VLIKui, pi
nigai laikomi banke, kuris, žino
ma, moka nuošimčius.

Tautos Fondas niekam nemo
ka algų ar kitokių atlyginimų. 
VLIKo ir Tautos Fondo vado
vai bei aukų rinkėjai savo dar
bą, poilsio valandas ir dažnai 
net nemigo naktis aukoja tėvy
nės labui. Be to, dažnai tenka 
padaryti išlaidų ir iš savo apy
tuštės kišenės.

Tautos Fondas veda tikslią ir 
aiškią atskaitomybę, kiekvieną 
auką brangindamas, vertinda
mas ir saugodamas.

Baigiantis 60-tajai Lietuvos 
nepriklausomybės sukakčiai, 
Tautos Fondas norėtų ją pami
nėti gausesnėmis savo tautie
čių aukomis. Mūsų aukos, mū
sų darbai Tau, Tėvyne Lietuva!

Antanas Firavičius, 
pirmininkas 

Tautos Fondo
Toronto apyl. atstovybė,

6 Constance St., 
Toronto, Ont. M6R 1S4.

Tel. 535-9864

J. KAIRYS

Čekoslovakijos kompozitorius 
Smetana vieną savo operą pa
vadino “Parduotąja nuotaka”. 
Pats kraštas betgi nebuvo par
davinėjamas, o tik prievartau
jamas.

Pataikaudami Hitleriui, 1938 
m. Čekoslovakiją išprievartavo 
kaikurie vokiečiai, o 1968 m. — 
Kremlius ir jo įsakyti kaikurie 
satelitai. 1938 m. prievartavimo 
dalyviams veidmainiavo Hitle
ris, o 1968 m. panašiai darė 
Brežnevas ano laiko Čekoslova
kijos valdytojams komunistams. 
Pasirodo, vaidmainystė diktato
riams yra viena pagrindinių sa
vybių jų vidaus ir užsienio poli
tikoje.

Nuo sovietinės invazijos š.m. 
rugpjūčio 21 d. suėjo 10 metų. 
Šį dešimtmetį vienaip ar kitaip 
prisiminė visas pasaulis. Lais
vieji kraštai bei jų spauda pa
smerkė Kremliaus užmojį ir pa
darė jam atitinkamų priekaištų, 
o pati Maskva su savo globoja
mais satelitais teisino jį, tvirtin
dama, jog okupacijos dėka bu
vo išgelbėti socializmo laimėji
mai Čekoslovakijoje ir taika.

Okupuoti Čekoslovakiją pa
skatino Maskvą vadinamasis 
“Prahos pavasaris”. Jį parengė 
patys komunistai. Jie buvo įsi
tikinę, jog bolševikinė tvarka, 
tada stalinizmu vadinta, nėra 
gyvenimiška. Pagal “pavasario” 
šalininkų sudarytą projektą, tu
rėjo būti pašalintas sustingęs 
valstybinis ūkio planavimas bei 
monopolistinė valstybės biuro
kratija ir įvestas demokratinis 
socializmas, pagrįstas humaniš
kumu. Tai originalus čekų ko
munistų modelis, kuriuo, pagal 
jo autorius, buvo sugalvota su
kurti laisvą socialistinę visuo
menę. Apie grąžinimą privataus 
kapitalizmo nebuvo jokių kalbų.

Įgyvendinus aną projektą, 
kraštas būtų atsipalaidavęs nuo 
pavaldumo Sovietų Sąjungai, 
bet prieštarautų Kremliaus im
perializmui. Antra, Čekoslova
kija galėjo pasekti ir kiti Mask
vos satelitai.

Pasirodo, bolševikinė tvarka 
buvo ir Čekoslovakijos komu
nistams tiek įkyrėjusi, kad ir jų 
tarpe anas projektas buvo taip 
toli išpopuliarėjęs, jog stalinis- 

Čikagoje š.m. rugpjūčio 8 dienų
mirus VKLS-gos centro valdybos vicepirmininkui

ZIGMUI DAILIDKAI, 
likusių nuliūdime ir dideliame skausme žmonų 
VALENTINĄ, dukteris, žentus ir visus gimines nuo
širdžiai užjaučiame ir sykiu liūdime —

Stepas Varanka,
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 

Kanados krašto valdyba

tai atsidūrė partijos mažumoje. 
Jau buvo tikra, kad partijos su
važiavimas būtų projektą pri
ėmęs. Priėmus jį partijos suva
žiavimui, Maskva būtų tik liudi
ninkė įvykusio fakto. Kad to 
išvengtų, ji užbėgo už akių — 
okupavo kraštą prieš partijos 
suvažiavimą, kuris turėjo įvykti 
rugsėjo mėnesį.

Prieš okupaciją Brežnevas su 
savo palyda 1968 m. rugpjūčio 
4 d. buvo atvykęs į Čekoslova
kiją. Susitikęs su vietos komu
nistų partijos generaliniu sek
retorium ir kitais Čekoslovaki
jos komunistų partijos veikė
jais, bučiavosi, šypsojosi ir ki
taip rodė savo bičiuliškumą. 
Nepavykus jam atkalbėti nuo 
suprojektuotų pakeitimų, po ke
liolikos dienų, t.y. rugpjūčio 21 
d., okupavo kraštą, suėmė net 
prieš tai bučiuotą vietos komu
nistų partijos generalinį sekre
torių Dubčeką su kitais vado
vavusiais partiečiais, nutempė 
juos į Maskvą ir tik anuometi
nio Čekoslovakijos prezidento 
Svobodos dėka buvo grąžinti at
gal. Į Kremliaus nagus nepate
kę veikėjai pabėgo į vakarus, 
ypač į V. Vokietiją. Okupacija 
neapsiėjo ir be kraujo pralieji
mo, nes absoliuti dauguma če
kų buvo nusistačiusi prieš ru
sus.

Taigi, Kremlius okupavo vals
tybę, valdytą ne kokių nors “fa
šistų”, “kapitalistų”, bet komu
nistų partijos. Dėl okupacijos 
net patiems komunistams nete
ko sulaukti jų suprojektuoto 
“pavasario”. Čekoslovakija turi 
ir toliau kęsti Maskvos atneštą 
dvasinę ir materialinę žiemą.

• Gyvos idėjos prasmė yra būti ne 
archyviniu idėjų sandėliu, o šviesa, 
žadinančia į tiesą ir gėrį. J. GIRNIUS

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID
Naujas adresas:

1586 Bloor St. West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7

(prieš Lietuvių Namus)
Tel. 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

S. SETKUS

Sov. Sąjunga 1968 m. rugpjū
čio 20 d. užsmaugė čekoslovakų 
betkokią dar užsilikusią laisvę. 
6000 žmonių buvo suimta ir nu
teista už mėginimą nusikratyti 
rusų okupacija. 280.000 piliečių 
atleista iš darbo dėl politinių 
priežasčių. 1970 m. sustabdyta 
rehabilitacija 150.000 Stalino 
aukų. Jie visi persekiojami ir to
liau. Apie 1000 knygų išimta iš 
viešųjų bibliotekų. Tai palietė 
apie 400 rašytojų. 147 knygos 
sustabdytos spaustuvėse. Išimti 
iš apyvartos 69 filmai, uždraus
ta toliau gaminti per 100 filmų. 
Uždrausti spausdinti 32 kultū
riniai žurnalai. Iš užsienio lei
džiama įsigabenti tiktai vienas 
žurnalas — “National Geogra
phic Magazine”, neretai “gerai” 
parašąs ir apie Sovietų Rusiją.

Atleisti iš pareigų 33 teatrų 
direktoriai, šimtai teatralų. To
kiu pat būdu paliesta spauda, 
radijas bei televizija. Į Juodąją 
knygą įtraukti 173 rašytojai, 87 
žurnalistai ir 50 istorikų. Už
drausta skaityti tokie klasikai, 
kaip Lope de Vega, Moljeras, 
Šekspyras ir kiti.

150.000 čekoslovakų pasitrau
kė iš savo tėvynės į iaisvą pa
saulį tik per 10 pastarųjų metų. 
Likę patriotai pernai paskelbė 
dokumentą, pavadintą “Char
ter 77”, reikalaujantį panaikin
ti rusų priespaudą, laikytis bent 
Helsinkyje pasirašytos žmogaus 
teisiu deklaracijos.

Laisvame pasaulyje gyveną 
čekoslovakai š. m. sausio mėnesį

paskelbė raštą, pavadinta “Peti
tion 1978”. Ta peticija jau rei
kalauja Čekoslovakijai visiškos 
laisvės bei nepriklausomybės. 
Tą reikalavimą girdi net galin
gi antisovietiniai kraštai, dar ne- 
užmiršę gėdingo sovietų tankų 
sutriuškinimo Čekoslovakijos 
laisvės pastangų 1968 m. Kini
jos premjero Hua Kuo-fengo at
silankymas Rumunijoje ir Ju
goslavijoje sutapo su Čekoslo
vakijos užpuolimo dešimtmečiu. 
Laisvųjų šalių diplomatai mano, 
kad tai reiškia Kinijos užmojį 
prieš Sovietų Sąjungos hegemo- 
n i j ą pavergtuose kraštuose. 
Prieš šią hegemoniją Kinija vis 
stipresniu balsu ragina susi
jungti visoms pasaulio valsty
bėms.

Kaip susijungimo siekti, rodo 
pati savo pavyzdžiu: susidrauga
vo su Jugoslavija, kurią iki šiol 
vadino revizionistiniu išdaviku. 
Tito pernai lankėsi Pekinge. 
Rugpjūčio 12 Kinija ir Japoni
ja pasirašė taikos bei draugystės 
sutartį, nežiūrint griežčiausio 
sovietų protesto. Kinija, nebe
kreipdama dėmesio į nekomu- 
nistų valdomą Formozą, vis la
biau suartėja su Amerika.

Visa tai Sovietų Sąjungai su
daro dideli rūpestį, nes telkiasi 
jėgos kurios gali privesti ne tik 
prie Čekoslovakijos, bet ir visų 
kitu rusu pavergtų tautų išsilais
vinimo, jei tik šiuos naujus lai
kus supras vis dar “besimokan
ti” Amerika.

• Laisvos spaudos siekis — lais 
va Lietuva

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTH© TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

Viešoji jūsų biblioteka dabar rūpinasi
ne vien knygomis
Drauge su Ontario 
viešųjų bibliotekų tinklu 
ji yra informacijos 
centras
Vietinė jūsų viešoji biblioteka yra daug daugiau 
nei knygų rinkinys maloniam pasiskaitymui 
ir studijoms. Ji yra dalis Ontario keturiolikos 
bibliotekinių sistemų tinklo, kurios 
bendradarbiauja ir dalinasi turimomis 
paslaugomis. Dėlto daugelis bibliotekų dabar 
teikia šiuos papildomus patarnavimus:

1. Filmus, plokšteles, video kasetes

2. Specialias programas, pasakojimus,
kalbėtojus, demonstracijas, parodas

3. Knygas įvairiomis kalbomis

4. Bibliotekinę informaciją

5. Knygas paštu gyvenantiems uždarai 
arba izoliuotose vietovėse

6. Dideles spausdintas ir kalbančias 
knygas invalidams

7. Skolinimo tarnybą, padedančią jums 
gauti norimą knygą iš kitų bibliotekų

8. Laikraščius, žurnalus ir informacinius 
valdžios leidinius

Bibliotekoje yra dalykų betkurio amžiaus 
žmonėm. Ateikite ir aplankykite vietinę savo 
viešąją biblioteką.

Reuben Baetz, 
Minister of Culture 
and Recreation
William Davis, Premier

Province of Ontario



Mokslo ant pečių nenešiosi...
Vakariniuose kursuose galima daug ko išmokti ir sužinoti

KAZYS MILERIS

Kanados valdžia su savo įves
ta “Adult Education” programa 
duoda progos suaugusiems, ku
rie dieną dirba įstaigose ir įmo
nėse, vakarais lankyti mokyklas 
ir išmokti naujų dalykų bei pra
plėsti žinojimą savo mėgstamos 
srities. Mokyklose neužilgo vėl 
prasidės įvairūs suaugusiųjų 
kursai, kuriais tikrai yra verta 
visiems susidomėti. Už minima- 
linį keliolikos dolerių studento 
mokestį čia tave moko fotogra
favimo, keramikos, tapybos, au
dimo ir visokių amatų. Su ge
riausiais mokytojais gali moky
tis įvairiausių pasaulio kalbų, 
žurnalistikos, retorikos, buhal
terijos ir tokių dalykų, kaip “ka
rate” ir naujausių šokių.

Kažkodėl mūsų yra įprasta 
manyti, kad mokykla ir moks
las yra tik jauniems. Suaugusio 
visas dienos apšvietimas riboja
si vien tik laikraščio paskaitymu 
ir tuo, kas tą vakarą rodoma te
levizijoj. Televizijos liga susir
gusios šeimos prie blykčiojan
čio ekrano ir pasikalba, ir pa
valgo, ir pasnaudžia. Kodėl ne
atitrūkti vieną vakarą savaitėje 
nuo tos televizijos, kurioj dau
giausia tematai limonadinio sko
nio komedijas, jau matytus fil
mus ir surežisuotas grumtynes. 
Ar neverta truputį dar palavin
ti savo senstančias smegenis, 
kurios d ė 1 automatinių darbų 
dabar fabrikuose pradeda ap- 
rambėti. Jau esu lankęs daug 
visokių kursų. Praėjusią žiemą 
buvau paėmęs kursą, vadinamą 
“Public Speaking”. Tą dalyką 
paėmiau ne dėlto, kad preten
duočiau į kalbėtojus, bet dėlto, 
kad manę visą laiką geri kalbė
tojai žavėjo. Šito kurso baigi
mas manęs Krupavičium, Pakš
tu ar Matulioniu nepadarė, bet 
dabar bent sužinojau, kas daro 
gerą kalbėtoją.

RAMŪNAS J. F. SAPLYS, šiais me
tais labai gerais pažymiais baigęs 
gamtos mokslų fakultetą bakalauro 
laipsniu (B. Sc., Hon.) Toronto uni
versitete. Yra baigęs Šv. Mykolo 
gimnaziją (su Ontario stipendija), 
Maironio mokyklą ir lituanistinius 
kursus. Aktyvus sportininkas gim
nazijoj, sporto klube “Vytis” ir uni
versitete. Dvylika metų priklauso 
Toronto “Gintaro” ansambliui ir nuo 
vaikystės — skautų organizacijai. 
Toliau studijuos mediciną Toronto 
universitete.

JONAS VYTAUTAS ŠIMKUS, š.m. 
pavasarį baikes Ryersono Politech
nikos Institute architektūrinę tech
nologiją (Construction Management) 
bakalauro laipsniu. Gimė 1924 m. 
Mažeikiuose; pradėjo studijuoti sta
tybą Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, kurį okupacinė vokiečių val
džia uždarė. Po karo 1946 m. vėl 
pradėjo studijas Pinnebergo baltie- 
čių universitete, o vėliau persikėlė į 
Hamburgo vokiečių universitetą. 
1947 m. studijas nutraukė ir emig
ravo į Kanadą medkirčiu. Atlikęs 
įsipareigojimus, dirbo statybose iki 
1956 m. Tada įstojo į Ryersono ins
titutą, kuriame sėkmingai baigė 3 
metų architektūrinės technologijos 
kursą ir pradėjo dirbti “Bregman & 
Hamann” architektų bei inžinierių 
firmoj. 1965 m. perėjo į Ontario vie
šųjų darbų departamentą, pakeistą į 
Ministry of Government Services, 
specifikacijų pareigūnu (Specifica
tions Officer). Ten dirbdamas vėl 
pradėjo studijas tame pačiame Ryer
sono institute 1975 m. ir šiemet savo 
tikslą pasiekė.

Pradedama pasikalbėjimu
Pirmąjį vakarą studentams 

duodama vienam su kitu pasi
kalbėti, klausant ir atsakant į 
vienas kito klausimus. Paskum 
iš surinktų žinių viešai visai 
klasei pristatai savo kolegą, api
būdindamas jo asmenį. Tą patį 
ir jis padaro su tavimi.

Kitą vakarą jau eina pristaty
mo procedūra savo įsivaizduoja
mo vakaro paskaitininko. Pri
statant nesikreipti ir nevardin
ti garbės stalo svečių, kaip pas 
mus kad įprasta, bet kreiptis tik 
j vieną tą vakarą pravedantį pir
mininką. Apie pristatomą kal
bėtoją gali kalbėti nedaugiau 
kaip pusantros minutės, pami
nint, kodėl čia bus kalbama šia 
tema, šitai publikai, šituo laiku 
ir šito kalbėtojo.

Kitais vakarais jau duodamos 
namuose paruošti įvairaus po
būdžio kalbų temos — pasakoja
mosios, paraginamosios, įrodo
mosios. Naudojama ir kolegijos 
televizija, kurioj gali pats save 
pasiklausyti ir pamatyti save 
rankomis mosikuojantį. Iš ant 
stalo išdėstytų kortelių atsiver
ti sau kalbos temą. Tau kalbant, 
kiti studentai kritiškai tave se
ka ir ant išdalintų lapelių žymi 
tavo pasirodymo įvertinimą. Iš 
jų tuos lapelius po savo kalbos 
pats susirenki. Ten randi pažy
mėta, kaip tu kitiems atrodei 
savo laikysena, gestais, veido iš
raiška, balso aiškumu, balso to
no pakėlimu ir nuleidimu, ar 
tavo mintys buvo gerai išreikš
tos bei išaiškintos. Kalba bei pa
skaita yra komunikacija, tavo 
žinių bei idėjų perdavimas ki
tiems. Tos komunikacijos sėk
mingumą nulemia trys pagrin
diniai elementai: ką publika ma
to, ką ji girdi ir kas sakoma.

Išvaizda ir asmuo
Lengva yra patraukti publi

kos dėmesį iškiliosioms asme
nybėms. Kai karaliai ir prezi
dentai kalba, visi klausosi. Ir jų 
kalbos nebūtinai turi būti pa
čios geriausios. Kai tenka skai
tyti W. Churchillio ar J. F. Ken- 
nedžio kalbų tekstus, pats pama
tai, kad ten didžiausias žodžių 
ir sakinių kratinys. O tačiau jų 
kalbos ir posakiai ir šiandien 
yra visų kartojami. Sako, kad 
tik buvęs demokratų partijos 
kandidatas į JAV prezidentus 
sen. Adlai Stevensonas labai tai
syklingais sakiniais kalbėjęs ir 
taip pat taisyklingai rašęs.

Mūsų laikraščių redaktorių 
vedamieji taipgi parašomi labai 
gražia ir taisyklinga kalba. Įdo
mu, kaip tai skambėtų gero kal
bėtojo lūpose? Mano dėmesį yra 
atkreipęs kiek anksčiau buvęs 
CBS žinių komentatorius Eric 
Sevareid, kuris kalbėdavo tikrai 
parinktais, trumpučiais ir labai 
daug pasakančiais sakiniais. Iš 
gero kalbėtojo reikalaujama ir 
geros išvaizdos — ne veido, bet 
laikysenos, apsirengimo, gestų 
ir manierų. Jis visą laiką turi tu
rėti akių ryšį su auditorija. (Čia 
visi pradėjo skųstis, kad tai iš
blaško mintis ir susikaupimą). 
Kalbėtojo veido išraiška turi 
rodyti meilę kalbamam dalykui. 
Gestai turi pabrėžti sakomą 
mintį. Kairioji koja ir visas kū
nas truputį palenkiamas prie
kin, rankoms pasirenkama sau 
įprasta poza. Savo apsirengimu 
stengtis neišsiskirti iš kitų, ne
naudoti kokio kitus erzinančio 
manierizmo. Geri gestai, sako, 
atstoja žodžius.

Girdimas ir suprantamas
Atvykęs į patalpas ar salę, ku

rioje kalbėsi, rask būdą pasitik
rinti joje savo balso skambėji
mą. Tavo paties reikalas yra pa
tikrinti mikrofono ir garsiakal
bių veikimą. Iš mikrofono ne
padaryk sau lazdos, bet sau 
draugą, kuriam nori viską išpa
sakoti. Savo paruoštą kalbą rei
kia vis skirtingu balsu sau kelis 
kartus perskaityti ir išsirinkti 
iš to geriausiai tinkamą skam
bėjimą. Kalba yra žodžių ir fra
zių bangavimas, kuris vyksta 
skirtingu greičiu. Skambesio 
monotonijai išvengti, reikia 
karts nuo karto keisti balso to
naciją.

Kalboje ilgesnis atsikvėpimas 
duoda pačiam kalbėtojui atgau
ti kvapą ir besiklausantiems lei
džia mintimis pasivyti kalbėto
ją. Kalbėdamas taip pat turi dė
ti savo kalboj taškus ir kable
lius. Numykimas ir baigiamojo 
žodžio užtęsimas, padarant jį 
barzdotu, yra blogas kalbėtojo 
pažymys. Kalbant ypatingų įvy
kių atvejais, reikia prisitaikyti 
prie to įvykio nuotaikos.

Turi būti labai atsargus su 
humoru. Jis kitaip perduoda
mas. Čia negali būti skubotumo, 

nes humorui suprasti ir įsisavin
ti reikia daugiau laiko. Patarti
na vengti kitų kalbėtojų dažnai 
naudojamų formų bei pasisaky
mų. Stengtis būti nauju, kitokiu. 
Pabaigęs nesakyk publikai ačiū. 
Nėra už ką. Tegu jie tau dėko
ja. Lietuvių salėse garsinės sis
temos dažnai būna blogos, neži- 
novų tvarkomos. Tad mūsų kal
bėtojai dažnai turi kalbėti į 
švilpiantį mikrofoną ar pusėj 
kalbos dažnai pasijunta, kad 
aparatūra jau išsijungus. Kalbė
tojo nebegirdinti publika visa
da pasidaro neberami, triukš
minga.

Kalbos turinys
Paskaitininkui iš anksto rei

kia žinoti, kas bus tie, kurie ta
vo kalbos klausysis. Svarbu ir 
kiek žmonių klausysis, kas dar 
kalbės prieš tave ir po tavęs. Pa
sirinkta kalbos tema turi būti 
įdomi publikai ar tai grupei 
žmonių, kuriems kalbėsi. Parink 
ir gerai paruošk savo temos me
džiagą. Dirbk antvalandžius ją 
paruošdamas, bet ne antvalan
džius kalbėdamas. Kursantams 
lektorius pataria pirmiausia pa
sirašyti savo kalbą, persiskaity- 
ti ją kelis kartus, surašyti tos 
kalbos pagrindines mintis ant 
mažų kortelių ir po to numesti 
tą savo rašinį. Turint tokias kor
teles, galvoti tik apie pagrindi
nes mintis, kurias nori dėstyti, 
o ne tai, ką ant tų lapų buvai su
sirašęs.

Labai svarbi gera kalbos pra
džia ir gera užbaiga. Ar esate 
pastebėję, kaip senosios kartos 
kalbėtojai, o ypač mūsų pa
mokslininkai, dažnai savo pa
moksluose ir kalbose pradeda 
kartotis, bejieškodami gražaus 
užbaigimo?

Kalboje neminėti daug datų 
ir skaičių. Minėti juos tik ten, 
kur be jų negalima apsieiti, žo
džių ir sakinių pasirinkime visą 
laiką turi vyrauti pozityvumas. 
Vietoj “ir pagaliau jis nustojo 
gėręs” vartoti teigiamą pasaky
mą — “ir pagaliau jis pradėjo 
blaivininko dienas”. Sako, kad 
niekada nepasimesi kalbėda
mas, jei atminty išlaikysi 5 “k”: 
kas, kada, ką, kodėl ir kur. . . 
Patartina naudoti tik savo žody
ną, nejieškant įvairių išsireiški
mų, kurie pačiam kalbėtojui yra 
svetimi ir neatitinka jo charak
terio.

Lietuvių kalbos
Atrodo, kad niekas taip ne

mėgsta kalbų ir paskaitininkų, 
kaip mūsų išeivijos lietuviai. Pa
skaita yra labiausiai nemėgsta
mas programos punktas betko- 
kio renginio. Kiti ateina specia
liai pavėlavę, kad išvengtų pas
kaitos. Kad neatbaidytų žmonių, 
laikraščiuose jau pradeda pasi
rodyti skelbimai su prierašu, 
kad paskaitininkas trumpai kal
bės.

Ar žmonėms nusibodo vienų 
ir tų pačių kalbančiųjų veidai, 
visada tos pačios kalbų temos, 
ar mes dabar jau tiek išprašo
me, kad mums niekas nieko 
naujo nebegali pasakyti? Net ir 
šeimų šventėse nebegalima pra
vesti kad ir trumpos programė
lės, nes mūsų amžinos jaunys
tės tėtukai ir mamytės, kaip ka
valerijos arkliai, nekantriai 
trepsi kojomis, laukdami tik 
orkestro ir baro atidarymo. Kas 
ten scenoje jau bevyktų, jiems 
atrodo tik gero vakaro laiko 
gaišinimas.

Ar tikrai jau neverta per mū
sų šventes išgirsti dar gyvųjų 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vų liudininkų, kurių mes jau 
greit nebeturėsime, pasiklausy
ti jauno lietuvio kultūrininko, 
kuris už daugelį mūsų daugiau 
žino, ar išgirsti apie tautos lais
vinimo darbus iš tų, kurie toje 
srityje veikia? Man prisimena 
jau mirusios pedagogės ir vi- 
suomenininkės Iz. Matusevičiū
tės pasakymas, kad mūsų šven
tės bei minėjimai su paskaito
mis yra lyg ir lietuviškosios 
akademijos, kur mes turime 
progos tiek daug išmokti ir su
žinoti.

Kasdien valgydami pyragą ir 
apkrovę savę visokiomis mate
rialinėmis gėrybėmis, pradėjo
me norėti ir visus lietuviškus 
renginius paversti vien tik šo
kiais ir stikliukų kilnojimu. Ge
ras gyvenimas išlepino, ir mes, 
kaip tie senovės romėnai, beno
rime tik duonos ir žaidimų. . . 
Bet mes taip pat žinome, kad 
tuos išsilepinusius romėnus kiti 
pavergė ir sunaikino. . .

• Valstybių sienos, nuotoliai ir 
kalbos gali atskirti žmones, bet jos 
negali išparceliuoti žmogiškojo gy- 
i enimo — tai padaro tik ignoranci- 
ja. — CHARLES LILLARD

Solistė NERIJA LINKEVIČIŪTĖ, čikagietė. Ji su sol. BERNARDU PRA
PUOLENIU dalyvaus kabaretinio vakaro programoje Toronte, Anapilio 
salėje, rugsėjo 23 d.

Konkursas jaunimui
S. m. pradžioje Pasaulio Lie

tuvių Jaunimo Sąjunga paskel
bė pasaulinio masto rašinių kon
kursą visam jaunimui 16-35 
m. amžiaus. Nors konkursas jau 
artėja prie galo (darbai turi bū
ti mums atsiųsti iki š.m. gruo
džio 1 d.), mes vis dar girdime 
pasiteiravimų apie taisykles. 
Taigi pakartojame visas PLJS 
rašinių konkurso taisykles, pri
dėdami informaciją apie pre- 
premijų paskirstymą.

Dėkojame visiems konkurso 
mecenatams. Lig šiol mums pri
žadėjo ar jau įteikė aukas šie 
vienetai ir paskiri asemnys: 
Rodney miestelio lietuvių klu
bas, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, žurnalistų Sąjunga, Vy
dūno Jaunimo Fondas, Kanados 
LJS, P. Adamonis (Montrealis), 
V. Matulaitis (Weston), V. ir G. 
Agurkiai (Hamiltonas), L. Bal
sys (Torontas), O. šiurnienė 
(Delhi), J. ir A. Kutra (Santa 
Monica). Nuoširdus ačiū! Ka
dangi šių mecenatų aukos ne
padengs visų premijų, PLJS 
mielai priims aukas ir iš kitų, 
kurie domisi lietuviško žodžio 
išlaikymu mūsų jaunimo tarpe.

Kas gali dalyvauti?
Visų kraštų lietuvių jaunimas 

16-35 m-, amžiaus, išskyrus centrinės 
PLJS valdybos narius.

Amžiaus grupės
Konkursas suskirstytas į dvi dalis 

pagal amžių: a. 16-24 m., b. 25-35 m.
Rašinių sritys

a. beletristika — grožinė literatū
ra: apysaka, anekdotas, novelė ir 
pan.; b. poezija — eilėraštis ar eilė

Garsėjanti
Hamiltono, Ont., miesto dien

raščio “The Spectator” skilty
se vis dažniau tenka matyti lie
tuvaitės Anitos Pakalniškytės 
pavardę. Š.m. liepos 17 d. dien
raščio muzikos kritikas Antony 
Hammond, recenzuodamas Mo
hawk College pastatytą Bizet 
operą “Carmen”, apie Anitą ra
šo: “It was a great pleasure to 
hear and see the development 
of Anita Pakalniskis singing 
Frasquita with a pure, fresh 
soprano, well focused and un
der excellent control. She has 
improved greatly over the sea
sons, and may have a great fu
ture”.

1974 m. lapkričio 1 d. tas pats 
muzikos kritikas tame pačiame 
dienrašty, recenzuodamas “Ha
milton Place” atliktą Menotti 
operą “The Telephon”, apie Pa
kalniškytę rašė: “It was well 
sung and acted by Anita Pakal
niskis. The program informed 
me that Miss Pakalniskis is 
only 16 years old; if so, hers 
was an extraordinarily polished 
performance and I hope she 

Tariasi pasaulio lietuvių jaunimo kongreso reikalais V. Vokietijoje. Iš kai
rės: V. Damijonaitis, Kondrataitė, A. Smitas, Valiūnas

raščių rinkinys; c. žurnalistika — 
reportažas, aprašymas tikro įvykio, 
svarstymas aktualaus klausimo ir 
pan.; d. dvikalbė sritis nemokan
tiems lietuviškai: dalyvis parašo 
straipsnį savo krašto kalba (rašinio 
turinys turi liesti lietuvišką temą), 
rašinys turi būti ne beletristinio, bet 
žurnalistinio pobūdžio; autorius pasi
rūpina, kad kas nors išverstų jo dar
bą į taisyklingą lietuvių kalbą.

Temos ir ilgis
Dalyviai laisvai pasirenka temą ir 

rašinio ilgį.
Kur ir kaip siųsti?

Rašiniai turi būti parašyti maši
nėle (praleidžiant vieną eilutę); 
ant kiekvieno lapo pažymėti slapy
vardį, o į atskirą vokelį įdėti tikrą 
pavardę ir adresą (pažymėti amžiaus 
grupę ir rašinio sritį); dvikalbės sri
ties dalyviai siunčia originalą ir ver
timą. Rašinius siusti į būstinę: 
“PLJS KONKURSAS”, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Out., Canada M6P 
1A6 iki 1978 m. gruodžio 1 d.

Vertintojų komisija
Komisiją sudaro trys akademikai: 

dr. R. Šilbajoris, dr. D. Valiukėnaitė, 
V. Mickevičius.

Premijos
16-24 m. — pirma premija kiek

vienoje rašinių srityje — $150 (ka- 
nadiškų); antra premija kiekvienoje 
rašinių srityje — $50; 25-35 m. — 
pirma premija kiekvienoje rašinių 
srityje $200; antra premija kiekvie
noje rašinių srityje — $75.

Brošiūra
PLJS paskelbs visų dalyvių pavar

des, kraštus ir rašinių temas. Jei 
atsiras labai gerų rašinių ar eilėraš
čių, PLJS juos išspausdins specia
lioje brošiūroje, kuri bus platinama 
IV jaunimo kongreso metu.

K. Parėštytė, PLJS

lietuvaitė
will be persuaded to turn her 
attention to more worthwile 
things”.

Nuo pirmo jo recenzinio 
straipsnio praėjo ketveri metai. 
Iš jo žodžių matyt solistės pada
ryta didelė pažanga, jei mini 
net “. . . may have a great fu
ture.”

Hamiltono teatro rūmuose 
“Hamilton Place”, kurie laiko
mi vienais iš geriausių š. Ame
rikoje, rengiamiems serijiniams 
koncertams Anita Pakalniškytė 
yra pakviesta 1979 m. balan
džio 1 d. atlikti soprano vaidme
nį vokiečių kompozitoriaus Orff 
muzikos veikale “Carmina Bu
raną”.

Reikia tik linkėti, kad A. Pa
kalniškytė ir toliau turėtų tiek 
pasiryžimo bei ištvermės tęsti 
jau gerokai įpusėtą darbą dai
nos mene, kuris reikalauja daug 
laiko. O jį reikia rasti šalia far
macijos studijų universitete 
(treti metai). Pasak jos, farma
cija — kūnui, muzika — sielai 
ir tėvynei.

J. šarapnickas

Kabaretinis vakaras
Toronte G. JUOZAPAVIČIŪTE

Kai ateina laikas telkti lėšas, 
jieškoma būdų sutraukti kuo 
daugiau žmonių, kurie nesigai
lėtų paaukoti kuriam nors rei
kalui lėšų ir tuo pačiu jaustų
si, kad aukodami ką nors ir pa
tys gavo. Dažnai, ypač iš lietu
vių yra prašoma daug aukų la
bai vertingiems dalykams, bet 
rečiau duodama proga aukojan
čiam tuo pačiu metu ir pasi
linksminti. Artėja Ketvirtasis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas ir liko tik vieneri 
metai Toronte veikiančiai Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdybai iki jos kadencijos 
galo. Šiems paskutiniams me
tams liko dar daug darbų. Rei
kia pradėti didįjį Kongresui lė
šų telkimo vajų. Ateinantys me
tai bus pilni parengimų, ypač 
Kanadoje, kuriuos organizuos 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
junga, Jaunimo Kongreso Ka
nadoje finansų komiteto dalis, 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės valdyba. Pradedant po il
gos vasaros atostogų veiklos se
zoną Toronte, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga ėmėsi ini
ciatyvos, kol kitos finansų tel
kimo institucijos susiorgani
zuos, pradėti ir Kongresui fi
nansų telkimą įdomiu paren
gimu.

Susitarta su sol. Nerija Lin
kevičiūte ir sol. Bernardu Pra
puoleniu iš Čikagos surengti 
originalų vakarą torontiečiams 
— įdomų ir jaunimui, ir vyres
niesiems. Sutarta pirmą kartą 
Toronte surengti lietuvišką ka
baretinį vakarą. Tai vakaras su 
įvairia programa — šokiais, 
muzika, dainomis, užkandžiais 
ir gėrimais. Nerija ir Bernar
das specialiai ruošiasi progra
mai ir atvyks su lietuviška nak
tinio klubo pobūdžio programa. 
Jų dainos atliekamos duetais. 
Bus dvi programos dalys tarp 
šokių. Nepavykus gauti lietuviš
ko orkestro, susitarta su uk
rainiečių orkestru “Vinohrad”, 
kuris groja įvairaus pobūdžio 
muziką.

Solistai Nerija ir Bernardas 
jau plačiai žinomi pasaulyje lie
tuviškose kolonijose kaip atlie

All Languages Service

Vertėjai raštu ir žodžiu per 60 kalbų
Suite 1105, 67 Yonge St., Toronto, Ont. M5E. 1J8

Tel. 361-0303
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John (Jonas) PAŠKUS, 
atstovaujantis didžiausiai ir seniausiai nekilnojamo 
turto įstaigai pietų Floridoje, mielai jums patarnaus.

3640 N. Federal H-way, 
Pompano Beach,

REALTORS Fla* 33064' USA

Įstaigos telefonas: Vakarais ir nedarbo metu:
1-305-782-4422 1-305-946-4389

Uždirbsite ekstra pinigu parduodami 
Taupomuosius Kanados Lakštus

Ir vėl šiais metais galite uždirbti ekstra dolerių, pardavi
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kantys įvairią ir įdomią progra
mą. Jie su koncertais yra apke
liavę visas š. Amerikos lietu
viškas kolonijas. Jiedu aplankė 
P. Amerikos kraštus su koncer
tais 1975 m., padėdami tenai su
telkti reikalingas lėšas Trečia
jam Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresui. 1976 ir ’77 m. kon
certavo Australijos lietuvių ko
lonijose. š. m. spalio mėnesį 
vyksta su koncertais į Angliją 
taip pat padėti telkti lėšas IV 
PL Jaunimo Kongreso ruošai 
Anglijoje.

Nerija ir Bernardas nesigai
li savo talentų lietuviškiems rei
kalams. Ir į Torontą jiedu at
vyksta padėti PLJS valdybai 
sukelti veiklai reikalingas lėšas. 
Visos kolonijos, kuriose jie yra 
bent kartą koncertavę arba pa
sirodę su įvairia programa, jų 
laukia ir vėl.

Nerija ir Bernardas turi tokį 
pasisekimą kaip tik todėl, kad 
pajėgia pasirodyti įvairiai: gali 
atlikti operinio stiliaus koncer
tus, lietuvių liaudies dainas, est
radinio pobūdžio dainas. Jiedu 
paįvairina savo repertuarą šo
kiais ir inscenizacijomis bei vai
dyba. Abudu yra profesijonalai 
dainininkai, kurie šalia savo 
kasdieninių profesijų dainuoja 
ir nelietuvių tarpe. Abudu reiš
kiasi Čikagos Lietuvių Opero
je. Bernardas Prapuolenis šiuo 
metu dainuoja su simfoniniu 
Čikagos orkestru.

Prie jų prisideda energingas 
ir pilnas muzikai entuziazmo to
rontiškis Jonas Govėdas, kuris 
pasireiškė ir dainų šventėje 
kaip talentingas muzikas.

Taigi, rugsėjo 23 d. pirmą 
kartą Toronte įvykstančiame 
kabaretiniame vakare Anapilio 
salėje galime tikėtis jaunų talen
tų naujoviškos ir įdomios pro
gramos.

* Etnografas kun. A. Krasauskas 
labai augštino lietuvių kalbą. Jis pa
stebėjo, kad Lietuvos dvarininkai 
gėdijosi savo tarpe kalbėti lietuviš
kai, tačiau jie nesigėdijo kalbėti ne
taisyklinga lenkų kalba, norėdami 
pasirodyti didžlenkiais, nors jie ne
turėjo jokio supratimo apie lenkų 
kalbos gramatiką. PR. ČEPĖNAS



Gimtasis Vydūno namas Jonaičiuose. Prie jo pritvirtinta memorialinė lenta su įrašu: “Lietuvių rašytojo, filosofo 
ir kultūros veikėjo Vydūno — Viliaus Storastos (1868-1953) gimtinė.” Kitoje nuotraukoje — dail. K. Šimonio 
pieštas Vydūno portretas (Klaipėdos paveikslų galerija)

Palaidotas prof. Zeliauskas

Vydūnas
Šimto dešimt

- savito kelio žmogus 
metų gimimo ir dvidešimt penkerių metų mirties 
sukaktis mistinio žvilgsnio rašytojo

A. KALNIUS

Jeigu spauda neprasitartų, 
tai mažai kas ir bežinotų, jog 
šiemet vienam iš mūsų tautai 
nusipelniusių žymūnų — Viliui 
Storastai-Vydūnui sukako 110 
metų nuo jo gimimo ir 25 metai 
— nuo jo mirties. Iš tikrųjų tai 
yra reta ir tauri asmenybė, ku
rią reikia paminėti, o jaunajai 
kartai su ja susipažinti ir dau
geliu atvejų į ją atsiremti, tary
tum į tautinės kultūros koloną. 
Tad ir dirstelkime, dėlko ši as
menybė yra iškili ir iš kokių šal
tinių ji sėmėsi dvasinių verty
bių, kurios ją įrikiavo į mūsų 
dvasios augštuolių gretas.

Šiose gretose Vydūnas gero
kai skyrėsi nuo savo amžininkų 
savo dvasine kultūra, kuri su
brendo Tolimųjų Rytų, ypač in- 
diečių kultūros įtakoje, kai tuo 
tarpu jo anuometininkai buvo 
stipriai susiję su Vakarų ir iš 
dalies rusų kultūra. Žinoma, tai 
dar nereiškia, kad Vakarų pa
saulis Vydūnui būtų nedaręs įta
kos.

Pradžios mokslą ir pradinės 
mokyklos mokytojo diplomą jis 
gavo Maž. Lietuvoj, o vidurinės 
mokyklos cenzą Karaliaučiuje, 
išlaikęs atitinkamus egzaminus. 
Mokytojaudamas Tilžės berniu
kų gimnazijoje, vasaros atosto
gų metu Vydūnas studijavo 
Greifsvaldo, Halės, Leipcigo ir 
Berlyno universitetuose filosofi
ją, sociologiją, religijos, meno ir 
literatūros istoriją, prancūzų, 
anglų ir sanskrito kalbas.

Šitoks studijuotų dalykų de
rinys jį įgalino savo akiratį plės
ti individualiai ir tokiu būdu iš
ugdyti savitą asmenybę, gerokai 
skirtingą nuo kitų. Aure, religi
nėje srityje skaitymas S. Testa
mento jį paveikia atstumiančiai, 
kai tuo tarpu N. Testamente jis 
randa daugybę žavių pavyzdžių.
Betgi nesitenkindamas vien tik 
krikščionybe, jis tyrinėja indie- 
čių šventraščius, sukurtus gies
mių, himnų ir maldų forma 
2000-1000 prieš Kristų, nagri
nėja jam prieinamus teosofinius 
raštus bei sąjūdžius. Tiesa, in- 
diečių tikybinės pažiūros ir kul
to dalykai jį labiau viliojo nei 
krikščionybė, tačiau, kaip reli
ginės formos, jis nepasirinko nei 
vienos, nei kitos. Jis veikiau pa
linko į misticizmą, kuris ir tapo 
jo didžiuoju charakterio bruo
žu, jį skyrusiu nuo savo bendra
amžių.

Dėlto jo ir filosofiniai svars
tymai, sakysim, kad ir apie vi
satos sąrangą, apie žmogaus sie
lą, sąžinę, laisvę, mirtį ir 1.1., 
yra susiję su jo mistiniu nusitei
kimu. Kaikurie jo net ir elgesio 
reiškiniai nevienam buvo keis
toki, sunkiai suvokiami ir dėlto 
klaidingai interpretuojami. An
tai jis, būdamas kur nors sve
čiuose, atėjus gulto metui, išsi
traukia iš kišenėlės kompasą ir 
savo lovos galvūgalį atsuka Į 
pietus. Esą tai reikalinga tinka
mai kraujo apytakai ir geram 
poilsiui. Arba štai kokį keistoką 
poelgį savo disertacijoje apie 
Vydūną užrašė S. šemerys. Vy
dūnas svečiuose: “Stalo gale, pa
čioje garbingiausioje vietoje, sė
dėjo Vydūnas. Jis nevalgė patie
kalų ir negėrė kavos, nei vyno, 
o tik paprašė virinto karšto van
dens stiklinę, į kurią įbėrė iš tū
telės kažin kokių miltelių ir van
duo stiklinėje nusidažė gražia 
žalia spalva. Paskui jis išsiėmė 
iš kišenės kitą tūtelę, iš kurios 
pasižėrė sau j saują trupinių, ku
riuos jis dėjosi į burną ir užsi
gėrė tuo savo pagamintu žaliu 
skystimu. Ir tai viskas nė kiek 

nekliudė gerai vaišių nuotaikai, 
nes niekas iš tokio Vydūno elge
sio nesistebėjo” (“Lietuvos Žve
jys”, 1978.IV.2, nr. 14).

Dar vieną, rečiau žinomą Vy
dūno savybę savo atsiminimuose 
“Svečiuose pas Vydūną” užrašė 
mokyt. Pranas Mikalauskas, o 
tame pačiame “L. žvejo” nume
ryje atpasakojo B. Aleknavičius: 
“Pr. Mikalauskas vaizdžiai apra
šo susitikimą su Vydūnu jo bute 
Tilžėje. Jaunystėje Pranas sun
kiai sirgo. Gydytojai atsisakė 
betkuo padėti. Vilkijos gimnazi
joje Pranas jau anksčiau buvo 
matęs Vydūną, girdėjęs jo įtai
gią kalbą ir juo tikėjo. Jis tikė
jo ir tuo, kad jeigu dar kartą 
pamatys Vydūną, pakalbės su 
juo, paklausys jo patarimų, tai, 
be abejo, pasveiks. Motina ark
liais 120 kilometrų sergantį sū
nų vežė į Tilžę. Vydūno įtaiga 
jaunuoliui padėjo. Pranas pas
veiko” ir dažnai prisimindavo: 
“Jeigu dabar esu kartu su jumis, 
tai turiu būti dėkingas tik Vydū
nui”.

Gal kaikas iš vyresniosios kar
tos ir dabar atsimena ar net yra 
pastebėjęs, kad Vydūnas buvo 
griežtas vegetaras, kad jis nedė
vėjęs viršutinių baltinių su kie
ta apikakle, kad vietoje kakla
raiščio užsidėdavo tautinę juos
telę ir t. t. Betgi visa tai buvo 
asmeninio pobūdžio reiškiniai, 
kuriais niekas nesistebėjo. Ta
čiau savo doriniu nusiteikimu 
jis žavėjo visus, kurie jį pažino
jo ar bent girdėjo.

* * *
Nevieno Vydūnas buvo laiko

mas dvasios milžinu arba lietu
viškuoju “Mahatma”, atseit, dva
singuoju. Jo supratimu dorinis 
tobulumas ir pilnutinis sąmo
ningumas, t. y. dvasingumas, 
įgyjamas ne vienu sielos įsikū
nijimu, o sugrįžimu į žemę dau
gelį kartų. Atseit, jis tikėjo re
inkarnacija. Dėlto jam ir mirtis 
buvo ne kas kita, kaip gyvybės 
reiškinio kaitaliojimasis. Tai lyg 
ir sielos kelionė į “Pažadėtąją 
žemę”, vis sustojant ir sustojant 
gana ilgoje gyvenimo stočių ei
lėje.

Vydūnas buvo neabejotinai di
dis patriotas. Jis labai vertino 
tautą ir net, sakyčiau, su misti
niu nusiteikimu teigė, jog su
grįžti į Visatos Priežastį galima 
tik per tautą. Vadinasi, tauta yra 
didis žmogaus tobulėjimo moty
vas. Šitaip ją suprasdamas, jis 
kaikuriuos ir jos gyvenimo reiš
kinius, kaip kūrybą, ypač žodi
nę, laikė ginklu tautos gėriui 
apginti, o blogiui pasmerkti ir 
jam sunaikinti. Menas jam taip 
pat nebuvo pats sau tikslas, bet 
žmogiškojo tobulumo ugdytojas.

•!’
Turėdamas tokią gilią tauti

nę sąmonę, Vydūnas nepagailė
jo jos ugdymui ir kultūrinimui 
nei laiko, nei jėgų. Intensyviau
sias darbas prasidėjo Tilžėje, į 
kurią jis buvo perkeltas iš Kintų 
pradinės mokyklos kaip fiziškai 
silpno sudėjimo mokytojas. O 
jam, atrodo, to tik ir bereikėjo: 
po kelių “tremties” metų jis jau 
vadovavo Tilžės lietuvių bažny
tiniam chorui, kuris netrukus 
persiorganizavo į Tilžės lietuvių 
giedotojų draugiją, susidariusia 
palankesnes sąlygas kultūrinei 
veiklai. Dabar Vydūnas ne tik 
koncertavo, bet ir rengė vaidini
mus, dažniausiai savo para
šytus, kurių jis iš viso sukūrė 
per 30. Be to, dainų repertuarą 
pradžioje taip pat sudarė jo pa
ties muzikos kūriniai. Vėliau jį 
papildė ir kitų žinomų kompozi
torių kūriniais.

Per 40 savo veiklos metų cho

ras surengė apie 200 koncertų. 
Jis tris kartus buvo nuvykęs 
koncertuoti net į Šveicariją. Ki
tos išvykos buvo vietinio pobū
džio: Tilžė, Rambyno kalnas ir 
apylinkės.

Pats Vydūnas, kaip dirigen
tas, nebuvo užsidaręs. Jis ne
kartą yra dirigavęs ir Klaipėdo
je įsikūrusios lietuvių giedoto
jų draugijos chorui, šio choro 
dainininkai būdavę labai paten
kinti Vydūno atvykimu, nes jis 
diriguodavęs ne tik rankomis, 
bet ir savo veido išraiška, kuri 
palengvindavusi dainininkui ati
tinkamai nusiteikti.

Lietuviška daina ir teatras 
buvo ne vieninteliai motyvai sa
vo tautai šviesti. Jis taip pat rū
pinosi ir lietuviška knyga, skai
tė paskaitas, sakė kalbas ir pan. 
1904 m., susitaręs su L. Smala
kyte, jis įsteigė lietuviškų knygų 
leidyklą “Rūta”. Savo laimei 
jis turėjo gerų bendradarbių bei 
rėmėjų, štai vienas iš jo gerbė
jų, klaipėdietis visuomeninin
kas Ansas Bruožis, mirdamas 
visą savo turtą užrašė šiai knygų 
leidyklai, kuri per 34 savo veik
los metus išleido apie 50 knygų.

O kur dar jo leidžiami ir reda
guojami žurnalai: “Šaltinis”, 
“Jaunimas”, “Naujovė”, “Dar
bymetis”? Šiuos laikraščius daž
niausiai pats ir prirašydavo, ne
žiūrint į tai, kad jis buvo pasto
vus ir kitų lietuviškų laikraščių 
bendradarbis. Savo kultūrine 
veikla, ypač spaudos srityje, jis 
yra panašus į prof. P. Dovydaitį. 
Ne be reikalo tad Vydūnui jo 
60-to gimtadienio proga Lietu
vos universitetas už jo nuopel
nus lietuvių tautos kultūrai su
teikė garbės daktaro laipsnį.

* * *
Reikia pasakyti, kad Vydūno 

atminimas yra gyvas ir tėvynė
je. Antai, 1968 m. kovo m. 22 d. 
Vilniaus universiteto kolonų sa
lėje buvo susirinkęs gausus vi
suomenės būrys profesorių, ra
šytojų, studentų ir kt. paminėti 
100-tųjų Vydūno gimimo meti
nių. Čia įvairių sričių specialis
tai aptarė jo kultūrinę veiklą, 
filosofiją, dramaturgiją ir t. t. 
Pažinojusieji Vydūną papasako
jo apie jį įdomių atsiminimų. 
Studentų teatro grupė suvaidi
no ištraukas iš Vydūno dramos 
“Pasaulio gaisras” ir “Amžinoji 
ugnis”.

Kovo 24-ją šis jubilėjus buvo 
panašiai atšvęstas ir Kauno poli
technikos institute. 1968 m. 
spalio 5 d. to paties Vilniaus 
universiteto Serbievijaus kieme 
įvyko pilnas “Pasaulio gaisro” 
pastatymas-premjera, suvaidin
ta tos pačios teatralų grupės, 
kuri pavasarį suvaidino tik iš
traukas. Šį įvykį “Pergalėje” 
aprašė kritikas J. Lankutis. 
Štai keletas to aprašymo eilučių: 
“Tarsi atsivėrė amžių anga. Ne
jučiomis kilo mintis, kad, gal 
būt, žiloje universiteto senovė
je, jėzuitų akademijos laikais, 
prie šių sienų panašiai rinkda
vosi žiūrėti viduramžiškų miste
rijų. Atrodė, iš už tamsių kon
traforsų ir nišų pasirodys praei
ties šešėliai, pasigirs balsai iš 
amžių glūdumos. . . Ir jie iš tik
ro pasirodė. Kilo iš kažkur ne
matomi, ėjo į blyškią šviesą ir 
vėl nyko, tarsi į žemę prasmeg
dami. . .”

To paties mėnesio 19 d. “Pa
saulio gaisro” ištrauką Vilniaus 
universiteto studentai suvaidi
no ir Vydūno gimtavietėje Jo
naičiuose. Ta pačia proga prie 
namo, stovinčio Jonaičių sovcho- 
zo centre, buvo pritvirtinta 
skulpt. VI. žuklio memorialinė 
lenta: “Lietuvių rašytojo, filo-

MONS. KL, RAZMINAS

Po ilgos ir sunkios ligos š.m. 
rugpjūčio 20 dieną Romoje, 
Šv. Jono ligoninėje, mirė vienas 
žymiųjų lietuvių saleziečių ku
nigų, būtent prof. dr. Juozas Ze
liauskas.

Velionis buvo gimęs 1913. 
XII. 13 Ragujų kaime, Pasva
lio valsčiuje. Baigęs 5 gimnazi
jos klases Pasvalyje, 1932 m. 
įstojo saleziečių vienuolijon ir 
toliau mokėsi Italijoje, Torino 
saleziečių mokyklose. Kunigu 
įšventintas 1940. VI. 23, studi
javo kanonų teisę; apgynęs di
sertaciją, gavo kanonų teisės 
daktaro laipsnį.

Po II D. karo velionis rūpino
si lietuviais pabėgėliais Italijo
je ir lietuviais studentais Pizos 
universitete. 1952 m. Castel- 
nuovo Don Bosco mieste įsteigė 
lietuvių saleziečių gimnaziją ir 
jai vadovavo šešerius metus. Po 
to dėstė augštosiose saleziečių 
mokyklose ir trejus metus kaip 
generalinis direktorius vadova
vo Vatikano Poliglotos ir “L’Os- 
servatore Romano” spaustu
vėm. Vatikano dienraštis “L’Os- 
servatore Romano” rugpjūčio 
21-22 d. laidoje paskelbė išsa
mų straipsnį, augštai įvertinda
mas didelę velionies meilę Lie
tuvai ir jo pasišventimą salezie
čių vienuolijos veikloje. Vatika
no dienraštis ypač įvertino jo 
darbą “L’Osservatore Romano” 
tarnyboje. Tame laikotarpyje, 
pažymi Vatikano dienraštis, ku
nigas Zeliauskas turėjo garbės 
sutikti popiežių Paulių, lankan
tį Vatikano spaustuves ir “L’Os-

Teatro
J. KUPRIONIS

Prieš keletą mėnesių išėjo iš 
spaudos J. Kaributo veikalas 
“Teatriniais vargo keliais.” Iš
leistas autoriaus lėšomis, 190 
puslapių, gausiai iliustruotas, 
dailiai kietais viršeliais įrištas, 
spausdintas Romoj, saleziečių 
spaustuvėj.

Tai autoriaus atsiminimai iš 
jo teatrinės 50 metų veiklos. 
Čia pasakojama, kaip kaimo 
berniukas, trokštantis veikti 
teatro srity, žengia “per skaus
mus į garbę”.

Teatrinis žanras, gyvenimui 
vaizduoti naudojamas nuo pat 
seniausių laikų. Jau antikiniais 
laikais graikai ir romėnai turė
jo teatrinius vaidinimus. Vėles
niais laikais visuose kraštuose 
jis plėtojosi, įgaudamas labai 
įmantrias formas.

Lietuvoje teatro meną pirmie
ji ėmėsi kultyvuoti jėzuitai Vil
niuje prie jų įsteigto universi
teto. Pirmasis pastatymas buvo 
lotyniškas — komedija “Her- 
kules” 1591 m. Iki 18 šimtme
čio pradžios jėzuitams konku
rentų nebuvo. Tik vėliau teatri
nių vaidinimų ėmėsi ir kaiku- 
rios kitos mokyklos. Bet 1795 
m. Lietuvai patekus į rusų (tada 
carinių) valdžią, visas lietuviš
kasis gyvenimas buvo visais bū
dais slopinamas. Suprantama, 
joks teatrinis pasireiškimas ne
buvo įmanomas. Tik su XX š. 
pradžia rusiškojo erelio nagai 
pradėjo atšipti, ir lietuviai ėmė 
atsigauti. Prasidėjo gegužinių 
ir teatrinių vaidinimų rengi
mas. Sales tada turėjo atstoti 
didesnieji ūkininkų pastatai — 
kluonai, kai pavasariop jie ištuš
tėdavo. Tokia “teatro salė” bū
davo išpuošiama berželiais, sce
na — paklodėmis. Tokiame 
teatre pradėjo vaidinti ir J. 
Kaributas. Tai mėgėjiškai sava
moksliški mėginimai.

Toliau autorius pasakoja, 
kaip jis, kaimo berniukas, pate
ko į didžiulį miestą — Kauną, 
aprašo pirmuosius įspūdžius, 
pamačius “tikrojo teatro” vaidi- 

sofo ir kultūros veikėjo Vydūno 
— Viliaus Storastos (1868-1953) 
gimtinė”.

Į šias iškilmes taip pat atvyko 
daugybė svečių iš Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Šilutės ir kitur. 
Pasakyta kalbų, papasakota at
siminimų, padainuota dainų.

:J:

Vilius Storasta (Vydūnas — 
jo pasirinktasis vardas) gimė 
1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose, 
netoli Šilutės. Jo tėvas taip pat 
buvo šviesus, praktikuojąs liu
teronų tikėjimą žmogus. Vydū
nas prie jokios tikybos buvo ne
pritapęs, turbūt savo pažiūro
mis nenorėdamas drumsti tikin
čiųjų nusiteikimo.

Motina — Marija Ašmonaitė.
Vydūnas mirė 1953 m. vasa

rio 20 d. Detmolde, Vokietijoje. 
Tenai ir palaidotas. Neteko gir
dėti, kas rūpinasi jo kapu.

servatore Romano” instituciją.
Dėl nesveikatos 1965 m. pasi

traukęs iš taip atsakingų parei
gų, kun. J. Zeliauskas profeso
riavo saleziečių universitete Ro
moje ir vadovavo lietuviam sa
leziečiam Frascati mieste prie 
Romos. Paskutiniais metais, vis 
dažniau sirgdamas, gyveno Tes- 
taccio saleziečių namuose Ro
moje. Velionis, pažymi Vatika
no dienraščio straipsnis, paliko 
gražiausią vienuoliškojo darbš
tumo pavyzdį, nepalaužiamą pa
sitikėjimą Dievu ir ištikimybę 
savo kenčiančiai tėvynei.

Kun. J. Zeliausko laidotuvėse 
rugpjūčio 22 d. Testaccio šven
tovėje dalyvavo kardinolas An
tonio Samorė, Europos lietuvių 
vyskupas Antanas Deksnys, lie
tuviai vyskupai iš Tėvynės vys
kupas Juozas Matulaitis-Labu-
kas, vysk. Romualdas Krikščiū
nas ir du saleziečiai vyskupai. 
Gedulo Mišias aukojo keturi 
vyskupai ir 50 saleziečių kuni
gu, kurių tarpe koncelebravo 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
rektorius prel. Ladas Tulaba, 
mons. Kl. Razminas, Frascatti 
liet, saleziečių direktorius kun. 
M. Burba, salezietis kunigas St. 
Petraitis ir Rumšiškės klebonas 
kun. J. žemaitis — salezietis iš 
Lietuvos. Kun. J. Zeliauskas 
palaidotas Tėvų saleziečių mau- 
zolėjuje Campo Verano kapuo
se Romoje.

Tegu dangaus palaima sutei
kia amžinojo džiaugsmo taip uo
liam ir pasišventusiam lietuviui 
kunigui, visą gyvenimą paauko
jusiam Tėvynės ir Dievo tarny
bai.

keliais
nimą, savo pastangas lankyti 
dramos studiją ir pasiekti vals
tybinio teatro sceną. Teatrinis 
gyvenimas su jo užkulisiais yra 
gana savotiškas. Autorius patei
kia įvairių “užsceninių” epizo
dų.

Atsidūręs išeivijoje, autorius 
šios srities taip pat neapleido. 
Vokietijoje stovykliniame lietu
viu gyvenime teatras paįvairin
davo jų dienas. Persikėlus į už
jūrius, nors teatrinės sąlygos 
nebuvo ir dabar nėra labai pa
lankios, bet vistiek veikiama. 
Autorius nuo 1954 m. pastoviai 
apsigyveno Los Angeles ir čia 
apie 15 metų gana aktyviai reiš
kėsi, režisuodamas ir vaidinda
mas visoje eilėje sceninių vei
kalų. šalia to, jis yra užmezgęs 
ir iki šiol palaiko artimus ry
šius su Hollywoodo žvaigždė
mis, išvystydamas platoką žur
nalistinę veiklą.

Visa tai dienoraščio forma 
autorius yra paskelbęs šiame 
leidinyje. Besidomintiems lie
tuviškojo teatro raida, šis leidi
nys pateikia įdomios medžiagos.

Premija Tomui 
Venclovai

XII-oji Vinco Krėvės literatū
ros premija paskirta poetui To
mui Venclovai už jo poezijos 
knygą “98 eilėraščiai”. Vertin
tojų komisiją sudarė: dr. H. 
Nagys — pirm., Lietuvių Rašy
tojų Dr-jos atstovas; V. žižys 
— sekretorius, Lietuvių Akade
minio Sambūrio atstovas; na
riai — dr. Ilona Gražytė-Mazi- 
liauskienė, Monika Jonynienė 
ir J. šiaučiulis — KLB-nės at
stovas.

Premija paskirta didele balsų 
dauguma. Galutiniame balsavi
me dar kandidatavo šios knygos: 
Jurgio Jankaus “Ir nebepasima- 
tėm”, Kazio Bradūno “Alkana 
kelionė”, Aldonos Veščiūnaitės 
“žodžiai kaip salos” ir Vitalijos 
Bogutaitės “Po vasaros” (išleis
tos 1976-77 m.).

Iškimingas premijos įteikimas 
bus 1978 m. lapkričio 4 d. Mont- 
realyje.

Premiją (500 dol.) skiria kas 
antri metai Lietuvių Akademi
nis Sambūris Montrealyje už 
išeivijoje išleistas, dar nepremi
juotas ir vertintojų komisijai 
atsiųstas grožinės literatūros 
knygas.

Atsiųsta paminėti
AKIRAČIAI nr. 7, 1978 m. liepa. 

Atviro žodžio mėnraštis. Leidėjas — 
“Viewpoint Press”, Ine., 6821 So. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

MŪSŲ SPARNAI nr. 44, 1978 m. 
birželis. Lietuvių evangelikų refor
matų žurnalas. Adresas: 5230 So. Ar
tesian Ave., Chicago, Ill. 60632, USA.

VYTIEČIŲ DIENOS nr. 2(42), 
1978 m. birželio 5 d. Informacinis 
Toronto “Vyčio” sporto klubo biu
letenis. Redaguoja A. Supronas, 15 
Doddington Dr., Toronto, Ont. M8Y 
1S3.
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<1 h m11 Ulių JI VEIKLOJE
V. VOKIETIJOJ LEIDŽIAMAS 

moterims skirtas žurnalas “Brigitte” 
14 nr. paskyrė net du puslapius pa
sižymėjusiai šlagerių dainininkei Le
nai Valaitytei. Antraštė skelbia: 
“Labiausiai ji norėtų dainuoti lietu
vių liaudies dainas". Antrinėje ant
raštėje rašoma: "Lena Valaitis, 34 
metų amžiaus ateivė iš Lietuvos, yra 
sėkminga šlagerių dainininkė, mėgs
tama publikos, bet tik retais atvejais 
patenkinta savimi”. Iš Benno Krollio 
rašinio sužinome, kad L. Valaitytė 
gimė 1943 m. rudenį Klaipėdoje, kai 
jos tėvas jau buvo žuvęs kare su So
vietų Sąjungą. V. Vokietijoje perėjo 
net 24 stovyklas. Lankė lietuvių 
gimnaziją Hessene, tačiau jos nebai
gė. Be abiturientės brandos atesta
to jai pavyko gauti darbą Frankfur
to pašte. Siame mieste, būdama 19 
metų amžiaus, ji laimėjo jaunųjų
talentų varžybas, padainavusi du 
šlagerius — "Vasaros dienos" ir 
“Maskvos naktys". Tada ir prasidė
jo jos kilimas pramoginėje muziko
je su plokštelėmis bei koncertais. 
Buvo ištekėjusi už pramonininko R. 
Wiedmanno, bet išsiskyrė, pastara
jam pareikalavus atsisakyti daininin
kės karjeros. Savo namuose gamina 
lietuviškus patiekalus, kuriais pavai
šino ir straipsnio autorių. 1975 m. 
L. Valaitytė pasirašė 6 metų sutartį 
su plokštelių gamyklos savininku 
Jack White (Horstu Nessbaumu, bu
vusiu profesiniu futbolo žaidėju), 
įsipareigodama dainuoti tik jo parū
pintas kompozicijas. Dėl šios sutar
ties ji dabar negali paruošti ir įdai
nuoti lietuviškų liaudies dainų 
plokštelės. Sutartis pasibaigsianti tik 
1980 m. gruodžio 31 d. Remiantis vė
lesniu Hamburgo laikraščio “Mor- 
genpost’ pranešimu liepos 21 d., 
Jack White nutraukė sutartį su L. 
Valaityte, nepatenkintas jos kelia
mais reikalavimais, kad dainas jai 
aranžuotų jos pačios pasirinkti mu
zikai. Atrodo, L. Valaitytė dabar ga
lės savo repertuarą praplėsti lietu
vių liaudies dainomis. į akis krinta 
sveikintinas faktas, kad ši ateivė iš 
Lietuvos, dainuodama vokiečiams, 
pasiliko savo lietuvišką mergautinę 
pavardę ir kad toji pavardė nesu
trukdė jos iškilimo.

, PARYŽIETIS SKULPTORIUS 
ANTANAS MONEYS liepos 17 — 

■rugsėjo 3 d. d. darbavosi vasarinėje 
Europos vaizduojamojo meno akade
mijoje Triere, V. Vokietijoje. Marti- 
ner Hof meno centre surengtuose 
kursuose jis vadovavo medžio ir ak
mens skulptūrų skyriui, kurį lankė 
pradedantieji ir jau pažengusieji 
skulptoriai. Plačią informaciją apie 
A. Mončį paskelbė laikraštis “Trieri- 
scher Volksfreund”, supažindinda
mas skaitytojus su jo biografija, pa
siektais laimėjimais, darbu Paryžiaus 
miesto institucijose, kultūros ir jau
nimo CREP centruose Prancūzijoje. 
Baigiantis kursams, A. Mončys da
lyvavo Triero rotušėje surengtoje 
parodoje. Gegužės ir birželio mėne
siais su savo skulptūromis jis sėk
mingai pasirodė dviejų Paryžiaus 
galerijų parodose. Sekančią vasarą 
A. Mončys taip pat vadovaus skulp
tūros kursui Triere.

PENKIOLIKOS RETŲJŲ ELE
MENTŲ atominės energijos lygių 
žinias pateikia trijų autorių veika
las “Atomic Energy Levels — the 
Rare Earth Elements”, kurį išleido 
komercinio JAV departamento vals
tybinis standartų biuras. Tarp tų au
torių yra ir lietuvis dr. Romualdas 
Zalubas, matematikos studijas bai
gęs Vytauto D. universitete Kaune, 
astrofizikos daktaro laipsnį gavęs 
Vašingtono Georgetown universite
te. Astrofizikos tyrinėjimo rezulta
tus jis yra skelbęs įvairiuose moks
liniuose amerikiečių žurnaluose, lie
tuvių spaudoje bendradarbiavęs 
“Gamtoje”, “Aiduose”, “Drauge”, 
"Technikos Žodyje”.

SOL. RIČARDAS DAUNORAS, 
svečias iš Stuttgarto, V. Vokietijos, 
surengė koncertus Australijos lietu
viams Sydnėjuje, Brisbanėje, Gee- 
longe, Melburne, Kanberoje ir Ade
laidėje. Koncertinę jo išvyką suor
ganizavo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, telkianti lėšas sekančiais 
metais įvyksiančiam IV jaunimo 
kongresui. Koncertų aprašymuose 
minima V. Blušiaus daina "Auki, 
berželi”, J. Gruodžio — "Ėsk, karvu
te”, G. Gudauskienės — "Requiem 
mano draugams’. Pirmąją koncertų 
dalį daugiausia sudarė mūsų kompo
zitorių harmonizuotos liaudies dai
nos, antrąją — operų arijos. Svečiui 
akompanavo Australijos lietuvių 
pianistė Nemira Masiulytė. Sol. R. 
Daunoro koncertų serija buvo pra
dėta rugpjūčio 5 d. Sydnėjuje ir už
baigta taip pat Sydnėjuje rugpjūčio 
27 d.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ vasarvie
tėje Kennebunkporte, Maine valstijo
je, savo kūrinių parodą surengė pen
ki dailininkai. Vytautas Ignas daly
vavo su linoleumo ir medžio raiži
niais, Nijolė VedegytėPalubinskie- 
nė — su ofortais ir linoleumo raiži
niais, Vida Krištolaitytė — su akri- 
lio technika atliktais nedideliais ta
pybos darbais, Viktoras Vizgirda — 
su tapybos darbais gamtinėmis te
momis, Kazimieras Žoromskis — su 
moderniais abstraktais. Lietuviškom 
temom atstovavo V. Igno “Žemaiti
ja”, “Rūpintojėlis”, “Jūratė ir Kas
tytis”, “Lietuviška Madona", V. Viz
girdos Vilniaus motyvai.

RAŠYTOJA J1EVA SIMONAITY- 
TE, sulaukusi 81 metų amžiaus, mi
rė rugpjūčio 27 d. Klaipėdietė rašy
toja į pirmaujančių prozininkių gre
tas iškilo 1935 m. su savo romanu 
“Aukštųjų Šimonių likimas”. Jos kū
rybiniam palikimui priklauso: roma
nai "Pavasarių audroj", 1938, pirma
sis "Viliaus Karaliaus’ tomas, 1939, 
"Be tėvo", 1941, prozos rinkinys 
“Apysakos", 1948, apysaka "Pikčiur
nienė", 1953, antrasis "Viliaus Kara
liaus” tomas, 1956, autobiografinė 
trilogija — "... O buvo taip", 1960, 
“Ne ta pastogė”, 1962, "Nebaigta 
knyga”, 1965, atsiminimų pasakoji
mai "Gretimos istorijėlės”, 1968, ir 
romanas "Paskutinė Kūnelio kelio
nė", 1968. Nors buvo gavusi liaudies 
rašytojos vardą, kompartijai nepri
klausė. Velionė buvo pašarvota Vil
niaus meno darbuotojų rūmuose,
kur ją dvi dienas lankė vilniečiai 
bei kiti jos talento gerbėjai. Palai
dota rugpjūčio 30 d. Vilniuje, Anta
kalnio kapinėse. Su velione atsisvei
kino: Rašytojų Sąjungos valdybos 
pirm. A. Maldonis, filologijos dr. J. 
Lankutis, rašytojas J. Baltušis, Klai
pėdos vykdomojo komiteto pirm. A. 
Žalys, Priekulės mokyklos direktorė 
I. Brazdeikienė, kultūros "ininiste- 
ris” J. Bielinis.

VASAROS SEZONO UŽBAIGAI 
buvo skirtas estradinės muzikos fes
tivalis Palangoje. Su naujomis prog
ramomis jame dalyvavo J. Tiškaus 
ir M. Suraučiaus vadovaujami Vil
niaus filharmonijos ansambliai "Ne
rija", "Vilniaus aidai”, klaipėdiečių 
ansamblis "Kopų balsai”. Koncer
tus papildė Vilniaus inžinerinio sta
tybos instituto ansamblis "Hiperbo
lė", Lietuvos liaudies buities muzė- 
jaus liaudies muzikos teatro grupės 
ir Kauno "Orbitos" kolektyvai. Džia
zo muzikai atstovavo Vilniaus kon
servatorijos Klaipėdos fakultetų 
džiazo orkestras ir kvartetas. Prog
ramas taipgi buvo paruošę dainų au
toriai bei atlikėjai V. Kernagis ir G. 
Jautakaitė. Koncertavo ir trys sve
čių ansambliai — gruzinų “Orovela”, 
moldavų “Orizont”, Latvijos filhar
monijos atstovai iš Rygos. Pastarų
jų koncertai įvyko Kaune, Šiauliuo
se, Alytuje, Kretingoje, Plungėje. 
Lietuvos ansambliai taip pat aplan
kė kitus kurortus — Birštoną, Drus
kininkus, Nidą, Šventąją. Per dvi 
savaites surengta apie 50 estradinės 
muzikos koncertų.

KAUNO DIRBTINIO PLUOŠTO 
GAMYKLA surengė velioniui grafi
kui Stasiui Krasauskui skirtą vaka
rą “Įamžinai amžinybę, linija nuste
binęs gyvenimą ...” Algio Matulio
nio režisuotą poezijos spektaklį at
liko Kauno dramos teatro aktoriai 
N. Lepeškaitė, L. Zelčius ir A. že- 
kas. Atsiminimais dalijosi velionies 
žmona Nijolė Krasauskienė, bičiu
liai — skulptorius prof. K. Bogda
nas, docentas R. Jonušas, rašytojai 
V. Petkevičius ir M. Sluckis. Vaka
ro proga buvo surengta S. Krasaus
ko grafikos darbų paroda.

VILNIAUS UNIVERSITETO SA
LĖJE, pavadintoje lietuvių dailės 
mokyklos pradininko Pranciškaus 
Smuglevičiaus vardu, šiandien yra 
įsikūrusi retųjų spaudinių skyriaus 
skaitykla su rečiausių leidinių paro
da. Informacijų apie jos turtus “Tie
sos" 193 nr. pateikia Julius Stepona
vičius: “Retųjų spaudinių skyriaus 
saugykloje — per 170 tūkstančių 
vienetų leidinių; jų tarpe 310 inku- 
nabulų — pirmojo spaudos laikotar
pio knygų, išleistų iki 1500 metų; 
daugiau kaip 800 paleotipų — ats
paudų, čia beveik 600 aidų, plante- 
nų, elzevyrų. Tai knygos, pavadin
tos garsių ano meto spaustuvininkų 
vardais. Saugoma apie 14500 XVI- 
XVIII a. spaudinių. Ekspozicijoje 
yra labai vertingų lietuviškų spaudi
nių. Joje ir "Postilė” (1591 m.) bei 
kiti leidiniai, dienos šviesą išvydę 
Karaliaučiuje, čia rasime ir Vilniu- 
išleistą M. Daukšos “Katekizmą”, 
“Postilę”, K. Sirvydo žodyną (1642 
m.), jo "Punktus sakymų” (1642 ir 
1644 metų leidimai). Šio skyriaus 
saugyklose — vienintelis Antano 
Strazdo “Giesmės svietiškos ir šven
tos” egzempliorius, K. Donelaičio 
“Metai”. Bibliotekos darbuotojų nuo
latinių pastangų dėka senųjų lietu
viškų knygų rinkinys kasmet turtė
ja. Iki antrojo pasaulinio karo buvo 
žinomas tik vienas M. Mažvydo “Ka
tekizmo” egzempliorius, kuris saugo
tas Karaliaučiaus universi
teto bibliotekoje. Vėliau paaiškė
jo, kad yra dar vienas Mažvydo "Ka
tekizmo” egzempliorius. Dabar jis 
universiteto bibliotekoje. Pavyko su
rasti dar vieną unikumą. Tai vienin
telis M. Daukšos 1595 metų “Kate
kizmo” egzempliorius. Ilgą laiką bib
lioteka neturėjo nė vieno Pranciš
kaus Skorinos Vilniuje išleisto lei
dinio. Dabar čia saugomas ir šio žy
maus baltarusių humanisto išleistas 
“Apostolas” (1525 m.) — pirmoji 
knyga, išspausdinta Vilniuje, taip 
pat ir visoje mūsų šalies teritorijo
je.” Dail. P. Smuglevičius, pirmasis 
Vilniaus universiteto tapybos kated
ros vedėjas, 1802-04 m. šią salę pa
puošė savo tapybos kūriniais.

RUSŲ KLASIKO LEVO TOLSTO
JAUS 150-tųjų gimimo metinių mi
nėjime Paryžiuje dalyvaus Vilniaus 
universiteto docentė Elena Červins- 
kienė, filologijos kandidatė. Jos pra
nešimo tema — “L. Tolstojaus meno 
pasaulio vienovė”. V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD.
CHOLKRD REAL ESTATE

JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
ROYAL YORK-EGLINTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis; pilnai 
užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, 2 atviri malkomis kūrenami židiniai; 
garažas su privačiu Įvažiavimu.
SWANSEA, atskiras, originalus tributis, 3 ir 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; garažai su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambarių mūrinis namas, 2 mod. virtuvės; 
garažas su privačiu įvažiavimu; namas be skolų; prašoma kaina $64.900. 
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; 2 prausyklos; garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-alyva šildomas; užbaigtas rūsys, nemažas skly
pas, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 dideliu kambarių atskiras namas; kvadrati
nis planas; garažai su plačiu privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
JANE-ANNETTE —- palikimas, 5 kambariu atskiras mūrinis vienaaugš
tis; garažas; prašoma kaina tik $55.000.

16 {STAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.

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

tel. 763-5555 namų 535-1584

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M69HCi°A89e SL' Toront°' °nt • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų
Antradieniais 10 - 3 1 pe"si'* ir.nam^ S tOS

= taupomąsias s-tas ....
Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas....
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10- 8 f DUODA PASKOLAS:

= asmenines ...................
Šeštadieniais 9-1 g nekiln. turto 
Sekmadieniais 9.30 - 1 = investacines

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

Nemokama visų nariu 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.

8%% 
81/2% 
7>/4% 
...6%

91/2%
914%

10%

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE _ . ................... „. ,. . ...Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

PPHCPPQQ TATE ltd IRUunEM 1072 Bloor St W.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

Sirnon ę television
Fl I I i'U Savininkas —- V. SIMINKEVIČ1US

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

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

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 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
lai. Tik tais metais teisingumo 
ministerija buvo padalinta į dvi 
dalis.

Toronto susisiekimo TTC 
bendrovės unijos pradėtą strei
ką įsakė baigti Ontario premje
ro W. Davis iš atostogų atšauk
to parlamento narių posėdis. 
Keturias dienas trukęs 7.000 
tarnautojų streikas šį didmies
tį įstūmė į didelį chaosą, nes 
kiekvienas torontietis darbovie
tę turėjo pasiekti savo priemo
nėmis. Automobilių užkimštos 
gatvės sudarė problemą gaisri
ninkams, ligonių ryšiams su li
goninėmis. TTC tarnautojai per 
metus su antvalandžiais uždir
ba apie $18.000. Miestui pri- 
priklausanti TTC bendrovė 
jiems pasiūlė atlyginimus padi
dinti nuo š.m. liepos 1 d. 5% 
ir 1% nuo 1979 m. sausio 1 d. 
Tam tikslui biudžete buvo nu
matyta $6,7 bilijono. Unija rei
kalavo 20 centų didesnio padi
dinimo, negu buvo pasiūlyta. 
Už streikininkų grąžinimą dar
ban specialiu parlamento įsaku 
pasisakė premjero W. Davis 
konservatorių mažumos vyriau
sybė ir oficialioji opozicinė li
beralų partija. TTC unijos strei
ką atkakliai gynė NDP socialis
tai su savo naujuoju vadu M. 
Cassidy. Parlamento posėdis 
buvo užtęstas net iki 10 v. va
karo. Grąžinimo darban įsaką 
patvirtino konservatoriai su li
beralais bendromis jėgomis. 
NDP socialistų partija Ontario 
parlamente turi 14 Toronte iš
rinktų atstovų. Kovojimas už 
unijos reikalus ir nugaros atsu
kimas dėl streiko kenčiantiems 
torontiečiams šiai partijai gali 
kainuoti daug balsų sekančiuo
se Ontario parlamento rinki
muose. Atlyginimo padidinimo 
klausimą TTC tarnautojams tu
rės išspręsti arbitru paskirtas 
augščiausiojo teismo teisėjas S. 
Robins.

Kanados laiškanešių unija, 
turinti 18.000 narių, pravedė 
streiko balsavimą. Net 82% na
rių pasisakė už streiką atlygi
nimų didinimui išspręsti. Uni
jos vadovybė streikui jau pasi
rinko rugsėjo 22 d. Nepadary
tas tik galutinis sprendimas — 
ar bus skelbiamas visuotinis 
streikas, ar tik daliniai streikai 
kaitaliojamose vietovėse. Ligi 
tos datos žadama tęsti derybas. 
Streiko teisę jau seniau yra už
sitikrinusi paštininkų unija, bet 
jį atidėlioja, matyt, laukdama 
Kalėdų priartėjimo.

Prieš premjero P. E. Trudeau 
paskelbtus papildomus federa
cinio parlamento rinkimus spa
lio 16 d. penkiolikoje rinkiminių 
apylinkių pasisakė Kanados Žy
dų Kongresas Toronte. Tą die
ną yra žydų šventė, neleidžian
ti jiems keliauti ir rašyti. Kon
gresas prašė premjerą pakeisti 
rinkimų datą, nors žydų šventė 
neturi nieko bendro su oficia
liomis Kanados šventėmis. Žy
dų reikalavimą, diktuojantį ma
žumos sprendimą kanadiečių 
daugumai, atmetė vyriausias 
Kanados rinkimus tvarkantis 
pareigūnas J. M. Hamelis. Jo 
pareiškimu, paskelbtų rinkimų 
data tegali būti pakeista tik 
nauju Kanados parlamento pri
imtu įtsatymu. Datai pakeisti 
neturi jokios teisės premjero 
P. E. Trudeau vyriausybė.

Iš Jugoslavijos buvo ištrem
ti du torontiečiai — Hedy ir 
Max Gumpesbergeriai. Ji yra 
šveicarų kilmės, jis — austrų. 
Šie turistai su kitais austrais 
Korculos kaime bandė dainuoti 
vokiečių dainą “Lili Marlene”, 
kurią II D. karo metais išpopu
liarino estrados dainininkė Lala 
Andersen. Daina yra meilės ba
ladė apie kareivį ir jo laukian
čią merginą. Ją dažnai trans
liuodavo vokiečių radijo stotys 
Vokietijoje ir okupuotose sri
tyse. Jugoslavų policija toron- 
tiečius turistus bei jų bičiulius 
nubaudė po $120 ir ištrėmė iš 
Jugoslavijos, pareikalavusi pasi
rašyti raštą, kad per sekančius 
dvejus metus nebandys atvykti 
Jugoslavinjon. Vadovaudamasi 
antivokiška nuotaika, jugoslavų 
policija užmiršo antrąją meda
lio pusę. Ta “L i 1 i Marle- 
n e” daina taip patiko britams 
ir amerikiečiams, kad ji tuoj 
pat buvo išversta į anglų kalbą. 
Ją transliavo britų ir amerikie
čių radijo stotys II D. karo die
nomis, dainavo kariai savo po
būviuose. Ji buvo tapusi tarp
tautine II D. karo karių daina, 
išskyrus sovietus ir prosovieti
nius Tito partizanus. H. M. 
Gumpesbergeriai žada kreiptis 
Į Otavą ir per ją reikalauti vie
šo Jugoslavijos atsiprašymo.

Britanijos profsąjungų suva
žiavime žodį tarė unijas jun
giančio Kanados Darbo Kon
greso pirm. D. McDermottas, 
pranašaudamas NDP socialistų 
pergalę sekančiuose federaci
nio parlamento rinkimuose. Esą 
kanadiečius darbininkus politi
ne jėga padarė trejus metus 
trukusi atlyginimų kontrolė. 
Unijos rems socialistinę Nau
jųjų Demokratų Partiją ir ko
vos už jos pergalę. Kanados po
litikoje nesusigaudantys britai 
D. McDermotto kalbą sutiko 
stipriu plojimu. Jiems tikriau
siai nežinoma, kad NDP socia
listai neturi jokios galimybės 
laimėti rinkimus, nes juos šiuo 
metu remia vos 15% apsispren
dusių rinkėjų.

S PORTAS
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

Plaukimo varžybos moterų pusėje 
buvo gausesnės, negu vyrų. Ir šios 
varžybos buvo suskirstytos į keturias 
amžiaus grupes. Gausiausia buvo 
jauniausioji klasė — mergaičių iki 
10 m. štai varžybų pasekmės.

MOTERŲ KLASĖ
100 m. l.s. — 1. R. šnerpūnaitė, 

D. Kovas 1:09,98, 2. Z. Kindurytė, 
V. Vėjas 1:13,90, 3. L. Kindurytė 
1:15,38. 200 m. l.s. — 1. R. šnerpū
naitė 2:32,88; 2. I. Jakimčiūtė, 
neprk. 2:34,20; 3. R. Liogytė, NY 
LAK. — 100 m. nugara — 1. R. 
Šnerpūnaitė 1:21,03; 2. L. Kindu
rytė 1:33,05; 3. R. Alksninytė, NY 
LAK 2:17,16. — 100 m. krūtine —
1. Z. Kindurytė 1:29,90, 2. L. Kin
durytė 1:36,40, 3. D. Gailiūtė, neprk. 
1:38,66. — 100 m. peteliške — 1. Z. 
Kindurytė 1:32,13, 2. D. Liogytė, NY 
LAK 2:04,91. — 200 m. kompleksinis
— 1. Z. Kindurytė 2:55,43, 2. L. Kin
durytė 3:01,11; 3. R. šnerpūnaitė 
3:05,29.

MERGAIČIŲ 13-14 M. KLASĖ
100 m. l.s. — 1. I. Jakimčiūtė 1:12,

2. A. Vodopolaitė, V. Vėjas 1:24,59,
3. R. Grigaraitė 1:26,13. — 200 m. 
l.s. — 1. I. Jakimčiūtė 2:34,53, 2. R. 
Grigaraitė 3:17,18, 3. A. Nemickaitė, 
NY LAK 3:30,36. — 100 m. nugara
— 1. R. Grigaraitė 1:47,15, 2. A. 
Nemickaitė 1:53,29. — 100 m. krūti
ne — 1. I. Jakimčiūtė 1:38,74, 2. A. 
Vodopalaitė 1:49,44, 3. A. Giedrytė, 
K. Žaibas 1:52,52.,— 100 m. peteliš
ke — 1. R. Grigaraitė 1:59,27. — 
200 m. kompleksinis — 1. I. Jakim
čiūtė 3:00,51, 2. R. Grigaraitė 3:58,21.

Mergaičių 11-12 m. klasės varžy
bose visas pirmas vietas, išskyrus 
50 m. krūtine, laimėjo Vašingtono 
Vėjo Rima Barzdukaitė — 100 m.
l. s., 50 m. nugara, 50 m. peteliške ir 
200 m. kompleksiniu. Detroito Kovo 
Laila Grigaraitė laimėjo I v. krūtine 
ir antras vietas likusiose varžybose.

MERGAIČIŲ 10 M. KLASĖ
50 m. l.s. — 1. C. Choromans- 

kytė, R. Sakalas 47,79, 2. A. Choro- 
manskytė, R. Sakalas 47,41, 3. V. 
Vodopalaitė V. Vėjas 49,21. — 100
m. 1. s. — 1. C. Choromanskytė 
1:51,41, 2. A. Choromanskytė 1:59,89, 
3. D. Grigaraitė, D. Kovas 2:10,51 — 
50 m. nugara — 1. C. Choromans
kytė 50,43, 2. D. Grigaraitė 1:03,06, 
3. M. Matickaitė, NY LAK 1:03,56.
— 50 m. krūtine — 1. M. Matickai
tė 58,92, 2. A. Choromanskytė 58,98, 
3. V. Vodopalaitė 1:03,59. — 50 m. 
peteliške — 1. C. Choromanskytė 
53,89, 2. A. Choromanskytė 1:04,00, 
3. M. Matickaitė 1:06,63. — 200 m. 
kompleksinis — 1. C. Choromans
kytė 5:15,32, 2. A. Choromanskytė 
4:41,97.

Moterų klasės varžybose dalyvavo 
Vašingtono Vėjo, Detroito Kovo, Ro- 
česterio Sakalo, Niujorko Atletų, To
ronto Vyčio, Klevelando Žaibo ir ke
lios klubams nepriklausančios plau
kikės. Pajėgiausi klubai buvo Va
šingtono Vėjas ir Detroito Kovas; 
jauniausioje klasėje — Ročesterio 
Sakalas. Pajėgiausios plaukikės — 
R. Šerpūnaitė, D. Kovas, ir V. Vėjo 
seserys Zita ir Lina Kindurytės. 
Mergaičių klasės Irena Jakimčiūtė 
prilygo kaikurioms moterų klasės 
plaukikėms. Jauniausioje klasėje R. 
Sakalo Kristina Choromanskytė bu
vo nepralenkiama ir laimėjo 5 pir
mas vietas.

Plaukimo varžybos vyko erdviame 
olimpinio dydžio baseine, praėjo 
sklandžiai ir buvo vienos iš geriau
siai pavykusių. Didelio rūpestingu
mo varžybų tvarkyme parodė plau
kimo vadovas Arvydas Barzdukas ir 
Stasys Kėkštas. A. S.
SPORTAS LIETUVOJE

XII-se Europos lengvosios atleti
kos pirmenybėse Prahoje su Sovietų 
Sąjungos rinktine dalyvavo trys Lie
tuvos sportininkai — šuolininke į to
lį V. Bardauskienė, bėgikas A. Anti
povas ir jieties metikė J. Putinienė. 
Vilnietė Vilma Bardauskienė pradi
nėse varžybose, kuriose buvo atren
kama 12 geriausių šuolininkių baig
minėms, pagerino pasaulinį savo re
kordą dviem centimetrais, nušokda
ma 7 m 9 cm. Baigminiame jėgų iš
bandyme ji lengvai tapo Europos 
čempijone, nušokusi 6 m 88 cm. 
Antroji vieta teko čekoslovakei J. 
Nigrinovai su 6 m 69 cm, trečioji — 
R. Vokietijos atstovei A. Foigt su 
6 m 66 cm. Baigminių varžybų re
zultatus gerokai sumenkino prasidė
jęs lietus. V. Bardauskienė iš Prahos

Ateitininkų žinios
Nuoširdi padėka B. Čepaitienei, 

kuri šiais metais pasitraukė iš To
ronto ateitininkų veiklos koordina
cinio komiteto. B. Čepaitienė daug 
metų dirbo su ateitininkišku jauni
mu. Jos entuziazmas visada padė
davo tiems, kurie iš pesimistinio 
taško j padėtį žiūrėdavo. Jos naujos 
idėjos padėjo įgyvendinti daug pro
jektų ir įvesti pakeitimų, skatinan
čių veiklą. Tikimės, kad ir toliau p. 
Čepaitienė prisidės prie jaunimo 
veiklos savo idėjomis.

Koordinacinį komitetą šiuo metu 
sudaro: dr. O. Gustainienė, Ramu
nė Ulbaitė ir K. Manglicas.

Vyr. moksleivių studijų dienų sa
vaitgalis Wasagoje praėjo gana sėk
mingai. Dalyvavo 25 moksleiviai. Va
dovais buvo Saulius Čyvas, Andrius 
Razgaitis iš Klevelando ir Rima 
Bumbulytė iš Toronto. Maistą gami
no Ramunė Stravinskaitė ir Vida 
Juzukonytė. Joms nuoširdus ačiū! 
Temą apie entuziazmą apibūdino Ri- 

grįžo su aukso medaliu ir Europos 
čempijonės titutlu. Ją taipgi tenka 
laikyti ir pasaulio čempijone. Nė 
viena sportininkė šuolyje į tolį dar 
nėra peržengusi 7 metrų ribos. V. 
Bardauskienė šį žygį atliko jau tris 
kartus per nepilnas dvi savaites: Ki- 
šiniove nušoko 7 m 7 cm ir 7 m 6 
cm, o Prahoje — 7 m 9 cm. Bronzos 
medalį iš Prahos parsivežė vilnietis 
A. Antipovas, 10 km nubėgęs rekor
diniu Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
laiku — per 27 min, 31,5 sek.

VILMA BARDAUSKIENĖ, 
pasaulio šuolių į tolį rekordininkė

Kosmonauto J. Gagarino krepši
nio taurės turnyre Vilniaus sporto 
rūmuose varžėsi šešios komandos
— dvi Sovietų Sąjungos rinktinės, 
JAV, Meksikos, Čekoslovakijos ir 
Lietuvos atstovai. Turnyras buvo 
pradėtas rugpjūčio 24 d. JAV ir Lie
tuvos rinktinių susitikimu. Ameri
kos rinktinę sudarė pirmųjų-antrųjų 
kursų studentai iš įvairių augštųjų 
mokyklų, o Lietuvos rinktinėn vyr. 
treneris S. Butautas buvo įtraukęs 
septynis Kauno “Žalgirio” ir penkis 
Vilniaus “Statybos” žaidėjus. Trūko 
I-joje Sovietų Sąjungos rinktinėje 
žaidžiančio kauniečio S. Jovaišos. 
Rungtynes 106:68 rezultatu laimėjo 
amerikiečiai. Čekoslovakijai Lietuva 
pralaimėjo 105:102. Iki rungtynių 
užbaigos likus kiek daugiau kaip mi
nutei, rezultatas buvo lygus — 102: 
102. Laimėjimą čekoslovakams nu
lėmė vienas K. Brabenco metimas ir 
sėkmingas baudos įmetimas. II-ji So
vietų Sąjungos rinktinė Lietuvą įvei
kė 105:88, o I-ji Sovietų Sąjungos 
rinktinė susitikimą su Lietuva lai
mėjo 105:68. Vienintelę pergalę Lie
tuva pasiekė rungtynėse su Meksika
— 113:87. J. Gagarįno taurę laimėjo 
I-ji Sovietų Sąjungos rinktinė, le
miamose rungtynėse nugalėjusi JAV 
atstovus 104:99. Tai buvo vienintelis 
amerikiečių pralaimėjimas. Trečią 
vietą užėmė Čekoslovakija su trim 
laimėjimais, ketvirtą — II-ji Sovie
tų Sąjungos rinktinė su dviem, 
penktą — Lietuva su vienu laimė
jimu, o šeštoji vieta teko Meksikos 
rinktinei, pralaimėjusiai visas rung
tynes. Lietuvos rinktinėje geriausiai 
žaidė A. Pavilonis. Pradinis Lietu
vos ir JAV rinktinių susitikimas taip 
apvylė vilniečius, kad kitų rungty
nių metu Vilniaus sporto rūmuose 
buvo nemažai tuščių vietų.

Pasaulinėse šachmatų didmeiste- 
rių A. Karpovo ir V. Korčnojaus 
varžybose Filipinuose yra ir lietu
vių. Iš Maskvos buvo pasiųsta šach
matų specialistų, trenerių ir žurna
listų delegacija, vadovaujama Lietu
vos šachmatų federacijos pirm. H. 
Puskunigio.

Lietuvos jaunių sklandymo pirme
nybėse Biržuose varžėsi 23 šio sporto 
mėgėjai. Lietuvos jaunių sklandymo 
čempijonais tapo vilnietė studentė 
Audronė Arbačiauskaitė ir panevė
žietis Arūnas Mačiulis. Dėl blogo 
oro sklandytojai per dvi svaitės tik 
šešis kartus tegalėjo pakilti. Skrista 
100 km trikampiu. 

ma Bumbulytė, o pagrindinį pokal
bį pravedė Rita Kolyčiūtė. Dvasios 
vadu buvo kun. A. Prakapas, OFM. 
Sekmadienio rytą 6.30 v. buvo laiko
mos “aušrinės” Mišios gamtoje ant 
smėlio kalniuko prie sporto aikštės.

Jaun. berniukų ir mergaičių pir
mas susirinkimas įvyks spalio 1, sek
madienį, 2 v.p.p., Seselių Namuose. 
Kviečiami ir nauji jaunučiai, norį 
įsijungti į ateitininkų organizaciją. 
Amžius — nuo 6 iki 12 metų.

Skautų veikla
• Išsiuntinėtas LSS koresponden- 

cinio suvažiavimo kvieslys. Sumo
kant $4 reg. mokestį, registruotis da
lyvauti suvažiavime gali visi LSS 
nariai-rės, registravimosi metu turį 
nemažiau 18 m. amžiaus, Sąjungoje 
išbuvę bent dvejus paskutiniuosius 
metus ir užsimokėję nario mokes
čius. Numatytos datos: rugsėjo 29 — 
paskutinė diena registruotis ir pasi
sakyti Sąjungos klausimais; spalio 7 
— skelbiamas užsiregistravusių sąra
šas; spalio 28 — skelbiami pataisy
mai ir kandidatų sąrašai; lapkričio 
24 — balsuojama; gruodžio 1 — 
skelbiami rinkimų rezultatai. Sąjun

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

Telefonai: 536-2738 ir 536-2664
1611 BLOOR ST. WEST

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIŲ NAMŲ, atskiras plytų namas, 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas. Kaina nužeminta.

SWANSEA, atskiras 9 kambarių namas, gerame stovyje, vandeniu 
šildomas; sklypas 30’ x 325’; platus įvažiavimas, garažas. Viena at
vira skola.

REIKALINGI
NAIVIAI PARDAVIMUI
Vakarais skambinkite j namus

A. Garbenis 489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
83/4% už 1 m. term. dep.
8’/2% už pensijų ir namų planą
7Ųz% speciali taup. sąsk.
7%% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/i% už asm. paskolas

9’/į% už mortgičius

 AKTYVAI virš 20 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 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
1113 Dundas St. W.,
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELS E. KARNIENĖ 

Broker • Realtor 
Notary Public

It
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (813) 345-2738

Lietuviška 
maisto 

krautuvė
2899 Bloor St. W.z prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

STEPHAN’S FURS
Telefonas 762-7775 

★

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

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, _
Toronto, Ontario M6K 2M4 I eleTOflciS 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue — „ 094 4
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305 
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai

• taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F. 
GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT

gos vadovybė kviečia visus ir visas, 
turinčius teisę suvažiavime daly
vauti, aktyviai prie šių rinkimų pri
sidėti.

• XVI Romuvos stovykloj į si. 1. 
pakeltos Jūratė Biretaitė ir Arija 
Škėmienė; į psl. 1. — V. Puzerienė; 
vyr. skaučių spalvas gavo D. Bara- 
kauskaitė, V. Baziliauskaitė, V. Pu
zerienė, L. Karosaitė, A. Sernaitė ir 
R. Murauskaitė.

• VI tautinėj stovykloj į prity
rusių skautų eiles pervesti A. Saplys, 
P. Sukauskas ir A. Kišonas. Jie atli
ko įžodį ir gavo prit. skautų kakla
raiščius. Skautų vyčių įžodį atliko 
Viktoras Šimkus.

• LSS 60 metų veiklos sukaktį 
Toronte minėsime rugsėjo 30 — 
spalio 1 dienomis. Šeštadienį, 4 v. 
p.p., Prisikėlimo šventovėje iškil
mingos Mišios, pradedant žiemos se
zono veiklą; po to abiejų tuntų su
eiga, pasirodymai, vaišės. Dalyvaus 
daug svečių iš JAV. Sekmadienį, 4 
v.p.p., Lietuvių Namuose minėjimas 
ir koncertas, skirtas plačiai visuo
menei, ir skautų veiklos paroda. Vie
netai dalyvauja tvarkingai unifor
muoti. C. S.

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

2239 Bloor Street West



Estu veteranu pagerbtuvėse
Pakviesti lietuviai dalyvavo Esti

jos karių veteranų metinėje pager
bimo šventėje š.m. rugpjūčio 26 d. 
Estai Ontario provincijoje prie 
Grand River upės yra nupirkę dide
lį plotą žemės ir ten pastatę salę 
parengimams, įrengę maudymosi ba
seiną, patalpas jaunimui stovyklauti 
vasaros metu, šioje estų sodyboje 
“Seedrioru” įvyko ir estų karių ve
teranų pagerbimas.

Kadangi baltiečių veteranai yra 
sudarę “Baltic Veterans League in 
Canada”, tai jon įstojo ir Niagaros 
pusiasalio ramovėnų skyrius.

Estų karių veteranų pagerbime da
lyvavo Estijos konsulas I. Heinsoo, 
estų vyskupas, spaudos atstovai, visa 
eilė garbės svečių ir per 200 žiūro
vų. Iš Toronto, be St. Jokūbaičio, 
dalyvavo Toronto VI. Pūtvio kuopos 
šauliai — A. Borkertas, V. ir A. 
štočkai, A. Artičkonis, B. Savickas, 
V. Gražulis, J. Kaleinikas, V. ir I. 
Pečiuliai, K. ir A. Pajaujai su šei
momis. Buvo ir daugiau Toronto 
lietuvių. Iš St. Catharines dalyvavo 
ramovėnai: savanoris-kūrėjas A. Šu
kys, J. Skeivelas ir J. šarapnickas. 
Toronto VI. Pūtvio šauliai ir St. 
Catharines ramovėnai dalyvavo pa
rade su vėliavomis, kaip ir latvių 
kariai veteranai. Estų kariai vetera
nai parade žygiavo pirmi, po jų — 
St. Catharines ramovėnai, Toronto 
šauliai ir latviai iš Toronto bei Ha
miltono. Estų konsulas, lydimas pa
rado vadovo, kiekvieną tautybių vie
netą pasveikino. Po to visi parado 
dalyviai sustatė vėliavas į paruoštus 
stovus ir laisvai pasirinko vietas, 
klausėsi kalbų. Estų vyskupas kal
bėjo ilgiausiai. Po estų konsulo kal
bos kalbą pasakė Baltiečių Vetera
nų Lygos pirm. Kanadoje St. Jokū
baitis. Jis, be kitko, pristatė prie 

Ketinate persikelti Mississaugon?
Kodėl tad nesikreipti į mus — mes padėsime 
surasti namą. Esame pačiame Mississaugos 
centre. Maloniai patarnausime ir surasime Jums 
tinkamą namą. Skambinti:

LORRAINE GRAHAM
Cimerman Real Estate 
275-5225 arba namie 279-4392

Eimutis J. Birgiolas,
dantų gydytojas,
2299 Dundas St. W., suite 203, 

(Roncesvalles-Bloor rajonas) 
Toronto, Ontario

s'®M®*> <r<® |i)®* s'® ^<® M®* s'® w®/s s'® s'®HI®*’ cS®«<?»

(DOWNTOWN FLOWERS SiTi 
<9 

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus @ 
Į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. £ 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- g 
tvarko gėles vestuvėms. Adresas: S

St. Lawrence Market, Lower Level, South Bldg. 5
95 Front St. E., Toronto, Ont. M5E 1C2 Telefonas 862-7042

Canairtan Art ^entartals ^Cfir. 
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Louis Temporale — oficialus skulptorius

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

pageidavimus.

Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 
Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namu telefonas 278-4529

FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor
3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

NAMAI 
VASARNAMIAI
ŪKIAI

ĮSTAIGOS 233-3323

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

e Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos, 
e Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu); 

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

(gg
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 •

garbės svečių sėdėjusį savanorį-kū- 
rėją Antaną Šukį, kuris už narsumą 
fronte yra apdovanotas Lietuvos Vy
čio kryžiais. Po ilgesnės kalbos, ku
ri lietė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kovas už nepriklausomybę, pasi
džiaugė, kad Kanadoje lietuvių, lat
vių ir estų karinėms organizacijoms 
pasisekė susijungti. Baigęs kalbėti, 
St. Jokūbaitis lietuvių kalba garsiai 
pasakė “Tegyvuoja nepriklausoma 
Lietuva”. Taip pat pasakė “Tegy
vuoja nepriklausoma Latvija ir Esti
ja” latvių bei estų kalbomis. Anglų 
kalba kalbėjo atvykęs iš Toronto 
adv. (pavardės nenugirdau), kuris 
yra gerai informuotas ir susipaži
nęs su sovietų priespauda.

Estų karių veteranų pagerbimo 
apeigos truko 2 valandas. Išskyrus 
neėstus, visos kalbos, maldos buvo 
estų kalba, tik trumpai painformuo
jant, kas atliekama, angliškai.

Susidariau įspūdį, kad estų visuo
menė buvusius nepriklausomybės ir 
laisvos Estijos karius gerbia. Tai 
geras pavyzdys visiems. Juk karys, 
kovodamas už savo krašto laisvę, 
aukoja ir savo didžiausią turtą — 
gyvybę. O būsimam kariui tai padrą
sinimas eiti karžygių keliu.

Po apeigų dalyvavusios karinės or
ganizacijos su vėliavomis grįžo į sa
vo sustojimo vietas. Mes, katharinie- 
čiai, pirmą kartą atvykę, buvome 
naujokai. Kitaip buvo pasiruošę To
ronto šauliai. Kol mes sutvarkėme 
vėliavas, Toronto šaulės ištiesė ant 
pievos paklodės ir padėjo gardaus ir 
įvairaus maisto. Toronto VI. Pūtvio 
šaulių buvome ir mes, St. Cathari
nes ramovėnai, pakviesti prie vaišių. 
Dėkui VI. Pūtvio šauliams, šaulėms 
ir svečiams už vaišingumą.

J. Šarapnickas

priima pacientus, 
susitarus telefonu

Telefonas 
531-4633

Stayner, Springhurst,
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

NAMŲ 743-0100

KUN. AUGUSTINAS SIMANAVIČIUS, OFM, vyriausias Lietuvių Skautų Sąjungos dvasios vadas, pamaldų metu 
priima Mišių atnašas iš jauniausių skaučių Nuotr. S. Dabkaus

Naujas praktiškas užmojis
Jaunų vyrų bendrovė sudarė lietuviškų reikmenų centrų, 

pasiekiamą paštu Jungtinėse Amerikos Valstybėse
“Baltic Enterprises” yra nau

ja lietuvių organizacija, užsimo
jusi išvystyti įvairiausių lietu
viško pobūdžio reikmenų gamy
bą ir prekybą visos Š. Ameri
kos ir kitų laisvojo pasaulio 
kraštų mastu. Mūsų tikslas — 
sutelkti kaip galima daugiau lie
tuvių menininkų, meistrų, lei
dėjų ir aplamai lietuvių medžia
ginės kultūros kūrėjų į vieną 
platinimo sistemą, kuri skatin
tų juos kurti dar daugiau, o jų 
darbo vaisiai masiniu platini
mu keltų lietuviškąjį sąmonin
gumą.

Mes telkiame visokiausių lie
tuviškų dirbinių (gintaro papuo
šalų, ženklelių, audinių, droži
nių, instrumentų, lipdžių, marš
kinėlių, vėliavų, medalių, svei
kinimo kortelių ir t. t.) gaminto
jus, taipgi magnetofono juoste
lių, plokštelių, angliškų knygų 
apie Lietuvą ir kt. leidėjus į 
vieną būrį. O iš to mūsų centro 
įvairiais gaminiais aprūpinsime 
lietuviškas krautuves ir ypač 
pavienius išeivijos lietuvius ma
sinio katalogo būdu.

Mes nesiekiame su niekuo 
konkuruoti. Priešingai, mes no
rime esančioms lietuvių preky
boms padėti, jas aprūpinant 
geresnėmis bei įvairesnėmis 
gėrybėmis; norime meistrams 
leidėjams ir kitiems gaminto
jams atverti dar iki šiol jų ne
pasiektą rinką; o po visą šiau
rės Ameriką ir kitus kraštus pa
sklidusioms lietuvių masėms 
trokštame sudaryti patogią ga
limybę per mūsų centrą priei
namai tomis gėrybėmis pasinau
doti.

Pagrindinis mūsų veiklos 
įrankis — didelis, bent 52 psl. 
spalvotas katalogas, kurio pa- 
skleisime daugiau kaip 25,000 
egzempliorių. Jis pasirodys ru
denį, nes tebelaukiame gami
nių iš dar daugelio atsiliepti ne
spėjusių gamintojų. (Jeigu bū
tume apsiriboję tik reikmeni
mis, kuriuos mes patys gamina
me, tai katalogą, žinoma, daug 
siauresnį, būtume jau seniai pa
ruošę).

Vien išspausdinti mūsų pla
nuojamam spalvotam katalogui 
reikės $20.000 - 25.000, todėl 
mums labai reikalinga lietuvių 
visuomenės parama. Pirmiau
sia, kviečiame katalogą iš anks
to užsisakyti, prisiunčiant $2 
JAV ir Kanadoj ($3 kitur) išlai
doms padengti. Kadangi katalo
gą leisime tik vieną kartą, jį pa
pildydami laikas nuo laiko prie
dais (nebe naujomis katalogo 
laidomis), tai užsisakydami jį iš 
anksto, užsitikrinsite, kad eg
zempliorių gausite.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

V EACENAS
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Be to, mes Į katalogą priima
me visokius lietuvių prekybi
ninkų ir šiaip organizacijų bei 
pavienių asmenų skelbimus. Tai 
reta proga didžiuliu mastu iš
garsinti jūsų prekybą, patarna
vimą ar idėją. Prašome teirau
tis pas mus dėl skelbimų kainų.

Pabrėžtina, kad tokio užmo
jo —- visų lietuvišką interesą 
atitinkančių reikmenų gamy
bos bei platinimo centro visos 
išeivijos mastu — dar niekas 
nėra bandęs įgyvendinti. Todėl 
mums labai reikia tautiečių pri
tarimo bei paramos. Jeigu kas 
dirba lietuviško stiliaus gamini 
ir mūsų organizacija dar nėra 
su juo susitarusi, prašome sku
biai atsiliepti, kad galėtume 
įtraukti Į katalogą. O iš visų lie
tuvių laukiame ir prašome tal
kos — pasiūlymais, geromis 
idėjomis, lėšomis (užsisakant 
katalogą ar duodant skelbimą).

Organizuodami šią platinimo 
sistemą, ypač lietuviškai nekal
bančių ar toliau nuo lietuvybės 
centrų gyvenančiųjų tarpe, tal
kiname mūsų veiksniams bei ki
toms organizacijoms, nemoka
mai skleisdami jų informacinę 
literatūrą, ypač anglų kalba. 
Taip pat talkiname lietuvių 
spaudai, rinkdami laikraščių ir 
žurnalų prenumeratas.

“Baltic Enterprises” bendro
vę šiuo metu sudaro keturi jau
ni Bostono vyrai — Mykolas 
Drunga, Gintaras Karosas, Nor
bertas Lingertaitis ir Rimas 
Manomaitis. Patys būdami lie
tuviškų plokštelių, rankdarbių, 
knygų entuziastai, manome, 
kad ir kitiems tautiečiams lietu
viški dalykai kelia bei gaivina 
tautinį sąmoningumą. Mes su
darome pirmąją išeivijoj progą 
lietuviškais gaminiais patogiai 
masiniu būdu pasidalinti ir dėl 
to drįstame prašyti mūsų bro
lių bei sesių paspirties. Mūsų 
adresas: P. O. Box 8241, Bos
ton, Mass. 02114, USA. B. E.

• Ne tik sacharoviečiai, bet ir 
dažnas rusų nacionalistas pripažįsta, 
jog tiktai imperijos atsisakymas iš
gelbėtų jų tautą morališkai, ekono
miškai ir kultūriškai (T. Venclova)

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

RAŠYTOJOS

Marijos Aukštaitės
APYSAKA

“Išeivės keliu”
Ji vaizduoja jautrius mergaitės išgyvenimus, 
dailininkų, kunigą ir aplamai išeivišką aplinką

Knyga turi 207 psl. Kaina $5.50. Užsakymus siųsti per 
"Tėviškės Žiburius"; per D. ir B. Kriaučiūnų krautuvę, 
313 Barton St. E., Hamilton, Ont.; per leidėją A. F. Navi- 
kevičių, 555 Sheppard Ave. W., No. 202, Downsview, Ont. 
M3H 2R7, Canada.

Sudbury, Ontario
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS, 

surengtas KLB Sudburio apylinkės 
valdybos rūpesčiu, įvyko lenkų para
pijos salėje. Minėjimą pradėjo pirm. 
Aleksas Kusinskis įžangine kalba. 
Sugiedojus Lietuvos himną, turinin
gą paskaitą skaitė Juozas Kručas. 
Meninę dalį atliko Jūratė Tolvaišai- 
tė, paskambindama pianinu porą da
lykėlių. Po to buvo linksmoji dalis 
— šokiai. Veikė bufetas ir loterija. 
Loterijoj laimė nusišypsojo V. Bru
žui, I. Raškevičienei ir M. Venskie- 
nei. Sekmadienį buvo atlaikytos pa
maldos už vargstančius tėvynės bro
lius ir seseris. Mišias užprašė Sud
burio apylinkės valdyba. K.A.S.

YPSENOS
Greitas pasveikimas

Įėjęs į ligonio kambarį, gydy
tojas klausia slaugę:

— O kaip veikia paciento šir
dis šį rytą?

— Puikiausiai, — atsakė slau
gė. — Jis jau du kartu pasisakė, 
kad įsimylėjo mane.

Grįžus iš mokyklos
— Ką veikei šiandien mokyk

loje, Jurguti? — klausia motina.
— Laukiau iki pasibaigs pa

mokos, — atsakė Jurgutis.
Pažymėjimas

Petriukas parneša pažymėji
mą iš mokyklos. Mama skaito: 
punktualumas — geras, darbš
tumas — geras, elgesys — blo
gas.

— Klausyk, sūneli, — taria 
užsirūstinusi motina, —- elgesys 
taipogi turi būti geras.

— Iš tikro? Tai kodėl to ne
pasakei mokytojai? Juk ne aš, 
o ji pažymėjimą rašė!

Teisme
— Kaip vadiniesi? — klausia 

teisėjas kaltinamąjį.
— Karl Marx.
— Atrodo, girdėta pavardė.
— Negali būti. Aš pirmą kar

tą pakliuvau į teismą.
Kavinėj

— Panele, ši arbata nešvari!
— Ne, ponuli! Arbata švari, 

tik stiklas suteptas.
Parinko Pr. Alš.

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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Tradicinė lietuvių maldinin

kų kelionė į Kanados kankinių 
vietovę Midlande įvyko rugsėjo 
17, sekmadienį. Koncelebraci- 
nes Mišias 1.30 v. p. p. atnaša
vo kun. P. Ažubalis, kun. Aug. 
Simanavičius, OFM, ir kun. Eug. 
Jurgutis, OFM. Pamokslą pasa
kė Prisikėlimo par. klebonas 
kun. Aug. Simanavičius. Mišių 
skaitymus atliko Bernadeta Ab
romaitytė, vargonavo P. Gul- 
binskas. Po Mišių buvo einami 
Kryžiaus keliai. Pamaldos baig
tos specialia malda į Lietuvos 
kankinius ir Lietuvos himnu 
prie lietuviško kryžiaus, pasta
tyto Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro pagal dail. T. Valiaus 
projektą. Kryžius atrodo impo
zantiškai, pastatytas gražioje 
vietoje ir apsodintas gėlėmis. 
Šios išvykos dalyvių skaičius dėl 
labai lietingo oro buvo žymiai 
mažesnis nei pernai. Sekančiais 
metais lietuvių maldininkų ke
lionė bus rugpjūčio 26, sekma
dienį.

Mons. K. Dobrovolskis iš Ro
mos aplankė savo gimines To
ronte, atlaikė Mišias Lietuvos 
Kankinių šventovėje už miru
sius artimuosius ir išvyko į 
JAV, kur gyvena jo sesuo. Rug
sėjo pabaigoje jis grįžta į Ro
mą, kur dirba lietuvių šv. Ka
zimiero kolegijos administraci
joje.

Kun. Juvenalio L i a u b o s, 
OFM, pagerbtuvės 60 metų am
žiaus proga buvo surengtos spe
cialaus komiteto rugsėjo 16 d. 
St. Catharines, Ont., mieste. Iš 
Toronto jose dalyvavo keletas 
kunigų ir pasauliečių. Jų tarpe 
buvo ir kun. B. Mikalauskas, 
OFM, ten klebonavęs 12 metų. 
To meto veikla yra nufilmuota 
ir aprašyta specialiame leidiny
je. Iškilmių aprašymas — kita
me “TŽ” nr.

Vedę pasauliečiai vis daugiau 
domisi dijakonų tarnyba Toron
to arkivyskupijoje. Sį rudenį 
pradedamas naujas trejų metų 
teologijos kursas, dėstomas ne
akivaizdiniu būdu ir kaikuriais 
savaitgaliais — akivaizdiniu. 
Naujų kandidatų tarpe minimi 
šie asmenys. Michael Barida — 
Šv. Jono mokyklos vedėjas, Bill 
Daly — “Forum” redaktorius, 
James Halis — “Air Canada” 
tarnautojas, Paul Humniskis — 
prekybinės įstaigos vedėjas iš 
Bramalėjos, Basil Orsini — mo
kytojas, Donald Dudar — tar
nautojas ir kt. Visi jie turi šei
mas. Lietuvių pavardžių kol kas 
dar nematyti.

Toronto Lietuvių Jaunimo 
Ansamblis “Gintaras” baigė va
saros atostogas ir vėl pradeda 
repeticijas: vaikų ir vidurinė 
grupės — ketvirtadieniais, 6.30 
v.v., Prisikėlimo par. salėje (pir
ma repeticija — rugsėjo 21 d.); 
dainininkės — sekmadieniais 
4.30 v.p.p, Lietuvių Namuose; 
vyriausia šokėjų grupė — 6.30 
v.v. L. Namuose (pirma repeti
cija — rugsėjo 17 d.).

Lietuvių kolonijos arba orga
nizacijos, norinčios pakviesti 
“Gintarą” atlikti programai, 
prašomos kreiptis į Algį Nausė
dą, 58 Harjolyn Avė., Toronto, 
Ont. Tel. (416) 231-1423.

Tautinių šokių grupė “Atža
lynas” jau pradėjo naujo sezono 
veiklą. Pirmas pasirodymas bus 
rugsėjo 24 d. Tautos šventės 
minėjime Lietuvių Namuose. 
Spalio 7 d. “Atžalyno” šokėjai 
ir “Vasaros garsų” dainininkės 
atliks programą Londono lietu
vių spaudos baliuje. Repeticijos 
vyksta sekmadieniais L. Na
muose. Vaikus ir jaunius moko 
Vida Javaitė nuo 1 v.p.p., vy
resniąją grupę — Diana Bubu- 
lytė nuo 4 v.p.p., o vyriausiąją 
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— Silvija Leparskienė nuo 6 
v.v.

“Atžalyno” vadovybė prašo 
tėvus paraginti savo vaikus da
lyvauti “Atžalyno” veikloje. Ji 
ypač kviečia jaunimą nuo 5 iki 
15 m. amžiaus; taip pat — muzi
kantus, kurie galėtų groti šo
kiams. Kreiptis į tėvų komitetą 
tel. 667-8260 arba į vadovę 298- 
2777.

Teisininkė Laima švėgždaltė, 
kadaise aktyviai dalyvavusi lie
tuvių veikloje ir buvusi KLB 
Toronto apylinkės valdybos pir
mininke, dirba Ontario žmo
gaus Teisių Komisijoje. Dien
raštis “The Toronto Star” 1978. 
IX.6, rašydamas apie seksuali
nę diskriminaciją, cituoja jos 
pareiškimus spaudai ryšiumi su 
skundais moterų, kurios, kaip 
restoranų padavėjos, atsisakė 
apsinuoginti ir neteko darbo. 
Pasak L. Švėgždaitės, einančios 
direktorės pareigas, žmogaus 
teisių komisijos advokatai tiria, 
ar darbdavių reikalavimas savo 
tarnautojoms apsinuoginti gali 
būti laikomas pagrįsta profesi
ne kvalifikacija. Net ir tuo at
veju, jei taip būtų, darbdaviai 
turėtų gauti išimtį nuo diskri
minacijos, draudžiančios atsa
kyti darbą moterims, atsisakan
čioms apsinuoginti.

Ontario Etninės Spaudos Są
jungos valdyba rugsėjo 6 d. 
“Toronto” viešbutyje surengė 
iškilmingą vakarienę, kurioje 
dalyvavo arti 100 etninės spau
dos darbuotojų. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo daugiakultūrių 
reikalų min. N. Cafik. Jis išdės
tė savo pažiūras į etninę Kana
dos spaudą (apie 200 laikraščių) 
ir pareiškė, kad vyriausybė ją 
laiko kanadiško pvvonimo dali
mi ir mano, kad turi teisę ne 
tik egzistuoti, bet i: gauti va
džios skelbimus, ka i ir ang. 
koji ar prancūziškoji spauda. 
Didžiąją savo kalbos dalį minis- 
teris skyrė Kanados konstituci
jos reformai, kuri esanti reika
linga krašto vienybei. Naujame 
projekte daugiakultūriškumo 
terminas nenumatytas, bet pa
kankamai apsaugotas kitais iš
sireiškimais. Etninis įvairumas 
esąs gyvenimo faktas, kurio ne
gali ignoruoti ir konstitucija. 
Klausimų-atsakymų metu buvo 
reiškiama nuomonė, kad atsisa
kius daugiakultūriškumo termi
no gali nukentėti ir dalyko 
esmė. Vakarienei vadovavo On
tario Etninės Spaudos Sąjungos 
pirm. VI. Mauko. “T. Žibu
riams” atstovavo V. Matulaitis 
ir kun. Pr. Gaida.

Metinį suvažiavimą. Toronte 
turėjo 1922 m. įsteigta Patrio
tinė Makedoniečių Organizacija, 
siekianti laisvės ir nepriklauso
mybės 1913 m. po Balkanų ka
ro suskaldytai Makedonijai. Jos 
teritoriją dabar yra pasidalinu
sios trys valstybės — Graikija, 
Bulgarija ir Jugoslavija. Make
doniečių suvažiavime dalyvavo 
ir žodį tarė Kanados daugiakul
tūrių reikalų min. N. Cafikas. 
Suvažiavimo dalyviams jis pata
rė nesitikėti paramos politi
niams savo siekiams iš Kanados. 
Kanada negali pakeisti dabarti
nių sienų ir dėl Makedonijos ne
pradės III pasaulinio karo. Bet- 
kokie pažadai Makedonijos ne
priklausomybės atstatymo klau
simu tebūtų pigus Kanados vy
riausybės bandymas įsiteikti 
makedoniečiams. N. Cafikas 
betgi žadėjo remti kovą už žmo
gaus teises ir laisvę visame pa
saulyje.
*^*s*<*s**^K#^*^*^*^*'#^*'*»*^*'*^#^^>r^^#s4 
NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės Žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “Tž” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 

KVIEČIA JUS į PIRMĄJĮ TORONTE H MONTREAL
Anapilio žinios

— Auksinė parapijos įsikūrimo 
sukaktis bus minima spalio 14-15 
dienomis; šeštadienį pokylis su me
nine programa (iš Londono pakvies
ti garsieji smuikininkai Dana ir Ju
ris Mazurkevičiai); sekmadienį, 11 v. 
r., padėkos pamaldos, dalyvaujant 
Toronto vyskupui Aloyzui Ambrozic. 
Kvietimai gaunami po pamaldų sek
madieniais.

— Labai kviečiama parapijos cho
rą įsijungti po vasaros atostogų į 11 
v. pamaldas ir po to vykstančias re
peticijas. Norima pasiruošti parapi
jos šventei.

— šį sekmadienį, 11 v. r., pamal
dose kviečiamas dalyvauti mokykli
nis parapijos jaunimas. Šios specia
lios jaunimui pamaldos laikomos, 
pradedant mokslo metus lietuvių 
mokykloje.

— šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidotas a. a. Juozas Miliūnas, 71 m. 
Prieš savaitę iš šios parapijos palai
dota a. a. Eugenija Banylytė.

— Pamatai naujiems paminklams 
šį rudenį pradėti kasti. Cementas 
bus liejamas artimoje ateityje. No
rintieji dar šį rudenį prieš kapinių 
lankymą turėti išlietus pamatus yra 
prašomi per paminklų gamintojus 
pranešti kapinių administracijai kle
bonijos adresu.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 10 v. 
r., už a. a. Tadą Vėžauską; sekma
dienį, 10 v. r., už a. a. Oną Ališaus
kienę, velionės 2 metų mirties su
kakties proga, 11 v. už a. a. Veroni
ką Barkauskaitę ir a. a. Marcelę Dė- 
dinaitę.
Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios 
— Posėdžiavo nuosavybės ir fi

nansų komitetai. Pastarasis apsvars
tė 1979 m. sąmatą bei vajų. Paskuti
niame tarybos posėdyje paaiškėjo, 
kad pirmą kartą 15-kos metų laiko
tarpyje vasaros mėnesiais parapija 
turi $1,500 deficitą. Parapijiečiai bei 
parapijos rėmėjai skatinami į tai at
sižvelgti, nes vienintelis parapijos 
pajamų šaltinis yra ištikimi jos na
riai.

— Trečiadienį, 8 v. v., šventovės 
patalpose renkasi lietuvių parapijos 
taryba.

— Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 9.30 
v. r., iškilmingos pamaldos evangeli
kams Tautos šventės proga. Pamaldų 
metu bus dalinama šv. Komunija.

— Pirmoji choro repeticija įvyks 
rugsėjo 25, pirmadienį, 7.30 v. v., 
šventovėje.

— Sveikiname Jievą Usvaltienę, 
kuri rugsėjo 17 d. atšventė 90-tąjį 
gimtadienį.

— Spalio 22, sekmadienį, įvyks 
Padėkos šventės pamaldos, moterų 
draugijos tradicinė puota, konfir- 
mandų pagerbimas bei moterų drau
gijos 25 metų sukakties minėjimas. 
Po pamaldų — speciali programa 
Lietuvių Namuose.

Lietuvių Namų žinios
— Įvesta nauja telefono linija — 

nr. 532-3311. Prašoma skambinti 
naujuoju numeriu.

— LN valdyba rugsėjo 7 d. posė
dyje iš “Labdaros” fondo paskyrė 
aukų: skautų stovyklavietei “Romu
va” $700, Tautos Fondui $200, a. a. 
E. Bičiūno, LN nario, šeimai $200.

— Norintieji nuomoti LN sales 
1979 m. prašomi kreiptis jau dabar, 
nes pareikalavimas yra didelis, ypač 
iš nelietuvių pusės. Lietuviams duo
dama pirmenybė. Skambinti tel. 532- 
3311.

— Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 2 v. 
P- P-, Vytauto Didžiojo menės balko
ne šaukiamas LN šachmatininkų klu
bo susirinkimas.

— “Atžalyno” tautinių šokių gru
pės popietė įvyks lapkričio 26 d. 
Kas galėtų paaukoti ruošiamam ba- 
zarui laimikių, prašoma pranešti p. 
Lukošienei tel. 536-0911.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo ir svečių knygoje pasirašė: 
V. K. Keraičiai iš Australijos, J. Vi- 
leniškis iš Bostono, p. p. Palčiauskai 
iš Hamiltono.

PL Jaunimo Sąjungos valdy
ba rugsėjo 22, penktadienį, 7.30 
v.v., Prisikėlimo Parodų salėje 
rengia žymiųjų Lietuvos disi
dentų — prof. dr. Aleksand
ro Štromo ir rašytojo Tomo 
Venclovos paskaitą tema “Da
bartinė Lietuvos padėtis ir 
žvilgsnis į ateitį”. Lietuviškoji 
visuomenė kviečiama dalyvauti. 
— Rugsėjo 23, šeštadienį, 7.30 
v. v., ta pati jaunimo valdyba 
rengia įdomų kabaretinį vakarą 
Anapilio salėje ir kviečia plačią
ją visuomenę gausiai dalyvauti 
(žiūr. skelbimą ir straipsnį 6 
psl.). Pelnas skiriamas jaunimo 
kongresui, kuris įvyks 1979 m. 
Europoje.

Jungtinių Tautų Diena, ren
giama JT Draugijos Kanadoje, 
bus minima spalio 24, antradie
nį, 7.30 v.v., Toronto rotušės 
patalpose (Rotundoje). Ta pro
ga bus įvairių tautybių koncer
tas, kurio programą atliks estai- 
čių gimnastikos grupė, egiptie
tė šokėja Diane Calenti ir pu
čiamųjų orkestras. Į šią iškilmę 
kviečiami konsulai, miesto ir 
provincinio parlamento parei
gūnai ir kt. Taip pat kviečiama 
ir visuomenė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Tautos šventės pamaldos — šį 

sekmadienį, rugsėjo 24 d., 11.30 v. r.
— Rugsėjo 10, sekmadienį, ateiti

ninkai organizuotai dalyvavo 10 v. 
Mišiose, po kurių turėjo pusryčius 
Parodų salėje.

— Sveikiname T. Juvenalį Liaubą, 
OFM iškilmingai atšventusį savo 60 
m. amžiaus sukaktį St. Catharines 
mieste.

— Pakrikštyta Vida Ona, Antano 
ir Magdalenos (Budzeikaitės) Neve- 
rauskų dukrelė.

— Susituokė Juozas Grigonis ir 
Donna Hrajnik.

— Aukojo parapijai: V. P. Jankai
čiai $100, P. Armolavičienė $100, V. 
Dailidė $60, B. Bliūdžius $50.

— Įvesta nauja šildymo sistema 
salėje ir šventovėje. Pusę kainos su
mokėjo draudos bendrovė, o likusią 
dalį $12,000 turėsime sumokėti para
pija.

— Suaugusių choras, kuriam va
dovauja sol. V. Verikaitis, repetuo
ja trečiadieniais 7.30 v. v. muzikos 
studijoje, o jaunimo choras, kuriam 
vadovauja muz. E. Krikščiūnas, re
petuoja po 10 v. Mišių sekmadie
niais. Kviečiami balsingi parapijie
čiai įsijungti į vieną arba kitą cho
rą. šie metai parapijos chorui yra 
25-tieji.

— Maironio mokykla rugsėjo 16 
pradėjo mokslo metus. Rugsėjo 24, 
sekmadienį, šios parapijos mokiniai, 
kurie lanko mokyklą, taipgi tėvai ir 
mokytojai dalyvauja 10 v. Mišiose.

— Giliai užjaučiame Bronę Praka- 
pienę, mirus jos broliui Jonui Kali
nauskui.

— Ypatingos Mišios anglų k., pra
šant sveikatos, įvyks mūsų šventovė
je rugsėjo 29, penktadienį, 7 v. v. 
Dalyvaus daug kanadiečių. Ir lietu
viai kviečiami dalyvauti. Neilsono 
autoaikštė bus atidaryta.

— Vasaros atostogoms pasibaigus, 
tęsiamas parapijiečių lankymas.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Pra
naičių šeimos mirusius, užpr. P. M. 
Pranaičiai, 8.30 už Joną ir Karoliną 
Zu.embas, užpr. M. P. Pranaičiai, 9 
v. už Liudviką Puslį, užpr. E. Puslie- 
nė, 9.20 už Simoną Stankevičių, užpr. 
S. Štai kevičius, 11 v. už Julių Parga- 
liauską, užpr. testamento vykdyto
jai; sekmadienį 8 v. už Antaną Dobi
lą, užpr. K. A. Dobilai, 9 v. už Me
čislovą Senkevičių, užpr. Z. Girnie- 
nė, 10 v. už Joną Jarmalavičių, užpr. 
D. V. Karosai, 11.30 v. už parapiją, 
7 v. v. už Juozą Vainą, užpr. L. V. 
Balaišiai.

— K. L. K. Moterų Dr-jos Prisikė
limo parapijos skyriaus narių susi
rinkimas — spalio 1, sekmadienį, po 
11.30 v. Mišių Parodų salėje. Kalbės 
I. Kairienė tema: “Mada, grožis ir 
saikas”.

Tautos šventės minėjimą To
ronto Lietuvių Namuose šiemet 
rengia specialus organizacijų 
komitetas, vadovaujamas pensi
ninkų klubo pirm. J. Karpio. 
Minėjimas įvyks rugsėjo 24, 
sekmadienį, 3 v.p.p. (žiūr. skel
bimą).

Augštesnieji Lituanistiniai 
Kursai Toronte kviečia visus 
augštesniųjų mokyklų (gimna
zijų) mokinius ir universitetų 
studentus skirti porą valandų į 
savaitę lietuvių kalbai, Lietuvos 
istorijai ir geografijai. Taip pat 
kviečia ir tuos, kurie lietuviškai 
visai nemoka, pasimokyti savo 
ar savo giminių kalbos lietuviš
kai nemokančių specialioje kla
sėje. Gimnazijų mokiniams kur
sai duoda Ontario Švietimo Mi
nisterijos pripažintas užskaitas 
(credits, gr. 11 Departamentai 
No. 85953, gr. 12 — No. 85954, 
gr. 13 — 85955). Kursų regis
tracija bus rugsėjo 25 ir 26 die
nomis West Park Secondary 
School vakarais nuo 7 iki 9 vai.

Kursų vedėjas
Lietuvių Skautų Sąjungos 60 

metų veiklai paminėti Toronto 
skautininkai-kės rengia iškilmes 
šia tvarka: rugsėjo 30, šeštadie
nį, 4 v.p.p., Prisikėlimo švento
vėje pamaldos, koncelebruojant 
abiejų parapijų kunigams ir 
skautų dvasios vadovams. Gie
dos “Volungės” vienetas. Po 
Mišių — trumpas žuvusių prisi
minimas. Šventovėje apeigoms 
pasibaigus, “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntai Parodų salėje tu
rės iškilmingą 60-mečio sueigą 
su oficialia dalimi, vienetų pa
sirodymais ir vaišėmis. Spalio 1, 
sekmadienį, 4 v.p.p., Lietuvių 
Namuose įvyks trumpa akade
minė dalis, kurios metu kalbės 
iš Niujorko atvykusi sąjungos 
pirmininkė Lilė Milukienė. Pir
mą kartą Toronte išgirsime 
JAV jau pagarsėjusį prez. An
tano Smetonos vaikaitį pianistą 
Antaną Smetoną iš Klevelando. 
Meninio žodžio dalį atliks poe
tas Stasys Santvaras, šešių de
šimtmečių skautų veiklos pa
roda bus surengta gretimoje 
salėje. Rengėjai kviečia ir lau
kia visų tautiečių.

• Lietuviškoji spauda yra tauti
nės gyvybės maitintoja.

KĄ£4RETIUĮ

pradėta švęsti rugsėjo 10 dieną pamaldomis Lietuvos Kankinių šventovėje ir spe
cialia radijo valandėle. 1978 m. rugsėjo 24 d., 9 v.r. evangelikų ir 11 v. 30 min. 

Prisikėlimo parapijos šventovėse — pamaldos. Jose organizacijos dalyvauja su vėliavomis.

Lietuviu Skautu
Sqjungos 60-mečio

©niiic.iiH/v-

Po to, 3 v.p.p., Lietuvių Namuose, Tautos šventės oficialioji 
ir kultūrinė programa: prof. J. Slavėno paskaita, Stp. Kairio muzikinis vienetas, 
"Vasaros garsų" ,trijulė ir deklamacijos. Po šios dalies — pabendravimas tarpusavyje 
besivaišinant kavute. Toronto ir apylinkės lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti. Moterys 
prašomos tą dieną pasipuošti tautiniais drabužiais. Šventei Rengti Komitetas

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ................... 6.0 %

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ............................ .10.5%

Taupomąsias s-tas .............. 8.25% Nekiln. turto ........................ 10.0%
Pensijų planas ...................... 8.5 % Čekių kredito ....................... .12.0%
Term. ind. 1 m. ................... 9 % Investacines nuo ................. ...10.5%
Term. ind. 2 m. ...................
Term. ind. 3 m. ...................
Duoda nemokamą gyvybės

9.25 % 
9.5 % 
apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000

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

s š.m. spalio 1, sekmadienį, 4 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose
= PROGRAMOJE:
E (S) LSS tarybos pirmi jos
= pirm. v.s. LILĖ MILUKIENĖ,
E (•) pianistas ANTANAS SMETONA,
= (į) poetas STASYS SANTVARAS
įf^^M^*****^?**************************^
■*—-----—...... ....................................................................................................................... >....................................... ......... ...........................................................................................“■

Svečiai turės progos aplankyti įdomių 
6 DEŠIMTMEČIŲ PARODĄ. 
Po koncerto — kavutė
Įėjimas — $4, pensininkams ir studentams — $3

Rengia — Toronto skautininkų-kių ramovė

Sr Šv. Jono Krikštytojo - 1* metųrj

i. Lietuvos Kankinių parapijos * * '
ir kun. Petro Ažubalio klebonavimo 3 0 metų

įvyks š.m. spalio 14 ir 15 d.d. Anapilyje
Spalio 14, šeštadienį, 6 v.v., 
didžiojoje Anapilio salėje — abiejų su
kakčių prisiminimai, meninė programa, 
atliekama smuikininkų Mazurkevičių, 
pokylis.

Spalio 15, sekmadienį, 11 v.r.,
Lietuvos Kankinių šventovėje iškilmingos 
pamaldos, dalyvaujant Toronto vyskupui 
Aloyzui Ambrosic ir organizacijoms su 
vėliavomis. Po pamaldų — didžiojoje 
salėje kavutė.

ĮĖJIMAS: šeštadienį $25 porai, $13 asmeniui, $8 studentams. KVIETIMAI sekmadieniais pla
tinami Anapilyje po pamaldų. Kitomis dienomis teirautis pas Reginą Celejewską tel. 231-8832 

arba A. ščepavičienę tel. 766-3726 ŠVENTEI RENGTI KOMITETAS

Auksinė sukaktis. S.m. spalio 
14 ir 15 dienomis Anapilyje bus 
atšvęsta Šv. Jono Kr. — Lietu
vos Kankinių parapijos 50 metų 
sukaktis. Ta proga bus prisi
minti ir pagerbti šios parapijos 
pijonieriai, labai sunkiose sąly
gose steigę parapiją ir statę 
šventovę, kad joje galėtų mels
tis savąja lietuvių kalba ir puo
selėti tautinę veiklą.

Taip pat bus pagerbtas ir ilga
metis šios parapijos klebonas 
— kun. Petras Ažubalis, kurio 
darbas nesiribojo vien tik pa
rapijos reikalų tvarkymu ir 
Anapilio sodybos įsteigimu. Jis

rugsėjo 23, šeštadienį, 7.30 v.v 
didžiojoje ANAPILIO salėje 
PROGRAMA: Nerija ir Bernardas iš Čikagos 

su naktinio klubo programa, 
šokiai, užkandžiai, gėrimai. 
Gros ukrainiečių orkestras 
"VINOHRAD".

Kaina: $6.00 suaugusiems, $4.00 pensininkams ir 
studentams su kortelėmis.

Pelnas: IV PL Jaunimo Kongresui ir PLJS veiklai paremti.

per 30 metų buvo aktyvus vi
suomenės veikėjas ir Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojas. Jis 
daugeliui lietuvių, nežiūrint re
ligijos, įsitikinimų, parapinio 
priklausomumo, yra ištiesęs pa
galbos ranką.

Rugsėjo 24, sekmadienį, kvie
timai į dvigubos sukakties iškil
mes bus platinami: Anapilyje, 
Prisikėlimo parapijos salėje (po 
10 v. pamaldų) ir Lietuvių Na
muose nuo 12 v. Rengėjams rei
kia, kaip galima anksčiau, žinoti 
tikslų dalyvių skaičių. Todėl jie 
maloniai prašo pasinaudoti pro
ga ir įsigyti kvietimus.

Toronto Maironio mokykla 
pradėjo naujus mokslo metus 
Šv. Vincento mokyklos patalpo
se rugsėjo 16 d. ir veiks kiek
vieną šeštadienį nuo 9 v.r. iki 
12.30 v.p.p. Mokykloje veikia ir 
priešmokyklinis skyrius, į kurį 
priimami vaikai nuo 5-rių metų 
amžiaus. Taipgi sudarytas spe
cialus skyrius vaikams, kurie 
dar visai nemoka lietuvių kalbos. 
Kviečiami tėvai nedelsiant siųs
ti savo vaikus į atitinkamus lie
tuviškos mokyklos skyrius.

Lietuvių šeimos kalba yra lietu
vių kalba

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Rugsėjo 24 d., 3 v.p.p., bendras 

abiejų parapijų kapinių lankymas. 
Rinktis prie kapinių koplyčios. Iš 
ten bus einami Kryžiaus keliai.

— Pirmoji parapijos rudens va
karienė su loterija, orkestru įvyks 
spalio 21 d., 7 v.v., parapijos svetai
nėje.

— Chorui, kuris pradeda' giedoji
mą spalio 1 d., 11 v. Mišiose, šiuo 
metu ypač reikia naujų choristų. 
Kas gali giedoti, prašomi prisidėti 
prie choro ir sustiprinti giedojimą 
pamaldų metu.

— Rugsėjo 4 d. “Baltijos” vasar
vietėje širdies priepuoliu mirė Vy
tautas Kudžma, 66 m. amžiaus. Liūd
na žinia greit pasiekė visą koloniją. 
Velionis gimė Stolaukyje, Marijam
polės aps., buvęs Lietuvos kariuome
nės karininkas — vyr. leitenantas. 
Tremtyje veikė Lietuvių Bendruo
menėje. Paliko žmoną Genovaitę, 
dukras — Ramunę Bulotienę, Dalią 
Sodo, stud. Audronę ir sūnų Vytą. 
Prie velionies karsto buvo susirin
kę daug giminių, draugų ir pažįsta
mų iš visur. Po Rožinio, kurį atkal- 
pėjo parapijos klebonas, įvyko atsi
sveikinimas su velioniu. Draugų ir 
pažįstamų vardu gražiai atsisveikino 
J. Adomonis. Lietuvos atsargos kari
ninkų vardu atsisveikino ir prisimi
nė kariūno dienas Suvalkijoje Vin
cas Kačergis. Laidotuvių Mišias ir 
apeigas atliko bei reikšmingą pa
mokslą pasakė kun. dr. F. Jucevi- 
šius. Mišiose dalyvavo AV klebonas 
J. Kubilius, SJ. Garbės sargybą prie 
karsto ėjo buvę Lietuvos karininkai 
ir velionies giminaičiai. Per Mišias

DRAUDOS NAUJIENOS
Adomonis Insurance Agency Inc.

AUTOMOBILIAI
Palyginus, paskutinių metų kainos yra žemesnės.
Jūsų draudos bendrovė apmoka ir Jūsų pusės (Colli

sion) nuostolius, nors ir neturėtumėte draudos, jeigu esate 
nekaltas dėl nelaimės.

KOMERCINIAI, INDUSTRINIAI, 
APARTAMENTINIAI PASTATAI

Atstovaujamų bendrovių apimtis įgalina Agentūrą 
apdrausti didesnius objektus, kurių kaina atskirai su
tariama.

GYVENAMI NAMAI, INVENTORIUS
Draudos yra platesnės apimties, kainos pastovios.

APMOKĖJIMAS NELAIMĖS ATVEJU
Automobilių nelaimių ir visais kitais atvejais apmo

kama žymiai greičiau.
Agentūra, turėdama pakankamai geros darbo jėgos, 

patarnavimą atlieka greitai ir tiksliai.
Prašome teirautis draudos kainų ir sąlygų!

Telefonas: 722-3545

TORONTO
A.a. Juozas Miliūnas, 71 m. 

amžiaus, staigiai mirė savo na
muose Toronte rugsėjo 15 d. 
Palaidotas rugsėjo 19 d. šv. Jo
no lietuvių kapinėse Mississau- 
goje.

Skaitytojų laiškuose, spausdi
namuose Toronto dienraščiuo
se, kartais paminimi ir Batlijos 
kraštai. “The Toronto Sun” IX. 
11 išspausdino latvio V. Cinio 
laišką apie Jungt. Tautų proso
vietinę veiklą. Esą JT kišasi į tų 
kraštų reikalus, kur reikia pa
dėti įsitvirtinti prosovietinei 
valdžiai. Autorius siūlo JT-oms 
pravesti demokratinius rinki
mus sovietų okupuotoje Latvi
joje, Lietuvoje, Estijoje, Ukrai
noje, Kambodijoje.
ALDONA’S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 5 3 3-2904

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje. 

giedojo velionies seserėčia Ona 
Pliuškonienė - šeštokaitė, iš Filadel
fijos atvykusi su motina. Dvi velio
nies seserys su šeimomis atvyko iš 
Detroito. Mokslo draugė Teresė 
Stankūnaitė su Vileniškių šeima 
buvo atvykusi iš Bostono, p. Vilge- 
liai iš Niujorko. Į kapus lydėjo ilga 
automobilių vilkstinė. Velionis buvo 
palaidotas šalia svainio Algimanto 
ir uošvio Navikėnų (abu karininkai) 
kapo. Parapijos salėje vyko šeimos 
suruošti pusryčiai. Visos šeimos var
du visiems atvykusiems į tėvo laido
tuves padėkojo velionies sūnus Vy
tas. Velionies šeima pageidavo vie
toj gėlių skirti auką Tautos Fondui.

S. Sk.
Sol. G. čapkauskienė su sol. R. 

Strimaičiu, akompanuojami J. Govė- 
do, labai sėkmingai koncertavo St. 
Catharines, Ont., rugsėjo 16 d. kun. 
J. Liaubos, OFM, pagerbtuvėse. So
listės laukia visa eilė koncertų JAV- 
se ir Kanadoje: spalio 1 — Hamilto
ne (su sol. R. Strimaičiu), lapkričio 
pradžioje — Toronte (su sol. S. Žie- 
melyte), gruodžio 9 — Montrealyje. 
Be to, sol. G. Čapkauskienė yra pa
kviesta dainuoti sekantį sezoną Či
kagos Lietuvių Operoje, kuri pasi
rinko G. Donizetti operą “Lucia de 
Lammermoor”. Dainuos trijuose 
spektakliuose.

RENKU
Montrealio apylinkėje senas lie
tuviškas knygas, laikraščius, 
plokšteles, išleistas Lietuvoje ir 
emigracijoje.

Petras Adomonis 
Tel. 722-3545

SKUBIAI PARDUODAMAS ŪKIS 
prie pat VVasagos: 100 akrų dirba
mos ir 11 akrų upelio, lankų, miško. 
Plytų namas, šeši miegamieji kam
bariai su dviem prausyklom. Moder
ni virtuvė, didžiulis salonas ir val
gomasis kambarys, rūsys. Alyva šil
domas. Ūkis tinka padalinti į skly
pus ir bendruomeniškiems reika
lams. Telefonuoti: J. Kaškelis, Joint 
Realty Ltd., Toronto, 622-4742; na
mų 536-9433.

PARDUODAMAS plytų namas 3 
miegamųjų. Naujas stogas, gerame 
stovyje, didelis sodas. Parduodamas 
labai pigiai tik už $44.000. Norima 
gauti visa suma. Skambinti telefonu 
1-519-742-5465, 234 Sydney St. S., 
Kitchener, Ont., N2G 3V7
JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS 
55-65 metų amžiaus. Atsakysiu tik į 
rimtus laiškus. Rašyti “Tėviškės ži
burių” adresu, pažymint “Petrui”.

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

IŠNUOMOJAMAS suaugusiems (su 
ekstra miegamąja sofa) labai gražus 
vieno miegamojo su dviem prausyk
lom butas prie jūros Pompano 
Beach, Florida. Skambinti po 8 v.v. 
201-536-4856 arba rašyti Consamex, 
P.O. Box 92, Tennent, N. J. 07763, 
USA.

HIGH PARK pirmame augšte išnuo
mojamas kambarys ir virtuvė su bal
dais. Skambinti tel. 537-9239 Toronte.


