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Idėjinės žvaigždės
Šiuo metu stipriausios jaunimo organizacijos išeivi

joje yra ateitininkai ir skautai. Neseniai ateitininkai at
šventė 65-rių metų veiklos sukaktį, o šiemet skautai mini 
60 metų sukaktį. Abiejų organizacijų veikla suklestėjo ne
priklausomoje Lietuvoje — jos ten išaugo, jos ten ir vėl 
atras natūralią savo dirvą politinėms audroms praėjus. Abi 
organizacijos yra išaugusios iš tradicinių savo krašto idea
lų, būtent, Dievo, tėvynės ir artimo. Idėjiniuose pagrin
duose jos yra labai artimos, panašios, tačiau savo metodais 
ryškiai skirtingos. Jų nariai, eidami per gyvenimą, žvelgia 
į tas pačias idėjines žvaigždes, bet žengia skirtingais ke
liais. Ir sunku būtų pasakyti kurių keliai yra geresni. Grei
čiausiai abiejų keliai yra lygiai geri, o keliavimo rezultatai 
priklauso nuo keleivių. Gali būti skaisčiausios žvaigždės, 
geriausi keliai, bet blogi keleiviai, nes nepakankamai nau
dojasi žvaigždžių šviesa ir nepaiso kelio gairių. Buvo lai
kai, kai vieni gyrė vieną kelią ir peikė kitą, net kovojo 
vieni su kitais. Tai vyko tada, kai į jaunimo organizacijas 
buvo įpintas politinis momentas, nustelbiąs religinį bei 
idėjinį pradą. Išeivijoje toji nedarna liko išlyginta, religi
nis pradas atstatyas į deramą vietą ir imta žvelgti į savo 
idealus blaiviomis patirties akimis, šiandieną skautija, 
minėdama savo 60-metį, gali didžiuotis bei džiaugtis atras
ta pusiausvyra.

KIEKVIENA didesnė sukaktis yra kryžminė ta pras
me, kad verčia žvalgytis dviem kryptim — praeities 
ir ateities. Lietuvių skautijos praeitis, nors ir nėra 

plačiai žinoma, bet nėra jokia mįslė. Pirmoji lietuvių skau
tų draugovė gimė beveik kartu su nepriklausoma Lietuva 
jos sostinėje Vilniuje 1918 m. Su kovojančia Lietuva 
skautai kovojo, su augančia augo, su bręstančia brendo, o 
su pavergta Lietuva tapo pavergti. Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo apie 20.000 skautų bei skaučių. Dalis jų iške
liavo į laisvąjį pasaulį (apie 5000) ir čia atsteigė pavergėjo 
sugriautą organizacinį gyvenimą. Likusieji pavergtoje Lie
tuvoje įsijungė į vietinio pasipriešinimo sąjūdį, kiek iš 
viso buvo galimas, bet skautiško gyvenimo okupacinėse 
sąlygose atsteigti negalėjo. Tad išeivijos skautai yra vie
ninteliai lietuvių tautos atstovai šiame sąjūdyje. Jie su 
drąsia viltimi žvelgia į ateitį, nežiūrint J.'delių Lkiviško 
gyvenimo pavojų. Kiek galima matyti iš jų veiklos, skau
tai tiki, kad nutautimo pavojus yra pražūtingas tiktai tiems, 
kurie jam pasiduoda. Mat, šis pavojus, kaip ir nuodai, pra
deda veikti tiktai tada, kai yra priimamas. Jei tokio tikė
jimo skautai neturėtų, neorganizuotų nė savo veiklos. Da- 
bargi matome, kad jų veikla gyva, plati, apimanti visą iš
eiviją. Paskutinės tautinės stovyklos liudija, kad jaučiamas 
netgi tam tikras sustiprėjimas.

ŽENGDAMA per 60-čio slenkstį, lietuviškoji skautija 
pagrindinį savo žvilgsnį turi nukreipti į netolimą 
ateitį. Ir tai ne jos pasyviai laukiant, bet intensyviai 

dirbant. Ateities pagrindas yra dabartis. Jei dabartis dar
binga, ateitis bus derlinga. Dėlto svarbiau yra ne senuo
sius žymūnus pagerbti, o naujuosius paruošti. Vado prin
cipas skautų organizacijoje yra esminis. Be naujų vadų ne
bus nė ateities. Kiek matyti iš skautiškos informacijos, ta 
linkme ir einama, juoba, kad pati organizacinė sistema 
tam yra pritaikyta — vadai auklėjami, keliant juos į vis 
augštesnę pakopą. Šioje srityje daugiausia dėmesio krei
piama į tautinį pradą. Išeivijos sąlygose tai natūralu, ta
čiau jose slypi ir apgaulinga pagunda, būtent, moralinį- 
religinį pradą laikyti antraeiliu, lietuviškumui nesvarbiu. 
Tokia pagunda yra pavojinga ir pačiam lietuviškumui, 
kuris kaip vertybė randa savo atramą moralinėje srityje. 
Kai jaunuolis užauga be moralinių-religinių pagrindų, 
menkavertis darosi jam ir lietuviškumas. Tiktai stiprios 
moralės žmogui patriotizmas yra vertybė. Tokiam tautos 
kančia yra ir jo kančia, tautos džiaugsmas — ir jo džiaugs
mas. Tai yra išreikšta ir skautijos šūkyje — Dievui, tėvy
nei, artimui. Tik jį reikia deramai perkelti į konkretų gy
venimą, išlaikant pusiausvyrą. Tuomet tie šūkio žodžiai 
visuomet bus idėjinės žvaigždės, vedančios į saugią ateitį.

epasaulio įvykiai
IŠKILMINGO SUTIKIMO SUSILAUKĖ DU CAMP DAVID 
konferencijos dalyviai — Izraelio premjeras M. Beginąs ir Egipto 
prez. A. Sadatas. Pirmojo grįžimą uždelsė jo viešnagė Niujorke, 
antrojo — užsukimas pas Maroko karalių Chaledą. JAV kongreso 
narys R. Mottl pasiuntė raštą Nobelio premijų komitetui, siūlantį 
taikos premiją paskirti prez. J. Carteriui. Iš tikrųjų Camp David 
sutartos gairės yra pilnos spragų ir gali likti neįgyvendintos. Pir
miausia per tris mėnesius turi būti paruošta ir pasirašyta Izraelio 
bei Egipto taikos sutartis. Bene didžiausią kliūtį jai sudaro izrae
litų kaimai Sinajaus pusiasalyje. Premjeras M. Beginąs, grįžęs 
Izraelin, sušaukė ministerių kabineto posėdį, kuriame buvo pasi
sakyta už tų kaimų panaikinimą, kai bus pasirašyta taikos sutartis, 
ir visos okupacinės Izraelio ka-»-----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Mažėjantis doleris
Bene didžiausią rūpestį prem

jero P. E. Trudeau vyriausybei 
sudaro nuolatinis Kanados do
lerio kritimas. Vienu metu do
leris tebuvo vertas 85,38 ame
rikietiško cento. Tokią žemą 
vertę Kanados doleris tėra tu
rėjęs 1933 m. Atrodo, pamažu 
artėjama prie 80 centų, kuriuos 
jau senokai pranašauja kaiku- 
rie ekonomistai. Nuo š.m. sau
sio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Ka
nada savo doleriui stiprinti pa
naudojo amerikietiškų $3,2 bi
lijono ižde turėtų atsargų, $1,5 
bilijono pasiskolino Kanados 
bei užsienio bankuose, pardavė 
$3 bilijonų vertės paskolos 
lakštų JAV ir V. Vokietijoje. 
Šiais amerikietiškais doleriais 
buvo supirkinėjami užsienyje 
esantys Kanados doleriai, ban
dant padidinti jų paklausą ir 
tuo pačiu vertę. Deja, visi Šie 
bandymai nebuvo sėkmingi. Da
bar vėl planuojamas $750 mili
jonų paskolos lakštų pardavi

mas Niujorke, kuris dar labiau 
padidins Kanados skolas užsie
niui. Pradžioje buvo aiškinama, 
kad dolerio vertės sumažėjimas 
iki 90 centų būsiąs naudingas 
Kanados gaminių eksportui. 
Tolimesnis jo kritimas betgi 
skatina naują infliacijos bangą, 
nes unijos pradės reikalauti 
atitinkamo atlyginimų didinimo 
dolerio vertės sumenkėjimui 
padengti.

Prie Kanados dolerio kritimo 
prisideda nepalankus turistinis 
balansas. Spėjama, kad šiemet 
kanadiečiai turistai užsienyje 
išleis beveik $2 bilijonais dau
giau, negu užsieniečiai Kana
doje. Nuo 1972 m. šis turisti
nis deficitas jau yra pasiekęs 
$4,4 bilijono. Pirmajame šių 
metų pusmetyje JAV-se lankė
si beveik 17 milijonų kanadie
čių, o Kanadoje tik 12 milijonų 
amerikiečių. Buvo tikėtasi, kad 
pastarųjų skaičių padidins ma-

(Nukelta į 6 psl.)

Vakarų Kanados lietuvių jaunimas klauso Toronto trijulės “Vasaros garsai” dainų stovykloje A. Dudaravičius

Naujojo pirmininko profilis
Popietė su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininku inž. Vytautu Kamantų

AURELIJA BALASAITIENĖ

Grandiozinės savo programa, 
dalyvių skaičiumi ir darbotvar
ke Pasaulio Lietuvių Dienos To
ronte ne vien praturtino mus 
giliais įspūdžiais, bet taip pat į 
mūsų gyvenimą įnešė kaikurių 
įvykių, kurie artimiausioje atei
tyje negalės likti nepalietę nė 
vieno sąmoningo lietuviškos 
bendruomenės nario. PLB sei
mas ir naujo pirmininko išrinki
mas turės stiprios įtakos į toli
mesnę PL Bendruomenės 
veiklą. Nuo vadovaujančių as
menų priklauso ne vien proto
kolinių nutarimų vykdymas ar 
veiklos forma. Gilusis vagos 
kreipimas priklauso nuo vado
vaujančio asmens filosofijos, 
nuo jo įsitikinimų ir nuo jo su
gebėjimo ne vien tuos įsitikini
mus skelbti, bet ir jais gyventi 
bei juos savo aplinkoje įgyven
dinti. Todėl turime sutikti, kad 
naujo PLB pirmininko asmuo 
yra svarbus, juo labiau, kad inž. 
Vytautas Kamantas atstovauja 
jaunesnei mūsų visuomeninin
kų kartai, kuri savyje atspindi 
dviejų kultūrų, dviejų tradicijų 
junginį. Čia nebūtų svarbu gilin
tis į biografines žinias, profesi
ją, organizaciją, mokslą ir pan. 
Asmeninis pasisakymas mums 
rūpimais klausimais net geriau 
gali nušviesti asmenybę, kuriai 
patikėtas vadovavimas mūsų po 
visą žemę išsisklaidžiusių brolių 
ir sesių veiklai. Bendruomenė 
— tai mūsų gimtosios žemės bal
so pakaitalas, mūsų vienybės 
skatintoja, mūsų tautinės gyvy
bės medis.

Turiu pastebėti, kad mano 
pokalbis su naujuoju pirminin
ku V. Kamantų buvo netikėtas, 
spontaniškas — nė vienas mūsų 
neturėjom progos pasiruošti 
klausimams ar atsakymams. 
Mudviejų susitikimas įvyko 
Klevelande rugsėjo 3 popietę 
vaišinguose Romo ir Ingridos 
Bublienės namuose, kur buvo 
švenčiamos jauniausios jų duk
ros Gajos-Vytautės krikštynos 
dideliame bičiulių ir artimųjų 
būry. Visada jau taip yra, kad 
panašių interesų asmenys bū
riuojasi. Ir štai apie St. Barzdu- 
ką susispietė bendruomeninikų 
būrelis, kuriame buvau ir aš. 
Pastebėjus mano buvimą “be 
plunksnos”, p. Barzdukui kilo 
mintis, kad tokios progos nega
lima neišnaudoti — reikia pada
ryti pasikalbėjimą su naujuoju 
pirmininku.

* * ir

Inž. V. Kamantą ir jo mielą 
žmoną Aldoną pažįstu jau seno
kai iš Klevelando bendros skau
tiškos veiklos laikų. Todėl 

mums pašnekesys lengvai sekė
si, nors Vytautas, nekartą mano 
užklaustas, neskubėjo atsakyti, 
giliai savo atsakymą išmąstyda- 
mas.

Pirmasis mano klausimas lie
tė bendradarburimo su oku
puota Lietuva reikalą. Čia V. 
Kamantas priminė konferenci
jos nutarimus White Plains ir 
Toronte įvykusius seimo nutari
mus, kuriuos reikėsią peržiūrė
jus vykdyti, nes kaikas esą pasi
keitę. “Palaikyti gyvą ryšį su 
tauta individualiai yra būtina” 
— tvirtino jis. Tačiau aš norė
jau ryškesnio atsakymo, kuria
me jis pasakytų savo, kaip 
Bendruomenės pirmininko, nu
sistatymą. Su jo leidimu ir pa
tikrinimu cituoju sekantį jo po
sakį: “Bendruomenė niekuomet 
nebendradarbiaus su kokia nors 
LTSR valstybine įstaiga”. Tai 
bene vienas iš aiškiausių pasisa
kymų, kuriuos teko pastebėti 
viešumoje iš mūsų vadovaujan
čių asmenų.

VLIKo ir Bendruomenės san
tykių klausimu Lietuvos išlais
vinimo veikloje V. Kamantas tu
ri savo aiškų požiūrį, kurį buvo 
jau suformulavęs, gal kiek ki
tais žodžiais, baigiamojo poky
lio metu Toronte. Anot jo, VLI- 
Kas atstovauja partijoms ir re
zistencijos sąjūdžiui, tuo tarpu 
Bendruomenė, demokratiškai 
išrinkta, atstovauja išeivijai, to
dėl aktyvus Lietuvos bylos gy
nimo bei kėlimo reikalas pri
klauso ir Bendruomenei. Ji iš
eivijos vardu turinti tvarkyti 
bei koordinuoti politinius reika
lus. Savaime suprantama, VLI
Ko ir Bendruomenės bendradar
biavimas turįs būti sklandus.

Aš tame mūsų naujo pirmi
ninko pasisakyme matau išsi

Pokalbyje su naujuoju Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininku inž. 
VYTAUTU KAMANTŲ (viduryje). Jo dešinėje — buvęs PLB pirm. ST. 
BARZDUKAS (dabar garbės pirmininkas), kairėje — A. BALAŠAITIENĖ:, 
“Tėviškės Žiburių” bendradarbė Nuotr. V. Bacevičiaus

kristalizavusių nuotaikų santrau
ką. Dar ir dabar mūsų visuome
nės daliai tas “darbų pasiskirs
tymas” nėra aiškus galbūt dėl
to, kad jis niekada nebuvo pa
kankamai motyvuotas ar aiškiai 
formuluotas. “VLIKas ir PLB 
dirba vienoje plotmėje” — sa
ko V. Kamantas.

Įdomus buvo man ir V. Ka- 
manto atsakymas į klausimą 
apie santykius su ALTa. Atrodo, 
tuo reikalu Bendruomenė jau 
su ALTa esanti konkrečiai taru
sis pavasarį, susitikus su dr. 
Kriaučeliūnu ir p. Valaičiu. Su
sitarimą, kurio tekstas man ne
buvo paaiškintas, JAV LB val
dyba patvirtinusi, tačiau ALTos 
pritarimas dar negautas. Bando
ma tartis jau beveik treji metai, 
bet aiškaus susitarimo dar nepa
siekta.

Visiems opaus ir kontrover
sinio “reorganizuotos” bendruo
menės klausimo nagrinėjimas 
buvo aiškus ir paprastai nuošir
dus. “Jie iš PLB formaliai neiš
stojo. Jie gali grįžti ir dirbti, 
per rinkimus gali statyti savo 
kandidatą balandžio mėnesį. Jų 
niekas nepašalino, niekas neiš
metė. Jie bus priimti. Jų daly
vavimas tą problemą automatiš
kai išspręstų”. Atrodo, komenta
rų nereikia. Ir nereikia jieškoti 
užkulisių, o tik vadovautis gera 
valia bendros vienybės vardan.

V. Kamantas pabrėžia lietu
viškų studijų centro reikalingu
mą, minėdamas ištisą eilę augš- 
tojo mokslo įstaigų, kuriose tos 
galimybės galėtų būti išnaudo
tos. Čia negalėjau nepaminėti ir 
Kento universiteto etninių stu
dijų centro, kuriam taip daug 
yra pasidarbavęs dr. Jonas Cad- 
zow. Lituanistikos studijų savai- 

(Nukelta į 7-tą psl.) 

riuomenės laipsnišką atitrauki
mą iš Sinajaus. Tikimasi, kad šį 
M. Begino sprendimą patvirtins 
ir Izraelio parlamentas. Tada 
reikės išspręsti dar sunkesnę 
vakarinės Jordano pakrantės 
problemą, kurią sudaro ne tik 
izraelitų kaimai, bet ir kariuo
menės atitraukimas. Pagal ame
rikiečių interpretaciją M. Begi
nąs įsipareigojo nesteigti naujų 
kaimų penkerių metų laikotar
pyje, šiai sričiai pereinant į sa
vivaldą. Niujorke pasakytoje 
kalboje M. Beginąs betgi teigė, 
kad šis įsipareigojimas galioja 
tik tris mėnesius, skirtus taikos 
sutarties paruošimui. Jis taipgi 
kategoriškai atmetė karinių Iz
raelio dalinių atitraukimą, kurie 
esą būtini izraelitų apsaugai už
tikrinti. Susidaro įspūdis, kad 
M. Beginąs po trijų mėnesių vėl 
ten steigs naujus kaimus, plės
damas Izraelio valdas biblinėje 
Judėjoje ir Samarijoje. Tokiu 
atveju sunku tikėtis betkokio 
vakarinės Jordano pakrantės 
žingsnio į pilną nepriklausomy
bę, kurią Izraelis turi sutarti su 
Egiptu ir Jordanu. Dar didesnė 
rakštis yra Jordanui priklausiu
si Jeruzalės dalis su garsiąją 
raudų siena. Izraelis nori turėti 
visą Jeruzalę, o Jordano pakran
tės palestiniečiai savo sostine 
nori paskelbti Jordanijai pri
klausiusią dalį.

Nesėkminga kelionė
JAV valstybės sekr. C. Vance 

pritarimą Camp David gairėms 
bandė gauti pas Jordanijos ka
ralių Husseiną ir Saudi Arabijos 
Karalių Chalidą. Pirmojo žodis 
yra būtinas vakarinės Jordano 
pakrantės sprendimui, o antro
jo finansinė parama yra būtina 
Egiptui, š i e sekretoriaus C. 
Vance bandymai buvo nesėk
mingi, nes abiems karaliams 
spaudimą daro radikalieji Siri
jos, Alžerijos, Libijos, Š. Jeme
no vyriausybių vadai ir palesti
niečių PLO grupės vadas Y. Ara
fatas. Jie reikalauja Izraelio pa
sitraukimo iš visų arabams pri
klausiusių sričių, atmeta sepa- 
racinę Izraelio ir Egipto taikos 
sutartį.

Kalinių laiškas
Septynių kalinių laišką, slap

ta išneštą iš koncentracijos sto
vyklos, vakariečiams žurnalis
tams Maskvoje perdavė Helsin
kio susitarimų pažeidimus se
kančios grupės nariai. Laiške 
dėkojama prez. J. Carteriui už 
žmogaus teisių gynimą, atkrei
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Dail. A. Tamošaitis apie Vytauto Trečioko parodą

piamas Vakarų pasaulio dėme
sys į pavojų, kurį sudaro Sovie
tų Sąjungos stiprėjimas. Atvirą 
savo laišką perskaitė ir A. Sa
charovas, prašydamas amerikie
tį chemiką L. Paulingą, laimė
jusį Nobelio premiją, daryti 
spaudimą sovietų pareigūnams, 
kad būtų paleisti iš kalėjimų 
trys sovietų mokslininkai. L. 
Paulingas lankysis Maskvoje 
kaip Sovietų Mokslo Akademi
jos svečias atsiimti jam paskir
tos Lomonosovo premijos. Poli
tinės globos Niujorke pasipra
šė Jungtinių Tautų sekretoriate 
vertėju dirbęs Sovietų Sąjungos 
pilietis Imantas Lesinskis. 
Sprendžiant iš vardo, jis grei
čiausiai yra latvis, nors spauda 
jį vadina rusu.

Vyskupų žodis
Lenkijos vyskupai parašė laiš

ką tikintiesiems, kuris buvo per
skaitytas visose šventovėse. Ja
me griežtai pasmerkiama kom
partijos praktikuojama cenzūra, 
kuri yra diktatūrinių režimų 
ginklas. Tarp laišką pasirašiu
sių vyskupų yra Lenkijos pri
mas S. Wyszynskis ir vysk. C. 
Wojtyla. Vyskupai taipgi reika
lauja religinių transliacijų, ska
tina katalikus klausytis Vatika
no radijo. Kompartijos įvesta 
spaudos, filmų, teatrų kontrolė 
tarnauja tik jos interesams, ne
leisdama pareikšti nuomonės ti
kintiesiems. Kompartijos vadui 
E. Gierekui vyskupai priminė, 
kad trijų katalikiškų laikraščių 
tiražas ribojamas 190.000 eg
zempliorių, kai iš tikrųjų reikė
tų kelių milijonų, kad jie galė
tų pasiekti visus juos norinčius 
skaityti katalikus.

Nužudė pabėgėlį?
Londono ligoninėje mirė bul

garų rašytojas G. L Markovas, 
pabėgęs iš Bulgarijos 1969 m. 
Dirbdamas Britanijos BBC ra
dijo R. Europos skyriuje, jis pa
sižymėjo aštria kompartijos va
do T. živkovo kritika. Prieš mir
tį G. I. Markovas skundėsi gy
dytojams, kad nežinomas asmuo 
Londono gatvėje jam įdūrė į 
šlaunį lietsargio galu. Gydytojai 
negalėjo nustatyti mirties prie
žasties. Rentgeno šlaunies nuo
traukoje buvo pastebėta balta 
dėmė, kuri greičiausiai buvo iš
šauta nuodų piliulė, vėliau ištir
pusi be jokių pėdsakų. Įvykį ti
ria šios srities specialistai. Spė
jama, kad tai galėjo būti iš Bul
garijos atsiųstų slaptų agentų 
darbas.
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Prieš trisdešimt metų

Apvalus stalas su aštrokais kampais

PRANYS ALSfcNAS
Kartais labai įdomu pavarty

ti pageltusius senų spaudos lei
dinių puslapius ir paskaitinėti, 
kas gi anuomet buvo rašoma 
apie pasaulyje gyvenančius lie
tuvius. Štai, prieš mano akis sie
lovados žurnalas “Auka”, leis
tas Kirchheim — Teck, Vokie
tijoj. To žurnalo 1948 m. nr. 
3-čiam rašoma:
Toronto kardinolas pas lietuvius

Vasario 16 d. proga Jo Em. 
kard. James C. McGuigan daly
vavo lietuvių pamaldose ir pasa
kė nuoširdų pamokslą. Po pa
maldų parapijos salėje, Kardi
nolo garbei, suruošti pusryčiai, 
kurių metu lietuvių choras pa
dainavo keletą dainų ir parodė 
gyvųjų paveikslų iš pavergtos 
Lietuvos. Svečias labai domėjo
si dainomis ir tautiniais lietuvių 
rūbais. Po programos Jo Emi
nencija pasakė kalbą, taikomą 
daugiau naujai į Kanadą atvy
kusioms lietuviams. “Nuoširdus 
welcome jums, naujai atvyku
sieji lietuviai, — kalbėjo kardi
nolas. — Ir čia būdami, nepa
mirškite betgi savo tėvynės Lie
tuvos, jos papročių, kalbos ir 
ypač tėvų tikėjimo. Patyrimas 
rodo, kad tie iš seniau atvykę 
lietuviai, kurie liko ištikimi Lie
tuvai, yra kartu geri ir Kanados 
piliečiai. Ir priešingai, kurie ne
linki šiandien Lietuvai laisvės, 
nepasitenkina jąja ir čia. . .

Nepamirškite savo močiutes 
išmokytos maldos ir tradicinio 
lietuvių religingumo. Pasitikė
jimas Dievu padės jums išlaiky
ti nepalaužtus idealizmo spar
nus, padės nugalėti visas šian
dien daromas neteisybes jums 
ir jūsų tėvynei”. Baigdamas sa
vo kalbą kardinolas pasakė: “Aš 
laiminu jūsų tėvynę Lietuvą, 
laiminu garbingos praeities jū
sų tautą, laiminu visus jus čia, 
visus lietuvius tėvynėje ir nelai
mingoje tremtyje. Aš melsiuos 
už jūsų laisvę ir jus.”

Montrealio lietuvių centras
Dvasiniu ir kultūriniu Kana

dos lietuvių centras laikomas 
Montrealis. Čia yra per 4000 
lietuvių, veikia Kanados Lietu
vių Taryba, leidžiamas vieninte
lis patriotinis laikraštis “Nepri
klausoma Lietuva”, yra lietu
viška Šv. Kazimiero parapija. 
Be lietuvio klebono kun. J. Bo- 
bino, kuris iš seno aptarnauja 
savo tautiečius, neseniai atvy
ko dar pora kunigų — jėzuitas 
Tėv. S. Kulbis ir iš Vokietijos 
kun. J. Vilkaitis (dabar paskir
tas vikaru prie Šv. Kazimiero 
parapijos). — Gausėjant naujai 
atvykstančių lietuvių skaičiui, 
Montrealyje darosi gyvas reika
las steigti antrą lietuvių parapi
ją. Tam iš bažnytinės vadovybės 
pusės padaryti atitinkami žy
giai.

Toronto lietuvių parapija
Antra savo didumu lietuvių 

kolonija yra angliškai kalban
čioje Kanados dalyje — Toron
to mieste. Lietuvių čia yra apie 
2500. Esama jų tarpe ir subol-
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ševikėjusių. Lietuviams skirta 
Šv. Jono Krikštytojo parapija 
jau 12 metų yra vadovaujama 
airių kilmės kunigo McGivney, 
kuris mažai tesupranta lietuviš
kai.

Dabar, kai šimtai lietuvių iš 
Vokietijos pradėjo telktis šiame 
mieste, angliškas dvasinių rei
kalų aptarnavimas kelia pagrįs
to nepasitenkinimo. Praeitų 
metų rudenį čia atvyko trys lie
tuviai kunigai: iš Luksemburgo 
P. Ažubalis, iš Švedijos J. Tada- 
rauskas ir iš Vokietijos V. Ru- 
dzinskas. Visi jie kol kas paskir
ti dirbti angliškose parapijose.
'Winnipego lietuviai nori savo 

kunigo
Vienas prieš šešis mėn. nuvy

kęs iš Vokietijos lietuvis rašo 
Delegatūrai: Šiandie buvau pas 
Winnipego arkivyskupą Murray 
ir prašiau išrūpinti vieną kuni
gą lietuviams, kurių čia yra 400 
ir nėra kas jų dvasiniais reika
lais rūpintųsi. Arkivyskupas 
stebėjosi, kad ligi šiol lietuviai 
į jį nesikreipė, kai kitų tautybių 
atstovams prašant kunigo jie 
buvo patenkinti. Jis pažadėjo 
tuoj pat pasiųsti tuo reikalu 
raštą į Otawą pas Vatikano 
Apaštalinį Delegatą, kuris tą 
reikalą sutvarkysiąs. Dėl as
mens nebuvo kalbėta, tik buvo 
priminta, kad Vokietijoj ameri
kiečių zonoje yra daugiau lietu
vių kunigų, iš kurių vieną reikė
tų atsikviesti.

Lietuvių spauda
Du laikraščiai atstovauja Ka

nados lietuvius: “Liaudies Bal
sas” ir “Nepriklausoma Lietu
va”. Pirmasis išeina Toronte, 
persunktas stipria bolševikine 
propaganda, nusistatęs prieš 
lietuvių imigravimą Kanadon ir 
iš viso prieš pavergtos Lietuvos 
reikalų gynimą. Antrasis lei
džiamas Montrealyje, dabar 
naujai perorganizuotas, gina 
bendruosius Lietuvos ir ypač 
tremtinių reikalus. Šis laikraštis 
atstovauja visas patriotiškai 
nusiteikusias sroves. Religiniu 
atžvilgiu jis yra, sakytume, neu
tralus, nors neturi tendencijos 
sąmoningai šio momento išskir
ti. Kai kas iš tenykščių lietuvių 
tačiau norėtų, kad religiniai ir 
doriniai principai būtų labiau 
iškeliami tikslu sustiprinti ga
na išblėsusią Kanados lietuvių 
pasaulėžiūrą ir ypač priešpasta
tyti komunistuojančiųjų mate
rialistinei pasaulėžiūrai.
Generalinis Lietuvos Konsulas 

Kanadoje
Grant-Suttie (kilimo kanadie

tis protestantas) yra didelis lie
tuvių ir Lietuvos reikalų gynė
jas. Būdamas labai įtakingas 
Kanados visuomenėje ir net val
džioje, jis panaudoja visas pro
gas Lietuvos reikalams, o šiuo 
metu ypač lietuvių imigracijai 
į Kanadą, žinodamas lietuvių 
kovą su komunizmu, jis š. m. 
(1948) vasario 16 dieną aštriais 
žodžiais jį (komunizmą) pasmer
kė kaip kultūros, religijos ir de
mokratijos priešą.

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai 
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės
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Š. m. balandžio 25-27 d. d. 
vyko antrasis Sov. Sąjungos ir 
JAV rašytojų pokalbis prie aps
krito stalo. Vienas dalyvis šią 
konferenciją taikliai apibūdino: 
apvalus stalas su aštrokais kam
pais.

Įdomu, kad sovietinės delega
cijos nariu buvo Mykolas Sluc- 
kis, vienas našiausių pavergtos 
Lietuvos romanistų. Jo paskuti
niuose romanuose — “Uostas 
mano — neramus” ir “Saulė va
karop” — vaizduojamas dabar
tinis lietuvių gyvenimas urba
nistinėje aplinkoje. Kruopšti 
veikėjų introspekcija, lanksti 
kalba ir pernelyg tirštas vaiz
dingumas — tai turbūt svar
biausi Sluckio prozos bruožai. 
Romanų herojai, nežiūrint įvai
rių klaidžiojimų ir abejonių, iš 
esmės niekad nenusikalsta so
vietų ideologijai. Tikslios kryp
ties nuovoka visuomet apvaini
kuoja reikšmingiausią jų žings
nį. Už tai Sluckis Sovietijoje yra 
gausiai ir spausdinamas, ir į 
“broliškų” tautų kalbas verčia
mas rašytojas.

Konferencijoje M. Sluckiui 
buvo duotas uždavinys — išaiš
kinti amerikiečių literatams so
vietinės prozos vertę. Jo kalba 
“Žanro metamorfozės” buvo at
spausdinta š. m. rugpjūčio 1 d. 
“Literatūros ir Meno” savait
raštyje. Pravartu paliesti bent 
dali jo iškeltų problemų.

Sunku pasakyti, kokį įspūdi 
Sluckio samprotavimai padarė 
amerikiečiu rašytojams. Jie, rei
kia manyti, stebėjosi lietuvių 
rašytojo tikrai plačia nuovoka 
modernioje amerikiečių prozo
je. Jis net pasisakė su malonu
mu perskaitęs J. C. Oates roma
ną “A Garden of the Earthly 
Delights”. Sluckis stengėsi ne 
tik pabrėžti savo apsiskaitymą, 
bet ir mandagiai pabarti ameri
kiečius už permažą domėjimąsi 
sovietine literatūra. Pasak Sluc
kio, ją pažinti amerikiečiams 
trukdo keli pasenę stereotipai, 
būtent, kad sovietinę proza gau
bia rausvas optimizmo debesy
nas ir kad ji nekritiška.

sjs * $
Išeiviui lietuviui, bolševikinę 

tikrovę pažįstančiam kur kas ge
riau už amerikiečius, Sluckio 
aiškinimuose matosi patyrusio 
propagandisto metodas: pir
miausia sušildyti auditoriją sa
vo geradėj iškurnu, po to nuste
binti giliu žiningumu, tai yra 
faktais, palankiais ideologinei 
linkmei, ir, kas būtiniausia, nė 
vienu sakiniu nepaliesti kom
promituojančių faktų, nors jų 
aktualumas degtų klausytojų 
krūtinėse. Kaip priešingybę 
rausvam optimizmui, Sluckis 
nurodė šolochovo “Tykųjį Do
ną”. Šiame romane herojus Gri
gorijus Malechovas tragiškai su
žlunga, nepakėlęs istorinio lū
žio — revoliucijos. Visdėlto ro
mano finale triumfuoja sovieti
nės pergalės optimizmas. Tiks
liau — triumfuoja bolševikų re
voliucijos tiesa. Individas Male
chovas ant jos aukuro paguldo 
savo galvą.

Sluckis suskato pabrėžti, kad 
Šolochovas yra Nobelio premi
jos laureatas, tačiau Boriso Pas
ternako, irgi Nobelio premijos 
laureato, taip ir nepaminėjo. O 
iš tikrųjų Pasternako “Daktaras 
Živago” kur kas geriau atitin
ka pesimistinių nuotaikų meniš
ką pavaizdavimą sovietų litera
tūroje. Savaime aišku, to Sluc
kis negalėjo pasakyti. Živago 
pasaulyje revoliucija byloja ne 
kaip tiesa, bet kaip žmogaus 
žlugdytoja. Todėl gilus žmogiš
kas liūdesys persmelkia roma
no puslapius.

Sluckis ilgėliau sustoja prie 
“tariamo tarybinės literatūros 
nekritiškumo”. Gerai žinome, 
kaip sovietų valdžios apologetai 
kiekviena proga giriasi komu
nistine savikritika. Sluckis nuo 
jų neatsilieka. Paminėjęs “ne- 
konfliktiškumo teorijos” stali
ninius ir postalininius laikus 
(kai literatūroje buvo liečiama 
tik šviesioji gyvenimo pusė), 
Sluckis primygtinai pabrėžia, 
jog dabar “visi ryškesni tarybi
niai romanai ir visa ryškesnė 
tarybinė proza” (. . .) yra “kri
tiški iš esmės, ši kritika liečia 
ne tik buities mechanizmą ar 
veikėjų būdo bruožus, bet ir 
žmonių tarpusavio santykių šer
dį socialistinės sistemos sąlygo
mis.”

Nežinau, ar amerikiečiai at
kreipė dėmesį į paskutinę prie
laidą — “socialistinės sistemos 
sąlygomis”. Man ji aiški kaip 
tampriai suveržtas kareivio dir
žas. Tuo pasakymu Sluckis apri
boja “tarybinį kritiškumą iš 
esmės.” Socialistinės sistemos 

sąlygomis prozininkams nevalia 
betkokia forma kritiškai pa
žvelgti į Kremliaus ar Vilniaus 
v a d i j o s užkaborius. Nevalia 
abejoti nei jų sprendimais, nei 
veiksmais. Negalima prozoje 
kalbėti apie jų gyvybines klai
das bei istorinius nusikaltimus 
prieš savo pavaldinius ar kai
mynines tautas. Apie tai, anot 
seno rusų posakio, “molči i sa- 
pi” (tylėk ir kvėpuok), žodžiu, 
jei nori būti rašytoju, mokėk ir 
tylėti.

❖ * *
“Kritiškumo iš esmės” klau

simą palietus, Sluckiui būtinai 
reikėjo trumpai paminėti Sol- 
ženicino atvejį. Juk šis rusų ra
šytojas yra ne tik didžiausias 
sovietų valdžios nusižengimų 
vaizduotojas, bet ir Nobelio pre
mijos laureatas. Reiškia, ne- 
menkesnis už šolochovą. O savo 
žmogiška drąsa kur kas prana
šesnis. Turbūt nereikia primin
ti Sluckiui, jog iš Solženicino 
veikalų srūva esminė, jausmin
ga, tikroviška kritika, paremta 
ne vaizduote, bet nuogais fak
tais. Tai dabarties tragizmo pro
za. Ją apeiti amerikiečių rašy
tojų akyse yra tiesiog nemanda
gu. Bet Sluckis jos nepaliečia 
nė vienu žodeliu, lyg Solženici- 
nas visiškai neegzistuotų. Su
prantama, stilistui kur kas mie
liau ir saugiau šnekėti apie pro
zos struktūros įvairovę Sovietų 
Sąjungoje. Atseit, pasigirti, kad 
pas juos visko daug.

Pacituokime: “Natūralu, jog 
tarybiniai romanistai įtaigaus 
žmoniškumo ir kritiškumo sie
kia įvairiomis meninėmis struk
tūromis ir priemonėmis.” Kaip 
pavyzdį Sluckis nurodė konfe
rencijoje dalyvaujantį aštuo
niasdešimtmetį Valentiną Kata- 
jevą. Katajevas “išbandė visas 
įmanomas formas”. Tuo neabe
jojame. Katajevas yra pirmaei
lis rašytojas. Visdėlto čia nori
si iš Sluckio lūpų išgirsti ką, bū
tent, Katajevas kritikavo. Bui
ties mechanizmą? Tvarkoj. Isto
rinius posūkius, žmonių psicho
loginius ir moralinius sūkurius? 
Irgi tvarkoj. Bet ar išdrįso jis 
kritikuoti bolševikų terorą stali
ninėje epochoje? Negirdėjome. 
Kaip žinome, Valentinas savo, 
lanksčiai sukirptuose raštuose 
sugebėjo išlaikyti saugų siužetą. 
Reikalui esant, jis net paliaup- 
sindavo žmonijos “išminties ko
rifėjų”, visų tautų vadą Staliną. 
Dėlto priekaištauti Katajevui 
negalime. Anuomet taip elgėsi 
beveik visi rašytojai. Tikrieji 
kritikai tylėjo arba nešė kator
gos kryžių konclageriuose.

Salia Katajevo, Sluckis pami
ni ir kitus sovietinės prozos kri
tiškumo specimenus, sėdinčius 
prie apskrito stalo: Grigorijų 
Baklanovą, Nadarą Dumbadzę, 
Sergejų Žaly giną. Broliškai juos 
pagiria. Be abejonės, išvardin
tieji verti pagarbos rašytojai. 
Tačiau faktas, kad jie, kaip so
vietų rašytojų delegacijos na
riai, yra atvykę į Niujorko kon
ferenciją, išryškina jų talen
to bene svarbiausią bruožą — 
rašiniuose niekad nenukrypti 
nuo partijos gairėmis nužymė
to kelio. Jie yra patikimi vyrai.

* * *
Ant apvalaus stalo Sluckis 

metė ir pačią stambiausią kor
tą — tradicinį rusų prozos hu
manizmą. Tai tiesa, XIX am
žiaus rusų literatūroje su me
nišku skaidrumu švietė užuo
jauta žmogui, juo labiau nuže
mintam vargdieniui ar likimo 
skriaudžiamam katorgininkui. 
Rusų rašytojai buvo ir yra jau
trios širdies žmonės. Bet kai so
vietai ima savintis ano tauriojo 
žmoniškumo idėjas, darosi 
šleikštu. Tam jie kol kas neturi 
teisės. Sovietų istorijos fone, 
kaip bežiūrėtum, dunkso žiau
rios revoliucijos ir neperseniau- 
sio teroro kalnynas. Kaltė dar 
nėra išpirkta. Blogiausia, kad ir 
šiandien Kremliaus vadai tebe
gyvena gulagiškomis prielaido
mis. Rūpi jiems ne humanizmas, 
ne broliškumas, ne tolerancija, 
ne žmogaus pasigailėjimas, o vi
sokių niekad neišnykstančių 
ideologinių “priešų” (dabar jau 
komunizmo augintinių) perse
kiojimas. Sovietai trokšta savo 
valiai palenkti visą pasaulį. Ki
taip tariant, žmogų paversti sa
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Kadangi literatūra ir gyveni

mas (kaip tai visuomet pabrė
žia partija) turi eiti petys į petį, 
Sluckiui būtų pravertę apie 
šiuos aktualius dalykus ką nors 
konkretaus pasakyti. Bet kur 
tau — žodžio meistras ėmė so- 
fistiškai gudrauti: “Stengdama
sis įrodyti, kad ir mes ne iš kel
mo spirti, būčiau neteisus tik 
vienu atveju, — jeigu atvirai 
nepareikščiau, jog mūsų kriti
nis žvilgsnis į daug ką namuose 
ir svetur išplaukia iš giliai hu
manistinio žmogaus paskirties 
teigimo.” šmaikščiai pasakyta. 
Bet. . .

Yla taip ir lenda iš maišo. 
Nieko nėra malonesnio Sovieti- 
jos advokatams už kalbėjimą 
apie humanistinę žmogaus pas
kirtį. šia tema prirašomos di
džiulės stirtos. Mat, šitokia raš
liava įeina komunizmo dieno
tvarkėm Juk į naudą išeis, jei 
nuolat teigsi humanizmo idea
lus, minėsi kovą už taiką. . . 
Tokiu būdu iš viso pasaulio savo 
pusėn pritrauksi būrius gera
širdžių žmonių, trokštančių tai
kos ir gerovės, bet niekad nepa
tyrusių bolševikinės tikrovės. 
Tuo tarpu kiti milijonai žmonių, 
kurie turėjo nelaimę savo kai
liu patirti “komunistinį huma
nizmą”, nuo jo bėgo, kaip žmo
nės kad bėga nuo pragaišties. 
Mano manymu, savo atvirumą 
rašytojas — delegatas tikrai bū
tų parodęs, jei būtų nuoširdžiai 
pakalbėjęs apie šiuos opius da
lykus.

* * *
Pabaigoje romanistas pateikė 

amerikiečiams eilę pasiūlymų. 
Rasi, abi pusės gali pasimokyti 
vieni iš kitų: sovietiniai rašyto
jai iš vakariečių — formos eks
perimentavimo, amerikiečių ra
šytojai iš sovietinių — kūrybi
nės moralės.

Štai keli dorovingi pamoky
mai amerikiečiams: visų pirma, 
romanas turi atlikti visuotinę 
sąžinės reviziją. Toliau — turi 
priešintis baimei ir nevilčiai, ug
dyti drąsą gyventi ir išlikti. Ga
lop — romanas turi talkinti 
žmonių ir nacijų pažinimui, jų 
bendradarbiavimui.

Sluckio moralinės nuorodos 
norom nenorom kursto antiko- 
mentarą: šiuolaikinė patirtis 
kažkaip neduoda ramybės. Te
gu jis, pridėjęs ranką prie šir
dies, atsako: kas šiuo metu žvan
gina hidrogeniniais ginklais ir 
skleidžia baimę pasaulyje? Kas 
ilgametėm katorgom baudžia 
žmogaus teisių gynėjus? Kas 
keršto sumetimais ardo šeimas 
— neišleidžia žmonos pas vyrą, 
dukters pas tėvą, motinos pas 
sūnų ir pan.? Kas užgniaužia 
betkokį savitarpio pažinimą — 
atstumia ar konfiskuoja su poli
tika nieko bendro neturinčius 
raštus, meno kūrinius, religines 
knygas? Kas varžo emigraciją, 
jaunimo, šeimų išvykas į Vaka
rus? Kas dovanų persiuntimą 
apkrauna lupikiškais muitais?

Šitokių jautrių klausimų są
rašas galėtų pavirsti ištisu ap
kaltinimu. Tikriausiai M. Sluc
kis puikiai žino, kas yra “tie” 
žmonių bendravimo trukdytojai. 
Dabar ju režimas švenčia savo 
šešiasdešimtmetį. Vadinasi, per 
šešiasdešimt metų jie tepripa
žįsta tik savo doktriną kaip vie
nintelę gerą ir atžagariai nepa
sitiki jokia kita mąstysena. Ir 
bendrauk su tokiais!

Visa tai regėdami, ką turėtų 
daryti sovietiniai rašytojai, juo 
labiau romanistai, kuriems vi
suomet rūpi ne tik žmogaus sie
los gelmės, bet ir žmogaus lais
vė? Atsakymas paprastas — jie 
turėtų kaikada jiems įmanomais 
būdais paplakti, išjuokti, gal net 
suniekinti tuos siauro ideologiz- 
mo kalvius. Jie turėtų kieto 
kryptingumo viršiloms nuplėš
ti puikybės antpečius ir meniš
kai įrodyti: juo mažiau nepasi
tikėjimo ugdytojų bus pasauly
je, juo geriau žmonijai. Tada ir 
literatūra galės alsuoti grynes
nių oru. O tarptautinėje konfe
rencijoje apvalaus stalo nerei
kės vadinti kampuotu.

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

N. ir J. VAZNELIU

Padėka
Pasaulio Lietuvių Dienų sukelto entuziazmo pilnas, 

a.a. Juozas Beleckas
išvyko į Vakarų Kanadą aplankyti senos gyvenvietės ir 
tenai dar tebegyvenančių draugų. Kelionė buvo trumpa 
ir — paskutinė; liepos 6 d. grįžo ąžuoliniame karste.

Su didele nuostaba reikia pasidžiaugti Londono, 
Ont., lietuvių nuoširdumu, kurie taip gausiai lankė jį 
laidotuvių namuose, dalyvavo šv. Mišiose ir palydėjo į 
kapus. Labai ačiū visiems, ypač klebonui kun. J. Stoš
kui, kuris, atsisakęs ankstyvesnių įsipareigojimų, atliko 
paskutinį patarnavimą savo parapijiečiui; V. Gudeliui, 
kuris ne tik šiuo atveju, bet ir kiekveną kartą praneša 
plačiai išsiskirsčiusiems parapijiečiams apie įvykusią mir
tį ir ne tik patarimu, bet ir savo darbu gelbsti laidotu
vėmis besirūpinantiems žmonėms; karstą nešusiems — 
J. Brazlauskui, J. Čegiui, A. Kalnėnui, S. Navickui, A. 
Šilbajoriui ir P. Vaitekūnui; už laidotuvių namuose pa
darytas nuotraukas' — St. Kerui; Gražinai Petrauskie
nei ir jos jaunoms choristėms už giesmes šv. Mišių metu, 
ypač jos dukrai Evelynai už vargonavimą; mieloms I. Da- 
niliūnienei, O. Kudukienei, E. Bersėnienei, dukroms Zi
tai ir Sigutei už paruošimą pietų, ypač už šaltą limo
nadą, su kuriuo buvo sutikti iš kapų grįžtantieji laido
tuvių dalyviai; J. Bersėnui ir L. Eimantui už surinktas 
aukas Kanados Lietuvių ir Tautos Fondams; taip pat vi
siems, kurie, pagerbdami a.a. Juozą, parėmė kilnų tiks
lą ir nemirštančią viltį — laisvą Tėvynę Lietuvą; už su
aukotas šv. Mišias, kurios pasidaro lyg nevystančių gė
lių vainikas; taip pat už gyvus žiedus, išlydėjusius jį iš 
šitos žemės.

Nors a.a. Juozas Beleckas čia nepaliko jokių gimi
nių, visi Londono lietuviai, taip gausiai susirinkę atsi
sveikint su juo, parodė jam ne tik pagarbą, bet ir tikrai 
brolišką meilę.

Ačiū visiems!
Valaičių šeima

Pranešimas
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 

kad š.m. rugsėjo 15 d. mirė mano vyras 

Juozas Miliūnas.
Nuliūdę artimieji: 

žmona, sūnus, marti, anūkas 
ir giminės Lietuvoje bei JAV-se

MYLIMAM BROLIUI 
AtA 

JONUI KALINAUSKUI 
*■ Suvalkų trikampyje mirus, 

seserį BRONĘ PRAKAPIENĘ, jos šeimų, gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 

liūdime —
S. J. Andruliui Kun. Pr. Gaida
G. V. Balčiūnai J. G. Kaknevičiai
F. V. Urbonai V. Kastytis

A+A

VYTAUTUI-ZENONUI KUDŽMAI 

mirus,

nuoširdžiai užjaučiame žmonų GENOVAITĘ, 
dukras ir sūnų bei jų šeimas, brolį AUGUSTINĄ 
su šeima, seseris: ELENĄ, ALBINĄ RUGIENIENĘ, 
ONĄ ŠEŠTOKIENĘ ir jų šeimas, pusseserę ALDO
NĄ GAURIENĘ su šeima bei visus kitus gimines —

Jonas R. ir Valentina Simanavičiai 

Vincas ir Vanda Simanavičiai 

Bronius ir Vanda Švedai

Ona Leskauskienė su visa šeima

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisvillc ir Egljnton), 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriikas darbas, puikūs lietuviški projektai 
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Lietuvių kalbos kursai
Venecueloje
Dr. Danguolė Tamulionytė iš JAV, jos

Dr. Danguolę Tamulionytę 
mums atsiuntė Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba. Tu
rime dėkoti buvusios valdybos 
švietimo vadovui J. Kavaliūnui, 
kuris neapsiriko mums atsiun
tęs taip gerai paruoštą lituanis
tę. Apie D. Tamulionytės atva
žiavimą į Venecuelą ir lituanis
tinius kursus mokytojau^ bei 
studentijai mums jau buvo pra
nešta prieš mėnesį laiko. Š.m. 
rugpjūčio 17 d. PLJ Sąjungos 
pirm. Aras Mažeika su tos Są
jungos nare Daunora Jalovec- 
kaite nuvažiavo į Maiquetijos 
aerodromą (25 km. nuo Karako 
miesto) pasitikti viešnios. Ka- 
rake D. Tamulionytę sutiko glo
boti ir apgyvendinti pas save 
gydytojo Algio ir Ritos Jalo- 
veckų šeima.

Kas ji?
Truputis biografinių žinių. D. 

Tamulionytė gimė Austrijoje. 
Klevelande pabaigė Case Wes
tern Reserve universitete pran
cūzų kalbą ir literatūrą dakta
rės laipsniu. Be to, studijavo 
Paryžiuje — Sorbonnos univer
sitete ir Kanadoje — Montrea- 
lio universitete. Yra parašiusi 
lietuvių kalbos vadovėlį ir pra
timų sąsiuvinį visai nemokan
tiems lietuvių kalbos vaikams 
bei suaugusiems. Minėtas vado
vėlis gal dar šiais metais bus at
spausdintas. D. Tamulionytė gi
mė ir augo svetimuose kraštuo
se, studijavo įvairių svetimų 
tautų kalbas jų mokslo įstaigo
se, bet kalba lietuviškai taip 
laisvai ir be akcento, lyg būtų 
atvykusi iš Lietuvos.

Į kursus
Dėl kursų programos tvar

kos ir vietovės buvo tartasi su 
VLB Karako apylinkės pirm. 
Vladu Mažeika, VLB centro 
valdybos pirm. Juozu Kukanau- 
za ir VL Jaunimo Sąjungos pir
mininku Aru Mažeika.

Šeštadienio rytą grupė lietu
vių leidosi automobiliais į vo
kiečių koloniją Tovar, apie 55 
km nuo Karako miesto, į Vlado 
Mažeikos vilą kalnuose, apsup
tą 16.0002 metrų miško.

Vokiečių kolonijos Tovar kal
nų augščiausia vieta siekia 
1.800 metrų. Patekome į rūko 
debesis. Važiavimas automobi
liu buvo pavojingas — reikė
jo važiuoti su uždegtomis lem
pomis, kartais palaukti, kol rū
kas prasisklaidė.

Privažiavę prie Vlado Mažei
kos vilos, pastebėjome plevė
suojančią trispalvę Lietuvos vė
liavą, pritvirtintą terasos kam
po sienoje. Visi pajutome lyg 
būtume patekę į mūsų mažos 
“Lietuvos” žemės kampelį. Nuo 
VI. Mažeikos namų, kiek tik 
akys apimti galėjo, matėsi gra
žiausias slėnys su jį iš abiejų 
pusių supančiais kalnais.

Kursų dalyviai
Mokytojų, studentijos ir lais

vų klausytojų svečių atvažiavo 
20 asmenų. Apgailestavome 4 
profesijonalų mokytojų nedaly
vavimą, kurie dėl siaučiančio 
virusinio gripo epidemijos Ka
rako mieste negalėjo dalyvau
ti. Iš studentų dalyvavo du bu
vę Vasario 16 gimnazijos mo
kiniai — Darius Mažeika ir Ži
vilė Rodriguez Ignatavičiūtė. 
Abu buvo gavę stipendijas iš 
PLB valdybos. Visa ši studentų 
grupė moka kalbėti lietuviškai 
— vieni geriau, kiti silpniau.

Dėstymo metodas
D. Tamulionytė supažindino 

su lietuvių kalbos dėstymo me
todika visai nemokantiems lie
tuvių kalbos. Pasirodo, reikia 
vengti vertimų. Naudojamasi 
vaizdais, daiktais, vaidyba, šis 
lietuvių kalbos mokymo meto
das yra pats praktiškiausias, jos 
nuomone pats lengviausias. Pa-

Lietuvio restoranas “Bergiand” Tovar vietovėje Venecueloje, kuriame lie
tuvių kalbos kursų dalyviai valgė užbaigtuvių pietus

A. Vaisiūnienė
vadovėlis ir patarimai 

sak D. Tamulionytės, mes, lie
tuviai, turėdami tokią seną, tur
tingą kalbą ir didingą praeities 
istoriją, turėtume didžiuotis ir 
perduoti ją savo vaikams bei 
jaunuomenei.

Mokinius esą reikia daugiau 
girti, aiškinti kalbos reikalin
gumą, nes jie nesupranta, ar 
verta mokytis šios kalbos. Rei
kia juos skatinti kuo daugiau 
kalbėti patiems. Vaikai turi 
savo argumentus, ypač mišrių 
šeimų vaikai. Nesvarbu kiek 
vaikas išmoks, svarbu, kad mo
kėtų taisyklingai ir stipriai. Su
augusius taip pat reikia girti, 
nes ypač mišrių šeimų “moki
niai” labai jautrūs. Patartina 
panaudoti kuo daugiau daiktų, 
veiksmų, vaidybos. Tai stipriau 
įsirėžia atmintyje ir vaizduotė
je. Vaikuose žadinti pasididžia
vimo jausmą, duoti jiems pro
gos pasireikšti savųjų tarpe, pa-“ 
būti savo grupės mokytojais, 
sudaryti sąlygas patekti į spau
dą, radiją, televiziją vaikams 
pritaikytose programose. Dai
navimas trumpų dainelių taip 
pat labai naudingas — pratur
tina žodingumą, išryškina žo
džių tarimą.

Jie ištesėjo
Lituanistikos kursus išklausė 

šie dalyviai ir suinteresuoti 
laisvi klausytojai: Juozas Kuka- 
nauza, Ona Kukanauzienė, Ju
lius Vaisiūnas, Mario Kvederas, 
Eugenija Rudytė (Argentinos 
lietuvaitė), Aras Mažeika, Da
rius Mažeika, Angelė Mažeikai
tė, Petras Baronas, Elena Baro
naitė, Rūtenis Kukanauza, Vio
leta Kukanauzaitė, Joana Rod
rigues Ignatavičiūtė, Živilė Rod
rigues Ignatavičiūtė, Virginija 
Ignatavičiūtė, Aleksandra Vai
siūnienė, Onutė Zavadskienė.

Pertraukų metu mūsų jauni
mas, kartu su D. Tamulionytė, 
gitaros garsų palydimi, pasklei
dė mūsų dainų garsus, lyg Ti
rolio kalnų pašlaitėse.

Į šiuos kursus atvažiavo iš 
Valencijos miesto Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos pirm. Juozas Kuka
nauza su žmona ir dviem stu
dentų amžiaus vaikais. Jiems 
iki Tovar reikėjo važiuoti daug 
valandų. Bet kaip profesijona- 
las mokytojas ir susipratęs mū
sų tautos sūnus, J. Kukanauza 
norėjo išklausyti šiuos litua
nistikos kursus, nes planuoja 
atgaivinti anksčiau Venecueloje 
veikusias lietuviškas mokyklė
les.

Lietuvio restorane
Po paskaitų visi klausytojai 

važiavo pietauti pas vienintelį 
lietuvį, gyvenantį Tovare ir tu
rintį pirmos rūšies restoraną 
bei viešbutį. Visi Tovaro namai 
primena Bavarijos kalnų sti
liaus statybą. Vasaros metu vė
sus Tovaro klimatas tinka poil
siui bei atsigaivinimui ir su
traukia didelę dalį Karako mies
to gyventojų. Čia pakelėse ūki
ninkai parduoda patrauklias 
šviežias daržoves, medų, uogas, 
didžiulius česnakus, uogienes ir 
pan. R. Redneris turi didelę 
klientūrą, todėl mums ir teko 
laukti pusę valandos lauke, kol 
patekome į restorano patalpas 
papietauti. Redneris su lietu
viais visuomet labai malonus, 
nes juos retai mato, džiaugia
si išgirdęs lietuvių kalbą. Jei 
kas paprašo lietuvybės reika
lams aukų, visuomet duosniai 
duoda.

Esame dėkingi
Venecuelos lietuviai dėkingi 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybai, švietimo reikalų 
vadovui J. Kavaliūnui už taip 
gerai parinktą ir stipriai pa
ruoštą lituanistę. Džiugu, kad 
PLB valdyba pradeda su
prasti mažų kolonijų švietimo

(Nukelta į 7-tą psl.)

Lietuvių audiencija pas popiežių Paulių VI 1965. II. 13 vyskupo PR. BRAZIO konsekracijos išvakarėse. Viduryje 
prel. L. TULABA pristato Pauliui VI Ateitininkų Federacijos dvasios vadą kun. prof. STASĮ YLĄ

Kovojančios
STASYS YLA

Čia minimą laišką 1948 m. įteikė 
popiežiui Pijui XII kan. F. Kapo
čius, kun. St. Yla ir kun. A. Šid
lauskas. Laiško tekstas yra išspaus
dintas J. Daumanto knygoje “Par
tizanai” II leidime 1962 m., 431-448 
psl. Laiško autorius, turimomis ži
niomis, buvęs a.a. kun. Juozas Stan
kūnas. RED.

Buvo 1948 metų rugsėjis. 
Kan. F. Kapočius, tautinis dele
gatas V. Vokietijoje, ruošėsi 
vykti į Romą — įteikti apyskai
tos iš savo pustrečių metų sielo
vadinės veiklos Vokietijoje ir 
Austrijoje. Tuo metu gauta ži
nia, kad iš Lietuvos atėjęs ti
kinčiųjų laiškas popiežiui, atga
bentas Skrajūno (Lukšos). Laiš
kas buvo atsidūręs Stocholme 
ir turėjo būt persiųstas į Pary
žių. Delegatas kan. F. Kapo
čius pasiuntė savo bendradar
bį kunigą į Paryžių, šis, ten nu
vykęs, laiško dar nerado — tu
rėjo laukti, kol atėjo iš Švedi
jos. Tai užtruko daugiau nei sa
vaitę. Laiškas buvo rašytas lie
tuvių kalba, tad jį ėmėsi versti 
į prancūzų kalbą dr. St. A. Bač- 
kis. Vertimas buvo sukliudytas 
dėl kitų pasiuntinio darbų. Ap
sispręsta vertimą baigti Vokie
tijoje, ir tai buvo pavesta pada
ryti dr. Jonui Griniui.

Laiškas buvo slaptas doku
mentas, tad jo pergabenimas į 
Romą ir įteikimas popiežiui tu
rėjo būti atliktas labai diskre
čiai. Apie tai atrodė nedera, kol 
kas, prasitarti, net saviems vys
kupams, ligi jo negaus adresa
tas.

Buvo paskutinioji rugsėjo sa
vaitė, kai kan. Kapočius su 
dviem bendradarbiais išsiruošė 
savo “Opeliuku” į kelionę. Už
suko pas arkiv. J. Skvirecką 
Austrijoje, Zamse ir jį pain
formavo apie savo misiją Vati
kane, parodė vežamą medžia
gą, bet apie laišką popiežiui nu
tylėjo. Romoje apsistojo mari
jonų centre, Via Corsica 1, kur 
vysk. Pr. Būčys sutiko dideliu 
nuoširdumu. Jam ši paslaptis 
taip pat nebuvo pasakyta.

Skubėta įteikti laišką popie
žiui ir pirmiausia kreiptasi į Jo 
Šventenybės sekretoriatą pas 
mons. Giovanni Battista Monti- 
nį, vėliau, po Jono XXIII, tapu
sį popiežiumi Paulium VI. 
Mons. Montini priėmė savo 
įstaigoje visus tris atvykėlius ir 
gavo į rankas rašytinę kan. Ka
počiaus veiklos apyskaitą ir 
Lietuvos tikinčiųjų laišką. Pa
žadėjo laišką tuoj perduoti po
piežiui ir, kai bus jį perskaitęs, 
turėsim progos pamatyti patį 
popiežių. Speciali audiencija 
buvo paskirta trečią dieną. 
Mons. Montini patarti, nusine
šėm įteikti albumą, gražiai įpa- 
vidalintą dail. Kaz. Varnelio su 
lietuvių tremtinių laikinų baž
nytėlių ir katalikų grupuočių 
vaizdais, taip pat gražiai įrištus 
Delegatūros spaudos skyriaus 
leidinius.

Vos tik pasveikinome popie
žių, jis įsmeigė savo dideles, 
skausmu veriančias akis į mus 
ir pasakė vokiškai:

— Skaičiau laišką ... Saky
kit, ar galima tuo (laišku) pa
tikėti?

Žinojom, kad jį pernešė Luk
ša, spėjom iš stiliaus ir kas tą 
laišką galėjo redaguoti. Dau
giau žinių neturėjom, nors bu
vom visiškai tikri jo autentiš
kumu. Popiežiui galėjom atsa
kyti tik tiek:

— Laiškas pergabentas pati
kimo asmens, buvusio aktyvaus 
katalikiškosios akcijos nario.

Rodosi, sekančią dieną bu
vom pakviesti pas mons. Mon- 
tinį. Laukėm prieangyje, kol 
būsim pakviesti. Prieš mus pas 
jį lankėsi Jieva Peronienė iŠ 
Argentinos. Mons. Montini

Lietuvos laiškas Pijui XII
mums pasakė, kad popiežius 
ano laiško buvęs sujaudintas ir 
duosiąs į jį viešą atsakymą at
skira kalba Lietuvos katali
kams arba tai įpinsiąs į kurią 
kitą savo kalbą.

Kan. Kapočius toliau atliki
nėjo kitus reikalus Vatikane. 
Vienas šių buvo planas steigti 
lietuvių kunigų seminariją, kaip 
tai buvo padarę Rytų vokiečiai 
pabėgėliai ir ukrainiečiai uni
tai Vokietijoje, šis planas buvo 
įteiktas seminarijų kongregaci
jai. Dėl to ar dėl kitko buvo iš
kviestas III popiežiaus misijos 
šefas vysk. A. Muench, ir mes 
su juo susitikom Romoje kalbė
tis tuo reikalu. Vysk. Muench 
buvo priešingas šiam planui: 
girdi, tai jūsų, lietuvių, šovi
nizmas. Kan. Kapočius atsikir
to: “Vokiečiams pabėgėliams, 
atsidūrusiems savam krašte, 
nėra šovinizmo kurti savą se
minariją, tik mums, kadangi 
esame maža ir pavergta tauta.”

Kitas reikalas buvo — gauti 
iš Vatikano paaugštinimą kai- 
kuriems kunigams tremtyje. 
Parinkti buvo du kunigai — 
Mykolas Krupavičius ir Ignas 
Starkus — prašyta juos pakelti 
į prelatus. Rekomendacijos bu
vo priimtos ir atrodė bus pa
tenkintos.

Išbuvom Romoje beveik visą 
spalio mėnesį. Laukėm popie
žiaus atsiliepimo į laišką ir vis 
nesulaukėm. Galvojom: Roma 
neskuba, kaip visuomet. Mums 
dar tebesant šventajame mies
te, suvažiavo ir visi trys mūsų 
vyskupai. Su arkiv. Skvirecku 
vėl susitikom lietuvių kolegijo
je. Buvo neaišku, kokie reika
lai atvedė visus tris ganytojus. 
Jie vaikščiojo į Vatikaną ir jų 
greičiausiai buvo klausiama 
apie laišką ir kitus Delegato 
pateiktus planus. Čia ir bus bu
vusi Delegato klaida nepainfor
muoti mūsų vyskupų ... Popie
žius nereagavo, neatsiliepė, ne
davė žadėto viešo atsakymo į 
desperatišką Lietuvos šauks
mą . ..

Grižus iš Romos, buvo teirau
tasi pas Lukšą apie tą laišką. 
Jis tada patikėjo vienam asme
niui tokias žinias. Laiško auto
rius buvęs kunigas — tas pats, 
kurį mes spėjom, tik nežino
jom. kad jis buvo ir vyriausias 
pogrindžio kapelionas. Buvęs 
įsikūręs vienoj slėptuvėj Kau
ne. Su juo buvę aptariamas 
laiško turinys bei forma. Norė
ta laišką dokumentuoti faktais, 
bet atsisakyta, kad nebūtų iš
duoti informacijos kanalai. Ap
sispręsta rašyti bendrą padė
ties apžvalgą. Lankymasis į ku-

Istorinis vizitas pas popiežių Pijų XII Romoje 1948 m. Jo metu buvo įteik
tas Lietuvos partizanų atneštas laiškas, šaukiąs pagalbos iš laisvojo pasaulio. 
Iš kairės: KUN. PROF. STASYS YLA, III misijos delegatas KAN. FELIK
SAS KAPOČIUS, KUN. ANTANAS ŠIDLAUSKAS. Nuotrauka daruta po 
audiencijos pas Pijų XII

nigo slėptuvę, aptarinėjant raš
tą, padėjo sekliams iššifruoti. 
Vos spėta iš slėptuvės išnešti 
paskutinioji laiško redakcija, 
kunigas buvo paimtas, išvežtas 
i Rygą ir ten pakartas. (Tokias 
žinias turėjo Lukša, tik vėliau 
pasirodė, kad buvo išvežtas į 
Maskvą, verčiamas imtis Lietu
vos Bažnyčios skaldytojo-atski- 
lėlio rolės, bet nesutiko ir bu
vo ištremtas 25 metams į Koly- 
mą. Vėliau nei kiti grįžo į Lie
tuvą ir po keleto metų mirė). 
Rankraštis buvo nugabentas į 
bunkerį Prienų miškuose ir ten 
perrašytas mašinėle. Vos spėta 
perrašytąjį paimti, bunkeris 
buvo užpultas ir du partizanai 
buvo priversti susisprogdinti. 
Iš vyrų, kurie nešė laišką į Va
karus per Rytprūsius ir Lenki
ją, išliko tik du — žuvo pake
liui trys. Bet ir tie du, atsidūrę 
Švedijoje (vienas paskui atsira
do Vokietijoj), vėliau grįžo į 
Lietuvą ir ten žuvo.

Tos gausios aukos, pradžioj še
šios (iš viso devynios), kėlė bai
sų nerimą: “Kad gi būtume ga
lėję tada visa tai pasakyti po
piežiui”. Nedavė ramybės ši 
mintis ilgą laiką. Tik kai žuvo 
paskutinieji du laiško nešėjai, 
viena proga buvo perduota Va
tikanui visa tai, kas vėliau su-
žinota. Ar tos žinios pasiekė po
piežių, sunku pasakyti — gal li
ko Pabaltijo skyriaus stalčiuo
se? Kai susidegino Romas Ka
lanta, buvo naujas šauksmas 
pasauliui — gelbėkit! šauksmu 
skambėjo ir 17.000 parašų ge
neraliniam Jungtinių Tautų 
sekretoriui. Kodėl tie parašai 
nebuvo nukreipti į popiežių? 
Toks klausimas buvo iškeltas 
arkiv. Masconi iš Vatikano sek- 
retarijos, kai jis lankėsi Ame
rikoj, ir jam buvo atsakyta, ar 
nebus atgarsis nusivylimo, kad 
popiežius neatsiliepė į pirmąjį 
šauksmą 1948 metais. Arkivys
kupas staiga pakėlė akis ir, išsi
traukęs knygelę, kažką pasižy
mėjo. Kada nors ir kas nors tą 
laišką atras Vatikano archyvuo
se. Gal bus ir koks nors priera
šas, iš kurio būtų matyti, kas 
nulėmė, kad popiežius nepra
vėrė lūpų savo tikintiesiems pa
guosti pačiu tragiškiausiu mo
mentu.

Pastaba, šis laiškas popiežiui 
Pijui XII lietuvių kalba buvo 
atspaustas “žiburiuose” Vokie
tijoj (vėliau J. Daumanto kny
goj “Partizanai”, II leid. 1962, 
431-448), vokiečių kalba Švei
carijoj “Anima” žurnale ir Vo
kietijoj atskiru leidiniu; be
rods, buvo išverstas ir į olandų 
kalbą.
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Šeimos įstatymo reforma
Naujos jūsų teisės Ontario provincijoje

Ontario nauja šeimos įstaty
mo reforma iš esmės pakeičia 
kiekvieno asmens teises ir atsa
komybę.

Santuokinė nuosavybė
Senasis įstatymas paskirdavo 

santuokinės nuosavybės savinin
ku sutuoktinį, kuris mokėjo už 
ją. Tai reiškia, kad daugumoje 
tradicinių santuokų vyras valdė 
viską, o žmona nieko, nes ji ne
turėjo pajamų pirkti nuosavy
bei. Sutuoktinio įnašas į namų 
tvarkymą bei vaikų auginimą 
nebuvo pripažįstamas. Taip pat 
nebuvo pripažįstamas įnašas 
į š e i m o s atostogas ir įsigijimą 
vartojamų daiktų. Visuomenė 
buvo palanki santuokinės nuo
savybės padalinimui tarp vyro ir 
žmonos ir ten, kur vieno sutuok
tinio įnašas nebuvo finansinis.

Naujasis įstatymas pritaiko 
“šeimos turto” sampratą san
tuokinei nuosavybei. Tai reiš
kia, kad namas, automobilis, na
mų ūkio daiktai, valtis ir visa, 
ką šeima bendrai naudoja pasto
gei, transportacijai, namų ūkiui, 
švietimo, poilsio, pramogų ar es
tetiniams tikslams, bus paskirs
tomas lygiai kaip turtas, pri
klausantis abiem sutuoktiniams, 
jei santuoka suyra.

Teismas gali pakeisti šias ly
gias dalis vyro ar žmonos nau
dai, įsakyti porai dalintis kitu 
turtu, kaip pvz. turėtu verslu, 
jei reikia išvengti neteisingumo 
paskirais atvejais.

Ši sistema pritaikoma tiktai 
tada, jei pora neturi santuokos 
sutarties, kuri tiksliai nusako, 
ką kiekvienas jų gali pasilaiky
ti, jei santuoka išyra.

Šeimos turto sistema taikoma 
tol, kol abu — vyras ir žmona 
yra gyvi, ir tiktai tada, kai san
tuoka suyra. Santuokos metu 
sutuoktiniai yra laisvi elgtis su 
savo nuosavybe, kaip jie nori, 
išskyrus santuokinį namą.

Išlaikymas
Pagal naują įstatymą, teisė

jas, atsižvelgdamas į sutuokti
nių amžių, sveikatą ir finansi
nius išteklius, gali įsakyti vie
nam sutuoktinių išlaikyti kitą 
ir kokia suma. Išlaikymo klausi
mas priklauso nuo to, ar išlaiky
mas yra reikalingas, o ne nuo 
kaltės už svetimavimą, žiaurumą 
ar pabėgimą, padarytos prieš 
santuokos suirimą. Iš esmės 
n a u j oj o išlaikymo įstatymo 
principas yra šis: kol vienas su
tuoktinių yra reikalingas išlai
kymo, o kitas gali mokėti, išlai
kymas privalo būti parūpintas.

Vyras ar žmona gali pirkti bū
tinus gyvenimo reikmenis vie
nas kito sąskaiton, nors abu yra 
legaliai atsakingi už skolą, ši 
teisė pasibaigia, jei sutuoktiniai 
skiriasi arba jei vienas jų pra
neša skolintojams, kad jis ar ji 
nebebus atsakingi už vienas ki
to skolas.

Betkuris papročio teisės (com
mon law) sutuoktinių gali reika
lauti išlaikymo, jeigu jie kartu 
gyveno bent penkerius metus, 
jeigu yra bendro gyvenimo tęs
tinumas arba jeigu jie turi 
vaiką.

Tėvai yra atsakingi išlaikyti 
savo vaikus iki 18 metų, nebent 
vaikas yra 16 ar daugiau ir pa
sišalina iš tėvų kontrolės. Jei 
vaikas tuokiasi prieš 16, tėvai 
automatiškai atleidžiami nuo iš
laikymo įpareigojimo.

Išlaikymas yra duodamas vai
kams, gimusiems neteisėtoje ar 
teisėtoje santuokoje, ir vai
kams, kuriuos asmuo priima ir 
augina kaip šeimos narį.

Jei kreditorius traukia teis
man nepilnametį, norėdamas 
atgauti pinigus už būtinus gyve
nimo reikmenis, nepilnamečio 
tėvai irgi gali būti atsakingi, 
jeigu jie yra įpareigoti jį išlai
kyti.

Natūralūs tėvai, rūpinęsi ir 
išlaikę vaiką, ir tie, kurie laikė 
vaiką savo šeimos nariu, gali rei
kalauti sau išlaikymo iš vaiko 
po 18 metų, jei vienas tėvų to 
reikalingas ir vaikas gali išlai
kyti.

Jei asmenį išlaiko vieša įstai
ga, ji gali reikalauti išlaikymo 
šiam asmeniui iš jo ar jos su
tuoktinio.

Sutuoktinio, nemokančio teis
mo įsakytos išlaikymo sumos, jo 
ar jos algos dalis gali būti darb
davio atskaityta pagal teismo 
įsakymą.

Kai asmuo, iš kurio reikalau

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

jamas išlaikymas, negali būti 
surastas, teismas gali įsakyti 
pranešti teismo pareigūnui jo 
adresą iš valstybinių ar priva
čių bylų, ir tiktai adresą, kad 
teismo išlaikymo įsakymas bū
tų įvykdytas.

Santuokinis namas
Naujasis įstatymas panaikina 

kraitį (dower) — senovinę pap
ročių įstatymo teisę, kuri įgali
no žmoną gauti savo mirusio vy
ro palikimo trečdalį visam am
žiui. Kraičio teisė yra pakeista 
įstatymais, apsaugančiais abie
jų sutuoktinių teises santuoki
niame name.

Betkuris sutuoktinių gali pra
šyti teismą įsakymo valdyti san
tuokinį namą ir jame esančius 
daiktus, nepaisant kuris sutuok
tinių yra legalus savininkas ir 
ar tai yra išnuomotas ar neiš
nuomotas namas. Bet teismas, 
prieš duodamas tokį įsakymą, 
turi įsitikinti, kad vien tiktai fi
nansinis išlaikymas nėra pakan
kamas.

Nė vienas sutuoktinių negali 
parduoti santuokinio namo be 
kito sutuoktinio sutikimo raštu. 
Tai apsaugo šeimą — apdrau
džia jos narių pastogę. Kur su
tuoktinio sutikimas negali būti 
gautas, nes jis ar ji nepagrįstai 
jo neduoda, yra protiškai ne- 
kompetetingas ar negali būti su
rastas, — teismas turi galią įsa
kyti pardavimą be sutikimo.

Namų sutartys
Pora gali apibūdinti santuo

kos sutartyje, kokios bus jų nuo
savybės teisės, išlaikymo įsipa
reigojimas ir vaiko auginimo 
atsakomybė santuokos metu, 
mirus vienam jų arba ištuokos 
atveju. Tačiau teismas gali pa
keisti sutartį, jeigu ji buvo ap
gaulingai sudaryta, vartojant 
prievartą arba netinkamą įtaką, 
jeigu jos nuostatai nepaiso vai
ko gerovės arba jeigu jos nuos
tatai, liečiantieji išlaikymą, yra 
nesąžiningi.

Vyras ir moteris, gyvenantys 
kartu, bet nesusituokę, gali pa
sirašyti bendro gyvenimo sutar
tį, panašią į santuokos sutartį.

Santuokos ar bendro gyveni
mo sutartis negali apriboti su
tuoktinio teisės gyventi santuo
kiniame name arba kontroliuoti 
jo pardavimą.

Namų sutartys turi būti pa
darytos raštu ir pasirašytos 
bent vieno liudininko akivaizdo
je-

Pakeistas vaikų įstatymas
Naujasis vaikų įstatymas pa

naikina neteisėtumo statusą. 
Dabar visi vaikai turi tas pačias 
legalias teises, ar jie būtų gimę 
santuokoje, ar nesantuokoje.

Santuokos įstatymas
Naujasis santuokos įstaty

mas reikalauja iš asmenų, turin
čių 16 ar 17 metų amžiaus, gauti 
abiejų tėvų sutikimą tuoktis. 
Santuoka jaunesniems kaip 16 
metų neleidžiama.

Nereliginės santuokos apei
gas gali atlikti teisėjai ir paskir
ti taikos teisėjai.
įpėdinystės įstatymo pakeitimai

Naujasis įpėdinystės įstaty
mas tvarko likusių gyvų sutuok
tinių ir kitų šeimos narių teises, 
mirus šeimos nariui.

Jei asmuo miršta be testa
mento, likęs gyvas sutuoktinis 
gauna pirmuosius $75.000 iš jo 
palikimo ir betkokio likučio da
lį-

Jei mirusis paliko testamentą, 
likę šeimos nariai gauna tai, kas 
testamente jiems paskirta. Ta
čiau, jei tai yra nepakankama, 
jie gali kreiptis į teismą, prašy
dami didesnės palikimo dalies. 
Ši teisė priklauso sutuoktiniui, 
tėvams, vaikams, mirusiojo bro
liams ir seserims, jei mirusis 
juos išlaikė ar buvo legaliai įpa
reigotas juos išlaikyti.

Informacinė knygelė su smul
kesniu naujojo įstatymo paaiš
kinimu, įskaitant šeimos įstaty
mo reformos aktą 1978 m., gau
nama: Communications Office, 
Ministry of the Attorney Gene
ral, 18th Floor, 18 King St. 
East, Toronto M5C 1C5; arba: 
Publications Centre, 5th Floor, 
880 Bay Street, Toronto M7A 
1N8.
(Canadian Scene).

Vertė: J. Str.



4 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1978. IX. 28 — Nr. 39 (1494)

@ PAVERGTOJE TEVYU1ĖJE O LIETUVIAI PASAULYJE
STELMUŽĖS ĄŽUOLAS

Jau pernai pavasarį “Tiesa” įsidė
jo faktinį feljetoną apie garsųjį Stel
mužės ąžuolą, kurio žilą amžių gali 
užbaigti vėtros, pasinaudodamos su
tvirtinimo negaunančiomis drevė
mis. Pasak to feljetono “Rateliu ap
link drevę”, šio gamtinio paminklo 
sveikata bei jo išsaugojimu ateinan
čioms augštaičių kartoms nesirūpi
na jokia organizacija. Po gerokos 
pertraukos ąžuolą aplankė vilnietis 
prof. P. Bluzmanas. “Tiesos” 197 nr. 
jis pasakoja: “Neseniai buvau prie 
ąžuolo ir turiu jums pranešti, kad 
iki šiolei ąžuolo apsaugai nieko ne
daroma. Per tvorelę laipiojama, pro 
joje padarytas skyles landžioja ne
drausmingi paaugliai ir žaloja medį. 
Veja aplink ąžuolą sutrypta, priau
gusi piktžolių ir krūmokšnių. Skar
dos, kuriomis buvo užkaltos drevės, 
surūdijusios, atšokusios. Jei nebus 
imamasi skubių priemonių, šis uni
kalus medis gali greit sunykti. Ne
jaugi nėra jėgos, kuri priverstų “ra
telio aplink drevę” dalyvius liautis 
gaišti laiką ir suteikti pagaliau ąžuo
lui konkrečią pagalbą?”

NAUJAS VIRŠININKAS
Vilniškės augščiausiosios tarybos 

prezidiumo įsaku iš miškų ūkio ir 
miško pramonės “ministerio” parei
gų atleistas Algirdas Matulionis, iš
einantis pensijon. Jis buvo baigęs 
augštesniąją Alytaus miškų mokyk
lą, komunistine veikla pasižymėjo 
jau Rokiškio gimnazijoje. II D. karo 
metais įsijungė į Raudonosios Armi
jos 16-tąją lietuviška vadinamą divi
ziją, iškildamas iki kuopos vado. 
Miškų ūkio ir miško pramonės “mi- 
nisteriu” buvo paskirtas 1957 m. Jo 
įpėdiniu tarybos prezidiumas pasky
rė Vytautą Lukaševičių, partinį ir 
administracinį darbuotoją, gimusį 
1932 m. Pagiečiuose, Jonavos rajo
ne. Naujasis “ministeris” 1956 m. 
yra baigęs Lietuvos žemės ūkio aka
demijos miškų ūkio fakultetą, bet 
lig šiol dirbo įvairiuose partiniuose 
komitetuose.

NEUŽTENKA MILTŲ
Rugsėjo 2 d. “Tiesoje” prabilo pa

ruošų “ministeris” Liudas Kareckas, 
prašnekdamas apie šiemetinį grūdų 
pristatymą valstybei. Iki tos datos iš 
Lietuvos ūkių buvo gauta 225.000 to
nų grūdų, o tai reiškia paruošų pla
no įvykdymą maždaug 70%. Prieš 
12 metų Lietuvoje buvo pagaminama 
tik 4.000 tonų augščiausios rūšies 
miltų, paklausą patenkinant vos 6%. 
Pastačius tris naujus malūnus ir at
naujinus mažesniuosius, metinė mil
tų gamyba Lietuvoje padidėjo iki 
376.000 tonų. Į šį kiekį įtraukta 74.- 
000 tonų augščiausios rūšies miltų, 
kurie dabar jau padengia 80% visos 
paklausos. L. Kareckas prisipažįsta 
kad 20% augščiausios rūšies miltų 
vis dar tenka įsivežti iš kitų respub
likų. Kitų rūšių miltų pakankamai 
pagaminama pačioje Lietuvoje. 
Augščiausios rūšies miltų trūkumą 
tikimasi pašalinti po kelerių metų, 
kai Panevėžyje bus pastatytas rūši
nis kviečių malimo malūnas. Mieži
nių ir perlinių kruopų Lietuvoje 
kasmet pagamina 45.000 tonų.

PEDAGOGŲ DRAUGIJA
Kompartija nutarė įsteigti Lietu

vos Pedagogų Draugiją. Šis uždavi
nys yra patikėtas organizacinio ko

Pakeliui į Londone, Ont., rengiamą spaudos balių spalio 7 d. Tai Toronto 
“Atžalynas”, kuris ten dalyvaus meninėje programoje Nuotr. O. Burzdžiaus

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

Kanados Lietuvių Fondę?

miteto pirm. Valentinui Spurgui, ku
ris taip pat yra ir pirmasis švietimo 
“ministerio” pavaduotojas. Teresės 
Kezienės “Tiesos” 198 nr. paskelbta
me pasikalbėjime V. Spurgas teigia: 
“Pedagogų draugija bus savarankiš
ka mokslinė pedagoginė organizaci
ja, veikianti visuomeniniais pagrin
dais, turinti tikslą mokyti ir komu
nistiškai auklėti jaunąją kartą. . .” 
Nariais galės būti bendrojo lavinimo 
mokyklų mokytojai, priešmokykli
nių bei kitų švietimo įstaigų darbuo
tojai, specialiųjų ir augštųjų mokyk
lų dėstytojai, studentai ir mokslei
viai. Iš pasikalbėjimo aiškiai matyti, 
kad draugijai labiausiai rūpės kom- 
partinės ideologijos stiprinimas. Stei
giamąjį draugijos suvažiavimą numa
toma sušaukti spalio mėnesį.

VAISIŲ DERLIUS
Vytėnų bandymų stoties bendra

darbiai E. Armolaitis, L. Kulikaus
kas, A. Misevičifitė, P. Petryla, A. 
Rašinskienė ir A. šumskis šia vasa
ra surengė keletą mokslinių ekspe
dicijų, tirdami Lietuvos sodus. Re
zultatus jie paskelbė “Tiesoje” rug
sėjo 6 d. Šiemet Lietuvos sodai yra 
turtingi obuoliais ir slyvomis, bet 
mažiau turi kriaušių ir vyšnių. Ypač 
gausus obuolių derlius gerai prižiū
rimuose Augštaitijos ir Žemaitijos 
soduose. Visoje Lietuvoje šiemet nu
matoma surinkti apie 220.000 tonų 
vaisiu. Vasaros pradžioje vaisiai 
vystėsi silpnai ir buvo smulkūs dėl 
sausrų bei vėsaus oro. Atsigavo jie 
ir smarkiai paūgėjo, kai visur gerai 
palijo liepos mėnesį. Problema bet
gi sudaro pradėję plisti amarai, 
rauplės, o Kaišiadorių, Naradavos, 
Mičiurino ūkiuose išsiplėtė obelų 
miltligė, pažeidžianti ne tik ūglius, 
bet ir žiedynus, vaiskočius, net ir 
pačius vaisius. Avižienių ūkis šiemet 
jau turėjo 23 ha braškių ir ateityje 
jų plotus žada išplėsti iki 50 ha.

BAUDOS VAIRUOTOJAMS
Šalčininkų rajono liaudies teismo 

teisėjas J. Nekrašius “Valstiečių 
Laikraščio” skaitytojus 91 nr. supa
žindina su Lietuvos baudžiamojo ko
dekso 243 straipsniu, tvarkančiu 
baudas automobiliu, sunkvežimių, 
autobusų ir motociklų vairuotojams, 
kai jie pažeidžia eismo saugumo tai
sykles. Kai dėl vairuotojo kaltės 
įvyksta apysunkis ar lengvas kūno 
sužalojimas, žymi materialinė žala, 
vairuotojas baudžiamas laisvės atė
mimu iki trejų metų arba pataisos 
darbais iki vienerių metų, pinigine 
bauda iki 100 rb., atimant vairavi
mo teises vieneriems metams. Jeigu 
dėl vairuotojo kaltės įvyksta nuken
tėjusio mirtis ar sunkus kūno suža
lojimas, vairuotojas gali gauti iki 
10 metų kalėjimo, vairavimo teisių 
suspendavimą iki 5 metų. Kai dėl 
vairuotojo kaltės žūsta du ar dau
giau asmenų, jam yra numatyta ka
lėjimo bausmė nuo 3 iki 15 metų, 
leidimo atėmimas iki 5 metų. Jeigu 
vairuotojas, netekęs leidimo dėl gir
tumo, vėl bando važinėti girtas be 
jo, jam gresia vieneri metai kalė
jimo arba pataisos darbų, piniginė 
bauda iki 100 rublių, draudimas 
vairuoti automobilį iki 5 metų. Vai
ruotojo pabėgimas iš nelaimės vie
tos, sužeidus ir palikus sužeistą žmo
gų, papildomai baudžiamas laisvės 
atėmimu iki dvejų metų arba pa
taisos darbais iki vienerių. v. Kst.

LONDON, Ontario
PIRMĄ SYKĮ TOKIA PROGRAMA IR TOKS ORKESTRAS!

Visos ir visi kviečiami Į

PfJIJDO 
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spalio 7, šeštadienį, Connally Bldg., Plumbers Hall<te£““
523 First St. (po bloką į 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

Niagaros pusiasalio šventė
Kelių vietovių tautiečiai pagerbė savo dvasios vadų

★

Netoli garsiojo Niagaros 
krioklio gana plačioje srityje 
gyvena nemažas skaičius lietu
vių, įsikūrusių čia po II D. ka
ro. Daugiausia jų gyvena St. 
Catharines, Ont., mieste, Wel- 
lande, Port Colborne, Niagara 
Falls, Fort Erie ir kitur, šiai 
sričiai aptarnauti lietuviai pran
ciškonai įsteigė misiją po II 
D. karo, pastatydino koplyčią, 
salę ir vienuolyną. Šiai misijai 
vadovauja jau devinti metai iš 
eilės kun. Juvenalis Liauba, 
OFM. Jam pagerbti bei jo dar
buotei įvertinti 60 m. amžiaus 
proga specialus komitetas su
rengė iškilmingas pagerbtuves 
rugsėjo 16 d. St. Catharines 
miesto Daugiakultūriame Cent
re. Tai pastatas, kuriame spie
čiasi bendroji etninių grupių 
veikla. Erdvioje salėje iškabin
ti visų tautybių herbai, jų tar
pe ir Lietuvos Vytis su įrašu 
“Lithuanian Community” (virš 
scenos). Priesalyje įrengtos dai
lios vitrinos, kuriose kiekviena 
tautybė yra išstačius! būdin
guosius savo rodinius. Ryškio
je vietoje matyti dailiai įreng
ta ir lietuvių vitrina.

Susirinkus gausiai publikai 
(per 300) ir kviestiesiems sve
čiams 4.30 v.p.p., atvyko ir su
kaktuvininkas kun. J. Liauba, 
lydimas kunigų ir giminių. Pro
gramą pradėjo įžanginiu žodžiu 
rengėjų komiteto pirm. J. Ka- 
lainis; pasveikino svečius ir pa
kvietė programos pranešėja Jo
aną Zubrickienę, kuri savo pa
reigas atliko labai sklandžiai, 
juoba, kad apdovanota gražia, 
aiškia tarsena.

Meninę programą atliko vie
tinė tautiniu šokių grupė “Ne
munas” ir žymieji solistai — 
Gina čapkauskienė su Rimu 
Strimaičiu, akompanuojami Jo
no Govėdo. “Nemuno” vadovė 
Stasė Zubrickienė, prieš pradė
dama tautinių šokių pynę, iš
reiškė sveikinimus Sukaktuvi
ninkui, priminė, kad jaunimas 
nori išreikšti sveikinimus savo 
darbo vaisiais, būtent, išmok
tais tautiniais šokiais. Mergai
tės, pašokusios Sadutę, savąsias 
gėles įteikė Sukaktuvininkui. 
Akordeonu grojo “Nemuno” 
vadovas Sigitas Zubrickas. Sa
vo sveikinimus išreiškė ir “Ne
muno” grupės tėvų komiteto 
pirmininkas.

Solistai dviejose dalyse atli
ko įvairią programą, dainuoda
mi duetus ir solo, šalia lietuviš
ku kūriniu, atliko keletą operų 
ištraukų, kurios susilaukė dau
giausia plojimų. Abu solistai ir 
pianistas sudarė puikų vienetą, 
kuriuo visi gėrėjosi ir didžia
vosi. Tik repertuare šiai progai 
būtu tikusi viena kita religinio 
pobūdžio melodija.

Pasibaigus vaišėms, prasidė
jo žodinė programa. Pagrindi
nę kalbą perskaitė Stasys Ja
nušonis, apibūdindamas Sukak
tuvininko jaunystę ir atliktus 
darbus. Pasirodo, kun. J. Liau
ba yra gimęs 1918. IX. 11 JAV- 
se (Mason City, Iowa), bet su 
tėvais 1922 m. grįžo į Lietuvą, 
kur užaugo (Mažeikių apskr.), 
įstojo į pranciškonų vienuoly
ną, studijavo užsienio univer
sitetuose ir pasiruošė kunigo- 
apaštalo darbui. Kaip JAV pi
lietis, atvyko Amerikon 1941 
m., kur su tuometiniu lietuvių 
pranciškonų vadovu — provin
cijolu kun. J. Vaškiu ir kitais 
sudarė branduolį savarankiško 
lietuvių pranciškonų vieneto —- 
provincijos. Kun. J. Liaubai

★

KUN. JUVENALIS LIAUBA, OFM, 
lietuvių katalikų misijos vedėjas St. 
Catharines, Ont. Jam buvo sureng
tos iškilmingos pagerbtuves rugsėjo 
16 d. 60 metų amžiaus sukakties 
proga

buvo pavesta rūpintis lietuviais 
Kanadoje, kurion jie po II D. 
karo ėmė gausiai važiuoti. Ta
da ir prasidėjo steigimo darbai 
St. Catharines misijos, kuri ir 
šiandieną sėkmingai gyvuoja. 
Joje kun. Liauba darbavosi 15 
metų.

Sukaktuvininkas yra studija
vęs ne tik teologiją, bet ir filo
sofiją, ir psichologiją, ir mate
matiką. Filosofijos dėstyti bu
vo kviečiamas į Saskatčevano 
universitetą. Matematiką dėstė 
Šv. Antano lietuvių gimnazijo
je Kennebunkporte, JAV-se. 
Kitus mokslus jis panaudojo 
daugiausia savo misijoms ir 
įvairiems darbams. Su rekolek
cijų pamokslais yra apvažiavęs 
visas lietuvių kolonijas Š. Ame
rikoje. Būdamas vienuolyno vy
resniuoju Brooklyne, per 6 me
tus pralaužė ledus didžiojo pro
jekto — Kultūros židinio sta
tybai. Gyvendamas vienuoliškai 
St. Catharines mieste, visą sa
vo energiją skiria savo tautie
čiams ir vienuolyno tvarkymui. 
Per daugelį metų susigyveno 
su savo žmonėmis ir dėlto St. 
Janušonis, baigdamas kalbą, 
pareiškė: “Mes kun. Juvenalio 
iš St. Catharines lengvai nepa- 
leisim.”

Sukaktuvininką sveikino da
bartinis pranciškonų provinci
jolas kun. J. Gailiušis (raštu), 
buvęs provincijolas dabartinis 
Ročesterio lietuvių par. klebo
nas kun. J. Vaškys, OFM, prel. 
J. Tadarauskas, Pasaulio ir Ka
nados Lietuvių K. Kunigų Vie
nybės vardu — jos pirm. kun. 
J. Staškus, kun. dr. J. Gutaus
kas (raštu), giminių vardu — 
brolis Vincas iš Čikagos, LK 
Tarnybos — kun. K. Pugevi- 
čius (raštu), sesuo Margarita 
Bareikaitė (raštu), KLB pirm. 
J. R. Simanavičius (raštu), KLB 
St. Catharines apyl. — A. Še- 
tikas, Wellando — V. Bieliū
nas. Raštu sveikino: ramovė- 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Kapitalas — virš $12,000,000.
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nai, SLA, šauliai, skautai, sav.- 
kūrėjai, medžiotojai bei žvejai.

Visiems nuoširdžiu žodžiu pa
dėkojo Sukaktuvininkas, pri
mindamas, kad pranciškonų 
vienuolijon įstojo prieš 44 me
tus, kunigu įšventintas — prieš 
37-rius. Rengėjų vardu padėką 
išreiškė J. Kalainis.

Rugsėjo 17, sekmadienį, pran
ciškonų misijos patalpose įvy
ko iškilmingos pamaldos, ku
rias celebravo pats Sukaktuvi
ninkas, koncelebravo ir pa
mokslą pasakė kun. J. Vaškys, 
OFM. Pamaldose dalyvavo daug 
tautiečių. Bv.

London, Ontario
NEPAMIRŠKIME... SPAUDOS 

BALIAUS, įvykstančio Padėkos sa
vaitgalį, spalio 7 d., Connaly Bldg., 
Plumbers Hall, 523 First St. (po 
bloką į rytus ir šiaurę nuo lietuvių 
šventovės). Programos pradžia — 
7 v.v., salė atidaroma 6.30 v.v. Visos 
ir visi kviečiami.

Spaudos baliaus Londone rengėjai 
ir dabar tebesilaiko to paties prin
cipo — reikia ne tik imti, bet ir 
duoti, kad viešnios ir svečiai tikrai 
jaustųsi labai gerai praleidę vakarą, 
kad jie ilgai gyventų nuotaikingo 
baliaus prisiminimais. Pirmą sykį 
Londono renginyje išgirsime labai 
gerą, nemažiau 8 asmenų orkestrą! 
Tai nėra vienintelė to vakaro staig
mena. Jų bus net keletas. Programą 
atliks trys ar net keturi daug ža
dantys meno vienetai. Visų rūšių gė
rimai. Dviejų rūšių loterija. Daug 
svečių ir žavaus jaunimo iš kitų 
apylinkių!

Vykstantiems greitkelių 401 iš
sukti Į 126 išvažiavimą — Highbury 
Ave. ir važiuoti į šiaurę ligi Dundas 
St., tada pasukti į dešinę ir pava
žiavus ilgą bloką sukti į kairę — į 
pirmą gatvę — First St. ir pavažiuo
ti dar nedidelį bloką. Trečias ar ket
virtas pastatas kairėje pusėje ir bus 
Nr. 523 — Connally Bldg, su Plum
bers Hall (įėjimas iš kiemo). Plen
tu Nr. 4 vykstantiems patariama pa
siekt Dundas St., kuri yra plento Nr. 
2 tęsinys. Rengėjai

Hamilton, Ontario
PREL. DR. J. TADARAUSKAS 

nesiribojo vien tik sielovada — jo 
veikla apėmė plačią tautinę, kultūri
nę ir ekonominę dirvą Lietuvoje, 
Švedijoje ir Kanadoje. Tad šiemet, 
jam švenčiant 40 m. kunigystės ir 
30 m. darbo Hamiltono AV parapi
joje, Hamiltono organizacijų išrink
tas rengėjų komitetas nutarė š. m. 
spalio 22 d. pagerbti jį iškilmėm: 4 
v. p. p. bus Mišios AV šventovėje, 
5 v. p. p. Jaunimo Centre pokylis. 
Iškilmėse kviečiami dalyvauti visi 
Hamiltono ir apylinkių lietuviai. Po
kyliui kvietimus prašoma įsigyti iš 
anksto po pamaldų Jaunimo Centre 
arba pas K. Meškauską (225 W. 2 St. 
N., Hamilton, Ont. L8H 5E7. Prime- 
1803). Kvietimų kaina porai $25, 
vienam asmeniui $12.50, studen
tui $10. Sveikinimus raštu prašome 
siųsti sekr. K. Baronui, 35 Weir St. 
N. Hamilton, Ont. L8H 5E7. Prime
name, kad meninę programą pokyly
je atliks mergaičių choras “Aidas”, 
tautinių šokių grupė “Gyvataras” ir 
sol. Roma Mastienė iš Čikagos. K. B.

(Nukelta į 7-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 8 %
term, depozitus 1 m. 9% 
term, depozitus 3 m. 9 Vi % 
pensijų fondas 9 Vi %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 % 
nekiln. turto posk...........10%

JA Valstybės
PREZ. J. CARTERIO KONFE

RENCIJOJE rugpjūčio 31 d. Baltuo
siuose Rūmuose dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų Są
jungos pirm. inž. Vytautas Izbickas, 
gyvenantis Bostone, dirbantis Chas. 
T. Main bendrovėje. Pranešimus 
gamtinių energijos išteklių taupymo 
klausiniais padarė JAV energijos de
partamento sekr. J. Schlesingcris, 
Baltųjų Rūmų patarėjas R. Straussas 
ir pats prez. J. Carteris. Konferenci
joje dalyvavo rinktinė 100 amerikie
čių grupė. Inž. V. Izbickas kvietimą 
gavo, tarpininkaujant JAV LB kraš
to valdybai.

SENATORIŲ E. KENNEDĮ, daly
vavusį Jungtinių Tautų konferenci
joje sveikatos reikalais Alma Atoje, 
priėmė kompartijos vadas L. Brež
nevas. Dvi valandas buvo kalbamasi 
apie politinio atoslūgio problemas, 
paliečiant ir kaikuriuos kitus klausi
mus. E. Kcnnedis priminė L. Brež
nevui II D. karo išskirtas šeimas, 
kurių nariai vis dar negauna leidinio 
išvykti iš Sovietų Sąjungos. Jis tiki
si, kad bus leista susijungti net 18- 
kai išskirtų šeimų. “Boston Globe” 
dienraščio pranešimu, j Massachu
setts valstiją bus išleisti 9 atskirtų 
šeimų nariai — 3 žydai, 2 latviai, ar
mėnas ir 3 lietuviai. Iš Kauno atvyks 
Jonas Cijūnėlis pas savo motiną į 
Brocktoną, Antanas Stuoka pas pus
brolį L. Švelnį į Needhamą, iš Vil
niaus — Daiva Pužauskienė pas te
tą Tamošaitienę į Bostoną.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
tarybos pirm. P. A. Raulinaitis, gy
venantis Burbanke, Kalifornijoje, 
pasiuntė raštą VLIKo vaidybos pirm, 
dr. K. J. Valiūnui, siūlantį šios or
ganizacijos vardu specialią visų 
veiksnių konferenciją, kurioje profe
siniais pagrindais būtų įsteigta bend
ra informacinė tarnyba Lietuvos lais
vės reikalams. Jos veiklą turėtų fi
nansuoti visi pagrindiniai mūsų 
veiksniai.

NAUJOJI PLB VALDYBA su 
pirm. V. Kamantų pasiuntė sveikini
mo telegramą Lietuvos diplomatijos 
šefui S. Lozoraičiui, Romoje rugsėjo 
5 d. šventusiam savo amžiaus aštuo
niasdešimtmetį. Sukaktuvininkas žur
nalo “Į Laisvę” rugsėjo numeryje 
rašo Lietuvos laisvinimo bei egzili- 
nės vyriausybės sudarymo klausi
mais.

A. a. DR. PETRAS MAČIULIS, 
teisininkas ir diplomatas, mirė rug
pjūčio 20 d. Los Altos vietovėje, Ka
lifornijoje, sulaukęs 83 metų am
žiaus. Velionis darbą Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijoje pradėjo 
1919 m. vasarą diplomatiniu kurje
riu. Lietuvos pasiuntinybių sekreto
riumi dirbo Vatikane, Prahoje, kon
sulu — Sao Paulo mieste, Brazilijo
je, kur suorganizavo keturias lietu
viškas mokyklas ir trims pastatydi
no rūmus su salėmis, butais mokyto- 
j a m s. Bendradarbiavo daugelyje 
laikraščių, išvertė G. Papinio dviejų 
tomų “Kristaus istoriją”, popiežiaus 
Celestino VI laiškus žmonėms. 1940 
m. pavasarį jam teko būti nariu Lie
tuvos delegacijos, vedusios derybas 
Maskvoje.

ŽURN. ARĖJAS VITKAUSKAS, 
turintis žinių agentūrą “World Wide 
News Bureau” Jersey City, N. J., 
pastaruoju metu paskelbė keletą sa
vo rašinių “Evening Herald of She
nandoah — Ashland — Mahanoy Ci
ty” bei kituose laikraščiuose. Jų te
mos — atsiminimai ir lietuviai Ame
rikoje.

KORPORACIJOS “NEO-LITUA- 
NIA” suvažiavimas rugsėjo 1-3 d. d. 
įvyko Taboro Farmoje, Mičigane. Jo 
užbaigą sudrumstė netikėta svečio iš 
V. Vokietijos žurnalisto Stepono Vy- 
kinto-Povilavičiaus mirtis baigminia
me rugsėjo 3 d. simpoziume. Ištiktas 
širdies smūgio, jis mirė tardamas 
sveikinimo žodį. Paskutiniai jo žo
džiai buvo “Aš tikiu į lietuviško jau
nimo idealizmą. . .” Velionis buvo 
gimęs 1905 m., dirbęs daugelio laik
raščių redaktorium. Pradžioje reiš
kėsi tautininkų veikloje, o vėliau 
perėjo pas voldemarininkus, 1948-56 
m. vadovavo Lietuvos Atgimimo Są
jūdžiui. Mokytojavo Vasario 16 gim
nazijoje, dalyvavo Vokietijos LB 
veikloje. Šią vasarą velionis lankėsi 
JAV ir Kanados lietuvių kolonijose. 
Paskutinis jo rašinys, paskelbtas 
“Europos Lietuvio” rugpjūčio 29 d. 
laidoje, buvo skirtas Toronte gyve
nančio Lietuvos konsulo dr. J. Žmui- 
džino 80 metų amžiaus sukakčiai.

Venecuela
A. VAISIŪNIENĖS PRANEŠIMU 

iš Karako, šio miesto lietuviai rugsė
jo 3 d. paminėjo Švč. Marijos gimta
dienį ir Tautos šventę. Dievo Moti
na buvo prisiminta kun. Antano Per- 
kūmo, SDB, su vietiniu saleziečiu 
kun. J. Santiago koncelebruotomis 
Mišiomis. Tautos šventės minėjimą 
šv. Kazimiero patalpose pradėjo 
VLB Karako apylinkės pirm. Vladas 
Mažeika įvadiniu žodžiu. Paskaitą 
skaitė Jūratė Statkutė-Rosales, pa
grindinį dėmesį skirdama jaunimui, 
kurį supažindino su Vytauto Didžio
jo nesėkmingoms pastangomis tapti 
Lietuvos karaliumi. Kun. A. Perku- 
inas, SDB, minėjimo dalyvius supa
žindino su kun. J. Santiago, buvusiu 
savo mokiniu Don Bosco kunigų se
minarijoje, dirbančiu saleziečių lei
džiamo žurnalo redakcijoje. Kun. J. 
Santiago pažadėjo visokeriopą savo 
paramą Karako lietuvių kolonijai ir 
netgi pastangas pramokti lietuvių 

kalbos. VLB Karako apylinkės pirm. 
V. Mažeika, padėkojęs J. Statkutei- 
Rosales už įdomią paskaitą, visus mi
nėjimo dalyvius pakvietė vaišių. Jų 
tarpe buvo ir Karake viešėjęs čika- 
gietis inž. Petras Samuolis. Vaišėse 
vardadienio proga pagerbtas Karako 
lietuvių visuomenininkas Bronius 
Deveikis.

Argentina
V. BUKAUSKAITĖ-PERSICO iš 

Pasaulio Lietuvių Dienų Toronte Be- 
rissan grįžo rugpjūčio 14 d. su dova
nomis Mindaugo draugijos ansamb
liui ir finansine parama šios organi
zacijos salės statybai. V. Bukauskai- 
tė-Persico mokytojauja Scaiabrini 
Ortiz gimnazijoje. Po kelionės Kana- 
don ji susilaukė paaugštinimo — vi- 
cedircktorės pareigų. Šia proga jai 
buvo surengtas pagerbimas rugpjū
čio 19 d., suteikęs apie 100 dalyvių. 
V. Bukauskaitė-Persico padarė pra
nešimą apie kelionę, dalyvavimą 
PLB seime, broliška Š. Amerikos lie
tuvių paramą Berisso kolonijai.

“NEMUNO” DRAUGIJA Berisse 
išrinko naują savo valdybą. Draugi
jos veiklai 1978-80 m. vadovaus: 
pirm. R. Griliauskas, sekr. J. Valun- 
tas, ižd. R. Batvinis, valdybos nariai 
— II. Bražiūnas, A. Dulkė, A. Ortiz 
ir P. Dulkė. Revizijos komisijon iš
rinkti: O. Kocielo, E. Baubin, V. 
Daškus.

Australija
ETNINIO VIKTORIJOS RADIJO 

patariamoji komisija pertvarkė Mel
burno 3EA radijo stoties programas. 
Lietuvių kalba bus du pusvalandžiai 
per savaitę — trečiadieniais 6.30 v. 
v. ir sekmadieniais 11 v. r. Tokius 
du pusvalandžius taipgi gavo estai, 
latviai, portugalai, slovakai, armė
nai ir bulgarai. Gausesnėms etni
nėms grupėms stotis duoda daugiau 
laiko: graikams ir italams po 10,5 
valandos per savaitę, turkams ir 
arabams — po 5 valandas, lenkams 
ir olandams — po 4, prancūzams ir 
rusams — po 3. Reikalaujama, kad 
programos nebūtų įrašytos į magne
tofono juosteles. Programų pranešė
jams mokama po $55 į valandą. Jei
gu jų yra keli, šiuos pinigus pasida
lina tarpusavio susitarimu. Translia
cijos pagal naują tvarką bus pradė
tos spalio mėnesį.

NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLU
BE paskaitą apie lietuvių ir vokie
čių santykius skaitė dr. M. šeškus, 
pradėdamas kovomis su kalavijuo
čiais bei kryžiuočiais ir užbaigdamas 
dabartine V. Vokietija, kurios val
džia padengia net 75% Vasario 16 
gimnazijos biudžeto. Paskaitininkas 
palietė tragišką prūsų likimą, dabar
tinę Rytprūsių okupaciją, kurios dė
ka Sovietų Sąjunga sunaikino pasku
tinius lietuvių pėdsakus šioje srity
je, net vietovii; pavadinimus pakeis
dama rusiškais. Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo apie 29.000 vokiečių. 
Lietuvos santykiai su Vokietija ypač 
pablogėjo A. Hitlerio laikais. Lietu
vos gaminių eksportas, kurio net 
60% anksčiau tekdavo Vokietijai, 
buvo sumažintas iki 20%
Izraelis

INFORMACIJOJE APIE BALE
RINĄ Genovaitę Sabaliauskaitę, ku
ri šiame skyriuje buvo paskelbta 
“TŽ” 33-34 nr., yra netiksli jos ant
roji pavardė. Pagal gautą patikslini
mą turi būti: G. Sabaliauskaitė - 
Grodbergienė (ne Goldbergienė). 
Jos bičiuliai ir pažįstami laiškus ad
resuoja: Genė Grodberg, Maon Oliin 
Kirjat-Gan, Rechov Hbilujim 47, Ra- 
mat-Gan, Israel.

Britanija
MANČESTERIO LIETUVIŲ 

KLUBE sidabrinę vedybinio gyveni
mo sukaktį atšventė Albertas ir Kar- 
melina Vigelskiai gražiame tautie
čių būryje. Sukaktuvininkus sveiki
no klubo pirm. V. Kupstys, ramovė- 
nų pirm. K. Murauskas ir šeimos bi
čiuliai.
Vokietija

VASARIO 16 GIMNAZIJA nau
juosius mokslo metus pradėjo rug
pjūčio 31 d. pamaldomis, kurias ka
talikams laikė kapelionas kun. J. Dė
dinas, evangelikams — kapelionas 
kun. Fr. Skėrys. Kun. J. Dėdinas sa
vo pamokslu ragino moksleivius lai
kytis orumo, orientacijos draugų pa
sirinkime, optimizmo ir opozicijos, 
kai susiduriama su blogais įpročiais. 
Po pamaldų visi moksleiviai, lietu
viai mokytojai ir klasių auklėtojai 
susirinko pilies salėje. Čia prabilo 
gimnazijos direktorius V. Natkevi- 
čus, linkėdamas moksleiviams, kad 
nė vienas jų neliktų toje pačioje 
klasėje antriems metams. Jis taipgi 
pranešė, kad moksleiviams iš š. Ame
rikos bus speciali klasė. Naujuosius 
mokslo metus gimnazija pradėjo su 
63 moksleiviais, kaip ir praėjusiais 
metais. Naujų moksleivių susilaukta 
27. V. Natkevičius reiškė viltį, kad 
moksleivių skaičius dar padidės. Mo
kytojus jų tarybos posėdyje V. Nat
kevičius supažindino su naująja mo
kytoja Danguole Kviklyte, atvyku
sią iš Čikagos, kuri dėstys Lietuvos 
istoriją ir lietuvių kalbą užjūrio 
moksleiviams.

ARMINĄ LIPŠJ — VLB krašto 
valdybos narį jaunimo reikalams 
rugpjūčio 30 d. darbovietėje ištiko 
smarkus širdies smūgis. Ligonis bu
vo paguldytas Darmstadto ligoninės 
specialiame skyriuje, o rugsėjo 4 d., 
sveikatai pagerėjus, perkeltas į pap
rastą ligoninės skyrių.



Ugniakuro liepsna Jonas Gailius

Kai, palikęs miesto triukšmą, 
kūbrinau pajuodusių uolų ap
gaubto sodo vinguriuojančiu ta
ku, man iš po kojų išniro 
paukštis ir klykaudamas šovė 
augštyn pi o ištekinių pušų vir
šūnių vainikus.

Paukštis kilo vis augščiau ir 
augščiau, o jo klyksmas susipy
nė su nenutylančia vėjo simfo
nija.

O mįslinga lemtie, o mano ri
botas žinojime! Kad galėčiau 
pakilti kaip sparnuotis j žydrias 
augštybes ir aštriu žvilgsniu 
peržvelgti miglotas tolumas!

Mano dvasios skrydį stabdo 
žmonių nukaltais retežiais ap
narplioti sparnai, o žvilgsnį už
gožia daugiaaugščiai pastatai.

Tačiau širdies gelmėse susi
tvenkęs laisvės ilgesys veržiasi 
augštyn, kaip iš žolynų išbaidy
tas paukštis, ir sutrauko surū
dijusias grandines.

Žmonių įstatymų kankiniai
Kaip pasigendu tavęs, sveti

mo krašto artimas drauge! Kai 
po karo suirutės grįžai į miglo
mis apgaubtą tėviškę, pama
tei namus praradusią sielą ir 
rūpestingu žvilgsniu lydėjai 
svyruojančius žingsnius.

Perėjęs kelis žemynus, guo- 
dęs kovos lauke aimanuojan
čius brolius, turėjai širdį, ku
piną meilės nedideliam gintaro 
kraštui ir jo išsklaidytiems vai
kams.

Kai nuėjau aplankyti tavo 
poilsio vietos, jaučiau taurią 
dvasią, guodžiančią ir keliančią 
į viltingas augštumas. Rodos, 
vėl kartojai paprastučius, bet 
daug pasakančius žodžius:

— Užgimei skausmo erškė
čiais išpintame lopšyje, augda
mas nesėkmės glėbyje ir bręs
damas priespaudos namuose. 
Valgei rupią duoną, suvilgytą 
ašarų. Gėrei sudrumstą vande
nį, kraujo ir ašarų kartų miši
nį.

— Gerai žinau, kad ano nedi
delio krašto vyrai žmonių įsta
tymų buvo priversti palikti

ČESLOVAS VALDEMARAS OBCARSKAS

Girioje
Mano kelionei likimas skyrė 
Taką per didžią ir tamsią girią.

Jurgis Baltrušaitis

Nakties sparnai apglobia tamsia girią,
Kurioj gyvena raganos, numirę dienos ir vaikystės neramios dvasia. 
O, įsiskverbę pro šakas, pirmieji saulės spinduliai mane atranda 
Su tūnančia širdy juodąja nežinia.

Ir negaliu išeit iš jos — šitos klaikiosios girios, 
Kurioj tik vien surizgusių takų nyki tamsa, — 
Nors ten, už jos ribų, taip šviesu, tyra,
Ir jau girdėt atskambanti vaikų linksma daina.

Nederlinga žemė
Sausai karštas vėjas nuplieskia veidus 
žmonių, besapnuojančių dienas nelemtas.
Medžiai liepsnojantys saulėj nereiškia jau nieko.
Planeta, tuščia ir sudegus, dar sukas erdvėj, 
tarytum metalas, sunkus ir pajuodęs.
Džiaugsmo nėra. Vien tik laikas sustingęs, 
lyg užšalusi jūra, dar žvilga naktim, 
nemąstydamas nieko. Kam dar sukas 
žvaigždynai, paklydę erdvėj, 
ir užgęsta be tikslo po daugelio metų?!

Sausas, įdegintas vėjas nuplieskia girias, 
ir kamienai jų, perdeginti saulių, 
anglėja ir miršta, tartum stagarai metaliniai.
Laikai dar praeina ir krenta 
į prarają juodą ir miršta be žado. O žmonės, 
sustingę ir tingūs, slankioja pakrantėm, 
kur jokios gyvybės, nei džiaugsmo nėra.

Dienos praeina kaip žmonės, kurie jau gyvent nebenori. 
Pailsę dienos eina, neatnešdamos nieko.
Laimės nėra. Laisvė kalėjimuos verkia. O naktys, 
kurčios ir juodos, siūbuoja, — 
ir niekur Šviesų nematyt.

Sausas vėjas. Perdegintos saulės, Perdeginta žemė 
sukas erdvėj aplink amžiną ciklą.
Girios. Liepsnoja girios, kaip žmonės, 
ir sudegintos miršta. Sunkios dulkės 
užkloja metus. Išnyksta pėdos žmonių, 
kuriuos amžius paliko, lyg dėmes anglių, 
įspaustus į žemės klodus sunkius.

Iš eilėraščių rankraščio: “Krintančios upių srovės”

Atsiųsta paminėti
AIDAI nr. 6, 1978 m. birželis. Mė

nesinis kultūros žurnalas, leidžiamas 
Tėvų pranciškonų. Administratorius 
— kun. B. Ramanauskas, OFM, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207, USA. Šiame numeryje: V. 
Liulevičiaus “Išeivijos ekonominė 
parama Lietuvai”, pluoštas D. Sadū- 
naitės eilėraščių, O. V. Milašiaus 
“Du politiniai mesianizmai”, M. G. 
Slavėnienės “Naujos kryptys Rytų 
Vokietijos literatūroje”, A. Šimkaus 

Pagal K. Gibrano pasakojimus 

žmonas bei vaikus ir žygiuoti į 
kovos lauką vardan Godumo, 
kurį jų prievartos vadovai va
dino Pareiga.

— Negi būtum poetas, pri
verstas pasitenkinti gyvenimo 
trupiniais — baltu popieriumi 
ir plunksna, kai esi apšaukia
mas kenčiančio krašto atplaiša? 
Gerai žinau, kad tavo dainos ir 
giesmės negali prasiveržti pro 
augštą užtvarą, užgožusią rūtų 
žemę.

— Esi grandinėmis surakin
tas kalinys, uždarytas tamsia
me požemyje už degančią šir
dies meile. Smerkiamas tų, ku
rie nori pakeisti žmogų, api- 
plėšdami jį.

— Nedidelio upių ir laukų 
krašto dukteris Viešpats apdo
vanojo grožiu ir jautria širdimi, 
kad kurtų šeimas ir laiduotų 
mylimos žemės ateitį. Tačiau 
svetimi atėjūnai tempia jas ant 
raudonų aukurų, kad paaukotų 
žiaurios jėgos sukurtiems že
mės dievaičiams. Klaidinamos 
apgaulingų šūkių, jos tiesia 
rankas j nemirštamas žmogiš
kumo vertybes ir nebenori par
duoti sąžinių, kad nebūtų palik
tos nusivylimui ir sąžinės grau
žačiai.

— Jūs esate žmonių įstaty
mų, paremtų durtuvaįs, kanki
niai. Esate visų apvilti, o jūsų 
nelaimė yra stipresniųjų netei
singumo, tirono prievartos ir 
svetimųjų ginklo vaisius.

— Guoskitės, mano draugai, 
nes anapus šio pasaulio maiša
ties yra Didžioji Galia, iš ku
rios trykšta Teisingumas, Gai
lestingumas, Atlaidumas ir 
Meilė.

— Esate tartum gėlės, skurs
tančios pavėsyje. Atplaukia 
švelnus vėjo dvelksmas, nešda
mas jūsų sėklas įsaulin, kur 
atgimsta grožiui ir laisvei.

— Esate tartum apnuoginti 
medžiai, užgožti žiemos sniego. 
Ateis Pavasaris ir išties ant jū-

žvilgsnis į Čikagos lietuvių operos 
pastatytą G. Verdi “Nabucco”, dr. J. 
Labučio “Nejauki tarpstotė”, M. Iva
nausko “Mikas Šileikis ir jo meno 
kritika”, knygų recenzijos.

MOTERIS nr. 3, 1978 m. gegužė- 
birželis. Lietuvių moterų žurnalas, 
leidžiamas Kanados Lietuvių Katali
kių Moterų Draugijos. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 1011 Colle
ge St., Toronto, Ont. M6H 1A8, Ca
nada. 

sų žalią, žydinčią drobulę. Tei
singumas nuplėš ašarų šydą, už
dengiantį graudžias šypsenas. 
Apgaubiu jus, mano kenčią bro- 

,’iai, savo meilės sparnais, pri
mindamas, kad persekiojamas 
kryžius alsuoja atgimimo auš
ra...

Nuščiūva vėjas. Susiglaudžia 
senų kapinių kryžiai. Tiesia su
kryžiuotas rankas į vėtrų gairi
namas stepes, kur smurtas su
lygina susigulėjusius kapus, kad 
žuvusiųjų balsas nepasiektų su
akmenėjusių sąžinių.

Balta drobule uždengti lau
kai laukia Pavasario ir tyliai 
kužda, kad persekiojamas kan
čios kryžius alsuoja atgimimo 
aušra.

Vergai ir valdovas
Keturi suskurdę vergai vė

duoklėmis vėsino pasenusį val
dovą, kuris po vynu pasaldintų 
pietų snūduriavo minkštame sos
te ir grasinančiai knarkė.

Prie pat valdovo kojų raitėsi 
rudas šuo ir paniekinančiai 
spoksojo į vergus.

Atsiduso vyžotas vergas ir, 
stebėdamas raukšlėtą veidą, su
kuždėjo:

— Kaip bjauriai šis pasenęs 
tironas atrodo miegodamas. Žiū
rėkite, kaip nukaro apatinė lū
pa. Kaip sunkiai gaudo orą, ta
rytum pats nelabasis jį smaug
tų.

Budrus šuo suurzgė ir piktai 
sukrankštė:

— Netaip jau bjaurus, kaip 
įsivaizduojate. Daug bjauresnis 
yra pataikaujančio vergo bai
mės iškraipytas veidas.

Po valandėlės baugščiai kuž- 
telėjo antrasis vergas:

— Rodos, miegas turėtų išly
ginti veido raukšles, bet jos 
dar pagilėjo. Greičiausiai jis ką 
nors labai pikto sapnuoja.

— Būtų daug geriau, — su
urzgė šuo, — jei ir jūs pasnū- 
duriuotumėte, sapnuodami pra
rastą laisvę.

Numojęs ranka į sargių, tre
čiasis vergas šnibžtelėjo:

— Galbūt sapnuoja tuos, ku
riuos jis ir jo pirmtakas ištrė
mė į ledais sukaustytą šiaurę.

— O taip, — amtelėjo šuo, 
— jis sapnuoja apie ištisas ei
senas jūsų senolių ir būsimų 
palikuonių.

Pagaliau neapsikentęs burb
telėjo ketvirtasis vergas:

— Lengva mums tauškėti 
apie jį ir jo pasibaisėtinus dar
bus, bet tai visai nepalengvina 
trepsėti pavargusiomis kojomis 
ir baidyti nuo jo nosies muses.

— Jūs baidysite muses visą 
savo gyvenimą, — suurzgė išsi
šiepęs šuo. — Vergų balso nie
kas nesiklauso.

Tą akimirksnį apsiseilėjęs 
valdovas pasiraivė, ir nuo jo 
galvos nusirito kūju nukaltas 
vainikas. Kažkuris vergas išsi
gandęs vaptelėjo:

— Tai labai blogas ženklas!
— Kas vienam reiškia blogą 

ženklą, — urgztelėjo šuo, — 
tas kitam sukelia džiaugsmo 
prošvaistes.

— Jeigu žiaurusis valdovas 
pabustų, — siaubo apimtas pra
tarė antrasis vergas, — ir pa
stebėtų nukritusį vainiką, jis 
mus bematant nukankintų.

— Nuo pat jūsų gimimo die
nos jis daugybę nukankino, o 
jūs vis dar to nesuprantate, — 
vaipėsi šuo.

— Žinoma, jis nukankintų 
mus ir viešai skelbtų, kad toks 
yra liaudies nusprendis, — nu
leido galvą trečiasis vergas.

— Tiktai silpnieji liaudies 
linčiuojami, — pridūrė šuo.

Ketvirtasis vergas nutildė ki
tus, atsargiai pirštų galais pa
kėlė nuo žemės vainiką ir, val
dovui tebeknarkiant, vėl už
spaudė ant galvos. Tuo metu 
šuo suvizgino uodega ir suurz
gė:

— Tiktai vergai pakelia val
dovų nukritusius vianikus!

Staiga valdovas prabudo, žio
vaudamas apsidairė ir, nuryda
mas seilę, burbtelėjo:

— Aš sapnavau keturias 
stirnas, kurias apie seną ąžuo
lą vaikė medžiotojas su šuni
mi. Man tokie sapnai nepatin
ka, — ir, užmerkęs akis, vėl 
pradėjo knarkti.

Keturi vergai susigūžė ir, mo
sikuodami rankomis, vergiškai 
vaikė nuo jo muses.

Šuo, kuriam įkyrėjo vergų 
būgavimai ir bailus pataikavi
mas, suvizgino uodega ir nu
sisukęs vamptelėjo:

— Valdovui, prisipratinusiam 
vergus ir išmokiusiam patai
kauti, nė šuns budrumas nerū
pi. O jūs ir toliau saugokite nuo 
visų prajovų ugniakurą, kurio 
liepsnos netrukus ir jus pra
rys...

Architekto ir dailininko Vytauto Trečioko kūrinys. Jo kūrinių paroda ren
giama Otavoje, City Hali patalpose, rugsėjo 2-8 dienomis

Architektas ir dailininkas
Vytauto Trečioko dailės paroda Otavos miesto rotušėje 

šių metų rugsėjo 2-8 dienomis

ANTANAS TAMOŠAITIS

Vytautas Trečiokas jaunystė
je studijavo architektūrą Pran
cūzijoje. Architekto profesija 
glaudžiai rišasi su estetika, tai
gi ir su pačia daile. Skoningai 
suprojektuoti pastatus yra kūry
binis darbas. Trečiokas, studi
juodamas Paryžiuje, turėjo pro
gos labai artimai sekti dailės gy
venimą. Daugelis žymių archi
tektų yra geri piešėjai bei dai
lininkai tapytojai. Meno istori
joje yra žinoma keliolika pasau
linio masto architektų dailinin
kų. Sakysim, prancūzų architek
tas novatorius Le Corbusier 
(1887-1965) buvo žymus tapyto
jas ir net kilimų projektuotojas. 
Didysis renesanso architektas- 
inžinierius Leonardo da Vinci 
(1452-1519) irgi buvo tapytojas. 
Lietuvos architektas VI. Dube
neckis (1888-1932) buvo daili
ninkas ir dekoracijų piešėjas.

V. Trečiokas, šalia architekto 
darbo, jau daug metų tapo pa
veikslus. Jisai yra surengęs ir 
vieną-kitą savo dailės darbų pa
rodą. Jo tapyba labai dekoraty
vi, plokštuminė. Kaikuriuose pa
veiksluose vaizduojamos tik 
abstrakčios spalvotos dėmės, o 
kituose tarp tų dėmių atsisklei
džia viena kita filosofinė — sim
bolinė mintis iš žmogaus gyve
nimo arba gamtos reiškinių.

Simbolizmas kaip dailės sro
vė atsirado XIX š. pabaigoje, 
išaugo XX š. pradžioje su vadi
namu “art nouveau” stiliumi. 
Simbolikos buvo ir viduram
žiais, ir renesanso laikais ryšium 
su krikščionybe arba antikinių 
legendų puoselėjimu. “Art nou
veau” simbolizmas atsirado su 
naujomis modernaus meno kryp
timis. Kaikurie pasauliniai me
no kritikai mūsų Čiurlionį irgi 
priskiria prie simbolistų. Dail. 
K. Šimonis (1887-1978), sekda
mas Čiurlionį, tapė simbolinius 
paveikslus.

V. Trečioko tapyboje iš abs
trakto tik neryškiai prasisklei
džia simbolika. Aplamai, jo kū
ryboje vyrauja įvairiaspalvių 
plokštumų kompozicijos, lyg ir 
pridengtos migla bei ūkanomis. 
Trečiokas vengia linijinio pers

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

RAŠYTOJOS

Marijos Aukstaitės
APYSAKA

“I:šeirės keliu
Ji vaizduoja jautrius mergaitės išgyvenimus, 
dailininkų, kunigų ir aplamai išeiviškų aplinkų

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.z No. 202, Downsview, Ont. 
M3H 2R7, Canada.

pektyvinio gamtovaizdžio. Pa
veikslų simbolika yra tik užuo
minose. Žiūrovui paliekama spė
lioti ir vaizduotėje atkurti pa
veikslo idėją, mintį bei jo turi
nį. Jisai yra susiradęs savitą ta
pybos būdą, paįvairinanti pa
veikslų paviršių lyg ir ūkano
mis. Paveikslu vaizdai paskęsta 
permatomu rūkų sluogsniuose. 
Žiūrovui reikia gerai susikaup
ti, kad suvoktų kas ten vaizduo
jama. Toji savita tapybos tech
nika dar labiau pabrėžia pa
veikslo mistiškumą.

V. Trečioko tapybos darbų 
koloritas gan įvairus, švelnus ir 
linkęs į šaltų spalvų derinį. Pa
veikslų pavadinimai paprasti: 
pasaka, kelionė, pavasaris, nak
tis, audra ir 1.1. Parodoje bu
vo išstatyti 25 vidutinio dydžio 
(21”x 32”) paveikslai, atlikti 
aliejiniais dažais ir pastelinėm 
kreidom rupiame presuoto kar
tono paviršiuje.

Otavos miesto rotušės salėj 
iš visų pusių langai, tik per jos 
vidurį pastatyta skydų pertva
ra paveikslams iškabinti. Prie 
kaikurių paveikslų matėsi pri
klijuotos žvaigždutės, taigi, juos 
įsigijo meno mylėtojai.

O, B. AUDRONĖ

K. P. T.

Rudenio rytą
Vėl rudenio lapų prikrito — 
Tie patys takai ir keliai, 
Ir žemė šį rudenio rytą 
Lyg ašaras braukia tyliai...

Dalinomės duoną ir vyną, 
Lyg vakar, lyg taip neseniai, 
Dalijomės dainą ir juoką — 
Gyvenom. — 
Ir tu gyvenai.

Lyg vakar — suvirpo skambutis, 
Atnešdamas skausmą staiga.
Lyg vėjas, kaip žvakę užpūtęs — 

' Mūs žemės dienų pabaiga ...

Visi iškeliaujant
Po vieną ...
Gal ten susitiksim kartu.
Ir Viešpaties amžiną dieną 
Gyvensim drauge — 
Mes ir Tu.
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
BRITANIJOS BALTIEČIŲ TA

RYBA Londono Chelsea Old Town 
salėje spalio 13 d. rengia baltiečių 
menininkų koncertą Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomybių at
statymo šešiasdešimtmečiui paminė
ti. Lietuviams šiame koncerte atsto
vaus čikagiečiai solistai Nerija Lin
kevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis 
su akompaniatorium Vincentu 
O’Brien ir Londono tautinių šokių 
grupė “Lietuva”. Koncerte taipgi da
lyvaus Londono latvių choras, sol. 
Lilija Zobens, estė pianistė Tina 
Matsmaa ir estų tautinių šokių gru
pė.

AMERIKIEČIŲ SACRED HEART 
UNIVERSITETAS Bridgeport e, 
Conn., šį rudenį savo programon įve
dė lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos 
ir lietuvių kultūros kursus. Lietuvių 
kalbą antradienių vakarais dėsto niu
jorkietis aktorius Vitalis Žukauskas, 
Lietuvos istoriją ir lietuvių kultūrą 
trečiadienių vakarais — Vaiva Vėb- 
raitė-Gustienė iš New Haven, besi
ruošianti doktoratui Yale universi
tete. Už kiekvieną kursą duodama po 
tris užskaitas. Priimami ir laisvieji 
klausytojai.

DIEVO MOTINOS VITRAŽĄ veng
rų Šv. Stepono šventovei Čikagoje 
sukūrė dail. A. Valeška. Vitražą tau
tinės vengrų šventės iškilmėse rug
pjūčio 20 d. pašventino šios parapi
jos klebonas kun. dr. G. Mihalyi, o 
pamokslą pasakė kun. dr. J. Pruns- 
kis.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI 
savo savaitę Dainavoje užbaigė gra
žiu koncertu, kuriame dalyvavo ne 
tik stovyklautojai, bet ir svečiai iš 
Detroito bei kitų JAV vietovių. Pir
miausia buvo pagerbtas amžiaus 
septyniasdešimtmečio proga LFB 
veikėjas dr. Adolfas Damušis. Seriją 
dainų atliko jauna sol. Onutė Pliuš- 
konienė, viešnia iš Filadelfijos, su 
čikagiečiu akompaniatorium muz. 
Aloyzu Jurgučiu. Koncerto progra
mai ji buvo pasirinkusi tik lietuvių 
moterų kompozitorių dainas — K. 
Brundzaitės, G. Gudauskienės, E. 
Laumenskienės, S. Čerienės, seselės 
Bernardos, O. Metrikienės ir A. Dir- 
vinskaitės. Pluoštą humoristinių ei
lėraščių skaitė čikagietis Aloyzas Ba
ronas, paliesdamas daug aktualių te
mų. Padėkos žodį programos atlikė
jams tarė LFB centro valdybos 
pirm. J. Ardys.

ŠIEMETINIAM “DIRVOS” KON
KURSUI gautos 24 novelės. Vertin
tojų komisiją sudarė Alfonsas šeš- 
plaukis-Tyruolis, Elena Songinienė 
ir Antanas Juodvalkis. Premijos pa
skyrimą uždelsė a. a. E. Songinie- 
nės mirtis Čikagoje. Jos vieton da
bai- pakviesta Danutė Bindokienė.

DEŠIMTOJI LIETUVIŲ DAILĖS 
PARODA Kultūros Židinyje Brook- 
lyne, N. Y., bus surengta 1979 m. 
vasario 10-11 d. d. Jos reikalus apta
rė rengėjų komitetas rugpjūčio 31 d. 
posėdyje. Nutarta šioje parodoje pa
gerbti du dailininkus — Lietuvoje 
šiemet mirusį K. Šimonį ir Čikagoje 
gyvenantį A. Varną, kuris tada jau 
bus sulaukęs šimto metų. I parodos 
rėmus yra įtrauktas vargonų virtuo
zo Albino Prižginto koncertas, dr. V. 
Maciūno paskaita, rašytojo L. Dovy
dėno dalyvavimas su savo kūryba. 
Kviečiami dalyvauti visi ankstesnių
jų parodų dalyviai, jieškoma mece
natų premijoms. Parodą papildys 
specialus tautodailės skyrius Kultū
ros Židinio posėdžių menėje.

DR. ALEKSANDRAS ŠTROMAS, 
dirbęs Britanijos Bradfordo univer
sitete, šiais mokslo metais skaitys 
paskaitas Salfordo universitete Man
česteryje, bet jis ir toliau liks moks
liniu Bradfordo universiteto bendra
darbiu.

JUOZAS PETRĖNAS, kaip rašy
tojas žinomas Petro Tarulio slapy
vardžiu, paruošė spaudai naują apy
sakų rinkinį “Sidabrinis lietus”. 
Anksčiau yra išleisdinęs knygas: 
“Mėlynos kelnės” — 1927 m. Lietu
voje, “Žirgeliai padebesiais” — 1948 
m. V. Vokietijoje, “Vilniaus rūbas” 
— 1966 m. Amerikoje. Jis taipgi yra 
pasižymėjęs žurnalistikoje kaip laik
raščių ir žurnalo “Keturi Vėjai” re
daktorius. šiuo metu gyvena Niujor
ke.

DR. MINDAUGAS VYGANTAS, 
Illinois universiteto medicinos ka
tedros profesorius, gavo iš JAV vie
šosios sveikatos ir mokslo departa
mento $71.779 stipendiją, kuri bus 
panaudota cukralige sergančių as
menų akių tyrimams. Pagrindinis 
dėmesys teks tinklinės akies plėvės 
sutrikimams. Stipendijos paskyrimą 
pranešė laikraštis “Winneteka Talk” 
rugpjūčio 17 d. laidoje. Studijų rei
kalais prof. dr. M. Vygantas vieną 
savaitę praleido lowos valstijoje.

RAMINTA JAUTOKAITĖ, Mari
jos gimnazijos moksleivė Čikagoje, 
dalyvavo visų JAV mokyklų meno 
parodoje. Už savo grafikos kūrinį 
“Žiemos” ramybė ji laimėjo drau- 
dos bendrovės “United Insurance 
Co. of America” $100 premiją. Pre
mijuoti moksleivių kūriniai dabar 
yra išstatyti Čikagos dienraščio 
“Sun-Times” galerijoje.

IZIDORIAUS VASYLIŪNO, bos- 
toniečio smuikininko, koncertas 
spalio 28 d. įvyks Niujorke, Carne
gie rečitalių salėje. Akompanuos jo 
sūnus Vytenis Vasyliūnas.

RESPUBLIKINIS LIAUDIES 
MEISTRŲ keramikų seminaras, tru
kęs tris savaites, šią vasarą buvo su
rengtas Kuršėnuose. Jo tikslas — 
puoselėti geriausias liaudies kerami
kos tradicijas, tautinį jos stilių, 
skleisti gamybinę patirtį. Seminarui 
vadovavo Liaudies Meno Rūmų dail. 
B. Taujanskienė, talkinama šiaulie
tės dail. A. Visockienės ir “Jiesios” 
keramikos gamyklos dail. P. Bara
nausko. Seminarą užbaigė jame su
kurtų apie 400 darbų paroda kuršė
niškiams profesinėje technikos mo
kykloje. Lankytojai gėrėjosi puodžių 
puodžiaus J. Damkaus ąsočiais, kur
šėniškių Broniaus ir Bronės Radec- 
kų vazomis, E. Plioplienės skulptū
rėlėmis, dekoratyvinėmis šiauliečio 
K. Songailos lėkštėmis, klaipėdiečių 
A. Jonušienės, J. Vilimo servizais, I. 
Vaidilauskienės švilpynėmis, dekora
tyvinėmis Z. Podstavkienės plokštė
mis. Visi šie darbai padovanoti pro
fesinei technikos mokyklai, kurioje 
bus įsteigtas Kuršėnų keramikos mu- 
zėjus.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
Klaipėdos fakultetų studentų an
samblis “Vėtrungė” viešėjo Bulga
rijoje. Jo koncertai buvo surengti 
Varnoje, Plovdive, Staro Tyrnove. 
Burgaso mieste “Vėtrungė” su Plun
gės šokių grupe “Suvartukas” daly
vavo pasauliniame liaudies meno fes
tivalyje.

VINIAUS UNIVERSITETO sukak
čiai yra skirta neseniai pasirodžiusi 
antroji knyga “Vilniaus universiteto 
istorija 1803 — 1940”. Pirmoji kny
ga, išleista 1976 m., apėmė 1579 — 
1803 m. laikotarpį. Autorių kolekty
vo paruošta antroji knyga pradeda
ma 1803-32 m. laikotarpyje vykusiu 
universiteto pertvarkymu bei jo 
klestėjimu. Antrasis skyrius palie
čia caro Nikolajaus I įsakytą univer
siteto uždarymą, jo pagrindu įsteig
tą medicinos-chirurgijos akademiją 
1832-42 m., dvasinę akademiją 1833- 
44 m. Nušviečiamos pastangos Vil
niaus universitetui atgaivinti. Kny
gą užsklendžia paskutinis jos sky
rius “Universitetas Kaune”, darbą 
pradėjęs augštųjų kur=ų pagrindu 
1922 m., vėliau j-jv .—s Vytauto 
Didžiojo vardu.

VILNIAUS IR ŠIAULIŲ DRAMOS 
TEATRAI, pradėdami nhująjį sezo
ną, pasikeitė scenomis. Vilniaus akto
riai šiauliečiams suvaidino A. Čecho
vo “Vyšnių s o d ą”, V. Šekspyro 
“Vindsoro šmaikštuoles”, A. Vampi- 
lovo komediją “Vyresnysis sūnus”, 
K. Kubilinsko pasaką “Vėjo botagė
lis”. Šiauliečiai Vilniun atvyko su R. 
Gavelio pjese “Sūkuriai”, S. Radiono- 
vo ir D. Liburkino — “Kvota”, P. 
Vaičiūno komedija “Prisikėlimas”. 
Jaunieji aktoriai atsivežė etiudų 
spektaklį “Vaikų dienos”, W. Saro- 
yano “Žmogiškąją komediją”. Šiau
liečiai aktoriai Vilniuje suvaidino ir 
premjerinį M. Gorkio “Vasarotojų” 
spektaklį. Vyr. rež. Aurelijos Ra
gauskaitės pranešimu, Šiaulių dra
mos teatro repertuarą šį sezoną pa
pildys: amerikiečio Tennessee Wil
liams “Ištatuiruotoji rožė”, P. Pan- 
čevo pasaka “Keturi dvyniai”, V. 
Rimkevičiaus pjesė “Vandens lelija”, 
V. Šekspyro “Karalius Lyras”, A. 
Suchovo-Kopinino “Tarelkino mir
tis”. Scenon norima perkelti ir kai- 
kurias mitologines lietuvių sakmes. 
Tuo reikalu yra užmegzti ryšiai su 
Lietuvos Mokslų Akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros institutu.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
gastroliavo Panevėžyje, šio miesto 
bei apylinkių gyventojams suvaidin
ta E. Švarco pasaka “Pelenė”, vode
vilis “Nuogi karaliai”, S. Šaltenio 
pjesė “Škac, mirtie, visados škac!”, 
premjerinis Lope de Vegos spektak
lis “Šokių mokytojas”. Jo kūrėjų 
gretoms priklauso režisorė N. Ogaj, 
dail. M. Percovas, kompoz. F. Bajo
ras ir baletmeisteris B. Moisejevas.

RESPUBLIKINĖS BIBLIOTEKOS 
skaitykloje Palangoje įvyko literatū- 
rinės-muzikinės C. Stonio kompozici
jos vakaras apie gamtą “Aš visus 
mylėsiu”. Dramos aktoriai R. Kaz
lauskaitė ir Č. Stonys skaitė dr. J. 
Basanavičiaus, S. Daukanto, M. Kat
kaus, P. Višinskio kūrinius, papildy
tus tautosaka.

ŠIMTO KILIMŲ PARODĄ Vilniu
je surengė penki Lentvario kilimų 
audyklos dailininkai — A. Bilevičie- 
nė, A. Jonutis, L. Kryževičienė, S. 
Gedvilaitė ir S. černevičienė. Visi 
jie yra Vilniaus dailės instituto teks
tilės katedros auklėtiniai. Rytietiš
kų klasikinių kilimų tradicijomis 
remiasi A. Bilevičienė, nevengdama 
liaudiškos ornamentikos, kuri ypač 
akivaizdi jos kilime “Zarasai”, pa
puoštame stilizuotu saulučių moty
vu. Lietuvių liaudies tradicijas at
spindėjo A. Jonučio kilimai “šilagė
lė”, “Serbentą”, “Linelis”, “Šlamu
tis”. Šiam dailininkui būdinga simet
rija, grafiškas piešinys, tapybiškas 
vaizdas. Prie modernių kilimų kryp
ties priartėjo originalios L. Kryževi
čiūtės ir S. Gedvilaitės kompozici
jos. Pirmoji jieško spalvinės harmo
nijos, jautresnių pustonių, antroji 
stilizuotas augalines formas pabrė
žia juodu kontūru, efektingu ryš
kių spalvų derinimu. S. černevičie
nė vadovaujasi asimetriškom kom
pozicijom, grafišku piešiniu, laisvu 
tapybiniu fonu, plokštumos pojūčiu.

V. Kst.
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JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; namas bę 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 IŠTAIGŲ 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 
999 C„Į|cge St, Toronto, Ont. , Te|> 532_3400

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų 83/į%
E pensijų ir namų s-tas ....... 81/ž%
E taupomąsias s-tas 71/4%
E depozitų-čekių s-tas 6%

= DUODA PASKOLAS:
= asmenines 914%
= nekiln. turto....................... 9!Z»%
= investacines ..........................10%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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 _ . ...... U1 ,, . ...Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

PROGRESS iSrsvw
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

Sirnon ę television t'l I J Sovininkos — y. SIMINKEV1ČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas 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 j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, 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

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno “Žalgirio” rankininkės da

lyvavo tarptautinėse rankinio pirme
nybėse Varšuvoje. Dalyvių eilėse 
buvo varšuviečių “Skra” komanda
— Lenkijos vicečempijonės, ranki
ninkės iš V. Berlyno ir Stockholmo. 
Žalgirietės susitikimą su V. Berly
no atstovėmis laimėjo 21:18 (10:7), 
su Stockholmo — 13:11 (8:4). Ka
dangi švedes bei vokietes įveikė ir 
lenkės, lemiamoji kova vyko tarp 
“Žalgirio” ir “Skra” komandų. Lai
mėtojomis ir pirmenybių čempijo- 
nėmis tapo žalgirietės 20:19 (12:11) 
rezultatu.

Palangos sporto komiteto sureng
tas tradicinis teniso turnyras susi
laukė 16 tenisininkų iš įvairių Lie
tuvos miestų bei rajonų, Maskvos ir 
Leningrado. Pirmą vietą laimėjo vil
nietis V. Leskevičius, antrą — mask
vietis V. Tumianas, trečią — vil
nietis J. Astikas.

Klaipėdoje įvyko sąjunginės ma
ratono bėgimo ir sportinio ėjimo 
varžybos, kurios buvo sujungtos ir 
su Lietuvos pirmenybėmis. Maratono 
bėgimą pradėjo 178 sportininkai, o 
baigmę pasiekė tik 121. Sovietų Są
jungos taurę laimėjo minskietis V. 
Bugrovas, 42 km 195 m nuotolį įvei
kęs per 2 vai. 21 min. 13 sek. Lie
tuvos čempijono vardą išsikovojo 
šiaulietis A. Kryžanauskas, bendro
je lentelėje užėmęs tik XV-tą vietą. 
Jo laikas — 2 vai. 24 min. 46 sek. 
Jam įteiktas Lietuvos pirmenybių 
aukso medalis. Sidabras teko vilnie
čiui P. Baubliui, bronza — šilutiš- 
kiui N. Levsinui. Sportinio 20 km 
ėjimo varžybas ir Sovietų Sąjungos 
taurę laimėjo V. Semionovas iš Ce- 
boksarų per 1 vai. 24 min. 53 sek. 
Lietuvos varžybų aukso medalis 
įteiktas vilniečiui V. Kazlauskui, šį 
nuotolį įveikusiam per 1 vai. 32 
min. 5 sek., užėmusiam 38-tą vietą 
tarp 81 dalyvio, sidabro — kaunie
čiui J. Krušai, bronzos — vilniečiui 
V. Saikui. Sportinio 70 km ėjimo 
varžybos buvo pirmosios ir Lietu
voje, ir Sovietų Sąjungoje. Iš jų dėl 
nuovargio iškrito net trečdalis ėji
kų. Pirmas baigmę per 5 vai. 55 
min. 36 sek. pasiekė Lvovo atsto
vas P. Melnikas, tapdamas Sovietų 
Sąjungos čempijonu. Lietuvos pir
menybių medaliai įteikti vilniečiams
— A. Šakaliui (6 vai 10 min. 22 
sek.), jo mokiniams V. Barauskui 
(6 vai. 22 min. 24 sek.) ir J. Ro- 
mankovui (6 vai. 45 min. 49 sek.).

Sovietų Sąjungos sklandymo var
žybose Oriole V. Sliumba ir A. Rū
kas dalyvavo su Prienuose paga
mintu plastmastiniu sklandytuvu 
“Lietuva” (“LAK-10”). Deja, šios 
varžybos lietuviams buvo nesėkmin
gos. Tik kaunietė R. Garmutė parsi
vežė bronzos medalį. Moterų sklan
dymo čempijone tapo Estijos atsto
vė N. Retipova, vyrų — maskvie
tis O. Pasečnikas. Kaunietis V. 
Sliumba užėmė V vietą.

Sąjunginės jaunių buriavimo pir
menybės buvo surengtos Kauno ma
riose. Jose su vienvietėmis “Opti
misto” jachtomis jėgas išbandė 59 
buriuotojai. Pirmą vietą ir čempijo
no vardą išsikovojo Kauno XXXI vi
durinės mokyklos septintokas Šarū
nas Abraitis, treniruojamas R. Ne- 
verausko, lankantis specializuotą bu
riavimo mokyklą. Į pirmenybes taip
gi buvo įtrauktos 45 “Kadeto” jach
tos, turinčios du įgulos narius. Šias 
varžybas laimėjo pernykščiai čempi- 
jonai — maskviečiai D. Beriozkinas 
ir A. Petričenka. Antrieji buvo Ne
ringos buriuotojų klubo “Vėtrungė” 
nariai — A. Smolskas ir A. Burk- 
šas, IX ir VII klasių moksleiviai. 
“Vėtrungės” klube buriuoti mokosi 
pusšimtis berniukų trenerio V. Rim
kaus priežiūroje.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

žesnė Kanados dolerio vertė. 
Viltis betgi nepasitvirtino. Pa
sirodo, Amerikoje viešbučių bei 
motelių kambariai ir maisto ga
miniai yra net 50% pigesni nei 
Kanadoje. Už galioną benzino 
ten reikia mokėti tik 60 centų, 
o už tokio paties dydžio galio
ną Kanadoje — 80, nors valdžia 
kontroliuoja Albertos naftos 
kainas, kad jos būtų žemesnės 
už pasaulines. Tokiose aplinky
bėse atostogos JAV kanadie
čiams yra pigesnės,. net ir turint 
galvoje faktą, kad ten jų dole
ris tėra vertas nepilnų 86 cen
tų. Turistiniam deficitui paša
linti greičiausiai reikės griežtų 
varžtų kanadiečių užsienin išve
žamiem doleriam, nustatant 
maksimalinę ribą.

Spaudos konferencijoje Ota
voje premjeras P. E. Trudeau 
užtikrino kanadiečius, kad šie
met nebus federacinio parla
mento rinkimų. Dabartinis par
lamentas darbą po vasaros ato
stogų pradės spalio 10 d. Pa
sak P. E. Trudeau, jo vyriausy
bė tada praves reikalingas eko
nomines reformas, kurios išryš
kins naują ateities linkmę, eko
nomini krašto augimą šių me
tų pabaigoje pakels iki 5%. 
Naujiem parlamento rinkimam 
jis žada pasirinkti sekantį pava
sarį, vengdamas tolimesnio jų 
atidėliojimo, kurį leidžia š.

Vilnietė R. Šidlauskaitė parsivežė 
aukso medalį iš Ispanijos, kur buvo 
Europos merginų (iki 18 metų) 
krepšinio pirmenybės. Ji žaidė So
vietų Sąjungos rinktinėje, baigmi
niame susitikime nugalėjusioje Ita
liją 77:62. Trečią vietą laimėjo bul
garės, 107:84 rezultatu įveikusios ru- 
munes.

SPORTAS VISUR
Vitas Gerulaitis sėkmingai varžė

si atvirose 1978 m. JAV lauko teni
so pirmenybėse. S.m. šios varžybos 
buvo perkeltos iš Forest Hills į Niu
jorką. Taipogi buvo naudojamas ir 
naujas aikštelių grindinys (“Deco 
3”), greitinantis sviedinio atšokimą. 
Tikimasi, kad šis naujas paviršius, 
skatinantis puolimą, bus plačiai pri
imtas.

Vitas, ruošdamasis šiom svarbiom 
varžybom, taipogi pakeitė savo na
mų aikštelės grindinį ir panaudojo 
tą patį asfalto ir gumos mišinį.

JAV atviro turnyro rengėjai Vitą 
Gerulaitį išskyrė ketvirtuoju. Bjorn 
Borg, Jimmy Connors ir Guillermo 
Villas radosi Gerulaičio priekyje. 
Šis rengėjų įvertinimas buvo tiks
lus. Antros savaitės gale pusbaig- 
mio grupėje nesimatė tik G. Villo.

Kovoje į baigmę V. Gerulaitis su
sitiko su B. Borg, kuris ir vėl nurun
gė Vitą 6-3, 6-2 ir 7-6 pasekme, ta
čiau baigmėje jau neparodė tokio 
pat pastovaus sviedinio valdymo ir 
po trijų setų vienašališkos kovos 
pernai turėtą titulą perleido Jimmy 
Connors.

Vitas š.m. savo uždarbiu yra pir
maujančių grupėje. Jis laimėjo net 
du turnyrus po $100,000, o pridė
jus kitų pergalių pajamas, susidaro 
arti pusės milijono.

Rūta Gerulaitis taipogi buvo pri
imta į JAV atviras teniso pirmeny
bes, tačiau tuojau iš varžybų iškri
to. J. B.

HAMILTONO KOVAS
Visuotinis tėvų ir visų klubo na

rių susirinkimas šaukiamas spalio 
15 d. tuoj po 11 v. Mišių par. salėje. 
Bus svarstomi klubo ateities darbai 
ir renkama nauja valdyba.

Krepšinio treniruotės pradedamos 
spalio 7 d. Westdale gimnazijos sa
lėje. Visoms grupėms paliekamas 
pernykščių metų laikas. Laukiame 
naujų krepšininkų!

Atvirose Kanados pirmenybėse 
Toronte dalyvavo ir Kovo atstovai. 
13 m. grupėje II v. laimėjo Dana 
Koperskytė, baigmėje pralaimėjusi 
JAV atstovei Eiju Wu 18:21; 21:15; 
21:17; 19:21; 19:21. Dar žaidė D. 
Bernotaitė ir R. Raguckaitė.

Š. Amerikos baltiečių lengvosios 
atletikos pirmenybėse gausiai lietu
viams atstovavo Kovo sportininkai, 
užimdami sekančias vietas: mergai
čių ir moterų grupėje D. Bernotaitė 
šuolyje į augštj laimėjo antras vie
tas, o jos sesutė Ramona iki 16 m. 
mergaičių grupėje buvo antra rutu
lio stūmime. Iki 14 m. R. Siūlys už
ėmė III v. šuolyje į tolį, o A. Juo
delė iki 16 m. berniukų grupėje 
buvo pirmas 1.500 m. bėgime ir II-as 
400 m., rutulio stūmime A. Tre
čiokas laimėjo pirmą vietą. 18 m. 
klasėje E. Trečiokas buvo pirmas 
trišuolyje, II-as į tolį ir trečias 100 
m. bėgime. Šį nuotolį laimėjo P. 
Grajauskas, kuris taip pat buvo III 
400 m. bėgime vyrų grupėje. Pau
liaus Grajausko brolis Algis laimėjo 
pirmas vietas 100 m. ir 400 m. bė
gimuose, kur R. Tirilis taip pat už
ėmė II v. Iškiliausiu sportininku 
pripažintas kovietis Algis Grajaus
kas ir apdovanotas gražia taure.

K. B.

Amerikos britų aktas, laikomas 
Kanados konstitucija. Dabarti
nes Kanados gyventojų nuotai
kas turėtų išryškinti spalio 16 
d. įvyksiantys papildomi rinki
mai penkiolikoje rinkiminių 
apylinkių, kurių tikslas yra už
pildyti tuščias vietas federaci
niame parlamente.

Provincinio Nova Scotia par
lamento rinkimus didžiule per
svara netikėtai laimėjo progre
syviųjų konservatorių partija 
su savo vadu J. Buchananu. 
Opozicinė konservatorių parti
ja, parlamente turėjusi tik 12 
atstovu, jų skaičių padidino iki 
31. Liberalų premjeras G. Re- 
ganas parlamentan grįžo su 17 
atstovų, praradęs penkis minis- 
terius. Net ir jam pačiam ne
daug betrūko iki pralaimėjimo. 
Liberalai šią provinciją valdė 
su 31 atstovu senajame parla
mente. NDP socialistai savo 
atstovų skaičių nuo trijų padi
dino iki 4. Tikrąją premjero G. 
Regano pralaimėjimo priežastį 
sunku nustatyti. Vienieną atro
do, kad prie jo vyriausybės kri
timo prisidėjo net 11% siekian
tis nedarbas šioje provincijoje, 
elektros srovės pabrangimas 
pernai 47%, šiemet — 18%. 
Rinkiminiame vajuje premjeras 
G. Reganas žadėjo provincinio 
pajamų mokesčio mokėtojams 
grąžinti po $200, tačiau šiuo 
pažadu rinkėjai nesusigundė.

Pranešimas 
jaunimui

Ketvirtasis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas įvyks 1979 
m. liepos 11-29 d.d. Europoje. 
Atidarymas ir jaunimo stovyk
la bus Anglijoj, studijų dienos 
bei uždarymas — V. Vokietijoj. 
Visas Kanados lietuvių jauni
mas yra kviečiamas dalyvauti 
šioje nepaprastoje progoje susi
tikti su pasaulio lietuviais ir pa
keliauti po Europą. Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga pra
neša, kad tie, kurie nori važiuo
ti kaip jaunimo sąjungos atsto
vai, turi kreiptis į Kanados 
Lietuvių Bendruomenės savo 
apylinkės pirmininką.

Kandidatų taisyklės bus pla
čiai skelbiamos. Kandidatų pa
reiškimai dalyvauti bus priima
mi iki 1978 m. spalio 20 d. At
stovų rinkimai apylinkėse bus 
1978 m. lapkričio 4 d.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos suvažiavimas bus To
ronte š.m. lapkričio 11-12 die
nomis. Visi yra kviečiami daly
vauti. KLJS valdyba

Ateitininkų žinios
Jaunučių berniukų ir mergaičių 

pirmasis susirinkimas įvyks spalio 
1, sekmadienį, 2 v.p.p., Seselių Na
muose. Prašome tėvus, kurie norė
tų savo vaikus įjungti į ateitininkų 
organizaciją, atvežti juos į pirmąjį 
susirinkimą. Yra labai svarbu, kad 
j organizacinį veikimą jaunimas bū
tų įjungtas iš jaunų dienų. Į jaunu
čius priimami vaikai nuo 6 metų 
amžiaus, ir jiems yra pritaikyta spe
ciali, atitinkanti jų amžių programa. 
Kas norėtų gauti smulkesnių infor
macijų, prašomi skambinti dr. O. 
Gustainienei tel. 445-4521.

Jaunųjų ateitininkų vadovais šiais 
metais bus: Danguolė Pranaitienė, 
Lina Kuliavienė, Loreta Ulbaitė, Li
nas Kaknevičius ir Rimas Ulba.

Tradicinis Havajų vakaras, kurį 
ruošia ateitininkų tėvų komitetas, 
įvyks spalio 21, šeštadienį, Prisikė
limo par. salėje. Toronto visuome
nė yra prašoma tą vakarą rezer
vuoti šiam parengimui, kuriame kas 
metai gražiai linksminasi jaunimas 
ir vyresnieji.

Naujų mokslo metų veiklos sezo
nas pradėtas Mišiomis rugsėjo 17 
d., kuriose visi ateitininkai dalyva
vo organizuotai su savo vėliavomis. 
Po Mišių Prisikėlimo par. Parodų 
salėje įvyko užkandžiai jaunimui ir 
tėvams. Prieš pradedant vaišintis, 
dr. O. Gustainienė tarė trumpą žo
dį, prisimindama vasaros stovyklą 
Wasagoje ir ragindama visus į nau
jų mokslo metų veiklą. Pusryčius 
paruošė tėvų komitetas. V. K.

Skautų veikla
• Sis savaitgalis skirtas mūsų 60- 

mečiui paminėti. Rugsėjo 30, šešta
dienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo švento
vėj iškilmingos pamaldos ir miru
sių bei žuvusių Sąjungos narių prisi
minimas. Po to Parodų salėje “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntų sueiga, vai
šės, linksmavakaris. Sekmadienį, 4 
v.p.p., Lietuvių Namuose minėjimas- 
koncertas ir 60 metų veiklos paroda. 
Skautai-tės prašomi laikytis vadovų 
nurodymų ir visur dalyvauti tvar
kingai.

• Dalyvaukime LSS korespon- 
denciniame suvažiavime. Paskutinė 
registracijos data — rugsėjo 29. Yra 
proga visiems dalyviams pasisakyti 
rūpimais klausimais, iškelti sumany
mus. Suvažiavimas taipgi rinks ta
rybos narius, vyr. skautininkus, gar
bės teismą, kontrolės komisiją, gar
bės gynėjus ir rajonų vadus. Kan
didatų pasiūlymas — iki spalio 20 d.

• Padėkos savaitgalį, spalio 7-8-9 
d.d., sk. vyčiai, vyr. skautės ir visas 
paaugesnis skautiškas jaunimas nu
mato iškylauti Romuvoje. C. S.

Konservatorių vadas J. Bucha- 
nanas teigia, kad prie jo perga
lės daugiausia prisidėjo federa
cinės liberalų partijos ir jos va
do P. E. Trudeau nepopuliaru
mas, prasiveržęs net į provin
cinę politiką. Visoje Kanadoje 
dabar liko tik viena Princo Ed
vardo sala, kurią dar valdo libe
ralai. Pastarųjų kelerių metų 
laikotarpis buvo labai nepalan
kus Kanados provincijas val
dančioms partijoms. Jos pralai
mėjo parlamentų rinkimus Bri
tų Kolumbijoje, Kvebeke, Ma- 
nitoboje. Ontario provincijoje 
premjeras W. Davis valdžion 
grįžo tik su mažumos vyriau
sybe.

Kanados senatvės pensijos 
spalio mėnesį padidinamos iki 
$164.74, o jų papildas — iki 
$115.55. Pensininkų šeimai tas 
papildas padidės iki $102.61 
kiekvienam asmeniui — vyrui 
ir žmonai. Moterims, kurios yra 
60-65 metų amžiaus, ištekėju
sios už pensininko, dabar kas 
mėnesį bus mokama $267.35.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“Tž” siunčiami nemokamai.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS
SŪRIUS, estižkg duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

St. Catharines, Ont.
PADĖKA

Reiškiame labai nuoširdžią padėką 
gerb. kunigams, atvykusiems iš toli, 
Niagaros pusiasalio ir Buffalo lietu
viams, gausiai dalyvavusiems gerb. 
mūsų klebono kun. Juvenalio Liau- 
bos, OFM, pagerbtuvėse 60-metų 
amžiaus proga š.m. rugsėjo 16 d.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. solis
tams — G. Čapkauskienei, R. Stri
maičiui, akompaniatoriui J. Govė- 
dui už puikią meninę programą, su
žavėjusią visus dalyvius.

Nuoširdi padėka St. Catharines ir 
Buffalo jaunimo ansambliui “Ne
munas” bei jo vadovams p.p. Zubric- 
kams už tautinius šokius bei pritai
kytą gėlių įteikimą Sukaktuvinin
kui.

Nuoširdus ačiū St. Janušoniui už 
pagrindinę kalbą, apibūdinusią Su
kaktuvininko nueitą kelią, o pačiam 
Sukaktuvininkui — už turiningą žo
dį. Taip pat dėkojame visiems, ta
rusiems sveikinimo žodį.

Labai dėkojame p. p. Žemaičių 
šeimai, kurios visi nariai buvo įsi
jungę į šių pagerbtuvių rengimą ir

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
NAMAI PARDAVIMUI
Vakarais skambinkite j namus

A. Garbenis 489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

MOKA:
83/į% už 1 m. term. dep.
8’/2% už pensijų ir namų planų
7!/2% speciali taup. sąsk.
7’/į% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 20
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 sųskaitų 
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
ANGELE E. KARNIENt 

Broker • Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

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

Lietuviška 
maisto 

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

STEPHAN’S FURS 
Telefonas 762-7775 • 2239 Bloor Street West

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

AUTORITE SALES & SERVICE 
1636 Dundas Street West, _, <>»•»«

Toronto, Ontario M6K 2M4 8 ©leTOI13S 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE 
296 Brock Avenue _ . - _ unr

(Tarp Dundas ir.College) Telef01135 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

atliko daug darbų. Nuoširdus ačiū 
Algimantui Zubrickui už dailų 200 
pavardžių surašymą į albumą, skirtą 
Sukaktuvininkui, o p. Zubrickienei 
už sklandų programos pranešinėji- 
mą.

Atskirą padėką reiškiame po
nioms, kurios į pagerbtuves atnešė 
daug skanių ir gražių tortų bei ska
numynų pokylio dalyviams.

Dėkojame visoms organizacijoms, 
kurios prisidėjo prie dovanos, ypač 
“Nemuno” valdybai už dvigubą do
vaną. Dėkojame KLB St. Catharines 
apylinkei, ramovėnams, šauliams, 
skautams, KLB Wellando apylinkei, 
Wcllando medžiotojų ir meškerioto
jų klubui. Dėkojame ir paskiriems 
asmenims, kurie didesne auka prisi
dėjo prie dovanos, būtent, Vincui ir 
Antosei Biliūnams iš Wellando, J. 
Sarapnickui, J. Girevičiui iš St. Ca
tharines.

Gausus jūsų visų dalyvavimas 
šiose pagerbtuvėse buvo gyvas liu
dijimas dėkingumo mūsų dvasios va
dovui ir gražus įvertinimas jo dar
buotės Niagaros pusiasalyje.

Rengėjų komiteto vardu — 
Petronėlė ir Jonas Kalainiai

ę IMA:

= 91/2% už asm. paskolas

E 9'/į % už mortgičius

milijonų dolerių

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir



Folklorama
Ir vėl praėjo šių metų tautybių 

festivalis Winnipege, užtrukęs net 
8 dienas. Atrodo, kiekvienais me
tais šis festivalis praeina vis su di
desniu pasisekimu. Šiemet dalyvavo 
34 tautybės skirtinguose paviljonuo
se, įvairiose miesto dalyse. Oficia
lus atidarymas įvyko rugpjūčio 12 
d. centrinėje miesto koncertų salė
je. Po kelių trumpų kalbų buvo pri
statytos atskirų paviljonų princesės 
ir burmistrai. Po to sekė keliolikos 
rinktinių grupių meniniai pasirody
mai.

Lietuvių paviljonas vėl buvo 
įrengtas mūsų Sv. Kazimiero šven
tovės salėje. Nors minioms, kurios 
lanko šiuos paviljonus, vietos pas 
mus mažoka, bet už tai viskas dvel
kia lietuviškumu. Lankytojai, paste
bėję išskirtino grožio pastatų, daž
nai prašo pavedžioti ir parodyti pa
čios šventovės vidų. Folkloramai ga
lima būtų gauti nemokamai didesnį 
pastatą — mokyklos kompleksą ar 
net sporto salę. Tada ateitų daugiau 
lankytojų, bet, žinoma, reikėtų ir 
daugiau patarnaujamo personalo bei 
įvairesnės meninės programos. Ma
žai mūsų kolonijai tai būtų sunki 
našta.

Lankytojai taip pat dažnai pasi
genda perkamų dalykų — suveny
rų prisiminimui. Nors folklorama 
buvo suorganizuota daugiau kultū
riniam pasirodymui, o ne komerci
niam tikslui, bet daugelis tautybių 
tai apeina ir padaro daug pajamų 
savo veiklai. Tik ką skaičiau vietos 
vokiečių laikraštyje, kad jie šiemet 
pardavinėdami alaus bokalus (Bier- 
kruege) gavo didžiulį pelną.

Ar negalėtų ir mūsų pensininkai 
retkarčiais pakilti nuo kortų staliu
kų ir padaryti ką nors konkretaus? 
Daugelis jų yra gabūs ir už mažą 
uždarbį galėtų paruošti lietuviškais 
motyvais įvairių dalykų: pvz. atvi
rukų, vaizduojančias skirtingus tau
tinius drabužius, drožinių, senoviš
kų midaus taurių, padarytų iš gyvu
lių ragų (plastikos?) ir kt. Kai ne
blogos būtų ir 33 a.p.m. patefono 
plokštelės su lietuviška muzika ir 
dainomis (keletą iš jų išvertus į 
anglų ar prancūzų kalbas). Tokie 
dalykėliai, parduodami lietuviškose 
kolonijose, duotų daug pajamų ir 
būtų savotiška reklama.

Lietuvių paviljonas darė gražų 
įspūdį ir jį aplankė daug žmonių. 
Princesė April Stapon-Staponavi- 
čiūtė ir paviljono burmistras Jurgis 
Valaitis maloniai sutikdavo visus, o 
programos metu, dideliam susirin
kusios publikos pasitenkinimui, su
šokdavo ir lietuvišką Suktinį. Pro
gramą kiekvieną vakarą kas va
landą gražiai atlikdavo trijulė “Va
saros garsai” (Aida ir Vida Dovidai- 
tytės ir Aldona Biskytė) iš Toronto.

Prie durų, parodos rodinių, ali
nėje ir apie stalus sukinėjosi gabūs 
ir gausūs darbuotojai — padėjėjai. 
Virtuvėje skubėjo mūsų darbščios 
šeimininkės. Neįmanoma būtų jų 
visų suminėti, bet joms ir jiems 
priklauso didelė ir nuoširdi padėka. 
Daugelis jų dirbo visą laiką — kas 
vakarą; kiti ateidavo padėti tik re
čiau. Bet jie visi atliko didžiulį dar
bą ir sustiprino mūsų etninės gru-
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Winnipege
pės prestižą. Gražiai atrodė ir Aldo
na Jančiukaitė, kuri jau kelinti me
tai vis sėdi staklėse, ausdama tauti
nes juostas, ir aiškina besidominčiai 
publikai apie audimo meną. Kodi
niai buvo gražiai ir skoningai išdės
tyti E. Kalasausko.

Bet gal didžiausias įvertinimas 
tenka darbštiesiems šių metų LB 
komiteto nariams, ypač V. Januš
kai ir A. Kuncaičiui, kurie Folklo- 
ramos rūpesčiais gyveno jau nuo 
pavasario, o ir dabar užtruks ilgas 
savaites, kol suves balansą.

Mūsų paviljoną aplankė daug 
miesto ir provincinės valdžios atsto
vų. Patį pirmąjį vakarą pasirodė 
Winnipego miesto burmistras Ro
bert Steen. Jau pakeliant lietuvišką 
trispalvę š.m. Vasario 16 proga prie 
miesto salės jis parodė daug šilu
mos mūsų grupei. Gaila, kad jam 
dabar atsilankius į mūsų paviljoną 
vienas išgėręs mūsų tautietis, įsika
binęs į p. Steen atlapą, bandė įro
dyti savo lietuviškumą, kanadietišką 
ištikimybę. Jis davė keletą patari
mų, kaip reikia “valdyti” mūsų 
miestą. Vėliau, žinoma, mūsų pavil
jono rengėjai turėjo pasiųsti raštiš
ką atsiprašymą. Apgailėtina, nes 
minėtas dalykas ne tik nemalonus 
kitataučių akyse, bet ir savuosius 
atgrasina nuo betkokio visuomeni
nio veikimo.

Folkloramos pabaigai vėl buvo su
rengtas koncertas suvažiavimų sa
lėje. Programą atliko mišri grupė, 
kuri anksčiau dalyvavo anglų kraštų 
sandraugos žaidimuose Edmontone. 
Pabaigoje iš visų Folkloramoje da
lyvavusių tautybių princesių išrink
ta karalaitė Jolanda Jasniš — Slo
vėnijos paviljono ir dvi princesės — 
latvaitė ir lenkaitė. Lietuvių prince
sė buvo graži kaip lėlė, ir daugelis 
manė, kad ji laimės karalaitės ti
tulą. Bet, atrodo, neigiamai teisėjus 
paveikė neužtenkamas lietuvių kal
bos mokėjimas (automatiškai pri
dedama ar nubraukiama 40% taš
kų).

Folklorama pasibaigė, bet Etninio 
Meno Taryba jau dabar pradeda gal
voti, kaip tą tautybių festivalį su
rengti kitais metais dar sklandžiau 
ir įdomiau. Į Winnipegą ta proga 
suvažiuoja daug žmonių iš įvairių 
kontinentų. Gražu, kad ir lietuviai 
čia dalyvauja bei savo tautą garsina. 
Ir šiemet buvo labai gražu matyti 
dirbančias kartu net tris kartas: se
nieji, naujieji ateiviai ir jų vaikai. 
Jiems visiems priklauso nuoširdi 
padėka ir didžiulis įvertinimas bei 
geri linkėjimai, dalyvaujant ateities 
Folkloramose. Ev. f.

Optical Studio
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(prieš Lietuvių Namus)
Tel. 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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Tautybių festivalyje — Folkloramoje Winnipege buvo įrengtas ir lietuvių 
paviljonas “Vilnius”. Viršuje: pinn. V. Januška, paviljono burmistras J. 
Valaitis, Winnipego burmistras R. Steen su žmona, Miss Vilnius A. Stapon- 
Staponavičiūtė. Apačioje: A. Jančiukaitė demonstruoja lietuviškų audinių 
techniką Nuotr. A. Jančiukaitės

NAUJOJO PIRMININKO PROFILIS
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tės, lietuviški archyvai su auten
tiškais “AUSZROS” ir “VAR
PO” rinkiniais turėtų atkreipti 
Bendruomenės vadovybės dė
mesį.

V. Kamantas tvirtina, kad tau
tinei gyvybei išlaikyti reikia gy
venti kompaktiškoje masėje. 
Jis čia pavyzdžiu stato Kanados 
prancūzus, kurie, gyvendami 
drauge, ne tik išlaikė savo tau
tinę tapatybę, bet jau reikalau
ja nepriklausomybės Kvebeko 
provincijai. Mes to padaryti ne
galime, todėl itin svarbu viso
kiausiomis priemonėmis palai
kyti artimus ryšius vienų su ki
tais, pasikeičiant kultūrinėmis 
vertybėmis per spaudą ir orga
nizacijas, ypač kreipiant dėme
sį į jaunimą. Jame mūsų ateities 
viltis ir mūsų tautinės gyvybės 
išlaikymas svetur. Todėl remti
ni jaunimo kongresai, kurie 
daug nusipelnė mūsų suartini- 
me su Pietų Amerikos lietu
viais. Trečiasis jaunimo kongre
sas išjudinęs antrą ir trečią kar
tas. Dabar esą reikia nukreipti 
visą dėmesį į Europą. Jaunimo 
kongresams reikia talkinti viso
mis įmanomis priemonėmis. Mū
sų jaunimą išlaiko organizaci
jos — skautai, ateitininkai, neo- 
lituanai. Reikia rūpintis, kad jos 
nenustotų darbininkų, ruoštų 
vadovus. Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga turinti b ū t i 
įtraukta į aktyvų darbą, kad 
mokytųsi visuomeninio darbo ir 
ruoštųsi vadovavimui.

V. Kamantas pabrėžia spau
dos svarbą. Ji esanti reikalinga 
ne vien ryšiams palaikyti ir in
formacijai perteikti. Spauda ga
linti formuoti nuotaikas ir turin
ti didelės reikšmės nuomonių 
svyravime. Jis pageidauja iš mū
sų spaudos keleto dalykų, ku
riuos cituoju pažodžiui: 1. rei
kia tikro atvirumo, 2. skirtingų 
nuomonių pareiškimo tribūnos,
3. objektyvumo, nagrinėjant 
Bendruomenės idėją iš esmės,
4. faktų tikslumo. Tikiu, V. Ka
mantas šito priekaišto negalės 
pritaikyti mano straipsniui. . .

Šeimininkai papildo lėkštes ir 
kavos puodukus. V. Kamantas 
atrodo nusikratęs našta, nes jau-

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu 

čia, kad “oficialus” pokalbis bai
gėsi. Dalinamės naujienomis, 
įspūdžiais, pagaliau atsisveikina
me. Nenoromis kyla mintis, se
kant jo tolstantį siluetą vakaro 
prieblandoje: ant jo pečių guli 
mūsų visų našta. Ir tą naštą neš
ti mes turime visi padėti, nes 
kiekvienas daugiau ar mažiau 
prisidėjome prie to, kad toji 
našta teko jam Nežiūrint dau
giaspalvio mūsų individualizmo, 
mūsų pažiūrų svyravimo ir įvai- 
ravimo, reikia kreipti pozityvų 
žvilgsnį ten, kur yra mūsų gyve
nimo vairas. Tenebūnie vienišas 
to laivo kapitonas, nes jūros 
stichija gali būti negailestingai 
žiauri ir kapitonui, ir jo laivui. 
Bendromis jėgomis tempkime 
bures, kad mūsų bendruomenės 
laivas plauktų per visas audras 
su plevėsuojančios trispalvės 
idealais. O šios eilutės skaityto
jams teperduoda šilto, darbš
taus ir atsakomybės jausmo pil
no mūsų naujo PLB pirminin
ko profilį.

Delhi - Tillsonburg, 
Ontario

MIRTIES METINĖS. A.a. Marija 
Ožalienė, gimusi 1913 m. kovo 2 d. 
Biržų aps., Joniškėlio parapijoje, 
1938 m. atvykusi į Kanadą ištekėjo 
už Petro Ožalo. Gyveno Tillsonbur- 
go apylinkėje, turėjo tabako ūkį, už
augino tris dukteris, dalyvavo vie
tos šaulių, Bendruomenės ir katali
kių moterų veikloje. Mirė 1977 m. 
rugpjūčio 30 d., palaidota Tillson- 
burgo kapinėse. 1978 m. rugsėjo 3 
d. a.a. Marijos vyro Petro, dukte
rų Birutės, Aldonos ir Danutės pa
stangomis Delhi šv. Kazimiero šven
tovėje metinių proga buvo atlaiky
tos Mišios už velionę, o Tillsonbur- 
go kapinėse pašventintas paminklas, 
kuriame greta a.a. Marijos vardo 
įrašytas ir jos vyro, dar gyvo, var
das. Mišias atlaikė ir paminklą kapi
nėse pašventino kun. dr. Jonas Gu
tauskas. Pamaldose šventovėje ir 
paminklo šventinimo apeigose kapi
nėse dalyvavo apie 30 Ožalų giminių 
ir artimųjų. Jie buvo pakviesti į 
Tillsonburgo “Mocca” restoraną pie
tums.

TAUTOS ŠVENTĖ. 1978 m. rug
sėjo 10, sekmadienį, Tautos šventės 
minėjimas pradėtas šv. Kazimiero 
šventovėje pamaldomis, kuriose su 
vėliavomis dalyvavo DLK Gedimino 
šaulių kuopos šauliai ir gausus bū
rys vietose lietuvių. Pamaldas laikė 
ir pamokslą pasakė kun. J. Kemė
šis. Po pamaldų sugiedotas Lietuvos 
himnas, šv. Kazimiero parapijos sa
lėje įvyko šventės minėjimas, kurį 
pradėjo ir šventės prasmę apibūdi
no šaulių kuopos pirm. Stepas Ja- 
kubickas. Paskaitą tema “Vytautas 
Didysis ir mes” skaitė dr. Bronius 
.Povilaitis, supažindindamas daly
vius su Lietuvos praeitimi, Vytauto 
D. laikais ir šių dienų Lietuvos būk
le. Po paskaitos katalikės moterys 
pavaišino visus dalyvius kava ir už
kandžiais. Stepas Jakubickas

Winnipeg, Manitoba
SUŽIEDUOTUVĖS. Z i t a - Birutė 

Driaunevičiūtė susižiedavo su ka
nadiečiu Terrance Dale Wilson. 
Vestuvės įvyko š.m. rugsėjo 23 d. 
Jaunosios tėveliai su šeima prieš 
keletą metų iš Anglijos atvyko į 
Winnipega, kur nusipirko namus ir 
gražiai susitvarkė. Abu dirba Grace 
General Hospital. Dalyvauja L. 
Bendruomenės veikloje: 1977 m. tė
vas buvo iždininku. Lietuvoje plau
kiojo Nemunu su ekskursijų laivu. 
Pasirinko tremtį, kaip ir visi lietu
viai nenorėdami patekti į žiauriojo 
komunizmo nasrus. Jonas Driaune- 
vičius, belankydamas Folklorama 
’78 pavilijonus, gavo širdies prie
puolį, bet pabuvęs ligoninėje 3 die
nas grįžo į namus ir gerai jaučiasi.

VESTUVĖS, š.m. liepos 8 d, vie
nintelė Onos ir Petro žiminskų duk
relė Nijolė ištekėjo už kanadiečio 
Donald-Fred Pestrak, kuris dirba 
vienoje bendrovėje kaipo darbų pri
žiūrėtojas. 3 v.p.p. lietuvių Šv. Ka
zimiero šventovė buvo pilna ne tik 
lietuvių, bet ir svetimtaučių. Apei
gas atliko klebonas kun. J. Berta- 
šius.

Vestuvių puota įvyko “Fort Garry 
Hotel”. Dalyvavo per 300 svečių. At
vykus jauniesiems su pamergėmis ir 
pabroliais, svečiai kėlė gausias ova
cijas. Kun. J. Bertašiui sukalbėjus 
maldą, prasidėjo vaišės. Vyriausias 
pusbrolis perskaitė daugybę sveiki
nimų, o dovanų susidarė didžiausia 
krūva. Algis Januška perskaitė jau
nosios Nijolės biografinius bruožus. 
Nijolė Žiminskaitė, studijuodama 
Manitobos universitete, reiškėsi ir 
lietuviškoje veikloje. Buvo išrinkta 
Winnipego lietuvių jaunimo atsto
ve. Dalyvavo Folklorama ’73 kaip 
“Miss Vilnius” Lithuania paviljone. 
Taip pat nemažai dirbo ir lietuvių 
parapijoje. Visada dalyvauja para
pijos ruošiamuose bazaruose. Blizni- 
kai iš Sioux Lookout, Ont., taip pat 
įteikė savo sveikinimus ir dovanas. 
Nijolė Žiminskaitė visą laiką dirbo 
ligoninėje Misericordia General 
Hospital. Linkime laimės naujoje 
gyvenimo pakopoje! K. S-tis

Lietuvių kalbos•••
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

ir kultūros problemas. Tokie 
specialai paruošti atstovai, kaip 
dr. Danguolė Tamulionytė, la
bai praturtina mūsų jaunosios 
kartos lituanistinį išsilavinimą.

Didelė padėka: Vladui Mažei
kai už patalpas, nakvynes, vai
šingumą ir vispusišką rūpini
mąsi; VL Jaunimo Sąjungos 
pirm. Arui Mažeikai už pave- 
žiojimą ir parodymą Venecue- 
los vietovių; jaunimui už parū- 
pinimą malkų židiniui; Argen
tinos lietuvaitei Eugenijai Ru
dytei už vispusišką rūpinimąsi 
svečiais; Onai Kukanauzienei 
už skanių valgių paruošimą; vi
siems kitiems jaunimo atsto
vams, vienaip ar kitaip prisidė- 
jusiems prie šių įdomių kursų.

Sudiev Tamulionytei!
Nuoširdžią padėką reiškia 

VLB dr. Tamulionytei už tokių 
įdomių lituanistikos kursų pra- 
vedimą. Jei pasitaikys proga 
dar grįžti į Venecuelą, užtikri
name, kad ji čia atras didelį bū
rį draugų ir jos profesijos ger
bėjų.

Prieš išvažiuodama iš Vene- 
cuelos, D. Tamulionytė pas Ja- 
loveckus Karake kursantų gru
pei davė kaikuriuos patarimus: 
lietuvių kalbos pamokas rengti 
kartą į savaitę po 4 valandas; 
pradėti dirbti su visa klase vie
nu metu, bet ne su vienu moki
niu atskirai; visi mokiniai turi 
kartoti garsiai ir aiškiai tą pa
tį žodi: naudoti kuo daugiausia 
pavyzdžių.

Pavarčius ir peržiūrėjus jos 
paruoštą spaudai lietuvių kal
bos vadovėlį lietuvių kalbos vi
sai nemokantiems ir iliustruo
tą piešiniais, atrodo, kad visai 
nebus sunku juo naudotis. Su 
šia mokymo metodika dr. D. 
Tamulionytė dirba jau 6 metai 
su labai gerais rezultatais.

Gydytojo Jalovecko šeimai 
tenka išreikšti didelę padėką 
už tai, kad jų namai tampa jau
nimo susibūrimo vieta pana
šiais atvejais. Beveik prieš me
tus laiko dail. A. Tamošaitienė 
taip pat surengė audimo kursus 
jų namuose. Ir tuomet didelė 
jaunimo grupė rado malonią 
globą p.p. Jaloveckų šeimoje.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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Lietuvos disidentas dr. A. 

Štromas, pakviestas Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dybos, skaitė paskaitą Prisikėli
mo Parodų salėje rugsėjo 22 d. 
apie okupuotos Lietuvos dabar
tį ir ateitį. Rašytojas Tomas 
Venclova, kuris taip pat buvo 
žadėjęs dalyvauti, negalėjo at
vykti. Gausi publika netilpo 
permažoje salėje. Kaikurie sto
vėjo 2,5 valandos, klausydami 
aktualios bei įdomios paskaitos. 
Su paskaitininku supažindino ir 
pirmininkavo PLJS valdybos 
narys Almis Kuolas. Po paskai
tos svečias atsakė į daugelį 
klausimų. Svečiui buvo suruoš
tas priėmimas pas daktarus M. 
ir J. Uleckus. Aprašymą? apie 
paskaitą bus išspausdintas ki
tame “TŽ” numeryje. — Dr. A. 
Štromas, paviešėjęs Toronte po
rą dienų ir aplankęs lietuvių 
institucijas, rugsėjo 23 d. va
kare išskrido Britanijon, kur 
jis gyvena ir profesoriauja jau 
ketvirti metai.

Kabaretinis vakaras, rengtas 
PLJ Sąjungos valdybos Anapi
lio salėje rugsėjo 23 d., susilau
kė kad ir nelabai gausios jaunos 
publikos, kuri gėrėjosi naujoviš
ko stiliaus menine programa. 
Ją atliko solistai — Nerija Lin
kevičiūtė ir Bernardas Prapuo
lenis, akompanuojami Jono Go- 
vėdo. Solistai dainavo salės vi
duryje, romantiškai vaikščioda
mi, šokdami, vaidindami. Jiedu 
atliko dviejų dalių programą — 
daugiausia lietuvių kompozito
rių kūrinius: G. Gudauskienės, 
J. Tallat-Kelpšos, S. Šimkaus, A. 
Račiūno, A. Raudonikio, B. Bud- 
riūno. Ypač įspūdingai ir pagau
nančiai skambėjo W. A. Mozar- 
to “Tau širdį aukoju.” Progra
mos pranešėja buvo p. Kuprevi- 
čiūtė. Dalyvių eilėse buvo maty
ti keletas hamiltoniečių. Galėjo 
būti žymiai daugiau ypač jauni
mo.

Toronto Lietuvių Vyrų Cho
ras po dviejų sėkmingų kon
certų Tillsonburgo ir Toronte 
pradėjo rengtis lapkričio 25 d. 
išvykai į Worcester, Mass. Jau 
yra paruoštas 15 dainų repertu
aras, kurį atliks vyrų choras ir 
sol. V. Verikaitis.

Šiuo metu chore yra 30 vyrų. 
Kaikurie jų dainuoja ir kituose 
choruose, bet dauguma — bu
vusieji choristai. Mes didžiuo
jamės turėdami savo eilėse net 
tris hamiltoniečius, kurie punk
tualiai atvyksta į choro repeti
cijas kiekvieną ketvirtadienį.

Repeticijos lankomos gerai ir 
punktualiai. Nuotaika pakili ir 
darbinga. Repeticijų sėkmingu
mo priežastis — sol. V. Veri
kaitis. Jo neišsemiamas entu
ziazmas, kantrybė ir įsijautimas 
į melodijos išpildymą patraukia 
visus. Ateinantį pavasarį cho
ras yra numatęs surengti savo 
metinį koncertą ir krikštynas. 
Šia proga kviečiu vyrus, ypač 
jaunimą, įsijungti į choristų 
eiles. Lietuviška daina atgaivins 
jus ir padės atsipaiduoti nuo 
kasdieninių rūpesčių.T. Stanulis

Hamilton, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

PADĖKA
Grįžusi iš ligoninės po sunkios 

operacijos dėkoju visiems gydyto
jams — A. Ciok, E. čiok, R. A. Had
den, T. Horson, American-Cana
dian tipografinio skyriaus darbuo
tojams J. Francey, J. Bereen, J. 
Merei, už gėles, vaisius, korteles, 
nuolatini rūpestį ligoninėje ir na
muose p.p. M. S. Aleksom, dr. A. 
Hibiht, A. Beržaitienei, B. Everli- 
nam, B. Juozapavičienei, J. Rotkaus- 
kui, O. A. Godeliam, A. Grybienei, 
A. Mačiulaitienei, A. Stanevičienei 
ir visiem kitiem. Visiems nuoširdus 
ačiū. Džiaugiuosi, kad radau Jūsų 
širdyse tokią mielą šilimą.

P. E. Vindašienė
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KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių par. skyriaus pirma
sis po vasaros atostogų susirin
kimas buvo labai gausus. Pra
džioje buvusi valdybos pirm. S. 
Petraitienė pristatė naująją 
draugijos valdybą ir pakvietė 
jos pirmininkę Genovaitę Trin- 
kienę vadovauti susirinkimui. 
Savo pranešime naujoji pirmi
ninkė supažindino su valdybos 
ateities veiklos planais. Po ofi
cialiosios dalies įvyko vaišės, 
kurių metu parodyta skaidrių 
iš Romos miesto vaizdų.

Spaudos rėmėjai. Amerikos 
Lietuvių Fondas, įvertindamas 
spaudos vaidmenį, paskyrė au
kų įvairiem lietuvių laikraš
čiam, jų tarpe ir “T. Žiburiams” 
($100). Laiške rašoma: “Lietu
vių Fondo vadovybė, įvertinda
ma spaudos, radijo ir LTV tal
ką, organizuojant pagrindinį 
Lietuvių Fondo kapitalą, iš 
1978 m. administracinų išlaidų 
paskyrė Jums simbolinę para
mą. Spaudos, radijo ir LTV 
žmonių talkos dėka Lietuvių 
Fondas išaugo kapitalu ir tapo 
reikšminga lietuvių institucija. 
Gaunamas kasmetinis pelnas 
atiduodamas švietimo, kultūros, 
jaunimo ir kitų lietuviškų rei
kalų ugdymui.” — JAV LB 
Palm Beach apylinkės valdyba 
atsiuntė “TŽ” $25 auką. — A.a. 
Motiejui Barškėčiui mirus, vie
toje gėlių paaukojo “TŽ” $25 
Eugenija Barškėtienė iš Čika
gos. Nuoširdžiai dėkojame vi
siems rėmėjams.

“Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką” — pogrindžio 
laikraštį, gaunamą iš okup. Lie
tuvos, JAV Kunigų Vienybė 
verčia Į anglų kalbą ir spaus
dina atskirom knygelėm, kurios 
yra siuntinėjamos spaudai, vys
kupams, politikams. Lietuvos 
K. Bažnyčios Kronikoms Leisti 
Sąjunga Čikagoje (speciali, skir
tinga organizacija), vadovauja
ma kun. K. Kuzminsko, tą pa
čią “Kroniką” anglų k. leidžia 
atskira knyga. Jai platinti su
daromi branduoliai lietuvių ko
lonijose. Toronte sudarytas mi
nėtos Sąjungos skyrius šios su
dėties: pirm. St. Dargis, sekr. 
A. Puteris, ižd. G. Ignaitytė, 
vicepirm. P. Kuras, ryšininkas 
su kanadiečių visuomene G. 
Bėrius. Adresas: LKB Kroni
koms Leisti Sąjunga, Toronto 
skyrius, 1011 College St., To
ronto, Ont. M6H 1A8. Skyrius 
platina ir jau išleistas “Kroni
kos” knygas lietuvių kalba. Jas 
galima užsisakyti paštu, atsiun- 
čiant $4.50 už tomą (išėjo 4 to
mai; $6.50 kietais viršeliais).

Rotacinius streikus pradėjo 
Kanados laiškanešių unija, tu
rinti 19.000 narių. Pirmasis 
streikas rugsėjo 22 d. paštą su
stabdė Toronte, Londone, Kitče- 
nerio mieste Ontario provincijo
je ir Saint John mieste New 
Brunswicke. Šis streikas palie
tė ir ateityje palies “TŽ” prista
tymą skaitytojams. Unijai buvo 
pasiūlytas valandinio atlyginimo 
padidinimas 4,2% už praėjusį 
pusmetį ir 6% sekantiems me
tams. Pragyvenimo pabrangi
mui padengti siūlomi 46 et. prie 
valandinio atlyginimo. Unija 
betgi reikalauja papildomų 19 
centų, kuriuos iš paskutinės su
tarties buvo išbraukusi Antiin
fliacinės Kontrolės Taryba. Šis 
reikalavimas nėra legalus — 
kontrolės sprendimo negalima 
pakeisti. Iždo tarybos pirminin
kas R. Andras pareiškė, kad toli
mesniam atlyginimų didinimui 
nėra pinigų. Atrodo, šį streiką 
teks užbaigti federacinio parla
mento įsaku, grąžinančiu strei
kininkus darban. Vasaros atos
togas parlamentas baigia spalio 
10 d.
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TORONTO
Anapilio žinios

— Lietuviškajai skautijai, šven
čiančiai 60 metų sukaktį, linkime 
šviesios ateities, budint Dievo, tėvy
nės ir artimo tarnyboje.

— Besiartinant auksinei parapijos 
sukakčiai (spalio 14-15 d. d.), para
pijos choras ir jo vadovybė rūpina
si naujų vargonų įsigijimu. Elektro
niniai vargonai kainuotų tarp $6.000 
— 8.000. Tikimasi geradarių pagal
bos. Tam reikalui jau paaukojo 
$1.000 Aug. ir Vanda Bartininkai, 
$200 J. J. Ignatavičiai, $150 M. Dra- 
batienė, $100 A. Evaškienė, $50, p. 
Žemaitienė ir $35 P. Misevičius. Ge
radariams nuoširdi padėka.

— Parapijos choro repeticija — šį 
sekmadienį po 11 v. pamaldų mažo
joje salėje. Parapijos šventėje per 
pamaldas choras giedos muz. S. Gai- 
levičiaus sukurtas Mišias.

— Suradusi tinkamą jaunimo cho
rui vadovą, artimoje ateityje parapi
ja organizuos jaunimo chorą.

— Praėjusį sekmadienį įspūdingai 
praėjo lietuvių šeštadieninės mokyk
los pamaldos, kurių metu specialias 
tikinčiųjų maldas skaitė mokyklos 
vedėjas Vytautas Bireta, o mokyklos 
mokiniai aukojimo metu atnešė sim
bolines dovanas — žvakę, kryžių ir 
knygą.

— Nuoširdi užuojauta Petrui Pet- 
rušauskui ir P. Vežauskui, Lietuvo
je mirus jų broliams.

— Parapijos penkiasdešimtmečiui 
rengti komitetas prašo parapijietes 
iškepti sukaktuviniam pokyliui py
ragų. Pranešti A. Sčepavičienei tel. 
766-3726.

— šv. Jono lietuvių kapinėse išlie
ti pamatai naujiems paminklams. Ka
pinių lankymas įvyks spalio 28 d., 
sekmadienį, 3 v. p. p.

— Padėkos savaitgalį, spalio 8 d. 
11 v. r., pamaldos bus ir Wasagoje.

— Pamaldos šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a. a. Joną žeką, 11 v. už a. a. 
Aleksandrą Kasperavičių ir a. a. 
Stasį Kymantą.

Lietuvių Namų žinios
— Vladas Katelė pakviestas LN 

bibliotekos vedėju. Biblioteka atida
ryta: ketvirtadieniais, 4-5 v. p. p., 
sekmadieniais, 12-1 v. p. p.

— LN reikalingas darbininkas. 
Kreiptis į LN vedėją.

— Naujai perdažoma Gedimino 
Pilies menė ir bibliotekos kambarys.

— Medžiaga “LN Žiniomis” turi 
būti pristatyta j LN vedėjo raštinę 
iki trečiadienio 5 v. p. p.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo ir svečių knygoje pasirašė: 
O. V. Ročiūnai, JAV, B. Skučas, Či
kaga, E. Dambrauskienė ir J. Birš
tonienė, Stayner, Ont., V. Žemaitis, 
Longlac, Ont.

— Spalio 3, antradienį, 8 v. v., LN 
įstatų keitimo komitetas šaukia įsta
tais besidominčiųjų pasitarimą.

PADĖKA
Grįžusi namo iš ligoninės po sun

kios operacijos dėkoju visiems gi
minėms, draugams, pažįstamiems, ku
rie mane lankėte ligoninėje ir na
muose. Ačiū už gražias gėles, dova
nėles, linkėjimus greit pasveikti, už 
telefoninius paskambinimus, korte
les. Ačiū kun. Eugenijui Jurgučiui, 
OFM, Lietuvos Kankinių parapijos 
klebonui kun. P. Ažubaliui už lan
kymą ligoninėje. Taip pat dėkoju 
ateitininkų tėvų komitetui ir “Good 
morning” bingo darbuotojams už do
vanas. Dėkinga esu Hamiltono drau
gams, kurie mane aplankė namuose, 
taip pat Stankų šeimai (Sudbury) 
už atsiųstas gėles ir sveikatos lin
kėjimus. Ypatingą padėką reiškiu 
tėtei bei mamai Stunguriams ir č. 
Stunguriui už globojimą dukrelių, 
vyrui dirbant, ir mano mamai I. Pe
čiulienei už dabartinę priežiūrą.

Jums visiems nuoširdus ačiū —
Aldona Stungurienė

PARDUODAMAS “Laurentian Pon
tiac” automobilis, 1969 m., 8 cilin- 
derių, ketverių durų, labai gerame 
stovyje. Pigi kaina. Skambinti To
ronte telefonu 536-8896.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Tautos šventė iškilmingai pami

nėta per 11.30 v. Mišias, kuriose or
ganizacijos dalyvavo su vėliavomis; 
buvo padėta gėlių prie paminklo 
žuvusiems už laisvę.

— KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus narių susirinkimas 
— spalio 1, sekmadienį, po 11.30 v. 
Mišių Parodų salėje. Kalbės I. Kai
rienė tema: “Mada, grožis ir saikas”.

— Ateinantis sekmadienis mėne
sio pirmasis. Antroji rinkliava daro
ma parapijos skoloms mažinti.

— Uždaros rekolekcijos moterims, 
kurias rengia KLK Moterų Dr-jos 
mūsų parapijos skyrius, įvyks lap
kričio 17-19 d. d. Queen of Apostles 
Renewal centre, Mississaugoj. Vedė
jas — kun. Placidas Barius, OFM. 
Registruotis klebonijoj.

— Ypatingos Mišios anglų k., pra
šant sveikatos, įvyks mūsų šventovė
je rugsėjo 29, penktadienį, 7 v. v. 
Dalyvaus kanadiečių kunigų ir pa
sauliečių. Lietuviai kviečiami daly
vauti. Neilsono autoaikštė bus atida
ryta.

— Ateinantį sekmadienį, spalio 1, 
tretininkių Mišios — 10.45; po jų — 
konferencija ir pusryčiai posėdžių 
kambaryje.

— Dėkojame: J. Šarūnui, S. Stan
kevičiui ir J. Kiškūnui už pagalbą 
prie kryžių papuošimo darbų; Sta
siui Rakauskui, naujai persikėlu
siam iš Windsoro, Ont., už padovano
tas parapijos bibliotekai vertingas 
knygas ir Lietuvių Enciklopediją.

— Parapijiečių lankymas vyksta 
iš anksto susitarus.

— Pakrikštyta Jane Catherine, 
Manuel ir Ritos (Daugėlaitės) Fi
gueiredo dukrelė.

— Mišios: šeštadienį 8 v. specia
lia intencija, užpr. A. Beniušis, 8.30 
už Oną Sabaliauskienę, užpr. J. Sa
baliauskas, 9 v. už Petronėlę ir Vin
cą Butrimus, užpr. V. Butrimas; sek
madienį 8 v. už Aušrą Sapijonytę, 
užpr. B. Sapijonienė, 9 v. už Marijo
ną Danilevičienę, užpr. J. B. Banai
čiai, 10 v. už Praną Kučiauską, užpr. 
B. S. Ulozai, 11.30 už parapiją, 7 v. 
v. už Oną Sodaitienę, užpr. H. L. Su- 
kauskai.

Į Lietuvių Skautų Sąjungos 
60-mečio minėjimą Toronte rug
sėjo 30 — spalio 1 d.d. atvyks
ta nemažai svečių iš JAV. Su 
jais bus gera proga susitikti 
Lietuvių Namuose, kur vyks 
minėjimas-koncertas ir paroda. 
Detroito skautai sukaktuvinį 
minėjimą rengia spalio 21 d. ir 
į jį kviečia torontiečius. Dalį 
programos atlikti į Detroitą va
žiuos sktn. Stepo Kairio muzi
kinis vienetas. Kas ketina vykti 
į Detroitą, prašomi pranešti L. 
Kalinauskui tel. 533-7605.

Toronto būrelis montreališ- 
kei “N. Lietuvai” remti rengia 
spaudos balių spalio 28, šešta
dienį, 7 v.v., L. Namuose. Me
ninę programos dalį atliks so
listai V. Verikaitis, R. Strimai
tis ir akompaniatorius J. Govė- 
das, taut, šokių grupė “Atžaly
nas”. Bus renkama ir vakaro 
karalaitė.

Toronto L. Namų vyrai lap
kričio 12, sekmadienį, 3 v.p.p., 
L. Namų salėje rengia sol. A. 
Stempužienės-švedienės ir kom- 
poz. J. švedo koncertą. Solistė 
atliks keletą operų arijų ir jau
nųjų Lietuvos kompozitorių 
dainų, o kompozitorius-pianis- 
tas duos savo kūrybos.

“Varpo” choro repeticijos 
vyksta antradieniais, 7.30 v.v., 
L. Namų Gedimino Pilies me
nėje. Visi choristai prašomi da
lyvauti.

Lietuviu SkautŲ i
Sqjungos 60-mečio |

/mntJinAJ-
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= š.m. spalio sekmadienį, 4 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose
E PROGRAMOJE:
S (•) LSS tarybos pirmi jos
= pirm. v.s. LILĖ MILUKIENĖ,
= (§) pianistas ANTANAS SMETONA,
= (J) poetas S TĄSYS SANTVARAS

■M.-- -------------------------------------------------—------------ —----- --------—------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------*“

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

Rengia — Toronto skautininkų-kių ramovė

Šv. Jono Krikštytojo - 50 
Lietuvos Kankinių parapijos * ’ 

ir kun. Petro Ažubalio klebonavimo 30
metų

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

M MONTREAL
Kanados Šauliu Rinktinės
Į& DEŠIMTMEČIO 

^gglNĖJIMAg 
vėliavos šventinimas

spalio 7, šeštadienį, 6.30 vai. vakaro, 
Montrealio Aušros Vartų parapijos salėje — 
minėjimo aktas ir vėliavos šventinimas; meninę 
programų atliks solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ 
ir Aušros Vartų choro vyrų oktetas; pokylis, bu
fetas, loterija, J. Rimeikio orkestras "Trimitas";

įėjimas — $10.00.

spalio 8, sekmadienį, 11 vai. ryto,
Aušros Vartų šventovėje iškilmingos pamaldos, 
12.30 valandų po pietų svečių išleistuvės-pietūs;

dalyvavimas — $5.00.

Kviečiami visi šauliai ir nešauliai!
KANADOS SAULIŲ RINKTINĖS VALDYBA

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Parapijos vakarienė su loterija 

ir orkestru bus spalio 21 d., 7 v.v.
— Spalio 15 d., 11 v.r., Sv. Onos 

Dr-jos narių Mišios. Svetainėje bus 
jų pusryčiai, į kuriuos parapijiečiai 
yra kviečiami atsilankyti.

— Parapijai gautas $1.300 Vaclovo 
Stankūno palikimas. Juo rūpinosi 
velionies brolis kun. V. Stankūnas.

— Kiekvieną rudenį klebonas 
kun. dr. Jucevičius aplanko kiek
vieną savo parapijietį. Lankymo va
karas ir laikas yra iš anksto telefo
nu sutariamas.

— G. Barisienė ir T. Cipkienė da
lyvavo seserėčios, lietuvių veikėjos 
Jūratės Krokytės ir Rimo Stirbio 
jungtuvėse šv. Juozapo par. Ročes- 
teryje. Apeigas atliko kun. A. Sau- 
laitis iš Čikagos. S. Sk.

SKUBIAI PARDUODAMAS ŪKIS 
prie pat Wasagos: 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.

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

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.

IŠPARDAVIMAS vaikų drabužių ir 
importuotų medžiagų — ketvirtadie
nį ir penktadienį rugsėjo 28-29 d. d. 
nuo 9 v. r. iki 9 v. v. ir šeštadienį, 
rugsėjo 30, nuo 9 v. r. iki 3 v. p. p., 
“Sportif”, 23 Brentcliffe Rd. (kam
pas Eglinton Avė. E.), suite 339. 
Tel. 421-3290.
LIETUVAITĖ, kalbanti lietuviškai, 
jieško vaiku saugojimo (baby sit
ting) tarnybos lietuvių šeimoje. 
Skambinti Toronte tel. 368-1684 ar
ba 461-6914 ir prašyti Miss Tina.

IŠNUOMOJAMAS suaugusiems (su 
ekstra miegamąja sofa) labai gražus 
vieno miegamojo su dviem prausyk
lom butas prie jūros Pompano 
Beach, Florida. Rašyti Consamex, 
P.O. Box 92, Tennent, N. J. 07763, 
USA.
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.

Krašto tarybos 
posėdžiai

KLB krašto tarybos suvažia
vimas šaukiamas š.m. spalio 14, 
šeštadienį, 9 v.r., Anapilio so
dyboje, 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont. Priešpietinia
me posėdyje bus svarstomi or
ganizacinio pobūdžio klausimai, 
išklausyti sveikinimai, praneši
mai, o po pietų nuo 2 iki 6 v.v. 
bus simpoziumai — svarstybos 
šiomis temomis: jaunimo sąjun
gos ateities veikla, šeštadieni
nių mokyklų bei lituanistinių 
kursų rūpesčiai ir reformos, 
kultūrinių vienetų stiprinimas 
bei vadovų paruošimas, Lietu
vos laisvinimas ir lėšos. Pasta
rojo simpoziumo referentais 
bus: VLIKo pirm. dr. K. J. Va
liūnas, PLB pirm. inž. V. Ka- 
mantas, JAV LB pirm. inž. A. 
S. Gečys, KLB pirm. J. R. Si
manavičius.

Krašto tarybos posėdžiai yra 
vieši. Jie vyks Lietuvos Kanki
nių par. salėje. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Tautos šventės minėjimas 
įvyko Toronto LN rugsėjo 24 
d., 3 v.p.p. Jį surengė komite
tas, kuriam vadovavo J. Karpis. 
Iškilmė pradėta vėliavų įneši
mu. Pranešėja Vida Javaitė pa
kvietė J. Karpį tarti įžanginį 
žodį. Invokaciją atliko kun. B. 
Mikalauskas, OFM. Taip pat žo
dį tarė gen. Lietuvos konsulas 
dr. J. žmuidzinas. Prof. J. Sla
vėnas savo neilgoje paskaitoje 
gvildeno mintį: “Kas gyvena sa
vo tautai, gyvena visai žmoni
jai”. Anot prelegento, nelaimė 
ta, kad didžiosios tautos nenori 
pripažinti teisės mažosioms tau
toms. Aplamai, visi kalbėtojai 
lietė Vytauto Didžiojo Lietuvą 
ir jo garbei Lietuvoje įvestą 
Tautos šventę. Meninėje daly
je “Aukuro” aktorė Marija Kal- 
vaitienė ir Danutė Pargauskai- 
tė deklamavo eilėraščius, Stp. 
Kairio muzikinis vienetas pa
grojo keletą lietuviškų dainų, 
“Atžalynas” pažoko visą eilę 
tautinių šokių, “Vasaros garsų” 
trijulė (Vida ir Aida Dovidaity- 
tės, Aldona Biskytė) padainavo 
lietuviškų dainų, šios trijulės 
akordeonistai — Biskytė ir Lu
košius. Pabaigoje rengėjų var
du J. Karpis visiems padėkojo. 
Minėjimas truko porą valandų. 
Dalyvavo apie 300 tautiečių, ku
rie po programos jaukiai vai
šinosi Vytauto D. menėje. St. D.

DAINININKAI, 
DĖMESIO!

Toronto Lietuvių Vyrų Choras vėl pradėjo repeticijas 
koncertui Worcesteryje, Mass., kuris įvyks lapkričio 
25 d. Repeticijos vyksta ketvirtadieniais, 7.30 v.v., 
Prisikėlimo parapijos muzikos kambaryje. Kviečiame 
visus vyrus, ypač jaunimą, nedelsiant Įsijungti į 
choro eiles. Chorui vadovauja energingas ir talen
tingas muzikas-solistas Vaclovas Verikaitis.

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS

EKSKURSIJOS 
| EUROPĄ IR VILNIŲ

DAR YRA VIETŲ:

Lapkričio 14-22 ............. (6 dienos Vilniuje)

Skambinti: 1 - 416 - 533 - 3531
V. BAČĖNAS All Seasons Travel

1551 Bloor St. V/., Toronto, Ontario M6P 1A5

(Eanabian Art JHemortals
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Louis Temporale — oficialus skulptorius
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.

’Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

“The Toronto Sun” 1978. IX.
22 įdėjo nuotrauką A. J. Ba- 
kūno, kuris šoko nuo 323 pėdų 
bokšto Lexingtone, Ky, ir už
simušė — mirė ligoninėje. Mat, 
jis dalyvavo filme, kuriame bu
vo reikalingas toks šokimas. Ve
lionis buvo 27 m. amžiaus, gi
męs New Jersey.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms ren

gėjoms ir viešnioms už man su
ruoštą jaukų mergvakarį. Dėko
ju už gražias ir naudingas do
vanas, kurios praturtins mano 
ir Davis naujo gyvenimo pra
džią.

Danutė šarūnaitė

A.A. VYTAUTAS KUDŽMA

Tautos šventės minėjimas, rengtas 
šaulių kuopos, rugsėjo 10 d. pradė
tas iškilmingomis pamaldomis AV 
šventovėje. Mišias atnašavo ir tai 
šventei pritaikyti turiningą pamoks
lą pasakė svečias iš Čikagos kun. 
Alg. Kezys. Choras po vasaros atos
togų šventę praturtino gražiomis 
lietuviškomis giesmėmis. Sol. A. Keb- 
lys savo giesme taip pat prisidėjo. 
Pamaldos baigtos Tautos himnu.

Po pamaldų AV svetainėje įvyko 
minėjimas. DLK Mindaugo šaulių 
kuopos pirm. Ig. Petrauskas pasvei
kino susirinkusius, pristatė svečią 
iš Čikagos ir pakvietė kun. J. Kubi
lių paskaitai. Ilgoje savo kalboje jis 
iškėlė Lietuvių tautos lobius, kurių 
neturi kitos tautos. Kun. Alg. Kezys 
parodė (ris labai gražiai, gerai pa
ruoštus filmus apie tautinius šokius 
Čikagoje, Pensilvanijos angliakasius 
ir Simą Kudirką. Montrealiečiai kun. 
Alg. Keziui už tokią didelę dovaną 
reiškia nuoširdžią padėką. Didesnės 
lietuvių kolonijos būtinai turėtų pa
matyti tuos filmus, ypač jaunimas.

Po minėjimo šaulės visus vaišino 
kava ir skaniais pyragais. Kun. Alg. 
Kezys padarė pranešimą apie Ameri
kos Lietuvių bibliotekos leidyklos 
Etninę Lietuvių Enciklopediją. Iš
leistos jau penkios knygos. Numato
ma išleisti dar keturias. Tai didelis 
mūsų lobis išeivijoje.

Tautos šventės minėjimą ruošė 
šauliai.

Auksinio Amžiaus Klubas “Rūta” 
po vasaros atostogų gausiai susirin
ko rugsėjo 12 d. Pirm. J. Adomaitis 
pasveikino visus ir pranešė, kad 
rankdarbių mokytoja seselė Jonė iš
kelta į Putnamą, ir pristatė naują, 
taip pat meniškos sielos seselę Te
resę. Seselei Jonei palinkėjo Dievo 
palaimos, o seselei Teresei — akty
viai įsijungti į klubo veiklą. Susirin
kusieji abi seseles palydėjo gausiais 
plojimais. Taip pat pirmininkas pri
statė Putnamo Matulaičio poilsio 
namų vyresniąją sės. Aloyzą ir sve
čią iš Čikagos kun. Alg. Kezį. Pasta
rasis parodė net keturis lietuviškus 
filmus apie dr. D. Jasaitį, Kalėdų 
papročius, Pensilvanijos angliakasius 
ir Simą Kudirką. Ypač patiko Pen
silvanijos angliakasiai ir Simas Ku
dirka.

Gyvu žodžiu girdėjome angliaka
sių dainas, matėm sunkų jų gyveni
mą, meilę gimtajam kraštui. Visus 
linksmai nuteikė ketvirtos kartos 
aštuonmetis berniukas, padainuoda
mas: “Kai aš turėjau kaime merge
lę”. Žiūrint į Simą Kudirką, daug 
kam nuriedėjo veidu ašaros.

Klubas numato visą eilę literatūri
nių popiečių. Jau sutiko dalyvauti: 
dr. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, 
dr. Jadvyga Rimšaitė iš Otavos, kun. 
J. Kubilius, Romas Otto; dr. J. Ma- 
liška.

Daktarai bei profesoriai broliai 
Romas ir Eugenijus Knystautai da
lyvavo mokslinėse konferencijose 
Europoje: Romas Londone, Anglijo
je, Emilijus — Lijone, Prancūzijoje. 
Po konferencijų aplankė ir kitas V. 
Europos valstybes. A. A.

Dainų bei arijų koncertas, sureng
tas KLJS Montrealio skyriaus, įvy
ko rugsėjo 16 d. AV par. salėje. 
Jis buvo visais atžvilgiais sėkmin
gas. Programą atliko sol. Ričardas 
Daunoras iš V. Vokietijos, parody
damas jau gerokai pažengusį meninį 
savo pajėgumą. Atliko visą eilę lie
tuvių ir kitataučių kompozitorių kū
rinių. Solisto dainavimu gėrėjosi 
gausi auditorija — apie 200 asmenų. 
Jam akompanavo A V par. choro di
rigentė M. Roch. Koncerto pelnas 
paskirtas jaunimo kongresui.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMON1S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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


