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Savo veido jieskant
Šiaurės Amerika tebėra, palyginti, jaunas žemynas. JAV-ės 

artėja prie 200 metų sukakties, o Kanada tik 1967 m. pradėjo 
antrąjį šimtmetį. JAV-bių veidas jau yra gerokai išryškėjęs, o 
Kanada jo tebejieško. Lengviausia būtų buvę pasekti JAV-bių pa
vyzdžiu — pasidaryti tirpinančiu katilu, neatlaidžiai tirpinti jame 
visus imigracinius elementus ir tuo būdu suformuoti vientisą ša
lies veidą. Kanada šio kelio nepasirinko, nors pagunda buvo ir te
bėra labai stipri. Vietoje katilo ji pastatė mozaiką, kuri, bendro 
pagrindo — teritorijos palaikoma, turi suspindėti įvairiomis spal
vomis, neprarasdama bendros vienijančios gijos. Reikia pripažin
ti, kad Kanada šiuo būdu yra daug laimėjusi, šalia anglosaksinės 
ir prancūziškos kultūros spindi visa eilė kitų kultūrų, teikiančių 
Kanadai naują savitumo bruožą. Toks šalies įvairumas yra didis 
kultūrinis turtas, kurį oficialiai Įvertino ir vyriausybė, paskelbda
ma daugiakultūrę politiką dviejų oficialių kalbų rėmuose. Pasta
raisiais metais šią vyriausybės laikyseną pajuto visa Kanada, ypač 
etninės grupės. Savo veiklai stiprinti jos susilaukė ne tik mora
linės, bet ir medžiaginės paramos. Tai buvo įrodymas, kad vyriau
sybė daugiakultūriu gyvenimu rimtai rūpinasi. Visos etninės gru
pės sujudo, pagyvino savo veiklą, ėmė vykdyti projektus, kurie be 
minėtos paramos nebūtų buvę atlikti.

★ ★ ★
Viso to sąjūdžio vadovas pastaruoju metu buvo dr. St. Haidasz, 

turįs visos federacinės vyriausybės pavedimą. Per trumpą laiką jis 
padarė tai, ko jokia vyriausybė iki šiol nebuvo padariusi. Daugia
kultūrę politiką jis iškėlė į deramas augštumas ir pasiekė visas et
nines grupes, pasiryžusias savo Įnašais dar ryškiau prisidėti prie 
kanadiškosios mozaikos. Galimas dalykas, kad kaip tik šis pozity
vusis dr. S. Haidaszo žygis anglų ir prancūzų akyse pasirodė esąs 
pavojingas. Valdančios grupės, matyt, įžvelgė jame perdidelį tre
čiosios jėgos iškilimą ir kartu jos reikalavimų padidėjimą. Dėlto, 
sudarant po pastarųjų rinkimų ministerių kabinetą, dr. Haidaszo 
pavardė nebefigūravo sąraše. Niekur nebuvo pareikšta, kad dr. 
Haidaszas atsistatydino. Taigi, aiškiai matyti, kad augštiesiem 
sluogsniam dinamiška jo veikla nepatiko. Tai rodo ir tai, kad dr. 
Haidaszo vadovauta Įstaiga dar prieš rinkimus buvo užsimojusi 
organizuoti apklausinėjimą, kaip reaguoja anglai ir prancūzai į 
daugiakultūrę politiką. Tam buvo paskirta nemaža suma lėšų, bet 
ar ji bus panaudota šiam tikslui nėra žinių. Iš to plaukia išvada, 
kad daugiakultūrę politika susilaukė stabdžių, ir tai tokiu mo
mentu, kai buvo tikėtasi dar didesnės paskatos, t.y. po rinkimų. 
Daugelis grupių balsavo už liberalų partiją vien dėl daugiakultū- 
rės politikos. Jos dabar, žinoma, jaučiasi apviltos.

★ ★ ★
Tiesa, ir dabartinėje vyriausybėje daugiakultūriai reikalai nė

ra visai užmiršti — jie pavesti darbo ministeriui J.„Mųn w. Kad šis 
ministeris yra palankus tautinėm grupėm, netenka abejoti, bet 
pavedimas jam pridėtinių pareigų rodo, kad daugiakultūriai rei
kalai šiai vyriausybei nelabai terūpi. Tautinių grupių atstovų su
važiavimas Otavoje pernai pageidavo, kad būtų įsteigta atskira 
daugiakultūriu reikalų ministerija. Įvyko atvirkščiai — netekome 
net atskiro ministerio tiem reikalam. Tai didelis žingsnis atgal. 
Jeigu jis nebus atitaisytas, sekančiuose parlamento rinkimuose jis 
daug svers. Tautinės grupės, iškovojusios ryškesnę vietą valsty
bės gyvenime, nenurims, kol jų reikalavimai nebus patenkinti. 
Nors min. J. Munro savo pareiškime etninės Ontario spaudos 
atstovams užtikrino, kad pradėti daugiakultūriai planai bus tęsia
mi, tačiau tai gilios abejonės nepašalina. Jau vien tas faktas, kad 
etninė Kanados taryba, sudaryta dr. Haidaszo laikais, iki šiol tyli, 
daug pasako. Dar nežinia, koks bus jos likimas. Jei dabartinė vy
riausybė nutarė siaurinti daugiakultūrę veiklą, aišku, minėtoji ta
ryba bus likviduota arba labai susiaurinta. Toks žingsnis niekam 
nieko gero neatneš, žingsniai atgal veda į vienų nusivylimą, kitų 
— kritimą.

. Pasaulio įvykiai
PARLAMENTO RINKIMUS BRITANIJOJE LAIMĖJO DARBIEČIŲ PAR
TIJA, vadovaujama Haroldo Wilsono, tačiau tikėtosios daugumos 
negavo ir turės tenkintis tik trijų atstovų persvara. Kaikurie vie
šosios nuomonės tyrėjai darbiečiams pranašavo 14,5% pirmavimą 
rinkimuose. Iš tikrųjų už darbiečius pasisakė 39,3% rinkėjų, už 
konservatorius — 35,7%, už liberalus — 18,3%, už kitas grupes 
— 6,7%. Darbiečiai 635 vietų parlamente dabar turės 319 atstovų, 
konservatoriai — 276, liberalai — 13, kitos grupės — 27. Trijų 
atstovų dauguma yra permaža įgyvendinti reformoms, kurių reika
lauja darbiečių kairysis sparnas. Tos reformos daugiausia liečia 
visų didžiųjų gamyklų bei įmonių suvalstybinimą, privačiose ran
kose paliekant tik 20%. Konservatorių vadas E. Heath, pralaimė

Į KANADOS p... į . . .
I ĮVYKIAI ' Pilietybe ateiviams

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė pateikė federaciniam 
parlamentui įstatymo projektą, 
kuriuo pagreitins pilietybės ga
vimą. Valstybės sekretoriaus H. 
Faulkner pranešimu, seniau at
eiviai pilietybės teisių turėdavo 
laukti penkerius metus. Nauja
sis įstatymas laukimo laikotarpį 
sumažins iki trejų metų, bet jis 
taip pat panaikins Kanados pi
liečių žmonoms teiktą privilegi
ją. Ligi šiol jos, ištekėjusios už 
kanadiečio, pilietybę gaudavo po 
vienerių metų, o dabar turės 
laukti trejus metus, kaip ir visi 
kiti ateiviai. Iš jų taipgi bus rei
kalaujama mokėti anglų arba 
prancūzų kalbą. Pagal senąjį 
įstatymą'jaunuoliai iki 21 metų 
amžiaus pilietybę galėdavo gau
ti tik su savo tėvais. Pagal nau
jąjį tokie jaunuoliai bus laikomi 
pilnamečiais, sulaukę 18 metų 
amžiaus, ir pilietybę galės gauti 
atskirai. Priesaikoje karalienei 
prie jos vardo bus prijungtas 
Kanados karalienės titulas. Bri
tanijos piliečiai, pilietybę gau- 
vę po dvejų metų, dabar taip 
pat turės laukti trejus metus.

Kanados derybos su R. Vokie
tija diplomatiniams santykiams 
užmegzti buvo pradėtos Varšu
voje praėjusių metų ankstyvą 
pavasarį, bet dabar yra nutru
kusios. Užsienio reikalu minis- 
teterija teigia, kad didžiausią 
kliūtį sudaro karo išdraskytų šei
mų sujungimo klausimas. Kana
da nori, kad R. Vokietija diplo
matinių santykių užmezgimo su
tartimi įsipareigotų išleisti ka
nadiečių šeimas iš savo teritori
jos. Tokias nuolaidas Kanadai 
jau yra padariusios dvi didžio
sios komunistinės valstybės — 
Sovietų Sąjunga ir Kinija. R. 

Vokietija, vadovaudamasi Ber
lyno sienos politika, šį reikalavi
mą yra atmetusi. Tolimesniem 
ambasadorių pasitarimam Var
šuvoje laukiama vokiečių inicia
tyvos, bet jie neskuba. Delsimui, 
matyt, didelės įtakos turi R. 
Vokietijai jau suteiktas JAV 
diplomatinis pripažinimas, ku
rio dėka ji dabar jau turės savo 
atstovybę Š. Amerikoje.

Didžiausia staigmena Kana
dos federaciniame parlamente 
tenka laikyti liberalo Herb Gray 
pareikštą kritiką premjero P. E. 
Trudeau vyriausybei. Prieš 
paskutiniuosius parlamento rin
kimus H. Gray buvo ministerių 
vartotojų reikalams, bet po rin
kimų kažkodėl buvo atleistas iš 
šių pareigų, kai premjeras P. E. 
Trudeau pertvarkė savo ministe
rių kabinetą. Jo buvusieji kole
gos aršiausių priekaištų susilau
kė už nesiėmimą priemonių duo
nos ir pieno kainų kilimui su
stabdyti. Jo teigimą, kad pieną 
dar labiau pabrangins vyriausy
bės pradėtas laipsniškas valdi
nės paramos atšaukimas, jau pa
tvirtino Ontario pieno prekybos 
taryba. Nuo spalio 21 d. kvorta 
pieno šioje provincijoje bus pa
branginta 6 centais. Pasak H. 
Gray, pienas yra labai svarbus 
maisto šaltinis vaikams. Jo pa
brangimas skaudžiausiai palies 
nepasiturinčias šeimas, kurios 
proporciniu požiūriu maistui iš
leidžia didesnę savo pajamų dalį 
už turtingesniųjų kanadiečių 
šeimas. H. Gray taipgi puolė ne
vykusią įvairių prekybos tarybų 
struktūrą, dėl kurios jos visiš
kai nesiskaito su vartotojais. Į 
jas yra būtina įsileisti daugiau 
vartotojų, kad būtų išvengta to- 

(Nukelta į 6 psl.)

Toronto baltiečiai demonstruoja miesto rotušės aikštėje prieš Australijos ir N. Zelandijos nutartą Pabaltijo 
valstybių pripažinimą jas okupavusiai tautų pavergėjai Sovietų Sąjungai

Baltiečių demonstracija
Mūsų korespondento pranešimas iš Otavos

Apsilankymo JAV-se proga 
Australijos ministeris pirminin
kas Gough Whitlam spalio 4 d. 
atvažiavo trumpam vizitui į Ota
vą. Šiam jo atvykimui Kanados 
ir Otavos Baltiečių Federacijos 
skyriai ruošėsi jau keletą savai
čių. Kanados Baltiečių Federa
cijos komitetas Toronte paruo
šė memorandumą, kuris Ota
vos Baltiečių Federacijos atsto
vų trečiadienį buvo įteiktas 
Australijos pasiuntiniui Kana
dai W. Ingram. Pasiuntinybės 
būstinėje apsauga buvo gana di
delė. Matyt, tikintis kokių nors 
netikėtumų, pasiuntinybės būs
tinės įstaigų durys buvo užraki
namos. Memorandumo įteikimo 
metu mūsų atstovai turėjo pasi
kalbėjimą su pačiu pasiuntiniu 
W. Ingram, kuris bandė aiškin
ti Australijos vyriausybės “rea
listinę politiką”. Jis pirminė, 
kad pvz. komunistinės Kinijos 
pripažinimas yra taip pat visai 
realus dalykas. Mūsų atstovai 
jam atsakė, jog Kinijos padė
ties negalima lyginti su Pabal
tijo kraštų padėtimi, nes Kini
ja yra valdoma pačių kiniečių, 
o Lietuva, Latvija ir Estija yra 
svetimos jėgos okupuotos. Pa
prašius sudaryti sąlygas susitik
ti su pačiu Whitlamu, buvo at
sakyta, kad dėl laiko stokos tai 
yra neįmanoma. Įteiktą me
morandumą Australijos pasiun
tinys pažadėjo perduoti atvyks
tančiam min. pirmininkui.

Penktadienį apie pietus iš To
ronto atvyko pilnas autobusas 
latvių, kurių tarpe buvo ir ke
turi lietuviai. Pradžioje toron- 
tiečiai piketavo Australijos pa
siuntinybės būstinę, esančią pa
čiame miesto centre. Tuo me
tu miesto centre vyko didelis 
judėjimas, todėl daug praeinan
čių ir pravažiuojančių žmonių 
turėjo gerą progą susipažinti su 
nešiojamais plakatais, išreiš
kiančiais nepasitenkinimą bei 
pasipiktinimą Australijos vy
riausybės žygiu. Vėliau de
monstrantai nužygiavo į neto
liese esančius parlamento rū
mus, kur jie demonstravo prie 
centrinio parlamento pastato.

Apie ketvirtą valandą grupė 
Otavos latvių nuvyko į aerodro
mą, kur buvo tikimasi “pasitik
ti” iš Niujorko atvykstantį min. 
pirm. Whitlam. Tuo pačiu metu 
prie Australijos pasiuntinio re
zidencijos pradėjo su plakatais 
rinktis Otavos estai ir lietuviai. 
Kadangi Whitlamo apsilanky
mas Otavoje turėjo būti priva
taus pobūdžio, buvo manoma, 
kad jis apsistos pasiuntinybės 
rezidencijoje. Baigę savo de
monstraciją prie parlamento rū
mų, torontiečiai atvyko irgi prie 
pasiuntinio rezidencijos. Susida
rė nemažas būrys žmonių, kurių 
beveik kiekvienas nešė kokį 
nors plakatą. Apie pusę šeštos 
demonstrantus pasiekė žinia, 
kad prie federacinės valdžios 
svečių namo, esančio šalia gene
ralinio gubernatoriaus reziden
cijos ir kitoje gatvės pusėje nuo 
Trudeau rezidencijos, yra iškel

ta Australijos vėliava. Tai buvo 
ženklas, kad Australijos minis
teris pirmininkas apsistos šita
me pastate. Visi otaviečiai ir da
lis torontiečių automobiliais 
greitai nuvyko tenai, kur rado 
nemažą skaičių miesto policijos 
ir saugumiečių. Bematant visi 
įėjimai ir įvažiavimai į pastato 
kiemą buvo užblokuoti plakatus 
nešančių baltiečių. Netrukus 
pasirodžius Whitlaipa motorka- 
dai, demonstrantai užblokavo 
gatvę, tuo priversdami motorka- 
dą sustoti prieš žmonių sieną. 
Tai sudarė gerą progą* sėdin
tiems limuzinuose susipažinti su 
plakatų tekstais. Policijos nuro
dymu, demonstrantai pasitrau
kė iš gatvės ir užėmė pozicijas 
ant šaligatvio prie įvažiavimo. 
Kai australiečių palyda su Ka
nados valdžios pareigūnais pra
dėjo lipti iš limuzinų, demonst
rantai, pagauti emocijų, gan 
triukšmingai išreiškė savo ne
apykantą sovietams parsidavu
siam Whitlamui, tuo jam paro
dydami, kad jo nuolaida Rusijos 
komunistų užmačioms laisvę 
mylintiems baltiečiams yra la
bai skaudus įvykis. Nors dalis 
demonstrantų tuojau po Whit
lamo atvykimo pasišalino, di
desnė dalis, apsupusi pastatą, 
laukė jo išvykimo vakarienei 
pas Kanados min. pirm. Tru
deau. Laukti ilgai neteko, nes, 
matyt, Whitlamo buvimas pasta
to viduje jam nebuvo malonus 
— nuolat girdėjo latvių jauni
mą dainuojant latviškas dainas. 
Visai palydai paliekant pastatą, 
iš abiejų pusių prie išvažiavimo 
baltiečiai sustojo į ilgą virtinę 
“garbės sargybos”* o jų sukry
žiuoti plakatai sudarė lyg ir il
gą tunelį, pro kurį ministerio 
motorkada buvo priversta labai 
lėtu tempu pravažiuoti. Limuzi
nuose sėdintiems tai buvo dar 
viena gera proga pasiskaityti 
mūsų plakatu įrašus.

Pagal anksčiau sudarytą pla
ną, šeštadienį buvo numatyta 
vėl piketuoti prie Australijos 
pasiuntinio rezidencijos. Kadan
gi min. pirm. Whitlam apsistojo 
federacinės valdžios svečiu na

KUDIRKA LAUKIAMAS AMERIKOJE
Telefoninis pranešimas iš Niujorko

Gautomis žiniomis iš okupuo
tos Lietuvos, Simas Kudirka 
spalio 14 d. lankėsi OVIR įstai
goje Šakiuose, per kuria tvar
komi užsienio vizų reikalai. At
vykti šion įstaigon S. Kudirka 
buvo pakviestas sovietinės val
džios pareigūnų. Tai esąs ženk
las, kad S. Kudirkai su motina, 
žmona ir vaikais išvykti Ameri
kon jau duotas leidimas pačio
je Maskvoje. Tikimasi, kad Ku
dirkų šeima pasieks JAV-bes 
prieš dr. H. Kissingerio atsi
lankymą Maskvoje spalio 23 d. 
Šią viltį patvirtina ir sen. Han
rahan telefoninis pasikalbėji
mas iš Vašigntono su S. Kudir
ka Lietuvoje spalio 10 d. Jis 
jam perdavė linkėjimus 26 
kongreso narių ir 8 senatorių. 

me, pastarasis tapo lyg ir logiš- 
kiausia vieta šeštadienio de
monstracijai. Deja, negavę kon
krečios instrukcijos iš Otavos 
Baltiečių Federacijos pirminin
ko, Otavos baltiečiai lyg ir pasi
metė, nežinodami kur rinktis. 
Dėlto šeštadienio demonstracija 
sutraukė vos 15 asmenų, kurie, 
susirinkę prie Australijos pa
siuntinio rezidencijos, po trum
po piketavimo išsiskirstė.

Otavos miesto policija bei fe
deracinės valdžios saugumo tar
nautojai jokių trukdymų de
monstrantams nedarė. Tai yra 
pažymys, kad Kanados gyvento
jams kol kas dar yra leidžiama 
laisvai išreikšti savo nuomonę.

Otavoje anglų kalba leidžia
mas dienraštis “The Ottawa 
Journal”, turintis per 90.000 
skaitytojų, savo šeštadieninėje 
laidoje davė Whitlamo apsilan
kymo Otavoje aprašymą, dides
nę teksto dalį skirdamas baltie
čių demonstracijai. Po didele 
nuotrauka, kurioje vaizduoja
ma Rusijos meška už retežio lai
kanti Australijos kengūrą, laik
raštis pacitavo kelių įspūdinges
nių plakatų įrašus ir teksto gale 
pažymėjo, kad Kanados vyriau
sybė Pabaltijo kraštų okupaci
jos nepripažįstanti. Kairiosios 
krypties liberalų dienraštis 
“The Citizen” apie demonstraci
jas visiškai nieko nerašė, nors jo 
korespondentas ir fotografas de
monstracijose dalyvavo.

Po demonstracijų Otavos bal
tiečių tarpe iškilo diskusijos dėl 
demonstracijos pobūdžio. Vienų 
nuomone, demonstracijos, imi
tuojant prieš keletą metų vyku
sias žydų demonstracijas,* turin
čios būti tylios ir pasyvios. Kitų 
nuomone, žydų demonstracijos 
buvo daugiau papuošalas ju ak
cijos, kuri rėmėsi kapitalu ir jų 
svaria įtaka į žymius įvairių 
valstybių atstovus. Mes gi nei 
tokio kapitalo, nei panašios įta
kos neturime. Esant tokioje pa
dėtyje, mūsų tylios demonstra
cijos bei ašaros akyse dėl mūsų 
kraštams daromos neteisybės 
pasaulio dėmesio nepatrauks.

M. Kor.

Matyt, sen. Hanrahan jau turė
jo žinių apie galimą išvažiavi
mo vizos davimą S. Kudirkai ir 
jo šeimai. Manoma, kad Valsty
bės Departamentas padarė ati
tinkamų žygių ne tik žydų, bet 
ir S. Kudirkos reikalu. Sovietai, 
norėdami išsiderėti palankią 
prekybos sutartį su JAV-mis, pa
darė žymių nuolaidų.

S. Kudirkos byla rūpinasi 
Niujorke sudarytas specialus 
komitetas, kuris jau ketvirti me
tai klabina politikų duris. Jame 
ypatingai aktyviai reiškiasi Dai
va Kezienė ir Gražina Paegle- 
Kulikauskaitė. Pastaroji palai
kė telefoninį ryšį su Kudirkų 
šeima. Minėtojo komiteto žygiai 
pareikalavo daug lėšų. Sudary
tas fondas joms telkti. 

jęs jau tris parlamento rinki
mus iš keturių turėtų, šį kartą 
siūlė koalicinę tautinės vienybės 
vyriausybę Britanijos ekonomi
nėms negerovėms išspręsti, bet 
negavo rinkėjų pritarimo. Dar
biečių vadas H. Wilsonas, griež
tai atmetęs koalicijos mintį, te
susilaukė trijų atstovų daugu
mos, kurią gali pašalinti jo par
lamento narių mirtys ir pralai
mėjimas perrinkimuose. Bene 
didžiausią grėsmę premjerui H. 
Wilsonui sudaro Britanijos ry
šiai su Europos Bendrąja rinka. 
Kairysis darbiečių sparnas reika
lauja Britanijos pasitraukimo iš 
šios ekonominės organizacijos, 
o du ministeriai — Roy Jenkins 
ir Shirley Williams grasina ątsi- 
statydinimu, jeigu H. Wilsonas 
patenkintų tokį reikalavimą. 
Jiedu betgi pritaria viso krašto 
referandumuį šiuo klausimu. 
Dėl darbiečių posūkio į kairę 
jau prieš rinkimus iš partijos 
pasitraukė du buvusieji ministe
riai — lordas Chalfont ir Ch. 
Mayhew. Nepriklausomybės 
Škotijai reikalaujanti tautinin
kų partija šiuose rinkimuose sa
vo atstovų skaičių padidino nuo 
7 iki 11. Liberalai, parlamente 
turėję 15 atstovų, šį kartą turės 
13. Spėjama, jog konservatorių 
vadas E. Heath po trijų pralai
mėjimu bus priverstas vadovy
bę perleisti kitam politikui.

PREZ. G. FORDO RECEPTAS
JAV senato ir atstovų rūmų 

jungtiniame posėdyje prez. G. 
Fordas paskelbė savo receptą, 
kuris turės pagydyti infliacija 
sergančią Ameriką. Karčiausias 
vaistas daugeliui amerikiečių yra 
5% pajamų mokesčio papildas 
šeimoms, kurių metinis uždarbis 
yra didesnis kaip $15.000, ir 
viengungiams, u ž d i r bantiems 
daugiau kaip $7.500. Dėl šio pa
pildo kilo daugiausia protesto 
oalsų, nors iš tikrųjų jis nėra di
delis. Pvz. keturių asmenų šei
mai, turinčiai $20.000 metinių 
pajamų ir jau mokančiai $2.560^ 
prie šios sumos reikėtų pridėti 
tik $128. Pajamų mokesčio pa
pildas, galiojantis visus 1975 
metus, valstybės iždą papildytų 
$4,7 bilijono. Prez. G. Fordas 
taipgi įsipareigojo dabartinių 
biudžetinių metų valstybės išlai
domis neperžengti $300 bilijo
nų. Praktiškai tai reiškia biudže
to sumažinimą daugiau kaip $5 
bilijonais. Amerikiečiai dabar 
kasdien suvartoja 18 milijonų 
statinių naftos, kurių 6 milijo
nus tenka importuoti* Prez. G. 
Fordas nori, kad sekančių metų 
pabaigoj kasdieninis naftos im
portas būtų sumažintas milijonu 
statinių. Bedarbių gretos JAV 
dabar yra matuojamos 5,8%. 
Kai jos pasieks daugiau kaip 
6% ir tokiame lygyje išsilaikys 
tris mėnesius iš eilės, G. Fordo 
vyriausybė pratęs nedarbo drau- 
dos pašalpas ir stengsis parūpin
ti viešųjų darbų. Specialios mo
kesčių nuolaidos siūlomos toms 
įmonėms, kurios plečia ir tobu
lina savo gamybą, šiuos esmi
nius prez. G. Fordo pasiūlymų 
punktus turi patvirtinti demok
ratų partijos dominuojamas 
JAV kongresas. Jo sprendimui 
didelės įtakos gali turėti artė
jantys rinkimai lapkričio 5 d. 
Daugiausia dėl jų dreba respub- 
likininkai, paliesti Watergate 
skandalo ir prez. R. Niksono at
sistatydinimo. Daugelis jų bi
jo pritarti prez. G. Fordo pa
siūlytam pajamų mokesčio pa
pildui. Praėjusią savaitę prez. 
G. Fordas Baltuosiuose Rūmuo
se priėmė Lenkijos kompartijos 
vadą E. Giereką ir jam pažadėjo 
platesnius prekybinius ryšius 
bei techninį bendradarbiavimą. 
Lapkričio antrojoj pusėj prez. G. 
Fordas planuoja lankytis Japo
nijoje ir P. Korėjoje. Tai bus jo, 
kaip JAV prezidento, pirmoji iš
vyka užsienin. Gruodžio 5-6 d. d. 
Baltuosiuose Rūmuose viešės V. 
Vokietijos kancleris H. Schmidt, 
o po savaitės prez. G. Fordas 

Martinique saloje susitiks su 
Prancūzijos prez. V. G. d’Es- 
taingu.

STATINĖ PARAKO?
Kipro įvykiai ir Turkijos inva

zija ilgokam laikui pasaulio dė
mesį nukreipė nuo Artimųjų Ry
tų. Naujo karo grėsme padvelkė 
didžiuliai kariniai paradai Kaire 
ir Damaske, skirti paskutinio 
karo pirmosioms metinėms. So
vietų kompartijos vadas L. Brež
nevas, Sirijai ir Egiptui parūpi
nęs naujų ginklų, Moldavijos 
sostinėje Kišiniove staiga pra
šneko apie statinę jau rūkstan
čio parako Artimuosiuose Ry
tuose. Kaltę jis suvertė Izraeliui 
ir JAV, nes jų vyriausybės ven
gia sprendimo* Ženevoj nutrūku- 
sioj konferencijoj, pasitenkinda- 
mos dviejų šalių tiesioginėmis 
derybomis. JAV valstybes sekr. 
H. Kissingeris, nutraukęs pokal
bius su Turkijos ir Graikijos už
sienio reikalų ministeriais, vėl 
pradėjo diplomatinę kelionę Ar
timuosiuose Rytuose. Aplankęs 
Egiptą, Siriją, Jordaniją ir Izra
elį, jis taipgi planuoja užsukti 
Saudi Arabijon, Alžerijon ir Ma
rokam Atrodo, vėl bandoma ras
ti arabams ir žydams priimtiną 
formulę, kuri leistų atnaujinti 
Ženevos konferenciją. Pasikal
bėjime su amerikiečių NBG te
levizijos tinklo atstove B. Wal
ters Egipto prez. A. Sadatas pa
brėžė, kad jis iš JAV vyriausy
bės žada reikalauti $2,1 bilijono 
už Izraelio suvartotą naftą iš 
okupuoto Sinajaus šaltinių. Kai
ro aredrome, ruošiantis * skry
džiui Sirijon, H. Kissingerį iš
gąsdino nuo lėktuvo lentynos 
nukritusio automatinio šautuvo 
iššovimas, lengvai sužeidęs vie
ną jo sargybinį. Netikėti šūviai 
priminė nuolatinę galimo aten
tato grėsmę.

SENSACINGA KNYGA
Šį mėnesį Britanijos Londone 

bus išleista *kpt. F. Winterbotha- 
mo knyga “The Ultra Secter”, 
galinti perrašyti kaikuriuos II 
D. karo puslapius. Pasirodo, bri
tams jau 1939 m. pavyko gau
ti vokiečių kodo mašiną “Enig
ma” ir sukurti savo mašiną, de
šifruojančią “Engimos” kodą, 
kuriuo naudojasi v o k i e čių ka
riuomenės vyriausioji vadovybė. 
Šis slaptas projektas buvo pava
dintas “Ultra”, o jam kodo spe
cialistus bei technikus parūpino 
minėtasis kpt. F. Winterbotha- 
mas. Velionis W. Churchillis yra 
prasitaręs, jog pats slapčiausias 
jo žinių šaltinis buvo “Ultra”. 
Atrodo, britams buvo prieinami 
visi “Engimos” kodu radijo ban
gomis siunčiami vokiečių ka
riuomenės vadovybės įsakymai 
ir pranešimai.

SEKĖ SAVO VADUS
V. Vokietijos federacinio par

lamento komitetui, tiriančiam R. 
Vokietijos šnipo G. Guillaume 
aferą, sensacingą pranešimą pa
darė buvęs W. Brandto kancelia
rijos ministeris H. Ehmke. Jo 
teigimu, V. Vokietijos žvalgyba, 
oficialiai įsteigta priešams sekti, 
visą laiką rinko žinias apie 54 
politikus, jų tarpe kanclerius W. 
Brandtą, L* Erhardą, preziden
tus G. Heinemanną ir H. Lueb- 
kę, krikščionių demokratų va
dus R. Barzelį, F. J. Straussą, li
beralų vadą E. Mendę, gen. H. 
Speidėlį ir net pasižymėjusį na
cių gaudytoją S. Wiesenthalj, 
vadovaujantį Vienos dokumen
tiniam centrui.

SUĖMĖ RAŠYTOJĄ
Belgrade Jugoslavijos slaptoji 

policija vėl suėmė rašytoją Mi- 
hajlo Mihajlovą, 40 metų am
žiaus. Jis jau buvo kalintas pus
ketvirtų metų už skleidimą 
“priešo propagandos” ir laisvėn 
buvo išleistas 1970 m. šį kartą 
kaltinimas dar nėra paskelbtas, 
bet greičiausiai bus susietas su 
užsienyje paskelbtais jo raši
niais, kritikuojančiais prez. B. 
Tito komunizmą.
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Kunigai komunisto atsiminimuose
Josif Berger (Barsilai), buvęs Pa

lestinos komunistų partijos generali
nis sekretorius, Kominterno narys, 
vėliau ilgai kalintas Sovietų Sąjun
gos kalėjimuose ir daug metų pralei
dęs Sibiro koncentracijos stovyklose, 
1973 m. rusų kalba išleido savo atsi
minimų knygą “Krusenie Pokoleni- 
ja”. Joje kalba jis apie lietuvius ku
nigus ir latvių protestantų pastorius, 
kuriuos matė Sibiro koncentracijos 
katorgose. Tas knygos vietas patei
kiame skaitytojams. Paminėtina, kad 
Josif Bergeris šiuo metu gyvena Izra
elyje ir dėsto Tel Avivo Bar-Ilan uni
versitete.

Sibire, Taišetsko koncentraci
jos stovykloje, turėjau progos 
susitikti ir geriau pažinti nema
žai lietuvių katalikų kunigų ir 
latvių protestantų pastorių. Juo
se pastebėjau daug bendrų bruo
žų. Pažymėtinas jų sąžiningu
mas, teisumas ir garbingumas. 
Pastebėjau taip pat, kad jie bu
vo Įpratę dirbti fizinį darbą (240 
psl.).

Lietuviai kunigai visur ir vi
sada karštai gynė savo tikėjimą. 
Čia jie buvo nepalenkiami. To
kie man jie pasirodė Taišetsko 
koncentr. stovykloje ir kitur Si
bire, kur tik juos sutikau. Ko
munistai juos laikė politiškai 
pavojingiausiais ir buvo juos nu
teisę už vadinamą “banditizmą”. 
Lietuviai kunigai gerai žinojo 
savo tikėjimo pagrindus, beveik 
atmintinai mokėjo visą N. Tes
tamentą ... Jie buvo labai drą
sūs, bekompromisiniai žmonės 
(182 psl.). Kai su jais kalbėda- 
vausi, jie man sakydavo, kad 
nors jie ir nėra nusikaltę, tačiau 
džiaugiasi, jog, kalinami drauge 
su kitais lietuviais, gali guosti ir 
stiprinti savo tikinčiuosius bro
lius. Jie išdrįsdavo suorganizuo
ti net bendras pamaldas. Tai 
įnešdavo į niūrų koncentracijos 
stovyklos gyvenimą ypatingą at
mosferą, nuotaiką.

Vienas iš lietuvių dvasininkų 
ypač įstrigo mano atmintin, nors 
jį mačiau tik vieną kartą savo 
gyvenime (182 psl.). Tai įvyko, 
kai į Taišetsko koncentr. stovyk
lą buvo atgabenta didelė naujų 
suimtųjų grupė — apie 5.000 
žmonių. (Iš viso į Taišetską iš 
Pabaltijo kraštų -— Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos jau 1940 me
tais buvo atitremta nemažiau 
kaip 100.000 žmonių). Komunis
tų saugumo organams buvo sun
ku juos visus patalpinti barakuo
se. Jie, kaip sugrūsti gyvuliai, 
stovėjo stovyklos viduryje. Stai
ga pamačiau, kažkoks žmogus 
(vėliau pasirodė esąs katalikų 
kunigas, lietuvis) užkopė ant di
delio akmens ir prabilo į suim
tuosius. Pradžioje jis pacitavo 
keletą Šv. Rašto posakių ir tuo
jau perėjo į kitą temą. Jis pra
dėjo raginti suimtuosius protes
tuoti prieš tarptautinių įstaty
mų ir pagrindinių žmogaus tei
sių laužymą. Palietęs Jungtinių 
Tautų problemą, jis pasakė, kad 
SSSR yra tos organizacijos na
rė ir todėl neturi teisės laužyti 
įstatymų, kuriais yra garantuo
jamos pagrindinės žmogaus tei
sės. “Vergija, kurią mes čia pa
tiriame ir esame liudininkais, 
yra žmonijos ir mūsų kartos gė
da” — šaukė lietuvis kunigas. 
NKVD sargybiniai jį tuoj griebė 
ir nutempė į karcerį. Jis jau bu
vo nuteistas 25 metams katorgi
niams darbams į Sibiro koncen
tracijos stovyklas. Netrukus jį 
nugabeno į Irkutską naujam 
tardymui. Aš manau, kad jis ne
išliko gyvas ir į savo Lietuvą ne-
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MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MASINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X9-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

sugrįžo. Jo kaulai paliko Sibiro 
žemėje.

Taip rašo žydų tautybės žmo
gus apie lietuvius ir kitus baltie- 
čius kunigus. Pastarasis vaizdas 
yra ypatingai sukrečiantis. Tai 
puiki tema dailininkams, ir ra
šytojams, ir poetams.

Gaila, kad nepažymėta ano 
kunigo pavardė. Reikėtų bandy
ti kunigų organizacijoms išaiš
kinti to kunigo didvyrio pavar
dę. Lietuvis

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 
jūsų giminės su tuo sutiko 

Su specialiais rublių pažymė- 
■ jimais jūsų giminės galės nu

sipirkti ką tik nori už dalį 
reguliarios kainos. Tai lyg 
kad nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum $200 ar $300 
vertės prekių ar net daugiau.
Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. į reguliarius rublius 

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.55 
§1 KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 9 8 2 - 1 5 3 0

Labai svarbu!
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis iš šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3440.00
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $3947.00
Station Wagon
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3795.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVICIUS”412IE $3490.00
“MOSKVIČIUS’
408 IE$3210.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”426IE $3643.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”427IE $3910.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2200.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 988 E naujas $2353.00
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI 

Svarbu žinoti lankytojams iš 
Sovietų Sąjungos.

PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 
BIULETENIŲ

Mes turime 25 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Mostas literatūrai

“Vėjas iš pievų” — tokiu po
etiniu įvaizdžiu įvardino savo 
įžanginį žodį Lietuvos vokiečių 
metraščio redaktorius kun' 
Alfred Franzkeit. Studijų savai
tėje jis dalyvavo pirmą kartą, 
tačiau savo pamėgtoje srityje — 
versti lietuvių grožinę literatūrą 
vokiečių kalbon — jis pradėjo 
reikštis jau prieš 12 metų. Iš sa
vo vertimų yra paruošęs plačią 
lietuvių poezijos antologiją. Su 
dideliu įsijautimu jis perskaitė 
vokiškai gausų pluoštą eilėraš
čių. Skaityti jam padėjo stud. R. 
Pa'uliukevičiūtė iš Muencheno. 
Klausytojai su įdomumu klausė
si, kaip skamba vokiečių kalba 
Maironis, Jovaras, Vaičiūnas, 
Sruoga, Putinas, Brazdžionis, 
Aistis, Bradūnas, Nagys. . . Kun. 
Franzkeit puikiai valdo abi kal
bas, savo vertimus skelbia pe
riodinėje spaudoje, yra parašęs 
romaną iš Lietuvos vokiečių gy
venimo.

Mūsų poezijai buvo skirta ir 
Vasario 16 gimnazijos direkto
riaus V. Natkevičiaus paskaita, 
kuria prisimintos poetų: Jurgio 
Baltrušaičio 30-ties ir Fausto 
Kiršos 10-ties metų mirties su
kaktys. Buvo nagrinėjamas jų ly
rikos turinys, susiejant jį su au
torių biografiniais bruožais. Po 
paskaitos pik. Lanskoronskis pa
sidalino savo atsiminimais apie 
J. Baltrušaitį iš tų laikų, kai su 
juo susipažino Maskvoje.

Literatūros kritikas dr. J. Gri
nius šiemetinę savo paskaitą 
skyrė Lietuvoje gyvenančio ra
šytojo Juozo Paukštelio kūry
bai, pažymint jo 75 m. amžiaus 
sukaktį. Paskaitininkas neapsi
ribojo vien sausa kūrinių anali
ze, bet šiltai pristatė paties kū
rėjo asmenį, pabrėždamas var
gingas ir sunkias gyvenimo sąly
gas, su kuriomis jam teko nuo 
pat vaikystės atkakliai grum
tis, kad nenustelbtų jo talento.

Ištvermingi lietuviu židiniai
Bostonas, Kennebunkportas, Providence, Putnamas po ilgos eilės metų

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Pas labdaros organizatorių
Netoli Marijanapolio ir Put- 

namo, t. y. Providence, R. L, 
mieste yra nuo seno įsikūrusi 
lietuvių parapija, kuriai dabar 
vadovauja kun. V. Martinkus, 
ilgą laiką pirmininkavęs BAL- 
Fui — Bendrajam Amerikos 
Lietuvių Fondui. Ir čia ilgainiui 
lietuvių skaičius sumažėjo. Li
kusieji'yra išsisklaidę didelia
me plote. Į šventovę renkasi ir 
angliškai kalbantieji, tad pamal
dos būna ir viena, ir kita kalba. 
Turėtoji mokykla parduota, nes 
permažai beliko lietuvių moki
nių. Klebonas kun. V. Martin
kus parapijos gyvenimą labai 
sumaniai tvarko ir ekonominių 
sunkumų neturi. Lietuvoje gar
sėjo jis kaip jaunimo mėgsta
mas vadas, o Amerikoje iškilo 
kaip sumanus labdaros organi
zatorius. Po mons. J. Končiaus 
jam teko perimti BALFo pir
mininkavimą. Jo rūpesčio vai
sius patyrė daugybė tautiečių 
Sibire, Lietuvoje ir Suvalkų tri
kampyje. Šiuo metu BALFui 
vadovauja kiti žmonės, o kun. 
V. Martinkus savo energiją nu
kreipė į kitas sritis. Parapijo
je pluša vienas, bet reikalui 
esant jam į talką ateina kun. 
dr. J. Maknys ir kun. A. Jurge
laitis, O.P. Pirmasis dirba ame
rikiečių parapijoje, antrasis — 
kolegijoje kaip literatūros ir 
ispanų kalbos profesorius.

Seserų karalystėje
Atvykęs į Putnamą, Conn., 

randi tikrą lietuvaičių 
seserų karalystę. Čia ir vienuo
lyno pastatas, ir didoka koply
čia, ir spaustuvė, ir dail. A. Gal
diko meno galerija (buvęs bend
rabutis), ir kapelionija, ir Alkos 
muzėjus-archyvas, ir Mindaugo 
pilis, ir pagaliau Matulaičio Po
ilsio Namai. Netoliese yra 
Thompsonas, kuriame tebevei
kia mažoji senelių prieglauda 
“Villa Maria”, vadovaujama tų 
pačių Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų. čia pat ir Marija- 
napolis — Tėvų marijonų tvir
tovė su vienuolynu ir gimnazi
ja. Seniau ir čia buvo stiprus 
lietuvybės centras net su lietu
vių gimnazija, bet dabar lietu
viškumo mažai beliko, o gimna
zijoje nėra nė vieno lietuvio.

Mindaugo pilis
Seserų vienuolyno teritorijos 

miškelyje, kuris dabar yra “Li
to” bendrovės nuosavybė, išau
go labai orginali Mindaugo pi
laitė. Tai kun. prof. Stasio Ylos 
kūrinys, sumūrytas iš gausių 
vietos akmenų. Prieš keletą me
tų, jausdamas fizinės sveikatos 
negalavimus, kun. St. Yla jieš- 
kojo sau patinkamo fizinio dar
bo, kad galėtų atstatyti nacių 
kone, stovyklos ir intelektuali
nio darbo įtampos susilpnintą 
sveikatą. Kilo mintis statyti 
Mindaugo pilaitę. Pradžioje te
buvo žaismas, o vėliau prasidė
jo ir rimtas darbas, kuriam pri
reikė kitų asmenų talkos — ar-

Turininga lietuvių savaitė
Įspūdžiai iš XXI Lietuvių Studijų Savaitės Morschache, Šveicarijoje

Todėl savo kūriniuose Juozas 
Paukštelis pasirodo kaip gilaus 
žmoniškumo reiškėjas, pasirin
kęs svarbiausia tema žmogiško
sios buities trapumą ir praeina
mybę. Dr. Griniaus paskaita pa
liko gilų įspūdį klausytojams, 
nes tai buvo drauge pakilus liu
dijimas rašytoją artimai pažįs
tančiojo žmogaus. čia tarp 
skliaustelių turėčiau pridėti, kad 
dr. Grinius yra tasai kertinis eu
ropinių savaičių asmuo, be ku
rio rūpesčio ir talkos dar neap
siėjo nė viena savaitė.

Karštos diskusijos
Kaip bebūtų keista, bet pati 

“karščiausia”, daugiausia disku
sijų sukėlusi buvo filosofinė 
kun. dr. J. Jūraičio paskaita, 
skirta St. Šalkauskio veikalui 
“Ant dviejų pasaulių ribos”. 
Veikalas buvo parašytas prancū
ziškai ir išleistas 1919 m. Šveica
rijoje. Paskaitininkas, ilgametis 
filosofijos dėstytojas, savaičių 
dalyviams pažįstamas kaip gilus, 
įtaigus ir provokuojantis kalbė
tojas, apsiribojo minėtojo veika
lo mintimis, jų nesiedamas su ki
tais vėlesniaisiais Šalkauskio raš
tais, sutelkęs pagrindinį dėmesį 
į tai, kas tose mintyse reikšmin
go, turint prieš akis nūdienę lie
tuvių tautos būklę. Kitais žo
džiais, jam rūpėjo pratęsti šal- 
kauskinį galvojimą į ateitį. Savo 
temą jis polemiškai įvardino: 
“Vieno pasaulio riboje?” Jeigu 
Šalkauskis savo metu siūlė lietu
vių tautai pasirinkti Rytų-Vaka
rų sintezės kelią, tai dr. Jūraitis, 
remdamasis dabarties sąlygų 
sklaida, teigia, kad mūsų dvasi
nė orientacija krypsta į'Rytus. 
Vakarų filosofija yra priėjusi 
liepto galą. Visas jaunimas šian
dien veržiasi į Rytus. Neįmano
ma čia keliais žodžiais atpasako-

chitektų ir dailininkų. Dabar ta 
pilaitė miškelyje įspūdingai at
rodo. Lietuviams ji primena se
nąją Lietuvą, valdovą Mindau
gą, per kurį pradinius kelius į 
Lietuvą rado ir krikščionybė. 
Kitataučiams tai įdomi atrakci
ja, kuri sudomino ne tiktai vie
tinę amerikiečių spaudą, bet ir 
televiziją. Pasisiūlė netgi mece
natas apmokėti televizijos išlai
doms pilies atidarymo proga. 
Šiuo metu jos autorius triūsia 
apie kuorą, darniai atbaigiantį 
statybą. “Žiūrėk, — sako jis, — 
ištisais veikalais negalime su
dominti amerikiečių Lietuvos 
byla, o šis mažas dalykas gana 
lengvai patraukia jų dėmesį.” 
Kun. Yla susirūpinęs tik vienu 
dalyku — kad nenukentėtų pi
laitės aplinka, nes “Lito” bend
rovė, kuri reikalus sprendžia 
komerciškai, gali pastatydinti 
čia eilę namų, neatsižvelgdama 
į pilaitę.

Alkos muzėjus
Prie pat seserų vienuolyno 

Putname stovi kuklus pastatas, 
kuriame sukrauta labai daug 
muzėjinės-archyvinės lituanisti
nės medžiagos. Tai prel. Pr. Ju
ro, viso gyvenimo triūsas. Kaip 
uoli skruzdė jis nešė čia šapelį 
po šapelio ir tuo būdu sutelkė 
čia daug vertingos medžiagos. 
Aplankę šį muzėjų pamato ir 
įdomių portretų, ir paveikslų, ir 
periodikos komplektų, ir retų 
leidinių, ir tautodailės dalykų^ 
ir etnografinės medžiagos... 
Prel. Juras visa tai sutelkė, bet 
atranką padaryti ir sutvarkyti 
paliko kitiem. Kol kas jam tal
kina p. Mikaila, bet ir jis ne
daug ką gali padaryti, nes nėra 
vietos. Jei neatsiras dar vienas 
pastatas, jokia atranka bei tvar
ka nebus įmanoma. Prel. Juras 
šį muzėjų yra pavedęs LK Moks
lo Akademijai. Pastaroji yra su
dariusi komisiją su prel. J. Bal
kumi priešakyje. Ji svarsto įvai
rias galimybes, bet sprendimo, 
rodos, dar nepadarė. Be to, at
ėjo viliojantis pasiūlymas iš 
Kento universiteto — perkelti 
Alką į specialų universiteto pa
statą, kuriame numatomas steig
ti etninis muzėjus. Pastarajam 
prel. Juras yra parūpinęs šim
tus knygų ir kitų dalykų, dau
giausia duplikatų.' Nevienas lie
tuvių kultūrininkų mano, kad 
geriau palikti Alką lietuvių ran
kose. Ir pats prel. Juras atrodo 
linkęs daugiau į šią pusę. Kai 
aplankiau jį Matulaičio Poilsio 
Namuose, pareiškė, kad jo noras 
esąs išlaikyti Alką lietuvių ran
kose, bet galutinis sprendimas 
priklausąs LK Mokslo Akademi
jai. Prelatas yra sulaukęs 83 
metų amžiaus, bet tebėra žva
lus — sielojasi lietuviškais rei
kalais, seka lietuvių spaudą, ne
išskiriant nė “T. Žiburių”. Tik 
pastaruoju metu pasunkėjo 
skaitymas dėl nusilpusio regėji
mo (padaryta akies operacija).

Poilsio namai
Minėtame Putname yra ir di

džiausia įstaiga — “Matulaičio 

ti visų drąsių ir kontroversinių 
minčių, kurias, išplėšus iš bend
ro konteksto, būtų lengva iš
kreipti. Būtų gera, jei pats auto
rius jas paskelbtų. Kiekvienu at
veju paskaita sukėlė labai gyvas 
diskusijas,’ kurias ir patyrusiai 
dr. J. Norkaičio, taip pat filoso
fo, rankai nebuvo lengva vairuo
ti. Su paskaitininko šalkauskinės 
teorijos interpretavimu nesuti
ko dr. Grinius ir dr. Čeginskas. 
Pastarasis aiškino, kad minėtas 
veikalas yra originalus, ir šian
dien dar savo vertės nenustojęs 
sociologinis mėginimas nušvies
ti Lietuvos istorijos ligšiolinę 
raidą. Dr. Gerutis ir rašyt. R. 
Spalis iškėlė vakarietiškųjų pra
dų reikšmę lietuviams.

Specialūs klausimai
Dvi paskaitos lietė specialius 

klausimus. Istorijos studentas P. 
Nevulis skaitė apie kooperacijos 
sąjūdį lietuviškosiose carinės 
Rusijos gubernijose. Tai dalis jo 
ruošiamo mokslinio darbo ma
gistro laipsniui gauti. Vasario 
16 gimnazijos direktorius pasi
džiaugė savo buvusio auklėtinio 
intelektualiniu pajėgumu. V. Ge- 
geckas išsamiai išdėstė nepr. 
Lietuvos pašto ženklų istoriją ir 
ją pavaizdavo parodėle bibliote
kos salėje, kur buvo išstatytas 
pilnas ženklų rinkinys.

Likusios paskaitos buvo skir
tos šiemetinėms sukaktims pažy
mėti. Dr. Čeginskas apžvelgė nu
eitąjį 1944 m. egzodo kelią, kaip 
jis atsispindėjo tremties spaudo
je, plačiau išryškindamas per 30 
metų įvykusį kartų pasikeitimą. 
Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, pri
minė prieš 70 m. laimėtąją spau
dos kovą. Rašyt. Spalis paminė
jo Respublikos prezidento Anta
no Smetonos gyvenimą ir dar
bus jo 100-jų gimimo metinių
—------------------------------

Poilsio Namai” (nursing home). 
Jai vadovauja N. Pr. Marijos se
selės, talkinamos samdomo per
sonalo, kurio susidaro 72 asme
nys. Namai pastatyti gražioje, 
labai ramioje vietoje. Jų staty
ba atsiėjo apie pusantro milijo
no dolerių. JAV valdžia parėmė 
jų statybą $200.000, bet užkro
vė gana didelius reikalavimus. 
Be to, juos ir toliau kontroliuo
ja. Užtat šie namai įvertinti 
augščiausiu pažymiu A-l. Į juos 
veržiasi lietuviai ir nelietuviai. 
Šiuo metu ten gyvena 119 asme
nų. Vieni jų (apie 60) atvyko čia 
dėl kurios chroniškos ligos, kiti 
— dėl senyvo amžiaus ir įvairių 
negalavimų. Dauguma dabarti
nių gyventojų yra lietuviai — 
94,' kiti 25 kitataučiai. Patekti 
į jų eiles nelengva, nes laukian
čiųjų sąrašas gana ilgas. Čia 
gyvenantieji turi puikias sąly
gas — viskuo yra aprūpinti: ir 
pastoge, ir maistu, ir patarna
vimu, ir pramogomis, ir kultū
rine veikla, ir rankdarbiais, ir 
keramikos atlje ... Visų gerove 
rūpinasi ne tik seserys, bet ir 
6 gydytojai, kalbos bei fizinės 
mankštos terapistės, dantistas, 
kojų specialistas, vaistininkas, 
dietos specialistė. Religiniu pa
tarnavimu rūpinasi kun. V. Za
karas, namų kapelionas. Atski
rame namo sparne gyvena kaip 
pensininkai arba ligoniai — 
prel. Pr. Juras, prel. K. Vasys, 
kun. P. Lekešis.

Gyventojų tarpe yra įvairiau
sių tautiečių .— senosios ir nau
josios ateivijos. Štai, su palydo
ve sesele Sereikyte randame 
jaukiame kambaryje šimtametį 
dzūką nuo Lazdijų Jokūbą Ja
nušką. Koridoriumi viena patar
nautoja stumia ratukuose sėdin
čią senutę ir sako: “Sunku ma
žam ir senam.” Kitame kamba
ryje sėdi ratukuose prof. Ign. 
Končius. Pasirodo, jis fizikas, 
dėstęs tuos mokslus Lietuvos 
universitete, nors plačiau žino
mas kaip etnografinės medžia
gos rinkėjas. Amerikon atvyko 
jis būdamas jau arti pensininko 
amžiaus, bet gavo darbą savo 
srityje ir padarė kaikurių išra
dimų bei patobulinimų. Jis turi 
daug' ko papasakoti, bet trum
pas laikas neleido ilgiau išsi
kalbėti. Netoliese didžiulė salė, 
kurioje vyksta kultūriniai pa
rengimai, rodomi filmai, rengia
mos šventės. Gyventojams čia 
nėra kada nuobodžiauti — pil
na įvairiausių užsiėmimų. Salę, 
koplyčią ar kitas bendro susi
telkimo vietas pasiekti lengva, 
nes poilsio namai yra žvaigždės 
formos — penki sparnai gravi- 
tuoją į centrą. Projektas — 
amerikiečio architekto, nes pa
sak seselės 'Aloyzos, su lietu
viais architektais nesisekė. Ap
lamai, tai didžiulė institucija, 
kuri liudys ateities kartoms lie
tuvaičių vienuolijos darbus ne 
tik savo tautiečiams, bet ir vi
sai Amerikai. N. Pr. Marijos 
seserų vienuolijai šiuo metu va
dovauja sesuo Margarita Barei
kaitė. Pr. G. (BUS daugiau) 

proga. Savo paskaitai jis parin
ko prasmingą motto: “Cezariui 
— kas Cezario”. Nors ir ne su 
visais jo teiginiais klausytojai 
sutiko, tačiau orus diskusijų to
nas nesudrumstė pakilios minė
jimo nuotaikos, kuri taip pat 
liudijo, kad tautinės vienybės 
ideologija, kurią uoliai skleidė 
žymusis mūsų valstybininkas, 
nėra tuščias žodis.

Skatino nepailsti
Atskiriems posėdžiams vado

vavo dr. Norkaitis, čikagietis 
inž. A. Stepaitis, stud. M. Lan
das ir p. Kaestli - Augevičiūtė. 
Tradicinę Tė v y n ė s valandėlę 
VIII. 9 surengė jaunimas, pasi
kvietęs talkon rašyt. Spalį, dai
nininkę L. Stepaitienę ir kun. 
Franzkeit. Savo meninius suge
bėjimus parodė studentai: to- 
rontietis E. Krikščiūnas, muen- 
cheniečiai brolis ir sesuo Her
manai, seserys Pauliukevičiūtės 
ir kt.

Uždarymo dieną šv. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė V. Eu
ropos lietuvių vyskupas dr. A. 
Deksnys. “Nepailskime daryti 
gera” — ragino jis besiskirstan
čius savaitės dalyvius. Rytmeti
nę religinę programą tvarkė 
kun. dr. Jūraitis, jam talkino 
kun. T. Ereminas, kun. K. Sen
kus, kun. dr. P. Celiešius. Ūki
nius reikalus tvarkė O. Linde- 
rienė. Finansine parama prisi
dėjo Vokietijos LB. Savaitė pa
siuntė sveikinimą lietuviams tė
vynėje ir pasaulyje, išreiškė pro
testą Australijos vyriausybei ir 
kreipėsi į Vatikaną, kad daugiau 
dėmesio skirtų Lietuvai. Daly
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J. ir K. Stundžios

M. ir J. Juodagalviai 
.. ...........

STASEI BASTIENEI
mirus, jos vyrą PRANĄ BASTĮ, motiną ir kitus gi
mines skausmo valandoje nuoširdžiai užjau
čiame —

Monika ir Silvestras Bončkai

STASEI BASTIENEI
netikėtai j amžinybę iškeliavus, jos vyrą PRANĄ 
BASTĮ, gimines bei artimuosius liūdesio valandoje 
nuoširdžiausiai užjaučiame —

A+A JULIJĄ NARAKIENg 
amžinybėn palydėję, gilią užuojautą reiškiame 
dukrom — GRAŽINAI, REGINAI, jų šeimom ir 
artimiesiems —

PRANEŠIMAS
seniesiems Toronto

gyventojams
Sniegas nuo viešų šaligatvių bus nemokamai 

nukastas namų savininkams ar nuomininkams, gy
venantiems vienos arba dviejų šeimų namuose, 
jeigu jie gauna senatvės pensiją ir neturi tame 
pastate gyvenančių giminių, jaunesnių kaip 65 
metai.

100 Merton Street

REIKALAVIMAI
Jie turi kreiptis asmeniškai, pateikdami pa

vardę, adresą, senatvės pensijos gavimo įrodymą.
Pareiškimai jau priimami šiose viešųjų darbų 

departamento įstaigose nuo pirmadienio iki penk
tadienio 9-11 vai. ryto ir 12-2.30 vai. po pietų.

425 Old Weston Road
1116 King Street West 381 Greenwood Avenue 
1008 Yonge Street

505 Richmond Street West
Atsineškite vieną šių įrodymų, suteikiančių 

jums teise pasinaudoti minėta paslauga:
1. senatvės pensijos paskyrimo pranešimą,
2. tos pensijos čekį arba jo kopiją.

Jei esate namo savininkas, pridėkite nekilno
jamo turto mokesčių sąskaitą.

786 Dundas Street East

SVARBU
Tiems, kurie šia paslauga jau esate naudojęsi 
anksčiau, nereikia kreiptis asmeniškai. Tik pasi- 
rašykit jums atsiųstą pranešimą ir grąžinkit mums.

R. M. BREMNER, 
Toronto miesto viešųjų darbų 

priežiūros viršininkas

vių buvo apie 150 iš Anglijos, 
Austrijos, Belgijos, Italijos, Iz
raelio, JAV, Kanados, Prancūzi
jos, Švedijos, Šveicarijos, Vokie
tijos. Iš jų minėtini: diplomati
jos šefas min. S. Lozoraitis su 
ponia, ilgametis Sibiro kankinys 
p. Steponavičius, Vatikano pa
reigūnas mons. dr. A. Bačkis, J. 
Glemža, J. Norkaitis, sen., pik. 
Sutkus su ponia, pik. Viršila, p. 
p. Lygumai iš Tel Avivo, litua
nistas dr. Bammesberger, prof. 
R. Ayr e.

Negausių, bet veiklių Šveica
rijos lietuvių dėka XXI lietuviš
kųjų studijų savaitė tapo reikš
mingu visuomeniniu renginiu. 
Tikėkimės, kad jų pavyzdžiu at
eityje paseks ir kitų Europos 
kraštų lietuviai, a. Lembergas

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

|l—BBW
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Išsipildė svajonė - dainavom Europoj
Hamiltono aidiečių įspūdžiai iš ilgos koncertinės kelionės

RŪTA SIŪLYTĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

II
“Aidas” rugpjūčio 20 d. iš 

Anglijos išplaukė laivu Olandi- 
jon. Vėjas pūtė ir nešė laivą, 
bet gaila ne Lietuvon ... Trau
kiniu važiavom per Olandiją. 
Kaip smagu buvo pamatyti ma
lūną. Vis girdėjome pasakas ir 
šokom tautinį šokį apie malūną, 
o dabar pamatėm kaip atrodo.

Rugpjūčio 21 d. Hamburge, 
V. Vokietijoj, pasitiko mus kun. 
V. šarka. Atvažiavo taip pat ir 
studentų padėti mergaitėms 
nešti lagaminus. Visi rūpinosi 
mergaitėmis, net atvežė trupu
tėli užkąsti. Vaišino mus polici
jos namuose šeimininkė lietuvė. 
Paragavome vokiškų dešrelių 
pirmą kartą. Hamburge gyve
nom Katalikų Akademijos pa
talpose. Jos buvo labai puikios. 
Mergaitės gėrėjosi aplinka, ku
ri buvo nepaprastai graži.

Rugpjūčio 22 d. buvo laisva. 
Mergaitės bėgo į krautuves. Gir
dėjom, kad gintaras labai pigus 
Vokietijoje, o kiekvienai lietu
vaitei jo būtinai reikia. Galiu 
drąsiai pasakyti, kad nė viena 
mergaitė nepraleido progos jo 
nusipirkti.

Vakare dainavom labai nefor
maliai. Buvo Lietuvių Savaitės 
atidarymas. Mergaitės susėdo 
ant scenos. Joms buvo pasakyta 
elgtis kaip rimtoje repeticijo
je. Publikai (buvo net vokietis 
profesorius) buvo parodoma, 
kaip vedama repeticija.

Rugpjūčio 23 d. dainavom 
miesto rotušėje, vokiškai sa
kant, Rathaus. Hamburgo mies
to burmistras labai nuoširdžiai 
priėmė “Aidą”. Vaišino viso
kiausiais saldžiais gėrimais. Pa
dainavus tris dainas, mums ap
rodė dalį rotušės. Kambarių 
gražumas nepaprastas. Visur 
rankų išdirbtas auksas, oda, 
blizgantis marmoras. Mergaitės 
greitai susidomėjo istorija ir 
grožiu. Negalėjo tikėti, kad vie
ną tokį kambarį 8-14 metų vai
kai savo rankom išpuošė oda, 
nutapė paveikslus ir t.t. Liūdė
jom pagalvojusios apie Hamil
tono miesto rotušę.

Po pietų turėjome repeticiją, 
nes vakare daug darbo. Nuvy
kom į Hamburgo televizijos sto
tį įdainuoti dainos vokiškai. Ten 
turėjome laukti net 3 valandas. 
Iš televizijos stoties vykom į 
koncertą. Salė didelė, bet pilna 
lietuvių. Žmonės rodė mums 
tikrą nuoširdumą. Jie tiek plojo, 
kad delnai turbūt visų buvo 
raudoni, o mergaitės bijojo, kad 
dainų pritrūks. Karštais ploji
mais išprašė dainų, kurios ne
buvo numatytos programoje. Po 
koncerto akademijoje įvyko šo
kiai. Mergaitės nešoko, bet tru
putį pasižmonėjo.

Rugpjūčio 24 d. rytą reikėjo 
išsikraustyti iš kambarių. Visi 
lagaminai buvo sukrauti valgyk
loje. Kun. V. šarka pasiūlė pa
matyti didžiausią pasaulio uostą. 
Pėsčios nuėjom iki uosto ir lai
vu aplankėm uostą. Kokia lai
vų didybė!

Po pietų lankėm Hamburgo 
miestą. Apžiūrėjome gražesnes

jus sunkiai
uždirbate
pinigus

Ir jums labai rūpi, ką su jais daryti, kai jie atsiranda
Taip, arti jūsų esąs “Royal Bank“ taip pat rūpinasi, kaip ir jūs, ką

daryti su jūsų pinigais. Mes 
turime daugiau 100 metų 
patirtį, todėl galime duoti 
jums labai gerus patarimus, 
ką daryti su pinigais, kad

ROYAL BANK 
the helpful bank

turėtumėte daugiau naudos. Kaip geriausiai 
taupyti. Kaip planuoti jų išleidimą. Kaip per
siųsti pinigus giminėms į namus. Kitaip 
tariant, kaip geriausiai tvarkyti pinigus.

Kodėl neužeiti dar šiandien?
Pasikalbėkite su betkuriuo tar
nautoju. Mes esame visuomet 
pasiruošę jums padėti.

Užėję įsitikinsite, 
kodėl “Royal Bank“
yra žinomos visoje 
Kanadoje kaip 
“paslaugusis 
bankas". 

vietas ir turėjom lietuvę vado
vę, kuri aiškino labai įdomiai. 
Po vakarienės giedojom per Mi
šias. Vyskupas taip pat dalyva
vo. Atsisveikinimui susirinko 
gan daug žmonių. Devintą vai. 
reikėjo važiuoti į traukinių sto
tį, bet nebuvo autobuso. Trauki
nys į Muencheną išvažiuoja 
10.20, o laikas greitai bėga. La
gaminai buvo sukrauti į kelis 
automobilius, o mergaitės važia
vo požeminiu traukiniu. Visos 
bijojom, kad traukinys išvažiuos 
ar lagaminai prapuls ... Nuva
žiavusios lagaminus krovėm pro 
langus ir turėjom tik 4 minu
tes atsisveikinti. Nemažai aša
rų atsirado per visą tą baimės 
momentą.

Rugpjūčio 25 d. ankstų rytą 
p. Grinienė su jaunimo grupe 
“Ratukas” pasitiko “Aidą” 
Muenchene. Pavalgiusios pusry
čius, pėsčios ėjome į viešbučius, 
nes buvo netoli, miesto centre. 
Turėjom pakankamai laiko ap
žiūrėti miestą ir, žinoma, apsi
pirkti. Pietus valgėme Hof- 
braeuhaus. Tai tikrai vokiškas 
restoranas. Muzikantai, bavariš
kai apsirengę, grojo vokiškas 
dainas ir linksmino susirinku
sius žmones.

Vakare, apsirengusios tauti
niais drabužiais, pėsčios per 
miestą keliavom į Kuenstler- 
haus, kur įvyko koncertas. Žmo
nės sužiuro, pamatę tokią gru
pę einant gatve. Gal koks turis
tas manė, kad mes vokietės! 
Koncertas, kaip ir visi kiti, labai 
sėkmingai praėjo, žmonių, pa
lyginus, buvo nemažai, o nuošir
dumas didžiausias. Kiekvienai 
mergaitei buvo Įteikta po gra
žiausią žydinčią gėlę. Buvo 
trumpas priėmimas, kuriame A. 
Grinienė ir kiti sveikino “Aidą”.

Rugpjūčio 26 d. po pietų dai
navome miesto rotušėje. Labai 
gražiai sveikino “Aidą” miesto 
burmistras. Pasikeitėm dovanė
lėmis. Pradėjo lynoti, bet mer
gaitės paskutines valandas Vo
kietijoje praleido linksmai. Rei
kėjo greitai užmiršti Vokietijos 
lietuvių nuoširdumą, kalnus, 
garsųjį vokišką alų (nors nie
kad neužmiršim) ir važiuoti to
liau. Prieš iškeliaujant, “Aidas” 
buvo kun. V. Šarkos apdovano
tas įvairiausiais vaisiais ir bul- 
kutėmis, kad mergaitės neišalk- 
tų. Vėlai vakare traukiniu iš
keliavom į Romą.

(Bus daugiau)

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugeli metų kaip mais
tų, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjam! per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES Ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produKtas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

V. Vokietijoje hamiltoniškio choro “Aidas” dirigentas sol. V. Verikaitis 
įteikia choro įdainuotą plokštelę A. Grinienei, daug prisidėjusiai prie jo 
koncerto rengimo

LIETUVIŲ MOTERŲ SĄSKRYDIS
>

Vokietijos lietuvių bendruomenė
je veikia Vokietijos Lietuvių Mote
rų Klubų Federacija — VLMKF, ku
ri yra General Federation of Wo
men’s Clubs narė. Dabartinę VLM 
KF vadovybę sudaro trejiem metam 
pernai išrinkta valdyba: E. Lucienė 
— pirmininkė, p. Ivinskienė — sek
retorė, p. Glemžienė — kasininkė, 
p. Malinauskienė ir p. Repšienė — 
vicepirmininkės.

VLMFK suvažiavimas įvyko š.m. 
rugsėjo 20-22 d.d. Bad Godesberge 
Annabergo pilies rūmuose. Čia lie
tuvės moterys pademonstravo ne tik 
savo veiklą, bet ir savo tarpusavį so
lidarumą. Suvažiavusiųjų skaičius, 
kartu su stebėtojais ir svečiais, siekė 
arti šimtinės. Tik giliu pilies šeimi
ninko kun. Urdzės rūpestingumu bu
vo galima visus apnakvydinti, nors 
teko ir paties šeimininko asmeninį 
butą iš dalies “okupuoti”.

Pirmoji diena — penktadienis bu
vo numatyta registracijai ir parke 
prie laužo pabendravimui. Tačiau 
esant vėsokam orui, buvo apsispręsta 
tai atlikti prie salėje esamo židi
nio. čia po skanios vakarienės ir 
maldos vyko pasikalbėjimai, dekla
macijos, savos kūrybos skaitymas. 
Iki vėlaus vakaro skambėjo lietu
viška daina. K. šimanauskas parodė 
garsinį filmą iš praeitais metais Ro
muvoje įvykusios XX-sios lietuviškų 
studijų savaitės.

Antrąją dieną — šeštadienį, 10 v., 
VLMFK pirm. E. Lucienė, pradėjusi 
suvažiavimą, pasveikino susirinku
sius. Susikaupimo minute buvo pa
gerbtos mirusios VLMFK narės. Su
važiavimui pirmininkauti išrinkta p. 
Ivinskienė, sekretoriauti — p. Glem
žienė.

Suvažiavimo vardu p. Ivinskienė 
pasveikino namų šeimininką kun. 
Urdzę jo 65 metų amžiaus sukakties 
proga ir įteikė dovaną — lietuviš
kais ornamentais papuoštą odinį 
rankdarbį ir rožę. Kun. Urdzė, dė
kodamas už sveikinimus ir dovaną, 
visas kvietė čia jaustis kaip savuose 
namuose.

Kun. dr. Konstantinas Gulbinas, 
OFM Cap., trumpoje, bet kruopščiai 
paruoštoje paskaitoje gvildeno Ma
rijos Pečkauskaitės - Šatrijos Raga
nos kūrybą. Nors paskaita truko tik 
apie 20 min. (tokios pageidavo ren
gėjos), tačiau atsiradus keletui pa
klausimų, kuriuose buvo paliesti ir 
kiti lietuviai rašytojai — Marijos 
Pečkauskaitės amžininkai, paskaita 
išsivystė tarytum į lietuvių literatū
ros nagrinėjimą ir užtruko dar apie 
valandą.

Po paskaitos kun. Urdzė, šią va
sarą lankęsis Rygoje, papasakojo sa
vo patirtus įspūdžius apie tikinčiųjų 
būklę Lietuvoje. Iš susitikimų su 
okupuotos Lietuvos kunigais patyręs, 
kad į kunigų seminariją stengiasi 
įstoti ateistai — KGB agentai. Tiks
las — ne tik šnipinėti, bet ir kom
promituoti tikinčiuosius. Trūksta vie
nas kitu pasitikėjimo net kunigų 
tarpe. Kun. Urdzė buvęs liudininkas 
faktų, kad ir kunigų tarpe atviras 
pasikalbėjimas yra galimas tik tarp 
keturių akių, o kai atsiranda tre
čias, kalba nutrūksta.

Po pietų visos susirinko į salę, kur 
K. Šimanauskas parodė du filmus: 
vieną iš pereitų metų moterų suva
žiavimo Stuttgarte ir antrą iš Stutt- 
garto moterų klubo 20-mečio jubilė- 
jaus ir Motinos Dienos minėjimo.

šeštadienio programa buvo užbaig
ta susipažinimo vakaru, kurio pra
džioje meninę programą atliko Bonn- 
Koeln apylinkės lietuviai: solistė 
Panse-šimaniukštytė padainavo apie 
10 liaudies dainų, o Bonnos-Koelno 
apylinkės lietuvių jaunimas, vado
vaujamas energingo pirmininko Kiu- 
žausko, pašoko keletą tautinių šokių 
ir padainavo porą lietuviškų dainų, 
šokiams grojo akordeono muzika. 
Ponios Šereikienės suorganizuota 
turtinga loterija davė progos išban
dyti laimę, o gautas pelnas papildė 
VLMFK lėšas.

Trečioji diena, sekmadienis, buvo 
pradėta ekumeninėmis pamaldomis. 
Pilies rūmų koplyčioje prisirinkus 
tikinčiųjų, ypač daug tautiniais dra
bužiais pasipuošusių moterų, šv. Mi
šias atnašavo kun. dr. K. Gulbinas, 
OFM Cap., o turiningą pamokslą pa
sakė evangelikų kunigas Urdzė. 
Abiejų konfesijų tikintieji sutarti
nai giedojo “Pulkim ant kelių”, 
“Prieš Tavo altorių”, “Marija, Ma
rija” ir kitas giesmes.

Po pamaldų moterys skubėjo į 
salę darbo posėdžiui. Čia išsamius 
pranešimus padarė VLMKF valdyba 
ir klubų atstovės. Vietoj diskusijų bu
vo svarstomas moterų veiklos ir or
ganizuotumo praplėtimas, savišalpos 
reikalai ir kiti klausimai. Savišal
pos reikalais patarimų davė suvažia
vimą stebėjęs “Labdaros” draugijos 
pirm. J. Glemža. Svarstybos taip įsi
smagino, kad moterys užmiršo, jog 
seniai jų laukia ant stalų sudėti pie
tų patiekalai. Tik pilies šeimininkių 
“gongo” skambesys nutraukė posė
džius, kad neatšaltų karšti kepsniai. 
Suvažiavimas baigtas Tautos himnu.

Budrus filmų kameros objektyvas 
ir mikrofonas visą suvažiavimo eigą 
užregistravo garsiniame spalvota
me 120 metrų ilgio filme. K. Šim.

Jei norite, kad jūsų sveikinimai ir dovanos būtų tikras džiaugsmas, pasiųskite anksti. Jums tik 
reikia: adresus ant laiškų bei siuntinių užrašyti teisingai ir įskaitomai, pažymėti buto numerį. 
Nepamirškite pašto kodo; užrašykite ir jūsų pačių kodą*) su adresu. Priklijuokite pakankamos 
vertės pašto ženklą. Išsiųskite prieš nustatytą pašto laiką kalėdinėms siuntoms: gruodžio 13 — 

į užmiesčius; gruodžio 17 — mieste.
1974 METŲ PASKUTINĖS KALĖDINIO PAŠTO IŠSIUNTIMO Į UŽSIENIUS DATOS

RITA ROČYTĖ, Stasės ir Prano Ro
čių dukra, gimusi 1952 m. liepos 24 
d. Hamiltone, šiais metais baigė su 
gerais pažymiais universitetą Lon
done ir gavo gamtos mokslų baka- 
laurės laipsnį. Studijoms tęsti gavo 
iš valdžios stipendiją po $5000 į me
tus. Yra pasiryžusi siekti magistrės 
laipsnio, o po to — doktorato. Rita 
Ročytė, baigusi vidurinį mokslą ge
rais pažymiais ir turėdama iš moky
tojų geras rekomendacijas, buvo pri
imta į medicinos fakultetą. J. Š.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

i “Gedimino pilies” 
menė Toronte

Lietuvių Namų Moterų Būrelis, 
įsisteigęs padėti Lietuvių Namams 
ir įžengęs į antruosius veiklos metus, 
savo veiklą pasuko kultūrine link
me. Jei Lietuvių Namų valdybos tiks
las yra sutelkti lėšas namų remon
tui bei jas tvarkyti, tai LN Moterų 
Būrelio tikslas išplėsti kultūrinę 
veiklą, kad Lietuvių Namai taptų 
kultūriniu židiniu.

Praėjusį pavasarį pradėta ta link
me planuoti. Pirmiausia numatyta iš- 
dekoruoti III-čio augšto salę pagal 
archit. dr. A. Kulpavičiaus projek
tą senoviškame “Gedimino pilies” 
menės stiliuje. Ji bus dedikuota 
paminėti 650 metų sukakčiai nuo 
Vilniaus, kaip sostinės, įkūrimo. Ji 
kiekvienam atsilankiusiam primins 
mūsų šimtmetinę praeitį. Juk ne tik 
kanadiečiai, bet ir mūsų jaunimas 
pamiršta, kokia sena mūsų tautos 
bei valstybės istorija, nes kasmet mi
nimas tik 22 metų nepriklausomybės 
laikotarpis.

Menė bus pritaikyta meno paro
doms. Kiek sąlygos leis, ji bus nau
dojama tik lietuviškiems reikalams 
— mūsų dailininkų parodoms, pa
skaitoms, literatūros vakarams ir t.t.

Menės atidarymas įvyks š.m. lap
kričio 9 d. Atidarymo iškilmėms ruo
šiamasi labai intensyviai. Vasaros 
pradžioj buvo paruošti metmenys. 
Specialų istorinį montažą “šimtme
čių Lietuva” sudarė būrelio narė 
Elena Kudabienė, Hamiltono teatro 
“Aukuro” režisorė. Montažą atliks 
eilė “Aukuro” aktorių, Toronto Stp. 
Kairio muzikinio vieneto skautės 
kanklininkės, vad. Snaigės Valiū- 
naitės, ir torontiškės vaidilutės, ku
rias išraiškos judesių moko L. Krikš- 
čiūnaitė-Ranosz.

Montažui ruošiamasi su dideliu at
sidėjimu Hamiltone ir Toronte. Da
romos repeticijos, gaminamos deko
racijos, siuvami drabužiai aktoriams. 
Režisuoja ir pati dalyvauja E. Dau- 
guvietytė-Kudabienė, kurios rūpes
čiu dar ir šiandien tebeveikia vie
nintelis Kanadoj belikęs lietuviškas 
teatras. Montažas visus vieną va
landą ves per “Šimtmečių Lietuvą”.

Į atidarymą kviečiami Kanados 
valdžios atstovai, korespondentai ir 
Toronto lietuvių visuomenė. Po pro
gramos bus šilta vakarienė ir šokiai.

Atidarymo iškilmėms Lietuvių Na
mų v-ba baigia įrengti scenos ap
švietimą, uždangą ir kambarius ak
toriams.

Menės patalpose š.m. gruodžio 
mėn. pradžioj numatyta meno paro
da. Sekančiais metais planuojama su
rengti Čiurlionio minėjimą, eilę pa
rodų bei paskaitų. Apie tai smulkiau 
bus paskelbta spaudoj.

LN Moterų Būrelis sutarė bendra
darbiauti su Toronto Lietuvių Stu
dentų Klubo v-ba kultūrinėj veikloj:

Dėl sunkesnių siuntų kreipkitės į

KUR SIUNČIAMA ORO PAŠTU 
UŽKLIJUOTI LAIŠKAI IR 
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D. BRITANIJA IR 
Š. AIRIJA gruodžio 13 gruodžio 13 lapkričio 22 gruodžio 6 lapkričio 8
AIRIJOS RESPUBLIKA gruodžio 12 gruodžio 12 lapkričio 22 gruodžio 6 lapkričio 8
EUROPA gruodžio 6 gruodžio 6 lapkričio 8 gruodžio 5 spalio 18

ARGENTINA, BRAZILIJA, 
URUGVAJUS, PARAGVAJUS, 
HAITI IR OLANDIJOS 
ANTILAI gruodžio 6 gruodžio 6 spalio 25 gruodžio 2 spalio 18
KUBA gruodžio 5 gruodžio 5 spalio 25 lapkričio 29 spalio 4
KITOS VALSTYBĖS 
VIDURIO BEI PIETŲ 
AMERIKOJ IR 
KARIBŲ JŪROJE gruodžio 6 gruodžio 6 lapkričio 4 gruodžio 6 spalio 18

AFRIKA gruodžio 6 gruodžio 6 lapkričio 1 lapkričio 29 spalio 1 1
AZIJA gruodžio 6 gruodžio 6 lapkričio 8 lapkričio 29 spdlio 1 1
RAMUSIS VANDENYNAS 
(ĮSKAITANT AUSTRALIJĄ IR
N. ZELANDIJĄ) gruodžio 6 gruodžio 6 lapkričio 1 lapkričio 29 spalio 1 1
KANADOS KARIUOMENEI 
į UŽSIENIUS
ANGLIJA gruodžio 13 gruodžio 13 lapkričio 18 gruodžio 6 lapkričio 18
KIPRAS gruodžio 6 gruodžio 6 lapkričio 18 lapkričio 29 lapkričio 18
LIKUSIOJI EUROPA gruodžio 6 gruodžio 6 lapkričio 18 gruodžio 5 lapkričio 18
ARTIMIEJI RYTAI gruodžio 6 gruodžio 6 lapkričio 18 lapkričio 29 lapkričio 18

sovo rajono paštininkų

w x Postes Canada 
IBF Canada PostB Bryce Mackasey, Ministre Bryce Mackasey, mlnlater

Išsiųskite anksti ir paskleiskite 
Kalėdų džiaugsmų

*) Kalėdinių adresų sąrašams kodo 
ženklai nurodomi nemokomai

NAUJA SPAUSTUVĖ HAMILTONE
Jonas Enskaitis, baigęs šį pa

vasarį Toronto Ryersono Poli
technikos Institutą, atidarė Ha
miltone litografinę spaustuvę. 
Norėdamas arčiau susipažinti su 
naująja įmone, nuėjau jos ap
lankyti.

Lange moderni iškaba “Li- 
thuanica Graphics”. Tame pat 
name yra Kriaučiūno smulkme
nų ir maisto krautuvė. Taigi, 
lietuviai jungiasi prie lietuvių. 
Spaustuvės patalpa erdvi. Ne
maža raštinė, rinkimo, laužymo, 
spausdinimo ir foto skyriai. Jau
nąjį verslininką randu prie ra
šomojo stalo įsigilinusi į nau
jus projektus.

— Kaip sekasi įsikurti? — 
kreipiuosi į spaustuvininką.

— Beveik įsikūrėm. Ilgėliau 
užtruko, kol gavome naujas ma
šinas, kol jas sumontavome. Da
bar svarbiausi darbai jau baig
ti. Šią savaitę pradedu dirbti 
spaustuvėje pilną laiką.

— Mokslus baigėte, rodos, 
pavasarį, tai kur dirbote per 
vasarą?

— Studentaudamas trejus 
metus per vasaros atotsogas dir
bau “DeFesko”, tad ir paskuti
nę vasarą, nors ir jau ne studen
tas, dirbau ten pat. Norėjau pa
lengvinti įsikūrimą.

— Kokio tipo bus Jūsų spaus
tuvė ir kokių darbų imsitės?

— Mūsų spaustuvė yra lito- 
grafinė. Pagrindinis spausdini
mas atliekamas ofsetu, t.y. fo
tografiniu būdu. Žinoma, spaus
dinsime viską, bet ypač knygas 
ir žurnalus. Patarnausime ir lie
tuviams. Jiems esu numatęs da
ryti net 10% nuolaidą. Mūsų 
renkamoji mašina (Compugrap- 
fic) turi visus lietuviškus šrif
tus. Jau turime sudarę sutartis 
su leidėjais spausdinti šias kny
gas: M. Aukstaitės “Ant marių 
kranto” (romanas iš I D. karo 
ir pokario laikų Lietuvoje, apie 
400 psl.); Antano Klajūno (auto
rius Lietuvoje) “Requiem” (poe
tiniai - filosofiniai atsiminimai, 
gausiai iliustruoti moderniais 
piešiniais; dailininkas irgi Lie
tuvoje). Rankraštis gautas slap
tai; J. Kaributo “Atsiminimai 
apie teatrą nepriklausomoje 
kaikurios parodos bei paskaitos bus 
perkeliamos iš Lietuvių Namų į To
ronto univeristeto patalpas.

Planai gražūs, reikalaujantys daug 
darbo. Tikimasi, rengėjų pastangas 
Toronto visuomenė įvertins savo at
silankymu. Vilija

LIETUVIŠKOJI SPAUDA —
• MŪSŲ TAUTINĖ ŠVIESA. •
• Remkime ją ir skleiskime! • 

Lietuvoje” (apie 300 psl.); P. 
Enskaičio “Rūtos ir lelijos” 
(skautiški nuotykiai, apie 200 
psl.); B. Milašiaus “Neuždirbtą 
naudą svetimi vėjai gaudo” (kri
minalinis romanas); kun. K. 
Burbulio “Gyvoji Evangelija” 
(apie 400 psl.).

— Tai daug knygų, — sušu
kau nustebęs, — ar ne keletą 
metų truks, kol jas išleisite?

— O, ne. Naująja mašina vie
na rinkėja surenka į valandą 
apie šešis knygos puslapius. 
Spausdiname iš karto 16 pusla
pių. Taigi, vidutinę knygą gali
me išleisti per porą savaičių.

— Kaip su lietuvių kalba? 
Jūs visą laiką mokėtės angliš
koje mokykloje.

— Lietuviškai kalbu neblo
gai. Kiek sunkiau su lietuviška 
rašyba. Bet man padeda tėvelis. 
Jis turėjo spaustuvę ir leidyklą, 
yra išleidęs kelis desėtkus lietu
viškų knygų. Pasinaudosime pa
slauga ir kitų kalbininkų. Taip 
vieną rankraštį peržiūrėjo ir 
kalbą taisė kalbininkas VI. Kul
bokas. Mums talkina ir kiti spe
cialistai, pvz. dail. A. Trumpic- 
kas, fotografas V. Beniušis ir kt.

— Ar nemanote ir patys leis
ti lietuviškų knygų?

— Mūsų įmonė registruota 
kaip “Printing & Publishing 
Co.” Apie tai galvojame, bet kol 
kas nieko konkretaus neturime.

Jonas Enskaitis aprodė savo 
naująją spaustuvę ir paaiškino 
kaikurių mašinų veikimą. Dau
guma mašinų yra visai naujos, 
modernios —- paskutinis techni
kos žodis, čia įjungta ir buvusi 
“Rūtos” spaustuvė. Palinkėjau 
jaunam verslininkui sėkmės. 
Džiugu, kad ši įmonė planuoja 
padėti ir lietuviškam reikalui. 
Jo įmonė pasiekiama šiuo adre
su: 311 Barton St. E., Hamilton, 
Ont. Tel. 529-6302.

B. Milašius

Jonas Enskaitis, įsteigęs naują 
spaustuvę Hamiltone
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© PAVERGTOJE TEVYHEJE
PARODA DANIJOJE
Danijos sostinėje Kopenhagoje 

spalio 11 d. atidarytoj Sovietų Są
jungos prekybos ir pramonės paro
doj, kuri truks iki spalio 24 d., at
skiro skyriaus susilaukė ir okupuota 
Lietuva. Jį suprojektavo architektas 
V. Šepkus, apipavidalino “Da:lės” 
kombinatas, medžio skulptūra “Mer
gaitė su duona” papuošė dail. Vladas 
Žuklys. Skyrius užima beveik ketvir
tadalį visos parodos ploto. Tokiu 
Maskvos dosnumu netenka stebėtis, 
kai paskaitai ministerių tarybos pir
mininko I pavaduotojo Ksavero Kai
rio jau rugsėjo 17 d. “Komjaunimo 
Tiesoj” nušviestus tikslus: “Skyriaus 
ekspozicija atspindės Tarybų Lietu
vos ekonomikos ir kultūros laimėji
mus, pasiektus broliškoje tarybinių 
tautų šeimoje, parodys, kad Tarybų 
valdžios sąlygomis nedidelis agrari
nis Pabaltijo kraštas tapo išsivysčiu
sia industrine kolūkine respublika. 
Bus parodytos respublikos eksporto 
galimybės, demonstruojami geriau
sių įmonių gaminiai, atsispindės Ta
rybų Sąjungos Komunistų partijos 
XXIV suvažiavimo nutarimų ir de
vintojo penkmečio plano vykdymo ei
ga ...” Pabrėžęs okupuotos Lietuvos 
priklausomybę Sovietų Sąjungai, K. 
Kairys toliau aiškina bene svarbiau
sią parodos tikslą: “Istorinių doku
mentų fotokopijos pasakos apie Ta
rybų valdžios paskelbimą Lietuvoje 
1918 metais, Lietuvos Komunistų 
partijos pogrindžio kovas, apie Ta
rybų valdžios atkūrimą 1940 me
tais ...” Taigi, dalyvavimu parodoje 
bus stengiamasi įrodyti, kad Lietuva 
pati įsijungė j Sovietų Sąjungą ir 
negali atsidžiaugti laimėjimais. To
kią propagandinę liniją, matyt, su
aktualino Australijos ir N. Zelandi
jos darbiečių vyriausybių paskelbtas 
Pabaltijo atidavimas Sovietų Sąjun
gai. Labai galimas dalykas, panašaus 
dėmesio kitose sovietinėse parodose 
susilauks ir Latvija su Estija.

PUODŽIŲ DIENA
Lietuvos puodžių dieną rugsėjo 21 

Šiauliuose surengė liaudies meistrai 
ir pramonės darbuotojai, šventės 
pradžią paskelbė miesto gatvėmis 
pradundėjęs kvieslys su jį lydinčiais 
kaimiškos kapelos muzikantais. Mi
nias žmonių su senąja keramika su
pažindino Šiaulių kultūros rūmuose 
veikusi speciali paroda, o dabartinius 
kūrinius puodžiai buvo sutelkę Kaš
tonų alėjoje. Bene didžiausio dėme
sio susilaukė įvairios puodžių varžy
bos prie žiedimo staklių ant didžiu
lės pakylos. Vertintojų komisija puo
džių puodžiumi pripažino 52 metų 
amžiaus Vladą Damkų iš Kuršėnų. 
Daugiausia prizų betgi surinko klai
pėdiečių liaudies meistrų Vilimų šei
ma. Marijona Vilimienė, sulaukusi 
jau 82 metų amžiaus, laimėjo pri
zą už liaudies meno tradicijų puose
lėjimą, jos sūnus Jonas — už origi
naliausią puodynę, anūkas Egidijus 
— už gražiausiai nulipdytą švilpynę. 
Prizus taipgi gavo ir senosios kera
mikės dukra Irena su marčia Leo
kadija. Teatralizuotą koncertą “šil
tas gražus' rudenėlis” surengė Šiau
lių saviveikliniai kolektyvai ir kai
miškos kapelos iš Alytaus, Rokiškio, 
Gargždų, šventės garbės svečiais 
buvo mažeikietis kalvių kalvis P. 
Mažiekis, audėjų audėja klaipėdietė 
E. Beinorienė, verpėjų verpėja kre- 
tingietė B. Puškorienė, drožėjij dro
žėjas vilnietis I. Užkurnis.

PROPAGANDINIS ŽURNALAS 
Propagandos sustiprinimą sovietų 

okupuoto j Lietuvoj liudija žurnalo 
“Laikas ir Įvykiai” pertvarkymas. 
Jis padarytas oficialiu vilniškės kom
partijos centrinio komiteto žurnalu, 
o vyr. redaktoriaus pareigos yra pa
tikėtos Vytautui Miniotui, vienam iš
tikimiausių maskvinės propagandos 
žurnalistų. Karjeros pakopose jam, 
atrodo, daug padėjo lietuvių išeivi
jos institucijų juodinimas ir turbūt 
su KGB turimi ryšiai. Daug kam 
yra kilęs įtarimas, kad medžiagą 
kaikuriem jo rašiniam tegalėjo pa
rūpinti KGB. “Tiesos” rugsėjo 18 d. 
laidoj V. Miniotas rašo: “Žurnalui 
“Laikas ir įvykiai” keliami šie pa

grindiniai uždaviniai: nušviesti TS 
KP (sovietų kompartijos — V. Kst.) 
ir Tarybų valstybės (Sovietų Sąjun
gos — V. Kst.) vidaus bei užsienio 
politikos klausimus, svarbiausias res
publikos, miestų, rajonų partinių or
ganizacijų priemones; apibendrinti 
politinio-masinio darbo patirtį; teik
ti metodinę paramą agitatoriams, po- 
litinformatoriams; spausdinti infor
macinę medžiagą, teikti konsultaci
jas, atsakyti į darbo žmonių klausi
mus. Kaip matote, programa atsa
kinga ir plati. Siekdama ją įgyven
dinti ir patenkinti skaitytojų po
reikius, žurnalo redakcija ypatingą 
dėmesį skirs politiniam švietimui. 
Tam įsivedame nuolatinį skyrių. 
Kiekviename žurnalo numeryje gvil
densime svarbiausias dienos aktuali
jas. Joms — speciali redakcijos skil
tis. Pranešėjai, lektoriai, agitatoriai, 
politinformatoriai žurnalo puslapiuo
se ras metodinių patarimų, plačią in
formaciją tais klausimais, kurie ypač 
rūpi ideologiniams darbuotojams...” 
Žurnalas, pakeitęs formatą į dides
nį, bus leidžiamas kas dvi savaitės. 
Pirmąjį numerį V. Miniotas žada iš
leisti spalio mėnesį.

PAMINKLAS KOMJAUNUOLIAMS 
“Komjaunimo Tiesa” rugpjūčio 30 

d. persispausdino iš “Vakarinių Nau
jienų” M. Tamašausko pranešimą 
apie Vilijampolėje statomą pamink
lą komjaunuoliams. Taigi, kauniečiai, 
miesto centre susilaukę visiem didie- 
šiem miestam privalomo Lenino pa
minklo, dabar turės pagerbti ir jo 
komjaunuolius. Jų paminklo projek
tą paruošė Vilniaus “Dailės” kombi
nato architektas G. Baravykas su 
konstruktoriais V. Vielium ir R. Pra
naičiu. Paminklui parinkta Neries 
pakrantė, kur II D. karo metais bu
vo žydų getas. Mat, jame veikė slap
ta komjaunimo organizacija, sprog
dinusi šaudmenų sandėlius, platinusi 
prosovietinius atsišaukimus, siuntusi 
savo narius į sovietų partizanų bū
rius. Paminklas komjaunuoliams bus 
pastatytas specialiai Įrengtoje aikš
telėje, kuriai iškloti reikės apie 2.000 
kv. metrų dolomitinių ir 3.000 kv. 
metrų betoninių plytelių. Aikštelėje 
bus paliktas čia jau augantis gojelis, 
įvestas originalus apšvietimas, pa
statyti suolai, pasodinta eglių, juo
dųjų pušų, karpuotųjų beržų, baltųjų 
sedulų bei kitokios dekoratyvinės aug
menijos. Pats paminklas, turintis tris 
akcentus, bus nulietas iš bronzos. Jo 
postamento apimtis — 1000 kv. m.

ASDRĖS TVENKINIAI
Tarnėnų marias Vilniaus rajone 

sukurs Asdrės upės užtvanka, įren
giama toje vietoje, kur jon įteka 
Totorinės upelis. Užtvankai bus pa
naudota apie 150.000 kubinių metrų 
grunto. Po dvejų metų čia sutyvu- 
liuos dirbtinis ežeras, kurio vande
niu bus drėkinami Vilniaus agrozoo- 
technikumo mokomojo ūkio laukai ir 
kurio pakrantės taps poilsiavietėmis. 
Antrąją Asdrės užtvanką Trakų ra
jone planuoja žvejai mėgėjai.

ŽEMAITĖS GIMTINĖ
A. Andrišiūnas, apsilankęs rašyto

jos žemaitės gimtinėje, “Valstiečių 
Laikraščio” 115 nr. atskleidžia liūd
noką vaizdą: “Netoli nuo Plungės, 
pakeliui į Skuodą, užrašas byloja: 
Žemaitės muziejus — 1,6 km. Ta
čiau Į muziejų nepraleidžia sugriu
vęs Litelis. Teko aplink važiuoti dvi
gubai toliau ir klausinėtis kelio. Pa
galiau mes Žemaitės gimtinėje sody
boje, esančioje Šateikių tarybinio 
ūkio teritorijoje. Tikrosios muzie
jaus šeimininkės neradome. Pasi
kvietė kaimynę, apžiūrėjome muzie
jų. Miela malonu buvo. Tačiau šiek 
t ek apmaudas apima, kai pamąstai 
apie muziejaus dabartinę būklę. 
Prasta kelvietė. Sodybos aplinka ne
sutvarkyta. Neatnaujinta muziejaus 
ekspozicija. Pavyzdžiui, čia yra Kap
suko rajono Žemaitės kolūkio nuo
trauka. Tik pagal ją vargu ar galima 
būtų šiendien atpažinti kolūkį. Ma
tyt, Telšių muziejus savo filialiui ne
pakankamai skiria dėmesio. Gal ir 
Šateikių tarybinis ūkis galėtų muzie
jų papildyti ir pagražinti jo ap
linką.” V. Kst.
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® LIETUVIAI PASAULYJE

NIAGARA - ON - THE - LAKE
DEMONSTRACIJĄ PRIES AUST

RALIJOS PREMJERĄ G. Whitlamą, 
jam staiga pasirodžius šiame isto
riniame Kanados miestelyje, baltie-

tą pačią dieną palaidojo ir brolį Ma
tą Lietuvoje. Matas Janušonis, buvęs 
Lietuvos kariuomenės karininkas, po 
ilgos tremties tik prieš keletą metų

LONDONE
• Bufetas, baras, gera muzika
• Pradžia — 7.30 valandą vakaro
Visus dalyvauti maloniai kviečia rengėjai —

KLB Londono apylinkės valdyba

spalio 26, šeštadienį, 
parapijos salėje
(1414 Dundas Street E.)

čiai surengė prie “Pillar and Post” 
viešbučio, kur užpernai buvo apsisto
jusi ir karalienė Elzbieta. Surengti 
didesnio masto demonstracijai nebu
vo laiko, bet visdėlto susirinko apie 
50 baltiečių su maždaug 30 plakatų. 
Kai G. Whitlamas su palydovais at
važiavo šešiais automobiliais, jį savo 
protestu triukšmingai pasveikino bal- 
tiečiai. G. Whitlamas matė plakatus 
ir pro juos skubiai įsmuko viešbutin. 
Kadangi miestelis teturi apie 3.000 
gyventojų, ir gausumu nepasižymė
jusi baltiečių demonstracija šiam so
vietų simpatikui turėjo padaryti gan 
stiprų įspūdį. Jos didelę nuotrauką 
su lengvai išskaitomais baltiečių pla
katais ir atitinkamu parašu spalio 
7 d. laidoj įsidėjo “The St. Catha
rines Standard”, primindamas, kad 
demonstracijų G. Whitlamas yra su
silaukęs visoje savo kelionėje po Š. 
Ameriką. Kor.

Niagara Falls, Ont.
STASIO JANUŠONIO dvi seserys 

ir brolis mirė beveik tuo pačiu lai
ku. Kai laidojo seserį Veroniką JAV,

buvo grįžęs Lietuvon. Veronika iš
augino dukterį ir sūnų, kuris yra la
kūnas, JAV karo aviacijos kapitonas. 
Niagaros pusiasalio lietuviai Stasiui, 
jo šeimai ir giminėms reiškia gilią
užuojautą. Kor.

Calgary, Alberta
RUDENS SOKIUS Tuxedo Com

munity svetainėje rugsėjo 21 d. su
rengė apylinkės valdyba. Pirm. A. P. 
Nevados pakviesti, dalyvavo Kalga- 
rio burmistras Rod Sykes su žmona 
ir moterų organizacijų veikėja Rose
mary McBain. Iš Lethbridge buvo at
vykę p.p. A. Valneriai, J. Brūzga. 
Dalyvių tarpe taipgi buvo mūsų vie
nintelė menininkė p. Zubytė-Molson 
su savo svečiais iš Los Angeles. Va
karas pasižymėjo dalyvių puošnumu, 
kultūringa bei linksma nuotaika. 
Alus buvo nemokamai tiekiamas iš 
statinės. Skanius užkandžius pagami
no ponios Nevadienė, Gluoksnienė ir 
Dibulskienė. Ačiū joms už pasiauko
jimą ir nuoširdumą. Orkestras dau
giausia grojo valsus, polkas ir lietu
viškus šokius. Į pastaruosius įsijun
gė ir mūsų svečiai, ypač burmistras 
R Sykes, geriau už lietuvius su p. 
Nevadienę pašokęs “Suktinį”.

LIUDAS BRŪZGA, nuoširdus mū
sų LB apylinkės narys ir buvęs val
dybos pirmininkas, jau trečia savaitė 
gydosi Foot Hills ligoninėje. Jam 
padaryta sunki, bet sėkminga ope
racija. Pavojaus gyvybei ar sveika
tai nėra.

APYLINKĖS VALDYBA yra pa
rūpinusi nemažą skaičių lietuviškų 
knygų centrinei Kalgario bibliote
kai, 7 Ave. S.E., ir keliolika knygų 
apie Lietuvą anglų kalba. Jų tarpe 
yra trys “Encyclopedia Lituanica” 
tomai, “Lithuanians in Canada” ir 
kt. Bibliotekos vedėjai skundėsi apy
linkės pirmininkui, kad yra labai ma
žai lietuvių skaitytojų. Malonėkite 
naudotis šia paslauga.

KLB KALGARIO APYLINKĘ per
nai jaudino dažnos senosios kartos 
lietuvių mirtys. Šiemet turėjome tik 
vienerias a.a. Zosės Norvilienės lai
dotuves ankstyvą pavasarį. Velionė 
buvo kilusi iš Žemaitijos, pas savo 
sužadėtinį Kazį Norvilą atvykusi 
1928 m., kai jis kūrėsi Bentley mies
telio apylinkėj, kirsdamas mišką savo 
160 akrų būsimam ūkyje. Jiedu tu
rėjo daug vargo ir sunkaus darbo, 
kol tą ūkį, iškirtę medžius, padidino 
iki 480 akrų, įsigijo modernias ūkio 
mašinas, išaugino gražią kaimenę 
galvijų. Prieš penkerius metus pasi
statydino gražius namus ir, palikę 
ūkį tvarkyti sūnui Povilui, persikė
lė Bentley miestelin. Velionė, be
rods, buvo 67 m. amžiaus, labai links
mo ir nuoširdaus būdo. Ji ir jos vy
ras Kazys labai mėgo lietuvių su
eigas, dažnai lankydavo LB parengi
mus, nors iki Kalgario jiems buvo 
daugiau kaip 120 mylių. Mirė krau
jo išsiliejimu, greitąja pagalba veža
ma Edmontonan. Palaidota su kata
likų apeigomis iš Bentley šventovės 
šio miestelio kapinėse. Giliame liūde
syje paliko savo vyrą Kazį, sūnų Po
vilą, marčią, du vaikaičius ir visą lie
tuvių bendruomenę.

KALGARIO LIETUVIAI šiemet 
susilaukė daug vestuvių. Ponios Ma- 
tulionytės-Varboon dukra ištekėjo už 
svetimtaučio. Ji ir jos motina yra gi
musios Kalgaryje. Vestuvių puoto
je Tuxedo salėj dalyvavo daug lie
tuvių. Antano Mickevičiaus sūnaus 
jungtuvių apeigos įvyko katalikų 
šventovėje, vaišės — lenkų salėje. 
Nuotaka svetimtautė. Jaunasis ir jo 
tėvai yra gimę ir augę Montrealyje, 
laisvai vartoja lietuvių kalbą. Jo tė
vas yra Kalgario Lietuvių Draugijos 
pirmininkas. Po daugelio metų turė
jome ir grynai lietuviškas vestuves 
— Henriko Šukio su Debbie Raste
nyte. Jaunasis yra gimęs Rytų Ka
nadoje, jaunoji — Kalgaryje. Abu 
gražiai kalba lietuviškai. Henrikas 
yra mūsų LB apylinkės valdybos na
rys jaunimo reikalams. Jaunosios tė
vas Leonas Rastenis — veiklus LB
rėmėjas, buvęs apylinkės valdybos 
pirmininkas. Vestuvių pokylis buvo 
surengtas puošnių YWCA rūmų sa
lėje. Spalio mėnesį už svetimtaučio 
išteka p. Kavaliauskytė. Jos tėveliai
dalyviais gausias vestuves rengia len
kų salėje. Korespondentas

I SPALIO 
i MĖNUO- 

.■ MARIJOS 
I MĖNUO.

Marijos Fatimos statula, 
popiežiaus Pauliaus VI vai- ; 
nikuota 1973 m. gegužės 9 d. I

Kalbėkime kasdien Rožinį 
už pavergtą Lietuvą, 
prašydami laisvės!

S HAMILTON’"
ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 

KLUBO “Giedraitis” šaudymo varžy
bos įvyks spalio 20, sekmadienį, sa
voj šaudykloj. Bus šaudoma į mo
lines lėkštes (trap) ir 22 kalibro šau
tuvais. Su jais bus varžybos ir jau
nuoliams, nepilnamečiams. Toj pa
čioj šaudykloj lapkričio 17 d. klu
bas rengia tarpklubinį šaudymą 
(trap). Registracija į visus šaudy
mus — nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. Laimė
tojams skiriamos premijos. Valdyba

KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 
skyriaus metinis parengimas bus lap
kričio 9 d. J. Centre. Meninę pro
gramą sutiko atlikti sol. J. Sriubiš- 
kienė iš Toronto ir Hamiltono teat
ras “Aukuras”. Be to, bus loterija, 
kurią organizuoja ižd. Br. Grajaus
kas. Turį loterijai laimikių prašomi 
skambinti organizatoriui tel. 544- 
4829. Fondo komitetas kviečia visus 
hamiltoniečius bei apylinkių lietu
vius gausiai dalyvauti šiame baliu
je ir paremti šalpos darbą. Jame 
taipgi įvyks supažindinimas su abitu
rientais. Visi abiturientai, baigę XII 
gimnazijos klasę, prašomi registruo
tis pas KLB Šalpos Fondo vicepirm. 
K. Norkų tel. 383-6597. Šia proga 
kiekvienam bus įteikta po knygą.

SPALĮ ŠALPOS MĖNESIU yra pa
skelbęs KLB Šalpos Fondo Hamil
tono skyrius. Visi hamiltoniečiai ta 
proga bus aplankyti šalpos darbuoto
jų. Kiekvienas lietuvis yra prašomas 
neatsisakyti paaukoti šalpos reika
lams. Juk esame pajėgūs padėti į 
vargą patekusiems tautiečiams. To
dėl visi prisidėkime savo auka prie 
šio kilnaus šalpos darbo. J. Astas

paprašytas sutiko papildyti Šalpos 
Fondo komitetą. Visas komitetas jam 
nuoširdžiai dėkoja už įsijungimą.

MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS”, 
pakviestas Lietuvių Tautinės Sąjun
gos, spalio 12 d. koncertavo Baltimo- 
rėje. Lapkričio 30 d., kviečiamas 
BALFo, koncertuos Čikagoje, Mari
jos gimnazijos auditorijoje. Lapkri
čio 6, trečiadienį, 7.30 v. vak., “Ai
das” atstovaus lietuviams rudens 
muzikos ir šokių festivalyje Barton 
bibliotekos patalpose, 571 Barton St. 
E. Visi kviečiami dalyvauti. J. P.

NORIME VISIEMS PRIMINTI, 
kad ateitininkų vykdomas laikraščių 
rinkimas (“paper drive”) jau eina 
prie galo ir baigsis spalio 26 d. Jei
gu dar turite atliekamų laikraščių, 
spalio 20, sekmadienį, atvežkite į sa
lę po betkurių mišių arba skambin
kite Rūtai Šiūlytei tel. 389-5112 ar 
Inai Vainauskaitei tel. 528-5646, ir 
laikraščiai bus paimti iš jūsų namų. 
Prašome paremti mūsų veiklą.

Dalia Pajarskaitė
H. S. K. KOVAS SUSIRINKIMAS 

— spalio 20, sekmadienį, tuojau po 
11 vai. pamaldų, parapijos salėje. 
Bus renkama nauja valdyba, apta
riama tolimesnė sporto veikla. Kvie
čiami sportininkai, rėmėjai ir visi, 
kurie domisi sportu. Valdyba

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 25 metų 
sukakties šventė rengiama Toronte 
spalio 27, sekmadienį, 5 v.p.p., Ana
pilio salėje Mississaugoje. Bus kul- 
tūrinė-koncertinė dalis ir banketas. 
Kviečiami dalyvauti ir hamiltonie
čiai. Kvietimai gaunami Hamiltone 
pas J. Pleinį.

ĮSPŪDINGA VILNIAUS DIENA
Įspūdingą Vilniaus Dieną Hamil

tone surengė T. Fondo skyrius. Mi
nėjimas buvo pradėtas jo pirm. Alf. 
Patamsio įžanginiu žodžiu, kun. L. 
Januškos invokacija, prel. dr> J. Ta- 
darausko, Kanados TF įgaliotinio A. 
Kuolo ir KLB Hamiltono apylinkės 
pirm. L. Skripkutės sveikinimais. 
Dienos paskaitininke buvusi Vilniaus 
krašto mokytoja P. Ancevičienė iš 
Otavos savo žodį pradėjo įdomia ci
tata iš Vilniaus Vytauto D. gimnazi
jos direktoriaus M. šikšnio sveikini
mo, pasakyto 1926 m. sutikimo pro
ga. Jis tada kalbėjo apie įžengimą 
į antrąjį šimtmečio ketvirtį, kuris 
jau priklausysiąs kitai, naujų žmonių 
kartai. Linkėjo ir ragino, kad ta jau
na ateinančių lietuvių karta degtų 
ta pačia meile savo tautai ir tuo pa
čiu laisvės troškimu. Paskaitininke 
priminė, kad mes neužilgo pradėsi
me jau paskutinį šio šimtmečio ket
virtį ir- kad to didžiojo lietuvininko 
bei pedagogo tada tarti žodžiai taip 
pranašiškai tinka mums ir šiandien. 
P. Ancevičienė gyveno visą laiką 
lenkų okupuotame Vilniaus krašte ir 
stebėjo viską inteligentės akimis. Vi
sa tai ji čia labai suglaustai bandė 
atpasakoti dėl Vilniaus niekad nenu
rimstančiai lietuviškai publikai. Ha
miltoniečiai nėra paskaitininkų my
lėtojai, bet P. Ancevičienė buvo iš
klausyta su didele atida.

Meninėje programos dalyje pama
tėme ir išgirdome Toronto “Varpą”, 
apie 40 dainininkų, kurių iš viso yra 
daugiau kaip 50. Moterys — gražiom 
baltom suknelėm su raudonom ro
žėm. Jei amžiaus metuose ir yra svy
ravimo, tai vienodas apdaras jo ne
išryškina. Su vyrų grupe jau ne taip. 
Bet vyriškųjų balsų skambesys greit 
įtikina, kad muzikiniu požiūriu čia 
esama labai glaudaus vieneto. “Var
po” garsinti nebereikia. Jis turi gerą

vardą įsigijęs jau su savo pirmuoju 
dirigentu muz St. Gailevičium. Nau
jajam vadovui muz. J. Govėdui tik 
tenka jį išlaikyti toj pačioj augštu- 
moj. Sąlygoms ir laikams keičiantis, 
tai nėra jau taip lengva. Vis dar 
tebejauti, kad choro “stuburą” suda
ro senieji varpiečiai. Svečiai daini
ninkai atsivežė daugelį čia dar ne
girdėtų dainų, daugiausia ištraukų iš 
operų. Kaikurios jų turėjo ilgoką 
vien tik pianino partitūrinę dalį. 
Viskas mūsų kad ir akustiniai nedė
kingoj salėj nuskambėjo gana įspū
dingai. Tai patvirtino vakaro svečiai 
gausiais aplodismentais ir prašymais 
kartoti. Ypač didingai ir jaudinan
čiai nuskambėjo G. Verdi “Nabucco” 
operos “Vergų daina”, kurios lietu
viškąjį vertimą yra paruošęs kun. B. 
Jurkšas. Prakaitu išpiltas, jaunasis 
dirigentas kartojo tol, kol, publikai 
vis dar plojant, turėjo prisipažinti, 
kad išdainavo viską, ką yra spėję 
išmokti. “Varpo” choras bus vienu 
didžiausių įnašų į rengiamą Kanados 
lietuvių dainų šventę. Pranešinėji- 
mas nebuvo pats geriausias, nes ir 
pirmose eilėse sėdintieji negalėjo 
visko nugirsti ir suprasti. Pagirtina 
TF vietinio skyriaus valdyba, pakvie
tusi “Varpą”. Mūsų kolonijų cho
rams reiktų daugiau keistis vizitais. 
Gastrolės yra cĮiorų darbo akstinas. 
Tikrojo įvertinimo jie susilaukia ne 
savo namuose, bet nuvykę į naują 
aplinką, pas naujus žmones.

Vakarą Tautos Fondas surengė 
pelno tikslu, nes TF tikslas yra telk
ti lėšas Lietuvos laisvinimui. Stebė
tina, kad pirmieji sezono parengimai 
dalyvių gausumu nepasižymi. K. M.

Red. Vilniečių atstovas mus infor
muoja, kad ši Vilniaus diena buvo 
dviejų organizacijų renginys — T. 
Fondo Hamiltono atstovybės ir Vil
niaus Krašto Liet. S-gos krašto v-bos.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų draada.
Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)__ 6%
santaupas_______ 9 % %
term, depozitus 1 m. 10%
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11% %

Mėsos ir pufkūs dešros gaminiai

Skanėstai -----------

kiekvieno skoniui

k • Ltd 'enninaer

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

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

J. A. Valstybės
ŠVĖKŠNIŠKIŲ DRAUGIJA Či

kagoje paminėjo auksinę sukaktį. 
Mišias jėzuitų koplyčioje konceleb- 
ravo kun. A. Jaunius ir kun. J. Bore- 
vičius, pasakęs taipgi ir šiai progai 
pritaikytą pamokslą. Pats minėji
mas Įvyko Lietuvių Tautiniuose Na
muose, kur A. Rūgytė visus dalyvius 
supažindino su draugijos sukaktimi 
bei jos nuveiktais darbais. Garbės 
adresas įteiktas draugijos steigėjui 
ir jos nuolatiniam rėmėjui Justinui 
Celiauskui, po gėlę prisegta jau 87 
metų amžiaus sulaukusiom steigė
jom Onai Cyplienei ir Onai Kazra- 
gienci. Su Alicijos Rūgytės redaguo
ta ir išleista monografija “Švėkšna” 
supažindino A. Skrupskelienė. Joje 
nemaža vietos skiriama Švėkšnos 
gimnazijai ir parapijai. Yra pasta
rąją liečiančių net 1509, 1553 ir 1555 
metų dokumentų, žodžiu sveikino 
vysk. V. Brizgys ir Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė, kurios tė
vas Rauktys taip pat buvo kilęs iš 
Švėkšnos parapijos. Daug sveikini
mų gauta raštu. E. Vilutienės vado
vautą meninę programą atliko sol. 
Ona Zubavičienė, mezzo-sopranas, 
su akompaniatorium Mindaugu 
Bielskum. Minėjimas užbaigtas va
kariene ir šokiais.

“AMERIKOS BALSO” lietuvių 
skyriaus naujuoju vadovu jau pa
skirtas ir patvirtintas rašytojas An
tanas Vaičiulaitis, pakeitęs pensi
jon išėjusį K. R. Jurgėlą.

ALEKSANDRO STULGINSKIO, 
buvusio Lietuvos prezidento, penkto
sios mirties metinės prisimintos Či
kagos lietuvių marijonų koplyčioje 
atlaikytomis Mišiomis, kurias užpra
šė velionies dukra Aldona ir žentas 
Jonas Juozevičiai. Pamaldose daly
vavo pilna koplyčia velionies gimi
nių bei jo gerbėjų. Trumpas velio
nies paminėjimas ir pusryčiai buvo 
surengti A. J. Juozevičių namuose.

ANICETAS ŠIMUTIS, Lietuvos 
generalinis konsulas, amžiaus 65 
metų sukakties proga lapkričio 23 d. 
bus pagerbtas Niujorko Kultūros 
Židinyje specialiu pobūviu su akade
mine ir menine dalimi.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdyba primena 
jauniesiems žurnalistams (iki 30 me
tų amžiaus) artėjančią šiemetinio 
straipsnių konkurso užbaigą. Jie ra
ginami atsiųsti nuo š. m. sausio 1 d. 
spaudoje paskelbtų savo rašinių iš
karpas ar jų foto kopijas pirm. kun. 
J. Vaišniui, SJ, 2345 West 56th St., 
Chicago, Ill. 60636, USA. Konkurso 
baigminė data — lapkričio 1 d. Pi
nigines premijas iš P. Daužvardžio 
fondo valdyba paskirs savo posėdyje 
lapkričio 6 d. Konkurse gali daly
vauti ir radijo valandėlių jaunieji 
bendradarbiai bei laikraščių foto
grafai, bet juos raštu turi rekomen
duoti valandėlių vedėjai ir laikraš
čių redaktoriai.

PASAULIO LIETUVIŲ KATALI
KIŲ Organizacijų Sąjungos valdybos 
pirmajame šio rudens posėdyje Rich
mond Hill, N. Y., pranešimą apie 
sąjungos atstovavimą Pasaulio Kata
likių Moterų Organizacijų Sąjungo
je bei kitose tarptautinėse institu
cijose padarė iš Paryžiaus atvykusi 
ryšininkė B. Venskuvienė. Tokie ry
šiai yra užmegzti jau su 65 pasaulio 
kraštų katalikių moterų organizaci
jomis. Po pranešimo įvyko gyvos bei 
įdomios diskusijos. Be B. Venskuvie- 
nės, posėdyje dalyvavo religinis pa
tarėjas prel. J. Balkonas, PLKO Są
jungos valdybos pirm. dr. A. Jana- 
čienė, vicepirm. M. Lūšienė, atvyku
si iš Bostono, ižd. B. Reventienė, val
dybos narės dr. A. Radzivanienė, P. 
Ąžuolienė, M. Vasiliauskienė ir V. 
Penikienė. Visas dalyves pavaišino 
M. A. Vasiliauskai, kurių rezidenci
joje buvo sušauktas susirinkimas.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ “Tė
viškės” parapijos moterų draugija 
Čikagoje, vadovaujama pirm. Idos 
Jonušaiticnės, aktyviai dalyvauja 
lėšų telkime naujiems pastatams.

Venecuela
VIDA TAMAŠAUSKAITĖ, Euge

nijos ir Vytauto Tamašauskų dukra, 
baigė odontologijos studijas Cara
cas miesto UCV universitete. Ją, 
kaip vienintelę lietuvaitę 120 dantų 
gydytojų grupėje, pasveikino odon
tologijos fakulteto dekanas.

Brazilija
“NEMUNO” TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

GRUPĖ Sao Paulo mieste, vadovau
jama Jono Lukoševičiaus, turi apie 
40 narių. “Nemunas” talkino Kana
dos lietuvaičių kvartetui “Aušra” jų 
gastroliniame koncerte, yra pakvies
tas dalyvauti Sao Paulo srities Mo
kos metinėje šventėje, persikų fes
tivalyje, pasirodyti dviejų televizi
jos stočių programose.

Argentina
LIETUVIAI MARIJONAI šiemet 

mini įsikūrimo Argentinoje 35 metų 
sukaktį. Pirmieji laivu “Brasil” į Bu
enos Aires uostą 1939 m. vasario 11 
d. atvyko kun. Jonas Jakaitis, kun. 
Antanas Andriušis ir kun. Kazimie
ras Vengras, sutikti gausaus būrio 
lietuvių su Lietuvos konsulato sekr. 
Biaveščiūnu. Pirmąsias Mišias lietu
viams kovo 5 d. šv. Liucijos bažny
čioje atnašavo kun. A. Andriušis, 
giedant muz. Vaclovo Rymavičiaus 
diriguojamam Šv. Cecilijos chorui. 
1942 m. sausio 25 d. Avellanedoje

buvo pašventintas vienuolyno pasta
tas, o rugpjūčio 16 d. La Platos 
arkiv. Chimento iškilmingai pašven
tino Aušros Vartų bažnyčią. Tokie 
buvo pirmieji lietuvių marijonų 
žingsniai Argentinoje. Iškilmingas 
trisdešimtpenkmečio minėjimas rug
sėjo 15 d. buvo pradėtas pamaldomis 
už mirusius marijonus, dirbusius Ar
gentinoje. Mišias koncelebravo du 
sukaktuvininkai — kun. A. Stcigvi- 
la ir kun. J. Margis, abu šiemet mi
nintys sidabrinį kunigystės jubilėjų, 
su kun. A. Labucku. Kun. A. Steigvi- 
la taipgi švenčia ir amžiaus penkias
dešimtmetį. Salėje surengtame mi
nėjime pirmuosius lietuvių marijonų 
žingsnius Argentinoje nušvietė prog
ramos vadovas Z. Juknevičius. 
Sveikino: ALOS Tarybos vicepirmi
ninkas ir SLA pirm. R. Stalioraitis, 
Lietuvių Centro pirm. A. Ruplėnas, 
“Birutės” draugijos vardu — U. Ši- 
laikienė, jaunimo — N. Zavickaitė, 
Senelių Židinio — J. šiušis, Šv. Ceci
lijos choro — B. Bliumbergas, “Vil
ties” kino — J. Gilvydis, Mindaugo 
Draugijos Berisse — J. Stočkūnienė. 
Raštu buvo gautas ALB Rosario 
pirm. J. Papečkio sveikinimas. 
Koncertinę programą atliko pianis
tė N. Pajaujytė ■ Blanco ir daininin
kė Z. Pajaujytė-Suarez. Po oficialio
sios dalies sveikinimų Z. Juknevičius 
visiems dalyviams priminė sidabrinę 
kunigystės sukaktį švenčiančius kun. 
A. Steigvilą ir kun. J. Margį. Jų var
du kalbėjo kun. J. Margis, Argenti
noje praleidęs 25 metus, šiuo metu 
besidarbuojantis Rosario mieste, lie
tuviams marijonams atvežęs Rosario 
lietuvių sveikinimus. Už nuopelnus 
parapijai scenoje buvo pagerbtas 
gausus būrys parapijiečių jiem spe
cialiai įteiktais medaliais, turinčiais 
jų inicialus. Baigminį žodį tarė ir 
maldą sukalbėjo kun. A. Steigvilą. 
Šventė užbaigta vaišėmis.

Australija
PREMJERO G. WHITLAMO gė

dingą Pabaltijo išdavimą Sovietų Są
jungai specialia rezoliucija pasmer
kė Australijos vyskupai rugsėjo 9— 
13 d. d. Sydnėjuj įvykusioje konfe
rencijoje, kuri rengiama kas dveji 
metai. Iniciatyvos šiuo reikalu ėmė
si Australijos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos pirm. Viktoras Laukaitis, 
pasiųsdamas pagalbos prašančius 
raštus visiems Australijos arkivys
kupams. Sydnėjaus lietuvių kapelio
nas kun. Petras Butkus su lietuvių 
veiksnių delegacija rugpjūčio 20 d. 
buvo priimtas Sydnėjaus kardinolo 
dr. J.'Free m an o, pažadėjusio šį 
klausimą iškelti minėtoje vyskupų 
konferencijoje. Jos dalyviai, vado
vaujami kardinolo dr. J. Freemano, 
priėmė ir Australijos vyriausybei 
pasiuntė šią rezoliuciją: “Savo pir
majame visuotiniame susirinkime po 
netikėto ir staigaus pranešimo, kad 
Australijos vyriausybė pripažino So
vietų Sąjungai anksčiau buvusias ne
priklausomas Baltijos valstybes — 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, Katalikų 
Bendrijos vyskupai Australijoje no
ri pareikšti savo griežtą protestą. 
Kad didesnė valstybė jėga okupuoja 
mažas laisvas tautas ir stiprieji pri
spaudžia nepasiduodančias silpnas 
mažumas, šiandien nėra neįprastas 
reiškinys. Tačiau į tai nekreipti dė
mesio ir pripažinti tokią okupaciją 
teisėta yra visiškai kitas dalykas. 
Australijos katalikai vyskupai, žino
dami religinės ir civilinės laisvės su
varžymus Baltijos valstybėse, reiškia 
savo solidarumą šioms tautoms, nes 
joms yra paneigtos laisvo apsispren
dimo teisės. Vyskupai užjaučia ir 
tuos Baltijos kraštų kilmės žmones, 
kuriuos sukrėtė ir išgąsdino toks 
Australijos vyriausybės veiksmas.” 
Rezoliucija taipgi buvo išsiuntinėta 
ir Australijos spaudai.

ALB KRAŠTO VALDYBA kreipia
si į viso pasaulio lietuvius, raginda
ma juos gausiai dalyvauti gruodžio 
26-31 d. d. Adelaidėje rengiamose 
Lietuvių Dienose. Šią šventę norima 
paversti tautinio solidarumo mani
festacija lietuviams ir visiems bal- 
tiečiams labai skaudžiu momentu. 
Ypač yra kviečiama PLB vadovybė, 
kurios apsilankymą galima panau
doti naujiems protesto žygiams Aust
ralijos vyriausybės sluogsniuose. 
Tuo būdu dar labiau būtų išryškin
tas mūsų nusistatymas Pabaltijo in
korporavimo Sovietų Sąjungon klau
simu, o Australijos lietuviams tauti
niu solidarumu būtų suteikta mora
linė parama. Kaip žinome, ekskursi
ją į Australiją bei Lietuvių Dienas 
JAV ir Kanados lietuviams organi
zuoja PLB valdyba. Informacijų tei
rautis ir registruoti prašoma pas 
Br. Nainį, 6804 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA. Tel. 312- 
7764028.

Britanija
INŽ. DONATAS ŠATAS, PLB val

dybos vicepirmininkas jaunimo rei
kalams, lankėsi Londone. Britanijos 
LB valdybos ir tarybos nariai su juo 
aptarė PLB organizacijos bendruo
sius reikalus įvairiuose kraštuose, 
kultūrinį Britanijos lietuvių gyveni
mą. Pokalbiuose buvo paliestas ir 
pasaulinis lietuvių jaunimo kongre
sas P. Amerikoje. Svečias iš JAV su
sipažino su kaikuriais Londono mu
rėjais bei kultūriniais centrais.

DAIL. P. BUGAILIŠKIS, besi
ruošdamas su savo kūriniais vykti į 
Čikagą, stiprokai sunegalavo ir gy
dosi vienoje Derby ligoninėje.



Muzikinės kūrybos derlius
Muz. St. Gailevičiaus 70 metų sukakties proga rengiamas jo kūrybos 

PRANYS ALSĖNASArtėjant muz. St. Gailevičiaus 
70 m. amžiaus sukakčiai, Toron
te susidarė specialus komitetas 
kuris ruošiasi šį darbštų j į ir 
kūrybingąjį muziką sukakties 
proga pasveikinti ir pagerbti. Į 
k-tą įeina: J. Račys, J. Strazdas, 
J. R. Simanavičius, V. Verikai- 
tis, S. Pacevičienė, Pr. Radzevi
čiūtė, J. Karasiejus, A. Rama
nauskienė, A. Sčepavičienė, R. 
Bražukienė, A. Jokūbaitis, B. 
ir A. Matulaičiai, J. Karka. Nu
matyta jungtinė Toronto lietu
vių chorų programa, kuri bus 
atlikta Anapilio auditorijoj 
1974 m. lapkričio 30, šeštadienį. 
Jungtinis choras sudarytas iš 
varpiečių, Prisikėlimo ir Lietu
vos Kankinių parapijos choris
tų. Jam vadovauja sol. V. Veri- 
kaitis.

Muz. St. Gailevičius gimė 
1904 m. lapkričio 28 d. Ne tiktai 
tėvas Emerikas Gailevičius bu
vo muzikas, bet ir jo senelis 
(vargonininkas). St. Gailevičius 
baigė Kauno konservatoriją ir 
tobulinosi Paryžiuje. Nuo 1930 
m. valstybiniam Kauno teatre 
tvarkė muzikinę dalį dramoje 
ir akompanavo operoje. Taip 
pat bendradarbiavo Kauno ra
diofone, rašydamas muziką 
įvairiems radijo vaidinimams. 
Vilniuje dirigavo operą “Rigo- 
letto” 1942 m.

Kaip masės kitų lietuvių, taip 
ir muz. St. Gailevičius 1944 m. 
atsidūrė Vokietijoj. 1951 m. at
vyko į Montreal} Kanadoje, o 
1953 m. persikėlė į Torontą. 
Čia jis atidarė muzikos studiją 
ir pradėjo vadovauti reprezen
taciniam šios lietuvių kolonijos 
chorui “Varpas”.

RAŠYTOJAS ALOYZAS BARONAS, 
daugelio knygų autorius, vienas iš 
dienraščio “Draugas” redaktorių, da
lyvaus “T. Žiburių” 25 metų sukak
ties šventėje su savo humoristika 
spalio 27 d. Anapilio salėje

Sukaktuvininkas sukompana- 
vo visą eilę dainų chorams — 
jaunųjų ūkininkų dainos (iš
spausdinta Kaune 1939 m.), solo 
dainos su pianinu (išleistos JAV

STASYS GAILEVIČIUS, kompozito
rius, mokytojas ir chorvedys, kurio 70 
m. amžiaus sukakčiai paminėti ren
giamas specialus vakaras Toronte

1947 m.). Vokietijoj gyvenda
mas, muz. St. Gailevičius, kaip 
akompaniatorius, su mūsiškiais 
solistais aplankė daugelį stovyk
lų. Špakenbergo stovykloje va
dovavo chorui ir vargoninkavo. 
Atvykęs Kanadon, Montrealyje 
suorganizavo lietuvių chorą, ku
riam ir vadovavo iki persikėli
mo į Torontą.

Muz. St. Gailevičius Toronte 
gerą tuziną metų dirigavo cho
rui “Varpas” ir vargoninkavo 
lietuviškoj šv. Jono Krikštytojo 
parapijoj bei vadovavo jos cho
rui. Dabar jis yra Lietuvos Kan
kinių (buv. Šv. Jono Kr.) par. 
chorvedys. Be to, jis vadovavo 
Toronto vyrų kvartetui, akom
panavo įvairiuose koncertuose 
ir turėjo pianino studiją. Pasta
rojoj dėstė muziką pagal Toron
to muzikos konservatorijos pro
gramą. Visi studijos mokiniai 
kiekvieną pavasarį laikydavo 
konservatorijoj egzaminus. Iš
laikiusieji gaudavo kurso baigi
mo pažymėjimus.

St. Gailevičiui vadovaujant, 
“Varpas” labai daug kartų kon
certavo Toronte ir kitose vieto
vėse — Kanadoj ir JAV-se. Per 
12 metų “Varpo” dainos skam
bėjo, neminint Toronto', Mont
realyje, Hamiltone, St. Cathari
nes, Niagara Falls, Windsore, 
Tillsonburge, Delhi, Detroite, 
Klevelande, Čikagoje, Niujorke, 
Ročesteryje ir t.t. Be to, “Var
pas” dalyvavo abiejose dainų 
šventėse ir dviejuose Pasaulio 
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koncertas Toronte
Lietuvių Bendruomenės sei
muose.

Muz. Gailevičiui vadovaujant, 
“Varpas” įdainavo ir 1964 m. 
išleido ilgo grojimo plokštelę 
“O skambink per amžių s”. 
Kiek vėliau buvo įdainuota ir 
įgiedota šv. Jono Krikštytojo 
parapijos choro plokštelė “Die
ve, priegloba mūs . . .”

Sukaktuvininkas dar yra su
kūręs keletą solinių dainų, du
etų, chorinių dalykų, harmoni
zavęs religinių giesmių. 1973 m. 
pagal kun. St. Ylos žodžius pa
rašė muziką keturioms bažnyti
nėms giesmėms, kurios buvo at
liktos jo paties vadovaujamo 
choro Šv. Jono Kr. lietuvių pa
rapijos šventovėje Toronte Va
sario 16 proga. Kun. J. Staškus 
įrašė jas į magnetofono juostas 
ir pasiuntė Vatikano radijo sto
čiai. Iš tenai buvo gautas toks 
laiškas:

Ačiū už malonią staigmeną. 
Tavo dėka šiandien, (laiško da
ta 1973.11.25.), rytinėje sekma
dienio programoje Lietuvą pa
siekė Visos keturios Jūsų para
pijos choro giedamos giesmės. 
Paminė jom, kad jas įrašė ir 
mums atsiuntė mūsų bendra
darbis kun. Jonas Staškus. Jei 
ne sovietinė cenzūra, tikriausiai 
iš Lietuvos gautume didelį 
pluoštą padėkos laiškų, nes ry
tines programas šiuo metu labai 
gerai girdi visa Lietuva. Per
duok mūsų visų nuoširdžiausią 
padėką muz. St. Gailevičiui ir 
choristams. Sveikinam ypač 
kompozitorių, kuriam pavyko 
sukurti tokias skambias ir įspū
dingas melodijas. Giesmes ke
tinam pakartoti ateinančio an
tradienio vakarinėj laidoj, pa
teikdami reportažą apie Vasa
rio 16 minėjimą Toronte. Įrašą 
saugojame mūsų archyve. Gies
mės labai tiks rytinėms progra
moms. — VYTAUTAS KAZ
LAUSKAS.

Taigi, mūsų Sukaktuvininkas 
savo kūriniais pralaužė “geleži
nę uždangą.”

Ilgiausių jam metų!

Regina Varanavičiūtė

ŠALTOS DIENOS
Neatskrenda žodžiai iš senų namų, 
Priešakyje jo ašarotų akių
Skrajoja tyla ant balto popieriaus.
Jo liūdna meilė sa.žinę graužia, 
Jis myli kraštą, kur valdo mirtis, 
Ir dėl mirties baimės pabėgo.
Ištrėmimas yra išeikvotas laikas — 
Vienos mirties pabaiga, 
Kitos mirties pradžia.
Liūdnas yra tremtinio likimas, 
Jo negyvenamos šaltos dienos 
Sukūrė pasauli, i kuri meilė negrįš. 
Škotija, Edinburgh, 1974

Jauni talentai susitiko Klevelande. Iš kairės: pianistas V. Puškorius, sol. A.
Simonaitytė, pianistas V. Smetona, sol. A. Pakalniškytė

LAKIOS VAIZDUOTĖS MENAS
E. KARDELIENĖ

Viešėdama pas Jadvygą ir 
Praną Baltuonius, sužinojau, 
kad montrealietis šaknų skulp
torius Pr. Baltuonis ruošiasi 
savo darbų parodai, kuri spalio 
19-20 d. d. įvyks Toronte, Prisi
kėlimo parapijos Parodų salėje. 
Torontan jį pakvietė ir paro
dą rengia Kanados Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugijos cent
ro valdyba, šia proga teko pla
čiau pasikalbėti apie jo kūrybą, 
darbo sąlygas, Kanadoj bei 
Amerikoj surengtas parodas ne 
tik lietuviams, bet ir tų kraštų 
vietiniams gyventojams. Jo at
sakymai į mano klausimus, 
manau, bus įdomūs ir Toronto 
lietuviams, ir “TŽ” skaityto
jams, padės susipažinti su šiuo 
originaliu menininku.

— Ar turėjote palinkimą į 
meną iš mažens, ar galbūt jį pa
jutote tik vėliau?

— Atrodo, turėjau palinkimą 
ir talentą iš pat mažens. Na
muose mėgdavau lipdyti nami
nius gyvulius. Šių bandymų pa
vyzdžių yra likusių pas buvu
sius kaimynus. Gimnazijoj už 
paišybos darbus gaudavau ge
rus pažymius. Vėliau Salantų 
miestelyje teko porą metų mo- 
mokytis tapybos pas dail. B. 
Gluškovą, kuris daugiausia ta
pydavo šventųjų paveikslus baž
nytinėm vėliavom. Toje srityje 
jis buvo profesionalas, turė
davo daug užsakymų. Laiko 
tėkmė atnešė karinę prievolę, 
valdinę tarnybą, okupacijas, pa
sitraukimą iš Lietuvos.

Apsigyvenęs Kanadoje 1960 
m., panorau sukurti ką nors ori
ginalaus skulptūroje. Dingtelė
jo mintis, kad medžio šaknis 
gali būti labai originali medžia
ga mano įsivaizduojamai kūry
bai. Taip palengva, prisirinkęs 
šaknų, ir pradėjau rantyti. Kai 
žmonės mano darbus ėmė ver
tinti ir kai dail. K. žoromskis 
apie juos prirašė visą “Darbi
ninko” puslapį, polinkis šiam 
menui padidėjo. 1967 m. suren
giau dvi savo darbų parodas: 
pirmąją — Montrealio prie
miestyje La Salle, antrąją — 
Montrealio dangoraižyje “Place 
Ville Marie”. Dangoraižio ad
ministracija parodai parinko 
aktualų šūkį “Salute to Expo 
67”. Mano darbai tais Kanados 
šimtmečio metais pasklido po 
■visą pasaulį. Net ir dabar gaunu 
atsiliepimų iš įvairių vietovių. 
Nuo 1967 m. atsisakiau fabriko 
ir atsidėjau šiam naujam kūry
biniam darbui.

— O kaip su medžiagos gavi
mu? Turbūt turite nemaža 
problemų?

— Taip. Vandens išplautų 
sausmedžių (driftwood), tinka
mų mano darbams, jau nėra 
poros šimtų mylių spinduliu 
aplink Montreal}. Išrinkau. O 
raunant žaliuojančius medžius, 
prakaitas bėga čiurkšlėmis, ky
la sausos žemės dulkės, limpa 
prie šlapio kūno. Kai po to grįž

ti namo, namiškiai nebeatpažįs
tą. Kartais mintimis tari: “Ačiū 
Tau, Viešpatie, kad Tu manęs 
vis dar neapleidai!...” O būna 
ir susižeidimų: čia, žiūrėk, kak
tą prasimušei, čia ranką susiža
lojai. Šį pavasarį net ir koją nu
silaužiau ...

— Ar nenusibosta ir nevargi
na ilgos kelionės, rengiant paro
das tolimuose miestuose?

— Kelionės ir parodų rengi
mas man tik poilsis nuo kasdie
ninio 12-14 valandų darbo pil
noje dulkių dirbtuvėje.

— Ar jums ir jūsų darbų sti
liui daug padėjo meno mokyk
la?

— Bendra prasme — taip. 
Aš lankiau ketverius metus Fi
ne Art School of Montreal Mu
seum. Ji man davė bendrą svo
rį, techniką, platesnį akiratį, 
naujų idėjų kūrybai, supažindi
no su kitokių medžiagų praktiš
kais darbais. Tačiau mano dar
bo stiliaus meno mokykla savo 
programoje neturi.

— O kaip su darbo sąlygom? 
Ar jos labai sunkios?

— Nepavydėtinos. Kas mato 
mane bedirbantį, kartais pasa
ko, kad už tokį atlyginimą nega
lėtų dirbti. Aš pats prie jų pri
pratau, kuriu jau antrąjį savo 
darbų tūkstanty Kiek jų dar li
ko sukurti, nežinau ...

— Kiek lig šiol turėjote pa
rodų?

— Įvairiuose Kanados ir 
Amerikos miestuose buvo su
rengtos 58 parodos, kurių še
šias rodė televizija.

— Kokia jūsij nuomonė apie 
lietuvius? Ar jie nusimano šio
je meno srityje?

— Sakyčiau, tie, kurie paro
das dažniau lanko, daugiau ir 
nusimano. Nevienas yra pasa
kęs, kadį mano darbus reikia 
ilgiau įsižiūrėti, jeigu nori juos 
suprasti. Kūrinių pasirinkimas, 
žinoma, yra skonio reikalas. 
Man atrodo, procentiniu požiū
riu lietuviai meno suvokime 
stovi augščiau už amerikiečius 
ir kanadiečius. Yra ir kritikuo
jančių. Kai kritikuojama nuo
širdžiai, iš geros kritikos gali
ma pasimokyti. Blogiau betgi 
tada, kai kritikuojama pačių 
darbų nemačius.

Kokios esate nuomonės apie 
Toronto lietuvius?

— Toronte jau esu t u r ė j ę s- 
dvi parodas. Pirmoji buvo sėk
minga, antroji — dar sėkmin
gesnė. Todėl daug vilčių dedu 
ir į šitą savo trečiąją parodą. 
Torontas yra gražus miestas, 
lietuviai jame gerai įsikūrę. Jie 
vertina mano darbus ir juos 
perka. Už tai jiems tariu nuo
širdų ačiū.

Baigdama pokalbį, neabejoju, 
kad Toronto lietuviai mokės 
įvertinti Pr. Baltuonio origina
lią kūrybą, nes jie yra įpratę 
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GI KUITM« VEIKLOJE
ŽURNALAS “LAIŠKAI LIETU

VIAMS”, redaguojamas kun. J. Vaiš- 
nio, SJ, paskelbė tradiciniu tapusį 
straipsnio konkursą. Straipsnio temą 
leidžiama pasirinkti konkurso daly
viams, bet ji turi liesti šeimos ar 
jaunimo klausimus, kad straipsnis 
tiktų tokiems žurnalo skyriams. Ga
lima rašyti ir beletristine forma. 
Straipsnis turi būti neilgesnis kaip 
3.000 žodžių, pasirašytas slapyvar
džiu. Atskirame užklijuotame voke
lyje reikia pridėti autoriaus pavar
dę, adresą ir telefoną. Konkursinius 
straipsnius iki š.m. gruodžio 31 d. 
siųsti žurnalo redakcijai, 2345 West 
56th St., Chicago, Ill. 60636, USA. 
Vertintojų komisija paskirs penkias 
mecenatų parūpintas premijas: $150
— Jolitos ir Vidos Kriaučeliūnai- 
čių, $100 — Birutės Lieponytės, $75
— Vinco Kuliešiaus, $50 — Stefa
nijos Rudokienės ir $25 — Onos Ku
liešienės. Premijos laimėtojam bus 
įteiktos “Laiškų Lietuviams” sidab
rinės sukakties pokylyje Čikagoje, 
Jaunimo Centre, 1975 m. vasario 
23 d.

LIETUVIU KALBOS KURSĄ Mi
čigano universitete Ann Arbore 
“First Year Lithuanian 104” rudens 
semestre dėsto Lilė Gražulienė. Jis 
buvo įvestas 1974 m. žiemos se
mestre ir turėjo' 7 studentus. Kur
sas turi pilnus akademinius kredi- 
tus-užskaitas ne tik Mičigano, bet ir 
kituose Detroito srities universite
tuose. Detroito lietuviams ypač yra 
svarbus užskaitų pripažinimas Way
ne valstybiniame universitete. Kur
so išlaidas padęngia JAV LB švie
timo taryba. Kurso pamokos yra ant
radienių ir ketvirtadienių vakarais 
7-9 v. Jas gali lankyti ir kitų arti
mesnių universitetų studentai. Infor
macijas teikia Mičigano universiteto 
R. Europos studijų koordinatorė 
Anita Grinvalds tel. 1-764-0351.

VYTAUTO MAŽELIO NUOTRAU
KŲ/ PARODĄ rugsėjo 7-3 d.d. Niu
jorke, Kultūros Židinyje, suręngė 
skautams remti komitetas, vadovau
jamas A. Mičiulio. Atidaryme žodį 
tarė ir lankytojus su V. Maželio me
nu supažindino dail. V. K. Jonynas. 
Visus stebino 150 nuotraukų gausa, 
atstovavusi portreto, gamtos ir re
portažo žanrams. Portretų grupėj bu
vo mūsų žymiųjų politikų, visuome
nininkų, rašytojų, aktorių veidų, pa
pildytų jaunų mergaičių ir senų žmo
nių veidais. Gamtą atskleidė žiemos 
vaizdai, ežerai, Niagaros krioklys. 
Reportažinės nuotraukos atspindėjo 
dainų šventes, šokius, vestuves, dail. 
V. K. Jonyno sukurtus altorius, žva
kides, interjerus, praeivio matomus 
vaizdus gatvėse. Bene didžiausio dė
mesio susilaukė V. Maželio nufoto
grafuota Kennebunkporto pranciš
konų vienuolyno galinė baltai pilka 
siena, kuriai vakarinę spalvą sutei
kė šalia esantis vitražas. Ši nuotrau
ka atskleidė neeilinį fotografo pa
stabumą bei įgudimą.

AUSTRALIJOS FILMŲ TEAT
RAS Sydnėjuje su paskaitų serija 
buvo pasikvietęs “pogrindinių” filmų 
kūrėją Adolfą Meką iš JAV. Kartu 
su juo Australijoj viešėjo ir jo 
aktorė žmona Pola Chapelle. Jiedu 
lankėsi Sydnėjuje, Melburne, daly
vavo Pertho filmų festivalyje. Iš 
spaudos pranešimų paaiškėjo, kad A. 
Mekas jau yra pradėjęs ruošti filmą 
apie Australiją “Komedijos drama”, 
kuris atskleis jo asmeninę nuomo
nę apie šį kraštą. Adolfas ir Jonas 
Mekai redaguoja Niujorke leidžia
mą žurnalą “Film Culture”.

BALTIEČIŲ INSTITUTAS ŠVE
DIJOJE susilaukė naujų įstatų, ku
riuos paruošė dr. B. Kalnins, docen
tas Nyman ir lektorius J. Lingis. Jį 
siūloma pavadinti Baltiečių insti
tutu Skandinavijoje. Baltiečių insti
tuto vicepirmininkas yra dr. K. 
Čeginskas, kalbos ir literatūros sek
cijos sekretorius — J. Lingis.

DR. KAZYS KEMEŽYS, Australi
joj gyvenantis geologas, Kanberos 
teatro centro galerijoje rugsėjo 13- 
15 d.d. surengė II tapybos darbų pa
rodą po 10 metų pertraukos. Visi 
jie buvo atlikti akrilio technika, iš
skyrus porą piešinių. Dienraščio 
“The Canberra Times” teigimu, dr. 
K. Kemežys save laiko “sekmadie
nio tapytoju”, teisindamas tarp abie
jų parodų susidariusį 10 metų tar
pą. Jis taipgi rašo noveles, yra pri
sidėjęs prie “Poezijos ir prozos lakš
tų” įsteigimo 1969 m. Pirmąją savo 
dailės darbų parodą jis turėjo kartu 
su J. Janavičiumi 1964 m. Šiemeti
nėje parodoje su savo paveikslais 
dalyvavo ir jo dukrelė Cecilija, 8 
metų amžiaus.

VILNIEČIO KALBININKO A. SA
BALIAUSKO knygą “žodžiai atgyja” 
išleido Pensilvanijos universitetas 
Filadelfijoje. William Schmalstieg 
ir Ruth Armentrout išversta kny
ga angliškai yra pavadinta “Noted 
Scholars of the Lithuanian Langua
ge”. Vertimas buvo perrašytas elekt
rine mašinėle, leidinys atspausdin
tas ofsetu.

KURSĄ APIE LIETUVIŲ KAL
BOS TARMES ir senuosius lietuvių 
kalbos tekstus Stockholmo universi
teto rudens semestre skaito lekto
rius J. Lingis. Universiteto slavų- 
baltiečių kalbų institutas jį yra pa
prašęs paruošti pilną lietuvių lite
ratūros apžvalgą baltistiką studijuo
jantiems. Pernai jis paruošė seno
sios lietuvių literatūros apžvalgą, ku
rią labai šiltai sutiko studentai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 

sezono pradžiai pasirinko leningra
diečio kompoz. A. Kolklerio operetės 
“Lošimas” premjerą, įvykusią rug
sėjo 1 d. Spektaklio režisorius — 
G. Ansimovas, Maskvos operetės 
teatro meno vadovas, dirigentas — 
S. Domarkas, chormeisteris — R. 
Tilvikas, baletmeisteris — A. Kond
ratavičius, dailininkė — M. Sokolo
va. Repertuarą papildys pernai pa
ruoštas norvegų kompoz. E. Griego 
“Peer Gynt”, rež. S. Čaikausko ruo
šiama vengrų kompoz. P. Abrahamso 
operetė “Havajų gėlė”. Amerikie
čiams atstovaus dvi jų kompozitorių 
operetės — “Hallo, Dolly” ir “Mary 
Popins”, rusams — leningradiečio V. 
Lebedevo operetė “Mano svajonių 
tiltas” gamybinio jaunimo tema. 
Kauniečiai taipgi susilauks ir origi
nalios lietuviškos operetės “Tetu
lės Emilijos lobis”, kurią sukūrė 
kompoz. V. Telksnys su libretistais 
Č. Valatka ir G. Astrausku. Kauno 
muzikinis teatras savo repertuarą 
kasmet papildo ir operomis, šį sezo
ną bus pastatyti retokai operos teat
rų scenas pasiekiantys G. Bizet “Per
lų žvejai”. Pagrindinį vaidmenį su
tiko atlikti Vilniaus operos tenoras 
Virgilijus Noreika. Šios operos spek
takliuose dalyvaus ir Kauno choras, 
vadovaujamas P. Bingelio.

DAIL. STASIO POVILAIČIO gra
fikos darbų paroda įvyko Alytaus 
“Dainavos” kino teatre. Jo kūrybai 
yra būdingos kosminės fantastikos 
temos, kurias šį kartą atspindėjo 26 
cinko graviūros. Lankytojus labiau
siai domino “Dvilypė planeta”, “2000- 
tieji metai”, “Į žvaigždes”, "Galakti- 
nių metų ruduo”.

LIETUVOS MEDIKŲ LITERATŪ
RINĖ ŠVENTĖ šiemet buvo sureng
ta Molėtų kultūros namuose. Jos da
lyviai — gydytojai ir pagalbinio me
dicinos personalo atstovai, literatū
rai skiriantys savo laisvalaikius. Žy
miausi šios profesijos literatai yra 
trys gydytojai, priklausantys Rašyto
jų Sąjungai — V. Sirijos Gira, E. 
Selelionis ir J. Skliutauskas, dauge
lio knygų autoriai. Medikų literatūri
nes šventes prie šešerius metus pra-. 
dėjo rengti Ariogalos gydytojai, o da
bar jos jau yra tapusios tradiciniais 
metiniais renginiais, šiemetinėje 
šventėje pirmuosius prizus už poezi
jos ir prozos kūrinius laimėjo ša
kių sanitarinės-epidemiologinės sto
ties gydytojo padėjėjas G. Sapetka 
ir medicinos mokslų kandidatas V. 
Minius, Lietuvos tuberkuliozės insti
tuto direktoriaus pavaduotojas. Lie
tuvoj yra apie 100 medikų, rašančių 
eilėraščius, humoreskas, apsakymus 
bei kitus kūrinius.

DAIL. LEONARDAS TULEIKIS 
Vilniaus parodų rūmuose lankytojus 
supažindino su 101 savo tapybos 
darbu, sukurtu per pastaruosius 11 
metų. Jo mėgstamiausi žanrai — te
minis paveikslas, peizažas ir natiur
mortas. L. Tuleikis yra vilnietis vi
duriniosios kartos tapytojas, mokęsis 
Telšių taikomosios dailės institute, 
1963 m. baigęs Vilniaus dailės insti
tutą.

KAUNO CHORAS, vadovaujamas 
vyr. dirigento P. Bingelio, naująjį 
sezoną pradėjo gastrolėmis Rygoje, 
dalyvaujant ir vargonininkui B. Va
siliauskui. Vadovo P. Bingelio prane
šimu, choro repertuaras bus papil
dytas kauniečio kompoz. Giedriaus 
Kuprevičiaus naująja “Ode darbui”, 
L. Beethoveno Mišiomis “Missa so- 
lemnis”, kurias teks atlikti Maskvo
je su šio miesto didžiuoju simfoni
niu ir filharmonijos orkestrais. Į pla
nus taipgi yra įtrauktas Lietuvoje 
įvyksiantis velionies prof. Balio 
Dvariono kūrinių koncertas.

TELŠIŲ KRAŠTOTYROS MUZĖ 
JAUS mokslinis bendradarbis V. Va
latka archeologiniams kasinėjimams 
jau yra paskyręs 18 vasarų. Bene 
įdomiausią ekspediciją jis turėjo šie
met su kraštotyrininkais ir moks
leiviais Mažeikių rajone, kur buvo 
tiriamas Zastaučių kaimo milžinkapis 
ant Ventos kranto. Kapinyne, kurio 
amžius siekia Kristaus laikus, buvo 
aptikta apie 200 vertingų radinių bei 
kitos įdomios medžiagos.

BULGARIJOS SOFIJOJE IR PLOV- 
DIVE šį rudenį bus surengtos dide
lės lietuviškų meninių dirbinių pa
rodos. Lankytojams bus sudaryta 
proga įsigyti jų rodinius. Vilniuje 
viešėję Bulgarijos dailės fondo va
dovai parodoms pasirinko gintaro pa
puošalus, lovatieses, staltieses, me
džio skulptūrėles, įvairias dėžutes, 
suvenyrus, meninius odos bei meta
lo dirbinius. Abi parodas papildys 
profesinių lietuvių dailininkų gobe
lenai ir keraminės vazos.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
surengta dail. Jono Čeponio tapybos 
darbų paroda lankytojus žavėjo ne
rimstančiomis spalvomis. Jis yra 
prof. A. Gudaičio mokinys, Vilniaus 
dailės institutą baigęs 1951 m. ir jau 
spėjęs surasti savitą jausminį brai
žą, kuris spalva sulieja žmogaus nuo
taiką su gamta. Dail. J. Čeponio kū
ryboje vyrauja peizažas, atspindėda
mas meninių jieškojimų kelius. Tar
si vientisas vitražas yra jo 1971 m. 
drobė “Žvejų uoste”, poezija ir pa
saka dvelkia Vilniaus senamiesčio 
vaizdai. Peizažams yra artimos ir 
žanrinės kompozicijos iš žvejų gyve
nimo. Parodoje taipgi buvo nemaža 
natiurmortų su gėlėmis.

V. Kst.
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1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- (944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8 • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
Moka už:Kasos valandos:

Pirmadieniais .... 10 - 3 
Antradieniais .... 10- 3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10- 7 
Penktadieniais 10- 8 
Šeštadieniais .... 9-12
Sekmadieniais 9.30- 1

term, indėlius 1 metų ...... 9]^% 
taupomąsias-savings s-tas 9!4% 
depozitų-čekių s-tas.............. 6%
Duoda paskolas: 
asmenines ........................ 10]/2%
nekiln. turto.......................... 10%
investacines iki......................12%

Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — 

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St. W.

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

Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas 
Ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

NUO LOINOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

SOLO
UNITED 
trust]

k^EAU°^ tel. 762-8255

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus 
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)
United Trust Co., 2320 Bloor St. w.

i Namų: 535-0513

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

G*S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJ

Europos lengvosios atletikos pir
menybėse šiemet dalyvavo tik du 
Lietuvos lengvaatlečiai. Kaip jau ži
nome, šuolininkas į augštį K. Šapka 
peršoko 2.25 m., tačiau jam atiteko 
tik antra vieta. N. Sabaitė-Razienė 
800 m. bėgime pasiekė pusbaigmį, 
bet pertempė raumenis ir turėjo pa
sitraukti iš tolimesnių varžybų.

Pasaulinėse irklavimo pirmenybė
se Liucernoje, Šveicarijoje, dalyvavo 
Vyt. Butkus. Dviviečių valčių lenk
tynėse jis laimėjo tik V vietą. So
vietų Sąjunga šiose pirmenybėse te- 
laimėjo vieną aukso medalį. Pritrū
ko tokių stiprių lietuviškų rankų, 
kaip Žalgirio aštuonvietės irkluo
tojų, kurių tvirti yriai skynė perga
les sovietams.

Vilniaus Žalgirio stadione įvyku
sias Lietuvos ir Estijos lengvosios 
atletikos rungtynes laimėjo estai 
389,5:385,5. Tačiau šiose rungtynėse 
buvo pasiekti 3 nauji Lietuvos re
kordai. Rima Makauskaitė, tik prieš 
dvi savaites peržengusi 18 metų ri
bą, nustūmė rutulį 18,40 m. R. Augš- 
tuolis 200 m nubėgo per 21,2 (senas 
rekordas 21,3). Moterų estafetė 4x 
400 m I vietą laimėjo rekordiniu lai
ku 3:50,9. Bėgo — L. Simonaitytė, L. 
Balkauskaitė, V. Petrulytė, L. Pur- 
vinskaitė. R. Augštuolis po poros sa
vaičių Baku mieste 200 m nubėgo 
per 21,0 sek., savo rekordą vėl pa
gerindamas 0,2.

Baltiečių studentų krepšinio pir
menybėse Vilniuje Lietuvos studen
tės, nugalėjusios estes 68:53 ir lat
ves 59:53, laimėjo I vietą. Studentai 
pralaimėjo estams 66:79, bet išsiko
vojo II vietą, nugalėję latvius 95:78.

Pasaulinėse 41-mose šaudymo pir
menybėse Šveicarijoje vilnietė Vir-

VINCAS SKABEIKIS — vakarų 
Vankuverio šachmatų klubo 1974 m. 
turnyro laimėtojas. Jis neseniai per
sikėlė į vakarų Vankuverį, kur jo 
žaidimai šachmatais nustebino visus 
vietinius. Yra laimėjęs pereinamąją 
taurę ir tapęs turnyro laimėtoju. V. 
Skabeikis niekad savo kilmės nesle
pia, kanadiečius supažindina su Lie
tuva, jos praeitimi bei kilme. Jis 
yra žinomas vakarų Amerikos ir Ka
nados klubuose kaip geras šachmati
ninkas ir visur kviečiamas žaisti. Au
gina sūnų Gerutį, III kurso studentą, 
ir Kristiną, besiruošiančią daktora- 
tui. Visa šeima kalba puikiai lietu
viškai. Yra Lietuvių Bendruomenės 
narys, kuris lietuvybės neužmiršta ir 
šachmatuose. Jis yra klubo “Bebras” 
pirmininkas ir dažnai suorganizuoja 
žuvautojų iškyla j jūrą. Plataus aki
račio lietuviui šachmatininkui visi 
lietuviai Vankuveryje linki tolimes
nės sėkmės. Dalyvis

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psL) 

kių klaidų, kaip 28 milijonų su
gedusių kiaušinių sunaikini
mas. H. Gray skeptiškai žiūri ir 
Į savo buvusio kolegos J. Tur
ner, finansų ministerio, pažadą 
padidinti maisto bei kitų gami
nių produkciją. Gamybos padi
dėjimas nesustabdys kainų kili
mo ir neatneš jų sumažinimo, 
kol reguliavimas' bus paliktas 
tiktai tiekėjams. “Canadian 
Press” agentūra šią H. Gray kal
bą laiko aštriausia visoje jo po
litinėje karjeroje, aštresne už 
tas, kurias jis yra pasakęs kaip 
ministeris vartotojų reikalam. 
H. Gray teigia, kad jam tebėra 
nežinoma atleidimo priežastis.

Ontario premjeras W. Davis 
grįžo iš pusę mėnesio trukusios 
viešnagės Italijoje, kurion jis 
buvo nuvykęs su būriu žurnalis
tų ir Kanados italų. Oficialus 
šios kelionės tikslas — Ontario 
parodos atidarymas Bari mieste. 
Spauda betgi daro išvadą, kad 
premjerui W. Davis labiau už 
šią parodą rūpėjo italų kilmės 
kanadiečių bąlsai sekančiuose 
provincinio parlamento rinki
muose. Tokių kanadiečių Onta
rio provincija turi apie pusę mi
lijono. Premjeras W. Davis pa
grindinį savo dėmesį skyrė ne 
didesniem Italijos miestam, bet 
neturtingiem miesteliam P. Ita
lijoje ir Sicilijoje, iš kur jo pro
vincija yra susilaukusi daugiau
sia ateivių. W. Davis taipgi turė
jo ir specialią audienciją pas po
piežių Paulių VI, nors jis pats 
nėra katalikas ir savo provinci
joj nesutinka duoti lygių teisių 
katalikiškoms mokykloms su 
valdinėmis. Spauda teigia, kad 
premjeras W. Davis šį rudeni 
planuoja vykti ir Izraelin. Pro

ginija Marcinkevičiūtė komandinėse 
varžybose atstovavo Sovietų Sąjun
gai, kuri laimėjo III vietą su 263 taš
kais. Pirmoji vieta teko švedėms, 
antroji lenkėms. Abi komandos bu
vo surinkusios po 266 taškus.

VYČIO ŽINIOS
Golfo seno uždarymo turnyras 

įvyko Golf Haven aikštyne spalio 5 
d. Nors ir pasitaikė gražus oras, ta
čiau dalyvių buvo nedaug, o pasek
mės buvo silpnokos. Geriausi šio tur
nyro golfininkai: V. Siminkevičius 
87, M. Ignatavičius 88, Alz. Kuolas ir 
R. Strimaitis po 90, A. Banelis 91, E. 
Kuchalskis 93, R. Kymantas, A. Su- 
pronas ir J. Danaitis po 94. A kla
sėje I vietą laimėjo V. Siminkevi
čius, B klasėje — M. Ignatavičius ir 
C klasėje — E. Kuchalskis. Su išly
ginamaisiais smūgiais B klasėje nu

galėtoju tapo M. Ignatavičius, C kla
sėje — L. Radzevičius ir A. Balnis. 
Arčiausiai vėliavėlės vienu smūgiu 
sviedinuką primetė J. Danaitis, 
dviem smūgiais — V. Siminkevičius.

Tarpusavio golfininkų turnyras bu
vo užbaigtas Golf Haven įvykusiom 
varžybom, kurias netikėtai laimėjo 
M. Ignatavičius. Tarpusavio turnyre 
visą laiką pirmavo E. Kuchalskis, 
tačiau po kelių paskutinių laimėjimų 
M. Ignatavičius jį pasivijo ir vienu 
taškų pralenkė. Galutinė geresnių 
pasekmių eilė: 1. M. Ignatavičius 23 
taškai (dar vienerios rungtynės ne- 
sužaistos), 2. E. Kuchalskis 22, 3. A. 
Balnis 19, 4. J. Žukas ir V. Pulkys po 
18, 5. A. Klimas, Z. Radzevičius ir S. 
Rukša po 15 taškų, šį turnyrą nu
matoma užbaigti tradiciniu golfinin
kų pobūviu. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Klubas jau pradėjo krepšinio tre
niruotes Prisikėlimo salėje: jaunu
čiai D (ligi 12 m.) — pirmadie
niais 5.30-7.30 v. v.; jaunučiai C 
(13-14 m.) — antrad. 5.30-7.30 v .v.; 
jauniai B (15-16 m.) — pirmad. 7.30- 
9.30 v.v.; jauniai A (17-19 m.) — 
antrad. 7.30-9.30 v.v. ir trečiad. 8 
v.v.; vyrai — trečiadienį nuo 8 v. 
v.; mergaitės — ketvirtad. 5.30-7.30 
v.v.; moterys — ketvirtad. 7.30-9.30 
v.v. Valdyba prašo visus narius įsi
dėmėti treniruočių laiką ir punktua
liai jas lankyti. Greitu laiku bus pra
dėtos stalo teniso treniruotės. — 
Reikia sportininkų globėjų, kurie 
sutiktų juos nuvežti į sporto sales 
ir ten pagloboti, ypač jaunuosius. 
Kas sutiktų sportininkus globoti ar 
treniruoti, ar pats norėtų žaisti, pra
šomi paskambinti pirm. Algiui Nau
sėdai tel. 743-9042. — Klubo valdy
ba dėkoja buvusiam Kanados sporto 
apygardos vadovui O. Kušneraičiui 
ir komiteto nariui V. Biretai už sėk
mingą vadovavimą per 2,5 metų. 
Valdyba sveikina klubo iždininką 
Leoną Baziliauską, sutikusį perimti 
apygardos vadovo pareigas. V. M.

* * *
KANADOS SPORTO APYGARDA
Spalio 6 d. Kanados sporto apy

gardos pirm. O. Kušneraitis sukvie
tė visų sporto klubų pirmininkus ir 
vicepirmininkus, šiame susirinkime 
jis padėkojo už jam išreikštą sporto 
klubų vadovų pasitikėjimą per pas
taruosius pustrečių metų ir prašė no
minuoti naujus kandidatus į vado
vybę. Visų pritarimu buvo pasiūlytas 
ir išrinktas naujas Kanados sporto 
apygardos pirm. Leonas Baziliaus- 
kas. Buvusi vadovybė sveikina nau
jąjį pirmininką ir linki jam sėkmės.

O. Kušneraitis

vincinio parlamento rinkimai 
numatomi sekančiais metais.

Ontario susisiekimo ministe
rio J. Rhodes pranešimu, auto
mobilių vairuotojams 1975 m. 
išduodami leidimai turės specia
lų nuplėšiamą lapelį, kuriuo vai
ruotojas galės duoti raštišką su
tikimą mirties atveju persodinti 
jo kūno organus kitiems. Vai
ruotojas turi pažymėti lapelyje, 
kokius savo organus sutinka ati
duoti tokiom operacijom, pats jį 
pasirašyti ir gauti vieno liudi
ninko parašą. Mirties ar mirtino 
sužeidimo atveju tada tie jo or
ganai bus nukreipti jų laukian
tiems pacientams. Pradžioje pa
grindinis dėmesys bus skiria
mas inkstams ir vyzdžiams. Inks
tų p e r s o d i nimo operacijoms 
šiuo metu Kanadoje laukia apie 
1.400 asmenų. Vyzdžiai taipgi pa
dėtų daugeliui aklųjų atgauti re
gėjimą. Vairuotojai, nesutinkan
tys paaukoti savo kūno organų, 
turės nuplėšti nuo savo leidimo 
minėtąjį lapelį.

LAKIOS...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

prie įvairių meno apraiškų. Pas 
juos kultūrinis gyvenimas virte 
verda. Jie turi puikius chorus, 
tautinių šokių grupes, pas juos 
dažnai koncertuoja svečiai iš ki
tų Kanados bei Amerikos mies
tų. Parodos rengiamos ne tik 
savųjų dailininkų, bet ir svečių, 
kartais atvykstančių net iš labai 
tolimų kraštų. Jadvygai ir Pra
nui Baltuoniams linkiu sėkmės 
judrioje Toronto lietuvių kolo
nijoje, kuri daugeliui Kanados 
ir Amerikos lietuvių spindi 
šviesiu pavyzdžiu.

Ateitininkų žinios
Vyresniuosius moksleivius globo

ją Gabija Juozapavičiūtė ir Jonas 
Abromaitis. Gabija eilę metų yra 
dirbusi su moksleiviais ir buvusi 
centro valdybos vicepirmininkė. Jo
nas, studijavęs Montrealyje, dabar 
studijuoja Sv. Augustino seminari
joje Toronte.

Rezervuokite sekmadienį, spalio 
27, iškylai. Visi studentai, mokslei
viai, jaunučiai ir tėvai kviečiami da
lyvauti iškyloj-piknike. Pasportuosi
me, pakvėpuosime tyru oru, paval- 
gysime ir kartu pasidžiaugsime ru
dens grožiu.

Jaunučių globėjai ruošia tradici
nį žygį “Ateičiai” lapkričio 2 d. 
High Parke. Kviečiami jaunučiai, 
moksleiviai ir studentai dalyvauti.

Teigiamas apsisprendimas yra svar
biausias dalykas šių dienų jaunimui. 
Kai praleidžiame ilgas valandas, dis
kutuodami savo organizacinius klau
simus ir veiklos metodus, dažnai pa
mirštame, kad kiekvieno asmens 
laisvas apsisprendimas yra pagrin
dinis veiksnys.

Religinėje srityje nieko nepadės 
mokymasis tikėjimo tiesų ar net 
aklas bažnyčios lankymas sekmadie
niais. Reikįa laisvo savanoriško ap
sisprendimo už Kristų ir noro Jį ar
čiau pažinti, pajusti Jo artumą.

Moralinio pobūdžio įsitikinimų per
davimas bus sėkmingas tik tada, kai 
yra laimimas laisvas apsisprendimas, 
kai perduodamoji žinia pasiekia jau
nuolio sielą.

Tautinis apsisprendimas taip pat 
yra asmeniškas ir laisvas aktas (dr. 
J. Girnius). Galima žmogų išmokyti 
betkurios kalbos, daugiau dedant 
pastangų iš šalies, negu jam pačiam. 
Bet šituo būdu negalima “išmokyti” 
tautinio apsisprendimo.

Ateitininkų sąjūdžio pagrindinis 
uždavinys šiuo metu yra (ar turėtų 
būti) nušviesti apsisprendimo pras
mę — brandinti narius teigiamam 
apsisprendimui.

Susirinkimai spalio 20, sekmadie
nį: jaun. mergaičių — 2 v. pas se
seles, jaun. berniukų — 2 v. ateiti
ninkų kambary, vyr. moksleivių — 
4 v. pas seseles (kviečiami tėvai ir 
svečiai), studentų — 6 vai. ateitinin
kų kambary. Į visus susirinkimus 
kviečiami ir nauji nariai, kurie no
rėtų įsijungti j ateitininkus.

Skautų veikla
• Mindaugo draugovės drauginin

ku paskirtas s. v. v. si. L. Saplys, ad
jutantu — si. A. Kalinauskas. Drau
govės iškyla — spalio 20 d.

• “Šatrijos” tunto “Aušrinės” 
draugovės draugininke paskirta si. 
L. Rusinaitė, adjutante — L. Zenke- 
vičiūtė, globėja — R. Sapočkinaitė; 
“Mirgos” draugininke — si. Ž. Sili- 
ninkaitė, adjutante — V. Bumbuly- 
tė ir V. Pilipavičiūtė; “Dainos" 
draugininke — si. R. Draugelytė, ad
jutante — V. Turūtaitė, globėja — 
ps. J. Seškutė.

• Į “Mirgos” skaučių draugovę 
pervestos šios jaun. skautės: D. Su- 
kauskaitė, L. Keršytė, A. Sendžikai- 
tė, K. Šimkutė, A. Kasperavičiūtė ir 
A. Sinkevičiūtė.

• “Šatrijos” tunto vadijos posėdis 
— spalio 20 d., 11 vai. r., skautų 
būkle.

• Ročesterio vietininkijos 25 me
tų sukaktuvinėj sueigoj uniformuo
ti dalyvavo “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų skautai-tės, šokantieji “Ginta
re”, kuris atliko šventės meninę 
programą.

• “Dainos” skaučių dr-vė numato 
iškylauti Bruce Trail spalio 20 d. 
Daugiau informacijų teikia draugi
ninke R. Draugelytė tel. 699-7502.

• Tradicinis tėvų komiteto rengia
mas bazaras ir pasilinksminimas — 
lapkričio 16 d. Prisikėlimo salėse. 
Visi kviečiami tą dieną nebūti na
mie, o su draugais susitikti bazare 
bei šokiuose ir paremti skautišką 
veiklą. C. S.
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GARBENS
REAL ESTATE

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

INDIAN RD. — BLOOR, atskiras didžiulis 20 kambarių, 5 butų na
mas. Metinės pajamos — daugiau kaip $12.000 ir butas šeimininkui. 
Garažas su privačiu įvažiavimu. Skubiai parduodamas su visais bal
dais, atvira skola.
SUNNYSIDE — HIGH PARK, 12 kmbarių, 4 butų modernus mūrinis 
namas, vandeniu-alyva šildomas. Metinės pajamos — $7.500. Parduo
damas su baldais. Prašoma tik $61.500.
BLOOR — JANE, vienos šeimos namas, 3 prausyklos, 2 poilsio kam
bariai rūsyje, lietuviška pirtis (sauna), maudymosi baseinas, viskas 
naujai įrengta. Savininkas nori skubiai parduoti.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namų, namas be skolų. Įmokėti apie 
$10.000 ar mažiau.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS PR. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

ST. DARGIS namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n A n A AA JI 
TORONTO LIETUVIŲ KAKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE --------

MOKA:
93/4% už 90 dienų term, depozitus 

9% už 1 metų term, depozitus
8V4% už taup. sąskaitas

6% už depozitus (čekių sąskaita).

K API TALAS: $8,800,000

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai po pietų (liepos Ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W„ 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454 Lietuviams daroma 

NUOLAIDA

Al MADIflC DaoIIav ' SilžlninKas patarnavimas.
H U. m Vii A10 nCallUi • Parūpiname mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje
1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • 537-3433

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

Studentų žinios
TULSK susirinkimas — spalio 29 

d., 6 v.v., St. Michael’s College pa
talpose. Tema — “Kongresas”. Gabi
ja Juozapavičiūtė kalbės apie Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresą, 
kuris įvyks 1975 m. P. Amerikoje.

Studentai dabar turės radijo pro
gramą antradieniais 3.30 v.p.p. per 
CHIN stotį. Ji bus dalis J. R. Sima
navičiaus radijo programos. Taip pat 
pradedama ir televizijos programa 
per Maclean-Hunter Cable TV, 10 
kanalą, spalio 21, pirmadienį, 4.30 
v.p.p. Ji bus matoma pirmadieniais 
4.30 v.p.p., ketvirtadieniais — 7.30 
v.v. Norintieji minėtose programose 
dalyvauti prašomi paskambinti Tere
sei Jurėnaitei tel. 762-1858.

DANIS^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ i
wprogramos į į

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei į. 1
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 r.g-k_! ° TJ? ■ o j H

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai M

Elektros rangovas

Atom Electric Co. 
Atlieku visus elektros įrengimo 
darbus • 328 DUPONT St. • 
Tel. 923-7194 • Namų 766-8372

Toronto, Ontario
Savininkas A. ČEPONIS

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Dairbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -1403
30 DEWSON St., Toronto, Out
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<: Čikagos lietuviu horizonte ;!
<------------------------- pamojus _ ------------------------ į

MUZ. A. JURGUTIS
Rugsėjo pabaigoje Į Čikagą atvy

ko muzikas Aloyzas Jurgutis, praėju
sią vasarą pabėgęs iš sovietinės eks
kursijos V. Europoje ir paprašęs 
politinio prieglobsčio Italijoje. Tai 
palyginti jaunas vyras, gimęs 1939 
m. Laukuvoje. Ten jo tėvas buvo 
vargonininkas. Baigęs gimnaziją, 
mokėsi J. Gruodžio muzikos mokyk
loje Kaune ir Vilniaus konservatori
joje, kur 1959-19S1 m. dirbo koncert
meisterio darbą šalia studijų. 1963 
m. baigęs konservatoriją, išsiųstas Į 
Kazachiją mokytojauti. Ten darbavo
si trejus metus. 1966 m. grįžo j Lie
tuvą ir iki šių metų pavasario dirbo 
Vilniaus konservatorijos chorinio 
dirigavimo katedroje vyresniuoju 
dėstytoju. Salia tų pareigų iki 1973 
m. buvo konservatorijos choro chor
meisteris. Tai trumpi biografiniai 
duomenys žmogaus, užaugusio ir iš
simokslinusio jau sovietinėje oku
pacijoje ir neseniai pasirinkusio 
laisvę.

GELBĖKIT MANO ŽMONĄ
Kad muz. A. Jurgutis iš Italijos 

kuo greičiau galėtų pasiekti JAV, 
daugiausia pastangų darė BALFas ir 
ypač cv pirm. M. Rudienė. BALFo ir 
jo pirmininkės pastangos buvo vai
singos. Muz. A. Jurgutis JAV kran
tus pasiekė kaip tik tomis dienomis, 
kai Čikagoje vyko VIII Amerikos lie
tuvių kongresas. Jame muz. A. Jur
gutis buvo viešai pristatytas ir šiltai 
sutiktas. Spalio 1 d. BALFo centro 
ištaigoje Čikagoje ivyko plati spau
dos konferencija su muz. A. Jurgu- 
čiu. Gausiai susirinkusiems spaudos 
atstovams paskutinysis atvykėlis iš 
okup. Lietuvos muz. A. Jurgutis bu
vo pristatytas BALFo cv nario J. Ja
saičio ir cv pirm. M. Rudienės. Atsi
stojęs prieš minią spaudos, radijo, 
BALFo darbuotojų bei visuomeni
ninkų, pirmiausia iškėlė savosios 
šeimos tragediją, prašydamas padėti 
gelbėti žmoną ir dukrą. Išvykti vi
siems kartu nebuvo jokių prošvais
čių. Progai pasitaikius pasiryžo pasi
traukti vienas. Jam tai pavyko. Iš 
Italijos kelis kartus telefonu kalbė
josi su žmona, likusia Lietuvoje. Iš 
ten žinios vis blogėjo. Pagaliau žmo
na buvo priversta “savanoriškai” pa
sitraukti iš darbo. Kai likusios šei
mos padėtis ten pasidarė katastro
fiška, žmona Sovietų Sąjungos valdo
vams parašė atvirą prašymą, jog 
“esanti lietuvė patriotė ir katalikė, 
todėl gyventi sovietinėje santvar
koje jai nepakeliui”, ir paprašė vizos 
išvykti į JAV pas vyrą. Todėl da
bar, pasiekęs JAV krantus, muz. A. 
Jurgutis pasiryžo per visus galimus 
kanalus ir organizacijas viešai šauk
ti, kad jo šeima būtų išleista, nes 
tylint ją gali ištikti žiauresnės re
presijos, net kalėjimas. “Iškėlimas į 
viešumą mano žmonos reikalo tikrai 
padės ir kartu įvarys pašiną į pūvan
tį Tarybų Sąjungos organizmą”, kal
bėjo muz. Al. Jurgutis.

JO IR TAUTOS NUOTAIKOS
Paklaustas, kokios dabar yra lietu

vių tautos nuotaikos, jis aiškiai pa
brėžė: “Lietuvių tautos pasaulėžiūrą 
sudarė amžiai, o ne Leninas”. Todėl 
opozicijos reiškime Lietuva užima pir
mą vietą visų respublikų tarpe. Tau
tos slavinimas vyksta, bet ne tokio
mis primityviomis priemonėmis, ko

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE MARKET 

335 Roncesvalles Ave., * ■ r/jr 
TORONTO, ONTARIO I 61.
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovonos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1934 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sųžinlnoal Ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ D ... — ~ roncesvallb avi..
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. Toronto s, Ontario

Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

kios buvo vartojamos carų ar Stali
no laikais. Dabar slavinimo-rusinimo 
darban įkinkyti geriausi sovietų psi
chologai bei kiti mokslininkai, prie
monės gal kartais ne taip pastebimos, 
bet jos gerai apgalvotos ir pavojin
gos. Visgi lietuvių tauta prieš slavini
mo-rusinimo bangą atsilaikė ir, muz. 
A. Jurgučio nuomone, ateityje di
delio pavojaus dėl to nesimato, nes 
tauta giliai patriotinė. Iš kur gyvoji 
tauta semiasi stiprybės atsilaikyti 
prieš visus okupacijos pavojus ir iš
likti tautiškai gyva? Muz. A. Jurgutis 
pabrėžė, kad augdamas jis galėjo 
naudotis gausia savo tėvo bibliote
ka ir daug ką sužinoti apie nepri
klausomos Lietuvos gyvenimą. Giliai 
į širdį įstrigus ir nepamirštamai Lie
tuvos partizanų epochai, susiformavo 
jo antisovietinė pasaulėžiūra. Tokių 
pavyzdžių Lietuvoje esą daug. Bet 
dabar nyksta knygos, blykšta ir žmo
nių atsiminimai apie nepriklausomos 
Lietuvos laikus. Dabartiniam jauni
mui didelės įtakos turi vieši opozici
niai veiksmai: R. Kalantos susidegi
nimas, retkarčiais Lietuvoje kylan
čios spontaniškos demonstracijos ir 
pan. “Jei jaunoji karta nematys opo
zicijos, kas tada su ja bus? Tokiu at
veju lietuvių tauta ateities nebetu
rės”. Antroji atrama tautos gyvybei 
išlaikyti ir opozicijai prieš okupantus 
vesti esąs “užsienio lietuvių avangar
das, kurių žygiais lietuvis Lietuvoje 
remiasi ir tiki į ateitį...”

BENDRAVIMAS SU TAUTA
Pagal muz. A. Jurgutį, gyvajai tau

tai namuose nereikia “žioplių”, at
vykusių iš laisvojo pasaulio. Jie lau
kia tokių turistų, kurie nebijotų at
virai (ne okupaciniam režimui patai
kaudami) kalbėti apie gyvenimą 
laisvajame pasaulyje, o sugrįžę iš 
Lietuvos, drįstų viešai pasakyti ir 
tiesos žodį apie' lietuvių tautos gy
venimą vergijoje. Buvę solistų kon
certai JAV ir Kanadoje, muz. A. 
Jurgučio nuomone, taip pat esąs vie
nas rusų vykdomojo Lietuvos slavi- 
nimo milžiniško aparto ratukas. Bet 
antra vertus, jis pabrėžė, kad kaiku- 
rie solistai bei kiti menininkai iš 
laisvojo pasaulio parvežė tautai ir 
teisingų informacijų. Klausantis mu
ziko A. Jurgučio nuomonės dėl bend
ravimo su tauta, man kaip tik pri
siminė prof. J. Brazaičio svarstymai, 
tarti maždaug prieš 8-9 metus Dai
navos stovyklavietėje. Tada profe
sorius pastebėjo, kad, bendraujant 
su pavergta tauta, vyks tam tikra 
taškų medžioklė: kuri pusė daugiau 
jų laimės — okupantas ar laisvieji 
lietuviai. Maždaug tą pačią nuomo
nę dabar atkartojo ir vienas iš gy
vosios lietuvių tautos atstovų — 
muz. A. Jurgutis. Artimiausiu laiku 
muz. A. Jurgutį norima pristatyti 
visų lituanistinių mokyklų moki
niams, bet jo dabartinis pagrindinis 
uždavinys — atsiimti Lietuvoj liku
sią šeimą. Jis prašo visus gyvuosius 
lietuvius jam padėti.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

KRAUTUVĖ.
3288 Lakeshore Blvd. W„ 
Toronto, Ont. • Tel. 259-8364 

R. Statulevičius

AUDRA MARIJA ČESNULYTĖ, 
Petro ir Angelės česnulių dukra, bai
gusi dramos studijas Guelph, Ont., 
universitete bakalaurės laipsniu. Šiuo 
metu ji dirba vietiniame teatre kaip 
scenos administratorė

SKAITYTOJAI 
PASISAKO

LAIŠKAS PREMJERUI
Siunčiu kopiją laiško, rašyto prieš 

metus (1973. IX. 5) mūsų vadui 
(Australijos premjerui). Nepatiko ir 
užgavo mane jo žodžiai šnekant tele
vizijoj su David Frost, kad pasauly
je nebėra kolonizmo. Mano nuomo
ne, tai buvo pirmas skambutis to, 
kas dabar įvyko — de jure pripaži
nimo Baltijos valstybių rusų im
perijai. Tada aš buvau vienintelis 
balsas, o dabar visas choras protes
tų prabilo. Mes, lietuviai, esame re
akcininkai. Reikia akcijos, reakcijos 
neužtenka, jei norima panašiom idė
jom užbėgti už akių.

Štai minėto laiško tekstas (verti
mas).

Klausydamas Jūsų pokalbio su Da
vid Frost rugpjūčio 18 d. septinta
jame kanale, negalėjau sutikti su 
vienu Jūsų pareiškimu. Galimas da
lykas, Australijoj yra dar bent mi
lijonas gyventojų, įsikūrusių šiame 
krašte po II D. karo, kurie taip ma
no, kaip ir aš ... Jūs pareiškėte:

“Pasaulyje kolonijų beveik nebe
liko. Minėjote Papua — N. Gvinėją, 
kuri turbūt yra didžiausia iš likusių 
kolonijų, bet ji taps nepriklausoma 
gruodyje. Aš manau, kad išskyrus P. 
Afriką, visos kitos yra prancūzų ko
lonijos. Kitų pasaulyje nebėra.”

Jūs labai klystate. Jūs nepaminė
jote didžiausios ir žiauriausios šių 
dienų kolonijinės galybės, o galbūt 
ir visų laikų didžiausios. Tuo būdu 
Jūs nurašėte mažiausiai vienuolika 
gausių tautų ir palikote jas vergijo
je bei naikinimo procese. Jų visų 
gyventojų skaičius yra dešimt kartų 
didesnis už Australijos. Jų kultūra 
ir istorija siekia tūkstančius metų.

Ta kolonijinė galybė yra Rusija, 
pasivadinusi Sov. Sąjunga. Jos kolo
nijos yrą šios: Ukraina, Lietuva, 
Latvija, Estija, R. Prūsija, R. Vo
kietija, Lenkija, Vengrija, Čekoslo
vakija, Rumunija, Bulgarija. Nese
niai įvykę sukilimai Lenkijoj, R. Vo
kietijoj, Čekoslovakijoj ir Lietuvoj 
labai aiškiai parodė Rusijos tikslus. 
Jie nėra vien komunizmo siekimai. 
Tų šalių darbininkai tyliai ir kar
tais jėga priešinasi ne kapitalistų 
priespaudai, bet Rusijos kolonizmui. 
Jie siekia nepriklausomybės, kuri 
jiems buvo atimta. Tokios koloniji

Oreshei-Barauskas insurance agency ltd.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namą tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. ----------- (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 
(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius •• 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atliekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529

IS/mons TELEVISION
j 2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772
i Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio. • Prieš pirkda

mi kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas.
TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.

nės galybės buvimas kaip Rusija ne
turėtų būti ignoruojamas. Tai liečia 
gyvenimą toli už savosios geležinės 
uždangos — sukelia nepasitikėjimą 
tarptautiniuose santykiuose ir įtako
ja kiekvienos pasaulio šalies vidaus 
sąrangą.

Nė viena tauta ir nė vienas indi
vidas negali būti tikrai laisvas, kol 
visos tautos ir individai nėra laisvi. 
Visi turi turėti laisvę keliauti bei 
gyventi kur nori, pasirinkti užsi
ėmimą, ugdyti savo talentus, išreikš-

BUYNEW 
CANADA SAVINGS 

BONDS

(

• PILNAI GARANTUOTI • JIE DUODA GERAS PALŪKANAS

KANADOS VYRIAUSYBĖS METAI PO METŲ

• TUOJ PAT IŠKEIČIAMI 

UŽ ĮMOKĖTĄ SUMĄ SU NUOŠIMČIAIS

ti savo meną bei savo mintis be jo
kios baimės, kain ir aš dabar.

Jus gerbiąs — L. Urbonas

ŠYPSENOS
Solidarūs lietuviai

Brighton Park, Čikagoj, apy
linkės biuletenyje rašoma:

“Vienas mūsų apylinkės val
dybos narys gana charakterin
gai išsireiškė, kad mūsų apylin
kės lietuviai yra net perdaug 
draugiški ir nuoširdūs, ir tas 
jam sunkina solidarumo įnašų 
rinkimą. Pas apsilankiusį būni 
nuoširdžiai priimtas ir pavaišin
tas. Prie ąukos ir mokesčio šei
mininkas draugiškai prašo pa
imti dar ir “ant antros kojos”, o 
grįžtant per judrią Kalifornijos 
gatvę, sako, atsiranda noras per
eiti į koją su dainele. Siūlo drau
gišką pasivaišinimą daryti įvai
riomis kitomis progomis, o įna
šus geriau pasiųsti iždininkui...”
Ir radikalas, ir konservatorius

— Pone Minister! Pirmininke, 
kokia yra tamstos politinė filo
sofija? — korespondentas pa
klausė Benjaminą Disraelį, 
anuometinį Britanijos minister} 
pirmininką. Sis gi atsakė:

— Sir, aš esu radikalas, kai 
reikia naikinti tai, kas nėra tei
singa, o konservatorius, kai rei
kia išlaikyti tai, kas yra teisin
ga.

Visi patogumai
Buvęs pasaulio bokso čempi- 

jonas Jack Sharkey (Šarkis-Zu- 
kauskas) dabar su žmona Doro
thy ramiai gyvena Eppinge, N. 
H., kuris turi 2,023 gyventojus. 
Sarkis, kuris yra 70 m. amžiaus, 
sporto korespondentui pareiškė: 
“Aš esu sveikas ir turiu čia vis
ką vietoj, ko tik man reikia: dak
taras gyvena čia pat kitoj gatvės 
pusėj, vaistininkas — čia pat 
ant kampo, pro langą matyti lai
dotuvių koplyčia, ir kapinės ne
toli — toje pačioje gatvėje ...”

Parinko Pr. Alš.

FRANK BARAUSKAS Limited
3828 Bloor Street West, Islington, Ontario 

231-6226
• Didelis namų pasirinkimas Islingtone, Mississaugoje 

ir užmiesčiuose
• Finansuojame [mokėjimus, sudarome naujus 

mortgičius
• Perkame ir parduodame mortgičius
• 10 asmenų pasiruošę jums patarnauti

“BALTIC” APARTAMENTAI
(CONDOMINIUMS)

506 - 71st Ave., St. Petersburg Beach, 
Florida 33706, USA. Tel. 813-360-8766 
PARDUODAMI vieno ar dviejų miegamųjų apartamentai 
— labai gražūs, modernūs, prabangūs, netoli vandens, 
krautuvių ir susisiekimo. Mažas kompleksas, nedidelės 
išlaikymo išlaidos. Tik suaugusiems (be kambarinių gyvu
lių). Tarpininkai (brokeriai) pageidaujami. $24,500 ar 
daugiau.

PERKI ŠEV| AR OLDSMOBILĮ?
Geriausią kainą gausite tik per

VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)
. C H E V - O L D S

CO U r I esy 2T49 Lakeshore Blvd. 

• Raštinė: 255-9151 • Namai: 767-7820

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 vj.—6 v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefonu

...................... ■ =

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

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto teL 531 - 4251

Darbo valandos nuo 10 vaL ry
to iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADIENIAIS uidoryta.

2224 Dundas Street W., 
Toronto, Ontario
M6R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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Anapilio žinios

— Šį sekmadienį po 11 vai. pa
maldų įvyksta pirmasis Anapilio pa
talpose liet. kat. moterų draugijos 
susirinkimas. Kviečiame taip pat įsi
jungti į draugiją naujas kat. mote
ris, kurios parapijos persikėlimo 
proga įsijungė į parapiją.

— Praėjusią savaitę Šv. Jono liet, 
kapinėse Anapilyje palaidotas a.a. 
Feliksas Švaplys, 67 m. Velionies 
namiškiams gili užuojauta. Šią savai
tę kasami pamatai naujiems pa
minklams.

— Prašome registruoti vaikus, ku
rie ateinantį pavasarį eis pirmos Ko
munijos, iki spalio 27 d.

— Parapijiečiai lankomi Anapilio 
rajone.

— Praėjusį sekmadienį Spring- 
hurste paskutinį kartą šį sezoną at
laikytos pamaldos, kuriose dalyvavo 
daug tautiečių. Pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu. Kalėdų ir Velykų 
švenčių proga Steineryje bus spe
cialios pamaldos.

— Dėkojame P. Augustinavičiui, 
“The Quality Cup” įmonės savinin
kui, už Anapiliui paaukotus 5000 
puodukų kavai. Dėkojame P. Bražu- 
kui už vandens išjungimą stovykla
vietėje Springhurste.

— Geriausi sveikinimai Pranui ir 
Elenai Žuliams, atšventusiems 25 
metų vedybinę sukaktį.

— šį šeštadienį 4 v. p.p. Šv. Kotry
nos šventovėje jungtuvių pamaldos 
Tedžio Cornomazo ir Danutės Ra
manauskaitės.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 7.30 
v.r., už a.a. Jokūbą Beinorį; sekma
dienį, 10 v.r., už a.a. Ireną Gure
vičienę, 11 v. už a.a. Antaniną Mac
kevičienę.

— Susituokė: Christian Krille ir 
Konstancija Belickaitė.

“T. Žiburių” 25-rių metų su
kakties proga rengiamas specia
lus numeris. Jis išeis spalio 24 
d. Sukaktuvinis banketas su kul- 
tūrine-koncertine dalimi bus 
spalio 27, sekmadienį, 5 v. p. p., 
Anapilio salėje. Dalyvauti jau 
pažadėjo visa eilė žymių tautie
čių. Rašytojas A. Baronas baigia 
kurti tai progai humoristikos 
pluoštą, o žymioji solistė D. 
Stankaitytė atsiuntė jau ir savo 
koncerto programą. Kvietimai 
gaunami: “TŽ” administracijo
je, abiejuose Toronto bankeliuo
se, Prisikėlimo par. spaudos 
kioske, Parkside Meat Market 
krautuvėje (335 Roncesvalles) ir 
pas platintojus visose trijose lie
tuvių parapijose sekmadieniais 
po pamaldų.

Svečiai. Lydimas Aug. Sen
kaus (jo žento dėdės) “TŽ” lan
kėsi Pr. Sakalauskas iš Sydnė- 
jaus, Australijoj. Jis jau 4 mė
nesiai keliauja. Lankėsi Singa
pūre, Tailandijoj ir įvairiuose 
Europos kraštuose — Lietuvoje, 
Latvijoje, Sov. Sąjungoje, Šve
dijoje, Suomijoje, Danijoje, V. 
Vokietijoje, Olandijoje, Austra
lijoje, Prancūzijoje, Šveicarijo
je, Italijoje ir Ispanijoje. Paliko 
$15 auką “T. Žiburiams”, o p. 
Senkus svečiui užsakė “TŽ” ir 
sumokėjo savo rėmėjo prenu
meratą. Pr. Sakalauskas turi dvi 
dideles moterų kirpyklas. — 
Emilis Skeberdis iš Muencheno, 
lydimas giminaičio Ant. Garkū- 
no, gyv. Dundas, Ont., aplankė 
“TŽ” patalpas, susipažino su 
spaustuvės darbu. Pastarasis pa- 
liko $10 auką spaudai paremti.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvales Avė., Toronto 154, Ont. 
TeL LE 3-8008.
IŠNUOMOJAMAS suaugusiems bu
tas arti Bloor — Dundas sankry- 
žos. Tel. 535-7227.
HIGH PARK RAJONE, pirmame 
augšte išnuomojamas be baldų 
(yra šaldytuvas ir elektrinė virimo 
krosnis) 3 kambarių ir virtuvės bu
tas. Skambinti tel. 762-8072, po 5 v.v.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.

PER 15% UŽDARBIO 
$9,600 perka $11,000 antrą mortgičių, 
$7,500 perka $8,200 antrą mortgičių. 
Skambinti 231-6226 arba 233-3323 

FRANK BARAUSKAS LIMITED, 
REALTOR

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tek 
534-5615.

Beauty Salon 
Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 

Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Jurgį ir Charlotte 

Jeffreys-Juzikus, atšventusius savo 
25 m. vedybinę sukaktį.

— Spalio 12 d. palaidotas Feliksas 
Švaplys. Jo žmonai Gerdai ir arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. Taip pat nuoširdžiai užjau
čiame G. Sodonienę ir A. Mašalie- 
nę, mirus mamytei ir tetai Marijai 
Minett.

— Parapijos choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Šį sekmadienį — antroji rink
liava misijom.

— K. L. K. Moterų Prisikėlimo 
par. skyriaus rengiamos uždaros mo
terų rekolekcijos bus lapkričio 22-24 
d.d.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos bei registracija 
bus spalio 20 d. po 10 v. Mišių pas 
seseles.

— Pensininkų vakaras su progra
ma — spalio 24 d., 6 v.v., parapijos 
Parodų salėje.

— Parapijos tarybos posėdis — 
spalio 29 d., 7 v.v., Parodų salėje.

— Parapija leidžia kalendorių su 
įvairiomis informacijomis. Norintie
ji įdėti skelbimus ar sveikinimus 
prašomi kreiptis į St. Prakapą tel. 
233-4486.

— Mišios: šeštad., 8 v. — už An
taną Balnį ir Antaną Sapijonį, užpr. 
T. Balnienės; 9 v. — už Stasį Čer
niauską, užpr. S. M. Bušinskų; 9.20 v. 
— už Virbūnų ir Laurinskų š. miru- 
rius, užpr. O. Virbūnienės ir duk
ters; sekmad., 8 v. — už Emą Janu- 
šaitienę; užpr. L. Baumgardienės; 9 
v. — už Antaną Bumbulį — meti
nės, užpr. A. Bumbulio; 10 v. — už 
Stasį Vaitiekūną, užpr. B. Vaitiekū
nienės; 11.15 v. — už Stankevičių 
šeimos mirusius, užpr. M. F. Yoku- 
bynienės; 7 v.v. — už Simą ir Oną 
Lesniauskus, užpr. A. Ranonienės.

— Dėkojame St. Jagėlai, St. Dar- 
giui, A. K. Dobilams ir A. J. Pū
kams už stambesnę auką parapijai.

— Pakrikštytos dvynukės dukte
rys Cathleen Ann ir Christine Marie 
Grant ir Danutės Bonner.

Lietuvių Namų žinios
— Spalio 13 d. Hamiltono "Auku

ras” suvaidino A. Kairio veikalą 
“Žmogus ir tiltas”. Atsilankė arti 
300 asmenų. Po vaidinimo LN mo
terų būrelis pavaišino visus atsilan
kiusius kava ir pyragais.

— Praėjusio sekmadienio Padė
kos dienos popietėje atsilankė per 
150 asmenų valgyti tradicinio Pa
dėkos dienos patiekalo — kalakuto.

— Pr. penktadienio binge dalyva
vo 1040 asmenų. Visos savaitės atsi
lankiusių vidurkis buvo apie 900 
asmenų.

— Pradinius scenos įrengimo dar
bus atlieka O. Delkus.

— Šią savaitę pradedami dekora
vimo darbai “Gedimino pilies” me
nės pagal archit. dr. A. Kulpos pro
jektą. Visus darbus vykdo Petras 
Imbrasas. Meninį istorinį montažą 
ruošia “Aukuras”, rež. E. Kudabie
nės, siuvami aktoriams drabužiai. 
Stalų rezervavimu rūpinasi P. Jan
kai tienė, tel. 767-8711. Pakviesta 
daug kanadiečių svečių.

— 1975 m. vasario 23 d. “Auku
ro” 25 m. darbo sukakties proga LN 
bus suvaidintas 4 v. dramos veika- 
las-premjera “Tėvų kaltė”, parašy
tas E. Butrimo.

Vyt. Turūta, įsijungęs į To
ronto skautų veiklą, iš “Ginta
ro” ansamblio vadovų pasitrau
kė. “Gintaras” nuoširdžiai dė
koja jam už darbą, pastangas 
įtraukti kuo daugiau lietuviško 
jaunimo į organizuotą veiklą ir 
linki sėkmės skautiškoj veikloj.

Kanados Lietuvių Fondas, 
skirstydamas š.m. pelną kultū
riniams reikalams, po $100 pa
skyrė ir abiem savaitraščiam — 
“T. Žiburiams” ir “N. Lietu
vai”.

Vyt. Kudžma, vyr., ir Vyt. 
Kudžma, jn., abu montrealie- 
čiai, aplankė Toronte gyvenan
čius gimines, apžiūrėjo Anapilio 
sodybą ir dalyvavo sekmadienio 
pamaldose.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH. 136. Tel.532-5191

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 
30 Dewsou St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

Toronto. Tel. 531-8422

Maloniai kviečiame atsilankyti į Toronto Sporto Klubo VYTIS 

RUDENS ŠOKIU
1974 m. spalio 26, 
šeštadienį, 
Lietuvių Namų 
didžiojoj salėj.

Rengėjai

VAKARA 
9

PROGRAMĄ atliks sol. V. Verikaitis. Akompaniatorius 
muz. J. Govėdas. Šokiams gros A. Kaminsko orkestras. 
Laimingieji įėjimo pakvietimai premijuojami.
Pradžia 6.30 valandų vakaro.
įėjimas $3.50, jaunimui ir pensininkams $1.75.
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sukakties VAKARAS
• PROGRAMA: oficialioji dalis, vakarienė, humo- 

ristika — Aloyzas Baronas, koncertas — sol. D. 
Stankaitytė, (duetas su sol. V. Verikaičiu), akom
paniatorius J. Govėdas.

• įėjimas— $7.50 asmeniui. Kvietimai gaunami: "TŽ“ 
administracijoj, "Paramos" ir Prisikėlimo bankeliuose, 
pas platintojus parapijose po pamaldų.

Maloniai kviečiame visus tautiečius ir tautietes 
dalyvauti šioje kultūrinėje šventėje — RENGĖJAI

SPALIO 2 7, 
sekmadienį, 
5 valanda p. p., 
ANAPILIO salėje

Prano Baltuonio šakninių 
skulptūrų parodos atidarymas 
įvyks spalio 19, šeštadienį, 4 v. 
p.p. Prisikėlimo par. Parodų sa
lėje. Visus maloniai kviečiame 
atsilankyti. (Kvietimai į parodos 
atidarymą nebus siuntinėjami). 
Artėja Kalėdos, o kartu ir rū
pesčiai — dovanų pirkimas. Čia 
bus puiki proga nusipirkti sau 
ir draugams gražių dovanų. Ne- 
praleiskime šios geros progos. 
Laukiam visų!

Rengėjos: KLKMD-jos » 
centro valdyba

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis — spalio 20, sekma
dienį, 6 v.v. (ne 4 v.p.p., kaip bu
vo skelbta anksčiau), L. Namuo
se. Visi rinktieji tarybos nariai 
ir organizacijų atstovai prašomi 
dalyvauti.

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas šau
kiamas spalio 20, sekmadienį, 
po 11 v. Mišių, mažojoj Anajpi- 
lio salėj. Mielos narės, nuošir
džiai prašome dalyvauti. Nuo 
jūsų gerų norų priklausys 
sklandus skyriaus veikimas. 
Taip pat maloniai kviečiamos 
viešnios. Tikimės, kad jos įsi
jungs į šią garbingą organiza
ciją. Prieš 25 metus Toronte 
atsteigta ši kilni savo idealais 
draugija nemažai pasidarbavo 
šalpoje, spaudos rėmime, jauni
mo parengimuose ir įvairiuose 
socialiniuose reikaluose. Tiki
mės, kad atsikėlusios į naują 
vietovę, būsime taip pat nau
dingos ir pareigingos, kaip pra
eityje. Valdyba

Tautinių šokių grupės “Atža
lynas” visuotinis tėvų susirinki
mas įvyks spalio 20, sekmadienį, 
6 v. v. L. Namų patalpose. Tėvų 
komitetas maloniai kviečia visus 
tėvus, kurių vaikai priklauso 
šiam vienetui, būtinai dalyvauti. 
Susirinkime bus sprendžiami 
bei diskutuojami aktualūs reika
lai bei renkamas naujas komite
tas.

Madų parodoje, kurią rengia
K.L.K. Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyrius spalio 20 d., 4 
v.p.p., didžiojoje parapijos sa
lėje, bus demonstruojami El
len Peterson madų ir stilizavi
mo mokyklos drabužių mode
liai bei kailiai. Šią mokyklą 
lanko ir lietuvaitės. E. Peter
son yra pasižymėjusi madų pa
saulyje ir už savo sukurtų dra
bužių modelius laimėjusi premi
jų. Parodos pranešėja bus mo
kyklos atstovė D. Dalindaitė, ko
mentatorė — I. Meiklejohn, 
akompaniatorė — D. Garba- 
liauskienė, grimuotoja — D. 
Dalindaitė ir Vicky S a n d i n, 
modeliuotojos — D. Dalindaitė, 
K. Imbrasaitė, R. Krasauskai
tė. Parodos dalyvės bus pavai
šintos kavute su skaniais py
ragais ir turės progos išbandyti 
savo laimę turtingoje loterijoje.

Šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas įvyks spalio 27 d., 3 
v.p.p., pas J. Kulikauskienę, 32 
Statler Ave., Islington. Tel. BE 
3-9692. Visos narės ir viešnios 
maloniai kviečiamos atsilan
kyti. Valdyba

Š. Amerikos Liet. Studentų 
suvažiavimas įvyks Toronto Ro
yal York viešbutyje lapkričio 
28-30 dienomis. Platesnis prane
šimas bus sekančiame “TŽ” nr.

LAIMUTĖ BACĖNAITĖ-SAPP, bai
gusi pedagoginius mokslus magistrės 
laipsniu Georgia Southern College 
JAV-se. Anksčiau ji toje pačioje ko
legijoje baigė gamtos mokslus baka- 
laurės laipsniu. Šiuo metu ji dirba 
Conyers vietovėje Georgia valstijoje 
kaip mokyklos patarėja

L. Namų moterų būrelis lap
kričio 9 d. 6.30 v. v., ruošia iš
kilmingą “Gedimino pilies” me
nės atidarymą — istorinį mon
tažą ir puotą. Bilietus jau gali
ma įsigyti “Paramos” bankely ir 
pas v-bos narę Petrą Jankaitie- 
nę tel. 767-8711. Kaina $10 su
augusiems, $5 studentams.

Filmas. Lapkričio 10, sekma
dienį, 5 v. p. p., L. Namuose bus 
rodomas spalvotas garsinis fil
mas “Vėžio ir širdies ligos”. Aiš
kins ir filmą rodys svečias iš 
Klevelando dr. K. Pautienius. 
Visuomenė kviečiama atsilanky
ti. Įėjimas nemokamas. Filmo 
rodymą organizuoja Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopa. Prieš tai, 
2.30 valandą' p.p., įvyks šaulių 
kuopos susirinkimas. Kuopos na
riams dalyvavimas būtinas. Bus 
įdomių pranešimų. Inf.

“Gintaro” ansamblis spalio 5 
d. koncertavo Ročesteryje lietu
vių skautų 25 metų įsikūrimo 
sukakties minėjime'. Gintarie- 
čiai stebėjosi gera organizacija, 
gausiomis vaišėmis ir k-to pirm, 
p. Tamošiūno nuoširdžia globa. 
Rugsėjo pabaigoje “Gintaro” 
oktetas dainavo per McLean & 
Hunter TV Cable 10 stotį. Gai
la, kad šioji stotis nevisame To
ronte matoma. Po koncerto te
levizijos stoties komentatorius 
pasikalbėjo su okteto vadove 
Garbaliauskiene apie okteto 
veiklą ir išvykas.

Nauja televizijos programa 
vardu “Heritage” pradėta trans
liuoti spalio 15 d., 9 v. v. — 10 
v. v., per CTV. Joje kreipiamas 
specialus dėmesys į tautines Ka
nados grupes, prisidėjusias prie 
krašto augimo. Pavaizduojant jų 
gyvenimą, pradedama nuo kil
mės krašto. Spalio 15 d. laida 
buvo skirta japonams. Sekan
čios laidos numatytos italams, 
airiams, vokiečiams, anglams ir 
ukrainiečiams. Programos vedė
jas — rašytojas, žurnalistas, 
profesorius, buvęs “Saturday 
Night” žurnalo redaktorius Ar
nold Edinborough. Jo talkinin
kai — pranešėjas Jon Granik, 
režisorius — Larry Hertzog. Šią 
programą finansuoja “Xerox” 
bendrovė. Ir lietuviams vertėtų 
šia programa susidomėti bei už
megzti ryšius.

Kun. L. Kemėšis, klebonaująs 
kanadiečių parapijoje Thessa- 
lon, Ont., 3 savaites gydėsi Lon
dono un-to ligoninėje. Grįžda
mas į savo parapiją, jis buvo su
stojęs Toronte. Šiuo metu jam 
parapijos darbe talkina brolis 
kun. Laurynas Kemėšis, atvy
kęs iš Australijos.

1111111111111111111111111111111111111

Latviai katalikai spalio 12-13 
savaitgalyje šventė savo 25 me
tų įsikūrimo sukaktį Ta proga 
buvo surengtas Kanados latvių 
katalikų suvažiavimas Toronte. 
Mišias Prisikėlimo šventovėje 
koncelebravo 7 latvių kunigai. 
Beveik visi jie moka lietuviškai. 
Kanados L. Katalikų Centro 
vardu latvius sukakties proga 
pasveikino jo vicepirm. kun. 
Aug. Simanavičius, OFM.

Persikėlimo proga “T. Žibu
riams” aukojo $10: Ant. Garkū- 
nas; $6: Alb. Krakaitis; $5: Aug. 
Langas. “TŽ” 25-čio minėjimo 
proga gauta $25 auka iš p.p. A. 
Paškevičių Otavoje, $10 iš V. 
Matulaičio. Nuoširdus ačiū vi
siems rėmėjams.

“The Toronto Sun” XI 1 iš
spausdino A. J. Venslovaičio 
laišką, liečiantį mėgėjišką kiau
šinių prekybos agentūros CE- 
MA laikyseną. Esą toks mono
polis yra žalingas kraštui. Ge
rai, kad padažnėjo lietuvių laiš
kai spaudoje. Juose reikėtų įvai
riom progom kelti pavergtos 
Lietuvos klausimą.

Dr. J. Urbaitis spalio 15 d. iš
vyko atostogų; gris spalio 28 d. 
Tomis dienomis jo kabinetas 
bus uždarytas.

Inž. A. Bulota su šeima iš 
Montrealio persikėlė į Missis- 
saugą ir apsigyveno netoli dar
bovietės.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos Toronto skyrius spalio 
9 (Vilniaus netekimo dieną) pa
minėjo rugsėjo 29 radijo pro
gramoje “Tėvynės prisimini
mai”. Šalia atitinkamų giesmių 
bei dainų žodį tarė Stepas Va- 
ranka. Maironio eilėraštį “Vil
nius” deklamavo to vardo pavil
jono karalaitė Kristina Imbra
saitė. Spalio 3 d. Vilniaus mi
nėjimas buvo surengtas Hamil
tone Vilniaus Krašto Liet. S-gos 
krašto valdybos ir vietinės T. 
Fondo atstovybės pastangomis 
i(tuo papildomas renginio ap
rašymas šio “TŽ” nr. 4 psl.). 
Scena buvo papuošta Stepo šet- 
kaus tapytu paveikslu, vaizduo
jančiu Gedimino pilį ir stau
giantį vilką. Šventės proga Ka
nadoj gyveną vilniečiai turėjo 
pasitarimą Hamiltono Jaunimo 
Centre. Buvo iškelta naujų su
manymų, kurie perduoti centro 
valdybai Detroite. S. V.

“Karavanas”— metinė tauty
bių savaitė 1974 m. buvo sėk
minga, tačiau rengėjų centras 
turėjo $18.069 nuostolio. Mies
to taryba davė $35.000 ir paža
dėjo galbūt skirti dar $15.000.
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B MONTREAL
šiaudinukų meno kursams vado

vauti atvyksta Uršulė Astrienė iš 
Grand Rapids, Mich. Kursai bus spa
lio 18, penktadienį, 7-10 v.v., spalio 
19, šeštadienį, 9.30 v.r. — 4.30 v. 
p.p., Aušros Vartų par. salėje. Visi 
ir visos kviečiami dalyvauti. Papuoš- 
kim savo Kalėdų eglutes tradiciniais 
papuošalais! Daugiau informacijų 
norintieji skambinkit Audrai Žurke- 
vičiūtei tel. 669-5898.

Kalėdinių eglučių paroda, rengia
ma Montrealio meno muzėjaus, bus 
Place Bonaventure lapkričio 21 — 
sausio 6 d. Tai bus gera proga pa
rodyti mūsų šiaudinukų originalu
mą šalia kitų etninių grupių.

Etninių grupių mugė rengiama 
lapkričio 16-17 d.d. Show Mart sa
lėje. Etninės grupės demonstruos ir 
pardavinės savo valgius, demonstruos 
tautodailę, šokius, dainas ir pan. 
Montrealio lietuviams atstovaus“Vai- 
vorykštės” projekto dalyvės, bet bus 
prašoma visų montrealiečių talkos.

Dail. A. Tamošaitis žada paruošti 
visą eilę įdomių projektų medžio 
dirbiniams. Tikimasi, kad tai sudo
mins berniukus ir paaugusius jau
nuolius. Visos ir visi, kam įdomu pa
žinti mūsų tautodailę, kviečiami 
rinktis kiekvieną trečiadieni AV 
klebonijos ir parapijos patalpose 
7.30 v.v. — 10.30 v.v. Visa tai yra

Kodėl ir kam 
reikalingas 

savarankiškas 
apdraudos agentas? 

ADAMONIS Insurance Agency Inc. 
ATSTOVAUJA:

Royal-V/estern Insurance Group 
Prudential Assurance Company Ltd. 
General Security Insurance Co. of Canada 
Zurich Insurance Company

Dažnai sutinkame klientų, kuriems nevisada, neviskas 
draudų srityje lengvai sprendžiasi

Būna problemų: gauti draudų, gauti tinkamų draudų ir 
tai prieinama kaina

Tik savarankiškas apdraudos agentas, atstovaudamas 
eilei draudimo bendrovių, gali visas problemas išspręsti 

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA! Tel. 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas N O R K E L I 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A-8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas .. . 6.0% Asmenines .............. ...... 11.5%
Taupomąsias s-tas 8.75% Nekiln. turto .. . .. ...... 11.0%
Term. ind. 1 m. 10.0% Čekiu kredito . .12.0%
Trumpalaikius indėlius 
įvairuojančiomis palūkanomis.

Investacines nuo ______ __ 11.5%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantin!, C.I.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

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

lyg ir tęsinys sėkmingojo “Vaivo
rykštės” projekto. Kor.

Arūnas Ališauskas (John Hopkins 
un-to doktorantas) spalio 4-5 d.d. 
Notre Dame universitete skaitė pa
skaitas tema “Tautinė, religinė ir 
kultūrinė lietuvių veikla Ameriko
je”. Arūną paskaitoms pakvietė No
tre Dame un-to istorijos fakulteto 
dekanas.

Arūnas Staškevičius, anglų kalbos 
ir literatūros lektorius St. John vie
tovės kariuomenės bazėje, išvyko 
atostogų į Europą. Daugiausia laiko 
žada praleisti Anglijoje ir Airijoje.

Irena Lukoševičienė, aktyvi mūsų 
kolonijos veikėja, giminių ir artimų
jų bičiulių tarpe atšventė savo 50- 
tąjį gimtadienį.

Jau artėja AV parapijos metinė 
vakarienė. Laukiama laimikių maža
jai loterijai. Neatidėliojant prašoma 
grąžinti didžiosios loterijos bilietų 
šakneles. Lapkričio 9 d. jau netoli. 
Visi parapijiečiai ir jų draugai tą 
dieną laukiami AV parapijos salėje.

Kun. J. Venckus, mokslo ir studijų 
žmogus, keliom savaitėm atvyksta 
poilsio į Montreal;. Jei visuomenė 
norėtų jį išgirsti, jis yra pasiruošęs 
skaityti paskaitą bei pateikti įvairių 
mokslinių žinių.

I’etras ir Julija Žukauskai spalio 
5 d. atšventė savo 25 m. vedybinę 
sukaktį. Gražioje p.p. Makauskų re
zidencijoje, Petro ir Julijos vaikų 
iniciatyva, sukaktuvininkams buvo 
suruošta staigmena. Sukaktuvinin
kus su duona, druska ir vynu sutiko 
M. Gečienė — Julijos mama ir J. 
Žukauskas — Petro tėvas. Vaišių sta
lą palaimino ir tai progai turiningą 
kalbą pasakė kun. Kubilius, iš Lie
tuvos laikų Julijos tėvų Gėčių bi
čiulis. Ta proga jis įteikė sukaktu
vininkams dovaną — šv. Raštą. Pa
gerbime dalyvavo giminės ir gražus 
būrys artimų bičiulių ir choristų, nes 
Petras yra ilgametis AV choro na
rys. Sukaktuvininkams įteikta prisi
minimui sidabrinė dovana.

Laurentidų kalnuose, netoli St. Jo- 
vite, rugsėjo 17-12 d.d. įvyko Kana
dos kredito unijų vadovų konferen
cija, kurioje dalyvavo 11 atstovų ir 
126 svečiai. Mūsų “Litui” atstovavo 
pirm. J. Bernotas, vedėjas Pr. Ru- 
dinskas su žmona ir buhalterė Re
gina Staškevičiūtė. A. A.

šv. Onos Dr-ja spalio 20 d. po 11 v. 
pamaldų ruošia par. salėje bendrus 
pietus. Jaunasis Mickus ir kun. J. 
Venckus, SJ, rodys skaidres.


