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Romai tylint Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. G. FORDAS PADARE ESMINIŲ PAKEITIMŲ SAVO VY

RIAUSYBĖJE, atleisdamas krašto apsaugos sekr. J. Schlesingerį ir 
ČIA žvalgybos viršininką W. Colby. Tą pačią dieną buvo paskelbtas 
ir viceprez. N. Rockefellerio atsisakymas būti kandidatu į vicepre
zidentus 1976 m. rinkimuose. Pakeitimai buvo kruopščiai supla
nuoti. Pirmiausia turėjo būti paskelbtas viceprez. N. Rockefellerio 
pranešimas, o po kelių dienų J. Schlesingerio ir W. Colby atleidi- . 
mas, tačiau šį planą sugriovė “Newsweek” žurnalą pasiekusi žinia 
apie J. Schlesingerio kritimą. Komentatoriai daro išvadą, jog tik
rasis laimėtojas yra valstybės sekr. H. Kissingeris. Krašto apsau
gos sekr. J. Schlesingeris nepasitikėjo atolydžio politika su sovie
tais, kovojo su JAV kongresu prieš karinio biudžeto apkarpymus. 
Neoficialūs Pentagono šaltiniai •---------------------- ;-------------

Laisvąjį pasaulį, kad ir nereguliariai, pasiekia pavergtos Lie
tuvos pogrindžio laikraštis “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika”. 
Už sovietų draudžiamos lietuviškos spaudos gaminimą jau yra su
imtų, nuteistų ir išvežtų Sibiran. Nežiūrint griežtos pavergėjų prie
spaudos, lietuviai atkakliai gina savo teises. Toji gynyba yra juo 
sunkesnė ir herojiškesnė politinio atolydžio metu, kai didžiosios 
jėgos stengiasi atleisti varžtus valdančiųjų viršūnėse, bet nekrei
pia dėmesio į žemąsias pakopas, kur jokio atolydžio nėra. Anksčiau 
pavergtų kraštų žmonės drąsiau žiūrėjo į Vakarus ir iš ten tikė
josi bent moralinės paramos. Dabar tas motyvas susilpnėjo, nes 
ir vakariečiai labiau domisi pavergėju nei pavergtaisiais. Jų spau
da gana daug rašo apie atolydžio politiką, apie JAV Kissingerio 
laimėjimus, bet tyli apie sovietams nepalankius reiškinius. Antai, 
Kopenhagoje surengtas tarptautinis Sacharovo tribunolas, sutel
kęs pasaulinio masto liudininkus ir apklausinėtojus, nedaug dė
mesio tesusilaukė tarptautinėje plotmėje, ypač Kanadoje. Didžioji 
spauda garsiai šaukia apie priespaudą Čilėje, Ispanijoje, bet jos 
nenori matyti Sov. Sąjungoje. Mat, tai nesiderintų su atolydžio 
politika. JAV prezidentas G. Fordas, Kissingerio patartas, atsisakė 
priimti net Nobelio laureatą rašytoją A. Solženiciną, bijodamas 
pakenkti vadinamajam atolydžiui.

★ ★ ★
Bendroji tarptautinės politikos linija veikia ir Vatikano diplo

matiją, kurios pagrindinis tikslas — gauti kiek galint daugiau 
laisvės katalikams anapus geležinės uždangos. Jei pasaulietinė 
diplomatija bando taikiu dialogu gauti daugiau lengvatų sovietų 
pavergtų kraštų žmonėms, praverti vartus į laisvąjį pasaulį, juo 
labiau jaučiasi skatinamas ta linkme eiti Vatikanas, kuris nesire
mia jokia karine jėga. Kai didžiosios jėgos kalba apie atolydį, 
pasaulio įtampų mažinimą, ginklavimosi apribojimą, ar gali Vati
kanas skelbti Kryžiaus karą Sov. Sąjungai? To, žinoma, šiais lai
kais niekas nelaukia. Visi sutinka, kad Vatikaho kelias negali būti 
militarinis, kad jis negali atsisakytį dialogo nė su viena puse. Iš 
antros betgi pusės visi Vatikaną laiko pasaulio katalikų centru, 
kalbančiu 600 milijonų vardu. Juk tai didelė moralinė jėga. Tiesa, 
ji nėra triumfuojanti jėga, tačiau daug galinti ne tiek savo diplo
matija, kiek savo dvasine rezistencija. Reikia pripažinti, kad Vati
kanas sumaniai panaudoja diplomatinius metodus, bet nepakan
kamai atsiremia į moralinę rezistenciją. Pastaroji yra gyva sovietų 
pavergtuose kr.aštųęse, tj,et ganą silpna laisvajame pasaulyje. Ir tai 
dėlto, kad Vatikanas čia nepakelia uždegančios rankos, nemobiii- 
zuoja moralinės armijos, pats tyli ir kitiems leidžia tylėti.

★ ★ ★
Tokios Vatikano laikysenos, kuri yra stipriai pagrįsta guvia 

diplomatija, bet silpnai atremta į moralinę rezistenciją, negali su
prasti nei pateisinti ypač sovietų pavergtų kraštų tikintieji. Jie 
mato, kad Vatikano diplomatija yra priversta daryti didžiausias 
nuolaidas, kad gautų mažiausias teises religinėje srityje. Jis išside
ra Kremliuje vyskupų paskyrimus, bet į juos dažnai patenka pro
sovietiniai kandidatai, “taikos” kunigai, “patriotai”, kuriais nepa
sitiki jų tikintieji. Vatikanas išsidera kunigų seminarijas su pora 
desėtkų klierikų, bet vadovybėn turi skirti sovietų patikėtinius, o 
į klierikus niekas negali patekti be kompartijos leidimo. Vatikanas 
pasirūpina hierarchinėmis viršūnėmis, bet negali padėti žemes
nėm pakopom, kuriose nuolat siaučia persekiotojai. Iš hierarchi
nių viršūnių ateina informacijos Romon per sovietinę kontrolę. 
Dėlto girdėti balsų anoje pusėje: “esame išduoti”. Centras, iš ku
rio turėtų spinduliuoti dvasinė jėga bei rezistencija, lieka palenk
tas eiti pragmatine linkme. Katalikų ir nekatalikų užsienio spau
doje pasirodė straipsnis, sakantis, jog Lietuvos katalikai reikalingi 
didesnės Vatikano pagalbos, kad jis permažai dėmesio kreipia į 
Lietuvos reikalus, kad jis nepaiso išeivijos balso. Galimas dalykas, 
tuose tvirtinimuose yra tiesos. Vatikanas ne tik turėtų sustiprinti 
savo pastangas Rytų Europai padėti, bet ir mobilizuoti viso laisvojo 
pasaulio tikinčiųjų pagalbą ta linkme. Pr. G.

Federacinis miestų reikalų 
ministeris B. Danson pateikė 
parlamentui naują finansinės 
paramos planą namų pirkėjams. 
Jie galės gauti valdines pasko
las be palūkanų penkeriem me
tam, sumažinančias dabartines 
14% mortgičių palūkanas. Po 
penkerių metų tas paskolas rei
kės grąžinti ir sumokėti tuo me
tu galiosiančias palūkanas, ku
rios, tikimasi, bus gerokai ma
žesnės nei 14%. Šias paskolas 
galės gauti visi gyvenamųjų na
mų pirkėjai, nepaisant jų meti
nio uždarbio, jeigu jie pirks 
vidutinio brangumo namus. Pa
skoloms gauti namo vertė netu
ri peržengti: Toronte — $43.- 
000, Otavoje, Kitcheneryje ir 
Windsore — $39.000, Hamilto
ne — $37.000, Sudbury, North 
Bay ir Sault Ste. Marie — $32.- 
000, St. Catharines — $33.000. 
Kiekvienam Kanados miestui 
yra nustatyta atitinkama namo 
vertės riba pagal vietines kai
nas. Deja, šia finansine pasko
la galės pasinaudoti tik nedau
gelis torontiečių, nes čia beveik 
neįmanoma gauti namo už $43.- 
000. Vidutinė naujo namo kai
na Toronte yra $65.000, seniau 
statyto — $56.000. Taigi, ir nau
ji, ir seni namai gerokai prašo
ka valdžios nustatytą $43.000 ri
bą paskolai gauti. Atrodo, pa
skola tegalės pasinaudoti asme

Namai ir lėšos
nys, perkantys butus daugia- 
augščiuose pastatuose, nes jų 
kainos vidurkis spalio mėnesį 
buvo $36.000. Neprieinami to- 
rontiečiams lieka ir nauji na
mai priemiesčiuose, kainuojan
tys apie $49.000. Šiam planui 
įgyvendinti federacinė vyriau
sybė žada priversti privačias fi
nansines institucijas investuoti 
į naujų namų statybą $750 mi
lijonų. Tikimasi, kad už pri
vatų ir valdžios parūpintą kapi
talą Kanadoje per sekančius 
ketverius metus bus pastatytas 
milijonas naujų namų. Tačiau ir 
šiuo atveju sunku tikėtis namų 
atpigimo Toronte, kur jų ver
tę išpučia labai brangūs skly
pai.

Vyriausybės derybos su strei
kuojančiais Kanados paštinin
kais vėl nutrūko dėl atlyginimų 
padidinimo klausimo. Pašto mi
nisteris B. Mackasey griežtai at
sisakė padidinti dar prieš strei
ką pasiūlytą atlyginimų pakė
limą 38% per 30 mėnesių, ge
rokai prašokantį federacinės vy
riausybės kainų bei atlyginimų 
kontrolę, kurios metinė riba 
yra 8-10%. B. Mackasey betgi 
padarė nuolaidą naktinėje pa
mainoje ir savaitgaliais dirban
tiems paštininkams. Valandinį 
nakties darbo atlyginimą jis su
tiko padidinti 40 centų, šešta- 

(Nukelta į 6 psl.)

Kanados lietuvių jaunimo atstovai, suvažiavę į Torontą, aptarė savo dalyvavimą pasaulio lietuvių jaunimo kon
grese P. Amerikoje Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

Sovietų nusikaltimai dienos šviesoje
Sacharovo tribunolas Konpenhagoje ir spaudos konferencija

Apie tarptautinį tribunolą Da
nijoje, kuris buvo sudarytas so
vietų nusikaltimams tirti, di
džioji Kanados spauda iki šiol 
mažai terašė. Dėl pašto streiko 
“TŽ” redakciją privačiais ke
liais pasiekė tik dalinės infor
macijos, nesudarančios pilno 
vaizdo. Iš jų matyti, kad minė
tasis tribunolas buvo sudarytas 
iš pasaulinio garso žymūnų — 
teisininkų, rašytojų, politikų. 
Teismo išvakarėse Danijos par
lamento rūmuose buvo sukvies
ta spaudos konferencija. Joje 
dalyvavo gana daug žurnalistų 
iš įvairių kraštų, išskyrus so
vietinius, nors ir jie buvo kvies
ti. Konferencijai pirmininkavęs 
augščiausio Danijos teismo ad
vokatas Thyrecord pareiškė, 
kad ir Sov. Sąjungos ambasada 
buvo kviesta, bet atsisakė daly
vauti.

Pirmininkaujantis visų pirma 
apibūdino jau minėto tribunolo 
tikslą, pareikšdamas: “Mūsų už
davinys yra informacinis ap
klausinėjimas. Nesame nusista
tę daryti kokį nors sprendimą. 
Neturime jokių išankstinių anti
komunistinių nusiteikimų. Vie
nintelis mūsų tikslas — atskleis
ti viešajai pasaulio opinijai kai- 
kuriuos faktus.”

Žymieji liudininkai
Konferencijoje dalyvavo ir ke

letas tribunolo liudininkų. Iš 
Izraelio buvo atvykęs adv. Boris 
Šafrim, 50 m. amžiaus, dešimtį 
metų kalėjęs Sibiro priverstinio 
darbo stovyklose. Savo žodyje 
jis pabrėžė reikalą atskleisti tie
są, remiantis faktais, žodį tarė 
ir A. Levitin-Krasnov, ilgus me
tus persekiotas ir kalintas už re
liginius įsitikinimus, slaptą veik
lą bei tikybinius raštus. Sovie
tai. negalėdami jo palaužti, pa
galiau ištrėmė iš Sov. Sąjungos. 
Dabar jis gyvena Ciuriche, Švei
carijoje.

Iš Austrijos buvo atvykęs 
Wiesenthal, pagarsėjęs jieško- 
tojas antisemitinių vokiečių nu
sikaltėlių. Jis pareiškė jieškojęs 
nacių nusikaltėlių 30 metų; nuo 
1968 m. jieškąs sovietinių nusi
kaltėlių. Pasak jo, naciai buvo 
nusikaltėliai teorijoje ir prakti
koje, o komunistai — tik prak
tikoje. Su sovietų nusikaltėliais 
esą kovoti dar nevėlu. “Jei galė
sime padėti bent vienai aukai 
psichiatrinėse ligoninėse ar kon
centracijos stovyklose, atliksi
me žmoniškumo darbą,” — pa
reiškė Wiesenthal.

Ilgokai kalbėjo lenkų prof. 
Swienoicz iš Kanados apie Katy- 
no žudynes, kurias atlikę sovie
tai tais laikais, kai broliavosi su 
nacionalsocialistais.

Sovietų reakcija
Sovietams negalėjo patikti 

nei Sacharovo vardo tribunolas 
Kopenhagoje, nei jo išvakarėse 
surengta konferencija. Reaguo
dama į šią iniciatyvą, sovietų 
ambasada protestavo diplomati-

Nobelio premijos laureatas A. Sa
charovas, kurio vardo teismas buvo 
surengtas Kopenhagoje sovietų nusi
kaltimams atskleisti

niu keliu, primindama Helsin
kio konferencijos įsipareigoji
mus. Be to, ji pavedė danų- 
sovietų draugijai surengti kitą 
spaudos konferenciją, kurion 
buvo sukviesti savos pusės liudi
ninkai. Pastarieji buvo tikri 
Maskvos garsiakalbiai. Teisės is
torijos prof. Liss iš Maskvos 
ten pareiškė, kad politinės bylos 
Sov. Sąjungoje esančios retos ir 
jas išpučianti užsienio spauda. 
Buvęs Sacharovo bendradarbis 
Wul pasisakė prieš jo “antiso- 
vietinę” veiklą ir pareiškė, kad 
Sacharovui reikalinga psichiat
rinė ligoninė. Buvo atgabentas 
ir vienas kunigas, kuris toje 
konferencijoje kalbėjo apie re
ligijos “laisvę” Sov. Sąjungoje.

Kudirkos liudijimas
Tribunolas savo darbą suskirs

tė į tris dienas. Pirmajai teko 
politinis persekiojimas Sov. Są

Kanadoje vyksta lėšų telkimo vajus jaunimo kongresui P. Amerikoje. Nuo
traukoje — pensininkai įteikia auką Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirm. Almiui Kuolui. Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

jungoje, antrajai — religinė 
priespauda, trečiajai — rasinių 
mažumų persekiojimas. Pagal 
tai buvo kviečiami ir liudinin
kai.

Iš lietuvių platų liudijimą pa
teikė Simas Kudirka. Jis, rem
damasis dokumentais, papasa
kojo Sov. Sąjungos dviveidę 
veiklą Lietuvos atžvilgiu, jos įsi
pareigojimus, sutarčių laužy
mus, krašto okupaciją, broliavi- 
mąsi su naciais, Lietuvos parti
zanų kovas, deportacijas, dabar
tinę priespaudą, žmogaus teisių 
nepaisymą ir t.t. S. Kudirkos 
liudijimas tribunolui buvo pa
remtas vien faktais. Ilgesnė jo 
kalba su ištraukomis iš doku
mentų buvo išspausdinta ir dali
nama Kopenhagoje kartu su ki
tais dokumentiniais leidiniais. 
Prie jų buvo pridėti sovietinių 
koncentracijos stovyklų kalinių 
sąrašai, S. Kudirkos kalba Vil
niaus teisme, kaikurių kalinių. 
nuotraukos (Petro Pliumpos, 
Nijolės Sadūnaitės ir kt.).

Kas daugiau iš lietuvių liudi
jo, tuo tarpu “TŽ” redakcijoje 
nėra žinių dėl užsitęsusio pašto 
streiko.

Susikirtimas
Pirmąją tribunolo dieną įvy

ko susikirtimas tarp apklausinė- 
tojos — teisėjos Zinaidos ša- 
chovskaja ir garsiojo liuteronų 
kunigo sūnaus M. Wurmbrando, 
taip pat kunigo. Pirmoji yra re
daktorė rusų laikraščio “Ruska- 
ja Mysl”, leidžiamo aPryžiuje. 
Ji pareiškė protestą prieš daly
vavimą kun. M. Wurmbrando 
kaip antikomunisto. Prie jos pri
sidėjo anglikonų kun. M. Bour- 
deaux ir pagrasino pasitraukti 
iš teismo. Organizatoriai papra
šė kun. Wurmbrandą pasišalin
ti. Bet kai šis vėliau pagrasino

(Nukelta į 7-tą psl.)

skelbia, kad J. Schlesingeriui la
bai nepatiko H. Kissingerio per- 
didelės nuolaidos Sovietų Są
jungai. Tiesa, pakeitimai palie
tė ir patį H. Kissingerį — jis 
jau nebus prez. G. Fordo pata
rėju saugumo reikalams. Šias 
pareigas betgi perėmė H. Kis
singerio šalininkas gen. ltn..B. 
Scowcroft. Taigi, H. Kissingeris 
ir šioje srityje nepraras savo 
įtakos. Naujuoju krašto apsau
gos sekretorium prez. G. Fordas 
paskyrė savo pagrindinį asisten
tą Baltuosiuose Rūmuose D. 
Rumsfeldą, o ČIA žvalgybos vir
šininku — diplomatinės misijos 
komunistinėje Kinijoje vadovą 
G. Busch. Sekančių metų pra
džioje dabartinį prekybos sekr. 
R. Mortoną pakeis ligšiolinis 
JAV ambasadorius Britanijai E. 
Richardsonas. Dėl J. Schlesin
gerio atleidimo pastebimas aiš
kus susirūpinimas Atlanto Są
jungos kraštuose ir sovietų kom
partijos pasitenkinimas Maskvo
je. Spėjama, jog Sovietų Sąjun
ga dabar galės išsikovoti dides
nių nuolaidų strateginių ginklų 
apribojimo sutartyje. Viceprez. 
N. Rockefelleris savo kandida
tūrą atšaukė dėl nesutarimų res- 
publikininkų partijoje. Galimas 
dalykas, šis manevras susilpnins 
buvusio Kalfiornijos gubernato
riaus R. Reagano šansus įveikti 
prez. G. Fordą ir tapti oficialiu 
respublikininkų kandidatu į pre
zidentus. R. Reaganą daugiausia 
remia respublikininkų dešinysis 
sparnas, kuris yra nusistatęs 
prieš liberalių pažiūrų politiką 
N. Rockefeller}. Prez. G. Fordas 
dabar turės progą kandidatu į 
viceprezidentus pasirinkti deši
niojo sparno politiką.

ATOMINIAI REAKTORIAI
Egipto prez. A. Sadatas iš 

viešnagės JAV parsivežė prez. 
G. Fordo vyriausybės pažadą 
parduoti Egiptui du amerikietiš
kus atominius reaktorius, kurie 
bus panaudoti jūros vandeniui 
paversti gėlu vandeniu laukams 
laistyti. Valstybės sekr. H. Kis
singeris pabrėžė, kad tiems re
aktoriams bus įvesta griežta 
kontrolė ir jais nebus galima pa
sigaminti atominės bombos. To
kie reaktoriai bus parūpinti ir 
Izraeliui su panašia griežta 
kontrole. Po prez. G. Fordo su
sitikimo su prez. A. Sadatu Flo
ridoje buvo prasitarta, kad JAV 
parama Egiptui sieks $750 mili
jonų. Prez. A. Sadatas Londone 
buvo užsukęs pas premjerą H. 
Wilsoną ir iš jo gavo pažadą, 
kad Britanija yra pasiruošusi at
šaukti ginklų pardavimo Egip
tui suvaržymus. Šiuo metu egip
tiečiams bene labiausiai rūpi 
britų-prancūzų gamybos naikin
tuvas “Jaguar”, kuriam užtenka 
labai trumpo pakilimo bei nusi
leidimo tako,. Sueso kanalu pra
plaukė rumunų laivas “Olym
pus” su pirmuoju Izraeliui skir
tu kroviniu, Eilato uostan veža
mu cementu.

IŠVARĖ AUSTRALUS
Komunistams pataikaujanti 

Australijos premjero G. Whitla- 
mo darbiečių vyriausybė užmez
gė diplomatinius ryšius su ko
munistinėmis valstybėmis. Už šį 
žingsnį savotiškai atsilygino Š. 
Korėja, įsakiusi uždaryti Aust
ralijos ambasadą Pyongyange 
dėl žalingos veiklos, kuria, ma
tyt, yra laikomas špionažas. Ko
rėjiečiai diplomatai taip pat iš
sikraustė iš Kanberos. Susidaro 

įspūdis, jog š. Korėja nutraukė 
G. Whitlamo lengvai pasiūlytus 
diplomatinius ryšius. Australi
jos opozicijos vadas M. Fraseris, 
senate užblokavęs biudžeto išlai
dų patvirtinimą, dar kartą pa
reikalavo, kad premjeras G. 
Whitlamas iki sekančių metų vi
durio paskelbtų naujus parla
mento rinkimus. G. Whitlamas 
pasiūlymą atmetė ir dabar sten
giasi baigiantį ištuštėti valsty
bės iždą bent laikinai papildyti 
bankų paskolomis. Jis tikisi, kad 
opozicijos sustabdytas pinigų 
patvirtinimas senate prieš ją 
nuteiks darbo unijas ir jam bus 
naudingas rinkiminiatne vajuje.

DVIGUBAS SUKILIMAS
Bengalijoje įvyko dvigubas 

kariuomenės sukilimas. Pir
miausia vyresnio laipsnio kari
ninkai suėmė jaunesniuosius 
karininkus, š.m. rugpjūčio 15 d. 
nužudžiusius prez. Šeiką M. 
Rahmaną ir visą jo šeimą. Jie 
taipgi pakeitė tų pirmųjų suki
lėliu pasirinktą prez. M. Amedą 
augščiausiojo teismo vyr. teisė
ju A. S. Sayemu ir atleido ka
riuomenės štabo viršininką gen. 
mjr. Z. Rahmaną. Po to, atrodo, 
ivyko antras sukilimas, nes kraš
to vadu pasiskelbė atleistasis 
gen. mjr. Z. Rahmanas.

GRASINA PASIKARTI
Sovietų jūrininkas V. Agapo

vas, pernai rudenį pabėgęs iš 
laivo Švedijoje, nusiuntė laišką 
Sovietų Sąjungos ambasadai 
Stockholme, reikalaujantį išleis
ti švedijon jo žmoną, dukrą ir 
motiną. Priešingu atveju jis gra
sina pasikarti ant ambasados 
vartų. Švedijos užsienio reikalų 
ministerijos pranešimu, atsaky
mas iš ambasados nebuvo gau
tas. V. Agapovo žmona Liudmi
la pernai buvo atleista iš darbo 
su pranešimu, kad užsienin ji 
nebus išleista penkerius metus, 
nes yra dirbusi sovietų erdvių 
užvaldymo programoje.

GINČAS DEL SAHAROS
Maroko karalius Hassanas su

organizavo šimtatūkstantinės 
marokiečių minios žygį Ispani
jos Saharon. Į šią teritoriją pre
tenzijas reiškia ne tik Marokas, 
bet ir Alžerija su Mauritanija. 
Žygininkus sulaikė 15.000 ispa
nų karių ir plati užminuota zo
na. Princas J. C. de Borbonas, 
apsirengęs generolo uniforma, 
buvo nuskridęs į šios teritorijos 
sostinę ir davė įsakymą kariams 
nenusileisti Marokui. Jis taipgi 
paskelbė, kad dėl šios kolonijos 
likimo bus pravestas specialus 
jos 88.000 gyventojų referendu
mas. Ispanija taip pat kreipėsi į 
Jungtines Tautas, prašydama su
stabdyti žygininkus, kad neįvyk
tų kruvinu susikirtimų. Maroko 
karalius Hassanas nusileido ir 
atšaukė žygininkus. Ispanijos 
Sahara, esanti Atlanto pakrantė
je tarp Mauritanijos ir Maroko, 
turi apie 1,5 bilijono tonų fosfa- 
tinių trąšų atsargas savo 102.- 
000 kv. mylių teritorijoje.

IŠTEISINO PREMJERĘ
Indijos augščiausiasis teismas 

pripažino premjerę I. Gandhi 
teisėtai išrinkta į parlamentą 
1971 m. Šią bylą buvo iškėlęs 
socialistų vadas R. Narain, jos 
įsakymu dabar laikomas kai ėji- 
įsakymu dabar laikomas kalėji
me. Augštasis Allahabado teis
mas premjerę buvo pripažinęs 
kalta rinkiminių taisyklių pa
žeidimu dėl valdžios tarnautojų 
panaudotos paramos.
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Studentai lietuviškoje reprezentacijoje

Lietuviu parapijos ir organizacijos

AL. GUVIA NTAS
’Visada miela kalbėti apie po

zityvią lietuvišką bendrąją 
veiklą, ypač kai ji gimsta jauni
mo iniciatyva. Mes nestokojame 
įvairiausių kaltinimų savojo 
jaunimo atžvilgiu, kurių dalis 
gal ir turi pagrindo. Todėl, sten
giantis likti objektyviu, nedera 
užmiršti mūsų jaunųjų, kurie 
stengiasi dirbti ir kurti, nebijo
dami įsipareigojimų, reikalau
jančių laiko ir lėšų. Tiesa, nevi
si jų sumanymai, planai ar pasi
rinkti keliai mums patinka, ta
čiau nepripažinti jų pastangų 
vien dėlto, kad kaikas iš vyres
niųjų turime abejonių dėl pasi
rinktų' metodų, būtų netikslu. 
Universitetuose bei kolegijose, 
kur studijuoja bent keletas lie
tuvių, dažniausiai jie susimeta į 
kokį būrelį, klubą ar tik pusiau 
oficialią grupę, kurios vardu 
bando pasireikšti. Kur trūksta 
asmenybių ir talentų, aišku, 
ypatingų darbų negali atlikti, 
tačiau ten, kur grupė kiek gau
sesnė, kur turima vadovauti no
rinčių ir sugebančių asmenų, 
vietinėje studentiškoje visuome
nėje ir mokomojo personalo 
tarpe vis dažniau ir garsiau gir
dima apie “Lithuanian Stu
dents’ ” veiklą. Bepigu tiems 
mūsų studiozams, kurių pašonė
je yra stipri lietuviška kolonija, 
galinti visokeriopai padėti, bet 
daugelyje akademinių salų mū
siškiai yra atskirti nuo lietuviš
ko kamieno.

štai, atsiliepė vienas lietuvių 
studentų klubas (Lithuanian 
Student Cultural Club, 7900 
West Division, River Forest, 
Ill. 60305), prašydamas talkos 
ir trupučio reklamos, nes nori 
sulaukti visokeriopos tautiečių

Moterų simpoziumas
Jungtinės Tautos, paskelbu

sios tarptautinius moters metus, 
sudarė progą pasireikšti įvai
riems sąjūdžiams viešumoje. 
Ruošiami tarptautinio masto 
įvairūs atstovių suvažiavimai, 
konferencijos, redaguojamos re
zoliucijos, iškeliančios diskrimi
nacijos faktus prieš moters as
menį ir reikalaujančios atitaisy
ti daromas jos sąskaiton skriau
das, tačiau kartu nepamirštant 
nurodyti jos kūrybinį bei kultū
rinį įnašą įvairiose gyvenimo 
bei veiklos srityse.

Šių tartpautinių moters metų 
proga įvyko ir Pasaulio Lietu
vių Katalikių Organizacijų Są
jungos tarybos suvažiavimas To
ronte spalio 26, sekmadienį, Pri
sikėlimo parapijos patalpose. 
Suvažiavimą globojo KLK Mo
terų Draugijos centro valdyba. 
Simpoziume dalyvavo prof. dr. 
A. Janačienė, PLKOS tarybos 
pirmininkė iš Niujorko, toron- 
tietė D. Garbaliauskeinė, A. 
Dumbrienė, PLKOS atstovė Či
kagoje. Simpoziumą pradėjo 
Moterų Draugijos cv pirm. dr. 
O. Gustainienė, pasveikindama 
gana gausiai atsilankiusius klau
sytojus (suvažiavimas buvo at
viras visuomenei) ir pakviesda- 
ma dr. A. Užupienę - Lukienę 
pirmininkauti.

Pirmąja kalbėjo prof. dr. A. 
Janačienė tema “Lietuvės kata
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paramos. Savajai veiklai sveti
mųjų tarpe jie renka lietuviš
kas knygas, laikraščius, žurna
lus, plokšteles, biuletenius, se
nas nuotraukas, 16 mm lietuviš
kus filmus, šarvus, plakatus, pa
rengimų programas, tautodailės 
dirbinius, lietuviškus suvenyrus, 
katalogus ir pan. Atskirą dėme
sį norėtų skirti Lietuvos nepri
klausomybės metams, karo lai
kotarpiui ir visom lietuviškom 
pastangom, kultūriniams užsi
mojimams sovietinamos Lietu
vos sąlygose ir visoje tenykštė
je aplinkoje. Juos domina visi 
ryškesni veidai ir vardai litera
tūroje, moksle ir meno srityje. 
Turime suprasti, kad šio klubo 
lėšos ir galimybės (dėl labai ri
boto narių skaičiaus) nėra gau
sios. Užsimotų uždavinių įgy
vendinimas reikalauja finansi
nių išteklių. Veiksniai tokiai 
“parapijinio” dydžio veiklai ka
žin ar gali skirti lėšas, kurios 
paprastai nukreipiamos daugiau 
ryškion laisvinimo veiklon.

Minimasis klubas turi keblu
mų gauti norimos medžiagos iš 
okupuotos Lietuvos. Ten gamin
tos plokštelės, juostos yra girdi
mos beveik kasdien per mūsų 
radijo valandėles, bet kaip stu
diozams įsigyti tokio pobūdžio 
medžiagą, dar tebėra mįslė, čia 
galėtų padėti tautiečiai, ku
riems giminės ar draugai nuolat 
prisiunčia iš Lietuvos klasikinės 
ar estradinės muzikos plokšte
les bei juostas, tautodailės dir
binius, suvenyrus, keramikos 
kūrinius, meno albumus ir pan. 
žodžiu, visa, kas liudija kūrybi
nį lietuvių tautos gyvastingumą, 
yra naudinga lietuvių studen
tams, dirbantiems kitataučių ap
linkoje.

likės asmenybės ugdymas”. Iš
ryškinusi moters paskirties ir 
vaidmens svarbą bendrame vi
suomeniniame gyvenime, pa
skaitininke pasisakė už moters 
teisę ir veržlumą, skatino siekti 
asmens išsipildymo, nelikti už
sidariusiai tik siaurame šeimos 
ratelyje, bet siekti profesinio iš
silavinimo ir reikštis socialinėje 
veikloje.

“Lietuvė katalikė šeimoje”— 
antroji simpoziumo tema, kurio
je D. Garbaliauskienė bandė iš
ryškinti moters - motinos vaid
menį jaunoje, augančioje šei
moje; perdavė savo asmeninius 
patyrimus ir išgyvenimus šei
moje.

A. Dumbarienės tema davė 
daugiau istorinių duomenų apie 
lietuvės katalikės moters veiklą 
Lietuvoje nuo šio šimtmečio 
pradžios, apie reikalą jungtis į 
katalikių moterų draugiją, pa
gausėjus darbo dirvai, kai Lie
tuva tapo nepriklausoma. Šios 
draugijos veikla Lietuvoje buvo 
gana plati ir įvairi. Kanadoje ji 
pasivadino KLK Moterų Drau
gija. Katalikės moters asmeniui 
bei veiklai atžymėti buvo iškel
ta mintis paskirti vieną “Mo
ters” žurnalo numerį.

Simpoziumas baigėsi trumpo
mis diskusijomis, po kurių se
kė vaišės su kavute ir saldžiais 
kepiniais. Dalyvė

Trimetinis suvažiavimas •

Kanados lietuvių katalikų pa
rapijų ir centrinių organizacijų 
atstovų trimetinis suvažiavimas, 
rengtas KLK Centro, įvyko š.m. 
lapkričio 1 d. Toronto Prisikėli
mo par. patalpose. Suvažiavimą 
pradėjo Centro pirm. dr. J. Sun- 
gaila, pakviesdamas vysk. V. 
Brizgi invokacijai. Įvadinėje kal
boje pirmininkas pažymėjo, 
kad šis suvažiavimas skirtas 
žvilgsniui į save.

Sveikindamas s u v a ž i a v i - 
m ą, vysk. V. Brizgys pabrėžė 
gerai organizuotų parapijų 
reikšmę. Esą ir maži vienetai 
gali būti įtakingi. Pvz. Kolum
bijoje tėra apie 200 lietuvių, bet 
jų veikla plačiai žinoma, ypač 
valdžios sluogsniuose. Svarbi 
yra religinė šalpa Lietuvos ti
kintiesiems. Ji yra gerai orga
nizuota JAV-se ir Kanadoje. Per 
12 metų okupuotos Lietuvos ti
kintiesiems įvairiais būdais iš
leista per vieną milijoną 200.- 
000 dolerių. Vysk. V. Brizgys 
pareiškė planuojąs sudaryti spe
cialų fondą Lietuvos tikintie
siems šelpti. Jo suma būtų ne- 
judoma, o palūkanos naudoja
mos Lietuvos tikintiesiems. Tęs
tinumui išlaikyti tolimoje atei
tyje fondo lėšas galėtų globoti 
Vatikanas tam tikromis sąlygo
mis, lietuvių nustatytomis. Lėšų 
klausimas esą lengviau spren
džiamas. Daugiau rūpesčių su
daro naujų pašaukimų stoka. 
Vietovėse, kur nėra lietuvių ku
nigų, maldų sueigoms galėtų 
vadovauti pasauliečiai.

Gen. konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas linkėjo sėkmingos veiklos, 
ypač teikiant pagalbą okupuotai 
Lietuvai, ugdant tautinį atspa
rumą išeivijoje, kur verda tau
tybių tirpinimo katilai. Visom 
organizacijom gresia toks pat 
pavojus — savo principų ne- 
įgyvendinimas, kaip demokrati
joms — demokratinių principų 
paneigimas (J. Maritain). Kata
likų veikloje turėtų dvelkti visa 
gaivinanti dvasia.

Kunigų Vienybės vardu svei
kino prel. J. Tadarauskas, pa
brėždamas reikalą bendradar
biauti kunigams ir pasaulie
čiams.

Centro pranešimai
Centro pirm. dr. J. Sungaila 

pateikė bendrą vaizdą darbų, 
atliktų nuo I suvažiavimo 1972. 
V. 6. Centrą sudaro parapijos, 
institucijos ir organizacijos. Iš 
viso į Centrą renkama 15 asme
nų. Jie dirba pasiskirstę į komi
sijas — planavimo, informaci
jos, jaunimo, liturgijos, religi
nės šalpos, finansų. Iš Centro 
darbų pirmininkas paminėjo 
1974 m. surengtą simpoziumą 
tema “šeima dabarties grėsmė
je”, kuriame gana išsamiai bu
vo gvildentos mišrios vedybos.

Vatikanui buvo paruoštas raš
tas anglų kalba. Jame buvo iš
dėstytas Kanadęs lietuvių kata
likų susirūpinimas religine būk
le Lietuvoje ir Vatikano laiky
sena. Midlande Centro paštam 
gomis pastatytas naujas kry
žius, atsiėjęs apie $6.000. Tą 
sumą daugiausia sudėjo Toronto 
ir Hamiltono parapijos bei pa
skiri aukotojai. Kryžius pasta
tytas Kanados kankinių vieto
vėje ir dedikuotas Lietuvos kan
kiniams. Kiekvieną vasarą tą 
vietą aplanko tūkstančiai maldi
ninkų. Lietuvių kryžius garsina
mas vietos jėzuitų išleistais spal
votais atvirukais ir informaci
niais leidiniais. Lietuvių maldi
ninkų kelionė į Midlandą ren
giama kasmet rugsėjo mėnesį. 
Lietuvių katalikų suvažiavime 
Romoje praėjusią vasarą Cent
rui atstovavo gausi delegacija, 
vadovaujama B. Sakalo. Į Pa
saulio Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės valdybą įeina dr. J. 
Sungaila ir prel. J. Tadaraus
kas.

Apie informacijos komisijos 
darbą pranešė kun. Pr. Gaida. 
Be jo, komisijon įeina kun. J. 
Staškus ir Kęst. Raudys. Komi
sija dirbo dviem linkmėm — lie
tuvių ir kitataučių. Lietuviškoji 
visuomenė buvo informuojama 
apie Centro ir kitų žymesnius 
darbus. Daugiausia dėmesio bu
vo kreipiama į angliškąją spau
dą, teikiant informacijas ypač 
apie religijos persekiojimą Lie
tuvoje. Palanki dirva rasta ypač 
kaikurioje katalikų spaudoje. 
Komisijos pateiktos informaci
jos buvo cituojamos daugelio ki
tų laikraščių. Nekatalikų spau
doje rasta mažai palankumo. 
Vyskupams ir žymesniems poli
tikams išsiuntinėti keli nume
riai “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos” anglų kalba. Da
lyvauta Kanados Bendrijų Tary
bos surengtame simpoziume 
apie religinę būklę Baltijos vals
tybėse.

Religinis koncertas •

ta, kad aukos religinei šalpai 
renkamos per Tikinčiosios Lie
tuvos Dieną — pirmąjį kovo 
sekmadienį ir siunčiamos KLK 
Centro relig. šalpos komisijai. 
Taigi, Brooklynas neturėtų mai
šytis į Kanados reikalus). Pasak 
pranešėjo, Montrealyje esama 
3000-3500 lietuvių. AV parapi
jai priklauso apie 1200 asme
nų. Problemų daug. Didelis išsi
sklaidymas labai apsunkina lie
tuviškų pamaldų lankymą. Žmo
nės yra praturtėję, daug kas 
turi nuosavybes toli už miesto. 
Vasaros savaitgaliais jie ten po
ilsiauja, žiemą slidinėja. Pamal
dose dalyvauja ir vietos prancū
zai bei anglai. Tad vartojamos 
net trys kalbos. Parapijoje dir
ba “pustrečio kunigo”. Mat, 
kun. St. Kulbis, SJ, remdama
sis turimais įgaliojimais, dažnai 
lanko lietuvius tolimose vieto
vėse, kur nėra lietuvių kunigų, 
o vasarą praleidžia stovyklose. 
Šiemet buvo 7 jungtuvės — vi
sos mišrios tautiniu požiūriu. 
Laidotuvių žymiai daugiau nei 
gimimų, šeštadieninės mokyk
los mokinių skaičius sumažė
jęs iki 80. Lituanistinio semi
naro tuo tarpu nėra. Skautų esa
ma apie 120, ateitininkų 80, 
kat. moterų dr-jos narių 40, šv. 
Onos dr-jos 60, Gyvojo Rožinio 
12. Yra labai geras ir gana gau
sus par. choras. Daug padeda N. 
Pr. Marijos seserys.

St. Catharines, Ont., misijos 
vedėjas kun. J. Liauba, OFM, 
informavo, kad visoje vyskupi
joje tesąs vienas lietuvis kuni
gas ir aptarnaująs apie 200 šei
mų. Parapija nebuvusi įsteigta, 
nes nenorėta apsunkinti tikin
čiųjų. Vyskupas nedarė jokių 
kliūčių. Tautiečiai aplankomi 
kartą į metus tradiciniu kalėdo
jimo būdu, aprūpinant juos ir 
religine literatūra. Pamaldos 
laikomos sekmadieniais dviejo
se vietose — St. Catharines ir 
Wellande. Veikia organizacijos, 
šešt. mokykla, jaunimo ansamb
lis. Lietuvių vardas geras, nors 
veikia neigiama aplinkos įtaka, 
vadinamoji “kanadiškoji mora
lė”.

Lietuvos Kankinių parapijos 
klebono kun. P. Ažubalio darbai 
dideli, bet pranešimas buvo 
trumpas. Pasak jo, parapija 
įsteigta 1928 m., perkelta į To
ronto vakarus 1974 m. Ta pro
ga pakeistas ir vardas, norint 
atžymėti šimtus tautiečių, nu
kankintų Lietuvoje ir Sibire už 
tikėjimą. Tuo vardu bus pasta
tyta ir šventovė, kurios planai 
jau paruošti. Su persikėlimu pa
rapija atsinaujino ir pagausėjo. 
Yra nemažai jaunų šeimų. Miš
rių jungtuvių daug. Turimo tur
to savininkas yra Anapilio so
dybos korporacija, kurią sudaro 
vien lietuviai. Tiktai klebonija 
ir busimoji šventovė bus Toron
to arkivyskupijos nuosavybė.

Prisikėlimo par. klebonas 
kun. Aug. Simanavičius, OFM, 
pažymėjo, kad parapijos veikla 
tebesanti gyva, bet nebėra to
kio intensyvumo, koks buvo 
prieš 10 metų. Ir toliau veikia 
visos organizacijos, tik mažes
niu mastu. Jaučiama saulėly
džio nuotaika. Gimimų skaičius 
mažėja, mirimų — didėja. Iš 
jaunosios kartos, ypač mišrių 
jungtuvių, jaučiamas spaudimas 
įvesti į pamaldas anglų kalbą. 
Jaunimui yra stovyklavietė. 
Šventovė atnaujinta pagal archi
tekto A. Kulpos projektą.(B. d.)

Vyskupo Valančiaus minėjimas 
Koncelebracinės Mišios

Jaunimo religinio ugdymo ko
misijos pranešimą padarė jos 
pirm. kun. J. Staškus. ši komi
sija stengėsi surinkti duomenis 
apie esamą būklę, judinti miš
rių vedybų grėsmę jaunimo tar
pe, skatinti pažinimą religinės 
būklės Lietuvoje. Yra suplana
vusi paruošti skaidrių rinkinį 
tema “Tikinčioji Lietuva”. Jau
nimo komisiją sudaro: kun. J. 
Staškus, J. Karasiejus, Alinis 
Kuolas.

Liturginės komisijos pirm, 
kun. A. Prakapas pranešė apie 
pastangas įgyvendinti naująją 
liturgiją lietuviškose sąlygose, 
informuoti visuomenę per spau
dą apie pakeitimus, paruošti li
turginių drabužių lietuviškais 
motyvais. Pastarųjų projektus 
yra paruošusios — dail. A. Ta
mošaitienė ir p. Vaitonienė. Jau 
gauti pavyzdžiai albų ir stulų. 
Paruošti bei parinkti tekstai 
Mišioms — Tikinčiosios Lietu
vos, Šv. Kazimiero, Vasario 16 
ir kt. Ruošiamasi išleisti kun. K. 
Žitkaus sukurtus “Kryžiaus Ke
lius”, kuriems iliustracijas nu
piešė V. Pranaitis. Dalis tų 
tekstų buvo spausdinta “Atei
ties” žurnale.

Litučginę komisiją sudaro: 
kun. A. Prakapas, sesuo Loreta, 
B. Čepaitienė, A. Kuolas.

Religinės šalpos komisijos 
pirm. kun. P. Ažubalis pažymė
jo, kad per trejus metus Lietu
vos tikinčiųjų šalpai surinkta 
$2231.56. Rinkliavos daromos 
specialiais vokeliais, kurie iš
siuntinėjami iš anksto į parapi
jas. Toms tinkliavoms kliudo ki
ti vokeliai, gaunami iš religinės 
šalpos būstinės Brooklyne. Ka
nadoje religinei šalpai suren
kama žymiai daugiau nei Cent
ro statistika rodo. Pvz. prel. J. 
Tadarauskas pranešė, kad jo pa
rapija surinkusi tam reikalui 
apie $4.000. Kun. J. Liauba taip 
pat savo duoklę $300 pasiuntė 
amerikiniam šalpos centrui. 
Taip dėl stokos koordinacijos 
kanadiečių surinktos sumos at
rodo liesokos oficialiame prane
šime.

Finansų komisijos pirm. K. 
Manglico pranešimu, pajamų tu
rėta $588, išlaidų — $209.

Parapijų pranešimai
Apie Hamiltono AV parapiją 

pranešimą padarė jos klebonas 
ir steigėjas prel. J. Tadaraus
kas. Esą pradžioje buvo tik ke
liolika ateivių, dabar — apie 
2000 parapijiečių. Įsigyti pasta
tai, Jaunimo Centras. Skolos iš
mokėtos. Religinis ir tautinis 
gyvenimas gyvastingas. Kasmet 
būna dvejos rekolekcijos. Vei
kia visa eilė organizacijų. Lai
komasi lietuviškų tradicijų. 
Anglų kalba pamaldose nevar
tojama. Jaunimas veiklus. Yra 
net du chorai — mergaičių “Ai
das” ir suaugusių. Parapijos ne
slegia jokios ypatingos proble
mos.

Kitokį vaizdą pateikė Mont- 
realio AV parapijos klebonas ir 
steigėjas kun. J. Kubilius, SJ. 
Jo pranešimas nebuvo toks op
timistiškas. Visų pirma jis pa
stebėjo, kad Montrealis nedaug 
težino apie KLK Centro’ veiklą, 
išskyrus aukų vokelius religinei 
šalpai. Jie ateina iš Brooklyno 
(kun. St. Raila) ir iš Toronto. 
Tai reikėtų išsiaiškinti ir ne
dvigubinti panašios veiklos. (KL 
K. Centro anksčiau buvo nutar-

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui ir tėveliui

A+A
Albertui Šiaudiniu!

mirus, jo laidotuvių metu susilaukėme daug užuojautos 
ir pagalbos. Nuoširdžiai dėkojame: karsto nešėjams, vi
siems už atsiųstas gėles, šv. Mišių aukas, mums pareikštas 
užuojautas, lankiusiems velionį laidotuvių namuose bei 
palydėjusiems j amžino poilsio vietą. Jūsų visų parodytas 
nuoširdumas stiprino mus šiose skaudžiose atsiskyrimo 
valandose —

Liūdesy likę — žmona Helene
duktė Dana
sūnus Albertas

A+A
SALOMĖJAI SODAITIENEI

mirus, dukrom — TERESEI, VIKTORIJAI, MARY

TEI, sūnui JUOZUI ir jų šeimom reiškiam 

nuoširdžių užuojautų —

J. A. Kaziliai I. R. Paškauskai

L. V. Kybartai A. V. Poškaičiai

F. V. Urbonai

> A+A
ONUTEI GRUŠIENEI 

mirus, nuoširdžių užuojautų reiškia jos vyrui 
PRANUI, dukteriai, sūnums, seseriai bei visiems 
broliams ir kartu liūdi Wawos lietuviai —

J. A. Vinslovai ~ A. Bekinčiai
M. U. Kairiai v J. Žilys
J. Žarėnai O. Mitrikai V. Mickus

PRANEŠIMAS
Kelionės turinčiu 

dvi pilietybes
Kanados piliečiai gali laisvai keliauti j užsie

nio kraštus be jokių suvaržymų, įvestų jų pačių 

vyriausybės. Užsienio kraštuose Kanados piliečiai 

yra įpareigoti laikytis vietinių įstatymų bei tai

syklių, nustatytų atitinkamos valstybės. Taip pat 

patartina respektuoti vietos papročius.
• \

Kanadiečiai, turį dvigubų pilietybę, yra per- K
spėjami, kad jie, lankydami šalį antrosios savo 

pilietybės, įgytos gimimu, santuoka ar kilme, — 

gali būti laikomi tos šalies piliečiais, įpareigotais 

laikytis visų jos įstatymų bei taisyklių. Jie, prieš 

išvykdami iš Kanados, turėtų pasiteirauti apie 

galimus įpareigojimus.

čikagiečiai solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis atliks me
ninę programą N. Pradėtosios Marijos seserų rėmėjų vakarienėje Toronte 
lapkričio 16 d.

KALĖDINĖS dovanos
Tik per Anglijq — greičiau, pigiau, geriau. Siūlome augštos kokybės 
dovanų siuntinį, kuris bus naudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.

KALĖDINIS 1975
3 metrai puikios vilnones angliškos medžiagos eilutei; 2.75 m. storos 
"crimplene" medžiagos moteriškai eilutei arba moteriškam apsiaustui; 
vyriški nailoniniai marškiniai arba bliuze; vyriškas arba moteriškos labai 
geros rūšies megztinis; 1 vilnonė gėlėta skarelė; 2 gėlėtos nailoninės 
skarelės; 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių (arba nailoninių) kojinių; 
1.80 m. "crimplene" medžiagos suknelei (arba 1 sv. vilnonių mezgimui 
siūlų); 1 sv. šokoladinių saldainių; 20 angliškų cigarečių.
Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis ...................... $160.00

Paruošiame specialius maisto gaminių siuntinius 1975 m.
Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis ......................................... $50.00

Tam, kas nori pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
3 m. labai geros angliškos medžiagos eilutei $45.00
Stora su ornamentais "crimplene" medžiaga — 1 m. $ 7.00
"Crimplene" medžiaga suknelėms — 1 m. $ 6.50
Nailoninis kailis moteriškom apsiaustui $33.00
Dirbtinis minkąs moteriškam apsiaustui $54.00
Vilnone medžiaga žieminiam apsiaustui $36.00
Vilnone gėlėta skarelė $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių $10.00
Įvairių spalvų perukai ............................................................................. $30.00
Nailoniniai marškiniai ............................................................................ $ 9.00
Vilnoniai arba "acryleno" nertiniai ................................................... $19.00
Lietsargiai "Telescopic" ........................................................................ $10.00
Šitos kainos yra su sovietiniu muitų. 
Reikia pridėti tiktai persiuntimo išlaidas ........................................ $17.00

Priimame užsakymus: autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos apa
ratų, šaldytuvų irkt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių 

negalima iŠ čia pasiųsti.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais j Lietuvę ar kitas šalis.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England

Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas

t



Jaunimo kongreso žinios
KONGRESO REGISTRACIJA. Ka

nada jau baigė savo registraciją 
vykstančiu j kongresą atstovų, daly
vių ar svečių-turistų. šiuo metu už
siregistravusių yra 110 asmenų. Iš 
Kanados žmonės vyksta su ekskursi
niu lėktuvu iš Čikagos; montrealie- 
čiai — iš Niujorko, visi kiti su 
“Baltijos” ansamblio ekskursija iš 
Londono, Ont. Registracija vyksta 
gaunant blankus per J. R. Simana
vičių (416) 534-1274. Blankus reikia 
grąžinti Gabijai Juozapavičiūtei 
(416) 461-7660. Argentina prašo vi
sus blankus grąžinti iki lapkričio
20 d.

DAR YRA VIETŲ VYKTI Į P. 
AMERIKĄ su “Baltijos” ansambliu 
iš Londono. Vykstantys iš Toronto, 
gali prisijungti prie ekskursijos To
ronto aerodrome — nereikia vykti Į 
Londoną. “Baltijos” ekskursija iš
vyksta gruodžio 24 d. ir atsiras Bue
nos Aires gruodžio 25 d. Ten Įsi
jungs į kongreso programą. Ekskur
sijos kaina: $688 lėktuvu iš Londono 
(Torontas, Buenos Aires, Montevi
deo, Sao Paulo, Rio de Janeiro, To
rontas, Londonas), plius $8 mokestis, 
plius $108 už viešbučius ir transpor
tus iš ir į aerodromus nuo viešbučių. 
Viešbučiai — po tris kambaryje ar
ba po du ir be maisto. Viešbučiai: 
2 naktys Buenos Aires, 4 naktys Mon
tevideo ir 2 naktys Rio. Sao Paulyje 
jaunimas dalyvaus studijų dienose, 
o visi kiti — pasirinktoje ekskursi
joje, kurios įskaito ir nakvynes. Li
kusioms dviems naktims bus nak
vynės pas lietuvius šeimose, ši eks
kursija grįžta sausio 11 d. Informaci
jas teikia G. Juozapavičiūtė Toronte 
461-7660 ir M. Chainauskas Londo
ne (519) 45.5:3428. Sumokėti kana- 
dietiškais pinigais iki lapkričio 17 
d. M. Chainauskui.

ČIKAGOS EKSKURSIJA. Vykstan
tys per Niujorką arba Čikagą turėtų 
jau būti susimokėję pilną sumą ke
lionpinigių. JAV pinigais. Šiuo metu 
laukiama daugiau informacijų iš 
lėktuvų b-vės dėl tikslaus išskridimo 
laiko. Planuojama samdyti autobusą 
iš Toronto į- aerodromą Čikagoje, 
jeigu atsiras užtektinas skaičius ke
leivių.

PRIMENAME, kad visi žemiau
21 metų amžiaus turi turėti prie 
savo paso iš tėvų laišką, patvirtintą 
advokato arba “notary public” su 
jo štampu, kad vykstama su tėvų 
leidimu ir žinia.

SKIEPAI. Visi vykstantys jau tu
rėtų būti pradėję gauti visus reika
lingus skiepus per savo šeimos gy
dytojus ar klinikas. Informacijos —

ANELĖ KAMINSKAITĖ, 21 m. am
žiaus jaunimo kongreso atstovė iš 
Hamiltono. Baigusi sociologiją Mc 
Master universitete bakalaurės laips
niu (“Dean’s Honours list”). Šiuo 
metu mokosi Hamiltono mokytojų 
seminarijoje'. Sekančiais metais pra
dės mokytojos darbą. Baigė Hamil
tono Vysk. M> Valančiaus šeštadie
ninės mokyklos dešimt skyrių. Dir
ba ateitininkuose, skautuose, daly
vauja “Aukuro” dramos teatre, “Ai
do” chore ir šoka tautinius šokius 
“Gyvatare”. Pradėjusi studijuoti uni
versitete, Anelė daugiau laiko sky
rė “Aidui” ir “Gyvatarui”. Labai 
daug laiko skiria skaitymui. Ypač 
seka anglišką spaudą ir literatūrą, 
tačiau kartais skiria laiko ir “Tė
viškės Žiburiams”. Šiuo metu Ane
lė mokosi ispanų kalbos ir plaukimo. 
Ateities planai: “Mokytojauti ir ne-- 
prarasti savo lietuvybės”. “Mano 
laisvas laikas užimtas meno užsiėmi
mais. Per mokslo metus mokausi, sa
vaitgaliais dirbu. “Aido” ir “Gyva- 
taro” repeticijos užima daug mano 
laiko, ypač kai kur nors važiuojame. 
Bet aš prie to pripratusi ir kitokio 
gyvenimo nežinau. Man labai didelis 
pasitenkinimas, kai pašoku ir padai
nuoju, kai kitiems padarome malo
numą. Suradus minutę, smagu yra 
pailsėti prie muzikos.”

“Lietuvybės išlaikymas ir kūry
ba” — tai studijų dienų tema, kurio
je Anelė pasirinko aktyviau daly
vauti Brazilijoje. Tą temą pasirinko 
štai kodėl: “Aš tikiu, kad išlaiky
mas turi mums daug reikšmės ir be 
galo svarbus mums, kurie nebeturi
me laisvos tėvynės Lietuvos. Be di
delio darbo ir rūpesčio, liečiančio 
išlaikymą, mūsų tauta su laiku iš
nyks.”

Jaunimo kongresus jinai laiko kaip 
vieną iš priemonių tęsti lietuvybės 
išlaikymo darbą. Kultūrinio gyveni
mo puoselėjimas yra tiktai įsitiki
nusių ir norinčių tą darbą dirbti 
jaunuolių rankose. “Taigi, mes tu
rime duoti jaunimui visuose kraš
tuose progą bei sudaryti palankias 
galimybes susipažinti su temomis, 
kurios liečia mus visus kaip lietu
vius. Jaunimo kongresai naudingi, 
nes per juos įkvėpiamos mums tau
tinės idėjos, pagal kurias, sugrįžę į 
savo gyvenamus kraštus, galime vyk
dyti lietuviško kūrimo darbą.” 

per Government of Canada Quaran
tine Service 966-6245 Toronte. Rei
kalaujama tik “smallpox”. Patariama 
gauti skiepus: Yellow Fever, typhoid, 
polio-tetanus. Pasiimti malarijos tab
letes.

PASAI. Visi turėtų jau būti gavę 
užsienio pasus ir susitvarkę su vizo
mis, jeigu nėra Kanados piliečiai.

KAIP VEŽTIS PINIGUS? Iš Ar
gentinos, Brazilijos ir Urugvajaus pa
taria vežtis pinigus smulkiais JAV 
doleriais. Juos lengviausia iškeisti ir 
daugiausia už juos gaunama vietinių. 
Atitinkamuose kraštuose keisti tik 
tiek, kiek reikia tai dienai, ir išsi
keisti atgal prieš išvykstant iš to 
krašto. Su kelionių čekiais yra sun
kiau. Be to, visos kongreso progra
mos ir ekskursijų kainos nustatytos 
pagal JAV dolerius.

KONGRESO PROGRAMOS PLA
NAS. Visi keleiviai bus laukiami 
Buenos Aires mieste pagal užregist
ruotą atvykimo datą ir išvežioti: sve
čiai į miestą, o jaunimas į stovyklą. 
Stovykloje bus trumpas atidarymas 
gruodžio 20 d. Stovykla bus iki gruo
džio 25 d. Svečiams tuo laiku mies
te ruošiamos ekskursijos po 1 dieną 
į įvairias vietoves. Kalėdų dieną visi 
svečiai kviečiami į stovyklą Villa 
Marista, Pilar miestelyje, švęsti kar
tu Kalėdas. Tą pačią naktį grįžta visi 
į miestą. Tikimasi, bus galima visus 
apnakvydinti pas lietuvius. Gruodžio 
26 d., 5 v.p.p., San Martin teatre 
Buenos Aires miesto centre bus kon
greso atidarymo koncertas. Po to visi 
keliaus į laivą, kuris plauks į jHon- 
tevideo. Laivas pasieks Montevideo 
11 v.r. Čia lauks Urugvajaus jauni
mas ir visus nuveš į apsistojimo vie
tas. (Urugvajuje gali užsieniečiams 
trūkti nakvynių pas lietuvius, nes 
ten nedaug lietuvių). Gruodžio 27 d. 
v. bus talentų vakaras. Bus laiko su
sipažinti su lietuvių organizacijomis, 
.miestu ir t.t. Gruodžio 28 d., 3 v. 
p.p., ruošiama mugė, kurioje bus ga
lima gauti lietuviškų ir kongreso su
venyrų bei vietinio meno darbų. 
Bus susipažinimo vakaras. Organi
zuojama ekskursija po visą pajūrį
— Punta del Este. Gruodžio 28 d. 
išvykstama autobusais į Sao Paulo. 
Vykstantiems lėktuvais laisvas laikas 
iki gruodžio 31 d. N. Metų sutikimas
— Sao Paulo. Sausio 1 d. rytą išvyks
tama į studijų dienas Itaici mies
telyje 100 km. už Sao Paulo iki 
sausio 6 d. Svečiams — ekskursijos. 
Sausio 6 vakarą — kongreso uždary
mas Anhembi aikštėje. Tautinių šo
kių šventė — sausio 7 d. Po to vi-

ANDRIUS GAPUTIS, 20 m. amžiaus, 
gimęs Toronte. Baigė Šv. Mykolo 
berniukų gimnaziją ir šiuo metu 
studijuoja Toronto universitete che
mijos inžineriją. Baigė 10 skyrių 
Maironio šeštadieninės mokyklos ir 
dvejų metų lituanistinį seminarą. 
Dirba skautų organizacijoje, kuriai 
jis priklauso jau nuo 7 m. amžiaus. 
Buvo oro skautų vadovu dvejus me
tus. Įsteigė Toronte Korp! Vytis sky
rių ir jau antri metai yra to sky
riaus pirmininku. Grojo skautų Ste
po Kairio muzikiniame vienete, dai
navo “Birbynės” jaunimo chore. Jau 
antri metai lavina balsą Toronto lie
tuvių chore “Varpas”. Dalyvavo abie
juose šiaurės Amerikos, lietuvių jau
nimo suvažiavimuose Ročesteryje ir 
Londone. KLJS steigiamajame suva
žiavime Toronte dirbo KLJS statuto 
komisijoje, šiuo metu yra Toronto 
Universiteto Lietuvių Studentų Klu
bo valdybos narys.

LADAS GIRIŪNAS, 27 m. amžiaus, 
yra jaunimo kongreso atstovas iš 
Otavos, Kanados sostinės. Ladas gi
mė Anglijoje ir didžiausią savo mo
kyklinio amžiaus dalį praleido Mont- 
realyje, Kvebeke. Baigė McGill uni
versitete elektros inžineriją ir tęsė 
studijas Carleton universitete Otavo
je, kur gavo magistro laipsnį, šiuo 
metu dirba Kanados pašto ministeri
joje pašto kilnojimo sistemų anali
zės srityje. Veikia ateitininkų orga
nizacijoje nuo pat mažų dienų. Yra 
buvęs Kanados Lietuvių Bendruome
nės krašto tarybos narys. Dabar — 
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos

ST. CATHARINES, ONT., ramovėnai rengia Lietuvos kariuomenės minėjimą. Sukaktuvinio koncerto programą 
lapkričio 22 d. atliks Klevelando ramovėnų choras, matomas šioje nuotraukoje. Jo dirigentas — Julius Kazėnas, 
akompaniatorė — G. Karsokienė Nuotr. V. Bacevičiaus

Savu, tautiečiu bej ieškant
Stovykliniai metai ir Jono Matulionio vaidmuo

STEPONAS ŠETKUS
Kariniu džipu, vairuojamu 

anglo kareivio, lekiame gražiais 
Lipeland keliais Blombergo 
miestelio link. Ten kuriasi bend
ra Baltijos kraštų stovykla. Ant
rasis pasaulinis karas pasibaigė, 
visi grįžta į savo kraštus, tik 
baltiečiai nebeturi kur grįžti. 
Jiems dabar — tik stovykla.

Blombergo miestelis iš tolo 
atrodo pastatytas augštybėse — 
ant kalno. Pilnas baltiečių. 
Anglų valdžia krausto vokiečius 
iš jų butų ir užleidžia baltie- 
čiams. Jau beveik pusė pagrin
dinės gatvės užimta. Reikia pa
siskubinti. žinau apylinkėse iš
simėčiusias lietuvių grupes. 
Gaunu iš anglų komendanto še
šis karinius sunkvežimius ir 
dvigubai tiek šoferių. Taigi, ga- 
liu surinkti tuos lietuvius ir pa
talpinti Blombergo stovykloje, 
jei kas nors juos priims. Niekas 
čia nežino kas priima. Stovi lie
tuvių būryje kažkoks gerai Atro
dantis žmogus, energingai suki
nėjasi. aiškina. Pasisveikiname. 
Jonas Matulionis. Sako: gabenk 
tiek lietuvių, kiek jų randi. Kai 
atgabenau septintą transportą, 
J. Matulionis nustebo. Girdi, 
anglų įsakymu stovykla jau už
daryta. Nė vieno žmogaus nebe
priima.

žmonių tačiau atsiranda dau
giau ir daugiau ... Pasitarę, su
darome pirmą “valdžią”. J. Ma
tulionis —- viršininkas, o aš pa
vaduotojas. Jis moka prancūziš
kai, aš — angliškai. Šitaip susi
tvarkę, ateiname į pirmą posėdį 
su UNRRA ir keliais labai 
žvaigdėtais anglų kariais. Taip 
ir taip, bet nepriima daugiau nė 
vieno žmogaus. Tiek tėra butų 
ir tiek tepaskirta maisto. J. Ma
tulionis stato kietą klausimą: 
kur žmonės turi pasidėti? Tik
rai kur?

Šį kartą anglai nusileidžia, 
bet tai paskutinį kartą. Užima 
naujus butus, išrašo naujas 
maisto normas. Bet lietuvių at
siranda daugiau ir daugiau. Įsi
kuria pas pažįstamus. Posėdžiai 
darosi karšti. J. Matulionis vėl 
klausia: kur jie turi pasidėti? 
Eiti į sovietų stovyklas?

Ir taip istorija be galo ir kraš
to. Gatvėje daugiau butų nebė
ra. Užimti ir blogiausi. Nepa
tenkinti ir lietuviai. Joną Matu
lionį užgula didelė našta, bet jis 
nenusimena. Vieną rytą sužino
jo, kad netolimoje vokiečių be
laisvių stovykloje yra ir lietu
vių. Kaip jiems galima būtų pa
dėti? Nusprendžia, kad pirmiau
sia reikia su jais užmegzti ryšį. 
Žiūri į mane. Suprantu.

Leitenantas Napoleonas Jo
nušas, be lietuvių kalbos, nemo
ka jokio svetimo žodžio, bet su
tinka lydėti mane kur tik noriu. 
Vieną gražią dieną abu atsidu
riame vyriausio anglų štabo kie
me. Karininkai nustemba išgir
dę, kad esame “Lithuanian Re
presentatives” ir norime pasi
matyti su “Supreme Comman
der”. Kad to išvengtų, jie mums 
duoda leidimą savo atsakomybe 
mėginti nuvykti į belaisvių sto
vyklą ir pasikalbėti su stovyk
los komendantu. Einame.

Stovykloje nebuvome sutikti 
draugiškai. Krato, klausinėja ir 
klausinėja. Galų gale vielų tvo
rų takais nuveda į nuošalų ba
raką, kuriame sėdi storokas 
anglų brigadierius. Šis klausosi 
ir tyli. Dviem valandom praėjus, 
pašaukia karininką, įsako suras
ti tris belaisvius su geltona-žalia 
-raudona juostele ant rankovių. 
Ateina vienas jaunas lietuvis ir 
du vyresni. Jie turi paaiškinti, 
kokiu būdu pateko į vokiečių 
kariuomenę. Jauniausią esą pa
ėmė iš kino teatro, kitas lietuvis
tarybos narys. Taip pat šiuo metu 
eina KLB Otavos apylinkės valdybos 
vicepirmininko-sekretoriaus pareigas. 
Darbuojasi Baltiečių Federacijoje 
Otavoje ir yra valdybos narys. Jau
nimo kongreso studijų dienose pa
kviestas vadovauti studijiniam būre
liui tema “Žmogaus teisių pažeidi
mai Lietuvoje”. 

sakėsi buvęs policininku, liko 
išvežtas į Jugoslaviją ir paga
liau atsidūręs čia. Trečias bu
vęs paimtas tiesiog nuo lauko 
darbų tėviškėje, vokiečiams 
perspėjus nepabėgti; kitaip bū
sią sušaudyti jo tėvai. Tad ir 
praėjęs visus frontus nuo Le
ningrado iki Stalingrado ir ga
vęs visus kryžius. Anglai ištrau
kę jį iš vandens Elbės upėje. 
Paprašė cigaretės. Brigadierius 
nesipriešino. Jonušas (žuvęs Ka
nadoje) uždegė cigaretę tam lie
tuviui, sau ir pakištą brigadie- 
riaus cigarą. Pamatęs, kad aš be 
nieko, padavė cigarą ir man. 
Nieko nepažadėjo. Išsiskirstėm.

Po mėnesio keistų lietuvių 
būrys atsirado stovykloje. Vo
kiškom uniformom apsirengę, 
jie sėdėjo krūmuose. Problema 
J. Matulioniui atsirado netikė
ta, bet laimė padėjo. Prisijau
kinti iki to laiko pora unriečių 
slaptai aprengė visus juos civili
niais drabužiais. Jie patys įsi
maišė tarp lietuvių ir priedo 
dar vienas atvyko iš ligoninės 
be kojos. Beliko juos visus kaip 
nors pravesti per knygas. Ilgai 
galvojęs, J. Matulionis pareiš
kė, kad bus surengtas didelis 
koncertas anglams. Koncertas 
buvo didelis ir gerai surengtas. 
Dalyvavo devyni generolai ir ki
ti karininkai, gėrėjosi aštuonių 
Kauno operos solistų dainavi
mu. Po vaišių jie šoko “Tėvelį 
meistrelį” ir jautėsi kaip Lietu
voje. Po to Blombergo koncer
tuose dalyvaudavo daug augštų 
anglų karių. Kartą gandas pa
siekė, kad atvyksta pats marša
las Montgomery, bet neatvyko. 
Užteko ir labai svarbaus gando. 
Stovyklos problemos išnyko, 
kiek jos galėjo išnykti, nes vie

Atnaujinti ideologiniai kursai
Du kartus į metus Moksleivių At

eitininkų Sąjungos centro valdyba 
surengia ideologinius kursus. Anks
čiau tie kursai vykdavo Putname per 
Padėkos savaitgalio atostogas ir Dai
navoje per Kalėdų atostogas. Pir
mieji kursai buvo skiriami ypač rytų 
apygardai, šiais metais nutarėme pa
keisti įprastą kursų tvarką. Pagrin
dinis pakeitimas — suskirstyti moks
leivius, norinčius kursuose dalyvau
ti, į dvi grupes pagal amžių ir mo
kyklos skyrių. Antras pakeitimas — 
įvesti “Ateitininkų vadovo” prista
tymą pagrindine programa jaunes
niųjų grupės kursuose. Trečias pa
keitimas — dėl mažėjančių dalyvių 
skaičiaus Putname Padėkos kursai 
perkeliami Dainavon.

Naujo pobūdžio kursai jaunes
niems moksleiviams prasidės lapkri
čio 26, trečiadienį, ir baigsis lapkri
čio 30 d. Tiktai tie moksleiviai, ku
rie gimnazijas lanko 9, 10 ar 11 sky
rių arba kurie yra tarp 14 ir 16 me
tų amžiaus, gali dalyvauti Padėkos 
.savaitgalio kursuose. Pagal šias tai
sykles, 13 metų IX skyriaus mokslei
viai ir 17 metų XI skyriaus mokslei
viai taip pat galėtų dalyvauti. Ka
dangi dalyvių skaičius bus riboja
mas, tai gali taip įvykti, kad kiek
vienam norinčiam ir tinkamam ne
bus vietos. Taigi, centro valdyba yra 
priversta kiekvienai kuopai nustatyti 
galinčių važiuoti skaičių, bet to ne
galima padaryti, jeigu kuopos tuč- 
tuojaus nepraneš, kiek jos narių turi 
ir koks kiekvieno jų amžius.

Tie moksleiviai, kurie anksčiau da

Torontiečiai atstovai į pasaulio lietuvių jaunimo kongresą P. Amerikoje. 
Iš kairės: Jūratė šeškutė, Gabija Juozapavičiūtė, Gediminas Kalinauskas, 
Dainora Juozapavičiūtė, Andrius Gaputis. Trūksta Algimanto Čepo

Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

tovė ir sąlygos vistiek nebuvo 
labai jau palankios.

*
Praėjo daug metų, išsiskirstė

me kas sau po visą platųjį pa
saulį. Nutrūko ryšiai ir su Jonu 
Matulioniu, su žmogumi, galin
čiu daug padaryti savo tėvynės 
labui. Aukso ir vario kasyklose 
nuolat girdėjome jį minint viso
se augščiausiose lietuvybės dar
bo pozicijose iki pat VLIKo pir- 
mininkystės. Ir štai po kelių me
tų vėl susitinkame. Gerai atro
do papuoštas sidabriniais plau
kais. Viskas gerai, tik turtų ne
turi susikrovęs. Laikas nuo lai
ko susitinkame vienur ar kitur. 
Visur laukia lietuviai jo visad 
sitprios, aiškios, “matulioniš- 
kos” kalbos. Bet vieną dieną ir 
šie susitikimai nutrūksta. Ne
sveikata kliudo. Žadėjo, žadėjo 
atvažiuoti, paskui rašo, kad ne
atvažiuos, nes kelias pasidaręs 
pertolimas.

Tada pats nuvažiavau. Gra
žus, kad ir nenuosavas namas. 
Dvasioje stiprus, kaip visada. 
Turi parašęs jau atspausdintą 
580 puslapių knygą. Tai atsimi
nimų epizodai iš vokiečių oku
pacijos laikotarpio, surašyti die
noraščio forma. Šį dienoraštį J. 
Matulionis išsaugojo ir atsivežė 
Kanadon. Primintina ir tai, kad 
J. Matulionis yra kūrėjas-sava- 
noris, buvęs kapitonas.

“Kas tą knygą pirks?”—klau
siu. “Pirks nepirks”, — sako, — 
“parašiau ir viskas”. Aš patiki
nu, kad pirks. Turi daug, labai 
daug draugų ir gerbėjų. Atsi
sveikiname. Važiuodamas namo 
ilgai galvoju ir prieinu išvados, 
jog lietuvio gyvenimas, kad ir 
sunkus, bet gali būti labai gar
bingas.

lyvavo Dainavos ar Putnamo kursuo
se, gerai žino, jog programa yra rim
ta, kursantai įtemptai dirba. Iš 
anksto perspėjama, jog šie kursai 
nesiskirs nuo ankstesnių savo rim
tumu ir darbinga dvasia.

Esame tikrai laimingi, mūsų kur
sams visada pavyksta gauti gerus pa
skaitininkus. Šiemet per Padėkos 
Dienos atostogas žada atvažiuoti jau
nimo pažįstami ir mėgstami — kun. 
Stasys Yla, dr. Vytautas Vygantas ir 
Antanas Sabalis. Taip pat bus jau
nesnių paskaitininkų, kaip pvz. Vik
toras Nakas.

Visi tie, kurie planuoja atvykti 
Dainavon lapkričio mėnesio gale, 
prašomi atsivežti kun. Stasio Ylos 
parašytą “Ateitininkų vadovą”, nes 
ši knyga bus nuolat vartojama. Jei
gu atvykstantis neturi šios knygos 
egzemplioriaus, vietovės moksleivių 
globėjas turėtų kursantui padėti jį 
įsigyti.

Be visų kitų minėtų pakeitimų, 
pridedame dar vieną naują bandy
mą: į Padėkos savaitgalio kursus 
kviečiame atvažiuoti kuopos globė
jus ir dalyvauti stebėtojų rolėse. 
Tuomet globėjai supras, kodėl ir 
kaip jų moksleiviai yra šiuose kur
suose paveikiami ir grįžta namo už
sidegę veikti.

Tolimesnių informacijų teirautis 
pas centro valdybos pirmininką Li
ną Mikulionį, 4225 Gunther Dr., 
Sterling Hts, MI 48077 (313-979- 
8259).

Viktoras Nakas,
MAS cv kopirm.

Tėviškės Žiburiai • 1975. XI, 13. — Nr. 46 (1345) • 3 psl.

Žaidimai ir sportas
BR. KETURAKIS

Jau vaikystės dienomis mažie
ji bando įvairias žaidimų for
mas, aplinkos daiktų pažinimą, 
mažų kliūčių nugalėjimą, ku
rios diena iš dienos plečia jo pa
tyrimą ir praturtina lengvesnį 
judesių atlikimo būdą.

Augdamas žmogus įgyja ne
paprastą pažinimą ir sugebėji
mą savąjį judesių aruodą vis pa
pildyti. Juk tūkstančiuose įvai
rių žaidimų ar milžiniškoje gim
nastikos judesių plotmėje, įvai
riausių sporto šakų sąrangoje 
matome kūrybingąjį žmogų, 
kaip šis judesių sudėtingumas 
ir jų atlikimas rišasi dažnai net 
ir su sportininko intelektu. Pa
žinimo ir kūrybingumo laukas, 
ypač žaidimuose ir nuolatinia
me analizavime judesių svarbu
mo, žmoguje yra neaprėžtas, 
nes nuolat žengia pirmyn, 
įtraukdamas net specialias 
mokslo šakas, kaip sporto me
diciną, biomechaniką, pedago
giką, psichologiją ir kt. Gyvu
lių pasaulis pirmuose augimo 
tarpsniuose turi palinkimą žais
ti, bet jų judesių kluonelis grei
tai ištuštėja — jokios kūrybos 
ar naujumo. Užaugę gyvuliai 
praranda ir šią savybę.

Kadangi žmogus judesius to
bulina ir juos nuolat praktikuo
ja, reiškia jis užsiima sportu. 
Tai rodo, kad jis yra ypatingos 
paskirties būtybė.

Žmogaus išmintis laiduoja

Amerikos pagalba Rusijai
PRANYS ALŠĖNAS

Trys profesoriai — Oleh S. 
Pidhainy iš Auburn universite
to, Alexander S. Pidhainy iš 
McGill universiteto ir Lovent- 
rice A. Scales iš Auburn un-to 
yra paruošę knygą, kurioje do
kumentiškai surašyta, kaip 
Amerika finansavo bolševikų 
revoliuciją 1917 m. šis trijų 
profesorių sudėtinis veikalas pa
vadintas “The American Diplo
macy and the Bolshevik State, 
1917- 1921” ir bus išleistas dar 
šiais metais. Tos knygos ištrau
ka buvo paskelbta žurnale “New 
Review of East - European , His
tory”. Kaikurias jos mintis čia 
panaudoju.

Tuojau po revoliucinio per
versmo Rusijoj Amerika leido 
piniginius išmokėjimus, kad pa
dengtų naujos bolševikinės vy
riausybės valiutą. Išmokėjimų 
suma buvusi 3 bilijonų 900 mi
lijonų rublių vertės. Ši suma 
reprezentavusi apie 20% visų 
Rusijos pinigų, tada buvusių 
apyvartoje.

Nutarimas išmokėti minėtą 
sumą buvo patvirtintas 1917 m. 
gruodyje, ir pirmas American 
Bank Note Company išmokėji
mas buvo atliktas 1918 m. sau
sio 2 d. Be to, Amerikos vyriau
sybė leido pervesti bolševikams 
80 tonų (2.600.000 uncijų) si
dabro lydinio. Tai buvo padary
ta 1917 m. gruodžio 6 d.

Sidabro klausimas pirmą kar
tą buvo iškeltas 1917 m. vasarą, 
kai JAV turtų sekretorius W. 
G. McAdoo informavo valstybės 
sekretorių Robert Lansing lie
pos 25 d., kad 100 milijonų do
lerių paskola duota provizorinei 
Rusijos vyriausybei (bolševi
kams), 46 milijonai rezervuoti 
garvežių pirkimui ir 35 mil. do
lerių — mokėjimams grynais 
pinigais JAV-se. Boris Bachme- 
tieff, provizorinės bolševikų vy
riausybės atstovas JAV, noris li
kusią sumą — 19 milijonų dole
rių gauti sidabro lydiniu, kuris 
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sportines pasekmes, nes į jų pa
siekimą turi įsijungti visa asme
nybė. Jei jis būtų tik fizinis 
veiksnys, niekad to atlikti nesu
gebėtų.

Sportas yra kuriamasis 
veikimas

Naujas rekordas lyg ir ates
tuoja sportininką kaip išradėją. 
Kas vakar dar buvo nepasiekta, 
šiandien jau pralenkta. Kiekvie
nam pasaulio ar tarptautinio 
masto rekordui pasiekti yra bū
tina gera technika, kuriai tinka 
vardas “meniškai atlikta”, nes 
tokios pasekmės lygis reikalau
ja meno, kaip ir geresnieji me
no kūrinių darbai. Dabartinis 
sportininkas rekordistas turi 
būti stiprios inteligencijos ir 
ypatingų dvasinių jėgų atstovas, 
nenuilstantis ir pažangus savo 
kely, lygiai kaip ir menininkas 
kruopščiame kūrinio atlikime.

Dabartinė gyvenimiškoji pa
saulio linkmė aiškiai rodo spor
to būtinumą visai žmonijai. Ir 
mums, lietuviams, reikia sku
bėti iškiliųjų rikiuotėn. Žmo
gaus augime sportas turi speci
finę savo vietą ir pakeisti jį 
(sportą) kuo kitu neįmanoma. 
Jis turi savitą kūrybinę paskirtį 
ir išraiškos būdą. Nors pasek
mės yra matuojamos, kaip pvz. 
lengv. atletikoje, bet ilgas ir 
sunkus treniruočių kelias ligi 
apvainikavimo yra gražiausias 
įrodymas žmogaus, turinčio 
tvirtą dvasinį subrendimą.

esąs reikalingas kalti fnetali- 
niams pinigams, kad būtų kuo 
mokėti sovietų kariams, esan
tiems ne Rusijos teritorijoj. 
Mat, kituose kraštuose popieri
niai Rusijos rubliai nebuvo pri
imami. Be to, bolševikinis am
basadorius Bachmetieff prašė 
Amerikoj ir 2 milijonų kariškų 
batų, kurie taip pat buvę duoti.

JAV ambasadorius Francis, 
deja, negalėjo tartis su bolševi
kiniu finansų komisaru, nes į tą 
postą (bent iki rupgjūČio mėn.) 
niekas nebuvo paskirtas. Jis ta
rėsi su Tereščenka, kuris gal
būt bus paliktas užs. reik, komi
saro pareigose. Francis apie tai 
pranešė savo vyriausybei 1917 
m. rugpjūčio 2 d.

Tereščenka ambasadoriui 
sakė, jog 700 mil. dolerių kre
ditas turėtų būti gautas sidabro 
lydiniu, nes sidabras reikalin
gas mokėti kareiviams atlygini
mus Persijoj ir pirkti raudon
armiečiams batus.

Apie sidabro perleidimą ši
taip rašė JAV finansų sekreto
riaus pedėjėjas R. C. Leffing- 
well 1917 m. spalio 30 d.:

Turtų sekretorius paskolino Rusi
jos vyriausybei 10 mil. dolerių, kad 
ji galėtų nusipirkti sidabro, kuris 
jiems reikalingas operacijoms Persi
joje. Apytikriai tam reikalui buvo 
užpirktos 5.121.439 uncijos, ir tam 
tikrais laioktarpiais tas sidabras bu
vo pergabentas nurodytosna vietos- 
na rugpjūčio bei rugsėjo mėnesį. Ti
kimasi, kad sidabras pasieks Petra
pilį nustatytu laiku ir čia bus pra
dėti gaminti persiški metaliniai pi
nigai, kurie pradės pasiekti Persiją 
gruodyje.

Taigi, dokumentai rodo, kaip 
JAV prisidėjo prie komunizmo 
įtvirtinimo Rusijoje.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA2-7981, 922-8112.
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SENUTĖ AUGŠTAITĖ
Ignalinos rajono Linkmenyse 110 

metų amžiaus sulaukė Marijona Bi- 
leišrenė, dar gerai prisimenanti ka
rą su turkais, kai caro žandarai rek
rūtu išsivedė ir jos tėveli. Jos gilų 
amželį įrodo pasas ir gimimo liudi
jimas. Abiejuose dokumentuose gi
mimo metai — 1865. Senutė dar 
įstengia pasiskinti obuolių sode, 
nors vaikšto jau lazdele pasirams
čiuodama. “Tiesos” atstovui Eugeni
jui Danilevičiui M. Bileišienė pa
sakojo: “Visi Linkmenys, visa apy
linkė, galima sakyti, mano anūkai ir 
proanūkiai. Ir ne tik linkmeniškiai... 
Ir kitų kaimų vyresni žmonės per 
mano rankas į šį pasaulį atėjo ...” 
Mat, senais laikais, kai Linkmenų 
apylinkėje nebuvo nei gydytojo, nei 
akušerės, M. Bileišienė plataus pri
pažinimo buvo susilaukusi kaip pri
buvėja.

PROFSĄJUNGŲ TARYBA
Vakarų pasauliui įprastas darbo 

unijas Sovietų Sąjungoje yra pakei
tusios profesinės sąjungos. Dešim
tasis Lietuvos profsąjungų tarybos 
posėdis įvyko Vilniuje rugsėjo 16 d. 
Tarybos sekr. J. Antanaitis jame pa
darė pranešimą apie priemones plės
ti socialistiniam lenktyniavimui, va
dovaujantis sovietų kompartijos 
centro komiteto nutarimu “Dėl so
cialistinio lenktyniavimo už deramą 
sovietų kompartijos XXV suvažiavi
mo sutikimą”. Taigi, ta profsąjun
gų tarybą rūpinasi ne darbininkų 
atlyginimo didinimu, darbo sąlygų 
lengvinimu, bet kompartijos vadų 
įsakytu socialistiniu lenktyniavimu, 
šios kompartijai tarnaujančios res
publikinės profsąjungų tarybos pir
mininkas yra K. Mackevičius, vilniš
kės kompartijos centro komiteto 
biuro narys. Apie profsąjungų orga
nizacijų uždavinius kultūrinio-masi- 
nio darbo, sporto ir turizmo veiks
mingumui didinti kalbėjo kitas tary
bos sekr. B. Lopata.

SKLANDYTUVAS SU VARIKLIU
Kaunietis lakūnas V. Kensgaila 

aviacijos sporto skraidymų bazėje iš
bandė motorizuotą sklandytuvą 
“LAK-6”. Jis pritaikė specialų 65-kių 
arklio jėgų variklį “Blaniko” sklan
dytuvui ir dabar su juo per 5 minu
tes pasiekia 1.000 augštį. Išjungus 
variklį ir sustabdžius propelerį, nau
jasis skraidymo aparatas vėl tampa 
sklandytuvu.

KREPŠININKO JUB1LĖJUS
Kauno politechnikos instituto fi

zinio auklėjimo katedros vedėjas Ste
pas Butautas atšventė savo amžiaus 
penkiasdešimtmetį. Sporto istorijon 
jis įeis kaip vienas talentingiausių 
lietuvių krepšininkų. Jam teko bū
ti Europos ir Sovietų Sąjungos čem- 
pijonu, pasąuiio studentų žaidynių 
laimėtoju, iš XV olimpinių žaidynių 
Helsinkyje grįžti su sidabro medaliu. 
Deja, visi šie laimėjimai teko ne tiek 
Lietuvai, kiek Sovietų Sąjungai, ku
rios rinktinėje jis žaisdavo. Pirmą 
aukso medalį S. Butautas laimėjo 
1951 m. Europos krepšinio pirmeny
bėse, gaudamas ir specialų geriausio 
krepšininko prizą. Jis yra pirmas lie
tuvis, patekęs į simbolinę Europos 
krepšinio rinktinę. S. Butautas yra 
buvęs Sovietų Sąjungos merginų ir

St. Catharines, Ori t.
DVIDEŠIMT METŲ paskiro žmo

gaus gyvenime — tai tik brendimo 
laiko tarpas, bet organizacijos, ku
rioje jungiasi 50 asmenų gyvenimo 
eiga, yra 50 kartų reikšmingesnis. 
Organizacija iš kiekvieno reikalauja 
būti naudingu artimui, kolektyvui ir 
visuomenei. Niagaros pusiasalio ra- 
movėnų skyrius, organizuodamasis 
prieš 20 m., pasirinko bičių avilio
kelią, . kuris vertas prisiminti. Jo 
nepajėgė sutrukdyti jokie vėjai. To
je organizacijoje dalyvauja darbinin
kai, sargai, kariai ir architektai. Tuo 
pačiu principu vadovaudamiesi, ra- 
movėnai rengia iškilmingą nepri
klausomos Lietuvos kariuomenės 
šventės paminėjimą, kuriame daly
vaus Klevelando KLVS “Ramovė” 
vyrų choras, vadovaujamas muz. J. 
Kazėno. Akompanuoja muz. G. Kar- 
sokienė. Choras pasirodys pirmą kar
tą Kanadoje. Jie koncertuos St. Ca
tharines lapkričio 22, šeštadienį, 6.30 

KUN. B. PACEVICIUS atlieka Lydijos Keraitės ir Sauliaus Dragūno- 
Dragūnevičiaus jungtuvių apeigas Nuotr. Daniliūno

moterų krepšinio rinktinės vyr. tre
neriu, 17 mėnesių treniravęs Kubos 
krepšininkus, kurie dabar pasižymi 
virtuozišku kamuolio valdymu. Dar 
ir dabar jam sunku ramiai sėdėti tri
būnoje, kai vyksta Kauno “Žalgirio” 
bei kitų krepšininkų augštesnio ly
gio rungtynės. Krepšinin yra linkusi 
visa S. Butauto šeima — jo žmona 
Onutė jau aštuoniskart yra buvusi 
Lietuvos krepšinio čempijone. Pir
muosius žingsnius krepšinyje žengė 
ir dukra Vida, o sūnus Ramūnas taip 
pat nežada atsilikti nuo sesers.

AUGANTI PLUNGĖ
Rugsėjo 1 d. Plungėje darbą pra

dėjo nauja 1.200 vietų vidurinė mo
kykla, ketvirtoji šiame mieste. Trijų 
augštų pastate, šalia klasių ir kabi
netų, yra aktų ir sporto salės. Nau
joji mokyklon dirbti atėjo 50 moky
tojų su augštuoju išsilavinimu. Mo
kyklos direktorium paskirtas buvęs 
Plungės rajono švietimo skyriaus 
vedėjas Vladas Mikalauskas. P. Cvir
kos gatvėje padėtas kertinis akmuo 
naujiems pašto rūmams, keturaugš- 
čiam pastatui, kurį tikimasi užbaig
ti sekančiais metais. Plungėje taipgi 
statomos patalpos šienainio bokštų 
gamybos ir montavimo tresto me
talo konstrukcijų gamyklos galvani- 
zacijos cechui ir autoūkiui, “Linų 
audinių” fabriko neaustinių medžia
gų cechui, kombinuotų pašarų ga
myklai, pagalbinei mokyklai su bend
rabučiu.

PLAUKIOJANTIS RESTORANAS
Klaipėdoje prie Danės krantinės 

prisišliejo dviaugštis plaukiojantis 
restoranas “Regata”, pastatytas Go- 
rodece ir atplukdytas Lietuvon. Ap
dailos darbus atliko architekto Z. 
Rutkausko vadovaujami “Baltijos” 
laivų statyklos specialistai. “Rega
tos” vestibiulį puošia dail. A. Dovy
dėno vitražai jūros tema, svečių kam
barius — dail. G. Didžiūnaitytės 
veidrodžių graviūros, šiame augštos 
klasės plaukiojančiame restorane yra 
originalus kokteilių baras, 74 vietų 
salė su estradėle, 48 vietų kajutės 
formos saliukė ir du svečių kamba
riai.

EKSPORTAS IŠ PANEVĖŽIO
Panevėžio “Ekrano” įmonė gamina 

plataus pripažinimo susilaukusias ek
ranines lempas televizijos priimtu
vams. Tokių lempų siunta neseniai 
iškeliavo į Graikiją. Jas dabar perka 
Jugoslavija, Italija, Suomija, V. Vo
kietija bei kitos Europos valstybės. 
Daugiausia panevėžiečių pagamintų 
ekraninių lempų užsisako R. Vokie
tija. “Ekranas” net 97% savo gami
nių išleidžia su valstybiniu kokybės 
ženklu, užtikrinančiu veiksmingumą 
bei patvarumą.

FARMACIJOS MUZĖJUS
Kauno medicinos instituto cent

riniuose rūmuose vyr. dėstytojo A. 
Kaikario iniciatyva prieš dvejus me
tus buvo įsteigtas farmacijos muzė- 
jus, susilaukęs lankytojų ne tik iš 
Lietuvos, bet ir kitų šalių. Šiemet 
muzėjus persikėlė iš nedidelio kam
barėlio į erdvesnes patalpas, pasipil
dė naujais farmaciniais rodiniais — 
distiliacijos aparatais, vaistų gamy
bos įrengimais, nuotraukomis, žy
miųjų Lietuvos farmacininkų por
tretais. V. Kst.

v.v., slovakų salėje, o lapkričio 23, 
sekmadienį, 10 v. ryto, 75 Rolls Avė., 
Tėvų pranciškonų koplyčioje, kur 
įvyks pamaldos už žuvusius kovose 
dėl Lietuvos laisvės. Maloniai kvie
čiami tautiečiai-ės minėjime daly-
vauti ir iš tolimesnių vietovių — 
Ročesterio, Buffalo, Hamiltono, To- 
ronto; Delhi, Ont. Ramovėnų valdyba

Delhi, Ontario
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minė

jimas įvyks lapkričio 22, šeštadienį, 
7 v.v., Delhi lenkų salėje, 234 Main 
St. Programoje bus žuvusių už Lie
tuvos laisvę pagerbimas ir inž. Kazio 
Oželio iš Čikagos paskaita. Progra
mą atliks Londono ansamblis “Bal
tija”, vad. p.p. Chainauskų. Bus lo
terija, šokiai ir veiks bufetas. Visa 
lietuviška visuomenė kviečiama da
lyvauti. DLK Gedimino

šaulių kuopos valdyba

i Sudburio mieste buvo surengtas tautinių grupių festiva- 
į lis “Ethnic Festival”. Jame savo skyrių turėjo ir lietu

viai. Kairėje — LB pirm. J. Labuckienė ir J. Raške- 
vičienė informuoja lankytojus, dešinėje — J. Labuc
kienė ir E. Baltutienė

DELHI-TILLSONBURG 
kariuomenės šventės

MINĖJIMAS
lapkričio 22, šeštadienį, 7 v.v., Delhi lenkų salėje, 234 Main St.
Programoje: žuvusių už Lietuvos laisvę pagerbimas; paskaita — inž. Kazio Oželio iš Čikagos; 
Londono “Baltijos" ansamblis, vadovaujamas p. p. Chainauskų. Loterija, bufetas, šokiai. 
Lietuviškoji visuomenė kviečiama dalyvauti. DLK "Gedimino" šaulių kuopos valdyba

LŠST HAMILTONO DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPA 
lapkričio 22, šeštadienį, 7 v.v., Jaunimo Centro salėje, 
(48 Dundurn St. N., Hamilton, Ont.) rengia

OGRAMOJE: OtkŪHmO MINĖJIMĄ
1. Trumpas šventės atidarymas. 2. Supažindinimas su portretų mecenatais. 3. Montažas “Šimtmečių Lietuva”. 
Atlieka teatras “Aukuras” ir S. Kairio muzikinis vienetas iš Toronto. Vadovauja režu E. Kudabienė.
4. Apdovanojimų įteikimas. 5 Linksmoji dalis, šokiams gros S. Vaičiaus orkestras. Laimės staliukai, bufetas.
6. Sekmadienį (lapkričio 23) 11 v.r. AV parapijos šventovėje iškilmingos pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Organizacijos dalyvauja su savo vėliavomis. Visi Hamiltono ir apylinkės lietuviai, ypač šauliai, buvę 
kariai prašomi dalyvauti. Įėjimas suaugusiem $3, jaunimui ir pensininkams $2.

a, Hamiltono šaulių kuopos valdyba

LONDON,
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS. Per

nai Londonas džiaugėsi dideliu uni
versitetą baigusiųjų skaičiumi, o šie
met — lietuviškomis vestuvėmis, 
kurios yra gyvybinės svarbos mūsų 
išeivijai ir tautai. Iš keturių šią va
sarą ir rudenį įvykusių vestuvių tre
jos buvo lietuviškos ir tik vienerios 
mišrios! Neseniai kleb. kun. B. Pa- 
cevičius sutuokė veikliuosius mūsų 
jaunimo atstovus Lydiją Keraitę ir 
Saulių Dragūną-Dragūnevičių, daly
vaujant gausiam būriui giminių ir 
draugų. Per pamaldas giedojo L. 
Lukšienė ir D. švilpaitė. Vargonavo 
p. Vilienė.

Abu jaunieji dalyvauja beveik vi
sose lietuvių organizacijose ir pasi
žymi aktyvumu. Pavyzdingi ne tik 
lietuviškoje veikloje, bet ir moksle. 
Saulius baigė universitetą Londone 
bakalauro laipsniu. Ateinančiais me
tais numato studijuoti teisę. Lydija 
— pirmoji mokinė nuo pirmo ligi 13 
skyriaus imtinai, nuolatinė aukso 
medalių laimėtoja, labai gerais pa
žymiais baigusi universitetą Londo
ne, įstojo į Hamiltono McMaster me
dicinos tyrimų fakultetą ir po metų 
perėjo į Althouse kolegiją Londone, 
kurioje ateinantį pavasarį numato 
gauti magistro laipsnį iš chemijos ir 
biologijos.

Vestuvinė puota įvyko gražioje 
“Banqueter” salėje tarp Londono ir 
Lambetho. Tėvai jaunuosius pasiti
ko su duona ir druska. Juos sveikino 
iš toliau atvykusieji giminės, drau
gai ir organizacijų atstovai, išreikš
dami džiaugsmą lietuviškos šeimos 
sukūrimu, linkėdami jiems šeimyni
nės šilimos ir daug saulėtų dienų. 
Jiems įteikta daug vertingų dovanų. 
Dvi iš jų išskirtinos ir atskirai pami
nėtinos. Pp. Rauckiai padovanojo 
originalius auksinius žiedus, paga
mintus pagal jaunojo tetos B. Rauc
kienės, kuri yra tos srities specialis
tė, projektą su stilizuotomis tulpė 
mis. Tokių žiedų iš viso pasaulyje 
bus tik du. Antra dovana — iš jau
nosios močiutės O. Kerienės, 70 m. 
amž. pensininkės, kuri viena dar ir 
šiandien tebegyvena Lietuvoje. Siun
tinys, siųstas kaip vestuvinė dovana, 
gautas laiku, buvo pilnas meniškų 
tautiniais raštais dirbinių: didelė 
juosta piršliui melagiui, juosta jau
niesiems su įaustu sveikinimu, 2 lo- 

• vatiesės, 2 pagalvės, 2 rankšluosčiai, 
2 pagalvėlės, staltiesė, Vilnių prime
nantis medžio ir gintaro plunksnako
tis, kultuvė, linų plūktuvė, ližė (ma
ža) ir kt. Daugiausia vargo buvo su 
kultuve, nes ir Lietuvoje jaunoji 
karta nebežino kas tai per įrankis. 
Plunksnakotį jaunieji naudojo pasi
rašydami sutuoktuvių dokumentus, o 
svečiai — vestuvių knygoje. Šios ves
tuvės buvo tuo ypatingos, kad kiek
viename žingsnyje buvo jaučiamas 
lietuviškas atspalvis. Iškilmės jau
nųjų pageidavimu (tai retas atsitiki
mas!) pravestos vien lietuvių kalba, 
nors piršlys gerai moka abi kalbas. 
Jaunasis nesuanglino, bet sulietuvi
no savo pavardę. Visos pamergės ir 
visi pabroliai buvo lietuviškos kil
mės (irgi retai bepasitaiko). Sutuok

ONTA RIO
tuvės įvyko ne bazilikoje, bet lietu
vių Šiluvos Marijos šventovėje. Jau
nosios balta suknelė buvo papuošta 
įaustomis auksinėmis tulpėmis (p. 
Vaitonienės iš Toronto kūrinys), 
stalai — jaunosios mamytės skonin
gai papuošti Lietuvą primenančio
mis rūtomis, ramunėmis, rugių var
pomis ir 1.1. Vietoj įprasto vestuvi
nio pyrago buvo išdidus p. Arštikai- 
tienės iš Bramptono raguolis ir Lon
dono ponių meniški kepiniai. Lietu
višku papročiu jaunoji išdalino' dalį 
kraičio (p. Urbonienės iš Detroito 
taut, juostas) pamergėms ir pabro
liams. Susirinkusius nuotaikinga lie
tuviška muzika linksmino šaunusis 
lietuviško jaunimo orkestras “At
spindžiai”. Jaunieji padėkojo susi
rinkusiems už atsilankymą ir vertin
gas dovanas. Vestuves gyvai pravedė 
jaunosios dėdė A. E. Pocius.

Vienas įspūdingiausių momentų 
buvo jaunavedžių atsisveikinimas. 
Jie jau buvo “apsiginklavę” gyve
nimui reikalingais įrankiais. Jaunoji 
turėjo beržinę žemaitišką šluotą, lie
tuviškais raštais kultuvę, linų plūk
tuvę, duonai kepti ližę, krepšį ries
tainių ir kt. maisto gyvenimo pra
džiai, o jaunasis — pypkę, lazdą, di
delį medinį šaukštą, šakę ir kt. prak
tiškus įrankius. Abu apsirengę dar
bo drabužiais. Susirinkę salės pasta
to tarnautojai stebėjosi lietuvių pa
pročiais ir jų meniškais kepiniais. 
Ypač jaudinantis momentas buvo, 
kai jaunieji atsisveikino su jaunojo 
bočeliu, žymiu asmeniu Lietuvos ■kū
rimosi istorijoje, o dabar — besi
naudojančiu važiuojama kėde. Pasi
ruošę darbui ir pašokę paskutinį val
są, jaunieji išvyko pradėti naują lie
tuviškos šeimos gyvenimą. Sveikina
me ir linkime naujajai šeimai būti 
lietuviška tvirtove, į kurią atsimuš
tų svetimi vėjai, o Lydijai — išpil
dyti savo buvusių mokinių prašymą 
— sugrįžti mokytojauti į lituanisti
nę mokyklą. D. E.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais^nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $6.500.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

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

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

Hamilton, Ontario
SKAUTAI-ĖS lapkričio 15-16 d.d. 

rengia dvidešimtpenkmečio paminė
jimą. Lapkričio 15, šeštadienį, Jauni
mo Centro salėje šokiai-balius, gro
jant Londono lietuvių orkestrui “At
spindžiai”. Baras, šilti užkandžiai, 
turtinga loterija, laimės staliukai. 
Pradžia — 7 v.v. Lapkričio 16 d. — 
pamaldos AV šventovėje 3 v.p.p. Iš
kilminga sueiga 4 v.p.p. Skautų pa
sirodymai, užkandžiai (visiems), 
linksmavakaris. Užbaiga 9 v.v. Vi
sus hamiltoniečius ir apylinkių vi
suomenę maloniai kviečiame daly
vauti.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. Lap 
kričio 22, šeštadienį, 7 v.v., Jaunimo 
Centro salėje, 48 Dundurn St. N., 
įvyks Lietuvos kariuomenės atkūri
mo sukaktuvinė šventė, kurią pagal 
nusistovėjusią tvarką rengia DLK 
Algirdo šaulių kuopa. Ta proga bus 
dedikacija Lietuvos karalių, kuni
gaikščių, buv. Lietuvos prezidentų ir 
kitų žymūnų portretų, šio įvykio ini
ciatorius yra DLK Algirdo šaulių 
kuopa. Keliems asmenims už visuo
meninę veiklą bus įteikti apdovano
jimo žymenys. Vietoj įprastos pa
skaitos bus meninis montažas “Šimt
mečių Lietuva”, kurį atliks teatras 
“Aukuras” ir S. Kairio muzikinis vie
netas iš Toronto, vadovaujant akto- 
rei-režisorei E. Kudabienei. Į šią 
šventę yra pakviestas gen. Lietuvos 
konsulas Kanadoje dr. J. Žmuidzinas 
su Ponia ir KLB. pirm. J. R. Simana
vičius. Taip pat pažadėjo atvykti LŠ 
ST centro valdybos pi 'm. V. Tama- 
šiūnas. Bus ir linksmoji dalis. Šo
kiams gros S. Vaičiaus orkestras. 
Bus keli laimės staliukai, loterija ir 
bufetas. Lapkričio 23, sekmadienį, 11 
v.r., bus gedulingos pamaldos Auš
ros ‘ Vartų šventovėje už Lietuvos 
laisvę žuvusius. Hamiltono organi
zaciniai vienetai yra kviečiami šiose 
pamaldose dalyvauti organizuotai su 
savo vėliavomis. Visi Hamiltono ir 
apylinkės lietuviai kviečiami daly
vauti DLK Algirdo šaulių kuopa

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas ............ 8%
term, depozitus 1 m. 91/2 %

IMAME UŽ:

asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 1 1 %

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

J. A. Valstybės
MUZ. JONAS ZDANIUS, širdimi 

negalavęs porą metų, mirė Hot 
Springs, Ark., ligoninėje spalio 23 
d. rytą, sulaukęs 62 metų amžiaus. 
Velionis buvo smuikininkas, mokęsis 
pas VI. Motekaitį Kauno konservato
rijoje. Nepriklausomoje Lietuvoje 
vadovavo chorams, grojo Kauno ra
diofono orkestre, buvo Kauno polici
jos orkestrui priklausiusio pramogi
nio orkestro vadovas. Išeivijoje dau
giausia reiškėsi kaip chorų bei kitų 
muzikinių vienetų vadovas. Pokaryje 
iš V. Vokietijos emigravo Australi
jon, kur dirbo Adelaidės radiofono 
muzikos skyriuje, propaguodamas ir 
lietuvių kompozitorių kūrinius. 1955 
m. persikėlė į JAV ir įsikūrė E van- 
stone, III. Muzikinėje veikloje dau
giausia reiškėsi tautinių šokių šven
tėse. Pradžioje dirbo amerikietiškoje 
gaidų leidykloje, vėliau, nuo 1964 
m., atidarė savo įmonę paruošti gai
doms jo paties patobulintu autogra
fijos būdu. Šioje srityje jis yra daug 
prisidėjęs prie mūsų kompozitorių 
kūrinių išleidimo. Velionis taipgi bu
vo ir kompozitorius, parašęs kantatą 
“De profundis”, harmonizavęs ir su
kūręs nemaža dainų chorams. Hot 
Springs lietuviai vietinėje laidotuvių 
koplyčioje su velioniu turėjo trumpą 
atsisveikinimą ir jo palaikus išlydė
jo Čikagon. Religines apeigas koply
čioje atliko kun. P. Patlaba, taręs ir 
atitinkamą žodį. Apie a.a. J. Zda- 
niaus nuopelnus bei jo muzikinį pa
likimą taip pat kalbėjo kun. B. Liu- 
bauskas ir LB Hot Springs apylin
kės pirm. P. Balčiūnas. Trumpa ge
dulinga iškilmė užbaigta giesme 
“Marija, Marija” ir Tautos himnu.

VYSKUPO K. PALTAROKO šim
tųjų gimimo metinių minėjimą Či
kagoje suorganizavo ir jam vadova
vo Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos šio miesto židinio pirm. V. 
Liulevičius. Su velionies sukaktuvi
ninko gyvenimu bei veikla supažin
dino kun. dr. J. Prunskis, vysk. K. 
Paltaroką apibūdindamas kaip vysk. 
M. Valančiaus tradicijų tęsėją. Jiedu 
esą panašūs visuomenine, realistine 
pastoracija. M. Prunskytė perskaitė 
vysk. K. Paltaroko ganytojišką laiš
ką Vasario 16 proga, raginanti lietu
vius būti taikais, bet netylėti netei
sybės akivaizdoje, protingai naudo
tis laisve. Dr. B. Miniataitė paskaitė 
vysk. K. Paltaroko atsiminimų iš 
pirmosios sovietų okupacijos pabai
gos ir nacių okupacijos pradžios. Mi
nėjime dalyvavęs vysk. A. Deksnys 
pranešė, kad Romoje yra gauta vysk.
K. Paltaroko parašyta Panevėžio vys
kupijos istorija, kuriai dabar jieško- 
ma leidėjo. Šiam leidiniui didesnę 
auką įteikė dr. A. čerškus. Žodį tarė 
ir vysk. V. Brizgys.

STASYS BARZDUKAS, PLB gar
bės pirmininkas ir “Pasaulio Lietu
vio” redaktorius, gyvenantis Kleve- 
lande, spalio viduryje buvo paguldy
tas Lake County ligoninėje, kur jo 
priežiūra rūpinasi dr. H. Brazaitis. 
Trumpame spaudos pranešime kon
statuojama, kad jam ligoninėje teks 
pasilikti ilgesnį laiką, linkima pa
sveikti ir grįžti į klevelandiečių 
tarpą.

PROF. DR. JUSTINAS PIKONAS, 
parašęs laišką Amerikos katalikų 
vyskupų konferencijai dėl religijos 
persekiojimo sovietų okupuotoje 
Lietuvoje, gavo atsakymą iš pirm. 
Cincinnati arkivyskupo J. L. Bernar
dui. Jame pabrėžiama, kad šiuo klau
simu vyskupų konferencija yra ga
vusi ir daugiau laiškų. Todėl numa
toma sukviesti keletą pasitarimų ir 
pilnai susipažinti su šiuo klausiniu, 
pasitarti su Lietuvos būklę žinan
čiais asmenimis ir po to svarstyti, 
kaip Amerikos Katalikų Bendrija 
gali padėti.

Brazilija
BRAZILIJOS TAUTOSAKOS MĖ

NESIO renginiuose penkis kartus 
dalyvavo 12-15 metų amžiaus Sao 
Paulo šokėjų grupė “Rūtelė”, vado
vaujama Eugenijos Bacevičienės. 
Vienoje mokykloje “Rūtelės” šokė
jai buvo pavaišinti lietuviškais pa
tiekalais. Pasirodo, portugalų kalbą 
dėstantis mokytojas Valteris Straz
das šio mėnesio uždaviniu buvo pa
sirinkęs susipažinimą su Lietuva bei 
jos kultūra. “Rūtelė” taipgi atstova
vo lietuviams ir Sao Paulo miesto 
tautinių šokių šventėje, kuri buvo 
surengta Pacaembu stadijone.
Urugvajus

LIETUVOS ATSTOVAS ANATO
LIJUS GRIŠONAS su užsienio diplo
matais dalyvavo Urugvajaus valsty
bės pusantro šimto metų sukakties 
minėjimuose. Valstybinė taryba už
sieniečius diplomatus buvo pakvie
tusi į parlamento rūmus ir į specia
lias pamaldas Montevideo katedroje, 
o po jų — į “Solis” teatre Įvykusį 
epopejinį spektakl “Artigas — sol 
de America” (“Artigas — Amerikos 
saulė”).

LIETUVIŠKĄ ŠEIMOS ŽIDINĮ su
kūrė Montevideo mieste Marcelė Do- 
relytė ir Povilas Mockevičius, “Ąžuo
lyno” ansamblio nariai. M. Dorclytė 
taipgi yra buvusi mažųjų “Rintukų” 
mokytoja, o P. Mackevičius — jos 
talkininkas. Specialų atsisveikinimo 
vakarą jiems surengė “Ąžuolynas” 
ir “Rintukai”. Santuokai lietuvių 
bažnyčioje jaunuosius taip pat paly
dėjo kelios poros mažųjų “Rintukų” 
ir apie 30 ąžuolyniečių, pasipuošusių 
tautiniais drabužiais. Vestuvių vai
šėse buvo dalyvių iš Argentinos ir 
Brazilijos.

Argentina
BERISSO LIETUVIŲ DRAUGIJA 

“Nemunas” metiniu pobūviu pami
nėjo savo 66-tuosius veiklos metus 
ir pradėjo 67-tuosius. Pobūvyje da
lyvavo daug jaunimo ir vyresnio am
žiaus veikėjų iš tolimesnių vietovių. 
Programą atliko “Nemuno” jauni
mas. “Nemuno” draugijai dabar va
dovauja jaunosios kartos atstovas Jo
se šurila, talkinamas patyrusių ve
teranų. šiuo metu stengiamasi per
tvarkyti “Nemuno” patalpas, kad jo
se geresnes sąlygas savo veiklai tu
rėtų jaunimas. Per 66 metus “Nemu
no” draugija yra atlikusi didelį tau
tinį darbą, nes jos kultūrinį židinį 
šiandien jau lanko trečios kartos lie
tuviai ir savoje pastogėje puoselėja 
tautinius šokius bei lietuviškas dai
nas.
Australija

ADELAIDĖS LIETUVIAI palai
dojo staiga mirusį a.a. Joną Pyragių, 
buvusį Lietuvos karo aviacijos ma
jorą. Velionis buvo gimęs 1902 m. 
Biržų apskrities Baluškių kaime. 
Baigęs Panevėžio gimnazijos šešias 
klases, 1919 m. pradžioje įstojo sa
vanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1920 
m. baigė karo mokyklą, 1922 m. — 
augštuosius karininkų kursus, 1924 
m. — karo aviacijos kursus. Karo 
lakūnu tapo 1926 m. Gavęs majoro 
laipsnį, 1932 m. buvo paskirtas V 
naikintuvų eskadrilės vadu. Velio
nies karinę karjerą nutraukė jo įsi
vėlimas j voldemarininkų sukilimą 
1934 m. vasarą. Buvo pažemintas į 
eilinius ir atleistas iš aviacijos, bet 
1938 m. atgavo majoro laipsnį. Gilią 
darbo vagą yra išvaręs sportinėje 
aviacijoje, ypač sklandyme. Priklau
sė Lietuvos aero klubo steigėjų gre
toms ir 1928-39 m. ėjo įvairias pa
reigas jo vadovybėje, buvo Lietuvos 
atstovu tarptautinėje sklandytojų or
ganizacijoje. 1937 m. J. Pyragius ir 
Br. Oškinis su lietuviškos gamybos 
sklandytuvais viešėjo JAV, lankėsi 
lietuvių kolonijose. Tautinėje Lietu
vos olimpiadoje 1938 m. J. Pyragius 
laimėjo aukso medalį sklandymo 
varžybose. Velionis taipgi reiškėsi 
spaudoje sporto bei aviacijos klausi
mais, daugiausia “Lietuvos Sparnuo
se”, suredagavo du leidinius — “Mū
sų sparnai” ir “Paukščių keliais”.

Britanija
LONDONE LEIDŽIAMAM “Euro

pos Lietuviui” paremti buvo sureng
ta speciali loterija, davusi 428,15 
svaro pelno. Leidėjai dėkoja organi
zatoriams, bilietų platintojams bei 
jų pirkėjams.

MANČESTERIO LIETUVIŲ SO- , 
CIALINIS KLUBAS surengė specia
lų pobūvį savo nariam pensininkam, 
kurių buvo susilaukta apie 50. Klu
bo vardu juos pasveikino pirm. V.
Bernatavičius ir maldos žodžiais pra
dėjo vaišes, paruoštas A. Podvoiskie- 
nės su E. Pupeliene. Pobūviui vado
vavo pensininkas D. Dainauskas, bu
vęs mokytojas. Mirusieji klubo na
riai pagerbti tylos minute. Klubo 
valdybai už šio pobūvio surengimą 
bei pensininkų pagerbimą padėkojo 
klubo garbės narys pensininkas A.
Kuzmickas. Geros sveikatos bei už'
tarnauto poilsio pokylio dalyviams 
palinkėjo kun. V. Kamaitis, pensi
ninkai D. Jelinskas ir A. Jasikas. Žo
dį apie senatvę tarė pensininkas J. 
Žalys ir D. Dainauskas. Pastarojo va
dovaujami, pensininkai padainavo 
lietuviškų dainų, o K. Pažėra padek
lamavo Maironio eilėraštį.

Vokietija
LIETUVIŲ SIELOVADOJE dir

bančių kunigų pasitarimas įvyko spa
lio 13-14 d.d. Dieburgo kapucinų vie
nuolyne. Aktualiausių klausimų ap
žvalgą padarė sielovados direktorius 
prel. J. Aviža. Daugiausia dėmesio 
susilaukė Vasario 16 gimnazijos 
problemos, su kuriomis dalyvius su
pažindino kapelionas kun. J. Dėdi
nas. Lietuviškojo jaunimo rūpesčius 
bei planus Vokietijoje nušvietė kun. 
.V. Damijonaitis, ypač pabrėždamas 
jaunuolių norą dalyvauti III PLJ 
Kongrese P. Amerikoje. Kun. K. 
Senkus kalbėjo apie giesmių parin
kimą pamaldoms ir pažadėjo kape
lionui kun. J. Dėdinui išmokyti Va
sario 16 gimnazijos moksleivius gie
doti. Pasitarime buvo paliesti 1976 
m. rekolekcijų reikalai ir lietuviams 
pasauliečiams, ir lietuviams kuni
gams. Rekolekcijas vesti galėtų Ro
mos Šv. Kazimiero lietuvių kolegi
jos rektorius prel. dr. L. Tulaba. Pa
sitarime dalyvavo 8 kunigai. Be 
vysk. A. Deksnio ir prel. P. Celie- 
šiaus, V. Vokietijoje šiuo metu gy
vena 20 lietuvių kunigų, kurių 11 
dirba lietuvių sielovadoje, o likusie
ji — vokiečių.

Lenkija
SEINŲ PARAPIJOS vikaras kun. 

J. J. Macek, išmokęs kalbėti lietuviš
kai, aptarnaudavo šios parapijos lie
tuvius. Neseniai jis perkeltas į Sma- 
lėnus klebonu. Ten taip pat yra lie
tuvių. Seiniškiai buvo patenkinti 
šiuo lenku kunigu, nes jis yra geras 
pamokslininkas, pasižymintis objek
tyvumu santykiuose su lietuviais.

LIETUVIAI STUDENTAI, studi
juojantys Lenkijos augštosiose mo
kyklose ir Vilniaus universitete, sa
vo problemas aptarė susirinkę Puns
ke. Juos sveikino Lietuvių Visuome
ninės Kultūros Draugijos centro val
dybos sekr. J. Karčiauskas ir nepe
riodinės “Aušros” red. E. Petruške
vičius.



Literatūrinis paminklas Galdikui
Lietuviškoji Adomo Galdiko monografija

A. TYRUOLIS
Prieš keletą metų gyvenimo 

kelionę baigęs iškilusis lietuvių 
dailininkas Adomas Galdikas 
(1893-1969) pastaruoju metu bu
vo pagerbtas dviem leidiniais: 
1973 Charlottes Willard anglų 
kalba paruošta monografija 
“Adomas Galdikas: a color 
Odyssey” ir šįmet dr. Juozo Gir
niaus redaguota knyga “Ado
mas Galdikas”, kurią išleido įžy
miojo velionies našlė Magdale
na Draugelytė - Galdikienė. Pir
masis leidinys su pačių geriau
sių dailininko kūrinių reproduk
cijomis skirtas pirmiausia užsie
niečiui ir aplamai lietuviškai ne
kalbančiam. Dabar išleistoji lie
tuviškoji monografija bus itin 
vertinga dovana kiekvienam lie
tuviui, branginančiam meno kū
rybą, ir iš viso kiekvienam mū
sų tautiečiui, besirūpinančiam 
lietuviškąja kultūra. Palyginti 
nedidelis 500 egzemplioirų tira
žas greitai sutirps ir reiks rū
pintis antrąja laida.

(Nėra abejonės, kad po M. K. 
Čiurlionio Adomas Galdikas yra 
vienas iškiliausių ir originaliau
sių mūsų dailininkų. Leidinio 
redaktorius dr. J. Girnius, lygin
damas Galdiką su Čiurlioniu, 
sako: “Kaip Čiurlionį žavėjo vi
satos darna, taip; Galdiką — 
gamtos gaivališkumas” (p. 11). 
Čia pat jis primena, kad Galdi
ko kūryba nėra pagrindinai nu- 
šviesa ir dar reikės specialių 
studijų.

Šios knygos turinį sudaro 
Magdalenos Galdikienės ir Juo
zo Girniaus paruoštas straipsnis 
“Iš Galdiko biografinių duome
nų”, Leonardo Andriekaus 
“Galdikas svetimose žemėse”, 
Viktoro Vizgirdos “Galdiko kū
rybos kelias” (šalia jo duota 
Galdiko rankraščio faksimilė), 
Waldemaro Georges “Galdikas: 
tragiškoji Lietuva” (vertė A. 
A. Nyka-Niliūnas). Kūrinių re
produkcijoms skirta per 100 
puslapių. Pridėta dar kūrinių 
rinkinių, premijų, parodų sta
tistika ir bibliografija.

Visa tai pakankamai gerai nu
šviečia mums Galdiko kaip me
nininko nueitą gyvenimo kelią, 
leidžia pažvelgti į jo kūrybos 
aruodus. Biografinę apžvalgą 
gerokai papildo dailininką gerai 
pažinęs ir jo kūryba‘ypač domė
jęsis Leonardas Andriekus. Tai 
platesnis žvilgsnis į Galdiko 
niujorkinio laikotarpio kūrybą, 
aprašytas atvirai ir nuoširdžiai. 
Čia matom ir menininko evoliu
ciją nuo ramaus idilinio vaiz
duotojo iki ugningo abstrakcio- 
nisto proveržių. Autoriui meni

PRANO BALTUONIO medžio šaknų skulptūrą “Erdvė”, kuri 1975 m. rug
pjūčio 23 d. “Vermont Week” parodoje JAV-se buvo atrinkta į “Lexington 
Bicentennial Exhibit”. Šioje parodoje autorius už šį kūrini gavo “First 
Place — Ribbon Award Winner” atžymėjimą. Š.m. lapkričio 23 d. Pr. Bal- 
tuonio skulptūrų paroda rengiama Tillsonburge, Ont.

ĮSI DEM ET INAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj ir Europoj "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 

plaukų slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

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 skulp
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

ninkas buvo juo artimesnis, kad 
jame atpažino lyriką, kuris bu
vo “perdvelktas mistika” (p. 36). 
Čia paaiškinti ir kaikurie Galdi
ko charakterio bruožai. Kas ar
čiau nepažinęs, galėjęs jį laiky
ti kiek šiurkštoku, bet iš tikrų
jų dailininkas tokiais atvejais 
tik gindavęs meną, nė nemany
damas ką nors įžeisti, vien atvi
rai, ne tiek rimtai, kiek humo- 
ristiškai, išsireikšdamas. “Gel
mėje jis buvo švelnus žmogus. 
Mėgo vaikus, ir jie jį mylėjo. 
Jis mokėjo juos pakalbinti. Sa
ko, kalbindavęs ir gamtos ele
mentus, kaip saulę, medžius, 
gėles, kad tinkamai laikytųsi 
juos piešiant. Žmonai, su kuria 
darniai išgyveno virš 50 metų, 
buvo malonus ir paslaugus. Tai 
verta dėmesio aplinkybė, lie
čianti Galdiko charakterį. Jie, 
būdami skirtingi būdu ir profe
sijomis, mokėjo vienas kitą su
prasti ir papildyti” (p. 39).

Dail. V. Vizgirda primena, 
kad Galdikas, kaip ir Čiurlionis, 
yra nepamėgdžiojamas (p. 50). 
Tai jau tikrai didelio ir savito 
menininko savybė. Ypač iške
liamas pagrindinis Galdiko kū
rybos bruožas — dinamika, ju
desys (plg. jo kūrinį “Vėjas”). 
Galdiko perėjimas į abstrakti
nį meną Niujorko laikotarpyje 
gal kaikam bus sunkiau supran
tamas, bet juk ir Čiurlionio kū
rybą nevisi išsyk suprato (net ir 
pats Adomas Jakštas), o vėliau 
visi pamatę, kad tai genijaus 
darbai.

Kaip iš statistikos aiškėja, 
daugiausia Galdiko darbų turi 
jo memorialinis muzėjus Putna- 
me, Conn., JAV (260 darbų), 
Kauno valstybinis M. K. Čiurlio
nio dailės muzėjus (126 d.), Lie
tuvių dailės muzėjus Vilniuje 
(103 d.). Nemaža Galdiko kūri
nių yra privačiuose rinkiniuose 
(per 150). Po keletą darbų turi 
įvairūs meno muzėjai užsienyje. 
Atitinkamas darbų paskirsty
mas tėvynėje ir už jos ribų duos 
progos susipažinti su originalia 
šio iškįlaus menininko kūryba, 
kurioje dinaminis spalvų žaidi
mas leidžia mums pažvelgti į 
amžinybę ir kosminę begalybę.

ADOMAS GALDIKAS. Juozas 
Girnius, Magdalena Galdikienė, 
Leonardas Andriekus, Viktoras 
Vizgirda, Waldemar George. Bos
tonas, 1975. Redagavo dr. Juozas 
Girnius, išleido Magdalena Gal
dikienė. Spaudė Lietuvių Enci
klopedijos Leidykla, Bostonas, 
JAV. 192 p. 153 vienspalvės re
produkcijos, 48 spalvotos repro
dukcijos. Spalvotų reprodukcijų 
nuotraukos V. Maželio. Kaina ne
pažymėta.

REGINA ŽIŪRAITIENĖ, Eramosa upė sningant. Aliejus. Jos paveikslų paroda rengiama Oakvillės miesto gale
rijoje “Oakville Centennial Gallery” lapkričio 18-30 dienomis

Spausdino knygas pavergtai Lietuvai
Vyresniosios kartos veikėjui Matui Milukui sukako 90 metų

VL. MINGĖLA
Ne, niekad nepatikėsiu, kad gyve

nimas yra nuolatinis kritimas i be
dugnę ir kad saulės šviesą teišvydo- 
me tik tam, kad galėtume išgerti tą 
skurdžią ir neskanią nedorybių tau
rę! Fr. Cooper

Matas Milukas — tai įžymaus 
visuomenininko, rašytojo, laik
raštininko ir didžiausio anų lai
kų knygų leidėjo kun. Antano 
Miluko jaunesnysis brolis. Jis 
buvo kun. Antano spaudos dar
buose didelis pagalbininkas. An
tanas visur ir visada savo broliu 
Matu didžiuodavosi ir jį vadin
davo dešiniąja savo ranka.

Matas prieš II D. karą buvo 
Amerikon per Atlantą plaukęs 
net du sykiu, o 1946 m. liepos 
15 d. jį perplaukė trečią kartą. 
Kol Brooklyne ėjo “Amerika”, 
buvo to laikraščio administrato
riumi. Jau senokai išėjęs pensi
jon. 1975 m. rugsėjo 4 d. sulau
kė savo kūrybingo gyvenimo 
,90-čio sukakties.

Susivienijimo gretose
Matas Milukas yra gimęs 

Krosnos vlsč., Marijampolės aps. 
Mokėsi Rudaminos pradžios mo
kykloje, Kalvarijos dviklasėje 
mokykloje ir Veiverių mokyto
jų seminarijoje. Čia su įžymiais 
lietuvių tautos kovotojais dėl 
lietuvybės ir dėl tautos laisvės
— Žiūriu, Pr. Dovydaičiu ir kt. 
dirbo Rusijos pavergtoje Lietu
voje spaudos platinimo, švieti
mo darbą. 1905 m. jie įteikė mo
kytojų seminarijos vadovybei 
mokinių beveik revoliucinį rei
kalavimą, kad visi dalykai būtų 
dėstomi lietuviškai. Po šio įvy
kio Matas privalėjo slapstytis ir 
pagaliau pabėgti į Vokietiją. Iš 
Vokietijos 1906 m. pradžioj lei
dosi per Atlantą laivu Ameri
kon.

Plymoutlio, Pa., LRKS seime, 
kuris įvyko 1910 m. birželio 7-9 
d.d., Matas Milukas buvo išrink
tas centro valdybon sekretoriu
mi. Tais metais “Kataliko” lei
dėjas Tananevičius Čikagoje bu
vo sudaręs stiprią savo pasekė
jų grupę, kuri ėjo į darbą su šū
kiu: “Tegu kunigai eina į baž
nyčią, laiko Mišias prie alto
riaus, o Susivienijimo darbus 
tepalieka pasauliečiams”.

Anuomet LRKS organu buvo 
A. Miluko redaguojama “žvaigž
dė”. Ji, atrodo, buvo patekusi į 
Susivienijimo daugumos narių 
nemalonę. Tais metais įsisteigė 
Amerikos Lietuvių Kunigų Są
junga, kuri įsteigė naują spau
dos b-vę ir pradėjo leisti laik
raštį “Draugas” (nr. 1 buvo iš-1 
spausdintas 1909 m. liepos 12 
d. Wilkes Bare, Pa., miestelyje). 
Sis laikraštis išstūmė iš Susivie
nijimo organo vėžių kun. A. Mi
luko redaguojamą ir leidžiamą 
“žvaigždę”.

LRKS 26-me seime Matas bu
vo išrinktas seimo sekretoriumi 
ir literatūros komisijos nariu; 
28-tame seime Brooklyne 1913 
m. birželio 3-5 d.d. išrenkamas 
iždo globėju; 30-tame seime 
Scranton, Pa., 1915 m. birželio 
1-4 d.d. išrenkamas į skundų ko
misiją; 31-me seime Filadelfijo
je, Pa., 1916 m. birželio 6-8 d.d.
— namų įsigijimo komisijon.

Nupirkus Brooklyne nuosa
vybę, Matas Milukas ryžtingai 
dirbo savos spaustuvės įrengi
mo komisijoje. Ši komisija turė
jo parinkti laikraščiui pavadi
nimą. Tai nebuvo lengvas dar
bas. Kiekviena galva siūlė kito
kį pavadinimą. Pradžioj buvo

MATAS A. MILUKAS, jaunesnysis 
kun. A. Miluko brolis, kuriam š.m. 
rugsėjo 4 d. suėjo 90 metų amžiaus

numatyta “Tiesa’1’, vėliau “Glo
ba”, galutinai nubalsuota leisti 
laikraštį “Garso” vardu. Redak- 
toriauti pakviestas visuomeni
ninkas Julius Kaupas, administ
ratorium — Matas Milukas.

Pirmoji kelionė Amerikon
Kun. A. Milukas ankstyvą 

1898 m. pavasarį atsiuntė apmo
kėtas ‘išipkartes” seseriai Onai 
ir Matui. Pastarasis ganė kar
ves. Uždususi Ona atbėga į lau
ką, tartum būtų gaisras kilęs, 
šaukia:

— Mataušiuk, mudu turim 
Amerikon važiuoti. Jau atsiun
tė kunigas Antanas šipkartes!

Tą pačią dieną motina ėmė 
ruošti Mataušiuką (13 metų) ke
lionėn. Besiruošiant, Mataušiu- 
kas apsirgo sunkiu gripu. Tem
peratūra tiek pakilo, kad vaikas 
šokdavo iš lovos, bėgdavo lauk, 
šaukdamas “Važiuoju į Ameri
ką!”

Mataušiukas pasiliko namie, 
o išvažiavo brolis Jonas ir Ona. 
Abu Ameriką pasiekė 1898 m. 
vasarą ir buvo apgyvendinti 
Shenandoah, Pa., pas gimines.

Kun. A. Milukas labai nusi
vylė, kad atvažiavo ne tie — jis 
laukė jaunojo Mataušiuko, nes 
norėjo jį išmokyti spaustuvinin
ko amato, padaryti “žvaigždės” 
spaustuvės vedėju. Brolis Jonas 
tuomet tebuvo 10 metų, o Ma
taušiukas buvo pramokęs vargo- 
ninkystės ir turėjo dviklasės 
baigimo pažymėjimą. Susidarė 
rimta padėtis. Jonas nepriprato 
prie amerikinio gyvenimo ir po 
pusantrų metų buvo grąžintas į 
Lietuvą. Pustrečių metų pagy
venusi Amerikoj, pasiilgusi sa
vo žaliuojančio krašto ir artimų, 
sugrįžo Lietuvon ir Mato sesuo 
Ona. Tai buvo 1900 m.

1901 - 1902 m. kun. A. Milu
kas gyveno Šveicarijoje. Iš ten 
jis parašė laišką Lietuvon 'ir ra
gino Matą slaptai pereiti Vokie
tijos sieną per Stalupėnus. Arti 
Stalupėnų gyveno susipratę lie
tuviai Blaudžiūnai. Jie kalbėjo 
lietuviškai ir vokiškai. Pas Blau- 
džiūnus Matą Miluką pasitiko 
kun. Antanas Milukas. Abu bro
liai Stalupėnuose įsėdo į trau
kinį ir išvyko į Berlyną. Ten jie 
sutartoj vietoj rado jų laukian
čias dvi lietuvaites: Kaupytę ir 
Šedvydžiūtę. Jos abi važiavo į 
Šveicarijoj esantį katalikų vie
nuolyną naujokėmis. Pasiekus 
Bremeną, abi busimosios vie
nuolės atsiskyrė — nuvažiavo į 
Šveicariją. Jas savo globon pa
ėmė kun. Civinskas. Matas su 
broliu kunigu Antanu, vieną 
naktį Bremene pernakvoję, iš
plaukė Amerikon. Matas dar ir 
dabar prisimena baisią audrą, 
kuri įšėlusi 24.000 tonų laivą 
mėtė kaip šipuliuką. Tai buvo 
baisi kelionė. Jis ir dabar sako:

“Kas neplaukė jūra, tas tikros 
siaubingos baimės dar nepaži
no”.

Dar nepasiekus Niujorko įlan
kos, laivas sustojo prie Elis Is
land. Imigrantų sveikatą tikrino 
keli gydytojai. Jie rado pas 18 
metų Mat^ trachomos ligą. Ma
tą išrikiavo su Il-sios grupės 
imigrantais, kurie buvo pa
smerkti grįžti Europon. Jų nu
tarimo negalima buvo apeliuoti.

Matui Milukui su Amerika 
nesisekė. Pirmą kartą “šipkar-, 
tę” atsiuntus, jis susirgo šilti
ne, o dabar dėl akių ligos turi 
grįžti. Prieš laivui išplaukiant 
Europon, kun. Antanas dar uos
te aplankė Matą ir jam įteikė 10 
dolerių ausinę monetą. Atgali
nę kelionę turėjo apmokėti lai
vų bendrovė.

Kol pasiekė namus, Matas 
tiek privargo, tiek prikentėjo ir 
pribadavo, jog ir dabar tą nema
lonią kelionę prisimena. Tą auk
sinį dolerį saugojo būtinam rei
kalui. Tad teko daugelį šimtų 
kilometrų pėsčiam nukeliauti.

Antrą kartą per Atlantą
1905 m. — revoliucijos ir ne

ramumų metai visoje Rusijoje 
ir pavergtoje Lietuvoje. Revo
liucijos sąjūdžiui atlyžus, Lietu
voje ėmė siautėti kazokų būriai 
— gaudė revoliucininkus. Visus 
siuntė Sibiran, o kitus korė. Į 
našlės Milukienės valdomą ūkį 
kelis sykius buvo atdundėję ka
zokai — vis jieškojo Mato Mi
luko. Švaistėsi ir baudžiamieji 
dragūnų būriai. 1906 m. į šešto
kus iš Kalvarijos buvo atjoję 18 
dragūnų. Milukienės ūkyje jie 
siautėjo kelias valnadas. Visus 
užkampius išjieškojo, šieno ku
petas iškniso, pikėmis išbadė, 
bet Mato nerado. Tuo tarpu Ma
tas slapstėsi Kybartuose, lauk
damas progos pereiti sieną Vo
kietijon.

1906 m. kovo mėnesį Matas 
laimingai perplaukė antrą kar
tą Atlanto vandenyną. Niujorke 
jį pasitiko kun. A. Staniukynas 
(kun. A. Miluko draugas) ir pa
lydėjo jaunuolį iki Shenandoah, 
Pa., kur tuo laiku veikė žymiau
sioji Amerikos lietuvių knygų 
leidykla “žvaigždė”. Tai buvo 
ne tik knygų ir laikraščių lei
dykla, bet ir spaustuvė.

Dvidešimties metų jaunuolis 
Matas uoliai ėmė mokytis spau
dos darbo. Išmoko spausdinti 
knygas, rinkti raides, administ
ruoti. Taip pat rašė įvairius 
straipsnius, kuriuos pradžioje 
peržiūrėdavo jo brolis Antanas. 
Dirbdavo dažniausiai po 16 v. į 
dieną. Sekmadieniais vargoni
ninkaudavo, kad galėtų kiek pa
didinti savo menkas pajamas. 
Tos šventovės buvo Girardvillė- 
je, Shenandoah, Filadelfijoje ir 
Maspethe, N.Y. Už tą papildo
mą darbą į mėnesį gaudavo $20. 
Šiek tiek pajamas pakeldavo 
santuokų, krikšto ir kitų patar
navimų progomis gaunamas ho
noraras. (Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Technikos Žodis nr. 2 (148), 1975 

m. balandis - birželis. Leidėjas — 
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos Čikagos skyriaus 
techninės spaudos sekcija. Administ
ratorius — J. Sakalas, 7025 So. Rock
well Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

Journal of Baltic Studies No. 1, 
Spring 1975. Leidėjas: baltietiškųjų 
studijų draugija The Association for 
the Advancement of Baltic Studies, 
Inc. Administracijos adresas: Exe
cutive Office of the AABS, 366 — 
86th St., Brooklyn, N.Y. 11209, USA.
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O KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
DR. JUOZAS JAKŠTAS, viduram

žių istorijos specialistas, atšventė 75 
m. amž. sukaktį. Jis yra baigęs Uk
mergės gimnaziją, istoriją studija
vęs Kauno universiteto humanitari
niame fakultete, studijas gilinęs Ber
lyno ir Vienos universitetuose. Isto
rijos doktoratą gavo 1938 m. Vytau
to D. universitete Kaune už 317 
spaudos psl. disertaciją “Vakarų 
krikščionių mintys apie Romos im
periją iki V amžiaus”. Ji buvo pa
skelbta “Senovės” III tome ir išleis
ta atskiru leidiniu. Sukaktuvininkas 
1932-39 m. yra buvęs VD universite
to humanitarinių mokslų fakulteto 
vyr. asistentu prie visuotinės istori
jos katedros, 1940-44 m. — Vilniaus 
universiteto docentu. Nemažai studi
jų yra paskelbęs ir iš Lietuvos istori
jos apie Vokiečių ordiną ir Lietuvą 
Vytenio bei Gedimino laikais, apie 
Jogailos ir Vytauto kovas su vokie
čių ordinu, apie Lietuvos valstybės 
pradžią, Gedimino dinastijos augš- 
taitišką kilmę bei daugelį kitų. Sa
vo gausius straipsnius spausdino Lie
tuvių Enciklopedijoj ir dabartinėj 
angliškojoj jos laidoj. Plačiai reiš
kiasi išeivijos spaudoje. Yra ilgame
tis “TŽ” bendradarbis. Sveikiname 
sukaktuvininką.

O II I O LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA nuo 1957 m. skiria kas
metines kultūrines premijas lietu
viams rašytojams, menininkams, kul
tūrininkams, ansambliams. Dolerius 
šiom premijom sudeda draugijos na
riai, pasiūlydami kandidatus. Balsuo
jama už penkis valdybos atrinktus 
kandidatus, šiemetinė $1.000 premi
ja buvo paskirta šešiašdešimtmetį 
švenčiančiai Klevelando “Dirvai”, 
skaudžiai nukentėjusiai nuo gaisro. 
Premijos skyrimo balsavime dalyva
vo 31 narys. Už “Dirvą” pasisakė 19. 
Draugijos pirm. dr. D. Degesys, 
įteikdamas premiją “Dirvos” red.
V. Gedgaudui, pabrėžė šio laikraščio 
neeilinę sukaktį bei jo nuopelnus iš
eivijos lietuviams.

SUSITIKIMĄ SU ALGIRDU 
LANDSBERGIU Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūriniame centre su
rengė LB Detroito apylinkės valdy
ba. Literatūrinio vakaro dalyvius su 
A. Landsbergiu supažindino dr. Kęs
tutis Keblys. Vakarą A. Landsber
gis pradėjo gražiai suvaidintais sa
vo klausytojų tipais, su kuriais jam 
tenka susitikti tokiuose renginiuo
se. Jis taipgi skaitė ištraukas iš 
“Gluosnių vėjuje”, “Paskutinio pik
niko”, novelę “Dainos gimimas”, ku
rios dėmesio centre yra į dainų fes
tivalį Britanijon atvykęs vilniečių 
choras ir dainininkus sekantis MGB 
agentas. Įdomi buvo ir ištrauka’ iš 
naujos novelės, kuriai įkvėpimą, ma
tyt, davė paties A. Landsbergio ap
silankymas Vokietijoje. Čia “ameri
konas” Rimas, prisimindamas 1945- 
49 metus, dabar vėl Muencheno gele
žinkelio stotyje susiduria su naujai
siais “gastarbeiteriais”, užsieniečių 
darbininkų kalbiniu žargonu, prime
nančiu tuos senuosius laikus. Savo 
kūrinių ištraukas A. Landsbergis pa
teikia su neabejotinu aktoriaus ta
lentu.

“GIEDROS” KORPORACIJA Či
kagos Jaunimo Centre surengė lyri
nio soprano sol. Dalios Kučėnienės 
koncertą, kuriame pirmą kartą buvo 
atliktos kompoz. Dariaus Lapinsko 
“Vargdienių Mišios”, įdomios savo 
naujumu, ryšiu su mūsų liaudies 
kūryba. Sceną puošė Nukryžiuotojo 
siluetas, gyvasis kaimiečių paveiks
las, linijos geltonoje ir žalioje plokš
tėje, sudarančios kompozicijos pava
dinimą “Missa Di Poveri”. Sol. D. 
Kučėnienei fortepijonine palyda tal
kino pats autorius D. Lapinskas, gi
tara — W. Magnus, dūdele — R. 
Moravek. Šiame koncerte sol. D. Ku- 
čėnienė taip pat atliko ir dar vieną 
kompoz. D. Lapinsko kūrinį — “Ba- 
lyvera ir apokalipsiniai raiteliai”, 
kuris yra ištrauka iš ilgesnės siuitos. 
Ši moderni kompozicija buvo atlikta 
su D. Lapinsko fortepijonine paly, 
da ir A. Siuto paruoštais garsiniais 
efektais. Koncertą papildė M. Pet
rausko, Villa Lobos, Paisiellio, Ver
di, Granados kompozicijos.

ISTORIKO DR. VLADO KRIVIC
KO studiją apie lenkų tautinę ma
žumą Lietuvoje “The Polish Mino
rity in Lithuania 1918—1926” savo 
1975 m. sausio laidoje paskelbė Bri
tanijos Kembridžo universiteto lei
džiamas žurnalas “The Slavonic and 
East European Review”. Autorius 
pateikia Lietuvos lenkų skaičių, su
pažindina skaitytojus su žemės re
forma, Lietuvos ir Lenkijos karais, 
su lenkų kovomis Lietuvos seimuose, 
pogrindinės P0W organizacijos by
la, susieta su nesėkmingomis pastan
gomis nuversti Lietuvos vyriausybę. 
Jis taipgi atskleidžia Lietuvos politi
ką Lenkijos atžvilgiu, J. Purickio, 
A. Voldemaro, prel. M. Krupavičiaus, 
K. Griniaus, E. Galvanausko, A. Tu
mėno bei kitų politikų pasisakymus 
lenkų klausimu. Studija, turinti 11 
psl., taipgi yra išleista atskiru at
spaudu. Ją galinta gauti šiuo adresu: 
Cambridge University Press, Bent
ley House, 200 Euston, London N.
W. 1, Britain, arba šios leidyklos 
skyriuje 52 East 57th St., New York, 
N.Y. 10022, USA.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS, pa
sižymėjęs visuomenine bei kultūrine 
veikla Niujorke, atšventė savo 70 
metų amžiaus sukaktį, šiuo metu jis 
renka medžiagą studijai apie 1941 
m. birželio 26 d. besitraukiančių so
vietų Panevėžyje nužudytus tris lie
tuvius chirurgus — dr. J. žemgulį, 
dr. S. Mačiulį ir dr. A. Gudonį.

MUZĖJAUS BOKŠTO varpų mu
zikos koncertais Kauną daug me
tų garsina kompozitoriai Viktoras ir 
Giedrius Kuprevičiai, tėvas ir sū
nus. šiais nuolatiniais Kauno varpi
ninkais jau pradeda domėtis ir už
sienis. R. Vokietijos Magdeburgo 
miestas juos pakvietė supažindinti 
vokiečius su jų kaunietiškuoju var
pų muzikos repertuaru.

VILNIAUS DAILĖS SALONE sa
vo darbų parodą surengė skulpto
rius A. Žukauskas. Su jo paminklinio 
pobūdžio kūriniais lankytojai turė
jo progą susipažinti iš parodoje iš
statytų nuotraukų.

SOL. EDUARDAS KANIAVA, 
Vilniaus operos baritonas, Panevėžio 
dramos teatre surengė dviejų dalių 
koncertą. Pirmoji buvo skirta Vaka
rų klasikų operų arijom, antroji — 
lietuvių liaudies ir kompozitorių dai
nom. Solistui akompanavo pianistas 
Ch. Potašinskas ir R. Apanavičiaus 
vadovaujamas liaudies instrumentų 
ansamblis. Sol. E. Kaniavos koncer
tai taipgi įvyko Kupiškyje ir Pasva
lyje.

M. K. ČIURLIONIO šimtojo gim
tadienio proga Plungėje buvo įreng
ta aikštelė prie namo, kuriame jam 
yra tekę gyventi. Ją skulptūrų gru
pe papuošė “Minijos” liaudies meno 
gaminių meistrai. Plungės vaikų mu
zikos mokykla įsirengė M. K. Čiur
lionio klasę ir ją papuošė jo dailės 
kūrinių reprodukcijom, jo bei jo ar
timųjų nuotraukomis.

“SŪDUVOS” FOTOKLUBO NA
RIAI M. K. Čiurlionio šimtąjį gimta
dienį paminėjo jam skirta nuotrau
kų paroda Kapsuko (Marijampolės) 
kraštotyros muzėjuje. Jie nufotogra
favo tas vietas, kuriose M. K. Čiur
lionis gyveno, kūrė ir lankėsi.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGOS narių naujųjų kūrinių per
klausoje Vilniuje skambėjo J. Gai
žausko “Pajūrio etiudai” styginiam 
kvartetui, “Ciurlioųio tėviškėje” bal
sui ir styginiam kvartetui (žodžiai A. 
Skinkio), V. Budrevičiaus “Jūros so
nata” balsui ir fortepijonui (žodžiai 
R. Skučaitės), O. Balakausko “Gaub
lio siuita” birbynei ir fortepijonui.

AKVARELIŲ PARODĄ Šiaulių 
“Aušros” muzėjuje, dedikuotą M. K. 
Čiurlionio šimtajam gimtadieniui, su
rengė dailininkai V. Trušys ir buvęs 
jo mokinys B. šaltis. Parodos akva
reles jiedu sukūrė praėjusią vasarą. 
V. Trušys parodoje buvo išstatęs 'ir
M. K. Čiurlionio portretą.

VILNIAUS PEDAGOGINIO INS
TITUTO II kurso istorijos-pedagogi- 
kos studentai praėjusią vasarį ar
cheologinius kasinėjimus atliko P.a- 
žarstyje, Prienų rajonę. Čia jie apti
ko daugiau kaip 70 supiltų pilkapiui 
Vilniun studentai parsivežė vaikiškų 
žalvarinių papuošalų, žalvarinę mo
terišką apyrankę, įvairių geležinių 
segių, įvijų, cilindrėlių, jietgalį ir 
puodų šukių. Žymiausias radinys — 
titnaginės strėlės antgalis, aptiktas 
vienoje lig šiol nežinomoje bronzos 
amžiaus gyvenvietėje. Jo senumą 
istorikai matuoja 10.000 metų prieš 
Kristaus gimimą.

VILNIAUS TELEVIZIJOS TEAT- 
RAS suvaidino bulgarų dramaturgo
N. Chaitovo vienaveiksmę pjesę 
“Valtis miške”, kuri sudaro triptiką 
su dviem pjesėm — “Takeliu” ir 
“šunimis”, šiuose kūriniuose N. 
Chaitovas pagrindiniu motyvu yra 
pasirinkęs meilę žmogui. Spektaklį 
režisavo Balys Bratkauskas, vaidme
nis atliko aktoriai L Leonavičiūtė ir 
V. Tomkus. Scenovaizdžius sukūrė 
dail. J. Markauskas.

LEOPOLDAS DIGRYS, vargonų 
virtuozas, Vilniuje įvykusiame susiti
kime su Lietuvos Mokslų Akademi
jos darbuotojais juos supažindino su 
tūkstantmete vargonų istorija bei 
muzikos raida šiam instrumentui. Pa
sakojimą L. Digrys iliustravo seno
sios armėnų ir Vilniaus vargonų mu
zikos pavyzdžiais, J. S. Bacho, M. 
K. Čiurlionio, čeko P. Ebeno kompo
zicijomis. Tokius menininkų susitiki
mus su visuomene organizuoja ,visuo
meninis Vilniaus filharmonijos kul
tūros propagavimo skyrius, įsteigtas 
prieš dvejus metus, šį sezoną yra 
numatytas Lietuvos kamerinio or
kestro vadovo S. Sondeckio susitiki
mas su Vilniaus radijo dalių gamyk
los darbininkais. Estradinis “Neri
jos” ansamblis apsilankys Vilniaus 
šlifavimo staklių gamykloje, o Vil
niaus kvartetas, Liežo styginių kvar
tetų konkurso laureatas, viešės Vil
niaus inžineriniame statybos institu
te.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRO vyr. dirigentas Jonas Alek
sa atnaujino didesnei scenai pritai
kytą G. Puccini operą “Bohema”.

IŠ GASTROLIŲ VENGRIJOJE 
grįžo Kauno pramoninės statybos 
projektavimo instituto choras “Per
kūnas”, šiemet išsikovojęs geriausio 
saviveiklinio vyrų choro vardą Lie
tuvoje. “Perkūno” koncertai veng
rams buvo surengti Debrecene, Sege- 
doje, Peče, Estergame ir Više- 
grade.

“S A L Z B U R G E R STIERWA- 
SC1IER”, austrų liaudies dainų ir šo
kių ansamblis, vadovaujamas J.Holz- 
leitnerio, koncertavo Kaune, Druski
ninkuose ir Vilniuje, šis ansamblis, 
įsteigtas beveik prieš 70 metų, turi 
daugiau kaip 30 dainos ir šokio en
tuziastų, yra gastroliavęs Belgijoje, 
Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
Japonijoje bei kitose valstybėse. Iš 
Vilniaus austrai išvyko į Maskvą, kur 
jų laukia gastroliniai koncertai ne 
tik šiame mieste, bet ir kitose So
vietų Sąjungos vietovėse. V. Kst.
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ir baterijos. •

1000 College St. • LE 1-3074
radijo aparatai. • Parduodamos lempos 

Prityręs specialistas su ilga praktika.
Sav. P. Užbalis

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

©^SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio pirmenybėse šį sezoną 
dalyvaus 4 Vyčio jaunųjų krepšinin
kų komandos. Trys berniukų koman
dos — 12, 14 ir 18 m. ir viena mer
gaičių — 14 m. Jos žais CYO pirme
nybėse. Vyrai vienos komandos pir
menybėms nesudaro, bet žais įvairių 
lygų pirmenybėse. Reikalui esant, 
bus sudaryta reprezentacinė koman
da. Ji, atrodo, turės pajėgių žaidėjų, 
jei pavyks juos įjungti.

Tarpusavio golfo turnyre I v. lai- 
mjo M. Ignatavičius. Po kelių pakar
tojimų ir 3 žaidimų baigmėje jam 
pavyko lemiamame žaidime 1 tašku 
nugalėti A. Balnį, kuriam teko II 
v. Kiti išsirikiavo šia eile: 3. E. 
Kuchalskis, 4. V. Balsys (B), 5. A. 
Banelis, 6. V. Balsys (I), 7. A. Sup- 
ronas ir 8. S. Rukša. Turnyre iš 
viso dalyavvo 16 žaidėjų, tačiau li

Ateitinininkų žinios
Vyr. moksleivių bendras susirin

kimas Įvyks lapkričio 16, sekmadie
nį, 3.30 v.p.p., ateitininkų kambary
je. Visi prašomi atsinešti nario mo
kesti $2.

Ideologiniai kursai moksleiviams, 
kurie šiais metais rengiami 9, 10 
ir 11 skyriams, įvyks Dainavoje lap
kričio 27-30 d.d. Kursų kaina — 
$35.00. Smulkesnių informacijų tei
rautis ir registruotis prašoma pas 
Rimą Gustainytę tel. 445-4521. Re
gistruotis iki lapkričio 12 d.

Jaunučių susirinkimai šiais metais 
yra daromi atskirai, ne visiems kar
tu, kaip kad būdavo praėjusiais me
tais. Jaunučių vadovai telefonu pa
skambina visiems nariams. Jaunučių 
vadovų posėdyje koordinatorė J. 
Cuplinskienė ypač pabrėžė pareigin
gumo jausmą ir lietuvių kalbos var
tojimą susirinkimuose ir aplamai 
kalbant su jaunučiais.

Studentų suvažiavimas Detroite 
praėjo darbingoje nuotaikoje. Ypa
tingai buvo iškelti ateitininkiško ap

Skautų veikla
• Spalio 29 d. skautininkų-kių su

eigoje aptarti LSS suvažiavimo rei
kalai. Dėl paštininkų streiko Kana
dos rajono vadovai-vės nebegali nor
malia tvarka dalyvauti koresponden- 
ciniame sąjungos suvažiavime, kurio 
prezidiumas telefonu pranešė, kad 
balsavimai numatyti lapkričio 25 d. 
Atsižvelgdamas į paštininkų streiką, 
prezidiumas nutarė, jei reikėtų, ka
nadiečių balsų palaukti 10 dienų po 
balsavimo dienos. Sueigai vadovavo 
s. R. Žilinskienė.

• Vėlinių dieną “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų skautai-tės aplan-

,-kė mirusiųjų brolių-sesių kapus ir .
uždegė žvakutes Šv. Jono lietuvių 
kapinėse.

• J Mindaugo dr-vę Įstojo 7 kan
didatai. Antroje dr-vės sueigoje da
lyvavo 26 skautai. Iškilminga dr-vės 
sueiga su tėvais, svečiais ir vaišėmis 
bus lapkričio 22 d., 4 v.p.p., Prisi
kėlimo muzikos studijoje.

• Didesniam patogumui ir laiko 
taupymui Mindaugo dr-vė, jaun. skau
čių “Rūtos” dr-vė ir vilkiukai su
tarė sueigas šaukti kas antrą pirma
dienį 7 v.v. Prisikėlimo patalpose. 
Mindaugo dr-vė naudojasi muzikos 
studija, “Rūtos” dr-vė skautų buklu, 
o vilkiukai renkasi į parodų salę.

• Hamiltono “Širvintos” ir “Ne
muno” tuntų 25 metų veiklos su
kakties iškilmės bus lapkričio 16 d. 
Visi kviečiami dalyvauti. C. S.

• Spalio 31 d. pas ukrainiečių 
skautus buvo tarptautinė diena. Da
lyvavo ir lietuviai. Jaukiai praleista 
keletas valandų, pabendrauta ir pa
sidalinta mintimis su kitataučiais.

• Vilkiukų draugovė ruošiasi iš
kylai lapkričio 16. sekmadienį. Visi 
važiuojantys renkasi į PP kiemą 1 
v. punktualiai. Iš ten vyksim į nau
ją zoologijos sodą. Grįšim apie 5 v. 
į tą patį kiemą. Iš ten tėvai prašomi

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) •Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses). 

Simons television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundas požeminio. • Prieš pirkdami 
kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

TRIDENT REAL ESTATE Ltd. • Sąžiningas
patarnavimas

2150 Bloor St. W., Toronto, Ont., M6S 4V7 perkant ar 
parduodant nuosavybę Toronto ir Mississaugos apylinkėje •

Vyt. V. GI RD AUSKAS
Telefonai: jstaigos 766-9771 • namų 270-6075

kusios vietos liko neišaiškintos. Tur
nyras sukėlė daugiau susidomėjimo 
ir turėjo didesnį pasisekimą nei pra- 
jusieji.

Golfininkų balius atsisveikinti su 
praėjusiu sezonu ir pagerbti laimė
tojams įvyks gruodžio 6 d. Prisikėli
mo Parodų salėje. Norintieji daly
vauti prašomi neatidėliojant įsigyti 
bilietus, šeimininkėms yra labai 
svarbu žinoti, kiek turėsime svečių. 
Bilietai prie įėjimo vargu ar bus 
parduodami. Bilietus galima įsigyti 
pas S. Rukšą 241-8141 ir R. Vaitke
vičių 766-1483.

Leonas Radzevičius, klubo pirmi
ninkas, grįžęs iš nesėkmingos brie
džių medžioklės, Įrodė, kad nesėkmė 
nevisur ji lydi. Žaisdamas golfą 
Hornby Towers aikštyne, 13-tą trijų 
smūgių žaliąją užbaigė vienu smū
giu (“Hole in one”)! A. S.

sisprendimo klausimai. Centro val
dyba nebuvo išrinkta, bet atskiros 
draugovės pasiskirstė darbais. Sek
madienį per Mišias pamokslą sakė 
dr. A. Darnusis, kviesdamas ateiti
ninkus įsisąmoninti į “Visa atnau
jinti Kristuje” reikšmę.

“Yra konfliktas, bet ne tarp krikš
čionybės ir lietuvybės, o tarp pus- 
krikščionių ir puslietuvių. Tarp 
krikščionių, kurie krikščionybę siau
rina, ir tarp puslietuvių, kurie lietu
vybę suabsoliutina. Pilnuose krikš
čioniuose ir lietuviuose konflikto nė
ra. Dovydaičiui ir Šalkauskiui kata
likybė buvo raktas į lietuvių tautą ir 
jų krikščioniškas darbas lietuvių 
tautoje — raktas į dangų” (kun. dr. 
K. Trimakas, “Ateitis” 1963 m. nr. 
6).

“Negali būti ateitininko, išsižadan
čio Kristaus. Lygiai negali būti atei
tininko, išsižadančio lietuvybės” (Dr. 
J. Girnius, “Idealas ir laikas”, psl. 
55). • 

pasiimti savo vaikus. Esant blogam 
orui, iškylos nebus ir sueiga įvyks 
lapkričio 17'd., 7 v.v., Parodų salėje.

• Tėvų ir vadovų patogumui vil
kiukų sueigos perkeltos į pirma
dienį. Esame dėkingi Tėvam pran
ciškonam už leidimą naudotis sale ir 
kavine, kur galės tėvai laukti savo 
vaikų.

I namus
iš pasaulio vieškelių visų
Grįš visi,
ėję Viešpaties valia ištikimai,
Kam širdy,

• kai aplinkui buvo juoda ir tamsu, 
Tartum saulė
švietė Tėviškės Namai.

Bernardas Brazdžionis

“T. Žiburiams’aukojo
$50: Petras ir Marija Venskai; 

$25: KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių par. skyrius; $20: Bronė ir 
Jonas Lukoševičiai, Vyt. ir Marija 
Leparskai; $15: Lietuvių Verslinin
kų Sąjunga; $10: Justinas Černius, 
Aldona ir Juozas Aleliūnai, Pr. Bal- 
tuonis, Juoz. Dženkaitis; $5: Vyt. 
šadreika, Petr. Preikšaitis, Adelė 
Pauliukonienė, Anna Račkus, Jonas 
Steponas, Ona Ivaškienė-Evask, V. 
Martinaitiš. Br. Abromonis.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$20 — Eug. Kereševičienė; po $15 
už dvejus metus — Juozas Cervfns- 
kas, Ant. Tėvelis, už vienerius me
tus — Petras Mazaitis, Ad. Pavilo- 
nis, kun. B. Pacevičius, Myk. Kas
per, A. Pilypaitis, kun. ’ dr. V. Ski- 
landžiūnas, J. Grybas. Adelė Pauliu
konienė, C. K. Jonys, Jonas Račyla, 
Laima Baltrėnas, M. šelmys, kun. 
V. Kriščiūnevičius, V. Martinaitis, 
Petras Augaitis, Jonas Žiūraitis; $3: 
Alf. Sudeikis; $2: Juoz. Jankaitis. St. 
Vaštokas, J. Maziliauskas, A. Padols- 
kis, Ant. Štuikys.

Visiems spaudos rėmėjams nuošir
džiai dėkojame.

“The Mississauga News” 1975. 
XI 5 sporto skyriuje išspausdi
no aprašymą apie studentų 
krepšinio rungtynes Erindale 
kolegijoje, žaidėjų tarpe mini
mas Al. Nakrošius ir Casie Ur- 
banus (Urbonas).

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

apdraustas.
Skombinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dienio darbo — 60 centų, sek
madienio — 75 centais. Dabar
tinis vidutinis valandinis pašti
ninko atlyginimas yra $4.58. 
Paštininkų unija reikalauja atly
ginimų padidinimo 51% per 27 
mėnesius ir 35 valandų darbo 
savaitės. Pašto ministerio B. 
Mackasey rankas varžo ne tik 
kainų bei atlyginimų kontrolė, 
bet ir laiškanešių unijos pri
imta sutartis, atitinkanti dabar
tini valdžios pasiūlymą pašti
ninkams. Jeigu pastarieji išsiko
votų augštesnj atlyginimą, tada 
triukšmą pradėtų kelti laiškane
šiai, sutarti priėmę be streiko. 
Paštininkų unijai daromas spau
dimas pateikti slaptam narių 
balsavimui valdžios pasiūlytą at
lyginimų padidinimą. Tokio bal
savimo jau pradeda reikalauti ir 
kaikurios paštininkų grupės, 
matančios jiems brangiai kai
nuojančio streiko beprasmišku 
mą. Aštrių komentarų spaudo
je susilaukė pašto ministerio B. 
Mackasey išmokėtos algos strei
kuojantiems paštininkams. Mat, 
vieną savaitę jie buvo pilnai 
dirbę, o kitą savaitę — tik vie
ną dieną, bet už ją gavo pilną 
atlyginimą dėl biurokratų nuta
rimo nepertvarkyti atlyginimus 
apskaičiuojančių elektroninių 
mašinų. Tą permoką žadama at
skaityti po streiko. Ministerio 
B. Mackasey kritikams atrodo, 
kad paštininkams neturėjo bū
ti išmokėtas antrosios savaitės 
atlyginimas, nes jie jį praktiš
kai gavo jau už streiko dienas.

Federacinę kainų bei atlygini
mų kontrolę atmetė ir Ontario 
Darbo Federacija savo metinia
me 1.300 atstovų suvažiavime 
Kitchener mieste. Ontario uni
jos raginamos prisidėti prie Ka
nados Darbo Kongreso organi
zuojamo $500.000 fondo, kuris 
bus panaudotas kovai su minėta 
kontrole. Ontario Darbo Fede
racija taipgi priėmė rezoliu
ciją, reikalaujančią minimalinį 
valandinį atlyginimą Ontario 
provincijoje nuo $2.40 padidinti 
iki $4. Tokį menką atlyginimą 
dažniausiai moka mažosios įmo
nės, neturinčios unijos ir nepa
sižyminčios finansiniu pajėgu
mu. Ontario Darbo Federacijos 
atstovų suvažiavime taipgi bu
vo priimta komunistams palan
ki rezoliucija dalyvauti Kanados 
Taikos Kongreso organizuoja- 
moj konferencijoj, kuri sekančią 
savaitę Toronte svarstys darbi
ninkų ir didžiųjų darboviečių 
santykius. Kadangi tas Kanados 
Darbo Kongresas yra komunis
tų bei prokomunistų organiza
cija, Ontario Darbo Federaci
jos vadovybė jame nebuvo lin
kusi dalyvauti.

Toronto gimnazijų mokytojai 
89% balsų pasisakė už streiką, 
kuris gali prasidėti sekančią sa
vaitę. Tą streiko teisę jiems yra 
suteikusi Ontario premjero W. 
Davis konservatorių vyriausybė 
prieš praėjusius parlamento rin
kimus. Jos paskirtas tarpinin
kas mokytojams pasiūlė perdi- 
delį atlyginimų padidinimą, fi
nansiniu požiūriu nepakeliamą 
Toronto miestui, kurio pagrin
dines pajamas sudaro nekilno
jamos gyventojų nuosavybės 
mokesčiai. Procentinį atlygini
mų didinimą nevienodai aiški
na švietimo vadyba ir mokytojų 
atstovai. Tačiau faktas lieka fak
tu, kad dabartinis pradinis gim
nazijos mokytojo metinis atlygi
nimas yra $7.800, augščiausias
— $19.600. Švietimo vadyba 
siūlo šiuos mokytojų atlygini
mus padidinti per dvejus metus 
iki $12.400 ir $25.100. Mokyto
ju atstovai reikalauja $16.000 ir 
$28.800. Jų reikalavimo paten
kinimas praktiškai reikštų pra
dinio atlyginimo padidinimą 
daugiau kaip 100%, augščiausio
— $9.200. Į šią atlyginimų ska
lę yra įtraukti visi priedai ir 
metinis atlyginimų papildas in
fliacijos nuostoliams kompen
suoti. Mokytojų streikas palies
tų apie 140.000 Toronto gimna
zistų. Didoką pinigų sumą gim
nazijų mokytojai jau išleido sa
vo skelbimams laikraščiuose, gi
nantiems jų reikalavimus.

Kanados Universitetų ir Ko
legijų Draugijos suvažiavime 
Otavoje buvo nusiskųsta labai 
menku gimnazistų paruošimu 
augštosioms mokykloms. Pasak 
Toronto universiteto rektoriaus 
J. Evanso, gimnazijos nepakan
kamai išmoko moksleivius skai
tyti, rašyti ir skaičiuoti. Ypač 
dideli matematikos trūkumai iš
ryškėja pas pirmakursius inži
nerijos studentus, nors jie uni
versitetan ateina su gerais ma
tematikos pažymiais. Dėl šios 
priežasties universitetas yra pri
verstas įsivesti specialų tokių 
studentų žinių patikrinimą, kad 
galėtų nustatyti tikrąjį jų pajė
gumą. Kaltė tenka perdaug lais-

R E A L ĖST AT E 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys 

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West 
PARDAVIMAI HIGH PARK RAJONE

INDIAN GROVE — ANNETTE, pusiau atskiras plytų namas per 3 
augštus, 9 kambariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, užbaigtas žaidimų 
kambarys, platus šoninis įvažiavimas; įmokėti $10.000.

JANE — ANNETTE, pusiau atskiras plytų namas, 6 kambariai pilnai 
modernizuotas, 2 prausyklos, platus šoninis įvažiavimas; įmokėti tik 
$10.000; savininkas, užpirkęs namą, turi parduoti.
INDIAN GROVE, pusiau atskiras plytų namas per 2 augštu, 6 kam
bariai plius 2 saulės kambariai, 2 prausyklos, 2 virtuvės, nauja šildy
mo sistema, didelis daržas, garažas; prašo $53.000.
REIKALINGAS PIRMAS MORTGIČIUS: reikia pinigų pirmam mort- 
gičiui — apie $35.000; mokas 12% palūkanų; 3 ar 5 metam, atviras.
Skambinkite A. Garbeniui. į
INDIAN GROVE netoli parko prabangus 12 kambarių namas, pilnai 
užbaigtas rūsys su privačiu išėjimu, 25 pėdų salonas, nauji kilimai; 
sklypas 50 x 143 pėdų, platus privatus įvažiavimas, garažas; Įmokėti 
apie $40.000,00.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS STASYS DARGIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. 248-9196

Taupyk ir s k o 1 i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ \ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

9’/a % už 2 m. term. dep.
83/į% už 1 m. term. dep.
71/2% už taupymo s-tas
8'/4% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 11

IMA:

9’/2% už asm. paskolas 

91/2% už mortgičius

milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sgskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki G vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

Eū. 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)

1 1 13 Dundas St. W., -w- | rna EtIC/I Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 Gl' NUOLAIDA

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ontario 

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai

CHOLKHD
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR 

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

KINGSWAY, puikus 5 butų pastatas, 3 ir 2 miegamųjų, didžiuliai 
kambariai; balkonai išeina į parką; 5 garažai su privačiu įvažiavimu, 
vienaaugščio didumo butai, netoli susisiekimo; apie $40.000 įmokėti, 
atvira skola; retai pasitaikantis pirkinys.
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys su baru, garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola. 
JANE — BLOOR, apynaujis, gražus dvibutis su užbaigtu butu rūsy, 
gražus kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $20.000 įmokėti.
ROYAL YORK — BLOOR, 8 kambarių per du augštus puikus atski
ras namas. Gražus didžiulis kiemas, 3 prausyklos, pilnai užbaigtas 
rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor.
SWANSEA, gražus atskiras originalus tributis. Garažai su privačiu 
įvažiavimu; skubus pardavimas.
VAKARŲ TORONTE, 5 butų atskiras mūrinis pastatas — trijų ir 
dviejų miegamųjų. Vandehiu-alyva šildomas; balkonai, garažai su 
privačiu įvažiavimu.

P. K E R B E R I S, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584

ADVANCE REAL ESTATE Ltd
Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West

Rezidenciniai — komerciniai — investaeijos — mortg'ičiai 
įkainojimas — namų drauda

A. (BLUE) BLIŪDŽIUS
Telefonai: 534-9246 namų 537-2291

voms gimnazijų programoms ir, 
žinoma, gimnazijų mokytojams, 
kurie dabar Toronte kovoja už 
tikrai didelį atlyginimų padi
dinimą.

Britų Kolumbijos premjeras 
D. Barrett užšaldė maisto gami
nių, pagrindinių reikmenų ir pa

slaugų kainas šioje provincijoje 
iki 1976 m. sausio 1 d. Iki to 
laiko dabartinį minimalų valan
dinį $2.50 atlyginimą jis pažadė
jo padidinti iki $3. Užšaldymas 
turi tikslą prisidėti prie fede
racinės vyriausybės paskelbtos 
kainų bei atlyginimų kontrolės.

I



Sovietų nusikaltimai...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pateiksiąs skundą už įžeidimą, 
organizatoriai atsiprašė ir pa
kvietė Į apklausinėtojų kolegi
ją. Jie aiškino, incidentas įvy
kęs dėl klaidingos informacijos. 
M. Wurmbrandas paaiškino esąs 
liuteronų organizacijos vadas, 
telkiąs pagalbą pabėgėliams iš 
sovietų pavergtų kraštų. Jis pa
aukojęs $4.000 Sacharovo tribu
nolo išlaidoms padengti. Redak
torė, protestavusį prieš jo daly
vavimą, esanti sesub San Fran
cisco ortodoksų vyskupo, pri
klausančio Maskvos patriarcho 
jurisdikcijai. Kun. M. Bour- 
deaux turįs glaudžius ryšius su 
Canterburio anglikonų arkivys
kupu.

Liudininkų pareiškimai
Savo išgyvenimus komunisti

nėje sistemoje, paneigiančioje 
žmogaus teises, įspūdingai dės
tė buvęs sovietinės armijos ka
rininkas Viktoras Bolašovas, 
patyręs daug psichologinių kan
kinimų. Generolo Grigorenko 
sūrius Andriejus papasakojo 
apie savo tėvo kovą už žmogaus 
teises ir jo kančias. Apie sovie
tinę propagandą kalbėjo vengras 
Aleksandras Vardy, rašytojas, 
pabėgęs i V. Vokietiją. Garsusis 
matematikas Aleksandras Pa

Apgauli verslo praktika 
užgauna visus 
Ontario kaip tik ir stengiasi 
apsaugoti jus

Ontario provincijoje turime naują įstatymą, 
vadinamą Business Practices Act (verslo 
praktikos aktą) Jo tikslas — apsaugoti publiką 
nuo nesąžiningų verslo žmonių pardavimo 
srityje. Štai kaip įstatymas tą reikalą tvarko:

• jis draudžia melagingą, klaidinančią arba 
apgaulingą taktiką, parduodant gaminius ar 
teikiant paslaugas.

• jis draudžia peraugštas kainas, neteisingas 
sutartis ir didelio spaudimo metodus 
pardavimo srityje.

• jis padeda žmonėms atgauti pinigus, jei 
pardavėjas neteisingai juos paėmė.

Ontario provincija nori, kad jūs gautumėt 
kainos vertą pirkinį, kai ką nors perkate. 
Perkant brangius dalykus, kaip automobilius 
ar namus, reikia gerai pagalvoti. Dėlto Ontario ' 
vyriausybė paruošė keletą paprastų brošiūrų, 
kurios pataria į ką kreipti dėmesį perkant, 
paaiškina teigiamas ir neigiamas puses:

‘‘Buying a Car”
‘‘Buying Real Estate”
"Buying a Condominium”
"Getting a Mortgage"

Taip pat galite gauti knygelę

"Balance in the Marketplace —The 
Consumer's Guide to the Business 
Practices Act.” (Pusiausvyra rinkoje — 
vartotojo-vadovas į verslo praktikos įstatymą).

Jei norite gauti betkurią tų knygelių arba 
norite pranešti apie apgaulią verslo praktiką, 
tuojau rašykite:

Ontario Consumer
Queen’s Park
Toronto, Ontario M4Y 1Y7

Ministry of Consumer and 
Commercial Relations 
Sidney Handleman, Minister

Province of Ontario
William Davis, Premier

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 gaminiu krautuvė 
PARKSIDE SET 

3,S Roncesvalle. Ave., T j
TORONTO, ONTARIO B b-vv

• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU — •
• --------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS --------- •

nin, išbuvęs 16 metų koncent
racinėse sovietų stovyklose, liu
dijo apie sovietų valdžios savi
valiavimą, pradedant Leninu, 
baigiant Brežnevu. Vietoje ra
šytojo Siniavskio liudijo jo žmo
na Marija. Ji smulkmeniškai pa
pasakojo savi kančias Sov. Są
jungoje. Jose ryškiai atsispin
dėjo visiškas žmogaus teisių pa
niekinimas. jo terorizavimas. 
Rašytojas V. Maksimovas neat
vyko, nes Danijos vyriausybė 
nedavė vizos. Liudininku eilėse 
minimas ir rašytojas A. Solženi- 
cinas, ir rež. Jonas Jurašas.

Apklausinėtojų sudėtyje bu
vo ir iš Lietuvos atvykęs prof. 
A. Štromas, gyvenantis Anglijo
je. Apklausinėtojų kolegiją su
darė 12 asmenų.

Tribunolo išvados
Kaip jau spaudos konferenci

joje buvo pareikšta, tribunolo 
uždavinys nebuvo padaryti teisi
nį sprendimą, o tik atskleisti 
faktus. Dėlto tribunolas, išklau
sęs liudininkų pareiškimus, 
konstatavo: Sov. Sąjungoje var
žoma minties bei žodžio laisvė, 
persekiojama antikomunistinė 
veikla, religija, tautinės mažu
mos — žydai, totoriai, Volgos 
vokiečiai; psichiatrinėse ligoni
nėse laikomi politiniai kaliniai;

SUDBUR
PAVOJUS LIETUVIŠKOM PA

MALDOM. Prieš 26 metus, kai Sud- 
buryje susispietė daug lietuvių, Sault 
Ste. Marie vyskupas Dignon, lietu
viams prašant, leido pamaldoms nau
doti Christ the King parapijos šven
tovės didžiąją salę. Pirmasis lietuvis 
kunigas, kuris rūpinosi lietuviškų 
pamaldų gavimu, buvo kun. dr. V. 
Skilandžiūnas. Po metų, jam išvy
kus, vyskupas paskyrė tuo metu jo 
įstaigoje dirbusį kun. Antaną Sabą, 
kuris nuo 1949 m. rūpinasi lietuvių 
dvasiniais reikalais, kartu talkinda
mas Christ the King šventovėje kaip 
vikaras. Kiekvieną sekmadienį šven
tovės salėje 10.30 v.r. turėjome lie
tuvių kalba pamaldas. Sale naudoja
mės LB susirinkimams, choro ir tau
tinių šokių repeticijoms, skaityklai, 
jaunimo susitikimui — bendravimui. 
Kun. A. Sabas, būdamas bekompro- 
misinis patriotas, be religinių reika
lų, šventovės salės patalpose sudarė 
sąlygas ir tautinei veiklai.

Laikui bėgant ir lietuvių skaičiui 
mažėjant, viršum solidarios lietuviš
kosios parapijos pradeda skleistis 
tamsūs debesėliai, iš dalies ir dėl 
mūsų pačių kaltės.

Prieš keletą metų Christ the King 
šventovės administracijos bei vie
nuolių moterų pastangomis buvo 
įkalbinėjamas mūsų jaunimas lanky-

Sov. Sąjunga nesilaiko 1973 m. 
ratifikuotos civilinių bei politi
nių teisių deklaracijos ir taipgi 
Helsinkio konferencijos dekla
racijos.

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

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

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

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D.

Y, ONT.
ti šventovėje parapijos pamaldas, 
kurios vyko ir vyksta tuo pačiu lai
ku, kaip ir lietuvių, jungtis į jų cho
rą ir pan. Atrodė tikslas gražus, ne
kalto pobūdžio, bet daug ką slepian
tis lietuvių atžvilgiu. Jei būtų pa
klausęs jaunimas, žinoma, su jais ir 
jų tėvai, lietuvių pamaldose būtų li
kę labai mažai. To buvo kaip tik ir 
siekiama, o vėliau — visiškas lietu
viškų pamaldų panaikinimas.

Po kiek laiko buvo numatyta kun. 
A. Sabą perkelti į kitą anglišką pa
rapiją. Nebelikus lietuvio kunigo, lie
tuviams skirtos pamaldos būtų auto
matiškai panaikintos. Bet atrodo, 
kad vyskupas su tuo dar nesutiko ir 
viskas kol kas liko dar senoje padė
tyje.

Tačiau kun. Antanas Sabas buvo 
perspėtas, kad jau iš anksto lietu
vius ruoštų psichologiškai, nes jam 
(kun. A. S.) išėjus į pensiją, kuri 
jau čia pat, susirgus ar dėl kitų prie
žasčių nebegalint eiti pareigų, lietu
viai, kaip labai mažai besilanką į 
lietuviškas pamaldas, kito lietuvio 
kunigo nebegaus. Atrodo, klaidą da
rėme ir tebedarome ir mes, nes kai 
mūsų pamaldos vyksta šventovės sa
lėje, daug tautiečių tuo pačiu laiku 
lanko vietinių parapijų pamaldas. 
Tuo būdu jie pranyksta kitataučių 
jūroje, padidina jų skaičių, o mūsų 
pačių pamaldose tautiečiai kartais 
skaičiuojami tik dešimtimis. Tokių 
momentų vietinė šventovės admi
nistracija tik ir laukia.

Gaila prarasti taip ilgai turimas 
lietuviškas pamaldas, gaila prarasti

Lietuvių vaikai be lietuvių kal
bos — nuostolis šeimai ir tautai 

Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
chkmo?£lS7os29 Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. 

Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

lietuviams susitikimo ir tautinės 
veiklos centrą. Būkime dar vienin
gesni, tautiškai susipratę, budėkime, 
ir mūsų lietuviškųjų pamaldų teisė 
nebus panaikinta, nes tautinių gru
pių savomis kalbomis pamaldų teisės 
šventovėse yra apsaugotos Vatikano.

TAUTODAILĖS PARODA. Preky
bos Centro vadovybės kvietimu, kiek
vienais metais jų patalpose rengiami 
etninių grupių tautinio meno, šokių 
bei dainų festivaliai. Šių metų tauti
nio meno festivalyje dalyvavo lietu
viai, latviai, ukrainiečiai ir škotai. 
Lietuvių tautinio meno parodą pa
ruošė LB valdybos pirm. Jadvyga 
Labuckienė, padedama didelio būrio 
talkininkų bei talkininkių. Buvo su
rinkti geriausi tautinio meno dirbi
niai — keramikos, medžio, audiniai, 
gintaro papuošalai, lietuviškos kny
gos, laikraščiai ir G. Petrėnienės 
piešti paveikslai, pardavinėjami lie
tuviško maisto gaminiai — kepiniai. 
Lankytojų dėmesį labiausiai traukė 
A. Pranskūnienės kepinys “baravy
kų šeima”.

Tuo pačiu metu Giedros Podery- 
tės vadovaujama tautinių šokių gru
pė “Ramunėlė” pašoko 4 šokius, ly
dima Antano Gataučio muzikos. Per 
dvi dienas parodą aplankė per 2.000 
kanadiečių. Tai buvo geriausiai orga
nizuota ir labiausiai pasisekusi tau
tinio meno ir valgių paroda Sudbu- 
rio lietuvių kolonijos istorijoje. Pre
kybos Centro atstovai parodą nufil
mavo ir įjungs į ruošiamą filmą “Et
ninės grupės”. “The Sudbury Star” 
107 nr. įdėjo aprašymą, “Ramunė
lės” šokėjų ir parodos vaizdus. Kitų 
tautybių parodos, tiesa, buvo neblo
gos, bet perdaug sukomercintos. Pa
rodos pasisekimu lietuviai labai pa
tenkinti. Lietuvių Bendruomenės 
valdyba reiškia nuoširdžią padėką 
talkininkams, rodinių skolintojams 
ir maisto aukotojoms: A. Paulaitie- 
nei, L Raškevičienei, A. Kručienei, 
P. Rudienei, A. Mazaitienei, J. GĮab- 
rėnienei, A. Baltutienei, S. Petrėnie- 
nei, G. Petrėnienei, E. Tolvaišienei, 
M. Cebatorienei, O. Stępšienei, A. 
Pranskūnienei, E. Staškienei, S. Po- 
derienei ir J. Gatautienei.

LSST MAIRONIO BŪRIO pirmasis 
narių metinis susirinkimas įvyko J. 
E. Staškų namuose. Po trumpo bū
rio pirm. Juozo Staškaus įžanginio 
žodžio buvo svarstomi klausimai: vė
liavos, ženklų, uniformos įsigijimas, 
ateities veiklos darbai, būrio vardo 
parinkimas, nario mokestis ir 1.1. 
Slaptu balsavimu būriui parinktas 
Maironio vardas. Priimti nauji na
riai: I. Raškevičienė, M. Stepšytė, V. 
Kriaučeliūnas ir A. Mikštas. J. Kru
čui atsisakius iš vicepirmininko pa
reigų ir tik pasiliekant sekretoriumi, 
slaptu balsavimu vicepirmininku iš
rinktas Antanas Juozapavičius. Bai
giantis susirinkimui, E. J. Staškai vi
sus narius pavaišino kavute.

J. Kručas

ŠYPSENOS
R. Vokietijos klasėj

Mokytojas klausia mokinį:
— Kodėl mes privalome my

lėti Sovietų Rusiją?
— Už tai, kad ji mus išlaisvi

no.
— O kodėl mes privalome ne

apkęsti Amerikos?
— Už tai, kad ji mūsų neiš

laisvina ...
Kas ir kur leistina

Anglijoje viškas yra leistina, 
išskyrus tai, kas yra uždrausta. 
Vokietijoje viskas yra uždraus
ta, išskyrus tai, kas yra leistina. 
Prancūzijoje viskas yra leistina, 
netgi tai, kas yra uždrausta. To
kius patarimus turistams yra 
davęs vienas Paryžiaus laikraš
tis.

Malonus berniukas
Kaip tamstai patinka mažasis 

mūsų Kaziukas?
— Jis yra mielas ir gerai iš

auklėtas berniukas, bet jis ma
ne palaikė gydytoju.

— Kodėl?
— Kai aš įėjau, jis man pa

rodė liežuvį.
Barometras

Jaunuolis atnešė savo tetulei 
dovaną — barometrą.

— Didelis ačiū už dovaną. — 
nasakė tetulė, — tiktai kam taip 
lengvabūdiškai švaistyti pini-
gus? Kam mums barometras? 
Viešpats jau pasirūpino, kad ta
vo dėdė turėtų reumatizmą.
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“Antras Kaimas” — humoro 

teatras iš Čikagos lapkričio 8 d. 
Anapilio salėje juokino žiūro
vus ir plakė mūsų gyvenimo 
ydas bei kaikuriuos asmenis. §i 
grupė iš žiūrovų pusės susilau
kė didelio susidomėjimo. Jai 
ypač plojo jaunoji karta, kurios 
šį kartą buvo gana gausu. Žiū
rovų tarpe matėsi ne tik toron- 
tiečiu, bet ir svečių iš Hamilto
no, St. Catharines, Ročesterio, 
Montrealio ir kitų vietovių. Dau
guma “Antro Kaimo” suvaidin
tų dalykų buvo tipiški, pagau- 
nantys žiūrovą ii’ sukeliantys jo 
reakciją, nors dalis jų buvo tri- 
valūs, “riebūs”. Spektaklio žiū
rėjo apie 450 asmenų. Geros 
nuotaikos pagauti jie ilgai links
minosi estų orkestrui grojant.

Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos Toronto sky
riaus visuotiniame susirinkime 
1975. X. 16 L. Namuose buvo 
aptarti veiklos reikalai ir išrink
ta nauja valdyba. Daugelis na
rių rodė susirūpinimą sąjungos 
gyvavimo klausimu, pabrėžda
mi, kad tai daugiausia priklau
sys nuo jaunosios kartos inži
nierių ir architektų įsijungimo 
sąjungos veiklon. Valdyba savo 
posėdyje spalio 23 d. pasiskirs
tė pareigom: J. Stankus — pir
mininkas, R. Sinkus — vicepir
mininkas, A. Čepas — sekreto
rius, A. Raudys — iždininkas, 
A. Ciplijauskas — narys. Val
dyba paaukojo jaunimo kongre
so reikalams $60.

Gimnazijos išleistuvės. Bloor 
Collegiate Instituto patalpose 
iteikti diplomai baigusiems. Ka
dangi nuo minimos mokyklos 
•steigimo sueina 50 metų su
kaktis. šis vakaras buvo ypatin
gai iškilmingas. Orkestrui gro
jant, į sceną pradėjo žygiuoti 
garbės svečiai ir direktorius su 
mokytojais. Po Kanados himno 
direktorius, mokytojai ir keli 
svečiai pasakė kalbas. Po to pra
sidėjo įteikimas diplomų moki
niams. Iš lietuvių baigė: Ruth 
Girčys, Benita Juškevičius, Ri
mas Kalesnykas, Mary Kuzma, 
Paul Pulkys, Vyda Rudnickas, 
Daniel Salvaitis, Lucy Stepona
vičius, Bruno Stočkus, Valerie 
Užbalis ir Algirdas Richardas 
Viruišis. Ontario provincijos sti
pendijos įteikto? labai gerais pa
žymiais baigusiems mokiniams. 
Jų tarpe buvo: Rimas Kalesny
kas, Mary Kuzma, Vyda Rud
nickas ir Richard Viruišis (pa
vardės paimtos iš oficialaus są
rašo). V. A.

Algimantas ir Neris Ankai 
įsikūrė naujame name Whitby 
miestelyje. Jų giminės ir bičiu
liai suruošė įkurtuves. Inž. A. 
Ankus turi nuosavą įmonę, ku
rioje gamina laivams specialias 
dalis, žmona Neris darbuojasi 
universitete ir/ligoninėje.

Baltistikos kursas, kuris buvo 
numatytas dėstyti Toronto uni
versitete, šiais metais nebus 
dėstomas, nes į jį užsirašė tik 7 
studentai. _

743-010(F
FRANK BARAUSKAS, F R L
Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir 
antrų mortgičių 
sudarymas

FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor \

Ūresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Wawos lietuvių užuojautoje, 
išspausdintoje 45 “TŽ” nr., bu
vo pastebėta klaida pavardėse. 
Dėlto ji pakartojama šiame nu
meryje.

Kanados bendrovių vadovy
bėse jau yra nemažai lietuviu, 
ypač senųjų ateivių vaikų, gi
musių ir augusių Kanadoje. Vie
nas tokių yra Mykolas Juozaitis, 
dabar Usiatis. Jis pirmininkau
ja milijoninės apyvartos bend
rovei “Sterisystems”. Edvardas 
Martinaitis, dabar Martin, pir
mininkauja “Bistle Myres Co”, 
kuri gamina “Bromoselzer”. A. 
C. Šileika vadovauja “Cumber
land” bendrovei, dirbančiai me
dicininių reikmenų prekyboje 
(konsultantai). Tokiu augštas po
zicijas pasiekusių lietuvių yra 
žymiai daugiau, tik mažai kas iš 
mūsų tautiečių žino apie juos, 
nes jie lietuviškame gyvenime 
nedalyvauja, išskyrus negausias 
išimtis.

Dr. Morton Shulman, buvęs 
Ontario parlamento narys, “The 
Toronto Sun” dienraščio X. 21 
laidoje paskelbė ilgoka rašinį 
apie sovietų muitinę Vilniuje. 
Jame suminėti faktai, pateikti 
Lietuvoje besilankiusio , Jono 
Birgiolo ir Marcelės Savickie
nės. Pastarieji nusivežė Lietu
von savo giminėms tris maišus 
gerų vartotų drabužių, kurių 
vertė — $200-$300. Rusai muiti
ninkai uždėjo po 1000 rublių 
($1300) muito už kiekvieną mai
šą. Kai savininkai negalėjo tiek 
mokėti, muitininkai pranešę, kad 
maišų grąžinimas Kanadon kai
nuos po $650. Savininkai;; juos 
ten palikę, grįžo į Torontą ir 
pasiskundė savo apylinkės par
lamento atstovui, šis kreipėsi į 
Sov. Sąjungos ambasadą, bet ne
gavo jokio atsakymo. Rašinio 
autorius priduria, kad'atoly- 
džio politika sovietai naudo
jasi tiktai tais atvejais, kai jie 
yra jiems naudingi. Be to, auto
rius apgailestauja, kad Kanados 
užsienio reikalų ministerijoje 
sėdi “Casper Milquetoasts”, ne
drįsta ginti kanadiečių reikalų 
užsienyje..

Ir po Helsinkio konferencijos 
Sov. Sąjunga tęsia savo politinį 
terorą Estijoje —- rašQ-dieni;aš- 
tis “The Toronto Sun” spalio 30 
d., remdamasis Centrinės Kana
dos Estų Tarybos žiniomis. Pa
sak jų, neseniai suimti penki es
tai už tai, kad kovojo už elemen
tariausias žmogaus teises. Štai 
jų pavardės: inž. Sergei Solda
tov, prof. Kaljo Mattik, inž. 
Artjom Juškevič, inž. Mati Kir- 
rend, gyd. Arvo Varato. Pirmie
ji du kuriam laikui buvo išsiųs
ti į Serbski psichiatrinį institu
tą. Estų tarybos atstovas Leivat 
pareiškė, esą vakariečiai greitai 
pasmerkia priespaudą Ispanijo
je ir Čilėje, bet retai temato 
ją sovietų valdomuose kraštuo
se. Jie ignoruoja tūkstančius as
menų, laikomų priverstinio dar
bo stovyklose bei sistemingai 
naikinamų.

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

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vok. šeštadieniais 
nuol 0 v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

2224 Dundas Street W.z 

Toronto, Ontario 
M6 R - 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 
Telefonas: 277-1270

— Tikybos pamokos vaikams, be
sirengiantiems pirmajai Komunijai, 
vyksta sekmadieniais 11 v. kleboni
jos patalpose. Moko seselė Michae- 
lė. Per pirmąją pamoką užsirašė dvi
gubai daugiau vaikų kaip kad pernai.

— Gražiai praėjo Anapilio balius. 
Nuoširdi padėka visiems talkinin
kams. Ačiū Kleopui Dalindai už gė
les stalams papuošti.

— Anapilio moterų būrelio susi
rinkimas įvyks lapkričio 30, sekma
dienį, po 11 v. pamaldų, f susirin
kimą kviečiamos ponios su vyrais. 
Susirinkimas jungiamas su vaišėmis, 
atsidėkojant būreliui už pagalbą 
Anapiliui.

— Stasys Telšinskas, neseniai pa
laidotas lietuvių kapinėse, savo tes
tamentiniame palikime $1000 užra
šė Anapilio statybai. Geradariui nuo
širdi padėka.

— Dėkojame sol. G. Capkauskienei 
už solo giesmes praėjusį sekmadie
nį 11 v. pamaldų metu.

— Anapilyje numatyta įsteigti jau
nimo sekcija.

— Ruošiamasi Anapilio salėje N. 
Metų iškilmingam sutikimui.

—Lapkričio 15 d. tuokiasi: Vincas 
Baliūnas ir Valentina Staškevičiūtė, 
Antanas Zimnickas ir Stasė Mali
nauskaitė.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 7.30 v. 
r., už a.a. kun. V. Rudzinską; sek
madienį: 10 v.r. už a.a. Joną Juodį, 
11 v už a.a. Mykolą Gvildį ir a.a. 
Leonardą Garbaliauską.

Lietuvių Namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 218 asmenų. Svečių knygoje pasi
rašė: Ona Dainorienė iš Kauno, sol. 
Gina Capkauskienė iš Montrealio, 
inž. Steponas Lukauskas iš Čikagos, 
dail. A. Tamošaitis iš Kingstono, Ont. 
Inž. S. Lukauskas įteikė LN $5, o 
sol. G. Capkauskienė įstojo į LN 
narius ir įmokėjo $100 nario įnašą.

— Lapkričio 8 d. įvykęs LN Mo
terų Būrelio tradicinis koncertas su
traukė per 400 dalyvių. Programą 
atliko sol. G. Capkauskienė ir V. Ve- 
rikaitis. Akompanavo St. Gailevičius.

— LN virtuvei vis dar reikalin
ga šeimininkės pavaduotoja. Suinte
resuotos prašomos kreiptis į LN raš
tinę arba skambinti tel. 533-9030.

— Toronto Lietuvių Moterų Šalpos 
Grupė “Daina" minės 35 metų su
kaktį. Lapkričio 29 d., 6.30 v.v.. LN 
“Gedimino Pilies” menėje įvyks ban
ketas, į kurį kviečiami visi “Dainos” 
rėmėjai. Bilietai gaunami LN sek
madienio popietėse arba skambinant 
tel. 233-7817 arba 233-9692.

— LN nario įnašus įmokėjo: Sta
sys Merkelis, Pranas Gustas ir Gina 
Capkauskienė iš Montrealio po $100, 
Stasys Čepas $56, Valerija Cuplins- 
kienė $25, Ilona Maziliauskienė iš 
Montrealio $10, Steponas Lukauskas 
$5, ir Nabil Tams Janni $1.

— Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubas dėkoja “Atžalynui” už pado
vanotus penkis loterijos bilietus. 
"Atžalyno” loterija įvyks š.m. lapkri
čio 30, sekmadienį, 3 v.p.p., LN. Vi
sas loterijos pelnas skiriamas “Atža
lyno” šokėjų kelionei į jaunimo kon
gresą P. Amerikoje.

A. C. Šileika, iki šiol dirbęs 
vaistų prekybos bendrovėje, 
įsteigė savo bendrovę “Cumber
land” drauge su kitais trimis 
dalininkais. Pagrindinis jų už
davinys — būti konsultantais 
ypač Kanados vyriausybei vais
tų bei medicininių reikmenų 
priežiūroje. Naujoji bendrovė 
jau steigia savo skyrius Mont- 
realyje, Kanados vakaruose ir 
kitur.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel.
533- 8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A.
$40.000 BUTAI PARDUODAMI UŽ 

$33.000
Arti Atlanto vandenyno, North 
Palm Beach kurortiniame mieste 
(75 mylios į šiaurę nuo Miami), 
prie golfo lauko, neseniai pastatyti 
condominium butai, 2-jų miegamų
jų, 2-jų prausyklos kambarių (apie 
1.200 kv. pėdų dydžio kiekvienas bu
tas), parduodami už pirmo mortgi- 
čio skolą (statybininkas subankru
tavo). Dabartinė pilna kaina $33.000, 
įmokėjimas $7.000. Balansas žemu 
nuošimčiu; atdara skola 20-čiai me
tų. Pastatų savininkas — bankas — 
mums, lietuviams, rezervuoja 20 vie
netų. Smulkesnių informacijų kreip
tis pas Pr. Barauską 743-0100 Frank 
Barauskas Limited, Realtor.
MIAMI BEACH 98-toje gatvėje iš
nuomojamas pilnai apstatytas vieno 
miegamojo butas. Galima nuomoti 
savaitėmis arba mėnesiais. Skambin
ti tel. 532-4660 Toronte.
JONAS BANYLIS atleika visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo- 
nu 535-4329.
MIKOL AINIS VALTERIS atlie
ka staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambin- 
ti 769-5024, Toronte.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel.
534- 5615.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Ireną ir Edvardą 

Punkrius, savo draugų tarpe paminė
jusius 20 metų vedybų sukaktį.

— Pirmojo Toronto pensininkų 
būrelio pobūviai vyksta trečiadie
niais parapijos Parodų salėje 4 v.p.p.

— Sv. Mišios už Vėlinių Novenos 
dalyvius laikomos kasdien per visą 
lapkričio mėnesį. J šią noveną yra 
įjungtos ir tos intencijos, kurios dėl 
pašto streiko mūsų dar nepasiekė.

— Choro repeticijos vyksta ketvir
tadieniais, 7.30 v.v., muzikos studi
joje.

— Katechetinės ir pirmosios Ko
munijos pamokos — sekmadieniais 
po 10 v. Mišių pas seseles.

— Santuokai rengiasi Elaine M. 
Donnnelly su Leonard Baviera.

— Parapijos tarybos susirinkimas 
— lapkričio 19 d., 7.30 v.v., Parodų 
salėje.

— N. Metų sutikimas mūsų para
pijos salėje rengiamas tarybos visuo
meninės sekcijos. Pelnas — parapi
jai.

— Dail. V. Vizgirdos meno paro
da ir kun. Leonardo Andriekaus, 
OFM, literatūros vakaras įvyks ko
vo 27-28 d.d.

— Jau galime pasigėrėti mūsų 
šventovės gražia išvaizda. Darbas nė
ra baigtas. Laukiame visų parapi
jiečių, pagal išgales, prisidėjimo. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems iki šiol 
prisidėjusioms prie remonto.

— Sėkmingai išspręsta autoaikš- 
tės problema, susitarus su Neilsono 
šokolado bendrove, kuri leidžia 
mums naudotis naujai pertvarkyta 
aikšte, sutalpinančia per šimtą auto
mobilių. Kad vairuotojams būtų ar
čiau pasiekti šventovę, leidžia atida
ryti vartus nuo Rusholme Rd. Cres. 
pusės. Įvažiavimas tik iš Gladstone 
gatvės pusės.

— Mišios šeštadienį, 8 v.r. — už 
Balį Rastauską, užpr. P. J. Sičiūnų; 
8.30 v. — už Joną Austinską, užpr. 
B. M. Rickevičių; 9 v. — Vėlinių no
venos Mišios; 9.20 v. — už Vik
toriją ir Sergiejų Paulionius, užpr. 
S. V. Paulionių; 9.40 v. — už prel. 
Rapolą Kuodį, užpr. V. Montvilo; 
sekmadienį, 8 v. — už Vladą Gied- 
riką; 9 v. Vėlinių novenos Mišios;
10 v. — už Juozą Martinaitį, užpr. 
S. Martinaitienės; 11.30 v. — už pa
rapijiečius; 7 v.v. — už Liudą Ra- 
cevičių, užpr. N. Racevičienės.

Informacinis šaulių kuopos 
susirinkimas — lapkričio 16, 
sekmadienį, 3.30 v. p.p., L. Na
muose. šauliams dalyvavimas 
privalomas.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas — lapkričio 22, šeš
tadienį, 7 v.v,, L. Namuose. Kal
bą pasakys gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas. VI. Pūtvio kuopos 
šauliai organizuotai, su vėliavo
mis lapkričio 23, sekmadienį,
11 v.r. dalyvaus pamaldose Ana
pilyje. Dalyvavimas kuopos na
riams privalomas. Inf.

Toronto Maironio mokyklos 
tėvų metinis susirinkimas ir Tė
vų Diena bus lapkričio 22, šeš
tadienį, šv. Vincento mokyklos 
auditorijoje. Tėvų susirinkimas 
prasidės 9 v.r. ir truks iki 11 v. 
Punktualiai 11 v. prasidės Tė
vų Diena. Bent vienas iš tėvų 
yra prašomas atsilankyti į kla
sę ir pasikalbėti su klasės auk
lėtoju. Po pasikalbėjimo tėvai 
su mokiniais tuojau pat vyksta 
namo. Visi mokinių tėvai turėtų 
jausti pareigą minėtą šeštadie
nį atsilankyti į mokyklą.

Vedėjas
Teatras “Aukuras” lapkričio 

23, sekmadienį, 8 v.v., St. Law
rence Centre — Town Hall vai
dins rašytojo Jurgio Jankaus 
dramą “Peilio ašmenimis” ang
lų kalba. Latvių teatras vaidins 
anglų kalba A. Landsbergio dra
mą “Penki stulpai turgaus aikš
tėje” lapkričio 21, penktadienį, 
8 v.v., minėtoje salėje. Abu yra 
vertingi veikalai. Lietuviai turė
tų jais susidomėti ir parodyti 
moralinę savo paramą teatralus.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Kanados vietininkijos suvažia
vimas įvyks gruodžio 13 ir 14 
d.d. Toronto Lietuvių Namų 
“Gedimino Pilies” menėje. Su
važiavimo proga toje pačioje sa
lėje įvyks ir dail.Petro Bugailiš- 
kio paveikslų paroda.
LAS Kanados vietininkijos v-ba

“Gintaras” savo metinį balių 
ruošia 1976 m. vasario 28 d. L. 
Namuose. Numatoma, kad pro
gramoje talkins Montrealio 
“Gintaro” ansamblis.

Rašytojas J. Kralikauskas, 
mindauginių romanų laureatas, 
lapkričio 7 d. buvo išleistas pen
sijon. Iki šiol dirbo buhalteriu 
Ontario valdžios tarnyboje. Iš
leistuvių proga jis su žmona bu
vo pagerbti viso departamento 
tarnautojų iškilmingais pietu
mis šauniame restorane, auksi
niu laikrodžiu ir rožėmis (žmo
nai). Ta proga buvo pasakytos 
atitinkamos kalbos, į kurias nau
jasis pensininkas atsiliepė ra- 
šytojišku žodžiu.

lapkričio 15, šeštadienį, , J — —
Prisikėlimo parapijos salėse B B B^^Hi

rengia TRADICINIUS

Bab HB Tr ^B O Hat Bazaro pradžia — 12 v., šokių — 7 v.v. 
■K jy U į Įį • Bufetas veiks nuo 12 valandos

M H ® • Bus šiltų valgių ir įvairių gėrimų
9 Programą atliks Stepo Kairio muzikinis 

ĮĖJIMAS i SOKIUS: suaugusiems - $3.00, vienetas, tautinių šokių grupė "Atžalynas" 
studentams — $1.50 Skautų tėvų komitetas

Lapkričio 16, 
sekmadieni, 
4 vai. po pietų, 
Prisikėlimo 
parapijos salėje

Auka: $8.00 asmeniui; $5.00 
pensininkams ir studentams

Visi maloniai kviečiami dalyvauti

MONTREAL

KONCERTAS
VAKARIENE
PROGRAMOJE: solistai iš Čikagos —

Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis
Jtedu labai sėkmingai šią vasarą koncertavo 
Pietų Amerikoje.
Akompaniatorius — Saulius Cibas iš Bostono

Rengia; Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų rėmėjos

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į TORONTO 
ATEITININKŲ TĖVŲ KOMITETO ruošiamų tradicinį

HavajųI Va kar A
lapkričio 22, šeštadienį, 7 v. vakaro, 
Prisikėlimo parapijos auditorijoje
Programoje: Toronto mergaičių oktetas, turtinga loterija, 
stiprūs gėrimai, skanūs užkandžiai. Šokiams 'gros geras orkestras. RENGĖJAI

BILIETŲ KAINA: 
suaugusiems — $3.00, 
studentams ir 
pensininkams — $2.00

Lapkričio 22, šeštadienį, 7 v. v., Toronto LN
Mindaugo menėje VI. Pūtvio šaulių kuopa rengia

) TRADICINĮ-METINĮ POBŪVI -
KARi'£g MINĖJIMĄ
Programoje: trumpa oficialioji dalis, kurioje kalbą pasakys gen. Lietuvos konsulas dr. J. 

__ ‘vad. rež. A. Dargytės - Byškevičienės, suvaidins smagią 
komediją "Plutelė ir pelės". Veiks bufetas, gausi loterija ir gros 5 asmenų orkestras. 

;_i: $3, studentams ir pensininkams — $2. Atsilankyti maloniai kviečia —
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

Žmuidzinas; teatras "Aitvaras'
2 v. I 
Bilietai: $3, studentams ir pensininkams

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjungos

SUVAŽIAVIMAS
1975 m. lapkričio 28-29-30 d.d. Montrealy

Programoje: susipažinimo šokiai, meno paroda, skaidrių montažai, paskaitos, 
diskusijos, ekskursijos po miestų, ŠALSS valdybos rinkimai, 
iškilmingas balius "Ritz Carlton" viešbutyje

Registracija prasidės lapkričio 27 d., 8 vai. vakaro., "La Salle" viešbutyje, 
1240 Drummond Street

NAKVYNIŲ ir INFORMACIJOS reikalais kreiptis Montrealyje: Rytis Bulota, 4860 Roslyn, 
Montreal, Que. H3W 2L2, Canada; tel. (514) 733-9005; Toronte: Antanas Šileika, 22 Lang
side Ave., Weston, Ont. M9N 3E3; telefonas (416) 244-0080

Nors paštininkai streikuoja, 
“T. Žiburiai” išeina kas savaitę 
reguliariai. Nuo antradienio 12 
v. jie gaunami administracijoje 
Anapilyje. Iki sekmadienio jie 
parduodami Toronto lietuvių 
krautuvėse, L. Namuose ir “Pa
ramoje”. Sekmadienį po pamal
dų Toronto prenumeratoriai 
prašomi atsiųsti kurį nors tau
tietį ir paimti laikraštį visiems. 
Hamiltono prenumeratoriai “T. 
Z.” pasiima “Talkoje” arba pa
rapijos šventovėje po pamaldų. 
Montrealio prenumeratoriai taip 
pat pasiima “TŽ” per bankelius 
arba per parapijas. Panašiai yra 
ir kitose vietovėse — Delhi, 
Londone, Windsore, St. Catha
rines ir kitur. Kol kas nepasie
kiamas lieka užsienis ir vakari
nė Kanados dalis (už Sudburio).

Vietoje gėlių, a.a. Antaninai 
Tamulevičienei Otavoje mirus, 
A. ir P. štuopiai iš Toronto pa
aukojo “T. Žiburiams” $10.

W. Bloor Villager” mėnraš
tis paminėjo dailininkų V. Pet
ravičiaus ir I. Šimkienės dailės 
parodą Toronto L. Namuose ir 
įdėjo jų nuotrauką.

kviečia visus j DAUGIAKULTŪRĮ FESTIVALĮ 
Toronte St. Lawrence Centre — Town Hall
(Front a. Scott St.J

Lapkričio 23, sekmadienį, 8 v.v. matysite
JURGIO JANKAUS 3 veiksmų dramų anglų kalba

"PEILIO ASMENIMIS’*:
(vertė Ona Čerškutė-Spidell) 
Bilietai — teatro kasoje ir pas platintojus

“TŽ” redakcijoje lankėsi Juo
zas Dženkaitis, lydimas p. čeko. 
Jis buvo atvykęs į savo pusbro
lio J. Mačiulio laidotuves. Kurį 
laiką jis gyveno Sudburyje, da
bar — Los Angeles, Kaliforni
joje. Nuolatinis “TŽ” skaityto
jas. — Į savo giminaitės S. So- 
daitienės laidotuves buvo atvy
kęs Vyt. Alksnis iš Niujorko. 
V. Bačėno lydimas aplankė “T.

Žiburius”. — Sol. G. Capkaus
kienė, atvykusi koncertuoti iš 
Montrealio, aplankė “TŽ”, lydi
ma L. Namų valdybos pirm. J. 
Strazdo.

Vladas ir Vera Nausėdai lap
kričio 8 d. Anapilio parodų sa
lėje atšventė 25 metų vedybinę 
sukaktį, dalyvaujant arti šimto 
giminių ir bičiulių.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyrius gruodžio 6 d. rengia litera
tūros vakarą, kuriame dalyvaus ir 
rašytoja B. Pūkelevičiūtė iš Čikagos. 
Lapkričio 9 d. įvyko kat. moterų 
draugijos susirinkimas seselių na
muose. B. Nagienė parodė filmą apie 
Velykų stalą ir vaizdų iš Lietuvos.

Skautės AV par. salėje po 10 ir 11 
v.r. pamaldų sekmadieniais ruošia 
kavutes su pyragaičiais prie gražiai 
papuoštų staliukų. Jos kviečia visus 
pamaldų dalyvius pasivaišinti bei at
sigaivinti.

Sporto klubas lapkričio 22, šešta
dienį, AV par. salėje nuošia vakarą - 
balių. Meninę programą atliks AV 
oktetas. Vakaro pelnas skiriamas 
naujom sportininkų uniformom įsi
gyti ir krepšinio varžyboms organi- 
zuti.

Tautinių grupių parodą rengia 
draugija “L’Accord” 286 St. Cathe
rine Ėst lapkričio 21-29 dienomis. 
Manoma, dalyvaus apie 40 tautybių. 
Kviečiami ir lietuviai. Parodos ren
gėjai apmoka rodinių draudą ir 
transporto išlaidas. Dalyvauti gali 
jauni dailininkai, tautodailės puose
lėtojai ir kiti menininkai. Iniciaty

vos turėtų imtis LB apylinkės valdy
ba ir organizacijos. Rengėjų telefo
nas: Mme Severe 280-3771.

Sol. Gina Capkauskienė - Butkutė 
lapkričio 7-9 savaitgalyje lankėsi To
ronte, kur L. Namų salėje sėkmin
gai koncertavo su sol. V. Verikaičiu. 
Salia solo dainų, jiedu atliko ir ke
letą duetų. Sekmadienį giedojo Ana
pilyje Sumos metu. Lapkričio 30 d. 
G. Capkauskienė rengia savo rečitalį 
Niujorko Carnegie Hali. Ten jai 
akompanuos jaunas muzikas Saulius 
Cibas iš Bostono.

R. M. ir dr. Ilona Maziliauskai lap
kričio 8-9 savaitgalyje buvo nuvykę 
į Torontą, kur turėjo progos daly
vauti čikagiškio “Antro Kaimo” 
spektaklyje.

“Tėviškes žiburiai”, nežiūrint 
paštininkų streiko, išeina regulia
riai. Jų siunta Montreal; pasiekia 
ketvirtadienį arba penktadienį. Pre
numeratoriai prašomi pasiimti laik
raštį P. Adomonio draudos agentū
roje, “Lito” bankelyje ir abiejų pa
rapijų šventovėse po pamaldų.

S. Amerikos lietuvių studentų su
važiavimas įvyks Montrealyje lap
kričio 28-30 d.d. Žiūr. skelbimą.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. L B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

KASOS VALANDOS:

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

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .................. . ....... 11.0%

Taupomąsias $-tas .............. 8.0% Nekiln. turto 10.75%
Term. ind. 1 m. 8.5% Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 2 m. .................. 9.25% Investacines nuo 11 %
Term. ind. 3 m. ..................
Duoda nemokamą gyvybės

9.75% 
apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000

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

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

Mylimai SESUTEI mirus, 
LEONĄ KALINAUSKĄ ir jo šeimą, kartu liūdė- 

dami, nuoširdžiai užjaučia —

A. J. Jankaičiai E. A. Valiūnai
A. A. Juciai L. Č. Senkevičiai

S. Babelienė

Vieneto globėją LEONĄ KALINAUSKĄ,

SESUTEI mirus,
nuoširdžiai užjaučia —

Sktn. Stepo Kairio Muzikinis Vienetas

Dail. H. J. Žmuidzinienės dai
lės paroda buvo atidaryta lap
kričio 8, šeštadienį, 3 v.p.p. Su
sirinkus gausiam būriui dailės 
mėgėjų, iškilmę pradėjo rengė
jų vardu KLK Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo par. skyriaus pirm. 
Br. Sapijonienė, pakviesdama 
tarti žodį centro valdybos pirm, 
dr. O. Gustainienę. Pastaroji pa-
brėžė taurinančią meno galią ir 
moters metus. Išsamų įvadą į 
dailininkės kūrybą padarė rašy
tojas J. Kralikauskas. Jis, pa
kalbėjęs apie dailininkės bio
grafiją, sklaidė kūrybinius jos 
aspektus ir posūkį į savitą mito
loginio pobūdžio kūrybą, plau
kiančią iš lietuviškos pasaulė
jautos ir senosios tradicijos. Su
sirinkusieji gėrėjosi šviesia bei 
sugestyvia dailininkės kūryba ir 
vaišinosi rengėjų paruošta ka
vute. Parodą aplankė labai daug 
tautiečiu sekmadienį po pamal
dų Prisikėlimo Parodų salėje.

“Paramos” ir Prisikėlimo Pa
rapijos Kredito kooperatyvams 
už paramą po $50 ir KLB kraš
to valdybos kultūros komisijai 
už $30 papildymui nepriklauso
mos Lietuvos pašto ženklų re
prezentacinio rinkinio nuošir
di padėka.

Toronto Lietuvių Filatelistų ir 
Numizmatikų Dr-ja

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
aukojo “T. Žiburiams” po $10: 
Kunigunda ir Jonas Dervaičiai 
su šeima iš Hamiltono ir Ona 
V. Kudžmienė su Genovaite 
Kudžmaite taip pat iš Hamil
tono.

“Varpo” choras su savo diri
gentu Jonu Govėdu lapkričio 8 
d. koncertavo Klevelande Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
par. salėje. Koncertą rengė LB 
apylinkė Lietuvių Dienos proga. 
Pradinį žodį tarė rengėjų pirmi
ninkas J. Malskis. Varpiečiai, 
akompanuojami Jane Coop, at
liko 25 kūrinius — harmonizuo-
tas liaudies dainas ir operų iš
traukas. Pasirodė ir atskiri cho
rai — moterų ir vyrų. Jie susi
laukė labai šilto priėmimo. Ren
gėjai juos pavaišino salėje, o 
čiurlioniečiai — L. Namuose. 
Varpiečiai grįžo su labai gerais 
įspūdžiais. Ten ir atgal keliavo 
autobusu. Dabartinę “Varpo” 
valdybą sudaro: pirm. P. Dun- 
deras, nariai — G. Stauskienė, 
O. Narušienė, V. Siminkevičie- 
nė, L. Dambrauskaitė, J. Vaške
vičius, V. Karnilavičius. Choris
tų sąraše yra 63, kelionėje į Kle- 
velandą dalyvavo 55. Jų koncer
to klausėsi pilnutėlė salė tau
tiečių — per 500.

Toronto Vokiečių Namai 
“Club Harmonie” buvo patekę 
į finansinius sunkumus ir artė
jo į bankrotą. Padėčiai atitiesti 
buvo įsteigta speciali draugija 
“The German House Toronto 
Inc.” Ji išleido šėrus po $1000 
ir sutelkė $640.000 skoloms mo
kėti. Iki užsibrėžto milijono do
lerių dar trūksta, bet vajus ei
na gera linkme. Atsirado 360 
šėrininkų. “Club Harmonie” 
buvo įsteigtas prieš 54 metus. 
Klubas 1950-1960 m. turėjo 
4000 narių. Dabar beliko 106 
nariai, turį teisę balsuoti.


