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Tauta ir spauda
Kai iškyla didesnės tautinės problemos, prisimenama ir spau

da. Lietuvių tradicijoje ji užima iškilią vietą, nes tai vertybė, už 
kurią reikėjo kovoti, nes tai jėga, kuri skleidė tautos atgimimą ir 
valstybės prisikėlimą. O ir dabar, esant vienai tautos daliai vergi
joj, kitai išeivijoj, spauda tebėra pajėga, kurios gyvastingumas 
reiškia ir pačios tautos gyvastingumą. Tiesa, atsirado ir kitos ry
šimo pobūdžio jėgos — radijas ir televizija, bet jos daugiau ar 
mažiau yra pajungtos valstybės tarnybai. Totalistiniuose kraštuose 
jos yra visiškoje valdžios kontrolėje, o demokratiniuose — didžių
jų bendrovių rankose. Lietuviai, kaip tauta, mažai tegali jom pasi
naudoti. Prieinamiausią lieka ir toliau spauda. Ja galima pasi
naudoti ir vergijoje, ir laisvėje. Okupacijos metais Lietuvoje buvo 
gaminama pogrindžio spauda, kuri reiškė tautos minti ir valią. Ji 
egzistuoja ir dabar, nes oficialioji sovietinė spauda (periodinė) 
nėra lietuvių tautos, o rusiškos Maskvos spauda. Dalis jos yra 
spausdinama rusų kalba (“Sovietskaja Litva”), kita dalis — lenkų 
ir lietuvių kalbomis. Išeivijai radijas ir televizija yra mažiau priei
nami dalykai, bet spauda — visiems prieinama. Dėlto ji yra tokia 
gausi. Ji tęsia senąją mūsų tautos tradiciją nuo Valančiaus ir Ba
sanavičiaus laikų. Nepriklausomybės laikais Lietuvoje ji buvo su
klestėjusi savo kokybe ir kiekybe, okupacijos laikais nusmuko iki 
sovietinės propagandos lygio ir atsiliko net nuo išeivijos spaudos.

★ ★ ★

Kai pavergta Lietuva tikros savo periodinės spaudos neturi 
(išskyrus slaptąją), pagrindinis svoris tautos sutemų laikotarpyje 
tenka išeivijos spaudai. Tiesa, ji nepasiekia tautos kamieno gim
tajame krašte, tačiau dalis jos yra perteikiama radijo bangomis 
net kelių siųstuvų. Be to, ji daugiau ar mažiau verčia skaitytis ir 
dabarties valdovus, laikančius Lietuvą priespaudoje. Vaiski dienos 
šviesa bado akis ir didžiausiems galiūnams. Žinoma, pagrindinė 
lasivojo pasaulio lietuvių spaudos bazė yra išeivija, kurios misija 
yra kalbėti pasauliui už pavergtuosius tautiečius. Gerai žinome, 
kad išeivija nėra ' isa tauta, kad ji negali laikyti save visos tautos 
likimo lėmėja bei sprendėja, bet gali visdėlto daug prisidėti prie 
tautos reikalų sprendimo ir net iš dalies prie jos likimo raidos 
palenkimo viena ar kita linkme. Pvz. ambasadorius nėra valstybė, 
nėra valdžia, bet gali kalbėti tos valstybės vardu ir savo veikla 
daryti jai įtakos. Panašiai ir išeivija, ypač kritiškais momentais, 
gali prabilti visos tautos vardu, išvystyti atitinkamą politinį bei 
moralinį spaudimą. Tokioje misijoje neabejotinai iškyla spaudos 
vaidmuo. Jeigu jinai yra pakankamai įžvalgi ir sugeba orientuojs, 
atlieka istorinės reikšmės uždavinį, tampa tautos šaukliu ir kelro
džiu. Bet jeigu ji nepajėgia pakilti virš kasdieninių ginčų, lieka 
bereikšme ar mažareikšme. Dar blogiau būna tais atvejais, kai 
spauda, užuot jungusi bei stiprinusi tautą ar jos dalį, tampa nuo
dais, veikiančiais naikinančio priešo naudai.

★ ★ ★

Taigi, spaudos veikmė yra dviašmenė — pozityvi ir negatyvi. 
Pastaroji lietuvių tautos gyvenime yra ardantis veiksnys. Tokios 
spaudos yra gausu pavergtoje Lietuvoje, kiek mažiau išeivijoje. 
Jeigu Lietuvoje dabartiniu metu ji yra neišvengiama, tai bent 
išeivijoje jos neturėtų būti. Tautos išlikimui svarbi yra stiprinanti, 
kelianti jėga, t.y. pozityvi spauda, o ne tautinį organizmą nuodi
janti negatyvi spauda. Pozityviosios spaudos misija turėtų būti pa
naši į biblinių pranašų laikotarpio uždavinį, būtent, suprasti situa
ciją, ją objektyviai įvertinti, stiprinti tautos moralę, turėti drąsos 
skelbti tiesos žodį ir žvelgti ateitin. Žinoma, pozityvioji spauda nie
kad negali būti pranašų centrine — to niekas iš jos ir nesitiki, bet 
ji gali ir turi būti vadoviniu rodikliu ypač tautos sutemose. Jeigu 
ji to lygio nepasiekia, lieka grupių ar asmenų sekėja, slenkančia iš 
paskos. Tuo atveju ne spauda rodo kelią, bet jai rodo jį kiti. Ji 
tampa kasdienybės veidrodžiu, kuriame atsispindi ginčai bei gin- 
čeliai, asmeninės ambicijos, bet nėra šviesos, kurios pasigenda 
tautiečiai, ypač sunkesniais tautos gyvenimo momentais. Visi no
rime, kad lietuviškoji spauda egzistuotų, bet kartu laukiame, kad 
ji būtų tinkamo lygio. Ne kiekvienas spausdintas lapas yra jau1 
spauda tikrąja prasme. Tokių gali atsirasti daug. Mūsų gyvena
mam laikotarpiui ypač svarbu ne tiek gausi, kiek savo misiją su
prantanti ir ją pajėgianti vykdyti spauda. Pr. G.

Išlaidos olimpiadai |

Pasaulio įvykiai |
ISPANIJOS DIKTATORIUS GEN. FRANCISCO FRANCO MIRĖ lap

kričio 20 d., baigdamas 83-čiuosius savo amžiaus metus. Mirties 
agonija truko 33 paras. Savo politiniame testamente, rašytame 
spalio 17-20 d.d., įpėdiniui princui Juan Carlos jis rekomendavo 
tęsti jo politiką. Trečią dieną po mirties princas buvo prisaik
dintas ir perėmė krašto valdžią kaip karalius Juan Carlos, po 44 
metų grąžindamas Borbonų dinastiją Ispanijai. Savo pirmajame 
žodyje naujasis 37 metų amžiaus karalius pranašavo naują erą 
Ispanijai, žadėdamas saugoti konstituciją ir laikytis teisingumo. 
Karalius J. Carlos rankas betgi gerokai saistys tos konstitucijos 
paragrafai. Nors oficialiai jis bus laikomas vyriausiuoju krašto 
vadu, visus jo sumanymus turės patvirtinti ar atmesti 17-kos narių

Kvebeko provincijos vyriau
sybė perėmė iš Montrealio mies
to bei jo burmistro J. Drapeau 
visų pasaulinės olimpiados įren
ginių kontrolę. Tai padaryti ją 
privertė iki bilijono dolerių pa
kilusios išlaidos ir jau $600 mi
lijonų pasiekęs numatytas defi
citas. Burmistras J. Drapeau vi
soms olimpiados išlaidoms buvo 
numatęs tik $310 milijonų. To
kia sąmata abejojantiem kriti
kam jis buvo viešai pareiškęs, 
kad jai peržengti esanti tokia 
galimybė, kaip vyrui pagimdyti 
kūdikį. Jis taipgi užtikrino 
premjerą P. E. Trueadu, jog 
olimpiados išlaidoms padengti 
nereikės federacinės paramos. 
Kvebeko premjeras R. Bouras
sa olimpiados reikalus paveda 
specialiai įsteigtai Olimpinių 
Įrenginių Tarybai, kurios vado
vu paskirtas Kvebeko miestų 
reikalų ministeris V. Goldbloo- 
mas. Jį jau 1973 m. burmist
ras J. Drapeau buvo pavadinęs 
“muse košėje” dėl pareikštų 
abejonių olimpiados planų įgy
vendinimu. Didžiausią proble
mą naujiesiems olimpiados tvar
kytojams sudaro pagrindinis 
stadijonas, kurį nebus lengva 
užbaigti iki olimpiados pradžios 

1976 m. liepos 17 d. Jo išlaidos 
jau prašoko $600 milijonų, dvi
gubai pralenkdamos visą bur
mistro J. Drapeau olimpinę są
matą. Vien tik paryžiečiui archi
tektui R. Tailibertui už projektą 
reikės sumokėti apie $40 mili
jonų. šį architektą buvo pasirin
kęs pats J. Drapeau ir prie jo 
honoraro pridėjęs 5% nuo sta
tiniu vertės. Olimpinių Įrengi
nių Taryba pirmiausia žada at
sisakyti 22 gyvenamųjų namų 
augščio stiebo, užtraukiamo ir 
atitraukiamo stogo stadijonui. 
Taryba olimpiados metu stadi- 
jono įrenginių tvarkymą perleis 
olimpiniam komitetui, bet po 
olimpiados stadijonas vėl grįš 
jos žinion.

Premjeras P. E. Trudeau po 
šių persitvarkymų vėl užtikrino 
kanadiečius, kad jo federacinė 
vyriausybė neįsijungs į olim
piados administravimą ir nepri
sidės prie deficito padengimo. 
Pasak premjero P. E. Trudeau, 
ir Montrealio miestas, ir Kve
bekas buvo įsipareigoję sureng
ti olimpiadą be deficito. Kito
kios nuomonės yra separatisti
nės Kvebeko partijos vadas R. 
Levesque. Jis daro atvirą spau- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Dailininkai Anastazija Tamošaitienė ir Antanas Tamošaitis savo kūrinių parodos metu Hamiltone spalio 7 -12 
dienomis demonstruoja žiūrovams gobelenų audimo meną

Europoje slankioja baisi šmėkla
Jono Jurašo liudijimas tarptautiniam tribunolui Kopenhagoje

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Šitas klausimas pritaikomas ne 

tik dvasiniam visuomenės gyve
nimui, kur jis labiausiai jaučia
mas, bet ir ūkiniam, moksli
niam, kūrybiniam — visur, kur 
pažangos siekiai atsimuša į kur
čią sukaulėjusių įstatymų, me
lo, neteisybės ir prievartos sie
ną.

Aš pats asmeniškai savo gy
venime buvau privertas išspręs
ti šitą dilemą. Būdamas savo kū
rybinių laimėjimų, karjeros ir, 
gal būt, meistriškumo viršūnėje, 
supratau, kad toliau nebegaliu 
daryti kompromisų su savo sąži
ne “neišvengiamų” nuolaidų 
kaina, sunaikinančia pačią indi
vido prigimtį, pirkti teisę į tik
rų sielos apsireiškimų trupinius, 
gyventi dvilypiu gyvenimu. Net 
jeigu tai pateisinama aukštais 
idealais: išsaugoti žudomą tau
tos kultūrą, tarp melo srautų 
kartais prašnabždėti tiesą, pusę 
tiesos, ketvirtadalį tiesos, pa
laipsniškai susmulkėjančios iki 
neatpažįstamos sumaišytos sub
stancijos melo dulkelių.

Sovietinės okupacijos trisde
šimtmetis atnešė lietuvių tautai 
nepataisomą žalą. Dešimtys 
tūkstančių deportuotųjų, nukan
kintų sovietiniuose vergiškų 
“komunizmo statybų” lageriuo
se; tradicinio Lietuvos žemės 
ūkio suardymas nusikaltėlišku, 
prievartiniu žemės sukolektyvi
nimu; krašto ištekliais nepatei
sinamas pramoninimas, turįs 
vienintelį tikslą — asimiliuoti 
beribėje sovietinės imperijos 
erdvėje; Lietuvos pavertimas 
kolonija, kur prievartaujamos 
pagrindinės žmogaus teisės — 
informacijos, judėjimo, spau
dos, rinkimų, sąžinės ir kitos 
laisvės. Štai sąrašas, toli gražu 
nepilnas, kurį reikia parodyti 
Lietuvos ir viso Pabaltijo sovie
tinei valdžiai.

Okupacijos išdavoj mano tri- 
milijoninė tauta šiandien suka
pota į tris kraujuojančias dalis: 
viena dalis gyvena savanoriško

je ar priverstinėje tremtyje, 
laukdama laisvės valandos; ant
ra — didžiausioji dalis veda ver
gišką gyvenimą gimtajame kraš
te, netekdama vilties ir tikėji
mo pasaulio teisingumu; gi tre
čioji, jau nebemaištaujančioji 
dalis, kurios kaulai ilsisi nežino
muose milžiniško kančių salyno 
pakraščiuose, turi pačias rea
liausias galimybes susijungti su 
savo broliais ir seserimis ... 
anapus gyvenimo.

Lietuva skaldoma ir iš vidaus 
okupantų trisdešimtmetinėmis 
pastangomis pakeisti lietuvišką
ją savimonę apgaulinga “tary
binio žmogaus” idėja. Anksčiau, 
Stalino laikais, buvo' veikiama 
paprasčiau — išplėšiant gyvy
bę. Dabar išplėšiama tautybė, 
dvasingumas. Tautybė, kaip ją 
suprantame tikra žodžio pras
me, pakeista klasių kovos bai
dykle.

Okupacija atnešė žalą ne tik 
lietuvių tautai, bet ir tautinėm 
mažumom, taikiai gyvenusiom 
Liętuvoje iki 1940 m. be sker
dynių, naciškų nuotaikų, pogro
mų. Netgi hitlerinės okupacijos 
laikais Lietuva buvo vienintelis 
okupuotas kraštas, kuriame ne
buvo SS legiono, kad ir kaip na
ciai stengėsi sutepti mūsų ran
kas krauju. Tik pavieniai išsi
gimėliai nuėjo išlaižyti atėjūnų 
dubens. Sovietiniams pavergė
jams sekasi geriau: jie jau daž
nai išsiverčia be savo pastangų, 
prisiauginę savo kadrus iš tų, 
kurie atvirai įsikibo ant tautos 
kaklo užnertos virvės.

Betgi yra žmonių, kurie Tė
vynę myli labiau už gyvenimą. 
Tokie tikri laisvės kankiniai 
yra:

Petras Paulaitis, atliekąs “lie
tuviškąją bausmę” nuo 1947,

Petras Paltarokas—nuo 1950, 
Klemensas Širvys — nuo 1952, 
Liudvikas Simutis—nuo 1955. 
Jų kiekvieno biografija galė

tų būti literatūrinio, dorinio ar 
politinio nagrinėjimo dalykas. 
Pavyzdžiui, Liudvikas Simutis, 

g. 1935, tautinio pogrindžio da
lyvis, dar vaikystėje susirišęs su 
“miško broliais”. Sukaustytas 
sunkios ligos (stuburo džiova), 
ligoninėje suimtas, tardomas ir 
teisiamas. Ypatingo posėdžio pa
smerktas myriop, vėliau sušau
dymą pakeitus 25-riais metais 
lagerio. Dar 1958 m. gydytojų 
komisijos stovykloje pripažintas 
nepagydomu ir pasiūlytas jį pir
ma laiko paleisti, bet kalinamas 
iki šiandien. Ligi bausmės galo 
jam dar liko šešeri metai. Jis 
— invalidas, bet administraci
jos vis tiek verčiamas dirbti. (L. 
Simučio raštą SSSR AT-ai iš- ' 
spausdino E. Kuznecovas savo 
“Dienoraščiuose”).

Kitas pavyzdys—Petras Pau
laitis, g. 1904 . . .. 1947 patekęs į 
Čekos rankas, jis buvo devynis 
mėnesius papulkininkio Zacha- 
rovo tardomas ir kankinamas. 
Sekė tradicinis nuosprendis — 
25 metai. Po trumpos pertrau
kos 1957 m., kai buvo išleistas 
į laisvę, sutrumpinus bausmės 
laiką, iš naujo nuteistas 25 me
tams ir išsiųstas į antrąjį griež
to režimo langpunktą Mordovi- 
joje. “Už kenksmingus ryšius su 
jaunimu” — šešiems mėne
siams į griežto režimo zoną. Vie
toj šešių mėnesių Paulaitis bu
vo laikomas akmeniniame mai
še 12 metų! Ir tik neseniai per
vestas atgal į griežto režimo 19 
zoną. 1963 m. tūlas MVD majo
ras Svjatkinas Paulaičiui pasiū
lė parašyti straipsnį — “Atkir
tis šmeižikams iš Vakarų”. Už 
tai žadėjo palengvinti jo likimą. 
Kai Paulaitis pasiūlymą atmetė, 
Svjatkinas pasakė: “Jūs čia žū
site. Niekada neišeisite į laisvę, 
galite man patikėti”. Paulaičiui 
dabar 70 metų, kalėti liko 9 me
tai. Majoras gali būti teisus.

Nemenka pralieto kraujo 
duoklė, daug gyvybių atiduota 
ir atiduodamos už negęstančią 
laisvės idėją. Mano slopinama 
tėvynė neturi vilties susilaukti 
pagalbos ar bent elementaraus 

(Nukelta į 2-rą psl.) 

Krašto Taryba, o visiems nuta
rimams reikės premjero, parla
mento pirmininko arba Krašto 
Tarybos pirmininko pritarimo. 
Net ir naujo premjero karalius 
J. Carlos negalės pasirinkti sa
vo nuožiūra. Jis turės pasiten
kinti viena pavarde iš trijų, ku
rias jam pateiks Krašto Taryba. 
Krašto apsaugos reikaluose pa
grindinis žodis taip pat teks ne 
karaliui J. Carlos, o Krašto Ap
saugos Tarybai. Vyriausiuoju 
falangistų Tautinio Sąjūdžio va
du buvo pats gen. F. Franco. 
Dabar šias pareigas perima ne 
karalius, bet premjeras, kuriuo 
niekada negalės tapti J. Carlos. 
Velionies gen. F. Franco palai
kus aplankė ir laidotuvėse daly
vavo šimtai tūkstančių ispanų. 
Jie palaidoti Kritusiųjų Slėny
je, pilietinio karo aukoms skir
tame paminkliniame kalnų an
samblyje prie Madrido.

NEAIŠKI ATEITIS
Didžiausią problemą karaliui 

J. Carlos sudaro neaiški Ispani
jos ateitis, nes po 36 metų savo 
veiklą vėl pradės lig šiol ■ už
draustos kairiosios partijos. 
Stipriausiomis tenka laikyti Pa
ryžiuje būstinę turinčią ispanų 
kompartiją ir Ispanijos socialis
tus. Abi šios partijos yra atme
tusios susikirtimais grįstą poli
tiką. Spėjama, jog demokrati
niuose rinkimuose komunistai 
galėtų gauti 15% balsų, socia
listai — 30%. Terorizmu jau 
prieš gen. F. Franco mirtį rė
mėsi separatistinės baskų gru
pės ir maoistai. Ispanijos kalė
jimuose šiuo metu yra apie 
2.000 politinių kalinių. Karalius 
J. Carlos, atrodo, yra linkęs pa
skelbti jiems visuotinę amnesti
ją, bet kažin ar su tokia minti
mi sutiks gen. F. Franco paliki
mo saugotojai.

EKONOMINE KONFERENCIJA
Šešių valstybių vadai — JAV 

prez. G. Fordas, Japonijos 
premjeras T. Miki, Prancūzijos 
prez. V. G. d’Estaingas, Brita
nijos premjeras H. Wilsonas, V. 
Vokietijos kancleris H. Schmid- 
tas ir Italijos premjeras A. Mo
ro užbaigė ekonominę konfe
renciją Prancūzijoje, Rambouil
let pilyje. Baigminiame prane
šime pabrėžiamas susitarimas 
neleisti perdidelio svyravimo 
Amerikos doleriui, skatinti mui
tų sumažinimą ar net ir visišką 
jų panaikinimą prekyboje, už
baigti iki 1977 m. Ženevoje 
įstrigusią tarptautinę prekybos 
konferenciją.

BOMBOS AUSTRALIJOJE
Rinkiminį vajų Australijoje 

sudrumstė trys bombos laiškuo
se. Visi trys laiškai buvo pasiųs
ti iš Sydnėjaus priemiesčio. 
Vienas jų — laikinai premjero 
pareigas einančiam M. Frase- 
riui, antras — Queenslando 
premjerui J. Bjelke-Petersonui, 
trečias — Australijos guberna
toriui J. Kerrui. Dvi bombos bu
vo surastos tikrinant laiškus ir 
padarytos nepavojingomis. Du 
valdžios tarnautojus sužeidė 
Queenslando premjerui J. Bjel
ke-Petersonui skirta bomba. At
rodo, jos turi ryšį su iš pareigų 
pašalinto darbiečių premjero G. 
Whitlamo šalininkais. Pastarie
ji gubernatorių J. Kerrą kaltina 
konstitucijos pažeidimu, prem
jero M. Fraserio nekenčia dėl jo 
veiksmų, privedusių prie G. 
Whitlamo atleidimo, o Queens
lando premjeras J. Bjelke-Pe- 
tersonas taip pat yra pasižymė
jęs kaip aiškus darbiečių prie-

®-----------------------------------------------------------------------------

šas. Viešosios nuomonės tyrė
ju duomenimis, parlamento rin
kimus greičiausiai laimės dar- 
biečiai ir iš premjero pareigų 
atleistas jų vadas G. Whitlamas. 
Net 56% apklausinėtų austra
lu pasisako už darbiečius, tik 
29%.— už M. Fraserio libera
lus ir jų koaliciją su krašto par
tija.

NAUJA ĮTAMPA
Portugalijos premjeras admi

rolas J. P. de Azeveda sustabdė 
šeštojo ministerių kabineto 
veiklą, kol prez. F. da Costa 
Gomes neužtikrins netrukdomo 
vyriausybės darbo. Premjero 
rūmus net 36 valandas buvo ap
supę streikuojantys statybinin
kai, reikalaudami augštesnio at
lyginimo. Nei prezidentas, nei 
revoliucinė karininkų taryba ne
atsiuntė kariuomenės premje
rui išlaisvinti. Po premjero J. 
P. de Azevedos ultimatumo ko
munistai su savo šalininkais ap
supo prezidentūrą, reikalauda
mi premjero J. P. de Azevedos 
pašalinimo ir naujos vyriausy
bės. Jie taipgi pasisako prieš 
numatytą Lisabonos karinių da
linių komendanto gen. O. S. de 
Carvalho pakeitimą nuosaikes
niu brigados gen. V. Lourencu. 
Beveik visa Lisabonos įgula yra 
kairiųjų pažiūrų.

ATMETA KONTROLĘ:
Maskvos kontrolę atmetė ita

lų kompartijos vadas E. Berlin- 
guer ir prancūzų kompartijos 
vadas G. Mareliais. Romoje pa
sirašytame bendrame praneši
me, kurį jiedu pavadino istori
niu dokumentu, griežtai pasisa
koma prieš betkokį užsienio ki
šimąsi į abiejų kompartijų vi
daus reikalus. Kelio į valdžią 
jie žada siekti demokratiniais 
metodais, šis dokumentas buvo 
aiškus prancūzų bei italų komu
nistų atkirtis į Maskvoj mestą 
kaltinimą, kad kaikurios V. Eu
ropos kompartijos praranda sa
vo tikrąjį veidą koalicijose su 
nekomunistinėmis partijomis.

PREZ. G. FORDO VARŽOVAS
Buvęs filmų aktorius Ronald 

Reagan, du kartus išrinktas Ka
lifornijos gubernatorium, oficia
liai paskelbė savo kandidatūrą 
i JAV prezidentus. Kadangi R. 
Reaganas yra respublikininkas, 
tai praktiškai reiškia kojos kiši
mą taip pat kandidatuoti pasi
šovusiam prez. G. Fordui. Res- 
publikininkai dabar jau turi du 
kandidatus, iš kurių jiems teks 
išsirinkti vieną. Lig šiol tokiais 
atvejais visada laimėdavo jau 
prezidento pareigas einantis as
muo, bet šį kartą G. Fordas pre- 
zidentūron yra patekęs be rin
kimų, kaip buvusio prez. R. Nik- 
sono pasirinktas vicepreziden
tas. R. Reaganas yra konserva
tyvių pažiūrų respublikininkas, 
kietos linijos šalininkas, Kali
fornijos valstijoje sugebėjęs ap
karpyti išlaidas, subalansuoti 
biudžetą ir netgi palikti pertek
lių. Praėjus tik keliom valan
dom po kandidatūros paskelbi
mo, pistoletą į R. Reaganą Mia- 
mio mieste nukreipė 20 metų 
amžiaus studentas M. L. Car- 
vin. Kai saugumiečiai jį nugink
lavo, paaiškėjo, kad tas pisto
letas tebuvo plastikinis žaislas. 
Vėliau M. L. Carvin buvo apkal
tintas ir telefoniniais grasini
mais prez. G. Fordui bei vice- 
prez. N. Rockefelleriui. Jis rei
kalavo paleisti Lynette From- 
me, suimtą Sacramento mieste 
už šūvį į prez. G. Fordą.
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Q RELIGINIAME GYVENIME
* APIE VATIKANO LAIKYSENĄ 

Helsinkio konferencijoje platesnę in
formaciją paskelbė "Herder Korres- 
pondenz” 1975 m. 9 nr. Paulius VI 
dar prieš konferenciją buvo pareiš
kęs, kad tai būsiąs reikšmingas tarp
tautinis aktas, siekiąs geresnio sugy
venimo tarp Įvairių tautų. Vatikano 
radijas Helsinkio konferenciją ver
tino kaip pozityvų žingsnį, nes dvie
jose vietose mini ir tikybinę laisvę. 
Pačioje konferencijoje Vatikanui at
stovavo arkiv. A. Casaroli, kuris vie
nam posėdžiui ir pirmininkavo. Savo 
kalboje jis pabrėžė, kad Vatikanas 
konferencijoje dalyvauja ne tik kaip 
maža valstybėlė, bet ir kaip “ypatin
go pobūdžio” jėga, nesiribojanti vien 
politika ir Europa. Vatikanas norįs 
dalyvauti valdančiųjų pastangose iš
laikyti taiką. Jo manymu, Helsinkio 
konferencija nesanti dabartinės Eu
ropos padėties patvirtinimas. Jis iš
reiškė pageidavimą, kad tais atvejais, 
kur "teisingumas arba teisėti tautų 
lūkesčiai reikalauja, toji padėtis bū
tų peržiūrėta arba bent galimybė tai
kios raidos ateityje būtų palikta.” 
Arkiv. A. Casaroli kvietimas vienos 
minutės susikaupimui, pasak "H. 
Korrespondenz”, įspūdingai parodė, 
kad Vatikanas nepamiršo tų, kurie 
Helsinkio konferencijoje negalėjo 
prabilti. — Visdėlto Vatikano radi
jas, komentuodamas Helsinkio dekla
racija dar prieš jos pasirašymą, ša
lia pozityvosios pusės, išreiškė ir 
abejonę dėl jos veiksmingumo. Toji 
abejonė jau pildosi, nes kraštuose už 
geležinės uždangos religijos perse
kiojimas nė kiek nesušvelnėjo.

* LATERANO BAZILIKOS DE
DIKACIJOS šventės proga Paulius 
VI atnašavo iškilmingas Mišias Late- 
rano aikštėje ir pamokslo metu pa
reiškė, kad komunizmo plitimas Ro
moje nepriimtinas. Tai pirmas tiesio
ginis jo pasisakymas prieš komuniz
mą Romoje. Jo, kaip Romos vysku
po, susirūpinimas nėra be pagrindo, 
nes per praėjusios vasaros rinkimus

> net 35% Romos gyventojų balsavo 
už komunistus.

* MOTERŲ I KUNIGUS ŠVEN 
TINIMO klausimu kilo susirūpinimas 
tiek anglikonų, tiek ir katalikų tar
pe, ar tai nepakenks šių abiejų reli
gijų pokalbiams, vedantiems į tikėji
mo vienybę. Amerikietės Elizabeth 
Ynn Seton kanonizacijos proga dviem 
anglikonų atstovam — vysk. J. Stuart 
Wetmore ir vysk. David L. Leighton 
— kardinolas Jan Willebrands pa
reiškė, jog katalikai nepasitrauktų 
iš tarptautinės anglikonų-katalikų 
teologinės komisijos, jeigu angliko
nai oficialiai leistų moteris įšventin
ti kunigais savo 1976 m. visuotinia
me suvažiavime. Jis betgi pridūrė, 
kad toks anglikonų mostas bent lai
kinai taptų skaldančia apraiška vie
nybės siekiančiuose pokalbiuose. Jis 
pranešė, jog tuo reikalu parašęs laiš
ką anglikonų primui Canterbury ar
kivyskupui Donald Coggan ir siūlęs 
sudaryti tam reikalui tirti bendrą 
anglikonų-katalikų komisiją. Ta ko
misija turėtų į šį klausimą žiūrėti 
ne kultūriniu, socialiniu ar discipli
nos požiūriu, bet grynai teologiniu. 
Jis skatino, kad nebūtų pasiduodama 
sociologiniam spaudimui ryšium su 
moterų sąjūdžiu. Pasak kardinolo, 
anglikonų vyskupai visuotiniame sa
vo suvažiavime 1976 m.» turėtų ne
užmiršti ir kitų krikščioniškųjų ti
kybų pažiūrų šiuo klausimu. Apla
mai, kardinolo manymu, galima rem
tis Šv. Rašto argumentu prieš mote
rų šventinimą kunigais, tačiau antro
pologiniai įrodymai yra silpni ir ne
sektini. Kalbėdamas apie anglikonų- 
katalikų teologų komisijos pareiški
mus Eucharistijos bei Kunigystės 
klausimu, jis pabrėžė, jog turėtų būti 
daugiau paryškintas aukos elementas 
Eucharistijoje ir sakramentinė Kuni
gystės prigimtis. Jeigu tolimesniame 
Kunigystės šventimų tyrinėjime pa
aiškėtų, jog abejonė dėl anglikonų 
šventimų yra grynai istorinio pobū
džio, tai reikalas lengvai išsispręstų. 
Svarbiausia tuo atveju kliūtis pasi
liktų Romos vyskupo primato pripa
žinimas. Vysk. Wetmore, pateikda
mas šiuos kardinolo pareiškimus 
JAV anglikonų vyskupų susirinki
mui, siūlė išnaudoti visas progas bei 
galimybes pokalbiams tarp augštojo 
rango abiejų religijų dvasiškių, su
formuluoti atsakymą į kard. Wille
brands pareikštas nuomones, pagrei
tinti anglikonų Kunigystės šventinių 
studiją ir įtraukti šv. Elzbietą Seton 
į anglikonų maldyną kaip šventąją.

* KANADOJE RELIGIJOS ĮTA
KA mažėja. “Gallup Poll” paskelbė 
duomenis kanadiečių apklausinėjimo, 
kuriame šiais metais net 69% buvo 
tokios nuomonės. Pernai taip manė 
68% apklausinėtųjų. Iš kitos pusės 
18% pasisakė maną, kad religijos 
įtaka pradedanti didėti. Pernai taip 
galvojo tik 12%. Optimistiškiau re
liginės įtakos klausimu pasisakė as
menys žemiau 50 m. amžiaus. Ap

klausinėtas buvo 1.041 asmuo, todėl 
reprezentacinis Kanados gyventojų 
tikslumas yra 4% riboje.

* PRANCŪZIJOJE praktikuojan
čių katalikų skaičius kasmet mažėja. 
Pagal atliktus apklausinėjimus, 1971 
m. kiekvieną sekmadienį į Mišias at
eidavo 22% visų Prancūzijos katali
kų, o 1975 m. — 16%; retkarčiais 
1971 m. ateidavo 27%, o 1975 m. — 
26%; specialiom retom progom: 1971 
m. — 35%, o 1975 m. — 51%; nie
kada pamaldų nelankydavo: 1971 m. 
— 14%, o 1975 m. — 7%. Ir anks
tesniais laikais Prancūzijoje nebuvo 
labai imponuojantis vaizdas: 1952 m. 
reguliariai sekmadieniais į pamaldas 
ateidavo 37%, o 1968 m. — 25% vi
sų Prncūzijos katalikų. Kadangi ka
talikai sudaro 85% visų Prancūzijos 
gyventojų, tai reiškia, jog šiais me
tais pamaldas reguliariai sekmadie
niais lanko apie 7 milijonai tikin
čiųjų. Pagal tą patį apklausinėjimą, 
apie 3 milijonai tikinčiųjų pasitenki
na reguliariu Mišių stebėjimu tele
vizijoje. Kiti apklausinėjimo duome
nys rodo, kad tik 43% prancūzų ka
talikų tiki, jog Kristus yra Dievas, 
o 34% Jo dieviškumą neigia. Pašau
kimų į kunigus skaičius irgi mažėja: 
1963 m. į seminarijas įstojo 917 kan
didatų, 1968 m. — 789, 1970 m. — 
402, 1971 m. — 265, 1972 m. — 243, 
1973 m. — 151, 1974 m. — 194. Ku
nigų buvo įšventinta: 1963 m. — 573, 
1968 m. — 461, 1970 m. — 285, 1973 
m. — 219, 1974 m. — 170.

* KARD. JOHN HEENAN, West- 
m'nsterio arkivyskupas ir Anglijos 
bei Valijos katalikų vadovas, mirė 
1975 m. lapkričio 8 d., būdamas 70 
m. amžiaus. Jis buvo pagarsėjęs 
krikščionių vienybės šalininkas ir at
kaklus komunizmo priešas, pasmer
kęs daug kartų komunistinius reži
mus, kurie persekioja tikinčiuosius 
Rytų Europoje. Kai Vatikanas varžė 
ir draudė kard. Mindszenty prabilti 
prieš komunizmą, kard. Heenan pri
ėmė jį iškilmingai savo katedroje ir 
pats prabilo už jį, pasmerkdamas da
bartinius tikinčiųjų persekiojimus 
komunistų užimtuose kraštuose. Jis 
buvo gimęs 1905 m. netoli Londono. 
Kunigu įšventintas 1930 m., o vysku
pu —-. 1951 m. Pirmiausia valdė 
Leeds vyskupiją, paskui Liverpool,
1963 m. tapo Westminsterio arkivys
kupu, 1965 m. buvo pakeltas kardi
nolu. Pirmiausia jis išgarsėjo dar 
prieš karą darbuodamasis Londono 
neturtingųjų tarpe, o karo metu rū
pinasi subombarduotųjų Londono 
kvartalų žmonėmis. Jis aštriai smer
kė nacių vykdomą žydų persekiojimą 
bei naikinimą, bet lygiai smerkė ir 
komunistų nusikaltimus. Su komu
nizmu jis buvo labai gerai susipa
žinęs. Net du kartus jis lankėsi slap
tai Sovietų Sąjungoje — 1936 ir
1964 m. Abu kartu jis ten lankėsi 
kaip psichiatras, besidomįs savo 
mokslo sritimi Sovietų Sąjungoje.

* DR. TOM DOOLEY prieš 20 
metų buvo pagarsėjęs gydytojas-misi- 
jonierius. Jis mirė besidarbuodamas 
Laose ir Kambodijoje. Dabar nori
ma paskelbti jį palaimintuoju. Pir
muosius žingsnius pradėjo ir tuo rei
kalu rūpinasi kun. Angelo Mitri, ob- 
latų vienuolijos postulatorius. Pasi
rodo, dr. Dooley visą laiką savo mi- 
sijiniame darbe glaudžiai bendra
darbiavo su šios vienuolijos nariais 
ir net tapo tos vienuolijos garbės na
riu. Jau daugelis jį pažinojusių as
menų yra pasiuntę laiškus į Vatika
ną, prašančius jį paskelbti palaimin
tuoju.KUN. J. STS.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas.
SUPERIOR SAUSAGE CO.
1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

Europoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dėmesio ir užuojautos iš užsie
nio. Mūsų viltis — jaunimas, 
bręstantis laisvės dvasia, vieny
bėje su visomis pavergtomis 
tautomis, įskaitant ir rusų tautą.

Po daugelio metų slogios ty
los ir, regis, pavojingo nuolan
kumo rusenusi tautos liepsna 
tvykstelėjo nelaukta jėga. Tam
sioje nevilties naktyje įsipliekė 
gyvasis Romo Kalantos deglas. 
Jis uždegė save, savo devynio
likmetę gyvybę, kad nušviestų 
kelią savo jauniems bendraam
žiams, gimusiems nelaisvėje. 
Tūkstantinės minios jaunų de-
monstrantų, siaučiamų juos laz
domis mušančių kareivių, 1972 
pavasarį iškėlė šūkį: “Laisvę 
Lietuvai”.

1970-ji metai žymi naują lie
tuviškosios rezistencijos tarps
nį. Jo vėliava — orumas ir tikė
jimas.

1971 m. teisme pasakytoji jū
reivio Simo Kudirkos kalba ėjo 
iš lūpų į lūpas, kaip stulbinan
tis praregėjimas: apsigynimo 
kalboje, virtusioje kaltinamuoju 
aktu režimui, jis atmetė kaltini
mą tėvynės išdavimu, nes jo tė
vynė — Lietuva. Sovietinė so
cialistinė respublika nusikaltė
liškos imperijos sudėtyje — tai 
melas ir neteisybė. Šito drąsaus 
vyro likimas tapo žinomas visa
me pasaulyje.

Naujausiais statistiniais duo
menimis, Lietuvoje šiuo metu 
gyvena 3,3 mil. gyventojų. Jei
gu nebūtų buvęs vykdomas ge
nocidas, tai jau 1959 m. būtų 
buvę 5,5 mil. lietuvių (su prie
augliu).

Lietuvių tauta dėl genocido 
perpus sumažėjo. Per 20 metų 
laikotarpį Lietuva neteko 1.239.- 
000 tėvynainių. Vien 1941-1959 
laikotarpyje nuo sovietų nuken
tėjo apie 1.090.000 Lietuvos 
žmonių:

1941 deportuoti į SSSR 35.- 
000

1941 evakuoti į SSSR 5.000 
1941 sovietų nužudyti 1.200 
1942-45 karo aukos 25.000 
1945-58 deportuoti 260.000 
1944-53 žuvę partizanai 30 - 

40.000
1949-59 perkelti į kitas res

publikas 30.000
Viso išvežta iš Lietuvos apie 

400.000 lietuvių.
Vokietijoje, nežiūrint pralai

mėto karo, gyventojų skaičius 
1939-59 m. padaugėjo 4,3 proc., 
Olandijoje 29,9 proc., SSSR — 
10,1 proc., Lietuvoje jis ne tik 
visiškai nepaaugo, bet sumažė
jo 13,7 proc.

1973 m. KGB organai prieš 
lietuvių kraštotyrininkų draugi
ją pravedė plačią akciją, savo 
apimtim prilygstančią “LKB 
Kronikos” persekiojimui. 1973. 
III. 27 d. 8 vai. ryto trijuose 
Kauno, Vilniaus ir Rygos mies
tuose buvo suimta daugiau kaip 
100 asmenų — kraštotyrininkų 
draugijos narių. Po 11 mėnesių 
užtrukusio tardymo, kurio išda
voje minėtoji draugija buvo su
naikinta, buvo paskelbti nuo
sprendžiai penkiems asmenims:

Š. Žukauskui, g. 1950, buv. 
Medicinos fakulteto VI kurso 
studentui — 6 metai griežto re
žimo lageryje;

A. Sakalauskui, g. 1938, Poli
technikos instituto dėstytojui 
— 5 m.;

V. Poviloniui, g. 1947, inži
nieriui - technologui — 2 m. 
griežto režimo;

A. Mackevičiui, g. 1949, KPI 
studentui — 2 m. lagerio;

I. Rudaičiui, g. 1911, gydyto
jui — 3 m. griežto režimo.

Bausmės atlikimo vieta — So- 
likamskas, Permės sritis.

Š. Žukauskas teisme pasakė 
kalbą, panašią į S. Kudirkos. Jis 
išdėstė suakmenėjusiam teismui 
Lietuvos istoriją ir kolonizaci
jos ištakas; pareiškė, kad Rusija
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slankioja baisi šmėkla
iki šiandien tebėra tautų kalė
jimas. Žukauskas kalbėjo, kad 
visos tautos kovoja už savo lais
vę, o pasaulio pažangios jėgos 
jas palaiko. Kuo gi mes, lietu
viai, už kitus blogesni? Teismo 
bylą jis pavadino farsu ir susi
dorojimu, baigdamas poeto žo
džiais: “Priešas mus smaugia ge
ležinėm rankom, bet nėra bran
gesnio žodžio už laisvę”.

Turimomis neoficialiomis ži
niomis, drauge su Romu Kalan
ta 1972 gegužės 14 Kaune turė
jo susideginti vienas latvis ir 
vienas estas, bet jie pakely į 

'Kauną buvę suimti traukiny.
1972 vasarą R. Kalantos pa

vyzdžiu susidegino dar 10 įvai
raus amžiaus lietuvių. Tų aukų 
tikslas — atkreipti pasaulio vi
suomenės dėmesį į lietuvių tau
tos persekiojimus. (Neoficialūs 
pranešimai rūpestingai slepia
mi, bet man juos patvirtino vie
nas LKP CK darbuotojas, tyri
nėjęs susideginimų bangą. Vi
sais tokiais atvejais buvo nau
dojamas trafaretinis išsireiški
mas — “psichinis susirgimas”, 
laidotuvės vyko griežtoje pa
slaptyje).

1972 rudenį Lietuvon atvyko 
Maskvos ideologinė komisija. 
Ji reikalavo sustiprinti ideolo
ginį darbą, pakeisti vadovaujan
čius kultūros ir ideologijos pa
reigūnus. Tarp kitų ir aš buvau 
pašalintas iš Kauno dramos te
atro vyr. režisieriaus pareigų be 
teisės dirbti bet kokioje tarybi
nės kultūros įstaigoje. Formalia 
dingstimi patarnavo mano pro
testo raštas, veikiai išplitęs sa- 
vilaida (angliškai jį paskelbė 
Londone leidžiamas žurnalas 
“Index”).

1972. III. 19 pasirodė pirmas 
savo priemonėmis leidžiamas 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” numeris.

Tie įvykiais gausūs metai ne
buvo tušti nė lietuvių tautos 
priešams. Buvo užvesta savo ap
imtimi pati stambiausia byla 
Nr. 345. Ryšium su ja yra įvykę 
4 teisminiai procesai:

1974 kovo mėn. — nuteisti 5 
asmenys;

1974 'gegužės mėn. — nuteis
ti du;

1974 gruodžio mėn. — nuteis
ti keturi: P. Plumpa, P. Petro
nis, V. Jaugelis, J. Stašaitis;

1975 kovo mėn. — nuteistas 
J. Gražys.

Kalėjime tebelaikoma Nijolė 
Sadūnaitė. ruošiamos Kovaliovo

ir Tverdochlebovo bylos.
Černiachovskio psichiatrinėje 

ligoninėje nuo 1973 m. kankina
mas Vilniaus valst. un-to stu
dentas Petras Sidzikas. Buv. po
litkalinys B. Gajauskas patvirti
no, kad P. Sidzikas kurį laiką 
buvo laikomas drauge su gen. 
Grigorenko. Jo sveikata pavo
juje. .

Mes, atstovaujantys tai lietu
vių tautos daliai, kurios oku
pantai botagu ir meduoliu ne
privertė bendradarbiauti su 
priešu, reiškiame gilų dėkingu
mą ir pripažinimą iškiliems ru
sų tautos sūnums ir dukroms, 
kurie pro melo, klastos ir ne
apykantos voratinklį, pro prie
vartos ir nelaisvės čiuptuvus 
šiandien mums tiesia pagalbos 
ranką. Tai tikrai didžiadvasių 
žmonių rankos, kurios teikia sa
vo tautai šlovę ir jėgą, šiandien 
jos sugrąžina orumą tėvynei.

Bet totalistinio režimo sargy
biniai šunys kandžioja tas ran
kas, kuriose regime mūsų vil
ties, laisvės ir teisingumo sim
bolį.

Lietuviai kreipiasi savo ne 
visada garsiu, bet autentiškai 
skambančiu balsu į viso pasau
lio geros valios žmones, į visus, 
kurie neabejingi Gėriui, Teisin
gumui, Laisvei, — užsistokite 
visomis jums prieinamomis 
priemonėmis už Sergiejų Kovo- 
liovą, už Andrių Tverdochlebo- 
vą! Padarę tai, jūs užstosite 
mus, pavergtuosius, ir, gal būt, 
save pačius. Nes toji baisi 
ŠMĖKLA, kažkieno neatsakinga 
ranka prieš šimtą metų paleista 
pasaulin ir virtusi apgaulingu 
lengvatikių sielų gundytoju, 
VIS DAR TEBESLANKIOJA 
PO EUROPĄ!

Jonas Jurašas 
Miunchenas, 1975 rugpiūčio 1 d.

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

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus, 

dukrą ZINĄ VAIČELIŪNIENĘ ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučia —

B. Trukanavičius I. I. Urbonai ir šeima

Mylimai seseriai

A+A
JADVYGAI JESAITIENEI

JAV-se mirus, bendradarbį LEONĄ KALINAUSKĄ 

ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia —

A. S. Grigaliūnai V. P. Dalindos

V. E. Smilgiai D. A. Zakarevičiai

4. V. Ramanauskai R. L. Breen

Ž. Šilininkaitė

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisvillc ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriikos darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

RŪTA ŠIŪLYTĖ, 18 m. amžiaus. 
Jaunimo kongreso atstovė iš Hamil
tono. Moksleivių ateitininkų kuopos 
pirmininkė ir jaunučių globėja. Ne
kartą vadovavo jaunučių stovykloms. 
Baigė šeštad. mokyklą Hamiltone. 
Dabar neakivaizdiniu būdu studijuo
ja Pedagoginiame Lituanistikos Ins
titute Čikagoje. Dalyvauja “Aido” 
chore. Šiais mokslo metais baigs 
gimnaziją ir studijuos žurnalistiką 
Otavoje. Ketina mokyti lietuviškoje 
mokykloje. Mėgsta skaitymą, vargo
nų ir kitokią muziką. Apie save Rū
ta rašo: “Labai džiaugiuosi, kad esu 
lietuvaitė. Dėlto man taip lengva įsi
pareigoti bei veikti lietuviškoje vi
suomenėje. Noriu dirbti Lietuvai, 
kiek galiu. Visi turime dirbti Lietu
vai. Kartu dirbdami galėsime ir kal
nus nuversti”

DAINORA JUOZAPAVIČIŪTĖ, 23 
m. amžiaus. Atstovė j jaunimo kon
gresą iš Toronto. Gimė, baigė pr. 
mokyklą, gimnaziją, šeštad. lietuvių 
mokyklą (10 sk.) Hamiltone. Ateiti
ninkė. Vadovavo ateitininkų stovyk
loms. Dirbo vienerius metus MAS 
centro valdyboje kaip jaunučių ko
misijos narė. Hamiltone vadovavo 
jaunučiams ir jauniams, pirmininka
vo moksleivių kuopai. Toronto uni
versitete bakalaurės laipsniu baigė 
geografiją, sociologiją, miestų pla
navimą. Dirba Ontario namų staty
bos ministerijos tarnyboje. Su A. Ši
leika 1972 m. atgaivino lietuvių stu
dentų klubą TULSK ir jam keletą 
metų vadovavo. Apie jaunimo kon
gresą ji rašo: “Kongreso idėjų įgy
vendinimas priklauso nuo grįžusių į 
savo kraštus. Taigi, kongreso pasi
sekimas priklausys nuo jo pasek
mių”. Kongreso studijų dienose ji 
gvildens teiną “Lietuvių jaunimo or
ganizacijos ir PLJS ryšiai”

Jaunimo kongreso žinios
Gauname smulkesnių žinių apie 

kongreso programą. Tikimės, kad 
smulkus programos paskelbimas pa
dės vykstantiems orientuotis, kaip 
tvarkyti kelionės reikalus, drabužius 
ir t.t.

ARGENTINA. Stovykla prasideda 
gruodžio 20 d. ir truks iki 25 d. 
Stovykloje dalyvauja tik tie, kurie iš 
anksto užsiregistravę. Svečiai yra 
kviečiami dalyvauti stovyklos užda
ryme gruodžio 25 d. Po stovyklos už
darymo visi važiuoja į Buenos Aires 
miestą oficialiajam kongreso atidary
mui. — Gruodžio 26 d. III PLJK ati
darymas teatre San Martin. Gruodžio 
26 arba 27 d. išvykstama į Montevi
deo laivu arba lėktuvais.

URUGVAJUS. Gruodžio 27 d., 9 v. 
v., talentų vakaras su šokiais “Club 
Uruguay” salėje. — Gruodžio 28 d., 
4.30 v.p.p., Mišios lietuvių parapijo
je. Gruodžio 28 d., 6 v.v., Apolo teat
re tęsiamas talentų vakaras, kuriame 
pasirodo stambesni vienetai. — 
Gruodžio 28 d., 8 v.v., Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros Draugijoje atsi
sveikinimas ir mugė. Tuo pačiu laiku 
priėmimas kraštų vadovų Lietuvos 
pasiuntinybėje. — Gruodžio 29 d. 
ekskursija į Punta Del Este autobu- 
sais«>\Po to išvyksta autobusais ke
liaujantys į Sao Paulo. Skrendan
tiems lėktuvais — laisvos dienos iki 
skridimų. Numatoma meninė bei fo-

to paroda, kuri veiktų nuo šešta
dienio.

BRAZILIJA. N. Metų sutikimas 
— gruodžio 31 d., 9 v.v. “Club Ho- 
incns” salėje. — Sausio 1 d. autobu
sais išvykstama į studijų dienas. Ita- 
ei vietovėje — 100 km. nuo Sao 
Paulo. Svečiams prasideda ekskursi
jos. — Sausio 6 d. studijų dienos bai
giasi ir grįžtama į Sao Paulo (taip 
pat ir iš ekskursijų) kongreso užda
rymui 7.30 v.v. Palacio das Con- 
vencoes. — Sausio 7 d., 8 v.v., tauti
nių šokių šventė Ginasio de Ibira- 
puera patalpose. Jaunimas prašomas 
atsivežti tautinius drabužius. Juo 
daugiau bus šokėjų, juo įspūdinges
nė bus šventė. Taip pat bus progų 
drabužius panaudoti įvairiuose pa
gerbimuose, prie vėliavų ir pan. — 
Sausio 8, 9, 10 d.d. — ekskursijos. 
Sausio 9 d. Argentinos, Urugvajaus 
ir Vokietijos lietuviai išvažiuoja. Či
kagos lėktuvas išskrenda sausio 10 d. 
“Baltijos" ansamblio grupė išskren
da iš Sao Paulo į Rio de Janeiro sau
sio 8 d. ir iš tenai sausio 10 d. nak
tį grįžta į S. Ameriką. GABIJA

LINAS KAIRYS, 23 m. amžiaus, at
stovas į III PLJK iš Londono, Ont. 
Gimė Simcoe, Ont. Gimnaziją ir li
tuanistinę mokyklą (8 sk.) baigė 
Delhi mieste. Politinės istorijos 
mokslus bakalauro laipsniu baigė 
Western un-te Londone. Dalyvavo 
lietuvių studentų veikloje, vienerius 
metus buvo jų klubo pirmininku. 
Dirba “General Motors” bendrovėje 
Londone. Keletą metų šoko Delhi 
“Palangos” ansamblyje ir buvo jo 
seniūnu. Mėgsta sportą. Mėgstamiau
sias jo posakis: “Iš išvaizdos gal ne
atrodau lietuvis, bpt esu lietuvis”. Į 
kongresą važiuoja, norėdamas susi
pažinti su pasaulio lietuvių jaunimo 
veikla

RIMA-LIUCIJA ZUBAITĖ, B. A. 
Gimė Montrealyje, ten baigė “Cava
lier de Lasalle” prancūzų gimnaziją 
ir Aušros Vartų lituanistinę mokyk
lą. Buvo aktyvi skautė, ateitininkė ir 
“Gintaro” ansamblio kanklininkė, 
1971 m., tėvams laikinai išvykus į 
Fidžį, pradėjo studijas angliškoj To
ronto universiteto Šv. Mykolo kole
gijoje ir ten šį rudenį, dar prieš 21- 
mą savo gimtadienį, baigė meno isto
riją bakalaurės laipsniu. Ilgametė 
“Tėviškės Žiburių” prenumeratorė. 
Studijų metu gyveno Loretto kolegi
joje. Buvo viena iš trijų Toronto 
Universiteto Lietuvių Studentų Klu
bo — TULSK steigėjų 1972 m. Mėgs
ta keliauti: buvo Lietuvoje ir įvai
riose Pacifiko salose. Važiuoja į jau
nimo kongresą Brazilijoje. Nuo šio 
pavasario dirba “Bell Canada Cor
porate Systems” Toronte

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ
GIFTS INTERNATIONAL INC.

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

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

Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.
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Ar galima lietuvių itaka kitataučių visuomenei?

I
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"Juokingas yra gyvenimas..."

Tikėjausi, kad tuo klausimu 
bus labai daug atsiliepimų iš 
įvairių lietuvių organizacijų va
dovybių. Kadangi jos tyli, tai 
aš, nors ir be kvalifikacijų, nu
tariau praminti taką tiems, ku
rie galėtų tarti svaresni žodį.

To straipsnio autorius L. Va
liukas, mano nuomone, norėtų 
visas lietuvių pastangas nu
kreipti į užsienio politiką ir į 
gyvenamųjų kraštų viešosios 
opinijos formavimą mums pa
lankia prasme. Atrodo, labai 
geras užsimojimas, tačiau jo at
siliepimas apie dabartini lietu
vių organizacijų veikimą kelia 
abejonių. Ar beliks lietuvių 
tiems tikslams siekti, jei rūpin
simės tik “politikais” ir “diplo
matais”?

* * *
Pradėsiu nuo jaunimo. L. V. 

rašo: “Jaunimo veikloje (ateiti
ninkų, skautų ir kt.) judėjimo 
daug, bet iš jo nėra beveik jo
kios naudos Lietuvos bylos rei
kalui”. Atrodo, kad čia ne tik 
priekaištas, bet ir kaltinimas 
toms organizacijoms! Tai ne ma
no išgalvota, bet L. V. Jis, rei
kalaudamas paruošti darbuoto
jų veiksniams ir Lietuvių Bend
ruomenei, prabyla: “Jei jos to 
neatlieka, tai apgaudinėja save, 
mūsų jaunimą ir geros valios 
lietuvių visuomenę”. Reikia tik 
priminti, kad tos organizacijos 
apjungia pradžios mokyklos mo
kinius, gimnazistus, studentus 
ir vyresniuosius. Tai tų organi
zacijų nuopelnas, kad nuo vai
kystės lietuvis turi progos bend
rauti savųjų tarpe, kalbėti lie
tuviškai, atlikti vieną kitą svar
besnį darbelį, pasireikšti savo 
sugebėjimais, pajusti atsakomy
bę, net ir vadovauti. Pagal am
žių ir išsimokslinimą jų veikimo 
sritis platėja, atsakomybė didė
ja ir pereina į visuomeninę plot
mę. Dalis iš jų šoka tautinius 
šokius ir dainuoja lietuviškas 
dainas, dalis tik šoka ar dainuo
ja, dalis jų vaidina, sportuoja, 
dalis gal dalyvauja ir operų pa
statymuose.

* * *
Sunku suprasti L. V. tokius 

pasisakymus: “Mes plėšomės 
prie dainų ir tautinių šokių 
švenčių”; ... gyvesnės grupės 
organizuoja kasmet savo na
riams stovyklas (vadų paruoši
mo, poilsio, studijų ir pan.); “či- 
kagiečiai išsisemia kasmet pa
statydami operą”. Gana charak

Pirmosios Kanados lietuvių dainų ir tautinių šokių šventės dirigentai. Iš 
kairės: vyriausias vadovas V. Verikaitis, St. Gailevičius, A. Paulionis, M. 
Roch, A. Ambrozaitis, J. Govėdas, E. Krikščiūnas, R. Vilienė

Atsiliepiant į L.Valiuko straipsnį "Tėviškės Žiburių"36 nr.

teringi ir šie pasisakymai: “. .. 
perdaug uniformuotų lietuvių 
savo bažnytiniuose kiemuose; 
perdaug parapijų salėse viens 
kito graudenimų”. Jei niekas 
nešoktų tautinių šokių, nedai
nuotų lietuviškų dainų, nestaty
tų operų, nevaidintų lietuviškų 
veikalų, kas tada bent retkar
čiais suburtų lietuvius į vieną 
kurią salę? Ką darytų ir kur su
siburtų jaunimas? Jei nebūtų 
rengiamos stovyklos vadų pa
ruošimo ir studijų, kokia galėtų 
būti viltis susilaukti darbuotojų 
veiksniams ir Lietuvių Bendruo
menei? ‘'Bažnytiniai kiemai” ir 
parapijų salės, mano nuomone, 
tai vietos, kur užgimė mūsų iš
eivijos organizacinis gyvenimas. 
Parapijų patalpomis ir šiandien 
nemokamai arba už labai mažą 
atlyginimą naudojasi įvairios 
organizacijos, tautinių šokių 
sambūriai, chorai, dramos gru
pės, sportininkai ir kiti. Kas 
įvyktų, jei visi jie turėtų sam
dyti savo repeticijoms miesto 
sales? Atsakymui, atrodo, nerei
kia įrodinėjimų! Todėl visai ne
nuostabu, kad nemažai žmonių 
galima matyti “bažnytiniuose 
kiemuose”.

Aš negaliu įsivaizduoti Lietu
vių Bendruomenės be anksčiau 
minėtų organizacijų, tautinių 
šokių sambūrių, chorų, sporto 
klubų ir “bažnytinių kiemų”. Be 
jų Lietuvių Bendruomenės lai
dotuvės būtų užtikrintos! Lietu
vių bendruomenė yra pastatas 
iš daugelio “plytų”, t.y., įvairių 
organizacijų, meno vienetų, pa
rapijų, įvairių fondų, bankelių, 
sporto klubų ir kitų. Sąmonin
gai neminiu lituanistinių mo
kyklų, nes tikiuosi, kad tie, ku
rie dirbo po 25 ir daugiau metų 
ir rašė vadovėlius, vieną dieną 
atsakys į reikalaujamas refor
mas. Mano nuomone, negalima 
nuvertinti nė vienos “plytos”, 
nes visas pastatas gali subyrėti.

* * *
Nenorėčiau sutikti ir su L. V. 

teigimu: “Masės lietuvių neski
ria kongresmano nuo senato
riaus . . . legislatoriaus nuo savo 
miesto tarybos nario”. Senoji 
karta dar Lietuvoje žinojo tuos 
terminus; žinoma, jie skambėjo 
“lietuviškiau”. Vidurinė ir jau
noji karta turėjo progos išeivi
jos mokyklose susipažinti. Rei
kia pripažinti, kad Kanados ir 
JAV mokyklose visuomeninis 

mokslas nevisiems “girdėtas”, 
nes nemažai gimnazistų net sa
vo sostinės nežino, ministerio 
pirmininko nuo prezidento ne
skiria. Neužmirštini vieno JAV 
komentatoriaus aiškinimai. Vie
nas mokinys dinozaurą .pa
laikė vienu iš buvusių JAV pre
zidentu! Tikiu, kad lietuvių tar
pe tokių “žinovų” tikrai mažai 
yra, o jei ir pasitaikytų, tai kal
tė tektų gyvenamo krašto mo
kykloms, o ne lituanistinėms 
mokykloms ar organizacijoms. 
Pripažįstu, kad reikėtų visiems 
turėti daugiau kantrybės ir ne
bijoti pasikviesti paskaitininkų, 
kurių kalbos trunka 30-45 minu
tes. Dar daugiau! Renkime va
dų paruošimo ir studijų stovyk
las, įvairius suvažiavimus ir jau
nimo kongresus, kad užpildytu
me gyvenamo krašto mokyklų 
spragas.

L. V. rašo: “Tos organizacijos 
turi paruošti pilna to žodžio 
prasme darbuotojus veiksniams, 
LB ir kitoms centrinėms orga
nizacijoms”. Tiesa, lituanistinės 
mokyklos šiek tiek išmokys lie
tuvių kalbos, tačiau čia labai 
svarbi tėvų pagalba ir mokslei
vio lietuviškų knygų skaitymas. 
Kitaip lietuvių kalbos mokėji
mas bus nepakankamas. Organi
zacijose pramoks vadovauti 'su
sirinkimams, greitesnės orienta
cijos, diskusijų meno, rimto 
įvairių klausimų svarstymo, pa
žins daugiau visuomeninio gy
venimo (nekalbu apie atskirų 
organizacijų specifinius tikslus). 
Tačiau to nepakaks. Reikės sek
ti pasaulinius įvykius, kurie 
kinta dienomis, kad galėtų susi
gaudyti kuria linkme pasaulis 
rieda. Čia ir susiduriame su sun
kumais, dėl kurių daug žadan
čių darbuotojų prarandame. Ži
noma, aš nenoriu jų visiškai nu
rašyti į nuostolius.

* * *
Kaikas studijuos muziką. Sa

vo talentu gali iškilti į tarptau
tines augštumas. Jau turime to
kią solistę! Ji nebus visuomenės 
darbuotoja, tačiau ir ne nuosto
lis mūsų tautai! Nevieną turime 
jaunosios kartos muzikų, kurie 
vadovauja chorams, surengia 
įvairius koncertus, kurių dėka 
amerikiečiai ir kanadiečiai su
pažindinami su lietuvių tauta 
daug geriau nei ilgiausiais po
kalbiais. Žinoma, daug jaunų gy
dytojų irgi kuriam laikui gali 
nutolti nuo darbuotojų, nes jų 
darbo diena ilga, naktys dažnai 
labai trumpos. Tačiau sustiprė
ję finansiškai sugeba pacientų 
skaičių sumažinti ir įsijungti į 
darbuotojų eiles. Visų profesijų 
nebūtų galima išskaičiuoti, ta
čiau reikia turėti galvoje, kad 
dėl pasirinktos profesijos kar
tais tenka net kontinentą pa
keisti, kur vargu ar pavyks ras
ti kitą lietuvį. Nevieną tokį at
randame tik skaitydami laikraš
čiuose jo išgyvenimus mums ne
įprastame krašte. Žinoma, di
džiajai daliai lietuvių jų profe
sijos nesudarys didelių sunku
mų įsitraukti į lietuvišką veiklą. 
Jeigu būtų mažiau nesutarimų, 
apkalbų, įtarinėjimų, manau, 
kad iš įvairių kartų būtų dau
giau asmenų vadovaujamose pa
reigose ir nebūtų vargo sudary
ti valdybas, tarybas, komitetus 
ir kitus organus.

* * *
Manau, visada turėsime sun

kumų su įvairiais veiksniais, nes 
į juos įeina įvairių politinių gru
pių narių. Taigi, reikia politi

kų. Jie paprastai neparuošiami, 
bet patys “pasiruošia”. Jaunoji 
karta šiek tiek žino apie gyve
namo krašto politines partijas, 
o mūsų veiksniai dar gyvena ne
priklausomos Lietuvos partijų 
dvasia. Žinoma, mūsų reikalams 
netiktų gyvenamo krašto parti
jos, o kaikurios būtų net žalin
gos! Taigi, ir vėl prieiname prie 
to paties taško — tik Lietuvių 
Bendruomenė, įvairios organi
zacijos, rengdamos įvairias sto
vyklas, dainų ir tautinių šokių 
šventes, suvažiavimus, Lietuvių 
Dienas, jaunimo konferencijas, 
padės išugdyti mums reikalingų 
darbuotojų įvairiose lietuvių 
gyvenimo srityse, įskaitant ir 
veiksnius, nes iš didelio būrio 
atsiras ir tokių, kuriems politi
ka yra prie širdies.

* * *
Dabar šiek tiek apie laisvojo 

pasaulio užsienio politikos pa
kreipimą mums palankia link
me. Nesu pesimistas, sutinku su 
tais, kurie deda visas pastangas 
atgauti Lietuvai nepriklausomy
bę. Tačiau reikia būti realis
tams ir suprasti, kad viešoji po
litika nevisada sutampa su tos 
ar anos valstybės planais — tik
rieji siekimai yra mums tik ne
lengvai “įkandama” mįslė. Kas 
galėjo pakeisti Čekoslovakijos 
padėtį, kai Hitleris, Mussolinis, 
Chamberlainas ir Daladier susi
tiko Muenchene? Kas galėjo pa
keisti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos padėtį, kai Ribbentropas ir 
Molotovas sudarė nepuolimo su
tartį? Kas galėjo pakeisti Rytų 
Europos padėtį, kai Roosevel- 
tas, Churchillis ir Stalinas susi
tarė Jaltoje? Tačiau turime pri
pažinti, kad laisvojo pasaulio 
daugumos akys pamatė, jog 
įvairūs susitarimai ir pasirašy
mai yra tik atviro karo vengi
mas. Tik pažiūrėkime į JAV-bes. 
Trumanas kovojo Korėjoje, Ei- 
senhoweris, Kennedy, Johnso- 
nas, Niksonas Vietname, nepa
miršta buvo Kuba, Čilė ir kiti 
kraštai. Ginklus “kala” ir For
das. Kas seka ČIA, FBI įvairių 
komisijų apklausinėjimus, gali 
neblogai suprasti, kuriuo keliu 
JAV ėjo. Gaila tik, kad JAV 
kongresas griauna JAV valsty
bės saugumą. Kartais tai, ką 
mes vadiname pardavimu, yra 
tik manevravimas laimėti laiką 
ir pagerinti sąlygas. Tik paseki
me Kissingerio keliones Mask
von, o po jų — Pekingan. Gal 
Maskva perkieta, o gal Pekin- 
gas perdaug išsigando? Mes apy
tikriai galime spėlioti.

* * *
Tegu tie, kurie pilnai susigau

do tame žaidime, beldžiasi į vy
riausybių duris ir palaiko arti
mus santykius su tais parlamen
tarais ir senatoriais, kurie nesi
bijo kalbėti mūsų reikalais kon
grese, ne tik priešrinkiminėse 
prakalbose. Žinoma, jie turėtų 
nebijoti ir tų vyriausybių gai
vu. kurios mūsų reikalavimus 
laiko kišimusi į kitų valstybių 
vidaus reikalus. Kartais ir jų są
žinė gali būti “pakutenta”. O jei 
opozicija yra neružava, patarti
na ją aplankyti. Mat, vyriausy
bės galvos rūpinasi ateinančiais 
rinkimais. O mums, eiliniams 
piliečiams, nevisada patartina 
kreiptis į parlamentarus, nes 
dalis jų yra visai nepalankūs 
mūsų bylai. Jei galėčiau, aš savą
jį su malonumu pasiųsčiau į Ry
tus! Atrodo, Kanados Lietuvių 
Bendruomenė turi gerų draugų 
parlamentarų eilėse, nes įvairūs

(Nukelta j 7-tą. psl.)

Š.m. lapkričio 8 d. Toronte- 
Mississaugoje gastroliavo saty
ros bei humoro teatras “Antras 
Kaimas” ir Anapilio salėje at
liko maždaug pusantros valan
dos programą, kurią su nemažu 
domesiu sekė gausi auditorija. 
Dauguma “Antrą Kaimą” matė 
pirmą kartą, nors ši grupė To
ronte lankėsi ir seniau. Prieš 
dešimtmetį ji atliko programą š. 
Amerikos lietuvių studentų su
važiavime “Royal York” viešbu
čio salėje. Iš anos grupės šioje 
atvykoje dalyvavo tik vienas ak
torius, būtent, R. Stakauskas. 
Visi kiti, įskaitant patį vadovą 
— “prievaizdą” A. T. Antanaitį, 
buvo nauji. Jie perėmė “seno
sios gvardijos” tradicijas, ku
rioms pamatus išmūrijo inicia
toriai — K. Almenas, R. Sta
kauskas, R. Vėžys, R. Cinką, R. 
Stravinskaitė, R. Jurkūnaitė ir 
kiti.

“Antro Kaimo” grupė susilip
dė 1963 m. Čikagoje. Pradžioje 
bene ryškiausiai jai vadovavo K. 
Almenas, o nuo 1967 m. “val
džią” perėmė A. T. Antanaitis. 
Nuo įsisteigimo dienos iki šiol 
“Antras Kaimas” aplankė be
veik visas didžiąsias Š. Ameri
kos lietuvių kolonijas.

Toks grupės gajumas rodo jos 
reikalingumą publikai, kuri, 
matyt, nori kartas nuo karto 
pažvelgti pro kreivą ūsą į savo 
kasdienybę. Dėlto, matyt, ir 
“Antras Kaimas” pasirinko savo 
veiklos motto: “Juokingi esame 
ne mes, juokingas yra gyveni
mas ...” Ir iš tikro jis moka 
atidengti juokingąsias gyvenimo 
puses. Tokia išvada plaukia iš 
torontiškio spektaklio. Pvz. bū
dingi lietuviško gyvenimo daly
kai buvo “Po ilgo nesimatymo”, 
“Medžiotojas”, “Kultūrin
gumas”, “Svečias iš Lietuvos”, 
“Išeivis tėvynėje’ ir kt. Juose 
pagauti tipingi dalykai, užgauną 
beveik visų stygas. Satyrinis as
pektas perteikiamas kondensuo
tos tabletės forma — taikliais 
brėžmenimis. Žiūrovo dėmesį iš
laiko įtemptą ir tai, kad viena 
scena veja kitą su labai mažais 
tarpais, paliktais žiūrovui pasi
juokti ir matytą vaizdą suvirš
kinti. Nuotaikai palaikyti duo
dama ir atitinkamą juostelių 
muzika. Mūsiškę publiką pagau
na tie gabaliukai, kurie tipingai 
išgriebia kokią nors lietuviško
jo gyvenimo žuvį. Tarptautinio 
pobūdžio dalykėliai kažkaip pra

Hamiltono miesto Kanadoje burmistras V. Copps, paskelbęs Lietuvių Savaite 
vietos Lietuvių Bendruomenės Įsteigimo 25 metų sukaktį. Apylinkes val
dybos pirm. L. Skripkutė Įteikia jam leidinį “Lithuanians in Canada”

Europinjo stiliaus Į)Ą N IŠ K A S

"nesūdytas” margarinas -

PRAŠYKITE jo savo pasirinktoje maisto parduotuvėje

plaukia visai neužkabinę žiū
rovo.

Satyros gabaliukų atlikėjai- 
aktoriai nebe naujokai — sce
noje guviai orientuojasi. Ypač 
ryškiai, drąsiais mostais pasiro
dė Eugenijus Butėnas. Kaiku- 
riems trūksta geros tarenos, 
stipresnio balso. Vietomis per
daug skubėjimo — susilieja žo
džiai, ir žiūrovui darosi sunku 
juos pagauti (pvz. “Kultūringu
me”). Kaikuriose scenose galė
tų būti daugiau dekoratyvumo, 
paryškinančio ir vaizdą, ir min
tį.

Bene opiausia “Antro Kaimo” 
problema yra saikas. Satyra bei 
humoras yra labai jautrus me

Toronto Lietuvių Namų pirm. Jurgis Strazdas Įteikia čekj Rasai Mažeikaitei, 
prieš išvažiuojant studijuoti į Dublino universitetą Airijoje Nuotr. B. Tarvydo

Etninių grupių balsas
AL. GIMANTAS

Esame liudininkais Jungtinė
se Valstybėse (atrodo, panaši 
padėtis ir Kanadoje) itin sustip- 
rėjusios atskirų etninių grupių 
veiklos kultūrinėje, ekonominė
je ir politinėje srityje. Pasta
ruoju metu atskirų tautybių bal
sas, svoris ir įtaka daugiau pa
stebimi lokalinių ir federacinių 
institucijų. Be to, visokeriopa jų 
veikla jau, galima sakyti, kas
dien matoma kaip neatskiriama 
aplinkos gyvenimo dalis.

Kaikuriems amerikiečių politi
kams tas “etnikų” reikalas tam

nas, ir dėlto net mažas pertem
pimas išmuša iš vagos. Tada sa
tyra tampa vulgarumu, kaip 
žmonės sako “bliuznijimu”, ar
ba asmeniniu dūrimu-įžeidimu. 
O tokių dalykų “Antro Kaimo” 
programoje netrūksta. Pigus 
vulgarumas nutempia į šiukšly
ną, kurio neturėtų būti scenoje. 
Negirtinas ir dramaturgui A. 
Kairiui skirtas niekinamo pobū
džio dūris. Tai jau nebe sceninė 
satyra. Tiesa, antrakaimiečiai 
skelbia mintį: “Mes neglosto
me, o jeigu glostome, tai tik 
prieš plauką.” Tebūnie taip, bet 
kai glostymas prieš plauką tam
pa badymu, juk skauda... Ar 
ne? Rimas 

pa beveik siaubu ar, švelniau 
tariant, nesusipratimu. Vie
niems atrodo, kad tuo skaldoma 
amerikinė visuma, kitiems — 
kad etninės spaudimo grupės 
amerikinius interesus stato ant- 
ron vieton. Esą pirmoje eilėje 
tautybės rūpinasi tik savo at
skirais, specifiniais, siaurais in
teresais, visai nekreipdamos dė
mesio į JAV reikalus.

Senato daugumos vadas de
mokratas M. Mansfield viena
me per televizijos tinklą per
duotame pasikalbėjime nuogąs
tavo, kad kaikur bendroji poli
tinė “etnikų” veikla esanti per-
toli pažengusi. Pvz. ne tiek jau 
didelė, bet gerai organizuota ir 
ekonomiškai pajėgi graikų ma
žuma sugebėjo įtikinti viešąją 
JAV opiniją ir kongreso daugu
mą prieš Turkiją, kuriai buvo 
nutraukta karinė amerikiečių 
pagalba. Tas mostas paskatinęs 
turkus perimti amerikines ba
zes, kurių reikšmė esanti gyvy
binė tiek JAV, tiek ir visai At
lanto Sąjungos sistemai.

Čia prisimintina ir JAV žydų 
mažuma, kurios įtaka yra tiek 
paveiki, kad Izraelio reikalams 
amerikiečiai išleidžia ne mili
jonus, bet bilijonus dolerių. Be 
to, turima įvairių sutarčių, ku
rių neviena gali JAV įvelti į ka
ro veiksmus, siekiant tikslų, ku
rie nebūtinai sutampa su JAV 
tikslais.

Sen. M. Mansfield pareiškė, 
esą jis didžiuojasi airiška savo 
kilme, turi daug simpatijų Airi
jai, bet visuomet pirmon eilėn 
paiso amerikinių reikalų. Jis ra
gino ir kitų etninių grupių ame
rikiečius panašiai elgtis bei nie
kad neužmiršti, kad pirmoje ei
lėje jie yra amerikiečiai patrio
tai, ištikimi krašto piliečiai.

Lietuviškajame gyvenime ne
būtų lengva išvesti lygiagretę 
tarp grynai amerikietiškų ir lie
tuviškų interesų, šis stebėtojas 
jau eilę metų mūsų spaudoje 
šaukia ir bando įrodinėti, kad 
tie interesai nėra vienodi ir 
daugeliu atveju tikrai nesutam
pa, netgi vieni kitiem prieš
tarauja. Mūsiškė ALTa pakan
kamai aiškiai yra užėmusi ne
paprasto palankumo ir lojalu
mo poziciją amerikinei užsienio 
reikalų politikai. Atrodo, kad 
JAV sostinės vedamos politikos 
meistrai yra beveik užkerėję tos 
lietuviškos institucijos vairuo
jančius asmenis. Lietuvių Bend
ruomenės vairuotojai savo veik
loje Vašingtone jaučiasi žymiai 
laisvesni, įvairesni ir išradin
gesni metodų pasirinkime. Abie
jų veiksnių geromis intencijo
mis nėra reikalo abejoti. Belie
ka remti tik tas pastangas, ku
rios gali būti paveikesnės bei 
naudingesnės Lietuvos laisvės 
bylai.

Lietuvių jaunimo organizacijos 
turi būti lietuviško gyvenimo 
mokykla
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
MOKSLEIVIŲ UNIFORMOS
Zonės Šiulienės pranešimu “Tie

sos” 237 nr., Lietuvos moksleiviai 
šiems mokslo metams susilaukė nau
jų uniformų, kurias sukūrė D. Gren- 
(los vadovaujamų Vilniaus modelių 
namų dailininkai. Remdamasi I). 
Grendos pasakojimu, Z. Šiulienė ra
šo: “Iš pirmo žvilgsnio naujoji moks
leiviška uniforma lyg ir nepasikei
tusi. Ji siuvama iš tos pačios me
džiagos, tokios pat spalvos. Kadangi 
dailininkams dar nepavyko sukurti 
gražesnio mergaičių uniformos mo
delio, tai ji pasiliks beveik tokia pat

atsilieka ir vienuolikametė Liuda 
Ostrauskaitė. Meninės gimnastikos 
pratimai atliekami su pianistės Na
talijos Prosiokinos muzikine palyda. 
Didžiausią rūpestį būsimoms gimnas
tėms sudaro ateitis — mokslo sude
rinimas paskutinėse vidurinės mo
kyklos klasėse su užsiėmimais sporto 
mokykloje.

UŽMIRŠTI KAPAI
Kaunietis Jonas Vajega “Literatū

ros ir Meno” 32 nr. primena dabar
tinių vadovų ir visuomenės užmirštus 
kaikurių rašytojų kapus: “Praėju
siais metais Prienų kapinėse prie-

KLB Hamiltono apylinkės valdyba 
kviečia visus Hamiltono ir apylinkės 

lietuvius dalyvauti

NAUJU METU SUTIKIME
gruodžio 31, trečiadienį, 7 v.v., Jaunimo Centre, 48 Dundurn N.

• Puiki šilta vakarienė ir šaltas bufetas
• Turtingas baras, šampanas
• Gros geras J. Vaičiaus orkestras
• Durų laimikiai, kepuraitės ir kt. dovanos nemokamai
• Kaina — §15.00 asmeniui, studentams ir pensininkams — §12.00

Dėl bilietų skambinti O. Stasiuliui tel. 528-2055
arba L. Skripkutei tel. 529-4811

O LIETUVIAI PASAULYJE

— tik dar labiau pagražinta prijuos
tėlė ir pora šventiškų mezginių — 
apykaklaičių. Patobulėjo mergaičių 
uniforma ir tuo, kad ją bus galima 
po metų kitų pailginti, padidinti. Pir
mokėlės jau turės kitokią aprangą, 
negu iki šiol. Joms bus siuvamos ly
gios, rudos suknelės, šiek tiek pa
gražintos siūlėmis, geltonomis sagu
tėmis. Ir mergaitės, kol nepereis į

globsti rado poeto J. Mačio-Kėkšto 
palaikai, dar prieš karą pargabenti 
iš Amerikos į tėvynę. Deja, visuome
nė apie tai beveik nebuvo informuo
ta. Artėja rašytojos Vaidilutės — O. 
Pleirytės-Puidienės 90 metų sukak- 
t’s. Nieko nebelikę iš jos artimųjų. 
Tik J. Narkevičiūtės dėka paskuti
niu momentu jos palaikai buvo per
gabenti iš senųjų kapinių i Petra-

Žiburėliai®
mosu-mažiesiems^.

JONUKAS STREIKUOJA

Musų šeima
Mūsų šeima nei didelė, nei 

maža. Aš turiu 3 brolius. Ir vi
sus tris labai myliu. Kartais pa
manau: kodėl negalėjau turėti 
bent vienos sesutės. Mes kartais 
mušamės ir baramės. Bet tikrai 
visi žinom, kad visi esam viena

ketvirtąją klasę, tol dėvės kaproni- 
nes prijuostėles. Berniukų uniforma 
suvyriškėja. Dabar moksleiviai tu
rės platoką dirbtinės odos diržą su 
geltona sagtimi, prie baltų medvilni
nių marškinių dėvės oranžinės spal
vos kaklaraišti. Visi berniukai, kai 
bus šaltesni orai, galės apsivilkti 
uniforminį megztinį su stačia apy
kakle. Na, o pavasariop, kai ims šil
dyti saulė, jie galės nusiimti švarkus 
ir eiti į mokyklą su melsvos spalvos 
palaidinukėmis. Moksleivių uniformi
nis kostiumas taip pat nėra visų 
vienodas. Pradinių klasių moksleiviai 
dėvės švarkelį su keturiomis kišenė
mis, vyresnieji švarką su diržu ir 
patys vyriausieji — devintokai-vie- 
nuoliktokai bus apsirengę griežto sti
liaus kostiumu: šiek tiek paplatintos 
kelnės, pailgintas švarkas labiau pri
gludęs prie talijos...” Naujosios uni
formos, pramoninių prekių valdybos 
viršininko K. Perkumo teigimu, šie
met bus pradėtos pardavinėti Vilniu
je, sekančių metų pabaigoje — Kau
ne, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdo
je, Druskininkuose ir Palangoje, o 
1977-78 mokslo metais — visoje Lie
tuvoje.

MENINĖ GIMNASTIKA
Vilniaus vaikų sporto mokykloje 

meninę gimnastiką mergaitėms dės
to Aldona Urbaitė-Giriūnienė, kuri 
triskart iš eilės, 1971, 1972 ir 1973? 
metais, yra laimėjusi Lietuvos meni
nės gimnastikos taurę. I šią grupę 
mergaitės primamos nuo septyne- 
rių metų amžiaus iš kitų Vilniaus 
mokyklų. Trenerė su jomis dirba 
penkis kartus per savaitę.' Geriausių 
rezultatų yra pasiekusios dvi trylika
metės — Ilona Pacevičiūtė iš S. Nė
ries vidurinės mokyklos ir Lena Jan
kevičiūtė iš Vilniaus VIII vidurinės 
mokyklos. Respublikinėse varžybose 
jos jau yra įvykdžiusios pradines su
augusių gimnasčių normas ir dabar 
treniruojasi pagal kandidačių į spor
to meistres programą. Nuo jų ne-

šiūnus, kur juos priglaudė žemių kau
burėlis tarp Aišbės ir režisieriaus R. 
Andrejevo kapų, šios sukakties pro
ga derėtų ant jos kapo paminklinę 
lentą uždėti. Apleistas ir K. Puidos 
kapas Panevėžiuke. K. Vairas-Rač- 
kauskas, rašydamas K. Puidai nekro
logą, klaidingai pažymėjo, kad jis 
palaidotas šalia savo pirmosios žmo
nos Vaidilutės — O. Pleirytės-Puidie- 
nės.”

“POVANDENINIS LAIVAS”
Pirmąją elektroninę lietuvišką žai

dimo mašiną tokiu pavadinimu sukū
rė vilniečiai konstruktoriai — G. Ži
linskas, J. Vėbra, P. Šantaras, L. Sa- 
moilovičius, A. Ručkys ir J. Jatulis. 
Įmetus monetą, jūros panoramos ek
rane viens po kito ima plaukti lai
vai, girdėti jų variklių ūžesys. Žai
dėjas specialiu mygtuku į pasirinktą 
laivą paleidžia dvi torpedas ir jas 
trumpą laiką dar gali gali koreguoti. 
Pataikius žybteli ugnis, pasigirsta 
sprogimas, laivas ima grimzti. Įsižie
bę skaitmenys parodo torpedų pa
siektą tikslumą. Surinkus atitinkamą 
pataikymų skaičių, mašina nemoka
mai leidžia žaisti papildomą laiką. 
Pirmoji tokia “Sigmos” pagaminta 
mašina buvo pastatyta “Pergalės” ki
no priesalyje ir per mėnesį surinko 
apie 650 rb. Penki vilniečių “povan
deniniai laivai” jau iškeliavo į Mask
vos ir Leningrado žaidimų sales. Iki 
šių metų pabaigos vilniečiai jų pa
gamins apie 50.

SUKTA ŽUVIES PARDAVĖJA
Panevėžio liaudies teismas V. Mor- 

kevičiūtę nuteisė vieneriems metams 
pataisos darbų, atskaitant 20% atly
ginimo. Prekiaudama žuvimi šio 
miesto VI parduotuvėje, ji už šalto 
rūkymo karšio kilogramą iš klientų 
ėmė po 2 rublius, nors tikroji kaina 
tebuvo 1,19 rb. Sukta pardavėja bu
vo nutverta tik tada, kai jai pavy
ko parduoti 2.569 kg žuvies. Tai, ži
noma, liudija žuvies trūkumą Pane
vėžyje. y. Kst.

Jonukas, grįžęs iš mokyklos, 
rimtu balsu kreipėsi Į mamytę:

— Mamyte, aš šiandie nuta
riau nieko nedirbti.

— Ką tu nutarei? — nustebu
si paklausė mama.

— Aš nutariau šiandien strei
kuoti, nieko nedirbti. Visi strei
kuoja, o kodėl aš negaliu strei
kuoti, kodėl visą laiką mano 
rankos turi judėti ir dirbti? — 
aimanavo Jonukas.

Susimąsčiusi mama pradėjo 
aiškinti:

— Rankos yra skirtos darbui. 
Tik pagalvok, visi žmonės dir
ba... Jonuk, ar tu manai, kad 
lengviau būtų vieną pirščiuką 
iškėlus į viršų ilsinti rankas ir 
nieko neveikti, ar lengviau kie
me lapus grėbti?

— Žinoma, lengviau nieko ne
veikti, o pirščiuką iškėlus laiky
ti tai vieni juokai, tai ne darbas, 
— juokėsi Jonukas.

— Jei taip nori, tai-pabandyk 
streikuoti, — tarė mama.

Jonukas atsisėdo prie lango 
ir iškėlęs pirščiuką, kupinas 
džiaugsmo tarė sau:

— Tai man pasisekė — aš 
streikuoju!

Kieme mama su sesute Ole 
grėbė lapus, o voverytė su Mur
kiu šokinėjo tarp jų. Danutė 
pradėjo krauti lapus Į vežimu
ką, krykštaudami kaimynų vai
kai atbėgo pagelbėti. Ir Jonu
kas panoro bėgti laukan, bet bu
vo nepatogu — atsiminė, kad 
streikuoja. Juo ilgiau žiūrėjo 
pro langą, juo nuobodžiau jam 
darėsi sėdėti ir neiko neveikti, 
o apie pirščiuką jis visai ir už
miršo. Pagaliau .panoro atsiger
ti. Tada pradėjo galvoti: o kas 
atneš man gerti? Visi dirba, aš 
pats savo streikuojančiomis ran
kutėmis turiu pasiimti. Susigė
dęs nuėjo Į virtuvę atsigerti pie- 
nučio, be to, iššlavė grindis, už
dengė stalą, išvirė arbatą. Kai 
sugrįžo iš kiemo mamytė, jis 
puolė jai į glėbį ir tyliai šnabž
dėjo į ausį:

— Mamyte, tik nepasakyk tė
veliui ir Olei, kad aš šiandien 
streikavau, aš daugiau nebeno
riu streikuoti. A. Abr.

Jei laimėčiau milijoną
Jei laimėčiau milijoną, bū

čiau labai laimingas berniukas. 
Visų pirma aš paimčiau apie 
$100.000 savo mokslui. Mano 
mamai ir tėtei nereikėtų eiti 
dirbti. Tada aš turėčiau vieną iš 
gražiausių ir didžiausių .namų. 
To namo kieme mes turėtume 
labai gražų baseiną. Mano tėtis 
nusipirktų naują “kadilaką”. O 
aš pats nusipirčiau dešimties bė
gių dviratį ir “trail bike” — 
mažą motociklą. Aš taip pat

WINDSOR, Ontario Slidinėjimas

pirkčiau didelį laivą ir mažą 
lėktuvą. Aš su mama ir tėte nu- 
skrisčiau į Europą ir į Lietuvą. 
Po to mes . visi laivu išplauktu
me Į Havajus ir į Bahamų sa
las. Ir jeigu būtų dar laiko, tai 
pailsėtume mūęų vasarvietėje 
Floridoje.

Jei turėčiau milijoną dolerių, 
mano visas gyvenimas būtų lai
mingas. D. Pažerūnas,

Vila, Torontas
Žiema

šeima. Edukas, vyriausias mano 
brolis, yra 13 metų. Jis gudrus 
ir greitas, nes mano brolis. O 
Algirdas 10 metų. Jis nešioja 
laikraščius ir užsidirba pinigų. 
Bet kai paprašau paskolinti, jis 
tuoj dingsta. Mykolas yra ma
žiausias ir paskutinis brolis. Tai 
berniukas, kuriam patinka gerti 
pieną. Jis gali gerti ir gerti, kol 
sprogs. Mano broliai yra geriau
si pasaulyje. Mano mamytė ir tė
velis užaugino mane geriausia, 
kaip jie mokėjo. Kai jis mirs, 
pusė mano širdies mirs su jais. 
Bet aš visada sakau, kad jie nie
kad nemirs ir vis taip manau. 
Šeima tai vienintelis dalykas, 
kuris yra tikrai mūsų. Jos nie
kad nepamiršiu.

Rasa Slapšytė, 
Vila, Torontas

Smagu čiuožti
Žiemą galima padaryti sniego 

senį. Man patinka slidinėti ir 
čiuožti. Kartais sniegas limpa. 
Dažnai susidaro sniego pluta. 
Visiem patinka žaisti sniege su 
draugais ir kitais žmonėmis. 
Dažnai vaikai meta viens kitam 
sniego kamuolius. Visi turi ne
šioti šiltus drabužius, nes žiemą 
būna šalta. Kai sniegas susi
spaudžia, pasidaro ledas. Ant le
do įgalima čiuožti ir būna labai 
linksma. Beveik visiem patinka, 
kai sninga, ir norisi žaisti. Flo
rida neturi žiemos, beveik visą 
laiką yra šilta. Kur me§ gyvena
me, yra šilta ir šalta. Galima la
bai greitai nuo kalno važiuoti 
rogutėmis. Važiuojant su rogu
tėmis yra labai smagu, nes vė
jas sniegą į veidą pučia.

Silvija Šernaitė,

JAUNOJI ŠOKIŲ GRUPĖ, vado
vaujama Holmes-Stanevičiūtės, spa
lio 18 d. buvo pakviesta dalyvauti 
net dviejuose Windsoro mieste vy
kusiuose parengimuose. 4 v.p.p. gru
pė buvo paprašyta pasirodyti River
side Drive United Church, kur jau 
kelinti metai rengiami mažo masto 
įvairių tautybių pasirodymai. Čia 
tautybės parodo savo menines pajė
gas bei joms būdingų drabužių, rank
darbių ir valgių eksponatus. Lietu
vių tautinę parodėlę, pavadintą “Li
thuania, Country of Amber”, paruo
šė M. Dumčienė, talkinama šokėjų 
tėvų. Kodiniai buvo suneštiniai: tai 
gintaro dirbiniai, tautinės juostos, 
audiniai, medžio drožiniai ir įvairūs 
kepiniai. Kepinius pardavinėjo tau
tiniais drabužiais apsirengusios šo
kėjos. M. Dumčienė parodėlės lan
kytojams labai įdomiai aiškino apie 
gintarą, lietuvių tautinį meną, pa
pročius bei krašto geografiją. Dau- 
gurnos lankytojų komentarai buvo 
labai geri, ir parodėlė skaitytina gra
žiai pavykusia. Iš parodėlės metu 
parduotų kepinių gauto pelno (kepi
niai buvo suaukoti) jau įsigyti šo
kėjams tautiniai drabužiai.

Pati šokių grupė pasirodė gražiai 
ir susilaukė palankaus įvertinimo. 
Reikia paminėti, kad tą dieną wind- 
soriečiams talkino kaimyninio Det
roito šilainiečiai, nes du iš Wind
soro šokėjų negalėjo dalyvauti.

Vakare ta pati grupė buvo pa
kviesta šokti “Teutonia” klubo reng
tame “Oktoberfest”. Pasirodė du kar
tus ir susilaukė daug plojimų. Gru
pei tą dieną akompanavo detroitie- 
tis R. Kasputis.

Per savo trumpą egzistavimo lai
ką mūsų jaunieji šokėjai sugebėjo 
gražiai užsirekomenduoti tiek savų
jų, tiek svetimųjų tarpe. Grupė dar 
vardo neturi, tačiau tikimės, kad 
prieš tautinių šokių šventę Čikagoje 
windsoriečiai turės progos ją “pa
krikštyti”. Linkėtina grupei ilgai iš
silaikyti ir puoselėti mums taip mie
lą tautinį šokį.

PETRAS RUDOKAS, trečios kar 
tos lietuvis jaunuolis, studijuojąs 
Windsoro un-te, išrinktas vienu iški
liausių un-to futbolo komandos žai
dėjų. Pažymėtina, kad Petras yra ga
na aktyvus lietuviškoje veikloje ir 
šoka tautinių šokių grupėje. Windso- 
riečiai linki jam geros sėkmės pasi
rinktoje sporto šakoje.

PARAPIJOS VEIKLA. Lapkričio 
2 d. tuoj po Mišių parapijos salėje 
įvyko metiniai parapijos pietūs. Be
veik visi maisto gaminiai buvo pa
rapijiečių suaukoti. Maistą paruošė

J. Kurienės vadovaujama moterų 
grupė. Loterijos reikalais rūpinosi D. 
Kraniauskienė. Dalyvavo apie 150 
svečių, kurių gerą pusę sudarė kai
mynai iš Detroito. Visi pietumis bu
vo patenkinti. Taipgi patenkintas li
ko ir kun. D. Lengvinas, Sv. Kazi
miero parapijos klebonas, sutelkęs 
parapijos reikalams lėšų. Nuoširdi 
padėka tenka Londono lietuviams, 
Įjūri e per J. Butkų parėmė Wind- 
sorą $250 auka.

Pastaruoju metu šventovėje pada
ryta remonto: pakeisti naujais jau 
nudėvėti kilimai, pakabintos prie al
toriaus naujos užuolaidos, pataisyti 
į salę laiptai, ant lubu uždėta izolia
cija ir kt. Prie išlaidų padengimo 
prisidėjo lėšos, surinktos per sekma
dieniais mūsų moterų rengtas kavu
tes su užkandžiais. Taipgi gauta stam
besnių aukų iš pavienių asmenų.

ĮKURTUVĖS. Spalio 18 d. nauja
me p.p. B. Balaišių name įvyko to 
namo pašventinimas ir įkurtuvės. 
Šventinimo apeigas atliko vietos kle
bonas kun. D. Lengvinas, o įkurtu
ves surengė p.p. Balaišių draugai, ku
rių susirinko per 40. šeimininkams 
kartu su nuoširdžiais linkėjimais bu
vo įteikta graži dovana. Savo padė
koje p. Balaišis pasidžiaugė, kad 
turi tiek daug draugų.

APYLINKĖS VALDYBA jauni
mo kongresui sutelkė apie $500. Tuo 
ši nedidelė apylinkė gali pasididžiuo
ti. ve

Kai ateina žiema, ir sniegas 
apkloja žemę, dauguma žmonių 
sulenda į namus ir ten sėdi. Bet 
aš ir daug kitų žmonių einam sli
dinėti. Žmogui pasakyk apie 
slidinėjimą, tai jis tuoj mato sa
vo akyse pulką žmonių leidžian
tis nuo kalno ir eilės laukiančių 
prie keltuvo, kuris juos į kalną 
vėl užtraukia. Aš pirmą kartą 
buvau tokioj vietoj ir nesmagiai 
praleidau laiką. Visi stumdėsi, 
kalnas labai status, kur lengvai 
gali koją nusilaužti. Antrą die
ną mačiau žmogų žengiantį per 
laukus su slidėmis. Aš su juo 
pasikalbėjau. Jo slidės buvo 
siauros ir lengvos, batai buvo 
sportiniai, tik priekis jų užsira
kina, o kulnas lieka laisvas, 
žmogus tada gali jaustis laisvas 
ir neprirakintas. Aš panorau to
kių slidžių. Per vasarą užsidir
bau pinigų ir šią žiemą nusipir
kau. Dabar aš galėsiu per dėdės 
ūkio laukus slidinėti, per miško 
takelius, galėsiu spąstus lengvai 
dėstyti. Gilus sniegas ir sniego 
kalnai negali manęs sustabdyti. 
Šis senas, bet kartu ir naujas 
sportas žiemą padarė malonią 
daugeliui žmonių ir pakeitė ma
no galvojimą apie slidinėjimą.

Gailius Senkevičius, Torontas

Man geriausiai patinka žie
mos metas, nes man patinka 
čiuožti ir žaisti isniege. Mes gau
nam Kalėdų atostogas. Kai Ka
lėdos ateina, aš esu labai laimin
ga. Aš gaunu »daug dovanų, ir 
mūsų šeima papuošia eglutę. 
Mes valgom kalakutą ir jaučia
mės laimingi. Kai pavalgom, 
žiūrim televiziją.

Žiemos metu man labai pa
tinka, kai sninga. Malonu žaisti 
lauke su draugėmis.

Rasa Sabaliauskaitė, 
VIb; Torontas

Jei būčiau paukštis
Jei aš būčiau paukštis, galė

čiau skristi lengvai aplink pa
saulį. Jei norėčiau pamatyti 
dramblius arba tigrus, aš nu- 
skrisčiau į Afriką arba į Aust
raliją. Kas pavasarį nuskrisčiau 
į Lietuvą, kur laivai plaukia Ne
munu. Aš galėčiau ir į Maskvą 
arba į Indiją nuskristi, pasigai
lėdamas vargstančių žmonių. Po 
to aš nuskrisčiau į Torontą pasi
žiūrėti augštų pastatų. Kai po 
kurio laiko man ten nusibos
tų, nuskrisčiau į Afriką. Aš pa
matyčiau gražią Nilo upę, o po 
to — Viktorijos krioklį. Galų 
gale aš grįščiau į savo tėvynę 
Lietuvą. Jūratė Uleckaitė,

Vila, Torontas

VIb, Torontas
Ruduo

Iš visų metų laikų man mėgs
tamiausias yra ruduo. Jis man 
yra labai gražus. Kai lapai nu
sidažo įvairiom spalvom, labai 
gražiai viskas atrodo. Rudenį aš 
galiu susitikti su savo draugė
mis Ynoky kloję ir pradėti vėl ba
leto pamokas. Rudenį man pa
tinka grėbti nukritusius lapus į 
krūvą ir tada užšokti ant jų. 
Man irgi patinka važiuoti į va
sarnamį. Ten aš galiu vaikščioti 
ant lapų miške. Per Padėkos 
dieną mes važiuojame į tetos va
sarnamį valgyti jos skanaus ka
lakuto. Man patinka eiti pasi
vaikščioti ir grybauti. Aš rude
nį važiuoju į parką rinkti kašta
nų. Man tik vienas dalykas ne
patinka — kai medžiotojai šau
do antis. Mano tėvelis bandė nu
šauti antį, bet nepataikė. Jis vis- 
tiek nušovė kurapką.

Daina Kalendraitė,
VIb, Torontas

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios 
gerai nemokėti

Lietuvių šeimos kalba yra lietu
vių kalba
Lietuvių vaikai be lietuvių kal
bos — nuostolis šeimai ir tautai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 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

“TALKA”
MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas .................... 8%
term, depozitus 1 m. 9 Vi %

IMAME UŽ:

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

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

Gimnazijas baigusių baliuje Klevelande buvo įteiktos keturios premijos 
geriausioms ir aktyviausiems mokiniams. Pirmąją premiją gavo J. Ignata- 
vičiūtė (viduryje). Ją sveikina K. Žiedonis, JAV LB Ohio apygardos pirm., 
toliau matyti mokyt. Pr. Karalius Nuotr. V. Bacevičiaus

J. A. Valstybės
XVIII BALFO SEIMAS įvyko lap

kričio 8-9 d.d. Čikagoje, Nekalto Pra
sidėjimo parapijos salėje. Kadangi 
BALFo pirm. M. Rudienė nebuvo 
spėjusi grįžti iš Europos, seimą ati
darė Čikagos apskrities pirm. V. Šim
kus. Gausius sveikinimus pradėjo 
vysk. V. Brizgys ir Lietuvos konsule 
J. Daužvardienė, tarusi žodį Lietuvos 
diplomatinės tarnybos vardu. Svei
kino ir kitų organizacijų atstovai. 
Liuteronų evangelikų kun. A. Trakis 
malda ir šv. Rašto ištrauka priminė 
mirusius BALFo kūrėjus — prel. J. 
Končių ir L. Šimutį. Mandatų komi
sijos pirm. V. Jokūbaičio pranešimu, 
seime turėjo dalyvauti 128 atstovai, 
bet 19 neatvyko. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad pastarųjų dvejų metų BAL 
Fo apyvarta prašoko $300.000. Sei
mas užbaigtas specialiu pokyliu, ku
riame su atstovais ir svečiais daly
vavo 350 lietuvių. Koncertinę pro
gramą atliko lietuvių evangelikų liu
teronų “Tėviškės” parapijos moterų 
nonetas, vadovaujamas muz. Jurgio 
Lampsačjo su pianistu Viktoru Jurk- 
šaičiu. J. Gruodžio “Rūtą” solo pa
dainavo Aldona Buntinaitė.

FUTBOLO KLUBAS “LITUANI- 
CA” Tautiniuose Namuose Čikagoje 
paminėjo sidabrinę savo veiklos su
kakti spalio 11 d. Čikagos burmist
ras R. Daley šią dieną buvo paskel
bęs Lietuvių Futbolo Diena. Buvo 
daug sveikinimų žodžiu ir raštu. Illi
nois valstijos senatorius F. Savic
kas įteikė stipendiją klubo nariui 
studentui Edmundui Sinkui. Specia
lius trofėjus gavo nusipelniusieji 
sporto darbuotojai. Sukakčiai prisi
minti išleistas specialus 75 psl. lei
dinys “Lituanica 25 m. veiklos ap
žvalga 1951-76”, redaguotas Jono 
Juškos. Šiame laikotarpyje futbolo 
klubas yra turėjęs apie 1.500 narių. 
Šiuo metu klube yra apie 100 fut
bolininkų, suskirstytų į kelias ko
mandas, kurių kiekviena per metus 
sužaidžia po 50 rungtynių. Jos kar
tais sutraukia net po tūkstantį žiū
rovų, nes jas mielai stebi Marquet
te Parko visuomenė.

AMERIKOS ETNINIŲ GRUPIŲ 
SĄJŪDIS Ohio valstybėje Klevelan- 
do Sheraton viešbučio didžiojoje sa
lėje paminėjo šios organizacijos veik
los dešimtmetį. Specialaus pagerbi
mo susilaukė sąjūdžio įsteigėjas 
Ralph Perk, Klevelando burmistras. 
Ohio lietuviams šioje organizacijo
je bene ryškiausiai atstovauja jos 
generalinis sekretorius ir Klevelan
do miesto įmonių direktorius Rai- 

"mundas Kudukis, apskrities kontro
lieriaus įstaigos direktorius Juozas 
Stempužis, kuris taip pat yra “Tėvy
nės Garsų” ir “Baltijos Aidų” radijo 
valandėlių vadovas. Jis buvo apdova
notas specialiu diplomu už 1962 m. 
įsteigtą “Baltijos Aidų” valandėlę 
baltiečiams. Vadovui J. Stempužiui 
talkina estai A. Andreas ir T. Ka
rtos, latviai E. Jeivinš ir I. Kalninš, 
lietuviai A. Balčiūnaitė-Zorskienė, J. 
Daugėla ir R. Kudukis. “Baltijos Ai
dų” valandėlė nuo 1965 m. yra ta
pusi stipriu ramsčiu tautybių veik
loje. Diplomus iš burmistro R. Perk 
rankų gavo ir kitų tautybių pasi
žymėję veikėjai.

TAUTINĖS GVARDIJOS prati
muose Alabamoje žuvo čikagietis 
aviacijos karininkas a.a. Edmundas 
Paulauskas. Jis buvo Vietnamo ka
ro veteranas, trejus metus malūn
sparniu skraidęs kautynių zonose ir 
išgelbėjęs daug gyvybių. Jo malūn
sparnio, papuošto Lietuvos Vyčiu, 
nekantriai laukdavo sužeisti ir ap
supti amerikiečiai kariai. Už drąsą 
velionis apdovanotas augščiausiu 
JAV lakūnų kryžium su ąžuolo la
pais; buvo gavęs daug kitų ordinų 
ir medalių. Prieš trejus metus E. 
Paulauskas Marquette Parko lietuvių 
šventovėje susituokė su Rita Sta- 
siulyte, o š.m. lapkričio 4 d. iš tos 
pačios šventovės palydėtas į Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines. Ir sutuok
tuvėse, ir laidotuvėse giedojo sol. J. 
Vaznelis. Pašauktas į Tautinės Gvar
dijos pratimus, E. Paulauskas mokė 
malūnsparniu skraidyti du jaunus la
kūnus. Sugedus varikliui, malūnspar
nis nukrito. Kartu su E. Paulausku 
žuvo ir tie du lakūnai. Vietname E. 
Palauskas buvo pašautas keletą kar
tų, bet spėdavo laimingai nusileisti. 
Laidotuvių apeigas atliko velionies 
giminaitis kun. P. Patlaba su kun. 
Pr. Kūra. Jos buvo lietuviškos, nors 
dalyvavo daug amerikiečių aviacijos 
karininkų, specialus kariuomenės da
linys ir gen. Pattonas, II D. kare Eu
ropoje tankų proveržiais pasižymėju
sio gen. G. S. Pattono sūnus. Našlei 
Ritai jis įteikė sulankstytą JAV vė
liavą, kuria buvo apdengtas velionies 
karstas.

“DIRVOS” LAIKRAŠTIS dabar 
yra įsikūręs išsinuomotose patalpose: 
6116 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio 
44103. Sudegusiam pastatui pakeisti 
nauju lėšas telkia lietuvių organi
zacijų atstovų bei visuomenininkų 
sudarytas komitetas, vadovaujamas 
dr. V. Bložės. Šiam tikslui reikės 
apie $20.000.

Venecuela
VENECUELOS LIETUVIŲ JAU

NIMO SĄJUNGA rugpjūčio 25 — 
rugsėjo 7 d.d. surengė stovyklą vai
kams ir jaunimui Don Bosco klube, 
Catia La Mar pajūryje prie Caracas 
miesto. Dalyvių susilaukta 56. Pir
moji stovyklos dalis buvo skirta vai
kams, antroji jaunimui. Paskaitas 
skaitė J. Statkutė-Rosales, dr. V. 
Dambrava ir P. Krikščiūnas. Įspū
džiais dalijosi iš kelionės po JAV 
ir Kanadą grįžusi A. Žalnieriūnaitė- 
Ross ir seselė Igne Marijošiūtė, at

vykusi talkinti jaunimo kongreso 
ruošai.

VENECUELOS LIETUVIŲ AT
STOVAIS į III PLJ Kongresą išrink
ti: Virginija Ignatavičiūtė, Ona Ba
ronaitė ir Rūtenis Kukanauza; ant
rininkais — Aras Mažeika, Dalia Šul
caitė, Violeta Kukanauzaitė. Šiems 
rinkimams buvo sušauktas specialus 
jaunimo suvažiavimas Valencijoje 
spalio 4 d. Atstovų kelionė pareika
laus nemažų išlaidų. Dėl Amazonės 
džiunglių Argentinon, Urugvajun ir 
Brazilijon jiems teks skristi keleivi
niais lėktuvais, kurių bilietai nėra 
pigūs.

INŽ. PRANAS ZtlNDĖ, atvykęs 
iš JAV, keletą mėnesių skaitys pa
skaitas Caracas miesto universitete 
apie elektroninių skaitytuvų pritai
kymą įvairioms darbo sritims.

Argentina
“NEMUNO” DRAUGIJA Berisse 

Motinos Dienos minėjimą surengė 
spalio 25 d., kai Argentinoje yra pats 
pavasaris. Iškilmė buvo pradėta Ma
ria Auxiliadora šventovėje kun. A. 
Steigvilo atnašautomis Mišiomis už 
gyvas ir mirusias motinas. Draugijos 
patalpose motinas sveikino jos pirm. 
J. Surila. Alfredo Dulkės vadovau
jami šokėjai pašoko Kubilą, Kalvelį, 
Grandinėlę, Kepurinę, Jonkelį. Dvi 
savo sukurtas daineles ispaniškai pa
dainavo programos vadovė Lilijana 
Dumjmosich. Eilėraščių padeklama
vo dvi mažos mergytės.

GYVOJO ROŽINIO DRAUGIJOS 
metinė šventė Berisse įvyko spalio 
27 d., dalyvaujant kun. A. Steigvilui, 
svečiui iš Buenos Aires. Naujon 
draugijos valdybon išrinktos: pirmi
ninke — Ona Stundžienė, pavaduo
toja — Kaziunė Augulienė.
Australija

VYSK. M. VALANČIAUS šimtą
sias mirties metines Melburno lietu
viai paminėjo spalio 12 d. Lietuvių 
Namuose, šios iškilmės kalbėtojais 
buvo A. Zubras, kun. Pr. Vaseris, V. 
Jakutis ir E. šeikienė. Vietiniai ak
toriai suvaidino Prano Pusdešrio 
specialiai šiai sukakčiai parašytą 
scenos vaizdelį “Palangos Juzė su
grįžo”. Minėjime dalyvavo apie 200 
lietuvių.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KA
TALIKŲ FEDERACIJOS suvažiavi
me, įvyksiančiame gruodžio paskuti
nėmis dienomis Melburne, sutiko da
lyvauti Melburno arkivysk. dr. T. 
Francis Little. ALK Federacijos 
pirm. V. Laukaičiui atsiųstame laiš
ke jis džiaugiasi gražia lietuvių 
veikla.

ĮSIKŪRIMO AUSTRALIJOJE si
dabrinę sukaktį paminėjo Sydnėjaus 
lietuviai. Pagrindinį pranešimą pa
darė kun. P. Butkus, prof. A. Ka- 
baila kalbėjo tema “Žvilgsnis atei- 
tin”.

NEWCASTLE DAILININKŲ 
DRAUGIJOS kursuose kūrybinę 
techniką demonstravo dail. Leonas 
Urbonas. Jis taipgi dalyvavo šios lie
tuvių kolonijos surengtame Tautos 
šventės minėjime ir loterijai pado
vanojo kursuose sukurtą savo pa
veikslą. Jį laimėjo svečiai iš Sydnė
jaus — v. ir J. Burokai.

Britanija
RUDENS BALIŲ Londone suren

gė seniausia lietuvių moterų organi
zacija šiame mieste šv. Onos Moterų 
Draugija, vadovaujama pirm. A. 
Kriaučiūnienės. Draugija buvo Įsteig
ta 1915 m. ir šiemet atšventė savo 
veiklos šešiasdešimtmetį. Pradžioje 
rūpinosi tik savo narių savišalpa, o 
vėliau įsijungė į plačius visuomeni
nės veiklos dirvonus įvairiais rengi
niais bei talka kitoms organizaci
joms. Baliaus svečius draugijos na
rės pavaišino lietuviškais patieka
lais.

Vokietija
VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ Kaiser- 

lauteno lietuviams Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė kun. Br. Liubi- 
nas Po pamaldų visi jų dalyviai ap
lankė lietuvių kapus šio miesto ka
pinėse. čia progai pritaikytą žodį 
taip pat tarė kun. Br. Liubinas, pri
mindamas visame pasaulyje per pas
taruosius metus mirusius tautiečius. 
Vėlinių dieną kun. Br. Liubinas ap
lankė 8591 LS lietuvių kuopos vyrus 
Schwetzingene. čia taip pat buvo at
laikytos lietuviškos pamaldos, aplan
kyti kuopos narių kapai, kurių 
Schwetzingene jau yra apie 10. Nuo 
pernykščių Vėlinių mirė ir Schwet- 
zingeno kapinėse buvo palaidoti trys 
lietuviai — B. Čepulis, Br. Bikauskas 
ir Z. Mikulėnas. Keletas kuopos vyrų 
palaidoti kaimyninių vietovių kapi
nėse.

Lenkija
PUNSKO LIETUVIŲ KULTŪROS 

NAMUOSE įvykusiame akordeonistų 
konkurse premijas laimėjo Gintau
tas šliaužys, Juozas Nevulis ir Vy
tautas Zdanius. Paskatinamoji dova
na paskirta Anelei Rupinskienei, 
vienintelei moteriai šiame konkurse.

LIETUVIŲ VISUOMENINĖS KUL
TŪROS DRAUGIJOS Vilkapėdžių ra
teliui vadovauja pirm. Vincas Vazne
lis, sekr. Juozas Grigutis ir ižd. Da
nutė Markevičiūtė.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PA
RODOJE Balstogėje buvo išstatyta 
240 medžio drožinių, keramikos dir
binių, audinių ir gintaro papuošalų.

• Yra šeimų be lietuviško laik
raščio? Atsiųskite jų adresus 
“T. žiburių” administracijai— 
ji siųs keletą numerių susipa
žinti nemokamai
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"VARPO" CHORO IŠVYKA
Ir vėl skambėjo “Varpas” . . . 

vaikams Lietuvos — šį kartą 
tiems, kurie yra susispietę Kle- 
velando apylinkėje. Ankstyvą 
lapkričio 8 rytą, kai dar nė gai
džiai nebuvo pragydę, torontiš
kiai varpiečiai jau sėdėjo auto
buse, pasiruošę kelionei, ir niū
niavo melodijas, kurios buvo gi
liai įstrigusios galvose, intensy
viai repetuojant po porą kartų į 
savaitę.

“Varpas” šį kartą pasirodė 
jau kaip sustiprėjęs dainos me
no vienetas, vadovaujamas jau
no dirigento Jono Govėdo, lyg ir 
atgijęs po “negalavimo”, kei
čiantis chorvedžiams.

Šalia lietuvių kompozitorių 
kūrinių, Klevelande buvo atlik
tos penkios operų ištraukos, ku
rios publikai labai patiko. Iš vi
so atliktos 25 dainos, o sekma
dienio rytą giedota šventovėje 
Mišių metu.

Tikrai palankus įvertinimas 
muz. A. Mikulskio (Čiurlionio 
ansamblio vadovo) ir gausūs plo
jimai, kurie iššaukė net pakar
toti, choristams labai pakėlė 
nuotaiką.

Malonu ir džiugu, kad kleve- 
landiečiai sutiko torontiečius 
nepaprastai šiltai, įvertino ge
rai, o išleistuvių pietus paruo
šė su saldžiomis kalbomis ir pu
tojančiu šampanu.

Tarp vieno kito, netikėtai įvy
kusio nemalonumo, turėjome ir 
malonią staigmeną: muz. A. Mi
kulskis, atpažinęs vieną buvusį 
jo chore dainininką, dar esant 
tėvynėje Lietuvoje ir nuolatinį 
choro dalyvį gyvenant išeivijo
je — Br. Vrublevičių, apdova
nojo veterano ženkleliu.

Šio koncerto proga buvo įsi
gytos naujos, ilgos, mėlynos 
spalvos suknelės (iš choro iždo) 
ir paįvairintos baltomis gėlė
mis. “Amerikonam” tai labai pa
tiko.

Gaila, kad vyrai vis dar tvir
tai prisirišę prie senų tradicijų 
ir nepajudinami. Jie laiko ne
rimtu dalyku pakeisti juodą ei
lutę kita, spalvingesne apranga. 

KALĖDINĖS dovanos
Tik per Angliją — 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 gelėta 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 moteriškam apsiaustui $33.00
Dirbtinis minkąs moteriškom apsiaustui .......................................... $54.00
Vilnone medžiaga žieminiam apsiaustui .......................................... $36.00
Vilnone gėlėta skarelė $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių $10.00
Įvairių spalvų perukai ........................................................................T.......  $30.00
Nailoniniai marškiniai $ 9.00
Vilnoniai arba "aeryleno" nertiniai $19.00
Lietsargiai "Telescopic" $10.00
Šitos kainos yra su sovietiniu muitu. 
Reikia pridėti tiktai persiuntimo išlaidas $17.00

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

negalima iš £io pasiųsti.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais į 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

Kažin kodėl jie taip nemėgsta 
spalvų įvairumo? Nenuostabu, 
jei senieji laiko tą eilutę jau ir 
“smertine”. Bet kažin ką galvo
ja jaunieji? Nežinia kieno nuo
pelnai, kad jaunųjų balsų jau 
yra apie pora desėtkų. Tai dide
lis įnašas šiam chorui atsinau
jinti.

Džiugu, kad daugelis choristų 
priklauso dviem choram. Tai 
rodo, kad tie, kurie prisiverčia 
dainuoti, dirba ne tik tautos ge
rovei, bet randa sau ir asmeni
nio pasitenkinimo. Dar reikia 
paaugti skaičiumi, sustiprėti, 
kad būtų galima bendradarbiau
ti ir toliau su JAV kolonijomis, 
kaip čiurlioniečių buvo pasiū
lyta.

Atvirai kalbant, kartais būna 
ir nesutarimų choristų tarpe, 
svarstant naujus projektus, bet 
tai ir sudaro gyvą vieneto “sie
lą”, o problemos būna išspręs
tos demokratišku būdu — dau
gumos sprendimu.

Jei kas galvoja apie nereika
lingas choristų išlaidas, tai, rei
kia pasakyti, jų būna labai ne
daug, nes išvykų kelionių išlai
dos padengiamos iš choro iždo, 
o choristai “parduoda” tik savo 
balsus ir truputį laiko, kurį gal
būt dažnas praleistų spoksoda
mas į neretai bevertį televizijos 
priimtuvą arba jieškotų “palai
mos” alaus bonkos dugne.

Koks džiaugsmas išvykti su 
gastrolėmis užsienin! Ar netaip 
sakydavom tėvynėje gyvenda
mi? Dabar gi yra ir tokių progų.

Šį kartą pavyko visais atžvil
giais, net ir loterijoje buvo lai
mėtas geras laimikis — “napo
leoniškas”-tortas. Jis buvo ten 
pat sudorotas, užgeriant ameri
konišku “Budweiser”. Ar ne 
puiku?

Po šio pavykusio koncerto gal 
atbus torontiečiai, pasiskaitę tei
giamą įvertinimą JAV lietuvių 
spaudoje ir papildys retėjančias 
choro eiles.

Dabar “Varpas” intensyviai 
ruošiasi metiniam koncertui, ku
ris įvyks pavasarį. Alijošiūtė

V. VERIKAITIS
Lapkričio 16 d. Nekaltai Pra

dėtosios Marijos seserų rėmė
jos, kaip ir kiekvienais metais, 
surengė puikų koncertą — va
karienę. Šiam koncertui jos pa
kvietė solistus — Neriją Linke
vičiūtę ir Bernardą Prapuolenį 
iš Čikagos, akompaniatorių — 
Saulių Cibą iš Bostono.

Torontiečiams šis koncertas 
buvo įdomus tuo, kad šie daini
ninkai pasirodė čia pirmą kartą. 
Jie yra paruošę įdomią progra
mą, kurion įtraukė ir lengvosios 
muzikos kūrinių. Be to, solistai 
yra jauni ir pagarsėję lietuvių 
visuomenėje kaip jaunas ir ver
tas išgirsti bei gėrėtis vienetas. 
Pirmoje dalyje Linkevičiūtė ir 
Prapuolenis pagiedojo Mocarto 
“Ave verum corpus” ir Bacho 
“Et exsultavit spiritus mens” iš 
Magnificat (Linkevičiūtė), “Tritt 
auf die Glaubensbahn” iš kanta
tos nr. 152 (Prapuolenis).

Muz. D. Viskontienė, rašyda
ma kritiką apie Kanados lietu
vių dainų šventę, neigiamai ver
tino gaidų laikymą rankose dai
nuojant. Jaunieji solistai taip 
pat turėjo gaidas giedodami. 
Bet tai dar nereiškia, kad jie 
giesmių nemokėjo atmintinai. 
Yra daug priežasčių, kodėl gies
mininkas laiko rankose gaidas, 
giedodamas religinius kūrinius. 
Viena jų — rankų laikymo. Dai
nas dainuojantį rankos pakėli
mas ar nuleidimas teikia drama- 
tiškesnį ar lyriškesnį teksto ir 
melodijos perdavimą. To nerei
kalauja rimti religiniai kūriniai. 
Taip pat gaidų laikymas ranko
se teikia religinę rimtį.

Stilistiniu atžvilgiu nei Lin
kevičiūtė, nei Prapuolenis mi
nėtų religinių kūrinių gerai ne
perdavė. Balsiniu požiūriu Lin
kevičiūtė padarė geresnį įspūdį, 
negu Prapuolenis.

Antruoju išėjimu Linkevičiū
tė ir Prapuolenis padainavo ke
letą R. Schumanno duetų. Per il
gą savo dainavimo laiką nesu 
girdėjęs, kad Schumannas būtų 
rašęs duetus! Gyveni ir mokai
si! O gal tie duetai parašyti kito 
Schumanno? Jie puikūs. Juose 
Prapuolenis kartais lyg ir pra
puldavo Linkevičiūtės, linkusios 
j stiprumą, garsuose, šiaip abu 
menininkai gerai susidainavę. 
Niuansų atspalviuose darė gerą 
įspūdį. Reikėtų tuos duetus iš
versti į lietuvių kalbą. Dainuo
dami juos lietuvių kalba turėtų 
dar didesnį klausytojų pritari
mą.

Prieš pertrauką abu solistai 
išėjo jau su lietuviškais duetais: 
“Plaukia sau laivelis” — Šim
kaus, “Aš įsivilkčiau čigono rū
bą” — Šimkaus ir “Laukiu vis” 
— Gailevičiaus. Gražiausiai 
skambėjo Gailevičiaus “Laukiu 
vis”, parašyta moterų chorui, 
bet taip pat mėgstama dainuoti 
ir dueto forma. Keista, kad pir
mąjį Šimkaus dalyką solistai 
bandė perdirbti, bet tai jiems 
nepavyko skambesio atžvilgiu. 
Šioje duetų grupėje buvo jau
čiamas detonavimas, nors jis 
nebuvo labai ryškus.

Labai gaila, kad dainininkai 
pakeitė programą ir atsisakė 
dviejų arijų, kurios buvo įrašy
tos programoje. Linkevičiūtės 
“Porgi, amor, ųualche ristoro” 
iš “Figaro vestuvių” ir Prapuo
lenio “Non piu angrai” iš tos pa
čios operos — abi Mocarto. Bū
tų malonu pasigėrėti jų balsų 
technika ir daugiau su ja susi
pažinti.

Tuos kūrinius praleidę, abu 
solistai padainavo duetus iš ope
rų: “Cosi fan tutte” ir “Don Gio
vanni”. šie duetai praskambėjo 
darniai.

Geriausiai atlikti ir gal ge
riausiai suprasti bei išjieškoti, 
įsijausti dalykai buvo lietuvių 
liaudies dainos: “Brolužėlis žir
gelį balnojo” — Paltanavičiaus, 
“Svoteli, ridilio” — Bašinsko, 
“Putinas žydėjo” — Kairiūkš
čio ir “Subatos vakarėlį” — Gu
dauskienės. Darnus skambesys, 
aiški tarena, subtili vaidyba da
rė šią grupę ypatingai patrauk
lią. Puiku!

Bet ir čia dainininkai turėjo

Atsiųsta paminėti
Hans Rychener, . . . UND ĖST- 

LAND, LETLAND, tlTAUEN? Ein- 
druecke aus dem Freien und Do
kumente aus dem sowjetischen Bal- 
tieum. Leidėjas — Herbert Lang, 
Bern und Frankfurt/M. 1975, 106 
psl. ir 18 psl. nuotraukų. Autorius 
yra šveicaras, kalbų ir istorijos mo
kytojas, lankęsis Baltijos kraštuose, 
apie juos rašęs spaudoje ir kalbėjęs 
per radiją.

ANGLŲ NOVELE. Anglų rašyto
jų antologija. Sudarė Povilas Gau
dys. Atspaude “Laiko” spaustuvė. 
Buenos Aires, Argentina, 1974 m., 
459 psl. Kaina nepažymėta. 

truputį sunkumų su intonacija. 
Taip gaila, kad jiedu nedainavo 
gražaus Jakubėno dueto “Oi 
mergyte”, nors jis buvo įrašytas 
programoje.

Bendras koncerto įspūdis ge
ras ir malonus. Linkevičiūtė tu
ri tvirtą ir malonų mezzo-sopra
ną, linkusį į žemesnį atspalvį. 
Solistė gerai jį valdo, laiko vie
nodą, t.y. vienos spalvos visuose 
laipsniuose bei registruose. Dar 
truputį padirbėjus, iš jo galima 
išgauti daug. Tikimės jos asme
ny sulaukti stiprios dainavimo 
pajėgos.

Prapuolenį sunkiau klasifi
kuoti. Jo balso spalva keičiasi 
po penkių tonų pakilimo ar nu
leidimo, pereinant nuo bosoJba- 
ritono iki lyrinio tenoro. Pas jį 
jaučiama mokyklos stoka, bet 
galimybių yra.

Linkėtina abiem solistam ne
apleisti pasirinkto kelio. Abu 
yra jauni, su gražia balsine me
džiaga. Abu muzikalūs ir įsijau
čia į atliekamus kūrinius. Abu 
patrauklūs scenoje ir daug ža

Gamtos grožio dailininkė
Reginos Žiūraitienės paveikslų paroda 

Oakvillės miesto galerijoje
“Oakville Centennial Gallery” 

lapkričio 18-30 d.d. vyksta Re
ginos Žiūraitienės tapybos paro
da. Dailininkė Toronto ir apy
linkės lietuviams jau iš anks
čiau pažįstama kaip gamtos vaiz
du kūrėja. Nors ir šį kartą ji 
lieka ištikima savo temai, tačiau 
visus stebina savo nepaprasta 
pažanga aliejinėje tapyboje. 
Ankstesnis jos spalvų pilkumas 
yra beveik dingęs ir eilėje pa
veikslų pasireiškia ryškus spal
vų gyvumas bei akį glostantis 
j u derinys. Pavyzdžiui, tokie pa
veikslai, kaip “Beyond the Bea
ver Pond”, “Canisbay Creek” ir 
“Portage at Canisbay”, iš karto 
pagauna parodų salėn įėjusio 
žvilgsnį. Juose plati harmoninga 
spalvų skalė rodo dailininkės 
pažangą spalvų apvaldyme. Ži
noma, yra ir vienas kitas ma
žiau nusisekęs paveikslas, kaip 
pvz. “A Frosty Morning”, ku
riame geltona spalva kažkaip 
matoma ne savo vietoje, arba 
“The Cove”, kuris nesuteikia 
tikro uolyno jausmo. Visdėlto 
reikia pripažinti, kad aplamai 
paroda labai vykusi ir verta 
pamatyti.

Dailininkės stiprybė — tai ak
varelės. Nors jų, palyginus su 
aliejine tapyba, salėje nėra 
daug, tačiau kiekvienoje jų pa
stebima pilnai apvaldyta vande
ninių dažų technika, pasižymin

Kai medis prakalba..,
PRANYS ALSĖNAS

Lietuviai iš senų senovės, ga
lima sakyti, buvo ir tebėra miš
kų bei pavienių medžių draugai, 
jei taip galima išsireikšti. Ne be 
reikalo juk A. Baranauskas po
emoje “Anykščių šilelis” teigė: 
“Dažnai miške lietuvis, ko ver
kia, nežino ...”

Kai rašiau šiuos žodžius, ma
no mokslo draugas skulpt. Pr. 
Baltuonis ruošėsi vykti iš Mont- 
realio į Tillsonburgą, Ont., kur 
lapkričio 23 d. buvo surengta jo 
dailės darbų paroda.

Torontiečiai lietuviai laimin
gesni, negu kitų (mažesnių) ko
lonijų lietuviai, nes čia, jeigu 
neklystu, buvo surengtos net 
dvi Pr. Baltuonio skulptūrų pa
rodos. Daugelis torontiečių jau 
turi įsigiję jo dailės kūrinių.

Pr. Baltuonio rodomas turtas 
yra gana didelis. Jo skulptūros 
parodose — vienos sustatomos 
ant stovų, kitos — sukabinamos 
ant sienų.> Viskas iš medžio, iš
kasto iš žemės ar išgriebto iš 
vandens. Ir kokių ten darbų ne
būna! Ana, žiūrėk, susilenkęs, 
su švyturiu rankoj Diogenas 
“jieško žmogaus”, kitur vėl — 
šaunus lietuvio žirgas, lakiai pa
sistojęs ant paskutinių kojų ir 
t.t. Gal viena originaliausių sa
vo tematika skulptūrų — tai 
“The Gulag Archipelago”, pagal 
A. Solženicino knygą. Šioje 
skulptūroje atvaizduotos išsimė
čiusios po Rusiją koncentraci
nės stovyklos, iš kurių kyla į 
viršų ten mirusių iš bado ir nu
žudytų kalinių baltos vėlės . ..

Skulpt. Pr. Baltuonis mokėsi 
tapybos ir skulptūros meno Lie
tuvoje ir Kanadoje. Kanadoje 
jis pastebėjo kaikurių gyvento
jų namus papuoštus natūraliais 
šaknų gabalais arba išgriebtais 
iš vandens mediniais ornamen
tais, vadinamais “driftwood”. 
Jame kilo mintis dar daugiau 
suabstraktinti tas šaknis ir 
“driftwood” gabalus kaltelių ir

dantys žiedai lietuviškame mu
zikos gėlyne. Puiku!

Saulius Cibas pasireiškė kaip 
jautrus ir patyręs akompaniato
rius. nors amžiumi labai jaunas.

panuoja solistams N. Linkevičiūtei 
ir B. Prapuoleniui

ti lengvumu ir žaismingumu. 
Keliais šepetuko bruožais ant 
vandeniu suvilgyto fono dai
lininkė išgauna nuostabių efek
tu. Ypač tuo būdingi yra “The 
Slender Pines” ir “Snow 
Clouds”. Pastarajame tiesiog 
junti saulės skverbimąsi pro 
ūkanas virš balzgano sniego. 
Kaip matyti iš gausių paveiks
lų dailininkė yra labai artimai 
susigyvenusi su Kanados gamta. 
Ji moka pagauti jos niuansuotą 
grožį. Jeigu R. žiūraitienė gy
ventų Lietuvoje, tikriausiai su
telktu jos gamtos grožį savo pa
veiksluose ir darytų juos inty
miai artimus lietuvio širdžiai.

Parodai taipgi daug pliusų 
teikia ir puiki su geru apšvieti
mu salė, kurioje prožektoriai iš
ryškina kiekvieną net ir kampe 
pakabintą paveikslą.

Šia proga tenka pasveikinti 
dailininkę, kad ji niekad nepa
sitenkina pasiektais laimėjimais, 
bet nuolat žengia pirmyn. Taip
gi džiugu, kad ji su savo kūryba 
yra taip plačiai išėjusi į Oakvil
le miesto visuomenę. Tai aiškiai 
liudijo ir tas faktas, kad jos pa
rodą atidarė pats miesto bur
mistras. Paroda truks iki lap
kričio 30 d. Ją galima lankyti 
kas dieną, šiokiadieniais net iki 
9 v. vakaro. Tad reikia tikėtis, 
kad lietuviai šia proga pasinau
dos ir pasigrožės dailininkės lai
mėjimais. K. J. š.

pjūklelio pagalba.
Kiekviena šaknis ar medžio 

gabalas yra skirtingi nuo vienas 
kito. Taip lygiai ir skulptoriaus 
perpavidalinti darbai yra skir
tingi, nes juose lieka įkūnytos 
skirtingos idėjos.

Pr. Baltuonis pradėjo tuo 
keliu eiti nuo 1960 m„ bet dar 
septynerius metus nėjo su savo 
kūriniais į viešumą. Tik 1967 
m. Montrealyje surengė pirmą
ją savo skulptūrų parodą, kuri 
turėjo labai gerą pasisekimą. 
Štai pora liudijimų:

Tai puiki paroda, išreiškianti la
bai dailų ir kūrybingą meną — me
džio skulptūras, kurias daro nauja
sis ateivis į Kanadą, užsitarnaująs 
artistiško pripažinimo.

J. M. RAE,
Pres. The Arts Club of Montreal
Meniškos asmenybės požiūris, eks

ponuotas šioje parodoje, reiškiasi 
Įvairiausiomis to meno formomis.

P. L. RICHE,
Prof, of Applied Arts Institute
“The London Free Press” 

dienraštyje 1970. X. 7 laidoje 
meno parodų recenzente Len- 
ore Crawford apie Pr. Baltuo
nio parodą parašė dviejų skilčių 
straipsnį. Esą, Kanadoje, gali
mas daiktas, yra ir daugiau 
skulptorių, naudojančių savo 
meno kūriniams medžių šaknis 
ir aplamai medį, bet kitiems bū
tų sunku pralenkti lietuvį Pra
ną Baltuonį, jau 20 metų gyve
nantį Montrealyje. Su medžio 
šaknimis ir “driftwood” gaba
lais esą reikia elgtis skirtingai. 
Kiekvienas toks gabalas reika
laująs skirtingo laiko ir skirtin
gos temperatūros išdžiovinimui, 
kad būtų sulaikytas medžiagos 
sutrūkinėjimas ir gedimas. Pr. 
Baltuonis naudojąs daugiau
sia elektrinius skulptūros įran
kius. Aprašo, kokį medį daž
niausia naudoja, kaip žiūri į 
skulptūrinių figūrų vertikalines 
bei horizontalines linijas, kaip 
jis medį priverčiąs prabilti į 
žiūrovą ir t.t.

VOKALINĘ IR ŽODŽIŲ ISRAIS 
KOS POPIETĘ Čikagos Jaunimo 
Centre surengė sol. Laima Stepaitie- 
nė, sopranas, ir dramos teatro vete
ranas Stasys Pilka su akompaniato
rium muz. Aloyzu Jurgučiu. Pirmo
je dalyje Laima Stepaitienė padai
navo porą S. Šimkaus dainų, K. Ka- 
vecko kompoziciją “Žemei”, dvi ari
jas iš G. Puccini operų “Bohema” ir 
“Gianni Schicci”. S. Pilka ją papildė 
Kazio Binkio donelaitišku, maironiš- 
ku ir vokišku pavasariu, ištrauko
mis iš V. Šekspyro “Makbeto” ir “Ju
liaus Cezario”. Antrojoje dalyje 
skambėjo L. Stepaitienės atliktos G. 
Donizetti “Meilės eliksyro”, G. Rossi
ni “Sevilijos kirpėjo” arijos, E. H. 
Griego "Solveigos daina”, J. Masse
net “Elegija”. S. Pilka su A. Jurgu- 
čio muzikine palyda padeklamavo 
Campos “Tris juodvarnius”, Aisčio 
“Lopšinę”, Radausko “Strėlę dangu
je”.

DAIL. ARVYDAS ALGMINAS sa
vo parodai Čikagos Jaunimo Centre, 
M. K. Čiurlionio galerijoje, pateikė 
25 tapybos darbus, palietusius ne tik 
lietuviškas, bet ir indėniškas temas. 
Pastarosios gražiai derinosi su JAV 
200 metų jubilėjumi. Lankytojus vis
dėlto labiau viliojo “Eglė žalčių ka
ralienė” oranžinių, geltonų ir žalių 
spalvų spindesiu.

LB KULTŪROS KLUBO susirin
kime Bostone, Tarptautinio Institu
to patalpose, istorikas Algirdas Bud- 
reckis skaitė paskaitą apie pirmuo
sius Bostono lietuvius. Jis yra baigęs 
Rutgers universitetą magistro laips
niu 1963 m. ir jame dirbęs dėstytoju 
1964-66 m. Pasak A. Budreckio, iš
ryškinti pirmuosius Bostono lietuvius 
nėra lengva. Du tokius savo knygo
je jau paminėjo Kostas Jurgėla, bet 
vėliau paaiškėjo, kad vienas jų buvo 
skotas, kitas — olandas ar vengras. 
Galimas dalykas, pirmuoju Bostono 
lietuviu laikytinas Feliksas Miklaše- 
vičius, nors ir jis nebuvo kilęs iš 
centrinės Lietuvos. Bostone jis netgi 
buvo įsigijęs laivą ir jį pavadinęs 
“Prince Radvil”. Apie jį daugiausia 
yra medžiagos. A. Budreckis taipgi 
pateikė ir daugiau pavardžių, rastų 
amerikiečių knygose.

PROF. IKURO MURATA Tokijo 
ekonomijos kolegijos moksliniame 
žurnale paskelbė japonų kalbon iš
verstą vysk. A. Baranausko “Anykš
čių šilelį”. Specialiu įvadu vertėjas 
skaitytojus supažindina su šios poe
mos autorium, pagrindinės literatū
ros sąrašu, Lietuvos tarmių žemėla
piu. Prie japoniško “Anykščių šile
lio” vertimo pridėti du lietuviški jo 
tekstai — bendrine lietuvių kalba ir 
originalas vysk. A. Baranausko tar
me. Prof. I. Murata taipgi yra iš
vertęs mūsų pasaką “Eglė žalčių ka
ralienė” ir K. Donelaičio “Metų” iš
trauką. Dabar jis yra pasiryžęs atlikti 
pilną “Metų” vertimą.

SOL. ARNOLDAS VOKETAITIS 
spalio pabaigoje ir lapkričio pradžio
je “Chicago Lyric Operai’ teatre dai
navo Mocarto “Figaro vestuvių” ir 
Beethoveno “Fidelio” operų spektak
liuose.

“LAISVES VARPO” RADIJO VA
LANDA, vadovaujama P. Viščinio, 
savo rengiamuose koncertuose Bos
tono lietuvius stengiasi supažindinti 
su mūsų dainos ir muzikos talentais. 
Per 22 metus “Laisvės Varpas” jau 
surengė 32 koncertus. Šių metų ru
dens koncerte programą atliko čika- 
giečiai dainininkai Nerija Linkevi
čiūtė ir Bernardas Prapuolenis, pra
ėjusią vasarą su pianiste R. Apeiky- 
te sėkmingai gastroliavę didžiosiose 
P. Amerikos lietuvių kolonijose. Jie
du šiandien yra tapę turbūt žymiau
siais duetų atlikėjais išeivijoje. Tad 
ir bostoniškiame koncerte skambėjo 
duetai, papildyti dviem solo arijom 
iš Mocarto “Figaro vestuvių”. Ope
riniam duetam taip pat buvo pasi
rinktos Mocarto operos “Visos jos 
tekios” ir “Don Žuanas”. Svetimtau
čiams kompozitoriams atstovavo vo
kiečių klasikų R. Schumanno ir F. 
Mendelssohno duetai, o mūsiškiams 
— J. Naujalis, S. Šimkus, G. Gu
dauskienė, V. Paltanavičius, V. Kai
riūkštis, A. Raudonikis ir paties B. 
Prapuolenio harmonizuota liaudies 
daina “Ulijona”. Svečiams iš Čika
gos akompanavo bostonietis pianis
tas Saulius Cibas.

SIDABRINĖ “EGLUTĖS” SU
KAKTIS Čikagoje buvo paminėta 
spalio 17-24 d.d. specialia šio vai
kams skirto žurnalo bendradarbių 
vakarone ir vaikų piešinių bei ta
pybos darbų paroda Jaunimo Centre. 
Parodoje dalyvavo 287 vaikai su 335 
kūriniais ne tik iš JAV, bet ir iš kitų 
laisvojo pasaulio kraštų. Devynias 
knygų bei “Eglutės” prenumeratų 
premijas mažiesiems dalyviams, pa
dalintiems į tris grupes, paskyrė ver
tintojų komisija — dailininkės M. 
Ambrozaitienė, R. Jautokaitė, E. 
Marčiulionytė ir seselė Mercedes. 
Vyresniųjų 1J.-14 metų grupėje pre
mijas laimėjo: I — Vilija Rastonytė, 
II — Laima Sidrytė, III — Kristi
na Juzaitytė; vidurinėje 7-10 metų 
grupėje I premija paskirta Gailei 
Vazbytei, II — Danielei Ivanauskai
tei, III — Gyčiui Simaičiui; mažų
jų 3-6 metų grupėje I premija teko 
Lilijanai Ancevičiūtei, II — Dailei 
Grigaitytei, III — Astai Tijūnėlytei. 
Visi šie laimėtojai yra iš JAV. Pa
rodą surengė Putnamo seselių rė
mėjų valdyba, vadovaujama pirm. M. 
Remienės. “Eglutės” sukakčiai buvo 
skirtas ir Danutės Augienės “Užbur
tų vaikų” spektaklis lapkričio 6 d. 
Čikagos Jaunimo Centre, paruoštas 
rež. Irenos Serelienės.

RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS 
BIBLIOTEKOJE veikiantis liaudies 
universiteto literatūros fakultetas 
naująjį sezoną pradėjo spalio 16 d. 
Fakultetas stengiasi ugdyti literatū
ros mylėtojus, puoselėti jų estetinę 
kultūrą, gilinti filologinę nuovoką. 
Programon įtraukta nemažai pokal
bių. Apie poeziją kalbės docentas V. 
Areška, poetas M. Martinaitis, poe
zijos skaitovas aktorius L. Noreika, 
apie prozą — kritikas P. Bražėnas, 
rašytojai R. Granauskas ir S. Šalte
nis, apie dramaturgiją — docentė I. 
Aleksaitė ir dramaturgas K. Saja, 
apie naujausią anglų dramą — do
centas D. Judelevičius. Su lietuvių 
išeivių literatūra supažindins V. Ka
zakevičius. Iš numatytų paskaitų mi
nėtinos: akademiko J. Jurginio — 
apie pasaulietinės lietuvių literatū
ros pradžią, prof. Z. Zinkevičiaus — 
apie lietuvių raštų kalbos formavi
mąsi, B. Savukyno — apie poezijos 
kalbą ir jos vertimą. Literatūros kri
tikas V. Kubilius nušvies poeto Os
karo Milašiaus ryšius su Lietuva. Su 
lietuvių liaudies sakmėmis ir mitais 
fakulteto lankytojus supažindins fi
lologijos kandidatas N. Vėlius, su 
liaudies dainų intonacijomis — filo
logijos kandidatas L. Sauka. Pastara
jam talkins muzikos grupės aktorė 
V. Janulevičiūtė dainų atlikimu. Pa
skaitas ir pranešimus numatoma pa
pildyti knygų parodėlėmis bei kito
mis vaizdinėmis priemonėmis. Savo 
skyrių literatūros fakultetas turi Vil
niaus “Raudonojo Kryžiaus” ligoni
nėje, vadovaujamą gydytojo ir rašy
tojo J. Skliutausko.

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES 
MUZĖJŲ, pernai vasarą atidarytą 
Kauno marių pakrantėje, jau aplan
kė daugiau kaip 100.000 svečių iš 
įvairių Lietuvos kampelių ir užsienio. 
Pirmieji muzėjaus po atviru dangu
mi pastatai čia buvo atvežti 1966 m. 
Dabar lankytojų jau laukia apie 60' 
pastatų turinčios devynios pilnai su
tvarkytos sodybos. Genovaitė Dovy
daitytė “Gimtojo Krašto” 35 nr. pa
sakoja: “Muziejaus teritorijoje gam
ta tarsi specialiai paruošė kiekvieną 
etnografinę zoną primenančius kam
pelius. Skurdžia žole apaugusiame 
smėlyne prisiglaudė taupų, vargingą 
valstiečio gyvenimą rodantis dzūkiš
kas kiemelis. Lygumoje išsidėstė 
Aukštaitijos gabalėlis — su dvigaliu 
gyvenamuoju namu, dailiais svirne
liais, kluonais, tvartais, su vėjo ma
lūnu, milo vėlykla prie tvenkinio, 
koplytstulpiu. Už eglyno — tvirti su
valkiečio pastatai. Ir pats turtingiau
sias eksponatais, pilniausiai atku
riantis socialinius kaimo skirtumus,
— Žemaitijos sektorius ...” Muzėjus 
nuolatos pasipildo senosios buities 
reikmenimis. M. Paškevičienė nuo 
Griškabūdžio pvz. padovanojo Suval
kijos verpėjų prieverpstę, vadinamą 
“kuodelnyčia”, A. Juknius nuo Plun
gės — žemaitišką “verventuką” vir
vėms vyti. Muzėjaus direktoriaus V. 
Stanikūno pranešimu, iki 1980 m. 
numatyta pastatyti lietuvišką mies
telį, kuriame bus sutelkti būdinges
ni XVIII-XIX š. Lietuvos miestelių 
pastatai. Lankytojai tada galės ste
bėti anuometinėje aplinkoje dirban
čias verpėjas, audėjas, puodžius, 
arklius kaustančius kalvius. Numato
mi ir etnografinio-kultūrinio pobū
džio renginiai. Liaudies muzikos te
atro grupė, vadovaujama Dalios ir 
Povilo Mataičių, praėjusią vasarą 
muzėjuje jau rengė liaudies muzikos 
koncertus.

ATSIMINIMŲ KNYGĄ “Scena ir 
gyvenimas” paruošė spaudai dramos 
teatro veteranė Teofilija Vaičiūnie
nė. Knygą netrukus išleis ’“‘Vaga” 
Vilniuje. Jos ištraukas trijuose nu
meriuose jau paskelbė savaitraštis 
“Literatūra ir Menas”.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 
ruošiasi vengrų kompoz. I. Kalmano 
operetės “Montmartro žibuoklės” 
premjerai. Operetės režisorė — A. 
Ragauskaitė, dirigentas — J. Idzelis, 
dailininkė ‘— V. Gatavynaitė, balet
meisteris — C. Žebrauskas. Sį sezo
ną teatre debiutuos du studijas bai
gusieji režisoriai: I. Ribačiauskaitė
— su J. Pakalnio baletu “Sužadėti
nė”, R. Vaitkevičius — su amerikie
čių R. Frimlio ir H. Statharto ope
rete “Rose Marie”. Kompoz. Alg. 
Bražinskas kuria naują operetę 
“Meisteris ir sūnūs”. Libretą pagal 
P. Cvirkos romaną jai yra parašęs 
poetas A. Drilinga. J. Pakalnio “Su
žadėtinės” atnaujinimu bus paminė
tas Lietuvos baleto penkiasdešimt
metis.

MEDŽIAGĄ APIE VARŠUVOS 
FILHARMONIJOS įsteigėją ir diri
gentą E. Mlynarskį Vilniuje rinko 
dvi Lietuvos Kompozitorių viešnios
— Varšuvos biliotekos muzikos sky
riaus vedėja V. Bogdany ir muzikos 
kūrinių leidyklos Krokuvoj redakci
jos vedėja T. Chylinska.

VILNIAUS UNIVERSITETO kraš- 
totyrinikai praėjusią vasarą tyrinė
jo Žagarės apylinkes. Kalbininkai iš 
šios ekspedicijos parsivežė 3.600 už
sirašytų žodžių, 1.865 vietovardžius, 
tautosakininkai — 1.050 dainų, 340 
pasakojamosios ir 600 smulkiosios 
tautosako kūrinėlių. Sociologai anke
tomis rinko medžiagą mokslinei gy
ventojų charakteristikai, istorikai ir 
ekonomistai — apylinkės bei ūkių 
istoriją. Žagariečių įžymybes užfik
savo 300 nuotraukų. Dalis surinktos 
medžiagos jau perduota Lietuvos 
Mokslų Akademijos istorijos, lietu
vių kalbos ir literatūros institutams, 
istorijos-etnografijos muzėjui.V. Kst.
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REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS \

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
M6HCi°A89e St" T°r°nt°' Ont « Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 9!4%
Antradieniais 10-3 Ę pensijų s-tas 814%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 7’/a% 
Ketvirtadieniais 10-7 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
šeštadieniais 9-12 = asmenines 9!4%
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto 9’/2%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

i • t

F. SENKUS REAL ESTATE
21 Lumbervale Ave. • • Tel. 533-4414

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage,
• Sęžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F. 

. Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Verslo bei pramonės pastatų elektros 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Frakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI
KA REIŠKIA GYVYBES DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsauga

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

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

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

1000 College St. * LE 1-3074 • sov. p. uiboiis

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 (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažų.
• Sgžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

i

Rudeni ir žiemą ateitininkai rengia ideologinius kursus. Nuotraukoje — 
inž. A. Sabalis kalba kursantams Dainavos stovyklavietėje

Ateitinininkų žinios
“Religinė veikla ateitininkams bu

vo ir yra pirmaeilės reikšmės. Atei- 
tininkija dėl to ir gimė, kad tautinį 
atgimimą pagrįstų religiniu pagrin
du. Religinėje veikloje ateitininkai 
siekė dviejų tikslų: religiją pagrįsti 
teoriškai ir ją praktiškai suderinti su 
gyvenimu” (St. Yla, “Ateitininkų 
vadovas” 173 psl.),

“Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos 
akivaizdoje pasižadu sekti Kristų, 
dirbti ir aukotis Dievui ir tėvynei ir 
uoliai eiti studento ateitininko parei
gas. Kristau, padėk man ištesėti” 
(studentų ateitininkų įžodis).

“Savo auklėjimosi ir lavinimosi 
rateliuose jaunuomenė turėtų skaity
ti ir studijuoti Evangeliją, kad ši pa
sidarytų tikra jos dvasinio gyveni
mo vaddvė” (St. Šalkauskis, “Atei
tininkų ideologija” 296 psl.).

“Blogį turime visu griežtumu 
smerkti, bet žmogų, net ir klystantį, 
privalome mylėti. O to galima iš
mokti tik Jėzaus Kristaus mokyklo
je, kuris visiems yra vienintelė Tie
sa, Kelias ir Gyvenimas. Tad teatei-

nie, gerasis Jėzau, Tavo karalystė į 
mūsų visų sielas” (Danguolė Sadū- 
naitė, “L.K.B. Kronika”, nr. 17).

Skautų veikla
• “Šatrijos” ’ir “Rambyno” tuntų 

tėvų k-to metinis bazaras su pasi
linksminimu lapkričio 15 d. Prisikė
limo salėse buvo sėkmingas. Progra
moje gražiai pasirodė sktn. Stepo 
Kairio muzikinis vienetas. Ačiū vi
siems, kurie kokiu nors būdu prisi
dėjo prie šio renginio pasisekimo.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
sueiga — gruodžio 1 d., 7 v.v., skau
tų būkle.

• Vilkiukų sueiga — gruodžio 1 
d., 7 v.v. Prisikėlimo Parodų salėje. 
Vilkiukų draugovė smagiai iškylavo 
zoologijos sode. Skautiškas ačiū bro
liui Namikui už jo pagalbą išvykos 
metu. —■ Į vilkiukų draugovę įstojo 
penki nauji kandidatai: R. Klevins- 
kas, V. Lukošius, A. Petrulis, J. Sin
kevičius ir K. Šturmas.

• Užjaučiame jūr. s. Petrą Butė
ną ir šeimą, Lietuvoje mirus Mamy
tei. C. S.

^SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Ilgametį Vyčio klubo sportininką 
Vincą Baliūną ir Valentiną Staške- 
vičiūtę, sukūrusius lietuvišką šeimą, 
sveikiname ir linkime laimingo bei 
darnaus gyvenimo.

Kristina Stočkutė sėkmingai žai
džia krepšinį Humberside mokyklo
je ir pasižymi kaip gera metikė. Nors 
jos mokykla pralaimėjo Parkdale 28: 
38, Kristina įmetė pusę savo koman
dos taškų, būtent, 14.

L. Radzevičius dalyvavo neseniai 
įvykusiame ŠALFASS suvažiavime 
Detroite. Kadangi suvažiavime nepa
vyko išrinkti naujos vadovybės, klu
bo pirmininkui ir apygardos vadovui 
L. Baziliauskui buvo pavesta suor
ganizuoti sekančią vadovybę Kana
doje. Atrodo, yra galimybių, kad S- 
gos vadovybę turėsime Toronte.

Netikėtas laimėjimas. Šiuo mo
mentu Kanadoje vieši Kinijos jaunių 
ir mergaičių stalo tenisininkai. Kad 
ir jauni, jie žaidžia augštos klasės 
stalo tenisą ir yra žymiai pranašes
ni už Kanados jaunuosius žaidėjus. 
Kad draugystė nenukentėtų ir kad 
perdaug nenuskriaustų kanadiečių, 
kiniečiai prieš žaidimą apsprendžia 
kokia turi būti pasekmė ir kas turi 
laimėti. Tačiau lapkričio 15 d. To
ronte įvykusiose rungtynėse pasitai
kė mažas netikėtumas. Pagal tvarką 
G. Nešukaitytei buvo numatytas 1:2 
pasekme pralaimėjimas. Tačiau tre
čiame sete Glorija taip gerai sužai
dė ir pasidarė neįveikiama net ir 
Kinijos žaidėjai. Lemiamo seto pa
baigoje Glorija dominavo 16:14, 19: 
16 ir laimėjo setą 21:18. Taigi, kar
tu laimėjo ne jai numatytą pergalę. 
Kiniečiai visdėlto laimėjo rungtynes 
7:4. Glorija dai- kartu su B. Plučai- 
te žaidė dvejetų rungtynes, bet jas 
pralaimėjo. Dabar Glorija kartu su 
kiniečiais vyks į N. Falls ir Vanku
verį. šalia draugiškų rungtynių, ki
niečiai pademonstruoja ir augštos 
klasės tarpusavio žaidimą.

Berniukai C, 14 m., pirmieji pra
dėjo naująjį sezoną ir lapkričio 13 
d. žaidė pirmąsias CYO lygos pirme
nybių rungtynes. Pirmas rungtynes 
teko pralaimėti 4:25 pasekme prieš 
St. Chris. Trenerių nuomone toks 
pralaimėjimas buvo neužtarnautas.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintos plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

Perdaug turėta pasitikėjimo ir dar 
permažai komanda susižaidusi. Ma
noma, kad ateity galima bus tą lai
mėjusią komandą nugalėti. Koman
doje žaidė: A. Radzevičius 3, J. Zen
kevičius 1, V. Grabauskas, J. Karpis, 
L. Kišonas, B. Augaitis, P. Tutlys.

Berniukai A, 18 m„ turėjo žaisti 
CYO pirmenybių rungtynes prieš 
Aušrą, tačiau Aušrai nepasirodžius, 
laimėjimas užskaitytas vytiečiams.

Mūsų rėmėjams: KLB krašto val
dybai ir L. Radzevičiui už duosnią 
paramą nuoširdžiai dėkojame.

Pranui Berneckui, daugiakartiniam 
klubo pirmininkui, Western ligoni
nėje padarytu inkstų operacija. Lin
kime kuo greičiau pasveikti. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Krepšinio treniruotės vyksta pa
rapijos salėje anksčiau paskelbta 
tvarka. Tinklinio treniruotės vyksta 
penktadieniais nuo 6.30 v.v. James 
Cullman mokykloje, 605 Willard 
Ave. Klubo pageidavimu ir asmeni
ne E. šlekio iniciatyva jau baigia
mi įrengti sportininkams dušai vaka
riniame kambaryje po scena. Išlai
doms padengti kviečiame sporto rė
mėjus prisidėti ir tapti to nemažo 
darbo fundatoriais.

Kanados pašto ženklas, išleistas š.m. 
rugsėjo 2 d. paminėti augščiausiojo 
tesimo 100 metų sukakčiai. Dailinin
kas — Allan Fleming iš Toronto — 
panaudojo teisėjo Walter S. Allward 
statulos nuotrauką

“Tėviškės žiburiai”, atšventę 
sidabrinę sukaktį, kviečia malo
nius skaitytojus rasti naujų pre
numeratorių.

Simon’s television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundas požeminio. • Pries 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. GIRDAUSKAS
Telefonai: įstaigos 766-9771 • namų 270-6075

Kanados įvykiai
(Atkelta iš lmo psl.) 

dimą Kvebeko premjerui R. 
Bourassai reikalauti iš Otavos 
50% viso deficito padengimo.
R. Levesque nuomone, jeigu 
premjeras P. E. Trudeau nesu
tiks, tai šis atsisakymas su
stiprins separatizmo idėjas Kve
beke.

Ontario parlamentui jau pa
teiktas naujas Įstatymo projek
tas, didžiuosiuose greitkeliuose 
sumažinantis maksimalų valan
dinį greitį nuo 70 mylių iki 60, 
kituose plentuose — iki 50 my
lių. Projektan taipgi yra įtrauk
tas ir priverstinis apsaugos dir
žų naudojimas važiuojantiem 
lengvaisiais automobiliais. Nuo 
diržų naudojimo bus atleisti: 
vaikai iki 2 metų amžiaus, daž
nai išlipti turintys kurių nors 
gaminių išvežiotojai ir asmenys, 
gavę gydytojo pažymėjimus, 
kad jiems tokie diržai yra 
kenksmingi. Už apsaugos diržų 
nenaudojimą numatytos baudos 
nuo $20 iki $100. Premjero W. 
Davis teigimu, provincijai pro
blemą sudaro automobilių su
vartojamas didžiulis kiekis ben
zino ir didėjančios nelaimės. 
Per metus automobilių varikliai 
Ontario provincijoje sudegina 
3,8 bilijono galionų benzino, o 
nelaimėse žūsta apie 1.200 vai
ruotojų ir keleivių. Sužeistųjų 
gydymas iš valstybinės OHIP 
sveikatos draudos kasmet pa
reikalauja apie $90 milijonų. 
Greičio sumažinimas pareika
laus mažiau benzino, o priversti
nis apsaugos diržų įvedimas iš
gelbės 400-500 gyvybių. Nauja
sis įstatymas įsigalios 1976 m. 
sausio 1 d.

Automobilių savininkams On
tario provincijoje metinė drau
da pakils nuo 25% iki 50%. 
Pabrangimą diktuoja draudos 
bendrovių pirmą kartą turėti 
aiškūs nuostoliai Kanadoje, kur 
bendras metinis automobilių 
draudos biudžetas siekia $3 bi
lijonus. Seniau bendrovės susi
dariusius nuostolius padengda
vo savo atsarginio kapitalo in- 
vestacijų pelnu, bet jo dabar jau 
neužtenka. Dėl šios priežasties 
draudos pabranginimas bus at
leistas nuo federacinės vyriau
sybės kainų bei atlyginimų kont
rolės. Ontario automobilių savi
ninkai, neturintieji privačių 
bendrovių draudos, turėdavo su
mokėti po $40 susisiekimo mi
nisterijos fondui, kasmet pasi
imdami registracines automobi
lio plokštes. Nuo š.m. gruodžio 
1 d. šis mokestis padidinamas 
iki $60.

Kanados vyriausybė1 įsileido 
arabų partizanų PLO stebėtojų 
atstovybės Jungtinėse Tautose 
vicepirm. S. Al-Houtą serijai pa
skaitų apie sionizmą, kurį rasiz
mu pripažino JT visumos posė
dis. Viza buvo duota, remiantis 
faktu, kad pats S. Al.Houtas nė
ra teroristas. Otavoje jis užtik
rino klausytojus, kad PLO or
ganizacija neatsiųs savo narių 
Montrealin drumsti pasaulinės 
olimpiados. Jeigu kuris nors pa
lestinietis savo iniciatyva pada
rytų išsišokimą, jis susilauktų 
viešo PLO pasmerkimo. Pasak
S. Al-Houto, ir premjeras P. E. 
Trudeau negali garantuoti, kad 
teroristinių veiksmų olimpiado
je nesiims kuris nors kanadie
tis. Prieš S. Al-Houto įsileidimą 
triukšmą pakėlė Kanados, ypač 
Toronto, žydai, nes jo praneši
mas buvo numatytas Toronto 
universitete. Žydų kilmės met
ropolinio Toronto pirm. P. God
frey pasiūlė Toronto universite
tui atšaukti šiam arabui duotą 
sutikimą kalbėti universiteto 
patalpose. “Toronto Star” dien
raštis specialiu vedamuoju pa
sisakė už kalbos laisvę, bet Š. 
Al-Houto pranešimą visdėlto su
trukdė salėn susirinkę Toronto 
žydai. Kanados Arabų Bičiulių 
Draugijos pirm. J. Peters buvo 
priverstas pranešimą atšaukti, 
š. Al Houtą iš universiteto salės 
išlydėjo jo apsaugai paskirta po
licija. Salėje buvo prieita net 
prie apsikumščiavimo, tačiau 
policija nieko nežada traukti 
teisminėn atstakomybėn. Žy
dų spaudimo dėka premjero 
P. E. Trudeau vyriausybei teko 
atšaukti Toronte turėjusią įvyk
ti Jungtinių Tautų konferenciją 
kriminalinių nusikaltimų suma
žinimo kalusimu dėl PLO daly
vavimo. Jungtinės Tautos ją 
perkėlė į Ženevą. Sekantį pava
sarį kita Jungtinių Tautų kon
ferencija, svarstysianti žmonių 
apgyvendinimo problemas, turi 
įvykti Vankuveryje. Kanados 
Sionistų Federacijos pirm. Phi
lip Givens pareiškimuose spau
dai jau pareikalavo, kad ir į šią 
konferenciją nebūtų įsileisti 
arabų PLO organizacijos atsto
vai. Jeigu bus patenkintas jo 
reikalavimas, Jungtinės Tautos 
antrą kartą pasaulinę konferen-

(Nukelta į 7-tą psl.)

REAL ESTATE
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, dideles 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.

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

T a u p y k ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9’/i% už 2 m. term. dep.
83Zt% už 1 m. term. dep.
7’/i% už taupymo s-tas
8!Z»% už pensijų plang

6% už čekių s-tas (dep.)

AK T Y VAI virš 11

s k o I i n k i s

PARAMA
IMA:

9’/a% už asm. paskolas

9’/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 sąskaitų 
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 6 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).
UOSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

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

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

1 1 13 Dundas St. W., ErlOI Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el" 344-5454 NUOLAIDA

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

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

CHOLKRn
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.

Į
VAKARU TORONTE, 5 butų atskiras mūrinis pastatas — trijų ir 
dviejų miegamųjų. Vandeniu-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 — mortgičiai 
įkainojimas — namų drauda

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

NAUDOKITĖS PASLAUGOMIS TŲ, 
KURIE SKELBIASI “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”



Ar galima...
(Atkelta iš 3-čio psi.) 

meno vienetai savo veiklai net 
ir iš federacinės valdžios gauna 
finansinės paramos. Pirmajai 
Kanados lietuvių dainų ir tauti
nių šokių šventei rengti KLB ga
vo net $9.000! Atrodo, kad Ka
nadoje ryšiai su valdžios apara
tu nėra blogi. Kiek žinau, net 
atskiri meno vienetai nemažai 
paramos gauna iš federacinės 
valdžios. * * *

Trumpai dėl informacinių 
centrų. Kur yra tik keli lietu

viai, nesteikime informacinių 
centru. Net ir didesnėse koloni
jose įvyksta netikslių informa
cijų. Palikime tą darbą įvai
riems veiksniams, Lietuvių 
Bendruomenei ir tiems asme
nims, kurie pažįsta praeitį ir su
sigaudo dabartyje. Taip pat ir 
veiksniams nenustatykim dar
botvarkės, nes net ir galingų 
demokratinių valstybių vyriau
sybės nevisada įvykdo savo pla
nus dėl parlamento trukdymų 
ar išoriniu aplinkybių. Kompli
kuoto darbo neįstatykime į pa
prastus rėmelius! J. D.

į; vt. ■ -11
> : . >-« ‘y* V ’

į, • T-"' '

Tėviškės Žiburiai • 1975. XI. 27. — Nr. 48 (1347) • 7 psl.

TO RO NT

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

Užsakykite jau dabar, kad mes 
skubėdami atlikti visų meniškų 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

paminklų.

galėtume ne
darbą pagal

ir J. Skrebutėnienė

St. Catharines, Ont.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “NE

MUNAS”, sėkmingai dalyvavęs pir
mojoje Kanados lietuvių dainų ir 
tautinių šokių šventėje, vėl pradėjo 
repeticijas. “Nemuno” vadovė St. 
Zubrickienė pradėjo mokyti naujų 
šokių bei ruoštis tautinių šokių šven
tei Čikagoje 1976 m. Apgailestauja
ma, kad Vytas Masiulionis, jaunes
niųjų grupės vadovas, dėl studijų pa
sitraukė iš mokytojo pareigų. “Ne-

Nuotr. B. Tarvydo

muno” tėvai ir rėmėjai turėjo susi
rinkimą, kuriame buvo renkama nau
ja valdyba. Tenka pasidžiaugti, kad 
ta pati valdyba sutiko pasilikti se- 
kantiem metam, būtent: pirm. J. Sa- 
rap/iickas, Joana Zubrickienė, Virg. 
Žemaitienė ir V. Skrebutėnas. Meti
nė “Nemuno” šventė numatoma 1976 
m. balandžio 24 d. naujose daugia- 
kultūrio centro patalpose. Z,
Ar jūsų vaikai jau lanko litua
nistinę mokyklą?

Sniegmobiliai gali teikti daug 
malonumo

Kalbininko patarimas
— Ar bobulė ir motulė seni 

lietuviški žodžiai?
— žinoma, juk nei bobulė, nei 

motulė nėra jau taip jaunos, tai 
ir žodžiai turėtų būti seni, — 
aiškina kaimynas.

O prof. Skardžius pridūrė:
— Kai K. Būga “Pragiedru

lių” recenziją išvanojo, ir boba 
grižo lietuvių kalbon. Mano pa
tarimas: “Palikime bobą ramy
bėje”.

Ontario kaip tik ir stengiasi
pagelbėtų kad tas malonumas
butu saugus

Dabar jau turime naujus įstatymus motorinėms 
rogėms, vadinamoms sniegmobiliais.

Visi sniegmobiliai turi būti registruoti Ontario 
eismo ir ryšių ministerijoje (Ministry of 
Transportation and Communications). Jeigu jie 
yra anksčiau registruoti, reikia juos iš naujo 
registruoti. Registracija yra nemokama.

Taip pat asmenys, kurie naudoja sniegmobilius 
ant svetimos nuosavybės, dabar turi gauti leidimą. 
Mokestis už metinį leidimą — $10.00. 
(Vienintelė išimtis daroma tolimose šiaurės 
vakarų Ontario srityse).

Naujų registracijos taisyklių vykdymas yra 
lengvas. Jūs galite iš naujo registruoti jau 
anksčiau registruotą sniegmobilį ir gauti metinį 
leidimą kiekvienoje Ontario eismo bei ryšių 
ministerijos įstaigoje, išduodančioje leidimus 
(ten, kur gaunate automobilių leidimus).

Jei perkate naują sniegmobilį, pardavėjas 
privalo jį įregistruoti jūsų vardu per. šešias 
dienas nuo pirkimo datos. y

Jūsų registracijos pažymėjimas 2"-3" colių 
augštumo turi būti prisegtas arba nupieštas 
ant abiejų sniegmobilio paviršiaus šonų ir 
privalo būti kontrastinės spalvos, kad aiškiai 
būtų matomas.

Jūsų leidimas bus prisegtas prie registracijos 
pažymėjimo, ir bus duotos dvi lipdės, skirtos 
priklijuoti prie sniegmobilio paviršiaus, 
kaip nurodyta.

Tai ir viskas.

Niekur nevažiuokite sniegmobiliu (išskyrus 
savo nuosavybę), nebent jis yra registruotas 
ir esate gavęs leidimą.

Pasitikrinkite, ar žinote visas sniegmobilio 
saugumo taisykles ir ar jų laikotės. Taip pat 
sužinokite taisykles vietinės savivaldybės, kurios 
ribose važinėjate savo sniegmobiliu.

Daugiau informacijų teiraukitės:

Public and Safety Information Branch 
Ministry of Transportation and 
Communications 
1201 Wilson Avenue
Downsview, Ontario M3M 1J8

Ministry of Transportation and 
Communications
James Snow, Minister

Treniruotės
Žmona stengiasi išmokyti šu

nį, kad šis tarnautų. Vyras pa
stebi:

— Tau niekas neišeis, bran
gioji!

— Nesijaudink,'—atsako žmo
na, — iš pradžių man su tavim 
irgi nesisekė.

Iš Dionizo Poškos 
epigramų

Valanda smerčio nepralenks 
nė vieno,

Bet nežinoma adyna nei diena.
Jei nori sveiku būti, reik 

skaniai užmigti,
O visokius rūpesčius rytojui 

palikti.
Ta mergelė darbininkė gaus 

gerą vaikiuką:
Viena ranka košę maišė, 

antra sviestą suko.
Petras apaštals didis, nors su 

plika kakta,
Vienok tikra teisybė, jog tur 

dangaus raktą.
Piktadarės išdaigos

“Tas besikartojąs Įvykis buvo 
juokingai kvailas: kažkokia be
protė Kiaulių gatvėje padeginė
jo pirtis. Padeginėjo beveik vie
šai ir tuo pat metu paslaptingai, 
vaiduokliškai. Prieš kiekvieną 
padegimą policija gaudavo gana 
protingą kaligrafiškai parašytą 
laišką: “Šią naktį degs pirtis to, 
kuris praėjusį kartą juokėsi, kad 
kaimyno pirtis dega”. Po tokio 
laiško policija, kaip sakoma, bū
davo pastatyta ant kojų, bet po
licininkai nežinojo, kurią, bū
tent, pirtį saugoti”.

J. Grušas, iš “Rūstybės 
šviesų”

• Aš niekam nepuoselėju nei 
keršto, nei pagiežos. Nemėgstu 
tartiufų, fanfaronų, kvailių, me
lagių. Bet šiuos tikrai ignoruo
ju, ir man vistiek, ar toks žmo
gus man skersai kelio praslen
ka, ar karvė augštai iškėlusi ra
gus praeina, ar šuo uodegą pa
brukęs prabėga. (J. Aistis)

Parinko Pr. Alš.

Rašytojas Jurgis Jankus ir 
Ponia lapkričio 23-24 d.d. lan
kėsi Toronte ir dalyvavo savo 
dramos “Peilio ašmenims” 
premjeroje St. Lawrence Town 
Hall salėje. Stebėjęs aukuriečių 
vaidinimą, autorius susidarė, jo 
žodžiais tariant, “simpatingą 
įspūdį”. Prieš grįždamas į Ro- 
česterį, jis aplankė "TŽ” redak
ciją ir parvežė 5 savaičių “TŽ” 
Ročesterio skaitytojams. Lap
kričio 30, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Hamiltono Aušros Vartų par. 
salėje skaitys paskaitą vysk. M. 
Valančiaus minėjime.*

Dail. R. Žiūraitienės paveiks
lų paroda atidaryta lapkričio 18 
d. Oakvillės miesto “Centenn
ial Gallery” ir lankoma iki lap
kričio 30 d. Atidarymo iškilmė
je dalyvavo daug lietuvių ir ki
tataučių. Kalbėjo galerijos ve
dėja (vengrė), institucijos direk
torius, miesto burmistras ir pa
ti dailininkė. Pastarajai Anapi
lio Moterų Būrelio vardu gėlių 
puokštę įteikė p. Lapienė. Gau
sūs svečiai, girkšnodami kavą, 
gėrėjosi nauju erdviu pastatu ir 
dailininkės paveikslais. Kelioli
ka jų jau pirmąjį vakarą par
duota. Plačiau žiūr. 5 psl.

Dailininkai Irena ir Osvaldas 
Mickūnai, nors gyvena Sarnijo- 
je, Ont., bet palaiko ryšius ir su 
Torontu. Neseniai jų darbų pa
roda buvo surengta L. Namuo
se. Jiedu dalyvauja įvairiose 
kanadiečių dailininkų parodose. 
Iki šiol prenumeravo tik “Aki
račius” ir “Metmenis”, dabar 
užsisakė ir “T. Žiburius”, kad 
galėtų sekti Kanados lietuvių 
gyvenimą.

Dr. A. Saunoris su žmona ir 
sūnumi, neseniai atvykęs iš oku
puotos Lietuvos ir apsigyvenęs 
Hamiltone, lankėsi “TŽ” redak
cijoje. Su juo padarytas pasi
kalbėjimas bus išspausdintas 
“T. žiburiuose”.

Ontario muzikos konservato
rijos surengtame metiniame 
koncerte Royal York Colegiate 
institute salėje akordeonu solo 
pagrojo Algis Rašymas, piano 
solo atliko Bernadeta Abromai
tytė ir Zita Prakapaitė.

Zenonas Stočkus, torontiškio 
Vyt. Stočkaus tėvelis, 89 m., 
prieš mėnesį mirė Los Angeles 
mieste. Teisės studijas buvo 
baigęs Petrapily. 1916 m. tar
navo rusų kariuomenėje ir sy
kiu su gen. P. Plechavičium pa
teko j vokiečių nelaisvę, vėliau 
pabėgo į Lietuvą. Kadangi tu
rėjo ryšių su bermontininkais, 
tai parūpino ginklų Lietuvos sa
vanoriams. 1918-20 m. Telšių 
miesto policijos viršininkas; tar
dytojas Jonišky, Varniuose. 
1923-30 m. taikos teisėjas Mo
lėtuose. Paskui gyveno savo 
ūky prie Telšių ir vertėsi priva
čia advokatūra. Liko žmona, du 
sūnūs, dukra ir 5 anūkai-ės.

Etninių laikraščių dauguma 
nesustabdė savo darbo ir pašto 
streiko metu — išeina regulia
riai. Tie,' kurie išeidavo dukart 
i savaitę, spausdinami vieną 
kartą į savaitę. Kaikurie savai
tiniai laikraščiai laikinai pasida
rė dvisavaitiniais. Tik mažuma 
visai sustabdė spausdinimą. Vi
si etniniai laikraščiai labai ne
patenkinti paštininkų streiku ir 
lapkričio 19 d. įvykusiame ban
kete išreiškė savo protestą.

Svečiai iš Sault Ste. Marie, 
Ont., J. Gasperienė ir sūnus 
Aleksandras lankėsi Anapilyje, 
sumokėjo “TŽ” rėmėjo prenu
meratą ir parvežė laikraštį vi
siems skaitytojams, gyvenan
tiems Sault Ste. Marie.

Viešnia iš Lietuvos Ona Va
siliauskienė, lydima Ados Josiu- 
kienės, aplankė Anapilį ir “T. 
Žiburius”.

Western ligoninėje padaryta 
operacija H. Gumauskienei.

Broniui ir Aldonai Vitkams 
jų 25 m. vedybinės sukakties 
proga lapkričio 22 d. Anapilio 
salėje giminės ir bičiuliai su
rengė pagerbimą. Pasakyta svei
kinimo kalbų, įteikta gausių do
vanų. Padėkos žodį tarė sukak
tuvininkas Bronius, vėliau “per
leisdamas” tą teisę savo žmo
nai Aldonai, kuri poetiniu žo
džiu jautriai padėkojo savo vai
kams, giminėms ir visiems bi
čiuliams už dalyvavimą bei do
vanas.

Tautinių šokių kursų vadovai vasaros kursuose Dainavos stovyklavietėje, 
kur dalyvavo apie 90 šokėjų. Iš kairės: dail. A. Tamošaitis, J. Matulaitienė, 
B. Juodelis, V. Stankuvienė, Z. Lapinas, G. Breichmanienė, p. Marijošienė, 
J. Karasiejus, G. Gobienė Nuotr. VI. Bacevičiaus

Balio Maskeliūno ištaiga

/ ^l®nDB|F

Province of Ontario
William Davis, Premier

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

743-0100
FRANK BARAUSKAS, F.R.I.

Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir 
antrų mortgičių 
sudarymas

FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 6-to psl.) 

ciją bus priverstos perkelti iš 
Kanados į kurią nors kitą vals
tybę, kur žydai neturi tokio di
delio balso. Užsienio reikalų mi- 
nisteris A. MacEachan pabrė
žia, kad šį kartą PLO atstovai 
bus įsileisti.

1.300 hektarų žemės prie eže
ro Kvebeke, St. Adolphe d’Ho
ward vietovėje, turi įsigijęs 
premjeras P. E. Trudeau. Pra
ėjusį pavasarį spaudoje plačiai 
nuskambėjo jo pasiųstas protes
tas dėl perdidelio žemės mo

kesčio. Minėtoji jo nuosavybė 
yra įvertinta $44.650 apmokes
tinama suma, už kurią jis kas
met turi mokėti 2%. t.y. $89.3. 
Savo protesto rašte P. E. Tru
deau pabrėžė, kad tas pajamų 
mokestis turėtų būti tik 1% — 
$446.50. Miestelio vadovybė P. 
E. Trudeau raštą atmetė, pri
mindama jam, kad 1% žemės 
mokestis yra taikomas tik tiems 
nuosavybių savininkams, kurie 
jose gyvena ir dirba kaip ūki
ninkai. Specialistu nuomone, 
tas premjero P. E. Trudeau 
1.300 ha žemės plotas iš tikrųjų

tos kainos. Gaunami kontakto 
lęšiai (contact lenses).

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

yra vertas dešimt kartų dau
giau, negu apmokestinimui nu
statyta $44.650 suma.

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda * VALTERIS DRESERIS

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

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE market
335 Roncesvalles Ave.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258

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

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D.
Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

2224 Dundas Street W., 

Toronto, Ontario 
M6 R 1X3

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

OKULISTAS
S. 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. Šeitodicniais 
nuolO v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Namų — Gyvybės INSURANCE Aut°™biiių 
__ —— Komerciniai

533-1121 WALTER DAUGINIS 249-2067
1613 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO
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TORONTO
Anapilio žinios
Telefonas: 277-1270

— Šiuo sekmadieniu pradedamas 
prieškalėdinis Advento laikotarpis.

— Šį sekmadienį po 11 vai. pamal
dų mažojoje Anapilio salėje — Ana
pilio Moterų Būrelio informacinis 
susirinkimas, kuris jungiamas su vai
šėmis. Kviečiamos dalyvauti būrelio 
narės su šeimomis.

— Iškilmingai paminėta Lietuvos 
kariuomenės šventė. Jos metu pa
maldose prisiminta visa kovojanti 
Lietuva už savo laisvę. Pamaldose 
organizuotai su vėliavomis dalyvavo 
Toronto šaulės ir šauliai.

— Tikybos pamokos vaikams vyks
ta sekmadieniais 11 v. klebonijos pa
talpose.

— Geriausi sveikinimai Broniui ir 
Aldonai Vitkams, atšventusioms si
dabrinę vedybų sukaktį.

— Praėjusį sekmadienį, 11 v.r., 
šv. Jono liet, kapines lankė lietuviai 
evangelikai su par. klebonu kun. A. 
Žilinsku. Evangelikai turi savo sek
ciją, kurioje palaidota apie 50 as
menų.

— Dėkojame aukojusiems Anapi
liui $200: J. Barzdaitienei: $100: B. 
M. Rickevičimas; $50: A. A. Smai
liams.

— A. R. Ulbos, a.a. Antaninos Ta- 
mulevičienės prisiminimui, vietoje 
gėlių Anapilio statybai paaukojo 
$20. — Kalėdinės plotkelės gauna
mos sekmadieniais po pamaldų.

— Halinai Gumauskienei po sun
kios operacijos Western ligoninėje 
linkime Augščiausiojo palaimos ir 
greito pasveikimo.

— Pamaldos: penktadienį. 6 v.v., 
už a.a. Joną Mačiulį; šeštadienį. 9 
v.r., už a.a. Salomėją Sodaitienę; sek
madienį, 10 v.r., už a.a. Aleksandrą 
Kasperavičių, 11 v. už a.a. Stasį Ky
mantą ir a.a. Leoną Cuplinską.

— Pakrikštyta: Ričardas - Juozas 
Jaseliūnas.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietę aplan

kė per 200 žmonių. Knygoje pasirašė 
St. Ilgūnas iš Ročesterio, A. Ruzgai- 
tis ir E. Ruzgaitytė iš Klevelando.

— Lapkričio 29 d., 6.30 v.v., “Dai
na” rengia jubilėjinį 35 m. sukakties 
banketą Gedimino pilies menėje.

— Gruodžio 6, šeštadienį, Vytauto 
Didžiojo menėje įvyks Toronto Uni
versiteto Lietuvių Studentų Klubo 
semestro užbaigimo šokiai.

— Kūčių vakarienė Karaliaus Min
daugo menėje įvyks gruodžio 24, 
penktadienį, 7.30 v.v. Dalyviai bus 
susodinti prie apskritų -numeruotų 
stalų. Būtų gera, jei norį dalyvauti 
stalus užsisakytų iš anksto. Vakarie
nės kaina — $6.00 suaugusiems, jau
nimui nuo 10 metų — $2.00, vaikams 
iki 10 m. — nemokamai. Pakvieti
mus galima gauti LN per sekmadie
nio popietes ir raštinėje darbo metu.

— Toronto Pensininkų Klubas ruo
šiasi lapkričio 30 d. aplankyti Ha
miltono Lietuvių Pensininkų klubą 
jų įsikūrimo metinių proga. Gruo
džio 7, sekmadienį, nuo 12 v. dienos 
LN Gedimino Pilies menėje klubas 
rengia bazarą, kuriame bus gražių 
dalykų, pigiai parduodamų ir loteri
joje ištraukiamų.

— Svetainė “Lokys” įrengė spal
votą televiziją.

Pašto streiko metu aukojo “T. 
Žiburiams” $25: Ošavos Medžio
tojų ir Meškeriotojų Klubas 
“Ešerys”; $20: G. Čapkauskie- 
nė, VI. Gumauskas; $15: W. 
Dauginis; $10: St. Grišickas, J. 
Martinkus. Nuoširdžiai dėkoja
me už paramą.

“Atžalynui" aukojo: O. I. Delkus 
$150, P. L Sturmas $70, J. E. Stur
mas $50, A. Augustinavičius $50, H. 
Steponaitis $50, P. E. Jukna $35, dr. 
A. Pacevičius $25, H. Smitas $25, 
R. Medelis $20, V. J. Skrebutėnas 
$20, dr. S. Pacevičius $15, dr. J. 
Yčas $10, dr. E. Zubrys $10.

J. Strazdas $100, Medž. ir Žūklau- 
tojų Klubas “Tauras” $50, S. Jagėla 
$50, V. Drešeris $40, E. Bumeiste- 
ris $25, A. Valadka $5.

Aukotojams buvo išrašytas atitin
kamas skaičius loterijos bilietų. Dė
kojame visiem ir linkime laimėjimų 
loterijos metu. “Atžalynas”

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA- 
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A,________
SPRINGHURST BEACH parduoda 
mas su baldais ir dvigubu sklypu bei 
elektros-alyvos šildymu, gerai izo
liuotas vasarnamis. Skambinti tel. 
759-8118 Toronte.

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
— Kristaus Valdovo šventė buvo 

iškilmingai paminėta praėjusį sek
madienį per 11.30 v. Mišias, kurias 
koncelebravo kun. Aug. Simanavi
čius, kun. E. Jurgutis ir kun. T. 
Degutis; pamokslą pasakė kun. A. 
Prakapas. šiose pamaldose organi
zuotai dalyvavo savanoriai-kūrėjai ir 
Baltijos jūros šaulių kuopa, minėda
mi Lietuvos kariuomenės šventę.

— Pensininkų pobūviai vyksta tre
čiadieniais, 4 v.p.p.. Parodų salėje.

— Choro repeticija — ketvirta
dienį. 7.30 v.v. Kviečiame prisidėti ir 
naujus narius.

— Pirmosios. Komunijos ir kate
chetinės pamokos — sekmadienį, po 
10 v. Mišių, pas seseles.

— Visiems Mišių tarniukams bus 
repeticija šį ketvirtadienį, 7.30 v.v., 
mūsų šventovėje. Visus prašome da
lyvauti. Mišių tarnautojų koordina
torius — V. Marcinkevičius, tel. 763- 
1274.

— Ateitininkų studentų susirinki
mas šį sekmadienį, 7 v.v., posėdžių 
kambaryje. Bus kun. A. Prakapo pa
skaita apie marksizmą.

— Uždaros rekolekcijos vyrams — 
gruodžio 5-7 d.d. augustinijonų vie
nuolyne King City. Registruotis pas 
A. Bumbulį 767-6038 arba V. Sondą 
769-6071.

— Religinių pokalbių ir diskusi
jų ciklas, kurį rengia religinė pa
rapijos sekcija, prasidės gruodžio 10 
d., 7.30 v.v., Parodų salėje.

— Prie šventovės remonto prisi
dėjo jau nemaža parapijiečių lėšo
mis. o darbu — 40 vyrų, paaukoda
mi 251 darbo dieną, ir 25 moterys, 
pagamindamos 50 pietų. Visiems ir 
visoms reiškiame nuoširdžiausią pa
dėką.

— Kun. T. Degutis, OFM, šią sa
vaitę išvyksta į St. Petersburg, Fla., 
kur tvarkys naujai įsteigtą pranciš
konų vienuolyną ir rūpinsis lietuvių 
sielovada.

— Autoaikštės problema jau iš
spręsta. Gauta Neilson autoaikštė, 
277 Gladstone. Ji būna atidara nuo
9.30 v.r. iki 1.30 v.p.p. sekmadie
niais. įvažiavimas iš Gladstone gat
vės.

— Mišios šeštadienį: 8 v.r. už And
rių Virbūną, užpr. žmonos ir duk
ters; 8.30 v. — specialia J. A. Šul
cų intencija; 9 v. — Vėlinių nove- 
nos Mišios; 9.30 v. — už Liudoviką 
Matukienę, užpr. dr. A. Matuko; 10 
v. — už Jadvygą Jasaitienę, užpr. 
skautininkų; sekmad., 8 v. — už 
Aleksandrą Spudą, užpr. Medelių; 9 
v. Vėlinių Novenos Mišios; 10 v. — 
už Vytautą Ciplijauską, užpr. drau
gų; 11.30 v. — už Antaną Balnį, 
užpr. E. G. Kuchalskių; 7 v.v. — 
už Kleopą Daulenskį, užpr. J. A. 
Puterių. /

Toronto Maironio mokyklos 
tėvų susirinkimas ir Tėvų Diena 
įvyko lapkričio 22 Šv. Vincento 
mokyklos auditorijoje. Dalyva
vo apie 100 tėvų, buvo išklau
syti tėvų komiteto ir mokyklos 
pranešimai. Po jų vyko gyvos 
diskusijos mokyklos reikalais. 
Mokyklą šiais mokslo metais 
lanko 282 mokiniai, kurie su
skirstyti į 16 klasių. Baigiama
jame — X-me skyriuje yra 47 
mokiniai. Į mokyklą įstojo 18 
naujų mokinių. Tokiu būdu mo
kinių sumažėjimas yra pati di
džiausia mokyklos problema. 
Buvo siūlyta, kad mokyklos va
dovybė, Bendruomenė ir para
pijos išvystytų vajų, kad visi 
mokyklinio amžiaus lietuviukai 
lankytų lietuvių mokyklą, nes 
kitaip lietuvybės išlaikymas sve
tur atsidurs didžiausiame pavo
juje. Taip pat namų kalba tu
rėtų būti lietuvių kalba. Tėvai 
su vaikais ir vaikai tarp savęs 
turėtų kalbėti tik lietuviškai.

Tėvų Diena pavyko; tik ma
ža dalis tėvų neaplankė klasių. 
Mokytojai nusiskundžia, kad 
dažnai silpnųjų mokinių tėvai 
nepasirodo mokykloje. Jie jau
čiasi įpareigoti surasti kitus bū
dus tokiems tėvams pasiekti. 
Tėvų komitetas perrinktas tas 
pats: O. Balsienė, P. Dovidaitis; 
D. Karosas, A. Petrulienė, N. 
Slivinskienė, H. Sukauskas ir A. 
Vaičiūnienė. Revizijos komisi
ja: P. Daržinskas, B. Saplys, V. 
Sendžikas. D.

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
atvirukais vis daugiau tautiečių 
aukoja lietuviškai spaudai. Ka
lėdiniame “TŽ” numeryje bus 
išspausdintas bendras sveikini
mas tų, kurie bus paaukoję “T. 
Žiburiams” vietoje atvirukinių 
sveikinimų. Praėjusią savaitę 
tuo tikslu paaukojo “TŽ”: O. J. 
Dementavičiai su šeima $10, St. 
ir A. Gaideliai $10.

$77.900 — MISSISSAUGOJE; 8 kambarių mūrinis namas. 
Centrinis oro šildymas ir vėsinimas, arti mokyklų ir krau
tuvių, 10% mortgičius lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. 
$135.000 — MISSISSAUGOJE; 5 minutės nuo Anapilio, 
naujas labai modernus, pilnai išdekoruotas, su visais pa
togumais, dviem garažais 9 kambarių (3,500 kvadratinių 
pėdų) namas.

Jei manote pirkti ar parduoti Mississaugoje namą, 
jums mielai patarnaus

(Ponia) EUGENIJA VASTOKAS
Telefonai: įstaigos 279-8440, namų 274-4495

1125 Dundas St. E., Mississauga L4Y 2C4

Artėja Kalėdos ir N. Metai. 
“T. Žiburiai” jau priima svei
kinimus kalėdiniam numeriui iš 
paskirų asmenų, organizacijų, 
institucijų, prekybos bei verslo 
Įmonių ir kitų. Mielus klientus 
prašome tuo reikalu kreiptis į 
“TŽ” administraciją.

“Atžalyno” loterijos laimin
gų bilietų traukimas įvyks lap
kričio 30, sekmadienį, 3 v.p.p., 
L. Namuose. Bus trumpa meni
nė programa. Lietuvių visuome
nė kviečiama dalyvauti. Atsilan
kiusieji bus pavaišinti kava ir 
pyragais. Įėjimas — laisva 
auka.

KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių parapijos sky
rius rengia savo metinę šventę 
gruodžio 7, sekmadienį. 11 v. ry
to — šv. Mišios Draugijos miru
sių narių intencija. Pamaldose 
narės dalyvauja organizuotai su 
vėliava, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais.

Po pamaldų bus agapė, kurios 
metu kun. dr. P. Gaida skaitys 
paskaitą tema: “Herojinė dabar
ties kova Lietuvoje”. Kviečiame 
visas nares su šeimomis gausiai 
dalyvauti. Taip pat kviečiame 
viešnias ir svečius, prijaučian
čius mūsų Draugijai, į šią šven
tę, pasivaišinti ir pasiklausyti 
paskaitos apie dabartinius įvy
kius Lietuvoje. Valdyba

Anapilio Sodybos Korporaci
jos narių metinis susirinkimas 
šaukiamas š.m. gruodžio 7, sek
madienį, 4 v.p'.p., mažojoje Ana
pilio salėje. Darbotvarkėje — 
pranešimai, statuto priėmimas, 
valdomųjų organų rinkimas ir 
diskusijos dėl ateities veiklos.

Anapilio taryba
Apylinkės tarybos posėdis, K. 

L.B. Toronto apylinkės valdyba 
gruodžio 9, antradienį, 7.30 v. 
v., Lietuvių Namuose šaukia 
Toronto apylinkės tarybos posė
dį. Darbotvarkėje numatyta re
gistracija, apyl. valdybos prane
šimai, Vasario 16 minėjimo pro
grama, Karavano reikalai. Apy
linkės tarybą sudaro 25 rinkti 
atstovai ir lietuviškų organizaci
jų bei institucijų pirmininkai ar 
valdybų deleguoti atstovai. Dėl 
pašto streiko negalint paski
riems atstovams pranešti laiš
kais, šis pranešimas per spau
dą yra oficialus kvietimas vi
siems tarybos nariams.

Apylinkės valdyba
Dail. A. Tamošaičio pagerbi

mas 70 m. amžiaus sukakties 
proga — 1976 m. kovo 13 d. To
ronto Lietuvių Namuose. Nu
matoma dailininko paroda ir 
banketas su programa. Sudary
tas organizacinis komitetas, ku
riam pirmininkauja Irena Meik- 
lejohn. Norintieji prie parengi
mo prisidėti gali skambinti pir
mininkei Meiklejohn tel. 499- 
1092 arba p. Mažeikienei tel. 
274-4322.

Pašto streiko metu “TŽ” pre
numeratoriai, kurie gali, prašo
mi atsiimti laikraštį iš administ
racijos darbo valandomis 9 v.r. 
— 5 v.p.p. Savaitės dienomis 
“T. Žiburiai” parduodami L. 
Namuose, “Paramoje”, Prisikė
limo bankelyje ir lietuvių krau
tuvėse. Sekmadieniais visose pa
rapijose po pamaldų prašoma 
pasiimti “TŽ” prie įėjimo į 
šventoves.

Lietuvių Saulių Sąjungos 
Tremtyje centro valdyba “T. ži
buriams” paaukojo $25. Leidė
jai už tai reiškia nuoširdžią pa
dėką.

PADĖKA
Su giliu nuoširdumu dėkoja

me: seselių rėmėjoms už su
ruoštą koncertą-vakarienę; solis
tams iš Čikagos Nerijai Linke
vičiūtei ir Bernardui Prapuole
niui, akompaniatoriui Sauliui 
Cibui iš Bostono už puikų kon
certą; Tėvams pranciškonams 
už jaukias patalpas; jaunoms 
mergaitėms už patarnavimą prie 
stalų; visiems talkininkams ir 
ponioms už skanius pyragus; lo
terijos laimikių aukotojams.

Džiugu buvo matyti gausiai 
susirinkusius svečius, jų nuo
širdumą ir norą paremti mūsų 
darbus bei triūsą. Ačiū visiems!

Nek. Pr. Marijos 
seserys Toronte

“DIEVAS, MŪSŲ PRIEGLOBA” 
plokštele Anapilio knygyne galima 
gauti už pusę kainos Kalėdų proga; 
2 plokštelės — $5.

^Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupė "DAINA" rengia

• • • •• •įį Įubilejinį 35 metų

| sukakties BANKETĄ 
lapkričio 29, šeštadienį, 6.30 v. v.,

h Lietuviu Namų “Gedimino Pilies” menėje
S

• Šilta vakarienė
b • Gera muzika
O mezz... Bilietų reikalu skambinti: X
Js * /domi loterija pirm. K. Butienei 233-7817 arba
0 * Baras >žd. Kulikauskienei 233-9692. S
0 RENGĖJOS S

Maloniai kviečiame visus į Toronto PPSK "AUŠROS

METINĮ SOklŲrengiamę

Prisikėlimo
If salėje
W I laPkr'či° 29,
w šeštadienį,

7 vai. vakaro
• Šokiams gros ukrainiečių * Įvairių gėrimų bufetas 

studentų orkestras * įėjimas — $3, studentams — $2
"Melodija" Toronto PPSK "Aušra"

TORONTO LIETUVIŲ STUDENTŲ KLUBAS 
kviečia visų jaunimų j

Kalėdų šokius
gruodžio 6, šeštadienį, 8 v. vakaro, 
mažojoje Lietuviu Namų salėje 
Ateikite atsisveikinti su išvykstančiais j Pietų Amerikų!

Gros "Muzika" Įėjimas — $2.00
TULSK valdyba

PAGERBTI TRYS PAREIGŪNAI
Ontario etninės spaudos są

junga lapkričio 19 d. Toronto 
“Prince” viešbutyje surengė pa
gerbimą buvusiems Ontario pro
vincinės vyriausybės ministe- 
riams — A. Grossmanui, J. Ya- 
remko ir pilietybės įstaigos ve
dėjui G. Allen. Si trijulė yra 
daug nusipelniusi ne tik atei
viams, bet ir jų spaudai, nes 
jų dėka etninės spaūdos darbo 
sąlygos palengvėjo, taip pat bu
vo rasti keliai į šios spaudos pri
pažinimą.

Pagerbimo banketą pradėjo 
Sąjungos pirm. V. Mauko, pa
sveikindamas gausiai susirinku
sius svečius ir pakviesdamas 
pranešėju P. čekutą. Po gudų 
ortodoksų vyskupo Nikolai su
kalbėtos maldos pradėta iškil
minga vakarienė. Jai baigiantis 
buvęs Sąjungos pirm. dr. J. 
Kirschbaum pasakė pagrindinę 
kalbą, nušviesdamas kiekvieno 
minėtos trijulės pareigūno nu
eitą kelią. Būdingiausias bruo
žas A. Grossmanui ir J. Yarem- 
kai yra tas, kad abu yra ateivių 
vaikai, vienas užaugęs žydų šei
moje, kitas — ukrainiečių. Jie
du parodė, kad Kanadoje yra 
atviri keliai į politinį gyvenimą 
ir ateiviams. Be to, jiedu pro
vinciniuose rinkimuose įveikė 
komunistų kandidatus Toronte 
ir ilgus metus sėkmingai dar
bavosi Ontario parlamente kaip 
atstovai ir vėliau ministerial. G. 
Allen yra kilęs iš N. Škotijos. 
Jis visa širdimi buvo atsidavęs 
veiklai su visomis ateivių gru
pėmis. Daug kam ir iš lietuvių

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimą lapkričio 22 d. Toron
to LN suruošė VI. Pūtvio šaulių 
kuopa, pavesta KLB Toronto 
apylinkės valdybos. Invokaciją 
sukalbėjo kun. A. Žilinskas. 
Pranešėja Vida Jakaitė pakvie
tė žodį tarti kuopos pirm. St. 
Jokūbaitį, estų ir latvių karių 
veteranų atstovus. Gen. Lietu
vos konsulas dr. J. Žmuidzinas 
skaitė ištrauką iš savo knygos 
“Runcė ir Dandierinas”. Tai 
vaizdas prieš nepriklausomybės 
atgimimą Lietuvoje. Salės gale 
sėdintieji negalėjo kalbos gerai 
girdėti ir nerimavo. Oficialioji 
dalis baigta apylinkės pirm. 
Vyt. Biretos padėkos žodžiu, 
Tautos himnu ir vėliavų išneši
mu.

“Aitvaras” suvaidino 2 v. ko
mediją “Plutelė ir pelės”. Tai 
ištrauka iš Lietuvos kaimo gy
venimo. Nuo paskutinio pasiro
dymo “Aitvaras” yra padaręs 
aiškią pažangą. Ypač gerai sa
vo vaidmenis atliko veteranai: 
Stp. Ramanauskas ir L. Nakro- 

Įėjimas: porai — $15, 
pavieniams — $8

Bilietų reikalu skambinti:

teko turėti reikalų su juo.
Atsiliepdami į pagrindinio 

kalbėtojo žodį ir įteiktas dova
nas, visi trys pasakė kalbas. J. 
Yaremko pasidžiaugė jo darbo 
įvertinimu, prisiminė turėtus 
sunkumus politiniame gyveni
me, linkėjo etninei spaudai sėk
mės. A. Grossmanas, dėkoda
mas už pagerbimą, prisiminė 
savo 30 metų politinę veiklą, ko
vą su kraštutine kaire ir laimė
jimus. Pasitraukti iš politinio 
gyvenimo jį skatinęs ne tik am
žius, bet ir pasunkėjusi politinė 
būklė, kuri primenanti nuotai
kas prieš 30 metų. Kovą esą 
reikia pradėti iš naujo. Tai esąs 
jau naujos kartos uždavinys. To 
uždavinio ryžęsis imtis jo paties 
sūnus, nepaklausęs tėvo patari
mo. įdomi buvo A. Grossmano 
pastaba apie Jungtines Tautas 
ir palestiniečių arabų laisvės są
jūdžio pripažinimą. Nuosekliai 
einant, esą turėtų to susilaukti ir 
lietuvių išsilaisvinimo organiza
cija, ir estų, ir jugoslavų...

G. Allen kalba buvo humanis
tinio pobūdžio. Virš visų ekono
minių bei politinių problemų 
esanti humaniškumo problema
— vienas kito supratimas. Ka
nadoje tai esą įmanoma. Pra
ėjusią vasarą lankęsis Sov. Są
jungoje. Tas vizitas paskatinęs 
jį dar labiau branginti Kanadą 
kain laisvės kraštą.

Iš lietuvių šiame pagerbime 
dalyvavo “T. žiburių” atstovai
— V. Matulaitis ir kun. Pr. 
Gaida.

šiene. Įtikinančiai vaidino ir 
naujieji “Aitvaro” nariai: R. 
Draugelytė, M. Abromaitis, E. 
Juknienė, P. šturmas ir Alb. 
Artiškonis. Po to — šokiai ir 
loterija. Publikos dalyvavo apię 
300. Šauliai dėkoja už atsilan
kymą ir paramą. Inf.

Teatras “Aukuras” lapkričio 
23 d. St. Lawrence Town Hall 
salėje suvaidino rašytojo Jur
gio Jankaus dramą “Peilio aš
menimis” anglų kalba, šis spek
taklis buvo surengtas daugiakul- 
tūrio teatro festivalio rėmuose. 
Vaidinimas su pertrauka truko 
apie dvi valandas. Jis buvo ge
rai paruoštas. Pagrindiniai akto
riai puikiai atliko savo vaidme
nis. Žiūrovų buvo apie 100, nors 
salėje būtų galėję tilpti 500. Ki
tataučių buvo tik vienas kitas. 
Dalyvavo estų ir latvių teatrų 
atstovai ir privačiai pasveikino 
premjeroje dalyvavusį dramos 
autorių J. Jankų su žmona iš 
Ročesterio. Plačiau apie šį spek
taklį — vėliau.
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žodžio VAKARA 
su Birute PukeleviČiūte 

š.m. guodžio 6, šeštadienį, 7 v. vakaro, 
Aušros Vartų parapijos salėje

• švediškas stalas įėjimas
• Lietuviškų rankdarbių suaugusiems — $5,

loterija pensininkams ir
• Baras moksleiviams — $3.

K. L. Katalikių Moterų Dr-jos Montrealio skyrius

S. Amerikos lietuvių studentų su
važiavimas įvyks šį savaitgalį, lap
kričio 28-30 dienomis Hotel LaSalle 
patalpose. Rengėjai tikisi jame da
lyvaus 300-400 studentų. Štai prog
rama.

Lapkričio 27, ketvirtadienį,
8.00 - 10.00 v.v. registracija Hotel 

LaSalle.
Lapkričio 28, penktadieni,
11.00 v.r. Parodos atidarymas — 

“Kultūros pašveistė”, kurioje bus 
galima pamatyti Antano Kezio foto
grafijas, Prano Baltuonio medžio 
šaknų skulptūras ir “Vaivorykštę” 
Hotel LaSalle Maisonneuve salėje.

12.30 v.p.p. Romo Šležo skaidrių 
montažas “Pirmasis grįžimas” Hotel 
LaSalle Joliet salėje.

2.00 - 3.00 v.p.p. Registracija Ho
tel LaSalle.

3.30 v.p.p. Svarstybos — “Inte
gracija etninių grupių, ypač lietu
vių, Siaurės Amerikos visumoje” 
(Hotel LaSalle Joliet salėje). Daly
vaus Irena Pavilanienė, Henrikas 
Nagys, kun. Feliksas Jucevičius, 
Arūnas Ališauskas.

5.30 v.p.p. Romo Šležo skaidrių 
montažas “Pirmasis grįžimas” Hotel 
LaSalle Joliet salėje.

6.00 v.v. registracija Hotel LaSal
le; 7.00 v.v. parodos uždarymas, 8.00 
v.v. šokiai Sv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Lapkričio 29, šeštadieni,
9.00 v.r. Ekskursija po Montrealio 

apylinkes autobusais, kurie išvyks 
nuo viešbučio. Bus aplankoma: 
Mount Royal, He Ste-Helene (Expo 
site), olimpiados patalpos, senamies
tis ir miesto centras.

12.30 v.p.p. Ekskursija baigiasi 
Aušros Vartų parapijos salėje, kur 
bus pietūs.

1.30 v.p.p. Paskaita (20 min.).
2 00 v.p..p Centro valdybos rinki

mai. 3.00 v.p.p. Autobusais grįžtama 
į viešbutį. 5.50 v.p.p. Kokteilis Blue 
and Gold kambaryje Ritz Carlton

Torontietės meno parodoje
Nuotr. St. Dabkaus

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

“LITAS”
1_______________________________

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

MOKA UŽ: •
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias $-tos 8.0%
Term. ind. 1 m. 8.5%
Term. ind. 2 m. 9.25%
Term. ind. 3 m. 9.75%
Duoda nemokomą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

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

viešbutyje.
Suvažiavimas baigiasi vakariene ir 

iškilmingu baliumi Oval Ballroom 
Ritz Carlton viešbutyje.

I lietuvių studentų suvažiavimą iš 
Toronto atvyksta visa Siaurės Ame
rikos Lietuvių Studentų valdyba su 
pirm. Antanu Šileika. Si valdyba bu
vo labai veikli, atgaivino studentų 
veiklą, atliko visą eilę minėtinų dar
bų. Apie savo veiklą ji padarys pra
nešimą suvažiavime. Numatomi nau
jos valdybos rinkimai. Kuriame mies
te gyvenantys studentai pateks val- 
dybon, paaiškės suvažiavime.. Gal 
ta proga olimpiniais metais teks 
Montrealio studentams?

Lietuvių Akademikų Sambūris lap
kričio 15 d. paminėjo savo veiklos 25 
metų sukaktį specialia iškilme seno 
stiliaus restorane Montrealio sena
miestyje, kur kadaise buvo įrengta 
indent; prekyvietė. Susirinkus šimti
nei dalyvių, Sambūrio pirm. Jūratė 
Ciplijauskaitė - Tanner pradėjo iškil
me įžanginiu žodžiu. Pagrindinę kal
ba pasakė dr. Petras Lukoševičius, 
vienas iš steigėjų ir pirmasis Sambū
rio pirmininkas. Jis apžvelgė praei
ties darbus, kurių bene žinomiausias 
yra V. Krėvės vardo premija, paskir
ta visai eilei rašytojų (po $500). Dr. 
H. Nagys įnirusiems nariams prisi
minti bei pagerbti paskaitė atitinka
mos savo poezijos. Po rimtos dalies 
atėjo eilė ir humorui. Pokylio metu 
dr. H. Nagys paskaitė humoristinių 
trupinių iš anksčiau leisto neperio
dinio “Kočėlo”. Dalyvių tarpe iš To
ronto buvo dr. J. Songaila ir A. Sun- 
gailienė, dr. A. Spudas ir B. Spudie- 
nė, archit. A. Banelis su N. Banelie- 
ne. D.

Skulptorius Pr. Baltuonis su J. 
Baltuoniene buvo išvykę į Tilsonbur- 
gą, Ont., kur buvo surengta jo darbų 
paroda.

"Tėviškės žiburiai” reguliariai pa
siekia Montreal; ir pašto streiko me
tu. Skaitytojai juos gauna per para
pijas ir bankelius. Važiuojantieji iš 
Montrealio į Torontą prašomi atvežti 
žinių apie Montrealio lietuvių gy
venimą bei susisiekti su “TŽ” kores
pondentu A. Ališausku. Tol. 766- 
6996.

H. ir J. Matulevičiai iš ok.up. Lie
tuvos apsigyveno Montrealyje prieš 
trejetą mėnesių. Jie buvo emigravę 
Izraelin. Tenai neradę tinkamų są
lygų, atvyko Romon ir kurį laiką gy
veno lietuvių viloje — Romos lietu
vių namuose.

Lietuvių Diena 1976 m. bus Mont
realyje. Jai rengti sudarytas komi
tetas: Vytautas Gruodis — pirm., 
Juozas Siaučiulis — I vicepirm., Ro
mas Otto — II vicepirm., Albertas 
Norkeliūnas — III vicepirm., kun. 
Jonas Kubilius — religiniams reika
lams, Vilija Malciūtė — sekretorė, 
Petras Klezas — iždininkas, Jonas 
Narbutas — LD leidiniui bei infor
macijai, Liudas Stankevičius — rek
lamai (radijas, televizija), Petras 
Vaupšas — baliaus reikalams, Kris
tina Bendžiūtė — dailės parodai, 
Rasa Lukoševičiūtė — jaunimo po
būviui, Juozas Piečaitis — meninei 
daliai, Jonas Adomonis ir Jonas Dal- 
motas — nakvynių reikalams.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11 *0%
Nekiln. .’irto 10.75%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo . 11%

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


