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Pavojus mozaikai

VLIKo seimas, kuris Įvyko 1975 m. lapkričio 29-30 dienomis Brookiyne. Viršuje — seimo dalyviai. Apačioje sei
mo prezidiumas: M. Gelžinis, K. Miklas, D. Krivickas, J. R. Simanavičius (sveikina Kanados Lietuvių Bendruome
nės vardu), A. Skirius. Nuotr. P. Ąžuolo

Niekas nenori gyventi vergijoj
Pokalbis su dr. Algimantu Saunoriu, neseniai atvykusiu iš okupuotos Lietuvos

Nekartą esame “TŽ” rašę apie daugiakultūrę Kanados poli
tiką kaip istorinės reikšmės posūkį, padarytą dabartinės P. E. 
Trudeau vyriausybės 1971 m. Tai buvo žingsnis teisinga linkme, 
nes jo laukė beveik trečdalis krašto gyventojų. Kai iškilo dvikal
bės Kanados klausimas oficialioje šviesoje, reikėjo rasti vietą 
ir trečiajam elementui, kuris negali tapti nei anglišku, nei pran
cūzišku. Dėlto ir buvo paskelbta parlamente paties premjero 
P.. E. Trudeau, kad Kanadoje yra dvi oficialios kalbos, bet nėra 
oficialios kultūros valstybine prasme. Tuo būdu dvikalbiškumo 
rėmuose buvo sudarytos sąlygos daugiakultūriam valstybės gyve
nimui — numatyta nedidelė suma lėšų atitinkamom programom, 
paskirtas daugiakultūrių reikalų ministeris, suformuota pataria
moji taryba. Visos etnokultūrinės grupės ėmė gauti finansinės 
paramos savo veiklai ir ją plėsti. Lietuviai pvz. galėjo suorgani
zuoti net pirmąją savo dainų ir tautinių šokių šventę. Visi neang- 
lai ir neprancūzai pradėjo jaustis gyveną tarytum savame krašte 
ir ėmė labiau branginti Kanadą kaip tikrą savo tėvynę — vieni 
kaip antrąją (ateiviai), kiti — kaip pirmąją (čiagimiai).

* * *
Per keletą metų daugiakultūrę politika padarė daug gero 

Kanadai, tai įvairiaspalvei mozaikai, kurioje kiekviena etnokultū
rinė grupė yra pašaukta žėrėti savita spalva. Deja, tokiai vyriau
sybės linijai atsirado gana stipri opozicija, ypač iš prancūziškosios 
pusės. Pradžioje plačiai užsimojęs daugiakultūrių reikalų mi
nisteris dr. Stanley Haidasz turėjo išeiti iš vyriausybės ir užleisti 
vietą anglosaksų kilmės darbo ministeriui J. Munro. Pastarasis ku
rį laiką tęsė savo pirmtako liniją, leido daugiakultūrei tarybai 
paruošti projektus, kurie buvo įteikti vyriausybei ir parlamen
tui. Juose buvo išdėstyta programa, liečianti vyriausybės veiklą 
visose kultūrinio gyvenimo srityse, neišskiriant švietimo, kuris 
yra provincinių vyriausybių kompetencijoje. Pastaruoju metu pa
aiškėjo, kad pateikti projektai ne tik nesusilaukė tinkamo dėme
sio oficialiuose sluogsniuose, bet ir atsitrenkė į tam tikrą opozici
ją, kurią sudaro ypač prancūzai ir dalis anglų. Prancūzai tyliai 
savo širdyse mano, kad etnokultūrinės grupės yra konkurentės, 
ardančios dvikalbiškumo politiką. Jų nuomone, Kanada, oficialiai 
imant, gali būti tiktai dvikalbė ir tuo pačiu dvikultūrė. Jie prita
ria vyriausybės politikai, kai ji paskiria prancūzų kalbos dėstymui 
bei skleidimui Kanadoje 105.6 mil. dolerių, bet nenori pritarti, 
kai ji paskiria 5.6 mil. dolerių etnokultūrinėm grupėm.

★ * ★ * <
Esant tokiai situacijai, daugiakultūrių reikalų min. J. Munro, 

inspiruotas augštesnių sferų, užsimojo sukti kiton pusėn, t.y. 
tolyn nuo daugiakultūrės politikos į visuomeninę-politinę. Kaip di
džioji spauda paskelbė, jis ketina daugiakultūrei veiklai skirtas 
lėšas panaudoti kovai su rasine bei etnine diskriminacija. Tai 
geras ir galbūt reikalingas dalykas, bet tolimas kultūrinei veiklai. 
Kovai su diskriminacija yra atitinkami įstatymai, žmogaus teisių 
komisijos ir visas valstybinis aparatas. Tai visai kita sritis, kurios 
sąskaiton norima skriausti daugiakultūrę veiklą. Pastaroji yra 
labiau reikalinga finansinės paramos, negu vadinamoji kova su 
diskriminacija, liečianti daugiausia juodosios ir geltonosios rasės 
kanadiečius, kuriuos, kaip ir visus kitus, globoja antidiskrimina- 
ciniai įstatymai. Išskyrimas kelių specialių grupių iš bendros mo
zaikos valstybiniu mastu jau yra diskriminacija. Tai užmojis, ku
riam negali pritarti ne tik etnokultūrinės grupės, bet ir kiti kana
diečiai, gyveną mozaikos dvasia. Dėlto nenuostabu, kad į J. Munro 
pareiškimą spaudoje atsiliepė daugybė organizacijų protesto tele
gramomis ir kitais būdais. Visi pastebėjo, kad planuojamasis po
sūkis yra pažeidimas daugiakultūrės politikos. Pastaroji yra gyve
namos tikrovės išraiška ir dėlto negali būti ignoruojama. Jei 
politikai nusisuks nuo jos, tai tikrovinis gyvenimas nusisuks nuo 
jų. Pr. G.

Nauja VLIKo vadovybė
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Niujorko

P. ĄŽUOLAS
VLIKo seimas įvyko 1975 m. 

lapkričio 29-30 d.d. Brooklyno 
Kultūros Židinyje. Jį atidarė 
VLIKo pirm. dr. Kęstutis Va- 
niūnas. Į prezidiumą pakvietė 
dr. Domą Krivicką, Ant. Skiriu, 
Kęst. Miklą ir Martyną Gelžinį. 
Invokaciją sukalbėjo kun. Pau
lius Baltakis, OFM.

Sudarytos rezoliucijų, politi
nė, visuomeninė ir finansų ko
misijos.

žodžiu sveikino: gen. konsu
las Anicetas Simutis, Kanados 
LB pirm. J. R. Simanavičius, 
Sandaros vardu — p. Lazaus
kas, BATUNo — Kęst. Miklas, 
Laisvės Komiteto — Vyt. Vai
tiekūnas, Los Angeles ALTos — 
Ant. Skirius, PLB — Alg. Ge
čys, Venecuelos LB—inž. Venc
kus. Po to buvo perskaityti svei
kinimai raštu.

Pranešimus padarė VLIKo ta
rybos pirm. Br. Bieliukas, val
dybos pirm. dr. K. J. Valiūnas, 
vicepirm. J. Valaitis, vicepirm. 
ir Tautos Fondo valdybos pirm. 
Aleks. Vakselis.

Tautos Fondo Kanados atsto
vybės pirm. A. Kuolas įteikė 
$10.000, o TF Toronto atstovy
bės pirm. A. Firavičius — $15.- 
000. Pastarasis tarė jautrų bei 
inspiruojantį žodį aukų rinkimo 
reikalu.

Po pietų pertraukos atstovai 
ir svečiai išklausė dr. Br. Ne- 

micko paskaitos “Helsinkio su
sitarimų teisinė prigimtis”. Pa
skaitininkas teigė, kad Helsin
kio “baigminis aktas” visdėlto 
yra sutartis, saistanti pasirašiu
sias 35 valstybes, o ne kokia 
“deklaracija”, neturinti teisinės 
reikšmės, kaip dažnai girdima. 
Paklausimai ir diskusijos lietė 
Helsinkio akto ne tiek teisinę, 
kiek politinę reikšmę.

Vakare buvo banketas, su
ruoštas Tautos Fondo ir Niujor
ko lietuvių organizacijų. Meni
nę banketo programą atliko so
listė Genovaitė Ugianskienė. Jai 
akompanavo Gladys Leigh.

Banketo metu kalbėjo Lietu
vos pasiuntinybės Vašingtone 
patarėjas dr. St. Bačkis. Be to, 
buvo pagerbti du aktyviausi T. 
Fondui aukų rinkėjai. Torontie- 
čiui A. Firavičiui VLIKo pirm, 
įteikė Mindaugo medalį, o Los 
Angeles Ant. Skiriui — trijų 
prezidentų medalį.

Sekmadienį nuo 10 v.r. vyko 
rezoliucijų komisijų posėdžiai, 
tarybos posėdis, o po to — vi
sumos posėdis.

Mandatų komisijos praneši
mu (dr. Radzivanas) seime da
lyvavo iš visų VLIKą sudaran
čių 14 grupių po 3 atstovus, iš 
viso 42 ir per 40 svečių.

Visumos posėdžiui pirminin
kavo Antanas Skirius. Buvo pri
imtos rezoliucijos politiniais, vi
suomeniniais ir finansiniais rei-

Prieš 8 mėnesius iš Vilniaus 
su žmona ir sūnumi atvyko Ka- 
nadon chirurgas dr. A. Saunoris 
ir apsigyveno pas savo motiną 
Hamiltone. “TŽ” atstovui pasi
taikė proga susitikti su atvyku
siais ir pasikalbėti Lietuvą ir 
išeiviją liečiančiais klausimais.

— Sakykite, daktare, kas pa
skatino Jus palikti savo tėvynę 
ir emigruoti j svetimą kraštą?

— Visų pirma nebuvimas 
krašte laisvės ir neturėjimas jo
kių perspektyvų ateičiai. Nuo
latinė priespauda, melas, tero
ras gyvenimą daro labai sle
giantį. Juk žmogus natūraliai 
siekia ko nors geresnio savo gy
venime. Be to, rūpėjo motina, 
jau seniau įsikūrusi Kanadoje. 
Esame laimingi, kad galėjome 
susijungti ir apsigyventi tame 
pačiame name.

— Ar lengvai pavyko gauti 
sovietinės valdžios leidimą emi
gruoti?

— Palyginti, greitai, bet la
bai sunkiai. Viena pažįstama 
mūsų šeima laukė leidimo iš
vykti į Niujorką net 7 metus, ir 
tai gavo leidimą daugiausia 
JAV vyriausybės dėka. Man už
teko pusantrų metų, bet per tą 
laiką maždaug 18 kartų man bu
vo duotas neigiamas atsakymas, 
ir tik 19-tą kartą pavyko. Ga
vęs neigiamą atsakymą, tuoj 
pat rašydavau prašymą. Tuos 
reikalus tvarkančios įstaigos 
pareigūnai liepė man nustoti ra
šius vis naujus prašymus, nes 
nesą jokių vilčių gauti leidimą 
emigruoti. Aš gi užsispyrusiai 
klabinau ir pagaliau laimėjau. 
Žinoma, veikiau ne vienas. Daug 
prisidėjo mano motinos pastan
gos. Lankydamasis Kanados am
basadoje Maskvoje, sužinojau, 
kad pats Kanados užsienio rei
kalų min. M. Sharp buvo atsiun
tęs sąrašą asmenų, kurių šei
mas reikėtų sujungti. Tame są
raše buvo ir mano pavardė. Be 
to, rašiau laiškus į visas puses, 
prašydamas pagalbos. Tokių as
menų tarpe buvo ir Jungtinių 
Tautų gen. sekretorius. Taigi, 
kaip matote, nugalėjo ma

kalais (jos bus paskelbtos vė
liau).

Išrinktas naujas tarybos pir
mininkas Algis Sperauskas, sek
retorius — Leonas Verbickas.

(Nukelta į 7-tą psl.) 

no užsispyrimas. Bet jeigu rei
kėtų tą istoriją pradėti iš nau
jo, nebejudėčiau. Ypač sunku 
pakelti tyčiojimąsi iš tarybinių 
pareigūnų pusės. Mažieji valdi
ninkai nieko negali, o didieji 
neprieinami. Net telefonu nega
li jų pasiekti — sekretorės ne
prileidžia. Vienintelė priemonė 
lieka laiškai, kuriuos vargu ar 
skaito augštieji pareigūnai.

— Ar Kanada nedarė sunku
mų imigruoti?

— Ne. Jos ambasadon Mask
voje sunku patekti, bet kai pa
tekau, buvau maloniai priimtas. 
Be to, Kanadoje buvau lankęsis 
anksčiau ir jau turėjau šiokius 
tokius ryšius.

— Kas iš lietuvių padėjo 
Jums pasiekti Kanadą?

— Daugiausia padėjo mano 
motina, kun. P. Ažubalis, p.p. 
Kronai, Masiai, Valaičiai, Bulio- 
niai ir visa Hamiltono lietuvių 
kolonija (moraline prasme).

— Kaip Jus tautiečiai priėmė 
Kanadoje?

— Visų pirma gražiai sutiko 
aerodrome ne tik hamiltonie- 
čiai, bet ir oakviliečiai bei to- 
rontiečiai, maloniai priėmė, 
globojo ir kur galėdami pagel
bėjo. Buvo, žinoma, ir tebėra 
opozicijos. Iš jos girdime ir ne
malonių žodžių. Pvz. kaikurie 
mus laiko šnipais. Esą išvykti 
iš okupuotos Lietuvos be žval
gybinių įsipareigojimų sovie
tams neįmanoma. Bet mūsų at
veju tam nėra jokio pagrindo. 
Taip, išvykti iš Lietuvos labai 
sunku, bet išimčių pasitaiko.

— Esate gydytojas, chirur
gas. Kaip atrodo darbo perspek
tyvos Kanadoje?

— Yra daug sunkumų gydyto
jui imigrantui. Tai žinojau, nes 
Kanadoje buvau lankęsis jau 
anksčiau. Įstatymai man buvo 
žinomi. Jie reikalauja perlaiky
ti visus egzaminus, kitaip ta
riant, iš naujo išeiti visą univer
sitetinį medicinos kursą. Man, 
kaip chirurgui, norinčiam gau
ti specialybės teises, reikės iš
laikyti net 3 egzaminus. Gydy
tojų kolegija čia gerai įvertino 
mano chirurginę praktiką Lie
tuvoje ir vietoje 4-5 metų, nor
maliai reikalaujamų, pasitenki
no papildomu vienerių metų 
stažu. Be to, didelė kliūtis atei

viui — anglų kalbos nemokėji
mas. Nugalėjęs dideles imigra
cijos kliūtis, tikiuosi netrukus 
nugalėsiu ir kitas.

— Esate dirbęs kaip gydyto
jas sovietinėje sistemoje. Kaip 
ji atrodo praktikoje?

— Pats nemokamo gydymo 
principas, mano nuomone, yra 
geras teorijoje. Svarbu, kaip jis 
yra įgyvendinamas. Sovietinės 
sistemos blogybė yra ta, kad 
joje tas principas nėra tinkamai 
įgyvendintas. Joje labai skriau
džiamas gydytojas — gauna el
getos atlyginimą. Paprastas gy
dytojas gauna truputį per 100 
rb. į mėnesį. Aš, kaip specialis
tas, gaudavau 145 rb. ir už 
mokslo laipsnį 10 rb. priedo. 
Kadangi tokio atlyginimo nepa
kanka pragyvenimui su šeima, 
gydytojai jieško papildomų pa
jamų — antvalandžių ir pan. 
Nors atlyginimas menkas, gydy
tojai stengiasi išlikti profesi
nėje augštumoje ir žmonėms 
padėti. Darbo sąlygos sunkios 
— trūksta medikamentų, lovų, 
įrengimų, slaugių. Bet ir turi
mose sąlygose lietuviai gydyto
jai yra daug pasiekę. Pvz. iš 
JAV garsiosios Mayo klinikos 
širdies specialistas-chirurgas, at
vykęs Sov. Sąjungon susipažin
ti su medicinos pažanga, buvo 
atsiųstas į Vilnių, kur 4-5 die
nas dirbo kartu su mūsų gydy
tojais.

— A. Sacharovas naujausioj 
savo knygoj “Mano šalis ir pa
saulis” rašo, kad Sov. Sąjungo
je gydymas didžiajai gyventojų 
daliai yra menkos kokybės. Ten 
esą reikia laukti pusę dienos, 
kol prieisi pas gydytoją, kuris 
pacientui gali skirti tiktai 10 mi
nučių. Ar taip yra ir Lietuvoje?

— Nevisai taip. A. Sacharo
vas, matyt, turi galvoje polikli
nikas, kur gyventojai ateina pas 
gydytojus. Jose pacientų būna 
labai daug, todėl ir gydytojams 
yra nustatytos normos, kiek pa
cientų jis turi priimti. Kai susi
daro ilga eilė, gydytojai turi pa
skubėti. To negalima pasakyti 
apie ligonines. Jose, tiesa, vie
tų trūksta, bet ligoniui gydyto
jas gali skirti tiek laiko, kiek 
reikia. Gydymo lygis Lietuvoje, 
kaip minėjau, yra gana geras, 
nors yra daug trūkumų.

(Bus daugiau)

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. G. FORDO VIEŠNAGĖ PEKINGE PASIBAIGĖ BE BENDRO 

abiejų pusių pareiškimo, kuris yra įprastas tokiais atvejais. Kini
jos vicepremjeras T. Hsiao-pingas jau pirmame oficialiame priėmi
me prez. G. Fordui aštriai kritikavo atolydžio retoriką, kalbėdamas 
apie labiausiai taiką peršantį kraštą, kuris iš tikrųjų sudaro di
džiausią karo grėsmę. Kad šie žodžiai buvo skirti Sovietų Sąjungai, 
liudija sovietų TASSo agentūros pikta reakcija, pasmerkusi vice
premjero T. Hsiao-pingo kalbą. Pasak TASSo, Kinijos vadus la
biausiai erzina teigiamas politinio klimato pasikeitimas Europoje. 
Prez. G. Fordo ir jo palydos susitikimas su kiniečių kompartijos 
vadu Mao truko beveik dvi valandas. Kinijos žinių agentūra HSIN- 
HUA pabrėžė rimtus bei reikšmingus pasitarimus plačios apimties 
klausimais. Politiniai komenta- •-------------------------------------
toriai spėja, kad ir šį pokalbį
dominavo JAV ir Sovietų Sąjun
gos atolydžio politika ir kad Mao 
bandė atkreipti prez. G. Fordo 
dėmesį į jos galimus pavojus. Iš 
konkrečių nutarimų minėtinas 
kiniečių pažadas sugrąžinti pa
laikus dviejų amerikiečių lakū
nų, pašautų Š. Vietname ir žu
vusių Kinijos teritorijoje. Kini
ja taipgi sutiko parūpinti žinių 
apie kitus penkis lakūnus, din
gusius Vietnamo karo metu. At
sisveikinimo pokylyje prez. G. 
Fordo ir vicepremjero T. Hsiao- 
pingo pasakytos kalbos buvo už
gožtos nereikšmingų bendrybių. 
Geriausiu atveju jos tik patvirti
no buvusio prez. R. Niksono 
1972 m. Šanghajaus pranešimą, 
paskelbusį draugiškumo siekius. 
Valstybės sekr. H. Kissingeris, 
paklaustas, kodėl šį kartą atsi
sakyta bendro pranešimo, teisi
nosi, kad spauda jau yra gavusi 
pakankamai informacijų ir kad 
tokiam pranešimui paruošti pri
trūko laiko.

NAUJA DOKTRINA
Apsilankęs Indonezijoje ir Fi

lipinuose, prez. G. Fordas gruo
džio 7 d. dalyvavo Pearl Harbo- 
ro tragedijos 34-tųjų metinių 
minėjime Havajuose. Japonai 
1941 m. gruodžio 7 d. smogė pir
mą smūgį JAV karo laivynui 
Pearl Harboro bazėje, paskan
dindami 18 laivų, sunaikindami 
beveik 200 lėktuvų. Šioje atako
je žuvo 3.581 amerikietis. Vien 
tik “Arizonos” laivas tapo di
džiuliu kapu 1.177 jūrininkams. 
Iš vandens kyšinti “Arizona” 
dabar yra pagrindinis šio skau
daus įvykio paminklas. Prez. G. 
Fordas šia proga paskelbė savo 
naują doktriną, kurios pagrin
dą sudaro JAV geri ryšiai su Ja
ponija, jų gerinimas su komu
nistine Kinija ir noras atnaujin
ti ryšius su buvusiais Pietryčių 
Azijos kraštais. Pasak prez. G. 
Fordo, JAV Ramiajame vande
nyne neturi jokių agresinių 
minčių, bet siekia nuoširdaus 
draugiškumo, taikos užtikrini
mo.

LIAUDIES RESPUBLIKA
Komunistine liaudies respub

lika pasiskelbė Laosas, kurį lig 
šiol valdė neutralaus premjero 
princo S. Phoumos koalicinė vy
riausybė. Respublikos preziden
tu komunistai pasirinko princą 
Souphanouvongą, priklausantį 
jų vadų grupei, premjeru — ve
teraną savo politiką K. Phomvi- 
harną. Pakeitimai, kaip jau 
įprasta tokiais atvejais, buvo pa
daryti “liaudies pageidavimu”, 
kurį turėjo liudyti komunistų 
suorganizuotos demonstracijos. 
Karalius S. Vattahana, atsisakęs 
sosto, ir buvęs premjeras prin
cas S. Phouma buvo paskirti ko
munistinės vyriausybės patarė
jais. Respublikos paskelbimas 
užbaigė 700 metų trukusią “vie
no milijono dramblių karalys
tę” Laose. Prancūzija, suteikda
ma nepriklausomybę Laosui 
1953 m., jį buvo pripažinusi 
konstitucine monarchija.

DARBIEČIAI PRALAIMĖJO
N. Zelandijos parlamento rin

kimus netikėtai laimėjo tautinė 
partija ir jos vadas R. Muldoo- 
nas, partijos vadovybę perėmęs 
pernai. Darbiečiai su savo vadu 
W. Rowlingu valdžion buvo at
ėję 1972 m. Darbiečių vyriausy
bė, sekdama Australijos prem
jero G. Whitlamo pavyzdžiu, Pa
baltijį pripažino Sovietų Sąjun

gai. Dabartiniuose rinkimuose 
darbiečiai prarado krašto pasi
tikėjimą dėl nesugebėjimo tvar
kyti ekonominius reikalus. Tau
tinė partija parlamentan prave
dė 53 atstovus, darbiečiai — tik 
34.

SKERSVĖJIS AUSTRALIJOJE
Australijos parlamento ir se

nato rinkimų vajuje taip pat 
pradėjo pūsti darbiečiams ir jų 
vadui G. Whitlamui nepalankus 
skersvėjis. Kai gubernatorius J. 
Kerr lapkričio 11 d. jį atleido iš 
premjero pareigų dėl senate li
beralų užblokuoto biudžeto, pa
skelbė rinkimus ir laikiniu 
premjeru paskyrė liberalų vadą 
M. Fraserį, G. Whitlamas pa
grindine rinkimų tema bandė 
padaryti konstitucijos pažeidi
mą. Liberalai, jų vadas M. Fra- 
seris bei jo koalicijos šalininkai 
pagrindinį dėmesį skyrė nedar
bui ir infliacijai. G. Whitlamo 
valdymo laikotarpyje bedarbių 
skaičius pasiekė 4,5/ visos dar
bo jėgos, o metinė infliacija — 
13%. Paskutinieji Gallupo insti
tuto duomenys teigia, kad libe
ralus dabar jau remia 53/ aust
ralų, darbiečius — 40%, o M. 
Fraserį premjeru norėtų turėti 
59'/. G. Whitlamas buvo pri
verstas atsisakyti politinio kons
titucijos pažeidimo arkliuko ir 
imtis nedėkingo savo ekonomi
nės politikos gynimo.

PRATĘSĖ SUTARTI
Jungtinių Tautų saugumo tary

ba paskutiniu momentu pratęsė 
sutartį su Sirija, leidžiančią pa
likti sekančiam pusmečiui JT 
kariuomenės dalinius, prižiūrin
čius taiką Golano augštumose. 
Už šį sutikimą Sirija išsikovojo 
sutartin neįtrauktą pažadą, kad 
į visus JT pasitarimus taikos Ar
timuosiuose Rytuose klausimu 
bus įsileisti PLO palestiniečių 
atstovai, kuriuos Izraelis laiko 
paprasčiausiais teroristais. Izra
elis tokius pasitarimus su PLO 
atstovais žada boikotuoti. Nau
ją problemą sudaro 30 Izraelio 
lėktuvų subombarduotos dvi pa
lestiniečių stovyklos Libane. 
Bombardavime žuvo apie 100 
palestiniečių, sužeista apie 150. 
Didžioji jų dalis yra moterys ir 
vaikai. Taigi, Izraelis, PLO par
tizanus kaltinantis terorizmu, 
dabar juos pats pralenkė šioje 
srityje ir susilaukė net popie
žiaus Pauliaus VI pasmerkimo 
už nepriimtiną žiaurumą. Ši 
klausimą ruošiasi svarstyti JT 
saugumo taryba ir savo posėdin 
jau yra pakvietusi PLO atstovus. 
Jungtinių Tautų visumos posė
dis 84:17 balsų santykiu praėju
sią savaitę priėmė rezoliuciją, 
smerkiančią Izraelį už arabų že
mių okupacijos tęsimą, pažei
džiantį Jungtinių Tautų princi
pus.

VALDYS KONSERVATORIAI
Ispanijos karalius J. Carlos 

naujuoju parlamento pirminin
ku paskyrė savo buvusį mokyto
ją T. F. Mirandą, falangistų par
tijos narį. Tris pavardes šiam 
postui pasiūlė Krašto Taryba, 
kurios vadovybę dabar taip pat 
perims T. F. Miranda, kaip par
lamento pirmininkas. Premjeru 
iki 1978 m. buvo patvirtintas C. 
Arias, dabartinis premjeras, pa
sižymėjęs konservatyv iom 
pažiūrom. Jam žadama suteikti 
teisę keisti ministerių kabineto 
narius be oficialaus parlamento 
patvirtinimo.
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Raudonoji uždanga Vietname
KL. RAZMINAS

“Mondo e missione” katalikų 
misijų žurnalo redaktorius ku
nigas P. Gheddu, daug keliavęs 
ir gerai pažįstąs Vietnamą, Ita
lijos katalikų dienraštyje “L’- 
Avvenire” paskelbė išsamų 
straipsnį apie dabartinę Katali
ku Bendrijos padėtį komunistų 
užimtame Vietname. ‘‘Negalima 
sakyti, — rašo jis, — kad komu
nizmas yra blogas, kad jis esąs 
įsikūnijęs blogis; ne — komu
nizmas yra blogybių blogybė, 
kuri visur, kur tik įsigali, žudo 
laisvę ir teisingumą!”

Redaktorius Gheddu klausia, 
kodėl dabar, nepraslinkus dar 
nė pusmečiui, kai komunistai 
užėmė Saigoną, tenai nusileido 
tokia tylos uždanga? Kodėl nu
tilo visi didieji informacijų šal
tiniai ir, atrodo, niekam nebeįdo
mu kas vyksta Vietname prezi
dentui Thieu pasitraukus? Atsa
kymas paprastas ir aiškus: dabar 
Saigoną ir visą Vietnamą valdo 
komunistai! Kun. Gheddu kal
bėjosi su daugeliu asmenų, at
vykusių iš tenai, ir atidžiai sekė 
visas žinias apie įvykius Saigo- 
ne nuo vadinamojo “išvadavi
mo” dienos iki šiol. Visi liudiji
mai patvirtina faktą, kad revo- 
liucininkai, kartą paėmę valdžią 
į savo rankas, nė nemano ja da
lintis su kitais. Visi iškilmingi 
pažadai apie demokratiškumą ir 
pliuralizmo respektavimą, taip 
plačiai skelbti prieš pergalę, pa
sirodė melas ir apgaulė. Provi
zorinės revoliucinės valdžios am
basadorius Dinh Ba Thi Pary
žiuje aiškiai skelbė: “Pietų Viet
namo administracija turės būti 
koalicinė, ir nė viena politinė 
partija negalės monopolizuoti 
valdžios”. Panašiai kalbėjo ir 
Vietkongo užsienio reikalų mi- 
nisterė Binh: “Aš nepriklausau 
partijai ir esu tik patriotė. Aš 
pasisakau už demokratiją. Jei 
Šiaurės Vietnamas siekia įvesti 
socializmą, tai provizorinė 
liucinė valdžia siekia tik demo
kratijos”.

Susitarimai Paryžiuje taip pat 
numatė Pietų Vietname įvesti 
koalicinę valdžią, duoti tikrą 
spaudos, politinių partijų, žo
džio, religijos ir kitas laisves. 
Bet tai ir liko tik popieriuje. 
Apie betkokias laisves negalima 
nė kalbėti. Be leidimo Vietna
me negalima nė pajudėti. Pra
nyko visos politinės partijos ir 
sąjūdžiai, neliko profesinių są
jungų ir “trečiojo fronto”, ku
ris siekė dialogo su vietkongie- 
čiais. Jų garsusis vadas Tich Tri 
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Quang, kuris organizuodavo de
monstracijas prieš Diem ir 
Thieu, vėl yra suimtas. Pirma 
jis buvo kalinamas antikomunis- 
tų, dabar kenčia nuo komunistų 
diktatūros.

Thieu irgi buvo diktatoriškas, 
bet jo valdymo metu išeidavo 
20 dienraščių, kurių daugelis 
kritikuodavo jo valdžią. Dabar 
išeina tik vienas dienraštis “Sai
gon - Liberation”, kalbantis tik 
šeimininkų komunistų balsu. 
Tiesa, išeina ir vienas katalikų 
savaitraštis, bet jis yra leidžia
mas “išdavikų”, gėdingai prisi
taikiusių prie valdančių ateistų.

Tai kodėl gi tylima taip apie 
Vietnamą? Iš dalies ir dėlto, 
kad “diktatoriaus” Thieu lai
kais krašte buvo apie 2.000 už
sienio korespondentų žurnalis
tų, kurie laisvai galėjo visur ei
ti ir apie viską pranešti. Galėjo 
viską fotografuoti, ir todėl vis
kas buvo žinoma apie Vietnamą 
— gera ir bloga. Šiandien iš tų 
2.000 užsienio žurnalistų liko 
tik šeši, kurie be specialaus lei
dimo ir be oficialaus palydovo 
negali nė pajudėti iš Saigono...

Visos katalikų mokyklos, su
dariusios 30%’ visų krašto mo
kyklų, dabar yra uždarytos, už
drausta katalikų spauda, panai
kinti krikščioniški sąjūdžiai, jau
nimo sąjungos. Vietoj to jauni
mas visokiais būdais verčiamas 
atsisakyti tikėjimo. Vienas misi- 
jonierius, sugrįžęs iš kalniečių 
kaimo, kurie tik prieš kelerius 
metus buvo pakrikštyti, prane
šė, jog visi tie kalniečiai buvo 
priversti atsisakyti tikėjimo, jei 
nenorėjo patekti į “perauklėji
mo lagerius”.

Kaip visi vietnamiečiai, taip 
ir vyskupai bei kunigai negali 
vykti lankyti savo tikinčiųjų. 
Šiaip taip dar galima judėti pa
čiame Saigone, bet kaimuose ir 
miesteliuose priespauda yra tie
siog slegianti. Vienas kunigas, 
motociklu vykęs laikyti Mišių 

kaime, buvo suim
tas ir kalėjime patalpintas į 
žmogaus dydžio metalinę dėžę...

O kas parašys apie kitus per
sekiojimus ir žudynes, kurias 
šiandien išgyvena Vietnamas 
“komunizmo pergalėje”? — 
klausia kun. Gheddu, kreipda
masis į italus vis labiau augan
čio komunizmo pavojaus aki
vaizdoje.
• Yra šeimų be lietuviško laik

raščio? Atsiųskite jų adresus 
“T. Žiburių” administracijai— 
ji siųs keletą numerių susipa
žinti nemokamai

revo- . netolimame

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Griaunami ūkiai

Sovietizacija tai trečiasis ir 
pagrindinis knygos skyrius, ku
riame Lietuvos likimas daug 
smulkiau aprašomas, negu lat
vių ir estų. Anot autoriaus, “Vo- 
kiečių-rusų nepuolimo sutartis 
1939. 8. 23 yra ... pati baisiau
sia sutartis, kada nors padaryta 
tarp didžiųjų valstybių. Nevel
tui sovietų istorikai, kaip galė
dami, stengiasi ją nutylėti” (p. 
39). Tai buvo staigmena visam 
pasauliui. Kas gi čia? “Tai buvo 
šlykštus užmaskavimas”. Ir tuč
tuojau paaiškėjo: po savaitės 
Vokietija ir vėliau Rusija puolė 
Lenkiją bei pasidalino. Rusija 
Lietuvai grąžino Vilnių ir vi
soms trims valstybėms primetė 
savitarpio pagalbos sutartis ir 
įvedė į jų teritorijas įgulas, ža
dėdama nesikišti į jų suverenu
mą. Anot Molotovo, “sovietizaci
ja tik plepalai”. Bet tai nebuvo 
plepalai: ką du diktatoriai slap
tu protokolu pasidalino, tą da
bar glemžė sau.

Klastinga politika
Dabar galėjo atrodyti, kad 

Lietuva galėjo būti ramesnė: 
Klaipėdos problema išnyko, 
Vilnių atgavo, komunistų krašte 
labai mažai, santykiai su Sov. 
Sąjunga tradiciniai — draugiš
ki (1920. VII. 12 Sov. Sąjunga 
“visiems laikams” atsisakė Lie
tuvos, o 1926 m. padarė ir ne
puolimo sutartį). Dabar gi (1939. 
X. 10) sudarė savitarpio pagal
bos sutartį ir pažadėjo neliesti 
suverenumo bei santvarkos. 
Tad ko gi reiktų! Bet kur tau! 
Baltiečiai netrukus su pasibai
sėjimu stebėjo, kai rusai užpuo
lė Suomiją ir atplėšė dalį jos 
žemių. O kai Europoje vyko ura- 
ganiška vokiečių ofenzyva, tai 
rusai akiplėšiškai ir neteisingai 
apkaltino Lietuvą, Latviją ir Es
tiją provokacijomis prieš jų įgu
las ir mėginimu sudaryti Pabal
tijo santarvę. Lietuva 1940. VI. 
15 gavo rusų ultimatumą (p. 42- 
43) ir buvo tučtuojau jų okupuo
ta. Autorius pagiria Lietuvos 
prezidento pasitraukimą į užsie
nį ir jo pasirūpinimą iš anksto, 
kad “atsitikus betkokiai kata
strofai prie Kvirinalo akredituo
tas buvęs užsienio reikalų mi- 
nisteris St. Lozoraitis, kaip še
fas visos diplomatinės tarnybos, 
rūpinasi krašto interesais” (p. 
43-44).

Taip Pabaltijys jau buvo ru
sų. Tarp jų buvo pagrobta Be
sarabija ir Bukovina iš Rumuni
jos (šia proga Hitleris užpyko ir 
prasitarė: “Aš rusams daugiau 
neleisiu priremti manęs prie 
sienos!”). Taip Sov. Sąjunga, 
iki šiol buvusi revoliucinė vals
tybė, pasidarė imperialistinė. 
Imperializmas, pagal Leniną, 
yra augščiausia kapitalizmo for
ma. “Ar pagal tai komunistinė 
Rusija (kas gali suskaičiuoti jos 
per II pasaulinį karą ir po jo 
“išlaisvintas” sritis?) nėra im
perialistinė valstybė?” (17 lat
vių komunistų laiškas, p. 77).

Savieji smaugliai
Dabar Pabaltijy vyksta sparti 

sovietizacija. Kas pačioj Rusi
joj buvo daryta per daugelį me
tų, čia turėjo būti padaryta De
kanozovo, Višinskio, ždanovo ir 
Serovo greitai. “Jokiame kraš
te netrūksta tokių žmonių, ku
rie, būdami naivūs, vergiški ar 
gimę išdavikai, padeda galingai 
valstybei nukalti grandines sa
vajai tautai”, sako autorius ir 
pamini apie 1000 komunistų. 
Jis galėjo paminėti dar žydus, 
vietinius rusus, surusėjusius lie
tuvius iš Rusijos. Visi jie ir kiti, 
priversti rusų tankų bei enka
vedistų baimės, buvo sovietiza
cijos branduolys. Grėsmingi 
Molotovo pareiškimai rodė, kad 
baltiečiams nėra jokios išeities. 
Liaudies vyriausybė, suėmimai, 
liaudies seimas, tarybinė res
publika, prijungimas prie So
vietų Sąjungos, turtų suvalsty- 
binimas ir t.t. buvo daroma 
prievarta melo ir įžūlios de
monstracijų bei mitingų vaidy
bos priedangoje (p. 41-50). Visa 
tai mūsų autorius, padedamas 
Lietuvos diplomato dr. A. Geru
čio informaejų, smulkiai ir tiks
liai aprašo (p. 36-68).

Niekas neužtarė
“Lietuva, Latvija ir Estija 

dabar jau buvo sovietinės res
publikos. Sutarčių laužymu, ap
gaudinėjimu ir teroru S. Sąjun
ga savo tikslą pasiekė . . . Taip 
baltiečiams prasidėjo tamsiau
sias laikotarpis” (p. 50). Kas ši
toje nelaimėje baltiečius užsto
jo? Tautų Sąjunga, kurios na
riai jie buvo, jau nebeegzistavo. 
JAV ir kitos Vakarų valstybės, 
kurios niekados Baltijos kraštų 
aneksijos nepripažino, buvo be
veik patenkintos, kad S. Sąjun
ga pasidarė jų sąjungininkė 
prieš Hitlerio Vokietiją. Prak
tiškai tos trys mažos tautos bu-

O Estija, Latvija ir Lietuva?
Nauja šveicaro mokytojo knyga vokiečių kalba apie estų, latvių ir lietuvių likimų

P. ŠTUOPIS

vo paliktos jų likimui” (p. 50).
Vakarų siena buvo hermetiš

kai uždaryta. Serovas paruošė 
masines deportacijas — išvežti 
iki 1941 m. kovo galo ’A gyven
tojų. Buvo sudarinėjami sąra
šai. Spėjama, kad lietuvių ko
munistų atsipeikėję ir apsivylę 
vadai delsė su užsakytom depor
tacijom. Bet štai 1941. VI. 14 
visose trijose šalyse naktį žmo
nės buvo užklupti netikėtai, 
kraunami į sunkvežimius, trau
kinius ir prievarta vežami į ry
tus, ginkluotų sargybų apsaugo
je (p. 50-53). Ir taip iki vokie
čių ofenzyvos išvežė apie 40.000 
lietuvių. Autorius deportacijij 
skyrelį knygoje pavadina “Nau
joji Vilnia”.

“Įtūžimas prieš Stalino tero
ro režimą dėl tų masinių depor
tacijų Baltijos kraštuose buvo 
toks didelis, kad betkokia pajė
ga buvo miela, kuri puolė sovie
tus”, sako autorius. Lietuviai 
dar prieš vokiečių atėjimą su
kilo ir sudarė (p. 56-59) laikinę 
savo vyriausybę. Vokiečių atėji
mu žmonės džiaugėsi spontaniš
kai. Bet iš jų nebuvo ko tikėtis: 
vyriausybė buvo pašalinta, nu
savintos nuosavybės nebuvo 
grąžintos, bet laikomos vokie
čiams ir t.t. Žiaurus atrodė žydų 
naikinimas. 1944 m. vokiečiai iš 
Pabaltijo pasitraukė, o su jais 
į Vakarus pabėgo dėl sovietų 
baimės iš visų trijų tautų dau
gybė žmonių. 1944 m. liepos 
mėnesį grįžo rusai.

Kolchozai
Dabar, šalia pokarinio skurdo 

ir rusų represijų, sovietizacija 
ėjo toliau, būtent, žemės ūkio 
kolektyvizacija ir laisvų ūkinin
kų priešinimasis (p. 60-61), jų 
deportacijos. Iki 1951 m. ūkis 
buvo sukolektyvintas, o laisvi 
ūkininkai išnyko. Iš Lietuvos 
buvo išvežta į Sibirą apie 350.- 
000 žmonių. Daug kaimų visai 
ištuštėjo. Ėjo ir “liaudies prie
šų”, ir “karo kaltininkų” naiki
nimas. Tauta priešinosi — vyko 
lyg ir nepaskelbtas karas mažos 
tautos prieš Sov. Sąjungą tarp 
25.000-40.000 partizanų ir 8-10 
rusų armijos divizijų bei enka
vedistų apie 10 metų. Tai karas, 
kuris pasauliui^yra mažai žino
mas ir rusų slepiamas. Pasiprie
šinimas vyko ir per pirmą oku
paciją (p. 62-63), ir per vokiečių 
okupaciją (p. 58-59, 63), bet pas
kutinis partizanų pasipriešini
mas buvo atkakliausias ir kruvi
niausias — tai buvo “kraujo kai
na už vergiją” (p. 61-68). Auto
rius partizanines kovas aprašo 
smulkiai, pasinaudodamas dr. 
A. Budreckio studija knygoje 
“Lithuania 700 years”.

Partizanų kovos
Lietuviai iš visų baltiečių pa

sipriešino smarkiausiai. Partiza
nų judėjimas ir likimas buvo su
rištas su ūkininkija. Vien masi
nės deportacijos, masinis bėgi
mas į Vakarus ir partizanų ko
vos pasauliui aiškiai rodo, kiek 
maža yra tiesos sovietų tvirtini
me, kad Pabaltijo valstybės pa
čios savanoriškai prisijungusios 
prie Sov. Sąjungos. “Kas skati
no lietuvius kovoti?” — klausia 
autorius. “Pagalba iš užsienio?” 
Jos nebuvo. Laimėjimo viltis? 
Ji buvo maža. O vienok daug jų 
kovojo ir visom jėgom, aukojo 
gyvybę... O vienok jie turėjo 
motyvų: laisvės vertės žinoji
mas, ištikimybė tikėjimui (ir 
dvasininkai kovojo pogrindy), 
viltis, kad Vakarai laimės ir at
sisuks prieš Sovietų Sąjungą, 
įsitikinimas, kad tarptautinė tei
sė yra jų pusėje, pagaliau asme
ninis sovietų teroro patyrimas. 
Svarbią rolę vaidino sovietų 
1909-1926 m. gimimo vyrų mo
bilizavimas karui prieš Vokieti
ją: jei kariauti, jie sakė, tai ne 
už pavergėją, bet prieš” (p. 64). 
“Vakarų tautos turėtų pagrindo 
susimąstyti apie 10 metų pa
vergtos lietuvių tautos laisvės 
kovas dėl savo pačių intereso”, 
perspėja autorius (p. 68).

Rusiškasis tvanas
Didelė grėsmė baltiečiams 

yra rusifikacija (p. 69-77), ypač 
estams ir latviams. Ji vyksta vi
sokiom įmanomom formom: de
portacijom, kolonistų valdinin
kų, tarnautojų, enkavedistų, 
darbininkų įkurdinimu, pramo
nės plėtimu, spauda, mokyklo
mis, kariuomene, istorijos falsi
fikavimu, įstatymais, vadovė
liais, vietovardžiais, paminklais 
ir t.t.

Štai 17 latvių komunistų laiš
ke savo draugams Vakaruose 
1971 m. skundžiasi, kad viską 
Latvijoje dominuoja didžiaru- 
siškas šovinizmas, kad visur ei

na rusifikacija, kad net tradici
nė nuo amžių “Ligo” šventė už
drausta ir t.t. Laiško turinys 
knygoje smulkiai atpasakotas.

Iškalbingas savo turiniu ir ju
ridine jėga yra laisvųjų latvių 
memorandumas 1973 m. Helsin
kio konferencijai: Baltijos vals
tybių okupacija yra neteisėta, 
saugumo konferencija yra atsa
kinga prieš Baltijos tautas aki
vaizdoje pasaulyje pripažintos 
tautų apsisprendimo teisės ir t.t. 
(p. 78-81). “Mažos tautos naiki
nimas yra baustinas nusikalti
mas pagal tautžudystės konven
ciją, kurią ir sovietai ratifika
vo”. “Ką mes šiandien matome 
ir kas teisiškai galvojantį žmo
gų gąsdina, yra Rytų ir Vakarų 
valdžių nusistatymas, kurioms 
žmogaus teisės, priešingai vi
siems, pareiškimams, pagrinde 
yra abejotinos vertės dalykas, o 
protestai — tik įkyrūs raštai” (p. 
78). Ir tai dekolonizacijos am
žiuje. . x. ... .Vokiečių likimas

Mūsų autorius, rašydamas sa
vo knygą vokiškam pasauliui 
(vokiškai), palietė ir vokiečių 
baltiečių likimą, kurie čia išgy
veno apie 700 metų. Tarpukary
je, po žemės reformų, Latvijoje 
ir Estijoje (šiek tiek ir Lietuvo
je) jų buvo likę apie 100.000. 
Dabar telikę tylūs jų buvimo 
liudininkai — viduramžiški vo
kiško stiliaus Rygos, Talino ir 
kitų miestų centrai, pilių griu
vėsiai ir baronų dvarų rūmų bei 
parkų liekanos. Patyrę 1918 m. 
ant savo kailio bolševikus, jie 
sovietų pasienyje jau nerimavo, 
ir kai Hitleris juos pakvietė į 
naujuosius Vokietijos rytus, jie 
iš čia išvyko (D. A. Loeber do
kumentų rinkinys, p. 92-101) ir 
kūrėsi Lenkijos teritorijoje. Bet 
neilgam: vos po 4 metų jie gavo 
ir iš čia panikoje bėgti ir gelbė
ti savo gyvybę (p. 96). Rusų in
vazija tuo pačiu laiku nušlavė 
700 metų senumo vokiečių kolo
niją ir jų kultūrą R. Prūsijoje. 
Šiaurinę jos dalį, Mažąją Lietu
vą, užuot atidavę Lietuvai, kolo
nizavo rusais, o pietinę — atida
vė Lenkijai. Dabar jau plati sla
vų juosta atskyrė Pabaltijo tau
tas nuo Vakarų. Vokiečiai atsi
dūrė už Oderio upės. Tai buvo 
milžiniška vokiečių istorijoje 
katastrofa. Autoriaus dėdė taip 
pat iš Latvijos buvo persikėlęs į 
Lenkiją, o iš ten per Vokietiją 
pagaliau grįžo į Šveicariją ir ten 
1949 m. mirė.

Kelionė Estijon
Tačiau mūsų autorius Pabal

tijo nepamiršo. Jis apsilankė ir 
sovietinėj Estijoj. Tikrovė su
krečianti. Bet estai karčiai juo
kauja: “Mūsų šalis dabar yra pa
ti laisviausia pasaulyje. Po pir
mo karo nepriklausomi, antra
me kare buvome tris kartus iš
laisvinti. Tik įsivaizduokite, ko
kie laisvi esame!”

Estija esanti neutraliausia ša
lis pasaulyje. Kodėl? “Todėl, 
kad mes nesikišame ir į savo pa
čių reikalus!” O vietiniai komu
nistai giriasi: “Mūsų rinkimai 
yra demokratiškiausi; mūsų 
konstitucija — pažangiausia pa
saulyje!” Mūsų autorius komen
tuoja: “Studijuodamas Sov. Są
jungos konstituciją, savarankiš
kas ir galvojantis žmogus turi 
save klausti, kai jis nepasitiki 
savo stebėjimais, informacijo
mis ir protavimais: ar aš žvairas, 
ar aš aklas, ar gal iš anksto nu
sistatęs?” Laisva respublikų są
junga? Jų laisvė išstoti? Laisvi 
rinkimai? Nėra išnaudojimo? 
Piliečių teisės? Federalizmas? 
Nesąmonė. Nieko panašaus nė
ra! Tėra tik brutali, rusiška par
tijos diktatūra, be jokių pilie
čių laisvių, teisių ar apsaugos. 
Nieko panašaus į buvusią lais
vos Estijos teisinę demokratiją. 
Estai dar giriasi, kad jie yra Pa
baltijy geriausiai informuoti: jie 
žiūri Suomijos televizijos ir 
perka suomių komunistų laik
raštį, kad turėtų televizijos pro
gramas. Mūsų autorius mėgino 
nuvažiuoti gražiojo Karaliau
čiaus pažiūrėti, bet sovietų am
basada nedavė leidimo — užda
ra sritis.

Kas jos ištvertų!
Kad autorius nepamiršo Pa

baltijo, rodo ir ši jo knyga, iš
leista 1975 m. Dar daugiau — 
šioj knygoj kelia mūsų trijų 
valstybių neteisėtą pavergimą ir

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

lęšiai (contact lenses). 

judina jų išlaisvinimo klausimą. 
“Nėra nė mažiausios abejonės”, 
rašo jis, “kad Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo įjungtos į Sovietų 
Sąjungą jėga ir neteisėtai. Nei 
taip paprastai veiklios JT, nei 
vokiečių Bundesrespublik nie
kad nė nemėgino atitaisyti Sta- 
lino-Hitlerio padarytos skriau
dos šioms trims mažoms valsty
bėms. Laisvų tautų chore jau 
nebegirdėti taikingų Baltijos

VALERIJAI ZARIENEI mirus, 
jos vyrų KAZĮ skausmo valandose nuoširdžiai 
užjaučia —

A. ir S. Kalūzos

WAU Nuostolingas streikas
Ilgiausias Kanados paštinin

kų streikas, trukęs net 43 die
nas, buvo užbaigtas be jokių es
minių unijos laimėjimų. Naujo
sios sutarties pagrindą sudaro 
valdžios dar prieš streiką pasiū
lytas atlyginimų padidinimas 
38% per 30 mėn. Praktiškai tai 
reiškia valandinį $1.70 priedą 
prie ligšiolinio $4.58 vidurkio. 
Unija pradžioje reikalavo 71% 
pakėlimo, paskui 51% ($2.73 už 
darbo valandą) ir 35 valandų 
darbo savaitės. Nuolaidų buvo 
padaryta tik kaikurioms pašti
ninku grupėms. Unijos pirm. J. 
Davidson ir visa unijos vadovy
bė ragino paštininkus nauja su
sitarimą atmesti. J. Davidson 
netgi atvyko į Torontą ir išdro
žė labai karingą kalbą, skatinan
čią tęsti streiką. Visdėlto Toron
to paštininkai, pašto ministerio 
B. Mackasey duomenimis, už su
tarties priėmimą pasisakė 82%. 
Dangstydama savo pralaimėji
mą ir streiko beprasmiškumą, 
unijos vadovybė giriasi balsavi
mo rezultatais visoje Kanadoje. 
Esą, tik 51,8% paštininkų pasi
sakė už naująją sutartį. Ar šie 
duomenys yra tikri, žino tik uni
jos vadai, kurie labai norėjo 
streiko ir iš jo nieko nepešė. 
Be to, jie įsakė neleisti balsuoti 
tiems paštininkams, kurie jau 
buvo grįžę datban. Tokių prieš 
balsavimą susidarė apie 10%. 
Taigi, iš tikrųjų už sutarties pri
ėmimą būtų pasisakę mažiausiai 
61,8% paštininkų.

Streiko nepopuliarumą liudi
ja paštininkų unijos vado J. Da- 
vidsono prasitarimas, kad per 
43 dienų streiką iš kitų unijų 
paramos tesusilaukta $2.000. 
Dėl streiko prarastų paštininkų 
algų pilnai nepadengs net ir 
$1.400 suma, kurią jiems atnešė 
naujos sutarties užtikrintas at
lyginimų padidinimas nuo š.m. 
sausio 1 d. Priimtoji sutartis ga
lios iki 1977 m. birželio 30 d. 
Unijos vadas J. Davidson betgi 
pranašauja darbo sutrikimus, 
nes beveik pusė paštininkų nėra 
patenkinta naująja sutartimi. 
Prieš ją balsavo Montrealio, 
Kvebeko miesto ir Ontario 
Thunder Bay vietovės paštinin
kai. Pašto ministeris B. Mack
asey žada imtis griežtų priemo
nių prieš visus darbo pažeidė
jus. Laiškanešių unija, beveik 
tokią pačią sutartį priėmusi be 
streiko, planuoja reikalauti iš 
pašto vadovybės $55-60 milijo
nų padengti prarastom algom. 
Laiškanešiai buvo atleisti dėl 
paštininkų streiko ir iš nedar
bo draudos gavo tik po $300. 
Reikalavimas tikriausiai nebus 
patenkintas, nes prekybos bend
rovės ir kaikurios įmonės dėl 
streiko turėjo žymiai didesnių 
nuostolių. Dėlto Toronto pagrin
diniai dienraščiai siūlo vyriau
sybei jieškoti priemonių tokiem 
visą Kanadą kankinantiem paš
tininkų streikam užbaigti, šia 
proga tenka pastebėti, kad paš
tininkų unijos vadas J. David
son, atvykęs iš Škotijos, ir vi- 
cepirm. J. C. Parrot, prancūzų 
kilmės kanadietis, savo karjerą 
pašte yra pradėję kaip laiškų 
skirstytojai.

Toronte vis dar streikuoja 
8.800 gimnazijų mokytojų, ku
rių streikas yra palietęs apie 
140.000 gimnazistų. Streiko tei
sę Ontario mokytojams prieš 
pat praėjusius parlamento rin
kimus suteikė premjero W. Da
vis konservatorių vyriausybė. 
Toronto švietimo vadyba moky
tojams pasiūlė 39,2%, o jie pa
reikalavo 43,9% atlyginimo pa
didinimų per dvejus metus. An
tiinfliacinės Tarybos pirm. J. L. 
Pepin, vadovaudamasis federa
cinės vyriausybės įvesta kainų 
bei atlyginimų kontrole, jau pa
skelbė, kad net ir švietimo va- 

tautų balso. O kad joms užtek
tų jėgų išlaikyti savo tapatybę, 
nežiūrint sovietizacijos, kad pa
ti Sov. Sąjunga vieną nepertoli- 
mą dieną savo pačios gerovei 
pasiryžtų išlaisvinti pavergtas 
tautas!” (p. 104).

Ši knyga svarbi ir įdomi ne tik 
mums, bet ir plačioms vokiečių 
skaitytojų masėms bei visiems 
europiečiams. Jos vertimas į 
anglų kalbą būtų taip pat nau
dingas.

Hans Rychener, . . . Und Est- 
land, Lettląnd, Litauen? Her
bert Lang, Bern und Frankfurt 
a. M. 1975, p. 106 %- 18.

dybos mokytojams pasiūlytas at
lyginimų padidinimas esąs per- 
didelis ir kad jis nebus patvir
tintas. Taigi, mokytojai, lapkri
čio 12 d. pradėję streiką, atsi
dūrė nepavydėtinoje būklėje. 
Jų vadovybei pirmiausia reikė
jo išsiaiškinti, ar jų siekiams ne
ims taikoma atlyginimų kontro
lė, leidžianti maksimalų padidi
nimą išimtinais atvejais iki 
12%. Jų streikas taip pat yra la
bai nepopuliarus ir beprasmiš
kas. Spauda smerkia mokytojų 
savanaudiškumo daromą didžiu
lę žalą gimnazistams, ypač pas
kutiniųjų klasių, nes jų lau
kia nepakankamas pasiruošimas 
studijoms universitetuose.

Ontario Gydytojų Draugija, 
vadovaujama dr. D. MacNeill, 
taip pat pareikalavo gydytojų 
paslaugas pabranginti 35% nuo 
1976 m. gegužės 1 d. Šis pa
branginimas gydytojų metinį už
darbi padidintų maždaug 48%. 
Dr. D. MacNeill betgi pabrėžė, 
kad tokio reikalavimo greičiau
siai nepatvirtins Antiinfliacinė 
Taryba. Prieš jį jau pasisakė 
Ontario sveikatos ministeris F. 
Miller, gydytojams priminda
mas atlyginimų kontrolės nu
matytą 10% ribą.

Torontiečio prof. P. Fox va
dovaujama patariamoji komisija 
pasiūlė federacinei vyriausybei 
Įsteigti 30 dvikalbių sričių Ka
nadoje. Pasiūlymas tokia dvi
kalbe sritimi padarytų visą New 
Brunswicko provinciją, bet iš
jungtų Kvebeką ir Britų Kolum
biją, Jukoną ir šiaurės-vakarų 
teritoriją. Pagal dviejų oficia
lių kalbų įstatymą, priimtą 1969 
m., dvikalbėmis sritimis turėtų 
būti paskelbtos tos vietovės, kur 
10% gyventojų kalba arba pran
cūziškai, arba angliškai. Nauja
jame pasiūlyme daroma aiški 
skriauda Kvebeke gyvenantiems 
anglų kilmės kanadiečiams. 
Premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė pasiūlymui jau pritarė, bet 
jį žada įgyvendinti palaipsniui, 
kad nebūtų susilaukta perdide- 
lių išlaidų.

Lankydamasis Europoje ir 
siekdamas prekybinių ryšių su 
Bendrąja Europos Rinka, prem
jeras P. E. Trudeau susilaukė 
priekaištų iš Atlanto Sąjungos 
narių dėl permenko Kanados 
įnašo į šią organizaciją. Kana
dos krašto apsaugos biudžetas, 
siekiantis apie $2,5 bilijono, jau 
prieš keletą metų buvo užšal
dytas. Ši suma tesudaro 2,1% 
viso krašto pajamų apyvartos. 
Mažesnį įnašą kariniams reika
lams visoje Atlanto Sąjungoje 
su 1,1% turi tik mažasis Liuk
semburgas. Ypač aštrių prie
kaištų premjeras P. E. Trudeau 
susilaukė iš V. Vokietijos, kur 
dabar yra pasenusiais naikintu
vais ginkluotas 2.500 kanadie
čiu aviacijos dalinys ir maždaug 
tiek pat pėstininkų su labai ne
dideliu skaičium britų gamybos 
taipgi pasenusių “Centurion” 
tankų. Krašto apsaugos ministe
ris J. Richardson pranešė fede
raciniam parlamentui numato
mą karinių išlaidų padidinimą 
per sekančius penkerius metus. 
Pirmiausia už $950 milijonų bus 
įsigyta iš amerikiečių 18 naujų 
“Lockheed P-3 Orion” tipo žval
gybinių lėktuvų, aprūpintų 
elektronine aparatūra povande
niniams laivams sekti. Dalis šios 
dolerių sumos liks Kanadoje, 
kur bendrovė užsakys tų lėktu
vų dalis.- Pasenusius “Centu
rion” tankus planuojama pa
keisti moderniais “Leopard” vo
kiškais tankais arba atnaujinti 
senuosius “Centurion” tankus. 
Spaudoje pasirodė spėliojimų, 
kad V. Vokietija Kanadai su
tinka išnuomoti tam tikrą skai
čių “Leopold” tankų už $20 
milijonų per metus.



Darbai ir nauji planai
Iš Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos 

akademinės veiklos
Baltiečių studentų konferen

cija. š.m. rugsėjo 26-28 d.d. lie
tuviai ir latviai studentai turėjo 
bendrą konferenciją Jaunimo 
Centre, Čikagoje. Milda Kupci- 
kevičiūtė ir p. Kramens, dirbda
mi su savo komitetais, suprojek
tavo įdomų pramoginį ir studi
jinį savaitgalį, kurį lėšomis pa
rėmė ALTa.

Rugsėjo 26 d. įvyko susipaži
nimo ir talentų vakaras, kuria
me dalyvavo 130 asmenų.

Rugsėjo 27 d. konferenciją 
pradėjo I. Bergmanis, latvių 
bendruomenės pirmininkas, ir 
A. Šileika, ŠALSS pirm. Pa
skaitas skaitė: “Baltic Langua-. 
ges” — dr. V. Zeps; “The Bal
tic States Today” — prof. Z. Re
kašius; “Seminars Camps” — 
dr. L. Streps ir E. Pakštaitė; 
“M. K. Čiurlionis” (paskaita ir 
skaidrės) — D. Bruškys. Jos 
užbaigtos latvišku filmu. Toliau 
sekė diskusijos, liečiančios lan
kymą Baltijos kraštų.

šeštadienio vakarą įvyko iš
kilmingas balius, dalyvaujant 
250 asmenų.

Rugsėjo 28 d. skaityta paskai
ta apie šiuolaikinę latvių pago
nišką tikybą “Dievturis”. Paro
dytas lietuviškas filmas “Staty
ba”. Po to sekė diskusijos apie 
vertingumą šitokių konferenci
jų. Padaryta išvada, kad savait
galis buvo sėkmingas. Nutarta 
konferencijas rengti kas 6 mė
nesiai.

Pažymėtina tai, kad bent sykį 
latviai ir lietuviai studentai ne 
tik kalbėjo apie bendradarbiavi
mą, bet ir bendradarbiavo.

Magnetofono juostelių biblio
teka. ŠALSS pradėjo sudarinėti 
žymesnių paskaitų magnetofo
no juostelių biblioteką (dar tik 
pradžia, užregistruota tik apie 
20 paskaitų). Metinio suvažiavi-

mo pavedimu šis darbas bus tę
siamas toliau Toronto Universi
teto Lietuvių Studentų Klubo 
rėmuose.

Kas metai per įvairius suva
žiavimus būna labai įdomių ir 
akademiškai vertingų paskaitų. 
Bet vėliau tos paskaitos pra
nyksta. Bus stengiamasi užre- 
korduoti jų kaip galima daugiau 
ir sudaryti biblioteką. Bus gali
ma skolintis kasetes, o paskaitų 
sąrašas bus išspausdintas kas
met ir išsiuntinėjamas įvairioms 
vietovėms (klubams).

Garsinė istorija. Per ŠALSS 
studijų dienas Kent universite
te dr. Weinas, skaitydamas pa
skaitą, paminėjo, kad lietuvių 
“orai” istorijos nėra užregist
ruota Š. Amerikoje. Istorija pa
prastai būna dvejopa: akademi
nė arba individo. Akademinė 
yra dažniausiai profesijonalų 
surašyta knygose, o individo — 
tai asmeniniai žmogaus pasako
jimai žodžiu. Kiekvienas mūsų 
vyresnio amžiaus lietuvis yra is
torijos šaltinis iš II D. karo lai
kotarpio ir emigracijos.

Dr. Weinas siūlė, kad gal so
ciologas galėtų sudaryti klausi
mų lapą (neminint pavardžių), 
kuris galėtų būti pateiktas indi
vidams. Pastarųjų pasakojimai 
būtų užregistruoti magnetofonu. 
Ši informacija būtų įdomi ir ver
tinga sociologams bei istorijos 
studentams.

Dr. J. Cadzow Kent universi
tete sutiko surasti patyrusį aka
demiką, sudaryti klausimų lakš
tą ir ŠALSS, su suvažiavimo pri
tarimu, galės šį darbą vykdyti.

Tai šiek tiek iš ŠALSS atliktų 
darbų ir projektų. Daugiau bus 
rašoma ateityje, ypač apie juos
telių biblioteką.

Antanas Šileika

Venecuelos lietuvių jaunimas
A. MAŽEIKA

Venecueloje šiuo metu gyve
na apie 500 lietuvių. 1975 metų 
lietuviškoje vasaros stovykloje 
dalyvavo 49 jaunuoliai ir vaikai. 
Stovyklą organizavo Venecuelos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Grįžę iš II Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Venecuelos 
lietuvių jaunimo anuometiniai 
atstovai su Algiu Dugnu prieš
aky įsteigė Venecuelos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungą, priklausan
čią prie PLJS ir veikiančią PLB 
rėmuose. Pirmieji veiklos metai 
buvo sunaudoti struktūriniams 
darbams.

Praėjus organizaciniam perio
dui, Venecuelos Jaunimo Są
junga suruošė didelę lietuvišką 
parodą, skirtą Venecuelos pub
likai. Paroda įvyko labai gerose 
patalpose, miesto centre. Ją ati
darė jaunimo kviesta pramonės 
ministerio žmona. Paroda buvo 
paties jaunimo iniciatyva orga
nizuota ir įvykdyta, be vyresnių
jų talkos.

Parodos surengimas buvo pir
mas viešas Venecuelos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pasirodymas. 
Po to sekė visa eilė kitų pana
šaus pobūdžio darbų. Stambių 
viešų pasirodymų organizavi
mas bematant pritraukė lietu
viškai kalbančius jaunuolius, 
kuriems atsirado proga parody
ti savo iniciatyvą, kūrybingumą

Metams praėjus, Sąjungos 
steigėjas ir pirmininkas Algis

Montrealietės Genės Montvilienės iš
austas sieninis kilimas. Su šiuo kū
riniu autorė dalyvavo “Vaivorykš
tės” tautodailės parodose Montrealy- 
je, Otavoje ir kitur

Nuotr. B. Čeponkaus

Dugnas pasitraukė iš pareigų. 
Jo vieton buvo išrinktas Aras 
Mažeika. Rinkimų metu jauni
mo suvažiavimas priėmė visą ei
lę nutarimų, kurie vėliau buvo 
įgyvendinti praktikoje. Nutari
mai atkartojo II PLJ Kongreso 
rezoliucijas ir jas iš dalies kiek 
praplėtė pagal vietines sąlygas.

Pirmas naujos valdybos rū
pestis buvo paruošti būsimus 
Jaunimo Sąjungos narius. Val
dyba suruošė vaikų balius, vai
kų stovyklas, kvietė vaikus į 
jaunimo pobūvius. Vaikai entu
ziastingai priėmė studentų kvie
timą. Jaunimas mokė vaikus lie
tuviškų dainų, lietuvių kalbos, 
pravesdavo laužus ar žaidimus. 
Vyresnieji vaikai bei nemažas 
skaičius gimnazistų, nors ir be 
balsavimo teisės, šiandieną vei
kia kaip Sąjungos dalis, jaučiasi 
priklausą prie lietuviško jauni
mo. Priaugti prie balsavimo tei
sės yra svarbus įvykis.

Specialus dėmesys buvo at
kreiptas į mišrių šeimų vaikus. 
Buvo dedama daug pastangų 
juos pritraukti ir sudaryti jiems 
sąlygas pramokti lietuviškai. 
Mišrių šeimų vaikai ir jaunuo
liai dabar sudaro svarbią grupę, 
kuri aktyviai talkina Sąjungos 
darbuose. Kaikurie mišrių šei
mų jaunuoliai jau treti metai 
ypatingai daug dirba Sąjungos 
labui, lanko lietuvių kalbos kur
są ir pramoko kalbėti lietuviš
kai.

Toli gyvenantieji jaunuoliai 
buvo irgi įtraukti į Sąjungos 
darbą. 1975 m. stovyklon dau
giau kaip pusė stovyklautojų 
suvažiavo iš provincijos. Šiuo 
metu jau yra normalu jaunimui 
iš tolimų vietovių suvažiuoti į 
sąskrydžius ar pobūvius.

Norėdama konsoliduoti atlik
tą tautiečių telkimo darbą, Ve
necuelos Lietuvių Jaunimo Są- 

i jungos valdyba stengiasi šiuo 
metu sudaryti sąlygas kelionei į 
kongresą kiek galint didesniam 
Venecuelos jaunuolių skaičiui.

Kelionę iš Venecuelos į kon
gresą tektų atlikti lėktuvu, nes 
Amazonės srityse nėra patikimų 
kelių žeme. Kaikurie jaunuoliai 
kelionę gali patys apmokėti, bet 
didžioji dauguma nesijaučia 
esanti pajėgi tokias išlaidas 
dengti.

Venecuelos Jaunimo Sąjun
gos valdyba, suprasdama dabar
tinio momento svarbą jaunimui, 
kreipėsi į PLB, prašydama fi
nansinės paramos. Tuo pat me
tu Venecuelos Jaunimo Sąjun
ga šiuo atviru laišku kreipiasi į 
lietuvių visuomenę, išdėstyda- 
ma susidariusią padėtį ir prašy
dama visuomenę visais būdais 
padėti PL Bendruomenei teigia
mai išspręsti iškeltą lėšų trūku
mo klausimą.

Torontiškio “Atžalyno” piniginėje loterijoje jo vadovė Silvija Martinkutė ■ Leparskienė, ištraukusi laimingą bi
lietą S. Kuzmui — $1000. Pastarasis $500 paaukojo “Atžalynui ir kitus $500 “Gintarui” Nuotr. B. Tarvydo

JAUNIMAS DRAMOS BŪRELIUOSE
ANATOLIJUS KAIRYS

Dramos būreliai nėra kokia 
nors pastovi profesinė, verslinė 
ar pelno organizacija. Tai savi
veikla, mokyklos tęsinys, saky
čiau, lavinimosi, pasitobulinimo 
kursai; saviveiklininkų, mėgs
tančių scenos meną, susibūri
mas, kad čia bendromis pastan
gomis išbandytų savo pajėgu
mą, rastų savo pašaukimui 
kryptį, o tuo pačiu ir į žmones 
išeitų. Tai pirmieji žingsniai, 
pirmieji bandymai, pirmas lan
gas savo kūną ir sielą atidengti 
lietui ir vėjui. Todėl iš dramos 
būrelių nė negalima reikalauti 
kažko ypatingo, kokių nors ste
buklų ar nepaprastų laimėjimų. 
Reikia džiaugtis ir pasitenkinti 
tuo, kas padaroma ir kad iš viso 
veikiama. Jau vien faktas, kad 
jauni žmonės ateina ir dirba, 
pateisina mūsų rūpesčius ir tei
kia vilčių sekančiai dienai.

Jaunas žmogus veržiasi į atei
tį, nelyginant jauna žolė į saulę. 
Visai suprantama ir natūralu. 
Tas veržimasis į saulę yra spon
taniškas, tačiau atviras ir nuo
širdus, dažnai naivus, bet mie
las. Įstodami į dramos būrelį ar 
dramos studiją, vieni žino arba 
nujaučia, kas jų laukia, kiti ne
turi nė mažiausio supratimo. Jie 
fantazuoja prisižiūrėję filmų ar 
pamatę vieną kitą mokyklinį 
vaidinimą; susižavi laikraščiuo
se išgarsintomis žvaigždėmis ir 
pagalvoja, kad ten labai gera, 
lengva. Ir ateina. Tačiau greit 
įsitikina, kad vaidinti yra daug 
sunkiau, negu žiūrėti, ir daug 
sunkiau, negu šokti tautinius šo
kius ar groti kokiame nors or
kestrėlyje, dainuoti chore. Te
atro menas yra sunkiausias visų 
menų, nes yra daugelio kitų me
nų bei sugebėjimų rezultatas.

Nors ir labai trūksta kandida
tų scenai, betgi nevisi priimami 
— daroma atranka, kad ir nedi
delė. čia reikia mokėti savo 
gimtąją kalbą visai gerai, turėti 
tinkamą balsą, fizinę medžiagą, 
tuo tarpu užmirštant vadinamą
jį talentą. Dėl visų šių priežas
čių pasitraukimas iš dramos bū

relių yra pateisinamas: vieni 
neištesi, patyrę darbo sunkumą, 
kiti neranda, ko jieškojo, treti 
pasirodo neturį ko reikia ir pan. 
Vėl kiti pasitraukia, nes nebe
randa prasmės ten būti, nema
no daryti iš teatro karjeros ar 
pragyvenimo. Kadangi į dramos 
būrelius ar studijas įstoja jau
nimas tarp 17-20 metų, vos bai
gęs vidurinę mokyklą, tai nema
ža dalis, ypač merginų, sukuria 
šeimas, o berniukai įstoja į ko
legijas kituose miestuose ar ga
vę darbus išvažiuoja gyventi ki
tur. Laiko stoka irgi vaidina 
svarbų vaidmenį, nes neretai 
veiklieji jaunuoliai priklauso 
visiems būreliams: ir dramos, ir 
tautinių šokių, ir visuomeninių 
organizacijų. Visur nebesuspė
ja. Nemaža dalis ateina, žinoma, 
be rimto nusiteikimo — nori 
pasirodyti, pasigrožėti, susipa
žinti su draugais, pamatyti savo

nuotrauką ar pavardę laikraš
čiuose. Tokie po 2-3 spektaklių 
pasitraukia. Kiti pasitraukia ne
gavę gerų vaidmenų, pirmųjų 
rolių, praradę interesą pir
mauti.

Normaliai dramos būreliuose 
jaunuoliai išsilaiko nuo 2 iki 3 
metų. Tai nėra blogai. Kiek il
gėliau išsilaiko vedę jauni vyrai 
ar ištekėjusios jaunos poros. 
Tokiems, jeigu jie iš tikro teat
rą yra pamėgę, scena lieka nuo
latinio reiškimosi vieta. Taigi, 
mano nuomone, verkti nėra ko. 
Jei tie patys jaunuoliai visą lai
ką pasiliktų dramos būrelyje, 
tai ilgainiui tas būrelis “susenė- 
tų”, nes nėra amžinų jaunuolių. 
Jaunimo kaita, kaip ir gimimų, 
niekada nesibaigia. Vieneriais 
metais jų ateina daugiau, kitais 
mažiau. Kandidatų teatrui nie
kada nebuvo perdaug, o ir iš tų 
pačių dar nevisi tinka.

Jėga ir menas sporte
BR. KETURAKIS

Imkime pvz. šuolininką į augš- 
tį ir su kartimi. Jis turi ilgai 
praktikuotis, kol suranda savitą 
stilių. Po to seka technikos (ju
desių apvaldymo) tobulinimas. 
Taigi, palaipsniui siekiama pa
sekmių gerinimo, technikos ir 
stiliaus tobulinimo. Žiūrovui tai 
teikia estetinio pasigėrėjimo.

Šis procesas kartais trunka il
gus metus (7-10), kol galutinai 
susiklosto sportininko asmeny
bė. To pobūdžio išgyvenimai 
dvasiniame sportininko pasauly
je dažnai palieka gilius pėdsa
kus visam amžiui. Pvz. tai mato
me vyresniųjų piliečių sportinė
se pirmenybėse. Šie baltaplau
kiai, perkopę per 40 metų bei 
artėjantys prie 70, mielai daly
vauja varžybose, keliauja į toli
mus žemynus savo lėšomis. Tai 
matėme pvz. Toronte surengto
se neoficialiose pasaulio senjo
rų lengvosios atletikos pirmeny
bėse š.m. rugpjūčio mėnesį.

Ar šuolininko su kartimi pa
sekmė yra daugiau jėgos išda
va, mažiau technikos? Jėga, ži
noma, laiduoja pasekmių kili-

Jaunimo kongreso atstovė Rūta Šiūlytė traukia laimingą loterijos bilietą
Šalpos Fondo vakare Hamiltone Nuotr. M. Borusienės

mą, bet neturėjimas geros tech
nikos neteikia žiūrovui estetinio 
pasigėrėjimo bei grožio. Jėga ir 
tobula technika sudaro ir este
tinį pasigėrėjimą, ir laiduoja pa
sekmės iškilumą. Meistriškas 
šuolis ir jo atlikimas prilygsta 
meniškam veiksmui.

Lengvojoj atletikoj vyrauja 
objektyvinis vertinimas, išreikš
tas pasekmių matavimais, bet 
atsižvelgiama ir į estetinę pusę. 
Pvz. slidininkų atveju vertina
ma ne tiktai pasekmė, bet ir sli
dininko laikysena bei stilius. 
Panašiai yra dailiajame čiuoži
me, šuoliuose į vandenį, gimnas
tikoje. Čia estetinis aspektas yra 
ypač svarbus.

Bėgimuose pasekmė yra vy
raujantis vertinimo kriterijus, 
estetinis — antraeilis, tačiau ir 
šioje srityje (trumpų ir viduti
nių nuotolių rungtynėse) daž
niausiai ir sportininko stilius 
teikia pasigėrėjimą. Kitaip ta
riant, pasekmės iškilumas ir sti
liaus gerumas sudaro pilnutinį 
vertinimą.

Gyvenime pastebime, jog žmo
gus anatominiu požiūriu, lygi
nant su kitais gyvūnais, turi ne
mažai trūkumų ir atrodo lyg 
“atsilikęs”, tačiau Kūrėjo įkvė
pimu žmogus, ta “homo sa
piens” būtybė, tuos trūkumus 
išlygina ir net pralenkia. Turi
mos žmogaus dvasinės savybės 
įgalina jį įveikti silpnybes ir 
siekti augštesnio lygio. Tai yra 
paties žmogaus rankose. Dėlto 
jis nuolat veržiasi, įieško, ban
do, kol apvaldo save ir gyvena
mąją aplinką.

Čia prisiartiname prie fizinio 
lavinimo paskirties. Pastarojo 
uždavinys — tą žmogaus veržlu
mą tinkamai panaudoti bei pra
turtinti ir įvesdinti į kultūrinę 
sritį. Kultūrėdamas bei kultū
rindamas savo aplinką, žmogus 
savo biologinius trūkumus išly
gina sportu bei žaidimais. Gyvu
liai jokiu sportu neužsiima, nes 
jie yra gamtos apspręsti, vado
vaujasi savo instinktais ir kul
tūrinės srities nepasiekia. Jie 
negali pagerinti nei savo ins
tinktų, nei kūno organų. Tik 
žmogus savo dvasinių galių dė
ka pasiekia kultūrinę sritį, 
įjungdamas jon ir savo kūną per 
fizinį lavinimą bei sportą.
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Vincas Kudirka ir Vasario 16
Antrų Toronto šaulių kuopos premijų laimėjęs rašinys
Vincas Kudirka gimė 1858 m. 

gruodžio 31 d. Paežerių kaime, 
Vilkaviškio apskrityje, turtingo 
ūkininko šeimoje. Jis greit su
lenkėjo, skaitė lenkiškas kny
gas ir bendravo su lenkais. Bai
gusį 4 klases, tėvas vertė stoti į 
kunigų seminariją, bet Kudirka 
iškovojo dar dvi klases. Baigęs 
6 klases, įstojo į kunigų semi
nariją. 1879 m. išstojo iš semi
narijos ir grįžo į Marijampolės 
gimnazijos VII klasę. 1881 m. 
baigė gimnaziją ir įstojo į Var
šuvos universitetą. Vienerius 
metus pastudijavęs filologiją, 
perėjo į medicinos fakultetą.

Varšuvoje Kudirka jautėsi 
esąs lenkas ir draugavo tik su 
lenkais. Kai jis perskaitė pirmą
jį “Aušros” numerį, atsivertė ir 
pasidarė stiprus kovotojas už 
lietuvybę. 1885 m. “Aušroje” 
buvo išspausdintas pirmas jo ei
lėraštis. 1889 m. Kudirka bai
gė medicinos mokslą ir, grįžęs į 
Lietuvą, įsikūrė šakiuose. Stu
dijavo mediciną, kad galėtų su
grįžęs į Lietuvą kitiem padėti. 
Čia jam dirbti buvo labai sunku. 
Nors sveikata iro, jis rašė ir dir
bo lietuvybei.

1895 m. gydėsi Kaune, 1897 
m. Austrijoje. Grįžęs įsikūrė 
Naumiestyje, redagavo “Var
pą”, rašė jau gulėdamas lovoje. 
Mirė 1889 m. lapkričio 16 d. 
Naumiestyje. Kudirka buvo 
švelnaus, linksmo būdo, mėgo 
pasilinksminti, šokius, dainą.

Didžiausiu Lietuvos priešu 
Kudirka laikė rusus ir prieš 
juos kovojo. Jis daug rašė 
straipsnių, kuriuose mėgino įro
dyti spaudos draudimo netikslu
mą. Antras lietuvių priešas bu
vo lenkai. Kudirka kovojo ne tik 
su lietuvių priešais rusais ir len
kais, bet ir su lietuvių ydomis: 
bailumu (“kinkų drebėjimu”), 
tinginyste, nesantaika ir skaldy
mus! į partijas (“Ne taip dryžuo
tos kelnės”) ir t.t. Aprašydamas 
vieną senienų parodą, jis gėdi
no lietuvius, kalbėdamas lyg se
novės karžygio lūpomis, kad jie, 
turėdami menkus ginklus, vis- 
dėlto tėvynę apgynė, o dabar 
lietuviai sumenko.

Kudirkos reikšmė lietuvių 
tautai yra didelė. Jis, būdamas 
vienas iš “Varpo” steigėjų, re
daktorių, ideologų, formavo ano 
laiko lietuvių visuomenę, ją są
monino ir pats savo pavyzdžiu 
iškilo kaip žymiausias XIX am
žiaus pabaigos kovotojas už lie
tuvybę.

Kudirkos idealas buvo tautos 
vienybė, kova prieš lietuvių nu
tautinimą. Kaip Lietuvos him
no autorius, jis ir dabar tebera
do pagrindinius lietuvių idealus.

Literatūroje Kudirka pasi
reiškė kaip vienas pirmųjų lie
tuvių realistų rašytojų. Jo raš
tai turėjo daug įtakos kitiems 
lietuvių rašytojams. Jis buvo 
pirmasis mūsų literatūros kriti
kas.

Vincas Kudirka mirė prieš 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą. Jis buvo vienas iš ke
lių žmonių, kuris didžiausios 
įtakos padarė jos paskelbimui. 
Tam organizuojant nereikia 
masės žmonių, užtenka ke
lių gabių pasiryžėlių. Kudirka 
tai išreiškė per laikrašti “Var
pas”, kurį jis redagavo. Jo tiks
las buvo atlietuvinti ir Lietuvos 
miestus, kurie anais laikais bu
vo labiausiai sulenkėję.

“Aušros” tikslas buvo paro
dyti lietuviams, kas jie buvo 
praeity, kaip yra spaudžiami da
bar ir kokią turi susikurti sau 
ateitį. Daug dėmesio buvo krei
piama į praeitį. “Aušra” norėjo 
pažadinti tautinę lietuvių savi
garbą ir savo krašto meilę. Taip 
pat ji kėlė savos kalbos meilę, 
rodė, kad ji ne tik nemenkesnė 
už kitas kalbas, bet daug kuo 
net pranašesnė. Kalbėdama apie 
dabarties laikus, “Aušra” kėlė 
lietuviams ir jų kalbai daromas 
skriaudas mokyklose bei admi
nistracijos įstaigose, peikė len
kinimą per bažnyčias, paliesda
vo taip pat visuomeninius ir eko
nominius lietuvių reikalus, įdė
davo liaudžiai skiriamų mokslo 
žinių apie žemės ūkį, sveikatos 
reikalus ir t.t.

Laikraštis “Aušra” buvo ska
tinimas Kudirkai. Todėl 1889 
m. jis pradėjo leisti mėnesinį 
laikrašti “Varpas”. Tas laikraš
tis turėjo nepaprastą reikšmę 
visam vėlesniam tautiniam są
jūdžiui. “Varpas” pradžioje 
stengėsi tiktai pažinti lietuvius 
ir jų gyvenimą. Jame atsispin
dėjo visi lietuvių visuomenės 
sluogsnių reikalai. “Varpas” lai
kėsi principo: lietuviai turi pasi
tikėti tiktai savo jėgomis ir 
dirbti, nelaukdami jokių politi
nių atmainų. “Aušra” daugiau 
dėmesio kreipė j kultūrinius rei
kalus, o “Varpas” į ekonominę 
lietuvių gerovę, nes tikėjo, kad 
tauta galės greičiau išsivaduoti 
iš svetimųjų globos tik ekono
miškai ir kultūriškai sustiprėju
si. “Varpas” taip pat skatino po
litini Lietuvos savarapkiškuma, 
ragino kovoti su priespauda ir 
priešintis valdžios priemonėms.

Dabartinis Lietuvos himnas 
Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių 

žeme!
Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę 

semia.
Tegul tavo vaikai eina vien takais 

dorybės,
Tegul dirba tavo naudai ir žmonių 

gėrybei.
Tegul saulė Lietuvos tamsumus 

prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius 

telydi.
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų 

širdyse,
Vardan tos, Lietuvos, vienybė težydi!

VINCAS KUDIRKA
Seinų lietuviai klierikai apie 

1880 m. tam tikromis progomis 
pradėjo giedoti tautinį himną iš 
Adomo Mickevičiaus Pono Tado 
“Tėvyne, Lietuva, tu kaip svei
kata”. Susivienijimas Lietuviškų 
Katalikų Draugijų po pamaldų 
giedojo himną “narodavą lie- 
tuviszką”. Dr. Pietaris siūlė pri
imti “Dievas galybių su mumis, 
Dievas Jokūbo — apgynėjas mū
sų”. 1898 m. “Varpo” 6 nr. bu
vo išspausdintas dabartinis Ku
dirkos parašytas himnas. “Lietu
va, tėvyne mūsų” buvo pirmą 
kartą sugiedotas 1905. VI. 6 Vil
niaus miesto teatre.

Eilėraštis “Lietuva, tėvyne 
mūsų”, parašytas 1898 m., vė
liau tapęs Lietuvos himnu, sin
tetiškai sujungia romantinį ide
alizmą, skatindamas iš praeities 
stiprybės semtis, ir pozityvų re
alizmą, liepdamas dirbti tėvy
nės naudai ir žmonių gerovei!

Literatūra: J. Masilionis, LIETU
VIU LITERATŪRA; A. Šapoka, LIE
TUVOS ISTORIJA.

Vida Turūtaitė

KALĖDINĖS dovanos
Tik per Angliją — greičiau, pigiau, geriau. Siūlome augŠtos kokybės 
dovanu 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 moteriškas labai 
geros rūšies megztinis; 1 vilnonė gėlėta skarelė; 2 gėlėtos nailoninės 
skarelės; 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių (arba nailoninių) kojinių; 
’1.80 m. "crimplene" medžiagos suknelei (arba 1 sv. vilnonių mezgimui 
siūlų); 1 sv. šokoladinių saldainių; 20 angliškų cigarečių.
Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $160.00

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

Tam, kas nori pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus: 
3 m. labai geros angliškos medžiagos eilutei .............................. $45.00
Stora su ornamentais "crimplene" medžiaga — 1 m.................. $ 7.00
"Crimplene" medžiaga suknelėms — 1 m...................... ............... $ 6.50
Nailoninis kailis moteriškam apsiaustui ...................................... $33.00
Dirbtinis minkąs moteriškam apsiaustui ......................................... $54.00
Vilnone medžiaga žieminiam apsiaustui $36.00
Vilnonė gėlėta skarelė $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių .................................... $10.00
Įvairių spalvų perukai $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 irkt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių 

negalima iš čia pasiųsti.

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

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

Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas
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® PAVERGTOJE I l /i VI II
KRAŠTOTYRININKŲ POSĖDIS
Lietuvos Paminklų Apsaugos ir 

Kraštotyros Draugijos centro taryba 
lapkričio 11 <1. Vilniuje aptarė nau
jos veiklos barus, susietus su darbi
ninkų klasės istorijos tyrinėjimu, 
kurį turi atlikti įmonių atstovai. 
“Tiesos” 265 nr. informuojama: 
“Plenume pažymėta, kad, vykdant 
partijos nutarimus, kraštotyrininkai 
nemažai padarė, tyrinėdami darbi
ninkų klasės istoriją, daug dėmesio 
skyrė įmonių ir organizacijų metraš- 
čiams. Šį svarbų darbą dabar dirba 
daugiau kaip 3000 darbininkų — 
draugijos narių. Daugelyje respubli
kos gamyklų atidaryti visuomeniniai 
muziejai, įkurti darbo ir kovų šlo
vės kampeliai...” Taigi, kraštotyri
ninkai nuo istorinių Lietuvos vers
mių, svarbių visai mūsų tautai, vis 
labiau nukreipiami j propagandinius 
komunistinės dabarties dirvonus. 
Pranešimą padarė tarybos pirm. V. 
Uogintas, Vilniaus pedagoginio insti
tuto rektorius. Į tokią veiklą, matyt, 
daugelis kraštotyrininkų žiūri pro 
pirštus: “Tačiau, kaip pabrėžė prane
šėjas ir diskusijų dalyviai, darbinin
kiškos kraštotyros vystymasis res
publikoje dar neįgavo tikrai masinio, 
gilaus, nuoseklaus, gerai organizuo
to mokslinio tyrimo pobūdžio, per 
mažai gilinamasi į metraščių turinį, 
neretai apsiribojama vien gražiu iš
oriniu apipavidalinimu ..Artėjan
tį XXV sovietų kompartijos suvažia
vimą taryba nutarė pagerbti pasiūly
mu kraštotyrininkams “metraščiuose 
apibendrinti kolektyvų patirtį, vyk
dant devintojo penkmečio užduotis, 
išryškinti pirmūnų vaidmenį ir jų 
indėlį į darbininkų klasės istorijos 
kūrimą”.

VILNIUS IR KAUNAS
1975 m. sausio 1 d. duomenimis, 

Vilnius turėjo 433.200 gyventojų, 
Kaunas — 344.400. Tuo tarpu 1959 
m. abu miestai dar buvo apylygiai: 
Vilniuje gyveno 236.000, Kaune — 
219.000. 1959-74 m. laikotarpyje vil
niečiai, pagausėję 1,8 karto, kaunie
čius pralenkė 89.000. Pabaltijo mies
tų sąraše Vilniui dabar tenka antro
ji vieta, o pirmoji su 766.000 gyven
tojų priklauso Rygai. Išsamių statis
tinių duomenų apie Vilnių ir Kauną 
“Gimtojo Krašto” 21 nr. pateikia 
Petras Adlys. Visos Lietuvos mastu 
Vilniuje dirba beveik pusė mokslo 
darbuotojų, Kaune — ketvirtadalis. 
Vilniuje mokosi 48% visų studentų: 
universitete apie 16.000, pedagogi
niame institute — apie 7.000, inži
neriniame statybos institute — dau-

Hamilton, Ontario
BENDROS KŪČIOS. Gruodžio 24 

d., 8 v. vakaro, Jaunimo Centre šau
liai rengia bendras Kūčias. Regist
ruotis nedelsiant po pamaldų parapi
jos salėje arba skambinti S. Petkevi
čienei tel. 679-6134 arba A. Petrai- 
tienei tel. 544-0113. Kaina — $4.00.

Rengėjai 
PADĖKA

Minint lietuvių skautų veiklos 25 
metų sukaktį, susilaukta labai daug 
moralinės ir medžiaginės paramos iš 
kun. prelato daktaro Juozo Tadaraus- 
ko.

Dėkojame visiems už pinigines au
kas ir loterijos fantus, šeimininkei 
ir jos padėjėjoms už taip gardžiai 
paruoštą maistą, ponioms už tortus 
ir tarnybą vakare, publikai už atsi
lankymą bei įvertinimą skautų veik
los svarbumo.

Tėvų komitetas 
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už mums 
suruoštą staigmeną — vaišes mūsų 
vedybinio gyvenimo 25-rių metų su
kakties proga, įteiktas gėles, bran
gias dovanas ir išreikštus gražius 
sveikinimus. Nuoširdus ačiū rengė
jams — Onutei ir Jonui Kareckams, 
mūsų vaikams Rūtelei bei Algiui ir 
jų draugams, mieliems tėveliams ir 
uošviams E. ir J. Mačiams, giminėms 
D. ir B. Mačiams ir kitiems daly
viams: P. S. ir A. Jankauskams, I. 
ir P. Zubams, V. ir P. Lukošiams,
K. Mileriui, F. ir A. Povilauskams, 
T. ir J. Povilauskams, J. ir J. Ka- 
maičiams, A. ir V. Apanavičiams, E. 
ir G. Jasevičiams, L. Gudinskienei,
L. Palčiauskui, S. ir P. Kanopoms, 
A. ir A. Patamsiams.

Jūsų parodytas nuoširdumas mums 
liks neužmirštamai mūsų širdyse.

Jūsų —
Onutė ir Antanas Jusiai

giau kaip 6.000. Kaunui tenka 32% 
Lietuvos studentų. Politechnikos ins
titutas jų turi apie 15.000, medicinos 
institutas — apie 3.000, veterinari
jos akademija — beveik 2.000, že
mės ūkio akademija Noreikiškėse — 
daugiau kaip 6.000. Vilniuje yra 16 
technikumų vidurinės kvalifikacijos 
specialistam ruošti, Kaune — 10. 
Vilnius per palyginti trumpą laiką 
pramone pasivijo prieš karą labiau 
šiuo požiūriu išsivysčiusį Kauną. 
Abu miestai dabar pagamina apie 
44% visų Lietuvos pramonės gami
nių. Kaune pirmauja lengvoji pra
monė, Vilnius garsėja mašinų gamy
ba — elektros varikliais, metalo pjo
vimo staklėmis, elektrinio suvirinimo 
įrengimais.

“GAMTA IR MOKYKLA”
Vilniaus Vingio parko estrados pa

viljone buvo surengta pirmoji res
publikinė visų Lietuvos miestų bei 
rajonų moksleivių paroda “Gamta ir 
mokykla”. Moksleivių ryšius su gam
ta atskleidė jų darytos nuotraukos, 
augalų ir gyvūnų stebėjimų dieno
raščiai, augalų aprašymai, gamtos 
apsaugos kalendoriai, sėklų rinki
niai, Lietuvos paukščių ir žvėrelių 
iškamšos, moksleivių paruošti inki
lai, šėryklos, dirbtinės lizdavietės. 
Lankytojai taipgi turėjo progą su
sipažinti su geriausiai sutvarkyta, 
gražiausiai apželdinta mokykit! ap 
linka ir gamtos paminklais, kuriuos 
globoja moksleiviai. Parodos šūkiai 
skatina meilę gamtai. Pvz. vienas jų 
skelbė: “Pasodinkime kiekvienas po 
medį, ir žemė taps žydinčiu sodu!”.

ATMOSFEROS TARŠA
Kauno ir Vilniaus dienraščio “Va

karinės Naujienos” pranešimu lap
kričio 12 d. laidoje, Lietuvos Mokslų 
Akademijos fizikos • matematikos fa
kultetas yra paruošęs priemonių pla
ną atmosferos užteršimui sumažinti 
25-kiuose Lietuvos miestuose. Prie
monės jau įgyvendinamos Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ir kaikuriuo.se ki
tuose miestuose. Trumpame prane
šime rašoma: “Atmosferos užteršimo 
pioblemas institute nagrinėja specia
liai šiam tikslui įkurta radiologinė 
laboratorija. Vadovaujami prof. B. 
Styros, mokslininkai ištyrė pramoni
nių atliekų pasklidimą atskiruose at
mosferos sluoksniuose, įvairių me
teorologinių sektorių įtaką jų pa
skirstymui. Institute sukurta origi
nali metodika, įgalinanti radioakty
vių medžiagų pagalba nustatyti at
mosferos užteršimo laipsnį. Tyrinė
dami atmosferos savaiminio apsiva
lymo dėsningumus, laboratorijos dar
buotojai, kartu ieško būdų, kaip pa
greitinti šį procesą”. V. Kst.

Calgary, Alberta
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA. Jau 

seniai buvo norima surasti jaunimui 
kelius į suaugusių suėjimus. Ateida
mi į šokius, jaunieji jautėsi nejau
kiai, buvo kritiški ir pasilikdavo nuo
šaliai. Šiemet, atsiklausus tėvų ir ga
vus jų sutikimą remti šeštadienio 
mokyklą, buvo sudarytas tėvų komi
tetas, surašyti norintieji lankyti mo
kyklą ir surasti mokytojai. Pradėjus 
mokymo darbą, pasigesta vadovėlių, 
lėšų ir kitų mokymo priemonių. Iš 
mokinių sudarytos dvi grupės: pra
dedančiųjų ir pažangesnių. Patalpos 
gautos iš švietimo vadybos. Tėvų ko
mitetą sudaro G. Noreikienė, E. 
Stakėnienė, J. Dubauskienė, R. Ras
tenis — studentų atstovas ir I. Ba- 
ruta. Abi suaugusiųjų organizacijos 
pritaria tėvų komiteto veiklai ir lin
ki sėkmės.

ŠOKIŲ VAKARAS. KL Draugija, 
surengusi kaukių — šokių vakarą, 
pradėjo žiemos pasilinksminimų se
zoną. šokiuose grojo geras europie- 
tiškas orkestras. Į šokius atvyko įvai
riais drabužiais apsirengę netikėti 
svečiai. Premijas už aprangą gavo 
J. Barutos šeima — ragana, zuikelis 
ir pelytė; W. Babušiai, apsirengę ak
mens amžiaus kailių apdarais, ir L. 
Kučinsko vedama šeima, gydytojo 
patarimu išėjusi pasivaikščioti ir už
klydusi į šokius. Loterijoj laimingi 
buvo: A. Šukys, J. Žemaitaitis ir M. 
Mazel. Į šokius iš Lethbridge buvo 
atvykusi W. M. Grey, iš Brooks J. 
Tomai, iš Cochraine K. Šalkauskai. 
Tarpusavio šokių susitikimai padeda 
jungti lietuvius į vienetą, o gauto
mis pajamomis papildomos susida
riusios organizacinės veiklos išlai
dos. K.

Windsoro lietuvaičių kvartetas “Aušra’’ atlieka meninę programą jaunimo kongreso baliuje Toronto Lietuvių 
Namuose. Iš kairės: L. Tautkevičiūtė, R. Čerškutė, A. Tautkevičiūtė. I. Čerškutė. Kvartetui vadovauja V. Taut- 
kevičienė Nuotr. B. Tarvydo

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
SUMAINĖ ŽIEDUS. Šiais metais 

Šv. Kazimiero parapijoj buvo dau
giau jungtuvių — iš viso 7. Išskyrus 
vienas, visos tautiškai mišrios. Am
žius irgi labai nevienodas — nuo 18 
iki 72 m.

Sausio 18 d. vedė Antanas Mažei
ka (senosios imigracijos lietuvis, 
simnietis, 72 m., visoj apylinkėj ger
biamas tabako augintojas, turėjęs 
du tabako ūkius) Stelą Rosenbergai- 
tę, jonaviškę, 47 m. amžiaus. Deja, 
vedęs susirgo nepagydoma liga ir 
mirė rugpjūčio 27 d. Palaidotas Del
hi katalikų kapinėse šalia savo pir
mos žmonos Vandos Vidmantaitės - 
Mažeikienės. Paliko tris seseris ir du 
brolius, vienus Kanadoje, kitus Lie
tuvoje.

Liepos 18 d. susituokė Jonas Kaza
kevičius, 24 m., baigęs lietuvių pran
ciškonų Šv. Antano augštesniąją mo
kyklą JAV-se, buvęs “Palangos” an
samblio šokėjas, su J. Bannister, 22 
m., kilusia iš Delhi, Ontario. Jaunie
ji yra tabako augintojai.

Rugsėjo 19 d. sumainė aukso žie
dus Jurgis A. Tirva, gausios Jurgio 
(jau mirusio) ir Madeleine Tirvų 
jauniausias sūnus, 23 m., su Dana P. 
Gee iš Norwich, Ontario, 18 m. 
Jaunoji dirba Tillsonburge banke, 
jaunasis — dirbtuvėje Norwiche.

Rugsėjo 26 d. Emilis W. Dollard, 
32 m., torontiškis, statybininkas, su
situokė su Salomėja A. Tamašaus
kaite, 30 m., dirbančia sekretorės
darbą Toronte. Santuokinis pokylis
buvo gausus ir iškilmingas.

Benedikto ir Antaninos Purvins-
kaitės Stonkų vienas 5 sūnų, Raimon
das Antanas, 21 m., rugsėjo 27 dį 
sukūrė šeimos ‘Židinį su Marija ‘K. 
Lips, 19 m., iš Hamiltono. Jaunasis 
vaikystės amžiuje buvo altoriaus tar
niukas, vėliau jaunimo choro ir “Pa
langos” ansamblio aktyvus narys. 
Jaunoji pora kas sekmadienį mato
ma lietuvių šventovėje.

Pijus Petras, 21 m., Juozo ir Eleo
noros Babeckaitės Jurėnų vienintelis 
sūnus, spalio 3 d. St. Mary švento
vėje Tillsonburge susituokė su Bar
bara P. Winton, 20 m., iš Tillsonbur- 
go. Viduriniame šventovės take iš 
abiejų pusių žibėjo žibintai, baltavo 
ilgas, baltas kilimas, kai jaunoji, tė
vo vedama, artėjo prie altoriaus. Po
vestuvinė vakarienė buvo gausi gi
minėmis, svečiais, draugais.

Marius Jurgis, 19 m., Marijono ir 
Aleksandros Valtaitės Grincevičių 
sūnus, spalio 24 d. vedė Kim Patrici
ją Clark, taip pat 19 m. amžiaus. 
Marius Grincevičius, buvęs altoriaus 
tarniukas, ansamblio “Palanga” šo

maldų parapijos salėje paruošia ka
vą ir užkandžius. Atsilankę į pamal-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”

O LIETUMI PASAULYJE

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 

1 0 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. 
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $6.500.000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas   8%
term, depozitus 1 m. 9’/i %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 1 1 %

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai į
,ko„iul ’J^ennlncjer Ltd.

284 KING STREET E., • GUELPH LINE prie PROSPECT,
HAMILTON — 528-8468 • BURLINGTON — 639-0510
740 UPPER JAMES ST., • LLOYD D. JACKSON SQUARE,
HAMILTON — 389-4113 • HAMILTON — 525-9641

kėjas, reikia tikėtis nenutols nuo 
lietuviško veikimo ir toliau, nors jo 
žmona ir nėra lietuvaitė. Jie taip pat 
sekmadieniais atvyksta į mūsų šven
tovę.

UŽSISAKYDAMI TRĄŠAS tabako 
ūkininkai parapijos vardu gauna 
specialias nuolaidas. Skirdami tos 
nuolaidos dalį parapijai, ją gerokai 
paremia. Taip per Julių Strodomskį 
(jam padėjo užsakymus rinkti ir Br. 
Dirsė) gauta $963.30 iš Delmor Farm 
Supplies Co., o iš Burford Fertili
zers Co. $1.041,00. Šiam fabrikui už
sakymus rinko Petras Augaitis ir 
Ksaveras Ratavičius. Parapija dėkin
ga ir ūkininkams, ir platintojams, ir 
fabrikams už gautą piniginę pagalbą.

SUSIRINKIMAS. Spalio 2 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje po 11 v. 
pamaldų įvyko metinis visuotinis 
KLB Delhi apylinkės susirinkimas, 
kurį pradėjo ilgametis pięm. Stepas 
Jakubickas. Pažymėtina, kad ši nedi
delė apylinkė kasmetiniais Tautos 
Fondo įnašais (Fondo įgaliotinis yra 
G. Rugienis) tepralenkiama tik To
ronto ir Hamiltono apylinkių. Atsi
statydinus senajai valdybai, naujoji 
valdyba taip pasiskirstė pareigomis: 
A. Ratavičienė — pirmininkė, valdy
bos nariai — A. Rudokienė, G. Ru
gienis, J. Rimkus ir S. Jokubylius. 
Revizijos komisija: P. Augaitis, Br. 
Povilaitis ir D. Žiogas.

MEDŽIO ŠAKNŲ SKULPTORIAUS
dail. Pr. Baltuonio dailės paroda
jvyko lapkričio 23, sekmadienį, mū
sų salėje. Paroda buvo gausi ir įvai-
ri. Ja susidomėjimas buvo didelis. 
Kūrinių parduotą,, daugiau nei už 
$4.000. Vien T.'i't Alf. Žebertavičiai 
jįj nupirko už $2000.

DIDŽIOJO DAILININKO M. K. 
Čiurlionio 100 m. gimimo sukaktį pa
minėjome dar š.m. pavasarį Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 
Delhi skyriaus valdybos pastango
mis. įdomią paskaitą skaitė “Moters” 
redaktorė N. Kulpavičienė, parody
dama skaidrėse dailininko kūrinių. 
Po paskaitos buvo bendri užkandžiai 
— kavutė.

Tos pačios draugijos skyriaus val
dybos pastangomis įvyko ir didžiojo 
vysk. M. Valančiaus 100 m. nuo jo 
mirties sukakties paminėjimas. įdo
mią ir turiningą paskaitą apie sukak
tuvininką skaitė mokyt. L. Eimantas 
iš Londono. Paskaityta iš vysk. M. 
Valančiaus raštų. Po minėjimo buvo 
bendri pietūs.

Nuo rudens iki pavasario kas sek
madienį skyriaus narės po 11 v. pa-

das, susėdę už stalų, pasistiprina ir 
pasikalba — nereikia stovinėti šalta
me ore. Už šią paslaugą visi parapi
jiečiai yra dėkingi kat. moterų sky
riui. Jam šiuo metu vadovauja pirm. 
J. Žiogienė, vicepirm. V. Garnelie- 
nė, ižd. E. Rugienienė ir sekretorė 
B. Vytienė.

AGUTĖ IR KSAVERAS RATAVI- 
ČIAI lapkričio 29 d. sulaukė savo di
deliame ūkyje daug svečių — gimi
nių, draugų, gerbėjų, švęsdami 25 
m. vedybinio gyvenimo sukaktį. Po
nų Ratavičių šeima visų šios apylin
kės lietuvių yra labai mylima ir ger
biama. Visi šios šeimos nariai yra 
aktyvūs parapijos, visuomeninio vei
kimo ir švietimo srityse. Sukaktuvi
ninkai daug metų gieda parapijos 
chore, dukros Daiva, o dabar Rasa, 
vargonuoja, sūnus Algis yra alto
riaus tarniukas. Ponia Ratavičienė 
kelerius metus dirbo šeštadieninėje 
mokykloje, suorganizavo kartu su H. 
Augustinavičiene ansamblį “Palan
ga”. Daugumai jos narių išvažinėjus 
studijuoti į kolegijas ir universite
tus, šiuo metu vėl organizuoja nau
ją tautinių šokių grupę; yra KLB 
Delhi apylinkės valdybos pirminin
kė, veikli kat. moterų skyriaus veik
loje. Daiva ir Laima yra augštųjų 
mokyklų studentės, Rasa šį pavasarį 
baigia gimnaziją, o Algis nuo rudens 
pradės lankyti IX klasę. Daug sveiki
nimų ir gražiausių linkėjimų sulau
kė sukaktuvininkai. Jų intencija šv.
Mišios buvo atlaikytos lapkričio 30
d., 11 v.r. Augščiausiojo palaima te
lydi sukaktuvininkų ir visos šeimos
tolimesnį gyvenimą.

KARIUOMNĖS ŠVENTĖS minėji
mą suruošė vietos šaulių kuopa, va
dovaujama St. Jakubicko, lapkričio 
22 d. Delhi lenkų salėje. Minėjimas 
buvo gausus, jame dalyvavo ir anglų 
karo veteranų atstovai. Paskaitai bu
vo pakviestas inž. K. Oželis iš Čika
gos, bet mirus žmonos tėvui, negalė
jo atvykti. Vietoj jo svarių įžanginių 
minčių, pradėjus minėjimą, pateikė 
St. Jakubickas. Meninę dalį atliko 
Londono lietuvių jaunimo ansamblis 
“Baltija”, vadovaujamas p.p. Chai- 
nauskų. Ansamblio choras švelniai 
padainavo keletą liaudies dainų, di
riguojant p. Vilienei, ir labai darniai 
pašoko keletą tautinių šokių. An
sambliui, vykstančiam į jaunimo 
kongresą Pietų Amerikon, p. Chai- 
nauskienė surinko $300 aukų. Ryto
jaus dieną, sekmadienį, kariuomenės 
šventė paminėta per 11 v. pamaldas 
šventovėje pritaikytu pamokslu ir 
Tautos himnu. Kor.

Užsienio reikalu ministerijos

PRANEŠIMAS
Kiekvienais metais per du milijonus kanadiečių keliauja j užsienio 

kraštus, ir kaikurie jų turi sunkumų bei problemų kelionės metu. Bet 
kaikurie asmenys neapsisaugo ir rizikuoja sugadinti savo atostogų arba 
tarnybines keliones nemalonumais, kurių dažnai jie galėtų išvengti.

Įvažiavimo taisyklės j kitą šalį yra nustatomos tos šalies vyriau
sybės. Tos taisyklės apima dalį arba visus šiuos dalykus: įvažiavimo 
ir išvažiavimo vizas, muitą, įvežamą ir išvežamą valiutą, sveikatos liu
dijimą, automobilio registraciją bei įleidimą, tarptautinį ir vietinį 
vairuotojo leidimą, sienos perėjimo bei patikrinimo punktus, turistines 
korteles. j

Naujausios informacijos turėtų būti gautos iš atitinkamos šalies 
ambasados, konsulato arba kompetentingos kelionių agentūros.

Įsidėmėkite — Kanados pasas ir gana dažnai sveikatos liudijimas 
bei viza yra reikalaujami dokumentai. Be jų galite būti grąžintas 
sekančiu lėktuvu arba dar blogiau. . . galite būti pasodintas kalėjiman 
už nelegalų įvažiavimą.

J. A. Valstybės
“AMERIKOS BALSO” laidas gali 

prarasti baltiečiai dėl mažinamų biu
džetinių išlaidų JAV Informacijos 
Agentūrai. Anksčiau ji iš savo meti
nio biudžeto “Amerikos Balso” ra
dijui skirdavo $62 milijonus, o nau
jajame biudžete, kuris įsigalios 1976 
m. spalyje, numatyta tik $53,6 mi
lijono. Dėl lėšų sumažinimo “Ameri
kos Balsas” būtų priverstas atsisaky
ti 10-15 transliacijų įvairiomis kal
bomis. Į šią grupę yra įtrauktos 
transliacijos lietuvių, latvių ir estų 
kalbomis. JAV lietuviai transliaci
jas stengiasi išgelbėti protesto laiš
kais prez. G. Fordui bei kitiems pa
reigūnams.

ALTOS METINIS SUVAŽIAVI
MAS, jau 35-tasis, įvyko lapkričio 
22-23 d.d. Čikagoje, Pick-Congress 
viešbutyje. Veiklos pranešimus pa
darė pirm. dr. K. Bobelis, vicepirm. 
T. Blinstrubas, sekr. kun. A. Stašys, 
ižd. J. Skorubskas bei kiti paregiūnai 
ir skyrių vadovai. Per pastaruosius 
metus ALTa turėjo $58.654,51 paja
mų ir $71.052,61 išlaidų, kurių dalis 
buvo padengta iš ankstesniųjų metų 
likučio. Suvažiavimo dieną ižde bu
vo $31.703. Per apyskaitinius metus 
nuo 1974 m. rugsėjo 1 d. iki 1975 m. 
spalio 31 d. VLIKui duota $10.000, 
Jungtiniam Baltiečių Komitetui — 
$5.866,67, S. Kudirkos šeimos atvy- 
k’mui išleista $3.798,13, raštinei — 
$5.691,41. ALTos suvažiavime daly
vavo 34 organizacijos, 32 ALTos val
dybos nariai, 28 skyrių atstovai, 46 
svečiai ir 6 spaudos atstovai. Suva
žiavimo bankete lapkričio 22 d. va
karą susilaukta 450 dalyvių. Koncer
tinę programą atliko sol. D. Stankai- 
tytė su akompaniatorium A. Jurgu- 
čiu. Už nuopelnus Lietuvai ir lietu
viams buvo pagerbti du svečiai iš 
Vašingtono: kongresmanas E. Der- 
winskis ir dienraščio “Chicago Tri
bune” atstovas Vašingtone žurn. W. 
Andersonas. Jiems Įteikti ALTos 
garbės adresai ir “Encyclopedia Li- 
thuanica”. Abu šia proga tarė ati
tinkamą žodį. W. Andersonas papa
sakojo, kaip jis sužinojo apie JAV 
valstybės departamente prasidėjusį 
skersvėjį, nepalankų Pabaltijui. Lap
kričio 22, suvažiavimo pirmąją die
ną, “Chicago Tribune” paskelbė 
naują W. Andersono straipsnį apie 
Lietuvą bei JAV lietuvių pastangas 
jai išlaisvinti. Lapkričio 23 d. laido
je šis dienraštis paminėjo ALTos su
važiavimą, primindamas skaitytojams 
lietuvių surengtą pagerbimą W. An
dersonui. Buvo pabrėžta, kad tą pa
čią dieną Pavergtųjų Tautų Komite
tas ir JAV latviai žurnalistui W. An
dersonui įteikė du Eisenhowerio me
dalius.

PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIE
RIŲ SĄJUNGOS centro valdyba ruo
šia spaudai savo narių vardyną. Jis 
bus kišeninio formato, su atskirų 
kraštų skyriais, apims ir inžinerines 
lietuvių bendroves. Medžiaga renka
ma skyriuose, o pavienių inžinierių 
įtraukimu rūpinasi centrinis PLIAS 
skyrius, vadovaujamas pirm. K. Dau
girdo, 2004 Highland Ave., Wilmet
te, Ill. 60091, USA. Žinios apie inži
nerines bendroves siunčiamos sky
rių pirmininkams arba inž. B. ba
siokui, 6033 N. Sheridan Rd. 44 M, 
Chicago, Ill. 60660, USA.

PLB GARBĖS PIRM. ST. BARZ- 
DUKAS, grįžęs iš ligoninės, sveiksta 
savo namuose Klevelande ir ruošia 
spaudai naują “Pasaulio Lietuvio” 
numerį. Gydytojų patariamas, jis ža
da pasitraukti iš redaktoriaus parei
gų. Siam biuleteniui redaguoti PLB 
valdyba turės surasti kitą asmenį.

TARPTAUTINĖJE MUGĖJE Či
kagoje, Navy Pier salėse, su savo 
paviljonais dalyvavo 22 tautybės. 
Lietuvių paviljonu pasirūpino LB 
Vidurio Vakarų apygarda, vadovau
jama Modesto Jakaičio. Ypač daug 
dirbo skautės, puošdajnos paviljoną, 
teikdamos tautodailės dirbinius, su- 
pažindindamos lankytojus ne tik su 
tautodaile, bet ir su dabartine Lie
tuvos būkle. Tautinių patiekalų gau
sa bei įvairove labiausiai pasižymėjo 
lietuviai, lenkai ir graikai. Tautinių 
šokių programą atliko I. Smieliaus- 
kienės vadovaujama “Grandis”.
Brazilija

STRAIPSNĮ APIE ŽMOGAUS 
TEISIŲ PAŽEIDIMUS sovietų oku
puotoje Lietuvoje paskelbė arkivys
kupijos laikraštis “O Sao Paulo”. 
Straipsnis liečia 1971-74 sovietinės 
priespaudos metus. Jame pabrėžia
ma tvirta lietuvių bei kitų baltiečių 
kova prieš žmogaus teisių laužymą, 
nepriklausomybės atstatymo siekiai. 
Religinis ir tautinis atsparumas ypač 
esąs gyvas Lietuvoje, kur katalikai 
leidžia savo pogrindinius leidinius. 
Katalikų Bendrijos būklė Lietuvoje 
esanti labai sunki: daug šventovių 
uždaryta, kunigų skaičius sumažėjęs, 
klierikų priėmimą seminarijon var
žo kompartija. Katalikų Bendriją no
rima numarinti vienos kartos laiko
tarpyje visais frontais varoma anti
religine propaganda, tačiau tokie 
metodai skatina tik dar tvirtesnį ka
talikų tikėjimą, kurį liudija Jungti
nių Tautų sekr. K. Waldheimui at
siųsta peticija su 17.000 parašų.

TALENTINGI SAO PAULO LIE
TUVIAI. Alfonsas Petraitis laimėjo 
II vietą Pfizer vaistų firmos tarnau
tojams surengtame spalvotų nuo
traukų konkurse. Sao Paulo sporto 
federacijos lengvosios atletikos rung
tynėse su V. Vokietijos Bayer rink
tine Valteris Žukas išsikovojo IV 
vietą 200 metrų bėgime. Keturiolika-

metis Pranas Jakaitis tūkstančio 
moksleivių dailės varžybose laimėjo 
1 vietą su Brazilijos imperatoriaus I 
portretu. Turistinių plakatų konkur
se IV vieta teko Janetei Nikitin.

Argentina
BUENOS AIRES LIETUVIUS ap

lankė du čikagiečiai inžinieriai — 
Rimas Banys ir Mikas Jurgaitis, dir
bantys Argentinos ir Paragvajaus 
bendrai statomoje hidroelektros jė
gainėje.

JAUNIMO KONGRESO STOVYK
LAI vadovaus PLB atsiųsta seselė 
Igne Marijošiūtė. Stovyklautojų tiki
masi susilaukti apie 500. Jiems bus 
surengtos bendros Kūčios, o Kalėdų 
dieną stovyklą aplankys svečiai. Sto
vyklos vadovybė juos pavaišins ant 
jiešmo kepta jautiena.

Australija
PAGRINDINES LIETUVIŲ KO

LONIJAS linksmino iš JAV atvykęs 
aktorius Vitalis Žukauskas savo “vie
no žmogaus teatro” humoristine 
programa. Jį globojo ir vakarus ren
gė ALB krašto valdyba ir jos narė 
kultūros reikalams Dana Levickienė.

ALB SYDNĖJAUS KOMITETAS 
LIETUVOS BYLAI rūpinasi, kad 
būtų atšauktas buvusio premjero G. 
Whitlamo padarytas Pabaltijo pripa
žinimas Sovietų Sąjungai. Šią klaidą 
yra pažadėjęs atitaisyti opozicijos va
das M. Fraseris, dabar laikinai ei
nantis premjero pareigas iki parla
mento bei sento rinkimų. Komitetas 
nutarė perspausdinti JAV išleistą B. 
Armonienės atsiminimų knygą 
“Leave Your Tears in Moscow”, kad 
ją lietuviai Kalėdų proga galėtų pa
dovanoti savo bičiuliams ir tuo bū
du laimėti jų paramą Lietuvos bylai.

NEWCASTELIO LIETUVIŲ CHO
RAS, vadovaujamas muz. St. Žuko, 
20 metų veiklos sukaktį paminėjo 
lapkričio 1 d. specialiu koncertu, ku
riame dalyvavo ir Sydnėjaus “Dai
nos” choras su vadove muz. Zita Bri
kute. Lapkričio 15 d. abu chorai su
rengė bendrą koncertą Sydnėjaus 
L’etuvių Klube. Programos atlikėjus 
pasveikino kun. P. Butkus, koncerto 
dalyviams primindamas Newcastelio 
lietuvių choro sukaktį ir jo dirigento 
St. Žuko nenuilstančią ranką, kuri 
dirigento lazdelę jau valdo ilgiau už 
visus kitus lietuvių chorų vado
vus. Sis choras yra lietuvių pasidi
džiavimas pramonės dūmų apgaub
tame Newcastelio mieste, kur lietu
viai taip pat turi Diskusijų Klubą ir 
tautinių šokių grupę “Vaiva”.
Britanija

MANČESTERIO MOTERŲ RATE
LIS “Rūta” surengė savo tradicinį 
metinį pobūvį, paįvairintą skambio
mis dainomis ir laimikiais turtinga 
loterija. Svečius moterys pavaišino 
namie paruoštais ir salėn atsigaben
tais patiekalais.

LONDONO BBC MUZIKOS IR 
MENO skyriaus vedėjas Humphrey 
Burton teatralams pasiuntė laiškus, 
atkreipiančius jų dėmesį į buvusį 
Kauno dramos teatro režisorių J. 
Jurašą, su kuriuo jam teko susitik
ti Muenchene. Humphry Burton 
jį rekomenduoja kaip talentingą re
žisorių, norintį dirbti televizijos ar 
radijo teatruose. Jis galėtų paruošti 
rusų ir skandinavų klasikų bei mo
derniųjų lietuvių dramaturgų vaidi
nimus. Jis taipgi galėtų dirbti regu
liariuose teatruose ir net filmuose. 
Savo išvaizda J. Jurašas esąs pana
šus į žymųjį britų aktorių Laurence 
Olivier.

Vokietija
A.a. BRONĖ MAKUŠEVIČIŪTĖ - 

JALINSKIENĖ po ilgesnės ligos mi
rė Muenchene spalio 14 d. Palaidota 
Westfriedhof kapinėse. Velionė bu
vo gimusi 1906 m. Tbilisyje, gimna
ziją baigusi Šiauliuose. Dirbo gele
žinkelio valdyboje Kaune ir Vilniu
je. Su savo vyru Česlovu Muenche- 
nan atvyko iš Niujorko praleisti se
natvės dienų, čia ji buvo nuolatinė 
Moterų Klubo narė, studijų savaičių 
dalyvė; keletą metų tvarkė Muenche- 
no lietuvių kolonijos biblioteką.
Lenkija

ADALBERTAS NEDZELSKIS, M. 
K. Čiurlionio namelio-muzėjaus Drus
kininkuose vedėjas, Lenkijoje rinko 
medžiagą apie M. K. Čiurlionį. Jos 
jis rado Varšuvos Dailės Akademijos 
mokslinėje bibliotekoje, būtent, vie
nu ar kitu būdu M. K. Čiurlionį lie
čiančių mokytojų įrašų, mokinių są
rašų, dienynų, pedagogų tarybos po
sėdžių protokolų knygų.

SEINŲ APSKRITIES LIETUVIŠ
KŲ MOKYKLŲ V-VIII klasių moki
niams, laimėjusiems lietuvių litera
tūros, istorijos ir geografijos kon
kursą, buvo surengta ekskursija į 
Varšuvą. Lydimi mokytojų Jūratės 
Nevulienės, Aldonos Nevulytės ir 
Juozo Bukausko, ekskursantai susi
pažino su šio miesto muzėjais, žy
miaisiais pastatais.

• Svarbiausia laikraščio atrama 
yra skaitytojai. Ar jau įsijun
gei į “T. Žiburių” skaitytojų 
šeimą?

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

kaikuriuo.se


Toronto VI. I’ūtvio šaulių kuopos teatro “Aitvaras” aktoriai, š.in. lapkričio 22 <1. Lietuvių Namuose suvaidinę 
S. Kapnio komediją “Plutelė ir pelės”. Iš kairės: R. Draugelytė, V. Šilininkas, L. Nakrošienė, P. Šturmas, režisorė 
A. Dargyte-Byszkiewicz, A. Artičkonis, E. Juknienė, S. Ramanauskas, M. Abromaitis, V. Nakrošius. Ntr. S. Dabkaus

"Aitvaras" kyla augštyn
Apie Toronto lietuvių mėgėjų te

atro “Aitvaras” suvaidintą komedi
ją “Plutelė ir pelės” jau buvo rašy
ta 49 “TŽ" numeryje, bet, įvertinda
mi aitvariečių pastangas, spausdina
me dar vieną skirtingo pobūdžio ra
šinį. RED.

Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopos teatras “Aitvaras” su
vaidino rašytojo S. Kapnio 2 v. 
komediją “Plutelė ir pelės”. Ji 
vaizduoja Lietuvos kaimo gy
venimą našlės Adulienės ūkyje.

Ūkininkės rolę atlieka E. Juk
nienė. Tarnaitei Zitai Skarutei 
(Rasa Draugelytė) patinka šei
mininkės sūnus Mikas (P. štur
mas). Adulienės dukra Liulė (L. 
Nakrošienė) nusižiūri į samdo
mą berną Juozą Plutelę (M. Ab
romaitis). Motina nori, kad duk
ra tekėtų už turtingo, bet seno 
kaimyno Povilo Gumbros (Stp. 
Ramanauskas). Praktiškus moti
nos išskaičiavimus sumaišo ne
lauktas įvykis: tarnaitė Zita lo
terijoje laimi 10.000 litų. Kol 
Zita buvo vargana tarnaitė, se
nė Adulienė kratėsi ją turėti 
marčia. Dabar ji stumia sūnų 
Miką jos link. Dukra Liulė neva 
sužaloja ausį ir apkursta. Kur
čios ,nebenori, nė senis Gumbra. 
Adulienę ištinka ir kita nelai
mė: užpečkyje maišelyje laiky
tus 3.200 litų “suėda” pelės. Iš 
to didelio skausmo ji nori mirti. 
Veiksmas atsimezga, kai paaiš- 
ki, jog pelių pradėtus ėsti litus 
bernas Plutelė išsaugojo.

Komedija baigiasi Zitos ir se
no jos meilužio laiškanešio (Alb. 
Artičkonis) vestuvėmis, gi Liu
lė ir Plutelė išeina gyventi į Ža- 
garinės ūkį.

Ar tik komedija?
Veikale daug skanaus juoko 

ir realių komiškų situacijų, ta
čiau visumoje dramaturgas S. 
Kapnys, kurio porą komedijų 
vaidino ir valstybės teatras 
Kaune, iš gyvenimo ir veikėjų 
juokiasi satyriškai. Todėl tiks
lesnis pavadinimas būtų satyri
nė komedija. Luominis pasi
skirstymas ypač nepriklausomy
bės metais kaime reiškėsi stip
riai. Pinigas visais amžiais grio
vė ir statė, nors ir nelabai stip
rius, laimės tiltus. Autorius psi
chologiškai gerai pagrindžia vi
sus veikėjų persilaužimus.

Trečias reiškinys — tai kai
mo žmonių nepasitikėjimas ban
kais, taupymo kasomis ir pamir
šimas 'graužikės pelės. Autorius 
parodo ir sveiką kaimo žmonių 
sumanumą — apsukrumą. Plu
telė, radęs užpečkyje paslėptus 
litus, pakeičia į vokiškas mar
kes, kurias pelės ir sukapoja.

Kaip su aktoriais?
Režisorius artistų, dekoraci

jų ir judesių pagalba turi išgau
ti realią arba autoriaus sukurtą 
tikrovę. Kaip pasisekė rež. Aid. 
Dargytei - Byszkiewicz tai atlik
ti? Gerai. Trys “Aitvaro” na
riai: M. Abromaitis, E. Juknie
nė ir Alb. Artičkonis scenoje pa
sirodė pirmą sykį. Žiūrovai pui
kiai prisiminė ir įsivaizdavo lie
tuvišką pirkią. Tik kaikurios 
scenos nebuvo pilnai išgyven
tos, ir veiksmas vyko pergreitai, 
neįtikinančiai. Dekoracijos at
rodė skurdžiai, bet tai ne K. 
Imbrasaitės kaltė, o greičiausia 
trūkumas išteklių, šoninės de
koracijos sudarytų kur kas pil
nesnį lietuviškos trobos vaizdą. 
Šiaip vaizduojama balkinė sie
na, langas — realūs. Nepervėlu 
būtų tai padaryti kitiems spek
takliams. Su taip paruoštomis 
dekoracijomis komedija turėtų 
pasisekimą gastrolėse.

Zita — Rasa Draugelytė vai
dino stipriai ir sukūrė aiškų kai
mo tarnaitės vaidmenį. Ypač 
vykęs jos verkšlenimas: “širdį 

sopa”, “kodėl širdis neplyšo”, 
jos svyravimas už kurio tekėti
— mylinčio Miko ar senio 
Gumbros.

M. Abromaičiui teko sunkus 
nerangaus kaimo berno vaid
muo. Kaip pradedantis, vaidino 
be priekaištų. Norėtųsi matyti 
jį kitame vaidmenyje.

E. Juknienė daugelį scenų at
liko pasigėrėtinai. Kadangi be 
jos pritarimo ar sutikimo niekas 
neįvyko, tai jos stipriam cha
rakteriui balsas peršvelnus. Juk 
ji valdė ne tik ūkį, bet ir šeimą 
bei samdinius.

P. šturmas — Adulienės sū
nus buvo savim pasitikintis. Tai 
geras ženklas. Judesiai ir kalba 
pripildo sceną. Ypač vykę dialo
gai su motina. Jis nesigailėjo se
nei duoti velnių.

Stp. Ramanauskas atliko 
trumpa Povilo Gumbros vaidme
nį. Kiekvienas veiksmas ir žodis
— “par excellence”. Pats stip
riausias aktorius. Laukiam dau
giau io pasirodymų.

Liule vaidino L. Nakrošienė. 
Ji jautėsi scenoje laisvai, įtiki
nančiai ir net rafinuotai. Talen
to ir kieto darbo junginys. Mei
lės scenos nemokančiam tampa 
farsu ar net mirtim, o ji tai at
liko lengvai.

Alb. Artičkonis atėio kaip ne
drąsus laiškanešys. Rolė trum
pa. bet pirmas bandvmas geras.

Toronto mėgėjų teatro “Aitvaras” aktoriai vaidina S. Kapnio komediją 
“Plutelė ir pelės”. Iš kairės L. Nakrošienė, Stp. Ramanauskas, R. Drauge
lytė Nuotr. St. Dabkaus

Kitatautės žodis apie “Aukurą”
Aukuriečių spektaklį “Peilio 

ašmenimis” (The Blade’s Edge), 
surengtą lapkričio 23 d. Toron
te daugiakultūrio teatro festi
valyje, stebėjo ne tik lietuviai 
žiūrovai, bet ir keletas kitatau
čių. Jų tarpe buvo profesijona- 
lė estu aktorė Valvo Andre. Ji 
atsiuntė “T. žiburiams” įverti
nimą, kurio vertimą čia patei
kiame.

“Mes pradėjome su viltimi, 
kad Vakarai ateis į pagalbą, bet 
nugrimzdome į tautos testamen
tą, iš kurio sklis mūsų kovos at
minimas. Visdėlto mes turime 
augti patys ir auginti vaikus 
taip, kad jie taptų kietesni už 
plieną ir stipresni už patį vel
nią.” Tai dramos autoriaus Jur
gio Jankaus žodžiai.

Pastarasis savo veikale išreiš
kė pavergtų tautų jausmus. Jo 
režisorė Elena Kudabienė paga
vo dramos nuotaiką, jėgą bei 
dinamiką ir pateikė stiprų vaidi
nimą, pilną įtampos ir intrigos. 
Tai buvo pagaunantis ir įtiki
nantis spektaklis. Jis iškėlė dra
minius momentus, kurie yra ly
giai reikšmingi dabar, kaip ir 
tuo metu, kai veikalas buvo ku
riamas.

Veikale matėm subtilų vaizdą 
nusivylusio kovingo rezistenci
jos vado Larry Tuff, dengiantį 
savo nusivylimą cinizmu. Lina 
Verbickaitė buvo nepaprastai 
įtikinanti Laimos, Daugvydo

Stioriausia komedijos scena 
— vakarienė prie stalo. Taip pat 
keletas ir kitų scenos dialogų.

Komedijos kalba
S. Kapnys sukūrė šią komedi- 

ia beveik ištisai naudodamas 
lietuviškus aforizmus ir atvirą, 
tiesią, kartais stačiokišką kaimo 
žmonių kalbą. Pvz. Zita: “Širdį 
sona. Plutelė: Pridėk šalta bu
roką — praeis. Zita: Ir tarkuoti 
ridikai nepadeda . . . Tvinksi 
krūtinėj ir tiek”.

Arba štai Adulienė: “Bernas, 
vis bernas, nepraustaburnis. 
Plutelė: Ėstų šuo mėsą, bet ark
lys dar nepadvėsę” ir pan. Tie
sa, netrūksta svetimybių, kaip 
čėsas. griekas, morčius, biesas. 
Tačiau jas kaimas buvo natūra
liai pasisavinęs.

Kalba vaizdinga. Komedija 
nukelia vyresnį žiūrovą į praei
tį, o jaunam — čia gimusiam ir 
augusiam būtina pamatyti. Ge
ra proga išgirsti šnekamąja lie
tuviškojo kaimo kalbą ir jos pra
mokti.

V. Balčiūnaitės grimas — ge
ras. Apšvietimas — V. Šilinin
ko — irgi ryškus. Sufleriai: D. 
Jokūbaitytė ir VI. Nakrošius.

Ar negalima panaudoti stereo 
mikrofonu? Salės gale sėdin
tiems sunku girdėti.

žodžiu, “Aitvaras” kyla augš- 
tvn. Siūlyčiau pasirinktos kryp
ties nepamesti. J. Augutis 

žmonos, vaidmenyje.
Ir aplamai visas spektaklis, at

liktas keliolikos aktorių, rodė 
pasiaukojimą ir talentingumą, 
vertą dėmesio bei paminėjimo, 
nors jauniesiems aktoriams ke
lias iki brandaus, kad ir mėgė
jiško, aktoriškumo dar ilgas”.

Taip Petras Bugailiškis, šiuo metu gyvenąs Čikagoje, vaizduoja Lietuvos lygumas idiliškuose savo paveiksluose. 
Jo darbų paroda Toronte bus gruodžio 13 d. Lietuvių Namuose ir gruodžio 14 — Prisikėlimo Parodų salėje

Dainos apie žvaigždes
A. TYRUOLIS

Taip būtų galima trumpai 
apibūdinti naują Aleksandro 
Radžiaus poezijos rinkinį “Bal
tas mėnulio miestas”. Prieš ge
rą metų tarpą, dar 1961, jis bu
vo išleidęs panašios tematikos 
rinkinį “Paukščių takas”, kur 
astronominis motyvas buvo ko
ne ištisai panaudotas, šio naujo
jo rinkinio tematika kiek paįvai
rinta, be to, jis turi užuominų 
apie šių dienų žmogaus kelionę 
į mėnulį. Jame yra 40 eilėraš
čių, suskirstytų į 4 skyrelius, 
kurių ypač pirmasis “Aldebara- 
no daina” (Aldebaranas — švie
siausia Tauro žvaigždyno žvaigž
dė), nusako autoriaus poetinį 
bei pasaulėvaizdinį credo:

žvaigždynai — nuostabi kelionė, 
užpusto vieškelį šviesa, 
ir kai veiduos šešėliai ima nykti, 
iškyla jo didingam fone 
save atskleidusi Tiesa.

(Galutinė tiesa, p. 24)
Jei buvo viso kosminio ir ma

terialinio pasaulio pradžia, bus 
ir jo pabaiga, taigi viską tvarko 
save atskleidusios Tiesos Kūrė
jas, kurio negali paneigti joks 
“mokyčiausias” ateistas, jei ne
nori atsidurti akligatvy. Taip sa
vo metu teigė ir garsusis astro
nomas Flammarionas. Metęs 
žvilgsnį į 6 dienų kūrybos evo
liuciją, poetas pasireiškia ir su 
savo religiniu credo:

Atėjau
per chaosą, ugnį ir sprogimą, 
per akmenį ir žolę, 
per ląstelių audinį 
ir Tavęs išpažinimą.
Atėjau išsivaduoti 
iš trijų dimensijų 
ir būti Tavyje, 
Omega. (Evoliucija, p. 27) 
Tai idealistinės filosofijos iš

pažinimas. Religinė ir filosofinė 
mintis, remiama astronominiais 
įvaizdžiais, vystoma ir kituose 
rinkinio skyreliuose, ypač 
“Žiemkenčių giminėj”, kur įpi
namas ir tradicinis patriotinis 
motyvas. Tremtinys, palikda
mas savo kraštą, neišėjo “vienui 
vienas”, bet su savim pasiėmė 
“vandenis, medžius ir vėjus, 
mėnulį ir žvaigždes”:
Dėl to aš nieko nepalaidojau 
ir neieškojau savo kapui vietos.

(Išsineštas turtas, p. 36)

Patraukli lapkričio "Eglutė
J. NARŪNĖ

Nykus rudenėlis atsiuntė lap
kričio mėnesio “Eglutę”, kurią 
išleido “Čikagos rėmėjas”, vie
šai nenorėjęs skelbti savo pa
vardės. Toks pat “incognito” 
pasirodė ir viršelio tapytojas, 
pasirašęs “A”.

To numerio teksto pirmąjį 
puslapį puošia dailus Ritonės 
Jotvingytės eilėraštis “Kad ne
snaustų”. Suprantama vaikui 
kalba autorė duoda pirmojo 
šerkšno vaizdą. Yra ir kitas A. 
Venslausko eilėraštis — “Kur 
ji?” “Kur ji nusikėlė žaliarūbė 
vasarėlė?” A. Venslauskas sėk
mingai lenktyniauja su “Eglu
tėje” pasireiškusiais poetais. 16- 
tame psl. randame lyrišką “Lop
šinę”, ilgoką A. Jasmanto lop
šinę dainą su refrenu — “už
mik ir tu!”

“Eglutės” redaktorė sesuo 
Ona Mikailaitė gražiai paminė
jo M. K. Čiurlionio sukaktį, pa
sakodama rašinyje “Kur Kastu- 
kas augo”. Pagal Jadvygos Čiur
lionytės biografinius atsimini
mus apie savo brolį M. K. Čiur
lionį, autorė (sesuo O. M.) pa
ruošė vaikams trumpą rašinį 
apie jo asmenį, jo šeimą, aplin
ką ir vieną nuotykį iš Kastuko 
vaikystės. Mūsų jaunimui buvo 
įdomu paskaityti ir naudinga 

Įterpiamas čia ir apokalipsi
nės pranašystės vaizdas, dėl mū
sų laikų gąsdinančių ženklų ga
lįs virsti betkada tikrove:

Neilgai padangės spindės.
Greitai saulė kraujuodama kris, 
mirs mėnulis ant rago pasmigęs, 
o žvaigždės, rausvai nudažytos, 
suguls ant jaučio pečių.

(Jautis, p. 31)
Savo tėvynės kampelį išvysti 

svetur tikrai brangintina poeto 
savybė, ypač tuo metu, kai

su naktim tyliai kaujas 
bežadė tauta, 
kad išliktų gyva
žarija pelenuos.(Palikimas, p. 39)
Vulkano kalvės (modernios 

technikos) triukšmas neduoda 
ramybės, ir poetas klausia, kaip 
“man užmerkt akis, sugrįžt į 
kraštą, kur švelni padangė ir ty
li naktis?” (Nemiga, p. 63). Tai 
pasikartojimas dar tremtinio 
gyvenimo pradžioj pasireišku- 
sio skundo.

A. Radžiaus eilėms skaityti 
reikia būti ir kiek astronomiš
kai praprususiam jau vien dėl 
įvairių tos mokslo srities termi
nų ir pavadinimų. Kaikurie pa
sikartoja, kiti bus ir nauji.

Formos atžvilgiu šįkart duota 
sau daugiau laisvės, išsisakant 
laisvais ritmais, bet kartu vie
tom dar ir tradiciškai parimuo- 
jant. Šalia to žymios autoriaus 
pastangos kiekvieną sakinį pa
šlifuoti, stilistiškai apdoroti. Ne
šokiruojama kokiais sukrečian
čiais, didingais kosminiais vaiz
dais, bet daugiau mėgstama 
stabtelti ties kuklesniu ir nuo
širdžiu išsireiškimu. Nors tokiais 
pasikartojančiais posakiais, kaip 
“niekad nenešu žvaigždžių į že
mę” (p. 17) ar “pareinu namo, 
nešinas žvaigždėm” (p. 55), pri
artėjama prie tradicinių roman
tikų vaizdų, bet šiaipjau A. Ra- 
džius žvaigždėm ir kitais dan
gaus kūnais “nežaidžia”.

Rinkinio kalba sklandi ir tai
syklinga, dėlto jis ir jaunimui 
rekomenduotinas. Viršelį ir vin
jetes piešė Nijolė Stončiūtė, rin
kinį paįvairindama mūsų lai
kam artimais vaizdeliais.

Aleksandras Kadžius, BALTAS
MENULIO MIESTAS. Eilėraščiai. 
Čikaga, 1975 m., 72 psl. Išleido 
Mykolas Morkūnas. Kaina nepa
žymėta.

apie savo didįjį menininką šį 
bei tą sužinoti.

Paulius Jautokas (Čikagoje) 
duoda trumpą ir originalią apy
saka “Berželis”. Įdomus savo 
logika rašinėlis — arabų pasa
kėčia “Detektyvas”. Mažos mer
gytės gimtadienio proga Irena 
Regienė parašė 11-os psl. scenos 
veikalėlį, kuriame reiškiasi žvė
reliai, nykštukai, laumė ir ra
gana.

Toliau pateikiama didžioji ak
tualija iš vaikų tapybos parodos 
Čikagoje — kas kokią premiją 
laimėjo už savo kūrinį.

Paskutinieji “Eglutės” pusla
piai skirti pačių vaikų rašinė
liams — “Mūsų kūryba” ir jų 
pieštiem paveiksliukam — “Pa
veikslu paroda”.

Mieli tėveliai savo vaikams 
daro didelę skriaudą, jei neuž
sako jiems vaikiško laikraštėlio. 
Per jį mažieji skaitytojai lavina 
protą, jausmus ir patys pratina
si rašyti bei kurti. “Eglutė” — 
vienintelis lietuviškas žurnalėlis 
vaikams mūsų išeivijoje. Prenu
merata metams — $7.00, vieno 
numerio kaina — 75 centai.

Adresas: “Eglutė”, Immacula
te Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260, USA.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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<1 lilJLTMEJE VEIKIOJE
LOS ANGELES DRAMOS SAM

BŪRIS yra paskelbęs scenos veikalų 
konkursą su $1000 ir $500 premijo
mis. Veikalo žanrą ir temą pasiren
ka patys autoriai. Galutine data 
rankraščiams atsiųsti buvo numaty
ta 1976 m. vasario 1 d. Pranešama, 
kad ji dabar yra prailginta iki tų pa
čių metų birželio 1 d. Rankraščiai 
siunčiami šiuo adresu: Los Angeles 
Dramos Sambūris, 19534 Haynes, 
Reseda, Cal. 91335, USA.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS 
$500 vaikų literatūros premiją lai
mėjo Vanda Vaitkevičienė už apysa
ką “Du draugai”. Premiją jai pasky
rė vertintojų komisija — Vincas Ra
monas, Adomas Jasas, Stasys Džiu
gas, Rimas Černius ir Rima Janule- 
vičiūtė.

AKADEMINĮ VYSK. M. VALAN
ČIAUS šimtųjų mirties metinių mi
nėjimą Čikagos Jaunimo Centre lap
kričio 16 d. surengė šiame mieste 
gyvenantys Lituanistikos Instituto 
nariai, talkinami akademikų skautų. 
Paskaitą “Žvelgiant į Valančių po 
šimto metų” skaitė dr. Vincas Ma
ciūnas, svečias iš Filadelfijos. Va
lančių jis lygino su S. Daukantu, iš
ryškindamas skirtumus bei panašu
mus, apžvelgdamas gausų Valančiaus 
raštų palikimą, kuris, pasak kan. J. 
Tumo-Vaižganto, sudarytų 10 tomų 
po 500 puslapių. Antruoju paskaiti
ninku buvo istorikas Vincas Trum
pa, atvykęs iš Vašingtono. Jo tema 
“Valančiaus derlius” šį didįjį vyrą 
palietė kaip švietėją ir kovotoją, ti
kėjusį lietuvių tautos nemarumu. Ta 
jo kova buvo vedama lietuviškon dir- 
von beriama darbo ir šviesos sėkla. 
Minėjime buvo pranešta, kad Litua
nistikos Institutas J. Dainausko, Br. 
Kviklio) J. Puzino, T. Remeikio ir 
V. Trumpos iniciatyva paruošė spau
dai prof Antano Aleknos 1922 m. iš
leisto veikalo apie vysk. M. Valančių 
naują leidimą, papildytą plačia įva
dine dalimi, vertingų dokumentų 
vertimais. Šio leidinio mecenatas — 
spaustuvininkas ir knygų leidėjas 
dr. Mykolas Morkūnas. Jis buvo pa
sveikintas ir Lituanistikos Instituto 
apdovanotas JAV Lietuvių Fondo iš
leistu Mindaugo medaliu. Minėjimą 
papildė Br. Kviklio surengta vysk. 
M. Valančiaus raštų, įvairių doku
mentų ir straipsnių apie sukaktuvi
ninką paroda. Jon buvo įjungtos ke
lios originalios žemaitiškos koplytė
lės, tuzinas vysk. M. Valančiaus lai
kais austų juostų.

BENDRUOMENĖS KULTŪRINIŲ 
POPIEČIŲ KOMITETAS Los Ange
les šv. Kazimiero parapijos salėje 
surengė susipažinimą su “Draugė” 
premiją laimėjusiu Jurgio Gliaudos 
romanu “Pagairė”. Naująjį romaną 
apibūdino socialinių ir politinių 
mokslų prof. V. Juodeika, pažerda
mas įdomių minčių apie dabartinę 
Lietuvą. Kondensuotą referatą apie 
“Pagairės” moteris paruošė meno is
torikė ir germanistė Irena T. Tamo
šaitienė. Kadangi pati autorė šioje 
popietėje negalėjo dalyvauti, jos re
feratą skaitė jauna mokytoja Dalilė 
Polikaitienė. Dailiajam žodžiui atsto
vavo aktorės Dailios Mackialienės 
pateikta ištrauka iš “Pagairės” apie 
Taduką ligoninėje. Žodį tarė ir pats 
romano autorius J. Gliaudą, papildy
damas romano apžvalgininkus.

DR. ZENONAS REKAŠIUS lap
kričio 20 d. Evanstone, Ill., North
western universiteto bibliotekoje 
skaitė paskaitą apie sovietų įtaką 
Pabaltijui “Soviet Impact on the 
Baltic States”. Paskaitą surengė šio 
universiteto lietuvių studentų klu
bas.

DAIL. ALBINAS ELSKUS sukūrė 
11 pėdų pločio ir 51 pėdos ilgio vit
ražą “Playboy” klubui Cincinnati 
mieste, Ohio valstijoje. Vitražas pa
puošė neseniai atremontuoto klubo 
lubas.

“DIRVOS” NOVELĖS šiemetinį 
konkursą laimėjo Vytautas Alantas. 
Klevelandiškė vertintojų komisija — 
Balys Auginąs, Vladė Butkienė ir Ba
lys Gaidžiūnas jam paskyrė mecena
to Simo Kašelionio $600 premiją už 
novelę “Karalaitė Gaudimaitė”.

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGI- 
JOS valdyba savo veiklą aptarė Či
kagoje įvykusiame posėdyje. Nauju 
nariu buvo priimtas istorijos dokto
rantas Paulius Sužiedėlis. Iš A. Rū
gytės pranešimo paaiškėjo, kad spau
dai jau ruošiama XII-ji knyga "Lie
tuvių tautos praeities”, kurioje bus 
paskelbta vysk. M. Valančiaus mono
grafija. Speciali komisija ruošia 
spaudai ir zanavykų monografiją. M. 
K. Čiurlionio šimtojo gimtadienio 
proga plačią jo dailės darbi; apžval
gą, iliustruotą skaidrėmis, padarė 
dail. Vladas Vaitiekūnas. Jis taipgi 
atsakinėjo į diskusinius susirinkimo 
dalyvių klausimus.

ARCHEOLOGĖ DR. MARIJA GIM
BUTIENĖ, pakviesta Archeologų 
Draugijos, Čikagoje, Oriental insti
tute, skaitė paskaitą “Senosios Euro
pos pirmieji dievai”.

A. J. KASULAITLS yra parašęs 
lietuvių krikščionių demokratų są
jungos istoriją anglų kalba. Šis vei
kalas apima sąjungos veiklą nuo jos 
įsteigimo iki dabartinių dienų išeivi
joje, trumpai paliesdamas Lietuvos 
istoriją ir geografiją. Jis netrukus 
bus išleistas JAV.

“DARBININKO” 60 metų sukak
tuviniame koncerte Niujorke, Kul
tūros Židinyje, dalyvaus jauna Kana
dos lietuvaitė sol. Anita Pakalniš
kytė iš Hamilton, Ont. Koncetras 
įvyks 1976 m. balandžio 24 d.

AUŠRA STASIŪNAITĖ, mezzo - 
sopranas, Vilniaus konservatorijos V 
kurso studentė, Tbilisyje įvykusiame 
VII sąjunginiame M. Glinkos jaunų
jų dainininkų konkurse laimėjo pir
mąją premiją, kuri taip pat buvo pa
skirta Uralo konservatorijos studen
tui P. Zverevui ir Alma Atos konser
vatorijos studentui A. Dniševui. Pas
tarasis laimėjo ir diplomą už geriau
sią rusų klasiko M. Glinkos romansų 
atlikimą. Konkurse dalyvavo apie 150 
dainininkų. A. Stasiūnaitė, S. Vai- 
džiūnaitės klasės auklėtinė, pirmavo 
visose konkurso varžybose. Jai 
akompanavo R. Čepinskas.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA, Vil
niaus operos tenoras, grįžo iš gast
rolių Vengrijoje. Budapešto operos 
teatre jis atliko pagrindinius tenoro 
vaidmenis P. Čaikovskio “Eugeni
jaus Onegino" ir G. Puccini “Toscos” 
operų spektakliuose, Hercogo vaid
menį — Miškolce gastroliavusios 
Debreceno operos G. Verdi “Rigolet- 
to” spektaklyje. Televizijos koncerte 
V. Noreika dalyvavo su N. Rimskio - 
Korsakovo “Sadko” ir P. Čaikovskio 
“Eugenijaus Onegino” arijomis.

RESPUBLIKINIUOSE PROFSĄ
JUNGŲ KULTŪROS RŪMUOSE įvy
kusiame novelės vakare savo kūri
nius skaitė rašytojai A. Pocius, V. 
Rimkevičius, R. Šavelis. Apie šį pro
zos žanrą kalbėjo literatūros kritikas 
S. Lipskis. Lietuvos Teatro Draugi
jos grupė, vadovaujama P. Bielskio, 
suvaidino dvi teatralizuotas J. Grušo 
ir V. Rimkevičiaus noveles.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE lapkričio 6 d. buvo paminė
tas Juozo Karoso 85-tasis gimtadie
nis. Jo kūrinius atliko Vilniaus ope
ros solistai I. Argusticnė, R. Tuma- 
levičiūtė, V. Kuprys, pianistės R. 
Karosaitė, V. Dabkutė, smuikininkas 
P. Juodišius, violončelistas A. Pal- 
šauskas ir pats autorius. Su jo kū
ryba supažindino muzikologas V. 
Juodpusis. Sukaktuvininką sveikino 
Lietuvos Kompozitorių Sąjungos 
pirm. V. Laurušas, pavaduotojas S. 
Vainiūnas, muzikologai, kompozito
riai, buvusieji J. Karoso mokiniai.

KOMPOZ. EDUARDAS BALSYS, 
grįžęs iš tarptautinio muzikos festi
valio “Varšuvos ruduo—75”, disku
sijų klubo susirinkime Vilniaus 
kompozitorių namuose papasakojo 
savo įspūdžius, pagrojo į plokšteles 
įrašytų naujausių lenkų kompozito
rių kūrinių.

VALSTYBINIS KAUNO CHORAS, 
vadovaujamas P. Bingelio, gastrolia
vo Minske. Išvykos programon jis 
buvo įtraukęs M. K. Čiurlionio, B. 
Dvariono, J. Karoso, J. Juzeliūno, J: 
Bašinsko, T. Makačino, rusų ir Va
karų klasikų kūrinius.

REŽ. ALGIRDO ARAMINO vado
vaujama filmuotojų grupė baigia 
naująjį Lietuvos kino studijos meni
nį filmą "Apelsinmedžių giraitė”, 
kuriam scenarijų parašė G. Kano
vičius ir I. Fridbergas. Dalį filma
vimo darbų teko atlikti jūroje. Fil
mo dekoratorė — dail. Violeta Ku- 
likienė, režisorė — Rita Liaudans- 
kienė. Pagrindinius vaidmenis atlie
ka aktoriai — Rimgaudas Karbolis, 
Valdas Jatautis, Valentina Speran- 
tova ir Dalia Storyk. Filme pasa
kojama apie taurią motiną, kuri ka
ro metais neteko vienintelio sūnaus, 
bet gilioje senatvėje išsaugojo nuo
širdžią meilę visiems žmonėms.

M. K. ČIURLIONIO ŠIMTĄSIAS 
GIMIMO METINES Leningrado te
levizija paminėjo specialiu jo gyve
nimo spektakliu, parašytu ir reži
suotu aktoriaus V. Charitonovo. Jis 
taipgi atliko ir pagrindinį M. K. 
Čiurlionio vaidmenį.

LIETUVOS STYGINIS KVARTE
TAS, vadovaujamas E. Paulausko, 
grįžo iš gastrolių Rumunijos sostinė
je Bukarešte. Kvartetas taipgi kon
certavo Jasuose, dalyvavo festiva
liuose “Klužanų muzikinis ruduo” ir 
“čibinium”.

MOKSLŲ KANDIDATO DISER
TACIJĄ apie lietuvių ūkininkų dra
bužius XIX šimtmetyje ir pirmojoje 
XX šimtmečio pusėje apgynė Lietu
vos Mokslų Akademijos istorijos in
stituto etnografijos skyriaus moks
linė bendradarbė Vida Kulikauskie
nė. Medžiagos disertacijai ji jieško- 
jo archyvuose, muzėjuose, bibliote
kose, 1966-74 m. ekspedicijose sutel
kė apie 7.000 drabužių bei jų dalių 
aprašų iš 411 vietovių. Disertaciją 
papildo 38 nuotraukos, 152 piešiniai, 
15 žemėlapių, ankstyvesnių tyrinėji
mų įvadinė apžvalga. Pirmajame sky
riuje V. Kulikauskienė nušviečia vy
riškų drabužių kitėjimą sąlygojusius 
veiksnius, antrajame — atskirų dra
bužių dalių medžiagos, sukirpimo ir 
nešiosenos vietinius savitumus, tre
čiajame — vyrų galvos dangą, ket
virtajame — kasdieninį bei išeiginį 
namų darbo apavą. Jos oponentais 
Lietuvos Mokslų Akademijos istori
jos instituto mokslinėje taryboje bu
vo prof. dr. Pranė Dundulienė ir d.-. 
Klemensas čerbulėnas. Jų teigimu, 
disertacija yra pirmas toks išsamus 
vyriškų drabužių tyrinėjimas, kuris 
bus labai naudingas, kuriant lietuvių 
vyrų tautinius drabužius įvairioms 
progoms.

LIETUVOS AKLŲJŲ DRAUGIJOS 
kamerinis choras, vadovaujamas Ri
mo Zdanavičiaus, veiklos penkmetį 
paminėjo sukaktuviniu koncertu Vil
niaus filharmonijoje. Jo programon 
buvo įtraukti retai girdimi lietuvių 
kompozitorių, rusų ir Vakarų Euro
pos klasikų kūriniai. V. Kst.
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamų 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
W College St., Toronto, Ont. , Te|_ 532.3400

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 9Vi%
Antradieniais 10-3 f pensijų s-tas 8’/4%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 7’/a% 
Ketvirtadieniais 10-7 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 E asmenines 9’/2%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto 91/2%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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, (*’*£X\t£g.)
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, 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 Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

' Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

OTEDLl A ll’c ETIIDC 406 Roncesvalles Ave. 
dltrftAHd runa 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 • Sav. P. Užbalis

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Alg. Kačanauskas, vertintojų komisijos pirmininkas, įteikia 1975. X. 19 muzikos kūrinių konkurse laimėjusiems 
premijas Brooklyno Kultūros Židinyje. Iš kairės: Vyt. Kerbelis — II premija $500 už “Lietuvišką siuitą”; se
suo Bernarda — III premija $300 už “Fantaziją liaudies tema”; Julius Gaidelis — I premija $750 už “Lietu
višką rapsodiją”. Premijų mecenatas — dr. J. Lenktaitis. Nuotr. P. Ąžuolo

VYČIO ŽINIOS
Jauniai A, 18 m., CYO krepšinio 

pirmenybėse nugalėjo St. Brigid ko
mandą 30:28. žaidė: R. Duliūnas 20, 
P. Ignatavičius, E. Sudeikis 4, E. Ba
lerinas, K. Krawczyk 4, P. Stauskas 
2, T. Ivanauskas. Prieš tai draugiško
se rungtynėse vytiečiai tą pačią ko
mandą nugalėjo 32:22.

Jauniai C, 14 m., tose pačiose pir
menybėse pralaimėjo St. Brigid 15: 
35. Žaidė: A. Radzevičius 3, J. Kar
pis 2, E. Augaitis 1, A. Kišonas 1, 
V. Grabauskas 6, R. Budrys. Jauniai 
D, 12 m., neatvykus St. Chris ko
mandai, rungtynes laimėjo be žaidi
mo.

Mergaitės C, 14 m., daro pažangą, 
žaisdamos tų pačių pirmenybių rung
tynes su B. Sacrament, pralaimėjo 
tik 1 tašku — 9:10. Sekančiose rung
tynėse jos nugalėjo John XXIII 
komandą 8:2. žaidė: L. Žilinskaitė, 
R. Slapšytė 6, R. Baliūnaitė 4, K. 
Šimkutė 1, I. Balsytė, L. Radzevi
čiūtė, A. Sinkevičiūtė 6, R. Joni- 
kaitė.

Sekančias rungtynes žaidžia jau

niai A gruodžio 10 d., 8.45 v.v., St. 
Mary’s mokykloje prieš Lourdes. 
Gruodžio 14 d., 2 v.p.p., Givins mo
kykloje jauniai D žais su St. Chris ir 
7.30 v. St. Mary’s mokykloje jauniai 
C su St. Monica. Mergaitės C žais 
sekančias rungtynes: gruodžio 12 d., 
8 v.v., Givins mokykloje su John 
XXIII; gruodžio 14 d., 3 v.p.p., King 
Edward mokykloje su St. Chris ir 
gruodžio 19 d., 8 v.v., King Edward 
mokykloje su B. Sacrament.

Klubo biuletenis nr. 6, neseniai 
pasirodęs, apima praėjusios vasaros 
klubo veiklą ir taip pat dalį naujojo 
sezono. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Moterų krepšinio komanda lapkri
čio 25 d. žaidė su Toronto AC mote
rų krepšinio komanda. Aušrietės lai
mėjo 60:35. Gruodžio 2 d. aušrietės 
laimėjo prieš Toronto Thristy’s 57: 
46. Taškus laimėjo R. Brien-Biršto- 
naitė 14, D. Klimaitė ir S. Ranonytė 
po 13, L. Jull-Kėkštaitė 7, J. Simo
naitytė 4, M. Rost-Romanovaitė ir R. 
Sapijonienė po 3. Ši krepšinio ko-

Bronė Rukšėnienė užriša gerojo darbo mazgelį savo dukrelei skautei Elytei
Hamiltone Nuotr. M. Borusienės

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

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629

Čia gausite lietuviškų knygų,

Telefonas 471-1424
plokštelių, odos, medžio dirbinių.

Ypoč didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

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

Meistriškos darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

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

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

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

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, didelis daržas, garažas; prašo $53.000.

REIKALINGAS PIRMAS MORTGIČIUS: reikia pinigų pirmam mort- 
gičiui — apie $35.000; mokas 12% palūkanų; 3 ar 5 metam, atviras. 
Skambinkite A. Garbeniui.

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.

manda, vadovaujama Albino Puzerio, 
žaidžia Toronto York moterų krepši
nio lygoje. Aušrietės dar nepralai
mėjo nė vienų rungtynių ir yra pir
moje vietoje. Sėkmės ir toliau! V.M.
Ateitinininkų žinios

Bendros ateitininkų Kūčios įvyks 
Prisikėlimo parapijos salėje gruo
džio 14, sekmadienį, 4 v.p.p. Kvie
čiami visi jaunučiai, moksleiviai, 
studentai, sendraugiai ir visų ateiti
ninkų tėvai. Bus giedamos giesmės 
ir trumpa kalėdinės nuotaikos pro
grama. Norintieji dalyvauti prašomi 
iš anksto paskambinti Z. Stravins
kienei tel. 248-4958, nes reikalinga 
iš anksto žinoti dalyvaujančių skai
čių.

Ideologiniai moksleivių kursai bus 
Dainavoje nuo gruodžio 25 d. iki sau
sio 1 d. Norintieji vykti prašomi kiek 
galima greičiau skambinti Rimai 
Gustainytei tel. 445-4621.

“Ateities” žurnalas prašo visus, 
kurie dar yra skolingi už prenume
ratą, tuojau atsilyginti. Tai visų atei
tininkų pareiga. Prenumeratą gali
ma sumokėti ir Toronte B. Čepaitie
nei, kuri surinkusi iš torontiškių 
persiųs administracijai Čikagon.

Skautų veikla
• Gruodžio 1 d. Mindaugo dr-vės 

sueigoje paskelbtos skilčių gerojo 
darbelio varžybos Kalėdų laikotarpy
je. Skiltys gauna taškų už ligonių 
lankymą ligoninėse, už dovanėles 
nepasiturinčiom šeimom, už parašy
tus Švenčių sveikinimus nepažįsta
miems ir kitus gerus artimo meilės 
darbelius. Varžybos baigiamos su 
pirmąja dr-vės sueiga po Naujų Me
tų. šiomis varžybomis skautai prati
nami praktiškai tarnauti artimui.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
bendros Kūčios bus gruodžio 21 d., 
5 v.p.p., didžiojoje Prisikėlimo salė
je. Kviečiami skautininkai-kės, skau
tai vyčiai, vyr. skautės, akademikai - 
kės, tėvų k-tas ir Romuvos valdyba.

• Kaikur sėkmingai veikia prieš- 
skautiško amžiaus 3-6 m. mergaičių 
būreliai, vadovaujami patyrusių va
dovių. Kilo mintis tokius būrelius 
organizuoti prie “Šatrijos” tunto. 
Jau yra kelios kandidatės. Jas re
gistruoja D. Barzdžiūtė tel. 661-0342 
ir S. Kazilevičiūtė tel. 669-1733. Siū
loma tuo susidomėti šeimoms.

• Gruodžio 15 d., 7 v.v., Prisikė
limo salėse sueigos — Mindaugo dr- 
vės, jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės ir 
vilkiukų. Tėvai prašomi pasirūpinti, 
kad vaikai sueigas lankytų regulia
riai. C. S.

• Į vilkiukų eiles įstojo dar du 
nauji kandidatai — R. Dauginis ir A. 
Karosas. Už geriausią lapų rinkinį I 
vietą laimėjo Rimas Karpis, II — J. 
Siminkevičius, III Algis Nausėdas. 
Sekanti vilkiukų sueiga įvyks gruo
džio 15 d., 7 v.v., Prisikėlimo par. 
Parodų salėje.

ŠYPSENOS
Koks skirtumas?

— Koks skirtumas tarp kapi
talistinių ir komunistinių pasa
kų?

— Kapitalistinės pasakos vi
sada prasideda žodžiais “kadai
se buvo”..., o komunistinės — 
“ateityje bus”...

Nesusipratimas važiuojant
Mergina savo draugui:
— Dėl Dievo meilės, naudok 

abi rankas.
— Negaliu, nes viena ranka 

užimta vairavimu ...
Viename krašte

— Ar komunizmo sistema ga
li būti įvesta viename krašte?

— Taip, gali, bet tada geriau 
kitame krašte gyventi.. .

Parinko Pr. Alš.

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

Taupyk ir sko linkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9!/j% už 2 m. term. dep.
83/i% už 1 m. term. dep.
7’/2% už taupymo s-tas
8%% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 11

PARAMA
IMA:

9’/i% už asm. paskolas 

9’/į % 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).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P 1A6

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

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

1 113 Dundas St. W., -y ■ rnn EJCd Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 eh J-5'5-'’4'’4 NUOLAIDA

LITHO-ART SPAUSTUVĖ ‘va'rūs ,s7dos___________________________ __ darbai: leidiniai,

971 College St., Toronto 4, Ontario programos,
visi verslo bei

Telefonas: 533-4363 rekiominiai
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

CHOLKRIl
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

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

įkainojimas — namų drauda

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

NAUDOKITĖS PASLAUGOMIS TŲ, 
KURIE SKELBIASI “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”



Daugiakultūriškumas 
yra pastovi 
vyriausybės politika
John Munro, kaip daugiakultūrių reikalų ministeris, nurodo daugiakultūriškumo linkmę visuose 
Kanados valdžios departamentuose. Jis specialiai domisi daukiakultūre programa valstybės 
sekretoriaus departamente ir taip pat federacinės vyriausybės agentūrų programomis, 
skirtomis jo politikai vykdyti.

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS DEPARTAMENTE 
Daugiakultūrė programa yra skirta padėti bei 
skatinti kultūriniam vystymuisi visų Kanados 
grupių, norinčių išsaugoti savo kultūrinį lobį ir juo 
praturtinti Kanadą. Sekančios programos padeda 
siekti to tikslo:

PAGALBA ETNINĖM GRUPĖM
Ši programa teikia profesijonalų pagalbą grupėms 
viso krašto ir vietiniu mastu organizacijos ir 
komunikacijos srityse.

KANADIŠKOS TAPATYBĖS PROGRAMA
Ji siekia stiprinti mažumų grupių kultūrinį 
identitetą, skatinti didesnį supratimą bei pažinimą 
kultūrinio Kanados įvairumo per rankdarbius, 
teatrą, etninio meno festivalius ir literatūrą.

ETNINĖS KANADOS STUDIJOS
Vadovaujant patariamajam etninių Kanados 
studijų komitetui, sudaromos programos tirti 
etninėm studijom Kanadoje. Patariamasis 
komitetas taip pat administruoja vizituojančių 
profesorių ir lektorių programą Kanados 
unversitetuose.

NEOFICIALIŲ KALBŲ MOKYMO PRIEMONĖS 
Ši programa parūpina lėšas paruošti ir pagaminti 
mokymo priemones kalbų klasėms.

DAUGIAKULTŪRIŲ CENTRŲ PROGRAMA 
Padeda savanoriškom grupėm organizuoti 
daugiakultūrius centrus vietinėse bendruomenėse.

IMIGRANTŲ INTEGRAVIMO PROGRAMA 
Padeda įvairiom grupėm, teikiančiom pagalbą 
imigrantams, kad galėtų pilniau dalyvauti 
kanadiečių visuomenėje. ----- ---------------------------------j

PROJEKTAMS REMTI PROGRAMA
Skiria lėšas savanoriškom grupėm ir tuo būdu 
remia jų daugiakultūrę veiklą.

VALSTYBINĖJE FILMŲ VADYBOJE 
Valstybinė Filmų Vadyba, kaip savo įnašą į 
daugiakultūrę programą, yra pagaminusi apie 400 
filmų 19 įvairių kalbų. Tie filmai yra nemokamai 
gaunami Valstybinės Filmų Vadybos raštinėse 
šiuose miestuose: Vankuveryje, Winnipege, 
Toronte, Montrealyje, Otavoje ir Halifakse.
VALSTYBINIAME ŽMOGAUS MUZĖJUJE 
Valstybinis Žmogaus Muzėjus Otavoje renka 
istorinę medžiagą visų Kanados etnokultūrinių 
grupių tradicijų. Muzėjus turi surinkęs daug 
meniškų rankdarbių, jrekorduotų magnetofono bei 
vaizdinių juostų ir filmų. Specialus dėmesys 
kreipiamas į liaudies architektūrą, namų baldus, 
primityvią maisto gaminimo techniką ir 
rankdarbius, tradicinus pasakojimus, šeimos ir 
bendruomenės gyvenimą, šventes bei apeigas. 
Rengiamos kultūrinės parodos, jų tarpe ir 
kilnojamosios.
VIEŠUOSE ARCHYVUOSE
Etninis Valstybės Archyvas rūpinasi suradimu bei 
apsauga etnokultūrinės medžiagos, kad ji 
nepražūtų ar nebūtų sužalota. Atitinkamų sričių 
specialistai pradėjo rinkti medžiagą reikšmingo 
bei svarbaus mūsų gyvenimo aspekto, kreipdamiesi 
į etnokultūrines organizacijas, sąjungas bei 
paskirus asmenis.
VALSTYBINĖJE BIBLIOTEKOJE
Valstybinė biblioteka suorganizavo daugiakalbę 
tarnybą. Jos tikslas — įsigyti knygas neoficialiomis 
kalbomis, vartojamomis Kanadoje, ir padaryti jas 
prieinamas per viešąsias bibliotekas; išplėsti 
turimus neoficialiom kalbom knygų rinkinius 
daugumoje bibliotekų. Pirmoji knygų siunta 
dešimtyje kalbų buvo išsiųsta iš Otavos 1975 m. 
kovo mėnesį. Planuojama pridėti kasmet penkias 
naujas kalbas prie turimųjų 70.
Norintieji pareikšti savo nuomonę arba gauti 
platesnių informacijų rašykite:
Multiculturalism, P.O. Box 366, Station A, Ottawa. 
Ontario K1N 8Z9

Hon. John Munro 
Minister Responsible 
for Multiculturalism

L'hon John Munro 
Minstre chargė 
du multiculturalisme

Niagara Falls, Ont.
GRAŽUS POBŪVIS. 1 Jurgio Gu- 

dinsko naujus namus lapkričio 29 d. 
susirinko apie pusšimtis senimo ir 
jaunimo. Broliai, seserys, jų vaikai, 
draugai ir bičiuliai. Esame matę ir 
buvę gražiuose namuose, dideliuose 
ir mažesniuose, bet J. Gudinsko na
mas nė kiek neperdedant jau yra 
tikras “palocius”. Šiuo metu tikriau
siai vertas apie ketvirtį milijono do
lerių. Su figūrinės grupės fontanu, 
dviejų augštų frontinėmis kolono
mis ir plačiu fasadu j krantus plau
nančią Niagaros upę. Namas pastaty
tas Niagaros parke prie pat Queens- 
ton kalno. Vidaus įrengimai irgi ne
kasdieniniai. J. Gudinskas yra tylus 
ir kuklus lietuvis. Visą tai pasiekė 
sunkiu darbu tabako ūkyje. Didžią
ją tos statybos darbo dalį atliko 
pats.

Namus pašventino kun. Juvenalis 
Liauba, OFM. Bendrą dovaną įteikė 
pobūvio rengėja sesers duktė Nijolė 
Žcliaznik. Akordeonu pagrojo brolio 
duktė Rūta Gudinskaitė, kuri studi
juoja Londone ir ten groja lietuvių 
tautiniams šokiams. Pobūvis praėjo 
labai gyvai ir įdomiai. Kor.

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS MI

NĖJIMAS lapkričio 22 d. slovakų sa
lėje praėjo įspūdingai. Paskaitinin
kas P. Karalius iš Klevelando skai
tė kruopščiai paruoštą paskaitą. Kle
velando LKVS Ramovės vyrų choras 
pasirodė ypatingai gerai ir susilau
kė audringų plojimų. Salė buvo be
veik pilna žmonių. Kitą dieną, sek
madienį, įvyko iškilmingos pamaldos 
už žuvusius kovoje už Lietuvos lais
ve bei nepriklausomybę. Organizaci
jos dalyvavo su vėliavom. Gilų ir 
išsamų pamokslą pasakė mūsų kle
bonas kun. Juvenalis Liauba, OFM.

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA 
sudaryta vien tik iš moterų. Ne to
dėl kad jau nebebūtų vyrų, bet todėl, 
kad tokiu būdu padvigubėja lietu
vybės darbo jėgos. Šiaip ar taip iki 
šio laiko tik kelios moterys tebuvo 
ir tebėra tvirtai įsitraukusios į vi
suomeninę veiklą. Dauguma dalyva
vo padėjėjų ar tik stebėtojų rolėje. 
Dabar moterys stovi pirmoje veiklos 
linijoje.

Buvusi vyrų valdyba atliko didelį 
lietuvybės darbą, nesigailėdama nei 
laiko, nei triūso, nei pinigo iš savo 
kišenės. Tad šių metų veikla gali 
būti ir tylesnė. Kad ir kukliai atlie
kant minėjimus, jų reikšmė nemažė
ja. Gerai dirba ramovėnai, šauliai, 
skautai, “Nemuno” jaunimas. Tad be
lieka mūsų pavyzdingoms moterims 
palinkėti gražiausios sėkmės! Kor.

WINDSOR, Ontario
JONAS KUNCAITIS serga ir gy

dosi ligoninėje. Kilme suvalkietis. 
Lietuvoje priklausė šaulių Sąjungai 
ir buvo aktyvus kovotojas su lietu- 
vos okupantais. Gyvendamas-Windso- 
re, priklausė Windsoro šaulių bū
riui, Dariaus ir Girėno klubui. Wind
soro šauliai ir Dariaus ir Girėno 
klubas linki J. Kuncaičiui greit pa
sveikti.

AKTYVŪS VISUOMENININKAI 
ir vaišingi Windsoro gyventojai Ba
lys ir Lydija Balaišiai pasistatė nau
ją rezidenciją. Ta proga Windsore 
gyvenančios lietuvės moterys suren
gė jiems įkurtuves. Namus pašven
tino, šeimininkus ir visus susirinku
sius pasveikino kun. D. Lengvinas. 
Jis džiaugėsi šeimininkų darbštumu 
ir linkėjo laimės. Bendruomenės 
vardu kalbėjo dr. C. Kuras. Jis taip 
pat džiaugėsi pasiektais laimėjimais 
ir ateityje linkėjo neprarasti darš- 
tumo. J. Kurienė įteikė šeiminin
kams lietuviškos duonos su druska 
ir sudėtines windsoriečių dovanas. 
Paskutinis kalbėjo M. Kizis, Wind
soro šaulių būrio pirmininkas. Jis 
dėkojo moterims už darbštumą ruo
šiant tradicinius pobūvius. Sveiki
no šeimininkus ir kalbėjo apie tra-
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VI. Pūtvio šaulių kuopos val

dyba “Paramos” banke atidarė 
lituanistinės stipendijos sąskai
tą nr. 4997 ir įnešė $200 auką. 
Kuopa yra pasiryžusi sudaryti 
stipendiją Kento universitete 
prie Klevelando, kur lietuvis 
studentas ar studentė galėtų pa
rašyti lituanistinį mokslinį dar
bą bakalauro, magistro ar dak
taro laipsniui gauti. Stipendijos 
tikslas: turėti lietuvį mokslinin
ką, kuris galėtų atstovauti lietu
viškiem reikalam svetimtaučių 
sferose. Kai artėja švenčių sezo
nas ir prasideda dovanų pirki
mas, šauliai prašo nepamiršti ir 
lituanistinės stipendijos. Aukas 
galima siųsti paštu: Lituanisti
nė stipendija, 1573 Bloor St. 
West, Toronto, Ont. M6A 1A6.

Inf.
Dail. Telesforas Valius gruo

džio 6 d. Toronto Maironio mo
kykloje. naudodamasis skaidrė
mis ir paveikslais, kalbėjo mo
kiniams apie dail. M. K. Čiur
lionį. Jo paskaitos mokyklos au
ditorijoje ramiai ir susidomėję 
klausėsi per 130 mokinių. Tokiu 
būdu mokykla paminėjo dail. 
M. K. Čiurlionio 100 metų gimi
mo sukaktį. Nuoširdus ačiū dail. 
T. Valiui.

Aštuntojo skyriaus mokiniai, 
paruošti auklėtojos L. Senkevi- 
čienės, gražia programa paminė
jo vysk. M. Valančiaus ir dail. 
M. K. Čiurlionio sukaktis per J. 
R. Simanavičiaus vedamą tele
vizijos valandėlę. Sulaukta gra
žių atsiliepimų. Vedėjas

Apie torontiečių “Gintaro” 
koncertą Hartforde “Darbinin
kas” išspausdino M. Petrauskie
nės aprašymą, lapkričio 28 d. 
numeryje. Jame sakoma:

Gausus būrys gražaus jaunimo spa
lio 18 atvyko iš Toronto į Hartfordą 
ir atliko sudėtingą ir puikią progra
ma Lietuvių Klubo salėj LB-nės su
rengtame koncerte — baliuje. Gin
taro ansamblio šokėjai šoko tauti
nius šokius, dainininkės dainavo, o 
darnus orkestras juos visus links
mai palydėjo. Žavi kūrinių interpre
tacija ir lygus balsų suderinimas bu
vo tikrojo grožio simbolis. Tai nuo
pelnas vadovų, kurie tą jaunimą taip 
gerai ir klasiškai paruošė. Ypač vi
sus žavėjo meniškai atliekami spal
vingieji tautiniai šokiai. ... Skonin
gai sutvarkyta koncerto salė buvo 
pilnutėlė publikos. Buvo ir nemaža 
vietinio jaunimo, taip pat svečių iš 
arčiau ir iš toliau. Vaišės Toronto 
svečiam buvo Jaunimo Klubo salėj. 
Programos dalyviai su savo vadovais 
vaišinosi ir linksmai dainavo, o mū
siškis jaunimas svečiam šeimininka
vo.

Daugiakultūrių reikalų minis
teris J. Munro gruodžio 7 d. kal
bėjo italų suvažiavime Hamilto
ne. Atsiliepdamas į etnokultūri
nių grupių priekaištus dėl keti
namo linkmės pakeitimo daugia- 
kultūrėje politikoje, jis pareiš
kė, kad mažiau lėšų numatoma 
folklorinei veiklai; daugiau jų 
ketinama skirti kovai su diskri
minacija, daugiakultūrėm prog
ramom CBC, filmų vadybai, ra- 
dijo-televizijos komisijai. — Tas

pats ministeris, atsakydamas į 
atstovo Orlikow priekaištą par
lamente Otavoje, kodėl naujasis 
posūkis nebuvo svarstytas dau- 
giakultūrėje taryboje, — pa
reiškė, kad tas klausimas buvo 
diskutuotas su įvairiom grupėm 
ir kad jos naujai linkmei yra pa
lankios. Matyt, ministeris J. 
Munro dar nepajuto neigiamos 
etnokultūrinių grupių reakcijos 
visoje Kanadoje.

Naujosios Demokratų Partijos 
— NDP vadas Ed Broadbent, 
gavęs telegramų iš etnokultūri
nių grupių ryšium su min. J. 
Munro užsimojimu pakeisti dau
giakultūrę vyriausybės politiką, 
iškėlė tą klausimą parlamente, 
bet aiškaus atsakymo negavo. 
Jis ta proga atsiuntė “T. Žibu
rių” redakcijai laišką, kuriame 
rašo:

NDP visuomet rėmė daugiakultūriš- 
kūmo sampratą. Mes esame tos pa
žiūros, kad Kanados vyriausybė tu
rėtų daug daugiau skatinti etninių 
bendruomenių projektus visose ša
lies srityse. Dėlto aš giliai susirūpi
nau paskaitęs informaciją, kad p. 
Munro, daugiakultūrių reikalų mi
nisteris, ketina pakeisti tų programų 
linkmę. Pastarosiomis dienomis ma
no kolega David Orlikow (Winnipeg, 
North) ir aš pateikėm vyriausybei 
skubos rezoliucijas tuo klausimu. 
... Jūsų pasisakymai šiuo svarbiu 
reikalu mielai laukiami.

Toronto ukraniečių moterų 
būrelis pradėjo budėjimą prie 
Sov. Sąjungos ambasados Otavo
je, protestuodamos prieš savo 
tautiečių moterų kalinimą Sov. 
Sąjungoje už religinius bei hu
manistinius įsitikinimus. Budė
tojos (septynios) kasdien vaikš
čioja su atitinkamais plakatais, 
tuo atkreipdamos praeivių ir 
spaudos bei televizijos dėmesį. 
Ukrainiečių veikėjos susisiekė 
telefonu su Sacharovu Maskvo
je ir sužinojo kalinamų ukrai
niečių moterų pavardes. Sacha
rovas suminėjo ir Violos (Nijo
lės) Sadūnaitės pavardę. Šiuo 
metu ji yra kalinama koncentra
cijos stovykloje. Jos adresas: Ni
jolė Sadūnaitė, Mordovskaja 
ASSR, 431200 Tenguševskij 
raj., pos. Baraševo, učr. Ž. X 
385/3-4.

Ta proga primintini ir kiti lie
tuviai. nuteisti už religinius beĮ 
tautinius jsitkinmus: Povilas 
Petronis, Mordovskaja ASSR, 
431200 Tenguševskij raj., pos. 
Baraševo, učr. Ž. X 385/3-4. 
Petras Plumpa, Permskaja obl., 
čusovskij raj., pos. Kučino, učr. 
V. S. 389/36-2. Juozas Gražys, 
Permskaja obl., čusovskij raj., 
pos. Kučino, učr. V. S. 389/36.

Nauja...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Taipgi išrinkta nauja VLIKo 
valdyba: dr. Kęst. Valiūnas, dr. 
Bronius Nemickas, Antanas Sa
balis, Jurgis Valaitis, Bronius 
Bieliukas, Algis Vedeckas.

Naujon valdybon nebeįėjo: J. 
Audėnas, Aleks. Vakselis, Vyt. 
Radzivanas.

Simons television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundas požeminio. • Prieš pirkdami 

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

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE

Sudbury, Ontario
MŪSŲ PARAPIJOS PARENGI

MAS bus gruodžio 21, sekmadienį, 
didžiojoj Christ the King šventovės 
salėj, kur būna lietuviškos pamaldos. 
Pradžia 2.30 v.p.p. Aplankys vaiku
čius Kalėdų senelis su dovanomis. 
Giedrutės Poderytės vadovaujama 
tautinių šokių grupė “Ramunėlė” pa
šoks tautinių šokių. Bus tradicinis 
vaikų stalas, kur vaikučiai galės ne
mokamai pasivaišinti. Ta proga bus 
ir choristams nemokamas vaišių sta
las. Be to, veiks ir bendras bufetas, 
kur visi galės gauti kavutės ir kito

kių gėrimų. Maloniai kviečiu visus 
Sudburio ir apylinkės lietuvius gau
siai dalyvauti metinėje parapijos 
šventėje. LB Sudburio apylinkės val
dyba paskyrė $30 vaikų dovanėlėms.

A. RUKSIAI gražiai atšventė si
dabrinę savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Be sudburiškių, pagerbtuvėse 
dalyvavo jo mamytė iš Toronto ir ki
ti giminės. Pagerbtuvės įvyko Naugh
ton, Ont., už septynių mylių į vaka
rus nuo Sudburio, kur pernai vasarą 
užbaigė pasistatyti naujus namus. Il
giausių metų ir sėkmės naujoj vie
toj. Kun. Ant. Sabas

dicijų reikšmę medžiagos sudvasini
mui. Pabaigoje įteikė Windsoro šau
lių dovanas. Balys Balaišis priklau
so Windsoro šaulių būriui ir yra 
būrio sekretorius. Windsorieciai lin
ki B. L. Balaišiams būti laimingais 
naujuose namuose ir nepamiršti pa
vergtos tėvynės. Vanduolis

Ar jūsų vaikai jau lanko litua 
nistinę mokyklą?

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.
335 Roncesvalles Avė.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Automobiliai, motociklai, sklb. mašinos, televizijos 
priimtuvai, Šaldytuvai ir piniginiai pažymėjimai (certificates). Jų per
siuntimas bus nutrauktas gruodžio 15 d.

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sgžiningai ir greitai patarnaujame.

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

,7/aTa Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

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

Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir 
antrų mortgičių 
sudarymas

FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor

mmm
Balio Maskeliūno Įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.

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

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W., 

Toronto, Ontario 
M6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

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 vol. vok. Šeitadienioii 
nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik >u>itarut 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

DANTE Namų —Gyvybės 
iRwuKnRvk Automobilių 
______________ ________________Komerciniai

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

— Ilgametei lietuvių katalikių mo
terų draugijos veteranei Onai Jonai
tienei ir buv. šios parapijos skyriaus 
pirmininkei, švenčiančiai 75 metų 
amžiaus sukaktį, nuoširdžiausi linkė
jimai — gausios Augščiausiojo pa
laimos ir dar daug laimingų metų.

— Artėjant Kalėdų šventėms, pra
šoma pranešti ligonius ir pagalbos 
reikalingas šeimas. Kat. moterų dr- 
jos narės, o taip pat kaikurie asme
nys yra pasiruošę aplankyti bei pa
gelbėti.

— Kalėdinės plotkelės gaunamos 
sekmadieniais po pamaldų Anapilio 
salėje.

— Bilietai į N. Metų sutikimą 
Anapilyje gaunami sekmadieniais po 
pamaldų. Įėjimas asmeniui — $13, 
studentui ir pensininkui — $10. No
rint vietas užsakyti telefonu, prašo
ma skambinti J. Jasinevičiui 769- 
5075.

— Už a.a. Antaną Čirūną vienerių 
metų mirties sukakties proga pamal
dos šį šeštadienį, 10 v.r., Prisikėlimo 
par. šventovėje.

— Sv. Mykolo katedros berniukų 
mokyklos tradicinis koncertas bus 
šį šeštadienį ir sekmadienį Massey 
Hall.

— Staynerio ir Wasagos apylinkių 
lietuviams pamaldos bus gruodžio 
21, sekmadienį, 3 v.p.p., Staynerio 
kat. šventovėje.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v.r. 
už Juozą Kriaučiūną, 11 v. už a.a. 
Antaną Cirūną ir a.a. Pijų Matukaitį.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Antradienį šventovės patalpose 

renkasi parapijos taryba.
— Trečiadienį, 7 v.v., šventovėje 

repetuoja jaunimo choras.
— Ketvirtadienį — konfirmandų 

pamokos 6.30 v.v. ir 7.45 v.v. šven
tovėje.

— šeštadienį šventovėje, 7.30 v.v., 
bus rodomos G. M. Šerno skaidrės iš 
šventosios žemės (Izraelio), kurią 
jis su žmona neseniai aplankė. Ypač 
Advento metu patartina šio pobūvio 
nepraleisti. Po to bus moterų drau
gijos kavutė. Visi esate nuoširdžiai 
kviečiami. Skaidrės bus tai pat ro
domos gruodžio 15 d., 8 v.v., anglų 
par. kontekste.

— Kun. Paupero pamokslų knygas 
bei “Tėviškės” par. choro plokšteles 
platina p. šturmienė prieš arba po 
pamaldų sekmadieniais. Tel. 769- 
6431.

— Šį sekmadienį, gruodžio 14 d., 
9.30 v.r., pamaldos su šv. Komunija.

— Advento apmąstymo vakaras 
bus gruodžio 20 d., šeštadienį, 7 v.v., 
pas p. Lorencienę, 65 Marion St.; ti
kimės gausių dalyvių.

— Jaunimo pamaldos bei Kalėdų 
eglutė š.m. įvyks gruodžio 21 d., 1.30 
v.p.p.

— Kūčių vakaro pamaldos su šv. 
Komunija prasidės 7 v., Kalėdų ryto 
pamaldos — 9.30.

Ryšium su daugiakultūrių 
reikalų ministerio J. Munro pa
reiškimu spaudoje, kuriame jis 
užsimojo pakeisti ligšiolinę vy
riausybės politiką ir pagrindinį 
dėmesį bei lėšas skirti kovai su 
diskriminacija, daugelis tauti
nių grupių pasiuntė protesto te
legramas premjerui Trudeau. 
Tai padarė KLB krašto valdyba, 
Toronto apylinkės valdyba ir 
Kunigų Vienybė (suvažiavimo 
proga).

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel.
533- 8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A,
NORTH PALM BEACH kurortinia
me mieste, prie gražios upės ir golfo 
lauko, saulėtoje Floridoje, parduo
dami nauji 2-jų miegamųjų ir 2-jų 
prausyklos kambarių butai (condo
miniums), maždaug po 1.200 kv. pė
dų dydžio kiekvienas. Keturi butai 
po $32.800, kiti brangesni taip pat 
parduodami už pirmo mortgičiaus 
skolą (statybininkas subankrotavo). 
Maži įmokėjimai. Atvira skola 25 
metam iš 8'/į %. Smulkesnių infor
macijų teirautis pas Praną Barauską 
743-0100. Frank Barauskas Ltd., 
Realtor.

FLORIDOJE, St. Petersburge, par
duodamas medinis 4 butų namas 
(condominium). Geras pirkinys ke
liem asmenim arba šeimom. Atskiri 
įėjimai, elektros skaitliukai, prau
syklos. Sklypas 75-130 pėdų, galima 
pastatyti 8 automobilius. Netoli van
dens ir miesto centro. Kaina — 
$18.500. Metinės pajamos — $6.000. 
Teirautis: 1936 — 16 th Ave. North, 
St. Petersburg, Florida, USA.
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.
MIKOLAINIS 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
— Praėjusį sekmadienį 11.30 kon- 

celebracinėse Mišiose organizuotai 
dalyvavo KLK Moterų Draugijos mū
sų parapijos skyrius savo metinės 
šventės proga. Po Mišių buvo susi
rinkimas ir agapė, kurioje narės ir 
viešnios vaišinosi ir klausė dr. M. 
Arštikaitytės - Uleckienės paskaitos 
apie akis.

— Nuoširdžiai užjaučiame Stefani
ją Majauskienę, Lietuvoje mirus jos 
sesutei; taip pat Joną Genį, Lietu
voje mirus jo broliui.

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

— Choro repeticijos — ketvirta
dieniais, 7.30 v.v., Muzikos studijoje.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos — sekmadieniais, 
po 10 v. Mišių pas seselės.

— Automobilius galima sekmadie
niais pasistatyti Neilsono fabriko 
aikštėje, 277 Gladstone. Iš autoaikš- 
tės galima išeiti tiesiog j Rusholme 
Pk. Cres. Atdara 9.30 - 1.30 v.p.p.

— Šventovės atnaujinimo darbai 
tebevyksta. Esame dėkingi visiems 
už aukas ir darbą.

— Ateitininkų Kūčios bus gruo
džio 14 d., 4 v.p.p., didžiojoje par. sa
lėje. Apie dalyvavimą pranešti p. 
Stravinskienei 248-4958 iki gruodžio 
10 d. Skautų Kūčios — gruodžio 21 
d. taip pat didžiojoje salėje.

— 1976 m. knygos formos kalen
dorius bus greitai išsiuntinėtas vi
siems. Kaina $2. Kalendorių išleido 
par. tarybos finansinė sekcija. Pel
nas eina parapijai.

— Uždaras rekolekcijas vyrams 
King City rekolekcijų namuose gruo
džio 12-14 d.d. vedė marijonas kun. 
J. Duoba iš Čikagos. Dalyvavo per 
20 vyrų.

— Mišios šeštadienį, 8 v. — už 
Juozą, Joną ir Oną Lukoševičius, už- 
pr. B. Pabedinskienės; 8.30 v. — už 
Pijų Juraitį, užpr. A. šeškuvienės;
9 v. — pensininkų intencija; 9.20 v.
— už Mečį Senkevičių, užpr. V. Sen- 
kevičienės; 10 v. — už Antaną Ci
rūną, užpr. B. čirūnienės; sekmad., 
8 v. — už parapiją; 9 v. — už Povilą 
ir Veroniką, užpr. M. Stundžienės;
10 v. — už Bronių Čepaitį, užpr. K. 
Čepaičio; 11.30 v. — už Juozą Marti
naitį, užpr. S. Martinaitienės; 7 v.v.
— už Stasį Vaitiekūną, užpr. B. Vai
tiekūnienės.

Lietuvių Namų žinios
— Gruodžio 5 d. Gedimino Pilies 

menėje įvyko “Varpo” choristų po
būvis. Dalyvavo per 60 asmenų. Dau
gumą sudarė jauni, Kanadoje užau
gę žmonės.

— Praėjusį sekmadįenį popietėje 
susirinko per 200 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė R. ir I. Repšiai iš 
Ancaster, Ont., Alf. Juozapavičius iš 
Hamiltono.

— Vytauto Didžiojo menėje gruo
džio 6 d. įvyko Toronto Universiteto 
Lietuvių Studentų Klubo šokių va
karas. Dalyvavo apie 150 studentų. 
Šokių muzika buvo gera. Gaila tik, 
kad šokiuose mažai tedalyvavo York 
universiteto ir kitų augštųjų mokyk
lų lietuvių studentų.

— Kūčių vakarienės metu bus ir 
meninė programa. Ją atliks solistai 
V. Žiemelytė ir V. Verikaitis. Akom
panuos J. Govėdas. Kūčių vakarienė
je kviečiami dalyvauti visi lietuviai. 
Pakvietimus reikia įsigyti iš anksto, 
kad šeimininkės žinotų kiek maisto 
pagaminti.

— N. Metų sutikimo baliaus pa
kvietimus reikia įsigyti iš anksto LN 
raštinėje, nes vietos ribotos.

— Hamiltono lietuvių teatras “Au
kuras” 1976 m. sausio 17, šeštadienį, 
Karaliaus Mindaugo menėje vaidins 
A. Rūko komediją "Bumbulis ir 
Dundulis”. Po vaidinimo bus šokiai.

— LN biblioteka yra remiama, 
knygomis daugelio lietuvių. Pr. sa
vaitę Bronius Žolpys padovanojo 18 
knygų. Biblioteka jam labai dėkoja.

— Praėjusį sekmadienį Gedimino 
Pilies menėje įvykęs Toronto Lietu
vių Pensininkų Klubo bazaras buvo 
labai sėkmingas: lankytojų daug, be
veik visi pyragai suvalgyti, visi lo
terijos bilietai išparduoti ir dauge
lis rankdarbių išpirkta. Bazaro iš
vaizda sudarė parodos įspūdį.

— LN nario įnašus įmokėjo: E. Je- 
lenski ir Augustas Paulionis po $100, 
P. Laurinaitis paaukojo $10, Linda 
Juodvalkytė, Silvija Juodvalkytė ir 
Vilius Juodvalkis (visi jaunuoliai) 
po $1.

Dail. Reginos Žiūraitienės pa
veikslų paroda Oakvillės miesto 
galerijoje rado atgarsį ir kana
diečių visuomenėje. Ją aplankė 
gana daug nelietuvių, o vietos 
laikraščių korespondentai para
šė informacinius straipsnius. 
“Oakville Journal Record” lap
kričio 26 d. išspausdino dvi nuo
traukas su rašiniu “Realism is 
popular again”. Jame autorius 
pastebi žiūrovų polinkį grįžti į 
natūralų meną, nes abstraktinis 
menas jau nusibodęs. Be to, jis 
pateikia žinių apie pačią daili
ninkę. Kitame vietos laikrašty
je “The Oakville Beaver” lap
kričio 26 d. informacinį rašinį 
išspausdino Dale Wilson ir pri
dėjo vieną nuotrauką iš paro
dos. Jame autorius laiko daili
ninkės tapybą impresionistine 
ir iškelia jos meilę Kanados 
gamtai.

Montrealio Lietuvių Studentų Sąjunga maloniai kviečia visus 
dalyvauti dvyliktojoj tradicinėj 

ŽIEMOS 
stovykloj

PROGRAMA įvairi — pritaikyta prie 
slidinėjimo ir kitokio žiemos sporto 
Laurentidų kalnuose.

KAINA: $75 ({mokėjimas $40 prieš 
š.m. gruodžio 18 d.), įskaitant nak
vynę, pusryčius, vakarienę, sportinius 
bei pramoginius užsiėmimus

INFORMACIJA IR /MOKĖJIMAI: 
Saulius B rikis, 815 Leduc, St. Laurent, 
Quebec, H4L 2S5, Canada; tel 514- 
744-4543; arba: Vilija Malciūtė 514- 
727-5189

SS
&

1975 m. gruodžio 28 -
1976 m. sausio 2 d.

L’Auberge de la Perdriere viešbutyje, St. Donat, Quebec

Visi kviečiami iš arti ir toli į NAĮIIĮJ lyiFTĮI

SUTIKIMA
Toronto Lietuvių Namuose
Šilta vakarienė, šaltas bufetas, pyragai, kavutė, 12 v. 
šampanas — tik už $15 asmeniui, už $10 studentui. 
Gros visų mėgstamas orkestras, veiks baras.

LN valdyba ir LN Moterų Būrelis

Gruodžio 31 d., g
8 valandą vakaro, 2
Karaliaus Mindaugo menėje,2 
1573 Bloor St. W. 2S
Stalai numeruoti. Bilietai: S
L. Namuose 533-9030 ir M
pas valdybos narius. g

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis — gruodžio 9 d., 
7.30 v.v., Lietuvių Namuose.

Paveikslų paroda. Š.m. gruo
džio 13, šeštadienį, Toronto Lie
tuvių Namuose, 1573 Bloor St. 
W., Gedimino pilies menėje 
įvyksta mūsų žymaus meninin
ko Petro Bugailiškio iš Čikagos 
lietuviško stiliaus dailės paro
da. Parodos atidarymas — 11 
vai. ryto, lankymo valandos nuo 
11 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Gruodžio 14, sekmadienį, paro
da tęsiama Prisikėlimo parapi
jos Parodų salėje nuo 12 iki 5 
vai. po pietų. LAS Kanados

vietininkijos valdyba
LAS Kanados vietininkijos 

suvažiavimas — posėdis įvyksta 
šių metų gruodžio 13, šeštadie
nį, Toronto Lietuvių Namuose. 
Posėdžio pradžia — 1 v.p.p. Su
važiavimo vakarienė su progra
ma prasideda 6 vai. vakaro, į 
kurią maloniai kviečiami atsi
lankyti ir Sąjūdžiui prijaučian
tieji. Valdyba

Toronto Maironio mokyklos 
Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 
21, sekmadienį, 3 v.p.p., Lietu
vių namuose. Į programą yra 
įjungta daug mokinių, todėl ji 
bus įvairi. Joje bus dainos, de
klamacijos, trumpas vaidinimas 
ir kiti paįvairinimai. Aplankys 
ir Kalėdų senelis, kuris visus 
vaikus apdovanos dovanėlėmis. 
Atskirų dovanų šį kartą senelis 
nesutiks įteikti, nes tada mažiau 
gavusieji jaučiasi nuskriausti. 
Visi lietuvių kolonijos vaikai, jų 
tėveliai ir kiti maloniai kviečia
mi Kalėdų eglutėje dalyvauti. 
Įėjimas — laisva auka.

Tėvai, kurių vaikai atlieka 
programą, turi jausti ypatingą 
pareigą laiku vaikus pristatyti į 
salę. Kalėdų atostogoms moki
niai bus paleisti gruodžio 13, 
šeštadienį, 12 v. Vedėjas

Metinis Anapilio sodybos kor
poracijos susirinkimas įvyko 
gruodžio 7 d. Anapilio patalpo
se. Pranešimus padarė korpora
cijos pirm. A. Rinkūnas, vice- 
pirm. kun. P. Ažubalis ir ižd. A. 
Matulaitis. Daugiausia laiko bu
vo skirta Anapilio sodybos sta
tutui, kuris šiame susirinkime 
buvo apsvarstytas ir priimtas. 
Naują valdybą pagal statutą su
daro septyni asmenys. Iš korpo
racijos iniciatorių ir steigėjų pa
siliko: A. Rinkūnas, kun. P. 
Ažubalis, J. Andrulis, D. Ker
šienė, P. Bražukas ir A. Valiu
lis; naujai išrinktas G. M. Šer
nas. Naujoji valdyba pareigo
mis pasiskirstys dar prieš Kalė
das. Bendriems Anapilio reika
lams spręsti numatyta sudaryti 
Anapilio taryba, į kurią įeitų pa
rapijos, Anapilio korporacijos, 
moterų, vyrų ir jaunimo pada
linių atstovai.

Sekantis “TŽ” numeris, t.y. 
51-52, bus kalėdinis. Jis išeis 
gruodžio 18 data. Jame bus iš
spausdinti paskirų asmenų, or
ganizacijų, institucijų sveikini
mai. Pokalėdinis numeris dėl 
švenčių neišeis. Naujų, t.y. 1976 
metų, pirmas numeris išeis sau
sio 1 d. data. Malonius skaityto
jus kviečiame siųsti prenumera
tos pinigus, nes pašto streikas 
gerokai išsekdino leidėjų ištek
lius.

Lietuvių E van gelikių Liutero- 
nių Moterų Draugija Kalėdų 
švenčių proga “T. Žiburiams” 
paaukojo $25. Joms už tai reiš
kiame nuoširdžią padėką.

LIETUVIŲ NAMŲ valdyba kviečia 
visus lietuvius dalyvauti bendroje

KŪČIŲ vakarienėje 
viršutinėje Lietuvių Namų salėje 
gruodžio 24, trečiadienį, 7.30 v. v. 
Bus atitinkama programa ir Kalėdų senelis 
Vaikams iki 10 m. — dalyvavimas nemokamas, 
jaunimui 10-18 m. — $2, suaugusiems — $6.
Bilietai gaunami L. Namuose, “Paramoj” ir pas valdybos narius

LN VALDYBA

MŪSŲ 25-RIŲ METŲ VEDYBINĖS SUKAKTIES 
proga vietoje įprastinio pobūvio-baliaus aukojame $100 
“Tėviškės Žiburiams”.

Per šv. Mišių auka Anapilyje 1975 m. gruodžio 25 d. 
11 v. r. išreikšim didžia savo padėka už gyvybę, sveikatą ir 
palaimą', kuri lydėjo mus iki šiol.

Jei kuris iš mūsų draugų norėtų prisiminti mus šia 
proga, tepaaukoja ir savo trupinėlį lietuviškai spaudai.

Nuoširdžiai Jūsų —
ALDONA ir PETRAS VILUČIA1

Kanados L.K. Kunigų Vieny
bės suvažiavimas įvyko gruodžio 
2 d. Prisikėlimo par. posėdžių 
kambaryje. Draugijos pirm, 
prel. J. Tadarauskas suvažiavi
mui pirmininkauti pakvietė kun. 
Ant. Sabą iš Sudburio, sekreto
riauti kun. A. Prakapą, OFM. 
Paskaitą apie kunigą lietuvių 
visuomenėje skaitė KLK Cent
ro pirm. dr. J. Sungaila. Po dis
kusijų buvo apsvarstyti parapi
jų veikla lienčiantys ir kiti klau
simai. Nutarta pasiųsti protesto 
telegramą Kanados premjerui 
ryšium su nepriimtinu posūkiu 
daugiakultūrės veiklos srityje. 
Suvažiavime dalyvavo tik Onta
rio prov. dirbą kunigai — 6 dio- 
ceziniai ir 5 vienuoliai pranciš
konai.

“Gintaras” nuoširdžiai dėkoja 
S. Kuzmui už paskyrimą $500 
ansamblio veiklai. P.p. Kuzmai 
yra vieni iš “Gintaro” krikšto tė
vų ir nuolat remia ansamblį. 
Šiuo metu, be $500 dovanos, jie

km sės aacsca ra £«»=£»««» s®
į PADĖKAS
•j Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pilnai pasitikėjo mu-
5 mis ir 19 metų siuntė į Lietuvę bei kitur įvairius siuntinius, 
g dovanas per mūsų įstaigę "Baltic Exporting Co."

2 Visę laikę skelbėm, kad sęžiningai ir greitai patarnauja- 
g me. Šiandienę dar kartę galime patvirtinti,kad sęžiningumas ir .. 
g greitumas pas mus buvo pirmoje vietoje. Mes išėjom į pensija $
6 ir šių įstaigę pardavėm ponams S. ir F. Janavičiams, kurie nuo g
s 1975 metų birželio mėnesio pabaigos tęsia šį verslę ir stengia- « 
S si taip pat sęžiningai ir greitai patarnauti. Jie praplėtė krau-® 
g tuvę ir turi didesnį prekių pasirinkimų. K
2 Mes gerai pažįstame p.p. Janavičius ir pilnai juos reko- ® 
2 menduojame bei prašome visus ateityje siųsti savo siuntinius R 
g į Lietuvę tiktai per savininkus ponus Stasį ir Filomeną Janavi- g 
M čius, lietuviškų jų įstaiga "Baltic Exporting Co.", 482 Ronces- tS 
g valles Ave., Toronto, Ont. M6R 2N5. g

Dirbusi pas mus 17 metų p. H. Klimienė ir toliau lieka 
g dirbti šioje įstaigoje. g
g Baigdami norime pakartoti pono J. Vaičeliūno straipsnio $ 
m paskutinių eilučių tik du žodžius: "laikykimės vienybės" ("Tė- te 
* viškės Žiburiai" nr. 47, 1975). »
S «
h Dar kartę dėkojame ir linkime visiems džiaugsmingų šv. V? 
S Kalėdų ir laimingų naujų metų, ponams Janavičiams — sėk- S 
S mės versle, o poniai H. Klimienei — būti ir toliau ištikima® 
g šio verslo savininkams. R
2 Su gilia pagarba, S
SI ®Stefanija ir Aleksas Kalūzos g
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apmokėjo “Gintaro” uniformų 
ženklus (“crests”) $150 vertės.
— Metiniame “Gintaro” baliuje 
1976 m. vasario 28 d. Lietuvių 
Namuose programą atliks To
ronto ir Montrealio “Gintaras”
— šokėjai, dainininkai, orkest
rai. Numatomas 200 jaunimo 
dalyvavimas programoje. Bend
riems baliaus šokiams gros 
Montrealio studentų orkestras 
“Perkūnas”, vadovaujamas A. 
Lapino. Šiame baliuje šokėjai 
atliks naujus šokius, kurie yra 
numatyti šokti 1976 m. šokių 
šventėje Čikagoje. — “Ginta
ras” apjungia žymią dalį Toron
to lietuviško jaunimo. Čia jie ne 
tik mokosi tautinių šokių, dai
nų, bet taip pat bendrauja vie
ni su kitais ir kuria lietuvišką 
ateitį. “Gintaras” yra vertas vi
sų lietuvių dėmesio ir paramos
— kiekviena auka jo veiklai yra 
prasmingas įnašas lietuvybės iš
laikymui. k.r.

s s

"Litas”, kaip ir kiti bankai, šiais 
metais per ilguosius Kalėdų ir 
Naujų Metų savaitgalius bus už
darytas ketvirtadieniais, penktadie
niais, šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Pirmadieniais ir antradieniais veiks 
įprastomis valandomis. Trečiadienių 
valandos pakeičiamos sekančiai: 
Aušros Vartų skyrius veiks nuo 9 
v. iki 5 v., o Rosemonto skyrius — 
nuo 12 iki 5 v.

S. Amerikos lietuvių studentų su
važiavimas pavyko gana gerai. Da
lyvavo daug studentų ypač iš JAV. 
Viešbutis nebuvo vienas iš geriau
sių, tačiau studentų nuotaikai nepa
kenkė. Ir šiame suvažiavime studen- 
tia domėjosi daugiausia pramoginiais 
renginiais. Paskaitos ir organizaci
niai dalykai liko antroje eilėje. 
Svarstant organizacinius reikalus, 
sunku buvo sudaryti kvorumą pagal 
konstituciją. Nežiūrint visų sunku

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einomqsios s-tos ................ 6.0% Asmenines 11.0%
Taupomąsias s-tas .............. 8.0% Nekiln. turto 10.75%
Term. ind. 1 m. 8.5% Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.

9.25%
9.75%

Investacines nuo 11%

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

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

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 vasarp 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.

“Tėviškės Žiburiams” vietoj 
kalėdinių sveikinimų atvirukais 
aukojo: $25: Jeronimas ir Ra
mutė Piciniai bei dukros; $20: 
Ona ir Zigmas Girdauskai, Salo
mėja ir Balys Sakalai, Morta ir 
Bronius Norkai.

$15: Vincas ir Irena Ignaičiai, 
Karolis, Aldona Rusinai ir šei
ma, Birutė ir Kazys Čepaičiai, 
Stasys Jaseliūnas, Anelė ir Jo
nas Puteriai, Jonas ir Zita Didž- 
baliai, Aldona ir dr. Aleksas Va- 
ladkos, Stasė Beržinskienė, Re
gina ir Jonas Žiūraičiai, Anta
nas ir Marija Basalykai, Kęstu
tis Norkus.

$10: Marija ir Antanas Au- 
linskai, kun. Ant. Sabas, Ona ir 
Antanas Jakimavičiai, Antanas 
ir Stefa Petraičiai, A. Čepaitis, 
Juozas Žiurinskas, Monika Ja- 
sionytė, Juozas ir Janina Šarū
nai, Antanas ir Monika Bumbu- 
liai, Bronius ir Kristina Žutau
tai, Elena Aukštakalnienė, Sta
sys Kuzmickas, Balys ir Stasė 
Matulevičiai, Jonas ir Rūta 
Kuprevičiai, Vytautas ir Irena 
Pečiuliai, Adolfas ir Teklė Se- 
koniai, Antanas Pūkas ir žmo
na, Adelė ir Jonas Birgiolai, Jo
nas ir Ona Ažubaliai, Feliksas 
ir Birutė Kasperavičiai, Vytau
tas ir Elena Krikščiūnai, Stasė 
ir Antanas Zimnickai, Liudas ir 
Elena Vaštokai, Juozas ir Geno
vaitė Mockai, Marija švelnienė, 
Stasė ir Mikas Petruliai, Irena 
ir Viktoras Priščepionka, Bro
nius Mikšys, Jonas, Bronė Mazi
liauskai ir dukra, Marija ir Sta
sys Šenferiai, Irena, Vidutė ir 
Petras Čiurliai, Anelė ir Tomas 
Žiliai, M. P. Šiūliai.

$6: Albertas ir Dara Jankū
nai; $5: Mikas Žaliauskas, Sofi
ja Pyževienė.

“Paramos” kredito koopera
tyvas praneša, kad šalia Pensijų 
Taupymo Plano (RRSP) nuo 
1976 m. sausio 1 d. bus priima
mi indėliai į “Home Ownership 
Savings Plan” (HOSP). Tai pla
nas, padedąs įsigyti namus 
tiems, kurie jų dar neturi. Kas
met į šį planą galima įdėti iki 
$1.000 ir už juos nereikės mokė
ti pajamų mokesčio. Maksimum 
suma šiam planui yra $10.000 
(sudėta per eilę metų). Parama 
už tuos indėlius mokės 814%. 
Norint pasinaudoti pajamų mo
kesčio lengvata 1975 metams, 
indėlius reikia įnešti iki 1976 
m. kovo 1 d. Smulkesnių infor
macijų galima gauti “Paramos” 
raštinėje. Užsisakiusieji IV seri
jos olimpines monetas prašomi 
atsiimti jas iš “Paramos”.

Kas aukoja lietuviškai spau
dai, remia gyvybines lietuvybės 
pastangas. 

mų, suvažiavimas buvo sėkmingas — 
apsvarstė organizacinius reikalus ir 
išrinko valdybą iš čikagiškių. Sekan
čių metų suvažiavimas teko bosto- 
niškiams, nors jo labai norėjo kle- 
velandiškiai. Šio suvažiavimo rengė
jai mano, kad tokio pobūdžio su
važiavimai nėra tinkama vieta rin
kimams ir kad juos reikėtų perkelti 
į studijų dienas, kur dalyvauja ma
žiau studentų, bet labiau domisi rim
tąja programa. Plačiau apie šį su
važiavimą bus parašyta “TŽ” kiek 
vėliau.

Montrealio lietuviai studentai ren
gia tradicinę žiemos stovyklą Lau
rentidų kalnuose nuo š.m. gruodžio 
28 d. iki 1976 m. sausio 2 d. Numa
tyta smagi programa. Studentai kvie
čiami iš anksto registruotis, nes vie
tų skaičius ribotas. Smulkesnės ži
nios apie šią stovyklą — šio puslapio 
skelbime. Kor.

N. Pradėtosios Marijos šven
tė, švenčiama gruodžio 8 d., yra 
ir katalikių moterų organizacijų 
metinė šventė. Lietuvos Kanki
nių parapijos katalikių moterų 
draugija Toronte surengė ją 
gruodžio 7, sekmadienį, Anapi
lyje. Narės su savo vėliava daly
vavo 11 v. pamaldose, o po jų 
mažojoj salėj susirinko kultūri
nei programai ir vaišėms. Iškil
mę pradėjo skyriaus pirm. S. 
Petraitienė įžanginiu žodžiu. 
Veiklos pranešimą padarė buvu
si pirm. R. Sirutienė, suminėda
ma įvairias veiklos sritis, paren
gimus ir gausias aukas — fon
dams, jaunimo kongresui, Bra
žinskams, spaudai, mokyklai, 
taut, šokių ansambliams, Anapi
liui, būsimai Lietuvos Kankinių 
šventovei. Šventės proga drau
gijos nares sveikino: dvasios va
das kun. P. Ažubalis, “Moters” 
red. N. Kulpavičienė, T. Seko- 
nienė, vėliavos kūmas dr. A. Va- 
ladka (įteikė ir $25 auką), Tau
tos Fondo Toronto apylinkės at
stovybės pirm. A. Firavičius, 
Anapilio Moterų Būrelio pirm. 
S. Aušrotienė, sesuo Michaelė, 
Anapilio sodybos korpor. pirm. 
A. Rinkūnas. Paskaitą apie he
rojinę kovą dabartinėje Lietu
voje skaitė kun. Pr. Gaida.

Po vaišių buvo pasveikinta O. 
Jonaitienė 75-ojo gimtadienio 
proga kaip viena iš lietuvių ka
talikių moterų draugijos atstei- 
gėjų Kanadoje ir apdovanota 
gėlėmis. Išreikšta padėka žo
džiais ir gėlėmis buvusiai pirm. 
R. Sirutienei, uolioms draugijos 
darbuotojoms — M. Norkienei 
su Br. Norkumi, M. Žėkienei su 
J. Žėku. V. Ottienė padarė pra
nešimą apie Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Moterų Organizacijų 
Sąjungą, dalyvaujančią tarptau
tiniame gyvenime, ir jos atsto
vių suvažiavimą Toronte.

šiemetė katalikių moterų dr- 
jos iškilmė Anapilyje buvo pir
moji. Joje gausiai dalyvavo na
rės su šeimomis ir eilė sveįjų.B.

Gaunamos knygos “TŽ” ad
ministracijoje: 1. P. Maldeikio 
monografija “Mykolas Krupavi
čius”, 493 psl., išleista 1975 m. 
Kaina — $15. 2. St. Barzduka 
Lietuvis savo tautoje, valstybė
je, bendruomenėje, 258 psl., iš
leista 1973 m. Kaina — $6. 3. 
Lietuvių kalbos žodynas mokyk
lai ir namams, 200 psl., išleistas 
1974 m. Kaina — $6. 4. Anatoli
jus Kairys, Karūna (istorinė dra
ma), 318 psl., išleista 1974 m. 
Kaina — $5. 5. Stasys Yla, Die
vas sutemose (religiniai lūžiai 
lietuvių gyvenime), 391 psl., iš
leista 1964 m. Kaina — $3. 5. 
Lithuanians in Canada, 390 psl., 
išleista 1967 m. Kaina $5.


