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Meno vadovai Į Pasaulio įvykiai Į
JAV PREZIDENTO RINKIMĖS NEŽYMIA PERSVARA laimėjo J. Car- 
teris, susilaukęs 51% balsų. G. Fordui teko 48';, senatoriui E. Mc
Carthy — r;. Nuo pat pradžios iki galo buvo išlaikyta ši propor
cija, liudijanti J. Carterio pirmavimą. Tačiau JAV prezidento rin
kimuose pagrindinis dėmesys tenka ne balsų skaičiui, o vadina
miems rinkiminės kolegijos balsams. Kiekviena valstija turi tiek 
rinkiminės kolegijos balsų, kiek JAV kongrese yra jos senatorių 
ir atstovų rūmų narių. Su Kolumbijos distriktu tokių balsų yra 
538. Tai reiškia, kad po prezidento rinkimų 538 valstijų delegatai 
dar kartą balsuoja už prezidentą, pagal tradiciją savo balsus ati
duodami tam kandidatui, kuris rinkimus yra laimėjęs jų valstijoje. 
Pergalei užsitikrinti reikia 270 rinkiminės kolegijos, balsų. Rin
kimuose išryškėjo apylygė kova •---------------------------------------

Šaltieji vėjai kartu su medžiu lapais nupūtė ir vasaros šilumą 
toli į pietus. Vėl susirinkome j miestus ir miestelius sekančiam 
žiemos sezonui, pilnam įvairių sukakčių, minėjimų, vestuvių, krikš
tynų, laidotuvių ir visokeriopos kultūrinės veiklos. Palikdami as
meninio pobūdžio renginius jų ruošėjams, sustokime ties kultūrine 
veikla, ypač ties vienu tos veiklos aspektu—meno vienetų reikalais.

Gražu matyti ir tautinio pasididžiavimo jausmu pasidžiaugti, 
kai scenoje pasirodo kuris nors mūsų meno vienetas. Ilgai plojame 
mergaitėms ir berniukams, moterims ir vyrams, aukojantiems 
daug laisvalaikio valandų mūsų tautinio meno ugdymui ir lietu
viškosios dvasios palaikymui. Teikiame gėles jų vadovams, po to 
einame su menininkais išgerti kavos puodelio ir pakilia nuotaika 
važiuojame namo.

Viskuo pasidžiaugę ir spaudoje viską gražiai aprašę, visdėlto 
retas iš mūsų rimčiau pagalvojame apie tuos žmones, kurie dva
sinės atgaivos šventes rengia, be kurių tokios šventės negalėtų 
įvykti, būtent, vienetų meno vadovus — mokytojus.

Pažiūrėkime į juos. Vienas kitas jų jau yra žilagalvis, kuriam 
poilsis būtų brangiausias už viską, bet jis visdėltb dirba su savo 
vienetu repeticijose, koncertuose, artimuose ir tolimuose. Kiti 
vadovai yra viduriniosios kartos žmonės, naujakuriai su mažais 
vaikais, kuriuos tenka net į repeticijas vežiotis, nes nėra kam jų 
namuose prižiūrėti. Yra vadovų gretose ir jaunimo, bebaigiančio 
mokslus, atitraukiančio savo brangias valandas nuo studijų; yra 
profesijonalų, kurių darbo valanda, ją perkant, daug kainuotų ... 
Ir visdėlto jie visi dirba su savo vienetais, lyg tos Vydūno vaidi
lutės, saugančios lietuviškojo meno ugnį ateičiai.

Daug yra tautiečių, bet nedaug meno vadovų, ir jeigu norime, 
kad su savo pasiaukojimu jie dar ilgai tesėtų, turėtume jausti pa
reigą padėti jiems dirbti. Sakau padėti, bet ne užmokėti, nes didelis 
jų dirbamas tautinis darbas nėra pinigais įkainojamas.

Padėti kuo, jei ne pinigais? — gal kas klaustų. Yra daug nė- 
piniginių dalykų, kurie padvelktų malonia šiluma. Paimkime ke
letą pavyzdžių. Niekas nesirūpina kaip vadovai atvyksta į repe
ticijas (ir jie to neprašo), bet liūdna žiūrėti, kai berniukas akordeo
nistas važiuoja “ant nykščio”, lyg neturėdamas savo tėvų, kurie 
galėtų jį atvežti. Liūdna girdėti, kai šokių vadovas, atvažiavęs į 
tolimą miestą su grupe autobusu, paprašo vietinį tautietį pavėžėti 
į valgyklą pavalgyti ir gauna atsakymą: “Deja, aš važiuoju ne į tą 
pusę”. Liūdna, kai nakvynėms paimamas blogiausias toje yy lpvėie 
esantis miesto viešbutėlis, o ir čia dalis kambarių, rezervuotų 
meno vienetui, savivališkai užimama kitų. Tais atvejais, kai nakvo- 
jama ne viešbutyje, o pas privačius asmenis, kurie ta proga ruošia 
pobūvį, — vargšai svečiai — vadovai, naktį autobusu važiavę, be
veik be miego sekančią dieną turi vadovauti repeticijai, o vakare 
— koncertui. Pasitaiko netgi tokių neįtikėtinų dalykų, kai vieneto, 
dalyvaujančio programoje, turi nusipirkti bilietą į po koncerto 
dalyvaujančio programoje, vadovas turi nusipirkti bilietą į toje 
pačioje salėje vykstančią vakarienę, nes "pas mus garbės svečių nė
ra, visi moka”. Tokių dalykų sąrašas būtų ilgas, bet ir to pakanka.

Pagaliau keli žodžiai vyresniesiems, kurių jaunimą meno va
dovai veda lietuvybės keliu. Kodėl užkrauname visus techniškuo
sius reikalus meno vadovams? Kodėl su meno vadovu nevažiuoja 
kartu ir koks nors administratorius, kuris tvarkytų visus techniš
kuosius reikalus, įskaitant vieneto priežiūrą, transportaciją, nak
vynes, susirašinėjimą koncertą ruošiant ir panašiai?

Atrodo, kad suorganizavimas vienetų administracijos jau yra 
pasidaręs degantis dienos reikalas. Jei tai nebus skubiai padaryta, 
meno vadovams pritruks kantrybės ir meno vienetai pradės irti. 
Nieko tada nepadės ir gausūs plojimai, nei vadovams teikiamos 
gėlės. A. Rinkimas

Premjeras P. E. Trudeau vėl 
nežymiai pertvarkė federacinį 
ministerių kabinetą, užpildyda- 
mas iš krašto apsaugos ministe
rijos pasitraukusio J. Richard- 
sono paliktą spragą. Jo vieton 
buvo paskirtas ligšiolinis minis- 
teris miestų reikalams B. Dan- 
sonas, o jo turėtą ministeriją 
perėmė A. Ouelette’as. Pastara
sis anksčiau yra buvęs korpora
cijų reikalų ministerių, bet pa
sitraukęs iš šių pareigų, kai bu
vo apkaltintas teismo orumo pa
žeidimu savo pastabomis. Jos 
buvo skirtos teismui, išteisinu
siam tris cukraus gamybos 
bendroves, apkaltintas suokal
biu užsitikrinti peraugštas kai
nas. Be to, jį sukompromitavo 
kreipimasis į anuometinį viešų
jų reikalų ministerį M. Drury 
su prašymu, kad būtų padaryta 
įtakos teismui. Premjeras P. E. 
Trudeau teigia, kad A. Ouelet
te’as dėl šių prasižengimų jau 
esąs pakankamai nubaustas ke
liais mėnesiais eilinio parlamen
to nario kėdėje. J. Richardsono 
pasitraukimas iš ministerių ka
bineto Manitobos provinciją pa
liko be atstovo ministerių kabi
nete. Dėl šios priežasties į kabi
netą ministerių be portfelio bu
vo įvestas parlamento narys J. 
Guay iš St. Boniface vietovės 
Manitoboje. Šiais pertvarkymais 
buvo išlaikytas tradicinis minis
terių balansas tarp Kvebeko ir 
prerijų provincijų.

Rinkiminiame Kvebeko par

lamento vajuje į pirmąsias pozi
cijas išplaukė 1974 m. priimtas 
įstatymas nr. 22, oficialia šios 
provincijos kalba pripažįstantis 
prancūzų kalbą ir įvedantis su
varžymus ateivių vaikams, kurie 
nori mokytis angliškose mokyk
lose. Jie turėjo išlaikyti stoja
muosius egzaminus, įrodančius 
pakankamą anglų kalbos mokė
jimą. Daug mokinių tokių egza
minų neišlaikydavo, o ir išlai
kiusieji nevisi patekdavo į ang
liškąsias mokyklas dėl riboto 
skaičiaus. Matydamas etninių 
grupių nepasitenkinimą, kvebe- 
kiečių sparatistų partijos vadas 
R. Levesque laimėjimo atveju 
pažadėjo laisvą angliškos ar 
prancūziškos mokyklos pasirin
kimą visiems dabartinių ateivių 
vaikams, bet neįsipareigojo pa
keisti angliškom mokyklom nu
statytos kvotos. Šis opozicinės 
partijos žingsnis privertė ir li
beralų premjerą R. Bourassą su
švelninti varžtus. Jis taipgi nu
tarė atšaukti stojamuosius egza
minus, anglų kalbos žinių patik
rinimą atliekant kuriuo nors ki
tu būdu. Be to, į angliškąsias 
mokyklas bus įsileisti tie vaikai, 
kurių brolis ar sesuo jau moko
si tokioje mokykloje, kad būtų 
išvengta vaikų skaldymo šeimo
se. R. Bourassa taip pat pažadė
jo pakeisti įstatymą ta prasme, 
kad anglų kalba prancūziškose 
mokyklose būtų pradėta dėstyti 
III skyriuje. Pravesti tyrimai 
liudija, kad anglų kalbos dėsty
mo pradinėse mokyklose nori

Okupuotoje Lietuvoje, Ablingos kaime, yra sukurta 30 paminklų — medžio skulptūrų atminti to kaimo gyvento
jams, kuriuos išžudė karo metu vokiečių kariuomenė 1941 m. birželio 23 d. Tai buvo kerštas už du vokiečių ka
reivius, kuliuos nužudė komunistų kariai prie Ablingos. Nuotraukoje, paimtoje iš knygos “Ablinga”, vaizduojama 
lietuvė, pasakojanti savo kaimo tragediją. Kada panašūs paminklai bus sukurti sovietinių komunistų nužudy
tiems lietuviams Rainiuose, Pravieniškėse, Panevėžyje ir kitur?

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Balt iečių laisvės gynėjai
Spalio 14 d. Stockholme po

sėdžiavo baltiečių komitetas, 
svarstęs metinius veiklos pra- 
nešimusi Tai pati seniausia bal- 
tietiškojo bendradarbiavimo or
ganizacija, veikianti laisvajame 
pasaulyje. Skandinaviškasis bal
tiečių komitetas, kurio pastovi 
būstinė Stock holm e, buvo 
įsteigtas 1943 m. balandžio mė
nesį ir nuo to laiko veikia be 
pertraukos. Pačioje pradžioje jį 
sudarė 4 baltiečiai ir 4 švedai. 
Iniciatyviniam branduoliui pri
klausė buvęs Lietuvos atstovas 
Skandinavijoje rašytojas Ignas 
Šeinius, latvis prof. F. Balodis, 
estai — buvęs min. pirminin
kas A. Rei ir prof. H. Perlitz, 
švedai — žydų kilmės istori
kas A. Schueckas, publicistas 
N. Bohmanas, profesoriai H. 
Eekas ir B. Nermanas. Pasta
rasis, žymus švedų archeologas 
ir įtakingas visuomenės veikė
jas, buvo tikrasis skandinaviš
kojo baltiečių komiteto Įkvėpė
jas ir jam sėkmingai vadovavo 
iki savo mirties 1971 m.

Ryžtinga iniciatyva
Prof. Nermano vadovauja

mas baltiečių komitetas Stock- 
didžioji prancūziškai kalbančių 
kvebekiečių dalis.

Bryce Mackasey, buvęs fede
racinis pašto ministeris premje
ro P. E. Trudeau liberalų kabi
nete, atkakliai gina tautinių ma
žumų reikalus Kvebeke. Nors 
šiuose rinkimuose jis yra prem
jero R. Bourassos liberalų kan
didatas, nevengia kritikos ir ašt
rių pastabų. Jis sakosi nesutik
siąs įsijungti į liberalų ministe
rių kabinetą, kol premjeras R. 
Bourassa tautines Kvebeko ma
žumas traktuos kaip antros kla
sės piliečius. Serbų bendruome
nei tartame žodyje B. Mackasey 
pabrėžė, kad tautinės mažumos 

(Nukelta į 6 psl.) 

holme ypač išplėtė savo veiklą 
pokario metais ir daug nuveikė 
Baltijos tautų laisvės reikalui, 
greitai ir veiksmingai reaguo
damas į tuos Įvykius, kurie ko
kiu nors būdu šį klausimą pa
liesdavo. Kai 1944 m. rudenį 
didžioji baltiečių pabėgėlių ban
ga pajudėjo į Vakarus, komite
tas organizavo jų globą Švedi
joje ir atkreipė tarptautinių or
ganizacijų dėmesį į šią proble
mą. Daugeliu atveju buvo krei
piamasi į Švedijos visuomenę, 
kai reikėdavo medžiaginės ir 
moralinės paramos, ginant Bal
tijos valstybių laisvės bylą, sie
kiant padėti konkrečiais atve
jais į sunkumus patekusiems 
baltiečiains, remiant ir organi
zuojant laisvuose kraštuose, 
pirmoje eilėje Skandinavijoje, 
apsigyvenusių Baltijos kraštų 
išeivių tautinę veiklą.

Paskelbti duomenys
Dabartinis generalinis komi

teto sekretorius estas ekonomis
tas Arvo Horm paskelbė platų 
apžvalgini straipsni apie komi
teto nuveiktus darbus per 33 
veikimo metus. Jis skirsto juos 
į penkis laikotarpius. Pirma
jam veiklos laikotarpiui 1943- 
55 m. buvo būdingas protestų, 
manifestacijų ir propagandos 
leidinių organizavimas. 1955- 
1962 m. buvo plečiami tarptau
tiniai ryšiai ir informavimas to
kių veiksnių, kaip Jungtinės 
Tautos, Europos taryba ir pa
vergtųjų Europos tautų organi
zacija. 1962-68 m. buvo už
megzti glaudesni ryšiai su už- 
europinėmis organizacijomis. 
Nuo 1967 m. stockholminio 
baltiečių komiteto atstovai da
lyvauja pasaulio antikomunisti
nės lygos (WACL) metiniuose 
suvažiavimuose (šiemet toks 
suvažiavimas įvyko P. Korėjos 
sostinėje Seoule).

Išvystytas bendradarbiavimas 
su tokiomis amerikiečių organi
zacijomis, kaip "Foundation for 
Foreign Affairs” ir “American 
Security Council” Čikagoje. 
1968-72 m. komiteto veikla sta
bilizavosi, pakeisti statutai, iš
plėstas organizacinis biuras. 
Komiteto veikla nesiriboja 
Skandinavija. Ypač glaudūs ry
šiai palaikomi su įvairiais euro
piniais sąjūdžiais: Europos ak
cijos komitetu Strasburge, Pan- 
Europos sąjunga Stuttgarte, 
Europos sąjūdžiu Paryžiuje, 
Europos žmogaus teisių ir apsi
sprendimo konferencija Lucer- 
noje ir Europos laisvės taryba 
Londone.

Komiteto atstovybės Norve
gijoje, Danijoje ir Suomijoje 
platina Baltijos kraštus liečian
čią informaciją. Mokslinio tyri
mo ir dokumentacijos reika
lams įsteigtos savarankiškos 
baltiečių archyvo ir baltiečių 
instituto įtsaigos Stockholme, 
daugiau ar mažiau susijusios su 
komiteto veikla.

1972-76 m. veiklai būdingas 
prisitaikymas prie naujos tarp
tautinės padėties ryšium su di
džiųjų valstybių įtampų mažini
mo politika ir Europos saugu
mo bei bendradarbiavimo kon
ferencijos darbais Ženevoje ir 
Helsinkyje. Komitetas išplatino 
apie 25.000 egz. memorandumo 
aštuoniomis pasaulio kalbomis. 
Išspausdintos dvi laidos “The 
Baltic States 1940-1972”. Komi
teto išleistų ir išplatintų leidi
nių apie Baltijos kraštus sąra
šas būtų labai ilgas.

Šiuo metu baltiečių komite
tui Stockholme vadovauja šve
das dr. Birger Hagardas. Iš lie
tuvių į komitetą įeina: dr. K. 
Čeginskas, lėkt. J. Lingis, ar- 
chit. J. Pajaujis ir inž. V. Vil
kenas.

A. Leinbergas 

tarp prez. G. Fordo ir J. Carte
rio dėl rinkiminės kolegijos bal
sų. Tik gerokai po vidurnakčio 
J. Carteris su septyniais Missis
sippi balsais pasiekė 272, palai
dodamas prez. G. Fordo viltis. 
Gerokai vėliau paaiškėjo ir jo 
pasiektas laimėjimas Ohio vals
tijoje, rinkiminės kolegijos bal
sų skaičių padidinęs iki 297. 
Oregono valstijoje dar ir šian
dien trūksta galutinių rezultatų, 
kol bus įjungti už valstijos ribų 
balsavusių jos 3.500 gyventojų 
duomenys. Tačiau prez. G. For
do laimėjimas Oregone neturės 
jokios įtakos, nes J. Carteris jau 
yra užsitikrinęs aiškią rinkimi
nės kolegijos balsų persvarą. 
Nemažos įtakos rinkimams kai- 
kuriose valstijose turėjo senato
rius E. McCarthy, surinkdamas 
po keletą tūkstančių balsų. Jie 
greičiausiai būtų tekę J. Carte- 
riui ir būtų leidę jam laimėti 
daugiau tokių valstijų, kur prez. 
G. Fordas pasiekė labai nežymią 
pergalę.

NAUJASIS PREZIDENTAS
J. Carteris, 51 metų amžiaus, 

yra baigęs JAV karo laivyno 
akademiją Annapolyje, buvęs 
atominio povandeninio laivo ka
rininkas. Pasitraukęs iš karinės 
tarnybos, perėmė iš 1953 m. 
mirusio tėvo žemės riešutų ūkį 
Georgia valstijoje. 1962 ir 1964 
metais jis buvo išrinktas į šios 
valstijos senatą. 1966 m. buvo 
nesėkmingu kandidatu į Geor
gia valstijos gubernatorius, bet 
1970 m. šiuos rinkimus laimėjo. 
Taigi, visa jo patirtis yra susie
ta su vienos valstijos politika. 
Kandidatuoti į JAV prezidentus 
J. Carteris apsisprendė 1972 m. 
ir nuo to laiko šiam tikslui in
vestavo daug pastangų bei pini
go. Demokratų partijoje jam te
ko plaukti prieš srovę, nes pa
grindinius verpetus sudaro šios 
partijos politikai Vašingtone. 
Kandidatūrą jam užtikrinio 17- 
lika laimėtų pirminių rinkimų 
įvairiose valstijose, kur jis pa
sirodė esąs populiaresnis už de
mokratų veteranus. Tose varžy
bose prez. G. Fordas turėjo sun
kiai grumtis su buvusiu filmų 
aktorium ir Kalifornijos guber
natorium R. Reaganu. Savo kan
didatūrą prez. G. Fordas užsitik
rino labai nežymia balsų persva
ra, liudijančią jo menką popu
liarumą net pačių respublikinin- 
kų eilėse. Labai galimas daly
kas, bent dalis R. Reagano šali
ninkų prezidento rinkimuose 
balsavo prieš G. Fordą ir prisi
dėjo prie jo pralaimėjimo.

PEREINAMASIS LAIKOTARPIS
Valdžios pasikeitimas įvyks 

1977 m. sausio 20 d. Prez. G. 
Fordas, pripažindamas savo pra
laimėjimą, ligi to laiko pažadėjo 
pilną bendradarbiavimą su pre
zidento pareigoms išrinktu J. 
Carteriu. Valstybės sekr. H. Kis- 
singeris specialiomis telegramo
mis įspėjo visus JAV ambasado
rius ir konsulus vengti betkokių 
politinių spėliojimų santykiuose 
su užsienio valstybių vyriausy
bėmis. Paskutiniąsias 10 savai
čių prez. G. Fordo vyriausybė 
tęs savo ligšiolinę liniją, retnda- 
ma sąjungininkus, kovodama su 
priešų užmačiomis. Ypatingų 
pasikeitimų JAV užsienio poli
tikoje nesitikima ir su prez. J. 
Carterio atėjimu, išskyrus, žino
ma, H. Kissingerio pasitrauki
mą. Naujuoju valstybės sekreto
riumi gali būti paskirtas dabar

tinis J. Carterio patarėjas Zbig- 
niewas Brzezinskis, Kolumbijos 
universiteto profesorius, augęs 
Montrealyje ir ten baigęs McGill 
universitetą, ar kuris nors kitas 
patyręs politikas. Televizijos de
batai liudija, kad užsienio poli
tikoje prez. G. Fordas niekada 
nebuvo tvirtas, bet tvirtumo ne
turi ir J. Carteris. Visdėlto spė
jama, kad naujasis prez. J. Car
teris pats stengsis vadovauti už
sienio politikai ir vengs pirmuo
ju smuiku grojančio valstybės 
sekretoriaus, kokiu buvo H. Kis- 
singeris, pasižymėjęs nuolaido
mis Sovietų Sąjungai. JAV se
nate ir atstovų rūmuose demo
kratų ir respublikininkų santy
kis liko beveik nepasikeitęs. Tai
gi, prez. J. Carteriui turėtų būti 
lengviau dirbti su JAV kongre
su, kuriame užtikrintą persvarą 
turi jo partija — demokratai.

ATLEIDO GENEROLUS
V. Vokietijos krašto apsaugos 

ministeris G. Leberis atleido iš 
pareigų karo aviacijos viršinin
ką gen. Itn. W. Krupinskį ir jo 
pavaduotoją gen. mjr. K. H. 
Frankę už aviacijos garbės pa
žeidimą. Jiedu gynė buvusio 
pik. H. U. Rudelio dalyvavimą 
veteranų suvažiavime. Pastara
sis II D. kare buvo daugiausia 
medalių gavęs vokiečių lakūnas, 
vadovavęs smingamųjų bombo
nešių “Stuka” daliniui, paskan
dinęs sovietų karo laivą, sunai
kinęs apie 500 sovietinių tankų. 
Jis buvo sužeistas, neteko kojos, 
bet skraidė su viena koja. Pro
blemą sudaro pik. H. U. Rudelio 
pokarinė veikla su naujųjų na
cių grupėmis. Pasak gen. mjr. 
K. H. Frankės, netikslu būtų ig
noruoti pik. H. U. Rudelį, kai 
V. Vokietijos parlamentas į sa
vo narių eiles yra įsileidęs buvu
sius komunistus.

POLITINIAI KALINIAI
Disidentų komitetas Maskvo

je, sekantis Helsinkio konferen
cijos pažeidimus, vakariečiams 
žurnalitsams įteikė 32-jų politi
nių kalinių sąrašą. Jie buvo su
imti, komitetui pradėjus veikti 
praėjusį pavasarį. Nuteistųjų 
tarpe yra keturi Rygos uosto 
darbininkai — S. Frolovas, J. 
Varna, M. Larčenkovas ir A. 
Goldbergas, organizavę streiką, 
protestuojantį prieš mėsos trū
kumą ir kompartijos visose val
gyklose įvestą savaitinę žuvies 
patiekalų dieną. Sąraše taipgi 
yra leningradiečiai dailininkai 
O. Volkovas ir J. Rybakovas, ap
kaltinti antisovietinių šūkių ra
šymu ant valdinių pastatų sie
nų. A. Sacharovas su pora šimtų 
intelektualų pasirašė peticiją, 
reikalaujančią visuotinės am
nestijos politiniams kaliniams, 
nuteistiems už jų religinius, po
litinius bei tautinius įsitikini
mus. Sovietų teismai Oriole ir 
Smolenske paskyrė mirties 
bausmes septyniems asmenims, 
apkaltindami juos sovietų par
tizanų bei kitų kalinių žudymu 
H D. karo metais. Oficialiai skel
biama, kad jie buvo nacių bend
radarbiai. Stebėtis ir abejoti bet
gi verčia faktas, kad jiems su
sekti ir išaiškinti prireikė ištiso 
trisdešimtmečio. Vienas nuteis
tųjų esąs A. L Suchačevas, va
dovavęs vokiečių kalėjimams 
Roslavlyje ir Bobruiske, kas- 
Roslavlyje ir Bobruiske. Ten jis 
su savo talkininkais kasdien su- 
šaudydavęs po 15-30 kalinių, 
daug jų nužudydavęs dujomis.
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Moterys, moterys...
Pilni laikraščiai, žurnalai 

straipsniu apie moteris, kovo
jančias už savo teises, pripaži
nimą, geresnes pozicijas.

Kiekvienas judėjimas randa 
kraštutinių pasekėjų, ir juokin
gi "išsilaisvinimo" atvejai gal 
labiau įstringa 'atmintin bei su
kelia vyrų pajuoką. Tačiau iš
skyrus kaikuriuos kraštutinu
mus, moterys visai su pagrin
du nerimsta ir kelia balsą. Sia
me žemyne moterų bruzdėji
mas smarkesnis, negu kitur, 
nes niekur taip žemai moteris, 
kam individas, nebuvo nusmuk
dyta. kaip čia. Ir anksčiau, ir 
dabar moteris čia yra pirmiau
sia tik sekso simbolis, ne žmo
gus, ne dra'ugas, ne asmenybė. 
Dar labai neseniai mergaitės, 
draugaudamos su berniukais, 
bijodavo parodyti, kad turi bet- 
kokias smegenis. Jų vaidmuo 
buvo šypsotis ir sakyti "taip”. 
Paprastai kai žmonės perdaug 
nukrypsta į vieną pusę, po kiek 
laiko švytuoklė smarkiai pasi
suka į kitą pusę. Dabar kaiku- 
rios moterys nori Įrodyt, kad 
tarp moters ir vyro jokio skir
tumo iš viso nėra.
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Mes, lietuvės, niekad nesijau- 
tėm labai prispaustos, tad 
mums nebuvo ir tokio didelio 
reikalo vaduotis iš vyriškos 
vergijos pančių. Gal čia turi 
Įtakos ir sena mūsų istorija. 
Germaniškose tautose vakarie
čių kultūra moterį garbino ar
ba kaipo šventąją, arba laikė 
pagundų šaltiniu. Tuo tarpu 
Lietuvoj, atrodo, moteris nebu
vo niekinama, todėl ir vėliau 
mūsų kultūroje išliko moteriai 
pagarba, lygiateisis traktavi
mas. Mes tad nelabai domimės 
šių laikų perversmais, kuriuos 
kelia moterys, nes, kaip sakiau, 
niekad nesijautėm prispaustos.

O visdėlto pasidomėt ir pa- 
diskutuot šias idėjas reikėtų, 
nes mūsų dukterys yra šio kraš
to idėjų augintinės ir gal taip 
pat išgyvena moteriško identi
teto krizę.
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Kalbėdamos apie moteris ap
lamai, žvilgterėkim ir į save, 
lietuves moteris visuomeninėje 
ir kultūrinėje veikloje.

Jei mūsiškė kultūra ir papro- 
ročiai mūsų nenustūmė į antra
eilių piliečių eiles, tai savo pa
syvumu mes pačios stengiamės 
save sumenkint. Mes gerbiam 
savo profesijonales, savo meni
ninkes nemažindamos jų nuo
pelnų. ypač todėl, kad jos mo
terys, ne vyrai. Tačiau kultūri
nėje ar visuomeninėje veikloje 
mums tenka daugiausia šeimi
ninkių ar tarnaičių vaidmuo.

Pažiūrėkim gerai į visuome

Gertrūdai Lumbienei
atsiskyrus su šiuo pasauliu, giliame liūdesyje liku
sius — jos vyrą VYTAUTĄ, sūnus — VIRGINIJŲ 
su žmona ir GEDIMINĄ nuoširdžiai užjaučiame 
bei kartu liūdime —

A. B. Steponavičiai
Hamilton, Ont. »
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ninę savo veiklą. Visos svar
biausios lietuviškos institucijos 
ir organizacijos yra vyrų ran
kose, išskyrus vieną kitą narę 
vadovybėje. Jie planuoja, o 
mus paprašo iškepti pyragus ir 
susodinti svečius. Pyragų kepi
mas irgi yra menas, kuriuo mes 
didžiuojamės, bet kai tai pasi
daro vienintelis veikimas, nusi
bosta.

O veiklių, energingų moterų 
labai daug. Taip pat praktika 
parodė, kad moterys daug tai
kiau, sklandžiau tarpusavy su
sitaria, daug organizuočiau vis
ką suplanuoja ir Įgyvendina. 
Kodėl mes tad apsiribojam dau
giausia patarnavimu baliuose ir 
minėjimuose? Mes nenorim vy
rų išstumt iš jų pozicijų ir ne- 
žadam atsisakyti su jais bend
rai veikti, tik norėtumėm 
primint ir jiems, ir sau, kad 
esam lygiateisiai bendruome
nės nariai ir galim kaikur pa
naudot savo protą, ne tik ran
kas.

Darbų, kur galėtumėm pasi
reikšti, yra labai daug. Ar ne
galėtų būti pvz. Toronte ir ki
tur šeimininkavimo kursai, lie
tuvių kalbos kursai, paskaitos, 
diskusijos, pasidalinimas minti
mis apie įdomias knygas, poe
zijos skaitymas ir daug panašių 
dalykų. Kodėl šalia balių ir po
būvių mes mažai ką grynai kul
tūrinio besugebam suorgani
zuoti? Ar jėgas išeikvojam sta
lus bepuošdamos, ar perdaug 
užsidarėm atskiruose būreliuo
se ir išsklaidėm savo jėgas?

Dirbti atskiruose būreliuose, 
atskirose grupėse yra labai ge
ras dalykas. Juo daugiau drau
gių kartu su tavim dirba, juo 
greičiau ir geriau viską nuveik
si. Juo daugiau būrelių, draugi
jų, grupių, juo Įvairesnis gyve
nimas. Tik negerai, jei tos gru
pės ar būreliai visiškai užsida
ro savo veikime, jei atsiranda 
net tokių, kurios sako: “Aš į tos 
grupės ar organizacijos renginį 
niekad kojos nekelsiu.” Tai 
menkystė.

Ir atskirai dirbdamos visdėl
to kartais turėtumėm pasi
kviesti kultūrinių pajėgų iš ki
tos grupės, retkarčiais susieiti 
bendrai pasidalinti visoms mo
terims rūpimais klausimas — 
šeimos, vaikų, mokyklų, sveika
tos ir pan. Ar mes ir toliau su
sitikusios viena kitai tik tiek te- 
galėsim pasakyt: "Susitiksim 
sekančiam baliuje prie pyragų 
stalo?’’b. Rūta

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, eitiikq duonq. Dideli* 
mėto* gaminių paiirinkimo*. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

Kanados Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavimo dalyviai spalio 9 d. Montrealio Aušros Vartų parapijos 
salėje, kur buvo apsvarstyti lietuviškos veiklos reikalai Tony’s Photo Studio

Vieni galėjo, kiti tingėjo
Lietuviško ir nelietuviško jaunimo bei tėvų klausimu

V. MATULAITIS
“Gatvėje, mokykloje, darbe 

ir tarp draugų girdima svetima 
kalba. Negalima vaikų išmoky
ti lietuviškai!” Taip teisinasi 
kaikurie tėvai pažįstamiems.

Jaunimo gretos
Ar taip tikrai yra? Kanados 

Lietuvių Bendruomenės Toron
to apylinkės valdybą sudaro be
veik visi jauni žmonės, kurie 
mokslą baigė jau šitame krašte. 
Daug lietuvių mokyklos moky
tojų jau yra baigę tą pačią mo
kyklą prieš keletą ar daugiau 
metų. Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdybą sudaro 
Kanados lietuvių jaunimas. 
Skautų, ateitininkų ir kitų or
ganizacijų eilėse vadovais yra 
jaunuoliai-jaunuolės, kurie lie
tuvių kalbą pakankamai gerai 
vartoja. Jie lietuvių kalbą iš
moko ne per vieną dieną, ne 
vien tik šeštadieninėje mokyk
loje. Į visuomeninę veiklą įsi
traukė ne mygtuko paspaudi
mu. Visa tai buvo pasiekta per 
ilgą laiką šeimoje, šeštadieni
nėje mokykloje ir nuolatiniuose 
jaunimo organizacijų rateliuo
se.

Šia tema buvo daug kalbėta, 
daug rašyta, bet ateina vis nau
jos kartos, kurios to negirdėjo 
ar neskaitė, kurioms yra nau
dinga susipažinti su jau įvyku
siais gyvenimo faktais. Čia no
riu iškelti kelis būdingus tikrus 
gyvenimo pavyzdžius, neminė
damas pavardžių nei vietovių. 
Panašių pavyzdžių, gal netaip 
ryškių, yra kiekvienoje apylin
kėje.

Obuolys netoli terieda ...
Šeimoje abu tėvai lietuviai, 

baigę šeštadieninę lietuvių mo
kyklą. Susilaukė vaikų. Jo pa
tvarkymu, tėvai su vaikais kal
basi tik angliškai, kad nesuga
dintų vaikų anglų kalbos tare- 
nos, nors lietuviškos pavardės 
su lenkiška priesaga nepakeitė 
į "McMac”. Vaikai negirdėjo 
lietuvių kalbos, nelankė lietu
vių mokyklos, nors po ilgo lai
ko tėvas nusipirko Lietuvos is
toriją, kad galėtų vaikus apie 
tą kraštą pamokyti. Tėvui sąži
nė atbudo ir išmetinėja, bet 
laiko atsukti negalima. Jų vai
kai nė kiek geriau nekalba ang
liškai už kitų lietuvių vaikus, 
kurie moka gerai lietuvių kal
bą. Gaila nuskriaustų ir apleistų 
lietuviukų, kuriuos tėvai atsky
rė nuo savo tautos kamieno, už
darė jiems lietuvių kultūros 
kraičio skrynią.

šią vasarą teko pažinti vieną 
vakarų Kanados mokytoją, ku
ri gimusi lietuviškoje šeimoje, 
bet nesupranta lietuviškai. Ji 
atsitiktinai pamatė tautinius lie
tuvių šokius ir susidomėjo lie
tuviškais audiniais bei lietuvių 
kultūra, atostogų metu atvyko 
per visą Kanadą pas daili
ninkus Tamošaičius išmokti 
austi. Ji labai norėtų kalbėti 
lietuviškai, bet, deja, nebuvo iš
mokyta.

Kiti išmokys...
Kitoje šeimoje lietuviai tėvai 

kalbasi pusiau lietuviškai, pu
siau angliška). Vaikai pramoko 
atskirus žodžius lietuviškai, bet 
jaučiasi patogiau, kai kalbasi 
viešosios mokyklos vartojama 
kalba su draugais ir tėvais. Lie
tuvių kalbos išmokys lietuvių 
mokykloje — galvoja tėvai. Bet 
ar galima išmokyti vaikus sve
timos kalbos per kelias savaiti
nes pamokas, kai mokinys ma
žai domisi ir neturi praktikos 
namuose? Neapgaudinėkite sa
vęs, nejieškokite kam suversti 
kaltę, kai neatliekate tėvų par

eigos. Mokykla gali duoti siste
mingą kalbos pažinimą, bet kal
bos pagrindas ir tolimesnė nuo
latinė praktika turi būti šeimo
je. Tik darnus šeimos ir mokyk
los darbas gali duoti gerų vai
sių.

Išskirtinos šeimos
Turime nemažai mišrių šei

mų, kuriose tėvas ar motina yra 
nelietuviai. Dalis jų nematomos 
nei parapijose, nei Lietuvių Na
muose. Tokių vaikai nebend
rauja mūsų organizacijose. Ta
čiau žinau nevieną mišrią šei
mą, kurių vaikai neblogai kal
ba lietuviškai, lanko lietuvių 
mokyklą, dalyvauja lietuvių 
jaunimo organizacijose. Kaiku
rie mišrių šeimų vaikai labai 
domisi lietuvių kalba bei kul
tūra, reikšdami pagarbą bei 
meilę motinai ar lietuviui tė
vui. Šių metų pavasarį viena 
mišrios šeimos abiturientė, mo
kėdama lietuvių, anglų ir dar 
tris kalbas, laimėjo Ontario pro
vincijos abiturientų svetimos 
kalbos konkursą. Jai kitų kalbų 
mokėjimas nesugadino angliš
kos tarenos.

Žinome daugelio Kanados bei 
JAV ministeįįų, visuomeninin
kų bei kitų žymių žmonių para
ginimus, kad perduotume vai
kams savo kalbą, kultūrą, su
pažindintume su to seno krašto 
istorija. Psichologų yra įrody
ta, kad kitos kalbos mokėjimas 
ne trukdo, o padeda išmokti dar 
vieną kalbą, praplečia jaunuo
lio galvojimą ir supažindina su 
platesniu pasauliu, su įvaires
ne žmonių kultūra. Yra labai 
vertinga ir naudinga mokėti 
kiekvieną kitą kalbą.

Kaip tapo lietuviais?
Tenka sugrįžti prie esamų 

jaunimo vadovų, gerai kalban
čių lietuviškai ir noriai dirban
čių lietuvių aplinkoje. Kaip jie 
pasiekė tą lygį? Jie taip pat 
gyveno tuose pačiuose nelietu
viško krašto miestuose, tose pa
čiose angliškose mokyklose. Tai
gi, vieni galėjo, o kiti ne. Ko
dėl?

Visų pirma, anie nuo mažens 
šeimose kalbėjo tik lietuviškai 
ir išmoko taisyklingos tarenos. 
Kaikurie dėl svetimos kalbos 
turėjo mažų sunkumų vaikų 
darželyje ar pirmoje mokyklos 
klasėje pirmomis mokslo die
nomis, bet greitai priprato. Mo
kyklose puikiai išmoko anglų 
kalbą, dažnai pralenkdami ang
lų mokinius. Būdami mokyklo
se ar universitete, nevengė kal
bėti lietuviškai su tėvais ar 
draugais.

Antra, tėvai vežė juos kiek
vieną šeštadienį į lietuvių mo
kyklą ir namuose dažnai pagel
bėjo paruošti pamokas. Patys 
lietuviškai kalbėjo apie gimines 
bei likusius draugus Lietuvo
je, apie esamą ir buvusią Lie
tuvos krašto būklę. Jie visa tai 
perdavė savo vaikams. Jie sten
gėsi, kad jų vaikai suprastų tė
vynės reikalus. Jie nepataikavo 
vaikų įgeidžiams ilgiau pamie
goti ar pažaisti, bet atliko tėvų 
pareigą, pristatydami vaikus į 
lietuvių mokyklą. Jie užsitarna
vo savo vaikų pagarbą ir meilę.

Trečia. Anie jaunuoliai nuo 
mažų dienų susipažino su atei
tininkų, skautų ar sportininkų 
rateliais, šoko tautinius Šokius. 
Per eilę metų jie patyrė jauni
mo bendradarbiavimą, pažino 
tautos istoriją ir kultūrą, išmo
ko patys palaipsniui perimti vy
resniųjų pareigas, šiandien mes 
matome juos vyraujančiose vi
suomenės pareigavietėse vietoj 
tų, kurie jau pasitraukė iš lie
tuviško darbo sveikatos ar kitų 
priežasčių verčiami.

Galėtų būti daugiau
Tiesa, tokio lietuviško, vado

vaujančio jaunimo nėra per
daug. Jo galėtų būti žymiai dau
giau. Todėl tenka paraginti lie
tuviškas šeimas, kad jos būtų 
aktyvesnės lietuviškame auklė
jime. Tėvai namuose turėtų 
kalbėti lietuviškai su savo vai
kais, juos leisti į lietuviškas 
mokyklas, į vaikų suėjimus, or
ganizacijas, parengimus, kad 
vaikas nuo mažens pajustų lie
tuvišką aplinką.

Keista, kai pvz. parapijoje, 
kurioje yra apie 1500 lietuviš
kų šeimų, į vaikų chorą ateina 
tik apie 15. Tėvai nenori įsi
pareigoti savo vaikus vežti į 
repeticijas, nors vaikų giedoji
mas yra malonus. Tegul kiti tai 
daro, o patys lauks stebuklų, 
kad vaikas taptų lietuviu.

Matydami gražiai lietuviškai 
kalbančius vaikučius, turime 
pagalvoti, kad yra galima per
duoti lietuvių kalbą, kultūrą bei 
papročius savo vaikams, juos 
praturtinti dvasiškai ir išauk
lėti tvirtais charakteriais. Rei
kia veikti, vaikų neapleisti, ne
palikti gatvės auklėjimui. Ki
taip paaugę vaikai kaltins savo 
tėvus už apleidimą ir padary
tą skriaudą.

ASTA SENKEVICIOTE SAPLIENE, 
1976 m. pavasarį baigusi Toronto 
universitete ketverių metų meno is
torijos kursų (honours) bakalaurės 
laipsniu. Yra baigusi šeštadieninę 
Maironio mokyklą Toronte ir šv. Juo
zapo (Islingtone) gimnaziją. Buvusi 
“Gintaro” ansamblio šokėja, aktyviai 
dalyvavusi skautiškoje veikloje;jaun. 
skaučių draugovės draugininke, šiuo 
metu dirba savo srityje “Art Gallery 
of Ontario” Toronte.

ALGIS STANKEVIČIUS, sūnus Va 
cio ir Gertrūdos Stankevičių, baigė 
Manitobos universitete agronomijos 
fakultetą licenciato laipsniu. Vasaros 
metu buvo išvykęs Į Vokietiją, kur 
susipažino su ten esama žemės ūkio 
sistema. Algis reiškėsi lietuviško 
jaunimo veikloje, buvo tautinių šo
kių grupės narys, dažnai minėjimų 
metu pasirodydavo kaip pianistas. 
Linkime ir toliau palaikyti ryšį su 
lietuviais

A+A
Mintautui Mikšiui

mirus, jo motinai JADVYGAI DAGILIENEI, žmo
nai ALEI MIKŠIENEI, vaikams ir artimiesiems 

reiškiam nuoširdžią užuojautą —
Anapilio Moterų Būrelis

Mielą dainietę JADVYGĄ DAGILIENĘ, 
jos šeimą bei gimines, sūnui 

Mintautui Mikšiui 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime —
Toronto L. M. Šalpos Grupė "Daina”

Vieninteliam sūnui

M INTAUTUI
žuvus, JADZEI DAGILIENEI meldžiame tvirtybės 

skausme —

Vyga, Elytė ir Irena

A+A
Mintautui Mikšiui

mirus, mamytei JADVYGAI DAGILIENEI, žmonai, 
vaikams bei artimiesiems reiškiame

gilią užuojautą —

E. Paulionienė su šeima L. Novogrodskienė su šeima
A. ir I. Gedriai E. Ulickienė

Mielą Būrelio narę

JADVYGĄ DAGILIENĘ ir šeimą, mylimam sūnui

Mintautui Mikšiui
tragiškai mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto Lietuvių Namų Moterų Būrelis

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Taip rašo apie Lietuvą
“Katalikų Bendrija gina 

žmogaus teises pasaulyje. Pa
garba žmogaus asmens kilnu
mui sudaro katalikų socialinės 
doktrinos pagrindus” — pareiš
kė JAV vyskupų konferencijos 
pirmininkas, Cincinati arkivys
kupas Bernardin, kalbėdamas 
Amerikos lietuvių vyčių suva
žiavime Daytono mieste. Pra
nešdamas apie šį suvažiavimą, 
Vatikano dienraštis “L’Osserva- 
tore Romano” rugsėjo 19 d. lai
doje pažymi, kad Lietuvos vy
čių suvažiavime buvo priimta 
rezoliucija, reikalaujanti viso 
pasaulio kraštuose konkrečiai 
įgyvendinti Helsinkio konferen
cijos nutarimus, kurie gina 
žmogaus teises ir religijos 
laisvę.

Italijos katalikų misijų žur
nalas “Mondo e Missione” pas
kutiniame numeryje pažymi, 
kad laisvojo pasaulio spauda 
dažnai nutyli apie katalikų per
sekiojimus jau nuo Lenino lai
kų vykdomus Sovietų Sąjungo
je. Dabartiniu metu esą ypa
tingai žiauriai persekiojami ka
talikai sovietų valdomoje Lie
tuvoje. Tai vienintelė dar vei
kianti katalikų bendruomenė 
visoje Sovietijoje. Lietuvos Ka
talikų Bendrijos kryžiaus kelias 
straipsnyje palyginamas su Uk

rainos Katalikų Bendrijos liki
mu. Pastaroji 1939 m. turėjo 
per tris su puse milijono kata
likų ir 2.275 kunigus. Dabar ji 
oficialiai sujungta su Maskvos 
Ortodoksų Bendrija ir negali 
laisvai veikti. Apie Lietuvos Ka
talikų Bendrijos kančias misijų 
žurnalas informuoja, remdama
sis Romos jėzuitų leidžiamo 
“La Civilta Cattolica” žurnalo 
duomenimis. Ten š.m. gegužės 
mėnesį kun. R. Hotz paskelbė 
išsamų straipsnį apie Vakarų 
pasaulio pamirštą Katalikų 
Bendriją Lietuvoje.

Be to, “Mondo e Missione” 
straipsnyje plačiai panaudota 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” medžiaga, prel. V. 
Mincevičiaus išversta į italų 
kalbą ir paskelbta “Elta Press” 
biuletenyje. Baigdamas straips
nį, žurnalas pažymi, jog sovieti
nis režimas visomis priemonė
mis stengiasi įtikinti Vakarų 
pasaulį, kad Sovietijoje viešpa
tauja pilnutinė religijos laisvė. 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” iškeliami persekio
jimų faktai per daug ryškiai 
paneigia sovietų propagandą, ir 
todėl sovietiniai valdovai labai 
niršta prieš jos leidėjus bei pla
tintojus.

Kl. R.
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Lietuvos vokiečių, "Die Raute”

Vienor mažumos įtaka
AL. GIMA’NTAS

JAV prezidentinių rinkimų 
metu išryškėjo nepaprastas 
partijų užsiangažavimas Izrae
liui. Abi didžiosios partijos ir 
jų kandidatai stengėsi kiek ga
lint daugiau pabrėžti savąjį pri
tarimą, dėmesį, tiesiog ištiki
mumą Izraelio valstybei.

Tiesa, ypač iš kariškių, pasi
girsdavo pusiau garsūs komen
tarai, tikiną, kad strateginiu at
žvilgiu Izraelis visiškai nebūti
nas amerikinio saugumo pla
nuose, tačau jie nepakeitė 
politikų nuomonių. Tiek prezi
dentiniai kandidatai, tiek ir 
renkamieji į JAV kongresą ir 
senatą reiškė simpatijas žydų 
valstybei. Turbūt visoje ameri
kinėje istorijoje negirdėtas 
reiškinys, kad tiek daug dėme
sio savojoje politikoje būtų ski
riama svetimai valstybei ir taip 
labai būtų pataikaujama tauti
nei mažumai.

minei sistemai, mokesčių mo
kėtojams, kad tai didina inflia
ciją. silpnina karinį amerikie
čių pajėgumą.

Jei tai liečia Izraelį, greitai 
nutilsta ar pusiau pritildomi 
pasitaikantieji kritikai, o politi
kai stengiasi iškelti ir pabrėžti, 
kaip svarbu visokeriopai padėti 
Izraeliui, t a m “demokratijos 
bastijonui” ir geriausiam JAV 
draugui Vid. Rytų srityje.

Beveik linksma buvo stebėti, 
kai diskusijų metu kandidatai 
minėdavo Izraelio min. pirmi
ninko vardą, jį cituodavo lyg 
kokį šventraštį. Atseit, jei min. 
pirmininkas pasakė, tai taip ir 
yra.

Štai, koks didelis, tiesiog ne
proporcingas svoris JAV žydų 
mažumos. Jų rankose (nebus 
perdėta) ne tik finansai, ne tik 
viešosios opinijos formavimo 
priemonės, bet ir didele dalimi 
JAV mokslas, menas, literatū
ra. žodžiu, visa, kas liečia kraš-

K. BARONAS

I
 Išėjo iš spaudos 1976 m. spa

lio-gruodžio mėn. Lietuvos vo
kiečių kultūros ir žinių laikraš
tis “Die Raute” (Rūta), kurio 

. pirmame psl. įdėta kun. Bruno 
i Lauding atstatyta evangelikų 
, šventovė Bottrop-Eigen vietovė- 
' je. Pasirodo, minėtas ev. kuni

gas yra gimęs 1909 m. Panevė
žyje ir buvęs Kybartų vokiečių 
progimnazijos direktoriumi. 
1936 m. Panevėžyje buvo įšven
tintas kunigu. 1941 m. 3.000 pa
rapijiečių ir kun. Landing buvo 
repatrijuoti į Dancigą, o 1945 
m. kurį laiką dirbo lenkų užim
tose srityse.

Paminėta pietinės Bavarijos 
Lietuvos vokiečių s-gos pirm. 
Evaldo Gerulat, gimusio Kybar
tuose, 70 m. amžiaus sukaktis. 
E. G. yra daug pasidarbavęs Lie
tuvos vokiečių organizaciniame 
gyvenime. Yra tarnavęs krašto 
apsaugos ministerijoje, kur po 
naujokų apmokymo dirbo lie
tuvių-vokiečių kalbų vertėju, 
turėdamas puskarininkio laips
nį. Daugiausia savo laisvo laiko 
E. Gerulat skyrė Kybartų ir 
Kauno vokiečių gyvenimui. Bu
vo vedęs Šančių prekybininko 
Kari Kruck dukrą. Gerai mokė
damas lietuvių kalbą, E. G. bu
vo įjungtas į Lietuvos vokiečių 
repatriacijos komisiją. 1941 m. 

'• birželio mėnesį iš Soldau repat
riantų stovyklos buvo paskirtas 
rytų fronto vertėju. Po karo ap
sigyveno V. Vokietijoje, kur įsi
jungė į Lietuvos vokiečių orga
nizacinį gyvenimą.

Malonu skaityti “Die Raute", 
nes joje nėra jokios neapykan
tos ar pagiežos Lietuvai. Prie to
kių straipsnių priklauso Erhar- 
do Boetcherio “Atsiminimai stu
dijų dienų Kaune”. Autorius 
daugiausia paliečia 1928-1933 
m. (iki sasininkų teismo) ir Ka
raliaučiaus un-to studentų vieš
nages Kaune, prisimindamas 
šiuos įvykius tik iš gražiausios 
pusės, nes lietuviai svečius pri
imdavo lietuvišku vaišingumu, 
iškilmingai, bendrais šokiais iki 
pat “gaidžių giedojimo”. Atsi
minimų autorius nukelia skaity
tojus į Karo Muzėjaus vėliavos 
nuleidimo iškilmes ir gen. Na
gevičiaus sveikinimo kalbą. Šio 
muzėjaus direktorius kalbėjo vo
kiečiams apie Lietuvos laisvės 
kovą, žuvusių karių pagerbimą, 
kartu dėkodamas studentams iš 
Karaliaučiaus už pagerbimą ko
voje kritusių lietuvių karių, šios 
iškilmės vokiečiams padarė di
delį įspūdį, lygiai kaip ir išvy
kos į Kauno apylinkes — Pa
žaislio vienuolyną bei naujai pa
statytą popieriaus fabriką. Dau
geliui vokiečių, kaip sako auto
rius, modernius fabriko įrengi
mus teko matyti pirmą kartą. 
Lietuva — žemės ūkio kraštas, 
tad Kauno studentai (lietuviai 
viešėdavo Karaliaučiuje) savo 
svečius nuvežė Į Žemės Ūkio 
Akademiją Dotnuvoje, kur vo
kiečiai susipažino su daroma pa
žanga žemės ūkyje. Didelį įspū
dį padarė Augštojoj Fredoj 
“Maisto” b-vės fabrikas. Prisi
minimų autorius rašo, kad mė
sos gaminiai ten buvo skirti dau
giausia eksportui. Vokiečiai vis
ko ragavo ir dar gavo dovanų — 
Įvairių konservų. Vokietis sako, 
kad geriausiose Europos krau
tuvėse nebuvo skanesnių mėsos 
konservų už Lietuvos “Maisto”. 
Užsieniečiai — vokiečiai stu
dentai buvo nustebinti, kiek 
Lietuva 10-15 m. laikotarpyje 
pažengė ekonominiame ir švie
timo srityje (caro laikais buvo 
labai mažai lietuviškų mokyklų 
ir iki 1914 m. buvo didelis nuo
šimtis beraščių). Už tokį šiltą ir 
teisingą straipsnį (tęsinys bus 
sekančiame nr.) “oberstudien-
rat” Erhard Boetcher vertas pa
garbos.

Negalima užmiršti ir kun. dr. 
Gustavo H. Wagnerio įspūdžių 
iš viešnagės Kanadoje. Jis ap
lankė daugelį miestų ir evange
likų liuteronų parapijų, sutik
damas pvz. Edmontone išeivius 
iš Virbalio, Eržvilko, Jurbarko. 
Kunigas sumini ir Toronto lietu
vių evangelikų parapijos iš 
Šakių apylinkės kilusį kun. Al
gimantą Žilinską bei jo žmoną, 
suruoštą tos parapijos gegužinę. 
Svečias iš Vokietijos ir jo žmo
na lietuvių buvo labai šiltai pri
imti, vaišinami kunigo šeimos 
ir uošvės Uršulės Bleizgienės 
bei ponių — Šturmienės, Dam- 
barienės. Ta proga moterų bū
relis kunigo žmonai įteikė gra
žią megztą skarą.

"Die Raute” pateikia taipgi 
įvairių žinių. Redakcija seka lie
tuvių išeivijos spaudą ir skyre
lyje “Iš kitų laikraščių” yra ži
nių apie mūsų ir pavergtos Lie
tuvos gyvenimą. Apie muziko 
a.a. Br. Jonušo ir a.a. dr. P. Kar
velio mirtį pranešama atskirai.

Gan platus išleistų knygų, lie
čiančių Lietuvą ir Pabaltijį, sky
rius. Pvz. Viktoro Pivono “Das 
Ende der Suche nach dein ver- 
lorenen'Samovar”. Autorius, gi
męs 1933 m. Kybartuose, stu
dijavęs, mediciną ir psichologi
ją, kurį laiką dirbęs pramonės 
ir prekybos spaudoje, šiuo me
tu yra socialinio ūkio instituto 
vedėjas. ’Romanas turi 23 sky
rius. šeštame autorius skaityto
ją nuveda į Kauną — vaikystės 
dienas, kur jis sutinka mažą 
mergaitę Laimutę, dingusią su 
tėvais 1940 m.

Rašoma ir apie Elzbietos Jo
seph! romaną “Arzt im Osten” 
(Gydytojas rytuose). Atrodo, ro
manas turi didelį pasisekimą.

Mokyklos
M. STONYS

Dabar esame labai susirūpi
nę savo lietuviškomis mokyklo
mis JAV ir kituose kraštuose, 
kur yra daugiau susispietusių 
lietuvių. Didžiausias rūpestis 
— nuolatos mažėjantis moki
nių skaičius. Turime mokyk
loms tinkamas patalpas, turime 
gerų vadovėlių ir kitų mokslo 
priemonių, turime mokytojų, 
bet trūksta mokinių. Kaip žino
me, jų trūksta ir Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje. O juk 
buvo laikai, kai neturėjome mo
kykloms tinkamų patalpų, netu
rėjome vadovėlių, žemėlapių ir 
kitų mokymo priemonių, bet 
turėjome daug mokinių ir stu
dentų (turiu galvoje stovykli
nį gyvenimą Vokietijoje).

1948 m. kovo 3 d. Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės at
stovų suvažiavime buvo svars
tomi ir švietimo reikalai. Nusi
skųsta mokymo priemonių ne
turėjimu, blogomis mokyklų 
patalpomis ir aplinka, bet pasi
džiaugta mokytojų ir mokinių 
entuziazmu, sugebėjimais ir 
mokinių skaičiumi. Vaikų dar
želiuose buvo 2264 vaikai, pra
dinėse mokyklose — 3655 mo
kiniai, gimnazijose ir progim
nazijose — 3122, specialinėse 
mokyklose 350. Iki 1948 m. 
pradžios išleista beveik 600 abi
turientų. Universitetuose ir ki
tose vokiečių augštosiose mo
kyklose studijavo apie 2000 
studentų ("Žiburiai", 1948 m. 
kovo 13 d.).

Šiuo metu negalime nė sva
joti apie tokius mokinių skai
čius, nes esame didelėse valsty
bėse ir labai išsibarstę tarp sve
timtaučių. Be to, mūsų vaikai 
privalo mokytis amerikiečių ar 
kanadiečių mokyklose. Vokie
tijoje to nereikėjo. Ten lietu
viai turėjo savo lietuviškas mo
kyklas ir tik jose mokėsi. Da-

Lietuvos vokiečiai redakcijai 
nusiskundžia, kad šią knygą sun
ku gauti. Pasirodo, “Die Raute” 
redakcija-leidykla turi dar at
sargą ir knygos kaina yra 28,50 
DM (apie $12).

Kiek kritiškiau reikia pažiū
rėti į Estijos vokiečio kišeninio 
dydžio 58 psl. knygelę “Deutsch 
-Balten”. “Die Raute" redakci
ja negalėjo padaryti tokios klai
dos, sakydama, kad “nuo tam 
tikro laiko prie Baltijos tautų 
priklauso ir lietuviai”. Atrodo, 
redakcija (ar knygos kritikas) 
prie Baltijos tautų priskiria vi
sas valstybes, kurių krantus ska
lauja Baltijos vanduo, išskyrus 
Lietuvą. Į mūsų gyvenimą au
torius Erik Thomson pažiūrėjo 
kiek skirtingomis akimis, pažy
mėdamas, kad Lietuvos ir jos 
vokiečių gyvenimas vystėsi ki
taip nei Latvijoje ir Estijoje. 
Autorius liečia Hanzos laikus 
iki pastarųjų, taip pat pažymė
damas, kad Pabaltijo vokiečiai 
turėję didelę kultūrinę (ir ka
rinę — K.B.) įtaką caristinėje 
Rusijoje.

Patartina ir lietuviams, mo
kantiems vokiečių kalbą, šį sim
patišką laikraštį prenumeruoti, 
nes jame galės rasti Lietuvos vo
kiečių pažįstamų pavardes ir 
veidus, ypač dingusiųjų sąraše, 
nes pvz. iš Tauragės, Batakių, 
Gaurės, Žygaičių valsčių yra din
gusių 275 asmenų pavardės, 
įtrauktos į Lietuvos vokiečių 
s-gos kartoteką, kurių likimas 
yra nežinomas. Užuojautų sky
riuje šalia vokiškų pavardžių 
randamos ir lietuviškos.

Adresas: Albert Unger, 5760 
Arnsberg 1, Burgstrasse 17, W. 
Germany. Metinė prenumerata 
10 DM.

ir skaičiai
kaip pridedamąją ar papildo
mąją. Dalis tėvų kartais nebe
gali, o kartais nebenori savo 
vaikų “varginti” ir juos kas 
šeštadienį vežioti į lietuvišką 
mokyklą. Kad taip negerai, kad 
tuo būdu vaikui daroma skriau
da, dar nevisi supranta. Jei visi 
lietuviai savo vaikus leistų į lie
tuviškas mokyklas, mokinių 
skaičius labai padidėtų. Deja, 
taip nėra.

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

bar lietuvišką mokyklą galima 
lankyti tik šeštadieniais ir tik

Priešrinkiminiu metu negali
ma buvo rasti dienraščio, radi
jo ir televizijos žįnių laidų, kur 
nebūtų minimas , Izraelis ir jo 
reikalai. Kaikada galėjai susi
daryti vaizdą, kad bent rinki
minėje propagandoje daugiau 
sveria Izraelio nei pačių ameri
kiečių reikalai.

Bilijonai dolerių jau išleisti 
Izraelio naudai, nauji bilijonai 
abiejų partijų žadami skirti ir 
ateityje. Niekas nesijaudina, 
kad tai sudaro sunkią (gal ir 
nebūtiną?) naštą JAV ekono-

to gyvenimo pulsą, nuotaikas, 
smegenis, žydams, turintiems 
tokią didžiulę įtaką, aišku, nė
ra sunku sau norima linkme 
palenkti JAV sluogsnius, nuo 
kurių priklauso nepaprastos 
svarbos, lemtingi sprendimai.

Visa tai verčia pagalvoti ir 
apie kitų JAV mažumų vaid
menį, neišskiriant nė lietuvių 
su kitais baltiečiais. Nesunku 
pastebėti, kur yra mūsų silp
nos ir stiprios pusės ir ką dar 
būtų galima bent kiek pakeisti. 
Pervėlu? Ne, nebūtinai.

Lietuviai kanadietės akimis
L. PEREIRA

Lietuviu Dienos koncertą Mont- 
reatyje spalio 10 d. sekė ne tik gau
sūs lietuviai — buvo ir vienas kitas 
kitatautis. Jų tarpe buvo muzikė L. 
Pereira, kuri parašė savo įspūdžius. 
Čia pateikiame jos rašinio vertimą.

/ RED.
Muzika yra tarptautinė kal

ba, kuria pasaulio tautos nau
dojasi išreikšti savo jausmams 
— džiaugsmui ir liūdesiui, mei
lei ir baimei.

Mažos grupės paprastai lenk
tyniauja viena su kita dėl pri
pažinimo. Malonu buvo matyti 
nuotaiką, su kuria įvairios gru
pės stengėsi perduoti Lietuvos 
dvasią kanadiečiams savo iš
raiškaišokiu iredaina. Visa tai 
iškilo virš grupių smulkmeniš
kumo. Iš šokėjų, veidų buvo 
matyti, kad jie šoko su noru 
auditorijai, kuri jų’ šokiais gė
rėjosi. Visdėlto tom trim pa
grindinėm grupėm reikėjo tru
putį daugiau apdailinimo (fi
nesse ).

Žibintų nešėjai buvo atlydėti 
su senovės kalnų trimitais. Tai 
buvo gaivi įžanga.

Kai sugedo mikrofonas, pub
lika pasirodė gerai disciplinuo
ta. Nebuvo girdėti nei šūkavi
mų, nei trypimo, nei saldaini
nių popierių čežėjimo. Neparo
dė susierzinimo nei vaikai, nei 
vyresnio amžiaus žmonės, ku
rių buvo nemažai.

Tos drausmės laikėsi ir visas 
ansamblis, laiku pradėdamas 
savo programą, grupių sudary
mą, išsirikiavimą ir 1.1. Nema
lonu betgi buvo matyti V. Ve- 
rikaitį, nepaisantį profesinės 
laikysenos. Jis atrodė kaip vi
duramžių lordas ar cirko gru
pės vadovas. Tai kenkė progra
mos lygiui, kurį rengėjai norė
jo išlaikyti. Jo balsas buvo vi
dutinis, tačiau neblogos (accep
table) kokybės. Mažai pastangų 
buvo matyti jam moduliuoti bei

derinti su Gali Curcci maloniai 
kylančiu G. Čapkauskienės bal
su, kuris buvo labai geras (very 
commendable).

Solistas (R. Strimaitis, Red.) 
turėjo reikiamą palydą mergai
čių choro, kuris buvo malonus. 
Mano nuomone, dainos nebuvo 
gerai parinktos, nes solisto bal
sas netiko pirmajai dainai — 
stokojo gilumo ir stiprumo, rei
kalingo pasirinktajam dalykui. 
Trečioji daina ėjo sklandžiai — 
jo balsas prisitaikė prie dainos 
ir atsirado ryšys tarp solisto 
bei choro.

Daug repeticijų pareikalavo 
orkestras (rytinis sparnas), 
ypač medinių instrumentų, nuo 
kurio visiškai priklausė šokė
jai.

Pianinui trūko sustygavimo, 
ypač bosinei pusei.

Pasigėrėtina buvo Madame 
Roch ir jos choras, kuris gerai 
dainavo, nežiūrint sunkumų. Ji 
dirigavo oriai, o choristai sten
gėsi dainuoti kuo geriausiai.

Baigiamosios J. Siaučiulio pa
stabos tiko šiai progai. Buvo 
aišku, kad šis renginys parei
kalavo daug pastangų ir laiko. 
Reikia sveikinti rengėjus ir at
likėjus. Tenka viltis, kad šie 
renginiai bus tęsiami toliau ir 
kiekvienais metais laimės nau
jų žiūrovų, skleisdami tikrą 
Lietuvos dvasią, o Kanada bus 
praturtinta kultūrinėmis pro
gramomis.

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Hamiltono Daugiakultūrio Centro etninės bibliotekos atidarymo metu Liuci
ja Skripkutė, Daugiakultūrio Centro pareigūnė, kalbasi su naujuoju “Steel 
Co.” pirmininku J. D. Allan. Biblioteka įrengta ‘‘Steko” lėšomis. Daug Ha 
miltono lietuvių dirba toje bendrovėje

Ko laukiam iš sporto?

Kanados Lietuvių Dienos koncerte Montrealyje spalio 10 d. hamiltonietės atlieka Sadutę, apačioje — jungtinis 
montrealicr iq choras su dirigente M. Koch Tony’s Photo Studio

BR. KETURAKIS
Lapkričio 20-21 d.d. Toron

te įvyks Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos atstovų suva
žiavimas. Sėkmingas surengi
mas metinių krepšinio pirme
nybių pavasarį, kur organizaci
nė ir varžybinė augštuma bu
vo net Kanados spaudoje paste
bėta, atrodo, turėjo itin teigia
mos įtakos visam mūsų sporto 
sluogsnių sujudimui. Reiškia, 
kai darbų pasidalinimas ir at- 
sakbniybK jausmas viešajam 
egzaminui sutelkia darbščiau
sius mūsų asmehis, tada ir sun
kūs planai įvykdomi.

Apygardinės rudens rungty
nės, deja, kaikurias to džiaugs
mo ir nuopelnų viltis šiek tiek 
aptemdė. Dalinis nerangumas 
ir galbūt giliau neįžvelgiantis 
paskatos jausmas kažkur užsi
kirto. Kaip žinome, pati Sąjun
ga paskutiniais metais lyg ir 
negalavo, ypač viršūnėse. Dėl
to net paskutinysis suvažiavi
mas 1975 m. Detroite baigėsi 
gana liūdnai.

Dabar, artėdami į gilesnę bū
simų darbų vagą, į kietus plė
šinius ir sudrausmintą visos 
sportinės šeimos aktyvumą, — 
turime sumaniai ir kruopščiai 
persijoti tą sėklą, kurios derlių 
matysime augimo eigoje. Kiek
vienam sporto vadovui iš prak
tinės mūsų gyvenimo eigos yra 
žinoma, kad jų darbai sunkiai 
priimami į kitas kultūrines ap
raiškas. Sportas lieka paskuti
nysis prie stalo, kartais net ir 
tuščios vietos užimti negali.

Metiniai ataskaitų ir visų už
mojų planai reikalauja nuodug
nesnių svarstymų, realesnių 
Įžvalgų ir praktiškų veiksmų. 
Vietiniai siauresnės apimties 
reikalai neprivalo užsitęsti 
svarstymuose, kur šalutiniai 
padalinių planai vietoje gali 
būti lengvai išsprendžiami. Ypa
tingas dėmesys kreiptinas į vi
sas numatytas varžybas meti
niame tvarkaraštyje, siekiant 
jų kruopštaus įvykdymo, skati
nant gausesnį dalyvavimą. Vi
suomenę ir sportininkus blogai 
nuteikia varžybų neįvykdymas. 
Sporto šakų komitetai skelbia

programas, žymi vietoves ir 
varžybų laiką, o čia šiai, žiūrėk, 
viskas veltui. Mažas dalyvių 
skaičius, atsisakymai atvykti ir 
kitos nerangumo priežastys iš
muša iš vėžių planų vykdymą. 
Tai skaudi ir skubaus gydymo 
reikalaujanti vieta S-gos gyve
nime.

Įžengėme į 26-tuosius sporti
nio judėjimo metus, todėl kažin 
ar gąlime teisintis dėl esamos 
būkles. Mums būtinas glaudes
nis bendradarbiavimas, gilesnis 
sportinės drausmės ir jos eti
nių pradų supratimas, didesnė 
atsakomybė.

šiame suvažiavime bus svars
tomas svarbiausias projektas — 
1978 m. pasaulio lietuvių olim
piada Toronte, šis labai reikš
mingas žingsnis jau praėjusį 
pavasarį metinių žaidynių metu 
ŠALFASS pirm. Pr. Bernecko 
buvo trumpai gvildentas. Kokias 
galimybes olimpiada turi, iš 
anksto sunku pasakyti, nes at
stovų duomenys apie aktyviuo
sius būsimus dalyvius ir dide
lės apimties organizacinį darbą 
paaiškės gilesnių svarstymų ei
goje.
, Visas mūsų sportinis gyvavi
mas privalo rasti žymiai dides
nį visuomenės pritarimą bei 
paramą. Tiesiog skaudu matyti, 
kai įvairūs kongresai, moksli
ninkų suvažiavimai, pasaulio 
lietuvių seimai, kraštų bend
ruomenės viršūnės neturi 
sporto atstovų. Tokia būklė ro
do siaurą mūsų intelektualų ir 
organizacijų vadovų akiratį.

Pagrindiniai atstovų nutari
mai turi paliesti lietuvių veik
los sritis. Protingos, sveikos ir 
pilnai išmąstytos išvados vi
siems būtinos. Tada pats suva
žiavimas įgaus darbingumo dva
sią.

Olimpinė dvasia tebūna nuo
širdžiu akstinu visai suvažiavi
mo šeimai! Mūsų darbštumas ir 
didis savanoriškas pasiaukoji
mas jaunajai kartai tesuteikia 
ypatingą dvasinį džiaugsmą. 
Tad sėkmės darbuose! /

• kultūra yra pats reikšmingiau
sias tautos subrendimo ženklas.

J. ERETAS

Qana&ian dftemorials£t&
176 LAKESHORE ROAD WEST 

(kampas Mississauga Road N.)
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimų pagamintų

Užsakykite jau dabar, kad mes 
skubėdami atlikti visų meniškų

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

paminklų.

galėtume ne
darbu pagal
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PAVERGTOJE Il7(ffiJE
VYSK. SLADKEVIČIUS 
PABIRŽĖJE
Žiniomis iš okupuotos Lietuvos, 

vysk. Vincentas Sladkevičius, Kaišia
dorių vyskupas, iki šiol gyvenęs kaip 
tremtinys Nemunėlio Radviliškyje, 
perkeltas į Pabiržės parapijų, kur 
talkina sielovados darbuose. Jis jau 
14 metų yra nušalintas nuo vyskupo 
pareigų, nes buvo įšventintas arkiv. 
T. Matulionio be okupacinės vyriau
sybės leidimo, kuris prašymo atveju 
nebūtų buvęs duotas. Į N. Radviliškį 
atkeltas kun. Juozas Dubninkas.

HELSINKIO KONFERENCIJA
Kompartijos propagandistas Jonas 

Aničas spalio 20 d. “Tiesoj” prabilo 
apie Helsinkio konferencijų straips
niu “Bejėgiškas antitarybininkų pyk
tis”. Konferencijos priešus jis vadi
na "šaltojo karo" politikos gaivinto
jais, | jų eiles {rikiuodamas ir išeivi
jos lietuvius: “Tarp jų girdėjosi bei 
tebesigirdi ir prikimę lietuviškosios 
buržuazinės emigracijos politinių 
nykštukų balsai...” O visdėlto tie 
•'nykštukai", atrodo, gerokai nugąs
dino ne tik L. Brežnevų, bet ir jam 
ištikimai tarnaujantį J. Aničą: “Pra
sidėjus Helsinkyje 1973 m. liepos 
mėn. Europos saugumo ir bendra
darbiavimo pasitarimo pirmajam eta
pui, lietuvių emigracijos reakcinin
kai buvo tarp tų, kurie bandė su
trukdyti sėkmingą pasitarimo darbą. 
Buržuazinė emigracijos spauda pla
čiai liaupsino grupės lietuviškųjų 
“veiksnių” veiklą Helsinkyje, kurios 
kitaip nepavadinsi, kaip politiniu 
chuliganizmu . .." J. Aničas sąmo
ningai nutyli pagrindinius tos veik
los bruožus — Pasaulinės Baltiečių 
Santalkos bandymą sušaukti spaudos 
konferenciją, kuri būtų atskleidusi 
sovietinę Baltijos valstybių okupaci
jų. religijos persekiojimų, pilietinių 
žmogaus teisių laužymų. Taigi, “po
litinis chuliganizmas” J. Aničui yra 
baltiečių pastangos demaskuoti im
perialistinius Sovietų Sąjungos kės
lus, veidmainiškų politikų Europos 
atžvilgiu. Nė žodžio nėra ir apie VLI 
Ko pirm. dr. K. J. Valiūno bei kitų 
lietuvių, latvių ir estų veikėjų su
ėmimą, kurio pareikalavo Sovietų Są
jungos užsienio reikalų ministeris A. 
Gromyka. Visi suimtieji netrukus 
buvo paleisti, Įsikišus asuometiniam 
JAV valstybės sekr. W. Rogers. Pa
starasis baltiečių akcijos, ginančios 
savo gimtuosius kraštus, matyt, ne
buvo linkęs laikyti politiniu chuliga
nizmu. Jam turbūt didesniu nusikal
tėliu atrodė A. Gromyka, pareikala
vęs, kad Suomijos saugumiečiai su
imtų JAV piliečius. J. Aničas džiau
giasi "pažangiųjų” JAV lietuvių 
Maskvai tarnaujančia “Vilnimi” ir 
“Laisve", nes šie du laikraščiai šim
tu nuošimčių pritarė Maskvos linijai 
Helsinkio konferencijoje. O vaduo
tojai, pasak J. Anyčo, yra užėmę 
“antidemokratines, antihumaniškas 
pozicijas dėl Helsinkio pasitarime 
nužymėto Europos valstybių taikaus 
bendradarbiavimo, dėl tolesnio įtem
pimo mažinimo, dėl tvirtos ir teisin
gos taikos pasaulyje".

DOROVINIS AUKLĖJIMAS
Komunistinės moralės problemom 

buvo skirtas visuotinis Lietuvos 
kompartijos centro komiteto posėdis 
rugsėjo 22 d., o spalio 12 d. Vilnių- 
ja buvo sušaukta respublikinė kon
ferencija, kurioje dalyvavo partijos 
miestų ir rajonų komitetų sekreto
riai ideologiniams klausimams, augš- 
tųjų mokyklų visuomenės mokslų 
dėstytojai bei kiti kompartijos pro
pagandistai. Konferencijos tema — 
“XXV-sis Sovietų Sąjungos kompar
tijos suvažiavimas ir aktualios doro
vinio auklėjimo problemos”. Kom
partijos centro komiteto posėdyje 
kalbėjo lietuviai, o respublikinėje 
konferencijoje pagrindinis žodis te
ko rusams propagandistams. Prane
šimus skaitė: sovietų kompartijos 
centro komiteto darbuotojas G. Kva
sovas — “XXV sovietų kompartijos 
suvažiavimas apie aktualius dorovi
nio auklėjimo uždavinius”, Lenin
grado A. Zdanovo universiteto prof. 
V. Ivanovas — “Kompleksinis po
žiūris i dorovinį auklėjimą”. Mask
vietis prof. L. Archangelskis į doro
vinio auklėjimo uždavinius įtraukė 
aktyvios gyvenimo pozicijos formavi
mą, o kitas maskvietis prof. S. Ani
simovas į dorovinius aspektus įjun
gė net ir darbo kokybę. įvadinis žo

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos suvažiavime Windsore pertraukos 
metu: Dana Bilevičiūtė, Gabija ir Danguolė Juozapavičiūtės Ntr. R. Vilionės

dis šioje konferencijoje teko Lietu
vos kompartijos centro komiteto 
sekr. L. šepečiui, baigminis — 
Mokslų Akademijos istorijos institu
to vyr. moksliniam bendradarbiui V. 
Žemaičiui, į dorovinį auklėjimą 
bandžiusiam įtraukti viešosios nuo
monės formavimų. Kompartija, su
griovusi ar bent jau gerokai apar- 
džiusi krikščioniškąja moralę, dabar 
staiga susirūpino komunistinės mo
ralės kūrimu, matydama kasdien vis 
ryškiau pastebimus liūdnus rezulta
tus.

DIPLOMUOTI PUSDAKTARIAI 
' Jakovas Šadevičius “Komjaunimo 

Tiesos” 210 nr. savo straipsniu “Kai 
gydytojui neskauda” atkreipia skai
tytojų dėmesį į pusdaktarius su dip
lomais. Pasirodo, šiemet net 11 jau
nųjų gydytojų neišlaikė praktikos 
egzaminų internatūroje, bet dalis jų 
visdėlto gavo darbų ligoninėse ir 
ambulatorijose. Antanas Šarūnas 
Stirbys dirba centrinėje Anykščių 
rajono ligoninėje, Nikalojus švarco- 
vas — Kėdainių rajono Gudžiūnų 
ambulatorijoje. Jonas Daumantas — 
centrinėje Jurbarko rajono ligoninė
je, Algimantas Gelbūda — Anykščių 
rajono Debeikių ambulatorijoje. Į 
pusdaktarių eiles J. Šadevičius taip 
pat {rikiuoja Gražiną Jonaitytę ir 
Povilų Slankauską. Antano š. Stir- 
bio charakteristikoje rašoma: “Dirbo 
nepakankamai rūpestingai, stokojo 
iniciatyvos, operatyvumo, gilesnės 
ligonių analizės, kryptingo klinikinio 
mąstymo, todėl vizitacijų metu jo 
darbas buvo įvertintas nepatenkina
mai. Nesidomėjo Skyriaus ligoniais, 
ypač sunkiais. Praktinio egzamino 
metu konstatuotas nesugebėjimas 
ištirti ligonį, įvertinti rastus simpto
mus. Teorinės žinios primityvios, jų 
nesugeba taikyti praktikoje. Interna
tūros egzaminų komisijos nuomone, 
gydomojo darbo dirbti negali...” 
O visdėlto gavo paskyrimų į Anykš
čius ir tą darbą dirba. Panašios yra 
ir kitų dešimties jaunųjų gydytojų 
charakteristikos. J. Šadevičius taipgi 
kaltina nejautrumu pacientui gydy
toją Liubovę Petrenką, dirbančią 
pirmosios Vilniaus tarybinės ligoni
nės poliklinikoje. Paskyrusi vaistų, 
ji pacientą su 39° temperatūra pa
siuntė namo, užtikriniusi, kad tem
peratūra po kelių dienų nukris, ir 
per tą laiką visiškai nesidomėjo jo 
sveikatos būkle. Ligonį, kliedėti pra
dėjusį tvirtų vyrą, nuo mirties išgel
bėjo patyręs gydytojas K. Krasnic- 
kas, kai jis pagaliau greitąja pagal
ba buvo atvežtas ligoninėn. Nerūpes
tingą gydytoją L. Petrenką bandė 
teisinti poliklinikos vadovė gydytoja 
L. Slučevskaja. J. šadevičius prisi
pažįsta, jog šių pusdaktarių su dip
lomais pavardžių paskelbimas nebu
vo lengvas mostas, bet jis jį pasirin
ko dėl jų būsimų pacientų gerovės.

MEDŽIOTOJAI IR MEDŽIOKLĖS 
Prasidedančio medžioklės sezono 

proga “Tiesa” 245 nr. paskelbė pasi
kalbėjimą su Lietuvos medžiotojų ir 
žvejų draugijos tarybos pirm. Mari- 
jenu Kieta. Jo pateiktais duomeni
mis, Lietuvoje dabar yra 17.822 me
džiotojai, susibūrę į 546 grupes. Šie
met bus medžiojami briedžiai, stir
nos, šernai ir elniai. Dalį elnių nu
matoma pervežti į tuos Lietuvos ra
jonus, kur jų trūksta. Paskutinis 
bebras Lietuvoje buvo sugautas 1938 
m. Dubysoje, bet po karo buvo atga
benta jų naujų šeimynų. 1975 m. pa
baigoje bebrų jau buvo 7.700, todėl 
šiemet bus leista sugauti apie 1.000. 
Medžiotojams teks gerokai padirbėti 
su 17.000 šernų, kurių eiles numato
ma praretinti 13.000. Lietuvos girio
se 1939 m. buvo tik 91 briedis, o da
bar yra beveik 8.000. Ateityje tiki
masi pradėti ir fazanų medžiokles, 
nes jų šiemet buvo paleista 3.200. 
Varėnos gamtos apsaugos inspekto
rius K. Akstinas pažeria priekaištų 
Alytaus mėsos kombinatui, kuris sa
vaitgalio metu tik trečią dieną suti
ko priimti medžiotojų Uosupio giri
ninkijoje nušautų stambų briedį, 
svėrusį beveik 400 kg., kai jo mėsa 
jau buvo spėjusi sugesti. Taip buvo 
sužlugdyta eksportinė varėniškių 
medžiotojų užduotis. “Tiesos" redak
cija K. Akstiną guodžia pranešimu, 
kad Utenos mėsos kombinate per vie
ną savaitgalį buvo apdorota 70 nu
šautų briedžių. v. Kst.

Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Tarybos —ALOST naujoji valdyba. Iš kairės: sekr. kun. Augustinas 
Steigvilas, ižd. Juozas šiušis, pirm. Raulas Stalioraitis, II sekr. Eugenija Burbienė, vicep. Zcfirinas Juknevičius

Mergaičių choras "AIDAS" ir KLVS-gos "RAMOVĖ" Hamiltono skyriaus valdyba 

š. m. lapkričio 27 d. Jaunimo Centre rengia 

kariuomerlės MINĖJIMĄ -
Klevelando ramovėnų 
vyrų choro

Xqncer tą

• Po koncerto — smagūs šokiai, 
grojant gerom orkestrui.

• Veiks baras, šilti užkandžiai ir 
laimei išmėginti loterija.

• Visi kviečiami dalyvauti.
• Pradžia — 6.30 vai. vakaro.

Rengėjai

S H A MIL TO V“1
SKAUTU TĖVU ir prijaučiančių 

susirinkimas šaukiamas lapkričio 14, 
sekmadienį, 3 v.p.p., parapijos salėje. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Skautams Remti Komitetas 
“GYVATARO" ŠOKĖJAI spalio 23 

d. Eastgate Square prekybiniame 
centre atliko liet, tautinių *šokių ma
ratonų. Nuo 8 v. ryto ligi 11 v. vaka
ro mūsų šokėjai, pasikeičiant 3 akor
deonistams, davė prekiaujančiai pub
likai 15 valandų programą. Mūsų tau
tinio šokio atstovai šį sykį turėjo ne
dėkingą užduotį: jie demonstravo ne 
lietuvių tautinių šokių grožį, bet sa
vo fizinę ištvermę. Žinoma, iš pra
einančios publikos jie negalėjo su
silaukti jiems įprasto stebėtojų gė
rėjimosi bei įvertinimo. Lietuviui 
stebėtojui, praeinančiam pro mažai 
apšviestą šokančiųjų pakylą ir pasi
žiūrėjus į suvargusius, kavą gerian
čius ir savo šokimu nebesidominčius 
jaunimo veidus, tai galėjo sudaryti 
savotišką įspūdį. Bet jaunimas nori 
pamatyti svetimus kraštus, tam rei
kia daug pinigų, o šitame krašte dėl 
pinigo daug kas daroma.

SKULPT. PR. BALTUONLS su sa
vo kūrybos paroda vėl aplankė Ha
miltoną. Čia jis spalio 30-31 d.d. Jau
nimo Centre mums parodė savitą ir 
intriguojantį savo kūrybos meną. 
Skulptorių čia buvo išsikvietęs mer
gaičių choro "Aidas" tėvų komitetas. 
Šeštadienį, 5 v.p,p., įvyko oficialus 
parodos atioarymas, kur žodį tarė dr. 
B. Vidugiris. Ilgesnę, įdomią kalbą 
apie Pr. Baltuonio medžio šaknų 
skulptūras ir apie kūrybinį meną pa
sakė KLB kultūros komisijos pirm. 
E. Kudabienė. Parodą aplankė daug 
žmonių iš Hamiltono ir apylinkių.

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vol., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius Šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — viri $7.000.000.

Delhi - Tillsonburg, 
Ontario

LIETUVOS KARIUOMENES su
kakties minėjimas rengiamas lapkri
čio 20, šeštadienį, 7 v.v., Delhi lenkų 
salėje (234 Main St.). Programoje 
— žuvusių pagerbimas, trumpa pa
skaita ir koncertas, kurio programą 
atliks: sol. J. Sriubiškienė, akompa
nuojama E. Krikščiūno, ir Delhi jau
nimo tautinių šokių grupė. Po to — 
muzika, šokiai, užkandžiai, bufetas. 
Šventę rengia vietinė šaulių kuopa ir 
visus tautiečius kviečia dalyvauti.

Lapkričio 21, sekniudl.nį, šauliai 

Daugelis įsigijo jo kūrinių. K. M.
TRADICINIS N. METU sutikimas 

rengiamas Jaunimo Centre. Arti
miausiu metu bus pradėtas bilietų 
platinimas. Visi stalai bus sunume
ruoti, tad norintieji užimti vietas ne 
balkone prašomi iš anksto pasirū
pinti bilietais.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BES atstatymo minėjimas 1977 m. 
bus vasario 13 d. Scott Park gimna
zijos auditorijoje. Baigiama sudary
ti programa.

SOLIDARUMO ĮNAŠAI yra ren
kami vietos apylinkės valdybos už 
1976/77 m. Visiems hamiltoniečiams 
yra išsiuntinėti laiškai — prašymai. 
Pirmą savaitę atsiliepė 60 narių. Dar 
liko beveik 300 neatsakytų laiškų. 
Prašome atlikti tautinę pareigą kuk
liu nario įnašu ir tuo paremti KL 
B-nės darbą.

I KLB HAMILTONO apylinkės 
valdybą pakviestas ir sutiko įeiti K. 
Baronas.

LIETUVOS KARIUOMENES su
kakties minėjimas įvyks lapkričio 27 
d. Jaunimo Centre. K. B.

“AUKURAS" vaidins Hamiltone 
Andriaus Norimo 2 v. komediją “Kle
vų alėja” ir Romo Spalio 1 v. kome
diją “Batai” lapkričio 28, sekmadie
nį. Šios komedijos buvo numatytos 
statyti spalio 31 d., bet dėl kapinių 
lankymo dienos perkeltos į lapkričio 
28. “Klevų alėja” režisuojama Elenos 
Dauguvietytės - Kudabienės, "Batai” 
— Algio Ulbino. Rašytojas Andrius 
Ulbinas dabar vieši Hamiltone ir da
lyvavo “Aukuro” spektaklyje lapkri
čio 7 d. Toronte, St. Lawrence Cen
tre. "Aukuras”

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai------------

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

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nckiln. turto pask. 11 %

su vėliavomis dalyvaus 10 v. pamal
dose Delhi lietuvių Šv. Kazimiero 
šventovėje. S. J.

Sudbury, Ontario
KLB SUDBURIO APYLINKĖS 

VALDYBA maloniai kviečia visus 
apylinkės lietuvius bei jų draugus 
atsilankyti į Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą lapkričio 20, šeš
tadienį, 7 v.v., ukrainiečių salėje, 130 
Frood Rd. Programoje: iš Londono, 
Ont., sol. Irena Glizickaitė-Černienė, 
trumpa paskaita, turtinga loterija, 
įvairus bufetas'. Šokiams gros geras 
orkestras. įėjimas — $3, studentams 
ir pensininkams — $2.

St. Catharines, Ont.
VENGRU SUKILIMO prieš Sovie

tų Sąjungą 20 metų sukakties minė
jime. kuris įvyko spalio 24 d. Wel- 
lande, dalyvavo lietuvių, latvių, es
tų, ukrainiečių, lenkų ir čekoslova- 
kų vėliavos su palydovais. Lietuviai 
dalyvavo su trim vėliavom: tautine, 
ramovėnų ir šaulių, kurie buvo uni
formuoti. Vengrų vėliavos emblema 
buvo iškirpta. Simboliškai reiškė^>a- 
vergtos Vengrijos sukilimą.

Buvo dvi pagrindinės paskaitos 
anglų ir vengrų kalbom. Gana jaut
riai kalbėjo ir provincinio parlamen
to nariai, Niagaros regijono atstovas, 
Wellando, Port Colbourne burmist
rai ir dar kiti žymesnieji kanadie
čiai. Pavergtų tautų vardu ilgesnį žo
dį pasakė tos organizacijos pirmi
ninkas lietuvių atstovas S. Šetkus.

Lietuvių grupė (per 20) buvo gau
siausia iš visų tautybių. Uniformuo
ti šauliai, keturios moterys tautiniais 
drabužiais atrodė pavyzdingai. Už
tat minėjimui pasibaigus, lietuviams 
asmeniškai padėkojo vengrų b-nės 
pirm. Nikolas Mezes. Sukilimo metu 
jis buvo Vengrijos parlamento na
rys. Jis taip pat yra vengrų atstovas 
pavergtų tautų organizacijoje. Pasta
rosios vicepirmininkas ir St. Catha
rines miesto tarybos narys, ukrainie
tis adv. Ben Doličny minėjime at
stovavo St. Catharines miestui.

Gausybė vėliavų, įvairių tautybių 
pasirėdžiusios moterys bei mergaitės 
išsirikiavo scenoje ir atrodė tikrai 
įspūdingai. Puošni, erdvi salė minė
jimui teikė jaukumą ir iškilmingu
mą. Deja, pasitaikė lietingas oras, ir 
gal todėl salė toli gražu nebuvo pil
na. Kor.

LAPKRIČIO 23-JI — Kariuome
nės ir Vyčio Kryžiaus šventė, kurią 
minės St. Catharines ramovėnai lap
kričio 27 d. Lapkričio 23-čiąją prisi
menam kovą už laisvę. 1918 m. lap
kričio 23 d. Vilniuje buvo išleistas 
pirmas kariuomenei įsakymas orga
nizuoti kariuomenę kraštui ginti. Iš
girdę tautos balsą, labai greitai rin
kosi savanoriai, vėliau pašauktieji, 
kurie sudarė karinę jėgą, apgynė Va
sario 16 aktą, nepriklausomybę ir 
laisvę.

Minėjimas įvyks 6.30 v.v. slovakų 
salėje (Welland — Page). Progra
moje: paskaita jaunosios kartos at
stovo Mariaus šetkaus, Toronto lie
tuvaičių grupės “Volungė" pirmas 
pasirodymas St. Catharines, Stasės 
Zubrickienės montažas, "Nemuno" ir 
"Nemunėlio” tautiniai šokiai. Po to 
— linksmoji dalis: šokiai, loterija, 
baras. Lapkričio 28, sekmadienį, Tė
vų pranciškonų koplyčioje pamaldos 
už žuvusius karius, dalyvaujant or
ganizacijų vėliavoms, vainiko padė
jimas prie paminklo. Ramovėnai vi
sus tautiečius kviečia atvykti į minė
jimą. Ta proga nusikelsim mintimis 
į pavergtą tėvyne ir prisiminsim tas 
dienas, kai laisvėje šventėme pana
šias iškilmes.

St. Catharines • Niagara Falls 
ramovėm) valdyba 

Fs#^^#^#s*s#^^*s#s#\r^*^Z*****^*****s*^*sZ' 

• Metinė “T. Žiburių” prenume
rata — $10, rėmėjo — $15. Ar 
jau sumokėjote?

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEW50N St„ Toronto, Ont.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės
PLB VICEPIRM. EDVARDAS R. 

SKALISIUS, architektas, į prez. G. 
Fordo nesusigaudymą R. Europos 
reikaluose reagavo ilga telegrama į 
Baltuosius Rūmus. Šia proga Wauke- 
gano, 1)1., dienraščio "The Ncws- 
Sun" redakcijos atstovas D. Weath
erwax paskelbė ilgą pasikalbėjimą 
su E. R. Skalisium, pridėdamas ir jo 
nuotrauką. Išryškindamas prez. G. 
Fordo sunkiai besuprantamą klaidą, 
E. R. Skalisius dienraščio skaityto
jams atskleidžia sovietinę Lietuvos 
okupaciją, savo asmeninį susidūrimą 
su sovietų kariais II D. karo pasku
tinėmis dienomis, laimingą šeimos 
prasiveržimą jau po karo užbaigos 
per Čekoslovakiją į amerikiečių zo
ną V. Vokietijoje.

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAIS
VINIMO KOMITETO šiemetinis sei
mas įvyks gruodžio 4-5 d.d. Vašing
tone. Darbotvarkėje — VLIKo ir 
Tautos Fondo metinės veiklos apy
skaitos, dr. Domo Krivicko praneši
mas apie tarptautinę politiką, Auš
ros ir Jono Jurašų — apie Lietuvos 
rusinimą, simpoziumas apie VLIKo 
sudėtį.

METINIS BALFo TARYBOS DI 
REKTORIŲ suvažiavimas spalio 2 d. 
įvyko Filadelfijoje. Dalyvavo 13 di
rektorių ir 14 įgaliotinių. Centro val
dybos pirm. M. Rudienė savo prane
šime plačiau palietė Prano ir Algir
do Bražinskų odisėja, prie kurios jai 
teko daug prisidėti, ir žydų kaltini
mus, metamus lietuviams bei kitiems 
baltiečiams. Ji patarė lietuviams ne- 
sileirti į kalbas su jokiais žydų žudy
mo tyrinėtojais, bet apie tai tuojau 
pat painformuoti BALFo centrą Či
kagoje. M. Rudienė apgailestavo, kad 
lig šiol lietuviai nėra surinkę duo
menų apie žydų gelbėjimą. Tokių ži
nių taip pat laukia BALFo centras. 
Suvažiavimas įgaliojo M. Rudienę 
užmegzti ryšius su kitais mūsų veiks
niais, latvių bei estų organizacijomis 
ir bendromis jėgomis įtaigoti atitin
kamas žydų organizacijas, kad jos 
sustabdytų visoms baltiečių tautoms 
metamą žydų žudymo kalte. Ižd. K. 
Čepaičio pranešimas daugiausia bu
vo skirtas sovietų padidintam dova
nų siuntinių muitui. Nutarta juos ir 
toliau siųsti tautiečiams tėvynėje, 
nes daug lietuvių ten yra sunkioje 
būklėje. Pranešimą apie Vasario 16 
gimnaziją padarė O. Zailskienė. pa
sidžiaugdama, kad gimnaziją papil
dė 17 moksleivių iš JAV, Kanados ir 
net Venecuelos. Lig šiol BALFas kas 
mėnesį gimnaziją paremdavo $200. 
Si parama, pabrangus duonai, nėra 
pakankama. Suvažiavimo dalyviai nu
tarė ją padvigubinti.

DVIDEŠIMT ASMENŲ GRUPĖ iš 
okupuotos Lietuvos viešėjo Niujor
ke, Čikagoje, Kansas City, San 
Francisco mieste ir kitose JAV vie
tovėse. Susitikimus organizavo Mask
vą garbinantys JAV lietuviai, save 
vadinantys "pažangiaisiais”. Pagrin
dinė vieta teko svečių koncertams, 
kuriu atlikėjais buvo operos solistai 
Gražina Apanavičiūtė, sopranas, Vin
centas Kuprys, bosas, dueto atstovai 
— baritonas Jonas Girijotas ir Vil
niaus operos tenoras Edmundas Kuo
dis. Jiems talkino kanklininkė Ele
na Poškutė, birbynininkas Jonas Bi- 
kauskas, pianistas Dainius Trinkū
nas ir eilėraščius deklamavęs Vil
niaus rusų dramos teatro aktorius 
Artiomas Inozemcevas. Ekskursantų 
grupėje taipgi buvo rašytojas Vytau
tas Bubnys, žurnalistas Petras Kei- 
došius, kompartijos centro komiteto 
politrukas Sigismundas Šimkus. Su
sitikime su Niujorko “pažangiaisiais" 
dalyvavo ir Vytautas Zenkevičius, 
Sovietų Sąjungos atstovybės prie 
Jungtinių Tautų narys, save tituluo
jantis Lietuvos užsienio reikalų “mi- 
nisterio” pavaduotoju.

Argentina
ADRIANA JUCYTĖ, jaunoji dai

nininkė ir gitariste Berisse, spalio 11 
d. atšventė keturioliktąjį savo gim
tadienį. Jos tėvai Adelė ir Antanas 
Jociai, lietuvišką šeimos židinį su
kūrę 1960 m., veikliai reiškiasi Be- 
risso lietuvių katalikų kultūros ir 
savišalpos draugijoje Mindaugas. Ad
riana solo dainuoti pradėjo dar bū
dama pradinės mokyklos mokinė, o 
gimnazijoje jau pasižymėjo ir kaip 
solistė, ir kaip gitariste. Tarpklubi- 
nėse dainų ir folkloro varžybose yra 
laimėjusi daug pirmųjų premijų. Ją 
dar plačiau išgarsino sėkmingi pasi
rodymai La Platos, Buenos Aires te
levizijos bei radio programose, o 
laisvojo pasaulio lietuvių dėmesį at
kreipė Adrianos dalyvavimas lietu
vių jaunimo kongreso renginiuose. 
Mindaugo draugija Adrianą laiko 
savo mažąja žvaigždute.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT
RO mažųjų ansamblis, vadovaujamas 
Nelidos Zavickaitės, specialiu kon
certu Buenos Aires mieste paminėjo 
pirmąjį savo veiklos penkmetį. Kon
certe kelias ispaniškas dainas padai
navo ir argentiniečių jaunimo cho
ras. Mažiesiems ansamblio nariams 
ir jų tėveliams padėkojo ALC val-
dybos vardu A. Ruplėnas.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE

NOS šiemet Įvyks Melburne gruo
džio 26 — sausio 2 d.d. Jos bus pra
dėtos iškilmingomis pamaldomis Šv. 
Patriko katedroje ir oficialiu atida
rymu Dallas Brooks salėje. Gausia
me renginių, sąraše yra literatūros, 
dainos ir muzikos vakaras, Lietuvos 
pašto ženklų paroda, teatro spektak

lis, M. K. Čiurlioniui skirtas koncer
tas, meno ir tautodailės paroda, tau
tinių šokių vakaras, jaunimo koncer
tas, dainų šventė, sporto šventė, Ka
nados “Gyvataro", čikagiečių N. Lin
kevičiūtės ir B. Prapuolenio kon
certas. Lietuvių Dienų proga savo su
važiavimus turės: ALB taryba, Aust
ralijos Lietuvių Studentų Sąjunga, 
AL Jaunimo Sąjunga, ramovėnai, AL 
Inžinierių ir Architektų Sąjunga, 
Naujųjų Metų sutikimo pokylis įvyks 
gruodžio 31, penktadienį, 8 v.v., Roy
al Ballroom salėje, o jaunimas nau
juosius metus sutiks Albert Park 
stadijone. Rengėjai taipgi yra nu
matę išvykas į gražiąsias Melburno 
dalis ir gegužinę prie Emerald ežero.

ATEIVIŲ PAMALDAS Sv. Patri
ko katedroje spalio 24 d. surengė 
Melburno arkivyskupija. Jos pradė
tos iškilminga procesija, kurios prie
šakyje didžiulį kryžių, papuoštą tau
tinėm juostom, nešė lietuviai. Proce
sijoje taip pat buvo Lietuvių Katali
kių Moterų Draugijos vėliava, gau
sus būrys lietuvaičių tautiniais dra
bužiais. Mišias arkiv. dr. F. Little 
koncelebravo su trim dešimtim atei
vių kunigų. Jų metu buvo giedamos 
lotyniškos Mišios “Missa dc angelis”, 
o protarpiais giedojo ir lietuvių pa
rapijos choras, vadovaujamas Petro 
Morkūno. Mišių auką atnešė tautybių 
atstovai. Lietuviams atstovavo viena 
šeima — Danguolė ir Paulius Jokū
baičiai. Arkiv. dr. F. Little pabrėžė 
ateivių išsiskyrimą su jų gimtaisiais 
kraštais ir nuoširdų jų įsijungimą į 
bendrą katalikų šeimą Melburne, kur 
jie visi buvo sutikti kaip broliai ir 
seserys. Lietuvių dalyvavimą proce
sijoje suorganizavo Stasys šiuškus.

Britanija
"NIDOS” KNYGŲ KLUBAS 1977 

m. kalendorių su kasdien nuplėšia
mais lapeliais jau yra atidavęs rišyk
lai. Jo kaina: nariams — 1,50 svaro, 
amerikietiški $3 arba 7 DM; nena- 
riams — 2 svarai, $4 ir 8 DM. Kartu 
su kalendoriumi bus siuntinėjamas 
ir neseniai išleistas velionies kun. 
Stasiaus Būdavo romanas “Europie
tė", paskutinis dar niekur neskelb
tas prieš 10 metų mirusio rašytojo 
kūrinys.

SOCIALINIS MANČESTERIO LIE
TUVIŲ KLUBAS savo metinį pobūvį 
spalio 2 d. surengė kartu su pensi
ninkais. Buvo susilaukta 84 dalyvių 
— tik trečdalio klubo narių, bet ir 
jie vos besutilpo dviejuose kamba
riuose. Pobūviui vadovavo ir daly
vius pasveikino klubo pirm. V. Ber
natavičius, o vaišių stalus, paruoštus 
B. Bernatavičienės, J. Valiukevičie
nės ir R. Navickienės, palaimino 
kun. V. Kamaitis. šį klubo narių ir 
pensininkų susibūrimą garsiniu apa
ratu nufilmavo J. Verbickas.

LONDONO LIETUVIŲ NAMŲ 
■ aštinės reikalus daugiau kaip 20 
metų tvarkė Albinas Pranskūnas, da
bartinis DB Lietuvių Sąjungos ir 
Lietuvių Namų centro valdybos sek
retorius. Spalio pradžioje jis pasi
traukė iš raštinės tvarkymo tarny
bos, pasilikdamas tik centro valdy
bos sekretorium. Lietuvių Namai ne
teko asmens, kuris buvo įleidęs gi
lias šaknis į lietuvių veiklą, turėjo 
tamprius ryšius su kitomis Britani
jos lietuvių kolonijomis, asmeniškai 
pažino didžiąją dalį Britanijos lietu
vių.

Vokietija
MOKSLEIVIUS BEI STUDENTUS 

ŠELPIANTI "Labdaros" draugija, 
įsteigta prieš devynerius metus, su- 
rengė savo narių bei rėmėjų susiti
kimą ir linksmavakarį Bonnoje, An- 
nabergo rūmuose. Išsamų praneši
mą padarė ilgametis pirm. J. Glem- 
ža, plačiau paliesdamas Suvalkų tri
kampio lietuvius. Jam yra tekę lan
kytis Punske ir susipažinti su Len
kijos lietuvių studentų problemo
mis. Punsko lietuvių gimnazijoje 
mokslas trunka tik ketverius metus, 
nes jon priimami pradines astuonių 
skyrių mokyklas baigusieji mokslei
viai. Gimnazija susilauks naujo pa
stato, bendrabučio, butų mokyto
jams, bet jai ir toliau reikės para
mos. Punsko gimnazijos abiturien
tai stengiasi tęsti mokslą augštosio- 
se ir speclalinėse mokyklose, bet 
susiduria su finansiniais sunkumais, 
nes jų tėvai daugiausia yra maža
žemiai ūkininkai. Mėnesinė stipen
dija tėra 1.200 zlotų, kurių didelę 
dalį tenka išleisti kambario nuomai, 
jeigu nepavyksta apsigyventi bend
rabutyje. “Labdara" Lenkijos lietu
vių jaunimą remia drabužių siunto
mis ir pinigais. Veiklai stiprinti rei
kia daugiau narių, nes jų tėra ne
pilnos devynios dešimtys. Po pirm. 
J. Glemžos pranešimo buvo pagerb
ti mirusieji "Labdaros” steigėjai — 
dr. P. Karvelis, M. Lehmonas, K. Si- 
manauskas, A. Šukys, S. Antanaitis, 
J. Galiūnas. Linksmavakario pro
gramą atliko sol. M. Siinaniūkštytė- 
Panse, fleitistas P. Odinis su pia
nistės V. Šilerytės palyda ir S. Rei
no-Vestfalijos tautinių šokių grupė, 
kuriai lig šiol vadovavo studijas
pradėjusi Živilė Vllčinskaitė, o da
bar vadovauja Irina Mauzienė. šio 
susibūrimo pelnas — DM 701,70 
kaip vienkartinė parama paskirtas 
keturiolikai Punsko lietuvių studen
tų ir moksleivių. “Labdara" būtų la
bai dėkinga, jeigu į studentų bei 
moksleivių šalpą įsijungtų ir kitų 
laisvojo pasaulio kraštų lietuviai. 
Aukų laukia pirm. J. Glemža, Con
ventrain 33, D-7260 Calw-Hirsau, W. 
Germany.



Po keturių Toronto keramikių parodos atidarymo Lietuvių Namuose. Iš kairės: Gražina Balsienė, Genė Valiūnienė, 
Elena Docienė, Sofijr. Pacevičienė, LN Mot. Būrelio pirm. Aid. Jankaitienė, Graž. Krasauskienė. Nuotr. V.Pranaičio

Akademijos paskaitos ir kiti renginiai
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos X-jo suvažiavimo 1976 m. lapkričio 24-28 dienomis Dievo 

Apvaizdos Lietuvių Parapijos Kultūros Centre Southfield, Michigan, PROGRAMA
TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 24 

7.00 v.v. — registracija; 7.30 — 
LKMA leidinių ir narių raštų pa
rodos atidarymas. Ritos Garas-Gar- 
liauskaitės žodis; 8.00 — Dailinin
kų Antano ir Anastazijos Tamo
šaičių tapybos ir tautinių drabužių 
parodos atidarymas; Viktoro Vesel
kos žodis.

KETVIRTADIENIS, PADĖKOS 
DIENA, LAPKRIČIO 25

9.00 v.r. — iškilmingos Padėkos pa
maldas; 10.00 — registracija; 10.30 
suvažiavimo atidarymas; X-jam su
važiavimui rengti komiteto pirm, 
prof. dr. Justino Pikūno kalba. LK 
MA cv pirm. kun. prof. dr. Antano 
Liuimos, SJ, kalba, sveikinimai, 
visumos posėdžio paskaita: "As
muo ir istorija: žmogaus istorišku
mo prasmė ir vertė" — prof. dr. 
Antanas Maceina.
2.00-5.00 — Istorijos mokslų sekcija 
Vadovauja kun. dr. Viktoras Gi
džiūnas, OFM. “Pastangos įsteigti 
Bažnytinę Lietuvos provinciją nuo 
Mindaugo iki nepriklausomybės lai
kų" — prel. dr. Paulius Jatulis. 
“Arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
vaidmuo steigiant bažnytinę Lietu
vos provinciją” — kun. dr. Stepo
nas Matulis, MIC; 7.30 — Akade
mijos narių ir svečių priėmimas. 
Vaišėms vadovauja Regina Pikū- 
nienė.

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 26 
9.00 v.r. pamaldos už mokslus ei
nantį lietuvių jaunimą; 10.30 - 12.30
— sekcijų programa. A. Teologijos. 
Vadovauja kun. dr. Viktoras Rim
šelis, MIC. “Antrojo Vatikano Baž
nyčia be valstybinės religijos” — 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, MIC. 
“Istorinis Jėzus ir tikėjimo Kris
tus” —- kun. lie. Antanas Rubšys. 
“Situacinė etika: dezorientuojanti 
įtaka moraliniam-religiniain gyveni
mui" — kun. dr. Valdemaras Cu- 
kuras. B. Lietuvių kalbos ir litera
tūros. Vadovauja prof. dr. Antanas 
Klimas. “Lietuvių kalbos veiksmažo
džių darybos sistema ir indoeuro
piečių prokalbė" — prof. dr. Anta
nas Klimas. “Prof. Juozas Brazaitis
— literatas” — Paulius Jurkus.
12.30 — 2.00 — pietų pertrauka. 

2.00—5.00 — sekcijų programa
A. Filosofijos. Vadovauja dr. Juozas 
Girnius. "Valstybė ir moralinės nor
mos” — prof. dr. Kęstutis Skrups- 
kelis. “Moralės pagrindų klausi
mas” — doktorantas Kęstutis Gir
nius. “Menas ir tiesa" — doktoran
tė Mirga Girniuvienė.
B. Gamtos mokslų ir matematikos 
Vadovauja prof. dr. Adolfas Gaiga
las. “Kvantatų teorija po 50 metų"
— prof. dr. Adolfas Gaigalas. "Or
ganinė evoliucija ir žmogaus fe
nomenas” — prof. dr. Pranas Ju- 
caitis
7.00—9.00 — simpoziumas
Vadovauja Lilė Gražulienė. "išeivi
jos mokslo institucijų reikšmė jau
no mokslininko kelyje į apsispren
dimą Lietuvai” — Augustinas Idze- 
lis, Ramūnas Girnius ir Almis Kuo
las

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 27
9.00 v.r. — pamaldos už mirusius 

akademijos narius 
10.00—12.30 — sekcijų programa
A. Politinių ir socialinių mokslų 
"XX amžiaus Lietuvos istorija ir 
politika pagal Vakarų ir Rytų auto
rių raštus". Vadovauja prof. dr. Vy
tautas Vardys. “Nepriklausoma Lie
tuva ir jos likimas: kontinentinės 
Europos mokslininkų interpretacija“
— prof, dr Julius Slavėnas. “Nepri
klausoma Lietuva bei jos likimas 
amerikiečių ir britų perspektyvoje“
— doktorantas Saulius Girnius. “Lie
tuva antrajame pasauliniame kare, 
1939-1945 m.: sovietinis žvilgsnis”
— prof. dr. Romas Misiūnas.
B. Medicinos
Vadovauja dr. Juozas Songaila. 
"Žmogaus kalba — naujos pažiū
ros modernioje psichiatrijoje” — 
prof. dr. Anatolijus C. Matulis. “Me- 
uiuaa okupuotoje Lietuvoje" — dr. 
Vaclovas šaulys
12.30—2.00 — pietų pertrauka
2.00—5.00 — architektūros ir me

no sekcija. Vadovauja archit. dr. 
Alfredas Kulpa ■ Kulpavičius. “Lie
tuvių įnašas į Amerikos architek

tūrą” — arch. Jonas Mulokas. “Čiur
lionio asmenybė ir jo pasaulėžiūros 
bruožai” — kun. prof. Stasys Yla. 
"Lietuviškosios architektūros pėd
sakai Europoje” — archit. Rimas 
Mulokas
7.30 — koncertas-banketas
Vadovauja Janina Udrienė ir Vacys 
Lelis. Koncertinę dalį atlieka sol. 
Elena Blandytė, jai akompanuoja 
Kazlauskaitė

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 28
10.30 — knocelebruotos šv. Mišios 
už religinę ir tautinę laisvę Lietu
voje. Celebruoja ir pamokslą sako 
vysk. Vincentas Brizgys
12.00 — visumos posėdis — akade-

Daugiatautėje “tėvynėje”
Neseniai Paryžiuje išleisti A. 

Solženicino V-VI-VII tomai vie
noje knygoje “Gulago salynas” 
rusų kalba, kur jis aprašo ne tik 
rusų, bet ir kitų tautybių žmo
nių nelaimes “plačioje tėvynė
je“. Tarp kitko, jis rašo su sim
patija apie estus ir lietuvius ka
linius, bet ne latvius, nes -šie 
daug prisidėjo prie sovietų val
džios įvedimo. Tad “tepjauna, 
ką pasėjo”. Mini vieną iš sukilė
lių vadų Kazachstano stovyklo
je, narsų lietuvį Knopkų, taipgi 
Kazlauską, kuris buvo papjau
tas kitų kalinių neva už praneši
mus viršininkams.

Toliau rašoma, kad per visą 
19 šimtmetį carų valdžios buvo 
ištremta į Sibirą nedaugiau kaip 
300.000 žmonių, kurie buvo ap
gyvendinti gana laisvai. Sovietų 
laikais ištremta 15 milijonų! 
Joks Džengiskanas nenugalabijo 
tiek žmonių, kiek sovietinis re
žimas.

Kai Leninas buvo ištremtas, 
ir tai tik trejiem metam, galėjo 
gyventi Irkutsko mieste ir tęsti 
priešvalstybinę veiklą. Stalinas 
gi bėgęs iš tremties net 5 kartus 
ir sugautas vėl buvo ramiai grą
žinamas. Kiti gi revoliucijonie- 
riai tremtyje dirbo Sibiro ban
kuose, paštuose ir kitur.

Kengiro stovykloje, Kazachs
tane, 1951 m. Įvyko sukilimas, 
trukęs 40 dienų. Generolai, pul
kininkai su savo palydovais kal
bėjosi su kalinių atstovais, pa
žadėjo beveik viską išpildyti, 
ko kaliniai prašėė. Bet tai tik 
kol sutraukė tankų ir kulkosvai
dininkų grupę. Kai ši įsiveržė į 
stovyklą, šaudė ir triuškino ka
linius. Ten iš 5.000 kalinių 600 
buvo užmušti ar sužeisti. Vėliau 
sušaudė pirmūnus, jų tarpe 
Knopkų, ir apie porą tūkstančių 
kalinių ištrėmė į šiaurės Koly- 
mą. “Visagalįs tautų tėvas” nu
tarė ištremti korėjiečius iš Toli
mųjų Rytų pasienio, Krymo to
torius, kalmukus, kaikurias Kau
kazo tauteles, išskyrus gruzinus, 
kurdus, Kubanės kazokus, pavol- 
gio vokiečius, vakarų ukrainie
čius ir vėliau baltiečius. Iš Bal
tijos respublikų visų žmonių ne
vežė, nes buvo perarli Europa,, 
bet gerokai praretino visus pa
siturinčius tautinius sluogsnius. 
Didžiausi trėmimai iš ten buvo 
1941, 1948, 1949 ir 1951 m., 
ypač “nepaklusniųjų lietuvių”. 
Tik dėl Stalino mirties 1953 m. 
žydai išvengė Sibiro tremties.

Latvis Peters Viksnė dezerty
ravo iš Latvijos kariuomenės 
192? m. į Rusiją, lapo pavyzdin
gu stachanoviečiu, bet atėjo ir 
jam eilė į Sibirą. Tokių apsiga
vusių svetimtaučių buvo nema
žai.

Toliau aprašomas neišpasaky
tas persekiojimas buvusių rusų 
ūkininkų, vadinamųjų “kulokų” 
ir kitokių. Atbuvę stovykloje 
paskirtą laiką, buvo laikomi ne
va laisvais, bet tik paskirtame 
rajone.

Chruščiovo viešpatavimo lai
kais atėjo atoslūgis ir daug ka- 

mija: profesorių Juozo Brazaičio ir 
Antano Salio pagerbimas. Vadovau
ja Jadvyga Damušienė. “Prof. dr. 
Antanas Salys — kalbininkas” — 
prof. dr. Antanas Klimas. “Prof. 
Juozas Brazaitis — mokslininkas” 
— prof. dr. Jonas Grinius

2 00 — X-jo suvažiavimo uždarymas 
Vadovauja kun. prof. Antanas Liui- 
ma, SJ

Pastaba: Nors suvažiavimo metu 
gali būti padaryta kaikurių nežy
mių pakeitimų, čia skelbiama pro
grama yra glutinė ir spaudoje prieš 
suvažiavimą galimi pakeitimai nebe
bus skelbiami.

linių buvo paleista. Darbo sto
vyklos nebuvo panaikintos, nes 
yra labai naudingos valstybei. 
Kiek pagerinus kalinių buitį, 
tos stovyklos egzistuoja ir šian
dien, tik vietoje “lagerių” da
bar vadinasi “kolonijom”. Jų 
esama net keturių rūšių. Buvę 
enkavedistai tapo pavadinti MO 
OP, t.y. beveik carinės “ochran- 
kos” vardu.

Knygoje (581 psl.) nuosekliai 
aprašoma daug pasibaisėtinų da
lykų. Žiaurus Novočerkasko 
miesto gyventojų sukilimo likvi
davimas; beteisiškumas, melas, 
teisėjų pasitarimo kambariuose 
telefoniniai ryšiai su atitinkama 
Įstaiga ir pan. Šiandieninis so
vietų teismas padaro tik apie 15 
' < teisingų sprendimų.

Vienoje vietoje atpasakoja
mas esto Tenno su gudu Ždanko 
pabėgimas iš Kazachstano sto
vyklos. Jie per 3 savaites nuke
liavo kelis šimtus kilometrų per 
dykumą ir Irtišo upe, tačiau bu
vo sučiupti MGB sistemos dėka. 
Vien šių bėglių nuotykiai pra
lenkia įmantriausiai išgalvotų 
romanų pabėgimų istorijas.

• Gale Solženicinas sušunka: 
“O jūs naivūs Vakarų liberalai, 
tik tada suprasite mūsų padėtį, 
kai patys atsidursite mūsų sto
vyklose ” B. B.

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ DIENOS nr. 7 (166), 

rugsėjis. Gausiai iliustruotas mėne
sinis žurnalas lietuvių ir anglų kal
bomis, leidžiamas A. F. Skiriaus, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Cal. 
90029. USA.

LIEPSNA, lituanistinės Montrea- 
lio mokyklos laikraštėlis, redaguotas 
Irenos Adamonytės ir Rimos Jurku
tės su talkininkais —- Linu Staškevi
čium. Jonu Brikiu, Dana Ladygaite, 
Bernardu Žemaitaičiu. 1976 m. va
sario 16 d.

Filadelfijos Lietuvių Namuose spalio 23 d. surengtame literatūros vakare atlikę programą rašytojai ir kiti me
nininkai. Iš kairės: Anelė Kaulinytė, rašytojas Antanas Gustaitis, Ona Pliuškonienė; stovi: rašytojas Paulius Jur
kus, rašytojas Antanas Vaičiulaitis, Julija Jurskienė, rašytojas Aloyzas Baronas, Roma Cesonienė, Antanas
Dambriūnas Nuotr. K. Cikoto

Keturių moterų paroda
H. ŽMU1DZINIENĖ

Spalio 24-oji man labai mie
la, nes tądien pirmą kartą pa
mačiau mūsų Toronto keturių 
menininkių — Gražinos Balsie
nės, Gražinos Krašauskienės, 
Sofijos Pacevičienės ir Eugeni
jos Valiūnienės — kūrybą To
ronto Lietuvių Namų Gedimino 
menėje, kuri, mano supratimu, 
gerai tinka šio žanro parodoms. 
Jos visos keturios yra Kanadoje 
išėjusios keramikos bei skulp
tūros studijas ir susiformavu
sios menininkės.

Su pirmu žvilgsniu į parodą 
lankytojas maloniai nuteikia
mas bei pajunta moteriškąją 
eleganciją, nes eksponatai labai 
rūpestingai ir skoningai išdės
tyti bei pakabinti.

G. Balsienė imponuoja savo 
vazomis ir ąsočiais, kurie išra
dingai ir įdomiai išbaigti barel
jefiniais, lyg gėles, fosilius ar 
net grybus primenančiais or
namentais. Taip pat patraukia 
akį jos stilizuotos, grakščių, 
obeliskinių formų mergaičių 
statulėlės. Jų prigesintų spalvų 
glazūra ir pagražinimų nerėks- 
mingumas teikia joms nuotai
kingo paprastumo išvaizdos bei 
drauge rodo meninį Balsienės 
subtilumą.

G. Krašauskienė išstatė sidab
ro ir gintaro papuošalų. Tai -di
delio skonio kūriniai. Nemažiau 
originali ir jos keramika, kuri 
vyrauja dabartinio braižo ir 
praktiškojo pobūdžio darbais, 
ypač žvakidėmis su paukščių 
motyvais.

S. Pacevičienės kūriniuose 
daugiau negu kitų darbuose 
pastebima lietuviškojo folkloro 
įtakos. Jos keturi išraiškūs Rū
pintojėliai yra, savo forma ir 
nuotaika, panašūs į mųsų diev- 
dirbių smuikelius, o penktasis 
— su žemai nuleista galva bei 
labai tragiškos išraiškos — ma-

Lietuva senoje knygoje
“Peasant art in Russia”. Re

daktorius — Charles Holme, lei
dėjas — The Studio Ltd., 1912 
m. London, Paris, New York. 
Ten Michael Brensztein, auto
rius Lietuvai skirtų 5 puslapių 
teksto ir 8 psl. iliustracijų, ap
rašo Lietuvos "Volkskunst”. Jis 
randa panašumų su kaimyninėm 
tautom, pabrėžia, kad “art
istic productions of Lithuania 
as a whole have acquired a dis
tinct and independent charac
ter, both regards conception 
and primitivism of execution”. 
Knygoje daug dėmesio skiria
ma audiniams, drabužiams ir 
medžio dirbiniams. Aiškinama 
dirbinių pavadinimo kilmė, ly
ginama su kitų tautų meno mo
tyvų interpretacijomis.

Audinių ir drabužių aprašy
me autorius mini “tulpinį raš
tą”, kuris esąs paplitęs Suval
kijoj ir turįs ryšį su Mozūrų ir 
Bosnijos kraštais. “Namitka” 
(nuometas) esąs kilęs iš Volini- 
jos ir Podolijos. Autorius pasa
koja girdėtą legendą, kad kara
lius Jogaila, krikštijant Lietu
vą (1387 m.), dalinęs moterims 
drobės gabalus (nuometus). 
“Šimtakvaldis" (hundred pleat
ed) apsiaustas, anksčiau buvęs 
populiarus, nebenešiojamas. 
“Kaspiniukai”, segami prie gal
vos papuošimo (“crown”), esą at
ėję iš Vokietijos. “Triausė” (mo
terų ir vyrų kepurė) sutinkama 
taip pat Laplandijoj, kur labai 
šaltos žiemos. .Vyraujanti audi
nių spalva esanti raudona, žalia, 
geltona. 

žiau būdingas mūsų senovi
niams dievukams. Tačiau da
bar ne tie laikai, ir menininkė, 
mūsų tautos tragedijos paveik
ta, tą dvasinę būseną kūriniui 
įkvėpė. Išskirtinas jos kūrinys 
— surrealistinė skulptūra “Kny
gos mylėtoja”. Ypač Pacevi
čienės labai didelio ir mažes
nio formato vazos bei ąsočiai, 
saulutėmis ir paukščiais deko
ruoti, iškalbingai kreipiasi į žiū
rovą. Jų didingumas, lietuviš
kas pradas ir senoviniai atspal
viai net sukelia svajingą min
tį, jog kaikurie jų lyg tiktų ne 
tik dabar, bet ir mūsų senovės 
kunigaikščių menėms ar jų puo
tų stalams papuošti. Taip pat 
nemažai parodyta jos porcelia
no darbų, sudėtingesnių moty
vų lėkščių ir siluetinių kontū
rų puošybos plokščių, pakabin
tų sienose. Aplamai, S. Pacevi
čienė sugeba suprantamai, pa
traukliai prabilti į žiūrovą ir 
pasireiškia kaip gabi kūrėja es
tete. Pažymėtina, kad ji vieną 
savo didelę ir gražią vazą pado
vanojo Lietuvių Namams To
ronte.

E. Valiūnienė yra labai sa
viška, originali savo abstrakti
nių skulptūrų bruožais, savo 
laisvo kampuotumo formomis, 
kurių nelengva keramikinėje 
skulptūroje pasiekti. Nemažos 
meninės vertės yra jos' trys 
plokštės religiniais motyvais. 
Ypač viena jų yra didžiai ra
finuoto skonio tapybinės pri
gimties kūrinys, kuris patiki
mai atstovauja dideliam Valiū
nienės kūrybiniam pajėgumui. 
Tenka pastebėti, kad vieną ver
tingą savo darbą, dubenį, jinai 
perleido kaip dovaną Lietuvių 
Namams.

Gaila, kad paroda buvo tokia 
trupipa ir negalima buvo la
biau atsidėjus su joje išstaty
tais darbais susipažinti. Todėl 
čia pareikšti vertinimai negali 
būti išsamūs.

Trobose vartojami įrankiai ir 
rakandai išdrožinėti ir orna
mentais išpuošti. “Abrusieni- 
cze” (rankšluostinė), kultuvės, 
verpstukai, ypač “šveikelė” (vir
balas prisegti kuodeliui) esąs 
tikrai lietuviškos kilmės, nes 
niekur kitur nesutinkamas. 
Kanklės (“kanles”) yra mini
mos suomių tautos epe “Kale
valoje”. Suomiai jas vadina 
“kantella”, todėl čia gali būti 
panašumo ir ryšingumo nuo se
nų laikų.

Aprašydamas kryžių ir kop
lytėlių (“wayside crosses”) pa
plitimą visoj Lietuvoj, autorius 
pastebi, kad išpuoštų kryžių pa
plitimo ribos sutampa su etno
grafinėm lietuvių sienom.

Si knyga neminima naujoje 
“Encyclopedia Lituanica”, bet 
įdomi ir naudinga jieškant me
džiagos palyginimams su kitų 
tautų liaudies meno pavyzdžiais 
ir aprašymais. Vilniaus etnogra
finis ir istorijos muzėjus dabar 
turi daug surinktos liaudies dir
binių medžiagos pavaizduoti 
“vargo Lietuvai”. Turistai labai 
gerai atsiliepia apie rodinius, 
bet prieš vykdami į Lietuvą tu
rėtų perskaityti bent šią knygą, 
kad susidarytų šiokį tokį vaizdą 
apie mūsų žmonių meninį pa
jautimą, reiškimąsi kasdieninia
me gyvenime, mūsų tautos pa
saulėžiūrą į darbą, poilsį, ryšį 
su aplinkuma ir amžinybe. K.

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios 
gerai nemokėti
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C1 KlILTll llllILJI VEIKLOJE
BOSTONO KULTŪROS KLUBAS 

naująjį veiklos sezoną pradėjo spa
lio 2 d. prof. dr. Rimvydo Šilbajorio 
pranešimu apie Balio Sruogos poe
ziją ir simbolistus. Jis atliko išsamią 
B. Sruogos poezijos analizę, savo iš
vadas grįsdamas paties B. Sruogos 
ir kitų simbolistų pavyzdžiais. Kul
tūros klubui vadovaujančią valdybą 
sudaro: pirm. M. Drunga, vicepirm. 
B. Vasaris, sekr. D. Lizdenienė ir 
ižd. A. Dumčius.

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ MIŠKI
NINKŲ SĄJUNGOS valdyba savo 
$500 premiją paskyrė buvusiam Tel
šių girininkui A. Tenisonui už jo at
siminimų kyngą "Žemaitijos girių 
takais”. Sprendimas padarytas Čika
goje, kur šią 25-kių apsakymų kny
gą atspausdino M. Morkūno spaus
tuvė. Autorius su dukra ir žentu 
gyvena Antverpene, Belgijoje.

NAUJOSIOS ANGLIJOS KON
SERVATORIJA Bostone rugsėjo 25 
d. surengė pirmąjį jaunojo pianisto 
Sauliaus Cibo rečitalį. Jis yra daž
nas lietuvių solistų akompaniatorius, 
turintis tik 21 metus amžiaus. Kon
certe dalyvavo gausus bostoniškių 
būrys, pagerbdamas talentingą lie
tuvį jaunuolį. Didžiąją programos 
dalį sudarė tarptautinių klasikų kū
riniai: Ch. W. Glucko-Sgambati me
lodija iš “Orfėjaus”, L. Beethoveno 
sonata, F. Šopeno baladė, trumpos 
J. Brahmso kompozicijos fortepijo
nui (Opus 118), E. Blocho “Jūros 
poemos”. Lietuvius kompozitorius S. 
Cibas buvo įjungęs j programos vi
durį. Jiems atstovavo šokis iš Ju
liaus Gaidelio operos “Dana”, vilnie
čio Vytauto Montvilos “Debesys" ir 
“Saulės spindulys".

SUKAKTUVINE DAIL. ANTA
NO RŪKŠTELĖS PARODĄ, skirtą 
jo amžiaus septyniasdešimtmečiui, 
Tautiniuose Čikagos Lietuvių Na
muose surengė Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos Čikagos skyrius, vadovau

damas pirm. A. Pužausko. Parodai 
sukaktuvininkas buvo pateikęs 30 
naujausių savo tapybos darbų, dau
giausia atspindinčių peizažą. Pagrin
dinį žodį atidaryme tarė dail. M. 
Šileikis, apibūdindamas dail. A. 
Rukšlelės kūrybą bei jo knygą “Tau
todailė” ir nueitą gyvenimo kelią. 
Sukaktuvininką pasveikino organiza
cijų atstovai. Z. Juškevičienės vado
vaujamą programą V. Bellini, G. Do
nizetti, J. Tallat-Keipšos dainom pa
pildė sol. Praurimė Ragienė su pia
nisto M. Motekaičio palyda.

VELIONIUI AKTORIUI LEONUI 
BARAUSKUI atminti bei pagerbti 
išleista plokštelė, prie kurios pridė
tas nekrologinio pobūdžio 16 psl. 
albumas. Jame yra daug nuotrau
kų iš aktoriaus gyvenimo ir keletas 
rašinių-atsiminimų: Henriko Nagio, 
A. T. Antanaičio, Dariaus Lapins
ko. Iš plokštelės girdėti paties au
toriaus balsas, perteikiąs poezijos ir 
prozos kūrinius, palydint muzikos 
bei dainos žmonėms. Plokštelę re
dagavo Darius Lapinskas, apipavi
dalino dail. Zita Sodeikienė, išlei
do Dana Barauskienė ir Leono Ba
rausko plokštelės fondas. Užsklandai 
parinktas Kazio Bradūno eilėraštis 
“Prie aktoriaus karsto”.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS 
$500 premija Čikagos Jaunimo 
Centro kavinėje buvo įteikta Van
dai Vaitkevičienei, kurios apysaka 
“Du draugai” laimėjo jaunimo skai
tiniu konkursą. Iškilmei vadovavo 
jaunimo skaitinių komisijos pirm. 
Stasė Petersonienė, premiją įteikė 
JAV LB švietimo komisijos pirm. 
Stasys Rudys. Knygos vaizdelio “Ka
ruselės ir susitaikymas” insceniza
ciją atliko Marija Andrijonaitė ir 
Rita Likanderytė, Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto studentės, o 
keletą tautinių šokių ir dainų me
lodijų pagrojo Balio Pakšto vado
vaujamas liaudies instrumentų an
samblis.

DAIL. MAGDALENA BIRUTĖ 
STANKŪNIENĖ su dviem medžio 
raižiniais ir dviem tapybos kūri
niais dalyvavo grupinėje 150 įvai
raus žanro dailininkų parodoje, ku- 
ir buvo surengta Čikagoje, Carson 
Pirie Scott galerijoje. Ji laimėjo 
pirmą premiją už grafikos kūrinį iš 
ciklo “Moters darbai”, o už paveiks
lą gėlių motyvais gavo specialų pa
žymėjimą.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 25 
metų sukaktį Waterburio, Conn., apy
linkė paminėjo iNiujorko vyrų choro 
"Perkūnas" koncertu. Jame skambė
jo lietuvių kompozitorių dainos, iš
traukos iš G. Verdi “Rigoletto" ir J. 
Offenbacho “Hofmano pasakų”. Cho
rui dirigavo jo vadovas V. Daugir
das, akompanavo pianistė D. Sakai
tė. Oficialiojoje dalyje Lietuvių 
Bendruomenės nuopelnus nušvietė 
JAV LB krašto valdybos vicepirm. 
Balys Raugas. LB pirmūnui dr. Pet
rui Vileišiui, šiemet švenčiančiam 
amžiaus septyniasdešimtmetį, buvo 
įteiktas Mindaugo medalis.

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGI
JA, vadovaujama pirm. dr. J. Jakš
to, gruodžio mėnesį švęs veiklos dvi
dešimtmetį. Plačią veiklos programą 
Čikagoje įvykusiame valdybos posė
dyje pateikė A. Rūgytė. Po posėdžio 
susirinkusiems istorijos mėgėjams 
įdomią paskaitą "Vytautas Didysis ir 
jo santykiai su Lenkija" skaitė Jo
nas Dainauskas. Vytautą jis apibū
dino kaip vakarykštės dienos žmogų, 
kuris daugiausia rūpinosi valdomis, 
o Jogailą — kaip rytojaus žmogų, 
nes jis pagrindinį savo dėmesį skyrė 
valstybės bei dinastijos reikalams.

LIETUVOS LIAUDIES MENO 
DRAUGIJA Pageluvyje, liaudies' 
meistro V. Kalino sodyboje, surengė 
dešimtį dienų trukusį pynimo semi
narą, norėdama atgaivinti šią seną 
liaudies meno šaką. Dalyvavo 15 en
tuziastų, daugiausia iš Šiaulių mies
to bei rajono. Seminarui vadovavo 
draugijos vyr. konsultantė Irena 
Buizienė, jau 1965 m. Šiauliuose 
įsteigusi vieną pirmųjų pynėjų bū
relių Lietuvoje. Paskaitą apie liau
dies meno ir buities santykius skai
tė menotyrininkas V. Rimkus.

ŠIMTĄJĮ JERONIMO RALIO 
(1876—1921) GIMTADIENĮ jona
viečiai partinėjo gėlių padėjimu prie 
jo kapo. Velionis buvo gydytojas, 
žurnalistas ir beletristas, pasižymė
jęs kaip pirmasis Homero kūrinių 
vertėjas į lietuvių kalbą. Jo išversta 
"Odisėja”, pirmą kartą išleista 1921 
m., pakartotinių laidų susilaukė 
1939, 1948 ir 1964 m. Pradėtą "Ilia
dos" vertimą nutraukė ankstyva J. 
Ralio mirtis. Jonavoje įvykusiame 
minėjime pranešimą apie J. Ralio 
gyvenimą bei kūrybą padarė “Min
ties" leidyklos vyr. redaktoriaus pa
vaduotojas K. Trečiakauskas. Su 
gimtajame Kelmės rajone išlikusiu 
J Ralio paveikslu supažindino žur
nalistas B. Klimašauskas. Gydytojas 
J. Didvalis skaitė graikišką “Odisė
jos" ištrauką bei jos lietuvišką ver
timą. Anie J. Ralio vertimus kalbėjo 
rašytojas R. Samulevičius. Minėjimo 
programą savo eilėraščiais papildė 
poetai — V. Šulcaitė. J. Graičiūnas 
ir E. Matuzevičius. J. Ralio atmi
nimui skirti vakarai įvyko ir dviejo
se Jonavos mokyklose, o jo gyveni
mo ir kūrybos parodėlę surengė ra
joninė biblioteka.

VILNIAUS OPEROJE GASTRO
LIAVO amerikiečių dainininkė Gra
ce Mabri, mezzo-sopranas ir lyrinis 
sopranas. Dviejuose G. Verdi “Ai
dos” spektakliuose atliko ir Aidos, 
ir Amnerio vaidmenis. Dainavimo 
mokytojas Zenonas Paulauskas žavi
si viešnios balso grožiu apatiniame 
mezzo-soprano registre ir sidabrinio 
lyrinio soprano viršūnėmis. Pirma
jame spektaklyje Radamesą dainavo 
latvis tenoras K. Zarinis, antrajame 
— E. Eidukaitis. Pagrindiniu šio 
vaidmens atlikėju lyg šiol būdavo 
draminis tenoras Valentinas Adam- 
kevičius, staiga miręs š.m. gegužės 
3 d. Solistei G. Bambri taip pat tal
kino Amnerio vaidmeniu mezzo-sop
ranas N. Ambrazaitytė, Aidos vaid
meniu — sopranas E. Saulevičiūtė, 
bosas H. Zabulėnas ir baritonas R. 
Vešiota.

, VILNIAUS OPEROS SOL. NIJO
LĖ AMBRAZAITYTĖ, mezzo-sopra
nas, savo kūrybinės veiklos dešimt
metį paminėjo rečitaliu filharmoni
jos salėje. Su simfoniniu filharmo
nijos orkestru, diriguojamu J. Do
marko, ji atliko E. Balsio kompozi
ciją “O, mano krašte", Danutės lop
šinę iš A. Račiūno operos “Marytė”, 
Merginos dainą iš S. Prokopjevo kan
tatos "Aleksandras Nevskis”, padai
navo G. Bizet "Carmen" ir Ch. Gou
nod “Fausto” arijų. Simfoninis or
kestras koncertą praturtino L. t^eet- 
hoveno "Egmontu”, G. Bizet "Car
men” ir P. Mascagni operos “Caval- 1 
leria rustieana" ištraukomis.

VARGONŲ KONCERTŲ CIKLĄ 
• Monografijos" G. F Haendelio kū
riniais pradėjo Leopoldas Digrys, 
talkinamas smuikininko E. Digrio ir 
S. Sondeckio vadovaujamo Lietuvos 
kamerinio orkestro. “Monografijos” 
ciklą sudarys 18 lietuvių vargoni
ninkų koncertų, skirtų įvairių lai
kotarpių kompozitoriams.

ONKOLOGIJOS MOKSLINIO TY
RIMO INSTITUTO vadovas prof. A. 
Telyčėnas lankėsi valstybiniame ame
rikiečių vėžio institute. Su amerikie
čiais vėžio ligos specialistais jis ap
tarė bendradarbiavimo reikalus tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos.

LIETUVOS DAILININKU SĄ
JUNGOS Kauno skyrius savo patal
pose surengė jaunųjų keramikų G. 
Bylienės ir J. Vaičionio darbų paro
dą. Pastarasis buvo išstatęs ir savo 
tapybos bei akvarelės kūrinių.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MAI surengė dviejų pasižymėjusių 
liaudies meistrų parodų — audėjos 
Klementinos Gudonytės ir medžio 
drožėjo Ipolito Užkurnio. Pirmajai 
atstovavo didelis staltiesių, juostų, 
pagalvėlių rinkinys, tautiniai augš- 
taičių ir suvalkiečių moterų drabu
žiai. Su jos audiniais kolektyvinių 
tautodailės parodų dėka jau yra su
sipažinę čekoslovakai, vokiečiai ir 
italai. I. Užkurnys yra sukūręs apie 
30 meužio skulptūrų. Dalis jų puo
šia Ablingos kaimą,,M. K. Čiurlio
nio kelią, keturių ąžuolų kompozici
ja "Artojas" — Anykščius. Parodoje 
vilniečius bene labiausiai domino 
daugiafigūrinės kompozicijos “Pilė
nai", “Joninių naktis”, “Prometėjo” 
skulptūra.

VALSTYBINĖJE PARYŽIAUS 
KONSERVATORIJOJE keletą mėne
sių studijas gilins Vilniaus konser
vatorijos dėstytojas Algirdas Vizgir
da, kuris taip pat yra ir simfoninio 
filharmonijos orkestro koncertmeis
teris.

R. VOKIETIJOS "DEFOS" kino 
studija sukūrė meninį filmą "Beet- 
hovenas — vieno gyvenimo pusla
piai". Rež. H. Zemanas jam panau
dojo H. Kunerio scenarijų. Pagrin
dinį L. Beethoveno vaidmenį atlie
ka Panevėžio dramos teatro aktorius 
Donatas Banionis. V. Kst.
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REAL ESTATE LTD. Perkant ar parduodant
1072 Bloor St. W. nekilnojamų nuosavybę
Tel. 534-9286 visada Jums

sųžiningai patarnaus

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

Kanados įvykiai

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
M6HC1°A89C s,; Toron,°- Tel. 532-3400

AKTYVĄ/ — virš 10 milijonų

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 9 Vi %
Antradieniais 10-3 = pensijų ir namų s-tas 8 VA %
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 8%
Ketvirtadieniais 10-8 = depozitų - čekių s-tas 
Penktadieniais 10-8 Į DUODA PASKOLAS:

6%

Šeštadieniais 9-1 x asmenines 9Vi%
Sekmadieniais 9.30 - 1 = nekiln. turto

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

9’/j%

FQFNKIK "Ontario trust real estate*
■ vEsIlIlUd įstaigos vedėjas 

patarnauja visuose nekilnojamo Telefonas
turto reikaluose 533-4414

A uteri te Sales SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
neturi būti verčiamos atsisaky
ti savo kalbos ir kultūros pran
cūzų kalbos bei kultūros sąskai
toti. Kandidatų dėmesys etni
nėms Kvebeko grupėms liudija, 
kad jos šiem rinkimam gali tu
rėti nemažos įtakos.

Sovietų Sąjunga grubiai laužo 
Helsinkio susitarimus, užtikri
nusius išskirtų šeimų sujungi
mą. Tokių šeimų vien tik Kana
doje yra apie 300. Jų problemą 
atsišaukimu į premjerą P. E. 
Trudeau atskleidė Maskvoje gy
venanti Krymo totorė Nailja Bi- 
beršteinienė, kai ten prieš porą 
savaičių viešėjo Kanados užsie
nio reikalų ministeris D. Jamie- 
sonas. Jos vyras Borisas Biber- 
šteinas, žydų kilmės, 1974 m. 
buvo išleistas užsienin ir įsikūrė 
Toronte. Kompartija betgi ne
sutinka išleisti žmonos Nailjos 
ir devynmetės dukrelės Sofijos. 
Pernai žiemą B. Biberšteinas ba
davo 25 paras, kol jam pagalbą 
pažadėjo anuometinis užsienio 
reikalų ministeris A. MacEach- 
enas, tačiau visos jo pastangos 
šeimai sujungti buvo nesėkmin
gos. Pokalbiuose su sovietų už
sienio reikalų ministeriu A. Gro- 
myka šios šeimos klausimą pa
judino ir dabartinis užsienio rei
kalų min. D. Jamiesonas, bet ir 
jis susilaukė neigiamo atsaky
mo. Pasak N. Biberšteinienės, 
sovietų biurokratai savo atsisa
kymą duoti jai ir dukrai išvažia
vimo vizą grindžia .. . Helsinkio 
konferencija. Girdi, jos išvažia
vimas sugriautų šeimą, nes 
Maskvoje gyvena jos senutė mo
tina ir dvi seserys. Tokia argu
mentacija rodo nachališką so
vietinių pareigūnų įžūlumą. 
Jiems juk gerai žinoma, kad iš
tekėjusios moters šeimą sudaro 
ne jos motina ir seserys, bet vy
ras ir vaikai, o šiuo atveju jos 
vyras yra Kanadoje. N. Biber- 
šteinienei taipgi buvo parodytas 
jos seserų paruoštas dokumen
tas, pagal kurį ji savo motinai 
esanti skolinga pinigų. Doku
mentas esąs pasirašytas moti
nos, nemokančios nei skaityti, 
nei rašyti. Atrodo, šį dokumen
tą seseris privertė paruošti KGB 
agentai, pasirūpinę ir tariamu 
beraštės motinos parašu.

Užsienio reikalų min. D. Ja
miesonas, lankydamasis Sovietų 
Sąjungoje, turėjo bendrus pus

ryčius su trylika kanadiečių stu
dentų valstybiniame Leningra
do universitete. Ten jie studi
juoja ar studijas gilina pagal 
kultūrinių mainų sutartį tarp 
Kanados ir Sovietų Sąjungos. 
Studentai D. Jamiesonui įteikė 
raštą, pabrėžiantį jų nepasiten
kinimą gyvenamųjų patalpų 
ankštumu, šilto vandens stoka. 
Iš kanadiškų laikraščių Maskvo
je ir Leningrade tegalima gauti 
komunistinį “Tribūne” ir Toron
to rytinį “Globe and Mail”. In
formacijos stoką papildė kitas 
dienraštis “Toronto Sun”, kurį 
užsiprenumeravo ir dabar gau
na vienas studentas. Jie taipgi 
nusiskundė ilgomis eilėmis prie 
maisto parduotuvių, daržovių 
trūkumu, o viena studentė pa
sigedo ir tualetinio popieriaus, 
kurio niekada netrūksta Kana
doje. Didžiausia prošvaiste ka
nadiečiam studentam buvo Ka
nados karo laivų apsilankymas 
Leningrado uoste.

Pirmąjį savo penkmetį specia
liu vedamuoju lapkričio 1 d. pa
minėjo rytinis dienraštis “The 
Toronto Sun”, pakeitęs užsida
riusį popietinį dienraštį “The 
Telegram”. Branduolį naujam 
dienraščiui sudarė grupė užsida
riusios "Telegramos” žurnalistų 
su P. Worthingtonu priešakyje. 
Pastarasis dabar yra vyriausias 
“Toronto Sun” redaktorius. Dar
bas buvo pradėtas vargingose 
patalpose su 68 tarnautojais ir 
60.000 egz. tiražu. Dabar šis tab- 
loidinio formato dienraštis jau 
turi savas naujas patalpas su 
nuosava spaustuve, 360 tarnau
tojų ir 140.000 egzempliorių ti
ražą, kuris esąs didesnis už 133- 
čiuosius metus einančio ryti
nio dienraščio “The Globe and 
Mail”. Sekmadienio laidos tira
žas — 250.000 egz. Dienraščio 
"Toronto Sun" leidėjai ir re
dakcija laikosi nepriklausomos 
linijos. Savo antikomunistiniais 
straipsniais jame pasižymi vyr. 
red. P. Worthingtonas, buvęs 
“Telegramos” korespondentas 
Maskvoje ir iš ten ištremtas 
kompartijos už nepalankias ži
nias, o taip pat ir čekų kilmės 
žurnalistas Lubor J. Zinkas. Jų 
dėka nemažas dėmesys skiria
mas torontięčiams iš R. Europos 
ir aplamai sovietų pavergtoms 
tautoms bei <ti jorrtis sušietom 
problemom.

Ateitinininkų žinios
Ateitininkų Federacijos kongresas 

įvyks 1977 m. Darbo Dienos savait
galį Klevelande. Kongresui jau da
bar pradėta ruoštis. Federacijos val
dyba parinko 3 sritis ir kiekvienai 
sričiai — veiklos judintoją. Tos sri
tys yra: dvasinis atsinaujinimas — 
kun. dr. K. Trimakas; ryšiai su tėvy
ne ir pagalba jai — dr. Alg. Norvi
las; kultūros kūryba bei jos naudo
jimas — K. Girnius. Bus siekiama iš
vystyti toms trims sritims atitinka
mą veiklą kiekvienoj sąjungoj. Kon
greso programa lies minėtas sritis: 
"Gyvoji dvasia, dvasinio atsinaujini
mo pagrindas”, "Veidu į kovojančią 
krikščioniškąją Lietuvą” ir “Lietuvių 
kultūros - kūrybos puoselėjimas”.

Toronto moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai taip pat planuoja savo 
metinę veiklą, kuri apims visas mi
nėtas sritis.

Toronto ateitininkų veiklą koordi
nuoja trijų asmenų komitetas: dr. O. 
Gustainienė. B. Čepaitienė ir K. 
Manglicas.

Skautų veikla
• "Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 

sveikina Toronto Lietuvių Namus, 
švenčiančius 25 metų naudingos veik
los sukaktį.

• I "Šatrijos” tuntą įstojo R. Ver- 
bylaitė ir J. Laurinavičiūtė.

• Spalio 30-31 d.d. Dainavoje drau- 
gininkių kursuose dalyvavo E. Nami- 
kienė. D. Draugelytė ir Ed. Grybas.

• Lapkričio 14 d. po 10 v. pamal
dų skautų būkle šaukiama vyr. skau
čių Vaidilučių dr-vės sueiga. Kvie
čiamos visos narės būtinai dalyvauti.

• "Šatrijos" vadijos posėdis — lap
kričio 21 d., po 10 v. pamaldų, skau
tų būkle.

• Ps. J. šeškutė globoja vyr. skau
čių kandidačių būrelį ir ruošia įžo
džiui.

• Mindaugo dr-vės iškyla — lap
kričio 14 d. Visi renkasi prie skautų 
būklo 9.30 v.r.

• Didelis ir nuoširdus Romuvos
rėmėjas P. Gulbinskas ir vėl paau
kojo $100. Skautiškas ačiū mielam 
geradariui. Jo nuolatinė piniginė pa
rama yra kartu ir moralinė jaunimo 
parama. ,

• Romuvai aukojo $90: dr. V. Kve
daras; $40: D. Keršienė, S. Kuzmic
kas; $25: P. Murauskas, J. Mažeika; 
$20: L. Lelienė. A. Tarvydas, V. Tu
rėta, B. Saplys, V. Slėnys; $15: L. 
Garbaliauskas, Vyt. Morkūnas; $10: 
S. Bubelienė. A. Trinkūnas, VI. Mor
kūnas, A. Gačionis, L. Kalinauskas, 
V. Petrulis. P. Šimkus; $5: K. Baltra- 
maitis, A. Vasiliauskas, S. Vidman
tas; $4: A. Sukauskas. Nuoširdus ačiū 
stovyklavietės rėmėjams.

• “Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų 
tėvų komiteto rengiamas bazaras ir 
pasilinksminimas — lapkričio 20 d. 
Pi iškėlimo par. salėse. Visi kviečia
mi: smagiąi praleisti laiką ir paremti 
skautišką jaunimą. C. S.

• Vilkiukų sueigoj lapkričio 1 d.

Alfonsas A. Garbenis

Per paskutinius 25 
metus Al. Garbenis 
(tėvas) tarnavo To
ronto lietuviams 
namų reikalais. To
liau tarnaus tėvas 
ir sūnus Garbeniai

Alfonsas Wm. Garbenis, B.A.

GARBENS
REAL ESTATE

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

PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR
NETOLI LIETUVIU NAMU

INDIAN GROVE, 2-jų miegamųjų vienaaugštis, nauja šildymo sis
tema, geras sklypas, garažas, nepertoli nuo Bloor gatvės; palikimas; 
reikia sumokėti grynais.
INDIAN RD„ 19 kambarių, didelis gražus namas, legaliai pakeistas;
5 butai, rūsys, naujas šildymas; didelis sklypas, platus privatus įva
žiavimas, mūrinis garažas dviem mašinom; reikia parduoti; paliki
mas; papiginta kaina.
WESTMINSTER G-VĖ, atskiras 11 kambarių pajamų namas ($131 į 
savaitę), be to, savininkui butas; parduodama su visais baldais; vie
nas atviras mortgičius 10%; geras investavimas.
BOUSTEAD, atskiras tributis, 13 kambarių per 3 augštus, vandeniu 
apšildomas; gilus sklypas, privatus įvažiavimas, 2 garažai; arti Lie
tuvių Namų ir požeminio.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE
ALHAMBRA GATVĖ, atskiras plytų namas. 10 kambarių; visas na
mas naujai atremontuotas, naujas tinkas, nauji elektros laidai, nau
ji variniai vandens vamzdžiai. 3 modernios prausyklos ir 3 virtuvės, 
nauja šildymo sistema, platus privatus įvažiavimas, dvigubas plytų 
garažas; labai tinkamas 3 šeimom; kaina $79.000.
HIGH PARK GATVĖ, atskiras, 7 kambarių namas, pilnai moderni
zuotas, 2 prausyklos, nauji kilimai, užbaigtas rūsys, vandeniu šildo
mas, privatus įvažiavimas — garažas.
MARGARETA GATVĖ, atskiras |y edernintas 6 kambarių 
namas; 2 virtuvė pardu O T ^Į.Sas; mažas įmokėjimas; 
arti Bloor gatvės.r
BLOOR — DUNDAS. Krautuvė — nuosavybė ir “Laundromat” vers
las, dviejų miegamųjų butas viršuje; pajamos virš $16.000 j metus; 
prašoma kaina — $95.000, įmokėti $40.000.
DUNDAS — DOVERCOURT, pusiau atskiras namas, 3 augštų, “auk
siniame" stovyje; 3 virtuvės; vienas atviras mortgičius; nebrangi 
kaina.

HOLLAND LANDING, tik 35 mylios iš Toronto; naujas 3-jų miega
mųjų vienaaugštis, ramioj ir augštoj vietoj; savininkai išsikelia ir 
sutiktų keisti į namą vakariniame Toronte. Prašo tik $53.000. Puiki 
proga išeinantiems į pensiją.
WASAGA BEACH (PAŠONĖJE), naujas, vienaaugštis 3-jų miega
mųjų namas su gerais ūkio pastatais; 86 akrai derlingos žemės, teka 
mažas upelis; visai arti Nottawasaga upės; asfaltuotas kelias. Savi
ninkai ima vieną mortgičių. Geras pirkinys.

VAKARAIS SKAMBINKITE į NAMUS
Alfonsas A. Alfonsas Wm. Stasys
GARBENIS GARBENIS DARGIS
489-1543 769-0656 766-3925

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame m JK A ji jA
TORONTO LIETUVIŲ f*
KREDITO KOOPERATYVE ----- -

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

• Sąžiningos ir patikimas patarnavimas
• Visi automobilių mechaniniai taisymai
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt Sav. FRANK PETTIT

Ar turite sunkumų suprasti 
ką reiškia gyvybės drauda?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• RRSP — registruotą

pensijų planą
• invalidumo pajamos
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas, 2 Carlton St., suite 714
District Manager of Namai: 766-5857

Canadian Premier Life Raštinė: 363-7881

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

STEPHANS Furs ^53^
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

RADIO AND TV
RP eRįįAZ'A t! B SALES AND SERVICE

Taisomi tclevixijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktiko.

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas■

EKSPORTAS
SPORTAS VISUR

Vytautui Gerulaičiui patikėtos at
sakingos pareigos: kartu su kitais ke
turiais teninsininkais pakviestas j 
JAV Davis taurės komandą. Jiems 
visiems artimiausiu laiku teks atsto
vauti JAV komandinėse Davis tau
rės varžybose prieš Venecuelą. V. 
Gerulaitis neseniai žaidė Vienoje, 
kur pasiekė keletą laimėjimų.

Danutė Valaitytė vėl pasirodė bė
gimo takeliuose. Spalio 30 d. univer
sitetų “cross country" bėgime laimė
jo I v. Keturių kilometrų nuotolį ji 
nubėgo per 14:54,7. Tai kartu buvo 
naujas šio bėgimo rekordas.

Algis Janušauskas, vienas iškiles
nių mūsų šuolininkų, neseniai daly
vavo studentų lengvosios atletikos 
pirmenybėse ir šuolyje į tolį laimė
jo 11 v. šaltokas oras neleido jam pa
siekti geresnių pasekmių. Algis, pa
dedamas vengro trenerio, dabar ruo
šiasi žiemos uždarų patalpų pirme
nybėms. Jis yra pasiekęs puikių pa
sekmių šuoliuose — j tolį 6.99 m ir 
trišuolyje 14.47 m. A. S.
VYČIO ŽINIOS

Jauniai A (18 m.) žaidė draugiš
kas krepšinio rungtynes su £t. Peteri 
komanda, kurią įveikė neįtikėtina pa
sekme 204:40 Komandoje žaidė: Ar
lauskas 44, L. Kaknevičius 56. R. Du- 
liūnas 88, K. Krawczyk 6, Stočkus 6, 
K. Banelis 6.

Jaunučiai C (14) taip pat žaidė 
draugiškas krepšinio rungtynes su 
St. Bridget komanda. Čia vytiečiams 
sekėsi blogiau. Po nedrąsaus pirmo 
puslaikio (0:14) antrame puslaikyje 
vytiečiai atsigavo ir jį užbaigė lygio
ms 10:10. Bendra rungtynių pasek
mė — 10: 24. Visus taškus Vyčio ko
mandai iškovojo J. Karpis. Koman
doje dar žaidė: A. Balsys, V. Grabaus
kas, P. Tutlys, J. Ažubalis, Saplys. S. 
Namikas, R. Budrys.

Stalo tenisininkės dalyvavo dvie
juose turnyruose. V. ir G. Nešukaity- 
tės pasidalino visus laimėjimus. Spa
lio 30-31 d.d. Montrcalyje įvykusia
me turnyre G. Nešukaitytė laimėjo 
pirmas vietas mergaičių 15 ir 17 m. 
klasėse. Ji taip pat laimėjo mišraus 
dvejeto varžybas poroje su latviu V. 
Skujinš. Moterų dvejeto varžybose V. 
ir G. Nešukaitytės laimėjo I v. baig
miniam žaidime, įveikusios Rupą Ba
nerjee — Birutę Plučaitę. Moterų 
vieneto varžybose V. Nešukaitytė 
baigminiame žaidime pralaimėjo R. 
Banerjee.

Mūsų geradariams, prisidėjusiems 
prie metinių rudens šokių pasiseki
mo, dėkojame: Vladui Paliuliui už 
šviesų paįvairinimus, p. Eidukaičiui

už dovanas loterijai, vaistinės sav. J. 
Margiui, Mohawk baldų krautuvės 
sav J. Aukštaičiui, keramikėms — 
V. Balsienei. S. Pacevičienei. G. Va- 
liūnienei, J. Gųstainiui už pakvieti
mų spausdinimą. Rūtai Cepaitytei už 
plakatus.

Mūsų rėmėjams Vyt. Grybauskui 
(Čikaga), B. Kišonui ir M. Kojeliui 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Naujai išrinkta klubo valdyba pa

siskirstė pareigomis: pirm. K. Sapoč- 
kinas (762-0455), .vicepirmininkai 
Ed. Norkus (481-7677) ir J. Simo
naitytė (767-4041), sporto vadovas 
A. Nakrošius (766-0753), ižd. R. Birš- 
tonaitė-Breen, sekr. E. Miežlaiškis, 
vyrų krepšinio vadovas E. Norkus, 
mergaičių krepšinio vad. R Sapijo- 
nienė (532-9964), tinklinio vadovas 
Ar. Gataveckas (676-4750), parengi
mų vadovė V. Plučaitė, narys R. Le- 
parskas. Klubo korespondentu lieka 
ir toliau V. Matulaitis (249-6854), 
kuriam prašome perduoti žinias tele
fonu po kiekvienų rungtynių ar svar
besnių sporto įvykių.

Krepšinio treniruotės vyksta Pri
sikėlimo par. salėje. Vyrų treniruo
tės laikas yra pakeistas. Nuo šiol vy
rai treniruosis antradieniais nuo 7.30 
v.v. iki 9.30 v.v., jaunučių mergaičių 
treniruotės trečiadieniais nuo 6 v.v.

su pirmąja pagalba supažindino gail. 
sesuo A. Karpienė. Tai pasiruošimas 
šios srities varžyboms kanadiečių tar
pe gruodžio 11 d., 1.30 v.p.p. Esame 
dėkingi A. Karpienei už suteiktas ži
nias. Sekanti sueiga įvyks lapkričio 
15 d, 7 v.v.. Parodų salėje. O. B.

Studentų žinios
Rengiama ekskursija autobusu iš 

Toronto į Bostoną, kur š.m. lapkričio 
25-28 dienomis įvyks S. Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjungos suvažia
vimas. Jau daug kas užsiregistravo. 
Dar neužsiregistravusieji prašomi 
paskubėti tai padaryti — dar yra vie
tų. Registruotis pas Vytą Pacevičių 
telefonu 763-2352. Kaina — $35.

Jau paruošti rankraščiai “Jaunimo 
Žiburiams” — jaunimo puslapiui 
“Tėviškės Žiburių”’ savaitraštyje. 
Lapkričio mėnesį pasirodys naujos 
“Jaunimo žiburių” redakcijos pa
ruoštas puslapis. Skaitykite jį visi.
■***********-*^se^#sr^r^*.^s^^zsr****#sr^ 

iki 7.30 v.v., moterų treniruotės nuo 
6 v.v. iki 9 v.v. Berniukų treniruo
čių laikas dar nenustatytas. Prašom 
kreiptis į vadovus visais reikalais 
augščiau nurodytais telefonais.

Metinis klubo parengimas ir šokiai 
— lapkričio 27 d. Prisikėlimo par. 
salėje. Visus kviečiame šiame paren
gime dalyvauti ir tuo paremti spor
to veiklą.

Sveikiname Al. Kuolą, tarpusavio 
golfo turnyro laimėtoją. Antra vieta 
atiteko Aug. Kuolui, trečia — J. Da- 
naičiui. Golfininkų vakaras — gruo
džio 4 d. Prisikėlimo Parodų salėje.

MOKA:
93/i% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8’/į % už pensijų ir namų planą 
8!4% už spec, taupymo sąsk. 
7’/2% už taupymo s-tas 

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 13

IMA:

9’/a% už asm. paskolas 

9 Vi % už mortgičius

milijonų dolerių
Asmenines paskolos duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų norių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas 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 vąl. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. kakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

CHOLKRD
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

JAV lietuvių jaunimo atstovės ir atstovai stovyklauja Argentinoje pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso metu Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

SWANSEA, palikimas, 5 kambarių, atskiras mūrinis vienaaugštis; 
didžiulis kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu; alyva šildomas; gal 
parduos maždaug už $60.000; greitas užėmimas.
BLOOR — KINGSWAY, palikimas, 6 kambarių, atskiras mūrinis 
vienaaugštis, alyva šildomas; garažas su privačiu įvažiavimu; namas 
be skolų; apie $12.000 įmokėti; netoli susisiekimo.
RUNNYMEDE — BLOOR rajone, atskiras 7 didelių kambarių na
mas, 2 virtuvės, prausykla pirmame bei antrame augšte ir rūsyje; 
vandeniu-alyva šilodmas; garažas su 12 pėdų platumo įvažiavimu; 
apie $20.000 įmokėti; visai netoli Bloor.
INDIAN RD. — BLOOR, didžiulis, 18 kambarių, atskiras, mūrinis, 
puikus namas, paverstas į 4 atskirus butus, vandeniu-alyva šildomas; 
3 garažai: beveik $10.000 metinių pajamų; apie $30.000 įmokėti ir 
viena skola.
HIGH PARK AVE. — BLOOR, 6 butų atskiras, mūrinis namas, 3 
garažai ir 6 automobiliams vieta; apie $16.000 metinių pajamų; prašo 
apie $50.000 įmokėti.
ETOBICOKE, vos keliolikos metų senumo dvibutis; kiekvienas butas 
po 6 kambarius — 3 miegamuosius; užbaigtas rūsys, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu: prašoma kaina tik $87.500; $15.000 įmokėti ir 
viena skola.

Pranas Kerberis

P. KERBERIS, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584

ADVANCE REAL [STATE Ltd.
Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

* rezidenciniai
* komerciniai
* investacijos
w mortgičiai

įkainojimas
namų drauda
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Čikagos lietuvių horizonte i
i Vladas Ramojus
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ANTRASIS MILIJONAS
Lietuvių Fondo vajus antrajam 

milijonui surinkti yra vedamas įvai
riais būdais. Šeštadienį, spalio 30, 
Jaunimo Centro salėje įvyko vajaus 
pokylis, į kurį atsilankė apie 300 
žmonių. Agronomai Vaičius ir Žirgu- 
levičius atnešė tūkstantines ir Lie
tuvių Fondo globoje įsteigė kitą fon- 
delį, iš kurio bus duodamos stipen
dijos specialius mokslus studijuo
jantiems lietuviams studentams, šio 
neeilinio pokylio rengimu daugiau
sia rūpinosi LF valdybos narė M. Re- 
mienė. Ji gražiu, taikliu žodžiu ati
darė pokylį, kviesdama visus pasi
vaišinti. Po vakarienės publiką su
žavėjusią dainų programą atliko šiuo 
metu labai populiarūs visuomenėje 
solistai Nerija Linkevičiūtė ir Ber
nardas Prapuolenis. Publika ilgai jų 
nepaleido nuo scenos. Abu solistai 
neėmė jokio honoraro, atsidėkodami 
už tai, kad LF savo laiku pinigais 
buvo parėmęs kaikuriuos jų užmo
jus. N. Linkevičiūtė ir B. Prapuole
nis, PLB cv siųsti su koncertais, yra 
apkeliavę P. Amerikos lietuvių kolo
nijas, o dabar išvyksta pas Australi
jos lietuvius.

LF tarybos pirm. dr. G. Balukui 
ir LF valdybos pirm. dr. A. Razmai 
pasisakius apie Fondo veiklą, jo už
davinius ir surinktas bei paskirstytas 
sumas, scenoje buvo pristatytas į tei
sėjo vietą kandidatuojantis JAV gi
męs lietuvis teisininkas A. Valukas 
ir taip pat į pokylį atvykę Pranas ir 
Algirdas Bražinskai. Jiedu kreipėsi 
J kiekvieną pokylyje dalyvavusį, pra
šydami siųsti valstybės departamen
tui telegramas, kad jiems būtų leis
ta pasilikti JAV-se.

šis pokylis LF kapitalą padidino 
$25.000. Tuo būdu jau yra pilnai pa
siektas antrojo milijono trečdalis. 
Antrasis milijonas auga daug grei
čiau, negu pirmasis. Tad ne be reika
lo dr. A. Razma pastebėjo, kad ant
rąjį milijoną dar sudės vyresnioji ir 
vidurinė karta, o trečiąjį milijoną 
turės sudėti jaunoji karta. Lapkričio 
11 d. LF skirstymo komisijos pirm, 
dr. K. Ambrozaitis sukvietė uždarą 
platesnį pasitarimą LF pelno skirs
tymo reikalu.

PRISIMINTAS KONSULAS
Spalio 24, sekmadienį, Jaunimo 

Centro salėje įvyko prieš 5 metus 
mirusio gen. Lietuvos konsulo Čika
goje dr. Petro Daužvardžio minėji
mas. Jį surengė Jaunimo Centras ir 
Lietuvių Foto Archyvas, tik ką už
baigęs dokumentinį filmą “Dr. Pet
ras Daužvardls”. Susirinko pilna salė 
lietuvių visuomenės. Mirusį, bet ne
užmirštamą konsulą minėjimo metu 
sjįvo įdomiuose žodžiuose į gyvųjų 
tarpą vėl atvedė ilgametis Lietuvos 
konsulato sekretorius L. Labanaus
kas. Jis iškėlė mirusį konsulą kaip 
taurų lietuvį, energingą ir nepalau
žiamą kovotoją už laisvą Lietuvos at
eitį. Solistai Danutė Stankaitytė ir 
Algirdas Brazis, akompanuojant muz. 
A. Jurgučiui, atliko dainas ir arijas,

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

I
&iffs International Jnc.

2501 W 71st STREET, Čia gausite lictuviikų knygų, S
CHICAGO, ILL. 60629 plokštelių, odos, mediio dirbinių, k

Telefonas 471-1424 Ypač didelis gintaro S
iidirbinių patirinkimas. SfecoGceoccccoeocccccocooGocoeosocoosiOosoocoeooioooGog

ĖD. 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)

1113 Dunda* St. W., 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V 1C6

V/SŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalies Ave., 
Toronto, Ontario 
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
Darbo valandos: 9 v.r. — 6.30 v.v.; šeštadieniais 9 v.r. —

4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalies Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

labai tikusias minėjimo nuotaikai. 
Minėjimas baigtas naujojo filmo “Dr. 
Petras Daužvardls” rodymu.

Visi, kurie dalyvavo šiame minėji
me, kartojo tą patį: minėjimas buvo 
vienas iš įspūdingiausių ir geriausiai 
paruoštų. Jį pradėjo ir pirmininkavo 
ilgametis “Margučio" radijo progra
mų vedėjas P. Petrutis. Kadangi su
laužytos kojos kaulas dar nesugijęs, 
minėjime negalėjo dalyvauti velio- 
nies konsulo žmona, dabartinė gen. 
Lietuvos konsule Čikagoje J. Dauž- 
vardienė. Tautinių šokių šventės iš
vakarėse, vykdama į šventės atidary
mo apeigas prie paminklo žųvusiems 
už Lietuvos laisvę, konsule Western 
gatvėje laukė autobuso. Kai automo
biliu pravažiuoją pažįstami lietuviai 
pasisiūlė ją pavėžėti, konsule, eida
ma į automobilį, užkliuvo už kažko
kio akmens, griuvo ir susilaužė koją. 
Todėl jos nuo rugsėjo 4 d. pavakario 
nematome lietuvių visuomenės tar
pe.

LIGOS IR MIRTYS
Paskutiniu metu ligos surakino du 

veiklius lietuvius jėzuitus. Kun. J. 
Borevičius, širdies sutrikimų palies
tas, kurį laiką gulėjo ligoninėje, o 
dabar sveikatai atgauti išvyko į Flo
ridos saulę. Kun. K. Pečkys, per sa
vo amžių, rodos, niekad su gydyto
jais neturėjęs reikalų, guli ligoninė
je. Tai puikus pamokslininkas, lietu
vių jėzuitų namo Čikagoje ekonomas. 
Jėgoms sumažėjus, į Čikagą atkvies
tas kun. J. Venckus ir po kurio laiko 
iš Brazilijos čia bus perkeltas kun. 
A. Saulaitis.

Buvęs ilgametis “Draugo” redak
torius Ignas Sakalas, savo metu už 
nuopelnus katalikiškai spaudai ir ka
talikų veiklai apdovanotas specialiu 
Sv. Tėvo ordinu, ligų ir operacijų iš
kankintas mirė spalio 19 d. Čikagoje 
ir palaidotas $v. Kazimiero liet, ka
pinėse. I. Sakalas labai aktyviai vel
kė Lietuvos vyčiuose ir kitose orga
nizacijose. /

Dr. Algirdas J. Ramonas, 51 m. 
amžiaus, tragiškai žuvo automobilio 
nelaimėje spalio 21 d. Dr. A. J. Ra
monas buvo ir visuomenininkas. Ku
rį laiką aktyviai dirbo Illinois lietu
vių gydytojų valdyboje, daug talki
no skautams stovyklose, plačiai ke
liavo po pasaulį, pamėgo foto meną 
ir paliko daug retų meninių nuotrau
kų, už kurias pas amerikiečius lai
mėjo premijų. Savo nuotraukas taip 
pat išstatydavo lietuvių foto parodo
se. Lapkričio 18 d. bus atidaryta Jau
nimo Centre šių metų lietuvių foto
grafų paroda. Ta proga išleidžiamas 
ir rinktinis pernykštės foto parodos 
ryškiausių fotografijų albumas. Al
bume bus pagerbtas ir netikėtai iš 
gyvųjų tarpo pasitraukęs dr. A. J. 
Ramonas. Dar taip neseniai jis buvo 
atvykęs ir j čia rašančio namus, ro
dė puikias nuotraukas. Dr. A. J. Ra
mono liūdi likusi žmona, sūnus stu
dentas, giminės ir šimtai jo draugų 
bei pažįstamų, nes tai buvo atviros 
širdies ir plačios veiklos žmogus.

Lietuviams daroma 
NUOLAIDA

Telefonas 535-1258

Mielam ir nenuilstančiam
Anapilio Moterų Būreliui, surengusiam mūsų dailės para- 6 
dą ir taip nuoširdžiai joje dirbusiam, kun. klebonui P. Ažu- į 
baliui už salę, G. Lapienei už mudviejų pristatymą, A. 4 
Rinkūnui už mielą parodos atidarymo žodį, visiems vieno- v 
kiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie mudviejų parodos x 
surengimo bei sėkmingumo, taip pat gausiai atsilankiu- \ 
siems tariame savo nuoširdų lietuvišką ačių! i

Regina liūraitienė > 
Valentina Balsienė ž

10 TORONTO^
TAUTINIAI LIETUVIŲ DRABUŽIAI

Tokiu vardu plataus masto 
veikalą anglų kalba yra paruo
šę dailininkai Antanas ir Anas
tazija Tamošaičiai. Lapkričio 6 
d. Toronto Prisikėlimo parapi
jos posėdžių kambaryje autoriai 
supažindino KLB krašto valdy
bą ir būrį svečių su veikalo 
rankraščiu, paruoštu spausdini
mui. šalia krašto valdybos na
rių ir lietuvių svečių, pasitari
me dalyvavo federacinio parla
mento narys, buv. daugiakultū- 
rių reikalų min. dr. St. Haidasz, 
valstybės sekretoriato, kuriam 
priklauso daugiakultūriai reika
lai, atstovės ponia J. Young, 
ponia S. Mankovsky ir buvęs 
ministerijos skyriaus vadovas 
Toronte lietuvių draugas Allan 
su ponia.

Pagrindinį pranešimą apie 
veikalą padarė V. Stanevičienė 
iš Hamiltono, prižiūrėjusi vei
kalo vertimą į anglų kalbą. 
Rankraštis paskirstytas į tris 
dalis: a. tautinių raštų šalti
niai, b. nepriklausomoje Lietu-

Prof. R. Vaštokas iš Trento 
universiteto Peterboro, Ont., 
lankėsi “TŽ” redakcijoje ren
giamos studijos apie lietuvius 
reikalu. Tai Kanados vyriausy
bės užsakyta knyga, kurios už
davinys — supažindinti kita
taučius su lietuvių tauta, jos 
praeitimi, kultūra, socialiniu 
gyvenimu Kanadoje. Profeso
rius jau daug medžiagos yra su
telkęs ir tikisi, kad 1977 m. ji 
bus užbaigta. Panašias knygas 
anglų k. rengia apie kitas Ka
nados tautybes parinkti auto
riai. Tai dabartinės vyriausybės 
daugiakultūrės programos da
lis.

Daugiakalbės televizijos bend
rovė “Multilingual Television 
Ltd.” įteikė radijo ir televizi
jos komisijai pareiškimą, pra
šydama leidimo įsteigti trečio
sios kalbos UHF televizijos sto
tį Toronte. Dabar ši bendrovė 
paruošia programas 10 kalbų ir 
jas transliuoja per “City-TV”. 
Pareiškime sakoma, kad Toron
te yra 280.000 italų, 117.000 
vokiečių ir daug kitokių tauty
bių. Dėlto atskira televizijos 
stotis esanti reikalinga. Bendro
vė esanti pasiruošusi pradžioje 
aptarnauti šias tautybes: italus, 
vokiečius, graikus, ukrainiečius, 
čekoslovakus, filipiniečius, veng
rus, makedoniečius, karibiečius, 
portugalus, indiečius, kiniečius, 
ispanus, olandus, žydus, japo
nus, lenkus, jugoslavus (slovė
nus, kroatus, serbus).

Ar jau pratęsėt “T. žiburių” 
prenumeratą? Nuo 1975 m. sau
sio 1 d. metinė jų prenumerata 
— $10.

OS MONTREAL
(Atkelta iš 8-to psl.) 

tėtų rosemontiečiams į tai atkreipti 
dėmesį, ir, kam darbai leidžia, at
vykti kitu laiku.

Spalio pabaigoje “Lito” balansas 
pasiekė $7.276.971,70, taigi nuo pra
džios metų padidėjo daugiau kaip 
vienu milijonu dolerių arba 17%. 
Daugiausia paaugo taupomosios są
skaitos ir terminuoti indėliai.

"Gintaro” ansamblio nuotrauka 
prie Mount Royal Chalet su tolumo
je matomais dangoraižių siluetais 
buvo parinkta 1977 m. "Lito”, Prisi
kėlimo parapijos ir “Talkos” kalen
doriams. Pr. R.

Dr. Lenius Bendikas McGill uni
versitete baigė medicinos fakultetą 
ir dabar specializuojasi akių gydymo 
srityje. Moka tris kalbas — lietuvių, 
anglų ir prancūzų, Lankėsi Čikagoje 
pas tetą Hildę Pankienę - Tranelytę. 
Ketina sekančiais metais persikelti 
Čikagon. 

| Visais kelioniųV BACENAS reikalais betkur

All Seasons Travel,
2224 Dundas Street W., tel. 533-3531
Toronto, Ontario M 6 R 1X3 11 v. r iki 7 v. v.

voje atkurtų ir naudotų tauti
nių drabužių nagrinėjimas, pa
remtas gausiomis spalvotomis 
iliustracijomis, c. tautinių dra
bužių audimas bei naudojimas 
dabar.

Po pranešimo kalbėjo ponia 
J. Young ir dr. St.. Haidasz. 
Pastarasis pažymėjo, kad vos 
prieš porą dienų yra kalbėjęs 
su federaciniu darbo ministe- 
rių J. Munro, kuriam šiuo me
tu priklauso daugiakultūriai 
reikalai, šis patvirtino, kad fe
deracinės valdžios daugiakultū- 
rė politika tebevykdoma toliau 
nesumažėjusiu tempu ir kad 
esą daug vilčių tą p.p. Tamošai
čių veikalą išleisti su federaci
nės valdžios parama. Rankraščio 
paruošimas, kurį jau parėmė fe
deracinė valdžia, yra tik pirma
sis to darbo tarpsnis.

Posėdžiui vadovavo ir KLB 
krašto valdybos vardu visus pa
vaišino tos valdybos narė santy
kiams su kitataučiais p. Irena 
Meiklejohn-šernaitė

Vengrijos sukilimo dvide
šimtmetis paminėtas spalio 30, 
šeštadienį, Toronto Vengrų Na
muose (St. Clair, buvusioje si
nagogoje). Ta proga atidengtas 
kardinolo J. Mmdszenty portre
tas. Kalbą pasakė ir pašventi
nimo apeigas atliko Toronto 
arkiv. Pn. F. Pocock. Dalyvavo 
daug žymių kanadiečių bei įvai
rių tautybių atstovų. Lietu
viams atstovavo KLB pirm. J.
R. Simanavičius.

Loreta S. Smolskytė ir Doug
las W. Tate susituokė Prisikė
limo šventovėje lapkričio 6 d. 
Koncelebracines Mišias lietuvių 
ir anglų kalbomis atnašavo kun. 
Aug. Simanavičius ir kun. A. 
Prakapas. Solo giedojo J. Sriu- 
biškienė ir V. Verikaitis, akom
panuojami E. Krikščiūno. Ves
tuvinis pokylis buvo suruoštas 
Prisikėlimo salėje. Sveikintojai 
kalbėjo abiem kalbom — lietu
viškai ir angliškai. Net ir jau
navedys prašneko lietuviškai, 
reikšdamas padėką susirinku
siems. Tiktai jaunavedžio tėvas 
kalbėjo angliškai, išreikšdamas 
norą būti glaudžiuose ryšiuose 
su lietuviais ir kvietė jį lankyti.
S. Smolskytė yra baigusi Mai
ronio mokyklą, dalyvauja lietu
viškoje veikloje.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU 
visom rengėjom už man suruoš
tą mergvakarį, dovanas ir gra
žias vaišes. Ačiū visom viešniom 
ųž dovanas ir atsilankymą. Ypa
tingas ačiū poniai Bumelienei, 
kurios namuose tas mergvaka
ris įvyko, už tokį gražų ir šiltą 
priėmimą bei už puikų popie
tės pravedimą.

Aida žiūraitytė
'++++++++++++*+++++++++++++++++++*

Lenktynėse
— Kaip tu, toks storas, pirmą 

vietą iškovojai?
— Kažkoks pasiutęs šuo visą 

laiką lėkė paskui mane . ..
Gatvėje

Ėjo žmogus per gatvę, dairy
damasis į debesis. Jį sustabdė 
policininkas:

— Gerbiamasis, jeigu jūs ne
žiūrėsite, kur einate, tai atsidur
site ten, kur žiūrite!

Simons
2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772 

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas ADMIRAL, 
stereo" ir kitos rūšies aparatus.

Daugiakultūriame teatrų fes
tivalyje lapkričio 7 d. St. Law
rence Centre • salėje Hamilto
no “Aukuras” suvaidino dvi ko
medijas — R. Spalio “Batai” ir 
A. Norimo “Klevų alėja”. Pir
moji buvo režisuota A. Ulbino, 
antroji — E. Kudabienės. Tai 
buvo premjerinis spektaklis, 
kuriame dalyvavo ir “Klevų 
alėjos” autorius su žmona iš 
Kalifornijos. Jis, kaip ir akto
riai, buvo apdovanotas gėlėmis. 
Teatro salėje, kur yra 600 vie
tų, žiūrovų buvo apie 150. Die
ną prieš tai, šeštadienį, estų 
spektaklyje žiūrovų buvo pilna 
salė.

Ryšium su minėtu festivaliu, 
trunkančiu apie mėnesį laiko, 
teatro priesaliuose įrengta ta
pybos paroda, kurioje iškabin
ti ir lietuvių dailininkų pa
veikslai: Valiaus, Rimšos, Vili
mo, Galdiko, Bričkaus, Kasiu
lio, Dargio, Urbono, Tamošai
tienės (kilimai).

Visuomenės veikėja Ona Ind- 
relienė pagerbta L. Namuose 
lapkričio 7 d. 75 metų sukakties 
proga. Ji yra gimusi Rygoje, 
kurį laiką gyvenusi Ukrainoje 
ir po I D. karo su tėvais grįžu
si Lietuvon. Kanadon atvyko 
1929 m. ir aktyviai dalyvavo 
lietuvių veikloje kaip mokyto
ja, visuomenininkė, šelpėja, 
įvairių renginių ruošėja bei tal
kininkė. Dėlto jos pagerbti su
sirinko apie 400 tautiečių. Pa
grindinę kalbą apie sukaktuvi
ninkę paskakė M. Vasiliauskie
nė. Pasakyta per 20 sveiki
nimo kalbų. Kalbėtojų tarpe 
buvo gen. kons. dr. J. žmuidzi- 
nas, KLB atstovai, parapijų va
dovai, organizacijų atstovai, 
svečiai ir Niujorko p.p. Raste- 
niai, šeimos artimieji bei na
riai. Daug sveikinimų gauta ir 
iš artimųjų Lietuvoje. O. Ind- 
relienei, šalia gėlių, įteikta do
vana — spalvota televizija. Su
kaktuvininkė jautriu žodžiu vi
siem padėkojo. Meninę progra
mos dalį atliko “Gintaras”, jau
na deklamatorė Stanulytė ir sol. 
V. Verikaitis, akompanuojamas 
St. Gailevičiaus. Iškilmės pra
nešėjos pareigas gražiai atliko
l. Šernaitė-Meiklejohn. Po ofi
cialiosios dalies visi buvo pa
kviesti į gretimoje salėje pui
kiai paruoštas vaišes. N.

Rašytojas Andrius Norimas- 
Mironas su žmona (buvusi Ja
kubauskaitė) lydimi hamiltoniš- 
kių p.p. Sakalų, lankėsi “TŽ” 
redakcijoje. Jiedu gyvena Kali
fornijoje. Ten jis kurį laiką dir
bo linotipininku amerikiečių 
spaustuvėje, kol išsitarnavo 
pensiją. Dabar jis rengia spau
dai dvi beletristikos knygas, ku
rių viena neilgai trukus bus at
spausdinta “Draugo” spaustu
vėje Čikagoje. Susipažinę su 
Kanada, p.p. Mironai aplankys 
Tahiti salą, N. Zelandiją ir Aus- 
raliją, kur jis dalyvaus Lietu
vių Dienose' ir skaitys savo kū
rybą. A. Mironas yra “T. Žibu
rių” ir kitų laikraščių bendra
darbis. Pažadėjo parašyti įspū
džių iš savo kelionės.

Daukantukai atsiliepkite. 1977
m. rudenį sueina 50 metų, kai 
Kaune, “Saulės” rūmuose, bu
vo atidaryta pirmoji Lietuvoje 
vien vyrams skirta Simano Dau
kanto Mokytojų Seminarija. 
Turėjome joje eilę garsių mo
kytojų, o taip pat vėliau kan
kinio mirtimi mirusių mokyto
jų ir mokinių. Yra kilęs suma
nymas tą sukaktį, kaip nors pa
minėti. Buvę šios seminarijos 
mokiniai, anuo metu Kaune va
dinti daukantukai, prašomi at
siliepti “T. Žiburių” adresu ar
ba paskambinti A. Rinkūnui 
tel. 239-7268 Toronte.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prie! Lietuvių 
Namui) oTel. 535-6252
Greitos patarnovimos, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

TELE VISION
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS
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SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVOS VYTIS

Daugelis pasaulio valstybių ofi
cialiuose savo ženkluose turi ere
lius, liūtus ir pan. Mes, lietuviai, 
turbūt būsime vienintelė tauta, ku
rios valstybiniame ženkle yra vaiz
duojamas kovos raitelis ant balto 
žirgo — Vytis.

Tiesa, mūsų Vytį naudoja ir gu
dai. Jie amžių slinktyje nepajėgė 
sudaryti savo valstybės, todėl ir ne
turi valstybinio savo ženklo. Linki
me gudų tautai išsikovoti nepriklau
somybę, sudaryti savo valstybę ir 
sukurti savitą ženklą, bet jokiu bū
du nesisavinti mūsų Vyčio.

Turbūt nė viena tauta nėra taip 
nepastovi savo valstybinio ženklo 
vaizdavime, kaip mes, lietuviai. Vie
ni jį vaizduoja su povo plunksna 
ant šalmo, balno patiesa, nusmuku
sia gana žemai, šuoliuojančiu/ raite
liu į vakarus. Kiti daro at virkščiai: 
vaizduoja raitelį be plunksnos, be 
patiesos, šuoliuojanti į rytus. Tad 
koks turi būti mūsų Vytis? Atsa
kymą lengvai galime rasti metali
niuose mūsų piniguose, kurie buvo 
išleisti nepriklausomybės laikais. 
Toks jis buvo priimtas ir naudoja
mas mūsų nepriklausomybės laikais, 
tokį mes ir privalome vaizduoti. Gal 
tik su vienu logišku pakeitimu: da
bar mūsų Vytis turėtų šuoliuoti ne 
į vakarus, bet į rytus. Senais Lietu
vos istorijos laikais lietuvių tautos 
ir valstybės kovos už laisvę vyko 
vakaruose, o dabar mūsų kova nu
kreipta į rytus. Todėl būtų gera, 
kad ateityje visos pasaulio lietuvių

“Tėviškės Žiburiams” aukojo
$25: Pirmasis Toronto Lietuvių 

Pensininkų būrelis; $20: Marija Le- 
■parskienė, Stasys Žukas, Kazys Kon- 
kulevičius; $18: Elena Narbutaitė; 
$15: Bronius Aušrotas; $10: Marija 
ir Petras Venskai, Stella Sinkus, V. 
Plačiakienė, Ir. Conrad - Kandrotie- 
nė, Ona Guobienė, Ona Macijauskie
nė; $7: J. Leiberis.

$5: kun. Wm. Wolkovich, dail. 
Juozas ir Stasė Pautieniai, Jonas 
Seidys, St. Avižienius, J. Baltaduo
nis, prel. Pr. Juras, D. ir J. Braz- 
džioniai, L. Daunienė, M. Marcin
kienė, U. Opanavičienė, A. Statule- 
vičienė, Myk. Dikčius, V. Baubime- 
nė, Ant. Strakauskas, V. Rupinskie- 
nė, S. Pusdešrienė, M. Andriulevi- 
čienė.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$20 — P. Liaukevičius. $17.70 — 
Jonas Strankauskas; po $15 už dve
jus metus — V. Keturakis, už vie
nerius metus — St. Gailevičius, Mo
nika Žėkienė, T. Bartkus, Pr. Dron- 
seika, Jonas S.kladaitis, A. Dudara- 
vičius, Jonas Cepukas, Aleksas Pa- 
rėžtis, D. ir J. Brazdžioniai, Petr. 
Mazaitis, Arv. Krausas, Alb. Melvy- 
das, C. K. Jonys, Anne Evask-Ivaš- 
kienė, J. Kreivėnas, Monika Gapu- 
tytė, V. Baubinienė, dr. K. Ambro
zaitis, Ant. Baltkois, A. Telson, VI. 
Perkauskas, kun. dr. V. Skilandžiu- 
nas, kun. Juoz. Matutis, Aug. Sen
kus, Adolfas Pavilionis, VI. Mickus.

$3: St. Baltutis; $2: Irena Joerg, 
V. Kerulis, Jonas Vaičys, Jonas Ja- 
sys, P .V. Genys, Juoz. Jankaitis,

Telefonai:
743-0100 arba 233-3323
Užmiesčio nuosavybės: ūkiai, sklypai, 
žemės investaciįos

Frank Barauskas, f.r.i., r.p.a.
FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor 
3828 Bloor Street West • Islington, Ontario

Florida: West Palm Beach, Singer Island, Juno Beach 
NAMAI, DVIBUČIAI, DAUGIABUČIAI (condominiums) 

ROBERT DATZ, Associate of GE. Richman Realty 
Raštinės telefonas 305/844-5500, namų: 305/848-3606 

(su Prano Barausko rekomendacijomis)

DRESHER
BARAUSKAS INS. AGENCY LTD. 
REAL ESTATE • REALTOR

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys “Better Business” Biuro

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 

salės puoštųsi vienodu Vyčiu. Ini
ciatyvos turėtų imtis PLB valdyba. 
Jos pareiga, kad tinkami Vyčių pa
veikslai būtų gerai atspausdinti ir 
išsiuntinėti visoms pasaulio lietuvių 
bendruomenėms. Jei tai neįmanoma 
būtų įvykdyti, tai PLB valdyba tu
rėtų tiksliai painformuoti kokios iš
vaizdos mūsų Vytis privalo būti. Dėl 
to nevienodumo mums gana dažnai 
tenka raudonuoti svetimtaučių aki
vaizdoje. Jie tai labai greitai paste
bi, greičiau negu mes patys. J. M.

BALSAS ŽURNALE
Norėčiau atkreipti “TŽ” skaityto

jų dėmėsi į naujausią numerį žurna
lo "J Laisvę" (š.m. 67 nr.). Ten yra 
skyrelis "Vardai įvykiuose", kuria
me taip rašoma apie "TŽ":

"Vienas iš turiningiausių ir pla
čiausiai skaitomų mūsų išeivijos laik
raščių "Tėviškės Žiburiai" nelemtai 
užkliuvo mūsų istorikei, taip pat vie
no žurnalo redakcijos narei dr. Van
dai Sruogienei, ir ji savo žiauriai ne
teisingą sprendimą išdėjo ne bet 
kam, o lenkų “Kultūros" žurnalui Pa
ryžiuje. Esą "Keista, kad ponas ža
gteli nuolat polemizuoja su mažai 
skaitomu laikraščiu "Tėviškės Ži
buriai", kuriame kartas nuo karto 
yra spausdinamos korespondencijos 
apie mūsų visuomeninį gyvenimą 
niekuo nepasižyminčių provincinių 
autorių ... Būtų geriau, kas ponas 
žagiell sektų rimtesnę lietuvišką 
spaudą .. .” Atrodo, kad istorikei 
Sruogienei be istorinės perspektyvos 
ir "common sense" sunkoka orien
tuotis dabartyje”. Skt.

Juoz. Milius, A. Juodvalkis, dr. A. T. 
Gailius, A. štuikys, G. Bilkštienė, V. 
Gražulis, Juoz. Gedmintas, Karolis 
Lukošius, maj. dr. D. Mažeika, K. 
Malaske, Vine. Kondrat; $1.25: G. 
Procuta; $1: J. Giedziun, U. Matie- 
nė, O. Duobaitienė. Ę. Ganfautienė, 
Juoz. Butkevičius, Jonas Jokūbonis, 
Raimundas Dragūnevičius.

Reiškiame nuoširdžią padėką vi
siems lietuviškosios spaudos rėmė
jams.

RAPOLO KISIELIAUS 
ĮPĖDINIAMS

1972 m. spalio mėn. Jamaica, N.Y., 
mirė Rapolas Kisielius, Amerikoje 
žinomas kaip Raphael A. Kisielius. 
Jis nepaliko testamesto, bet bankuo
se paliko netoli 40.000. Pretenzijas į 
palikimą pareiškė Lietuvos okupan
tų interesus atstovaujantys advoka
tai Niujorke neva Lietuvoje gyve
nančių įpėdinių vardu, bet iki šiol 
jokių įpėdinystės įrodymų nepateikė.

Vienintelis žinomas įpėdinis yra 
Laurynas Kisielius, kuriam velionis 
paliko taupomąją sąskaitą (in trust 
for) per $11.000. Netiesiogiai gauto
mis žiniomis, Laurynas Kisielius mi
rė Lietuvoje anksčiau, negu sąskai
tos savininkas Rapolas. Tokiu atveju 
Laurynui skirtoji dalis prijungiama 
prie bendro palikimo.

Rapolo Kisieliaus giminės arba 
apie juos žinantieji malonėkite rašy
ti: Consulate General of Lithuania, 
41 West 82nd Street, New York, N. 
Y. 10024, USA.

Okulistas
S. Brogowski, O.D 

412 Roncesvalies Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
Į D A M f*E ★ Automobilių
< IF O frV V * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
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REMKIME LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ!

‘‘nepriklausomos Lietuvos>>
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— KLK Moterų Draugijos narių 
susirinkimas šį sekmadienį, lapkri
čio 14, po 11 v. pamaldų.

— Praėjusį sekmadienį pamaldų 
metu solo giedojo sol. Rimas Stri
maitis. Parapijos choras po 11 vai. 
pamaldų daro repeticijas. Choro se
niūnas — Br. Vitkus.

— Lankomos šeimos, prieš tai su
sisiekiant telefonu.

— Geriausi sveikinimai ir linkėji
mai ilgametei Toronto visuomeninin- 
kei Onai Indrelienei, atšventusiai dei
mantinę savo amžiaus sukaktį.

— Lapkričio 8 d. Sv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidota a.a. Josefa Kasa- 
navičienė, lapkričio 11 d. laidojama 
Ona Stankuvienė iš Hamiltono. Ve
lionių artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— N. Metų sutikimas bus rengia
mas Anapilio salėje. Tuo reikalu 
įvyks Anapilio tarybos pasitarimas.

.— Pamaldos: šį penktadienį, 9 v.r., 
už Hozų šeimos mirusius: šeštadienį. 
8 v.r., už Černiauskų šeimos miru
sius; sekmadieni, 10 v.r., už a.a. Juo
zą Baranauską, 11 v.r. už a.a. Mariją 
Stunguricnę ir a.a. Vincą Žakevičių.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Antradienį — tarybos posėdis 

8 v.v. šventovės patalpose.
— Sekmadienį, 9.30 v. ryto, pa

maldos bei sekmadienio mokykla.
— Lapkričio 21 — mirusiųjų pri

siminimo pamaldos bei Sv. Jono ka
pinių lankymas. Visi norintieji pa
šventinti paminklus prašomi susi
siekti su klebonu kuo anksčiau.

— Spalio 8 d. Peterborough, Ont., 
mirė a.a. Mintautas Norbertas Mik
šys, 54 m. amžiaus. Palaidotas Sv. 
Jono liet, kapinėse lapkričio 2 d. Ve
lionis paliko liūdinčius: žmoną Alę. 
dukrą Daivą, sūnų Andrių ir moti
ną Jadvygą Dagilienę. Apeigas kop
lyčioje bei Išganytojo šventovėje 
atliko Tėvas Augustinas, OFM, ir 
kun. Alg. Žilinskas. Ilsėkis ramy
bėje

— Savo maldose prisiminkime li
gonius: Sv. Juozapo ligoninėje ser
gantį Gilbertą Bedarfą ir namuose 
— Jurgį Preikšaitį.

— Sveikiname Praną ir Mortą 
Prankevičius, kurie lapkričio 6 d. 
savo vaikų, giminių bei draugų tar
pe atšventė 25 metų vedybinę su
kaktį.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusio sekmadienio popietė

je dayvavo apie 200 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė: E. ir V. Rasteniai 
iš Niujorko, A. ir O. Mironai iš Carls
bad. Calif., Pr. ir L. Sakalai iš Ha
miltono, E. ir I. Latvaitis iš Ročes- 
terio, S. ir J. Užupiai iš Čikagos.

— L. Pensininkų Klubo vadovybė 
praneša, kad š.m. lapkričio 21, sek
madienį, 2-5 v.p.p., klubo patalpose 
Įvyks kūrėjų-savanorių arbatėlė. Tuo 
metu klubas neveiks.

— Pensininkų klubas uoliai ruo
šiasi bazarui-loterijai, kuri įvyks lap
kričio 28 d., 12 v., Gedimino pilies 
menėje.

— Koncertiniam fortepijonui su
rinkta aukų apie $4.000. Sąskaitai 
apmokėti dar trūksta $800. Aukų rin
kėjai prašomi šią savaitę aukų lapus 
grąžinti “Paramai” arba LN raštinei.

— Svetainė "Lokys” pastaruoju 
metu, atrodo, visiškai apsivalė nuo 
netvarkingų lankytojų. Dabar svečiai 
gali pavalgyti, išgerti ir pasikalbėti 
labai ramioje aplinkoje.

— LN virtuvė duoda šiltą maistą 
kasdien, čia galima gauti lietuviško 
ir kitokio maisto. Šiokiadieniais val
giai duodami svetainėje “Lokys”.

— LN laiptinė perdažyta naujomis 
spalvomis. Tai žymiai pagerino iš
vaizdą.

— LN ilgai turėjo vargo su šiukš
lių išvežimu. Dabar miestas sutiko 
aptarnauti kaip ir gyvenamus na
mus — išvežti kasdien be atlyginimo.

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

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.
PENSININKUI reikalinga vyresnio 
amžiaus moteris — šeimininkė. Pil
nas išlaikymas. Gražus namas, nėra 
jokių darbų. Rrašykit: Kazys A., 38 
Japonica Rd., Scarboro, Ont. M1R 
4S2.

LIETUVĖ MOTERIS norėtų susipa
žinti su būsimu gyvenimo draugu, 
gero būdo rimtu vyru 45-57 metų 
amžiaus. Suinteresuotus prašau ra- 
kyti: ‘‘T. Žiburių” administracija, 
2185 Slavebank Rd., Mississauga, 
Ont. L5C 1T3, pažymint “Marijai”.

GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM (pagal 
susitarimą), ypač vestuvėms — jau
najai, pamergėms, stalų papuošimui, 
korsažams ir kt. Skambinti V. Simin- 
kevičienei, telefonu 763-6256 po 6 v.v. 
Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Reiškiame užuojautą Genei At- 

kočiūnienei, mirus Lietuvoje broliui 
Feliksui Stanevičiui.

— Lapkričio 8 d. iš mūsų švento
vės palaidota Jozefina Kasanavičie 
nė, 80 m. amžiaus; sūnui Benediktui 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

— Susituokė Loreta S. SmolskytA 
ir Douglas W. Tate.

— Pakrikštytas Troy Alexander, 
Jūratės (Čepukaitės) ir Matti Grcnts 
sūnus.

— Suaugusių choro repeticijos — 
ketvirtadieniais, 7.30 v.v., berniukų 
choro — sekmadieniais, 9 v.r.

— Pirmosios Komunijos pamokos
— sekmadieniais, po 10 v. Mišių pas 
seseles.

— Mokyklinio amžiaus jaunimui 
seminaras ir Mišios įvyks ateinantį 
sekmadienį 10-12 v.r. Parodų salėje. 
Tokie seminarai bus ruošiami kartą 
į mėnesį vietoj katechetinių pamokų.

— Religinis pokalbis suaugusiems
— lapkričio 17 d., 7.30 v.v.. Parodų 
salėje.

— Švento Rašto popietė — lapkri
čio 20 d. pas seseles.

— KLK Moterų Dr-jos par. sky
rius rengia uždaras rekolekcijas mo
terims lapkričio 26-28 d.d. O. L. 
Queen of Apostles rekolekcijų na
muose. Registruotis par. raštinėje ar 
pas A. Kuolienę 769-7051.

— Uždaros rekolekcijos vyrams 
įvyks gruodžio 10-12 d.d. King City 
augustinijonų vienuolyne. Regist
ruotis pas A. Bumbulį 769-6038.

— "Sūrio ir vyno vakaras”, orga
nizuojamas par. visuomeninės sekci
jos jaunoms poroms, įvyks gruodžio 
1 d., 8 v.v., didžiojoj parapijos salėje.

— Mišios šeštad., 8 v.r. — už Joną 
Petkūną, užpr. A. B. Petkevičių; 8.30 
v. — už Antaną Čirūną. užpr. žmo
nos; 9 v. novenos Mišios; 9.20 v.—už 
Antaną Sapijonį, užpr. T. Balnienės; 
10 v. Padėkos Mišios, užpr. J. F. 
Mačiulių: sekmad., 8 v. — už Antaną 
Balnį, užpr. G. E. Kuchalskių; 9 v.
— novenos Mišios; 10 v. — už Juliją, 
Mariją ir Agotą Gaputytes; 11.30 v.
— už parapiją; 7 v.v. — už Magdale
ną ir Petrą Tamošaičius.

Daugiakultūrį vakarą lapkri
čio 13, šeštadienį, 7.30 v.v., ren
gia Bengaliečių Kultūros Drau
gija Harbourfront’s York Quay. 
Programoje dalyvaus: garsus 
rankdarbių meistras iš Indijos' 
Anata Malakar, lenkų, ukrai
niečių ir škotų dainos bei šokio 
grupės. Įėjimas nemokamas. 
Telefonas informacijai 369- 
3883.

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyriaus su
sirinkimas įvyks lapkričio 14, 
sekmadienį, po 11 v. pamaldų 
Anapilyje. Paskaitą skaitys V. 
Garnelienė tema “Asmenybės 
ugdymas”. Bus svarstomi atei
nančių metų veiklos planai. Ma
loniai kviečiame nares ir vieš
nias gausiais dalyvauti. Taip 
pat kviečiame naujas nares įsi
jungti į mūsų Draugiją. Po su
sirinkimo — vaišės. Valdyba

Torontiečių teatras “Aitva
ras” pirmą kartą dalyvauja dau- 
giakultūriame teatrų festivaly
je su A. Rūko “Slidžiu pusmili- 
joniu”, kurį vaidins lapkričio 
14, sekmadienį, 8 v.v., St. Law
rence salėje (prie O’Keefe Cen
tre). Rengėjai tikisi gausaus 
tautiečių dalyvavimo spektak
lyje.

Visuotinis Šalpos Grupės 
“Daina” susirinkimas įvyks lap
kričio 16, antradienį, 7 v.v., 
pirm. K. Butienės bute (57 Ma- 
belle Ave., apt. 507). Įvažiuoti 
iš Dundas St. W. Tel. 233-7817. 
Visos narės prašomos dalyvau
ti. Valdyba

Prof. J. Vaštokienė dėsto 
meno istoriją Trento universi
tete Peterboro mieste ir Yorko 
un-te Toronte. Ji kartu su savo 
vyru prof. R. Vaštoku rengia 
veikalą apie archeologinį ak
mens meną Kanadoje. Jį išleis 
valstybinis Kanados muzėjus.

Stasė ir Aloyzas Viskontai 
lapkričio 5 d. draugų būrelyje 
atžymėjo savo naujai įsigytų na
mų įkurtuves ir ponios gimta
dienį. Ta proga susirinkusieji 
palinkėjo p.p. Viskontams, iš
vykstantiems praleisti žiemos į 
Floridą, gero vėjo.

JIESKOMA LIETUVĖ MOTERIS 
prižiūrėti 7 mėnesių kūdikiui. Yra 
galimybė gyventi vietoje. Skambin
ti po 7 v.v. tel. 277-1128 Mississauga, 
Ontario.

Keliausite?
Visus kelionių reikalus į betkurią 
šalį sutvarkys MARIUS RUSINAS, 

Hetherington kelionių agentūra
1651 Bloor Street W„ Toronto, Ont.

Telefonas 531-4674

Dėmesio!
Parduodami tikrų emeraldų, 

safirų, rubinų ir topazų žiedai 
bei kitokie papuošalai.

skambinti 422-0767 Toronte

Programoje: humoristas rašytojas Antanas Gustaitis iš Bostono,

Bilietai — suaugusiem $4, studentam ir 
pensininkam — $3. Jie gaunami: V. Bačėno 
įstaigoje 533-3531, Margio vaistinėje, TLN 
(K. Daunys, 533-9030), “Paramoje”, pas K.
Baroną Hamiltone ir pas kitus platintojus.

Toronto 
Lietuvių 
Namuose, 
KARALIAUS 
MINDAUGO 
MENĖJE, 
lapkričio 13, 
šeštadienį, 
7 vai. vak.

tautinių šokių grupė "Atžalynas“,---- =
spaudos karalaitės rinkimas.
Turtingo loterija, įvairus bufetas. 
Šokiams gros visų mėgstamas orkestras. 
Visi lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti.

"N. Lietuvos“ vakarui rengti komitetas

TORONTO "ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO" TUNTŲ SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

lapkričio 20, šeštadienį, 2^ I ■ _
Prisikėlimo parapijos salėse ■ nf ■ ■ ■

rengia TRADICINIUS

BAZARA
ĮĖJIMAS Į ŠOKIUS: suaugusiems — $3.50

studentams — $2.00

Bazaro pradžia — 12 v., šokių — 7 v.v.
• Bufetas veiks nuo 12 valandos
• Bus šiltų valgių ir įvairių gėrimų
• Programą atliks Stepo Kairio muzikinis 

vienetas
Skautų tėvų komitetas

Maloniai kviečiame atsilankyti į
Lietuvos kariuomenės šventės
minėjimą ir VI. Pūtvio šaulių kuopos

metini POBŪVI
PROGRAMOJE: oficialioji dalis ir poeto dr. H. Nagio paskaita; meninę dalį 
atliks naujai susiorganizavęs dar negirdėtas Toronto lietuvaičių dainos vie- 
netas“Volungė” ir tautinių šokių ansamblis “Atžalynas". Turtingas valgių ir 
gėrimų bufetas. Vertingų laimikių loterija, šokiams gros populiarus 5 asme
nų orkestras. Įėjimas — $4, studentams ir pensininkams — $2.
Visus dalyvauti nuoširdžiai kviečia — Toronto Vi. Pūtvio šaulių kuopa

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys ir rėmėjų būrelis visus kviečia

1976 m. lapkričio 21, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo 
parapijos Įėjimas — $10 asmeniui, $6.00 pensininkam ir studentam. 

Bilietai gaunami parapijos raštinėje ir pas seseles.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo- minėjime, kuris įvyks L. 
Namuose lapkričio 20, šeštadie
nį, 7 v.v., kūrėjai-savanoriai da
lyvaus su vėliava. Lapkričio 21, 
sekmadienį, 11.30 v.r., pamal
dose jie organizuotai su vėliava 
dalyvaus Prisikėlimo šventovė
je, kur tą dieną yra užprašy
tos šv. Mišios už mirusius sky
riaus narius. Šventovėje per pa
maldas kūrėjams-savanoriams 
ir jų šeimoms vietos bus re
zervuotos pirmuose suoluose. 
Renkamasi salėje 15 minučių 
prieš pamaldas. Valdyba

Prof. Juozo Brazaičio dvejų 
metų mirties sukakties proga 
Toronto organizacijos rengia 
minėjimą lapkričio 28, sekma
dienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo par. 
Parodų salėje. Bus rodomas 
kun. A. Kezio, SJ, filmas. Kal
bės dr. Vyt. Majauskas iš Det
roito ir V. Ignaitis. Visi tautie
čiai kviečiami dalyvauti.

Toronto Lietuvių Namų 25- 
rių metų sukaktis ir keturių ke
ramikių paroda buvo aprašyta 
mėnesiniame laikraštyje “Bloor 
West Villager” lapkričio ’laido
je. Įdėtos dvi nuotraukos — 
sol. J. Sriubiškienės, akompa
nuojamos J. Govėdo, ir kerami
kių — Gražinos Balsienės, Eu
genijos Valiūnienės, Sofijos Ba
cevičienės ir Gražinos Krašaus- 
kienės. Tame pačiame puslapy
je išspausdintas aprašymas 
apie ukrainiečių moterų susi
rinkimą.

Angliškos spaudos skaitytojų 
laiškuose dažnai matyti Vitos 
Lapaitienės pavardė. “The To
ronto Sun” 1976. XI. 2 išspaus
dino kritišką jos pasisakymą 
apie Kanados premjero kelio
nę į Japoniją.

Estų meno paroda surengta 
Scarborough Civic . Centre pa
talpose (150 Borough Dr.). Ji 
veiks iki lapkričio 28 d. Atida
ryta kasdien nuo 8 v.r. iki 10 
v.v. Telefonas informacijai 438- 
7212.

Švenčių festivalyje (Holiday 
Festival), kuris įvyks Ontario 
Science Centre, 770 Don Mills 
Rd., Don Mills, Ont., dalyvaus 
aštuonios tautybės — olandai, 
lenkai, italai, armėnai, korėjie
čiai, lietuviai, latviai ir estai. 
(Baltiečiai sudaro šeštadalį vi
sos parodos). Paroda vyks nuo 
lapkričio 24 iki sausio 4 d. Ati
darymo savaitė, t.y. nuo lap
kričio 24 ir 30 d., yra baltiečių 
savaitė, kurios metu lietuviai, 
latviai ir estai pasirodys sceno
je su ritmine gimnastika, daina, 
tautiniais šokiais, liaudies inst
rumentais, audimo menu, šiau
dinukų gaminimu, juostų audi
mu bei pynimu, grybų dekora
vimu ir 1.1. Be to, bus rodomos 
skaidrės iš lietuvių gyvenimo 
Kanadoje ir kalėdinis filmas iš 
Čikagos. Smulkesnė programa 
su nustatytom valandom bus 
paskelbta vėliau.

vyriškų drabužių siuvyklos įrengimus:
tris siuvamąsias mašinas su motorais, vienų “Zig-zag" nematomais 
ir vieną normaliais dygsniais, lyginamąją mašiną su lygintuvu, 
specialų kirpimo stalą nuleidžiamais galais ir stalčiais, įvairių sti
lių eilutėm (kostiumam) iškarpas nuo 34 iki 53 dydžio, apsiaustam 
nuo 38-45 ir moteriškom eilutėm. Pirkėjui pridėsiu klientų pavar
des, adresus ir rekomendacijas. PRANAS GAIŽAUSKAS 
161 Parkhurst Blvd. Toronto, Ontario. Telefonas 421-8565

Atostogos Floridoje 
Naujas lietuvių verslas - motelis. 
Jau priimame užsakymus žiemos 
atostogų sezonui. Arti jūros ir 
kanalo (Intercoastal). Vėsinami 
ir šildomi butai bei kambariai, 
pilnai apstatyti, moderniai įreng
tos virtuvės. Televizijos priimtu
vai. Šildomas maudymosi basei
nas (pool). Arti apsipirkimo 
centro, šventovės, golfo, žuvavimo 
tilto ir uosto. Galima išsinuomoti laivą žvejoti jūroje (deep sea 
fishing). Rašyti ar skambinti:
Antanas ir Birutė Matulaičiai Telef. (305) 942-5550

Resort Apartments
3226 N.E. 12th STREET 

POMPANO BEACH, FLA. 33062

lapkričio 20 
šeštadienį,
7 vai. vakaro 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose, 
Mindaugo menėje

Antanas Supronas, buvęs Lie
tuvos lengvosios atletikos re
kordininkas, “Vyčio” sporto 
klubo pirmininkas bei darbuo
tojas, metiniame vytiečių po
būvyje Anapilyje buvo pagerb
tas už nuopelnus sportinėje 
veikloje. “Vyčio” valdybos var
du pirm. J. Karpis įteikė jam 
plaketę už nenutraukiamą 25- 
rių metų sportinės veiklos dar
bą. A. Supronas jau daug metų 
redaguoja “Vytiečių Dienas”, 
bendradarbiauja sportinėje 
spaudoje, paruošia pagrindines 
sporto žinias “T. Žiburių” skil
tims. J. B.

KLB St. Catharines apylin
kės valdyba, dėkodama “TŽ” 
už patarnavimus, atsiuntė $20 
auką su prierašu: "Siunčiame 
$20 "TŽ” paremti ir linkime 
sėkmės bei ištvermės tame gra
žiame darbe.” Dėkojame už au
ką.

©

©

©

ffl MONTREAL
Lapkričio 27-28 d.d. Aušros Vartų parapijos salėje 
įvyks LŠS Tremtyje Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

Šaulių Kuopos 20-ties metų sukakties

MINĖJIMAS
šeštadienį, lapkričio 27 d.,

3.30 v.p.p., MINĖJIMO AKTAS; 7 v.v. - KONCERTAS 
(Aušros Vartų choro vyrų oktetas ir solistė Gina 
Čapkauskienė), banketas, šilta vakarienė, baras, loterija, 
orkestras. įėjimas suaugusiems — $6.00, studentams — $4.00.

Sekmadienį, lapkričio 28 d.,
r., Aušros vartų šventovėje iškilmingos pamaldos 

už Lietuvos laisvę žuvusius karius, partizanus, 
savanorius, šaulius;

12.30 v.p.p. AV salėje —

Lietuvos • • • •

'“’"u°™en"4ss minėjimas
Prelegentas — LSST centro valdybos pirm. Karolis 
Milkovaitis iš Čikagos. Meninę programą atliks Rasa ir 
Ina Lukoševičiūtės, LK Mindaugo šaulių kuopos scenos 
mėgėjai. Bendri visų dalyvių pietūs. Įėjimas — $2.00. 
Kviečiami visi Montrealio lietuviai dalyvauti.

LK Mindaugo šaulių Kuopos 20-čiui Rengti Komitetas

n

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Bazaras — lapkričio 12, 13, 14 

d.d. Organizuoja Elvyra Russell. Pel
nas — parapijai.

— Pirmoji po vasaros metinė pa
rapijos vakarienė pasisekė gerai. At
silankė apie 250 asmesų. Jų tarpe bu
vo ir svečių iš Lietuvos. Kun. klebo
nas dr. F. Jucevičius gražiu, trumpu 
žodžiu pasveikino parapijiečius bei 
svečius, palaimino stalą ir pradėjo 
vakarienę, kuri pakilioje šeštadienio 
vakaro nuotaikoje užtruko iki vėlu
mos. Vakarienė buvo gardi, gerų šei
mininkių paruošta. Pelno gauta — 
$1.234.00.

— Julija Gargasienė, parapijos ko
miteto narė, Sv. Onos Dr-jos sekre
torė, visada labai puikiai organizuo
ja parapijos bei šiaip parengimų lo
terijas. Paskutinioji jos loterija pa
rapijai davė $465 pelno.

—- Prasidėjo lituanistinis semina
ras, kuriam vadovauja dr. H. Nagys 
ir dr. II. Maziliauskienė. Kviečiamas 
jaunimas, ypač baigęs šeštadieninę 
lietuvių mokyklą. Seminaras vyksta 
ėcole Cherrier patalpose.

— Organizuojami suaugusių lie
tuvių kalbos kursai tiems, kurie ne
kalba lietuviškai. Suinteresuoti pra
šomi kreiptis į Sv. Kazimiero para
pija tel. 521-9930 alba pas seseles 

766-9397.
— Parapijos komitetas numato 

rengti N. Metų sutikimą.
— Seselės Paulės 25 metų vienuo

linio gyvenimo sukakties minėjime 
dalyvavo klebonas kun. dr. F. Juce
vičius su gausiu būriu savo parapi
jiečių.

— Lapkričio 20 d. — Sv. Elzbietos 
Dr-jos metinė vakarienė su šokiais

— Gruodžio 5 d., tuoj po Mišių, 
šaukiamas svarbus parapijiečių susi
rinkimas.

— Gruodžio 19 d. — lituanistinės 
mokyklos kalėdinė eglutė, rengiama 
Sv. Kazimiero par. salėje. Jau prade
damas ruošti vaidinimas. 75 mokiniai 
lanko mokyklą.

— Giminių ir draugų tarpe 50 m. 
amžiaus sukaktį atšventė Petras Bu- 
nys.

— Julija Strėlienė, šaulė, katalikių 
moterų dr-jos narė, serga Royal Vic
toria ligoninėje.

— Alfonsas Ambrasas, darbovie
tėje smarkiai susižeidęs ranką, 
sveiksta namuose.

— Klebonas tebelanko visus para
pijiečius, arti ar toli gyvenančius.

— Lietuviška knyga ar plokštelė 
— puiki dovana šventėms. Didelis jų

G re i tas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. L 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:
Einamąsias s-tas 6,0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
Term. ind. Im. 9.5%
Term. ind. 2 m. 9.75%
Term. ind. 3 m. 10.0% 
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už toup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasoro 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.

&

pasirinkimas yra P. Adamonio drau
dimo agentūroje. S. Sk.

Kanados kariuomenės kapitonas R. 
Navikėnas, ilgesniam laikui buvo ko
mandiruotas į V. Vokietiją. Ten at
likęs tarnybą, perkeltas į Montrealį. 
Apsigyveno St. Bruno priemiestyje.

Paskutinis Lietuvių Dienos rengė
jų komiteto ir apylinkės valdybo. 
posėdis įvyks lapkričio 21 d. Jame 
bus baigti tvarkyti finansiniai ir kiti 
reikalai.

Tragiškai žuvo Petras Lapinaitis, 
21 m. amžiaus (Peter Lapinat), eže
re prie Vankuverio. Spalio 16 d. po
pietę su draugu paėmė valtį ir iš
plaukė į ežerą. Valčiai apsivertus, 
draugas pasiekė krantą ir po dviejų 
dienų nusilpusį bei sušalusį išgelbė
jo praplaukiantis laivas. Petras La
pinaitis iki šiol nesurastas, nors jieš- 
kojo policija, malūnsparniai ir ka
riuomene. Petras buvo baigęs Vanier 
kolegijos 3 metų gamtos mokslus. Iš
vyko jieškoti darbo į Vankuverį. Pa
gal specialybę negavęs darbo, dirbo 
kur pasitaikė ir buvo nutaręs grįžti į 
Montrealį. Petras buvo ramaus ir 
dangiško būdo, dalyvavo lietuviško 
jaunimo veikloje, “Gintaro" šokėjas 
ir studentų orkestro "Perkūnas” da
lyvis. Dideliame nuliūdime liko tė
vai. sesuo ir jaunametis broliukas.

Mindaugo šaulių kuopa lapkričio 
27-28 d.d. mini 20 metų veiklos su
kaktį. Kuopa nuo pat įsisteigimo yra 
viena iš veikliųjų organizacijų Mont- 
realyje. Jos nariai yra nuolatiniai 
pagalbininkai Bendruomenės, para
pijos ir kitų organizacijų įvairiuose 
didesniuose parengimuose. ) kuopos 
200-čio minėjimą atvyksta LSST cent
ro valoybos pirm. K. Miklovaitis ir 
kiti svečiai iš JAV ir Kanados. Me
ninę dalį atliks sol. G. čapkauskienė 
ir AV par. vyrų oktetas. Sekmadienį, 
lapkričio 28. bus iškilmingos pamal
dos AV šventovėje, minint nepriklau
somos Lietuvos kariuomenę. Paskai
tą skaitys K. Miklovaitis. Meninę pro
gramą atliks sesutės R. ir 1. Lukoše
vičiūtės ir LK Mindaugo šaulių kuo
pos scenos mėgėjai. Minėjimas ren
giamas AV par. salėje. A. A.

Kaikurie Montrealio rytinės dalies 
"Lito” nariai nusiskundžia, kad kar
tais perilgai reikia laukti atliekant 
operacijas Rosemounto skyriuje ir 
kad reikėtų antro kasininko. Taip 
yra dėlto, kad beveik visi klientai 
Rosemounto skyriuje susirenka vie
nu laiku: vieni prieš operacijas pra
dedant, o kiti prieš jas baigiant. Ver- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

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

Asmenines 11.0%
Nekiln. turto 10.75%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 11%

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