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Tauta be pėdsakų?
Skundžiamės, kad Lietuvos istorija parašyta remiantis kita

taučių šaltiniais — kronikomis ir Įvairiais kitais dokumentais. 
Nėra abejonės, kitataučio žvilgsnis į mūsų tautą visuomet buvo ir 
bus svetimas, dažnai nepajėgiąs perprasti visos tikrovės. Tai aiš
kiai matyti praeities kronikose, kur vienašališkumo netrūksta. Tai 
pagaliau natūralu — juk savieji marškiniai visuomet būna mieles
ni. Visdėlto turime būti dėkingi kitataučių praeities šaltiniams, 
kuriuose liko sukaupta nemaža dalis mūsų tautos ir valstybės 
praeities faktų, nes be jų mes Lietuvos istorijos gal ir visai netu
rėtume. Nors Lietuva savo laiku buvo didelė valstybė, bet isto
rine dokumentacija nepasirūpino. Dėlto dabar taip sunku įžvelgti 
į senovės laikus, atrasti autentišką senovės Lietuvą, nepridengtą 
subjektyviu kitataučių šydu. Reikia raustis po piliakalnius, po ka
pinynus ir kitas vietoves, kur praeities pėdsakų nedaug tegalima 
rasti. Taigi, istorinių pėdsakų stoka labai apsunkino savo praei
ties pažinimą. Panašus atvejis yra su mūsų išeivijos istorija. Apie 
ją kalbame kaip naują reiškinį, maždaug šimto metų senumo, o 
apie ankstesnį laikotarpį tylima, nes nėra pakankamai pėdsakų. 
Niekas nepasirūpino sistemingai telkti istorinę išeivijos medžiagą, 
kuri sudarytų pagrindą išeivijos istorijai. Daug jos žuvo miestų 
šiukšlynuose ir liko tuštuma. Tik vėlesniais laikais, ypač po II D. 
karo, pradėta sistemingiau rūpintis savosios praeities pėdsakais 
ypač JAV-se. Ten atsirado net keli židiniai, telkią praeities 
pėdsakus.

★ * *

Žymiai blogiau su kitų šalių lietuvių pėdsakais. Neturime 
tikslių žinių apie P. Amerikos lietuvius bei jų sutelktus praeities 
dokumentus. Neteko betgi girdėti, kad anų kraštų lietuviai spe
cialiai rūpintųsi archyvinės bei dokumentinės medžiagos telki
mu. Kanados lietuviai yra pasiekę vertingų laimėjimų daugelyje 
sričių, bet praeities pėdsakų saugojime bei telkime dar nepajudė
jo. Yra privačių asmenų, kurie daug ką renka, bet ar tie rinkiniai 
nenukeliaus į šiukšlyną po jų mirties? Jau daug yra buvę atvejų, 
kai vaikai sutelktą archyvą išmetė kaip nereikalingą “džionką”. 
Pvz. viena tautietė, jau po 1 D. karo įsikūrusi Kanadoje, daug 
kam padėjo atvykti Kanadon, vedė platų susirašinėjimą, buvo 
surinkusi kelis šimtus laiškų Besikraustydama į kitą butą, ji visus 
tuos laiškus išmetė. Labai gaila. Juk tai buvo vertinga istorinė 
medžiaga kurios dabar teiraujasi Kanados unirracLoj tyrinėtojai. 
Panašių atvejų tikriausiai yra buvę šimtai. Prie jų luitui priklau
so ir pirmojo Kanados lietuvių laikraščio "Kanados Lietuvis’’ din
gimas. Kai prieš keletą merų "Lithuanians in Canada" redaktoriai 
norėjo rasti bent vieną jo egzempliorių, niekas neišėjo, nors buvo 
skelbta spaudoje ir teirautasi privačiai pas vyresniosios kartos atei
vius. Galbūt dėl tokios abejingos laikysenos Kanados lietuviai dar 
neturi savo istorijos. Ir jos neturės, kol nebus sutelkti dokumen
tiniai šaltiniai. Jų nebuvimą ypač stipriai jautė rengėjai leidinio 
“Lithuanians in Canada". Dar stipriau jį pajus ateities istorikai.

★ ★ ★

Kas darytina? Nors daug išeivijos pėdsakų žuvo, tačiau ne
mažai yra išlikusių. Vyresniajai kartai iškeliaujant nesugrįžtamai, 
tų pėdsakų derlius gausėja. Reikia juos gelbėti nuo sunaikinimo. 
Ir tai visos išeivijos mastu. Kiekvieno krašto lietuviai turėtų 
steigti pastovius vienetus, kurie specialiai rūpintųsi etnografinių 
pėdsakų telkimu — ne tik rašytinių dokumentų, bet ir tautodai
lės bei tautosakos dalykų. Susidomėjimas ta sritimi S. Amerikoje, 
ypač Kanadoje, yra gana gyvas. Tokiam darbui galima būtų gauti 
net lėšų iš valdžios. Kad darbas būtų rimtas, reikėtų kompeten
tingų asmenų branduolio, kuris sudarytų etnografinius institu
tus, užsimojančius telkti etnografinę medžiagą ir ją tinkamai tvar
kyti. Sutelktą svarbesnę medžiagą, reikalingą budresnės apsau
gos, tektų pavesti valstybiniam archyvui ar muzėjui (Kanadoje). 
Kaikurios tautybės tokius institutus jau seniai turi. Toronto estai 
pastaraisiais metais įsteigė etnografinį klubą, kuris rūpinasi etno
grafinės medžiagos telkimu bei saugojimu. Jis bendradarbiauja 
su Ontario muzėjumi ir valstybiniu Kanados muzėjumi, kur yra 
estų sekcija. Tai sritis, kurioje lietuviams reikia labai susirū
pinti visuose laisvojo pasaulio kraštuose, ypač Kanadoje, kur yra 
šiuo metu nemažų galimybių. Joje iki šiol vyko ir dar tebevyksta 
įvairi statyba, tačiau etnografinė sritis apleista Jai nėra nei pa
talpos, nei platesnės iniciatyvos. Vyresnioji karta vis kalba apie 
savo kultūros perdavimą jaunajai kartai, bet tos kultūros doku
mentiniai lobiai yra išnykimo pavojuje.

j įvykiai Premjero kalbai

j Pasaulio įvykiai Į
VARŠUVOS SĄJUNGOS KOMPARTIJŲ VADAI, PREMJERAI IR UŽSIE
NIO reikalų MINLSTERIAI posėdžiavo Rumunijos sostinėje Buka
rešte. L. Brežnevas ten atvyko dar prieš sąjungos posėdžius ir at
skirais pokalbiais bandė gerinti santykius su Rumunijos prez. N. 
Ceausescu. Jiedu pasirašė naują bendradarbiavimo sutartį, kuri, 
atrodo, nėra išsprendusi ligšiolinių skirtumų. Varšuvos Sąjungos 
posėdžiuose buvo priimtas nutarimas įsteigti užsienio reikalų mi- 
nisterių komitetą, turėsiantį reguliarius posėdžius, ir sudaryti nuo
latinį komiteto sekretoriatą politiniams ryšiams gerinti. Šis nuta
rimas laikomas Rumunijos prez. N. Ceausescu laimėjimu, nes 
užsienio reikalų ministerių komiteto sudarymą jis jau buvo pa
siūlęs 1974 m. Varšuvoje. Naujasis komitetas svarstys Varšuvos 
Sąjungos užsienio politikos •---------------------------------------- -

Specialia kalba, transliuota te
levizijos ir radijo, premjeras P. 
E. Trudeau palietė separatisti
nės kvebekiečių partijos laimė
jimo Kvebeke iškeltą problemą 
Kanadai. Pirmiausia jis pabrė
žė, kad kvebekiečių partijos va
das R. Levesque nėra gavęs rin
kėjų įgaliojimo Kvebeku! atsi
skirti nuo Kanados. 1970 ir 
1973 m. rinkimus, pasisakyda
ma už Kvebeko nepriklausomy
bę, kvebekiečių partija pralai
mėjo. Laimėjimą dabartiniuose 
rinkimuose jai atnešė R. Lev
esque pažadas pagrindinį dėme
sį skirti ekonominėms Kvebeko 
problemoms, nepriklausomo 
Kvebeko klausimą paliekant 
specialiam referendumui. Prem
jeras P. E. Trudeau pažadėjo 
nuoširdų bendradarbiavimą su 
Kvebeko premjeru R. Levesque 
visose bendrose programose, 
nes jo vyriausybė valdžion yra 
atėjusi demokratiniu keliu. De
rybose su provincijų vadovais 
galima bus pakeisti Kanados 

konstitucijos paragrafus, bet jie 
neišspręs esminės problemos, 
kurią sudaro klausimas — ar 
prancūzų kilmės kvebekiečiai 
gali pripažinti Kanadą savo ša
limi, ar jie kaip namie gali jaus
tis tik Kvebeke? Sprendimo ne
galima palikti ateisiančioms kar
toms, jis turi būti padarytas da
bar. Reikia atsakyti į pagrindinę 
klausimo dalį, būtent, kas ge
riau užtikrina kvebekiečių lais
vės siekius — pasilikimas Ka
nadoje ar Kvebeko atskyrimas. 
Atsakymo turi nuoširdžiai jieš- 
koti, atitinkamai veikdami, visi 
kanadiečiai. Lig šiol Kanada bu
vo broliškumo pavyzdžiu visam 
pasauliui. Premjero P. E. Tru
deau nuomone, galima būti ir 
geru kanadiečiu, ir geru kvebe- 
kiečiu ar kurios nors kitos pro
vincijos gyventoju. Vienybę Ka
nadai tegali atnešti jos piliečių 
apsisprendimas gyventi vienoje 
bendruomenėje, o šio tikslo turi 
siekti visi kanadiečiai.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” mergaičių oktetas, dalyvavęs gintariečių išvykoje į Baltimore 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Viduryje — okteto vadovė Giedrė Paulionienė Nuotr. O. Burzdžiaus

Darbininkų maištas ir įtampa
Europinė profesinių sąjungų 

konferencija, kuriai priklauso 
apie 37 milijonai Vakarų Euro
pos darbininkų, išsiuntinėjo sa
vo skyriams ypatingą dokumen
tą apie sunkią Lenkijos darbi
ninkų padėtį. Rastas liečia Len
kijos profsąjungų, kompartijos, 
vyriausybės laikyseną ir veiks
mus ryšium su šiemet birželio 
gale įvykusiais darbininkų nera
mumais, kuriuos sukėlė valdžios 
mėginimas smarkiai pakelti 
maisto kainas. Nors lenkų darbi
ninkai neturi glimybių laisvai 
tvarkytis, nurodoma minėtame 
dokumente, birželio įvykiai 
Lenkijoje parodė jų didžiulę jė
gą ir sugebėjimą veikti. Tai esąs 
reikšmingas faktas ir ateičiai.

Įtaka kitiems
Darbininkų jėgų išmėginimo 

padaliniai Lenkijoje gali iki 
tam tikro laipsnio paveikti ir ki
tus Rytų Europos kraštus — tei
gia europinė profesinių sąjungų 
konferencija savo nariams iš
siuntinėtame dokumente. Ten 
pat sakoma, kad lenkų darbinin
kų susirėmimas su valdžia yra 
visų pirma ūkinio pobūdžio, bet 
drauge paliečia visuomenės ir 
valstybės reikalus, šiemetiniai 
birželio įvykiai Lenkijoje paro
dė, kad visi krašto ūkiniai sun
kumai kyla iš to, kad juos nori
ma išspręsti be gyventojų atsi- 
klausimo. Be to, milžiniški kapi
taliniai investavimai, valdžios 
centralizuotumas ir jos atitrū
kimas nuo žmonių dar labiau 
apsunkino visuomeninę bei ūki
nę įtampą, išryškėjusią konflik
te dėl maisto kainų. Šiame kon
flikte valdžia panaudojo griež
tas priemones prieš darbinin
kus ir jas toliau naudoja.

Tūkstančiai suimtų
Minėtame dokumente teigia

ma, kad Lenkijoje po birželio 
neramumų buvo suimta apie 
6.000 darbininkų ir apie 20.000 
atleista iš darbo. Ypač įtempta 
padėtis esanti Radoino ir Ursus 
miestuose, kur žiauriai nuslo
pinti darbininkų streikai, pri
vertę valdžią tuojau atšaukti pa
skelbtąjį potvarkį dėl maisto 
kainų pakėlimo. Vien tik Bado
mo mieste buvo suimta 1.600 
darbininkų ir 2.200 atleista iš 
darbo. Smarkiai nukentėjo ir 
Ursus traktorių gamyklos dar
bininkai.

Europinė profesinių sąjungų 
konferencija pastebi, kad lenkų 
profsąjungos savo darbininkų 
visiškai negina, nes jos esančios 
perdėm subiurokratintos ir tar
nauja valdžiai. Jos nepanaudoja 
net tų galimybių, kurias numato 
darbininkų teisių apsaugos įsta
tymai. Antai, įstatymas numato, 

kad, sprendžiant darbininko at
leidimą iš darbo, apeliaciniame 
komitete turi dalyvauti profsą
jungos atstovas Tuo tarpu ko
mitetams slaptai įsakyta atlei
dimus taip atbkji, kad atleistie
ji iš darbo’negalėtų apeliuoti.

N e ūžta r i a darbininkų
Lenkų profsąjungos ne tik 

nepasipriešino tokiom slaptom 
instrukcijom, bet ir nieko ne
daro, kad būtų panaikintas drau
dimas atleistuosius darbininkus 
įdarbinti kitoje darbovietėje. 
Jos visiškai nesirūpina suimtais 
ar atleistais darbininkais, nere
mia vargan patekusių jų šeimų. 
Užtat nukentėjusiems parama 
organizuojama pogrindžio prie
monėmis'

Minėtame dokumente teigia
ma, kad konfliktas tarp lenkų 
darbininkų ir partijos, kuri de
dasi vienintele darbininkų kla
sės interesų atstove, sukėlė toli 
siekiančių padarinių. Partija jo
kiu būdu nenorinti sutikti, kad 
ji susidūrė su darbininkais, ku
rie reiškia savo nepasitenkimą 
partijos politika. Partija ir to
liau tvirtina, kad birželio nera
mumus sukėlę negausūs išsišo
kėliai. Darbininkų demonstraci
jas vadinti išsišokėlių sukursty
ta “ardomąja veikla”, sakoma 
dokumente, yra darbininkų oru
mo ir garbės įžeidimas. Krizė 
parodo, kad partija ir vyriausy
bė pavirto privilegijuotų asme
nų grupe, nutolusia nuo darbi
ninkų reikalų ir begėdiškai at
sisakiusia didžiųjų socializmo
idėju. (Nukelta į 5-tą psl.)

Lenkijos darbininkai, pasižymėję sukilimais Ursus mieste, kur buvo polici
jos žiauriai numalšinti. Įtampa čia ir kitur nėra pasibaigusi

Nauji pavojai
šių metų pradžioje padarytais 

konstituciniais pakeitimais bu
vo sustiprinta partijos valdžia 
ir Lenkijos priklausomybė nuo 
sovietų. Konstitucijos pakeiti 
mas sukėlė daugiausia protestų 
inteligentijoje, kuri nepaiso 
cenzūros varžtų ir vadovauja ko
vai už intelektualinę nepriklau
somybę.

Savo nepasitenkinimą minėtu 
reikalu pareiškė ir K. Bendri
jos, jaunimo ir ūkininkijos 
sluogsniai. Tokiu būdu vienu 
metu subrendo Lenkijoje įvai
rius visuomenės sluogsnius ap
jungianti opozicija. Tuo tarpu 
partijos vadovai neturi jokios 
programos kilusiems sunku
mams ir įtampai įveikti. Jie net
gi neleidžia rimtai svarstyti kraš
to ūkinių ir visuomeninių rei
kalų. Susiduriant su nuolati
niais tiekimo sunkumais, val
džios nepajėgumas susidoroti 
su problemomis tiktai didina 
šalyje netvarką ir naujų nera
mumų pavojų. Sumažinti augan
čią įtampą Lenkijoje, sakoma 
dokumente, galima tik atsižvel
giant į lenkų tautos, ypač dar
bininkų, reikalavimus.

Atitrūko nuo darbininkų
Vienas svarbiausių reikalavi

mų liečia profsąjungų ir darbi
ninkų savivaldos veiklą, nes 
1970 m. gruodžio krizė, priver
tusi pasitraukti Gomulką ir at
vedusi valdžion Gieriką, tuo rei
kalu nieko nepakeitė. Profsą
jungos tebėra visiškai atitrūku- 

klausimus, bet neturės teisės 
daryti konkrečių sprendimų. 
Jie ir toliau paliekami kompar
tijoms bei jų vadams. Bukareš
to pasitarimuose taipgi buvo 
priimta rezoliucija pasiūlyti su
tartį, kuri draustų pirmus ato
minius smūgius ir Varšuvos, ir 
Š. Atlanto Sąjungai. Abi šios 
karinės organizacijos įsiparei
gotų karo atveju nepanaudoti 
atominių ginklų. Sutarties pro
jektas bus pasiųstas 35-kiom 
valstybėm, kurios 1975 m. va
sarą Helsinkyje pasirašė Euro
pos saugumo konferencijos įsi
pareigojimus. Politiniai komen
tatoriai tokią sovietinę sutartį 
sutinka skeptiškai. Jiems atro
do, kad jos projektu Belgrado 
konferencijoje L. Brežnevas 
stengsis nukreipti visų dalyvių 
dėmesį nuo žmogaus teisių ir 
laisvo keitimosi informacija. 
Šioje srityje Sovietų Sąjunga 
yra pažeidusi daugelį Helsin
kio baigminio akto paragrafų. 
Naujos diskusijos apie atomi
nių ginklų išjungimą leistų už
miršti tuos pažeidimus, nors iš 
tikrųjų Belgrado konferencija 
kaip tik ir yra skirta minėtų 
paragrafų pažeidimams išryš
kinti. JAV karo vadai visišką 
atominių ginklų išjungimą lai
ko š. Atlanto Sąjungai pažadė
to saugumo garantijos sumen
kinimu. Tokiu atveju Varšuvos 
Sąjungos gausios divizijos galė
tų pradėti žygį į V. Europą, kur 
jų be taktinių atominių ginklų 
negalėtų sustabdyti JAV ir Š. 
Atlanto Sąjunga.

VIENINGA LINIJA
Bukarešte posėdžiaujant Var

šuvos Sąjungos nariams, Jugo
slavijos prez. J. B. Tito parla
mente prabilo apie vieningą li
niją, kuri šiam kraštui užtik
rins jo savitą kelią į tautinį ko
munizmą. Visos pastangos Ju
goslavijai suskaldyti esančios 
sulikviduotos. Pagrindą vieny
bei, nepriklausomybei ir jėgai 
sudaro decentralizuota darbi
ninkų kontrolė ekonomijoje, 
tautiniai siekiai, su jokiu blo
ku nesusieta užsienio politika. 
Pasak J. B. Tito, vienybė yra 
Jugoslavijos atsakymas tiems, 
kurie, vaidindami bičiulius, 
griebiasi spaudimo ir Jugosla
viją stengiasi nukreipti nuo už
sibrėžto kelio. Savitoje sociali
nėje bei ekonominėje sistemo
je vienybe remiasi jugoslavai 
darbininkai, ūkininkai ir inteli
gentai. Tautinių apraiškų ban
dymai pakenkti komunizmui 
esą sustabdyti. Kadangi niekas 
iš Vakarų pasaulio nesikėsina į 
Jugoslavijos nepriklauosmybę, 
ši J. B. Tito kalba, matyt, buvo 
skirta Sovietų Sąjungai. Di
džiausią grėsmę Jugoslavijai su
daro Varšuvos Sąjungos divizi
jos, sutelktos jos šiauriniame ir 
rytiniame pasienyje.

NAUJAS PAVOJUS
Pilietinį karą Libane užbaigė 

Arabų Sąjunga, pasiuntusi tai
kos priežiūros dalinius, kurių 
didžiąją dalį sudaro Sirijos ka
riuomenė. Libano informacijos 
ministerio G. Tuenio duomeni
mis, pilietiniame kare žuvo apie 
60.000 libaniečių, buvo sužeis
ta 200.000. Sirijos kariuomenė 
jau yra užėmusi pagrindinius 
Libano centrus, išskyrus Izrae
lio pasienį, kur dabar yra su
telkta nemažai izraelitų divizi
jų. Izraelis grasina karu, jeigu 

Sirijos daliniai peržengtų vadi
namą raudonąją liniją, kurią 
sudaro Litanijos upė, apie 15 
mylių nuo Libano-Izraelio sie
nos. Libano prez. E. Sarkis taip 
pat pasisako prieš Sirijos dali
nių įžengimą šion zonon, bet 
jis nori, kad jiems būtų leista 
užimti pietinį uostą Tyre ir 
šiaurinės dalies kalnų mieste
lį Nabatiją, esančius keliom 
myliom arčiau Izraelio.

ŽEMES DREBĖJIMAS
Turkiją nusiaubė žemės dre

bėjimas, stipriausias 37 metų 
laikotarpyje. Labiausiai nuken
tėjo Muradijos, Alikermės, KaL 
dirano kaimai prie Irano pasie
nio. Žuvusių jau suskaičiuota 
3.500, tačiau jų gali būti gero
kai daugiau, nes didoko skai
čiaus kaimelių gelbėtojams dar 
nepavyko pasiekti. Premjeras 
S. Demirilis taip pat konstata
vo, kad tikslus aukų skaičius 
tebėra nežinomas. Kadangi to
je srityje jau prasideda žiema, 
sugriautų kaimų gyventojus 
stengiamasi aprūpinti krosne
lėmis ir palapinėmis. Pirmąsias 
jų siuntas jau atgabeno ameri
kiečių lėktuvai iš V. Vokieti
jos.

POKALBIAI VAŠINGTONE
Baltuosiuose Rūmuose lankė

si prezidentu išrinktas J. Carte- 
ris. Čia jis turėjo progą susipa
žinti su savo būsima gyvenviete 
ir pasitarti su pasitraukiančiu 
prez. G. Fordu. Jis taipgi tarė
si su JAV kongreso vadais, fi
nansiniais Baltųjų Rūmų pata
rėjais. Perėmęs valdžią 1977 m. 
sausio 20 d., prez. J. Carteris 
pirmiausia planuoja tais metais 
sumažinti bedarbių skaičių 
1,5% ir iki 6% padidinti eko
nominį krašto augimą. Jis taip
gi prasitarė, kad jo užsienio rei
kalų politika bus labiau susieta 
su ekonominiais poreikiais. At
rodo, prez. J. Carteris planuoja 
dalyvauti tarptautinėje ekono
minių reikalų konferencijoje, 
kurią sekančių metų pradžioje 
rengia Japonija Tokijo mieste.

GRĄŽINO PABĖGĖLIUS
Karinis Tailandijos režimas 

Kambodijos komunistams per
davė 26 pabėgėlius. Oficialiai 
buvo pareikšta, kad jie sudarė 
pavojų Tailandijos saugumui, 
nes buvo atsiųsti špionažo tiks
lu. Provincijų gubernatoriams 
betgi yra įsakyta grąžinti visus 
pabėgėlius į jų kraštus. Pietry
čių Tailandijon šešiais mažais 
žvejų laivais bandė pabėgti 
apie 100 vietnamiečių. Vienas 
tų laivų atsiliko dėl variklio su
gedimo netoli Kambodijos pa
krančių. Jo įgula vėliau rado 
Tailandijos įlankoje plūduriuo
jančius kitus laivus be gyvybės 
ženklo — jų įgulos ir visi pa
bėgėliai buvo nužudyti. Viena
me tokiame laive visiem buvo 
perpjautos gerklės. Spėjama, 
kad šias žudynes atliko Kambo
dijos komunistai, nes toje sri
tyje veikiantys piratai dabar 
vengia Kambodijos pakrančių.

SIŪLO MAINUS
Karinė Čilės vyriausybė pasi

siūlė išleisti iš kalėjimo kom
partijos vadą L. Corvalaną ir 
komunistų senatorių J. Mon- 
tesą, jei L. Brežnevas suteiktų 
laisvę disidentui Vladimirui 
Bukovskiui, o F. Castro — bu
vusiam savo pagalbininkui H. 
Matosui.
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PADĖKA

Q REMIAME GYVENIME
★ POPIEZISKOS1OS MOKSLU 

AKADEMIJOS NARIAI savo suva
žiavime Romoje svarstė natūralių bū
dų panaudojimq gamtos kenkėjų 
kontrolei. Iki šiol ūkininkų naudoti 
cheminiai produktai, nors ir veiks
mingi, bet pasirodė grėsmingi ekolo
ginei gamtos pusiausvyrai. Suvažia
vimo pabaigoje mokslininkai turėjo 
specialią audienciją pas popiežių. 
Paulius VI savo kalboje pareiškė, 
kad K. Bendrijai visada yra reikalin
gi mokslininkai, kurie pasišven
čia tyrinėjimams iš meilės tiesai. Ta 
proga jis įteikė Pijaus XI auksinį 
medalį dr. Lucio Luzzatto už jo nuo
pelnus hematologijos ir genetikos 
srityse. Dr. Luzzatto, 40 m. amžiaus, 
yra pagarsėjęs pasaulyje savo tyrinė
jimais, kuriais pakeitė ligšiolinę ra
sės sampratą. Taipgi jis yra padaręs 
didelį šuolį kraujo sudėties tyrinę 
jime. Popiežiškoji Mokslų Akademi
ja buvo įsteigta 1603 m., o paskui 
Pijaus IX atgaivinta 1847 m. Pijus 
XI 1936 m. ją pertvarkė. Akademijai 
dabar priklauso 70 pasaulinio masto 
mokslininkų, kurių tarpe yra visa ei
lė Nobelio premijos laimėtojų. 10 iš 
jų gyvena JAV-se.

* ARKIV. MARCEL LEFEBVRE, 
po savo pasimatymo su Paulium VI, 
vėl pademonstravo savo nepaklusnu
mą bei ankstesnį nusistatymą, atna
šaudamas iškilmingas Mišias pagal 
senąsias Tridento santarybos taisyk
les 7.000 žmonių miniai Friedrichs, 
hafcne, V. Vokietijoje. Savo pamoks
le jis griežtai pasisakė prieš Vati
kano atstovų Helsinkio sutarties pa
sirašymą. Arkivyskupas visą laiką 
buvo priešingas betkokioms Vatika
no sutartinis su komunistais ir da
bar kaltino popiežių, kad pastarasis 
įgyvendino istorinį K. Bendrijos 
kompromisą, eidamas į derybas su 
komunizmu, masonerija ir tokiu bū
du griaudamas tikėjimą. Jis taipgi 
puolė netoliese esantį Tuebingeno 
universitetą, pavadindamas jį here- 
zijų lizdu. Arkivyskupas pabrėžė sa
vo pasiryžimą ginti katalikų tikėji
mą, jei reikalas būtų, net savo krau
ju. Jis sakė, kad II Vatikano santary- 
ba padarė kompromisų tiesoje klai
dos naudai, o tai veda į klaidingą 
ekumenizmą. Neseniai jis buvo ga
vęs iš popiežiaus 15 puslapių ilgumo 
laišką, kuriame prašomas parodyti 
bent minimallnį paklusnumą ir visas 
savo vadovaujamas religines įstaigas 
bei jų narius palenkti teisėtai K. 
Bendrijos vadovybei. Arkivyskupas 
savo pamoksle pareiškė, kad popie
žius laiške atmetė visus jo pageida
vimus. Arkivyskupas išleido knygą 
“Kaltinu santarybą”, kuri jo tvirti
nimu atidengia tikrąsias santarybos 
narių spalvas ir parodo kardinolų 
padarytą žalą K. Bendrijai bei visai 
krikščioniškajai civilizacijai. Ten esą 
nušviečiami ir subversyvūs K. Bend
rijos priešų veiksmai, paveikę santa
rybos eigą. Jis ypatingai daug atsa
komybės suverčia Pauliui VI už da
bartinę K. Bendrijos padėtį.

★ ČEKOSLOVAKIJOJE KATALI 
KU BENDRIJA yra persekiojama nė 
kiek nemažiau, kaip pradiniame rusų 
ckupacijos laikotarpyje, tuojau po 
II I). karo. Tai paskelbė Vatikano 
radijas, cituodamas 150 puslapių il
gumo Šveicarų Valstybines Teisingu
mo ir Taikos Komisijos dokumentą. 
Esą, nežiūrint Helsinkyje pasirašyto
sios sutarties ir komunistinės Čeko
slovakijos konstitucijos, kurios abi 
garantuoja asmeninę, religinę lais
vę, persekiojimai nesusilpnėjo. Pasak 
Vatikano radijo, nauji persekiojimo 
būdai esą piniginės baudos bei kalė
jimai kunigams, kurie bando eiti ku
nigiškas pareigas išėję į pensiją. 
Taipgi yra daromi įvairūs psichologi
niai bei fiziniai" spaudimai į tėvus, 
kad pastarieji neteiktų savo vaikams 
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* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai
* Šaldytuvai

APSTATYMAS * Valgomų kambarių 
apstatymas ir kt.

* Siuvamos mašinos 
Nemokamas pristatymas * Rašomos mašinėlės 
į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESV ALLES Ave.
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave.

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

religinio auklėjimo žinių. Pats jau
nimas, jei religingas, negali pasiekti 
augštesnio mokslo. Radijas taipgi 
kritikavo komunistinės valdžios ska
tinamą “Pacem in Terris” kunigų 
sąjūdį. Tai komunistinei valdžiai pa
klusnių kunigų būrelis, kuris buvo 
įsteigtas, kai 1968 m. likvidavosi- 
“taikos kunigų” sambūris.

* CANTERBURIO ARKIV. DO
NALD COGGAN. anglikonų primas, 
pranešė, kad balandžio mėnesį lan
kysis Romoje ir tikisi susitikti su 
Paulium VI Vatikane. Jo tikslas — 
sustiprinti anglikonų-katalikų dialo
gą. Jis būtų jau trečias iš eilės ang
likonų primas, apsilankęs pas popie
žių. Pirmasis kelią praskynė arkiv. 
Geoffrey Fisher, neoficialiai apsilan
kydamas pas Joną XXIII 1960 m. 
lapkričio mėn. Tada buvo steigiamas 
Vatikano Krikščionių Vienybės 
sekretoriatas ir jo pirmuoju vadovu 
tapo kard. Augustin Bea, SJ, o jo 
sekretorium — mons. Jan Wille
brands. 1966 m. jau oficialiai su 
Paulium VI susitiko arkiv Michael 
Ramsey. Jie ta proga paskelbė Ang- 
likonų-Katalikų Paruošiamosios Stu
dijų Komisijos įsteigimą. Vėliau ji 
buvo pavadinta Tarptautine Angliko
nų - Katalikų Komisija. Ji priėjusi 
prie abiejų konfesijų esminio sutari
mo Eucharistijos sampratoje (1971 
m.) ir Kunigystės bei jos šventimų 
aptarime (1973 m.I. Šiais metais ji 
padėjo plačius sutarimo pagrindus 
bendrai autoriteto sampratai Bend
rijoje ir visuotinio popiežiaus prima
to principui. Paskutiniu metu Pau
lius VI susirašinėjo su Canterbury 
arkiv. Coggan moterų šventinimo ku- 
nigėmis reikalu. Popiežius tvirtino, 
kad anglikonai, padarydami tokį nau
ją žingsnį. įneštų naujų sunkumų į 
katalikų-anglikonų pokalbius. Arkiv. 
Coggan atsakė, kad moterų šventini
mas kunigėmis gali pasitarnauti ne 
tiek didesniam skilimui, kiek bend
rųjų pokalbių pagyvinimui.

* V. VOKIETIJOS VYSKUPU 
KONFERENCIJA savo suvažiavime 
Fuldoje priėmė atsišaukimą, kuria
me tvirtina, kad niekad tiek daug 
K. Bendrijos narių nebuvo persekio
jami, kaip mūsų laikais. Todėl visi 
laisvėje esantieji turi eiti jiems į 
pagalbą. Vyskupai atsišaukime nu
rodo persekiojimus Afrikoje, Azijo
je, Š. Airijoje ir Libane, pabrėžda
mi, kad visi tie persekiojimai yra 
kilę ne iš religinio, bet iš ekonomi
nio, socialinio, rasinio bei antikoloni- 
jinio nusiteikimo. Ypatingą rūpestį 
esą jiems sudaro jų pačių brolių bei 
seserų padėtis R. Vokietijoje, kur 
reikia kasdieninės drąsos praktikuo
jant savąjį tikėjimą. Tėvai ypatingai 
pergyvena sąžinės agoniją vaikų re
liginiame auklėjime ir savo paaugu
sių vaikų persekiojimą dėl tikėjimo 
mokslo įstaigose. Vyskupai tvirtina, 
kad visos totalistinio režimo valsty
bės yra priešingos krikščionybei, ta
čiau ypatingai žiaurios yra komunis
tinės valstybės. Ten religinė laisvė 
reiškia tai, kad suaugusieji, kurie 
nebijo prarasti savo pragyvenimo, 
gali eiti į pamaldas, tuo tarpu ateiz
mas yra brukamas prievarta visiems.

★ JAV LIUTERONU IR KATALI
KU KOMISIJA, vadovaujama vysk. 
T. Austin Murphy ir buvusio Pasau
lio Liuteronų Federacijos JAV ko
miteto gen. sekr. dr. Paul C. Empie, 
šiuo metu svarsto Bendrijos autori
teto bei neklaidingumo sampratas. 
Tuo reikalu jau turėta 6 pokalbiai.

★ JAV EPISKOPALŲ BENDRI
JA savo 65-me visuotiniame suvažia
vime priėmė rezoliucijas, pasisakan
čias prieš priėmimą įstatymo, var
žančio abortus. Tai smarkiausiai už 
abortus iki šiol pasisakiusi krikščio
niška Bendrija. KUN. J. STS.

— Tel. 537-1442 S
— Tel. 699-4444 S
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Netekę mylimo vyro ir tėvo 

a.a. Juozo Rutkūno,
reiškiame nuoširdžią padėką: visiems, siuntusiems gėles ir 
jautrias užuojautas, ypač siuntusiems aukas a.a. mūsų 
mylimo vyro ir tėvo vardui klinikoje įamžinti; Egon šeimai 
B.C., Dabisza ir Glenda šeimoms, Calgary Power inžinie
riams bei jų šeimoms, Edmonton Senior Nursing Ass., Uni
versity of Calgary Electrical inžinerijos ir microbiologijos 
fakultetų studentams senjorams, I. U. Donai #2 Local na
riams; mokytojai Tousignat už skaitymą velionies gyveni
mo istorijos pamaldų metu. Nuoširdžiai dėkojame visiems 
už velionies lankymą, palydėjimą į amžino poilsio vietą ir 
teiktą paguodą mūsų gilaus skausmo valandoje.

Liekame visiems dėkingi —

Liūdinti žmona, sūnus, dukterys ir dukters šeima
Hamiltono “Gyvataras” maratoninio “Folkathon” metu "Eastgate Mali" prekyvietėje. Gyvatariečiai š.m. gruo
džio 22 d. išskrenda koncertuoti Australijon, kur dalyvaus ir Australijos Lietuvių Dienose

Tautinių šokių šventė - didis užmojis
"T. Žiburių" bendradarbio pokalbis su penktosios tautinių šokių šventės rengėjų

komiteto
— Kaip vertinate praėjusią 

tautinių šokių šventę?
— Mano manymu, penktoji 

tautinių šokių šventė buvo visų 
lietuvių laisvajame pasaulyje 
tautinio gyvastingumo demonst
racija. Tautiniai šokiai buvo tik 
šio gyvastingumo išraiška. Man 
atrodo, kad meninis šokių atli
kimas buvo tik antraeilis šven
tės uždavinys, o tikslas buvo pa
rodyti sau ir kitiems mūsų tau
tinę gyvybę. Tikiu, kad ji buvo 
daug svarbesnė mūsų tautinio 
entuziazmo kėlimui, negu mūsų 
tautinio meno parodymui ame
rikiečiams. Šj uždavinį šventė 
rtliko ir todėl ją vertinu, kaip 
dideli įnašą, kaip didelį veiksnį 
lietuvybės išlaikymo darbe.

Antroji šios šventės paskirtis 
buvo 200 metų JAV nepriklau
somybės paminėjimas. Šis di
džiosios laisvės šalies minėjimas 
turėjo būti paženklintas gau
siausiu ir stipriausiu visų lietu
vių renginiu, nes JAV ne tik 
daugeliui lietuvių, bet ir lietu
vybei teikia geriausias gyvavi
mo sąlygas, šiam minėjimui la
bai tiko tautinių šokių šventė, 
kuri buvo didžiausias lietuvių 
renginys laisvajame pasaulyje.

Sujungus šventę su minėjimu, 
praturtėjo ir jos programa. Ją 
Isbai praturtino JAV preziden
to žmonos Betty Ford, senato
riaus Percy, Illinois gubernato
riaus D. Walker dalyvavimas ir 
labai gausus lietuvių suvažiavi
mas iš visų žemynų.

Šventė labai pakėlė lietuvių 
vardą visame Amerikos žemyne, 
sudarė geresnes sąlygas Lietu
vos laisvės atstatymo veiklai, 
pakėlė mūsų prestižą visų kitų 
tautinių grupių tarpe. Tokius 
milžiniškus užmojus pajėgia at
likti tik mūsų tautinių šokių 
šventės, todėl tenka ją nepa
prastai vertinti.

Šventės šokėjų, muzikantų, 
dainininkų, mokytojų bei šven
tės rengėjų darbas, ruoša, var
gas lieka labai prasmingi, bran
gūs, nepakeičiami ir nenuperka
mi už milijonines sumas.

— Kaip sekėsi šventės ruoša? 
Kas talkino? Kas trukdė?

— Šventės ruošos darbai ko
mitete truko pusantrų metų. 
Prieš šventę komitete dirbo 86 
asmenys. Pačioje šventėje tvar
kos palaikymui prisidėjo apie 
150 skautų-čių, buvo apie 20 
samdyto personalo ir dar trūko 
apie 30 asmenų atlikti reikalin
goms tarnyboms. Turiu pripa
žinti, kad beveik visi komiteto 
nariai labai nuoširdžiai stengė
si ir intensyviai dirbo, kad šven
tė pasisektų.

Komitetą sudarė visokių pa
žiūrų asmenys. Turėjome skir
tingų nuomonių, tačiau jas vi
sas suderinome, laikydamiesi 
demokratinių principų, ir darbą 
užbaigėme vieningoje, draugiš
koje dvasioje.

Paskutinės savaitės prieš 
šventę buvo labai sunkios. Sun
kesnės, negu tikėjausi, tačiau 
pečiai atlaikė. O tas ir svarbiau
sia. Darbų koordinavimas ir 
energinga komisijų veikla buvo 
mūsų ruošos sėkmės paslaptis. 
Komitete buvo daug jaunesnės 
kartos atstovų, kurie sėkmingai 
darbus atliko.

Šventės rengimo darbe buvo 
daug talkininkų iš Bendruome
nės eilių ir Lietuvių Tautinių 
Šokių Instituto. Talkino filate
listų sąjunga “Lietuva", Brita
nijos ir Venecuelos klubai, jau
nimo organizacijos, Lietuvių 
Moterų Federacija, Jaunimo 
Centras, muzikai, dainininkai ir 
daugelis kitų. Didžiausią šven- 

pirmininku Broniumi Juodeliu 
tės ruošą atliko tautinių šokių 
vienetai, jų vadovai-vės, progra
mai vadovaujant Galinai Gobie- 
nei. Didelę ruošą atliko muziki
nis direktorius A. Modestas. 
Šventei labai didelį įnašą davė 
58 asmenų liaudies instrumen
tų ansamblis, kurį suorganizavo 
muz. A. Mikulskis. Labai didelė 
buvo jungtinio choro talka, va
dovaujant A. Jurgučiui. Tiesiog 
buvo nuostabu, kad šventei tal
ka ėjo iš visų pusių. Tikrai bu
vau sužavėtas beveik visos lie
tuvių spaudos labai didele talka. 
Ir “Tėviškės žiburiams” pri
klauso mano didelė padėka. Va
sara šokėjams nebuvo patogi 
šventės ruošai, bet buvo labai 
patogi man, nes šventei galėjau 
panaudoti 2 ¥2 mėnesio atosto
gų-

Ar kas trukdė? Man neteko 
sutikti nė vieno, kuris būtų 
trukdęs. Kai bilietai buvo išpar
duoti mėnesį prieš šventę, bet- 
kam praėjo noras trukdyti, nors 
ir buvo žadėta. Šventė sulaukė 
labai didelės visuomenės para
mos. Mažos kliūtys šiai didelei 
šventei nebuvo "pavojingos, kaip 
kad dideliam ratui nepavojinga 
maža duobutė.

— Koks šventės poveikis į 
amerikiečius?

Pati švefitės programa, 
ypač jos pirmoji dalis, ameri
kiečius labai sužavėjo. “Aš esu 
laiminga galėjusi dalyvauti 
penktoje tautinių šokių šventė
je. Tai puiki tradicija, kuri ma
ne nepaprastai sužavėjo” — po 
šventės padėkos laiške rašė pre
zidentienė Betty Ford. Guberna
torius D. Walker po šventės ra
šė: “Roberta ir aš labai gėrėjo
mės jūsų festivaliu ir gaila, kad 
laikas neleido matyti visos pro
gramos”. Kongresmanas E. J. 
Derwinski padėkos laiške rašė: 
“Penktoji tautinių šokių šventė 
visais atžvilgiais tikrai buvo ne
paprastai inspiruojanti. Jums ir 
jūsų komitetui tikrai priklauso 
dideli nuopelnai už šį nepapras
tą laimėjimą”.

Daug komplimentų teko iš
girsti žodžiu iš bendradarbių, 
profesijonalų amerikiečių, kurie 
šventės programos ištraukas 
matė televizijoje. Kurie buvo 
šventėje, negalėjo atsistebėti, 
kad šokėjų tarpe buvo tiek daug 
jaunimo, kad čia gimęs, augęs 
lietuvių jaunimas eina šokti tau
tinių šokių, dėvi tautinius dra
bužius, o ne tuos nublukusius 
mėlynus skarmalus.

Prezidentienės buvimas šven
tėje pakėlė lietuvių prestižą Bal
tuosiuose Rūmuose, kurių durys 
“dar labiau atsidarė”, minint 
šventės specialaus atstovo Bal
tiesiems Rūmams Valdo Adam
kaus žodžius.

— Koks buvo kanadiečių įna
šas?

Kai mums tenka dažnai 
būti Kanadoje ir kai dažnai ka
nadiečius sutinkame visur JAV, 
kanadiečių ir amerikiečių lietu
vių junginys, nuo mano aktyvių 
skautavimo laikų, susilieja į vie
ną šeimą. Kanadiečių dalyvavi
mas šventėje man atrodė kaip 
paprasta šeimos nario pareiga, 
vadovaujant vyresniam broliui, 
kuris gyvena JAV. Gausūs šokė
jų vienetai iš Toronto, Hamilto
no, Londono, St. Catharines la
bai prisidėjo prie šventės didin
gumo. Gaila, kad neatvyko 
Montrealio šokėjai. Šokių šven
tės sujungimas su JAV dvišimt- 
mečio minėjimu vertė šventės 
oficialią programą laikyti “ame
rikiečių” rankose, o sąlygų su
darymas ir prašymas sveikini
mus pateikti šventės leidinyje

Čikagoje
kanadiečių nebuvo atliktas. Ži
noma. tai gal tik paryškino, kad 
kanadiečiai ir amerikiečiai lie
tuviai yra taip artimi, kad ne
bereikalingi nei skirtingi sveiki
nimai, nei atskiri grupavimai, 
lyg kad gyventume visi po tuo 
pačiu stogu.

Šia proga tenka prisiminti di
delį Anglijos ir Venecuelos lie
tuvių įnašą šventei. Abiejuose 
kraštuose gyvena mažai lietu
vių. Abu kraštai turi tik po vie
ną tautinių šokių grupę. Ir abi 
šokėjų grupės atvyko į šventę, 
nežiūrint, kad kelionė iš Angli
jos ar Venecuelos šokėjui kaina
vo bent 5 kartus brangiau, kaip 
iš Kanados. Nors jų skaičiai ne
buvo dideli, bet jų įnašas šven
tei buvo labai didelis.

Kartu su gausiais šokėjais iš 
Kanados į šventę atvyko ir daug 
lietuvių žiūrovų. Visiems jiems 
priklauso didelė šventės rengė
jų padėka.

— Kokia šventės biudžeto pa
dėtis?

— Penktosios tautinių šokių 
šventės rengėjų komisijos noras 
buvo nesiekti didelio pelno, bet 
stengtis sudurti galus su galais 
ir biudžetą subalansuoti. Dėlto 
net šventės bilietų kainos buvo 
paliktos, kaip ir ketvirtojoje. 
Biudžetas buvo per $100.000. Iš
mokėjus visas šventės išlaidas, 
apmokėjus visoms grupėms (ku
rios prašė) pusės kelionių išlai
das, liko pelno per $10.000. To
kios sumos reikia sekančios tau
tinių šokių šventės pradžiai. Jos 
gali būti ir permaža, jei inflia
cija per ketverius metus eis da
bartiniu tempu. Labai svarbus 
buvo specialus šventės inkorpo
ravimas Illinois valstijoje ir 
gautas atleidimas nuo federaci
nių mokesčių (tax exempt). Dėl
to atsirado aukos ir visa kita fi
nansinė parama. Si privilegija 
lieka ir sekančioms šventėms.

— Kokie patarimai bei suges
tijos būsimai šventei?

— Sunku daryti sugestijas, 
nežinant kur ta šventė bus, ko
kios bus ekonominės sąlygos, 
kiek pajėgumo turės Lietuvių 
Tautinių šokių Institutas, neži
nant kur bus palankiau šventę 
rengti. Kad ateinančios šventės 
augtų ir didėtų, būtinai reika
lingas stiprus L. Tautinių šokių 
Institutas su energingais moky
tojais ir tvirtomis šokėjų grupė
mis. Lietuvių Bendruomenė yra 
tvirta ir plati. Ji šias šventes pa
jėgs surengti JAV arba Kana
doje. šventės programai paruoš
ti reikalingos labai tvirtos ran
kos. Nebūtinai kiekvieną kartą 
jos turi būti naujos. Daug ge
riau yra patyrusios administra
cinės rankos su mikliomis šokė
jo kojomis, negu akademinis šo
kių žinojimas, vis tuos šokius to
bulinant, vis darant pakeitimus. 
Kas tinka mažai scenai, gali ne
tikti didelei šokių šventės aikš
tei. Tai yra labai bendra, specia
lybės nereikalaujanti sugestija.

Verta šventei turėti garbės 
svečių komitetą ir būtina turėti 
augščiausius valdžios pareigū
nus. Ir ne vien dėl televizijos ir 
spaudos, šokėjui irgi yra svarbu 
kas jį stebi, kas jį mato. Kai 
Betty Ford ėjo per salę palei šo
kėjų eiles, kiekvienas jaunuolis 
ar jaunuolė norėjo pasisveikinti, 
duoti gėlę ar paliesti jos ranką. 
Tokie reiškiniai skatina mūsų 
jaunimą pasirodyti, ruoštis 
šventei, joje dalyvauti. Svar
biausia, kad būtų dedamos pa
stangos sekančią šventę padary
ti dar geresnę už buvusią, kuri 
sukeltų dar didesnį tautinį en
tuziazmą. VI. R.

A+A
Marijai Valadkienei

Lietuvoje mirus, seseriai ADELEI VAITKEVIČIE
NEI Toronte ir giminėms Lietuvoje reiškiame gilių 

užuojautą —

J. A. Pūkai J. J. Šarūnai
Juozas Žiurinskas Pranas Žiurinskas

A+A
Onutei Stonkienei

mirus, vyrą JUOZĄ, jos mamą ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

J. Šimkai T. Žiliai
O. Tamošauskai K. Šileikos

TELE VISION
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUSSimons

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.

TORONTO MIESTAS
SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI 

1976 m. gruodžio 6 dieną

Pranešimas rinkikams
Rinkikai yra prašomi balsuoti prieš 5 v.p.p., kad būtų 
išvengta susigrūdimo rinkiminėse būstinėse. Nelau
kite paskutinių valandų (5 v.p.p. iki 8 v.v.), nesuvė
linkite balsų skaičiavimo.
Balsuokite anksti! Balsav'imo valandos: 11 v.r. iki 8 v.v.

Jeigu pakeitėte gyvenamąją vietą po 1976 m. spalio 12 
d., Jūsų pavardės nebus rinkikų sąraše naujoje vietoje. 
Galite balsuoti anksčiau gyventoje vietoje, jeigu esate 
rinkikų sąraše.

Rinkikai prašomi įsidėmėti rinkiminės būstinės adresą, 
pažymėtą ant atvirlaiškių, kurie yra siunčiami visiems 
rinkikams, nurodant kur balsuoti.

ROY V. HENDERSON, 
City Clerk 1976 m. gruodžio 2



“Lietuvių Baisas” Australijoje
KAZYS KEME2YS

Jau sukako trys mėnesiai, kai 
veikia Kanberos “Lietuvių Bal
sas" — Australijos sostinės sa
vaitinis lietuvių radijo pusvalan
dis. Kanberiškiai labai didžiuo
jasi, kad iš labai mažo skaičiaus 
tautiečių, nepilnai poros šimtų, 
atsiranda užtenkamai veiklių ir 
tautiškai susipratusių, kurie ma
to prasmę prisidėti prie šitokio 
visuomeninio darbo.

Melburne lietuvių radijo va
landėlė veikia jau trejus metus, 
o Sydnėjuje transliacijos prasi
dėjo vos keliom savaitėm anks
čiau, negu Kanberoje, bet šios 
kolonijos turi tūkstančius lietu
vių.

Lietuvių radijo programų at
siradimas po dvidešimt penke- 
rių ar daugiau metų nuo imigra
cijos Į šį kraštą yra pasekmė 
darbiečių partijos išrinkimo į 
federacinę Australijos valdžią 
1972 m. Jos iniciatyva buvo 
įsteigtos etninės radijo stotys 
Melburne, Sydnėjuje ir Adelai
dėje.

Etninių radijo programų įstei
gimas Australijos didmiesčiuo
se, kurios per visą dieną trans
liuoja europietiškom kalbom, 
buvo įdomus reiškinys Australi
jos kultūroje, nes pasirodė, kad 
anglosaksiškas kraštas nepajė
gė asimiliuoti ateivių. Sugriuvo 
per 25 metus pokarinės imigra
cijos Australijos intelektualų 
ir valdžios sukurtas mitas, kad 
imigrantai per porą metų tampa 
anglosaksiškais australiečiais.

Sis faktas nevisiem patinka, ir 
daug kas norėtų šios pogrindi
nės kultūros reiškinius vėl paša
linti. Nors liberalų partija vėl 
perėmė valdžią, etnines radijo 
transliacijas sunku būtų jiems 
nutraukti. Liberalų partijos val
džia ypač nepatenkinta Pietų 
Europos ateivių programomis 
— italų, graikų, ispanų, kurios 
remia socialistų politiką, bet jas 
balansuoja Rytų Europos pro
gramos, kurios palaiko konser
vatyviuosius. Be to, nesiliauja 
riaušės tarp kroatų ir serbų.

Ligi 1972 m. etninių progra
mų Australijoje buvo mažai, nes 
jas reikėdavo transliuoti iš ko
mercinių radijo stočių ir mokė
ti augštas komercines kainas. 
Rodos, tik italai galėjo šiokias 
tokias programas paruošti.

Nors radijo bangų transliavi
mas yra Dievo dovana, t.y. vie
nas iš gamtos savybių, Australi
jos valdžia, kaip ir dauguma val
džių visame pasaulyje, jų trans
liavimo teisę sau pasiliko ir įra
šė griežtuose įstatymuose.

Ligi 1972 m. radijo translia
cijų leidimus turėjo daug ko
mercinių bendrovių, kurios duo
davo lengvą muziką ir daug ap
mokėtų reklamų, iš kurių šios 
bendrovės gaudavo gerą pelną. 
Kaikurios šių bendrovių buvo 
darbininkų profsąjungų nuosa
vybė, nors nė vienoje nebuvo 
nieko skirtingo nuo komercinių 
stočių. Mat, šiame krašte net ir 
darbininkams pelnas yra svar
besnis už politinę propagandą.

Australijos valdžia taip pat 
turi platų, visą Australiją ap
imantį radijo stočių tinklą 
“Australian Broadcasting Com
mission", kuris transliuoja 
rimtesnę muziką, pasaulines ir 
žemės ūkio žinias, kultūrines 
programas ir pan. Jai priklauso 

Australijos sostinės Kanberos lietuviškos radijo programos “Lietuvų Bal
sas” komitetas. Iš kairės: Juras Kovalskis, Basa Mauragienė, Aurora And- 
ruškienė, Albertas Balsys. Jų dėka vietos lietuviai turi savo programa

Svarsto politinius klausinius Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos suvažia
vime — Jurgis Valaitis, Algis Čepas, Marius Gudinskas Nuotr. R. Vilienės

ir vienintelė Australijos trumpų 
bangų stotis “Radio Australia”, 
kuri transliuoja programas, pri
taikytas Pietryčių Azijos kraš
tams.

Vienas darbiečių partijos už
mojų buvo radijo transliacijų iš
laisvinimas. Ji padarė Australi
jos visuomenei lengvesnį priėji
mą prie radijo stočių. Anksčiau 
reikėjo kreiptis į brangias ko
mercines stotis ar biurokratinį 
valdžios ABC tinklą. Atėjus dar- 
biečiams į valdžią, pasisekė 
Įsteigti etnines radijo stotis Mel
burne, Sydnėjuje ir Adelaidėje, 
šių stočių išlaidas padengia val
džia, bet programas paruošia pa
čios tautinės bendruomenės. 
Taip atsirado Sydnėjaus 2EA ir 
Melburno 3ZZ, kuriomis lietu
viai naudojasi.

Kanberoje specialios etninės 
radijo stoties neįsteigė, bet uni
versiteto stotis 2XX gavo viešo 
transliavimo leidimą. Ši pusiau 
savanoriška, pusiau universiteto 
apmokama stotis pakvietė etni
nes Kanberos grupes paruošti 
savo programas. Šiuos dalykus 
atidžiai sekė kalbininkas Gytis 
Kaminskas. Jis įtikino Kanberos 
apylinkės valdybą, ypač Jurą 
Kovalskį ir Rasą Mauragienę, 
kad lietuviams verta savo pro
gramą paruošti.

Tuo būdu 1976 m. liepos 22 
d. buvo pradėtas savaitinis Kan
beros “Lietuvių Balso” pusva
landis.

Kanberos “Lietuvių Balsas” 
yra sudaręs komitetą, kuriam 
vadovauja su didele energija ir 
entuziazmu Juras Kovalskis, mu
zikos vadovė Rasa Mauragienė - 
Kubiliūtė, turinti Adelaidės 
un-to etnomuzikologijos baka
lauro lapsnį, žinių rinkėjas Al
bertas Balsys ir pranešėja Au
rora Andriuškienė - Dirkytė.

Iš pat pradžios nutarta pro
gramą transliuoti dviem kalbom 
—• lietuviškai ir angliškai, nes 
norėta kuo plačiau paskleisti 
lietuvišką muziką ir kultūrą 
Australijos visuomenėje.

Muzika būna labai įvairi: nuo 
klasikinės ligi lengviausių vaka
rietiškų šlagerių, grojama plokš
telių, išleistų Australijoje. Ka
nadoje, JAV ir Lietuvoje.

Žinios apima vietinę ir pasau
linę lietuvių veiklą. Muzikos ir 
žinių parinkime norima atspin
dėti po visą pasaulį išblaškytą 
lietuvių tautą.

Taip pat duodama muzikos, 
kultūrinių dalykų ir informaci
jos apie rusų pavergtus tautie
čius Lietuvoje. Lietuvos radijo 
ir televizijos moterų okteto ža
vingai atlikta “Pelėda” buvo 
transliuoja net ir pačių austra
liečių programoje. Be to, Aust
ralijos sostinė dažnai būna pa
informuota apie Terlecko. Sadū- 
naitės ir kitų kančias rusų tiro
nijoje Lietuvoje.

Baigiant strapisnį, reikia pa
minėti, kad šis pusvalandis kas 
savaitę kainuoja $20 kaip mo
kestis 2XX, be to, išlaidos už 
magnetofonines juosteles. Kan
beros Lietuvių Klubui, ypač jo 
pirmininkui P. Dirkiui, nuošir
dus ačiū už klubo įsipareigojimą 
užmokėti radijo stoties nuomą, 
kuri per metus siekia apie tūks
tantį dolerių, ir taip pat vi
siems lietuviams, kurie priside
da prie juostelių išlaidų dengi
mo.

A.a. ONA STONKIENĖ jaunystės metais. Mirė Hamiltone š.m. lapkričio 7 d.

Iškeliavo į amžinybės namus
A.a. Onutė

K. MILERIS
Atsiskirdami mes liūdime, 
viltis susitikti mus guodžia ...

ŠV. AUGUSTINAS
1976 m. lapkričio 7 vidurnak

tį Hamiltone, Hendersono ligo
ninėje, prieš 4 mėnesius susir
gusi nebepagydoma liga, atsi
skyrė su šiuo pasauliu a.a. O. 
Stonkienė. Jos mirtis buvo skau
dus smūgis jos vyrui, senai, 91 
metų, mamytei, broliui, Hamil
tono lietuvių kolonijai ir vi
siems. kurie ją pažino.

Velionė buvo gimusi, augusi 
ir mokiusis Lietuvoje, Rokišky
je. Ten visą laiką tarnavo ap
skrities valdyboje. Veikė dauge
lyje jaunimo organizacijų — 
pavasarininkų, šaulių, jaunalie
tuvių. Buvo sudariusi apskrity
je pasižymėjusį tautinių šokių 
vienetą, kuris, Čekoslovakijos 
sakalų — jaunimo organizacijos 
iškviestas, 1936 m. gastroliavo 
Prahoje.

Į Biržus 1942 m. iš Žemaitijos 
atsikėlė jaunas buhalteris J. 
Stonkus, su kuriuo Onutė susi
pažino ir tais pačiais metais, lie
pos 26 d., per savo vardines, už 
jo ištekėjo.

Daugeliui lietuvių pradėjus 
bėgti nuo sugrįžtančių bolševi
kų, jiedu pasitraukė vasarai į 
Žemaitiją, o spalio 9 d. per de
gančius ir bombom sproginėjan
čius Girulius pervažiavo j Vo
kietiją.

Po karo gyveno Meerbecko 
lietuvių stovykloje, dirbo pabė
gėlių globos UNRRA įstaigoje 
buvo vėl įsijungusi į lietuvišką
ją veiklą. Prasidėjus emigraci
jai, 1948 m. išvyko į Angliją, 
o 1951 m. atvyko į Kanadą, Ha
miltoną, kuriame ir išgyveno vi
są laiką.

Hamiltone ji dalyvavo orga
nizacijose — KLK Moterų Drau
gijos skyriuje, šalpos Fonde,

Testamentiniai palikimai
Kanados Lietuvių Fondas yra 

pasiekęs gražių rezultatų. Da
bar jau yra arti $150.000, iš ku
rių palūkanų jau skiriama apie 
$10.000 bendriems lietuvių kul
tūriniams reikalams. Mūsų rei
kalai betgi didėja, turės didėti 
ir parama — darbai nelaukia!

KL Fondą sutelkė daugiausia 
vyresnioji karta. Ji buvo pajėgi 
tai padaryti savo duosnumu ir 
rūpesčiu, ji yra pajėgi ir jį iš
plėsti. Šalia įprastų nario įnašų 
ir skirtų sumų artimiesiems 
įamžinti, šį kartą turime galvoje 
palikimus. Iš palikimų, nenu- 
skriaudžiant savęs nei savo šei
mos narių, būtų galima sudary
ti finansinį paramos vienetą, 
kuris būtų reikšmingas ir veiks
mingas lietuviškame gyvenime. 
Fondas nėra vienkartinis švys
telėjimas — jis yra finansinis 
pagrindas tęsti mūsų darbams.

Yra aišku, kad kiekvienas do
leris ar šimtinė yra svarbi, bet 
lygiai svarbios ir stambesnės su
mos. Palikimai galimi visame 
krašte. Stebint kanadiečių lietu
vių ekonominį pajėgumą, yra 
pagrindo manyti, kad palikimų 
galėtų būti nemažai. Žinoma, 
yra svarbu suma, bet dar svar
biau. kad ji būtų tvarkingai pa
likta, kad neatitektų svetimiems, 
kad nebūtų pamirštas mūsų lie
tuviškų reikalų rėmėjas — Ka
nados Lietuvių Fondas. Jau yra 
gauta palikimų, bet nedaug. 
Vienas jų labai didelis — $100.- 
000. Bet kiek yra atvejų, kur

Stonkienė - Kairytė
kurio valdyboj dirbo ilgus me
tus, rinkdavo aukas Tautos Fon
dui ir labai daug talkindavo or
ganizacijose dirbančiam savo 
vyrui. Visi norėdavo pas Ston
kus turėti posėdžius, nes a.a. 
Onutės visi būdavo mielai pri
imami ir pavaišinami.

Velionė buvo didelė lietuvė 
patriotė. Savo gyvenime ji visą 
laiką j ieškojo grožio, gėrio ir 
taikos. Sunkiai pergyvendavo, 
matydama kur skriaudą, susipy
kimą ar kitų kančią. Savo iš
vaizda, elgsena, širdimi ji buvo 
tikra lietuvė aristokratė. Gyven
dama žemėje ji tikrai prisidėjo, 
kad šis pasaulis būtų gražesnis.

Per jos budynę du vakarus 
“Marlatt” koplyčia buvo pilna 
žmonių. Per gedulingas pamal
das du kunigai koncelebravo šv. 
Mišias, giedojo sol. V. Verikai- 
tis, o prel. J. Tadarauskas pasa
kė graudų su velione atsisveiki
nimo pamokslą. Mišioms patar
navo jos mylimi vaikaičiai — 
mažieji čuplinskiukai.»

Karstą nešė šeši jauni, jau 
antrosios kartos, Stonkai. Tą 
saulėtą dienos rytą ilga auto
mobilių vilsktinė nulydėjo ją į 
Šv. Jono lietuvių kapines Mis- 
sissaugoje. Ten žodį tarė velio
nės svainis iš Čikagos J. Ston
kus, iš Lietuvos kaimynas K. Mi
leris, ir, sugiedojus “Marija, Ma
rija”, jos karstas, apibertas iš 
Lietuvos atsivežta žemele bei 
apdėtas rožėmis, buvo paliktas 
amžinai ramybei. Už velionės 
sielą buvo užprašyta labai daug 
Mišių ir su $150 jos vardas įra
šytas į Kanados Lietuvių Fondą.

Velionės laikas ir darbai pa
sibaigė šiame pasaulyje ir pra
sidėjo naujas gyvenimas amži
nybės namuose. Tegu tad amži
noji tėvynė būna miela tau, 
Onut, nes eidama žemės takais 
ją šventai ir karštai tikėjai.

palikimai tenka svetimiesiems. 
Pastarieji ir taip turtingi, o mū
sų reikalams taip reikalingi pi
nigai prarandami. Mūsų tarpe 
yra stipriai pasiturinčių, rodos, 
reiktų tik geros valios. Be to, 
mūsų eilėse yra išaugusių ir iš
simokslinusių dar Lietuvoje, tad 
ir čia yra pagrindo laukti, kad 
dalis jų palikimo galėtų tekti 
lietuviškiems reikalams.

Laikas greitai bėga. Kol ne
vėlu, turime laikui užbėgti už 
akių. Pradžia jau padaryta. Tai 
T. A. Kojelaičių, B. Paužos ir V. 
Miniausko palikimai. Reikia 
manyti, kad ir kiti Kanados lie
tuviai yra pajėgūs mažesnėmis 
ar didesnėmis sumomis prisidė
ti. Žinoma, neužtenka turėti ką 
palikti, reikia geros valios ir ryž
to tai įvykdyti. Be to, reikia ir 
visų Kanados lietuvių paramos. 
Jeigu to negalėtume įvykdyti 
bendrai ir laiku, būtų didelis 
nuostolis ir, svarbiausia, Kana
dos Lietuvių Fondas nepasiektų 
savo tikslo. O tai būtų skaudžiai 
gaila!

Patys skirkite palikimus ir 
paraginkite savo draugus bei 
pažįstamus tai padaryti.

Informacijos reikalu kreipki
tės į palikimus tvarkantį KLF 
valdybos vicepirm. V. Ignaitį, 
7 Prentice Court, Weston (To
ronto), Ont. M9P 1N2, tel. 242- 
4689.

Kiek paliksite, tiek, bet pali
kite! Kanados Lietuvių Fondo 

valdyba
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Pralenkia nevieną jaunuolį
Torontiškio Jurgio Strazdo kelias, nusagstytas darbais

DR. A. PACEV1ČIUS
Yra žmonių, kurie savo am

žiumi yra jauni, bet išvaizda, 
galvosena, energija — senukai. 
Yra taip pat žmonių, pasiekusių 
senyvo amžiaus, bet savo dvasia 
bei galvosena jaunų, pilnų ener
gijos.

Sukaktuvininkas Jurgis Straz
das, peržengęs 70 metų slenks
tį, priklauso prie pastarųjų. Sa
vo energija, darbštumu, entu
ziazmu, sugebėjimu jis pralen
kia nevieną jaunuolį.

J. Strazdas gimė 1906 m. spa
lio 3 d. Maulių k., Pagirio valsč., 
Ukmergės apskr. Jo tėvas — 
anykštėnas, motina — svedasiš- 
kė. Jurgis pr. mokyklą lankė sa
vo tėviškės aplinkoje, o 1919- 
1927 m. mokėsi Ukmergės gim
nazijoje. Vytauto Didžiojo uni
versitetą Kaune baigė 1932 m. 
fiziko-chemiko diplomu.

Nuo pat jaunystės J. Strazdas 
domėjosi kooperacine veikla. Jo 
tėvas 4 melų Jurgelį įrašė nariu 
Pagirio vartotojų kooperatyvo 
“Ąžuolas”. Paaugęs Jurgis ir 
pats pradėjo dalyvauti koopera- 
cinėje veikloje. Pvz. 1926 m. jis 
padėjo suorganizuoti Pagirio 
smulkaus kredito kooperatyvą. 
Nuo 1932 iki 1940 m. dirbo 
“Pienocentro” eksporto skyriu
je Kaune. 1938 m. tarnybiniais 
reikalais (sviesto eksporto ir vai
sių importo) buvo pasiųstas į 
tuometinę Palestiną, Egiptą ir 
Siriją. Tais pačiais metais kar
tu su kitais sudarė akcinę ko
operatyvų bendrovę “Sodyba” 
ir buvo išrinktas jos pirminin
ku. Netrukus įsteigė “Staliaus” 
kooperatyvą, kuriame ėjo revi
zijos komisijos, o vėliau — val
dybos pirmininko pareigas. Bu
vo “Spaudos Fondo” ir studen
tų šalpos kooperatyvo nariu, 
“Litex” vilnonių gaminių įmo
nės direktoriumi.

Kaip pasižymėjęs neeiliniais 
gabumais, J. Strazdas 1940 m. 
buvo pakviestas į VD universi
teto technikos fakulteto vyr. 
asistentu. Vadovavo studentų 
elektrikų, chemikų, mechanikų 
laboratoriniams darbams ir ruo
šėsi profesūrai.

Karo audros nublokštas į Vo
kietiją. J. Strazdas 1945 m. 
Augsburge kartu su p. Skorubs- 
ku ir p. Kirvaičiu sudarė trans
porto bendrovę ir gavo miesto 
leidimą vežioti keleivius iš Lei- 
terhofen į Augsburgą.

1948 m. kovo 3 d. J. Strazdas 
atvyko į Kanadą pas savo brolį 
ūkininką Moorfielde, Ont. Pas 
jį išbuvo iki rugsėjo mėnesio, 
paskui persikėlė į Torontą ir ap
sigyveno pas P. ir M. Jurkštus. 
Gavo fizinį darbą “Acme Screw 
a. Gear Co.” įmonėje. 1949 m. 
su dr. J. Kaškeliu nupirko “He
len’s Grill” restoraną, bet neil
gai jame dirbo. Dar tais pačiais 
metais susirado dalininkus — 
Pr. Dronseiką su Andriumi Ta
mošaičiu ir perėjo į namų sta
tybą. Be to, narių tarpe buvo 
inž. Dargis ir inž. V. Balsys. Si 
bendrovė persikėlė į Clarksoną, 
Ont., ir įsiregistravo kaip “Tal
ka Construction Ltd.” Ji pasta
tė daug namų.

Nuo 1949 m. J. Strazdas įsi
jungė į Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje ir 1950 m. buvo iš 
rinktas atstovu į Toronto Lietu
vių Namų Fondo valdybą. 1951 
m. gruodžio 2 d. buvo sušauktas 
TLN susirinkimas, kuris nutarė 
pirkti namus. Tai buvo padary
ta 1952 m. Tais pačiais metais J. 
Strazdas kartu su A. Kiršoniu 
ir V. Meilumi įsteigė Toronto 
Lietuvių Kredito Kooperatyvą.

1973 m. buvo nutarta pirkti 
naujus L. Namus, nes senieji 
buvo permaži. Į tą darbą sukak
tuvininkas aktyviai įsijungė ir 
iki šiol tebėra LN valdybos pir
mininku. Pažymėtina, kad J. 
Strazdas per 25-rius LN veiklos 
metus 15 metų buvo jų pirmi
ninku. Be to, jis dalyvauja kaip 
narys kitose organizacijose — 
Kanados Lietuvių Fonde, SLA 
ir kitur.

Daugiausia dėmesio sukaktu
vininkas skiria jaunimui. Jis yra 
skautų Romuvos krikšto tėvas, 
nuolatinis sporto klubo “Vy
tis” rėmėjas ir garbės narys, 
tautinių šokių grupės “Atžaly
nas” krikšto tėvas, Toronto lie
tuvių choro “Varpas” (jame yra 
nemažai jaunimo) krikšto tėvas. 
Be to, jis finansiškai remia pa
rapijas, institucijas, įskaitant 
Anapilį.

Nesvetimas jam ir plunksnos 
darbas. Yra nemažai rašęs ko- 
operacinėm temom Lietuvoje, 
dabar paruošia LN biuletenį ir 
LN žinias “T. žiburiams”.

J. Strazdo darbuose talkina 

žmona Birutė (Bulvičiūtė), kurią 
vedė 1937 m. Lietuvoje. Ji yra 
baigusi VD universitete huma
nitarinius mokslus ir kurį laiką 
dėsčiusi lietuvių kalbą, logiką 
ir kitus dalykus gimnazijoje. 
Jiedu 1941 m. susilaukė sūnaus 
Vaidoto, kuris tebėra Lietuvoje. 
Okupacijos bei karo audra iš
skyrė Strazdų šeimą. Birutė 
1946 m. buvo ištremta Sibiran. 
Vaidotuką priglaudė teta, o Bi
rutė penkerius metus praleido 
Vorkutoj, paskui kaip tremtinė,

JURGIS STRAZDAS buvo pagerbtas 70 metų amžiaus sukakties proga To
ronto Lietuvių Namuose. Nuotraukoje — kalba pats sukaktuvininkas

Nuotr. Vyt. Pranaičio

Reikia daugumos valdžios
M. STONYS

Demokratinėje valstybėje val
džia išrenkama daugumos balsa
vimu. todėl ji turi vykdyti dau
gumos pageidavimus. JAV-se 
taip ir būdavo. Tik nuo prezi
dento Johnsono laikų pradėta 
nuo to principo slysti. Tas slydi
mo procesas vyko prez. Nikso- 
no ir paskirtojo prezidento For
do valdymo metu. Per tą trijų 
prezidentų valdymo laikotarpį 
nuslysta tiek, jog federacinė val
džia tapo turtingos mažumos 
valdžia. Tai skaudi ironija, bet 
reali. Ta turtingoji mažuma tiek 
įsisiūbavo, jog prez. Niksoną, 
suradusi kaltę, išvarė iš Baltųjų 
Rūmų ir be rinkimų pasodino 
Geraldą Fordą, kurį per šiuos 
rinkimus labai rėmė ir norėjo 
pasilikti dar ketveriem metam. 
Visdėlto dauguma pasisakė 
prieš mažumos valdžią ir balsa
vo už Carterį, turėdama galvoje, 
kad JAV valdžia vėl turi būti 
daugumos valdžia. Ar Carteris 
sugebės būti savarankiškas ir 
neklausyti turtingosios mažu
mos norų ir įtaigų, parodys atei
tis. Rinkėjai mano, kad jam bus 
lengviau būti daugumos prezi
dentu, nes demokratai vyrauja 
kongrese ir jį rems.

JAV atsirado eibė krizių — 
ekonominė, infliacinė, socialinė, 
moralinė, mokyklinė ir kissinge- 
rinė (politinė), kai Vašingtone 
valdė mažumos valdžia. Jai ma
žai terūpėjo, kad dolerio vertė 
krinta, kad žmonės neturi dar
bo, kad turtinga valstybė neturi 
savo piliečiams valstybinės svei
katos draudos, kad miestuose 
dėl siaučiančio kriminalizmo ne- 
besaugu gyventi, kad tėvams ne
beleidžiama pasirinkti mokyklos 
savo vaikams. Bet prezidentas 
labai rūpinosi Izraelio kariniais 
ir ekonominiais reikalais, šelpė 
Sovietų Sąjungą, pigiai parduo
damas kviečius ir kitas rusams 
naudingas prekes. Fordas pasi
rašė Helsinkio tarptautinį aktą, 
kuriuo pasižadėjo nesikišti į So
vietų Sąjungos reikalus, kol ru
sai sutriuškins pavergtų tautų 
pasipriešinimą ir viltis išlaikyti 
savo tautos vardą bei tautinę 
kultūrą. O H. Kissingeris buvo 
siunčiamas į Pietų Afriką reika
lauti, kad baltųjų mažumos val
džia būtų atiduota juodųjų dau
gumai. Argi neskaudi ironija, 
kad JAV valdžia nepaiso savo 
krašto piliečių daugumos norų, 

►

• Kalėdų atostogos Floridoje-
GARSIAJAME DAYTONOS PAJŪRYJE.

Kviečiame aplankyti "Seascape-Four Winds" motelius ant jūros kranto. < 
Turime kol kas laisvu kambarių Kainos neaugštos. Spalvoti televizijos 1 
priimtuvai Plaukymo baseinai (šildomi), švarūs kambariai, šeimininkai 1 
lietuviai. Esame arti visų įdomybių centrų. Walt Disney — 65 mylios, 
Kennedy Space — 35 mylios, vienas geniausių ispanų įkurtų miestų < 
St. Augustine — tik 50 mylių. Informacijų ir kainoraščių reikalu prašau < 

rašyti ar skambinti: <

"SEASCAPE MOTEL", Ad. & Vict. Andrulis, ‘

3321 S. Atlantic Ave., Daytona Beach, Fla. 32018, USA <

Telefonas 904-767-1372

ligi gyvos galvos turėjo gyventi 
Krasnojarsko rajone. Jurgis il
gai sielojosi šeimos likimu ir 
bandė ją atsikviesti Kanadon. 
Pagaliau 1970 m. Birutei buvo 
leista atvykti Kanadon, bet sū
nui — ne.

Baigiant tebūnie leista man 
tarti: Mielas Jurgi, savo bran
gios Birutės padedamas, būki 
sveikas ir tvirtas, kaip tas ąžuo
las drūts prie Nemunėlio, ir to
liau dirbk savos Tėvynės labui.

o rūpinasi juodųjų daugumos 
reikalais Afrikoje? Argi nepasi- 
tyčiojimas iš Amerikos ir tarp
tautinės teisės, kai mažytė Izra
elio valstybė neklauso JAV val
džios raginimo pasitraukti iš už
grobti) arabų žemių? Kas Įkalė į 
prez. Fordo galvą mintį, kad Ry
tų Europos valstybės yra laisvos 
ir Sovietų Sąjungos nedominuo
jamos?

Nesistebėkime, kad balsuoto
jai buvo išmintingesni, neklausė 
prez. Fordo ir jo agitatorių žo
džių. Daugelis nebalsavo už jį. 
Gana mažumos didžiosios val
džios. Dabar padėkime Carteriui 
atstatyti apgriautą demokratinę 
valdžią, rūpintis pirmiausia sa
vo krašto piliečių reikalais, ne 
Sovietų Sąjungos. Pietų Afrikos 
ar Izraelio. Tikėkimės, kad jis 
savo rinkėjų neapvils, kad grei
tai dings kissingerinė politika ir 
pamažu nugalėsime visas krizes, 
varginančias turtingą bei darbš
čią Ameriką.

Ko mes, lietuviai, galime ti
kėtis iš prezidento Carterio? Gal 
jis rusus išvarys iš Lietuvos? 
Būkime realistai ir nelaukime, 
kad jis pasidarytų Lietuvos išva
duotoju. Supraskime pradinę 
aritmetiką. Jeigu JAV negali iš
varyti saujos izraelitų iš užimtų 
arabų žemių, kaip jos išvarys ru
sus iš Lietuvos? Džiaukimės, jei 
Carteris supras mūsų norus, 
svajones ir savo prezidentiniu 
žodžiu mus paguos ir užtars. Juk 
iki šiol mes buvome apgaulingai 
raminami. Jei kada nors valdžia 
mums padėjo, tai tik dėlto, kad 
nutiltume ir neprisimintume bu
vusių nemalonumų. Būkime ge
ri ir aktyvūs lietuviai ir be prie
kaištų JAV piliečiai. Mylėkime 
Lietuvą ir kovokime su okupan
tu rusu, (ieškodami šiame kraš
te nuoširdžių draugų, mus pare
miančių žodžiu, patarimu ar do
leriu. Laikas dirba ne vien ru
sams, bet ir rusų pavergtoms 
tautoms. Ateis diena, kai lietu
viai ir kitų pavergtų tautų žmo
nės rinks savo prezidentus ir 
džiaugsis daugumos valdžia.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 

Nomus) •Tel. 535-6252 
Greitos potarnovimas, neaugi- į 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses). '
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PAVERGTOJE TEVYHEJE
NAUJASIS BIUDŽETAS
Naujajame Sovietų Sąjungos biu

džete Lietuvai tenka VI vieta su 
2.072.830.000 rublių, Latvijai — IX 
su 1.272.807.000 ir Estijai — XIV 
su 883.961.000. Už Lietuva dides
nius biudžetus turi: Rusija — 57.. 
972.123.000 rublių. Ukraina — 17.- 
963.609.000. Kazachija — 7.063.242.- 
000. Gudija — 4.578.000.000 ir Uz
bekija — 4.469.795.000. Visą gyven
tojų pajamų mokestį 1977 m. biu
džetui leidžiama pasilikti Uzbekijai. 
Kazachijai, Lietuvai, Tadžikijai ir 
Turkmėnijai. Bendrasąjunginių vals
tybinių mokesčių ir pajamų Kaza
chijai paliekama 100%, Kirgizijai — 
96,7%, Turkmėnijai — 95,9%, Ta
džikijai — 89,2% , Lietuvai — 88,4% , 
Estijai — 52,6%, Latvijai — 40,4%. 
Šie nuošimčiai liudija nevienodą su
rinktų bendrinių mokesčių paskirs
tymą respublikoms.

LENINO GARBINTOJAI
Lapkričio 4 d. centrinėje Klaipė, 

dos aikštėje, pavadintoje V. Lenino 
vardu, buvo atidengtas jam skirtas 
paminklas. Jį sukūrė du Lenino pre
mijos laureatai: bronzinę Lenino 
statulą — skulptorius Gediminas Jo- 
kūbonis, pakylą ir granito tvorelė
mis apjuostus gazonus — architek
tas Vytautas Čekanauskas. Atidengi
mo iškilmė buvo pradėta trimitinin
kų ansamblio atlikta A. Tulikovo 
dainos “Leninas su mumis’’ melodi
ja. Po šio įvado kalbėjo Klaipėdos 
miesto partinio komiteto I sekr. J. 
Gureckas, pagrindinį žodį tarė kom
partijos centro komiteto I sekr. P. 
Griškevičius, ateidengęs paminklą Di
džiausią dėmesį jis skyrė Sovietų 
Sąjungos kompartijai, L. Brežnevo 
kalbai visuotiniame šios partijos 
centro komiteto posėdyje. Pasak P. 
Griškevičiaus, ši Klaipėdos aikštė su 
Lenino paminklu dabar taps “pačių 
iškilmingiausių švenčių centru’’. Po 
jo kalbos prabilo žvejybos laivo 
"Rambynas” rusas kapitonas S. Jev- 
genevas, kompartijos veteranas V. 
Gutauskas, kojinių gamyklos darbi
ninkė V. Sazanova, Vilniaus konser-

“Šviesa” buvo sutikta kaip rusiškas 
ansamblis. Grupės palydovai, atro
do, nė nebandė supažindinti portu
galų nei su Vilniumi, nei Lietuva. 
Visi ansamblio nuopelnai teko So
vietų Sąjungai.

TVARKOS SAUGOTOJAI
Taip vilniškė “Tiesa” vadina mi

licininkus. lapkričio 10 d. Vilniaus 
operos ir baleto teatre šventusius 
sovietinės milicijos dieną. Pagrin
dini pranešimą apie nuveiktus dar- 
bus padarė sovietinamos Lietuvos 
vidaus reikalų ministerio pirmasis 
pavaduotojas gen. mjr. Michailas 
Pročiuchanovas, rusas, Lietuvon at
siųstas su sovietiniais partizanais 
1942 m. Milicininkų šventės proga 
“Komjaunimo Tiesa” lapkričio 10 d. 
paskelbė reportažą "Pilieti! Jūsų 
skridimas atidedamas ...” Jis liečia 
oro laivyno milicijos skyriaus darbą 
Vilniaus aerodrome. Pasirodo, elek
troninių prietaisų pagalba ten sten
giamasi surasti tuos keleivius, ku
rių lagaminuose ar kišenėse esama 
įtartino metalo. Reportaže minimas 
incidentas su vienu treneriu, daly
vavusiu šaudymo varžybose, sutau
piusiu šovinių ir juos norėjusiu par
sivežti namo. Pasigirdus telefono 
skambutį primenančiam signalui, 
treneris buvo sulaikytas, šoviniai su
rasti. Jo laukė griežtas tardytojo 
klausimas: "Iš kur jūs gavote pake
tėlius su naujais koviniais šovi
niais?" Nepadėjo nė aiškinimasis, 
kad šoviniai liko nepanaudoti varžy
bose. Jam tuojau pat buvo primin. 
tas maskvinio augščiausiojo sovieto 
prezidiumo 1973 m. rugsėjo 19 d. 
įsakas, draudžiantis krovinius, pavo
jingus lėktuvo keleivių bei įgulos 
gyvybėms. Reportaže rašoma: “įsa
kas numato griežtą bausmę pažeidu- 
siems įstatymą. Laukia teismas, įkali
nimo vieta. Milicijos darbuotojai 
smulkiai išaiškino visas aplinkybes. 
Kai paaiškėjo, kad sporto treneris — 
geras darbuotojas, pedagogas, nieka
da anksčiau nepažeidinėjo įstatymo, 
jo klaida yra atsitiktinumas, tardymo 
darbuotojai nusileido. Baudžiamoji

“University of Toronto Press” leidykla surengė žymiojo armėnų kilmės fotografo Yousuf Karsh knygos "Karsh 
Portraits" sutiktuves, kuriose dalyvavo ir lietuviai. Iš kairės: S. Jokūbaitis, p. Jokūbaitienė, I. Gabalis, Y. 
Karsh, J. R. Simanavičius, p. Karsh, M. Jeanneret, leidyklos direktorius Nuotr. R. Lansdale
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vatorijos Klaipėdos fakulteto stu
dentė L Bernotaitė, karių vardu — 
karininkas V. Naruševičius. Užsklan
dai buvo parinkta A. Novikovo dai
na “Leniną mena žemė", kurią atli
ko II vaikų muzikos mokyklos ber
niukų choras "Gintarėlis", kultūros 
rūmų mergaičių choras ir Vilniaus 
konservatorijos Klaipėdos fakultetų 
orkestras. I akis krinta įdomus fak
tas, kad paminklo atidengime nebu
vo nieko lietuviško, išskyrus Leni
ną ir sovietų kompartiją garbinu
sias kalbas.

“VAIDILUTĖ" BIRŠTONE
Birštono gydomuosius šaltinius pa

pildė naujasis "Vaidilutės” gręžinys. 
Jo versmės turi keliskart daugiau 
mineralinių druskų. Tikimasi, kad 
"Vaidilutės” vandens vonios bus 
veiksmingos kovoje su reumatu, ner
vų sistemos, kvėpavimo organų bei 
kitomis ligomis. Net už Lietuvos ri
bų yra pagarsėjęs Birštono gydoma
sis vanduo “Vytautas”. Iš versmių 
gautas vanduo pilstomas į butelius, 
paruošiamas tolimoms ir artimoms 
kelionėms.

RUSIŠKAS ANSAMBLIS?
Sovietų Sąjungos kultūros dieno

se Portugalijoje dalyvavo Vilniaus 
pedagoginio instituto ansamblio 
“Šviesa” grupė, surengusi aštuonis 
koncertus Lisabonoje bei keliuose 
kituose miestuose. “Tiesos" 270 nr. 
džiaugiamasi: “Žiūrovai labai šiltai 
sutiko Tarybų Lietuvos studentų 
pasirodymus, salė skanduodavo “U- 
ER-ES-ES" (TSRS). Ne kartą po 
koncertų skambėjo “Internaciona
las" ...” Skanduojamas SSSR var
das ir giedamas “Internacionalas” 
liudija, kad lietuviškoji Vilniaus

byla nebuvo iškelta . . . Žinoma, šo
viniai pasiliko milicijos skyriuje. Jie 
tapo čia atidarytos gana savotiškos 
“parodėlės” eksponatais. Suomiški 
peiliai, iš spekuliantų paimtų pre
kių pavyzdžiai, netgi aprūdijęs durk- 
las nuo seno vokiško šautuvo ...” 
Vilniaus aerodromo milicijos skyriui 
vadovauja mjr. Anatolijus Vilkas.

GARBĖS NARYS
Okupuotoj Lietuvoj viešintis čika- 

giškės "Vilnies” red. Stasys Jokub- 
ka už ištikimą tarnybą Maskvos pro
pagandai buvo paskelbtas Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos garbės nariu. Jį 
sveikino valdybos pirm. A. Laurin- 
čiukas, televizijos ir radijo komiteto 
pirm. J. Januitis, žurnalistas J. Nek
rošius, “Tėviškės" draugijos pirm, 
gen. mjr. P. Petronis.

ŽVĖRYNAS—KAROLINIŠKĖS
Lapkričio 5 d. Vilniaus Žvėryną 

su Karoliniškėmis sujungė tiesiogi
nis 8,5 km ilgio greitkelis ir juo 
pravesta elektrinių autobusų linija. 
Anksčiau Karoliniškių gyventojai į 
Vilniaus centrą turėdavo važinėti 
aplinkiniu keliu. Naujojo greitkelio 
juostelę perkirpo vykdomojo komi
teto pirm. A. Vileikis.

ELEKTRINIAI TRAUKINTAI
Lapkričio t d. iš Vilniaus geležin

kelio stoties į Trakus išvyko pirma
sis elektrinis traukinys. Tai yra ant- 
rasis elektrifikuotas geležinkelio 
ruožas, kuriuo važinės iš Rygos va
gonų gamyklos gauti elektriniai di- 
zeliai. Beveik prieš metus elektri
niai traukiniai pradėjo važinėti tarp 
Vilniaus ir Katino, o 1977 m. jie pa
sieks ir Naująją Vilnią. V. Kst.

KETURIŲ ASMENŲ KOMISIJA, 
sudaryta iš "Dominion Foundries” ir 
“Steel Ltd. (Dofasco)". lapkričio 11- 
26 lankėsi Sov. Sąjungoje, kur ap
lankė kaikuriuos pramonės centrus. 
Toje komisijoje dalyvavo ir hamil- 
tonietis Rimas J. Bagdonas. N.

PRIEŠKALĖDINI LAIMĖS RA
TĄ ruošia Žūklautojų ir Medžiotojų 
Klubas Giedraitis gruodžio 11, šeš- 
dienį, lietuvių parapijos salėje. Pra
džia — 7 v.v. įvairūs laimėjimai. Ka
vutė ir kiti gėrimai. Valdyba

HAMILTONIETI, ar atlikai savo 
tautinę pareigą — sumokėjai soli
darumo įnašą? -Jau 146 nariai at
siuntė po 8 dolerius už 1976 77 m. 
ižd. J Bajoraičiui, 86 Melrose Av. 
So. Dar laukiami ir likusieji — 
291 nariai.

“GYVATARO” KELIONEI į Aust
raliją KLB Hamiltono apyl. valdy
ba paskyrė $300. Malonu būtų, kad 
ir Hamiltono organizacijos bei visi 
hamiltoniečiai prisidėtų prie kelio
nės išlaidų padengimo. įteikdami 
auką pirm. K. Deksniui. 36 Carrick 
Street.

IŠKELIAVO AMŽINYBĖN antro
jo pasaulinio karo Kanados kariuo
menės karys a.a. J. Paliliūnas, a.a. 
Vytautas Jagminas ir lapkričio mėn. 
23 d. — estų tautybės L. Viliuškai- 
tienė, gyvenusi Stoney Creek, prie 
Hamiltono. Mūsų užuojauta gimi
nėms.

I N. METU SUTIKIMĄ pirmą die
ną buvo parduota 70 bilietų. K. B.

NUMATYTI “GYVATARO" PA
SIRODYMAI A U S T R A L I JOJE: 
Bendros Kūčios gruodžio 24 d. Mel
burne, Lietuvių Dienų atidarymas 
gruodžio 26 dieną M e 1 b u r n e, 
tautinių šokių vakaras gruo
džio 29 d. (kartu su Australijos lie
tuvių šokėjais), pilnas “Gyvataro” 
koncertas 1977 m. sausio 1 d. Mel
burne, pasirodymas Fitzroy Gar
dens sausio 3 d. Melburne, “Gyva
taro” koncertai — Adelaidėje sau
sio 7 d., Kanberoje sausio 11 d.. 
Sydnėjuje sausio 14 d., pasirodymas 
“Festival of Sydney” sausio 15 d Inf.

BENDROS KŪČIOS. Gruodžio 24 
d., 8 v.v., Jaunimo Centre, 48 Dun- 
durn St. N., rengiamos bendros Kū
čios. Kviečiame visus. Kaina — $4. 
Norime žinoti apytikrį dalyvių skai
čių, tad prašome registruotis nedel
siant. Skambinti A. Petraitienei tel. 
544-0113. šauliai

HAMILTONO ŠAULIAI savo šven
tėse susilaukia svečių iš kitų kuopų 
ir patys aplanko kitas kuopas, nors 
kaikurios yra ir nearti. Rugsėjo mėn. 
dalyvavo Sudburio Mairono kuopos 
pirmose metinėse ir vėliavos šven
tinime, spalio 2-3 d.d. St. Catharines 
Povilo Lukšio kuopos penkmečio mi
nėjime ir lapkričio 20-21 d.d. Delhi 
DLK Gedimino kuopos 15 metų su
kakties ir kariuomenės šventės mi
nėjime. J Delhi buvo nuvykę 24 šau
liai. Minėjimui pavyzdingai vadova
vo kuopos pirm. Stepas Jakubickas. 
Lapkričio 27 28 d.d. Montrealio LK 
Mindaugo kuopos dvidešimtmečio

šventėje dalyvavo keletas šaulių. Ha
miltono DLK Algirdo kuopa rengia 
savo dešimtmečio minėjimą 1977 m. 
balandžio 17 d. Ad.

St. Catharines, Ont.
RUOŠIAMOS BENDROS KŪČIOS 

ir vaikam Kalėdų eglutė. Laikas bus 
nustatytas vėliau. Tegu nelieka nė 
vieno lietuviuko, neatvesto į eglutę. 
Kūčiom užsirašykime jau dabar, nes 
laikas yra svarbus dalykas šeiminin
kėms. Šios bendros Kūčios, į kurias 
suvažiuoja ir kaimyninių vieto
vių lietuviai, jau yra pasidariusios 
tiek populiarios, kad pernai beveik 
trūko vietų. Būtų didelė skriauda vi
siems, jei per neapsižiūrėjimą kam 
tektų žingsniuoti atgal. Ir šiemet Kū
čias ruošia su programa skautai, va
dovaujami Daivos Šetikaitės. Kor.

London, Ontario
SPAUDOS BALIUJE PAGERBTI 

SPORTININKAI. Šį rudenį įvykusia
me spaudos baliuje ' pagerbti mūsų 
žymieji sportininkai, šiais metais pa
siekę didžiausių laimėjimų lietuvių 
lengvosios atletikos istorijoje. Danu
tė Valaitytė laimėjo du aukso meda
lius Kanados atletikos pirmenybėse, 
o taip pat .pirmą vietą ir taurę 
“Springbank International” lenkty
nėse. Ji taip pat "pasiekė naują šių 
lenktynių rekordą pagerinusi net 31 
sekunde. Arvydas Barkauskas Kana
dos pirmenybėse laimėjo sidabro me
dalį disko varžybose, o taip pat tris 
1976 m. Ontario provincijos čempi- 
jonatus: vyrų kl. rutulio vidaus var
žybose, universitetų tokiose varžybo
se ir vasaros žaidimų Otavoje. “Tau
ro" klubo ir spaudos baliaus rengėjų 
vardu abiem įteikti pagerbimo raš
tai, adresai ir dovanėlės. Danutei, be 
to, įteikta raudonų rožių puokštė. Jai 
skirtas raštas adresuotas — “Kana
dos greičiausiajai...” ir užbaigtas 
žodžiais: “Tikime, kad kartu su mu
mis Jumis didžiuojasi ir viso pasau
lio lietuviai"! D. E.

Delhi - Tillsonburg, 
Ontario

DLK GEDIMINO ŠAULIU KUO
POS rengtas Lietuvos Kariuomenės 
sukakties paminėjimas lapkričio 20 
d. susilaukė per 200 dalyvių. Buvo 
svečių iš Hamiltono, Londono, To
ronto, Sarnijos ir kt.

šventė pradėta vėliavų įnešimu ir 
žuvusių pagerbimu. Paskaitą skaitė 
Stepas Jakubickas. Dalyvavo Ka
nados Šaulių Rinktinės ir Hamiltono 
šaulių kuopos pirm. Povilas Kanopa 
su 30 hamiltoniečių ir kuopos vėlia
va.

DLK Gedimino šaulių kuopa pa
minėjo ir savo veiklos 15 metų su
kaktį. Buvo apdovanoti šaulių žvaigž
dės medaliais kuopos šauliai: Juoze 
Žiogienė ir Silvestras Jokubilius. Me
dalius prisegė rinktinės pirm. P. Ka
nopa ir pasveikino šaulius sukakties 
proga. Oficialioji dalis baigta Lietu
vos himnu ir vėliavų išnešimu.

Meninę programą atliko torontietė

sol. Justina Sriubiškienė. Akompa
navo muz. Eugenijus Krikščiūnas. Į 
solistės dainų tarpus įsijungė naujai 
sudaryta Londono tautinių šokių ve
teranų grupė "Už jaunystę”, vado
vaujama p.p. Chainauskų, ir Delhi 
jaunųjų šokėjų grupė "Palanga”, 
vadovaujama Rasos Ratavičiūtės.

Sekmadienį Delhi ir Hamiltono 
šauliai su vėliavomis dalyvavo pa
maldose. Klebonas kun. J. Staškus 
atlaikė pamaldas už žuvusius už Lie
tuvos laisvę ir pasakė pamokslą, jį 
jungdamas su Kristaus Karaliaus 
švente.

DĖL MOKYTOJU STOKOS porą 
metų lietuviai vaikai buvo vežiojami 
iš Delhi į Londono lietuvių mokyklą. 
Nuo lapkričio 21 d. mokytojai Dra- 
gūnienei sutikus iš Londono atva
žiuoti į Delhi kas sekmadienį tuojau 
po pamaldų klebonijoje veikia lietu
viška mokykla. Mokytojai atvažiuo
jant į Delhi, padidėjo ir lankančių 
mokyklą vaikų skaičius.

Stepas Jakubickas

REGINA KAZOKAITĖ • HOME- 
NIŪK išrinkta į “Tobacco Market
ing Board". Atsiradus net pusės mi
lijono dolerių nuostolio tabako par
davimo vadyboje, tabako auginto
jai pradėjo bruzdėti. Rimčiausius ir 
labiausiai pagrįstus argumentus pa
teikė Regina Kazokaitė-Homeniuk, 
baigusi sociologiją Western univer
sitete Londone, o dabar su šeima 
auginanti tabaką. Vyras A. Home, 
niūk, advokatas, turi įstaigą Simcoe 
mieste.

Tabako pardavimo vadybos posė
džiai būdavo uždari — neįsileisda
vo ūkininkų ir reporterių. Parduo
tas tabakas pakraunamas į bendro
vių sunkvežimius ūkininkų lėšomis. 
Sumažėjo tabako ūkių skaičius, at
sirado perdaug direktorių ir t.t. Re
gina daug kartų buvo matoma tele
vizijoje. Apie ją rašė angliški laik
raščiai. Ūkininkai ją išrinko direk
tore Waterfordo apylinkėje. Tai pir
moji moteris tabako pardavimo va
dybos istorijoje. Sėkmės! O. S.

Mėsos ir puikūs dešros gominioi

Skanėstai ------------
kiekvieno skoniui 'enrutiger Ltd
284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
.Įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

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

Brazilijos lietuviai sveikina Niteroi arkivyskupą Dom Jose po pamaldų Can
delaria šventovėje. Kairėje matyti prel. P. Ragažinskas, viduryje — arkivys- 
kūpąs, o šalia jo — kun. M. Valiukevičius (ploja rankomis). Apačioje: bal- 
tiečių parodoje M. Remenčienė aiškina lietuvių meną "Pro Libertate” or
ganizacijos atstovui (kairėje) ir S. Paulo seimo atstovei Dulce Salles Cunha 
Braga Nuotr. Alf. D. Petraičio

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virt $7.000.000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) . 6%
santaupas 8'/s %
term, depozitus 1 m. 9’/4 %

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

MIAMI, Florida
IS SAULĖTOS FLORIDOS tokios 

žinios: užtektinai karšta — vietiniai 
prakaituoja, atvykę šiauriečiai džiau
giasi galėdami pasikaitinti saulėje. 
Naktį kiek atvėsta, bet nedaug. Tuo 
tarpu dar jokios “žiemos“ ir atšalu 
šio oro neturime. Šiandieną (lapkri
čio 9) yra 82°F. Žmonės maudosi, 
vienas kitas iš atvažiavusių, nes jų 
iš viso dar nedaug.

PIRMIEJI PAUKŠČIAI, atskridę į 
Floridą, Miami, ir apsistoję “Nor- 
wyn” viešbutyje buvo: Valerija Si- 
manavičienė, KLB pirmininko ir ra
dijo programos vedėjo Jono žmona, 
jos motina, sesutė ir dukrelė studen
tė Danutė iš Toronto. Taip pat iš 
Kanados buvo atvykę: p.p. Puodžiu- 
kienė, Kryževičienė. Jonaitis su žmo
na ir Siurnienė. Visam žiemos sezo
nui atvyko O. Leparskienė. einanti 
viešbučio administratorės pareigas, 
ir p. Aleknienė iš Niujorko. Į Mia
mi ruošiasi atskristi Jonas Stonys ir 
Domininkas Naginskas. J. N.

Ottawa, Ontario
LIETUVIU FONDO VEIKLA. Da

lis tautiečių prieš Kalėdų šventes 
paaukoja Lietuvių Fondui dalį iš
laidų. daromų kalėdiniams sveikini
mams. Tuo gražiu papročiu pasekė 
ir šiais metais šios apylinkės ribose 
gyveną tautiečiai: O. J. Leveriai iš 
Campbell’s Bay. Que., V. B. Paiilio- 
niai iš Kingston, Ont., A. K. Pa- 
lilioniai iš Richmond, Ont., P. L. 
Dauniai. A. L Jurkai, dr. V. Kubi
liai, dr. M. Ramūnienė, dr. J. Rim
šaitė ir A. A Paškevičiai iš Otavos. 
Be to, vienas asmuo, pagerbdamas 
neseniai mirusio paslaugaus ir tau
raus lietuvio a.a. Kazimiero Truskos 
atminimą, prisidėjo savąja auka 
taip pat tam pačiam tikslui. Iš viso 
paaukota $100, kurie užskaityti pa
didinti bendrajam Otavos lietuvių 
įnašui nr. 23 L. Fonde. Sis įnašas 
šių metų pabaigoj padidės iki $2.900. 
Per šiuos metus Otavos apylinkės 
ribose L. Fondui iš viso bus su
kaupta $850.

Paskutinį asmeninį įnašą įteikė 
Elena Truskienė savo vyro a.a. Ka
zimiero Truskos atminimui įamžinti.

LF įgaliotinis

JA Valstybės
JAV LIETUVIU FONDAS Čika

goje ruošiasi išleisti savo narių var
dyną su fondo veiklą nušviečiančia 
informacine medžiaga. Redaktorium 
pakviestas dr. J. Puzinas, techninių 
bei administracinių reikalų tvarky
toju — A. Rėklaitis. Vardyno reika
lu išsiųsta 3.500 laiškų. Narių atsi
liepimas yra teigiamas. Ligi spalio 
vidurio prenumeratomis ir aukomis 
vardynui buvo gauta S2.400.

TAUTINĖSE ČIKAGOS LIETU
VIU KAPINĖSE palaidoti iš Bosto
no pervežti a.a. prof. Igno Končiaus 
palaikai. Jis mirė 1975 m. pradžio
je Putliame, Conn.

XXXVI JAME AMERIKOS LIE 
TUVIU TARYBOS suvažiavime Či
kagoje lapkričio 13 d. dalyvavo 155 
atstovai. Juos sveikino: latvių var
du — V. Viksninš, BALFo — ev. 
kun. A. Trakis, šaulių — K. Milko. 
vaitis, buvęs ALTos pirm. inž. E. 
Bartkus, reorganizuotos Bendruome
nės — dr. V. Dargis, VLIKo — prof. 
B. Vitkus, dvišimtmečio komiteto — 
dr. J. Balčiūnas, ratnovėnų — K. 
Dabulevičius. Telefonu pasveikino 
VLIKo pirm. dr. K. J. Valiūnas. Pa
grindinį veiklos pranešimą padarė 
valdybos pirm. dr. K. Bobelis, di
džiausiu laimėjimu paskelbdamas 
gautą užtikrinimą, kad JAV ir to
liau nepripažins Lietuvos įjungimo 
Sovietų Sąjungon ir kad Helsinkio 
sutartis nėra pakeitusi JAV politi
kos Lietuvos atžvilgiu. Šiuo metu 
pagrindinis dėmesys skiriamas ar
tėjančiai Belgrado konferencijai, 
kad ji atskleistų Sovietų Sąjungos 
vykdomus Helsinkio sutarties lau
žymus. Ižd. J. Skorubsko duomeni
mis, per metus ALTa turėjo $53.187 
pajamų, $43.905 išlaidų, ižde yra be
veik $41.000. Vienbalsiai pritarta 
pasiūlymui įsigyti nuosavus namus 
Čikagoje. Naująją valdybą sudarė 
organizacijų atstovai: katalikų fede
racijos — dr. K. Bobelis ir kun. A. 
Stasys, socialdemokratų — J. Sko- 
rubskas ir dr. J. Valaitis, tautinin
kų -— T. Blinstrubas ir P. Bučas, 
“Sandaros" — dr. K. Sidlauskas, T. 
Kuzienė, SLA — P. Dargis, LRKSA 
— dr. V. Simaitis, katalikių mote
rų — E. Vilimaitė, Lietuvos vyčių 
— A. Pakalniškis, LASo — E. Smil- 
gys, vilniečių — J. Pakalka, studen
tų — O. Baršketytė, respublikiniu- 
kų — J. Talandis ir dr. J. Genys, 
ALTos atstovas Vašingtone.

KAUNO VETERINARIJOS AKA
DEMIJOS 40 metų sukaktis spalio 
30 d. buvo paminėta Tautiniuose 
Čikagos Namuose. Įvadinį žodį ren
gėjų vardu tarė Lietuvių Veterina
rijos Gydytojų Draugijos pirm. dr.
K. Karanauskas. Savo sąrašuose 
draugija turi apie 70 veterinarijos 
gydytojų, kurių didžioji dalis yra 
JAV ir Kanadoje, o kiti šiuo metu 
gyvena V. Vokietijoje, Austrijoje, 
Šveicarijoje, Belgijoje, Australijoje 
ir Kolumbijoje. Apie Kauno vete
rinarijos akademijos pirmuosius 
žingsnius kalbėjo steigėjų gretoms 
priklausęs dr. St. Jankauskas, apie 
jos reikšmę Lietuvai — prof. K. 
Alminas. Dotnuvos akademijos var
du sveikino jos buvęs rektorius prof. 
B. Vitkus, Dantų Gydytojų Draugi
jos — pirm. dr. A. Ruibienė, miški
ninkų — V. Žemaitis. Operų arijų 
ir dainų programą atliko sol. St. Ba
ras su akompaniatorium muz, A. Va- 
šalčiu.

A.a. ALBERTAS OŠLAPAS, teisi
ninkas, mirė lapkričio 1 d. Rego 
Parke, N.Y., sulaukęs 80 metų am
žiaus. Lietuvoj velionis buvo advo
katu Kaune, teisiniu “Lietūkio" pa
tarėju. Atvykęs į Niujorką 1951 m., 
aktyviai reiškėsi Lietuvių Tautinės 
Sandaros kuopoje, ALTos skyriuje, 
Lietuvių Bendruomenėje ir SLA or
ganizacijoje bei Lietuvių Teisininkų 
Draugijoje. Atsisveikinimui šerme. 
ninėje vadovavo VLIKo tarybos na
rys J. Audėnas, kalbėjo daugelio 
organizacijų atstovai. Iš Maspetho 
lietuvių parapijos šventovės palaido
tas Cypress Hills kapinėse šalia žmo
nos Antaninos, mirusios 1971 m. 
rugpjūčio 15 d.

LIETUVIU IR LATVIU JAUNI
MO KONFERENCIJĄ spalio 29-31 
d.d. Čikagoje surengė š. Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjunga su lat
viu studentų organizacija. Dalyvių 
susilaukta apie 300, kuriem buvo 
parodytas J. Meko filmas. Paskaitas 
apie JAV užsienio politiką ir Balti
jos kraštus skaitė Indianos univer
siteto prof. J. Penikis ir Oklahomos 
universiteto prof. dr. V. Vardys, apie 
pedagogines priemones tautiškumui 
išeivijoj išlaikyti — Kento universi
teto prof. J. F. Cadzow. Latvių ir 
lietuvių skirtingumą nuo amerikie
čių ryškino du literatūros profeso
riai: latvis V. Nolendrofs iš Wiscon- 
šiuo universiteto ir R. Šilbajoris iš 
Ohio universiteto. Po kiekvienos pa
skaitos buvo diskusijos. Latvių ir 
lietuvių jaunimas turėjo sveikinti 
na progą pabendrauti, aptarti likimi- 
nius abiejų tautų klausimus. Rengė
jų komitetui vadovavo latvis U. 
Spends. Lietuviams studentams ja
me atstovavo: ižd. L Ramanauskai
tė, informacijos vadovės V. Pleirytė,
L. Rimavičiūtė, nariai — G. Buro
kas, M. Kupcikevičiūtė.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIU CENT

RAS, neseniai atšventęs auksinę 
veiklos sukaktį Buenos Aires mies
te, savo gimtadieniu laiko 1926 m. 
spalio 10 d. Lietuvos konsulo Jono 
Skinkio iniciatyva sušauktas susirin
kimas tada įsteigė lietuvių savišal
pos ir kultūros draugiją “Lietuva",

kuriai J. Skinkis nupirko ir padova 
nojo du sklypus. Statyboms organi
zuoti bei vykdyti buvo sudarytas dr. 
J. Basanavičiaus vardo fondas, su
trumpintai pavadintas Lietuvių Cent
ru. 1938 m. nutarta draugijai “Lie
tuva" ir statybos fondui duoti bend
rą Argentinos Lietuvių Centro pa
vadinimą. paliekant senąją “Lietu
vos” įsteigimo datą. Kertinis centro 
akmuo pašventintas 1957 m., kai pir
mininku buvo Artūras Mičiūdas, o 
statybos darbai užbaigti pirminin
kaujant Juliui Mičiūdui. Be jų. AL 
Centro garbės pirmininku yra bu
vęs konsulas J. Skinkis, pirminin
kais — K. Deveikis-Pipiras, S. K. 
Maukus, S. Džiugis, J. Ziberka, V. 
Balčiūnas, A. Jasuitis, V. Misiūnas 
ir A. Ruplėnas. Visi jie yra atidavę 
didelę duoklę AL Centrui. V. Bal
čiūnas šiuo metu gyvena Toronte, 
Kanadoje, ir yra "Tėviškės Žiburių” 
spaustuvės vedėjas. Centro statybai 
vadovavo architektas A. Muškėtas. 
Pagrindinę gatvės sieną puošia Ge
dimino stulpai, didelis šios organi
zacijos pavadinimo įrašas. Dr. J. Ba
sanavičiaus vardo AL Centrą sudaro 
salė su balkonais ir scena, apatinė 
patalpa bufetui, sodelis ir sporto 
aikštė.

Urugvajus
M O N T E V I D E O KOLONIJO 

JE kiekvieną penktadienio vakarą 
lietuvių kalbą vaikams dėsto G. Jas- 
ponienė, R. Lesinskienė ir B. Ma- 
čanskienė. Jieškoma dar vienos mo
kytojos, nes norima sudaryti ketu
rias mokinių grupes. Vėliau bus su
organizuoti lietuvių kalbos kursai ir 
vyresnio amžiaus jaunimui.

PAVASARIO ŠVENTEI Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Draugijos 
patalpose vadovavo M. I. Kamandu- 
lytė ir R. Geliažiauskas. Tautinių 
šokių programą atliko “Ąžuolynas”, 
talkinamas libaniečių ir vengrų an
samblių. ULK Draugijos karalaite 
išrinkta M. S. Šapokaitė.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIU DIE

NU rengėjų komitetas jau išleido 
šiam renginiui Melburne skirtą in
formacinę brošiūrą su pilna progra
ma. atskirų sričių vadovų pareiški
mais bei sveikinimais. Sveikintojų 
eilėse yra Melburno arkiv. F. Litt
le, Viktorijos valstijos premjeras R. 
J. Hamer, opozicijos vadas C. Hol
ding ir Melburno burmistras D. Os
borne. Leidinėlis iliustruotas rengė
jų komiteto. Melburno Lietuvių Na
mu, Melburno "Dainos sambūrio”, 
Sydnėjaus “Dainos” choro, Adelai
dės “Lituania” choro, Melburno lie
tuvių klubo tarybos nuotraukomis. 
Jas papildo krepšinio rungtynių, 
tautinių šokių, jaunimo pasitarimo 
vaizdai ir du Melburno pastatai, su
sieti su AL Dienų renginiais.

ESPERANCE KATALIKU PARA
PIJOS klebonas kun. K. Glower 
Pertho mieste, sakydamas pamoks
lą spalio 10 d. pamaldose, perskaitė 
visą N. Saddnaitės gynimosi kalbą 
sovietiniame teisme. Parapijiečius 
jis ragino protesto laiškais kreiptis 
į Sovietų Sąjungos vyriausybę ar
ba Australijos parlamentarus. — 
Pertho lietuviai lapkričio 7 d. lan
kė savo tautiečių kapus. Kun. J. Pet
rauskas pašventino du naujus pa
minklus — a. a. J. Sakalo ir a. a. 
M. Sližiūno. Pirmuoju paminklu pa
sirūpino ALB Pertho apylinkės val
dyba, antruoju — savanoriai K. Žu- 
romskis ir A. Klimaitis, nes velio
nis M. Sližiūnas yra savanoris-kū- 
rėjas.

REGINOS PLOKŠTYTĖS baleto 
studija Melburne lapkričio 3-5 d.d. 
turėjo (ris savo mokinių koncertus 
pagal keturias atskiras temas. Mo
dernia išraiškos forma išsiskyrė 
“Makbetas”, klasikine — “Carmen” 
su G. Bizet operos muzika. Į pir
maujančių balerinų eiles yra iško
pusi Regina Smaliorytė.

Šveicarija
PROF. DR. JUOZAS ERETAS 

spalio 18 d. atšventė aštuoniasdešim
tąjį savo gimtadienį. Sukaktuvinin
kas beveik visą savo gyvenimą yra 
susijęs su Lietuva, palikęs gilius 
pėdsakus jos kultūriniuose bei vi
suomeniniuose dirvonuose. 1919 m. 
jis netgi buvo įstojęs savanoriu j 
Lietuvos kariuomenę ir buvo paskir
tas pirmojo savanorių pulko vado K. 
Škirpos adjutantu. Tapęs Lietuvos 
piliečiu, įsijungė į krikščionių demo
kratų partiją, 1923 m. buvo išrink
tas atstovu į II seimą. Nuo 1922 m. 
profesoriavo Kauno universitete. 
Yra parašęs daug knygų lietuvių, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis. Švei
carijon grįžo 1941 m. kovo 22 d.

Vokietija
EVANGELIKU JAUNIMO RATE

LIO vadovas dijakonas Fr. Skėrys 
pačioje naujųjų mokslo metų pra
džioje Vasario 16 gimnazijos moks
leiviams evangelikams surengė išvy
ką į Odemvaldą. Pakeliui buvo pa
viešėta Heidelberge, kurio pilyje yra 
didžiausia pasaulyje statinė, talpi
nanti 220.000 litrų vyno. Ekskur
santai lankėsi 1436 metais statytoje 
evangelikų šv. Dvasios šventovėje ir 
jėzuitų šventovėje, kuri statyta 1712 
m. Jie taipgi susipažino su Heidel
bergo senamiesčiu, 200 metų senu
mo tiltu per Neckarą. Bene labiau
siai visus sudomino Ddenwalde prie 
Eberstadto esantys varvančių akme
nų požemiai, aptikti 1971 m. pabai
goje. sprogdinant akmenis keliams 
tiesti. Archeologai spėja, kad šie 
požemiai. 600 metrų ilgumo, yra su
siformavę prieš milijoną metų.



TORONTO SAVIVALDYBĖS RINKIMUOSE 

š. m. gruodžio 6 dieną 

BALSUOKIME UŽ NUOŠIRDŲ 
LIETUVIŲ BIČIULĮ

kandidatuojantį pirmoje apylinkėje
BIČIULIAI LIETUVIAI

Balsuokite gruodžio 6 dieną,
už nuoširdų lietuvių bičiulį

ED NEGRIDGE
kandidatuojantį į TORONTO MIESTO TARYBĄ 
ANTROJE APYLINKĖJE. Atsiminkite, kad jo 
veiklios iniciatyvos dėka gauta ''Park Lithuania'/ 
finansinė parama lietuvių institucijoms. Jis yra 
nuolatinis lietuvių veiklos rėmėjas ir jų 
parengimų dalyvis

« NEGRIDGE
ALDERMAN WARD TWO

Gruodžio 6 dieną rinkimuose į
Toronto miesto tarybą

BALSUOKITE už nuoširdų 
lietuviu bičiulį ir veiklos žmogų

ĮlonyP DONOHUE A
antros apylinkės kandidatą, 

puikiai atstovaujantį jos gyventojams

“Tėviškės 
Žiburiams”

aukojo
$150; Kanados Lietuvių Fondas;
$100: Toronto tautinių šokių gru

pė "Atžalynas”; $30: dr. J. Rimšaitė; 
$25: dr. Marija Ratnūnienė; $20: Ona 
Baliūnienė, KLB St. Catharines apy
linkės valdyba, dr. Aleksas Valadka.

$10: Jonas Macijauskas, dr. J. S. 
žmuidzinas, Br. Ignatavičius, Vero
nika Petruškevičienė, Stasys Jonai
tis, Petras Molis, J. Petrauskas, Jo
nas Mickevičius; $9: E. Brilingienė, 
J. Kalainis; $7.50: R. Žiūraitienė ir
V. Balsienė.

$5: Ignas H. Stasiulis, A. Pilypai- 
tis, Pr. Rušinskas, Jonas Steponas, 
J. Vinslovas, P. Sostakienė, R. Nar
butaitė, O. Jančiukienė. V. Šakalys, 
J. Katkauskas, M. Sakas, L. Cinčiū- 
tė, P. Pekarskienė, Petr. Pajaujis, 
Mrs. M. Hurst, J. Vaidotas, A. Vin- 
dašius, J. Virkietis, J. Misevičius,
VI. Armalis, Jonas Butkus; $4.50: 
Jonas Akelaitis; $4: Fr. Baronaitis.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: už 
dvejus metus Al. Viskontas, už vie
nerius metus — Romas Dūda, Jo
nas Macijauskas, Stp. Ignatavičius, 
Br. E. Liskauskas, VI. Keršys, Tėvai 
jėzuitai Klevelande, Ant. Trinkūnas, 
Vyt. Petrulis, Vyt. Sadreika, Al. J. 
Viskontas, dr. J. Mališka, A. Šimans
kienė, K. Norkus, J. Juozūnas, J. 
Kaškelis, V. Vytas, St. Ruibys, Fr. 
Baronaitis. A. K. Žilvitis, Br. Igna
tavičius, E. V. Smūgis, Stasė Kovv- 
bell. Alf. Sudeikis, dr. Br. Radzina- 
vas, Adomas Kantautas, T. A. Mi
chalski, EI. Radavičiūtė, K. Pajaujis, 
Jul. Balaišienė, A. Mitalas, S. P. 
Zumbalis, J. Kalainis, Jurgis Aušro
tas, C. Žilionis, A. Tėvelis, Vacį. Ka- 
tarskis, V. Fidleris, VI. Armalis, Alf. 
Pundzius.

$3: Pr. Williams, B. Kondratas; $2:
A. P. Nevada, Pr. Kalvaitis, Daina 
Kojelytė, L. Jakaitis, L. Bučinskas,
B. Saldukienė, A. Mazlaveckas, Juoz. 
Sabaliauskas, Pr. Sliteris, Sof. Py- 
ževienė; $1.75: M. Stankuvienė; 
$1.50: V. Bartusevičius; $1.25: J. 
Viečerinskas: $1: Br. Urbelis, Juoz. 
Paulius, D. Viskantienė, J. Rimkus.

Nuoširdi padėka visiems lietuviš
kos spaudos rėmėjams.
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Torontiškio “Atžalyno” šokėjai, 
mos renginyje

neseniai atlikę meninę programą Niujorke “Laisvės Žiburio” — radijo progra- 
Nuotr. O. Burzdžiaus

Darbininkų maištas ir įtampa
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sios nuo darbininkų, atliekan
čios joms skirtą “transmisijos 
diržo“ vaidmenį — perdavinėti 
valdžios įsakymus darbinin
kams.

Birželio įvykiai parodė tokios 
padėties tragiškus padarinius, 
kuriuos galima aiškinti tik tuo, 
kad partija visiškai nepaiso vi
suomeninės nuomonės, pagrin
dinių darbininkų teisių. įskai
tant teisę turėti tikras ir nepri
klausomas profesines sąjungas. 
Vakarų Europos darbininkai ra
ginami parodyti solidarumą 
Lenkijos ir kitų Rytų šalių dar
bininkams.

Skatina padėti
Gen. konferencijos sekreto

rius Mathias Hinterscheid, per- 
siųsdamas minėtąjį dokumentą, 
savo lydraštyje pažymi, kad do
kumente pateikiamos žinios gau
tos iš visiškai patikimų sluogs- 
nių Lenkijoje. Konferencijai 
priklausančios Vx Europos pro
fesinės sąjungos raginamos siųs
ti protestus lenkų profsąjun
goms dėl birželio streikuose da
lyvavusių darbininkų persekio
jimo, pareikšti savo nepasiten
kinimą tuo, kad jos negina savo 
darbininkų, ir reikalauti, kad 
lenkų profsąjungos labiau rū
pintųsi darbininkų reikalais, 
ypač stengtųsi veiksmingai ir 
nedelsiant padėti nukentėju- 
siems. Užsienio profesinės są
jungos taip pat raginamos pini

ginėmis aukomis paremti Len
kijoje įsteigtą fondą kalinamųjų 
ir darbo netekusiųjų šeimoms 
paremti.

Verta priminti, kad europinei 
profesinių sąjungų konferenci
jai priklauso ir visuotinis Itali
jos darbininkų sindikatas, kurį 
tvarko komunistai.

A. Lembergas

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nešt
Telefonas 534-0563

Sukaktuvinės sporto žaidynės
1978 m. Toronte įvyks Š. Amerikos lietuvių olimpinio pobūdžio sporto žaidynės

V. MATULAITIS
S.m. lapkričio 20-21 dienomis 

įvyko S. Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos atstovų suvažiavimas To
ronto Lietuvių Namuose. Daly
vavo 42 atstovai iš Niujorko, 
Klevelando, Detroito, Čikagos, 
Milwaukes, Hamiltono ir Toron
to. Šiame suvažiavime buvo at
stovaujamos trys sporto apygar
dos, jungiančios 24 sporto klu
bus su 1000 sportininkų.

Suvažiavimą pradėjo centro 
valdybos pirm. Pr. Berneckas ir 
pasveikino susirinkusius. Invo- 
kaciją sukalbėjo Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. Aug. Si
manavičius, OFM. Suvažiavimą 
pasveikino KLB pirm. J. R. Si
manavičius.

Pirmininkauti buvo pakviesti 
K. Baronas ir B. Keturakis, sek
retoriais — p. Jokūbaitienė, Ir.

Jankauskienė, J. Karpis, manda
tų komisijon — V. Jokūbaitis, 
D. Prapuolenis ir Dirvenis, re
zoliucijų komisijon — J. Balsys, 
S. Krašauskas ir P. Stauskas. 
Suvažiavimo dalyviai plojimu 
pritarė pasiūlymui.

Praėjusio suvažiavimo proto
kolą perskaitė Ir. Jankauskienė. 
Pranešimus padarė centro val
dybos pirm. Pr. Berneckas, ižd. 
J. Nešukaitis. Revizijos komi
sijos aktą perskaitė K. Keralis. 
Garbės teismas pasidžiaugė, kad 
neturėjo nė vienos bylos. Po to 
buvo perskaityti apygardų pir
mininkų, atskirų sporto sekcijų 
vadovų ir Š. Amerikos baltiečių 
sporto federacijos lietuvių sek
cijos pirm. V. Jokūbaičio prane
šimai. Po visų pranešimų buvo 
trumpos diskusijos. Pageidauta 
daugiau dėmesio kreipti Į leng
vąją atletiką, plaukymą bei lau
ko tenisą jaunimo tarpe.

Čikagos “Neris” (jauniai A) rungiasi su čikagiškės "Lituanikos” jauniais
Toronto 1976 m. žaidynėse Nuotr. J. Grigaičio

PARDUODU
vyriškų drabužių siuvyklos įrengimus:
tris siuvamąsias mašinas su motorais, vieną "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

Pietų pertraukos metu Lietu
vių Namų šeimininkas J. Straz
das pasveikino suvažiavusius ir 
pakvietė vaišintis Lietuvių Na
mų šeimininkių pagamintais 
valgiais be atlyginimo. Sporto 
veteranas B. Keturakis padėko
jo J. Strazdui už LN patalpas ir 
pietus, o visi sugiedojo “Ilgiau
sių metų" jo 70 metų sukakties 
proga.

Pernykščiame suvažiavime Pr. 
Berneckas buvo įgaliotas suda
ryti centro valdybą. Ji buvo su
daryta ir sėkmingai dirbo per 
šiuos metus. Ji iškėlė pasitikėji
mo klausimą. Visi dalyviai esa
mą centro valdybą patvirtino.

1977 m. nutarta surengti ka
muolio (krepšinio ir tinklinio) 
žaidynes balandžio 29, 30 ir ge
gužės 1 d. Niujorke, lengvosios 
atletikos, lauko teniso ir plau
kimo -— Toronte. Šaudymo, gol
fo ir slidinėjimo pirmenybės 
bus rengiamos atskirai kiekvie
noje apygardoje.

Centro valdyba pasiūlė 1978 
m. surengti pasaulio lietuvių 
sporto olimpiadą. Šiam pasiūly
mui visi pritarė ir po diskusijų 
bei paaiškinimų nutarė rengti 
pasaulio lietuvių sporto žaidy
nes 1978 m. birželio 28 — lie
pos 1 dienomis Toronte. Centro 
valdyba įgaliota ligi šių metų 
galo sudaryti organizacinį žai
dynių komitetą, vėliau — varžy
bų komitetą. Pirm. Pr. Bernec
kas pranešė, kad Etobicoke 
sporto stadijonas “Olympium” 
tam laikui jau gautas. Jis papra
šė, kad kiekvienas klubas orga
nizaciniam komitetui surinktų 
po $500 - $1000 žaidynių reika
lams. Dalis atstovų sutiko su pa
siūlymu, o kiti atidėjo pasitari
mui su valdybomis. Iš esmės 
šiam reikalui visi pritarė. Kana
dos apygardos vadovas L. Bazi- 
liauskas pirmas įteikė $500 če
kį apygardos vardu sąskaitos 
atidarymui. Šiomis pasaulio lie
tuvių sporto žaidynėmis Toron
te bus paminėta 40 metų Lietu
vos olimpiados ir 60 metų Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo sukaktis.

Centro valdybos pirm. Pr. 
Berneckas pateikė pirmą Sąjun
gos išleistą biuletenį, kurį reda
guoja Alg. Banelis. Jis bus lei
džiamas du kartu į metus.

Suvažiavimui ilgiau užtrukus, 
pirm. Pr. Berneckas padėkojo 
dalyviams už taip gausų bei 
darbštų dalyvavimą. Suvažiavi
mas baigtas Tautos himnu.

GRIPAS
Štai kaip veikia 

nemokamas
Ontario apsaugos 

nuo gripo 
planas

Šia žiemę Ontario provincijoje gali prasidėti gripas. 
Dėlto jūsų provincija rekomenduoja skiepijimę 
nuo kiaulinio ir Viktorijos gripo asmenims 65-rių metų 
amžiaus ir senesniem, taip pat asmenims 20 metų 
ir vyresniem, kurie turi chroniškas ligas, kaip cukraligė, 
širdies, plaučių arba inkstų ligas. Mes planuojame 
skiepyti juos vienu įšvirkštimu, kol tos ligos dar 
nesmogia. Ir tai nemokamai.

Taip pat esame pasiruošę nemokamai skiepyti nuo 
kiaulinio gripo ir tuos asmenis, 20 metų amžiaus ir 
vyresnius, kurie to nori.

Tačiau niekas nėra verčiamas skiepytis — tai 
asmeninis ir savanoriškas reikalas.

Kas yra tas gripas?
Abiejų rūšių gripę sukelia užkrečiami virusai, kurie 
patenka nuo vieno asmens į kitę, kaip ir paprastas 
gripas. (Kiaulinį gripę sukelia ne kiaulienos valgymas).

Manoma, kad kiaulinis gripas yra panašus į 
1918-19 metų gripę, nuo kurio mirė 20 milijonų 
žmonių visame pasaulyje, jų tarpe 45.000 kanadiečių. 
Nuo Viktorijos gripo daug kas mirė ir susirgo įvairiomis 
ligomis proėjusię žiemę.

Gripo ženklai
įprastiniai ženklai yra karštis, raumenų, galvos 
skaudėjimas, drebulys ir kosulys. Patekus virusui į 
organizmę, reikia kartais trijų dienų, kol žmogus 
pradeda jaustis liguistas. Gripas trunka nuo dviejų iki 
septynių dienų. Stipraus užkrėtimo atveju nuo gripo 
žmogus gali mirti. Kiaulinis gripas gali nuvaryti 
į kapus per 24 valandas.

Nemokama Ontario skiepijimo programa
Kaip ousaugę nuo to dvejopo gripo 44 Ontario sveikatos 
pareigūnai vykdys visoje provincijoje skiepijimo 
progromę. Skiepijimų vieta ir laikas jūsų vietovėse 
bus iš anksto praneštas.

Daugelis Ontario 2200 viešosios sveikatos slaugių 
vykdys numatytus skiepijimus Kaikurie šeimų gydytojai 
skiepys savo chroniškus ligonius. Jūsų Ontario 
vyriausybė apmokės visos išlaidas.

Skiepijimas bus atliekamas įprastinėm adatom arba 
greit veikiančiais oriniais švirkštais, kurie lengvai 
įtrėškia skiepus per rankos oda Toks švirkštas gali 
įskiepyti 1 000 asmenų į valanda Jis saugiai vartojamas 
jau daug metų. Skiepijimas nuo gripo nepalieka 
jokio ženklo.

Galimi šalutiniai padariniai tiems, kurie 
turėtų būti skiepijami
Daugumas asmenų šio skiepijimo atveju nejaučia 
jokių šalutinių padarinių Rimti šalutiniai padariniai 
yra reti, tačau galimi, kaip ir kiekvieno skiepijimo 
atveju Prie lengvų šalutinių padarinių priklauso rankos, 
galvos skaudėjimas, karštis, raumenų skausmas, 
trunkęs viena ar dvi dienas Jei tie lengvo pobūdžio 
ženklai neišnyksta, kreipkitės į gydytojų. Skiepijimas 
kaip apsauga pradeda veikti maždaug po trijų 
savaičių ir greičiausia veiks vienerius metus ar daugiau.

Kas neturėtų būti skiepijamas?
Jei esate alergiškas vištų kiaušiniams, vištienai ar 
vištų plunksnoms, išviso negalite būti skiepijamas, nes 
skiepai yra pagaminti iš vištų kiaušinių ir gali sukelti 
stiprię reakciję. Jei turite karščio, kvėpavimo organų 
ar kitokį užkrėtimę, nesiskiepykite, kol praeis liga. 
Niekas neturėtų būti skiepijamas nuo kiaulinio gripo 
1 4 dienų prieš ar po kito kokio nors skiepijimo.

Skiepijimas nuo gripo apsaugo 80-90 nuošimčių 
įskiepytųjų, bet nėra vaistų nei antibiotikų, galinčių 
pagydyti nuo gripo Taigi, skiepijimas pageidaujamas.

Platesnės informacijos apie skiepijimo planą 
teiraukitės vietinėje viešosios sveikatos tarnyboje.

Ministry of Health 
Frank Miller, 
Minister

William Davis, 
Premier

Province of Ontario
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Toronto "Gintaro” ansamblio šokėjos “Sadutės” šokyje Baltimorėje Nuotr. O. Burzdžiaus

Pasaulio lietuvių jaunimas veikia

Visuose kraštuose’ atsitinka, 
kad dauguma dažnai skriaudžia 
mažumą, bent pasijuokia iš jos. 
Tai paprastai atsispindi folklo
ristinėje medžiagoje, kaip rodo 
pasakos, priežodžiai ir kt. Lietu
viai, pavyzdžiui, mėgdavo “atsi
griebti” prieš vietinius rusus ar 
žydus, sukurdami anekdotų.

Yra tokia istorijėlė apie porą 
Iciko sūnų, kuriuos tėvas laikė 
labai išmintingais, nes jie visad 
teisingai Įspėdavo rytojaus orą. 
Paklausite — kaipgi? Ogi vy
resnysis — Muškė sakė, kad bus 
giedra, o jaunesnysis Irša — 
kad lis, ir vis vienas tiksliai įspė
davo.

Tokios išminties galima už
tikti ir mūsų periodikoje, kai 
tame pačiame spaudos lanke du 
žurnalistai išreiškia skirtingas 
nuomones, manydami, kad tik 
savoji nuomonė yra teisinga, ir 
nepastebėdami, jog kitas bend
radarbis tais pačiais gražbylys
tės argumentais skelbia visišką 
prieštarą. (Taip dažniausiai pa
sitaiko, kai keli redaktoriai re
daguoja, bet vienas kito netik
rina). Blogiau, kai žurnalistas 
savo straipsniu sukritikuoja ki-

Iš didelio 
to straipsnio autorių už silpny
bes ar klaidas, bet straipsnio pa
baigoje pats neišvengia tos pat 
rūšies silpnybių ar klaidų, taigi 
vartoja vieną matą sau, kitą ki
tiems. Gal blogiausia, kai žur
nalistas, gindamas savo ar savo 
draugo išpuolius, bando įrodyti, 
kad klaida, kaip pragaras, ge
rais norais pagrįsta. Citatomis 
įrodyti visa tai, kas čia užsimin
ta, neįmanoma; nes reikėtų dau
giau vietos nei savaitraštis gali 
duoti. Tad tikiuosi, kad redak
cija leis man pailiustruoti bent 

•trečią atvejį:
1976 m. rugsėjo nr. 8 “Aki

račiai” išspausdino Alg. T. An
tanaičio pasisakymą "Vieši laiš
kai: forma ir esmė”, kuris savo
tiškai interpretuoja atvirus V. 
Trumpos ir T. Venclovos laiškus 
ir neįtikinamais būdais bando 
apginti V. Trumpos išpuolį. 
Kiek man teko patirti, skaityto
jai esmėje sutinka su T. Venclo
vos ir “Draugo” redakcijos nuo
mone, o Antanaičio “rašinys” 
(kabutės paties autoriaus) tik

rašto...
“rašiniu” ir lieka.

“Rašinio” autorius nepastebi, 
kad vienoje vietoje jis vaidina 
Mauškės, kitoj — Iršos rolę. Jis 
rašo: “Kad Tomas Venclova 
Vinco Trumpos žodį suprato ar 
priėmė paraidžiui — nereikia 
stebėtis”. Tai Mauškė, reikalau
jąs iš kitų nepriimti žodžio pa
raidžiui. Bet tuoj pat Antanaitis 
“sunkiau supranta”, kai stebisi, 
kaip galima V. Trumpą “apkal
tinti advokatavimu”. Tai Irša, 
reikalaująs advokatavimo žodį 
priimti paraidžiui, t.y. kaip jis 
yra vartojamas teismo salėje.

Bet normaliam skaitytojui 
sunkiausiai suvirškinama yra ši 
Antanaičio mintis: “Reikia ne
pamiršti, jog be V. Trumpos 
laiško nebūtų buvę nė T. Venc
lovos atsakymo, už kurio persi- 
spausdinimą Draugo skaitytojai, 
manau, yra tikrai dėkingi”.

Ar su tokia logika ne pertoli 
nueiname?

Jau daug metų praėjo, kai J. 
Žiugžda bei jo mokytojai komu
nistiniai rusofilai ar rusiški ko

munistai ėmė garsėti ypatinga 
logika, aiškindami, jog Lietuvos 
istorija susiklostė patogiai, nes 
kraštą okupavo reakcingi rusai. 
Tai esą davė progą "priešaki
niams liaudies sūnums” priešta
rauti ir sukurti laimingą krašto 
ateitį. Tad būkime dėkingi ...

Dabargi ar negalima aiškinti, 
jog šiandieninė okupuotos Lie
tuvos prievarta ir cenzūra iššau
kė “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką”, “Aušrą” ir kito
kią pogrindžio spaudą, taip pat 
Jurašų ir T. Venclovos reakci
ją? Be tos priespaudos ir cen
zūros neturėtume į tai atsakymo 
nei žinių. Būkime tikrai dėkin
gi •• • Ar jau ne pertoli nueita?

K. KLEVAS

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.
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* PLJS valdybos vicepirmininkas 
informacijos reikalams Almis Kuo
las yra sudaręs informacijos teikėjų 
kadrą Įvairiuose kraštuose. Informa
cijos teikėjai praneša kas mėnesį 
PLJS valdybai kas vyksta jaunimo 
sąjungos veikloje atitinkamame kraš
te. Šios žinios perteikiamos visiems 
kraštams per mėnesinį PLJS valdy
bos informacijos biuletenį. Pastara
sis siunčiamas visų kraštų LJS val
dyboms ir visiems lietuvių laikraš
čiams laisvajame pasaulyje.

* PLJS oficialus adresas: PLJS, 
1573 Bloor St. West, Toronto, Ont., 
Canada, M6P 1A6-

* Kolumbijoje LJS valdybą suda
ro: Kęstutis Slotkus. V. Vileikis, N. 
Vileikytė, G. Gaurisaitė ir A. Venc- 
lauskaitė. Jie leidžia lietuvių ir is
panų kalbomis lietuviškos jaunimo 
veiklos laikraštėlį. Redaguoja K. 
Slotkus. Planuojama jaunimo sto
vykla sausio mėnesį, kuri pradėtų 
jaunimą ruošti lituanistikos kursam, 
numatomiem 1977 m. birželio mėn.

* Australijoje LJS valdybą suda
ro: B. Prašmutaitė, pirm., P. Sadaus
kaitė, J. Sadauskas, V. Araitė ir V, 
Žilinskas. Rugpjūtyje įvyko HI PLJ 
kongreso atstovų suvažiavimas, ku
rio tikslas buvo sudaryti Australi
jos Jaunimo Sąjungos statutą. Suva
žiavimo proga Melburno L. Namuose 
įvyko kongreso suvenyrų bei foto 
paroda. Buvo rodomas Gedimino 
Slatkaus paruoštas III PLJK fil

mas. Rugsėjo mėnesį buvo surengti 
šokiai lietuviškam jaunimui ir Tau
tos šventės minėjimas. Australijos 
Lietuvių Dienų metu šaukiamas 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos suvažiavimas (Kalėdų metu).

★ Argentinoje LJS valdybą suda
ro Nelidos Burbaitės vadovaujama 
grupė, kuri rugsėjo 18 Buenos Ai
rėse suruošė pavasario balių, prisi
statė Argentinos lietuvių visuome
nei. Programą atliko per kongresą 
girdėtas "žibučių” oktetas, Lietu
vių Centro šokių ansamblis, daini
ninkė bei gitariste Adriana Jocytė. 
Lapkričio 13-24 d. įvyko jaunimo sto
vykla “Villa Maristoje”, kur buvo 
ir kongreso stovykla.

* Urugvajuje jaunimas, vadovau
jamas Inės Kamandulytės ir Aldo 
Basanta Meškerevičiaus, rūpinasi 
jaunimo salės (būstinės) pertvarky
mo reikalais. Ruošiamasi jaunimo 
būstinės atidarymo iškilmei.

* PLJS naujoji vinjetė, supro
jektuota Australijoje, dabar puošia 
visus PLJS laiškus bei vokus.

★ PLJS Ryšių Centras rūpinasi 
kas vasarą rengiamom lituanistinėm 
savaitėm, už kurių lankymą galima 
gauti Kent State universiteto už
skaitas. Trečioji savaitė buvo su
rengta praėjusią vasarą Clintone, 
Ohio. Dalyvavo 31 stovyklautojas ir 
6 lektoriai. (Šiuo metu rūpinamasi 
radimu naujos finansiškai prieina
mesnės vietos). Dalyvavo keli ir iš

SKAITYTOJAI PASISAKO
JAUNIMAS IŠKILMĖSE

Senoji lietuvių karta iškeliauja 
nesugrįžtamai, bet troškimai lieka, 
kad ateityje būtų kam kovoti už lie
tuvišką reikalą. Mūsų visų akys 
žvelgia į organizuotą jaunimą ir tų 
organizacijų vadovus. Bet tų organi
zacijų, t.y. skautų ir ateitininkų, va
dovai niekad neatveda to jaunimo 
organizuotai, nors ir yra kviečiami, 
į įvairius minėjimus, kaip Vasario 
16, Birželio trėmimus, Lietuvos ka
riuomenės ir pan. (turiu galvoje 
Hamiltoną). A. Lukas

NUOMONE IR INFORMACIJA
Perskaitę “TŽ” lapkričio 11 d. 

Hamiltono korespondento K. M. ko
respondenciją apie "G y v a t a r o” 
"Folk-a-thon”, nesutinkame, kad tai 
būtų teisingas visuomenės informa
vimas apie tą įvykį. Kadangi kores
pondentas K. M. tebuvo Eastgate 
Mall labai rumpą laiką, jis tikrai 
negalėjo žinoti, matyti ir suprasti 
kas dėjosi 15 valandų laikotarpyje, 
tad ir negalėjo visuomenės tinka
mai informuoti. Aišku, jis gali tu
rėti savo nuomonę, ar tai buvo rei
kalinga. gerai atlikta ir panašiai, 
bet nuomonė nėra informacija. Be 
to, “Gyvataro" rengtas "Folk-a-thon" 
įvyko spalio 30 d. nuo 8 v.r. iki 11 
v.v., o ne, kaip K. M. mini, spalio 
23 d. Tad ir ten jau prasilenkia su 
tiesa. “Gyvataro" seniūnai —

Anelė Kaminskaitė 
Marijus Gudinskas

SUVALKŲ TRIKAMPIS
Perskaičiusi Lomžos vyskupo laiš

ką "TŽ”, nusprendžiau parašyti ke
letą žodžių.

Esu iš to Suvalkų trikampio. Gana 
gerai viską žinau. Nesutinku su 
vysk. M. Sasinowskio laišku. Pvz. ten 
rašoma: "Kitose vyskupijose Lenki-

kijos gilumoje yra pora kunigų lie
tuvių, kurie ten įstojo į kunigų se
minarijas, ten jas baigė, ten dirba 
ir niekad nesiprašė, kad priimčiau 
juos į Lomžos vyskupiją dirbti Su
valkų trikampyje ir taip pat iš lie
tuvių pusės niekas iš jų to nerei
kalavo .. ." Aš tuos kunigus pažįstu. 
Norėčiau, kad vysk. M. Sasinowski 
atsakytų "TŽ”, kodėl tie kunigai 
įstojo į kunigų seminarijas ne Lom
žos vyskupijoje?

Buvo taip. Minėti kunigai yra iš 
Punsko parapijos. Jie įstojo į Lom
žos vyskupijos seminarijas. Tol mo
kėsi, kol Lomžos vyskupija nežino
jo, kad jie yra lietuviai. Lomžos 
vyskupija, kai sužinojo apie lietu
vius klierikus, privertė išsikelti į ki
tas vyskupijas.

Prašau paklausti vysk. M. Sasi- 
novvskį. kiek vyskupija gavo prašy
mų iš lietuvių pusės, kad atsiųstų 
lietuvį kunigą? (Prašymų buvo daug 
pasiųsta). Netiesa, kad iš lietuvių 
pusės niekas nereikalavo lietuvio 
kunigo. Reikia prisiminti, kad lie
tuvių delegacija ir į pačią Lomžą 
nekartą buvo nuvykusi.

Dėl nuotolio į Seinų baziliką ne
reikėtų rūpintis, nes dabar ten žmo
nės neina pėsti, bet važiuoja auto
busais, motociklais arba automobi
liais.

Vysk. M. S. rašo, kad lietuviškos 
pamaldos nėra uždraustos baziliko
je. Tai kodėl gi nėra sekmadieniais 
nors vienerių šv. Mišių?

Kalbėjau su vienu lenkų kunigu, 
kuris išmoko lietuvių kalbos. Gerai 
prisimenu jo žodžius. Patarčiau 
vysk. M. S. pasikalbėti su tais lie
tuviškai kalbančiais kunigais. Tikiu, 
kad po pasikalbėjimo sužinos su 
kokia "meile" mokosi lietuvių kal
bos. Jūsų skaitytoja

TORONTO MIESTAS
SAVI VALDYBINI Al RINKIMAI

Pranešimas darbdaviams
Rinkimai įvyks darbo dieną — pirmadienį, 1976 m. 
gruodžio 6 d. Kad niekas neprarastų balso rinkimuo
se, darbdaviai yra prašomi sudaryti balsavimo sąlygas 
savo darbininkams. Balsavimo valandos — nuo 11 
v.r. iki 8 v.v.
ROY V. HENDERSON,
City Clerk 1976 m. gruodžio 2

kitų kraštų — Eugenija Bacevičie
nė iš Sao Paulo, Algis Milvydas iš 
Australijos. Tikimasi, kad sudarius 
palankias sąlygas, ateityje galės da
lyvauti ir daugiau jaunimo iš kitų 
kraštų.

* Lituanistikos reikalams vice- 
pirm. Kristina Parėštytė, bendradar
biaudama su PLB vicepirm. švieti
mui p. Kavaliūnu, rūpinasi stovyk
linės medžiagos siuntimu iš S. Ame
rikos stovyklų bei kursų į kitus kraš

tus. Ji taip pat stengiasi išpildyti 
prašymus parūpinti lietuviškų kny
gų. Tikimasi ateityje paruošti kur
selius lietuvių kalba, kurios galima 
būtų imti korespondenciniu būdu — 
laiškais, vadovėliai, kasetėmis.

* PLJS valdybos talkininkai. Vai
da Kuprevičiūtė įėjo PLJS valdybon 
ir rūpinasi parengimų reikalais. Vik
toras Nakas iš Detroito talkins poli
tinės veiklos srityje.

* Ketvirtojo jaunimo kongreso 
rengėjų komitetą jau pradėjo orga
nizuoti komiteto pirm. Andrius Smi
tas. Pasitarimas su PLJS valdybos 
pirm. Gabija Juozapavičiūte įvyko 
1976 m. vasarą Vasario 16 gimnazi
joje. Taip pat sekančio kongreso 
reikalais kalbėtasi su lietuviais iš 
visos Europos kraštų per Europos 
Lietuvių Studijų Savaitę Prancūzi
joje. Entuziazmas didelis, tačiau jau 
dabar numatomi finansiniai sunku
mai, nes Europoje pragyvenimas 
bei patalpų kainos yra be galo augš- 
tos. Šiuo metu tiriamos galimybės 
kongreso dalį rengti Anglijoje, kur 
kol kas viskas pigiau. Vokietijos 
komitetas labai laukia pasisakymų 
bei siūlymų kongreso reikalais. Ra
šyti: Andrius Smitas. Annabergerstr. 
400, 53 Bonn-Bad Godesberg, West 
Germany.

* Svečiai iš kitų kraštų. Bendra
darbiavimo tarp kraštų projektas 
praėjusią vasarą susilaukė didžiau
sio dėmesio. Daugiausia jaunimo at
vyko iš P. Amerikos. PLJS valdybos 
vicepirm. Dainorai Juozapavičiūtei 
teko planuoti jų keliones, susitiki
mus su jaunimu, organizuoti finan
sinę paramą. Iš Venecuelos atvyko 
Dalia Šulcaitė; iš Brazilijos — Nil- 
za Guzikauskaitė, Beatričė Bacevi
čiūtė, Eugenija Bacevičienė, Rober
tas Saldys; iš Australijos — Algis 
Milvydas; iš Argentinos — Jonas 
Kunca. Šokių šventėje Čikagoje susi
tikta su Venecuelos LJS pirmininku 
Aru Mažeika ir kitais LJS nariais 
iš Caracas ir apylinkių. Atvykusieji 
iš Venecuelos ir Brazilijos dalyva
vo S. Amerikos jaunimo stovyklose 
— skautų, ateitininkų, lituanistinė
se savaitėse, mokytojų savaitėje Dai
navoje ir Neringoje. Jiems buvo su
darytos sąlygos susipažinti su mūsų 
jaunimu, vadovavimu, organizavimu. 
Tai projektas, kuris finansiškai PLJ 
Sąjungai yra brangiausias, bet vie
nas iš svarbiausių. Matomos pasek
mės iš kaskart dažniau rengiamų 
lietuviškų stovyklų bei kursų kituo
se kraštuose. Laukiama daugiau at
vykstančių ir sekančią vasarą.

* PLJS valdybos pastangomis bu
vo surengtas Violetos Rakauskaitės- 
Landienės iš Vokietijos koncertas 
Toronte. Sausio-vasario mėnesiais S. 
Amerikoje koncertuos Adriana Jo
cytė iš Argentinos. Jau pradėta or
ganizuoti jos koncertus įvairiose lie
tuvių kolonijose. PLJS siekia supa
žindinti lietuvišką visuomenę su jau- 
nais talentais, ne tiktai siunčiant 
juos iš S. Amerikos kitur, bet ir ta
lentais, pakviestais į S. Ameriką.

* Kanados LJS ir JAV LJS ren
gia jaunimo suvažiavimą šių Kalė
dų atostogų metu Detroite. Suvažia- 
viman kviečiamas visas lietuviškas 
jaunimą, kurį domina jaunimo są
jungos veikla. Primenama, kad jau
nimo sąjunga yra lyg jaunimo bend
ruomenė, kuriai priklauso visi lietu
viai.

* Politinės jaunimo veiklos srity- 
tyje pradėta rimtai veikti. Bendra- 
raštį, pavadintą "Gedimino Stulpai” 
leidžia Algimantas Čepas, kuriame 
pateikiama veiklai reikalinga infor
macija. Pradėta rūpintis peticijos 
įteikimu Jungtinėms Tautoms, para
ma politiniams kaliniams laiškais 
bei siuntiniais Lietuvon. Šioje sri
tyje ypatingai talkinti sutiko Vik
toras Nakas iš Detroito. Planuojama 
ateityje surengti jaunimo politinės 
veiklos konferenciją.

The
Multicultural History Society 

of Ontario
Daugiakultūrė Ontario Istorijos Draugija neseniai buvo įsteigta 
rinkti bei saugoti medžiagai, liečiančiai visu provincijos piliečių 
imigracinę, tautinę ir daugiakultūrę patirtį.

Draugija gauna finansinę paramę iš “Wintario” ir turi glaudų 
ryšį su Ontario archyvais. Draugija, visų bendruomenių pade
dama, gali pagelbėti archyvams, universitetams ir bibliotekoms 
tapti daugiakultūriais mokslo bei tyrimų centrais.

Draugija kviečia visus tuos, kurie yra suinteresuoti dirbti toje 
srityje kaip savanoriai arba tyrinėtojai, kreiptis raštu šiuo ad
resu:

The Multicultural History Society of Ontario
5 Hoskin Avenue
Toronto, Ontario M5S 1H7

Canada Postes 
Post Canada

Žiūrėkite, kad jie jūsų 
sveikinimus gautu
laiku! Jūsų giminių bei draugų Kalėdos 

nebus jaukios be sveikinimų ir dovanų. 
Pasistenkite, kad jie tai gautų laiku. 
Išsiųskite laiškus, atvirukus ir 
gerai įvyniotus siuntinius iki 
žemiau nurodytų datų.

Paskutinės datos Į užjūrius:

Pasiteiraukite savo pašto įstaigoje apie siuntų kainas. 
Neužmirškite įrašyti pašto kodo numerio siuntėjo adrese, 
įsidėmėkite! Jūsų atvirukiniai sveikinimai giminėms bei 
draugams Kanadoje ir JAV-se privalo būti užlipinti, 
aprūpinti pašto ženklais (8 et. trečio klasė).
Paskutinės datos siuntoms Kanadoje:

Kraštai
Laiškai
Užlip. atvirukai

Spaudiniai 
Neužkl. atvirukai 
oro paštu

Siuntiniai 
oro paštu

Britanija, S. Airija 
Airija

Grd. 15 Grd. 1 5 Grd. 8

Europa Grd. 8 Grd. 8 Grd. 3
Argentina ir Paragvajus Grd. 8 Grd. 8 --------- s

Haiti, Neth. Ant., Kuba Grd. 3 Grd. 3 —

P. Amerika ir V. Indija Grd. 8 Grd. 8 Grd. 3
Afrika Grd. 8 Grd. 8 —

Azija Grd. 8 Grd. 8 ■-----------------

Okeanija (Australija, 
N. Zel.)

Grd. 8 Grd. 8 —

gruodžio 13 ( užmiesčiuose), gruodžio 17 ( miestuose)

Neužmirškite įrašyti pašto kodo numerį prieš išsiųsdami
PLJS valdyba



Artojas, kuris tapo Lietuvos žvaigžde A. Kalnius

Dr. Juozo Girniaus monografija apie profesorių Pranų Dovydaitį
Seneliai mums sako, moko mus 

kas dieną,
J»i rasi du zuikius, tai vykis tik 

vieną.
Nes. jei į abudu sykiu tu iššausi, 
Tikrai už godumą nė vieno negausi.
Šitą pasakėčios posmą išmo

kau. dar tebebūdamas mokyk
loje. ir jau buvau suspėjęs ją 
pamiršti Beskaitydamas J. Gir
niaus monografiją apie Praną 
Dovydaitį, vėl jį atsiminiau. 
Mat. man atrodė neaišku, kas 
čia dabar bus rašoma — asmens 
biografija ar kokia istorijos ir 
aplinkos sudėtinė. Atsiminęs šią 
pasakėčią, tariausi atradęs stip
rų motyvą papeikti autoriaus už
mojį rašyti knygą abiem ran
kom — viena istoriją, kita bio
grafiją. atseit, šauti du zuikius 
iš karto Betgi, kai užvožiau pa
skutinį puslapį ir Prano Dovy
daičio figūra iš šios sudėtinės 
išniro tartum didingas Michel
angelo Dovydas, savo aštriu 
žvilgsniu įsirėmęs į biblinį filis- 
tiniečių milžiną, kurį jis ryžosi 
nudėti savo mėtykle, mano di
daktiniai pasakėčios motyvai su
bliūško. Vadinasi, Juozas Gir
nius. kaip geras šaulys, nušovė 
abudu zuikius vienu gaiduko pa
spaudimu.

Nors eilinis pilietis, skaityda
mas knygą, turi savo nuomonę, 
bet ji dažnai yra nieko nepasa
kanti autoriui ir apgauli pačiam 
skaitytojui. Antai, man atrodė, 
jog ši knyga yra gerokai per
krauta medžiaga, bet kai aš tą 
krūvį užsimečiau ant pečių, pa
sijutau gerokai praturtėjęs. O 
autoriui atvirkščiai, labiau rū
pėjo faktų gausa, negu, sakysim, 
puošnus ir taupus žodis. Jis apie 
Pi. Dovydaitį pats kalba daug ir 
leidžia kitiems kalbėti. O tai ne
kantriam skaitytojui paįvairinia 
skait-mą ir suprantamiau iš
sprendžia uždavinį, nepralei
džiant ne vieno neatsakyto 
klau.-imo

Netenka stebėtis, kad auto
rius savo buvusiam mokytojui 
nepagaili širdies, gero žodžio, 
bet kartu, kur reikia, jis jį ištie
sina. nulegendina ir pateikia 
skaitytojui tokį, koks jis iš tik
rųjų buvo. Vadinasi, jis stengia
si jį vertinti objektyviai, neut
raliai, žvelgdamas iš laiko per- 
spektvvos Visa tai jo knygai su
teikia tam tikro pirmaeilišku- 
nlo.

J. Girniaus knygos išviršinis 
pavidalas, kurį jai nužiedė dail. 
Danguolė Stončiūtė, yra labai 
simpatiškas savo kuklumu, leng
va n neperkrauta sandara. Gal 
tik vidine tekstų struktūra galė
jo būti šiek tiek pagyvinta ryš
kesnėmis antraštėlėmis, skirs
nelius pažyminčiomis raidėmis 
ir šiek tiek platesniais bei har- 
moningesniais tarpais tarp ant
raštėlių ir tekstų.

\ ienų žodžiu. J. Girnius, ži
no nas autorius ir kitų knygų, 
ateitininkų sendraugių užmojį 
išleisti ateitininkų tėvo mono
grafiją įvykdė be priekaištų, ati
duodamas, kas Dovydaičio — 
Dovydaičiui, kas skaitytojo — 
skaitytojui. Netenka abejoti, 
kad skaitančioji visuomenė au
toriui ir leidėjui už tai yra dė
kinga. Knyga yra rekomenduo
jama visiems. Jei kas nesidomės 

Vaikų laikraščio "Eglute" 25-rių metų sukakčiai paminėti Klevelande buvo 
surengtas koncertas. Iš kaires: akompaniatorius R. Babickas, sesuo Igne Ma- 
rijošiutė (leidėju atstovė!, sol. G. Čapkauskiene, pianistas Vyt. Puškorius. 
Dalyvavo apie 200 klausytojų Nuotr. V. Bacevičiaus

(Canadian dirt cffLem oriais £t&
176 LAKESHORE ROAD WEST 

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

LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bonk ot 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 paminklų.

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

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529
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pačiu Dovydaičio asmeniu, tam 
galės būti įdomu susipažinti su 
ano meto lietuvių ideologine is
torijos slinktimi ir aplinkos įta
komis.

>!< >1'
• Gal giliųjų amžių lemties ve
dini, gal paslaptingų jausmų vi
liojami, o gal kitų motyvų žadi
nami, lietuviai, atsidūrę girioj, 
jaučiasi, “kaip danguj ar rojuj”. 
Kas yra giria, kad ji taip kiek
vieną žavi ir saviep traukia? Ko
dėl A. Baranauskas, besidžiaug
damas Anykščių šilelio gyvata, 
nukeliavo į vyskupo sostą, kodėl 
Maironis apraudojo vėjo laužia
mą girios medį, kodėl M. Vait
kus ėjo į miško tankmę jieškoti 
lentų savo karstui, kodėl ūžė so
dai ir giraitės J. Baltrušaičiui...?

Gerai, kad monografijos auto
rius aprašė Kazlų Rūdos girias, 
kurių gaudimas bus užbūręs 
ir Pr. Dovydaičio sielą. Argi ne 
per šių girių kemsynes išbrido 
ir jis į savo asmens poaugščius? 
Juk ir jam giria, kaip ir visiems 
gamtos karaliams, ar tik nebus 
tapusi pirmaprade Dievo Evan
gelija? Nes kiekvienas girios 
medis ir kiekvienas jos gyvis 
juk yra Viešpaties žodis: tebū
nie eglė, tebūnie beržas, uosis; 
ąžuolas, klevas .. . , tebūnie že
benkštis, voverėlė . .. , tebūnie 
genelis, tetervinas, gegutėlė . . . 
Ir tie žodžiai tapo kūnais.

Nevisi geba šiuos žodžius skai
tyti. Dovydaičiui gi miškų evan
gelija, matyt, smigte smigo į 
širdį. Antai, kartą, užlipęs į 
Kirdeikių piliakalnį ir apžvel
gęs apylinkės panoramą, ją pa
milo ir geidė čia būti palaidotas, 
o ant jo kapo būtų įrašyta: “At
eikite ir pamatykite Dievo dar
bus, kokius padarė mūsų tėvy
nėje“.

Sakyčiau, kad šv. Pranciškus 
Asyžietis pačia tikriausia pras
me buvo gamtos karalius. Geras 
karalius, rūpestingas, gailestin
gas ir mylįs savo valdinius. Kaž
kodėl man atrodo, kad juo buvo 
pasekęs ir Dovydaitis. Tai kas, 
kad jis nesukūrė saulei giesmės 
ar poemos gamtai. Bet jis orga
nizavo “Gamtos Draugo” eks
kursijas, kurios buvo tapusios 
gyvu ryšiu tarp jų dalyvių ir 
gamtos. Per gamtą jis vedė ir 
savo jaunuosius draugus į augš- 
tumas, į kalnus, kildino į debe- 
sis.. .

“O Jugend, o schoene Rosen- 
zeit" P. Dovydaičio laikais buvo 
vokiečių kalbos tema rašto dar
bui aštuntokams vienoje lietu
viškoje gimnazijoje. Beskaityda
mas monografiją, šią temą pri
siminiau ir pamaniau, kad jau
nystė lik tam tikra prasme pri
mena rožių žydėjimo laiką. Kal
bant simboline prasme, jaunuo
lio Dovydaičio gyvenimo kelyje 
rožės žydėjo, bet nekvepėjo. Jis 
veikiau jaunystę suprato, kaip- 
V. Kudirka:

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio 
grūdus

Ir dirvos neapleisk! Tuomet, kada 
jausi,

Kaip kūns ima stingti, dvasia 
jau apsnūdus,

Vėlu juk prie darbo: ne sėsi, 
ne pjausi

Taigi į darbą, kol dvasia dar 
neapsnūdus!

Tartum paėmęs jauną Dovy- 
daituką už rankos Runkių kai
melyje, penkiolikos vaikų šei
moje vyriausiąjį (1886. XII. 2), 
autorius vedžioja po Kazlų Rū
dos miškų masyvą, varganais jo 
jaunystės keliais, dūminės pir
kios pasieniais, per ganyklas ir 
lankas, pristatydamas jį skaity
tojui piemenuko drabužiuose, 
vėliau, kaip pusbernį, ariantį 
dirvas, prie žagrės prisitaisiusį 
knygą ir metantį į ją žvilgsnį po 
žvilgsnio, bejieškantį šviesos, 
kuri jam jau buvo pradėjusi 
smilkti nuo jaunų vaikystės die
nų. šitaip jis jį perveda per mo
kyklas, per egzaminų krūvas, 
kuriems jis pats pasiruošia, nie
kieno nepadedamas, ir, ekster
nu juos išlaikęs, gauna brandos 
atestatą. Toliau seka Maskvos

Hamiltono “Aukuro" aktoriai, suvaidinę Andriaus Norimo komediją "Klevų alėja” daugiakultūriame teatrų fes
tivalyje Toronte lapkričio 7 d. Viduryje — rež. E Kudabienė ir komedijos autorius A. Mironas Nuotr. B. Tarvydo

Aš nesu nulaužta šaka...”
Literatūros popietė su rašytoja Birute Pūkelevičiūte

N.P. Marijos vienuolijos veik
los rėmėjai Toronte metiniam 
savo renginiui šiemet pakvietė 
aktorę, režisorę, poetę bei ra
šytoją Birutę Pūkelevičiūtę iš 
Čikagos. Lapkričio 20 ji pana
šaus vakaro programą atliko Ha
miltone, o lapkričio 21 — To
ronto Prisikėlimo salėje. Turė
dama prieš save gausią audito
riją, viešnia pasirodė kaip gy
vastinga, kūrybiškai šakota ir 
sudėtingų atspalvių asmenybė.

Įvadinį žodį apie ją tarė se
suo Ona Mikailaitė, taip pat po
etė. Pradžioje B. Pūkelevičiūtė 
paskaitė ištraukų iš eiliuotos po
emos vaikams. Tai sritis, kurio
je autorė ne tik lengvai eiliuo
ja, bet ir laisvai skrajoja su la
kios vaizduotės debesimis, ne- 
nutoldama nuo vaikų psicholo
gijos. Iki šiol autorė vaikams 
yra davusi net šešias knygas, 
vieną net pati iliustravusi.

Nesvetima B. Pūkelevičiūtei 
ir suaugusių poezija, kurion ji 
įžengė su pirmuoju rinkiniu 
“Metūgės” 1952 m. (išleido To
ronte p. Januševičius). Kaip ak
torė, ji puikiai skaitė minėto 
rinkinio ištraukas.

Žymiai plačiau nei poezijoje 
autorė pasireiškė prozoje. Yra 
parašiusi tris romanus: “Aštuo- 
ni lapai”, “Rugsėjo šeštadienis” 
(išverstas į latvių kalbą), “Naujų 
Metų istorija”. Ištraukų ji ne
skaitė, bet papasakojo, kaip pir
mą kartą gavo “Draugo” premi
ją. Tada ji gyveno Montrealyje. 
Kad niekas neatspėtų autorės, ji 
nuvyko į Bostoną ir iš ten pa
siuntė rankraštį “Aštuoni la
pai” (anksčiau buvo pavadintas 
“Didžioji savaitė”). Buvo pasira
šiusi slapyvardžiu “Ignis fatu- 
us”. Gavusi $1000 premiją, no
rėjo grąžinti pirmąjį pavadini
mą, bet jau buvo pervėlu.

Gyvendama Čikagoje, B. Pū
kelevičiūtė palaikė ryšius su 
prel. M. Krupavičium (abu dzū
kai). Kartą pastarasis paklausęs, 
ar kunigai neprašę ko nors pa
keisti romane. Ji pasakiusi, jog 
buvo prašyta pakeisti žodį “sa
kramentas” (žagai'ėliai buvę ska
nūs — kaip sakramentas; autore 
pakeitusi į “bažnytinę plotką”). 
Prelatas tuomet pasakęs: “Tu 
neturi principų”. Autorei betgi 
rūpėję, kad nebūtų sukliudytas 
romano išleidimas . . . Vėliau, 
kai autorė kurį laiką turėjo do- 
vaninę parduotuvę Čikagoje, 
prel. M. Krupavičius buvo daž
nas knygų pirkėjas. Jau sirgda
mas jis atsiuntė iš kitų gautas 
dovanas (dėžę žagarėlių) B. Pū- 

universitetas, kuriame jis, skai
tydamas “gyvenimo knygą ... 
laps į lapą”, pasiekė tokį žinijos 
laipsnį, kuris įgalino pasodinti 
jį į redaktoriaus kėdę, nuvesti į 
gimnazijos direktoriaus kabi
netą, įrikiuoti į Vasario 16 akto 
signatarų eiles, tapti ministeriu

ATSIŲSTA
Stasys Džiugas, KIŠKUČIO VAR

DINĖS II laida. Eilėraščiai vaikams, 
iliustruoti VI. Stanėikaitės. 58 psl. 
minkštais viršeliais. Kaina nepažy
mėta. Lietuviškos Knygos Klubo lei
dinys. Čikaga, 1976 m. Leidėjų adre
sas: 4545 West 62rd St., Chicago, Ill. 
60629. USA.

Algirdas J. Kasulaitis, LITHUA
NIAN CHRISTIAN DEMOCRACY. 
Emblem design by A. Kulpa. Išleido 
1976 m. Lietuvių Krikščionių Demo-

kelevičiūtei su užrašu “sakra- 
mentas”.. .

Kai buvo.ruošiamasi su kun. 
A. Kezių, SJ. filmuoti prel. M. 
Krupavičių, šis ilgai atsisakinė
jo. Tuo reikalu B. Pūkelevičiū
tei teko su prelatu susirašinėti. 
Ji vieną laišką jam taip adresa
vo: “Rt. Rev. Msgr. M. Krupa
vičius”. Savo pavardę siuntėja 
įrašiusi įprastine forma. Prela
tas atsakė: gerai, kad netapai 
Miss Pūkelevičius, bet man už
dėjai žydišką jarmulkę; mano ti
tulas tiktai “kun.”.

Autorė beveik visą laiką svy
ravusi tarp literatūros ir teatro. 
Literatūrą ji palygino su oficia
liu vyru, kuris teikia prestižą, 
kartais ir pinigų duoda, o teat
rą — su mylimuoju. Pastarajam 
ji skyrusi daug daugiau pastan
gų, laiko ir net lėšų. Jeigu 
tiek pastangų ji būtų skyrusi 
literatūrai, derlius būtų buvęs 
kitoks. Teatras ją traukia ypač 
dėlto, kad čia žmogus pasineri į 
plazdantį gyvenimą, dirbi su gy
vais žmonėmis, kalbi į juos. Li
teratūroje susitikimai su žmonė
mis esą reti. Tokio pobūdžio su
sitikimas kaip šiandieną esąs 
dvyliktas. Visdėlto pastaruoju 
metu autorė prisiglaudusi dau
giau literatūroje.

Autorė dirbusi ir filmo srity
je. paruošusi plokštelių. Jos ke
li bendradarbiai jau esą mirę, 
tačiau jų balsai ir kūryba pasi
liko. Geriausias filminis jos kū
rinys esąs “Aukso žąsis”, kurin 
įdėta nepaprastai daug darbo. 
Priekaištas, kad tai brolių Gri
mų pasakos pasisavinimas, esąs 
nepagrįstas. Skolinti esą tik mo
tyvai. bet visa kita yra jos kūry
ba. Tai praktikuojama visame 
pasaulyje. Be to, kas yra skolin
ta, “Aukso žąsyje" pažymėta. 
Filmo sritis tuo dėkinga, kad 
jon subėga ir. teatras, ir litera
tūra.

Knyga apie Lietuvą angly kalba 8
"LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY" |

by A. J. Kasulaitis g
ši, tik iš spaudos išėjusi, 268 psl., iliustruota Europos-Lietuvos žeme-

lapių bei nuotraukomis knyga yra Lietuvos valstybės kūrimo, jos nepri- m 
klausomo gyvenimo bei vėliau mūsų tautos kančių istorinė iškarpa. Ji Jį 
įdomi ir naudinga visiems, o ypač tiems anglų kalbg vartojantiems lie- R 
tuviams, kurie norėtų savo tėvų krašto praeiti arčiau pažinti. t

Knygos autorius Algirdas J. Kasulaitis, mokslus baigęs JAV, žino- g 
mos kaip redaktorius, publicistas, krikščionių demokratų veikėjas, ilga- m 
metis VLIKo bendradarbis. ‘ Jį

Knyga — Leono XIII Fondo leidinys skoningai išleista, tinkama ir. R 
dovanoti (jaunimui ir amerikiečiams) Kalėdų ar kitom progom. Kaina $4

Gaunamo pas platintojus ir leidėjus: tff

Leono XIII Fondas, 894 E. 223 St., Cleveland, g
Ohio 44123, USA g

pirmininku ir pagaliau univer
siteto profesorium.

Šitaip jaunystėje apsišarvavu
sį mokslu ir net tapusį žinijos 
pirmūnu autorius parodo Dovy
daitį, plušantį Lietuvos dirvo
nuose, kurių knygos sutiktuvių 
rėmuose neįmanoma aprėpti. 
Taigi tenka tik šį tą paliesti lyg 
prabėgomis. ‘ (Bus daugiau)

PAMINĖTI
kratų Leono XIII fondas. 244 psl. 
minkštais viršeliais. Kaina $4. Spaus
dino "Draugas”, 4545 63rd St., Chi- 
chago, III. 60629, USA.

METMENYS 31, kūryba ir anali
zė. 1976 m. Literatūros žurnalas, re
daguojamas Vytauto Kavolio, leidžia
mas "Metmenų" bendrovės, šio 192 
psl. numerio kaina — $3. Gaunamas 
pas administratorę M. Daškevičienę, 
3308 W. 62nd PL, Chicago, 111. 60629, 
USA.

įdomios buvo viešnios pasta
bos apie rašytojų išeiviškumą. 
Esą daug kas sako, išeivijos ra
šytojai tėra nulaužtos šakos. “Aš 
nesu nulaužta šaka; esu tik ki
taip išaugusi”. Ir aplamai išei
vija nėra nulaužta šaka. Pasak 
Solženicino, rusai vaizduoja iš
eivius kaip varganus restoranų 
tarnautojus, taksių vairuotojus 
ir pan. Bet dabar taip nėra. Mū
sų išeivija yra tikrosios tautos 
filosofijos ir gyvybės puoselė
toja. Ir rašytojas išeivijoje gali 
išaugti, subręsti, jeigu turi ta
lento ir veržlumo. Laisvė teikia 
daugiau galimybių nei vergija.

Esą žmonių, kurie sako, kad 
žuvusieji mūsų didvyriai yra be
prasmis dalykas, neteikiąs jo
kios naudos. Tai kirminų ir did
vyrių priešingybė. Kirminas yra 
nepajėgus įžvelgti metafizinių 
augštumų. Tokiam belieka saky
ti: “Sėskis prie stalo, suvalgyk 
savo kiaušinienę, išgerk saldžią 
kava ir iš kuklumo bent paty
lėk”'.

Vėlinės ir lietuviški jų papro
čiai yra didžio susikaupimo die
na, atnaujinanti ryšį su žuvu
siais didvyriais. Mūsų tauta sun
kiomis valandomis Vėlinėse ran
da dvasinę atramą.

Lyg ir pratęsdama savo mintį, 
rašytoja su dideliu įkvėpimu iš 
atminties deklamavo vieną nau
jausių savo kūrinių “Rauda”. Su 
kanklių palyda kūrinys skambė
jo ne tiek graudumu, kiek per
gale.

Antroje vakaro dalyje rašyto
ja savo klausytojams papasako
jo savo jaunystės kelią iki gim
nazijos užbaigimo Kaune. Savo 
atsiminimus ji taip moka apipa
vidalinti, atrinkti, stilizuoti, kad 
pats pasakojimas tampa litera
tūriniu kūriniu.

Visas šis vakaras buvo malo
ni kultūrinė atgaiva. R.
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□ TOMĖJE VEIKLOJE
KAUNO M. K. ČIURLIONIO DAI

LĖS MUZĖJUJE įdomią parodą su
rengė dvi keramikės — P. Čeka- 
nauskaitė-Genienė ir B. Jociūtė-Mi- 
kulevičienė, sutelkusios paskutinio 
dvidešimtmečio savo darbus — de
koratyvines vazas, plokštes, lėkštes, 
suvenyrus, gintaro ir sidabro pa
puošalus.

LIETUVOS TEATRO DRAUGI
JOS aktorių namuose Vilniuje įvy
ko baigminė respublikinės apžiūros- 
konkurso konferencija, įvertinusi 
jaunųjų teatralų darbą. Kultūros 
ministerijos diplomai buvo paskirti: 
Kauno dramos teatro rež. J. Vaitkui 
ir aktorei L. Lepeškaitei, Vilniaus 
dramos taatro aktoriams E. Gabrė
naitei, R. Ramanauskui, A. Večers- 
kiui, Panevėžio dramos teatro akto
rei R. Kairytei, Vilniaus jaunimo 
teatro aktoriams A. Babkauskui, D. 
Overaitei, K. Smoriginui, A. Stor
pirščiui, Klaipėdos dramos teatro 
aktoriui R. Nedzveckui, Vilniaus 
operos solistams G. Apanavičiūtei ir 
A. čypiiui, baleto šokėjams J. Kata
kinui ir A. Semionovui, Vilniaus ru
sų dramos teatro aktorei S. Atamaš- 
kinai, Kauno muzikinio teatro balet- 
meisterei L Ribačiauskaitei ir sol. I. 
Bukauskaitei. Savaitraščio "Litera
tūra ir Menas” premiją jaunam re- 
žisoriui už brandžiausią originalios 
dramaturgijos pastatymą laimėjo 
kaunietis J. Vaitkus, režisavęs K. 
Sajos "Medinius balandžius”, savo 
paties ir J. Vaitkevičiaus "Svajonių 
piligrimą”.

ŠEŠIOLIKTĄJĮ SCENOS VETE
RANU SĄSKRYDI Vilniuje apžval
giniu pranešimu pradėjo Lietuvos 
Teatro Draugijos veteranų skyriaus 
pirm. N. Vosyliūtė - Dauguvietienė, 
šiemetinius sukaktuvininkus sveiki
no meno reikalų valdybos viršinin
kas R. Jakučionis. Antrojoje daly
je apie aktorių K. Glinskį kalbėjo 
teatrologas A. Vengris, atsiminimais 
apie R. Juknevičių dalijosi S. Nose- 
vičiūtė, apie K. Inčiūrą — poetas 
E. Matuzevičius, aktoriai B. Raubai- 
tė ir A. Mackevičius. Keletą liaudies 
dainų bei operų arijų padainavo Vil
niaus operos solistai T. Macelytė ir
A. Daunoras. K. Inčiūros eilėraščius 
skaitė J. Valančienė, Žemaitės mo
nologą iš jo dramos "Žemaitė" —
B. Raubaitė.

DAIL. STASYS KRASAUSKAS lai
mėjo valstybinę 1976 m. Sovietų Są
jungos meno premiją už 36-šių gra
viūrų ciklą "Amžinai gyvi”, skirtą 
zuvusiems sovietų kariams II D. ka
re. 1965 m. jis yra laimėjęs respub
likinę premiją, gavęs bronzos meda
lį tarptautinėje Leipcigo knygų pa
rodoje už iliustracijas E. Mieželai
čio "Žmogui".

MYKOLAS ROEMERIS, teisinin
kus, Kauno universiteto profesorius 
ir rektorius, mirdamas 1945 m. va
sario 22 d., paliko keturių dešimčių 
tomų dienoraštį, pradėtą 1911 m. 
sausio 1 d. Paskutinis įrašas buvo 
padarytas prieš pat mirtį — 1945 m. 
vasario 18 d. Pirmoji dienoraščio 
dalis, apimanti 1911-32 m., saugoma 
Mokslų Akademijos rankraštyne, 
o antroji (1933-45) m. — Vilniaus 
universiteto rankraštyne. Testamen
te padarytu pareiškimu velionis sa
vo dienoraštį leido skaityti praėjus 
25 metams nuo jo mirties. Jo bū
dingesnes ištraukas, išverstas iš len
ku kalbos, žurnalo "Kultūros Ba
rai” 10 nr. paskelbė Vincas Martin
kėnas. Persikėlęs 1920 m. iš Kauno 
j Vilnių, S. Roemeris 1921 m. lie
pos 3 d. rašė: '‘Myliu Lietuvą ir ne
sigailiu, kad į ją grįžau. Myliu la
biau už Lenkiją ir visdėlto savo 
sieloje jaučiu dvilypumą, nes vi
suomet esu lenkiškas lietuvis ir lie
tuviškas lenkas, dviejų formacijų ir 
pradų — lietuviško ir lenkiško — 
vaisius . . ." Paskelbtose ištraukose 
yra aprašomos M. K. Čiurlionio lai
dotuvės, Lietuvių Dailės Draugijos 
parodos Vilniuje, Vydūno paskaita, 
rektoriavimo pradžia Kauno univer
sitete, ryšiai su Lenkijos mokslinin
kais, K. Būgos dešimtųjų mirties 
metinių minėjimas 1934 m. gruodžio 
9 d. Kauno universiteto aktų salė
je. 1945 m. vasario 16 d. įrašas lie
čia artėjančią mirtį: "Man labai ne
gera, tik nenoriu gąsdinti žmonos 
Jadvygos ir mėginu dėtis sveikas, 
lyg nieko baisaus. Tačiau atrodo, 
kad dideliais žingsniais artinuosi 
prie mirties. Pačiam man mirtis ne
baisi, tik bijau jos dėl savo šeimos, 
kuriai esu vienintelis pragyvenimo 
šaltinis . ..” Paskutinis įrašas vasa
rio 18 d skirtas jį aplankiusiems 
svečiams, paskutiniam pasivaikščio
jimui Vilniuje.

VILNIAUS TELEVIZIJA trans 
liuoja laidą "Įžymūs kultūros ir me
no veikėjai”. Viena transliacija buvo 
skirta dramaturgui ir teatro veikėjui 
Gabrieliui Landsbergiui - Žemkalniui 
(1852 1916). Pokalbyje dalyvavo ar
chitektas V. Žemkalnis ir Vilniaus 
universiteto docentė P. Česnulevi
čiūtė.

PASAULINIAME GINEKOLOGŲ 
KONGRESE Meksikoje dalyvavo 
Kauno medicinos instituto prorekto
rius V. Sadauskas.

SĄJUNGINIAME ŽEMĖS ŪKIO 
kino filmu festivalyje Kuibyševe II 
laipsnio diplomą laimėjo Lietuvos 
kino studijos kūrinys "Kova su pikt
žolėmis”. Syrzanės kombainų ga
myklos prizas paskirtas lietuviš
kam filmui "Melžimo aikštelėje", 
kurį vertintojai pripažino geriausiu 
gyvulininkystės mechanizavimo sri
tyje. V. Kst.

FILADELFIJOS LIETUVIUS į li
teratūros vakarą pakvietė M. K. 
Čiurlionio namų valdyba. Su savo 
kuriniais jų laukė rašytojai: Aloy
zas Baronas iš Čikagos, Paulius Jur
kus iš Niujorko, Antanas Vaičiulai
tis iš Vašingtono ir Antanas Gus
taitis iš Bostono. Dalyvių supažindi
nimą su svečiais rašytojais atliko ir 
jų kūrybos pavyzdžių pateikė Roma 
česonienė, Julija Jurskienė, Anta
nas Dambriūnas. Įvadinį tekstą 
jiems buvo paruošęs rašytojas V. 
Volertas Patys rašytojai skaitė: P. 
Jurkus — pirmąją “Juodvarnių” 
giesmę, A. Gustaitis — feljetoną 
"Izidoriaus Kirkilo drama”, A. Ba
ronas —- 13 aktualių humoristinių- 
eilėraščių. A. Vaičiulaitis — tikrą 
istoriją iš mažo Lietuvos miestelio 
gyvenimo "Aš padainuosiu dainų 
dainų dainelę”. Sol. Ona Pliuškonie- 
nė padainavo Čaikovskio, Griego, 
Jurgučio, Dvariono, Raudonikio, 
Barkausko, Šopeno dainų, fortepi
jonu palydėta Angelės Kaulinytės.

ČIKAGOS LIETUVIAI penktųjų 
mirties metinių proga akademija ir 
koncertu pagerbė generalinį Lietu
vos konsulą a.a. dr. Petrą Daužvardį. 
Minėjimą suorganizavo A. Kezio, SJ, 
vadovaujamas Lietuvių Foto Archy
vas ir Jaunimo Centras. Garbaus ve- 
lionies nuopelnus nušvietė buvęs il
gametis jo sekretorius ir padėjėjas 
Lionginas Labanauskas, JAV gimęs 
ir augęs lietuvis. Koncertinę St. 
Šimkaus, A. Kačanausko, L. Šimu
čio, jn., P. V. Sarpaliaus, Br. Bud- 
riūno, V. Klovos ir V. Marijošiaus 
dainų programą atliko solistai Al
girdas Brazis ir Dana Stankaitytė 
su akompaniatorių muz. A: Jur- 
gučiu. Minėjimą užbaigė kun. Al
gimanto Kezio, SJ, paruoštas filmas 
"Dr. Petras Daužvardis". Spalvotas 
20 minučių filmas pradedamas ve- 
lionies deimantinės amžiaus sukak
ties minėjimu 1971 m., prieš pat 
mirtį, ir baigiamas laidotuvėmis. 
Filme apie gcn. konsulo dr. P. Dauž- 
vardžio nuopelnus Lietuvai prabyla 
a.a. Leonardas šimutis, jį papildo 
velionies našlė J. Daužvardienė. Nu- 
filmuotas ir paties dr. P. Daužvar- 
džio žodis, jo apsilankymas Čikagos 
skautų Kaziuko mugėje, susitikimai 
su visuomenininkais, diplomatais, 
žymesniaisiais ir eiliniais lietuviais. 
Pateikiama įdomios dokumentinės 
medžiagos, retų nuotraukų, laikraš
čių iškarpų. Kun. A. Kezys, SJ, šiuo 
filmu praturtino dokumentikos rin
kinį LF Archyve. Filmo mecenatai 
— dr. M. Vygantas su žmona Aus
te, rėmėjai — John G. Evans su sū
num, Čikagos lietuvių moterų klu
bai', Lietuvos vyčiai, Lietuvių Pre
kybos Rūmai. Ttfitanas ir Konstan
cija Stankai, Midlando taupymo ir 
skolinimo bendrovė.

B A L T I E T I Š K U J U STUDI
JŲ DRAUGIJA “Association for the 
Advancement of Baltic Studies” pra
dės leisti žiniaraštį "AABS Newslet. 
ter”, papildantį žurnalą "Journal of 
Baltic Studies". Pagrindinis naujojo 
žiniaraščio tikslas — informacija na
riams ir kitiems asmenims apie Bal- 
tietiškųjų Studijų Draugijos bei su 
ja susijusių organizacijų veiklą. Ži
niaraščio formatas ir turinys paaiš
kės b J nusistovės ateityje. Pradžio
je numatoma skelbti: įvyksiančias 
konferencijas, simpoziumus, susirin
kimus, trumpas žinias bei praneši
mus apie tokius renginius, adresus 
ir informaciją apie tiesiogiai ar ne- 
tesiogiai su baltietiškom studijom 
susietas” organizacijas, šaltinius sti
pendijoms, vykdomus mokslinius 
projektus, trumpus pranešimus apie 
knygas ir straipsnius, reikšmingus 
baltietiškoms studijoms, asmenines 
pastabas, klausimus bei komentarus 
apie Baltietiškųjų Studijų Draugiją 
ir aplamai tokias studijas. Siunčia
ma medžiaga turi būti trumpa, grįs
ta faktais. Redaktoriai rezervuojasi 
teisę trumpinti ilgesnius rašinius. 
Draugijos nariai žiniaraštį gaus ne
mokamai. o visiems kitiems jo meti
nė keturių numerių prenumerata 
kainuos $5. Pirmasis numeris bus iš
leistas prieš š.m. gruodžio 1 d. Pre
numeratų laukiama šiuo adresu: 
AABS Newsletter, 366 — 86th 
Street, Brooklyn, N.Y. 11209, USA.

DAILININKU DRAUGIJA "Mo
dern Artists Guild” Niujorke, Ber
gen Community muzėjuje, spalio 27 
d. atidarė iki gruodžio 3 d. truksian
čią parodą, kurioje dalyvauja ir 
dail. Aleksandra Vitkauskaitė-Mer- 
ker. Jos kūrybai atstovauja ketu
rios šešių pėdų augščio skulptūros 
ir vienas paveikslas su nutapytu 
lietuvišku koplytstulpiu.

SUSITIKIMĄ SU KAZIU BRA- 
DŪNU Dievo Apvaizdos parapijos 
kultūros centro vestibiulyje suren
gė LB Detroito apylinkės valdyba. 
Svečias iš Čikagos atvyko su glėbiu 
didesnių ir mažesnių savo poezijos 
knygų, iš kurių skaitė tik po vieną 
ar porą eilėraščių, juos papildyda
mas atsiminimais, kuriuose nebu
vo užmiršti ir vadinamieji žeminin
kai. Jų užuomazga, esanti Kaune, 
susieta su J. Brazaičiu, V. Mykolai- 
čiu-Putinu, V. Mačerniu, P. Jurkum, 
E. Matuzevičium. Literatūros vaka
ro dalyviams K. Bradūnas parodė 
iš Lietuvos išsivežtą poezijos rinki, 
nėlį "Pėdos arimuose", išleistą oku
pacijos metais, bet nepasiekusį skai
tytojų. Šiuo metu jis jau yra paruo
šęs spaudai naują eilėraščių rinkinį 
"Alkana kelionė” ir jam suradęs 
leidėją.
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REAL ESTATE LTD. Perkant ar parduodant 
1072 Bloor St. W. nekilnojamą nuosavybę 
Tel. 534-9286 visada Jums

sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

S'' T°ronfo' °nr • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 10 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10 -3 E term, indėlius 1 metų 9’/«%
Antradieniais 10 - 3 Ę pensijų ir namų s-tas 8’4%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 8% 
Ketvirtadieniais 10 - 8 | depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9 - 1 = asmenines 9’/j%
Sekmadieniais 9.30 - 1 E nekiln. turto 9’/2%

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

Nemokama vijų nariu gyvybėj drauda pagal jantaupų dydį iki $2,000, 
ajmeninių paskolą, 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.

FQFNKIK "ONTARI° TRUST REAL ESTATE'■ utHliUO įstaigos vedėjas 

patarnauja visuose nekilnojamo 
turto reikaluose

Telefonas 

533-4414

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

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

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas
• Visi automobiliu 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 pajamas
• 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
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai

RADIO AND TV
•»< į " “ * < *- SALES AND SERVICE 

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

1000 College St. * LE 1-3074 • s«v. p. utbaih

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 mylia, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Whorton Glen 

gatve tiesiog j garažų.

• Sųžiningoi atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Springbank, Londone, Ont., pirmos vietos ir naujo rekordo laimėtoją DA
NUTĘ VALAITYTĘ sveikina šių lenktynių įsteigėjas ir dabartinis pirmi
ninkas dr. Bill Mc Innis. Jos kairėje — treėiavietė K. Prosser iš Brock 
universiteto, o dešinėje (pridengta) — anlravietė P. Neppel iš Iowa vals
tijos, trijų mylių pasaulinio rekordo laimėtoja. Si nuotrauka buvo įdėta 
didžiajame Londono dienraštyje “The London Free Press”

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Po premjero P. E. Trudeau 
kalbos radijas ir televizija taip 
pat perdavė opozicinių partijų 
vadų žodį, įrašytą prieš kalbą. 
Dėl šios priežasties jų komenta
rai lietė tik kvebekiečių parti
jos laimėjimo priežastis. Progre
syviųjų konservatorių vadas J. 
Clarkas didžiausiu kaltininku 
laiko patį P. E. Trudeau, nes jo 
valdymo laikotarpyje buvo pa
žeista nuoširdaus bendradarbia
vimo dvasia tarp federacinės ir 
provincinių vyriausybių. Pana
šios nuomonės yra ir NDP socia
listų vadas E. Broadbentas. 
Premjerui P. E. Triideau jis pri
kišo atsakomybę už susidariusį 
mitą, kad tėra viena federacijos 
forma, griežtai centralizuota, 
kurią dabar praktikuoja Kana
dos vyriausybė Otavoje. Nauja
sis kredilistų vadas A. Fortinas 
taip pat pasisakė už laisvesnę 
bei lankstesnę federaciją, duo
dančią daugiau laisvės provinci
joms, specifiniams kaikurių Ka
nados sričių poreikiams.

Buvęs liberalų Kvebeko prem
jeras R. Bourassa provincijos 
valdymą jau perdavė kvebekie
čių partijai ir jos vadui R. Lev
esque. Naujoji vyriausybė, nors 
būdama ir su separatistiniu pa
mušalu, prisiekė savo ištikimy
bę Kanados karalienei Elzbietai. 
Nuo 1977 m. sausio 1 d. R. Bou
rassa pasitraukia iš liberalų va
do pareigų. Laikinai jį pavaduos 
G. Levesque.

Valstybinė CBC radijo ir te
levizijos bendrovė buvo papra
šiusi du Montrealio McGill uni
versiteto sociologijos profeso
rius — M. Pinardą ir R. Hamil
toną pravesti viešosios numonės 
tyrimą Kvebeke šios provincijos 
atsiskyrimo klausimu. Panašų 
tyrimą jiedu jau buvo atlikę rin
kiminio vajaus įkarštyje. Tada 
už atsiskyrimą nuo Kanados pa
sisakė 18% apklaustų kvebekie
čių, o šį kartą atsiskyrimui te
pritaria 11%. Atrodo, dėl neti
kėto kvebekiečių partijos laimė
jimo jau spėjo apsigalvoti ir 
nuomonę pakeisti 7% jos rė
mėjų.

Metinis revizoriaus J. J. Mac- 
donellio pranešimas atskleidė 
nerūpestingą federacinės vy- 
riausybęs lėšų panaudojimą 1975 
m. Pvz. vien tik 321.000 valdžios 
tarnautojų įstaigų nuomai buvo 
išleista $249 milijonai, o jų ke
lionių ir persikėlimo išlaidoms 
— $200 milijonų. Be pateisina
mų dokumentų išmokėta $185.- 
500 uždaromai jaunųjų kanadie
čių organizacijai “Company of 
Young Canadians’’. Tarptautinė 
Kanados agentūra išleido $828.- 
000 laivui, kuris turėjo kainuoti 
tik $175.000 ir buvo skirtas Ko
lumbijai. Kai po įvairių pataisy
mų tas laivas pagaliau buvo per

duotas Kolumbijai, jos vyriau
sybė jį atsisakė priimti dėl blo
go plūduriavimo vandenyje. 
Skandalu pakvipo revizoriaus J. 
J. Macdonellio aptiktos $10 mi
lijonų išlaidos valstybinėje Ka
nados atominės energijos bend
rovėje. Be atitinkamo atsiskai
tymo ši suma atiduota dviem 
agentam, kurie rūpinosi atomi
nių reaktorių pardavimu P. Kū
lėjai ir Argentinai. Susidaro įs
pūdis, kad jos buvo panaudotos 
kyšiams, įteiktiems minėtų kraš
tų pareigūnams už reaktorių pir
kimą Kanadoje. Revizorius J. J. 
MacdoneUis rekomendavo pa
skirti specialų asmenį, kuris pri
žiūrėtų valdžios atskaitomybę. 
Premjeras P. E. Trudeau betgi 
pasirinko kitą būdą — sudarė 
karališką keturių asmenų komi
siją, kuri išlaidų klausimu turės 
paruošti specialų praneišimą iki 
1977 m. gruodžio 31 d. Už kiek
vieną darbo dieną komisijos na
riai gaus po $250 ir išlaidų prie
dus. Opozicija šį žingsnį laiko iš- 
laidžia delsimo taktika, kuri ne
atneš nieko naujo ir nesumažins 
nereikalingų valdinių išlaidų, o 
tik jas padidins brangiai apmo
kamais komisijos posėdžiais.

Ontario finansų ministeris D. 
McKeough paskelbė finansinius 
ateities planus. Gamybinėms 
mašinoms panaikinamas 7% 
pardavimo mokestis, kuris jau 
buvo laikinai suspenduotas per
nai pavasarį. Tikimasi, kad ofi
cialus šio mokesčio panaikini
mas skatins investuotojus steig
ti naujas gamyklas ir tuo būdu 
padės parūpinti daugiau darbo 
Ontario gyventojams. Šiemeti
nis provincinis pajamų mokestis 
dirbantiems Ontario gyvento
jams paliekamas nepadidintas. 
1977-78 biudžetiniais metais On
tario valdžios išlaidas numato
ma padidinti 9.6%, t.y. $1,2 bi
lijono, o miestų savivaldybės 
gaus papildomą $330 milijonų 
paramą.

Ontario policija teisminėn 
atsakomybėn patraukė 128 To
ronte bei jo apylinkėse gyvenan
čius italus už 0H1P sveikatos 
draudos apgaudinėjimą. Šie as
menys, lankydamiesi Kalabrijo
je, Locrio ir Siderno miesteliuo
se, pateikė sąskaitas už gydymą
si vietinėse ligoninėse. Beveik 
visi teigė, kad jie apsinuodijo 
maistu, o keli kaltę suvertė art- 
ričio priepuoliams. Vidutiniškai 
jiems buvo išmokėta iš sveika
tos draudos po tūkstantį dolerių 
turėtoms išlaidoms padengti. 
Apgaulė paaiškėjo, kai dėl vie
no tokio “ligonio” buvo kreip
tasi į Locrio ligoninę. Iš ten at
ėjo pranešimas, kad ligoninė 
minėto paciento nėra turėjusi. 
Šiuo suktu būdu italai finansavo 
savo keliones į gimtąją Kalabri
ją. Jų byla bus pradėta Toronte 
1977 m. sausio 12 d.

SPORTAS

FLORIDA, Miami Beach namas su baldais, 3 mie
gamaisiais, 2 prausyklom. Centrinis šildymas ir vėsinimas. Garažas 
ir gražus sodnelis (6 vaismedžiai). Pėsčiom 5 minutės iki jūros ir 

prekybos centro. Prašoma $55.000.
Sav, P. Silas, 9324 Byron Ave., Miami Beach, Fla, 33154.

Telefonas 1-305-864-1329

Ateitininkų žinios
Bendros ateitininkų Kūčios bus 

gruodžio 12 d.. 5 v.p.p., Prisikėlimo 
par. salėje. Visi ateitininkai — jau
nučiai, moksleiviai, studentai, sen
draugiai ir ateitininkų tėvai kviečia
mi dalyvauti. Maistas bus pagamin
tas iš anksto, todėl reikia žinoti da
lyvių skaičių. Mokestis suaugusiems
— $3. jaunučiams ir moksleiviams
— $1. Prašome kiek galima anksčiau 
pranešti apie dalyvavimą betkuriai 
iš sekančių rengėjų: B. Čepaitienei 
621-2343. O. Girdauskienei 533 0342. 
O. Gustainienei 445 4521. G. Kakne- 
vičienei 532 6760, A Kuolienei 769- 
7051. Z. Stravinskienei 248-4958.

Moksleivių centro valdyba sudary
ta Klevelande: pirm. Saulius Gyvas, 
vicepirm. Viktutė Lenkauskaitė, 
sekr. Ugnelė Stasaitė, ižd. Vitas Sir- 
gedas. koresp. Andrius Razgaitis, na
rys Rimas Kuliavas. Jaunučių komi
sija: Vida švarcienė ir Marytė Idze- 
lytė. Patarėjas — Paulius Alšėnas, 
dvasios vadas — kun. G. Kijauskas, 
SJ.

Juozas žadeikis, “Ateities'' leidyk
los įgaliotinis ir prof. Pr. Dovydaičio 
monografijos platintojas, prašo visus 
ateitininkus, dar neužsimokėjusius 
už monografiją, kaip galima greičiau 
atsilyginti. Adresas: 6522 So. Rock
well, Chicago, Ill., 60629, USA.

Skautų veikla
• Gruodžio 5, sekmadieni, 11 v.r., 

skautų būkle šaukiamas “Šatrijos” 
ir “Rambyno" tuntų vadijų posėdis. 
Prašoma visus dalyvauti.

• LSS įsteigimo šventės proga lap 
kričio 1 d. į paskautininkės 1. pakel
tos G. Baltaduonienė ir E. Simonavi- 
čienė. Jos visą laiką Toronte buvo 
didelės skautiško judėjimo rėmėjos, 
talkininkės ir vadovės. Sveikiname ir 
linkime dar daug skautiškai darbin
gų metų.

• “Šatrijos” ir “Rambyno’’ tuntų 
tėvų komiteto rengtas bazaras — pa
silinksminimas lapkričio 20 d. buvo 
sėkmingas dalyviais, laimikiais ir 
gera nuotaika. Ačiū visiems, kurie 
parėmė skautiško jaunimo veiklą 
darbu, piniginėmis aukomis, dalyva
vimu. Akademikų skautų-čių globo
ta A. Kezio, SJ, fotografijų paroda 
pobūvį praturtino kultūriniu bruožu.

C. S.

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.

Z3L
GARBENS

R E A L E S T A T E
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 KITU PARDAVIMU 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 į\ ^»<iernintas 6 kambarių 
namas; 2 virtuve PARDUOT mažas įmokėsimas;
arti Bloor gatvės.*
BLOOR — DUNDAS. Krautuvė — nuosavybė ir “Laundromat” vers
las, dviejų miegamųjų butas viršuje; pajamos virš .$16.000 į 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.

VYČIO ŽINIOS
SALFASS suvažiavime lapkričio 

19-20 d.d. Toronto Lietuvių Namuo
se iš 36 atstovų 16 buvo vytiečiai. 
Suvažiavimo sekretoriumi buvo pa
kviestas klubo pirm. J. Karpis. Rezo
liucijų komisiją sudarė J. Balsys, S. 
Krasauskas ir P. Stauskas. Vyčio at
stovai dalyvavo visose diskusijose.

Jauniai C krepšinio pirmenybėse 
vėl pralaimėjo St. Chris komandai 
23:25 (11:13). A. Balsys 6, J. Karpis 
8, P. Sukauskas, A. Slapšys 2, P. Tut- 
lys 4, J. Ažubalis, V. Grabauskas 3, 
A. Saplys.

Jaunučiai B tose pačiose pirmeny
bėse, po apylygio pirmo puslaikio 19: 
21, antrame puslaikyje pralaimėjo 
St. Brigid krepšininkams 30:47. Žai
dė: K. Banelis 8, T. Kasperavičius 6, 
J. Zenkevičius 6, E. Augaitis 2, A. 
Radzevičius 8, A. Kišonas.

Jauniai A vėl laimėjo pirmenybių 
rungtynes, nugalėję All Saints krep
šininkus 101:15 pasekme. Žaidė: R. 
Duliūnas 38, K. Krawczyk 8. L. Kak
nevičius 21, Bajorinas, Stauskas 3, 
Stočkus 8 Arlauskas 23.

Mūsų rėmėjui Juozui Usvaltui 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.

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

Tau pjy k i r s k o Ii n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame f"Įį JH JA ĮLU JI 
TORONTO LIETUVIŲ f*MKM/nM
KREDITO KOOPERATYVE   T

MOKA:
93/4% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8Vt% už pensijų ir namų ploną
8%% už spec, taupymo sąsk.
7’/z% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9Vj% uz asm. paskolas 

9’/j% už mortgičius

AKTYVAI virš 13 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

AUŠROS ŽINIOS
Vyrų krepšinio komanda lapkri

čio 10 d. žaidė su Jarvis House ko
manda, kuri buvo praėjusių metų 
meisteriu. Sį kartą Aušra pralaimė
jo 97:77. Lapkričio 15 d. vyrai krep
šininkai laimėjo prieš Crown Life 
komandą 87:80. Žaidė George Har
vey mokyklos patalpose, 1700 Kee
le St. Sekančios rungtynės bus lap
kričio 29 d.. 9 v.v., toje pačioje sa
lėje. Žaidėjams būtų malonu susi
laukti savos publikos pritarimo.

Moterų krepšinio komanda lap
kričio 23 d. pralaimėjo Golden Mile 
komandai 44:50. Taškus laimėjo Ro
ma Birštonaitė-Breen 10, Silvija Ra- 
nonytė-O’Sulivan 8. Dita Klimaitė ir 
Kristina po 7. Dalia Norkutė 6, Mil
da Romanovaitė-Rost 4 ir Jane Si
monaitytė 2.

Lietuvių šeimos kalba yra lietu
vių kalba

KASOS VALANDOS: pirmadieniais—nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro: 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723
ir 532-1149

Toronto, Ontario 

M6P 1A6

CHOLRfln
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE - 
GENERAL INSURANCE

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

BLOOR — DOVERCOURT, atskiras 10 kambarių namas; 4 kambariai 
ir prausykla pirmame augšte; didelis mūrinis garažas su labai plačiu 
įvažiavimu; ekstra sklypas daržovėm pasisodinti; netoli Bloor; apie 
$15.000 įmokėti ir viena skola; neaugštą kaina dėl skubaus pardavimo.
JANE ~ BLOOR, gražus 6 kambarių “English Tudor” atskiras namas; 
didžiulis židinys salone, moderni virtuvė su pusryčių kambariu; gara
žas su privačiu įvažiavmu: puikioje gatvelėje, netoli Bloor.
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 didelių kambarių rupių plytų atskiras 
namas: kvadratinis planac; 2 prausyklos, užbaigtas rūsys; didelis 
kiemas, dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu; netoli požeminio trau
kinio stoties; viena skola.
SWANSEA, atskiras 5 kambarių mūrinis vienaaugštis (bungalow); 
didžiulis kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu, reikalingas remon
to; prašoma kaina $63.900.
BLOOR — PRINCE EDWARD DR., apie $15.000 įmokėti; 6 kambariu 
vienaaugštis (bungalow); užbaigtas rūsys; garažas su privačiu įva
žiavimu; arti susisiekimo.
JANE — RUNNYMEDE, visai naujas 6 kambarių atskiras namas, 
gerai pastatytas bei įrengtas: garažas; atviras židinys rūsyje; apie 
$12.000 įmokėti; greitas užėmimas.

jtel. 7C3-S555 namą 535-158.

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
Toronto Real Estate Board norys

1055 Bloor Street West
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

v* rezidenciniai 
komerciniai

% investacijos
v mortgičiai
' įkainojimas

namų drauda



Perrinkite į miesto tarybą 
George 
BEN
Balsuokite 
IV apylinkėje 
(Ward 4) 
už lietuvių 
bičiulį.
Jis, būdamas atstovu 
miesto taryboje, kovojo 
už miesto gyventojų 
gerovę ir nuosavybių 
mokesčių sumažinimą. 
Kai reikės, jis 
visuomet padės.

GRUODŽIO 6 BALSUOKITE UŽ

PER ANGLIJĄ GREIČIAU, GERIAU, PIGIAU!

Kalėdinės dovanos
SIUNTINYS 2, 1976

Vyriškam arba moteriškam apsiaustui vilnone angliška medžiaga arba 
vilnonė labai gera medžiaga eilutei su iaudimu "All wool mode in Eng
land"; krimpleno medžiaga moteriškai eilutei arba krimpleno medžiaga 
dviem suknelėm; I vyriški nailono išeiginiai marškiniai; 1 vilnonė gėlėta 
arba su ornarrįentais skarele; 2 poros vyriškų arba moteriškų storų nailo
ninių kojinių; gėlėta krimpleno medžiaga suknelei.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $160 00
j šj siuntinį dar galima pridėti prekių 10 svarų Primename, kad j siun
tinį galimo dėti tik 12 metru medžiagų, išskyrus dirbtinį minkę, kuris 
į šį skaičių neįeina.

Siūlome keletu populiaresnių dovanų:
Dirbtinio minko kailis 1 moteriškam apsiaustui $80.00
Jeans "Wrangler", vyriškos arba moteriškos 36.00
Vyriškas arba moteriškas nertinis 24.00
Geresnės rūšies nertinis 32.00
Kojines, vyriškos arba moteriškos, nailono 2.25
"Tights" 3.50
Krimpleno medžiaga, tinka eilutei arba suknelei; koma už 1 metrę 9.00 
Vilnone medžiaga suknelei. Kaina už I metrę 10.00
Nailono apatinis 9.00
Vyriški nailono marškiniai 10.00
Geresnės rūšies marškiniai 15.00
Lietsargis ("telescopic") 12.00
Vilnonė skarele 1 1 .00
Angliška, vilnone, lobai gero 1 eilutei medžiaga 50.00
I Šios kainos jeina ir nauji muitai

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus j Lietuvę ir kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
11 London Lane, Bromley, Kent R
Tel. 01 739 8734 arba 01 460 2592 J

i-© wa
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

E D. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės 

(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

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

1113 Dundas St. W., "Tol Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 ek 334-5454 nuolaida

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE S.
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario

Toronto Maironio mokyklos 
tėvų metinis susirinkimas ir 
Tėvų Diena įvyko lapkričio 27 
šv. Vincento mokyklos patal
pose. Auditorijoje, kurioje vy
ko susirinkimas, buvo išstaty
tos vaizdinės ir kitos mokymo 
priemonės. Susirinkimui pirmi
ninkavo T. Stanulis, sekretoria
vo L. Murauskienė. Pradžioje 
susirinkimą pasveikino mokyk
los tarybos pirm. kun. P. Ažu
balis. Buvo išklausyti tėvų ko
miteto pirmininko, iždininkės, 
revizijos komisijos ir vedėjo 
pranešimai. Iš jų paaiškėjo, 
kad mokyklą lanko 244 moki
niai, kurie suskirstyti į 16 kla
sių, dirba 26 mokytojai. Šiemet 
įstojo 34 nauji mokiniai, per
nai — tik 17. Tačiau dar nema
ža dails vaikų, kurie galėtų mo
kyklą lankyti, tėvų nėra leidžia
mi. Mokykla turi geras patal
pas, visas galimas mokymo 
priemones, o taip pat netrūks
ta ir norinčių dirbti. Mokykla 
tikrai laukia daugiau mokinių.

Metinė mokyklos apyvarta 
yra $17.000, tėvai moka $40, o 
likusią dalį sudaro lietuvių ban
kelių, parapijos, LB Toronto 
apylinkės, Lietuvių Fondo, Lie
tuvių Namų ir organizacijų au
kos.

Išrinktas naujas tėvų komi
tetas, kuris pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Pr. Dovidaitis, vice- 
pirm. H. Bukauskas, sekr. I. 
Ross, ižd. A. Vaičiūnienė; pa
rengimų komisija — O. Ažuba- 
lienė, G. Gaižutienė, Br. Praka- 
pienė ir D. Karosas. Revizijos 
komisija: A. Petrulienė, Br. 
Saplys ir V. Sendžikas.

Po susirinkimo tėvai lankė 
klases ir kalbėjosi rūpimais 
klausimais su klasių auklėto
jais. Beveik visi tėvai atsilankė.

D.
Abu lietuvių kredito koope

ratyvai — “Parama” ir Prisikė
limo parapijos išleido gražius 
sieninius 1977 m. kalendorius. 
“Paramos” kalendoriaus virše
lį puošia spalvotas dail. T. Va
liaus paveikslas “Tremtiniai”, o 
Prisikėlimo — spalvota mont- 
reališkio “Gintaro” nuotrauka 
(gaila, kad po ja nėra jokio įra
šo).

Sudbury, Ontario
KARIUOMENĖS S V E N T Ė , su

rengta KLB Sudburio apylinkės val
dybos, Įvyko lapkričio 20 d. ukrai
niečių salėje. Iškilmę pradėjo pirm. 
Jųdvyga Labuckienė. Sugiedojus Lie
tuvos himną, turiningą paskaitą skai
tė Juozas Kručas. Eilėraštį deklama
vo J. Labuckienė. Irena černiuvienė 
iš Londono, kuri savo jaunystę pra- 
laioo ir mokslus ėjo Sudbury, davė 
lietuviškų dainų ir operų arijų kon
certą. Publikai audringai plojant, ji 
pridėjo ir dešimtą dainą. Pianinu 
palydėjo Danguolė Rotkienė. Studen
tes Giedrės Poderytės vadovaujama 
tautinių šokių grupė "Ramunėlė” 
gražiai atliko trejetą šokių. Šoko Te
resė, Diana. Joana ir Vida Stankutės. 
Petras ir Jūratė Tolvaišus, Aldona 
Stepšytė, Liucija Albrechtaitė. Akor
deonu palydėjo Antanas Gatautis. 
Gėlių puokštes Irenai, Danguolei ir 
ir Giedrei įteikė Joana Stankutė ir 
Marytė su Rūtele Rudytės.

J. Labuckienė, užbaigus meninę 
dalį, atsisveikino su Sudburio lietu
vių bendruomenės nariais ir padėko
jo už gražų bendradarbiavimą ir pra
šė taip pat bendradarbiauti su nau
ja valdyba, kuri bus išrinkta gruo
džio 19 d.

Šokiams grojo orkestras, veikė lie
tuviškas bufetas ir loterija. Loteri
joje laimė net du kartus nusišypsojo 
Birutei Stankuvienei, Danguolei Rot- 
kitnei ir Antanui Braškini.

JAUKUS POBŪVIS buvo suruoš
tas lapkričio 21 d. J. B. Stankų vai
šingoje pastogėje — 50-jam Justo 
gimtadieniui paminėti, jungiant su 
tradiciniu kalėdojimu. Dalyvavo ar
timieji šeimos draugai iš Sudburio ir 
ir brolis su broliene iš North Bay. 
Kun. Ant. Sabas tarė sveikinimo žo
dį ir pasidžiaugė, kad J. B. Stankų 
šeima yra viena tų pagrindinių tau
tiškai ir religiškai susipratusių šei
mų, kuriomis remiasi visas mūsų lie
tuviškasis gyvenimas. Gražiai augina 
keturias dukreles, kurios visos 
(drauge su mama) gieda lietuvių 
chore, lanko šeštadieninę mokyklą 
ir priklauso tautinių šokių grupei 
‘‘Ramunėlė”. Abu tėvai dalyvauja vi
sose čia esančiose lietuviškose orga
nizacijose ir skaito lietuvišką spaudą. 
Kol turėsime tokių šeimų, tol lietu
vybė Sudburyje išsilaikys — ir lietu
viškos pamaldos, ir lietuviška bend
ruomenė. Sugiedota ‘‘Ilgiausių me
tų’' ir įteikta gražių dovanų. Ypač 
graži buvo simbolinė dovana — Lie
tuvos vytis, kurį padirbo Ferdinando 
Albrechtas. K. A. S.

Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI J 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 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

YBAČĖNAS
All Seasons Travel, B.D.

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

2224 Dundas Street W.z tel. 533-3531
Toronto, Ontario mčr 1x3 mm 11 v. r iki 7 v. v.

VAIDILUTĖ BUTKYTĖ ir ALGIRDAS MIKUCKIS, susituokę Los Angeles

TO R O M T ©«
Gen. Lietuvos konsulas dr. J. 

žmuidzinas lapkričio 24 d. da
lyvavo Toronte reziduojančių 
konsulų pietuose. Buvo prista
tytas naujasis JAV konsulas 
John R. Diggins, jn., ir išleistas 
Kanberon buvęs gen. Australi
jos konsulas C. A. Allen. Lietu
vos konsulo prašomas, jis pa
žadėjo perduoti jo ir visų Ka
nados lietuvių padėką dabarti
niam Australijos premjerui 
Fraseriui už palankumą Lietu
vos laisvės bylai.

Lapkričio 27 d. gen. kons dr. 
J. Žmuidzinas dalyvavo Lietu
vos kariuomenės sukakties mi
nėjime, kur pasakė kalbą, iš
keldamas senprūsių karių at
sparą ir jų reikšmę Lietuvos 
valstybingumui.

Kalėdų ir N. Metų sveikini
mus bei linkėjimus lietuviams 
ir ontariečiams gen. kons. dr.
J. Žmuidzinas perduos per pran
cūziškąją CBC radijo stotį.

Šalpos grupės “Daina” susi- 
sirinkima^ įvyko įąpkričio 16 d. 
pas pirm. K. Butienę. Pastaro
ji kalbėjo apie grupės veiklą 
bei dalyvavimą įvairiuose po
sėdžiuose. Ilgokas sekr. L. Po
cienės pranešimas parodė, kad 
“D.” užsimojusi intensyviai 
veikti. Ižd. J. Kulikauskienė 
perskaitė abiejų iždų praneši
mą. (Dainietės turi du iždu — 
vienas susideda iš renginių, au
kų ir yra skiriamas vien šal
pai, antras yra skirtas dovanė
lėms tarp narių: ištekant, susi
laukus kūdikio ir ligos atveju; 
į tą iždą narės moka atskirą 
duoklę, tiek pat kiek ir į šalpos 
iždą). Po to buvo padėkos laiš
kų skaitymas ir skirstymas do
vanų ateinančiom Kalėdom. Pa
skirta: pavieniams $8, privačiai 
gyvenantiems — $12 ir šei
moms — $15. Metinis susirin
kimas įvyks 1977 m. vasario 
mėn. pas L. Pocienę. Dėkojame
K. Butienei ir L. Pocienei už la
bai šiltą susirinkimo priėmimą.

M. F. Y.
Vietoje kalėdinių atvirukų 

aukojo “T. Žiburiams”: $20: 
Genovaitė ir Augustas Senkai; 
$15: Kunigunda ir Jonas Der- 
vaičiai iš Hamiltono, Aloyzas ir 
Justina Ramonai iš Oakvillės; 
$10: Ona ir Jurgis Dementavi- 
čiai su šeima, Juozas Žiurins- 
kas, Genovaitė Kudžmaitė ir 
Vincenta Kudžmienė iš Hamil
tono; $5: A. K. Pajaujai, J. O. 
Ražauskai.

Visi kalėdiniai aukotojai bus 
įjungti į bendrą sveikinimą, 
kuriame bus išreikšti linkėji
mai artimiesiems. Jis bus iš
spausdintas kalėdiniame nume
ryje. Tuo reikalu prašoma 
kreiptis į “TŽ” administraciją 
iki gruodžio 13 d.

Saugaus vairavimo savaitė 
visoje Kanadoje skelbiama nuo 
gruodžio 1 iki 7 d. Ta proga 
ir Kanados premjeras P. E. 
Trudeau kreipiasi į krašto gy
ventojus, kviesdamas susido
mėti saugiu vairavimu.

Baigiant ruošti šį “TŽ" nu
merį gauta žinia, kad lapkričio 
24 d. Vašingtone mirė žymusis 
kalbininkas, spaudos bendra
darbis a.a. Leonardas Dainbriū- 
nas. Palaidotas Vašingtone lap
kričio 29 d.

LK Mokslo Akademijos suva
žiavime, kuris įvyko Detroite 
lapkričio 24-28 d.d., dalyvavo 
ir keletas tautiečių iš Kanados: 
dailininkai A. ir A. Tamošai
čiai iš Kingstono, dr. J. Sungai- 
la, A. Sungailienė, dr. A. Kul- 
pa-Kulpavičius, N. Kulpavičie- 
nė, dr. Matukas, kun. Pr. Gaida.

Kalėdinis festivalis Science 
Centre, kuriame dalyvauja ke
lios tautybės, jų tarpe ir lietu
viai, truks iki sausio 4 d. Pro
grama buvo paskelbta “T” 47 
nr. Dienraštis “The Toronto 
Sun” lapkričio 26 d. įdėjo daug 
nuotraukų iš minėto festivalio. 
Vienoje jų matyti G. Baltaduo
nienė, audžianti staklėse.

Marijos Beraitienės 80 m. 
amžiaus sukakties proga jos 
dukra Gražina Balčiūnienė ir 
anūkės surengė jaukias pagerb- 
tuves, kuriose dalyvavo per 50 
svečių. Įteikta dovana ir sugie
dota “Ilgiausių metų”. Kartu 
buvo palinkėta Gražinai Balčiū
nienei geriausios sėkmės nau
joje gyvenamoje vietovėje.

“Freedom Fighters” —“Par- 
zanai” anglų kalba knyga apie 
lietuvius partizanus. Tai gera 
dovana Kalėdų proga kanadie
čiams draugams ir taip pat tau
tiečiams, nemokantiems lietu
vių kalbos. Kaina $10. Ją ga
lima gauti Anapilio parapijos 
knygyne arba “TŽ” administra
cijoje.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdybos pirm. Jurgis 
Valaitis iš Londono, Ont., pa
kviestas į KLB krašto valdybą. 
Kartu su Almiu Kuolu jiedu at
stovaus jaunimo reikalams.

Prof. Juozo Brazaičio minėji
mas lapkričio 28 d. Prisikėli
mo salėje buvo labai įspūdin
gas savo apeigomis, menine da
limi, kalbėtojais, specialiu fil
mu ir dalyvių gausumu. Pla
čiau — kitame “TŽ” nr.

Daugiakultūrės Kanados ta
rybos pirmininku paskirtas Pe
ter Basa, Toronto italų veikė
jas ir verslininkas, buvęs Yor- 
ko miesto savivaldybės nariu. 
Iki šiol pirmininkavęs tai tary
bai adv. Julius Koteles, baigęs 
savo kadenciją, išėjo iš tarny
bos. Nauju vicepirmininku pa
skirtas Albertos universiteto 
prof. Manoly Lupul, ukrainie
tis, vieton ligšiolinio vicepirmi
ninko italo dr. Magagna. Pa
skirta ir dalis naujų narių. Iš 
lietuvių daugiakultūrėje tary
boje tėra kun. Pr. Gaida. Iški
lus aštriom problemom tarp 
angliškosios ir prancūziškosios 
Kanados, daugiakultūrės tary
bos veikla gerokai sulėtėjo ir 
vyriausybės sluogsniuose susi
laukia mažiau dėmesio.
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LIETUVIUKAI TELEVIZIJOJE
Lapkričio 25 d. per pagrindi

nio Kanados televizijos CBC 
tinklo penktąjį Toronto kanalą 
rytinėje programoje buvo per
duodama lietuviškoji programa 
(apie 20 min.). Toronto “Ginta
ro” ansamblio mažųjų grupė 
pašoko tris tautinius šokius, o 
gana plačius komentarus apie 
Toronto lietuvių kultūrinę veik
lą davė Irena Meiklejohn.

“Gintaro” mažųjų grupei va
dovauja mokyt. Dalia Nausė- 
dienė-Tamulionytė. Pagal sce
nos reikalavimus, pasirodė tik 
keturios poros: Jonas Ažubalis, 
Alvydas Saplys, Simonas Nami- 
kas, Algirdas Slapšys, Zita Pra- 
kapaitė, Violeta Slivinskaitė, 
Laura Radzevičiūtė ir Linda 
Laurinavičiūtė. Akordeonu gro
jo Ričardas Punkris. Pašoko 
tris vaikams daugiau tinkamus 
šokius: Piemenėlį, Žvejų polką 
ir Vėdarą. Negalėdamas šio pa
starojo vardo angliškai išversti, 
pranešėjas kelis kartus vargo 
bandydamas jį pasakyti lietu
viškai (išėjo kažkas panašaus į 
“Vera”). Žinant, kaip sunku 
grupę vaikų išmokyti darniai

1976 metu gruodžio 6 dieną 
perrinkite

Michael Waclawski 
miesto tarybos nariu 

aštuntoje apylinkėje 

(Ward 8)

York mieste (Borough of York)

MIKE WACLAWSKI
advokatas

Vestuvės. Lapkričio 27 d. 
Prisikėlimo par. šventovėje su
situokė Andrius Zaleskis ir 
Margarita Nacevičiūtė. Konce- 
lebracines Mišias atnašavo ku
nigai — P. Ažubalis, J. Staš- 
kus ir A. P’rakapas. Pamaldų 
metu giedojo Toronto choras 
“Varpas” ir sol. R. Strimaitis, 
vargonavo J. Govėdas. Šauni 
vestuvių puota įvyko L. Na
muose. Vadovavo A. Supronas. 
Dalyvavo gausi jaunųjų giminė 
ir daug svečių.

Ontario liberalų vadas dr. 
Stuart Smith ir liberalų par
lamento nariai lapkričio 25 d. 
surengė priėmimą etninės spau
dos atstovams paramento rū
muose. Svečiai buvo pavaišinti, 
turėjo progą pasikalbėti su dr. 
Smithu, stebėti apie jį gerai pa
ruoštą filmą. Vince Kerrio, par
lamentaras iš Niagara Falls, yra 
naujai paskirtas tvarkyti dau-

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

FRANK BARAUSKAS, F.R.I., R.P.A.
FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor 
3828 Bloor Street West • Islington, Ontario

-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 

šokti, ypač neįprastose prožek
torių sąlygose, Daliai Nausėdie
nei priklauso didelis nuopelnas, 
nes vaikai šoko pasigėrėtinai. 
Buvo didelis džiaugsmas ir To
ronto lietuvių vaikams, seku
siems tą programą televizijoje. 
(Mūsų 3 metų anūkė net pro
gramai pasibaigus nenorėjo 
trauktis nuo televizijos, tikėda
masi pamatyti daugiau; verkda- 
dama išvažiavo į vaikų darželį). 
Daug širdies tam reikalui paro
dė ir pagrindiniai “Gintaro” va
dovai — Rita ir Juozas Kara- 
siejai.

Šokių tarpe I. Meiklejohn pa
pasakojo apie Toronto lietuvių 
kultūros centrus — parapijas 
ir Lietuvių Namus, prie kurių 
sustojo kiek ilgiau. Iš kultūri
nės veiklos suminėjo mokyklą, 
teatrą, chorus ir šią savaitę 
Science Centre vykstantį etni
nį festivalį. Įdomu, kad šios te
levizijos programos iniciatyva 
priklauso minėtos televizijos 
programų narei W. Forbes, ku
ri per “Tėviškės žiburius” su- 
sijieškojo Ritą Karasiejienę.

A. R.

giakultūrius reikalus Ontario 
provincijoje. Provinciniai libe
ralai tuos reikalus iki šiol silp
nokai tvarkė.

Savo kalboje dr. Smith pami
nėjo pigių namų stoką, nedar
bą, infliaciją ir taršos dalykus. 
Dėl konservatorių politikos 
jaunos šeimos esą nebegali nu
sipirkti net ir mažo namelio. 
Valdžios biurokratija didėja, 
privati iniciatyva varžoma. Ži
noma, buvo prisiminti ir rinki
mai Kvebeko provincijoje, ne
pasitenkinimas Trudeau veda
ma politika ir kita.

Muzikos painokos
— Mano duktė imdavo pas 

jus pianino pamokas, už kurias 
mokėjau po 5 dolerius į valan
dą.

— Taip, aš ją gerai atsimenu.
— Pasakykite dabar, kiek kai

nuotų ją atpratinti nuo skam
binimo pianinu?

Okulistas
S. Brogovvski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami
, susitarus telefonu

__ . * Namų — Gyvybės
/ A A Ą# J? * Automobilių

WFQ V V * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
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TO RO N T ©«T ^Kanados Lietuviu. Fondas
rengia trijų didžiųjų

Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Praėjusio sekmadienio pamal
dose prisimintas buvęs 1941 m. Lie
tuvos vyriausybės min. pirm. prof. 
Juozas Brazaitis. 11 v. pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu.

— Praėjusią savaitę Sv. Jono liet, 
kapinėse palaidoti: a.a. Jonas Mika
lauskas ir a.a. Julija Strėlienė (L. 
Dvarionienės motina) iš Montrealio. 
Velionių artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Dėkojame Tėvams pranciško
nams Barnabui Mikalauskui ir Euge
nijui Jurguėiui už talką praėjusį sa
vaitgalį.

— Šventovės statybos fondui au
kojo: $500 A. Viskontas, $220 J. Ma- 
niuška, $200 J. Maziliauskas. $50 Z. 
Dobilas. Geradariams nuoširdi pa
dėka.

— Registruojami berniukai, kurie 
norėtų patarnauti Mišioms sekmadie
niais. Norima sudaryti nauja alto
riaus berniukų grupė. Kviečiame 
taip pat įsijungti į skaitymus sek
madieniais pamaldų metu.

— Kalėdinių plotkelių gaunama 
sekmadieniais po pamaldų Anapilio 
salėje.

— Bilietai į N. Metų iškilmingą 
sutikimą Anapilyje gaunami sekma
dieniais po pamaldų salėje.

— Pamainos: sekmadienį. 10 v.r., 
už Daulenskių ir Simuleviėių šeimų 
mirusius, 11 v. kat. moterų intenci
ja ir a.a. Mintautą Mikšį.

— Susituokė: Andrius Zaleskis ir 
Margarita Nacevičiūtė.

— Pakrikštyta: Audra Kristina 
Jurkuvėnaitė.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sj sekmadienį pamaldos su šv. 

Komunija. Po pamaldų — moterų 
draugijos susirinkimas p. Pūkienės 
bute, 112 Pine Crest Rd.; 762-9635.

— Pirmadieniais, 7.30 v.v., vyks 
choro repeticijos; vedėjas — P. 
Sturmas. Dar trūksta vyriškų balsų.

— Visi seneliai bei ligoniai, ku
rie švenčių metu negalės dalyvauti 
pamaldose, bus klebono aplankyti 
su šv. Komunija. Klebonas prašo, 
kad oatogi data būtų nustatyta prieš 
jo atvykimą telefonu 277-2148.

— Gruodžio 12 d., 2 v.p.p., pa
maldos bus laikomos su šv. Komu
nija taip pat ir Hamiltone, Christ 
Latvian šventovėje, 18 Victoria 
Ave. S.

— Jaunimo pamaldos bei Kalėdų 
eglutė — gruodžio 19 d., 1.30 v. 
P-P

— Kūčių vakaro pamaldos su šv. 
Komunija — 7 v.v.

— Tarybos posėdis įvyks gruodžio 
8 d. Išganytojo šventovės patalpose.

— Lankykime pamaldas Advento 
bei Kalėdų laikotarpyje. “Viešpats 
tepraturtina jus ir tepripildo mei
le vieni kitiems ir visiems ... kad 
jūsų širdys būtų tvirtos ir nepeik
tino šventumo mūsų Dievo ir Tėvo 
akyse ..."

IŠNUOMOJAMI antrame augšte du 
dideli kambariai, virtuvė ir prausyk
la. Yra garažas. Kaina — $130 mė 
neriui. 484 Roxton Rd., Toronto, Ont. 
Tel. 536 8663.
PARDUODAMAS pilnas tautinių mo
teriškų drabužių komplektas (A. 
Tamošaitienės austa medžiaga). Tel. 
249-6854. Skambinti vakarais.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA. 460 Ronccsvalles 
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.

MIKOLA INI.S VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024. 
Toronte.

IŠNUOMOJAMI pensininkams su 
baldais 2 kambariai, virtuvė ir prau
sykla. Tel. 787-8378.
JIESKOMA LIETUVE MOTERIS 
prižiūrėti 8 mėnesių kūdikiui. Yra 
galimybė gyventi vietoje. Skambinti 
tel. 277-1128 Mississauga, Ontario.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiikq duonų. Didelis 
mėroi gominią po>irinkimo>. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

Kalėdinių 
sveikinimų

su lietuviškais kun Jono 
Stoškaus išrašytais tekstais 

šiemet išleido Anapilio 
knygynas.

Toronte jų galima įsigyti Prisi
kėlimo par. knygyne, Margio 
vaistinėje ir pačiame Anapilio 
knygyne. Galima užsakyti ir 
paštu, už 10 kortelių su vokais 
iš anksto sumokant $2.50. Ra
šyti: Anapilio knygynas, 
29 Sun Row Dr., Weston, Ont. 
M9P 3115

Prisikėlimo parapijos žinios
— A.a Jonas Kalinauskas. 79 m. 

amžiaus, palaidotas gruodžio 1. Pa
liko nuliūdime žmoną Oną ir brolie
nę Izabelę Jančienę su šeima Reiš
kiame užuojautą Giliai užjaučiame 
Ireną Punkrienę mirus jos dėdei 
Roėesteryje.

— Sis penktadienis, gruodžio 3. 
yra mėnesio pirmasis. Seneliai ir 
ligoniai lankomi iš anksto susita
rus.

— Artėjant Kalėdų šventėms, ku
rie norėtų, kad kunigas aplankytų 
su sakramentais, prašomi pranešti į 
kleboniją. Tel. 533-0621.

— Jaunoms poroms, gruodžio 3, 
penktadienį. 8 v.v., parapijos salė
je rengiamas sūrio ir vyno vaka
ras

— Uždaros rekolekcijos vyrams 
King City įvyks gruodžio 10-12 d.d. 
Registruoti pas A. Bumbulį tel. 769- 
6038 arba pas E. Abromaitį tel. 767- 
0867.

— Kalėdinės plotkelės gaunamos 
sekmadieniais zakristijoje, o klebo
nijoje — betkada.

— Berniukų choras repetuoja sek
madieniais 9 v.r. ir gieda per 10 v. 
Mišias. Parapijos choras repetuoja 
ketvirtadieniais 7 30 v.v. muzikos 
studijoj. Speciali repeticija vyrams
— gruodžio 1 d.. 7.30 v.v., o gruo
džio 8 d., 7 30 v.v., moterims.

— Pirmosios Komunijos pamokos
— tuoj po 10 v. Mišių seselių na
muose. Kurie dar neužregistravo sa
vo vaikučių pirmajai Komunijai, 
prašomi nedelsiant tai padaryti.

— Vaikučių priežiūra per 10 v. 
Mišias — kas sekmadienį pas sese
les.

— Į Naujų Metų sutikimą galima 
gauti bilietų po 10 v. Mišių pas V. 
Tasecką kavinėje. Kitu laiku kreip
tis į V. Tasecką tel. 279-0363 ar į J. 
Vingelienę tel. 536-1785.

— Parapijos bankas kviečia na
rius užeiti ir pasiimti gražų 1977 m. 
spalvotą kalendorių.

— Knygų kioskas veikia po 9 v. 
Mišių, kur galima gauti gražių dova
nų Kalėdoms.

— Parapijos biblioteka veikia po 
10 v. Mišių iki 1 v.p.p.

— Kalėdų ir N. Metų dienomis, 
arkivyskupo patvarkymu, vakarinių 
Mišių nebus.

— Ateinantis sekmadienis — mė
nesio pirmasis. Bus daroma antra 
rinkliava skoloms mokėti.

— Parapijiečių lankymas vyksta 
iš anksto susitarus su šeimomis.

— Jaunimui religinis seminaras ir 
Mišios — gruodžio 5, sekmadienį, 
nuo 10 v.r iki 12 v. r. Sis seminaras 
rengiam vietoj religinių pamokų.

— Re ginis pokalbis suaugusems 
bus gruodžio 8 d., 7.30 v.v., Parodų 
salėje.

— Mišios šeštadienį: 8 v.r.. Gy-. 
vojo Rožinio Dr-jos intencija, užpr. 
valdyba; 8.30 už Vincą ir Antaną 
Radzevičius, užpr A. S. Kavaliaus
kai; 9 v. už Marijoną Jeseliūnie- 
nę. užpr. J. J. Dauniai; 9.30 v. už 
Pranciškų Vaitiekūną, užpr. J. Vai
tiekūnaitė; sekmadienį: 8 v.r. už 
Oną, Kazimierą Sandrus ir Stanis
lovą Leskauską. užpr. O. Leskaus- 
kienė; 9 v už Juozą Vainių, užpr. 
L. V. Balaišiai; 10 v. už Edvardą 
Stankaitį, užpr. tėvai; 10.45 v. treti
ninkų intencija; 11.30 v. už parapi
ją, 7 v.v. už Antaną Cirūna, užpr. B. 
Čirūnienė.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje daly

vavo apie 180. Svečių knygoje pasi
rašė: A. ir O. Bugailiškių šeima iš 
Hamiltono. M. Kringelis iš Montrea
lio ir A. Kriščiūnas iš Brantfordo.

— LN pensininkų klubo bazaras 
sutraukė nemaža lankytojų. Išpar
duota ir loterijos būdu išleista per 
400 rankdarbių bei kitokių įvairių 
laimikių.

— "Atžalyno” tėvų komiteto reng
toji popietė sutraukė apie 400 įvai
raus amžiaus dalyvių. Atžalyniečiai 
gražiai suvaidino "Sekminių vaini
kų", visos šokėjų grupės pašoko, pa
gerbė savo mokytojus ir tėvų ko
miteto pirmininkę Tėvų komitetas 
pavaišino ir atžalyniečius, ir svečius 
kava bei pyragais.

— Bendrai Kūčių vakarienei jau 
ruošiamasi. Salia tradicinių Kūčių 
valgių ruošiamasi Advento ir Kalė
dų giesmėms. Giedojimui vadovaus 
muz. V. Verikaitis. Norintieji KŪ-- 
čių vakarienėje dalyvauti prašomi 
iš anksto įsigyti bilietus LN rašti
nėje arba per sekmadienio popietes. 
Kaina suaugusiems $6. studentams 
ir pensininkams — $4. jaunuoliams 
nuo 10 iki 16 metų — $2, vaikams 
iki 10 metų — nemokamai. Tačiau 
vakarienėje dalyvaujančių vaikų 
skaičių reikia taip pat pranešti iš 
anksto.

— N. Metų sutikimui taip pat ruo
šiamasi. Stalai bus numeruoti. Vie
tas reikia užsakyti iš anksto Kaina
— $17.50 asmeniui, pensininkams — 
$16, studentams — $10.

— LN po N. Metų pradės tvarkyti 
autoaikštę ir remontuoti kaiką na
muose. Tiems darbams atlikti reikės 
bedarbių. įregistruotų darbo įstai
gose. Norima, kad tuos darbus atlik
tų lietuviai bedarbiai. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis į LN raštinę arba 
skambinti tel. 533-9030.

— LN dėkoja Jeronimui Jakelai- 
čiui už menišką bronzos lėkštę, vaiz
duojančią šokėjus, ir Sudburio 
Venskams — už dailias žemaičių 
klumpes. LN Moterų Būrelis reiškia 
padėką St. Pulkiui už $27 auką.

Solistas STASYS BARAS Solistė DANA STANKAITYTE Solistas JONAS VAZNELIS

Dainuos žymieji mūsų solistai: 

*3>ana Stankaityt& - sopranas, 

Stasys Skaras - ttnoras, 

Stonas Mažuolis — bosas, 
akompanuojami ALVYDO V ASAIČIO,

gruodžio 5, 
sekmadieni, 
4 v. po pietų, 
Toronto 
Lietuvių Namų 
Karaliaus
Mindaugo salėje, 
1573 Bloor St. W.

Kalėdinis tautiniu grupių festivalis
Lapkričio 24 d. Ontario Scien

ce Centre pradėtas kalėdinis 
festivalis. Pradinį žodė tarė dr. 
J. Tūzo Wilson, Science Centro 
direktorius. Dalyvavo ir Onta
rio energijos ministeris Dennis 
R. Timbrell. Atidarymo progra
mą sekė apie 400 kviestinių 
svečių, kurių tarpe buvo apie 
20 lietuvių.

Šis festivalis truks ligi sausio 
4 d. Dalyvauja olandai, lenkai, 
italai, armėnai, korėjiečiai ir 
baltiečiai. Festivalio pasirody
mo laikas paskirtas kiekvienai 
tautybei po savaitę. Baltiečiai 
sujungti į vieną grupę. Jiems 
skirta tik viena savaitė. Kitos 
tautos nebuvo grupuotos, o ma
žiau gausiems armėnams skir
tas pasirodymams laikas nebu
vo proporcingas baltiečių lai
kui. Atidaryme lietuviams ir es
tams nebuvo leista pasirodyti. 
ŠĮ kartą trys latvės paskambino 
kanklėmis ir viena padainavo. 
Lietuviai ir estai buvo tik žiū
rovais.

Programoje buvo trumpi šo
kių bei dainų pasirodymai. Jie 
buvo gražiai paruošti ir atlikti. 
Daugiausia plojimų susilaukė 
armėnų šokėjų grupė. Korėjie
čiai parodė apsigynimo bei im
tynių gabumus.

Vienu augštu žemiau, prie 
auditorijos, yra išstatyti minė
tų tautybių rodiniai ir Įvairių 
gėrimų bufetas. Rodiniai yra 
sudėti už stiklų, pavaizduotų at
skirais nameliais. Baltiečių ro
diniai yra gretimai dviejose vie
tose. Lietuvių rodiniai yra gra
žūs, Įdomus, muzėjiniai. Ten 
yra dail. A. Tamošaitienės aus
tų tautinių drabužių medžiagų 
bei pasiūtų apdarų, kuriuos sa

Dantų gydytoja
E. Zubrienė

1577 Bloor St. W., Kabineto
Toronto. Ont. (prie Lietuvių Namų) tel. 532-4 I 08

Antanas Masys, “TŽ" ir kitų 
lietuviškų institucijų rėmėjas, 
buvo pagerbtas 75 metų am
žiaus proga jo namuose lapkri
čio 26 d. Dalyvavo apie 30 as
menų. Jam įteikta dovana ir 
palinkėta geros sveikatos.

Svečiai. Dr. V. Majauskas iš 
Detroito, skaitęs paskaitą apie 
prof. J. Brazaitį, sekmadienį 
aplankė Anapilį ir dalyvavo pa
maldose. Ročesterio liet, para
pijos klebonas kun. J. Vaškys, 
OFM, vedęs rekolekcijas mote
rų grupei, lankėsi “T2” redak
cijoje kartu su kun. B. Mika
lausku.

Bilietai gaunami: 
Prisikėlimo parapijos ir 
"Paramos bankuose, 
Anapilyje ir Prisikėlimo 
parapijose po pamaldų 
sekmadieniais, 
Lietuvių Namuose, 
Margio vaistinėje ir 
prie įėjimo

Bilietų kainos — $5, 
pensininkams ir 
studentams — $4

vininkės paskolino šiai parodai. 
Taipgi yra daug dabartinių ir 
senesnių austinių bei kaišytinių 
juostų. Keliose vietose išdėsty
tos dail. A. Tamošaitienės tau
tiniais drabužiais papuoštos lė
lės. Gretimai ‘stovi Gr. Balta
duonienės audimo staklės su 
pradėta austi medžiaga. Dienos 
metu rodomas audimas.

Dail. A. Tamošaitis atsiuntė 
19 š. žvakidę iš Augštaitijos, 19 
š. zanavykų verpstę ir rankš
luostinę su rankšluosčiu. Dail. 
T. Valius atsiuntė 18 š. medžio 
Rūpintojėlį. Gretimai stovi dail. 
Dagio virš metro augštumo me
džio skulptūra “Vyras su kank
lėmis”. Lange kabo kalėdiniai 
šiaudinukai. Galėtų būti jų dau
giau ir Įvairesnių. Prie staklių 
padėta kraitinė skrynia. Įdo
mių savo keramikos darbų pa
skolino G. Krašauskienė, V. 
Balsienė, S. Pacevičienė ir G. 
Valiūnienė. Gausiai yra gražių 
ir įdomių gintaro dirbinių, ku
riuos paskolino M. Vasiliauskie
nė ir A. Dargyte-Byszkiewicz.

Rodiniai yra gražiai išdėstyti 
visam šešių savaičių laikui, o 
kiekvienos dienos programas 
atliks kiekvienos tautybės vie
netai pagal skirtą laiką. Baltie
čių savaitė yra lapkričio 24-30, 
olandų gruodžio 1 - 7, lenkų 
gruodžio 8-14, italų gruodžio 
15-21, armėnų gruodžio 22-28. 
korėjiečių gruodžio 29 — sau
sio 4.

Parodą ir lietuvių dalyvavi
mą šiame festivalyje organiza
vo KLB krašto valdybos žmo
nės per Kanados Baltiečių Fe
deraciją. Pagrindinė našta teko 
I. Šernaitei-Meiklejohn ir jos 
talkininkėms. V. Matulaitis

Dėmesio, Toronto lietuviai 
A. A. nariai! š. m. gruodžio 
mėn. pabaigoje keli Montrealio 
lietuvių A.A. grupės nariai lan
kysis Toronte. Norėtume susi
tikti su lietuviais, kurie pri
klauso Toronto A.A. grupėms, 
kad galėtume bendrai aptarti 
lietuvių A.A. narių problemas 
ir galbūt naujos lietuvių A.A. 
grupės įsteigimą Toronte. No
rintieji su mumis susitikti pra
šomi rašyti tuojau šiuo adresu: 
Lithuanian A. A. Group (c/o 
Henrikas N.), 700-B Champag- 
neur Ave., Montreal, P.Q. H2V 
3P8.

Trijų didžiųjų koncertas, ren
giamas Kanados Lietuvių Fon
do, bus gruodžio 5, sekmadienį, 
L. Namuose. Žiūr. skelbimą 10 
psl.

KLK Moterų Draugijos Lietu
vos Kankinių par. skyrius meti
nę savo šventę ir rašytojos Ma
rijos l’ečkauskaitės 100 metų 
gimimo sukakties minėjimą 
rengia gruodžio 5, sekmadienį, 
Anapilyje. 11 v. — Mišios Drau
gijos intencija. Po Mišių — aga- 
pė ir paskaita ponios Sondienės 
apie Marijos Pečkauskaitės gy
venimą bei darbus. Narės, ku
rios turi tautinius drabužius, 
prašomos jais pasipuošti, nes 
pamaldose dalyvausime su vė
liava. Kviečiame nares su šei
momis gausiai dalyvauti. Ta 
proga norime padaryti savo 
skyriaus nuotrauką. Skyrius 
nuoširdžiai dėkoja p. Vandai 
Garnelienei už įdomią paskaitą 
mūsų susirinkime lapkričio 14 
d. ir p.p. Dalindoms Brampto- 
ne už gėles, kurios puošė stalus 
kapinių lankymo dieną. Valdyba

CBC televizijos programoje 
“Here To Stay” gruodžio 5, 
sekmadienį, 9 v.v., bus vaidina
ma intriguojanti drama “Turn
coat”. Joje vaizduojamas pabė
gęs sovietų šnipas Kanadoje, 
kuris patenka į keblias situaci
jas ir niekur nesijaučia saugus.

SLA 236 kuopos metinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 12 d., 
1 v.p.p., Lietuvių Namuose. 
Bus rinkimai į vykdomąją cent
ro valdybą ir kuopos valdybos 
rinkimai. Todėl visų narių par
eiga dalyvauti. Kviečiame ir 
svečius. Po susirinkimo — ka
vutė. Valdyba

Jungtinis Kanados baltiečių 
vadovybių posėdis organizuoja
mas š.m. gruodžio 11, šešta
dienį, Prisikėlimo Parodų salė
je. Jį rengia Kanados Baltiečių 
Federacija, kuriai šiuo metu 
vadovauja KLB pirminin
kas J. R. Simanavičius. Prane
šimus padarys estas L. Leivat, 
ukrainietis Yuri R. Shymko, 
latvis dr. L. Lukss, VLIKo pir
mininkas dr. K. J. Valiūnas.

Laisvasis ukrainiečių univer
sitetas Muenchene. įvertinda
mas buv. Ontario ministerio ir 
teisininko J. Yaremkos nuopel
nus savajai tautai ir kitiems, 
suteikė garbės daktaro laipsnį. 
Iškilmės įvyko Muenchene š.m. 
lapkričio 30 d. Ta proga J. Ya- 
remko skaitė paskaitą tema 
“Žmogaus teisės ir jų vykdymas 
Kanadoje.” Nuoširdūs sveikini
mai naujajam teisių daktarui 
ir lietuvių bičiuliui!
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.

Montrealio Lietuvių Studentų Sąjunga

1976 m. gruodžio 27 - 1977 m. sausio 1 d.
L'Auberge de la Perdriere viešbutyje, St. Donat, Quebec 

Stovyklos programoje- slidinėjimas, įvairus žiemos
sportas ir pramogos

Stovyklos kaina — $82 Įmokėjimas — $40. kuris nebus 
grqzinamas po gruodžio 10 d Informacijų ir jmokėjimų 

reikalu teirautis:
Gintaras Nagys arba Regina Kudžmaitė
700B Champagneur 5045 Bossuet
Montreal, Quebec Montreal; Quebec
Canada H2V 3P8 Canada H 1 M 2M3
(514)277-7868 (514)256-4318,—

AS MONTREAL
Sv. Kazimiero parapijos žinios

— N. Metų sutikimas su šilta va
kariene. nemokamu pilnu baru ir or
kestru rengiamas parapijos komite
to Pradžia — 8 v.v. įėjimas — $15 
asmeniui.

— šv. Elzbietos Dr-jos metinė va
karienė, vadovaujama pirm. Krei
s’ienės,. praėjo sėkmingai. Atsilankę 
apie 300 asmenų.

— Sv. Onos Dr-jai suėjo 65 metai. 
Ta oroga gruodžio 12 d. rengiami iš
kilmingi pietūs parapijos svetainė
je tuoj po Mišių. Dr-jos pirmininkė 
— M. Salčiūnienė.

— Salia inuz. Zigmo Lapino sėk
mingai vadovaujamo “Gintaro" liau
dies instrumentų orkestro yra suda
rytas "Gintarėlis" — dvylikos jaunų 
mokinių grupė, kuriai vadovauja Jo
nas Žurkevičius, globojant Z. Lapi
nui. Mažieji gintariečiai yra moko
mi (berniukai lumzdeliais, mergai
tės kanklėmis) groti lietuviškas liau
dies dainas .bei tautinius šokius. 
Gintarėlis” jau atliko programą 

Otavos parlamente Baltiečių vaka
rienės metu, šį rudenį jie vėl pra
dėjo repetuoti. Paminėtina, kad J. 
Žurkevičius už. savo darbą, laiką, 
gaidų suradimą atlyginimu nesirū
pina — dirba "Gintaro naudai. 
"Gintarėlis" mielai atliktų progra
mėlę parengimuose, vakarienėse, 
sukakčių pobūviuose ir pan. S. Sk.

Keturioliktoji tradicinė Montrea
lio lietuvių studentų rengiama žie
mos stovykla bus “L'Auberge de la 
Perdriere” viešbutyje, St. Donat, 
Que., 1976 m. gruodžio 27 — 1977 
m. sausio 1 d. Laurentidų kalnai 
laukia pasipuošę baltu sniegu. Pui
kios patalpos, gera vieta slidinėji
mui ir kitokiam sportui. Šių metų 
programa įvairi ir įdomi. Stovyklos 
kaina — $82, įskaitant: visus pus
ryčius, vakarienes, nakvynes, disko
teką ir slidinėjimo pamokas. Regist
racija — nuo gruodžio 27 d., 5 v.v, 
Įmokėjimas — $40 prieš lapkričio 
15 d. (Jmokėjimas grąžinamas tik 
iki gruodžio 1 d.). Informacijų pra
šome kreiptis į Gintarą Nagį, 700 B 
Champigneur, Montreal, Que., Ca
nada H2V 3P8. Tel. 514-277-7868 ar
ba — Reginą Kudžmaitę, 5045 Bos-

Greitas ir tikslus patarnavimas!

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

“LITAS
MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas
Term. ind.

m.
1 
2
3

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

KASOS VALANDOS:
1465 De Scvc St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarq nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

A & B ELECTRIC CO.
įveda elektrą į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079

Nemokamas įkainojimas

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

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

Telefonas 531-4674 

suet, Montreal, Que., Canada HIM 
2M3. Tel. 514-256-4318. Siaurės Ame

rikos Lietuvių Studentų Sąjungos 
Montrealio skyrius.

Gediminas Murauskas 
Aušros Vartų parapijos žinios 

— Metinė katalikių moterų šven
te, negalint kun. dr. F. Jucevičiui 
dalyvauti su paskaita, bus pradėta 
gruodžio 12, sekmadienį, 11 v. Mi- 
šiomis AV šventovėje. Po pamaldų 
parapijos svetainėje bus a.a. kun. 
Kazimiero Pečkio pagerbimas ir vai
šės. Paskaita — kun. J. Kubiliaus. 
Meninę dalį atliks jaunimas. Kvie
čiami visi tautiečiai dalyvauti.

— Juozas ir Stasė Verbyla lapkri
čio 21 d. atšventė 50 metų vedybi
nio gyveninio sukaktį. Ta intencija 
AV šventovėje atnašautos Mišios. 
Sukaktuvininkus prie altoriaus atve
dė kun. J. Kubilius. Palydėjo sūnų 
Juozo ir Romo šeimos, pusseserė 
Stasė ir Petras Miliauskai iš Čika
gos. taipgi montrealiečiai giminės. 
Choras pagiedojo “Veni Creator". 
Po Mišių buvo suteiktas palaimini
mas. Vaišės buvo suruoštos Queen 
Elizabeth viešbutyje. Dalyvavo per 
30 asmenų.

— Parapijos choras laukia dau
giau jaunų ir gerų choristų, ypač 
chorisčių. Kreiptis sekmadieniais 
po 11 v. pamaldų į choro vadovybę.

— N. Metų sutikimą rengia pa
rapijos komitetas ir šauliai.

— Ateitininkai gražiai paminėjo 
Kristaus Karaliaus šventę. Lapkri
čio 21 d. seselių namuose turėjo dis
kusinį pasikalbėjimą ir filmą. Lap
kričio 22 d., 11 v.r., su vėliavomis 
dalyvavo Mišiose. Giedojo mergai
čių chorelis, vadovaujamas Inos Lu- 
koševičiūtės. A. A.

Juozas ir Regina (Staskevičiūtė) 
Picčaičiai. nusipirkę didelius ir gra
žius namus Verdune, atostogų iš
skrido į Nassau.

Solistė Gina čapkauskienė gruo
džio 5 d. yra pakviesta į Bostoną, 
kur ateitininkai minės Lietuvos baž
nytinės provincijos 50 metų įsteigi
mo sukaktį. Programoje — vysk. V. 
Blizgio paskaita ir sol. Ginos kon
certas. A. A.

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

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

ui paskolos sumą.

6,0 %
DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.0%

8.25% Nckiln. turto 10.75%
9.5% Čekių kredito 12.0%

9.75%
10.0%

Invcstacines nuo 11 %

apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000

GINTAS ARTIČKONIS 
Skambinti (collect) 

Tel. 1 936-4612

Dėmesio!
Parduodami tikrų emeraldų, 

safirų, rubinų ir topazų žiedai 
bei kitokie papuošalai.

skambinti 422-0767 Toronte 
___________________________ —


