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Neužtvenksi upės...
žinioms apie Lietuvą ir kitas sovietų pavergtas Balti

jos valstybes Š. Amerikos komunikacijos priemonės yra 
gana šykščios — retai kada prisimena jas. Net ir žinių 
agentūros, gavusios informacijų apie “loogans” kraštą, 
stengiasi jas sumesti Į krepšį (tai žinoma iš lietuvių, dir
bančių tokioje institucijoje). Įvyko betgi stambi išimtis š. 
m. spalio 30-31 d.d. — staiga apie Lietuvą prabilo televi
zija, radijas ir didžioji spauda, skelbdami žinią apie de
monstraciją Vilniuje. Esą po futbolo rungtynių tarp lietu
vių ir rusų komandų 15.000 žiūrovų užtvindė Vilniaus gat
ves,' degindami autovežimius, plėšydami sovietinius pla
katus. grumdamiesi su sovietine milicija ir pagalbiniais 
jos būriais. Buvęs girdėti laisvės šauksmas ir reikalavimas 
rusams išsinešdinti iš Lietuvos. Didieji laikraščiai priminė, 
kad tai jau trečias toks sukilimas Lietuvoje. Sovietinė val
džia, kaip paprastai, aiškina, kad tai buvęs tiktai kelių 
“chuliganų” darbas. Mat, jiems visi, kurie kovoja prieš 
okupacinę vergiją, yra “banditai”, žmogžudžiai”, “chuliga
nai” ir 1.1. Sovietai turi Įvairiausių pavadinimų laisvės 
reikalaujantiem žmonėm, tik neturi pavadinimo... sau. 
Jie mėgsta vadinti save “didžiuoju broliu”, išlaisvinusiu 
lietuvių tautą nuo fašistinės grėsmės. Bet tai graži kaukė, 
kuri slepia tautos naikintoją ir pavergėją.

ŠIAI PASAKAI apie “išlaisvinimą” seniai niekas nebe
tiki. Pasak disidentų, net ir tie, kurie pradžioje nuėjo 
su komunistais, jų pasakai nebetiki. Tiktai užsieniuo

se gyveną maskvinio plauko lietuviai vis dar liaupsina 
Kremlių, atnešusį Lietuvai “gerovę” ir “laisvę”. Bet tai 
žmonės menkos orientacijos, Maskvos suklaidinti. Tuo tar
pu Lietuvoje gyvenantys tautiečiai, patyrę žiaurią sovie
tinių rusų tikrovę, jau nepirmą kartą išėjo Į gatves, rizi
kuodami savo likimu. Jie tai padarė ne liaupsindami ru
sus, o reikalaudami grįžti juos į savo tėvynę, nes Lietuvoje 
jie yra ne išlaisvintojai, o grobikai. Tokios demonstra
cijos rodo, kad tauta negali gyventi vergijoje. Ji spon
taniškai veržiasi į laisvę kiekviena galima proga. Kadaise 
Maironis sakė “nebeužtvenksi upės bėgimo”. Jei šiandie
ną jis prisikeltų, tikriausiai prabiltų tais pačiais žodžiais. 
Upės vanduo veržiasi nesulaikomai. Jei kas bandę pasta
tyti užtvanką, vanduo išsilieja, ir kyla potvyniai'. Kaip 
normalus upės tekėjimas negali būti sukliudytas, taip nor
malus tautos gyvenimas laisvėje negali būti paneigtas. Gro
biančios didelės tautos kova su laisvės siekiančiomis pa
vergtomis tautomis yra Don Kichoto kova su malūnais. Tai 
kova prieš prigimtį, kuri anksčiau ar vėliau prasiveržia 
pro visas kliūtis ir atranda normalų savo kelią.

TURINT tai galvoje, galima pramatyti, kad sovietinės 
Rusijos laukia liūdna ateitis, šiandieną ji yra galinga 
imperija, išplėtusi savo ribas toli už etnografinių plo
tų, bet toji galybė pradeda rodyti silpnėjimo ženklų. Kaip 

fizinė jėga, ji yra užvaldžiusi didelius plotus ir milijonus 
žmonių, juos pajungusi kietai komunistinei sistemai, bet 
svarbiausio dalyko ji nepajėgia užvaldyti, būtent, žmonių 
širdžių. Tiesa, ji tai bando daryti didindama prievartinį 
spaudimą, bet rezultatai išeina priešingi: juo didesnis 
spaudimas, juo kietesnis priešinimasis. Užuot laukiamos 
meilės “didžiajam broliui” kyla vis didesnė neapykanta, 
prasiveržianti viešomis demonstracijomis ir kitais būdais. 
O kai galinga imperija pasidaro pilna neapykantos, fiziniai 
ginklai darosi neveiksmingi arba nukrypsta prieš patį 
ginklų kalėją ir valdytoją. Jei sovietinės vergijos imperi
joje būtų tik viena Lietuva, tai jos kova su tokiu milžinu 
būtų rizikinga, vedanti į savęs sunaikinimą. Betgi šalia 
Lietuvos yra visa eilė kitų tautų, sudarančių milijonus 
vergų. Ir kai pajudės ši upė pavasario srovingumu, niekas 
nebesulaikys. Taigi dabartinė Rusija sėdi ant parako kal
nų. Jie yra pavojingi imperiniams pavergėjams, išganingi 
pavergtiesiems. Pastarųjų pajudėjimas betgi dar turi 
laukti tautų pavasario. Perankstyvas pajudėjimas gali 
būti nesėkmingas. Geriau viltingai laukti, negu peranksti 
susinaikinti.

Pasaulio įvykiai
SOVIETINĖS SPALIO REVOLIUCIJOS ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO 
IŠKILMES sudrumstė demonstratyvus Ispanijos komunistų vado 
S. Carrillo grįžimas Madridan. Jis yra pasižymėjęs europinio ko
munizmo propaguotojas, pagrindines savo mintis išdėstęs knygo
je “Europinis komunizmas ir valstybė”. Knygą aštriai puolė so
vietinė propaganda, bet turėjo nutilti, susilaukusi vakarietiškų 
kompartijų protesto. S. Carrillo pakvietimu į revoliucijos sukak
ties iškilmes buvo norima pabrėžti kompartijų vienybę. S. Car- 
rillas atsivežė paruoštą sveikinimo kalbą, kuri būtų trukusi sep
tynias minutes, bet ji buvo atšaukta, kai jos tekstą atidavė išversti 
į rusų kalbą. Atšaukimo priežastis S. Carrillui nebuvo nurodyta, 
o tik pasiūlyta tą žodį tarti vienoje Maskvos įmonėje. Negavęs 
laisvo žodžio Kremliaus šuva- ®----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Ginčai parlamente
Federacinį Kanados parla

mentą sukrėtė netikėtas kalėji
mų ir policijos reikalus tvar
kančio min. F. Foxo pranešimas 
apie RCMP saugumiečių nelega
lų įsilaužimą į separatistinės 
Kvebeko partijos būstinę Mont- 
realyje 1973 m. sausio 9 d. Iš 
jos buvo paimti narių bei rėmė
jų sąrašai, nufotografuoti ir vėl 
grąžinti būstinėn. šią operaciją 
autorizavo anuometinis RCMP 
saugumo skyriaus viršininkas 
John Starnes, kurį šioms parei
goms buvo pasirinkęs premje
ras P. E. Trudeau. Kvebeko par
tija tada jau buvo pripažinta le
galia politine partija ir provin
ciniame parlamente turėjo 7 at
stovus. Ir premjeras P. E. Tru
deau, ir policijos min. F. Fox 
teigia, kad jie apie šį nelegalų 
įsilaužimą sužinojo tik prieš po
rą savaičių. Min. Foxo pareiški
mas, atrodo, buvo padarytas dėl 
Kvebeko vyriausybės vedamo 
RCMP saugumiečių tyrimo, lie
čiančio kitą įsilaužimą į kairio
sios grupės žinių agentūrą “L’ 

Agence de Presse Libre du Que
bec” Montrealyje, nes šio tyri
mo dėka galėjo išryškėti ir pa
čios Kvebeko partijos sekimas. 
Premjeras P. E. Trudeau užtik
rino parlamento narius, kad da
bar tokią RMCP saugumiečių 
veiklą jau sustabdė jo instruk
cijos, tačiau jis ir toliau nežada 
kištis į visus RMCP reikalus.

Opozicinės partijos nenori ti
kėti, kad tokie RMCP saugumie
čių veiksmai galėjo būti nežino
mi premjerui P. E. Trudeau ar 
jo anuometiniam policijos ir ka
lėjimų ministeriui W. Allman- 
dui, kurio žinioje buvo ir RCM 
P. Jos reikalauja, kad liudinin
kais būtų pakviesti du anuome
tiniai RMCP pareigūnai — šios 
policijos vadas W. Higgettas ir 
saugumo skyriaus viršininkas J. 
Starnes. Šia proga taipgi iškilo 
nežinomų asmenų atliktas įsi
laužimas į NDP socialistų būsti
nę Otavoje 1972 m. gruodžio 3 
d. Iš jos nieko nebuvo paimta, 
tik popieriai išmėtyti ant grin- 

(Nukelta į 8 psl.)
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VIKTORAS NAKAS, vadovavęs baltiečių demonstracijai Vašingtone, kalbasi priėmime su amerikiečiu pareigūnu. 
Apačioje — baltiečių atstovė prisega gėlę JAV kongreso nariui L. Nedzi Nuotr. A. Dudaravičiaus

Drąsus Lenkijos vyskupų žodis
Spalio 18 visose Lenkijos ka

talikų šventovėse, pažymint 
spaudos dieną, buvo perskaity
tas ganytojinis lenkų vyskupų 
laiškas apie informacijos prie
monių reikšmę, štai kaikurios 
būdingesnės jo ištraukos.

Tinkamai naudojamos viešo
sios informacijos priemonės ga
li būti didelė paslauga žmonijai. 
Jos suartina žmones, nepaisant 
didžiulių nuotolių, kultūrinių, 
dvasinių ir tikybinių vertybių 
mainais, žiniomis apie žmonių 
ir ištisų bendruomenių gyveni
mo sąlygas bei reikalus įvairio
se pasaulio dalyse. Jos pažadina 
susidomėjimą .kitomis tautomis, 
skatina pažvelgti už savo dažnai 
savanaudiškų interesų akiračio 
ir pažinti savo artimo poreikius. 
Jos padeda ugdyti brolybės 
jausmus visose tautose ir su
prasti, kad žmonija yra viena 
šeima. Tokios svarbios priemo
nės, kaip radijas, televizija, ki
nas, teatras, spauda ir t.t., turi 
visuomet ir visur tarnauti žmo
nių gerovei ir padėti atskleisti 
visa, kas gražu, kilnu ir artina 
prie Dievo. Jos taip pat gali ir 
turi padėti ugdyti bei stiprinti 
Dievo karalystę žemėje, štai ko
dėl šventoji Bendrija II Vatika
no santarybos žodžiais pabrė
žė, kad ji turi prigimtinę teisę 
turėti ir naudoti radiją, televi
ziją, spaudą, kiną, teatrą ir ki
tas viešąsias priemones savo 
krikščioniškojo auklėjimo veik
loje ir betkokiame darbe, kuris 
skiriamas sielų išganymui.

Susižinojimo priemonės nau
dojamos bedieviškosios pasau
lėžiūros ir žmogiškojo roboto 
kulto propagandai, supasaulin- 
tų dorinių nuotaikų kaip žmo
giškojo idealo platinimui, poli
tinio smurto, prievartos, klasių 
neapykantos bei kovos pateisi

nimui. Jos naudojamos totalis- 
tinei diktatūrai ir kultūrinei 
priespaudai stiprint, melui pla
tinti ir pagrindinių žmogaus tei
sių laužymams pateisinti. Jos 
taip pat naudojamos kovai su 
Dievu, tikyba ir viskuo, kas ti
kintiesiems brangu ir vertinga.

Ar gali K. Bendrija būti abe
jinga tam blogiui, kuris infor
macijos priemonėmis liejamas į 
žmonių, ypač vaikų ir jaunuolių, 
sielas? Ar gali krikščionys ir vi
si geros valios žmonės būti tam 
abejingi? Ar gali K. Bendrija 
tylėti, kai radijas, televizija, ki
nas, teatras, spauda, plakatai ir 
reklamos naudojami tam, kas 
skaudžiai pažeidžia žmogaus 
vertybę, išniekina tai, kas šven
ta, drumsčia sielos ramybę ir 
sėja nesantaiką tarp žmonių?

Visi krikščionys, klausydami 
radijo, žiūrėdami televizijos 
programų, lankydami teatrą ar 
kiną, skaitydami spaudą, turi 
būti kritiški ir atrankūs perduo
damo turinio atžvilgiu. Svar
biausia, jie turi atsiminti, kad 
viešosios informacijos priemo
nės yra valdomos žmonių, besi
vadovaujančių kovojančio ate
izmo principais ir visoms reli
gijoms, neišskiriant nė Katali
kų Bendrijos, priešiška ideolo
gija.

Mes raginame visus tikinčiuo
sius protestuoti, kai tik radijo 
ar televizijos programose, teat
ruose ar kinuose, spaudos žinio
se ar straipsniuose užgaunamas 
jų tikėjimas ir griaunama doro
vė, puolama tikyba ir K. Bend
rija. Net jei neturime įtakos 
toms programoms ir spausdin
tam žodžiui, mes galime, nes tu
rime tokią teisę, pareikšti pro
testą laikraščių redaktoriams, 
radijo, televizijos, teatro ir ki
nų direktoriams. Pasyvi laiky

sena apsunkintų mūsų sąžinę.
Mes raginame perduodamų 

programų autorius ir visus tuos, 
kurie verčiasi rašymu, kuo ge
riausiai panaudoti savo talentus 
ir visos tautos darbu uždirbtas 
lėšas, skiriamas iš bendro vals
tybės iždo, kad būtų ugdoma vi
sa, kas stato ir kilnina, o ne tai, 
kas griauna, žemina ar pažei
džia giliausius žmonių jausmus.

Valstybės organus, kurių ran
kose yra visos viešosios infor
macijos priemonės, mes perspė
jame, kad jie neleistų skelbti to
kių programų ir medžiagos, ku
ri įžeidžia religinius katalikų 
jausmus ir griauna krikščioniš
kosios dorovės principus, kad 
jaunimas ir vaikai nebūtų šio
mis priemonėmis demoralizuo
jami, kad nebūtų jos naudoja
mos kultūrinei priespaudai, nes 
tai būtų pilietinių teisių ir są
žinės pažeidimas.

Drauge prašome valstybės or
ganus suteikti K. Bendrijai gali
mybę transliuoti Mišias ir pa
mokslą per radiją ir televiziją 
sekmadieniais bei religinių 
švenčių dienomis visiems tiems, 
kurie negali fiziškai dalyvauti 
šv. Mišiose. Jau seniai mes rei
kalaujame galimybės transliuo
ti religinius pašnekesius ligo
niams per radiją. Bendrija turi 
teisę į tai ir kantriai laukė, kad 
bus paisoma šios teisės sutinka
mai su visuotiniu teisingumu ir 
lygybe.

Šios Lenkijos vyskupų gany- 
tojinio laiško mintys, paskelb
tos iš sakyklų, buvo apsvarsty
tos ir patvirtintos Lenkijos epis
kopato 159-je konferencijoje. 
Jos nė kiek nemažiau svarbios 
ir Lietuvos katalikams, o gal net 
daugiau, turint galvoje užčiaup
tas Lietuvos vyskupų lūpas.

A. Lembergas 

žiavimų rūmuose, kur kalbėjo 
kiti kompartijų vadai, S. Car- 
rillas grįžo Ispanijon, nelauk
damas pagrindinių Spalio revo
liucijos iškilmių. A. Sacharovas 
su 40 disidentų spalio 30 d. pa
reikalavo amnestijos politi
niams kaliniams. Revoliucijos 
šešiasdešimtmečio proga augš- 
čiausiojo sovieto prezidiumas 
su pirm. L. Brežnevu paskelbė 
amnestiją, bet ji palietė tik kri
minalinius nusikaltėlius kaiku- 
riose grupėse. Nė vienam poli
tiniam kaliniui bausmė nebuvo 
dovanota ar bent sumažinta. 
Pasak A. Sacharovo, tai esąs 
didelis nusivylimas, nes politi
niai kaliniai savo kovoje su 
įstatymų pažeidimu vadovavosi 
tik atviru žodžiu. Kriminalinių 
nusikaltimų jie nebuvo padarę. 
Kalėjimuose jie yra atsidūrę dėl 
savo religinių įsitikinimų ar 
kovos už žmogaus teises. Revo
liucijos iškilmių išvakarėse gru
pė žmogaus teisių gynėjų parei
kalavo, kad Sovietų Sąjunga at
sisakytų mirties bausmių, ku
rios vis dar yra skiriamos už 
krašto išdavimą, mėginimą pa
bėgti iš Sov. Sąjungos, žmogžu
dystes, didesnius išeikvojimus.

Netikėta vienybė
Jungtinių Tautų saugumo ta

ryba vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, įpareigojančią ginklų 
bei karinės medžiagos tiekimo 
sustabdymą P. Afrikos respub
likai. Afrikos valstybės norėjo 
ir ekonominių sankcijų, bet jas 
veto teise atmetė JAV, Britani
ja ir Prancūzija. Priimtoji re
zoliucija yra aiški reakcija į 
spalio 19 d. įvykius, kai P. Afri
koje buvo suimta 70 negrų va
dų, uždaryta 18 organizacijų, du 
negrų laikraščiai, suspenduoti 
žmogaus teises ginantys žurna
listai. Ginklų tiekimo sustabdy
mas iš tikrųjų neturės didesnės 
reikšmės, nes jų pakankamai 
pagamina vietinė pramonė. Iš 
ginklavimosi biudžetui skiriamų 
$2 bilijonų -P. Afrika užsienyje 
išleisdavo tik $400 milijonų.

Atšaukė atstovus
Prez. J. Carteris paskelbė JAV 

pasitraukimą iš Jungtinėms 
Tautoms priklausančios Tarp
tautinės Darbo Organizacijos, 
kuri buvo įsteigta 1919 m. ir 
anksčiau veikė Tautų Sąjungos 
žinioje. Ši organizacija rūpina
si darbininkų būklės pagerini
mu visame pasaulyje, jų teisių 
gynimu. Amerikiečių bei kitų 
demokratinių šalių delegacijas 
sudarė darbo unijų, prekybi
ninkų, pramoninkų atstovai. So
vietų Sąjunga šią tarptautinę 
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organizaciją bandė panaudoti 
savo propagandai, pasitelkda
ma trečiajam pasauliui priklau
siančias valstybėles, kurioms 
nerūpi darbininkų reikalai. Per
nai pavasarį teko atidėti rezo
liucijas, smerkiančias žmogaus 
teisių pažeidimus aštuoniose 
valstybėse, kurių tarpe buvo So
vietų Sąjunga ir Uganda. Šiai 
organizacijai JAV kasmet parū
pindavo $25 milijonus — ket
virtadalį viso biudžeto.
Baltiečiai Belgrade
Toronto dienraštis “The Glo

be and Mail” lapkričio 5 d. pa
skelbė “Reuterio” agentūros 
pranešimą apie keturių baltie
čių susitikimą su Skandinavi
jos, JAV, Kanados, Britanijos, 
V. Vokietijos ir Olandijos dele
gacijomis Belgrado konferenci
joje. Joms buvo įteikti memo
randumai, kaltinantys Sovietų 
Sąjungą nelegalia Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos okupacija. Prie 
memorandumų buvo pridėtas 
laiškas sovietų kompartijos va 
dui L. Brežnevui, reikalaujan
tis okupacijos užbaigimo. Sovie
tų Sąjunga kaltinama Baltijos 
respublikų kolonizavimu, rusifi
kacija, ekonominiu išnaudoji
mu, varžtais švietimui ir religi
jai, persekiojimu tų asmenų, 
kurie siekia laisvės ir nepriklau
somybės Baltijos šalims. Bel
grade apsilankiusių keturių bal 
tiečių pavardės nepateikiamos, 
tik pabrėžiama, kad jie yra Niu
jorke veikiančios Pasaulinės 
Baltiečių Konferencijos atsto
vai. JAV delegacijos vadovas A. 
Goldbergas teigia, kad tokie su
sitikimai su žmogaus teisių pa
žeidimus iškeliančiais asmeni
mis esą naudingi visoms dele
gacijoms. Jis taipgi pabrėžia sa
vo protestą jugoslavų delegaci
jos vadovui L Pesicui dėl dvie
jų latvių ištrėmimo konferen
cijos pradžioje. Iš jo buvęs gau
tas užtikrinimas, kad tokie 
veiksmai daugiau nepasikartos. 
A. Goldbergas, gindamas žmo
gaus teises, pirmą kartą viešai 
paminėjo tris jų pažeidėjas — 
Sovietų Sąjungą, Čekoslovaki
ją ir Lenkiją.
Paleido milijonierių

Žydų kilmės milijonierius M. 
Caransas, pagrobtas Olandijoje, 
laisvę atgavo už $4 milijonų 
vertės sumą. Pasirodo, jis buvo 
patekęs ne į vokiečių Raudono
sios armijos teroristų, o tik į 
eilinių nusikaltėlių rankas. Jiem 
nerūpėjo nei kalėjime sėdinčio 
vokiečio teroristo K. Folkertso 
išlaisvinimas, nei karalienės Ju- 
lijanos atsistatydinimas.
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9 RELIGINIAME GY WE
* PASAULIO VYSKUPŲ SINO

DO antrosios savaitės metu atsisklei
dė plati šio laikotarpio K. Bendri
jos panorama. Tarp šviesių reiškinių 
išryškėjo ir eilė šešėlių. Labai aiš
kiai buvo pristatyta K. Bendrijos 
drama komunistiniuose kraštuose, 
kur katekizaeija yra labai varžoma 
arba visiškai uždrausta. Kard. Josef 
Hcsffner tai itin pabrėžė spaudos 
konferencijoje žurnalistams. Vietna
mo padėtis labai neaiškiai, bet vis- 
dėlto buvo nušviesta Saigono arki
vyskupo Nguyen Van Binh. Savo kal
boje arkivyskupas daugelį sudomino 
pareiškimu, jog Vietnamo katalikai 
bendradarbiauja su komunistais, 
kurdami naują visuomenę. Jis vis- 
dėlto pridėjo, kad religija yra ko
munistų laikoma svetimu daylku vi
suomenei ir yra išskiriama iš bend
rojo gyvenimo.

* JAV VYSKUPŲ DELEGACIJA 
pasaulio vyskupų sinodo metu Ro
moje skatino paruošti specialią ka- 
tekekezę, mokančią pagarbos žmo
gaus gyvybei visose jos formose, 
pradedant negimusiu kūdikiu ir bai
giant bejėgiu seneliu. JAV vyskupai 
pabrėžė, jog tai labai svarbus daly
kas akivaizdoje masinio abortų gau
sėjimo daugelyje valstybių, augan
čio žmonėse pritarimo paliegėlių žu
dymui ir eksperimentavimo su gy
vais žmogiškiasiais gemalais. Kaiku- 
riais atvejais žmonių gyvybės yra 
žudomos, nes esančios psichiškai, fi
ziškai ar socialiai nepajėgios gyve
nimui. Kitais atvejais jos yra žudo
mos vien dėlto, kad kitiems tai suda
ro nepatogumų. Amerikiečiai vysku
pai taipgi paminėjo tautžudystę ir 
politiškai motyvuojamą žmonių žu
dymą. Anot jų. pagarba žmogaus gy
vybei turėtų skatinti krikščionis da
ryti visa, kad ta gyvybė būtų gerbia
ma ir jos žmogiškosios teisės gina
mos, Visa, kas gresia žmonių gyvy
bei, kaip karai, gynybos politika, ne
utroninės bombos, elgsenos kontrolė 
vaistais bei chirurginėmis priemo
nėmis, genetinė inžinerija ir tam 
tikros žmonijos gausėjimo kontrolės 
formos, turi sukelti krikščionių rū
pestį. šis JAV vyskupų pareiškimas 
sinodo metu padarė gilų įspūdį pa
saulio vyskupams.

* SAIGONO ARKIVYSKUPAS 
KOADJUTATORIUS Nguyen Van 
Tliuan, kurio likimas iki šiol nebu
vo žinomas ir jau buvo spėjama, kad 
esąs nužudytas, pasirodo, yra gyvas 
kalėjime. Saigono arkivyskupas Paul 
Nguyen Van Binh buvo komunistų 
nugabentas jo lankyti, prieš pasta
rajam išvykstant į pasaulio vyskupų 
sinodą Romoje. Kalinamasis arkiv. 
T'huan yra 49 m. amžiaus, labai stip
raus charakterio ir savarankiško 
galvojimo asmuo. Jo labai bijo viet
namiečiai komunistai. Savo laikyse
na jis primena kardinolą Mindszen- 
ty ir yra labai gerbiamas visų Viet
namo katalikų.

* IŠ VIETNAMO pasaulio vysku
pų sinode dalyvauja: Saigono (dabar 
Hočimin) arkivyskupas Paul Ngu
yen Van Binh, 67 m. amžiaus, ir Ha
nojaus kardinolas Joseph Trinh Nhu 
Khue, 77 m. amžiaus. Arkivyskupas 
Binh yra laikomas asmeniu be nu
garkaulio komunistų atžvilgiu, o 
kardinolas Trinh yra katalikų labai 
augštai vertinamas už jo laikyseną 
komunistų atžvilgiu.
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* BELGRADO KONFERENCIJO
JE Vatikano atstovo arkiv. Achille 
Silvestrini padaryto pareiškimo pil
ną tėkštą išspausdino “L’Osservato- 
re Romano”, Vatikano dienraštis. 
Arkivyskupas jame pabrėžė, jog ti
kėjimo laisvė yra labai žalojama kai- 
kuriose pasaulio šalyse. Ypatingą 
dėmesį jis atkreipė į religinių teisių 
pažeidimus tų K. Bendrijos narių, 
kurie priklauso Rytų apeigoms, kaip 
pvz. albanai, gudai, ukrainiečiai, ru
munai ir gruzinai. Sakoma, jog gru
zinų apeigos jau visiškai yra išnyku- 
sios, o kitos praktikuojamos slaptai, 
Arkivyskupas nepaminėjo Sovietų 
Sąjungos bei jos satelitų vardais, ta
čiau tai iš teksto savaime supranta
ma. Jis kritikavo valdžios varžtus 
kandidatams į kunigų seminarijas ir 
vyskupų bei kunigų veiklos varžy
mą.

★ VENGRIJOJE ARKIV. JOSEPH 
L. BERNARDIN aplankė dvi iš as
tuonių Vengrijoje veikiančių kata
likiškų mokyklų. Vieną mokyklą ap
lankė 1000 metų senumo Pannonhol- 
ma abatijos viennuolyne, o kitą — 
Budapešte. Abiejose mokyklose mo
kiniams jis pabrėžė, jog ateities ka
talikiškasis švietimas priklausys nuo 
jų. Dabartiniai tų mokyklų mokiniai 
turėsią būti ateities vengrų tautos 
vadai. Jis skatino mokinius įgyven
dinti tai, ko tikisi iš jų tėvai, moky
tojai ir K. Bendrijos vadovai.

* 30 PRANCŪZŲ KUNIGŲ BEI 
VIENUOLIŲ IR 60 PASAULIEČIŲ 
pasirašė peticiją ir pasiuntė Pauliui 
VI. Peticijoje nusiskundžiama da
bartine kateketikos bei religinio 
auklėjimo padėtimi Prancūzijoje. 
Jie nurodo, kad Prancūzijos Tauti
nis Religinio švietimo Centras iki 
šiol yra išleidęs veikalus su dideliais 
pagrindinių tiesų trūkumais. Taipgi 
jie tvirtina, jog mokymas yra pana
šus į išleistuosius leidinius ir dauge
lį vaikų palieka tamsoje apie savąjį 
tikėjimą arba net tampa jų tikėjimo 
praradimo priežastimi. Pasak jų, 
Prancūzijos vyskupų visuotinio su
sirinkimo dokumentai tuo klausimu 
neturi daug reikšmės ir yra neiš
baigti. Esą labai lengva juos iškreip
ti ir tikėjimo tiesas nusaldyti. Jie 
prašo popiežių pašalinti šias pran
cūzų katekizacijos silpnybes, pabrė
žiant integralinį tikėjimo tiesų nu
švietimą. Jie nori, kad popiežius pats 
patvirtintų kateketinius dokumentus 
ir aiškų bei tikslų katekizmą. Tarp 
pasirašiusiųjų šį dokumentą yra: 
kun. Henri de Lubac, SJ, iš Pary
žiaus Katalikų Instituto, Vatikano 
Katalikiškojo Švietimo Kongregaci
jos patarėjas; kun. P. Regamey, OP, 
dvasinių knygų autorius; trapistų 
abatas Marie-Ignace Gillet, buvęs ge
neralinis trapistų abatas nuo 1964 
m. iki 1974 m.; kun. J. de Feligon- 
de, benediktinų oblatų prioras; kun. 
A. Feuillet, Šv. Rašto specialistas; 
kun. A. Ravier, SJ, buvęs prancūzų 
jėzuitų provincijolas.

★ Į PASAULIO VYSKUPŲ SINO
DĄ nebuvo išleisti iš šių kraštų: 
Kambodijos, Laoso ir Ekvatorinės 
Gvinėjos. Iš Rumunijos vysk. Antai 
Jakab negalėjo atvykti dėl kitų prie
žasčių. Jo vieton popiežius paskyrė 
specialiu savo atstovu kitą rumuną 
— mens. Konrad Kernweisz.

KUN. J. STŠ.

Baltiečių demonstracijoje Vašingtone lietuvaitės su 
tams, kurie tebėra Sov. Sąjungos okupuoti

plakatais kreipiasi į JAV prezidentą pagalbos Baltijos kraš- 
Nuotr. A. Dudaravičiaus

Skirtingai matoma tikrovė
Atsiliepiant j Zecharjos Čėsnos rašinius "Tėviškės Žiburiuse"

A+A
JURGIUI SAUKANTUI

mirus Lietuvoje, seseris JIEVĄ PŪKIENĘ, VERĄ 

NAUSĖDIENĘ ir ALVYNĄ ŠIUKŠTERIENĘ bei jų 

šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

J. VAIČELIŪNAS

Z. čėsna savo rašiniuose aiš
kina,. kad žydai metėsi į sovie
tų pusę, nes vokiečių pusėje ne
matė jokios išeities. Jei žydai 
metėsi Į sovietų pusę, ar dėlto 
yra kalti lietuviai? Kodėl žydai 
pradėjo kankinti ir žudyti savo 
buvusius šeimininkus lietuvius? 
žydai, kurie per 500 metų val
gė Lietuvos duoną, 1940 m. lie
pos mėnesi jau pradėjo perse
kioti ir žudyti lietuvius. Patys 
žydai sako, kad laisvoje Lietu
voje žydai kartais turėjo dides
nes teises, negu lietuviai. Pvz. 
kai lietuviui reikėjo išvažiuoti i 
užsieni, jis turėjo sunkumų nu
galėti valiutos suvaržymų kliū
tis, o žydams tų suvaržymų kaip 
ir nebuvo. Kaip Z. Čėsna sako, 
per žydų organizaciją “Keren 
Kajemet” Į Palestiną buvo iš
vežta daug milijonų litų. Lietu
vos pinigais buvo sukurta viena 
žydų kolonija Palestinoje, o žy
dai ne tik neprisideda prie pa
vergtos Lietuvos išlaisvinimo, 
bet dar kaltina visą lietuvių 
tautą.

Z. Čėsna rašo, kad laisvoje 
Lietuvoje žydai negalėjo tar
nauti kariuomenėje kadro kari
ninkais. valdinėse Įstaigose ir 
pan. Tai netiesa. Jei į Lietuvos 
karo mokyklą galėjo įstoti vo
kiečiai, rusai, gudai, galėjo Įsto
ti ir žydai, bet pastarieji į tą 
mokyklą nestojo, nes kariuo
menėje nematė naudos. Sovietų 
kariuomenėje žydai užpildė be
veik visus politrukų etatus, bu
vo daug ir karininkų. Vilniuje 
žydų kilmės gen. Ivanui Černia- 
chovskiui pastatytas paminklas, 
nors jis žuvo Karaliaučiaus ra
jone. Kur žydai norėjo, kariuo
menėje tarnavo, o kur nenorė
jo, netarnavo nė eiliniais, kad 
atliktų karinę prievolę. Tarnavo 
jie ir valstybinėse įstaigose, gal 
tik ne tiek daug, kiek jų dabar 
tarnauja Jungtinėse Tautose — 
apie 65% visų ten esančių tar
nautojų.

Z. Čėsna sako, kad Lietuvoje 
žydai negalėjo įsigyti ūkių, žy
dai Lietuvoje turėjo ne tik 
ūkių, bet ir dvarų. Linkuvos 
valsčiuje, Kuntapliškių kaime, 
ūkininkai buvo vieni žydai. Vi
sai nemini, kad Lietuvoje gydy
tojų, advokatų ir kitų specialis
tų, nuošimčiais skaitant, žydų 
buvo daugiau, negu lietuvių. 
Medicinos fakultete 1926 m. 
studentų 47,5% buvo žydai, 
nors pastarieji tesudarė tik 7'-< 
Lietuvos gyventojų.

Z. čėsna sako, kad vėliau lie- 
tuvių-žydų santykiai ėmė blogė
ti. Mat, kai žydai valdė visą Lie
tuvos ekonomiją, jie buvo pa
tenkinti, bet kai tą ekonomiją 
pradėjo perimti patys krašto 
šeimininkai lietuviai, žydams 
nepatiko. Pvz. į Lietuvos karo 
mokyklą žydas su krepšeliu pri- 
statinėdavo kiaušinius, nes jis 
buvo tų produktų tiekėjas. Kai 
tą sritį perėmė “Pienocent
ras”, žydai ėmė sakyti, kad lie
tuviai juos skriaudžia.

Kai sovietai okupavo Lietuvą, 
visas pagrindines pozicijas už
ėmė žydai. Jie galėjo daug pa
dėti savo buvusiems šeiminin
kams lietuviams, bet nepadėjo. 
Saugume žydai buvo užėmę vi
sus vadovaujamus postus. Pra
džioje Saugumo viršininku bu
vo A. Sniečkus, bet vėliau Sau
gumo viršininku tapo Rusijos 
žydas Gladkovas. Žydas Rabino- 
vičius tvarkė kankinimų skyrių. 
O kur šimtai žydų, deportacinių 

grupių vadovų bei dirbusių ki
tose srityse?

Z. čėsna rašo, kad 1941 m. iš 
Lietuvos į Sibiro kacetus buvo 
deportuota 35.000 žmonių, ku
rių 15.000 žydų. Deportacijoms 
vadovavo žydai. Jie žydų masiš
kai nedeportavo, žydai po tų 
deportacijų sakė, kad žydų bu
vo deportuota apie 500. Ir tas 
skaičius perdėtas. Iš vieno Lie
tuvos valsčiaus ir miestelio bu
vo deportuota per 100 žmonių, 
kurių tarpe 2 žydai. Nė vienas 
iš tų deportuotų lietuvių iš Si
biro kacetų negrįžo, o vienas tų 
deponuotų žydų 1944 m. vasarą 
vėl atsirado tame Lietuvos mies
telyje ir vadovavo milicijai.

Z. čėsna sako, kad Lietuvoje 
buvo daug žmonių, kurie prita
rė komunizmui. Lietuvoje buvo 
galbūt apie 500 lietuvių komu
nistų. Kur tas pritariipas komu
nizmui? Toliau jis sako: “Ta
čiau reikia objektyviai pripažin
ti, kad manifestacijos Kaune 
bei kituose miestuose sovietinės 
armijos invazijos proga buvo 
gana masiškos. Jose dalyvavo 
lietuviai, žydai, vietiniai rusai, 
net lenkai”. Tomis dienomis ne
gausiose demonstracijose daly
vavo žydai, rusai ir vienas kitas 
lietuvis komunistas, kuriam žy
dai į rankas įspraudė raudoną 
vėliavą ir pastatydino grupės 
priekyje. Mat, žydai, kaip ir vo
kiečiai, bijojo atsakomybės, to
dėl grupės priekyje pastatyda
vo lietuvį komunistą. Iš kur tos 
lietuvių komunistų masės visuo
se Lietuvos miestuose, jei lie
tuvių komuništų tebuvo apie 
500? žydai demonstracijose da
lyvavo — komunistai ir neko- 
munistai, ypač jauni žydai, žy
daitės. Jie ir sudarė tas “masi
nes manifestacijas”, kurių kolo
nos nusitęsdavo 20 metrų (Pa
nevėžyje). Didesnės einančių 
masės buvo sudarytos vėliau, 
kai jau kraštą valdė Maskvos 
pastatyta “liaudies vyriausybė”. 
Apie tokias manifestacijas ir 
apie tokią tikrovę kalba Z. Čės
na.

Z. Čėsna sako, kad Telšių ka
lėjime buvo ir du žydai. Taip 
sakęs to kalėjimo viršininkas 
komunistas Žalymas. Bet Rai
nių miškelyje išžudytų lietuvių 
skaičiuje tų žydų nebuvo. Žaly
mas sakęs, kad jie politinių ka
linių nekankinę, o tik juos Rai
nių miškelyje sušaudę. Kuo ga
lima patikėti: to komunisto su
fabrikuotu pasakymu ar šim
tais lietuvių, kurie atvyko į žu
dynių vietovę, kur nužudytieji 
buvo atpažįstami, kiek dar buvo
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Padėka
1977 metais spalio 5 d. staiga mirė 
mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis,

a.a. Juozas Adomavičius-Adams.
Nuoširdžiai dėkojame: dr. J. Yčui už priežiūra 

ligoninėje, Prisikėlimo ir Lietuvos Kankinių parapijų 
kunigams — už visus religinius patarnavimus, solis
tui V. Verikaičiui— už giedojimą šventovėje.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms 
iš JAV ir Kanados, draugams, pažįstamiems ir ne
pažįstamiems už gėles, užprašytas Mišias, gausų da
lyvavimą laidotuvių koplyčioje pamaldose ir žodžiu 
pareikštas užuojautas.

Nuoširdus ačiū visiems, palydėjusiems Velionį per 
tokį baisų lietų į kapines ir už patarnavimą vaišėse. 
Be to, ačiū visiems, pareiškusiems užuojautas per 
spaudą ir laiškus. Dar kartą ačiū visiems.

Nuliūdusi žmona Natalija Adomavičienė-Adams, 
sūnus Viktoras ir jo žmona Leona

galima juos atpažinti, ir masiš
kai laidojami. Rainių miškelio 
tragedija įvyko 1941 m. birže
lio 24 d., o Z. Čėsna pas komu
nistą žalymą apie tai teiravosi 
1947-8 m., kai viskas plačiai bu
vo išstudijuota, kaip gintis nuo 
Rainių miškelio žudynių. Z. Čės
na netiki parodymu gydytojo 
Repšio, kuris pats matė nužudy
tuosius Rainių miškelyje, o tiki 
komunistu Žalymu, kuris tas 
žudynes ir kankinimus kartu su 
žydais atliko.

Apie Rainių miškelio tragedi
ją yra išleista knygutė, kurioje 
smulkiai viskas aprašyta. Ko
munistas Žalymas sako, kad 
Telšių kalėjime politinių kali
nių buvo tik 40, o Rainių miške
lyje jų nužudyta daug daugiau. 
Ar galima tad tikėti, ką sako 
Žalymas?

Z. čėsna teisingai sako, kad 
už vieno kito išsišokėlio darbą 
negalima kaltinti visos tautos, 
bet nepagrįstai kaltina Lietuvos 
Aktyvistų Frontą (LAF). Išeina, 
kad LAF žudė žydus. Tokias 
prielaidas daro pats Z. čėsna. 
Jis labai lengvai patiki komu
nistu Žvirbliu, kuris sako, kad 
18.000 lietuvių žudė žydus, esą, 
toks skaičius jų turėjo leidimus 
laikyti ginklą. Ar galima tikėti 
raudonu Žvirbliu? Augštesnėse 
pareigose esantieji lietuviai 
1942 m. gavo leidimus laikyti 
ginklą savisaugos reikalams. Di
desnė jų dalis turėjo tik leidi
mus, o neturėjo ginklų, nes jų 
nusipirkti negalėjo.

Z. čėsna sako, kad lietuviai 
buvo abejingi tragiškam žydų 
likimui, ir toliau jis rašo: 
“Tik absoliučiu tautos abejin
gumu tragiškam žydų likimui 
galima paaiškinti tą faktą, kad 
vokiečiai naciai iš kitų Europos 
kraštų gabeno į Lietuvą žydus 
ir čia juos žudė. Į Daniją, Olan
diją, Prancūziją negabeno”.

Tai tvirtinimas, kurį anksčiau 
minėjo dr. Dov Levinas, o da
bar pakartojo Z. čėsna. Jiedu 
lygina Lietuvą su Danija, Olan
dija, Prancūzija, kur padėtis bu
vo visai skirtinga. Lietuva buvo 
juk vokiečių okupacijos paraly- 
žuota, savos vyriausybės neturė
jo ir todėl nė žydams pagelbėti 
negalėjo. Lietuva savo laiku pa
dėjo savo buvusiems priešams 
lenkams kariams, kurie buvo 
internuoti Lietuvoje, nes turėjo 
savo vyriausybę. Lietuva tuo
met nebuvo abejinga, nes galė
jo padėti. Vokiečių okupacijos 
metu ji buvo bejėgė.

J. Žiurinskas

J. J. Šarūnai

O. Z. Girdauskai

O. V. Marcinkevičiai

O. A. Kanapkos

F. V. Urbonai

A. Vaitkevičienė

S. A. Dilkai

M. A. Radžiūnai

P. V. Urbonai

P. V. Melnykai

A+A
dr. Sofijai Rimkevičienei

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos seseriai 
dr. ONAI VALAITIENEI, jos vyrui adv. JERONI
MUI VALAIČIUI ir visiems artimiesiems —

VI. Kažemėkienė O. Čelkienė

G r. ir J. Kažemėkai D. ir L. Mačikūnai

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus,

dukrai BIRUTEI ROMEIKIENEI su šeima nuošir

džią užuojautą reiškia —

M. V. Kriščiūnai

A+A
Onai Kisielienei

Lietuvoje mirus, dukrai BIRUTEI ROMEIKIENEI, 
jos šeimai ir visiems giminėms Lietuvoje liūdesio 
valandoje reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime —

M. V. Vaitkai ir šeima

A+A
dr. Sofijai Rimkevičienei

mirus Čikagoje, skausmo prislėgtą seserį dr. O. 
VALAITIENĘ, jos vyrą JERONIMĄ, brolį JONĄ 
Lietuvoje ir dr. J. RIMKEVIČIŲ nuoširdžiai už
jaučiame —

M. ir O. Kuzavai

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* Įvairūs kilimai
* Šaldytuvai
* Valgomų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

A+A
JONUI PALIUNUI

Lietuvoje mirus, dukrą LIUDĄ MORKŪNIENĘ ir 
vyrą, sūnų VACLOVĄ PALIŪNĄ ir kitus gimines 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia —

Sofija Skripkienė Antanina ir Juozas

Liucija Skripkutė Asmenavičiai

A+A 
Genutei Račienei

mirus, jos vyrui JURGIUI, seseriai ANGELEI su 

šeima, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuo

jautą reiškia —■

Stasė ir Aloyzas Viskantai
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Sukaktuvinis Bendruomenės atstovų suvažiavimas
Kanados Lietuvių Bendruomenės sesija ir sidabrinė sukaktis

Etninė spauda ir Kanados vienybė
Ontario Etninės Spaudos Sąjungos pareiškimas

Jos Didenybės karalienės Elz
bietos II lankymosi proga Ka
nadoje Ontario Etninės Spau
dos Sąjungos valdybos posėdyje 
1977 m. spalio 13 d. vienbalsiai 
priimtas šis pareiškimas.

“Dar prieš karališkosios dau- 
giakultūriškumo bei dvikalbiš- 
kumo komisijos sudarymą etni
nė spauda vienu iš savo uždavi
nių laikė Kanados vienybės puo
selėjimą” — pareiškė 1970 m. 
G. P. Allen, valstybės sekreto
riato ryšių pareigūnas savo pra
nešime Otavai.

Per ištisus dešimtmečius et
ninė spauda rūpinosi ne tiktai 
imigrantų integravimu, bet ir 
Kanados dvasine bei teritorine 
vienybe. Su didėjančiu imigran
tų skaičiumi ir etninės spaudos 
uždaviniai ėmė didėti — iškilo 
nauji reikalavimai. Jų tarpe bu
vo ir jieškojimas kanadiečio ta
patybės, kuri buvo suformuota 
per ištisą šimtmeti.

Etninė spauda visuomet buvo 
prokanadietiška, išskyrus kele
tą komunistinių laikraščių. Ji 
stengėsi stiprinti kanadiečių 
vienybę ir praturtinti tos vieny
bės spalvingumą.

Ši etninės spaudos laikysena 
buvo aiškiai ir detaliai išdėstyta 
Kanados Etninės Spaudos Fede
racijos rašte, Įteiktame karališ
kajai daugiakultūriškumo bei 
dvikalbiškumo komisijai.

Be to, 1969 m., priėmime pas 
min. pirm. P. E. Trudeau, Ka
nados Etninės Spaudos Federa
cijos ir Ontario Etninės Spau
dos Sąjungos delegacija pakar
totinai pabrėžė savo nusistaty
mą, pareikšdama, kad etninės 
grupės ir jų nuomonių reiškėją 
spauda nenori būti laikoma 
“quantite negligeable” — men
kaverčiu veiksniu, kai būna 
svarstomos valstybinės reikš
mės problemos.

Minėtoji delegacija taip pat 
pareiškė, kad etnokultūrinių

Dar apie Įvykius Vilniuje
š. m. spalio 31 d. Kanados 

spauda, radijas ir Buffalo tele
vizija pranešė apie riaušes Vil
niuje po futbolo rungtynių tarp 
Vilniaus ir Smolensko. Tai bu
vo pirmenybių rungtynės tarp 
mūsų sostinės Žalgirio ir Smo
lensko Iskros vienuolikių. Jo
kių pagrindinių pakeitimų pir
menybių lentelėje jos negalėjo 
įnešti, nes lietuviai jau buvo 
užsitikrinę pirmą vietą, o rusai 
su Rygos Daugava kovojo dėl 
antros. Taigi, tai buvo tik for
malinis susitikimas, aiškiai pa
laikant rusui teisėjui Smolens
ko komandą Vilnius nugalėjo 
Smolenską 2:1, tačiau žiūrovai 
į šį. laimėjimą įjungė ir tautinį 
aspektą, suerzinti šališko ruso 
teisėjavimo.

Tai ne pirmas viešas lietuvių 
pasipriešinimas okupantui, pa
rodytas sporto rungtynėse. Jų 
būta ir anksčiau Vilniuje bei 
Kaune, žaidžiant krepšinio pir
menybių rungtynes.

Lietuvos krepšinio ir futbolo 
komandos yra sudarytos dau
giausia iš lietuvių. Pvz. Vilniaus 
Žalgirio futbolo komandos daž
niausiai yra tokia sudėtis: A. 

grupių socialinis ir kultūrinis 
lygis pasiekė anglų - prancūzų 
lygį, subrendo ir kad jos yra pa
siruošusios bendrai atsakomy
bei su kitais kanadiečiais kultū
riniame, politiniame ir ekono
miniame gyvenime.

Etninei spaudai jau seniai 
buvo aišku, kad Kanada Įžengė 
Į socialinės kaitos laikotarpį, ku
riame neišvengiamai paliečia
ma ir konstitucinė struktūra, ir 
vienybė. Etninės spaudos atsto
vai nekartą priminė Otavoje, 
jog besikeičiantis Kanados vei
das ne visuomet pastebimas po
litinių krašto vadų, kad etninės 
grupės nebuvo kviečiamos, nei 
priimamos atlikti joms skirtą 
vaidmenį Kanados gyvenime 
bei prisidėti prie Kanados vie
nybės.

Dabartinė krizė, gresianti Ka
nados vienybei rimčiau nei bet- 
kada praeityje, neužklupo etni
nės spaudos, kuri negali būti 
abejinga pavojui suskaldyti Ka
nadą. Mes pasisakome dabar, 
kaip ir praeityje, už teisingą 
Kvebeko problemos sprendimą 
demokratiniu būdu. Neviena et
ninė Kanados grupė atvyko Ka- 
nadon iš valstybių, kurios buvo 
suardytos, nes valdančios dau
gumos nekreipė pakankamai 
dėmesio į vidines įtampas arba 
bandė spręsti nepatenkintų tau
tybių problemas pervėlai.

Mes manome, kad buvo ir yra 
galimas patenkinamas sprendi
mas pagrįstų Kanados prancūzų 
reikalavimų Kanados konfede
racijos rėmuose. Giliu mūsų įsi
tikinimu, pakeista konstitucija 
gali patenkinti atbudusi Kvebe
ko nacionalizmą ir laiduoti kul
tūrinį, ekonominį ir socialinį 
prancūziškai kalbančių piliečių 
gyvenimą.

Mes nemanome, kad problema 
yra vien ekonominio pobūdžio 
ir dėlto jos sprendimas negali 
būti rastas ekonominėje srityje.

Ulevičius, A. Puodžiūnas, K. 
Latoža, Z. Abrutis, G. Paberžis, 
V. Kromanas, S. Danisevičius, 
J. Jurgelevičius, A. Mackevi
čius, S. Baranov, E. Riabov, V. 
Dirmeikis. Visai kita padėtis 
Latvijoje, kur reprezentaciniuo
se klubuose vyrauja jau rusiš
kas elementas, tad žaidžiant su 
“didžiojo brolio” komandomis 
antagonizmo Latvijoje nesima
to.

Kalbant apie mūsų kaimynę, 
primintinas šis anekdotas. Kau
nietis klausia vilnietį, koks 
skirtumas tarp Rygos Dinamo 
ir Maskvos ledo ritulio koman
dų. “Labai paprastas, — atsa
ko vilnietis, — Rygos Dinamo 
klube žaidžia du latviai, o Mask
vos Dinamo — vienas!” čia rei
kėtų paaiškinti, kad ledo ritu
lio komandą sudaro mažiausiai 
20 žaidėjų, taigi Rygos Dinamo 
klube esama mažiausiai 18 ru
sų. (K. Baronas)

Sportinė okupuotos Lietuvos 
spauda po spalio 10 d. įvykių 
Vilniuje rašė, kad po futbolo 
rungtynių lietuviai, nors jų ko
manda laimėjo, išsiliejo į gat
ves ir elgėsi nekultūringai. Kad 

Tai rodo, kad politikai ar komu
nikacinės priemonės nepažįsta 
tautinių sąjūdžių ir jieško 
sprendimo ekonominėje plot
mėje. Nacionalistiniai sąjūdžiai 
remiasi jausmu, idealistinėm 
svajonėm bei aspiracijom, tau
tiniu ar grupiniu pasididžiavi
mu, pažeistu praeityje, kerštu 
už patirtas ar nerealias skriau
das. Nacionalistai netiki grasi
nama ekonomine suirute, kuri 
esą kiltų pasiekus nepriklauso
mybę.

Mūsų nuomone, visi kanadie
čiai turėtų bendromis jėgomis 
jieškoti naujos konstitucinės 
santvarkos, pakeisti atmosferą 
tarp angliškai ir prancūziškai 
kalbančių kanadiečių, parodyti 
tarpusavio respektą, suprasti 
Kanados prancūzų skundus ir 
pageidavimus. Kanados vienybė 
yra perdaug rimtas dalykas, 
kad būtų galima palikti ją vien 
politikams. Rašjdojai, aktoriai, 
muzikai ir paprasti piliečiai su
jungtomis jėgomis turėtų paro
dyti, kad kiekvienam piliečiui 
gali būti laiduotas teisingumas, 
laisvė, teisinė lygybė ir visos 
kitos galimybės, neatsižvelgiant 
į jo tautinę kilmę, gimtąją kal
bą ir kultūrinę tradiciją.

Etninė spauda gali daug pri
sidėti prie Kanados vienybės 
stiprinimo. Ji visuomet veiks 
pozityviai, kai Kanados vienybė 
ir integralumas bus pavojuje. 
Etninės spaudos praeitis laiduo
ja šį tvirtinimą ir viltį.

Etninė spauda tai darys, ne
žiūrint fakto, kad etninės gru
pės ir vėl buvo aplenktos, kai 
federacinė vyriausybė sudarė 
specialią Kanados vienybės ko
misiją. Beveik trečdalis kana
diečių nėra atstovaujami minė
toje komisijoje, kuriai pavesta 
rūpintis tokiu svarbiu valstybi
niu klausimu, kaip Kanados vie
nybė ir integralumas.

tas “išsiliejimas” buvo tokio 
plataus masto, sovietinė spau
da nedrįso pasakyti.

Vakariečių spauda, gavusi 
pranešimus iš Maskvos, nevie
nodai juos perdavė. Vieni rašė 
trumpiau, kiti — plačiau, pri
dėdami papildomų informaci
jų apie Lietuvą. Pvz. “The 
Spectator” 1977. X. 31 Hamil
tone, remdamasis AP agentū
ros žiniomis, rašė, jog sovieti
nės Lietuvos vidaus reikalų mi
nisterijos pareigūnas Vilniuje 
pareiškė, kad po futbolo rung
tynių tarp lietuvių ir rusų ko
mandų įvyko susikirtimų, bet 
jie nebuvę rimti. Anot jo, “kaip 
dažnai įvyksta, keletas paaug
lių po rungtynių susipešė. Ke
turi jų buvo suimti, apklausi
nėti ir paleisti.” Minėtasis dien
raštis nuo savęs pastebi, jog tai 
buvo vienos iš didžiausių riau
šių nuo 1940 m. sovietinės oku
pacijos. Ta proga dienraštis pri
duria, esą Maskvoje 40 rusų 
disidentų kreipėsi į sovietinę 
vyriausybę, prašydami paleisti 
tūkstančius kalinamų disidentų 
60 metų revoliucijos sukakties 
proga. R.

KLB dešimtosios krašto tary
bos pirmoji sesija posėdžiavo 
spalio 29 d. Toronte. Senie
siems bendruomenininkams tai 
buvo džiugus susitikimas su 
veiklos draugais ir nemažiau 
džiugus susipažinimas su nau
jais žmonėmis, kurių tarpe ma
tėsi gana daug jaunų veidų. 
Džiugu buvo matyti ir pažįsta
mus veikėjus, atvykusius pa
sveikinti KLB jos 25 metų su
kakties proga: PLB pirm. B. 
Nainį, VLIKo vicepirm. J. Va
laitį, ALTos pirm. dr. J. Bobe
lį ir jos sekr. kun. A. Stašį.

Įžanginiai žingsniai
Po kun. J. Staškaus sukalbė

tos invokacijos buvo sudaryti 
suvažiavimo darbo organai: pir
mininkai —• J. Demereckas iš 
Winnipego, inž. G. Šernas iš To
ronto ir Alg. Kličius iš Montrea- 
lio; sekretoriai — J. Pleinys ir 
V. Stanevičienė iš Hamiltono; 
nominacijų komisija —- inž. E. 
Čuplinskas, kun. J. Staškus ir 
V. Skrinskas; rezoliucijų — A. 
Puteris, Aim. Kuolas, L. Giriū- 
nas, Č. Kuras, St. Keras; man
datų — Ir. Meiklejohn, O. Gai- 
liūnaitė ir T. Stanulis. Suvažia
vimas pradėjo darbą su 50 pil
nateisių atstovų, o vėliau atvy
ko dar penki.

Be minėtų svečių iš JAV-bių, 
suvažiavimą dar žodžiu sveiki
no: dr. A. Pacevičius, Pasaulio 
Liet. Gydytojų S-gos pirm., ir 
Šaulių S-gos centro valdybos 
įgaliotas St. Jokūbaitis. Raštu 
sveikino gen. Lietuvos konsulas 
Kanadoje dr. J. Žmuidzinas, 
buv. KLB pirm. V. Meilus iš 
Stuttgarto, buv. mūsų veikėjai 
St. ir K. Grigaičiai iš Floridos 
ir p. Noreika iš Kalgario.

Pareigūnų pranešimai
Valdomųjų organų praneši

mus pradėjo KLB pirm. J. R. 
Simanavičius, savo pranešimą 
jungdamas su visuomeninių rei
kalų komisijos pranešimu. Pa
grindiniai darbai buvo: atsto
vauti KLB, surinkti skundus 
dėl Helsinkio nutarimų laužy
mo ir perduoti juos Kanados 
delegatams, vykstantiems į ata
skaitinę konferenciją Belgrade; 
kartu su JAV LB išleista ir 
įteikta diplomatams ir universi
tetams knyga “Violation of Hu
man Rights”.

Kanados Lietuvių Fondo pra
nešime jo tarybos pirm. dr. A. 
Pacevičius konstatavo, kad ant
rojo šimto tūkstančių (pavadin
to R. Kalantos vardu) rinkimas 
eina gerai. Iš viso iki šiol su
rinkta $163.795. Švietimo komi
sijos pirm. S. Leparskienė pain
formavo, kad šiais mokslo me
tais veikia devynios mokyklos 
(Kalgaryje, Delhi, Hamiltone, 
Londone, Montrealyje, Otavoje, 
St. Catharines, Sudburyje ir To
ronte). Toronte veikia ir Augš- 
tesnieji Lituanistiniai Kursai su 
lietuviškai nemokančių suaugu
sių klase. KL Jaunimo S-gos 
pirm. P. Kuras pasidžiaugė ge
rai pavykusia jaunimo stovykla 
Vakarų Kanadoje bei jaunimo 
demonstracija Vašingtone, šal
pos Fondo pirm. V. Sakas pasi
guodė mažėjančiu entuziazmu 
šalpos srityje. Garbės teismo 
pirm. J. Gražys pranešė, kad jo
kios bylos jo trejų metų kaden
cijoje nereikėjo spręsti. Kultū
ros komisijos pirm. E. Kudabie
nė davė ataskaitą iš savo atliktų 
darbų: kultūros darbuotojų su
važiavimas (pirmasis Kanadoje), 
moksleivių talentų festivalis, 
ketvirtasis teatro festivalis, ku
riuo ji daugiausia sielojosi ir 
kuris ją daugiausia apvylė dėl 
permažo visuomenės susidomė
jimo teatru (liko moralinis ir 
materialinis nuostolis).

Pranešimus dar padarė KLB 
iždininkas bei Tautos Fondo 
Kanados atstovybės pirm. J. 
Vaičeliūnas. Į sportininkų veik
lą ir pasiruošimą Pasaulio Lie
tuvių Sporto Žaidynėms pažvel
gė Kanados sporto apygardos 
pirm. L. Baziliauskas.

Svečio žodis
Kanadiškiems pranešimams 

pasibaigus, kiek ilgiau PLB val
dybos darbus nušvietė jos pirm. 
'Br. Nainys. Jo besibaigiančioje 
kadencijoje darbai buvo išsiša
koję daugelyje sričių. Daugiau
sia buvo kreipiama dėmesio į 
jaunimą, siunčiant į P. Ameri
ką bei Australiją paskirus jau
nimo veikėjus bei meninius' vie
netus. švietimo srityje taip pat 
daugiausia dėmesio buvo krei
piama į P. Ameriką. Dėlto P. 
Amerikos lietuviškasis veidas 
labai pasikeitė gerąja prasme, 
bet jiems pagalbos tebereikia. 
Teikta parama jaunimo kongre

sams ir ryšių centrui Čikagoje. 
Politinėje srityje PLB valdybos 
pastangomis buvo pasiekta di
delio laimėjimo, Australijos val
džiai atšaukus Lietuvai žalingą 
pareiškimą dėl okupacijos pri
pažinimo. Ruošiamas memoran
dumas Jungtinėms Tautoms dėl 
Lietuvoje vykdomos kolonizaci
jos. Visiems tiems darbams PLB 
valdyba turi permažai pinigų. 
Šis klausimas vėliau sukėlė il
gesnes diskusijas. Buvo netgi 
pasiūlymas grįžti prie bendro 
finansų komiteto, tačiau šis pa
siūlymas nepraėjo, kitų fondų 
atstovams ginant savo pozicijas 
ir argumentuojant, kad pinigų 
rinkime svarbu rinkėjų entu
ziazmas, kurio bendro finansų 
komiteto atstovai kaip tik ir ne
turėtų.

Jaunimo reikalai
Ilgesnį pranešimą padarė 

jaunimo atstovai: PL Jaunimo 
S-gos pirm. G. Juozapavičiūtė, 
Kanados L. Jaun. S-gos pirm. P. 
Kuras ir sekr. N. Gverzdytė. 
Pirmoji paaiškino jos valdybos 
darbus, vykdant III-jo. jaunimo 
kongreso nutarimus kultūrinė
je, politinėje ir kitose srityse. 
Atliktieji darbai yra gana sva
rūs (daugiau, negu kaikas tikė
josi). Taip pat kalbėjo apie IV 
jaunimo kongreso ruošos dar
bus. Jaunimo sąjungos Kana
doje atstovai paaiškino jų val
dybos persitvarkymą po nese
niai įvykusio šio krašto lietuvių 
jaunimo atstovų suvažiavimo ir 
jo planus padėti surengti IV 
jaunimo kongresą V. Vokieti
joje.

Su pranešimais kalbos jauni
mo klausimu nepasibaigė, nes 
tuoj pat buvo pradėtas specia
lus KLB tarybos posėdis statu
tui keisti, kad jame būtų rasta 
vieta Kanados Liet. Jaunimo 
Sąjungai. Ta istorija tęsiasi jau 
treti metai. Pirmiausia krašto 
taryba, posėdžiavusi 1975 m. 
Hamiltone, buvo priėmusi kele
tą KLB konstitucijos pakeitimų 
su sąlyga, kad panašius pakeiti
mus padarytų savo statute ir KL 
Jaunimo Sąjunga. Po metų įvy
kusiame krašto tarybos suvažia
vime (1976 m.) Montrealyje pa
aiškėjo, kad KLJS siūlytieji 
pakeitimai dėl kažkieno kaltės 
nebuvo padaryti. Šių metų su
važiavime buvo pranešta, kad 
KLJS vieną iš siūlytų pakeitimų 
priėmė, o kitą atmetė. Tuo bū
du ir KLB konstitucija galėjo 
būti pakeista tik tame paragra
fe, dėl kurio buvo sutarta, bū
tent, kad į KLB krašto valdybą 
įeina KLJS pirmininkas arba jo 
atstovas. Kitas, žymiai reikšmin
gesnis pakeitimas paliktas at
eičiai.

Sunkūs rinkimai
Daug vargo sukėlė naujosios 

krašto valdybos rinkimai, nes 
jiems nebuvo iš anksto pasi
ruošta. Tik po ilgesnių pastangų 
buvo išrinkta naujoji valdyba 
sekančių trejų metų kadencijai, 
kuri tuoj pat pasiskirstė parei
gomis: J. R. Simanavičius — 
pirm., L. Skripkutė—vicepirm., 
T. Stanulis — sekr., P. Šturmas 
— ižd., V. Stanevičienė — švie-> 
timo komisijos pirm., M. Chai- 
nauskas — kultūros komisijos 
pirm., V. Sakas — Šalpos Fon
do, J. Kuraitė — visuomeni
niams reikalams, P. Kuras — 
jaunimo atstovas, L. Baziliaus
kas — sportininkų atstovas. Ki
ti organai buvo išrinkti nesun
kiai: revizijos komisija — J. 
Mikšys, J. Krištolaitis ir J. Plei
nys; garbės teismas: J. Adomai
tis, R. Išganaitis, V. Povilanis, 
Br. Staškevičius, A. Gražys. Pa
galiau buvo išrinkti atstovai į 
PLB seimą, kuris įvyks 1978 m. 
Toronte. Balsų eile: P. Kuras, 
J. Danys, P. Lukoševičius, E. 
čuplinskas, Ir. Meiklejohn, A. 
Rinkimas, J. R. Simanavičius, 
L. Giriūnas, S. Čepas, M. Chai- 
nauskas, E. Kudabienė, Alg. 
Kličius, G. šernas, Deksnys, V. 
Bireta, L. Skripkutė, V. Skrins
kas. Kandidatai: V. Stanevičie
nė, S. Leparskienė, č. Kuras.

Po beveik dvylikos valandų 
įtempto darbo seimas baigėsi 
visiems sudainavus “Lietuva 
brangi” ir pasivaišinus patalpų 
(New Port Towers Motel, Mis
sissauga, Ont.) lietuvių savinin
kų “duona ir druska”.

Jau 25-kerius metus dalyvau
jančiam KLB tarybos suvažiavi
muose liko įspūdis, kad šį su
kaktuvinė sesija buvo viena iš 
maloniausių. Niekas nekalbėjo 
be reikalo. Nors buvo paliesta 
eilė sunkių klausimų, bet jie 
buvo sprendžiami rimtai, saky
čiau, akademiškai, be asmeni
nių piktumų, kurių dažnai pasi
taiko net ir valstybių parlamen

tuose.
Sukaktuvinis pokylis

Spalio 30 d. dar senoji KLB 
krašto valdyba surengė iškil
mingą pokylį Toronto Lietuvių 
Namų salėje. Po vakarienės su
sirinkusieji išklausė JAV LB 
tarybos pirm. inž. R. Kudukio 
paskaitos apie LB ateitį. Jis pa
žvelgė į ją gana optimistiškai, 
pabrėždamas, kad ginklas prieš 
asimiliaciją yra organizuotas 
gyvenimas. Lietuviškumui išlai
kyti svarbus veiksnys esąs ry
šiai su tauta okupuotoje Lietu
voje. Ryšiai palaikytini asmeni
nio santykiavimo ribose, nes ofi
cialūs santykiai neišvengiamai 
veda į okupanto glėbį. Kalbėto
jas, cituodamas prof. A. Macei
ną, gana preciziškai formulavo 
savo mintis, primindamas, kad 
Lietuvoje gyvena mūsų broliai, 
kad priešas tėra jų okupantas.

Kanados Liet. Bendruomenės 
nueitą kelią per 25-rius metus 
apžvelgė A. Rinkūnas (jo kalbos 
santrauka išspausdinta “TŽ” 43 
nr.). Jis išvardino visus buvu
sius KLB pirmininkus. Vėliau 
jie ir jų žmonos buvo atskirai 
pristatyti programos pranešėjos 
I. šernaitės - Meiklejohn. Štai 
pirmininkai chronologine tvar

Musų stiprybė Lietuvai!
ANTANAS LIŪDŽIUS

ŠALFASS suvažiavimo metu 
Klevelande ir šiaip privačiuose 
pasikalbėjimuose teko nugirsti 
nusiskundimų, esą mūsų sporti
ninkai išeivijoje nėra pasiekę 
žymesnių rekordų nei lengvojoj 
atletikoj, nei plaukime, nei ki
tose sporto šakose, tad kuo mes 
galėsime pasirodyti būsimose 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nėse? Aš tiems pesimistams no
rėčiau trumpai atsakyti.

Pakeiskite įsivyravusią visuo
menėje klaidingą galvoseną 
“sportas sportui”, pagal kurią 
sportuojama tik rekordų laimė
jimui. Sportinis mūsų veikimas 
turi būti grindžiamas kūno svei
kata ir dvasine stiprybe, prisi
menant romėnų poeto Juvena
lio garsųjį posakį “mens sana 
in corpore sano” (sveika siela 
sveikame kūne). Tuo šūkiu jis 
kvietė romėnus atbusti ir taisy
ti palaidą jų kūnišką gyvenimą. 
Kūno kultūra privalo būti racio
nali ir ideali. Sportas — rungty
niavimas ir rekordo pasiekimas 
yra tik augščiausia kūno kultū
ros apraiška.

Šia linkme ir veikia ŠALFA 
SS, subūrusi šiaurės Amerikos 
žemyne apie 1.500 jaunimo 22 
klubuose. Man, kaip buvusiam 
lengvaatlečiui ir plaukikui, kai- 
kuriose varžybose pasiekusiam 
laikinų rekordų, yra puikiai su
prantamas rungtyniaujančio ir 
laiminčio sportininko garbės 
jausmas bei dvasinis išgyveni
mas.

Mes visų pirma geriau susior
ganizuokime, įsijunkime visi 
aktyvūs sportininkai, sporto ve
teranai, sportuojančio jaunimo 
tėvai, sporto entuziastai ir rė
mėjai į ŠALFASS, intensyviai 
treniruokimės, tvarkingai gy

Lietuvos Kankinių šventovės murai iš lauko pusės. Dabar yra tvarkoma 
aplinka ir tęsiami vidaus Įrengimo darbai Nuotr. St. Dabkaus

ka: J. Matulionis, B. Sakalas, V. 
Meilus, Stp. Kęsgailą, dr. P. Lu
koševičius, A. Rinkūnas, E. Čup
linskas, dr. S. Čepas, J. R. Sima
navičius.

Sidabrinės sukakties proga 
KLB sveikino gen. Lietuvos 
konsulas Kanadai dr. J. Žmui
dzinas, PLB pirm. Br. Nainys iš 
Čikagos, VLIKo atstovas J. Va- 
lait s, Toronto Liet. Namų pirm. 
J. Strazdas, šalpos grupės “Dai
na” atstovė M. Yokubynienė. 
Visi linkėjo KLB-nei ištvermės 
užimtose lietuvybės puoselėji
mo pozicijose. VLIKo atstovas, 
be kitko, pastebėjo: organizuo
tos išeivijos skaičiai mažėja, bet 
pelitinė jOs įtaka didėja.

Iškilią meninę programą atli
ko žymieji smuikininkai — Da
nutė Pomerancaitė - Mazurkevi- 
členė, Juris Mazurkevičius ir 
pianistas Jonas Govėdas. Jie da
vė ir lietuvių, ir kitataučių kom
pozitorių kūrinių. Už meistriš
ką jų atlikimą tie muzikai susi
laukė entuziastingo priėmimo 
— publika plojo atsistojusi.

Iškilmė baigta naujojo KLB 
pirm. J. R. Simanavičiaus žo
džiu ir “Ilgiausių metų” linkėji
mais Bendruomenės veikėjams.

A. R. G.

venkime, nebūkime nikotino ir 
alkoholio vergais, o rekordai 
bus savaime pasiekti. Mums iš
eivijoje svarbu, kad išliktume 
sveiki kūnu ir stiprūs dvasia lie
tuviai. Mūsų šūkis turėtų būti: 
“Mūsų sveikata ir stiprybė Lie
tuvai!” Tas šūkis turėtų būti 
įrašytas pagrindiniame ŠALF 
ASS statute, lydimuosiuose raš
tuose, ženkluose, sporto unifor
mose ir kituose žymenyse, o 
svarbiausia — mūsų širdyse.

Nėra jau taip blogai su mūsų 
sportininkų laimėjimais ir jų 
pasiruošimu ateinančių metų 
pasaulinėms žaidynėms. ŠALF 
ASS, neturėdama savo sporto 
aikščių, plaukimo baseinų ir ki
tų treniruotėms reikalingų įren
gimų, palyginti yra pasiekusi 
kaikuriose sporto šakose paten
kinamų rezultatų. Mūsų stalo 
tenisininkai, šachmatininkai, 
kaikurios krepšinio ir tinklinio 
komandos yra tarptautinio ly
gio. Š. Amerikos baltiečių leng
vosios atletikos pirmenybėse 
Toronte š.m. rugsėjo 17 d. lie
tuviai yra pagerinę 9 (iš 17) bal
tiečių pirmenybių rekordus; 
prieauglio klasėse buvo page
rinta 16 lietuvių pirmenybių re
kordų. Mes turime gerai vei
kiančių per 40 krepšinio ir apie 
30 tinklinio komandų vyrų, jau
nių ir moterų klasėse.

Atrodo, kad sporto žaidynės 
bus vienas svarbiausių renginių 
Pasaulio Lietuvių Dienose To
ronte. Vien tik iš Australijos at
vyksta per 200 jaunimo, iš ku
rių apie 100 aktyviai dalyvaus 
įvairiose grupinėse ir pavienėse 
varžybose. Jeigu mes šiose žai
dynėse tarptautinių rekordų gal 
ir nepasieksime, tačiau sustip- 
rėsime dvasiniu ryžtu pasiekti 
pasaulio rekordą — Lietuvos 
nepriklausomybę.
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© PAVERGTOJE i 17 mil © LIETUVIAI PASAULYJE
NAUJOJI KONSTITUCIJA
L. Brežnevo konstitucijos patvir

tinimas augščiausiajame soviete 
Maskvoje spalio 7 d. Vilniuje buvo 
sutiktas koncertais šio miesto aikštė
se. Spauda buvo užversta L. Brež
nevo bei kitų partiečių kalbomis, 
melagingais rašiniais apie televizi
jos transliacijas bilijonams žmonių. 
Iš tikrųjų jos niekada nepasiekė tų 
bilijonų, nes jomis domėjosi tik ko
munistai. Laisvojo pasaulio spaudo
je konstitucija buvo sutikta kaip 
dar vienas grynai propagandinis 
sovietų kompartijos bandymas mul
kinti užsieniečiams. Labai galimas 
dalykas, skeptiškas nuotaikas at
spindėjo ir vilniečių veiduose šio 
miesto padangėje sproginėjusios 
įvairiaspalvės raketos. Net ir gra
žiausi konstitucijos paragrafai ne
turi didesnės vertės, kai jų nesilai- 

* ko augščiau visų įstatymų stovinti 
ir visa kontroliuojanti kompartija.

PROPAGANDA ŠIAULIUOSE
Konferenciją “Kraštotyra ir ateis

tinis darbo žmonių auklėjimas” rug
sėjo 27 d. Šiauliuose surengė Lietu
vos paminklų apsaugos ir kraštoty
ros draugija su Vilniaus ateizmo 
muzėjaus talka. Pranešimus krašto
tyrinio ir ateistinio darbo klausimais 
skaitė kompartijos instituto polit- 
rukai, augštųjų mokyklų dėstytojai. 
Tarp jų buvo ir politrukas J. Ani- 
čas, pasižymėjęs ateistine propagan
da spaudos puslapiuose. Oficialiai 
jis yra vadinamas vilniškės kompar
tijos centro komiteto mokslo ir mo
kymo įstaigų skyriaus vedėju. Pašta

is ruoju metu Lietuvos kraštotyrinin
kus vis griežtesnėn savo kontrolėn 
perima kompartija. Nuo Lietuvos 
istorijos tyrinėjimų juos stengiama
si nukreipti tik į kompartijos praei
tį ir dabartį, o dabar jie, atrodo, bus 
įjungti ir ateistinėn propagandom

“RUDENS PUOKŠTĖ”
Respublikinė gėlių paroda tokiu 

pavadinimu buvo surengta Vilniaus 
parodų rūmų salėse. Gėles jon suve
žė valstybinės organizacijos, auga
lų tyrimo įstaigos ir gėlininkų drau
gijos. Šį kartą gėlės nebuvo išdėsty
tos pagal jų rūšis, nes kiekviena gė
lininkų grupė gavo atskirą salės plo
tą. Vazoninių gėlių grupėje kasmet 
gausėja lapiniai augalai. Ypač gra
žus esąs dekoratyvinis papartis, jau 

- gaunamas ir Vilniaus gėlių parduo
tuvėse. Didžiausia parodos dalis te
ko skintoms gėlėms. Tarp jų gausa 
bei įvairove pasižymėjo Panerių dar
žininkystės ūkio gvazdikų rinkinys. 
Paneriečiai už savo gvazdikus yra 
laimėję aukso medalį tarptautinėje 
gėlių parodoje Erfurte, R. Vokie
tijoje.

♦' AUTOBUSŲ STOTYS
Kryžkalnio autobusų stotis, įsikū

rusi liaudiško stiliaus pastate, yra 
54-toji Lietuvoje, didžiausia kaimo

&fiuni®r <%ay, ©nfario

buvo įteikta mūsų pačių 
rožių. Kadangi tai buvo 
diena, naujasis atstovas 
užimtas — rūpinosi pagal-

RUDENS METO VEIKLĄ pradė
jome bendrais .pietumis Ogdon 
mokyklos patalpose rugsėjo 11 d. 
Maldą sukalbėjo vietinis kun. Stan- 

? kevičius. Ta proga buvo pagerbtas 
naujai išrinktas į Ontario parlamen
tą atstovas M. Hennessy su žmona. 
Pastarajai 
užaugintų 
potvynių 
buvo labai

.. bos teikimu gyventojams. Visdėlto 
jis rado laiko atsilankyti ir pas mus.

Vyskupui V. Brizgiui, sulaukusiam 
50 metų kunigystės, pasiuntėm visų 
pasirašytą sveikinimą. Taipgi pa
sveikinom kun. J. Bertašių Winnipc- 
ge 35-rių metų kunigystės proga.

VEDYBINĖ SUKAKTIS. Vincen
tas ir Adelė van Vlymen (Matušai- 
tytė) atšventė 30 metų vedybinę su
kaktį. Jiedu išaugino gražią šeimą 
— trys jau yra baigę universitetus, 
o ketvirtoji dukra šiemet baigs gim
naziją. Visa šeima dalyvauja lietu
viškoje veikloje (motina lietuvė, o 

... tėvelis yra olandas). Gražiai suruoš
tame pobūvyje sukaktuvininkai bu
vo nuoširdžiai pasveikinti. Valgius 
paruošė Kristina Simonaitienė, fi
nansinius reikalus tvarkė N. Gurta- 
jus ir J. Erslavas.

TRADICINIS BAZARAS — “Flea 
Market” šiemet buvo mažiau sėk
mingas. nes pasitaikė blogas oras — 
lijo ir pūtė šaltas vėjas. Grynų 
jamų gauta $130,54.

ŠIAIS METAIS išrinkom 
princeses — jaunas gimnazistes,
kinančias mūsų veikloje: Sharlene 
van Vlymen ir Catherine McKinnon. 
Pirmosios motina yra lietuvė (Ma- 
tušaitytė), antrosios — Stela Gied- 

pa-

dvi 
tal-

Thunder Bay, Ont., lietuvių išrinktos princesės, atstovaujančios savo tautie
čiams įvairiuose renginiuose. Kairėje — Catherine McKinnon, dešinėje — 
Van Vlymen. Jų motinos yra lietuvės

vietovėse. Tame pastate taipgi yra 
ryšių mazgas, universalinė parduo
tuvė, kavinė-valgykla ir bufetas. 
Spaudoje teigiama, kad Kryžkalnio 
autobusų stotimi kasdien pasinau
doję apie pusantro tūkstančio kelei
vių. Naujos autobusų stotys baigia
mos statyti Jonavoje ir Šilalėje. Per
nai Lietuvos teritorijoje autobusais 
buvo pervežta 681 milijonas kelei
vių, per šių metų 9 mėnesius — 
511 milijonų. Nuosavų lengvųjų au
tomobilių dabar Lietuvoje yra užre
gistruota apie 150.000.

TELEVIZIJOS BOKŠTAS
Vilniaus televizijos bokštas Karo- 

liniškėse pasiekė suprojektuotą 326 
metrų 47 centimetrų augštį. Ante
noms skirta teleskopinė viršūnė bu
vo palaipsniui išstumta iš bokšto 
kiaurymės, kol pagaliau apatine sa
vo dalimi atsirėmė į bokštą ir buvo 
prie jo pritvirtinta. Bokšto kamiene 
bus įrengti keltai iki 180 m augš- 
čio. Ant žemės aplink bokštą dabar 
montuojama aikštelė, kuri bus iš
kelta į minėtą augštį ir turės 100 
vietų kavinę. Jos svečiams Vilniaus 
panoramą atskleis besisukančios 
grindys. Vyriausias bokšto projekto 
autorius yra V. Obydovas, dirbantis 
Sovietų Sąjungos ryšių ministerijos 
projektavimo institute. Metalinių 
konstrukcijų projekto autorius — 
taip pat maskvietis M. Rotšteinas. 
Panašios gelžbetoninės konstrukci
jos bokštai jau yra Maskvoje ir Rie
ve.

SVEČIAI IŠ LENKIJOS
Keturias dienas Lietuvoje viešėjo 

Lenkijos komunistų partijos Balsto
gės vaivadijos lektorių grupė, vado
vaujama politinio švietimo namų ve
dėjo A. Lebedinskio. Vilniuje lenkai 
politrukai susitiko su kompartijos 
centro komiteto užsienio ryšių sky
riaus vedėju F. Strumilų. Be paties 
Vilniaus, lenkai šį kartą lankėsi Aly
tuje, Ignalinos, Kaišiadorių, Kauno, 
Molėtų, Prienų, Širvintų, Švenčionių, 
Ukmergės ir Zarasų rajonuose. Su
sitikimuose su gyventojais kalbėjo 
apie Lenkijos komunistų VII suva
žiavimo nutarimų įgyvendinimus, so
vietinės Spalio revoliucijos šešiasde
šimtmečiui skirtą socialistinį lenkty
niavimą Balstogės vaivadijoje.

VARĖNOS GRYBAI
Varėnos rajono supirkimo punk

tuose gyventojų surinkti grybai tuo
jau pat virinami ir pilami į statines. 
Lietuvos kooperatyvų sąjungos vy
riausios paruošų valdybos viršinin
ko A. Raževo pranešimu, šiame rajo
ne jau supirkta 333 tonos voveruš
kų, baravykų, raudonviršių, žaliuo
kių bei kitokių grybų. Visoje Lietu
voje šį rudenį į supirkimo punktus 
pristatyta 380 tonų grybų — pus
antro karto daugiau nei buvo įsipa
reigota. V. Kst.

raitytė (tėvelis yra Skotas). Abiejų 
motinos yra gimusios Kanadoje.

R E N KAME ARCHYVINĘ ME
DŽIAGĄ, liečiančią lietuvių veiklą 
bei gyvenimą mūsų apylinkėje. Į tą 
medžiagą įeina — fotografijos, laiš
kai, dokumentai, atsiminimai, veik
los aprašymai, plakatai ir pan. žo
džiu, renkame visa, kas pavaizduoja 
praeities lietuvių gyvenimą šiaurės 
vakarų Ontario provincijoje. Esame 
sudarę kelių tautybių grupę, ku
rios nariai rūpinasi- savos tautybės 
istorinės medžiagos rinkimu. Surik
ta medžiaga bus perduota Ontario 
archyvui, kuris renka istorinę visų 
tautybių medžiagą. Turintieji minė
tos medžiagos prašomi siųsti šiuo 
adresu: Dr. E. Jasevičiūtė, 510 W. 
Victoria Ave., Thunder Bay, Ont.

ONTARIO ARCHYVO atstovas iš 
Toronto buvo atvykęs, j mūsų mies
tą ir kalbėjo apie tautinių grupių 
archyvinės medžiagos rinkimą. Jis 
pranešė, kad daug medžiagos gauta 
iš estų. Labai mažai medžiagos tu
rima apie lietuvius. Mūsų KLB cent
ras Toronte tuo reikalu tyli. Norėtu
me daugiau informacijų E. J.

Red. pastaba. “TŽ” apie archyvi
nės medžiagos rinkimą buvo jau ne
kartą rašyta. Ją renka ir valstybinis 
Kanados archyvas Otavoje, ir Onta
rio archyvas. Neseniai yra įsteigta 
istorijos draugija “The Multicultu
ral History Society of Ontario”. Ji 
yra pakvietusi du asmeniu rinkti ar
chyvinę medžiagą apie lietuvių imi
graciją, ypač senosios kartos. Vie
nas jų yra Algis Stankus (18 Albert- 
marle Avė.. Toronto, Ont. M4K 1H7. 
Tel: 469-4561). Į jį minėtu reikalu 
ir kreiptis.

Kalgano lietuvių šeštadieninės mokyklos vadovai. Iš kairės: G. Noreikienė, J. Dubauskienė, E. Krausienė, J.
Vyšniauskienė, K. Dubauskas Nuotr. A. Dudaravičiaus

MOJI
Bostono Lietuvių 
Bendruomenės 
jaunimo sekcija rengia

Programoje: įspūdinga vakarienė, garsus astuonių asmenų orkestras. 
Bilietų kaina: įskaitant vakarienę, gėrimus ir šampaną — $26 asmeniui. Bilietai 
gaunami iki gruodžio 10 d. Stalai 10-čiai asmenų rezervuojami pas: Birutę Ado
mavičiūtę (617) 729-0278, 4 Sheffield West, Winchester, MA 01890, Daivą Izbic- 
kaitę (617) 326-7442, 20 Old Stone Road, Westwood, MA 02090, USA. Norin
tiems nakvoti viešbutyje rengėjai parūpins rezervacijos korteles su 29% 
nuolaida. Automobilių pastatymas garaže — $1. LAUKIAME!

t'i HAMILTON
Į NAUJŲ METŲ sutikimą bilietai 

jau parduodami kiekvieną sekmadie
nį po pamaldų parapijos salėje. Kar
tu pasirenkamas iš sudaryto plane
lio norimas stalas. Prašome iš anks
to bilietus užsisakyti pas ižd. J. Ba
joraitį. Bus šilta ir šalta vakarienė, 
nemokamas šampanas ir lietuviška 
J. Vaičiaus muzika.

TAUTOS FONDO vajus eina prie 
pabaigos. Paskutiniame valdybos 
posėdyje nutarta mūsų laisvės kovai 
iš Hamiltono pasiųsti $3.300. Taip 
pat T. Fondo atstovybė Hamiltone 
prašo hamiltoniečius vietoje pigių 
kortelių savo gimines ir pažįstamus 
Kristaus gimimo ir N. Mętų. proga 
pasveikinti auka 'I'. Fondui', įtei
kiant pinigus valdybos nariams: 
pirm. A. Patamsiui, vicepirm. P. Ka
nopai, skr. K. Baronui, ižd. St. Ka- 
nopienei, valdybos nariams — A. 
Juozapavičiui ir M. Juodžiui. įteik
ti prašoma iki gruodžio 7 d. Visų 
pavardės bus išspausdintos Kanados 
lietuviškoje spaudoje kalėdiniuose 
nr. nr.

PASIRODŽIUS KANADOS SPAU
DOJE pranešimams iš Maskvos apie 
Sov. S-gos lėktuvų palydovų raštą 
JAV prezidentui J. Cartcriui, pra
šant perduoti Sov. S-gai Pr. ir Algį 
Bražinskus (apie tai pranešė ir vie
tos “The Spectator”), KLB Hamil
tono ap. valdyba skubiai pasiuntė 
taip pat raštą j Vašingtoną, prašy
dama Bražinskus laikyti laisvės ko
votojais ir suteikti politinės globos 
teises.

VIETOS DIENRAŠTIS “The Spec
tator” spalio mėn. 31 d. įdėjo AP 
telegramų agentūros iš Maskvos 
pranešimą apie riaušes po futbolo 
rungtynių tarp Smolensko ir Vil
niaus mūsų sostinėje.

KRISTAUS GIMIMO ir N. Metų 
proga gražiausia dovana yra lietu

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303 
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

viška spauda, lietuviška knyga. Užsi
sakykime lietuvišką laikraštį ar nu
pirkime AV parapijos Hamiltono 
lietuvių pensininkų vadovaujamame 
kioske lietuvišką knygą. K. B.

ŠAULIŲ KUOPA stengiasi, kad 
Kariuomenės šventė lapkričio 26 d. 
praeitų kuo geriausiai. Oficialioji 
dalis bus trumpa. Kalbės J. R. Si
manavičius — KLB pirmininkas. 
Šoks vyresnioji “Gyvataro” grupė ir 
pasirodys aukuriečiai. Loterijai sta

® Bilietai, rezervacijos, kainos j Lietuva ir visas
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 metų 
patarnaujame Hamiltono ir apylinkės keleiviams

1922 - 55 metai - 1977
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į
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TRAVEL 58 JAMES ST. N. Travel
HAMILTON

SERVICE 525-3686
REPRESENTATIVE

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6 “TALKA’
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $9,000,000.

1977 metų 
gruodžio 31
8 v. vakaro
BOSTON PARK 
PLAZA HOTEL, 
Grand Ballroom 
(buvęs Statler 
Hilton)
Kviečiame visus 
lietuvius iš visų 
lietuvių kolonijų

liukus aukojo mūsų verslininkai: 
Antanas Liaukus, Jonas Kažemėkas 
ir Adomas Buiriys. Pradžia — 7 v .v. 
Lapkričio 27. sekmadienį, 11 v. Auš
ros Vartų •šventovėje pamaldos su 
“Libera” už žuvusius karius, šaulius 
ir partizanus. Bus padėtas vainikas. 
Visos organizacijos pamaldose kvie
čiamos dalyvauti su vėliavomis.

šauliai ir šiemet rengia bendras 
Kūčias. Registracija — sekmadie
niais po pamaldų salėje. Valdyba

Floridoje,
i Meksikoje, 
Havajuose,

; Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose,

į Pietų 
Amerikoje

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ....................... 7 %
term, depozitus 1 m. 8]A% 
pensijų fondas........... 81/2 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .. .11% 
nekiln. turto pask. ....9^4%

JA Valstybės
DR. S. A. BAČKIS, Lietuvos atsto

vas Vašingtone, rugpjūčio 26 d. raš
tu pranešė JAV valstybės sekreto
riui, kad naujuoju Lietuvos garbės 
konsulu Los Angeles mieste yra pa
skirtas inž. Vytautas Čekanauskas; ir 
paprašė suteikti jam oficialų pripa
žinimą. Spalio 6 d. buvo gautas JAV 
valstybės departamento atsakymas, 
patvirtinantis inž. V. Čekanausko pa
skyrimą. Prie jo buvo pridėtas ati
tinkamas pažymėjimas, liečiantis 
konsulinį inž. V. Čekanausko statu
są. Ilgus metus Lietuvos garbės kon
sulu Los Angeles mieste buvo a.a. J. 
J. Bielskis. Dėl jo mirties susidariu
si spraga dabar užpildyta inž. V. Če- 
kanavičiaus paskyrimu. Naujasis 
garbės konsulas yra gimęs 1929 m. 
Kaune, tarnavęs JAV kariuomenė
je, gavęs medalių už. pasižymėjimus. 
Baigęs inžinerijos studijas, V. Čeka
nauskas dirba savo profesijoje ir da
lyvauja lietuvių veikloje. Kultūrinė
je veikloje yra pasižymėjusi jo žmo
na sol. Janina Budriūnaitė - Čeka- 
nauskienė.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” spalio 
22 d. paskelbė trumpą pranešimą 
apie Nijolės Sadūnaitės išleidimą iš 
kalėjimo ir paskyrimą vienos mo
kyklos valytoja Krasnojarsko srity
je. Ši žinia buvusi gauta iš N. Sadū
naitės giminių. Paskyrimas mokyk
los valytoja Krasnojarske, jeigu pra
nešimas yra tikslus, liudija, kad da
bar jai teks atlikti tremties bausmę 
atskirtai nuo Lietuvos.

KOALICIJĄ ŽMOGAUS TEISĖMS 
GINTI nutarė sudaryti spalio 6 d. 
Niujorke įvykęs amerikiečių organi
zacijų suvažiavimas, kuriame daly
vavo apie 200 atstovų iš darbo uni
jų, negrų, žydų, protestantų ir kata
likų organizacijų. Suvažiavimą fi
nansavo Fordo fondas, suorganizavo 
rengėjų komitetas, vadovaujamas 
negrų teisių gynėjo B. Rūstino. Nu
tarta žmogaus teises ginti visuose 
pasaulio kraštuose: ten, kur jas pa
žeidžia kairieji arba dešinieji, juo
dieji ar baltieji. Pabaltijį suvažia
vusiems priminė čekų evangelikų 
kun. B. Hruby, nukentėjęs nuo ko
munizmo, savo klausimu: ‘"Kaip gali 
Sovietų Sąjunga kritikuoti Izraelį, 
kai ji pati yra pavergusi Lietuvą, 
Latviją ir Estiją?” Suvažiavime da
lyvavo Kęstutis Jokubynas, “Lais
vės” radijo atstovė A. M. Jurašienė, 
Lietuvių Informacijos Tarnybos — 
D. Kezicnė, Lietuvių Žmogaus Teisių 
Komiteto — kun. K. Pugevičius.

NIUJORKO LIETUVIAI spalio 23 
d. paminėjo sidabrinę kun. Pauliaus 
Baltakio, OFM, kunigystės sukaktį. 
Koncelebraciries / Mišias sukaktuvi
ninkas atnašavo- su devyniais lietu
viais kunigais, pasauliečiais ir pran
ciškonais. Kultūros židinyje įvyku
siame pokylyje kun. P. Baltakio, OF 
M, energingą veiklą nušvietė rengė
jų komiteto pirm. A. Vakselis. Gi
liausius pėdsakus jis yra palikęs To
ronte, kur ypač daug dirbo su jauni
mu, ir Niujorke nuo 1969 m. pabai
gos. Čia jo ii- kitų pranciškonų bei 
pasauliečių pastangų dėka buvo pa
statytas Kultūros židinys, įsteigtas 
Lietuvių Kultūros Fondas. Nuo 1973 
m. kun. P. Baltakis vadovauja-lietu
vių pranciškonų vienuolynui Niujor
ke. Sukaktuvininką sveikino gen. 
Lietuvos konsulas A. Simutis, Niu
jorko valstijos sekr. M. Cuomo, 
pranciškonų viceprovincijolas kun. 
P. Giedgaudas, OFM, Kunigų Vieny
bės Atlanto pakraščio pirm. kun. A. 
Petrauskas, ateitininkų atstovė R. 
Razgaitienė. Didelė sveikinimų šūs
nis gauta raštu. Keturias lietuvių 
liaudies dainas padainavo Niujorko 
lietuvių jaunimo ansamblis “Sutar
tinė”, vadovaujamas sol. J. Veblai- 
tytės - Litchfield. Visų dalyvių var
du sukaktuvininkui įteiktas dail. Č. 
Januso nupieštas adresas ir čekis. 
Čekiu prie sveikinimo prisidėjo ir 
lietuviškų renginių mecenatė E. Mic- 
keliūnienė.

ČIKAGOS KULTŪROS CENTRAS 
atremontuotose centrinės bibliote
kos patalpose buvo atidarytas spalio 
17 d. Teatro salėje, turinčioje 300 
vietų, visą dieną programą atliko 
įvairios grupės. Lietuviams atstova
vo tautinių šokių grupė “Žilvitis”, 
sol. V. Stankuvienė, rageliais liau
dies dainas groję B. Pakštas, L. 
Bichnevičius, V. Vaitkus. Prie jų vė
liau prisijungė kanklininkės E. 
Pakštaitė - Sakadolskienė, A. Eituty- 
tė ir R. Pakštaitė. Koncerto dalyvius 
su Lietuva, jos dainomis, muzika ir 
šokiais supažindino programos vado
vė E. Pakštaitė - Sakadolskienė.

DR. ALEKSANDRAS ŠTROMAS 
dalyvaus metiniame VLIKo seime 
gruodžio 3-4 d.d. St. Petersburge, 
Floridoje.

Brazilija
SPAUDOS BALIUS Sao Paulo 

mieste įvyks lapkričio 27 d. Po iškil
mingų pamaldų V. Zelinoje bus pa
šventintas naujas lietuviškas kry
žius. Ramovėje surengtuose pietuo
se bus atsisveikinta su buvusiu atsa
kinguoju “Mūsų Lietuvos” redakto
rium prof. J. Ferreira Carrato. Jį 
dabar yra pakeitęs Vytautas Bacevi
čius.

LIETUVĖS SESELĖS PRANCIŠ- 
KIETĖS, prieš 39 metus atvykusios 
į Sao Paulo miestą, 1952 m. įsteigė 
Šv. Mykolo gimnaziją, šiemet minin
čią sidabrinę veiklos sukaktį. Jos 
proga iškilmingas Mišias rugsėjo 20 
d. atnašavo prel. Pijus Ragažinskas 

gimnazijos kieme. Kultūrinę ir spor
tine programą atliko moksleiviai. 
Lapkričio 27 d. gimnazijos salėje 
įvyks Lietuvių Katalikų Bendruome
nės choro koncertas. Šiam chorui 
šiemet sukanka 40 metų.

Australija
HOBARTO “PERKŪNAS” XXVIII 

Australijos lietuvių sporto šventę 
rengia gruodžio 26-31 d.d. Pirmą 
kartą lietuvių sporto istorijoje šven
tės ruošai buvo gauta $800 parama iš 
Tasmanijos vyriausybės, šventėje 
dalyvaus lietuvių sporto klubai iš 
Hobarto. Adelaidės, Melburno, Syd- 
nėjaus ir Geeiongo. Oficialioji šven
tės dalis pradedama gruodžio 27 d. 
kun. dr. P. Bačinsko Mišiomis Šv. 
Teresės šventovėje, bendrais pietu
mis parapijos salėje, žaidynių atida
rymu, kurin yra pakviesti ir Tasma
nijos vyriausybės atstovai. Šventėn 
yra įtrauktos krepšinio, tinklinio, 
stalo bei lauko teniso, golfo ir šach
matų varžybos. Programą papildys 
susipažinimo vakaras, iškyla laivu, 
gegužinės pobūdžio vakarienė pas 
Vaičiulevičius, N. Metų sutikimas 
Hobarto miesto salėje.

POETAS BERNARDAS BRAZ
DŽIONIS, gyvenantis Los Angeles 
mieste, sekančių metų vasario pra
džioje lankysis Australijoje. Jo vieš
nage bei susitikimais su lietuviais 
rūpinsis ALB krašto valdybos inicia
tyva sudarytas specialus komitetas, 
vadovaujamas dr. A. Mauragio. B. 
Brazdžionio globa ir jo pasirodymai 
Australijoje buvo aptarti pirmaja
me šio komiteto posėdyje spalio 9 
d. B. Brazdžionio literatūros vaka
ras Sydnėjuje yra numatytas vasario 
11 d., o vasario 12 d. jis dalyvaus 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo šventės programoje. Svečio iš
vykos į kitas lietuvių kolonijas bus 
suplanuotos ir paskelbtos vėliau.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “Sū
kurys” spalio 9 d. gražiai pasirodė 
šiemetiniame karnavale “Carnival 
77” Sydnėjuje, Circular Quay aikš
tėje. Programos vadovės Virginija 
Cox ir Julija Stašioriytė žiūrovus su
pažindino su Lietuva bei jos tauti
niais šokiais, šokėjams grojo akor
deonistas Jonas Zubrickas. Anksčiau 
sūkuriečiai buvo turėję kitą pasiro
dymą Wiley Parke, bet ten susilaukė 
mažiau žiūrovų.

Britanija
NAUJOSIOS LIETUVIŲ IŠEIVI

JOS 30 metų sukaktis Britanijoje 
buvo paminėta Lietuvių Instituto sa
lėje Bellshille, Škotijoje. Dalyvavo 
ne tik Škotijos lietuviai, bet ir sve
čiai iš Londono, Mančesterio, Brad- 
fordo, Edinburgo. Rengėjų komiteto 
vardu įjuos pasveikiną ,A., 'Jovaras- 
Sveikintojų gretose taipgi buvo L. 
Instituto pirm. J. Bliūdžius, DB Lie
tuvių Sąjungos tarybos sekr. K. Ta
mošiūnas. DB Lietuvių Bendruome
nės tarybos pirm. prel. J. Gutauskas, 
vietinio choro vadovas P. Dzidolikas, 
Mančesterio lietuvių atstovas V. Mo
tuzą. Paskaitą apie politinę lietuvių 
imigraciją Britanijoj) skaitė J. Vil
činskas. Sąskrydis užbaigtas vaišė
mis, šokiais ir žaidimais.
Lenkija

SUVALKŲ TRIKAMPIO LIETU
VIUS rugsėjo pradžioje aplankė Lie
tuvos televizijos ir radijo ansamblis 
“Armonika”, vadovaujamas kompoz. 
Vytauto Juozapaičio. Gastrolinėje 
išvykoje taipgi dalyvavo aktorius 
Vytautas Kybartas, Vilniaus televi
zijos pranešėjas, Vilniaus operos so
listai Jonas Stasiūnas ir Romualdas 
Vešiotas, Vilniaus filharmonijos sol. 
Elena Žuravliova. ‘^Armonika” po 
du koneretus surengė Seinuose ir 
Suvalkuose, vieną — Punsko lietu
vių gimnazijoje, tris — Kreivėnuo
se. Koncertai susilaukė apie 2.500 
dalyvių, kurių didžiąją dalį sudarė 
lietuviai. Oficialiai šie koncertai bu
vo skirti sovietinės Spalio revoliuci
jos šešiasdešimtmečiui.

Vokietija
MUENCHENO LIETUVIŲ MO

TERŲ KLUBAS susirinkimus su 
specialiomis programomis turi kiek
vieno mėnesio antrą šeštadienį. Juo
se svečių teisėmis dalyvauja ir vy
rai. Rugsėjo susirinkime dr. J. Sa
kalas - Sakalauskas skaitė ilgą savo 
poezijos kūrinį “Prometėjas”. Že
maitišką monologą “Pjaun ba peile, 
dor ba ylas” (“Pjauna be peilio, du
ria be ylos) padeklamavo Milda Lan- 
dienė. Ji taipgi padainavo vieną se
ną plungiškių dainą.

MUENCHENO “RATUKAS”, va
dovaujamas Alinos Griniuvienės, 
rugsėjo 10 d. dalyvavo Latvijos ka
riuomenės šventės minėjime. Su 
“Ratuko” nueitu keliu latvius supa
žindino seniūnė K. Pauliukevičifitė 
ir A. Hermanas. “Ratuko” grupė, 
įsteigta 1951 m., savo eilėse dabar 
neturi nė vieno veterano, išskyrus 
vadovę A. Griniuvienę. “Ratuko” na
riai latviams pašoko penkis mūsų 
tautinius šokius.

VLB STUTTGARTO APYLINKĖS 
visuotiniame narių susirinkime nau- 
jojon valdybon išrinkti: pirm. dr. 
Alina Plechavičiūtė - Veigel, vice
pirm. ir sekr. Helena Reinhardt, ižd. 
kun. Kazimieras Senkus.

VLB KRAŠTO TARYBOS rinki
mai korespondenciniu būdu bus pra
vesti iki š.m. lapkričio 19 d. Rinki
mais rūpinasi speciali komisija: 
pirm. A. Lingė, vicepirm. M, Lipšys, 
sekr. J. Valaitis, nariai — A. Ged
vilą ir I. Sragauskas.



Sunkiosios pramonės “pekloje” dirbantSu dideliu susidomėjimu ir plačia šypsena perskaičiau “TŽ” 1977 m. 33 ir 34 nr. K. Milerio straipsni “Paskutinė darbo pamaina”. Mat, ir aš pats esu išdirbęs viename didesnių Kanados plieno fabrikų jau apie ketvirtadalį šimtmečio. Netrukus ir man jau teks dirbti paskutinę pamainą ...Prisipažįstu, visai nesišypso- jau atradęs straipsnyje tokius “antimilitaristinius perliukus” kaip apie savo dalinį rytų fronte praradusį leitenantą arba pulkų netekusius pulkininkus . .. Gal būtų geriau, jeigu autorius savo kūryboje įgnybtų buvusiems karininkams, kuriems Lietuva jau pavirto pernykščiu sniegu, kurie lietuvišką bendruomeninę veiklą vadina “vaikų žaidimu”, o Kanados Lietuvių Fondą nesąmone ir t.t.
Pinigai ir tikrovėTeisingai K. Milerio rašoma, kad šioje sunkiosios pramonės“pekloje” uždirbama geri pinigai, nes čia ir paprastas šlavikas gauna nemažiau $6 už valandą. Yra daug darbininkų, uždirbančių nuo S17.000 ligi $20.- 000 per metus. Keisčiausia, kad daugelis plieno darbininkų atėjo fabrikan be jokios specialybės ir be jokio supratimo apie plieno 'gamybą. Jaunas darbininkas yra dažnai mėtomas iš vieno fabriko skyriaus į kitą ar net laikinai atleidžiamas, bet keletą metų padirbęs pasidaro pastoviu darbininku.Esu šiame plieno fabrike girdėjęs pasisakymą, kad čia niekas sunkiai nedirba, bet tai yra perdėtas vertinimas.Yra čia sunkiai dirbančių, karštyje kenčiančių, bet yra specialistų — elektrikų, mechanikų (atsiprašau “milhvrightų”) ir pan. popietinėse, ypač naktinėse pamainose miegančių, skaitančių knygas, žaidžiančių šachmatais ar kortomis. Kai vyksta svarbesni ledo ritulio žaidimai, darbininkus yra sunku atitraukti nuo radijo ar televizijos aparatų . ..Visi žinome posakį, kad žmogus yra savo ateities kalvis arba — kas jieško, tas randa ... Taip ir plieno fabrikuose atidaro naujus skyrius, žmonės keičiasi — išeina pensijon arba šiaip pasitraukia. Tuo būdu atsiranda progų pakeisti sunkų ar karštą darbą, tik reikia pastangų.Pradėjęs dirbti šiame plieno fabrike, irgi buvau mėtomas iš vieno skyriaus į kitą, o retkarčiais net laikinai atleidžiamas. Pavyko užsikabinti pastovesniam darbui viename labai jau nešvariame fabriko skyriuje, vadinamame “sintering plant” (degina - gruzdina rūdą su įvairiais priedais), kur per pirmą darbo valandą krentančios rausvos dulkės padaro darbo drabužius sunkiai išskalbiamais . ..Prisimenu, kai į šį skyrių buvo paskirtas vienas tautietis (jau miręs. K. Milerio žodžiais — “žaliųjų Lietuvos lygumų, mažažemio artojo sūnus”), kuris, pamatęs “raudonus kritulius”, sakė tokioje pekloje nedirbsiąs, nes savo tėvo ar motinos neužmušęs ... Aš jam atsakiau, kad irgi “tėvo ar motinos neužmušęs”, o čia dirbu tik todėl, kad gaunu laisvus šeštadienius, kuriais turiu mokytojauti lietuviškoje šeštadienio mokykloje ...
Yra lengvų darbųPer porą metų susiradau nefizinį darbą viename naujame fabriko skyriuje, kuris pasidarė pats svarbiausias ir daugiausia pelno duodąs. Gal kas ir neno-

London, Ontario
VIETINIS DIENRAŠTIS “London 

Free Press” 1977. X. 10 išspausdino 
platoką Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirm. Pauliaus Kuro pa
reiškimą Kanados Lietuvių Dienos 
ir jaunimo atstovų suvažiavimo pro
ga. Rašinio antraštė: “Lietuviai gvil
dena kelius, kaip išlaikyti kultūri
nius ryšius.” Toliau rašinyje sako
ma, kad į Londoną suvažiavo 1.000 
lietuvių savo pamaldoms, pramo
goms ir kultūriniams renginiams. 
Apie 40 jaunuolių svarstė klausimą, 
kaip sudominti jaunimą lietuvių 
kultūra. Jaunimo sąjungos pirm. P. 
Kuras pareiškęs, kad nesunku iš
likti savoje kultūroje, kol jaunuo
lis gyvena pas tėvus, mokosi gim
nazijoje ir dalyvauja lietuviškame 
gyvenime. Problema atsiranda, kai 
jaunuoliai tampa profesijonalais. 
Jiems simpoziumo metu buvę iškel
ta motyvų, skatinančių išlikti savo
je kultūroje.

Rašinio pabaigoje sakoma: “Ne
bandome, stabdyti asimiliacijos į 
kanadiškąją visuomenę ... greičiau 
skatiname ją, kartu išlaikydami stip
rų ryšį su savąja kultūra.”

Iš teksto neaišku, ar žodis “asi-

rėš patikėti, kad ir nefizinį darbą dirbdamas dažnai pavargdavau. Skubėjimas, savotiška įtampa ir dažnai net 2 ar 3 darbai tuo pačiu laiku . . . Net namie miegodamas “girdėdavau” per garsiakalbius šaukiant mano pavardę. Reikėjo nemažai laiko ir pastangų, kol pavyko įtikinti vadovybę ir darbo uniją, kad čia nėra vieno žmogaus darbas ir nepakankamas atlyginimas. Mano turėtas sunkus darbas buvo suskaldytas net į 3, o man, aišku, teko pats lengviausias darbas su žymiai padidintu atlyginimu.Sėdžiu atskirame žiemą šildomame, vasarą vėsinamame kambaryje už rašomojo stalo besisukinėjančioje minkštoje kėdėje. Reikia retkarčiais naudoti telefoną ir klausytis per garsiakalbius, kas darosi toje skyriaus dalyje, iš kurios ateina karštas plienas. Pastarąjį pagal jo rūšį reikia nukreipti į nustatytas vietas, pažymint čia patesančioje kartotekoje. Reikia per šios raštinės mikrofoną duoti nurodymus kranistams ir laikas nuo laiko patikrinti karšto plieno štampuotojus. Pats sunkiausias darbas yra, bet tik retkarčiais pasitaikantis, kai karštą plieną, pvz. balkius, reikia krauti į vagonus ir juos “manifestuoti” (specialiuose blankuose aprašyti pakrautą plieną). Šiaip labai laisvai ir smagiai jaučiuosi savo darbe. Apeinu ne tik visą savo skyrių ir įvairias raštines, bet ir popietinėje ar naktinėje pamainoje nemažai skaitau, o kartais net laiškus rašau. Tokį darbą šioje “sunkiosios pramonės pekloje” galėčiau dirbti net sulaukęs 80 metų.
“žudomas” tautietisPraėjusią žiemą mane nustebino vienas nemenkai pasilavi- nęs tautietis (sakosi buvęs porą metų universitete), kuris atsilankęs mano raštinėje pradėjo skųstis, esą mūsų plieno fabrikas jį žudo . .. Aišku, kalbėjau savo svečiui, mūsų skyriuje yra dūmų, dulkių, dujų, o kaikur ir nemažas triukšmas, bet kol kas dar nė vieno nenužudė ...— Žiūrėk, kaip jie mane čia žudo, — pasakiau besisukinėdamas patogioje kėdėje ir rodydamas jam ant stalo atverstą mano skaitomą knygą.— Džiaukis, kad nesi kokioje nors “koksaunėje” ar “sintering plant”, tada turbūt krokodilo ašaromis verktum!...Pasirodo, šio tautiečio “žudymas” buvo sekančios savaitės darbininkų paskirstymo programa, kurioje šiam verksniui buvo numatyti net 3 trumpi pasikeitimai, t.y. išdirbęs 8 valandas vėl turėjo grįžti darban . . . Netrukus po to pasikalbėjimo, dirbdamas naktinėje pamainoje, tyčia aplankiau šį “žudomą” tautietį. Deja, su juo neteko kalbėtis, nes jis, išsitiesęs ant ilgo suolo ir “užvertęs kanopas”, taip knarkė, kad net aplinkiniai langai drebėjo ...Pagalvojau, reiktų tokiam tipeliui pakliūti ir padirbėti kur nors komunistiniame “rojuje”. Tada daugiau įvertintų, ką dabar turi, ir nepliurptų apie “žudymus”. ..

Dirba ir moterysSėdėdamas savo raštinėje, išgirstu per garsiakalbį moters — karšto plieno štampuotojos balsą, pranešantį man, kad jai užsikirto štampavimo kūjelio uždarymas ir ji negalinti pakeisti reikalingų skaitmenų. Nuskubėjęs padedu sutvarkyti štampavimo kūjelį ir patariu šiai gležnais piršteliais moteriai vietoj nagų dažymo ar manikiūros
miliacija” pavartotas P. Kuro, ar 
dienraščio korespondento, šiame 
kontekste reikėtų vartoti žodį integ
racija, kuris išreiškia įsijungimą į 
kanadiškąją visuomenę, nepraran
dant lietuviškosios kultūros. Asimi
liacija reiškia visišką įsiliejimą. Kor.

Calgary, Alberta
KAUKIŲ ŠOKIŲ VAKARĄ Rose

mount Com. salėje surengė KL 
Draugijos valdyba. Prašmatniausiai 
apsirengusieji — K. H. Ammon, J. 
Yauga gavo prizus. Visi jaunieji 
kaukių baliaus dalyviai gavo pini
gines dovanas. Visi buvo paten
kinti.

PREMIJOS MOKINIAMS. Kasmet 
gerai besimokantiems moksleiviams 
KL Draugijos valdyba skiria pre
mijas. Šiais metais mokslo pažymė
jimus ir pinigines dovanas gavo: G. 
Yauga, A. Dubauskaitė, V. Krausai- 
tė, B. Kallody, J. Baruta, R. Bam- 
bridge, St. Snith, L. Ammon, N. Ba
ruta, B. Bambridge. Moksleivių fon
dui lėšų gaunama iš aukotojų-rėmė- 
jų, iš ruošiamų pramogų ir lietuviš
kų renginių. Premijas paskyrė ir 
moksleivių pažangumą įvertino su
daryta komisija: J. Snith, Elv. Krau- 
sienė, T. Mackevičius. A. 

praktikuoti pirštų mankštą ar masažą ...Dar blogiau, kai štampuojančiai moteriškei reikia pakeisti karštą plieną nuo specialaus vežimo nuimančias reples. Mat, čia reikia nuimti ir vėl uždėti rankos storumo plieninę virvę (kabelį). Tenka pasigailėti sukaitusios (vasarą prie pervežimo ir karšto plieno štampavimo artimiausiame rajone temperatūra būna apie -|-150 F !) nelaimingomis akimis būtybės ir paėmus iš jos pirštines padėti. Bet po to tenka būtinai pridėti pastabą, kad lygus su vyrais atlyginimas, lygios teisės ir lygus darbas, kurio ji nesugeba atlikti. ..Arba vėl šaukia mano štampuotoja, kad ji turinti eiti.. . Porai valandų nepraėjus, vėl tas pats. Reikia skubiai surasti pakaitalą.Praeidamas pro šalį, vyr. bosas (general foreman) klausia mane, kaip moterys štampuotojos atlieka darbą. Atsakau, kad 

30 kalbu
Kalbų Centras yra perkeltas į penktąjį 
augštą naujosios metropolinio Toronto 
bibliotekos, 789 Yonge Street, vienas blokas į 
šiaurę nuo Bloor gatvės.

Mes tikimės, jūs netrukus ją aplankysite.
Ten rasite:

• Tarnautojus, kalbančius 30 kalbų
• Knygų 70 kalbų
• Žurnalų bei laikraščių 35 kalbom
• Garsinių priemonių mokytis 60 kalbų
• 1 1 1,000 knygų (60,000 duodamų skaityti)
• Gausų knygų rinkinį vaikams ir jaunimui
• Enciklopedijas, žodynus, žinynus
• Gausų rinkinį knygų Š. Amerikos indėnų 

ir eskimų kalbomis

Jūsų metropolinio Toronto bibliotekos Kalbų 
Centras aptarnauja daugiakultūrę Toronto 
visuomenę, pasinaudodamas viso Ontario 
bibliotekų tinklų. Province of Ontario

■ Canada
■ Post

Postes 
Canaria

Neapvilkite savo giminių bei draugų užjūriuose, 
džiugių Kalėdų nuotaikų.

PASIRŪPINKITE, KAD
ŠIŲ KALĖDŲ 
SVEIKINIMAI PASIEKTU 

ADRESATUS LAIKU
Priminimas, kad jie nėra užmiršti, sudarys

Kad nebūtų pervėlu, išsiųskite kalėdinius 
sveikinimus iš Kanados žemiau nurodytomis 
datomis. Aškiai užrašykite adresus bei instruk- 
rukcijas ir neužmirškite užklijuoti atitinkamų 
pašto ženklų.

Prašykite pašto įstaigose informacinės są- 
lankos 'Overseas Christmas Mail Deadlines', 
kur sužymėtos kainos ir kitos informacijos. 
Neužmirškite įrašyti pašto kodo savo adrese 
ant visų siuntų.

Užjūrio siuntų datos:

SVARBU: sveikinimo atvirukai giminėm bei 
draugam Kanadoje ir JAV-se turi būti su
dėti į užklijuotus vokus su atitinkamais 
pašto ženklais (10 et. trečia klasė).

PASKIRTIS LAIŠKAI 
(iškaitant užklijuotus 
kalėdinius sveikinimus)

SPAUDINIAI IR KIT 
NEUŽKLIJUOTUS KA 

Oro paštu

DALYKAI, ĮSKAITANT 
ledinius sveikinimus _ 5,u

Oro pastų paprastu pastų

—

4TINIAI 
paprastu paštu

Britanija ir š. Airija gruodžio 1 3 gruodžio 13 lapkričio 24 gruodžio 8 lapkričio 10

Airijos respublika 
Europa

gruodžio 13 
gruodžio 8

gruodžio 13 
gruodžio 8

lapkričio 24 
lapkričio 11

gruodžio 8 

gruodžio 2
lapkričio 10

Argentina ir Paragvajų 
Haiti ir š. Karibų salos 
Kuba

gruodžio 8
gruodžio 2
gruodžio 2

gruodžio 8 
gruodžio 2 
gruodžio 2

gruodžio 1 
lapkričio 25 
lapkričio 25

Likusi Vidurio ir Pietų 
Amerika ir Karibų salos gruodžio 8 gruodžio 8 lapkričio 10 gruodžio 2

Afrika gruodžio 8 gruodžio 8 lapkričio 25

Azija gruodžio 8 gruodžio 8 lapkričio 10 lapkričio 25

Okeanija, įskaitant 
Australijg ir N. Zelandij a gruodžio 8 gruodžio 8 lapkričio 25

Paskutinė diena sveikinimams Kanadoje yra:

GRUODŽIO 13 GRUODŽIO 17
(užmiestin) (mieste)

šioje pamainoje dirbančioji, nors neblogai atrodo, yra per- silpna ir šiam darbui netinka ... Dar kiek pasikalbėję ir pajuokavę išsiskiriame . . .Užbaigą norėjau dar papildyti komentarais apie tame pačiame “TŽ” 34 nr. atspausdintą Alijošiūtės straipsnį “Moterų kova už lygybę”, kurio įžangoje rašoma: “žmonijos gyvenimui riedant į priekį, pasiektas toks taškas, kur heroizmui fizinė jėga nėra būtinybė . ..” Dėl laiko ir vietos stokos dėl to nesiginčysime, tačiau bent plieno fabrikuose dirbančioms moterims fizinė jėga daugeliu atvejų yra neišvengiama būtinybė!Negaliu sutikti su vienos moterų veikėjos pareiškimu Meksikoje įvykusioje konferencijoje už lygias moterų teises. Ten ji sakė: moterys gali atlikti kiekvieną vyrų darbą ir dargi truputį geriau. Tai, mano nuomone, “baltas melas”.
Plieno darbininkas

Baltiečių baliuje “Hilton Harbour Castle” viešbutyje spalio 14 d. Iš kairės: inž. G. šernas, gen. konsulas dr. J.
Žmuidzinas, dr. J. Uleckas, S. Balsienė, KLB pirm. J. R. Simanavičius — torontiečiai

Aplankykite Kalbu Centrų naujoje 
metropolinio Toronto bibliotekoje

Ten busite pasveikinti Kalbų Centras yra ideali vieta skaityti, 
studijuoti, pasidairyti. Užeikite! Galėsite jame 
studijuoti betkurią pasirinktą pasaulio dalį. Tiki
mės, kad jūs lankysite jį dažnai, juoba, kad jis 
lengvai pasiekiamas abiem požeminio trauki
nio linijom — tik vienas blokas.

Jei norite gauti nemokamą brošiūrą “Guide 
to the Library", kurioje yra nurodyti visi Kalbų 
Centro rinkiniai ir patarnavimai, rašykite:

Languages Centre
Metropolitan Toronto Library 
789 Yonge Street—5th Floor 
Toronto, Ontario.
M4W 2G8

Robert Welch, 
Minister of Culture 
and Recreation

William Davis, Premier
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LAIŠKAI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
Rašo Toronto Maironio IXb skyriaus mokiniai

MIELA MANO PUSSESERE, 
Kaip Tau sekasi Lietuvoje? 

Kanadoje viskas gerai, ir visi 
esame sveiki. Męs žadame jus 
aplankyti už keleto metų. Pir
ma man reikia pabaigti lietu
višką mokyklą, kad galėčiau su 
jumis maloniai lietuviškai pasi
kalbėti. Aš noriu daugiau apie 
Lietuvą ir jos papročius išmok
ti. Kai atvažiuosiu Į Lietuvą, 
viską apie Tavo gimtinę suži
nosiu.

Būtų malonu pamatyti visus 
tuos pastatus, kuriuos aš tiktai 
knygose matau. Mano tėtis ir 
motina irgi atvažiuos. Mano se
sutė man sakė, kad Lietuvoje 
pabūti yra gražu ir miela. O gal 
vieną dieną ir Tu galėsi atva
žiuoti į Kanadą pamatyti, kaip 
aš gyvenu? Būtų Tau labai Įdo
mu. Kai aš atvažiuosius Į Lietu
vą, pirmiausia norėsiu pamaty
ti visus savo gimines. Mes visi 
pasikalbėtume ir pabaliavotu- 
me.

Mes visiems nuvežtume dova
nas, tokias dovanas, kokių nėra 
Lietuvoje. Kol tokia diena ateis, 
kada pamatysime viena kitą, 
laikykis gerai ir parašyk man 
daug laiškų apie savo mylimą 
gimtinę.

Su meile — Darlena.
Darlena Sukauskaitė

BRANGI MOČIUTE,
Kaip Tau sekasi? Parašyk, 

kaip gražu Vilniuje. Ar Tu dar 
gyveni tame mažame gražiame 
namuke?

Mes tik .grįžome iš koncerto 
— buvo labai didelis choras. Šį 
pirmadienį nereikia eiti į mo
kyklą, nes turime futbolo žaidi
mus. Tai mano pirmi metai gim
nazijoje. Pirmą savaitę buvo la
bai liūdna — aš nė vienos ne
pažinojau, bet dabar jau turiu 
daug draugių, ir mokytojos yra 
labai geros.

Kaip Tavo katinas? Aš norė
jau nusiųsti ką nors gražaus 
jam, bet nežinau ką katinui nu
pirkti. Mano mama pradėjo mo
kytis paišybos ir jau moka tie
sią liniją išvesti. Aš jai padėsiu. 
Tėvelis nori ką nors pastatyti, 
turbūt namą. Jei pas mus nie
kas nepasikeis, mes galbūt at
važiuosim pas Tave ateinančiais 
metais.

Su nuoširdžia meile — Lina.
Lina Morkūnaitė

MIELAS PUSBROLI,
Kaip Jūs gyvenate? Aš taip 

gerai jaučiuosi dėl to, kad ga
vau iš anglų kalbos egzamino 5. 
O kaip sekasi mokslas — gerai 
ar blogai? Aš manau, kad viską 
gerai mokate ir gaunate penke
tukus.

Oras Toronte buvo labai ne
malonus pereitą mėnesį — daug 
lijo, bet dabar atsirado saulė ir 
oras labai gražus.

Angliškoje mokykloje aš žai
džiu krepšinį mokyklos koman
doje. Mums labai gerai sekasi.

Kiekvieną šeštadienį turiu ei
ti į lietuvišką mokyklą, šiais 
metais aš turiu gerą mokytoją. 
Nedaug vaikų mano klasėje —- 
tik keturiolika. Aš laukiu Tavo 
laiško. Pasimatysime!

Alvinas Kišonas

MIELA DRAUGE,
Kaip gyveni Lietuvoje? Man 

gerai sekasi Kanadoje. Aš esu 
IX skyriuje ir einu į mokyklą, 

kur yra vien tik mergaitės. Man 
ten nepatinka. Mokykla yra la
bai maža ir sena. Aš einu ir į 
lietuvišką mokyklą. Aš klausau
si radijo ir turiu daug plokšte
lių. Kartais išeinu su savo drau
gėm pasivažinėti dviračiais. Mes 
nuvažiuojam į parkus. Ten yra 
labai daug medžių ir upių. Aš 
einu į skautų sueigas, mes ten 
kalbam, iškylaujant arba darom 
rankdarbius. Aš buvau skautų 
stovykloje Romuva. Buvo šalta 
vasara, ir mes naktimis šalom.

Prašau rašyti man. Tavo drau
gė — Violeta.

Violeta Stabačinskaitė

MIELA PUSSESERE,
Jau seniai aš Tave mačiau. 

Kaip jums ten sekasi? Man la
bai gerai sekasi. Aš kiekvieną 
šeštadienį einu į lietuvišką mo
kyklą. Esu jau devintame sky
riuje. Mano mokytoja yra p. Bu- 
belienė. Koks ten pas jus oras? 
čia buvo labai nesmagu dėlto, 
kad nebuvo daug saulės ir buvo 
daug lietaus. Ar eini į gimnazi
ją, ar dar esi pradžios mokyk
loje? Mano draugams sekasi ga
na gerai. O gal Tu atkeliausi į 
Kanadą kitą vasarą? Aš norė
čiau vėl pamatyti Tave.

Robertas Grybas

MIELA MOČIUTE,
Ar esi sveika? Mūsų šeimoje 

visi yra sveiki ir linksmi. Būtų 
gerai, jeigu mes galėtume gy
venti kaime prie Tavęs, bet ne
galime. Mes buvome savame va
sarnamyje beveik visą vasarą. 
Ten mes maudėmės, deginomės 
saulėje ir su arkliais važiavom. 
Vieną vakarą, kai mes lauke sė
dėjome po vakarienės, išgirdom 
kažką po mišką vaikščiojant. 
Mano teta greitai pagavo savo 
šunį Rex. Gerai, kad ji pagavo 
šunį, nes iš miško išėjo skunke. 
Jinai apžiūrėjo visus ir tada 
pradėjo kaulus graužti, kuriuos 
mes ant žemės numetėm. Aš 
dar tris kartus nuo to laiko ma
čiau tą skunkę.

Šiais metais esu X gimnazijos 
skyriuje. Man geriausiai patin
ka paišyba. Ten mes turime 
kiekvieną dieną nupiešti vieną 
mergaitę. Dabar mes piešiam 
kambarius ir turėsime ten Įdėti 
tos mergaitės paveikslą.

Parašyk man greitai laišką.
Su nuoširdžia meile — Virgi

nija. Virginija Budreckaitė

MIELAS JURGI,
Kaip Tau sekasi? Man sekasi 

gerai. Aš esu X skyriuje angliš
koje mokykloje ir IX skyriuje 
lietuviškoje mokykloje. Ar Tu 
dar eini į mokyklą?

Kaip Tau sekasi gyventi Lie
tuvoje? Kanadoje nėra labai ge
rai. Ar girdėjai apie Renė Lev
esque ir Kvebeką? Jis nori atsi
skirti nuo visos Kanados. Ar Tu 
turi panašių problemų?

Kas naujo? Ar turi tas naujas 
plokšteles, kurias sakei gausi? 
Aš Tau nupirkau keturias nau
jausias plokšteles.

Paskutinį sekmadienį aš ėjau 
žuvauti ir pagavau didelę aštuo- 
nių svarų žuvį “rainbow trout”. 
Ar Tu žuvauji ir ar sugauni di
delių žuvų?

Na, aš turiu baigti savo laiš
ką. Parašysiu Tau kitą laišką ki
tą savaitę.

Tavo draugas — Denis.
Denis Govėdas

MIELAS BROLIUK,
Labas, kaip Tau sekasi Lietu

voje? Kaip tie rusai? Aš dabar 
esu IX skyriuje. Sunku yra de
vintame skyriuje angliškoje mo
kykloje. Praėjusį savaitgalį aš 
buvau nuvažiavęs į mūsų ūkį. 
šeštadienį ir sekmadienį lijo. 
Sekmadienį mes kelias bulves 
iškasėm. Aš paėmiau kelis ar
būzus valgyti. Jie yra dideli ir 
labai skanūs. Negaliu sulaukti 
žiemos, žiemą važiuoju slidinė
ti kaikada su savo pusbroliu. 
Per Kalėdų atostogas mes va
žiuojame į ūkį. Ten aš su drau
gu važiuoju sniego automobiliu.

Gailius Vaidila

MUSŲ PADĖKOS 
DIENA

Rašo Toronto Maironio 
mokyklos IXa skyriaus mokiniai

Padėkos diena yra labai svar
bi visiems. Ji duoda mums pro
gos ir laiko padėkoti Dievui už 
viską — sveikatą, šeimą ir už 
mūsų gyvenimą.

Mes kiekvieną dieną neturi
me laiko sustoti ir padėkoti Die
vui arba susėsti su visa šeima 
pavalgyti. Neįsivaizduoju, kaip 
aš galėčiau gyventi be tėvų ar 
be draugų.

Audra Sinkevičiūtė

Šiais metais Padėkos diena 
buvo švenčiama spalio 10 d. Tą 
dieną mes turime dėkoti Dievui 
už viską, ką jis mums gero da
vė. Turime padėkoti už tėvelius, 
gyvenimą ir sveikatą. Tą dieną 
mūsų šeima valgėme didelius 
pietus ir buvome dėkingi už vis
ką, ką turėjome. Taip pat mes 
apsitvarkėme apie namą ir dar
žą. Mes turime pagalvoti apie 
kitus vaikus visame pasaulyje. 
Kokie mes esame laimingi, pa
lyginus su jais — turime gerus 
namus, valgome gerą maistą ir 
galime eiti į mokyklą, o jie be
veik nieko neturi.

Donatas Pažerūnas

Kiekvienais metais ateina ru
duo. Lapai nuo medžių krenta 
ir parodo mums, kad tuoj švęsi
me Padėkos dieną. Gerai, kad 
nors viena diena yra paskirti 
padėkoti Dievui. Mūsų šeima 
praleido Padėkos dieną malo
niai ir džiaugsmingai. Valgėm 
visokių valgių ir pyragaičių. 
Šiais metais buvo dar geriau, 
nes tą pačią dieną buvo mano 
tėtės gimtadienis. Mūsų šeimo
je Padėkos diena buvo praleis
ta labai maloniai. Ačiū Tau, 
Dievuli, už Padėkos dieną ir 
mano šeimą.

Aušra Greičiūnaitė

Padėkos diena yra linksma 
diena. Iš ryto atsikėlę įdedam 
kalakutą į orkaitę ir kepam. Va
kare visa mūsų šeima susirenka 
į namus. Mano brolis atvažiavo 
iš Otavos universiteto. Mes turi
me už daug ką padėkoti — už 
drabužius, maistą, mamą, kuri 
mus prižiūri, kai sergam. Mes 
švenčiam Padėkos dieną ir tu
rime daug maisto nuo kalakuto 
iki skanių sriubų. Man Padėkos 
diena yra labai linksma diena. 
Aš padėkoju už viską, ką turiu, 
ir už tai, kad visi mano giminės 
yra sveiki. Kitur pasaulyje yra 
vaikų, kurie negali eiti į mokyk
lą ir neturi gerų drabužių, aš 
galiu važiuoti, kur noriu. Mes 
visi turim būti patenkinti, kad 
turim viską, ko mums reikia.

Aras Gvildys

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Dirbame su žmonėmis, 
kurie nori dirbti

Emploi et 
Immigration Canada

Bud Cullen 
Ministre

Elį&tt Employment and 
■ Immigration Canada

Bud Cullen 
Minister

Klevelando ateitininkų korporacija “Giedra” surengė kanadiečio Pr. Bal- 
tuonio medžio šaknų skulptūrų parodą. Iš kairės: dr. A. Butkus, A. Šeinber- 
gas ir p. šeinbergas, vr. Nuotr. V. Bacevičiaus

Žygio į Vašingtoną skerspjūvis
AL. GIMANTAS

Buvo įdomu patyrinėti tau
tiečių nuomones apie neseniai 
įvykusias demonstracijas Va
šingtone. Mūsų pačių viešojoje 
opinijoje jos laikomos pilnai pa
sisekusiomis ir savo tikslą pa
siekusiomis. Visa iniciatyva, 
planavimas ir vykdymas buvo 
atliktas beveik vien jaunųjų su
manymu, darbu ir pastangomis. 
Dabar kyla tik vienintelis klau
simas — ar mūsų vyresnieji pa
kankamai rėmė tą žygį ne vien 
tik moralinėje, bet ir ekonomi
nėje plotmėje? Ar jie aktyviai 
dalyvavo? Stengiantis atsakyti 
šiuos klausimus, būtinas neša
liškas atsargumas, tačiau net ir 
tuo atveju tenka pasakyti, kad 
vyresniųjų parama galėjo būti 
žymiai gausesnė, ryškesnė, vi
suotinesnė. Buvo jaučiamas 
abejingumas, savotiška stagna
cija, daugiau žodinis pritarimas. 
Buvo laikai, kai panašaus pobū
džio demonstracijon (pvz. Niu
jorke) sutraukdavom 13.000 da
lyvių, šį kartą į Vašingtoną su
važiavo vos trečdalis to skai
čiaus. Neužmirština, kad pasta
rasis žygis buvo rengiamas visų 
trijų baltiečių tautinių grupių 
vardu. Dėlto ir dalyvavimas tu
rėjo būti kur kas gausesnis. Pvz. 
latvių dalyvavimas būtų buvęs 
žymiai gausesnis, jei bendrasis 
vadovavimas ir pagrindinė ini
ciatyva būtų išplaukusi iš latviš
kų sluogsnių. Tokią prielaidą 
greičiausiai galėtų patvirtinti 
tie mūsiškiai, kuriems teko dar
buotis bendrojoje estų, latvių ir 
lietuvių veikloje.

"Girdėjau, yra pakeitimu 
nedarbo draudoje. 
Kokie pakeitimai?”

Naujas įstatymas pakeitė kaikurias pagrindines taisykles 
bedarbių draudos programoje.

Aplamai, pašalpos gavimo ir jos išmokėjimo taisyklės yra 
pagerintos. Dabar jos tiksliau išaiškina palengvinimus bei 
sunkumus darbo suradime ir jo išlaikyme. Pagal naująjį 
įstatymą, šios taisyklės nebus tos pačios visuose rajonuose, 
kaip kad buvo anksčiau.

Parlamentas nutarė, kad žmonės gyvenantieji didelio 
nedarbo vietovėse, gaus daugiau privilegijų negu tie, kurie 
gyvena vietovėse, kuriose yra daugiau darbų.

"Tai labai gerai. Bet ką tas reiškia žmogui, ką tik 
praradusiam darbą?"

Gruodžio 4 d. pasikeis užsiregistravimo reikalavimai 
pašalpai gauti.

Tie, kurie norės gauti darbą mažo nedarbo rajonuose, 
turės būti išdirbę 14 savaičių. Tai bus tiktai tose vietovėse, 
kur lengviau gauti ir išlaikyti darbą.

Tuose rajonuose, kur nedarbas yra didelis, prašantieji 
bedarbio pašalpos turės būti išdirbę iki 10 savaičių.

Iki gruodžio 4 d. užsiregistravimo taisyklės pašalpai 
gauti lieka tos pačios, t.y. 8 savaitės pilno darbo, nežiūrint 
kur jūs gyvenate.

"Ar naujos taisyklės pakeičia laukimo laiką?"
Nepakeičia. Pagrindinis dviejų savaičių laukimo 

laikotarpis palieka visur tas pats.
Laukimo laikotarpio taisyklės taip pat lieka tos pačios, 

jeigu prašantis bedarbio pašalpos palieka darbą savo noru ir 
be rimtos priežasties arba dėl blogo elgesio yra atleistas iš 
darbo. Tokiu atveju prašantis bedarbio pašalpos turi laukti 
iki 8 savaičių nuo paskutinės darbo dienos, kad galėtų 
gauti pašalpą.

"Kaip ilgai galima gauti bedarbio pašalpą?"
Pagal senąjį įstatymą — iki 51 savaitės. Dabar — 

iki 50 savaičių.
Bet nuo rugsėjo 1 1 d. pašalpos mokėjimo laikotarpis 

priklausys nuo nedarbo dydžio asmens gyvenamajame rajone.
Šiuo metu mes lyginame nedarbo dydį, suskirstydami 

Kanadą į 16 ekonominių rajonų. 1978 metais Kanada bus 
suskirstyta į 54 rajonus. Tokiu būdu bus galima pritaikinti 
bedarbio pašalpos reikalavimą prie vietinės darbo paklausos.

Sekančios dienos (sekmadie
ninėse) “Washington Star” ir 
“Washington Post” laidose ma
tėme po nuotrauką iš demonst
racijų ir kelių eilučių įrašą. Gal 
ir būdinga amerikinei spaudai 
pastebėti blusą, bet nematyti 
dramblio. Niekas necitavo svar
biausių kalbėtojų, pakankamai 
žinomų JAV senato ir kongre
so narių ar įžymių sovietinių di
sidentų. Dėmesį tesužadino po
ros šimtų jaunuolių triukšmin
gas žygiavimas be tokiai eisenai 
reikalingo leidimo sovietinės 
ambasados link ir nesunkūs su
sidūrimai su sostinės tvarkos 
saugotojais, kurie vaikė žygiuo
jančius, plakatus nešančius, šū
kaujančius demonstrantus. Jei 
to nebūtų buvę, gryniausia ir 
švariausia tyla būtų gaubusi vi
są žygį. Tokia yra šios dienos 
amerikinių nuotaikų (ir sosti
nės) tikrovė.

Atskirose vietovėse pasiruo
šimas žygiui nesusilaukė didelio 
dėmesio. Pvz. nemažoje lietuvių 
kolonijoje rengėjai pasirūpino 
pranešti radijui, televizijai ir 
spaudai, kad tada ir ten išvyks
ta autobusai dalyvauti “žmo
gaus laisvių” demonstracijoj 
Linkolno paminklo papėdėje. 
Papildomai informacijai buvo 
duotas ir organizatorių telefo
nas. Niekas nesiteiravo, niekas 
neatvyko išleisti. Vadinasi, pa
ruošta “Press realease” greitai 
nukeliavo redaktorių krepšin.

Bet ką kalbėti apie vietinę 
aplinką, jei mūsų pačių stam
besnėse kolonijose, kur tikėtasi 
penkių ar daugiau pilnų auto- 

(Nukelta i 9-tą psl.)

Ko laukia Lietuva iš mūsų?
DR. A. ŠTROMAS

Čia pateikiame Lietuvos disiden
to, gyv. Britanijoje, mintis, išdėsty
tas “Europos Lietuvio” 1977 m. 39 
nr. rašinyje “Opozicija Tarybų Są
jungoje”. RED.

Išdėstytos aplinkybės rodo, 
kad šiandieną tarybinės san
tvarkos stabilumas yra daugiau 
nei reliatyvus. Mažiausia per- 
turbacija, jėgų santykio val
džios viršūnėje pasikeitimas, 
kiek radikalesnė valdymo sis- 
mos reforma (gimusi net iš gry
nai ekonominės būtinybės) ga
li, tokiom sąlygom esant, bema
tant ir netikėtai išsilieti į tota
litarinės komunistinės santvar
kos TSRS tokį pat totalinį suby
rėjimą. Mes jau matėme, kaip 
netikėtai ir kaip totališkai su
byrėjo politinės diktatūros re
žimai Graikijoje, Portugalijoje, 
Ispanijoje, kaip vos vos tas pats 
neįvyko komunistinėse Vengri
joje bei Čekoslovakijoje (ir 
įvyktų, jei ne tarybiniai tankai; 
tačiau į TSRS tankų, matyt, ne
bus kas siunčia). Brežnevo ir jo 
persenusios politbiuro vadovy
bės neišvengiamas artimoje 
ateityje pakeitimas naujais as
menimis gali šia prasme turėti 
lemiamos reikšmės. Per šį va
dovybės pasikeitimo procesą 
TSRS intrastruktūrinė opozici
ja gali masiškai iškilti viešu
mon ir sukurti jau nebesustab
domą esminių politinių pasikei
timų šalyje bangą.

Kyla klausimas, kaip mes 
čia, išeivijoje, esame pasiruošę 
tuos galimus pasikeitimus su
tikti, kokių veiksmų programą 
turimo tam atvejui išdirbę. Ma
nau, ■ kad šiuo atžvilgiu mūsų 
reikalai gana prasti. Manau taip 
pat, kad gana prasti šiuo at
žvilgiu reikalai ir Vakarų pa
saulio valstybių. Iš dalies tai ir
gi išeivijos kaltė, nes jeigu iš
eivija turėtų aiškų galimos įvy
kių TSRS raidos vaizdą, galimų 
toje raidoje naujų perspektyvų 
bei konfrontacijų paveikslą, pa
galiau konstruktyvią programą 
naujai vidinei bei tarptautinei 
tvarkai mūsų žemės rutulio re- 
gijone sukurti, tai tas žymiai 
padėtų visoms pasaulio valsty
bėms lengviau susiorientuoti 
susidarysiančioje padėtyje ir 

"Ar bedarbio pašaipos dydis lieka tas pats?"
Taip. Bedarbio pašalpa yra du trečdaliai jūsų vidutinio 

savaitinio apdraudžiamo atlyginimo.
Didžiausia suma yra $147, nuo tos sumos atskaitant 

federacinį pajamų mokestį (income tax).

"Laukiančių motinų, ligonių ir sulaukusių 65 metų amžiaus 
pašalpos. Ar yra pakeitimų šiose srityse?"

Ligos atveju pašalpa buvo mokama tik pirmųjų 39 
savaičių laikotarpyje. Dabar pašalpa yra mokama betkuriuo 
metu per visą draudimo laiką.

Penkiolikos savaičių pašalpa gimdyvėms ir speciali pašalpa 
(t.y. vienkartinė trijų savaičių pašalpa) sulaukusims 65 
metų amžiaus lieka ta pati.

Bedarbio pašalpos draudos mokestis bei darbo rūšys, 
kurios yra apdraustinos, lieka tos pačios, kaip ir anksčiau.

"Ar aš dar vis turiu eiti j tą pačią bedarbių draudos įstaigą?"
Taip. Tol, kol bedarbių draudos ir Kanados darbo įstaigų 

(Canada Manpower) centrai nesusijungs, jokių pakeitimų 
nebus.

Unemployment Insurance Commission ir Department of 
Manpower and Immigration dabar susijungė ir vadinasi 
nauju vardu: Canada Employment and Immigration 
Commission. Kol kas jus aptarnaus mūsų vietinės 
Unemployment Insurance įstaigos arba Canada Man
power centrai. Kai jos susijungs į vieną įstaigą, naujas 
pavadinimas bus Canada Employment Centres.

palaikyti perturbacijos sąlygo
se tas jėgas, kurios sieks demo
kratinės santvarkos įkūrimo ir 
taikos pasaulyje aplamai, o mū
sų regijone ypatingai, įtvirtini
mo. Dabar gi, siekdamos stabi
lumo ir nors reliatyvios taikos 
stovio palaikymo, Vakarų vals
tybės pagrindinai suinteresuo
tos egzistuojančio status quo 
išsaugojimu ir jokiu būdu ne
nori skatinti esminių politinių 
pakitimų TSRS proceso.

Iš to, kas pasakyta, darau iš
vadą, kad aktualiausiu išeivijos 
politinių organizacijų uždavi
niu reikia laikyti nepriklausb- 
mybinių programų savo tau
toms sudarymą, pagrindinių sa
vo tautų egzistencijos potarybi- 
niame pasaulyje sąlygų nusta
tymą. Įvairių tautų išeivijų po
litinės organizacijos turi suda
ryti ir bendrus komitetus savo 
nepriklausomybinėm progra
mom koordinuoti, kad, reika
lui atėjus, egzistuotų jų pastan
gomis sukurti pagrindai taikiai, 
kompromiso pagrindais, spręsti 
konfliktus keliančias ir kitas 
ginčytinas problemas. Tuo pa
grindu turėtų būti sudarytas ir 
visų tautų išeivijų iš komunisti
nių kraštų bendras frontas kas
dieninei kovai su bendru prie
šu vesti ir užsienio valstybėm 
atitinkamai įtaigoti.

Atėjo laikas, kai išeivijai ten
ka tapti aktyvia politine jėga. 
Tapti, kol dar nevėlu ir kol mes 
čia dar galime suvaidinti savo 
konstruktyvų politinį vaidmenį 
krašto gyvenime. Prisiminkime, 
kad tik čia, užsienyje, mes ga
lime sukurti savo kraštams ati
tinkančius jų interesus ir tradi
cijas politinių struktūrų mode
lius. Jie totalitarinės santvar
kos sąlygose kurti kokių nors 
politinių struktūrų ar jų mode
lių tiesiog neįstengia. Žmonės 
krašte laukia to iš mūsų, jie to 
iš mūsų įsakmiai reikalauja. 
Apvilti krašto mes neturime 
teisės. Masinė opozicija krašte 
jau egzistuoja. Taigi, junkimės 
prie jos, padėkime jai, sufor
muokime ją ir tuo atlikime de
ramą išeivijai kaip organiškai 
ir neatskiriamai savo tautos da
liai istorinį vaidmenį,



Vilniaus Dienoje ir dr. J. Basanavičiaus minėjime Hamiltone meninę pro
gramą atliko torontiečių grupė “Vasaros garsai”: seserys Dovidaitytės ir 
A. Biskytė Nuotr. J. Miltenio

ANYSO ATSIMINIMAI

Beletristikos antologija anglų kalba

Dr. Martyno Anyso raštams 
leisti komisija praneša, kad au
toriaus atsiminimai, pavadinti 
“Kova dėl Klaipėdos” (1927 - 
1939), jau laužomi M. Morkūno 
spaustuvėje Čikagoje, šių atsi
minimų fragmentai 1973 m. bu
vo spausdinti “Naujienose” ir 
istoriniame žurnale “Tautos 
praeitis” ir sukėlė šiokį tokį 
ginčą. Trumpai prieš savo mir
tį 1974 m. Toronte autorius su
spėjo paruošti naują, šiek tiek 
pakeistą versiją, kuri dabar 
spausdinama.

Knyga suskirstyta į keturias 
dalis ir apžvelgia Klaipėdos 
krašto gubernatorių — A. Mer
kio, V. Gylio, J. Navako, V. Kur- 
kausko, J. Kubiliaus ir V. Gai
liaus laikotarpį. Knygoje ypač 
vaizdžiai atsiskleidžia nacional- 
socializmo plėtra, kuri prasidė
jo Neumanno - Sasso sąjūdžiu 
gubern. V. Gylio laikais ir ga
liausiai privedė prie Klaipėdos 
krašto atplėšlmo 1939 m. kovo 
22 d. Autorius, buvęs Lietuvos 
konsulas Hamburge, 1934 m. 
buvo perkeltas į Klaipėdos 
kraštą kaip vietinės gubernatū- 
ros patarėjas ir vienerius metus 
buvo paskirtas nariu - direkto
rium Jurgio Bruvelaičio direk
torijoje.

Atsiminimai buvo pirmą kar
tą parašyti tuoj po karo pabai
gos, pasinaudojant atsivežtais 
užrašais ir atmintim. Šalia savo 
disertacijos apie- Vilniaus prob
lemą Haagos tribunole ir trum
pos studijos apie Merkio - Boet- 
teherio bylą tame pačiame tarp
tautiniame teisme, dr. M. Any
sas emigracijoje išspausdino dvi 
istorines knygas — “Senprūsių 
kovos su vokiečių riterių ordi
nu” (Chicago, 1968) ir (su žmo
nos Valerijos talka) “žymios 
lietuvės moterys padavimuose 
ir istorijoj” (Toronto, 1970). Pa
starąją išleido Liet. Skautų Są
jungos Kanados rajonas. Knyga 
jau beveik išparduota. Rankraš
tyje liko stambi studija apie Vy
tautą Didįjį, kuri laukia redak
toriaus ir leidėjo.

Dr. M. Anyso atsiminimus 
spaudai paruošė dr. Marija Gra-

J. BURKAUS
“Du dvasinių būtybių pasauliai”,

444 psl. knyga, užsisakytina: Sūduva, 809 Ramble St., 
Hot Springs, AR. 71901, USA. Kaina: JAV $8.50.

Kalėdiniai
Lietuvę ir kitas 

Kalėdinis 1977
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 m. vilnonės medžia
gos suknelei; 2.75 m. krimpleno medžiagos moteriškai eilutei; 1 mo
teriškas arba vyriškas puikus nertinis; 2 poros vyriškų arba mote
riškų storų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė; 40 
angliškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei medžiagos su įaudimu 
“All wool made in England”.
Kaina su įskaitytu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis S180.00.
I šį siuntinį dar galima pridėti prekių 8 svarus. Gali būti 4 m. 
medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko kailis arba kitokios prekės. 
Žemiau siūlome keletą populiaresnių dovanų. Visos kainos yra jau 
su įskaitytu muitu.
Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui 
Jeans “Wrangler”, vyriškos arba moteriškos 
Nertinis, vyriškas arba moteriškas 
Geresnis nertinis
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos
“Tights"...........................................
Vilnonė medžiaga suknelei
Krimpleno medžiaga suknelei
Krimpleno medžiaga moteriškai eilutei 
Nailono 
Nailono 
Geresni 
Vilnonė
Lietsargis “telescopic”
Angliška vilnonė medžiaga eilutei
Geresnės rūšies medžiaga eilutei
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei
Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia pridėti $24.00 persiuntimui. Jfįj
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame Sjį 

palikimus į Lietuvą ir kitas šalis JjjĮ
11 London Lane, Bromley, Šjf 
Kent, England. įĮg
Tel. 01-460-2592 gg

apatinis 
marškiniai 

marškiniai 
skarelė 

Baltic Stores Ltd,

žina Anysaitė - Slavėnienė. At
siminimams ilgą Įvadą parašė 
istorikas dr. Juozas Jakštas. 
Kalbą lygino prof. dr. Antanas 
Musteikis. Knygą leidžia Kultū
rai Remti Draugija Čikagoje. 
Tikimasi ją išleisti autoriaus 
mirties 4 m. sukakties proga. 
Dr. M. Anysas mirė Toronte 
1974 m. žiemą. D.

LAIMA BERŽINYTĖ, šiemet baigų 
si Guelph, Ont., universitete pran 
cūzų kalbą bei literatūrą, šį rudenį 
išvyko Prancūzijon, kur privačioje 
gimnazijoje dėsto anglų kalbą. Lai
ma yra baigusi Delhi, Ont., šešta
dienine mokyklą. Dalyvavo skautų 
veikloje ir tautinių šokių grupėje 
“Palanga”. Guelph universitete pa
dėjo Įsteigti lietuvių studentų klu
bą ir jam pirmininkavo, šiais metais 
yra Delhi-Tillsonburgo apylinkės 
jaunimo atstovė, Kanados JLietųvių 
Jaunimo Sąjungos taryboje

Atsiųsta paminėti
IN DEFENSE OF HUMAN 

RIGHTS. Simo Kudirkos praneši
mas JAV katalikų vyskupų 1976 m. 
liepos 14 d. Maryknoll, N.Y.. įvyku
sioje konferencijoje pasaulinio tei
singumo klausimais, kuri buvo skir
ta JAV 200 metų sukakčiai. Šią 24 
psl. brošiūrą anglų kalba apie lietu
vius politinius kalinius išleido Reli
ginė Lietuvių Katalikų Šalpa. Jos 
adresas: Lithuanian Catholic Reli
gious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y., 11207, USA.

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 
LONDONE 1977. X. 7-9. KLB Lon
dono apylinkės leidinys nr. 2, reda
guotas Lydijos Keraitės - Dragūnie- 
nės Viršelis klebono kun. J. Staš
kevičiaus.

dovanų 
siuntiniai į

šalis

$80.00 
40.00 
27.00 
32.00
3.00
3.50 

24.00 
18.00 
30.00 
10.00 
11.00 
15.00 
11.00 
12.00 
50.00 
60.00 
75.00

VYTAUTAS A. JONYNAS

Šiemet vidurvasary (jei tokio 
dalyko, kaip vasara, būta) pasi
rodė spaudoj du reikšmingi iš
eivijai leidiniai. Išore nepana
šūs. Vienas anglų, kitas — lie
tuvių kalba. O tačiau esmėj gi
miningi. Abu antologinio pobū
džio. Abu atskleidžiantys skai
tytojui mūsų grožinės literatū
ros kraitį.

Pirmasis tai Danutės Bindo- 
kienės “Lietuvių literatūros 
skaitymai aukštesniajai lituanis
tinei mokyklai”. Senokai lauk
tas skaitinių pluoštas, ateinąs 
pakeisti ligšiolei naudotų ir 
kiek senstelėjusių B. Babrausko 
“Lietuvos keliu” ir K. Barėno 
“Sauja derliaus” chrestomati
jų. Tai pateikiąs, taip sakant, 
mūsų literatūros pavyzdžius, jos 
skerspjūvį veikalas, nes jį paly
di keturi sąsiuviniai — konspek
tai, išsamiau aptaria mūsų rašy
tojų kūrybą. Pratarmėj veikalas 
vadinamas vadovėliu, ir D. Bin- 
dokienė to termino nesibaido. 
Reikšmingiau kas kita. “Mums, 
mokytojams”, — rašo ji, — 
“svarbu, kad 'mokinys suprastų 
lietuvių literatūrą, jos kūrėjus 
ir taip pat ja didžiuotųsi (paly
ginęs su amerikiečių ir kitų tau
tų literatūra). Svarbu, kad iš
ėjęs iš lituanistinės 
savanoriškai paimtų 
knygą į rankas”.

mokyklos 
lietuvišką

svajingos,Godos taurios ir 
bet tikrovė, kaip žinome, negai
lestinga. Netaip lengva šio kon
tinento paaugliams Įdiegti mei
lę knygai, o ypač lietuviškai! šia 
prasme kitas leidinys, būtent, 
St. Zobarsko redaguota ir “Ma- 
nyland” leidyklos išleista rink
tinė “The Lithuanian Short Sto
ry: Fifty Years” papildo ar, sa
kykim, pratęsia pirmąjį leidinį. 
Aprūpinta geru įvadu, trumpom 
autorių biografijom, nepagailin- 
ti fotografijų (kaikada šaržų; tai 
dar elegantiškiau), ji pateikia 
angliškajam skaitytojui 29 mū
sų prozos rašytojų kūrybos pa
vyzdžius. Galbūt ji primins nu
sigręžusiam nuo lietuviškos 
knygos tautiečiu (nebūtinai jau
nuoliui), kad lietuviškos litera
tūros esama. Kas svarbiau, esa
ma žmonių, kurie ja tiki. Tarp 
kitko, abiejuose leidiniuose ap
tinkame' taifTcais vadintina' “gar
bės lentomis”. Atseit, knygos 
mecenatų sąrašą — finansine 
auka parėmusius leidinį asme
nis bei institucijas. Angliškojo 
leidinio atveju tas sąrašas net 
įspūdingesnis, nes juk kiekvie
no vertėjo darbas yra ir liks aki
vaizdžiu įrodymu, kaip jo di
džiuotasi savo tautos kūrybingu
mu. Šį nestokojantį polėkio įna
šą ir mėginsim aptarti.

“German stories and 
arba “Famous Chinese

Pastangų pateikti amerikie
čiui skaitytojui Europos ir kitų 
kraštų literatūrą niekada nesti
go. Antologijų tokiais pavadini
mais, kaip “Irish stories and 
tales 
tales 
short stories”, yra buvę tiek ir 
tiek. Neretai išleistų pigiojo 
knygynėlio laida.

Du dalykai krinta į akis. Pir
ma, labai dažnai novelių rinkti
nės papildomos apysakaitėmis 
ar apsakymėliais (tales). Antra, 
kai permeti įžangas, palydinčias 
tuos pasiskaitymus, tai matai, 
kad nebūtinai jų sudarytojams 
rūpėjo perteikti atstovaujamo 
krašto literatūros slinktį. Anto
logija dažniausiai interpretuoja
ma pažodine prasme, kaip “gra
žių žiedų puokštė”. Ir tai nevi- 
suomet. Neretai jos sudėtis pri
mena kažką panašaus į vokiško
sios kulinarijos šedevrą, vadina
mą “Eintopfu”. Aiškesnių 
drausmės nuostatų čia nėra. Ne
bent, kaip sakėm, leidėjo pa
stanga būna daugiau komercinė: 
parūpinti skaitytojui lengvai 
įkertamo pasiskaitymo (good 
reading). O kas geriau tam tin
ka, jei ne trumpos, greito srūvio 
novelės?

Atrodytų, kad St. Zobarsko 
naujoji rinktinė šiuo atžvilgiu 
skirtinga. Pavadinimas neginči
jamai pabrėžia laiko dimensiją: 
“fifty years”. Jos tikslas būtų 
— parodyti kaip keitėsi, brendo 
mūsų apysakaitė - novelė pusės 
šimtmečio būvyje. Kaip tik šioj 
plotmėj knyga ir pratęsia D. 
Bindokienės chrestomatiją. Pra
tęsia taip pat ir paties St. Zo- 
borsko iki šiol sėkmingai veda
mą darbą. Juk prieš septynioli
ka metų pasirodė jo pirmoji lie
tuvių novelių vertimų rinktinė 
“Selected Lithuanian Short Sto
ries” (1960), kurios įkandin se
kė “The Maker of Gods” (1961) 
ir “Lithuanian Quartet” (1962).

Pasišokėjus atskleisti tokį pa- 

neramini reginį, antologijai pri
valu laikytis ne vien aiškiai nu
statyto plano, bet ir tam tikrų 
“eismo taisyklių”. Negana su
daigstyti vien po ranka turimus 
vertimėlius. Reikia pasižvalgyti 
ir tekstų tų autorių, kurių ver
timų nesama, nes jie užėmė 
svarbią poziciją mūsų novelės 
raidoj. Reikalui esant, reikia 
juos išsiversti. Pridera pagaliau 
atsirinkti iš turimų vertimų tai, 
kas autoriui itin būdingo, bran
džiausio šiame žanre.

žodžiu, priešingai komercinei 
formulei, toleruojančiai “Ein- 
topfą” ar “pot-pourri”, tenka 
laikytis griežtesnių literatūrinių 
kriterijų. Ar Į visa tai atsižvelg
ta? Ar toj “garbės sargyboj” iš
rikiuoti brandžiausi lietuviškos 
novelės kūrėjai, ar pasimaišo ir 
vienas kitas, kariškai tariant, 
“buteliukas”, išsitekęs galbūt 
laisviau kituose žanruose?

Sprendžiant iš Įžanginio Alg. 
Landsbergio straipsnio “A half- 
century of the Lithuanian sto
ry”, atrodytų, kad tokio rūpes
čio būta. Studija glaustai ir vaiz
džiai atskleidžia nelygų ir duo
bėtą mūsų novelės kelią. (Su
maniai suredaguotos biografi
nės žinelės ingi papildo tą ap
žvalgą). Tačiau būtina tuoj pat 
pastebėti, kad Landsbergio 
straipsnio pavadinime nužnybia- 
mas svarbus žodelytis “short” 
(short story). Ir tai neatsitikti- 
numas. Faktinai Landsbergis 
novelės raidos priedanga piešia 
platesnę mūsų prozos laimėji
mų ir skaudulių panoramą. Bet 
tuo pačiu metu jis yra varžomas 
spausdinamų vertimų, žodžiu— 
nemaža ekvilibristikos. Visdėlto 
iškalbos lietsargiukas išlaiko jį 
ant ištempto lyno.

Atvirai pripažinęs, kad mūsų 
raštija neturi šimtmetinių tradi
cijų, Landsbergis laiko mūsų 
novelės pradininkais Vaižgantą, 
Krėvę ir Vienuoli. Rasit, galima 
būtų apgailestaut, kad jis praga
nė porą moteriškaičių — Lazdy
nų Pelėdą, Šatrijos Raganą ir 
(už vis apmaudžiau) J. žemaitę. 
Graudžiau, kad dingsta neži- 
nion, kaip tas istorinis kuni
gaikštis Jaunutis, J. Biliūnas. 
Kas jau kas, bet jisai tikrai lai
kytinas mūsų novelės pradinin
ku kaip pirmasis rašytojas, or
ganiškai pajutęs žanro struktū
rą ir sugebėjęs prabilti glaustai, 
lakiai net ir kukliausiuose “vaiz
deliuose”.

Bet šiaip novelės ištakos at
skleidžiamos nuosekliai. Ir tolė
liau Landsbergis vaizdžiai paro
do mūsų novelės raidos dinami
ką, aptardamas Vakarų literatū (Bus daugiau)

Hamiltono “Aukuro” aktoriai Klevelande. Iš kairės: S. Ilgūnas (grimuoto
jas), A. Mingėla, M. Kairys, D. Jankutė, I. Kudabaitė, K. Kalvaitis, A. Paš
kevičius. Apačioje — aukuriečiai pas Klevelando čiurlioniečius. Kairėje sto
vi muz. A. Mikulskis ir režisorė E. Kudabienė Nuotr. V. Bacevičiaus

’Gražiausia Floridoj - dabar
- Prie vandenyno su maudymosi baseinu
’ pilnas butas — tik $60 j savaitę. Kreipkitės:

TOWN & SURF Apts.
’ 9024 Collins Ave., . \ \ .
► MIAMI BEACH (Surfside), Fla, USA. *
’ Anksčiau atvažiavusiems vasaros 
, kainos bus paliktos iki pat Kalėdų.
> Žema kaina, toliau nuo vandens,
* taipgi nuomojam butus —
> patogu ypač tiems, kurie turi 
, savo automobilius.
► Rašykite arba skambinkite vakarais
; B. Sergaučiui 1-305-672-4903.
A A O A. A A A A A Oi A

bet

duo- 
vidu-

ros poveikį į Tarulio, Savickio, 
Šeiniaus, Kralikausko kūrybą. 
Tiesa, nevisi tie prozaikai vieno
du uolumu ir sėkme puoselėjo 
reiklų novelės žanrą, bet visu
moj mūsų raštijos vystymasis 
aptariamas objektyviai. Auto
rius kiek nušoka nuo bėgių, iš
keldamas šeiniaus “Siegfried 
Immerselbe atsijaunina”, 
tai nedidelė bėda ...

Keblumų sudaro “oro 
bė”, atsiradusi straipsnio 
ryje. Staiga Landsbergiui prirei
kia pradėti pastraipą sakiniu: 
“Most of the stories in this vol
ume were written after the 
great divide of 1940.” Šiuo atsi
palaidavimo manevru autorius 
suprastina savo sąžiningai vestą 
studijinę analizę, pasitenkinda
mas vien spausdinamųjų auto
rių kūrybos komentavimu. Iš 
kur staiga tokia vandenskyros 
linija? Istoriniai įvykiai, žino
ma, savo keliu, bet ar kūrybi
niuose baruose ji, toji “great di
vide”, atsirado 1940-taisiais me
tais? Ar nesama čia klastojimo 
pastangos peržengti, kaip nu
kirstą medį, Petro Cvirkos, A. 
Venclovos, K. Jankausko, A. 
Griciaus-Pivošos, L. Janušytės ir 
kitų kūrybą? (Iš tiesų, jei pasi
šauta dėti knygon V. Žilinskai
tės humoreskas, kam nutylėti 
Pivošą ar Janušytę?) Kiekvie
nam, sekusiam mūsų prozos po
slinkius, akivaizdu, kad čia da
rosi kažkoks mūsų literatūros 
“pravoslavinimas” ar “košeriza- 
vimas”. Bent įžanginiame 
straipsnyje šie vardai galėjo bū
ti paminėti. Prisimintina, kad 
1965 m. išleistoj B. Brazdžionio 
ir B. Babrausko redaguoto] 
“Lietuvių beletristikos antologi
joj” tokio beatodairinio skrynin- 
gavimo nebuvo.

Šie nutylėjimai sumenkina 
Landsbergio straipsnį, o čia au
gančiam jaunimui pateikiama 
sufalsifikuota panorama ir kita 
prasme. Minėjom, kad Lands
bergis geru žodžiu palydi I. Šei
niaus romaną “Siegfried Immer
selbe atsijaunina”. Bet juk ne 
tas romanas, o V. Mykolaičio - 
Putino “Altorių šešėlyje” buvo 
veikalas, grąžinęs pasitikėjimą 
savo raštija plačiausiom skaity
tojų masėm. Jeigu jau kalbėti 
apie vandenskyros liniją rašti
joj, tai ji prasidėjo nuo “Alto
rių šešėlyje” pasirodymo. Nuty
lėti šį faktą bęveik nepadoru, 
lygiai kaip nepadoru praleisti 
negirdom Cvirką, anuomet lai
kytą vienu brandžiausių mūsų 
novelistų (“Kasdieninės istori
jos”).
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a KULTMEJE VEIKLOJE
FILMAS APIE SIMĄ KUDIRKĄ 

buvo parodytas centrinėje CBS būs
tinėje Niujorke spalio 4 d. Jį sukū
rė “The Jažak” bendrovė, bendra
darbiaudama su CBS televizijos 
tinklu. S. Kudirkos vaidmenį atliko 
aktorius A. Arkin. Trys ketvirčiai 
filmo yra skirti 1970 m. lapkričio 23 
d. įvykiams amerikiečių “Vigilant” 
ir sovietų “Sovetskaja Litva” laivuo
se. Čia porą sakinių S. Kudirką vai
dinantis A. Arkin taria net lietuvių 
kalba. Sovietinį terorą atskleidžia 
S. Kudirkos teismas, Lietuvos trage
diją — jo pareiškimas, kad jis neiš
davė savo tėvynės. Šį filmą CBS te
levizija rodys per savo stočių tinklą 
visai Amerikai. Apie jį plačiau pa- 
rašys “TV Guide” bei kiti žurnalai. 
Spalio 5 d. S. Kudirka, talkinamas 
vertėjos Daivos Kezienės, turėjo pa
sikalbėjimą su vienu “TV Guide” re
daktorium.

KULTŪRINTAME BOSTONO SU- 
BATVAKARYJE, spalio 1 d. pradė
jusiame naująjį veiklos sezoną, vie
šėjo Pranas Čepėnas su pirmuoju sa
vo veikalo “Naujųjų laikų Lietuvos 
istorija” tomu, išleistu Dr. K. Gri
niaus fondo. Įvadinį žodį apie istori
ką P. Čepėną bei jo veiklą tarė pro
gramos vadovas Stasys Santvaras. 
Plačią sutiktuvėms skirtą naujojo 
veikalo apžvalgą padarė Mykolas 
Drunga, rasdamas tik keletą mažų 
klaidų. Nelengvo darbo dideles pa
stangas, ypač renkant medžiagą, at
skleidė pats autorius P. Čepėnas. Jis 
taipgi pabrėžė, kad dr. A. Šapokos 
ir dr. V. Sruogienės istorijos dau
giausia apima kunigaikščių Lietuvą, 
mažesnį dėmesį skirdamos naujie
siem laikam. Šią spragą P. Čepėnas 
planuoja užpildyti trimis savo vei
kalo tomais.

DETROITO KULTŪROS CENTRE 
įvykusiame tradiciniame Dievo Ap
vaizdos parapijos pobūvyje koncer
tinę programą atliko mezzo-sopranas 
Ona Šeštokienė - Pliuškonienė su 
pianistės A. Kaulinytės palyda. Det- 
roitiečiams ji buvo atveužsi 10 lie
tuvių ir svetimtaučių kompozitorių 
dainų. Pirmą kartą šiame koncerte 
buvo atlikta pianistės A. Kaulinytės 
daina “Rūta”. Dievo Apvaizdos pa
rapijai Detroite vadovauja kun. V. 
Kriščiūnevičius.

KULTŪRINE SPALIO 14 D. VA
KARONĖ Čikagos Jaunimo Centro 
kavinėje buvo skirta lapkričio 24-25 
d.d. Čikagoje įvyksiančiam III moks
lo ir kultūros simpoziumui. Vakaro
nę trumpu žodžiu pradėjo organiza
cinių reikalų komisijos pirm. inž. J. 
Rimkevičius, pirmininkauti pakvies
damas dr. T. Ręmeikį. Pagrindinis 
dėmesys buvo skirtas simpoziumo 
paskaitoms bei paskaitininkams. Su 
humanitarinės sekcijos paskaitomis 
vakaronės dalyvius supažindino dr. J. 
Račkauskas, pakeitęs negalėjusią da
lyvauti dr. J. Rėklaitienę, su medi
cinos — dr. M. Vygantas, su griež
tųjų mokslų — inž. J. Rimkevičius. 
Bendrąsias lietuvio mokslininko pro
blemas išeivijoje apžvelgė dr. A. 
Norvilas.

LB BOSTONO APYLINKĖS VAL
DYBA, vadovaujama pirm. A. Mat- 
joškos, Tautos šventės minėjimą su
jungė su dr. J. Basanavičiaus 50 me
tų mirties sukaktimi. Jis mirė Vil
niuje 1927 m. vasario 16 d. Tautos 
šventės reikšmę išryškino pats pirm. 
A. Matjoška, o paskaitą apie dr. J. 
Basanavičių skaitė lietuvių literatū
ros istorikas dr. Vincas Maciūnas, 
atvykęs iš Filadelfijos. Lietuvių kom
pozitorių harmonizuotų liaudies dai
nų bei jų originalių kompozicijų 
programą atliko sopranas Daiva 
Mongirdaitė - Richardson su pianis
to Sauliaus Cibo palyda.

ČIKAGIEČIŲ SOLISTŲ — Neri 
jos Linkevičiūtės ir Bernardo Pra
puolenio koncertą Lietuvių Klube 
surengė LB Hartfordo, Conn., apy
linkės valdyba su pirm. S. Zabuliu. 
Svečiai šįkart dainavo lietuviškus 
S. Šimkaus, V. Paltanavičiaus, J. 
Bašinsko, V. Kairiūkščio, A. Račiū
no, A. Raudonikio, G. Gudauskienės 
duetus, programą papildydami atski
rai atliktom keliom vokiečių ir lietu
vių kompozitorių dainom.

PIANISTĖ ALDONA KEPALAI- 
TĖ pradėjo naują koncertų sezoną 
Niujorke, Rutgers presbiterininkų 
šventovėje. Savo rečitalin ji buvo 
įtraukusi R. Schumanno, M. Ravelio, 
A. N. Skriabino ir F. Šopeno kūri
nius.

MUZ. LIUDO STUKO vadovauja
mas moterų kvartetas “Vilija” išlei
do Niujorke įrašytą pramoginių dai
nų plokštelę. Kvartetą sudaro: sop
ranai Edna Rinkevičienė (Ryncava- 
ge) ir Regina Malakienė. altai Lore
ta Stukienė ir Aldona Pitkunigienė. 
Plokštelėje solo dainuoja ir pats L. 
Stukas. įrašyta 15 dainų, kurias su
kūrė kompozitoriai — A. Bražins
kas, V. Juozapaitis, F. Strolia, A. 
Vanagaitis, B. Gorbulskis, A. Rau
donikis, G. Gudauskienė, J. Stankū
nas ir pats vadovas L. Stukas. Paly
dą sudaro mažas orkestrėlis, forte
pijonu ar vargonais grojanti A. Mo- 
luškevičiūtė. Plokštelė “Vilija” kai
nuoja $6. Gaunama šiuo adresu: Vil- 
ja, 1467 Force Dr., Mountainside, 
N. J. 07092, USA. Persiuntimo iš
laidoms reikia pridėti 50 et.

DAIL. KAZIMIERO ŽOROMSKIO 
darbų paroda lapkričio 28 — gruo
džio 23 d.d. bus Eastone, Pa., Faf- 
fayette kolegijoje.

LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄ
JUNGOJE Vilniuje spalio 6 d. ap
tarti du projektai: E. Purlio — bu
vusio žemutinės Vilniaus pilies ar
senalo restauravimo bei pritaikymo 
dailės muzėjui ir S. Lasavicko — 
augštutinės Vilniaus pilies centrinių 
rūmų konservavimo.

METODINĘ RESPUBLIKINĘ 
KONFERENCIJĄ styginių instru
mentų dėstytojams surengė Vilniaus 
konservatorijos styginių instrumen
tų katedra. Įvadinį pranešimą “Lie
tuvos instrumentalistų tarptautinių 
ryšių reikšmė, keliant respublikos 
atlikėjų lygį” skaitė prof. Saulius 
Sondeckis. Sekcijų darbams vadova- 
va Maskvos P. Čaikovskio konserva
torijos prorektorius S. Kaljanovas 
ir Vilnaus konservatorijos dėstyto
jas V. Radovičius, einantis profeso
riaus pareigas. Konferenciją papil
dė konservatorijos studentų, augš- 
tesniųjų, specialiųjų vidurinių ir 
vaikų muzikos mokyklų mokinių 
koncertai.

PANEVĖŽIO KULTŪROS NA
MAI turi saviveiklinį lėlių teatrą, 
įsteigtą prieš 11 metų. Jam vado
vauja rež. J. Stepankienė, o lėles 
kuria dail. A. Stepanka. Teatras yra 
dalyvavęs tarptautiniuose festiva
liuose Jugoslavijoje, Čekoslovakijo
je, lig šiol paruošęs 15 premjerų. 
Per metus suvaidinama 50 spektak
lių, kuriuos stebi apie 16.000 žiū
rovų.

MENO DARBUOTOJ RŪMUOSE 
vilniečiai susitiko su filmų režiso- 
rium ir operatorium R. Verba. Jiems 
buvo parodyti jo dokumentiniai fil
mai “Senis ir žemė”, “šimtamečių 
godos”, “Ištikimybė”, “šventėn”, 
“Ieva Simonaitytė”. Rež. R. Verba 
vakaro dalyvius supažindino su kū
rybiniais savo planais.

LVIVE BUVO UŽBAIGTAS pir
masis sąjunginio jaunųjų smuikinin
kų konkurso ratas, kuriame dalyva
vo keturi Vilniaus konservatorijos 
studentai — H. Bankas, E. Mikla- 
ševskaja, D. Lapėnaitė ir R. Butvi
lą, dėstytojų V. Radovičiaus, S. Son
deckio, E. Paulausko mokiniai. Ver
tintojų komisijoje buvo prof. E. 
Paulauskas ir prof. S. Sondeckis. Į 
antrąjį konkurso ratą pateko visi 
Vilniaus konservatorijos atstovai, 
išskyrus H. Banką. Konkurso pro
gramoje buvo nelengvi Bacho, Mo
carto, Paganinio ir Čaikovskio kūri
niai. Antrajame konkurso rate pro
grama bus dar sunkesnė.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN
GOS valdybos pirm. A. Maldonis 
nario bilietus įteikė H. Čigriejui, D. 
Epšteinaitei, E. Uldukiui ir A. Za
latoriui-.

PABALTIJO GRAFIKOS PARO
DOJE, kuri rengiama kas treji me
tai Lietuvos, Latvijos ir Estijos sos
tinėse, šiemet Lietuvai atstovavo 37 
dailininkai, kurių beveik pusė buvo 
jaunimo atstovai. Paroda šį kartą 
buvo surengta Taline. Premijas lai
mėjo: I — estė Konikordija Klar, II 
— Nijolė Valadkevičiūtė ir III — 
latvė Lolita Zikmanė. N. Valadke
vičiūtė savo estampams buvo pasi
rinkusi pasakiškus kosminius auga
lus bei gyvūnus. Dail. D. Tarabil- 
dienė gavo Rygos miesto premiją 
už geriausią kūrinį tautų draugystės 
tema.

LIETUVOS MENO DARBUOTO
JŲ RŪMAI Vilniuje surengė operos 
teatro veteranės Aleksandros Stas
kevičiūtės koncertą. Ji yra gimusi 
1899 m. gruodžio 22 d., taigi jau tu
rinti 77 metus amžiaus. Su S. Son
deckio kamerinio orkestro palyda A. 
Staskevičiūtė padainavo P. Tamaliū- 
no kompoziciją “Lietuvai”, A. Ka- 
čanausko “Neskink gėlių”, nežinomo 
autoriaus “Natiurmortą” rusų kalba 
ir čekišką humoristinę dainą “Svo
gūnėlis”. Ją sveikino buvusieji jos 
dainavimo klasės mokiniai — solis
tai M. Aleškevičiūtė, E. Žuravliova, 
A. Mikšytė ir A. Kunčius. Sol. A. 
Staškevičiūtė Lietuvos operoje yra 
sukūrusi daug dėmesio vertų sopra
no vaidmenų.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
savo repertuarą praturtino R. Ka- 
šausko pasaka “Kai vėl atskris dru
gelis”. Premjerinio spektaklio reži- 
sorius — V. Matula, dailininkas — 
A. Kariniauskas, kompozitorius — 
A. Raudonikis.

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS 
viešėjo rajoniniuose Gargždų kultū
ros namuose su vilniečiu aktorium 
Laimonu Noreika. Bibliotekoje buvo 
surengta J. Marcinkevičiaus kūrybos 
paroda. Susitikime su gargždiečiais 
skambėjo J. Marcinkevičiaus eilės, 
skaitomos paties autoriaus ir L. No
reikos. J. Marcinkevičiaus poezijos 
vakarai taipgi įvyko Veiviržėnuose 
ir Endriejave.

UTENOS VYRŲ CHORAS “AUGŠ- 
TAIČIAI”, vadovaujamas A. Driuko, 
gastroliavo R. Vokietijoje, Opoldo 
mieste, kur buvo surengti keli kon
certai. Repertuare šis choras turi 80 
liaudies bei įvairių kompozitorių 
dainų, klasikinių kūrinių, ištraukų 
iš operų.

FARMACIJOS ISTORINIS MUZĖ- 
JUS, atidarytas Šiauliuose, turi apie 
2.000 rodinių — senovinių bei da
bartinių medicinos prietaisų, medi
kamentų, pirmųjų medicininių lei
dinių lietuvių kalba. Nemaža me
džiagos apie liaudies mediciną su
rinkta kraštotyros ekspedicijose.

V. Kst.
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HIGH PARK-BLOOR, šiurkščių plytų 7 kambarių atskiras narnas; 
centrinis planas, platus privatus įvažiavimas su pristatytu šalia ga
ražu; kaina sumažinta S10.000 dėl skubaus pardavimo; sklypo prie
kis — 57 pėdos.
PRINCE EDWARD DR.-BLOOR, gražus, didžiulis 7 kambarių viena- 
augštis (bungalow); centrinis šaldymas, užbaigtas rūsys su atviru 
židiniu; gražus kiemas, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu; 
viena atvira skola.
HIGH PARK BLVD., didžiulis 15 kambarių, atskiras namas; vande- 
niu-alyva šildomas; privatus įvažiavimas: apie $40.000 įmokėti, viena 
atvira skola.
JANE-BLOOR, dvibutis; prašoma kaina tik $82.000; didelis kiemas, 
garažas, netoli Bloor, 5 kambariai pirmame augšte.
SWANSEA, atskiras 7 kambarių namas; prašoma kaina tik $60.500; 
reikalingas remonto; netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, 5 kambarių vienaaugštis (bungalow); ga
ražas su privačiu įvažiavimu; vandeniu-alyva šildomas; netoli Bloor, 
prašoma kaina $69.900.
KINGSWAY, atskiras 5 kambarių vienaaugštis, (bungalow); alyva 
šildomas; privatus įvažiavimas; prašoma kaina $65.900, mažas įmo- 
kėjimas.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 didelių kambarių, atskiras namas, platus 
privatus įvažiavimas su dvigubu garažu; viena skola; visai netoli 
Bloor ir Lietuvių Namų.
WINDERMERE-BLOOR, sumažinta kaina iki $65.000; atskiras 7 kam
barių namas; garažas; reikalingas remonto; netoli Bloor; skubus 
pardavimas.

P. K E R B E R I S, 
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

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 
M6HC°A89e St' T°r0lU0' °nt * Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 13 milijonų

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų 8%%

Antradieniais 10 - 3
E pensijų ir namų s-tas 
= taupomąsias s-tas

......9%
.....7%

Trečiadieniais u
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

iždaryta
10-8
10-8

= depozitų-čekių s-tas

| DUODA PASKOLAS:
E asmenines

6%

9’/2%
Šeštadieniais 9- 1 E nekiln. turto 9’/4%
Sekmadieniais

Skyrius
9.30 - 1 = investacines .......................

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

10%

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

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

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniaus “Žalgirio” futbolo ko

manda tapo antrosios lygos pirmo
sios zonos čempijone. Spalio 10 d. 
rungtynes, sukėlusias riaušes Vil
niaus gatvėse, žalgiriečiai laimėjo 
2:1, įveikę savo pagrindinį varžovą
— Smolensko “Iskrą”. Abu įvarčius 
įmušė V. Dirmeikis, rungtynių dieną 
šventęs 28-tąjį gimtadienį. Kitų ant
rosios lygos zonų laimėtojai — Ode
sos ASK, Krasnodaro “Kubanė”, 
Nalčiko “Spartakas”, Jangijcro “Jan- 
gijeras” ir Semiplatinsko “Sparta
kas”. Trys stipriausios komandos iš 
šešių bus perkeltos į pirmąją Sovie
tų Sąjungos futbolo lygą. “Žalgirio” 
treneris B. Zelkevičius, nuvykęs 
Maskvon, ištraukė kortelę, kuri “Žal
giriui” užtikrino pirmą jėgų išmėgi
nimą su Nalčiko “Spartaku”.

Pabaltijo ir Gudijos “Draugystės” 
taurės bokso varžybas Vitebske lai
mėjo “Žalgirio” boksininkai. Pirmą
sias vietas jose išsikovojo šeši Lietu
vos jauniai ir septyni suaugusių gru
pės nariai.

Penkioliktą kartą buvo surengtas 
tradicinis bėgimas iš Kačerginės į 
Lietuvos žemės ūkio akademiją No
reikiškėse dėl prof. V. Ruokio tau
rės. 11 km 800 m pirmas įveikė 
kaunietis S. Vcržbickas per 37 min. 
50 sek., antraje vietoje palikęs kau
nietį V. Antanavičių, trečioje — vil
nietį R. Sausaitį. Moterų 3,5 km bė
gimą per 13 min. 50 sek. laimėjo de
vintos klasės mokleivė M. Navickai
tė is Kudirkos Naumiesčio. Grei
čiausias ėjikas buvo kaunietis J. 
Kruša, 10 km nuotolį įveikęs per 46 
min.

Vilniuje buvo pravestos komandi
nės stalo teniso pirmenybės. Moterų 
grupėje I vieta toko Kauno “Darbo 
rezervų” komandai, II — Vilniaus 
“Elektronui”, III — Kauno “Atle
tui”. Vyrų grupėje I vietą laimėjo 
Vilniaus “Elektronas”, II — Kau
no “Maistas”, III — Vilniaus “Moks
las".

Tradicinėje akademinio irklavimo 
regatoje Gruenau, R. Vokietijoje, be 
pačių vokiečių, dalyvavo Vengrijos 
ir Lietuvos atstovai Pirmą vietą iš
sikovojo Lietuvos ai tuonvietė valtis 
su yrininku A. Cikotu, II — dvivietė 
L. Kaminskaitės ir G. Ramoškienės 
valtis, pralenkta R. Berlyno dina- 
miečių, kurios yra pasaulio čempi- 
jonės.

Kaune viešėjo Budapešto ranki
ninkų komanda “Spartakus”, Veng
rijos čempijonė. Abu draugiškus su
sitikimus su vengrais laimėjo Kau
no “Granitas” 36:26 ir 29:20.

Pasaulinį merginų rankinio turny
rą Bukarešte laimėjo Jugoslavija, 
baigminiame susitikime įveikusi So
vietų Sąjungą. Rungtynės baigėsi ly
giomis 13:13. Pratęsime buvo pajė
gesnės jugoslavės, padidinusios taš
kų skaičių iki 16:13. Sovietų Sąjun
gos rinktinėje žaidė dvi lietuvaitės
— vilnietė S. Mažeikaitė ir kaunietė 
G. Garšvinskaitė. Lietuvon jos grįžo 
su sidabro medaliais.

Š. AMERIKOS BALTIECIŲ IR 
LIETUVIŲ PLAUKIMO 

PIRMENYBĖS
Šios pirmenybės įvyks 1977 m. 

gruodžio 4 d. Case — Western Re
serve universiteto baseine, 10900 
Euclid Ave., Cleveland, Ohio. Pirme
nybių pradžia — 9 v.r., registracija
— nuo 8.30 v.r. Pirmenybės bus šio-

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

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Telefonas 535-1258

Autorite Sales SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

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

Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
Visi automobilių mechaniniai taisymai.
Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F.
Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Mininti ę tele vision VJ H f f-'VZf Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam te-levizijas, "stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.)
du. Įsilaužėlių 1975 m. spalio ir 
gruodžio mėnesiais susilaukė ir 
progresj'viųjų konservatorių 
būstinė Otavoje. Čia taip pat 
buvo sujaukti dokumentai ir 
paimta pinigų. Policija teigia, 
kad visus tris nusikaltimus atli
ko eiliniai vagys. Policijos ir 
kalėjimų min. F. Fox viešai už
tikrino, kad su šiais incidentais 
RCMP saugumiečiai nieko nėra 
turėję bendro. Tuo metu, kai 
parlamente buvo svarstomi ne
legalūs RCMP veiksmai, toron- 
tietis elektronikos ekspertas W. 
Sandifordas konservatoriaus E. 
MacKay iparlamento raštinėje 
aptiko mažą japoniškos gamy
bos siųstuvėlį, paslėptą kėdėj 
padaryto) Įpjovoj. Konservato
rių partijos konferencijų kam
baryje, kuris yra šalia jų vado 
J. Clarko raštinės, taip pat bu
vo rastas neaiškios kilmės Įtai
sas telefono ragelj'je. Konserva
torius E. MacKay yra pasižymė
jęs kaip vienas aršiausių prem
jero P. E. Trudeau liberalų vy
riausybės kritikų. Konferencijų 
kambaryje savo strategiją ap
tardavo konservatorių parla
mentarai. Elektronikos eksper
to W. Sandifordo nuomone, ne
legalūs įrenginiai pokalbiams 
sekti buvo mėgėjiško pobūdžio. 
Jiems trūksta RCMP profesijo- 
nalų rankos. Tačiau faktas lie
ka faktu, kad kažkas ėmėsi ne
legalių priemonių prieš pagrin
dinę opozicijos partiją pačiuose 
parlamento rūmuose. Dėl RCM 
P saugumiečių įsilaužimų ir ras
tų klausymosi Įrenginių spau
dos komentatoriai pradeda šne
kėti apie kanadišką Watergate. 
Atsikirsdamas į priekaištus, 
premjeras Trudeau pareiškė, 

sc klasėse: vyrų ir moterų (15 m. ir 
vyresnių), jaunių ir mergaičių B 
(13-14 m.), C (11 -12 m.) ir D (10 
m. ir jaunesnių). Programa ir smul
ki informacija išsiuntinėta visiems 
sporto klubams. Registruotis iki š. 
m. lapkričio 26 d. šiuo adresu: A. 
Biclskus, 3000 Hadden Rd., Euclid, 
Ohio 44117, USA. Tel. 216-481-7161. 
Pirmenybes vykdo Klevelando Žai
bas, vadovaujant ŠALFASS plauki
mo vadovui Arvydui Barzdukui. Lie
tuvių pirmenybės bus išvestos iš bal- 
tiečių varžybų pasekmių.
Š. AMERIKOS LIETUVIŲ STALO 

TENISO IR ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖS

Lapkričio 12-13 d.d. Niujorke 
įvyks ŠA lietuvių stalo teniso ir 
šachmatų , pirmenybės Kultūros 
Židinio patalpose, 341 Hyland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. Registruotis telefo
nu pas Ireną Jankauskienę 212-641- 
4906. Visi stalo tenisininkai ir šach
matininkai kviečiami dalyvauti.
AUŠROS ŽINIOS

Įsteigta nauja 1977-78 m. College 
Sunday lyga. Rungtynės bus kiekvie
ną sekmadienį po pamaldų Prisikėli
mo parapijos salėje. Lygoje daly
vauja “Aušros”, Toronto latvių YM 
CA, Hamiltono “Kovas”, Toronto 
latvių “Hawks” vyrų ir jaunių A 
krepšinio komandos.

Spalio 23 d. žaidė Aušra su latvių 
YMCA. Aušra laimėjo 122:62. Spa
lio 30 d. Aušra laimėjo prieš Ha
miltono Kovo vyrų krepšinio koman
dą 93:87. Žaidė L. Rautinš 20, A. 
Stankus 15, R. Kaknevičius 14, R. 
Underys 9, E. Norkus 8, A. Nakro- 
šius 7, K. Bartusevičius ir R. Sriu- 
biškis po 6, Abromaitis 4, Dementa- 
vičius ir A. Grigonis po 2 ir E. 
Pu nkris.

Spalio 30 d. Aušros jauniai A lai
mėjo prieš latvius 42:23. Taškus lai
mėjo V. Stančius 15, A. Baziliauskas 
8, V. Šimkus, T. Valickis ir G. Ka
rosas po 6, L. Kaknevičius 1. o A. 
Morkūnas ir R. Punkris padėjo žais
ti.

Aušros jaunučių C, D ir jaunių B 
krepšinio komandos dalyvauja 
Church lygoje. Moterų krepšinio ko
manda, šių metų čempijonė, daly
vauja York lygoje. Mergaičių A 
krepšinio komanda dalyvaus CYO 
lygoje.

Sekančios rungtynės bus lapkričio 
13 d., 12.45 v. Žais mūsų vyrų krep
šinio komanda su latvių Hawks, o 
3.30 v. mūsų jauniai — su Kovu. 
Lapkričio 20 d., 12.45, Aušros vy
rai žais su latvių YMCA. Lapkričio 
27 d., 12.45 v., mūsų vyrai žais su 
Kovu. Gruodžio 4 d., 12.45 v., Auš
ros vyrai žais su latvių Hawks. Po 
to bus Kalėdų švenčių pertrauka. 
Sausio mėn. prasidės pusbaigmio 
rungtynės. Aušros komandos vado
vas šioje lygoje yra E. Norkus 481- 
7677.

Metinis Aušros klubo balius bus 
lapkričio 26 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Meninėje programoje daly
vaus solistai V. Verikaitis ir J. Sriu- 
biškienė. Ruošiama vakarienė su 
karštais ir šaltais valgiais, vynu ir 
kt. Bilietus prašome įsigyti iš anks
to sekmadieniais pas V. Tasecką ir 
pas klubo rėmėjus — H. Chveduką, 
V. Simonaitį, E. Šlekį ir Ir. Žemai
tienę. Visus kviečiame atsilankyti, 
ypač sportoninkus ir sporto mėgė
jus.. V. M.

kad slaptus klausiklius savo raš
tinėse įrengė patys konservato
riai. Vėliau jis paminėjo, kad 
tam Įrodymų neturįs, kad tai 
esąs tik įtarimas.

Kvebeko premjeras R. Lev
esque susilaukė labai šilto suti
kimo Prancūzijoje. Dėl Kana
dos daromo spaudimo jam ne
buvo leista kalbėti pačioje par
lamento posėdžių salėje, bet 
gretimame salone. R. Levesque, 
peržvelgęs visą Kvebeko istori
ją, pranašavo, kad netrukus de
mokratiniu keliu pasaulio žemė
lapyje atsiras nauja valstybė. 
Prancūzijos parlamento pirm. 
E. Faure taip pat džiaugėsi R. 
Levesque pastangomis panai
kinti Kvebeko koloniją. Prez. 
V. G. d’Estaingas premjerui R. 
Levesque įteikė “Garbės legijo- 
no” žymenį, už kurį tėra vienas 
augštesnis ordinas — “Didysis 
legijono kryžius”, skiriamas 
valstybių vadams. Separatisti
nėmis premjero R. Levesque 
idėjomis atvirai džiaugėsi Pary
žiaus burmistras J. Chiracas, il
gametis Kvebeko nepriklauso
mybės šalininkas. Prieš prasi
dedant oficialiam vizitui, R. Lev
esque aplankė buvusio prez. Ch. 
de Gaulle kapą ir padėjo gėlių 
vainiką. Trumpu žodžiu jis pri
siminė de Gaulle 1967 m. 
Montrealyje tartą šūkį “Vive le 
Quebec libre!” Pasak premjero 
R. Levesque, Kvebekas niekada 
neužmirš šio įžvalgaus politiko, 
atkreipusio viso pasaulio dėme
sį į Kvebeką. Paryžiaus aerodro
me premjerą R. Levesque suti
ko Prancūzijos premjeras R. 
Barre. Į sutikimą nebuvo pa
kviestas Kanados ambasadorius 
Prancūzijai G. Pelletier, bet at
vyko be pakvietimo.

Ateitininkų žinios
Moksleivių centro valdyba rengia 

kursus Dainavoje pirmos ir antros 
gimnazijos klasės moksleiviams lap
kričio 23-27 d.d. Kursų programa su
daryta pagal kun. St. Ylos “Ateiti
ninkų vadovą”, todėl yra būtina, kad 
kiekvienas kursantas šią knygą tu
rėtų kursų metu. Bus diskutuojama: 
ideologija, bendruomenė, vadai, va
dovavimas, aplinka, šventieji globė
jai. Kursų mokestis asmeniui — 
$35 sumokamas registracijos metu 
Dainavoje. Moksleiviai registruojasi 
savo kuopų valdybose, kurios užpil
dytus registracijos blankus prisiun
čia MAS centro valdybai iki lapkri
čio 16 d. Jeigu turite klausimų, ra
šykite: MAS—CV 18301 La Salle 
Rd., Cleveland, Ohio 44119, USA, 
arba skambinkite 1-216-481-5706.

Vyresniųjų moksleivių ateitininkų 
žiamos kursai Dainavoje bus gruo
džio 26 — sausio 1 d.d. Priimami 
trečios ir ketvirtos gimnazijos kla
sės moksleiviai-ės. Kursuose taip pat 
gali dalyvauti pirmų ir antrų metų 
studentai. Moksleiviai registruojasi 
savo kuopų valdybose, o studentai 
pareiškia norą dalyvauti MAS—CV- 
bai. Registracijos blankai ir prašy
mai turi būti pasiųsti centro valdy
bai iki gruodžio 11 d. Mokestis as
meniui — S55 sumokamas registra
cijos metu Dainavoje. Šių metų kur
sų tema “Akciologija”. Kursų pro
gramą rengia kun. St. Yla.

Skautų veikla
• Lapkričio 12 d. tėvų k-to ren

giamas bazaras ir pasilinksminimas 
visiems Prisikėlimo salėse. Pasisten
kime, kad jos būtų pilnos svečių!

• Lapkričio 22 d., 7.30 v.v., šau
kiama svarbi skautininkių ramovės 
sueiga. Visos kviečiamos būtinai da
lyvauti. Ji įvyks 43 Glenlake Avė., 
pas seniūnę.

• Lapkričio 1 d. specialioj skau- 
tininkų-kių sueigoj aptartas dr. Jo
no Basanavičiaus minėjimas, kuris 
bus 1978 m. kovo 12 d. Lietuvių Na
muose. Programoje dalyvaus akt. 
Henrikas Kačinskas, “Volungė”; 
apie J. Basanavičiaus raštus kalbėti 
sutiko VI. Šaltmiras.

• Br. Kviklio paroda “Kovojanti 
Lietuva“ bus lapkričio 27 d. Prisi
kėlimo Parodų salėje nuo 9 v.r. iki
I v.p.p. Rengia skautininkai.

• Lietuviškosios skautybės fondas, 
minint lietuvių skautų veiklos 60 m. 
sukaktį, skelbia visuotinį vajų, ku
ris pradėtas lapkričio 1 d. LS Fon
do bendralaiškyjc 5 nr. raginama 
visiems prisidėti piniginėmis auko
mis. Vajaus metu norima surinkti 
$20.000.

• Vyr. skaučių "Vaidilutės” dr-vė 
spalio 27 d. turėjo gausią narėmis 
sueigą. Vadovauja N. žulytė, adj. 
Aušra Vaitkutė. Draugovė veikia 
dviem būreliais, kuriems vadovauja 
R. Tamulionytė ir V. Prasauskienė. 
Globoja s. P. Saplienė. Sekanti su
eiga — lapkričio 27 d., 11 v.r. sk. 
būkle.

• “Šatrijos” vadovių posėdis — 
lapkričio 20 d., 11 v.r., sk. būkle.

• Užjaučiame O. Senkienę, jos šei
mą ir gimines, mirus Jonui Senkui.

• Vilkiukai sėkmingai iškylavo 
spalio 29 d. Sekanti iškyla numatyta 
gruodžio mėn. į Casa-Lomą. Sueiga 
lapkričio 14 d., 7 v.v., Prisikėlimo 
Parodų salėje.

• Kunig. Birutės vyr. skaučių 
draugovės sueigoj aptarti žiemos 
veiklos planai. Dr-vės eiles padidino 
V. Karosienė, A. Škėmienė ir L Tu- 
rūtienė. Vadovauja R. Valickienė.

C. S.

Windsor, Ontario
KLB WINDSORO APYLINKĖS 

valdyba lapkričio 20 d. šaukia visuo
tinį metinį susirinkimą šv. Kazimie
ro parapijos salėje 12 v., tuojau po
II v. pamaldų, 808 Marion g-vė. Nu
matyta darbotvarkė: 1. susirinkimo 
atidarymas, 2. prezidiumo sudary
mas, 3. praėjusio susirinkimo proto
kolo skaitymas, 4. pranešimai — pir
mininko, iždininko, revizijos kom., 
5. apylinkės valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai, 6. einamieji rei
kalai bei sumanymai. Valdyba kvie
čia visus apylinkėje gyvenančius 
tautiečius susirinkime aktyviai daly
vauti. E. Z.

LIGONIAI. Jau kelintas mėnuo 
guli Windsor Western IODE ligoni
nėje Pranas Rudokas. Nuvežus ligo
ninėn tyrimams, po poros dienų išti
ko sunkus paralyžius. Negali kalbėti 
nei tinkamai judėti. Linkime Pranui 
greitai pasveikti.

LIETUVIŲ JAUNIMO surengtose 
protesto demonstracijose Vašingto
ne iš windsoriečių dalyvavo V. Taut- 
kevičienė, O. Vindašienė ir Virgini
ja Kuraitė.

MERGAIČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖ “Neris”, kuriai vadovauja 
mokyt. Eleonora Stanevičiūtė - Hol
mes, dažnai kviečiama pasirody
mams ne tik Kanadoje, bet ir JAV. 
Neseniai jos šoko Detroite Mičigano 
gubernatoriaus pagerbime ii- Lietu
vių Dienos parengime Londone, 
Ont.

Į VASARIO 16 GIMNAZIJĄ Vo
kietijoje iš Windsor© yra išvykusi 
Vida Dumčiūtė, Marijos ir Romo 
Dumčių dukrelė. Mergaitė, norėda
ma pasitobulinti lietuvių kalboje, 
pati savo noru paprašė tėvelius, kad 
išleistų į Vasario 16 gimnaziją. Stu
dijomis patenkinta ir žada tenai tęs
ti mokslą ir kitais metais.

GARBENS

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West 
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

PACIFIC-BLOOR, atskiras plytų namas, trijų augštų; pilnai moder
nizuotas, dvi prausyklos, privatus įvažiavimas. Netoli Bloor ir High 
parko.

BLOOR-SHAVER, mūrinis vienaaugštis, 3 miegamųjų su prijungtu 
garažu. Užbaigtas rūsys (baras). 50 pėdų priekis. Sklypas su vaisme
džiais. Greitas perėmimas.

NETOLI PRISIKĖLIMO parapijos šventovės keturbutis. Gražūs, 
erdvūs butai po 4 kambarius. Alyva šildomas. Keturi garažai. Nedi
delis įmokėjimas ir viena atvira skola.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

MISSISSAUGA, prabangus vienaaugštis ant didelio sklypo, 4 mie
gamųjų: 3 modernios prausyklos, nauji kilimai. Prašoma kaina tik 
$89.000. Vertas daug daugiau.

QUEEN-CALENDER, atskiras plytų namas per 3 augštus; 3 mo
dernios virtuvės ir prausyklos, gerame stovyje su visais įrengimais. 
Testamentinis palikimas. Prašo tik $55.000.

QUEEN-COWAN, fj U O T A Sskirstytas į 4 butus;
privatus įvažiavima“ A* “ $ąy.9OO.

VARSITY-DUNDAS, 6 kambariai, su užbaigtu rūsiu; namas apie 18 
metų senumo, modernus, su privačiu įvažiavimu, įmokėti tik $8.000.
WESTON RD.-EGLINTON, naujai atremontuota krautuvė, plius 4 
kambarių butas; gera vieta betkokiam verslui, įmokėti apie $10.000.
TRIBUTIS — PACIFIC — BLOOP- Sr A grių; 2 butai po tris 
miegamuosius, 1 — vio"-— rj Ų U metu senumo. Van
deniu - alyva šildor p I>o*r<»/.ai. Geroj vietoj ir gerame stovy
je. Prašoma kaina — $119.000.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

S. Jokūbaitis A. Garbenis
537-2869 489-1543

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

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

1113 Dundas St. W., Ę4Ę4 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario ■ NUOLAIDA

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame g* gk AB A J| /A
TORONTO LIETUVIŲ PAKAfVlA*
KREDITO KOOPERATYVE----------------------------------

MOKA:
8Ųį% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą 
7V2% už spec, taupymo sąsk. 
7% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 18 n■ ___

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9!/į% už mortgičius

lilijonų dolerių

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 

Nemokomas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1-936-4612

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

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto
jams — S9. Norintiems susipažinti 
“Tž” siunčiami nemokamai.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H

Louis Temporale — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg. 
King George VI Niagara Falls

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.



TO RO N T O"
KLB Toronto apyl. tarybos 

posėdis Įvyks lapkričio 15, ant
radienį, 7.30 v.v., Lietuvių Na
muose. Visi apyl. tarybos nariai 
(rinkti ir organizacijų atstovai) 
dviečiami dalyvauti. Be valdy
bos pranešimų, numatyti nau
jos apyl. valdybos rinkimai.

Maironio mokyklos tėvii ko
mitetas šaukia visuotinį tėvų su
sirinkimą lapkričio mėn. 19 d., 
kuris prasidės 9 vai. ryto Sv. 
Vincento mokyklos auditorijo
je. Prašome tėvelius gausiai da
lyvauti, nes taip pat ta proga 
prašome atsilankyti į klases bei 
pasikalbėti su auklėtojais. Šiais 
metais Toronto Maironio mo
kyklą lanko 237 mokiniai.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimo lapkričio 20, sek
madienį, 11.30 v.r., pamaldose 
kūrėjai - savanoriai organizuo
tai su vėliava dalyvauja Prisikė
limo par. šventovėje, kur Mišios 
bus atnašaujamos už žuvusius ir 
mirusius kūrėjus - savanorius. 
Šventės išvakarėse, lapkričio 19 
d., 7 v.v., per Kariuomenės šven
tės minėjimą Lietuvių Namuose 
kūrėjai - savanoriai’ dalyvauja 
su vėliava. Minėjime ir vėliau 
pobūvyje kūrėjai - savanoriai 
Toronto šaulių kuopos vadovy
bės yra pakviesti garbės sve
čiais.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo parapijos skyriaus narių su
sirinkimas įvyks lapkričio 20, 
sekmadienį, po 11.30 v. Mišių, 
Parodų salėje. Kalbės dr. A. Už- 
upienė - Lukienė. Aptarsime 
skyriaus reikalus, pasivaišinsi
me kavute. Maloniai kviečiame 
nares ir viešnias atsilankyti.

Valdyba
Br. Kviklio paruošta paroda 

“Kovojanti Lietuva” bus Prisi
kėlimo Parodų salėje lapkričio 
27, sekmadienį, nuo 9 v.r. Bus 
išstatyta retos nuotraukos, do
kumentai, Sibiro kalinių relik
vijos ir apie 400 knygų. Parodą 
rengia Toronto skautininkai ir 
kviečia visus į ją atsilankyti.

Vyskupo V. Brizgio 50 metų 
kunigystės sukaktis bus pami
nėta ir Kanadoje. Ta proga iš
kilmingą minėjimą su atitinka
momis pamaldomis rengia To
ronte KLK Centras š.m. gruo
džio 4, sekmadienį, Prisikėlimo 
patalpose.

Daugiakultūrės dainos kon
kursą skelbia CHIN radijo sto
tis Toronte. Teirautis: Tili Kvas 
416-531-9951. Pernai šį konkur
są laimėjo italai, sukūrę dainas 
gimtąja savo kalba, ir gavo pre
mijas: $1.500, $500 ir žymenį.

Toronte gyvenančių konsulų 
balius buvo surengtas lapkričio 
3 d. “Harbour Castle” viešbuty
je. Dalyvavo 53 valstybių kon
sulai su savo žmonomis ir kvies
tiniais svečiais. Lietuvai atsto
vavo gen. konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas su Ponia H. žmuidzinie- 
ne ir keliais Toronto lietuviais. 
Estija ir Latvija sąraše nėra įra
šytos.

MIRUSIEJI. A.a. Genovaitė 
Račienė, 56 m. amžiaus, po sun
kios ligos mirė lapkričio 6 d. 
Doctors’ ligoninėje. Velionė ki
lusi nuo Antalieptės; buvo vie
na pirmųjų “Varpo” chorisčių, 
dainavusi jame 20 metų. Velio
nė buvo pašarvota Turner-Por- 
ter laidotuvių namuose. Palai
dota lapkričio 9 d. Velionė pa
liko vyrą Jurgį, seserį, dukte
rėčią ir Krikšto dukrą Margari
tą Lukočiūnaitę, kurios vestu
vės įvyko mirties išvakarėse. — 
A. a. Bronius Račkauskas, 66 
m., mirė lapkričio 6 d. šv. Juo
zapo ligoninėje. Palaidotas lap
kričio 9 d. Paliko žmoną Mari
ją ir sūnų Justiną su šeima. — 
A.a. Irena Ardavičienė, 50 m., 
mirė lapkričio 5 d., po sunkios 
ligos. Prieš 6 metus mirė jos 
vyras. Paliko 4 suaugusius vai
kus. Palaidota lapkričio 8 d.

Ryšium su demonstracijomis 
Lietuvoje kaikurios lietuvių or
ganizacijos JAV-se skatina savo 
tautiečius kreiptis telegramo
mis į vyriausybę, prašant ją gin
ti žmonių teises į laisvę sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Ir KLB 
bei kitom organizacijom reikėtų 
kreiptis į Kanados vyriausybę, 
prašant ginti Lietuvos žmonių 
teises Belgrado konferencijoje 
ir kitose tarptautinėse institu
cijose.

Maironio mokyklos tėvų ko
miteto rengtas vakaras lituanis
tiniam švietimui paremti lap
kričio 5 d. Anapilio saėje ne
buvo labai gausus dayviais. Me
ninę programą atliko “Atžaly
no” taut, šokių grupė ir mer
gaičių trijulė “Vasaros garsai”. 
Daug kam nusišypsojo laimė 
gausioje loterijoje.

Lietuviškos vestuvės. Lapkri
čio 5 d. Prisikėlimo par. švento
vėje susituokė medicinos stud. 
Antanas A. Kiškis ir stud. Mar
garita A. Lukošiūnaitė. Konce- 
lebracines pamaldas ir vestuvių 
apeigas atliko kunigai: P. Ažu
balis, A. Simanavičius ir B. Mi
kalauskas. Per pamaldas giedo
jo sol. J. Sriubiškienė, akomp. 
muz. S. Gailevičiaus. Vestuvinė 
puota įvyko Prisikėlimo par. sa
lėje, dalyvaujant per 300 gimi
nių ir pažįstamų. Jaunuosius 
sveikino jų šeimų artimieji. Pa
žymėtina, kad pokylio metu vi
si sveikintojai kalbėjo tik lietu
viškai.

Delhi-Tillsonburg
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. 

Lapkričio 13, sekmadienį, Sv. Kazi
miero parapijos salėje, Delhi, Ont., 
po 10 v. pamaldų šaukiamas KLB 
Delhi apylinkės visuotinis susirinki
mas. Prašome visus apylinkės lietu
vius gausiai dalyvauti. Valdyba
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BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Lietuviška 
maisto 

krautuvė 
2899 Bloor S?

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN
f., prie Prince Edward

Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

FRANK BARAUSKAS į’“™*
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

‘Jštaigds telefonas: 233-3323
Toronte — skambinkite Barauskui 743-0100
Wasagoje ir Stayneryje — 
mūsų atstovui David Van Cise (705) 428-3725

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

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Toronto estų pučiamųjų instrumentų orkestras “Estonia”, kuris atliks lietuvišką muzikinę programą Lietuvos 
kariuomenės šventėje Toronto Lietuvių Namuose lapkričio 19 d.

Lietuvos kariuomenės šventė
Lietuvos kariuomenės atkūri

mo 59-toji sukaktis bus paminė
ta Toronto Lietuvių Namuose 
lapkričio 19, šeštadienį. Šiam 
renginiui Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopa jau senokai labai 
intensyviai ruošiasi.

Oficialioje programos dalyje, 
kurioje organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su savo vėliavomis, 
paskaitą skaitys A. Sutkaitis. 
Meninę programą atliks 30 as
menų estų pučiamųjų instru
mentų orkestras “Estonia”. Ka
rinių ir liaudies dainų muzikinį 
kūrinį instrumentavo muz. A. 
Prialgauskas, buvęs Lietuvoje 
karinio orkestro vadovas, šiame 
koncerte girdėsite: savanorių, 
ramovėnų, šaulių maršus, gra
žiausias Lietuvos karių dainas 
ir mėgstamiausias lietuviškų 
liaudies dainų melodijos.

Tai bus pirmas toks renginys 
Toronto lietuvių kolonijoj, ir 
pirmą kartą Toronto Lietuvių

Namų Karaliaus Mindaugo me
nės scenoje matysime estų or
kestrą.

1956 m. Toronto estų vyrai, 
kurie yra buvęs orkestrantais 
Estijoje, sudarė mažą muzikinį 
ansamblį. Per vienerius metus 
šis ansamblis išaugo į pilną or
kestrą. “Estonia” orkestras yra 
vienas didžiausių naujųjų atei
vių orkestrų visoje š. Ameriko
je. Kartu su labai žymiais solis
tais ir chorais jis yra dalyvavęs 
įvairiuose koncertuose ir grojęs 
estų festivaliuose bei dainų 
šventėse, šio orkestro dirigen
tas yra žymus estų muzikas Uno 
Kook, kuris šiam orkestrui yra 
parašęs ir harmonizavęs daug 
muzikos veikalų. Vieną jų gir
dėsime ir šiame koncerte.

Tad nepamirškim lapkričio 
19 d.! Visi dalyvaukime Kariuo
menės šventėje ir koncerte To
ronto Lietuviu Namuose, 1573 
Bloor St. W.
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Čikagos lietuvių horizonte

London, Ontario
PARAPIJOS VAKARIENĖ. Po Ka

nados Lietuvių Dienos londoniečiai 
neužmigo. Jie ir toliau darbuojasi. 
Šiuo metu Londono parapijos komi
tetas rengia parapijos vakarienę lap
kričio 19, šeštadieni, 7 v.v., parapi
jos salėje. Humoristinę programą at
liks iš Toronto atvykęs dramos sam
būris “Aitvaras”. (Sakoma, jie at
veš “Kopūstus”, o mes turėsime pa
ruošę dešrelių). Tikimės, kad vie
nas kitas lietuvis ir iš toliau atvyks 
šioje mūsų vakarienėje dalyvauti.

PRADEDAMA RENGTIS PASAU
LIO LIETUVIŲ DIENAI. Organi
zuojamas Londono lietuvių choras, 
kuris, tikimės, pasirodys Maple Leaf 
Gardens arenoje dainų šventėje ir 
torontiečius nustebins. Chorą orga
nizuoja Rita Vilienė ir Gražina Pet
rauskienė.

FORMUOJASI NAUJAS mišrus jau
nuolių kvartetas, kuris džiugins ar
timųjų apylinkių lietuvių kolonijas, 
kaip iki šiol džiugino jau išsiskirstęs 
“Rasos” kvartetas. Londonietis

LN moterų ir vyrų būrelių 
ruoštas pobūvis spalio 29 d. pa
vyko gerai. Programą atliko 
jauna gitariste iš Čikagos Dana 
Runimaitė. P. Bubelienei vado
vaujant ir Būrelio poniom talki
nant, svečiai vaišinosi skaniai 
pagamintais šaltais užkandžiais. 
Rengėjai dėkingi p.p. Daliri- 
doms iš Bramptono už pobūviui 
dovanotas gėles, kurios puošė 
Mindaugo menės stalus.

Spalio 29-30 d.d. LN Moterų 
Būrelio surengta prieš trejus 
metus mirusios dail. Editos 
Stankuvienės darbų paroda pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Paro
dą atidarė skulptorius J. Dagys. 
Publika gausiai lankė parodą ir 
grožėjosi spalvingais meninin
kės kūriniais, kurių buvo 45. pi- 
desnė pusė jų buvo parduota 
pirmą parodos dieną. Būrelis 
dėkingas skulpt. Dagiui už pa
rodos atidarymą. Ypatinga pa
dėka p. Stankui už rūpestingą 
parodos paruošimą ir sutikimą, 
nors ir su skaudančia širdimi, 
leisti Toronto visuomenei pasi
grožėti menininkės darbais. A.J.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga dėkoja Kanados Lietuvių 
Medikų Draugijai už $100 auką 
jaunimo darbui paremti, ren
giant demonstraciją Vašingtone 
1977 m. rugsėjo 24 d. Parama 
tikrai skatina tolimesniams dar
bams šioje srityje, ypač turint 
galvoje spalio 10 d. demonstra
cijas Vilniuje. Iš viso demonst
racijos reikalu iš minėtos Drau
gijos ir paskirų trijų gydytojų 
gauta $285. Malonu pranešti, 
kad PLJS, Kanados LJS ir JAV 
LJS jau pareiškė susirūpinimą 
Lietuvoje įvykusiomis demonst
racijomis ir išsiuntė telegramas 
Belgrade esantiems delegatams 
bei kraštų pareigūnams. Taip 
pat padėkota spaudai, radijui ir 
televizijai, kurie Lietuvos įvy
kius garsino, primenant, kad 
yra daug Amerikos ir Kanados 
piliečių, kuriems tai rūpi. Jau
nimas pradėtą darbą politinėje 
srityje tęsia toliau ir po de
monstracijos. Tikimės finansi
nės talkos susilaukti ir toliau, 
ypač artėjant IV Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresui 1979 
m. liepos mėn. Europoje.

PLJS valdyba
PARDUODAME LIETUVIŠKUS 

SŪRIUS, estiška duona. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

SUDBURY, ONTARIO
Į TALKĄ “KRONIKAI”. Lapkri

čio 13, sekmadienį, 2 v.p.p., Christ 
the King parapijos salėj Sudburio 
lietuvių kapelionijos moterų inicia
tyva ruošiama kavutė “LKB Kroni
kos” leidimui svetimomis kalbomis 
paremti. Kadangi į išleidžiamas bro
šiūrėles mažiau kreipiama dėmesio 
ir greitai yra numetamos, tad būre
lis Čikagos lietuvių patriotų pasirū
pino, kad “LKB Kronika” būtų iš
leista rimtos knygos forma ir žy
mios leidyklos. South Bend, India
na, katalikų universitetas sutiko bū
ti leidėju, bet lietuviams tenka su
organizuoti lėšas. “LKB Kronikos iš
leidimas yra ne tik religinis, bet ir 
tautinis darbas. Platusis pasaulis ge
riau sužinos ne tik apie tikėjimo 
persekiojimą mūsų tėvynėj, bet ir 
apie pagrindinių žmogaus teisių lau
žymą. Rengėjos visos apylinkės lie
tuvius maloniai kviečia dalyvauti.

— Atlaikytos šv. Mišios už a.a. 
Gertrūdos Lumbienės ir Vlado 
Skripkaus vėles. Užprašė S. Rakštie- 
nė iš Fruitlando, Ont. K. A. S.

KLB SUDBURIO APYLINKĖS 
VALDYBA š.m. gruodžio 31 d. ren
gia Naujųjų .Metų sutikimą - šokius, 
šv. Kazimiero parapijos (lenkų) sa
lėje, 210 Drinkwater St., Sudbury, 
Ont. Bus vakarienė, papuošalai, šam
panas. Veiks turtingas bufetas. Gros 
Lietuvių Bendruomenės muzika. Įėji
mas ir vakarienė — $15 asmeniui. 
Salė bus atidaryta nuo 7 v.v. Kvie
čiami visi Bendruomenės nariai da
lyvauti ir pasikviesti pažįstamų bei 
svečių. Bilietai jau platinami. Kreip
tis į apyl. valdybos narius.

SOLIDARUMO ĮNAŠŲ ir Tautos 
Fondo aukų rinkliava greit baigsis. 
Lietuviai, dar neatlikę tautinės pa
reigos, paskubėkite. Solidarumo įna
šus ir TF aukas priima apyl. valdy
bos nariai. Apylinkės valdyba

SALOMĖJA PODERIENĖ, visuo
met linksmai besišypsanti, didelės ir 
gražiai lietuviškai išauklėtos šeimos 
motina, spalio 15 d. atšventė savo 65 
metų amžiaus sukaktį.

Erdvioje suomių salėje, šeimos na
rių kviečiami, susirinko giminės, 
anūkai, artimi draugai ir beveik visi 
Sudburio lietuviškosios bendruome

nės nariai — per 100 asmenų. Su
kaktuvininkę Salomėją į salę atly
dėjo šeimos nariai ir dukra Saulė iš 
Niujorko, nešina didele gėlių puokš
te. Kun. Ant. Sabas sukalbėjo mal
dą prieš vakarienę ir tarė atidaro
mąjį žodį, pasveikino, priminė jos, 
kaip geros lietuvės, išaugintą šeimą: 
sūnus Kęstutį, Gediminą, dukras 
Audrą, Liudą, Saulę ir Giedrą. Dau
guma jų vedę ir atlieka atsakingą 
darbą lietuvybės ir šeimos gyveni
me. Salomėjos vyras Kazimieras Po- 
derys buvo žymus tautinių reikalų 
rėmėjas. Jis mirė prieš dvejus me
tus ir palaidotas lietuvių kapinėse 
Mississaugoje.

Vakarienės metu susirinkusieji su
giedojo “Ilgiausių metų”, pakėlė 
šampano tostą. Šeimos nariai visų 
susirinkusiųjų vardu sukaktuvinin
kei įteikė dovaną — televiziją. J. 
Kručas sveikino visų susirinkusių 
vardu. Šokiams grojo LB muzika, 
vadovaujant A. Juozapavičiui. Iškil
mėje dalyvavo sūnus Gediminas su 
šeima iš Sault Ste. Marie, L ir p. 
Girdzevičiai iš Sault Ste. Marie, L. 
A. Karklinš (duktė su šeima) iš 
Brantford, p.p. Povilaičiai iš Hamil
tono, duktė Saulė, keletas artimųjų 
iš Niujorko ir daug kitų. Salomėja 
Poderienė žiemos atostogų praleisti 
išvyko į St. Petersburga

J. Kr.

ŽYGIO...
(Atkelta iš 6-to psl.)

busų, vos tesusidarė būrys žmo
nių tik vienam. “Didžioji” Či
kaga atsiuntė net.. . tris auto
busus. Geriausiai buvo atsto
vaujamas rytinis pakraštys: nuo 
Bostono žemyn per Niujorką, 
Filadelfiją ir Baltimore. Beje, 
ar žinote, kad pačių iniciatorių 
ir aktyvesnių dalyvių tarpe bu
vo ir tokių jaunuolių, kurie ne
seniai lankėsi Lietuvoje .. .

JAUNIMO CENTRE
Spalio 30 buvo tipiška rudens die

na Čikagoje, labai primenanti Visų 
Šventųjų ir Vėlinių dienos ūkanas 
Lietuvoje. Aplink Jaunimo Centrą 
nuo pat ryto vėl buvo pilna automo
bilių, nes vyko skautų sueigos ir 
įvairūs susirinkimai, o po pietų gau
sybė žmonių rinkosi į paskutinį 
Jaunimo Centro 20 m. sukakties ren
ginį — kompoz. Br. Markaičio, SJ, 
kūrinių koncertą, tikriau tarus, kom
pozitoriaus sukurtą palydą mūsų 
tautos poeto Bernardo Brazdžionio 
poezijai. j

Prieš vidurdienį, pasiklausęs repe
ticijos ir susipažinęs su iš Los An
geles atvykusiais lietuviais meninin
kais atlikti Br. Markaičio-B. Braz
džionio kūrybos koncerto, skubėjau 
į vidurmiestį, į tiesioginį darbą, la
bai apgailestaudamas, kad toje išim
tinai įdomioje ir originalioje dviejų 
artimai pažįstamų kūrybos šventėje 
negalėjau dalyvauti,

SUKREČIANČIOS ŽINIOS
Rudens metu sekmadienio popie

tėmis įdomiausios ir labiausiai se
kamos žinios yra apie amerikietiš
ko futbolo rungtynes, vykstančias vi
same krašte. Jas seka ir pinigais 
lažina milijonai amerikiečių. Bet to
je futbolinėje rutinoje sekmadienį, 
spalio 30, apie 4 v. p. p., ruošiant 
dienraščio “Chicago Sun-Times” pir
mąją pirmadienio laidą, jau pasiro
dė spaustuvėje didelės antraštės apie 
neramumus Lietuvoje. Po kelioli
kos minučių pasiekė ir teletipu iš 
Londono “Daily Telegraph” perduo
tas straipsnis apie tai, kas neseniai 
įvyko Lietuvoje. Pirmieji teletipu 
perduotą straipsnį akimis permetę, 
sužinojom, kad ką tik sovietų disi- 

, dentai informavo vakariečius kores
pondentus, jog spalio 10 d, Vilniuje 
po Įvykusių rungtynių tarp Vilniaus 
ir Smolensko komandų, kurias sekė 
apie 15,000 žiūrovų, kilo riaušės. 
Lietuviai šaukė “Rusai, važiuokite 
namo!” Po to riaušės persimetė į 
Vilniaus gatves, buvo deginami mili
cijos automobiliai, plėšomi komunis
tiniai atsišaukimai. Viešoji bei slap
toji policija su visais draugovinin
kais lietuvių demonstrantų nepajė
gė sukontroliuoti. Kai prasidėjo su
ėmimai, demonstrantai Įsiveržė į mi
licijos būstines ir areštuotuosius iš
laisvino. Kitos dienos rytą Vilniaus 
gatvėse jau patruliavo rusų raudo
nosios armijos daliniai su automa
tais rankose.

Dienraštis “Chicago Sun-Times”, 
perduodamas informaciją apie Įvy
kius Lietuvoje, pirmajame puslapy
je uždėjo didžiulę antraštę: “Anti- 
Soviet rampage in Lithuania — Rio
ting after soccer match in capital 
told.”

Kaip pasitiko lietuviai šią netikė
tą žinią, kurią lietuviškais informa
cijos kanalais tą pati vakarą per 
televiziją perdavė “Lietuviai TV” 
programos vadovas T. Siutas? Žino
ma, dauguma gal su džiaugsmu, kad 
tauta po 35 m. okupacijos tebėra 
gyva ir jaunosios kartos nekenčia 
okupantų rusų. Bet antra vertus, 
juk tos spontaniškos demonstracijos 
vėl pareikalaus eilės aukų, ypač iš 
jaunimo pusės, ir tikriausiai naujo 
rusų kolonistų antplūdžio į Lietuvą.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617

Išvada — kelias į Prisikėlimą grin
džiamas aukomis. Įvykiai Lietuvoje 
vėl nuskambėjo per visą pasaulį, 
įvykiai, byloja tautos gyvybę ir tikė
jimą Į Lietuvos Prisikėlimą.

KOMPOZITORIUS IR POETAS
Per keturis savaitgalius Čikagoje 

vyko Jaunimo Centro 20 m. sukak
ties minėjimo iškilmės. Spalio 8 d. 
iškilmingai buvo atidaryta naujoji 
kavinė; spalio 16 d., dalyvaujant mi
niai lietuvių, Mišiomis ir pietumis 
atliktas pagrindinis minėjimas; spa
lio 23 d. Los Angeles dramos sam
būris, vadovaujamas rež. D. Mackia- 
lienės, dviejuose spektakliuose vai
dino premijuotą rašyt. B. Pūkelevi- 
čiūtės dramą “Palikimas”, kurią 
stebėjo apie 1,000 žiūrovų; spalio 30 
d. popietėje poeto B. Brazdžionio 
“Pilnaties” ciklą, perkeltą muzikon 
kompoz. Br. Markaičio, SJ, atliko 
Los Angeles menininkai: sopranas 
B. Dapšienė, sopranas St. Pautienie- 
nė, mezzo-sopranas J. čekanauskic- 
nė, tenoras A. Pavasaris, bosas R. 
Dabšys, pianistė R. Apeikytė, pen
ki amerikiečiai instrumentalistai ir 
aktoriai — D. Mackialicnė, A. že
maitaitis. Iškilaus koncerto ir kartu 
dailiojo žodžio klausėsi pilna didžio
ji Jaunimo Centro salė žiūrovų.

“Pilnaties” ciklas kompozitoriaus 
pavadintas šešių dalių siuitą solis
tams ir instrumentalistams. Jis ap
ima šiuos poeto kūrinius: “Nemuno 
tėvynėje” — atlieka solistai ir inst
rumentalistai; “Kvartetas” — melo
deklamacija ir instrumentalistai; 
“Fuga Florencijos San Crocc — me
lodeklamacija ir instrumentalistai; 
“Aš čia — gyva” — moterų trio ir 
instrumentalistai. Antroje dalyje 
“Lopšinė” — mišrus kvintetas ir in
strumentalistai; “Dovanos” — me
lodeklamacija ir instrumentalistai; 
“Tu man buvai — tu man esi” — 
mišrus kvintetas ir instrumentalistai.

Čikagiškiame koncerte augščiau- 
sią viršūnę ir didžiausią publikos 
susidomėjimą pasiekė “Aš čia — 
gyva”, atliktas moterų trio (B. Dab- 
šienės, S. Pautėnienės ir J. čeka- 
nauskienės su instrumentų palyda) 
ir melodeklamacija “Dovanos” (iš 
“Kunigaikščių miesto”), atlikta akt. 
A. žemaitaičio. Mielą Įspūdį paliko 
akt. D. Mackialicnės melodeklamaci
jos ir taip pat visi solistai. Koncer
tas — dailiojo žodžio vakaras, kurį 
dirigavo buvęs liet, jėzuitų provin
cijolas Br. Markaitis, SJ, buvo ne
eilinio lygio. Koncertas trukęs tik 
valandą ir 30 min. Koncertas būti
nai turėtų būti pakartotas Toronte 
ir kitose gyvose lietuvių kolonijose, 
juoba, kad kaip tik minime ir lietu
vių tautos dainiaus Bernardo Braz
džionio 70 m. amžiaus sukaktį.

Jaunimo Centro 20 m. sukakties 
minėjimų grandinė baigta. Minėji
mų eilėje pamatėme, kaip gausiai ir 
nuoširdžiai visuose renginiuose lie
tuvių visuomenė dalyvavo, kaip jai 
brangus yra JC ir jo statytojai bei 
išlaikytojai Tėvai jėzuitai. JC vado
vai iš savo pusės padarė viską, kad 
minėjimo programa būtų iškili. 
Dviem atvejais atskraidinti geriau
si menininkai net iš Kalifornijos. Į 
skolas nesėsta, nes plačiosios visuo
menės parama buvo tvirta.

MIRĖ KRIAUČIŪNAS
A.a. Feliksas Kriaučiūnas, JAV 

gimęs lietuvis, 1937 ir 1939 m. va
dovavęs Lietuvos krepšinio rinkti
nei, abiem atvejais laimėjusiai Lie
tuvai čempijonatą, mirė Čikagoje. 
Palaidotas lapkričio 3 d. Velionis 
veikė Lietuvos vyčiuose ir artimai 
bendravo su lietuviais.

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikolus į 
betkurių šalį sutvarkys 

Marius Rusinas (9 vr- ~ Tel. 531-4674 
5.30 v.v.)

1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

INSURANCE

RESHER-JjARAUSKAS ffįENCJ

FLORIDA

NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “Tž” pirmaisiais metais kainuo
ja tik S9.

THE FARGO MOTEL
10810 Gulf Boulevard 
Treasure Island
St. Petersburg, Fla. 33706, USA 
Tel. (813) 360-0878

MOTELIS ant Meksikos įlankos kranto, Treasure 
Island centre, gražiausiame pajūryje. Miegamieji 
kambariai, kambariai su virtuvėmis ir apartamen
tai, Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir teniso 
aikštės, šventovės, krautuvės ir t.t.

Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai — 
ALFONSAS IR TERESĖ ŽEBERTAVIČIAI

VEACENAS
All Seasons Travel, B.D.

2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

w.G.DRESHER=r
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO 

■M9B1K81
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

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės 
$ AB^BB D A AB Automobiliu 

V U Bw C? i® * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTO"
Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Praėjusį sekmadienį pamaldo

se buvo prisiminti spalio 10 įvy
kiai Vilniuje. Melstasi, prašant iš
tvermės ir Dievo pagalbos broliams- 
seserims okupuotoje Lietuvoje. Pa
maldos baigtos Lietuvos himnu.

— Lietuvos Kankinių šventovės 
vidaus įrengimo darbai vykdomi to
liau. Praėjusį savaitgalį iš Čikagos 
lankėsi skulptorius Ramojus Mozo- 
liauskas. Spręstas prie didžiojo al
toriaus triumfuojančio Kristaus ir 
sienos apipavidalinimas. Naujoji 
parapijos salė po šventove baigiama. 
Šventovės statybai aukojo $200: O. 
Jonaitienė ($600) ir K. Daunys; po 
$100: E. Juzėnienė, J. E. Girėnai; 
$50: A. Zalagėnas. A.a. Jono Sen
kaus prisiminimui (velionies šeimos 
pageidavimu vietoje gėlių) švento
vės statybai pavieniai asmenys su
aukojo $310. Visiems geradariams 
nuoširdi padėka.

— Praėjusį sekmadienį pradėtos 
katekizacijos pamokos vaikams, be
sirengiantiems pirmajai Komunijai. 
Jei rastųsi vaikų, nemokančių lietu
viškai, bet norinčių šioje parapijo
je eiti pirmosios Komunijos, prašo
ma pranešti klebonijai; seselės su
tiko atskirą grupę paruošti anglų 
kalba.

— Šį pavasarį Lietuvos Kankinių 
šventovėje bus teikiamas Sutvirtini
mo sakramentas. Apie pasiruošimo 
pamokas bus paskelbta vėliau.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a.a. Irena Ardavičienė, a.a. 
Genovaitė Račienė ir a.a. Bronius 
Račkauskas. Velionių šeimoms ir 
visiems artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Ruošiasi tuoktis: Noel E. Mizzi 
ir Dana V. šiaudinytė.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
r., už a.a. Salomėją Sodaiticnę, 11 v. 
už a.a. Mariją Kelerienę ir Beržins- 
kų-Lapaičių šeimų mirusius.

— Susituokė: Antanas Kiškis ir 
Margarita Lukošiūnaitė.
Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios 
— Pr. sekmadienį ryto pamaldose 

Petras Šernas atšventė savo 80 metų 
sukaktį. Jis gimė Biržuose lapkričio 
6 d. Pamaldose dalyvavo jis ir jo 
žmona Erika, dukros Irena Meiklc- 
john ir Aldona Švarcienė iš Illinois, 
sūnūs Gytis ir Valentinas iš New Jer
sey. Jų tarpe taip pat buvo penki iš 
vienuolikos anūkų. Nuoširdžiai svei
kiname. P. Šernas buvo vienas pir
mųjų evangelikų parapijos steigėjų 
bei pirmininkų.

— Pirmadienį. 7.30, repetuoja pa
rapijos choras, antradienį, 8 v.v., 
renkasi bendra parapijos taryba, 
ketvirtadienį, 8 v.v., šventovės patai- 
.pose renkasi liet. par. taryba, penk
tadienį, 6.30 v.v., vyksta konfirman- 
dų pamoka.

— Šį sekmadienį, lapkričio 13, Ga
linos Maurušaitytės bute, 50 Quebec 
Avę., įvyks mėnesinis moterų drau
gijos susirinkimas.

— Kas dar neužpildė arba negavo 
1978 m. pažadų blankų, malonėkite 
tai atlikti prieš arba po pamaldų.

— Paskutinė proga: “Tėviškės” 
Evangelikų Liuteronų Parapijos 25 
m. sukaktis minima lapkričio 27 d. 
Čikagoje. Užsakytas autobusas. Kai
na asmeniui — $45. Autobusas iš
vyks į Čikagą nuo Išganytojo šven
tovės lapkr. 25 d., 7 v.v., išvyks iš 
Čikagos — lapkr. 28 d., 9 v.r., nuo 
“Tėviškės” parapijos šventovės. Kol 
kas užsisakė tik 8 asmenys. Užpildy
ti autobusui reikia dar 30 asmenų. 
Šia išvyka į Čikagą gali pasinaudoti 
visi Toronto ir apylinkės lietuviai. 
Malonėkite skambinti iki penktadie
nio par. klebonui 277-2148.

ANAPILIO KNYGYNAS 
dėkoja gausiems lankytojams ir pir
kėjams kapinių dieną. Jūsų dėmesys 
lietuviškam žodžiui mus skatina ir 
toliau dirbti šioje srityje, parūpi
nant naujausių leidinių iš leidyklų. 
Lietuviškas žodis laisvajame pasau
lyje gyvuos tik Jūsų dėka.

Ateityje Anapilio knygyno vedė
jas stengsis aplankyti ir mažesnes 
lietuviškas bendruomenes, kurios il
gisi lietuviško žodžio. Lapkričio 27 
d. būsime Otavoje mėnesinių pamal
dų proga.

Kalėdoms turime didelį pasirinki
mą įvairių lietuviškų sveikinimų, 
tiek tradicinių, tiek specialiai sukur
tų lietuvių dailininkų: V. K. Jony
no, P. Jurkaus. V. Eivaitės, B.Trum- 
pauskaitės, A. Sutkuvienės, Z. So- 
deikienės, L Šimkienės, VI. Vijei- 
kio ir R. Zotovienės. (Kainuoja po 
20-30 et.).

Naujų leidinių gauname beveik 
kiekvieną savaitę. Atvykite ir pasi
žvalgykite. Gal ką nors pamatysite, 
kas patinka. Knygyno vedėjas

GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM 
(pagal susitarimą), ypač vestuvėms 
— jaunajai, pamergėms, stalų papuo
šimui, korsažams ir kt. Skambinti 
V. Siminkevičienei, telefonu 763-6256 
po 6 valandos vakaro Toronte.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

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

lęšiai (contact lenses).

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Antaną Kiškį ir 

Margaritą Lukošiūnaitę, susituoku
sius lapkričio 5 d.

— Metinis ateitininkų tėvų susi
rinkimas — lapkričio 13 d., 11.45 
v.r.. muzikos studijoje.

— N. Metų sutikimas jau planuo
jamas. Bilietus bus galima įsigyti už 
poros savaičių.

— Metinis Aušros klubo balius 
įvyks lapkričio 26 d. Prisikėlimo sa
lėje. Bilietus prašoma įsigyti iš anks
to, nes stalai rezervuoti.

— Irena Ardavičienė, 50 m., mirė 
lapkričio 5 d. Palaidota iš mūsų 
šventovės Šv. Jono kapinėse lapkri
čio 8 d. Gilią užuojautą reiškiame 
dukroms Nijolei ir Jūratei, sūnums 
Vytui ir Broniui.

— Bronius Raškauskas, 66 m., pa
laidotas lapkričio .9 d. šv. Jono ka
pinėse. Gili užuojauta žmonai Mari
jai ir sūnui Justinui. Mirus a.a. Ge
novaitei Račienei, nuoširdi užuojau
ta jos vyrui Jurgiui ir seseriai An
gelei Lukošiūnienei.

— Nuoširdi užuojauta Liudui Ei- 
nikiui, Lietuvoje mirus jo sesutei D. 
Vičiulienei.

— 1978 m. kalendorių spaudai 
rengia parapijos tarybos finansų 
sekcija, kuriai pirmininkauja St. 
Prakapas. Jei kas norėtų įdėti skel
bimą ar 25 metų sukakties proga 
sveikinimą parapijai, prašome kreip
tis į St. Prakapą tel. 233-4486.

— Choro repeticijos vyksta tre
čiadieniais, 7.30 v.v., muzikos stu
dijoje. Jaunimo choras gieda per 10 
v. (Mišias ir repetuoja tuoj po Mišių 
muzikos studijoje.

— Pirmos Komunijos pamokos — 
sekmadieniais po 10 v. Mišių pas se
seles.

— Uždaros rekolekcijos moterims 
— lapkričio 18-20 d.d. Vedėjas — 
kun. Juozapas Bacevičius, OFM, ir 
seselė Igne.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Ste
poną Juodikaitį, užpr. J. Juodikai- 
tienė, 8.30 už Pranciškų Vaitiekūną, 
užpr. B. Vaitiekūnienė, 9 v. Vėlinių 
novenos Mišios, 9.20 už Steponą Juo
dikaitį, užpr. A. V. Grybai, 10 v. už 
Uršulę ir Izidorių Žilakauskus, užpr. 
S. Leitienė, 10.30 už Oną Stonkienę, 
užpr. J. Stonkus; sekmadienį 8 v. už 
Vladą Giedriką, užpr. T. Pranciško
nai. 9 v. Vėlinių novenos Mišios, 10 
v. už Petrą Ledą ir Juozą Taujenį, 
užpr. Al. Ledas, 11.30 už parapiją, 
7 v.v. už Joną Valatką ir Mariją 
štuikienę, užpr. S. A. Štuikiai.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje da

lyvavo 250 asmenų. Patarnautojoms 
sunku buvo visus laiku aptarnauti, 
šeimininkė kviečia svečius kantriai 
laukti savo eilės besišnekučiuojant 
su draugais.

— Svečių knygoje pasirašė: V. 
Girinienė, L. Girinis, J. K. Petrulis 
su ponia ir J. Paukštaitis iš Mont- 
realio, St. Jakubickas iš Delhi, K. 
Rugienis iš Tillsonburgo, p. Balai- 
šiai iš Windsoro, P. Kanopa iš Ha
miltono, P. Staškus iš Sudburio, 
V. Jasiulionis iš Wellando, A. Stu- 
kas iš Ročcsterio, J. A. O. Švilpos iš 
Londono, J. Dilys iš St. Catharines, 
St. Majauskas iš Richmond Hill, 
Ont., S. J. Užupiai iš Čikagos.

— Pensininkų klubų suvažiavimas 
įvyko lapkričio 5 d. Dalyvavo 5 klu
bai. Atstovai nutarė susijungti. Klu
bų pirmininkai sudarė laikinąją val
dybą. Nutarta leisti biuletenį.. Tam 
reikalui sudaryta komisija.

— Sėkmingai praėjo “NL” spau
dos balius. Dalyvavo apie 300 asme
nų. Gražią programą atliko montrea- 
liečiai — sol. G. čapkauskienė ir A. 
Vartų choro vyrų oktetas. Akompa
navo M. Roch.

— LN bibliotekai padovanojo 5 
kn.vgas R. Klemkienė ir 4 — p. Nor
kienė. Dėkojame.

— Liet. Profesijonlų ir Verslinin
kų Sąjungos metinis susirinkimas 
įvyko lapkričio 6 d. Išrinkta valdy
ba: adv. G. Balčiūnas, St. Janušaus
kas, P. Raudys, S. Masionis, E. Ra
mas, adv. Juodgalvis. Rev. komisija: 
V. Bačėnas, G. Bėrius, Ed. Kond- 
ratas. Nutarta rengti mėnesinius po
būvius.

— Pensininkų bazaras įvyko lap
kričio 6 d. Parduota nemažai rank
darbių ir suvalgyti pensininkių kep
ti pyragai, klausantis J. Karpio įre- 
korduotos lietuviškų koncertų muzi- 

•kos.
— LN raštinėje yra akiniai, rasti 

Anapilio salėje per Maironio m-los 
vakarą. Tel. 533-9030.

— LN įnašus sumokėjo: Zita La
pinskaitė $31.90, papildydama iki 
$100, Juozas Račys $80, papild. iki 
$100, Arlene Dagys $100.

Stambus veikalas “A Lithua
nian Bibliography”, paruoštas 
Adomo ir Filomenos Kantautų, 
gaunamas “T. Žiburių” admi
nistracijoje. Veikalas išleistas 
Albertos universiteto leidyklos 
1975 m. Jo 725-se puslapiuose 
surašytos knygos (ir straipsniai) 
apie Lietuvą svetimomis kalbo
mis ir gaunamos Kanados bei 
JAV bibliotekose. Veikalas ypač 
naudingas tiems, kurie domisi 
lituanistika, taip pat studen
tams, rašantiems įvairius dar
bus, tyrinėtojams, jieškantiems 
medžiagos apie lietuvius bei Lie
tuvą. Veikalo kaina — $10, per
siuntimas paštu — $1.00.

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

lapkričio 12, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje 

rengia TRADICINIUS šokius-
BAZARA
ĮĖJIMAS Į ŠOKIUS: suaugusiems — $3.50 

studentams — S2.00

Bazaro pradžia — 12 v-, šokių — 7 v.v.
• Bufetas veiks nuo 12 valandos
• Bus šiltų valgių ir įvairių gėrimų
• Programa atliks "Atžalynas” ir

"Gintaras" — Toronto tautinių šokių grupės
Skautų tėvų komitetas

Pasaulio Lietuvių RAI II |£
Sportiniu Žaidynių Įaf^LIU j

ivvks

■

►

►

VITALIS ŽUKAUSKAS <

Giedrės ŽumbakienėsDailininkės

i įvyks lapkričio 12-13 d. d. 
Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje.

Parodą globoja KLK Moterų Prisikėlimo parapijos skyrius

Atidarymas-lapkričio 12, v 
šeštadienį, 4 vai. po pietų. 
Sekmadienį paroda bus atdara nuo 
10 valandos ryto — 2 vai. po pietų.

Visi kviečiami (w

Programoje: Oficialioji dalis, kurioje paskai
tą skaitys A. Sutkaitis; lietuviškos muzikos 
veikalą, instrumentuotą muz. A. Prialgaus- 
ko, atliks 30 asm. pučiamųjų instrumentų 
orkestras "Estonia", dirig. W. Kook. Tai bus 
pirmas toks įvykis Toronto lietuvių kolonijoj.

Po minėjimo — šokiai. Veiks valgių ir 
gėrimų bufetas, loterija. Bilietai — $4 
asmeniui, studentam ir pensininkam — $3. 
Minėjimą-koncertą rengia ir visus 
dalyvauti kviečia <—

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

SOLISTĖ SLAVA ŽIEMELYTĖ

Maloniai kviečiame atsilankyti j

sol. S. ZIEMEL YTES 
dainų ir operos ariju

lapkričio 13, sekmadienį, 3.30 v.p.p.,
LIETUVIŲ NAMŲ Karaliaus Mindaugo menėje.

• Akompanuos pianistas Jonas Govėdas ir 
kanadietis čelistas

Įėjimas suaugusiems — $3.00,
pensininkams ir studentams — $2.00 Į_fU Moterų Būrelis

Lapkričio 19, šeštadienį, 7 v. v., Toronto Lietuvių
Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje, įvyks

iškilmingaskarjuomenėsšventės

• Banketas
• Baras

metu sukakties

MINĖJIMAS -
Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje 
gruodžio 3, šeštadienį, 6 v. v. 
Programoje: T.L.Ch. "Varpo" koncertas. 
Dirigentas — muz. J. Govėdas.
Visus maloniai kviečia — "VARPAS"

• Kaina — $30 porai,
$ 1 5 asmeniui.

• Bilietai gaunami 
sekmadieniais 
Prisikėlimo par., 
L. Namuose ir 
Anapilyje.

PHOENIX ARIZONA. Norintieji čia 
įsikurti rašykite man: D. Zakaras, 
1239 E. Las Palmaritas, Phoenix, 
Arizona 85020, USA. Tel. (602) 997- 
5218. Aš mielai padėsiu.

įvyks wes*7 
lapkričio 12, šeštadienį, 7 v.v., 
Toronto Lietuvių Namuose.

Programą atliks žinomasis aktorius, humoristas

Vitalis Sjufiausfias iš Niujorko.
PROGRAMA dviejų dalių: 

pirmojoje publika linksmai juoksis ir šypsosis, 
antrojoje — šluostys gardaus juoko ašaras.

• Veiks bufetas — gėrimai ir užkandžiai.
• Gros Algio Kaminsko orkestras.
• Pelnas skiriamas PLS Žaidynėms.

ž. Bilietai — $5.00, studentams^ 
ir pensininkams — $3.00. z

e Stalus rezervuoti per J. Budri u 
£ telefonu 769-1254 v

Bilietų taip pat bus galima-/ 
/ gauti ir prie įėjimo. /Z z

MIKO LAIN IS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

■

Lietuviškoji visuomenė, 
sportininkai ir sporto 
rėmėjai kviečiami 
atsilankyti.

PLSŽ Organizacinis Komitetas

1 < lS
S

S

g

“VENUS FLORIST S”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. P u t n i n š kalba 
lietuviškai.

H MONTREAL
XWWWWWWWWW^W X
| Operos solistu: |

lapkričio 26, šeštadienį 7 v. vakaro, 
Aušros Vartų parapijos salėje
PROGRAMOJE: koncertas,

šilta vakarienė,
gausus bufetas, loterija, 
orkestras "Roma", šokiai
Įėjimas: suaugusiems — $7, jaunimui — $5.

Rengia — Lietuvos Karaliaus Mindaugo šaulių kuopa

Aušros Vartų parapijos žinios
— Metinė parapijos vakarienė — 

lapkričio 12 d. šeimininkėmis pa
kviestos — Ona Ūsienė ir Marija P. 
Vaupšienė. Meninę programą atliks 
sol. A. Keblys ir A. Paškevičienė.

— KLK Moterų Dr-jos Montrcalio 
skyriaus susirinkimas — lapkričio 
27 d. po 11 v. pamaldų seselių pa
talpose.

— Kariuomenės šventės ir Kris
taus Karaliaus minėjimas — lapkri
čio 20 d. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti pamaldose su vėliavomis. 
Kariuomenės šventės iškilmė — 
par. salėje po pamaldų.

— “Rūtos” klubo narys P. Belec
kas, grįždamas iš par. choro kon
certo, buvo sunkiai sužeistas prie 
pat namų. Gydosi Charles Moyene 
ligoninėje.

Lituanistinis seminaras Montrea- 
lyje pradeda darbą lapkričio 19, šeš
tadienį, 10.45 v. ryto, Chcrrier mo
kyklos patalpose. Kviečiami visi, lan
kę seminarą praėjusiais metais, visi 
pernai baigę lituanistinę mokyklą, 
visi, kurie nori pagilinti savo žinias 
betkurioje lituanistinėje srityje. 
Amžius — 15-25 metai. Seminaro va
dovas — dr. H. Nagys, specialaus 
projekto vadovė — B. Nagicnė, 
bendradarbė — dr. I. Maziliauskie- 
nė. Vadovybė pateiks naują progra
mos projektą. Seminaristai bus pra
šomi siūlyti savo projektus. Telefo
nas informacijai — 722-3545.

Iniciatorių vardu — P. Adamonis
Vėlinių dieną pensininkų klubo 

“Rūta” nariai susirinko pasimelsti 
už mirusius šeimos artimuosius ir 
klubo narius. Vėlinių akademiją pra
dėjo klubo pirm. J. Adomaitis, pri
mindamas Vėlinių dienos reikšmę. 
Be to, kalbėjo kun. J. Kubilius ir se
selė Oliveta. Prie velykinės žvakės, 
papuoštos chrizantemomis, per 80 
klubo narių meldėsi už savo miru

REIKIA draudos agentūrai 
darbininko-ės

SĄLYGOS: Norėti draudos srityje dirbti ir siekti karjeros, 
susipažinti ir gilintis į draudos procedūrą, dar
be imtis savos iniciatyvos ir atsakomybės, mo
kėti žodžiu ir raštu bent 2 k a I b a s iš 3-jų: 
lietuviu, prancūzų, anglų.
AMŽIUS — ne vyresnis-ė kaip 40 metų. 
Atlyginimas pagal sugebėjimą ir dirbamą dar
bą ($8,000.00 — $12,000.00 į metus).

Kreiptis: ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
P. Adamonis, tel. 722-3545 Montrealyje

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 10.5%
Taupomąsias s-tas ....... 8.7 j % Nekiln. turto .......... ... 10.0%
Pensijų planas 8.5% Čekiu kredito .......... .....12.0%
Term. ind. 1 m. 8.75% fnvestacines nuo .............. .....10.5%
Term. ind. 2 m. 8.75%
Term. ind. 3 m. 9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą. f

Koncertas - vakarienė, rengta 
N. Pr. M. seserų rėmėjų Prisi
kėlimo salėje lapkričio 6 d., su
silaukė didelio visuomenės dė
mesio bei gausių dalyvių, kurių 
tarpe buvo gen. konsulas dr. J. 
žmuidzinas, p. H. Žmuidzinie- 
nė, KLB pirm. J. R. Simanavi
čius ir kt. Rėmėjų būrelio var
du žodi tarė L. Kunnapuu ir in- 
vokacijai pakvietė kun. Aug. Si
manavičių, OFM. Kadangi pa
grindinis šio renginio tikslas bu
vo paminėti arkiv. J. Matulai
čio 50 metų mirties sukakti, pa
skaitą ta tema skaitė sesuo Ona 
Mikailaitė, teologijos magistrė, 
iš Putnamo, Conn. Koncertinę 
dali atliko sol. Roma Mastienė 
iš Čikagos. Ji padainavo lietu
vių ir kitataučių kompozitorių 
kūrinių. Dalis jų buvo nauji; 
bent torontiečiams dar negirdė
ti. Arkiv. Matulaičiui pagerbti 
ji skyrė G. Gudauskienės kūrinį 
“Viešpaties pasaulis” (žodžiai 
— Bern. Brazdžionio). Viešnia, 
akompanuojama pianisto J. Go- 

sius artimuosius ir už visus, kurie 
žuvo už tėvynę. Po to buvo Mišios 
seselių namų koplyčioje. Vakare AV 
šventovėje buvo gedulingos pamal
dos. Šventovė spindėjo žvakių švie
soje. Tai sena mūsų tautos tradici
ja, kai Lietuvoje kapinės skęsdavo 
žvakių šviesoje. Mišias atnašavo kun. 
J. Kubilius ir pasakė gilų ir turinin
gą pamokslą. Choras Vėlinių giesmių 
giedojimu įnešė daug rimties bei su
sikaupimo.

Paroda. Įdomi, pirmą kartą maty
ta Montrealyje buvo Reginos Abro- 
maitienės iš Putnamo paroda pa
veikslų, padarytų iš gėlių, samanų, 
lapų, medžio žievių ir kitokių gam
tos gėrybių. Tai gražūs darbai, kurių 
dailininkė parodė net keliasdešimt. 
Didžioji jų dalis liko Montrealyje.

Prieškalėdinis klubo “Rūta” baza
ras spalio 29-30 d.d. AV salėje pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Bazare 
buvo kalėdinių dovanų, kurias paga
mino darbščiosios klubo narės, čia 
galima buvo nusipirkti nebrangių, 
bet gražių ir įvairių vertingų daly
kų. Už juos gauta gryno pelno $433. 
Didžiojoje loterijoje kas antras bi
lietas buvo laimingas. Laimikiai taip 
pat buvo pagaminti ir suaukoti klu
bo narių. Gauta $925 gryno pelno. 
Kavinė su įvairiais pyragais ir tor
tais atnešė $112 pelno. Veikė ir val
gykla. Valgius pagamino parapijos 
parengimų šeimininkė ir darbščioji 
klubo narė p. Kušlcikicnė, talkina
ma R. Ūsienės, Riškienės ir kt. Davė 
$239 pajamų.

Bazaras buvo ypatingai gerai ir 
tvarkingai suorganizuotas vadovau
jant valdybos vicepirm. seselei Oli- 
vetai, talkinant seselei Jonei, žino
ma, nuoširdžiai dirbant ir klubo na
riams. Žmonių atsilankė labai daug. 
Nemažai buvo ir kitataučių. Reikia 
tikėtis, kad sekantį kartą bus dar 
įdomiau ir įvairiau. A. A.

vėdo, susilaukė gausių publikos 
plojimų. Atsidėkodama, ji pa
dainavo ir vieną kūrinį priedo. 
Po šaunios vakarienės K? Mang- 
iicas ir J. čuplinskienė pravedė 
loterijos laimikių traukimą. Vi
siems nuoširdų padėkos žodį ta
rė N. Pr. M. Toronto vienuoly
no vyresnioji sesuo Loreta.

Sidabrinio karalienės Elzbie
tos jubilėjaus proga karalienės 
medaliu apdovanotas inž. Anta
nas Ketvirtis. Jis yra “Fenco 
Consultants” firmos vyriausias 
elektros inžinierius, pasižymė
jęs kelių apšvietimo srityje. Jis 
yra pripažintas pasaulinio mas
to žinovu šioje srityje; dalyvau
ja tarptautinėse šiuo klausimu 
konferencijose ir atstovauja jo
se visai Kanadai. Kelių apšvieti
mo reikalu yra parašęs moksli
nę knygą ir 1974 m. už ypatin
gus nuopelnus technikos pažan
goje yra apdovanotas Ontario 
Inžinierių Sąjungos aukso me
daliu.


