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Kovojant ui tėvynę
Žmonės žemėje veda Įvairias kovas: už kasdieninę 

duoną, religiją, tautybę ir t.t. Mes, lietuviai, vedame kovą 
ypač už mūsų pavergtos tėvynės likimą. Kovojame ne me
džiaginiais ginklais, bet diplomatija, darbais, aukomis. 
Dalis laisvojo pasaulio lietuvių yra Įsijungę į tą kovą, bet 
yra lietuvių, kurie nuo tos kovos šalinasi. Pastarųjų tiks
las yra banko knygutė ir medžiaginės gėrybės, nes jie 
kilnesnių tikslų neturi. Kai tokie tautiečiai, besigirdami 
savo turtais, nueina į kapus, jų ir ženklo nelieka, kad jie 
buvo lietuviai. Krikščionybė mus moko, kad apgaulingų 
turtų pagalba krautume sau amžinuosius turtus. Tas pa
vyzdys tinka ir tautinėje srityje, nes Dievas liepia mylėti 
savo tėvus, tautą, tėvynę. Pasaulį stebina lietuvių atspa
rumas pavergtoje Lietuvoje. Ir tenai yra okupantams par
sidavusių lietuvių, kurie net išeina prieš savo brolius. 
Spaudoje praskamba gerųjų ir blogųjų lietuvių pavardės. 
Panašiai yra ir laisvajame pasaulyje, tik čia daugiau pra
skamba gerųjų lietuvių pavardės, nors ir aukų sąrašuose. 
Gyvename laisvajame pasaulyje, kad padėtume savo pa
vergtai tautai, nes ir mes esame tos tautos dalis. Nebėki
me nuo savo tautos tako, nors jis dabar yra erškėčiuotas. 
Darbas, kova grūdina žmogų. Maironis sako: nebijokim 
vargo kieto, nes be jo galingi pūva.

PAVERGTIEJI lietuviai šaukiasi laisvajame pasaulyje 
gyvenančių tautiečių pagalbos ir dėkoja už jau su
teiktą paramą. Jie sako: “Dėkojame broliams išeivi

joje už aktyvias pastangas padėti persekiojamai Lietuvos 
Bažnyčiai. Ypač dėkojame jauniems lietuviams, apie ku
rių pastangas padėti tautiečiams tėvynėje dažnai girdime 
per radiją” (“LKB Kronika” nr. 6). Pavergtoje Lietuvoje 
gerieji tautiečiai keleriopai daugiau aukojasi savo tautos 
reikalams, negu gyvenantieji laisvajame pasaulyje. Lais
vėje niekas nereikalautų atlikti tokių darbų, kokius atliko 
R. Kalanta, N. Sadūnaitė ir kiti lieutviai, bet prašo atlikti 
savo pareigą ir prisidėti prie savo tėvynės reikalų darbu, 
auka. O kova už savo tėvynės likimą turi būti vedama be 
paliovos. Atvykęs iš pavergtos Lietuvos K. Jokubynas sa
ko, kad nereikėtų atsisakyti net ir nuo mažiausių galimy
bių ir politikoje, bent jau plačiau skleidžiant informaciją 
apie Lietuvą, jos problemas, žmones. O iš paveigtos Lie
tuvos atvykęs T. Venclova sako, kad naujas demokratinis 
sąjūdis pavergtoje Lietuvoje kreipiasi į laisvojo pasaulio 
lietuvius, kad jie nenuleistų rankų, neužmirštų savo misi
jos. Laisvajame pasaulyje turime savo politinę instituciją 
VLIKą. Ar jo darbus remia visi lietuviai aukomis, ar atsi
liepia į pavergtos Lietuvos tautiečių šauksmą? Diploma
tas Bullit yra pasakęs: svarbu išlaikyti Lietuvos vardą 
gyvą. Lietuva susilauks laisvės. Reikia tik dirbti ir aukoti 
Lietuvos reikalams. Mums paskatinimą duoda garsus fizi
kas A. Einšteinas. Jis sako: “Nepasiduoti gyvenimo mate
rializmui, kuris yra didelė žmonijos nelaimė. Kas čia že
mėje perdaug sotus, tas nebetrokšta augštesnių dalykų. 
Tie žmonės yra išdavikai, kurie išsižada savo tautos” (L. 
L.” 1977, 4 nr.).

OKUPUOTOS Lietuvos tautiečiai dėkoja ne tam lais
vojo pasaulio lietuviškam jaunimui, kurs važiuoja 

į okupantų organizuojamus kursus ar viešnages, o tam, 
kuris kovoja už savo tėvynės laisvę. Kun. dr. J. Prunskis 
tragiško birželio minėjime pasakė: “Mūsų jaunimo verži
masis Į Vilniaus universiteto lituanistikos kursus nėra nei 
lietuvybės, nei lietuvių kalbos mokymasis, bet grynas jų 
smegenų perplovimas ir kritiškai negalvojančių viliojimas 
į raudonuosius talkininkus bei išeivijos vieningumo ardy
mas” (“L.L.” 12 nr.). Ne komunistų rengiamų kursų lan
kymu prisidėsime prie kovos už savo tėvynę, žinome, kad 
vienas kursantas, kuris lektoriui davė nepalankų klausi
mą, buvo išmestas iš kursų ir išvarytas iš Lietuvos. Jei 
okupantai ir vyresnio amžiaus kaikuriuos lietuvius jau 
Įnarpliojo į savo tinklą, ką bekalbėti apie studentus, ku
rie rusiškąjį komunizmą pažįsta tik tiek, kiek jį pažįsta 
amerikiečiai. Jei kovojame už savo tėvynės likimą, kovo
kime garbingai, o ne talkininkaudami mūsų tautos oku
pantams. Šia Lietuvos kariuomenės šventes proga prisi
minkime ir visus tautiečius, žuvusius už mūsų tėvynės 
laisvę, nesvarbu kada jie kovojo ir žuvo. J. Vaičeliūnas

Pasaulio įvykiai
VISĄ PASAULĮ NUSTEBINO NETIKĖTA EGIPTO PREZ. A. SA- 
DATO kelionė Izraelin. Pakvietimą pasiuntė Izraelio premjeras M. 
Beginąs, pasinaudodamas JAV ambasadoriaus S. Lewiso paslaugo
mis. Tai buvo reakcija į viešą A. Sadato pareiškimą, kad jis dėl 
taikos Artimuosiuose Rytuose nevengtų net kelionės Izraelin. A. 
Sadatas yra pirmasis arabų vadas, apsilankęs Izraelyje nuo šios 
valstybės įsteigimo 1948 m. Savo vizitu jis suteikė oficialų pripa
žinimą Izraeliui, labai naudingą premjerui M. Beginui. Izraelio 
parlamente pasakyta A. Sadato kalba neatnešė jokių netikėtumų, 
nes iš esmės ji tebuvo ligšiolinių arabų reikalavimų pakartojimas. 
A. Sadatas pabrėžė, kad Izraelis turi pasitraukti į prieškarines 1967 
m. sienas, suteikti pripažinimą palestiniečiams, leisti jiems savo

KANADOS ĮVYKIAI

Kritikuoja policija
Kanados spauda vis dar pilna 

pranešimų apie RCMP policijos 
saugumo skyriaus veiklą, kurią 
opozicinės partijos federacinia
me parlamente laiko nelegalia, 
nes ji yra pažeidusi įstatymus. 
Premjeras-P. E. Trudeau prisipa
žino, kad RCMP saugumiečiai 
nuo 1954 m. atidarinėdavo se
kamų asmenų laiškus pašte. 
1968 m. saugumiečiai pradėjo 
vesti augštųjų valdžios tarnau
tojų kartoteką, jieškodami pa
vojų krašto saugumui galinčių 
sudaryti asmenų. Panašią karto
teką, apimančią platesnius ka
nadiečių sluogsnius, turi ir ka
rinių pajėgų žvalgybos skyrius, 
kurio agentai buvo infiltruoti į 
darbininkų unijas, radikaliąsias 
grupes. Krašto apsaugos min. B. 
Dansonas teigia, kad toks seki
mas esąs būtinas, jeigu norima 
pasiruošti galimiems neramu
mams, kuriuos nuslopinti turė
tų kariuomenės daliniai. Bene 
didžiausią triukšmą dėl unijų 

sekimo kelia valdžios tarnauto
jų unijos CUPE vadovė Grace 
Hartman, viešai prisipažinusi, 
kad ir ji savo jaunystėje pri
klausė komunistams, bet dabar 
jau 35 metus su jais neturi jo
kių ryšių.

RCMP policijos ir kalėjimų 
min. F. Fox žada paruošti atitin
kamus įstatymus, kurie saugu
miečių vykdomą sekimo darbą 
padarytų legaliu. Ligšiolinei RC 
MP saugumo veiklai tirti yra 
sudaryta trijų asmenų karališ
koji komisija, vadovaujama 
augščiausiojo Albertos teismo 
teisėjo D. C. McDonaldo. Tyri
mus ji žada pradėti sekantį mė
nesį ir juose paliesti taip pat ka
rinių pajėgų žvalgybos skyrių. 
Laikraščių skaitytojų pasisaky
muose vyrauja laiškai, ginantys 
RCMP saugumiečius. Atrodo, 
didžioji kanadiečių dalis supran
ta, kad Kanada, kaip ir kiekvie
na kita valstybė, turi rūpintis 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Laisvojo pasaulio latviai lapkričio 18 dieną mini 59-tąsias Latvijos nepriklausomybės paskelbimo metines. Nuo
traukoje _  latvių kanklininkės tautinių iškilmių koncerte. Sveikiname brolius latvius didžiosios šventės proga!

Pasaulio Lietuvių Dienos Toronte
PLD informacijos komisija išsiun

tinėjo spaudai dideli pluoštą infor
macijų. Čia pateikiame pagrindines 
žinias. RED.

Sportinės žaidynės
Pasaulio Lietuvių Sportinės 

Žaidynės prasidės 1978 m. bir
želio 28 d. Pagal sporto sąjun
gos suvažiavime padarytą nuta
rimą žaidynes praplėsti, jos gali 
prasidėti ir birželio 27 d. Tiksli 
žaidynių pradžia turėtų būti ži
noma 1978 m. pradžioje. Pa
grindinė žaidynių vieta — Eto
bicoke Olympium, 590 Rath- 
burn Road, Etobicoke, Ont. 
M9C 3T3. Ten vyks krepšinio, 
tinklinio, plaukimo, stalo teni
so ir šachmatų varžybos. Tai di
džiulis, modernus ir naujai pa
statytas sporto kompleksas - sa
lės vakarinio Toronto priemies
ty Etobicoke. Tai vienas moder
niausių pastatų šiame kontinen
te, ypač plaukimo baseinai. Tik 
Montrealio olimpiniai įrengimai 
yra didesni ir brangesni. Etobi
coke stadijonas buvo baigtas 
statyti 1976 m. ir kainavo $6.2 
mil. Pastatas įrengtas 260 akrų 
parko plote, kuriame taip pat 
yra įrengimai lengvajai atleti
kai, lauko tenisui, futbolui ir 
slidinėjimui. Ten taip pat vyks 
lengvosios atletikos ir lauko te
niso varžybos. Išnuomotos ir ki
tos Etobicoke Olympium kaimy
nystėje esančios gimnazijų pa
talpos: Vincent Massey Colle
giate Institute, Richview Colle
giate Institute, Martingrove 
Collegiate Institute ir kitos. Vė
liau bus pateikti tikslūs adresai 
ir paruoštas žemėlapis, tiksliai 
nurodąs visas Pasaulio Lietuvių 
Dienų vietas — adresus.

Šaudymo pirmenybės vyks 
Hamiltono Lietuvių Medžiotojų 
ir žūklautojų šaudykloje “Gied
raitis” prie Caledonia miestelio. 
Golfo pirmenybės vyks Noble
ton Lake Golf & Country Club, 
Nobleton, Ont. P.O. Box 594, 
LOG INO į rytus nuo Nobleton 
miestelio. Futbolo rungtynės 
numatytos Earlscourt Park prie 
St. Clair Ave. West & Lans
downe Ave. vak. kampo. Slidi
nėjimo varžybos bus 1978 m. 

žiemą ir įjungtos į bendrą žai
dynių programą. Laikas ir slidi
nėjimo vietovė bus pranešta vė
liau.

Pasaulio Lietuvių Sportinių 
Žaidynių informacijos reikalais 
kreiptis šiuo adresu: 32 River- 
crest Road, Toronto, Ontario, 
Canada, M6S 4H3. Tel. 1-416- 
763-4429.

Dainų šventė
Penktoji Kanados ir JAV dai

nų šventė įvyks 1978 m. liepos 
2, sekmadienį, Maple Leaf Gar
dens stadijone, kuris talpina iki 
16.000 žiūrovų. Maple Leaf Gar
dens adresas: 60 Carlton St., 
Toronto, Ont. M5B ILL Vienas 
blokas į rytus nuo Yonge pože
minio College stoties (Yonge & 
College Sts.).

Pamaldos evangelikams liute
ronams bus Išganytojo parapi
jos šventovėje, Bloor ir Indian 
Rd. sankryžoje — apie porą blo
kų į vakarus nuo Toronto Lie
tuvių Namų. Pamaldos katali
kams bus Šv. Mykolo katedroje. 
Tikslus laikas dainų šventės ir 
pamaldų dar nenustatytas. Taip 
pat gali pasikeisti ir katalikų 
pamaldų vieta.

Seimas
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės seimas bus Royal York 
viešbutyje, 100 Front St. West, 
Toronto, Ont. M5J 1E3 tarp 
York ir Bay gatvių (važiuojant 
į pietus Yonge ar University po
žeminiais išlipti reikia Union 
Station). Įėjimas į Royal York 
viešbutį iš požeminio Union Sta
tion veda tiesiai požeminiu tu
neliu. Seimas prasidės birželio 
30 d.

Didysis šeštadienio balius ir 
sekmadienio banketas po dainų 
šventės iškilmių vyks irgi Roy
al York viešbutyje. Baliui paim
tas visas viešbučio augštas, vad. 
Convention Floor, kur telpa 
apie 3.000 svečių.

Pasaulio Lietuvių Dienų in
formacija nakvynių ar kitais 
reikalais gaunama šiuo adresu: 
Pasaulio Lietuvių Dienos, 1011 
College St., Toronto, Ont., Can
ada M6H 1A8. Tel. 533-0621 ar

ba 533-0977. Skubaus reikalo 
atveju galima skambinti ir PLD 
organizacinio komiteto pirm. J. 
R. Simanavičiui tel. 1-416-275- 
3134.

PLD visų trijų renginių są
mata siekia $160.000: PLB sei
mo — $15.600, dainų šventės 
— $74.400, sporto žaidynių — 
$70.000.

Aukų rinkimo vajus Kanado
je pradedamas lapkričio mėne
sį, JAV-se — 1978 m. kovo mė
nesį.

Daugialypis pobūdis
Bendriausia prasme PLD yra 

kultūrinis renginys, tačiau ap
imantis daugelį sričių. PLD tu
ri ir bendruomeninį, meninį, 
sportinį, religinį, socialinį ir po
litinį atspalvį, kadangi .paliečia 
visas visuomeninio gyvenimo 
plotmes. Tarptautinė politinė 
padėtis PLD suteikia ir stiprų 
politinį aspektą. Šiuo metu Bel
grade vykstanti konferecnja ke
lia žmogaus teisių klausimus šia
pus ir anapus geležinės uždan
gos. Vykstanti konfrontacija at
kreipia viso pasaulio dėmesį į 
politinį ir nepolitinį reiškinį. 
Todėl gausus lietuvių dalyvavi
mas PLD šventėje ir pareiški
mas demonstracijų ar rezoliuci
jų formoje, kad mes, lietuviai, 
suvažiavę į PLD iš įvairių pa
saulio kraštų reikalaujame pa
vergtos tėvynės laisvės, nepri
klausomybės, lietuvio teisių re- 
spektavimo, lietuviškosios kul
tūros ir tikėjimo laisvės, gali 
sovietų tarptautinę politiką pa
stūmėti į sunkinančią gynimosi 
padėtį. Tai jau būtų vienas mū
sų laimėjimas. PLD slepia ir 
dar didesnį dalyką, būtent, visų 
lietuviškų, demokratiškai vei
kiančių jėgų vieningą žingsnį. 
Nors šiuo metu lietuviškosios 
jėgos tarpusavyje nelabai ko
operuoja, tačiau gausus lietuvių 
dalyvavimas PLD šventėje pri
mintų ir visiems mūsų veiks
niams, kad lietuviškoji visuo
menė dalyvauja, kur planingas 
ir sutartinis darbas dirbamas. 
Tai verstų ir visus mūsų politi
nio ir bendruomeninio darbo 
vadus rimtai pagalvoti. 

valstybę. M. Beginąs, atsakyda-* 
mas į svečio tartą žodį, vengė 
betkokių įsipareigojimų. Jis są
moningai nutylėjo okupuotos te
ritorijos grąžinimą, palestinie
čių problemą. Susidaro įspūdis, 
jog Izraelio premjerui M. Begi
nui labiausiai rūpi prie arabų 
suskaldymo vedanti atskira tai
kos sutartis su Egiptu, o prez. 
A. Sadatui — JAV prez. J. Car- 
terio spaudimas Izraeliui. Pa
starasis po A. Sadato vizito tik
riausiai pareikalaus atitinkamų 
nuolaidų iš Izraelio, norėdamas 
sušaukti Ženevos konferenciją.

Arabų reakcija
Dėl prez. Sadato vizito Izrae

liui tuojau pat atsistatydino 
Egipto užsienio reikalų min. L 
Fahmis, šių pareigų atsisakė ir 
jo pavaduotojas M. Riadas, pa
skirtas ministeriu. Sirijos prez. 
H. Assadą nesėkmingai bandė 
nuraminti A. Sadatas, specialiai 
atskridęs į Damaską. Sirijoje 
buvo paskelbta tautinio gedulo 
diena su iki pusės stiebo nuleis
tomis vėliavomis. Beirute pales
tiniečiai bandė susprogdinti 
Egipto ambasadą. Atėnuose ara
bų studentai susišaudė su Egip
to ambasados sargybiniais. Libi
ja pagrasino diplomatinių san
tykių nutraukimu. Arabų išda
viku A. Sadatą taip pat laiko ka
ringasis Irakas ir palestiniečių 
PLO organizacijos vadas Y. Ara
fatas. Kirtiškai atsiliepė net ir 
Saudi Arabija, naftos doleriais 
remianti Egipto ginklavimąsi. 
Už A. Sadato kelionę Izraelin 
pasisakė tik Irano, Jordanijos ir 
Maroko valdovai.

Smūgis sovietams
Somalijos prez. S. Barras nu

traukė diplomatinius ryšius su 
Kuba ir įsakė visiems kubie
čiams per 48 valandas išsikraus
tyti iš Somalijos. Jis taipgi at
šaukė draugystės sutartį su So
vietų Sąjunga. Visi sovietų pa
tarėjai taip pat gavo įsakymą 
keliauti namo. Spėjama, kad jų 
buvo apie 5.000. Diplomatiniai 
ryšiai nėra nutraukiami, bet So
vietų Sąjungos ambasada Moga
diše .turės sumažinti savo narių 
skaičių, panašiai pasielgs ir So
malijos ambasada Maskvoje. 
Prez. S. Barras apkaltino Kubą 
ir Sovietų Sąjungą Etiopijos rė
mimu Somalijos kare dėl Oga- 
deno dykumos. Daugiausia teko 
kubiečiams, kurie jau kovoja 
Etiopijos pusėje. Sovietų politi
ką ištiko skaudus smūgis, nes 
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patarėjų ištrėmimas taip pat 
reiškia jų karo laivyno bazių už
darymą Somalijoje — Berberos 
ir Kismajo uostuose. Šiose bazė
se pilną aprūpinimą gaudavo 
atominiai sovietų povandeniniai 
laivai Indijos vandenyne. Į Ma- 
gadišą jau atvyko JAV kongre
so ginkluotųjų pajėgų komiteto 
delegacija, vadovaujama demo
krato M. Price.

Įspėjimas Kubai
JAV valstybės departamento 

ir Baltųjų Rūmų pareigūnai 
įspėjo Kubą, kad diplomatinių 
ryšių, kurie buvo nutraukti 
1961 m., nebus įmanoma atnau
jinti dėl Kubos karių siuntimo į 
Afriką. JAV žvalgybos duome
nimis, Kuba ne tik nesumažino 
savo karių skaičiaus Angoloje, 
bet juos padidino 5.000 vyrų. 
Šiandien apie 27.000 kubiečių 
jau yra šešiolikoje Afrikos vals
tybių. Jie taipgi yra įsivėlę į 
Etiopijos ir Somalijos karą etio- 
piečių pusėje. Pačioje Kuboje 
praėjusią savaitę šeši Havanos 
universiteto studentai pasiprašė 
politinės globos Venecuelos am
basadoje. Juos, bėgančius amba- 
sadon, apšaudė kubiečiių polici
ja ir vieną sužeidė. Venecuelos 
ambasadorius A. Taylhardtas di
sidentus studentus specialiu lėk
tuvu išsiuntė į Venecuelą, pasi
naudodamas diplomatiniu proto
kolu, pripažįstančiu tokį politi
nės globos teikimą P. Amerikos 
šalyse.

Gina kalinį
Du senatoriai — demokratas 

D. P. Moynihanas ir respubliki- 
ninkas J. Javits pagrasino So
vietų Sąjungai JAV nupirktų 
kviečių tiekimo sustabdymu, 
jeigu Maskvoje bus teisiamas 
žydų disidentas A. ščaranskis. 
Jis buvo suimtas praėjusį pava
sarį ir yra kaltinamas ryšiais su 
amerikiečių ČIA žvalgybos 
agentais. Tokį kaltinimą absur
dišku laiko ir prez. J. Carteris, 
susipažinęs su turimais duome
nimis. Los Angeles mieste įvy
kusiame sovietinės parodos ati
daryme balioną su raudonais da
žais į sovietų pareigūną F. Ne- 
chajevą paleido amerikietė M. 
Moorehead, šaukdama: “Laisvę 
sovietų žydams!” F. Nechajevas, 
aptaškytas dažais, atsisakė 
kreiptis į teismą, bet žydų gy
nėjai bylą iškėlė JAV prokuro
ras R. Stilz. M. Moorehead buvo 
suimta ir vėliau paleista už $250 
užstatą.
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9 RELIGINIAME GYVENIME

Du lietuviai jogos stovykloje

★ ABATAS REMBERT WEAK- 
LAND, 50 m. amžiaus, benediktinų 
konfederacijos abatas ■ primas, vado
vaująs 10.000 benediktinų, paskirtas 
naujuoju Milwaukee arkivyskupu. 
Jis yra gimęs Pensilvanijoje ir yra 
tarptautinio masto liturginės muzi
kos specialistas. Jis taipgi yra pasi
žymėjęs ekumeninėje srityje. Lig
šiolinis Milwaukee arkivyskupas 
William Cousins pasitraukė sulaukęs 
75 m. amžiaus.

★ KARD. NORMAN GILROY mi
rė Australijoje sulaukęs 81 m. am
žiaus. Jis buvo pirmasis australietis 
kardinolas, paskirtas 1946 m. Pijaus 
XII. Jis valdė Sydney arkivyskupiją 
nuo 1940 m. iki 1971 m. ir daug ko
vojo už valdžios paramą katalikiš
koms mokykloms bei prieš komuniz
mą.

★ PENKTASIS PASAULIO VYS
KUPŲ SINODAS, pasidalinęs į 11 
kalbinių grupių, svarstė įvairias ka- 
tekezės - religijos mokymo sritis iš
tisą spalio mėnesį. Kai visų grupių 
pranešimai buvo bendrai išklausyti, 
paaiškėjo, kad visų grupių pagrindi
nės mintys sutapo ir buvo lengva 
parengti bendrąjį suvažiavusiųjų 
vyskupų pranešimą popiežiui. Visi 
pranešimai beveik vienodai nusakė 
katekezę kaip Dievo žodžio pažini
mo, sakramentinio gyvenimo ir ti
kėjimo išpažinimo kasdienybėje vyk
dymą. Katekezė turi būti kristocent- 
rinė ir ne informuojantis, bet for
muojantis veiksnys žmogaus gyveni
me. Katekezės turinys: Sv. Raštas, 
Tradicija, tikėjimo išpažinimas ir 
Bendrijos vadovybės mokymas 
(bendrasis popiežiaus ir su juo vie
nybėje esančių vyskupų mokymas).

Kaikurie pranešimai išreiškė tėvų, 
kunigų ir katekistų susirūpinimą 
bei nepasitikėjimą nauju ir įvairia- 
prasmiu pagrindinių tikėjimo tiesų 
aiškinimu. Vokiečių kalbos grupė 
pabrėžė sunkumus ryšium su nau
jais aiškinimais apie lytinę moralę. 
Ispanų ir portugalų kalbų grupės iš
kėlė Kristaus piinutinumo reikalą 
katekezėje. Esą Jėzus negali būti iš
keliamas tik kaip žmogus, nutylint 
Jo dieviškumą, arba kaip politikas 
ir revoliucionierius, paneigiant 
Evangelijų Kristų. Taipgi negalima; 
priimti Kristaus, atmetant Jo Bend
riją. Daugumas pranešimų pripaži
no, jog pagrindinė katekezės atsako
mybė priklauso vyskupui. Jo pareiga 
yra rūpintis teisingu tiesų skleidi
mu. Jam Į pagalbą toje srityje turi 
ateiti kunigai ir dijakonai, kurių for
mavimui bei atsinaujinimui turi bū
ti steigiami specialūs centrai. Visi 
pranešimai pabrėžė, jog katekezės 
atsakomybė taipgi priklauso visiems 
katalikams, ne tik vyskupams, kuni
gams, dijakonams bei vienuoliams.

Keletas pranešimų vienas kitam 
prieštaravo svarstant klausimą, ar 
reikia paruošti pagrindinį visuotinį 
katalikų katekizmą. Vieni aiškino, 
jog reikia trumpos kristocentrinės 
doktrinų santraukos, paremtos Sv. 
Raštu ir pritaikytos dabartinėms 
aplinkybėms, kiti tvirtino, kad ne
reikia, nes jau yra išleistos bendro
sios kateketinės gairės. Teisingumo 
ir taikos klausimo sprendime buvo 
pabrėžta saugotis horizontalizmo, 
kuris prieštarauja Dievo Karalystei. 
Kitaip sakant, socialiniai įsipareigo
jimai negali būti suvesti Į gryną hu
manizmą. Rūpinantis vargšais, nega
lima užmiršti, kad reikia jiems taip
gi skelbti ir Evangeliją.

Buvo pabrėžta, kad reikia kaiku- 
riuos dalykus mokyti tikinčiuosius 
atmintinai, kaip pvz. tikėjimo išpa
žinimo tekstą, kaikurias Šv. Rašto 
ištraukas ir maldas. Iš šių 11 paski
rų pranešimų buvo sudaryta siūly
mų suvestinė. Kiekvienas siūlymas 
buvo visų vyskupų balsuojamas. Iš 
to gimė 34 visų vyskupų pasiūlymai, 
kuriuos jie prašė popiežių įjungti į 
savąjį tuo reikalu išleisimą doku
mentą. Panašų dokumentą Paulius 
VI išleido 1974 m. po ketvirtojo pa
saulio vyskupų sinodo, svarsčiusio 
pasaulio evangelizavimą. Tas doku
mentas “Evangelii Nuntiandi” dabar 
yra laikomas evangelizmo “Magna 
Charta”.

★ “KREIPIMASIS Į DIEVO TAU
TĄ” — tai pasaulio vyskupų sinodo 
pabaigoje paruoštas bendras visų da
lyvavusių vyskupų dokumentas. Ja
me pirmiausia nusakomi mūsų lai
kai, jų šviesos ir šešėliai: žlungan
čios senosios vertybės, įsigalėjusi 
žmogaus priespauda daugelyje kraš
tų, technologija, žmogaus miesčio- 
nėjimas, nepaprastas žmonijos gau
sėjimas, migracija po įvairius kraš
tus, asmens nužmoginimas. Kadangi 
krikščioniškieji papročiai žmonėse 

silpnėja, o naujai atsirandantieji yra 
visiškai nekrikščioniški, religijos 
mokymas susiduria su sunkiu uždą, 
vinių: yra daug krikštytų žmonių, 
kurie visai nėra girdėję Evangelijos.

Užsimindamas apie marksizmo ir 
įvairaus plauko komunizmo valdo
mas valstybes, dokumentas reikalau
ja religinės laisvės visiems ir pabrė
žia, kad jokia jėga pasaulyje neturi 
teisės uždrausti žmogui jieškoti tie
sos ir jos laikytis. Dokumentas taip
gi pabrėžia, kad Bendrijos teisė mo
kyti žmones yra išplauka pagrindi
nės teisės žinoti tiesą. Katekezė turi 
apšviesti kiekvieną žmonijos kultū
rą, skaidrinti krikščioniškais princi
pais, bet jos nenaikinti. Pirmųjų 
amžių praktikuotas mokymas laiko
mas katekezės pavyzdžiu, nes ten 
pradedamas tikėjimas žodiniu išpa
žinimu ir baigiamas Krikštu. Todėl 
katekezė, kaip žodis, kalba, skelbia, 
moko ir perteikia Jėzų Kristų, o 
kaip liudijimas, turi tapti tikinčiuo
siuose gyvuoju žodžiu mūsų laikams. 
Tikinčiųjų bendruomenė yra išgel
bėjimo vykdytoja mūsų laikais. Ji 
vaduoja žmogų iš smurto, neteisybės 
ir savanaudiškumo. Todėl visų tikin
čiųjų individualus ir bendras įsipar
eigojimas yra būtinas, šeima, para
pija ir mokykla yra normalios kate
kezės vietos, o pagrindinis katekis- 
tas yra vyskupas su savo kunigais, 
mokytojais ir vienuoliniam gyveni
mui konsekruotais asmenimis. Do
kumentas baigiamas pareiškimu, jog 
katekezė turi būti ekumeninė ir mi- 
sijinė, todėl jai reikia naujos apo
logetikos, kuri galėtų dabartinį žmo
gų pakelti į dvasinę plotmę.

* KOMUNISTINĖS VENGRIJOS 
RELIGINIO KULTO MINISTERIS 
Imre Miklos, rašydamas laikraštyje 
“Magyar Hirlap”, pareiškė, jog so
cializmo tikslas ir toliau pasilieka 
tas pats — žlugdyti religiją. Tai pa
reiškimas padarytas po to, kai vasa. 
ros metu Vatikane lankėsi Vengri
jos komunistų partijos vadas Janos 
Kadar ir tarėsi santykių su K. Bend
rija pagerinimo reikalu. Pasak Imre 
Miklos, toks apsilankymas nereiškia 
jokio kompromiso iš komunistų pu
sės, nes komunistinėje ideologijoje 
jokia nuolaida šioje srityje nėra ga
lima.

* LAISVOSIOS KINIJOS RELI
GINIŲ VADOVŲ DELEGACIJA 
šiuo metu lankosi JAV-se, norėdama 
įtikinti kuo didesnį skaičių JAV gy
ventojų, jog negalima užmegzti dip
lomatinių santykių su komunistine 
Kinija, atsisakant laisvosios Kinijos. 
Delegaciją sudaro: presbiterininkas 
dr. C. C. Cren, kiniečių mahometonų 
draugijos pirm. Haji Ahmed S. T. 
Hsien, budistų vienuolių abatas Wu 
Ming, episkopalų vysk. James T. M. 
Pong ir katalikiškojo Fu Jen univer
siteto rektorius kard. Paul Yupin, 
kuris yra tos delegacijos pirminin
kas. Kard. Yupin, kalbėdamas visos 
delegacijos vardu, pareiškė, jog ti
kėjimo laisvė turi būti puoselėjama 
kiekviename krašte. Jų rūpestis — 
tokios laisvės gynimas Azijoje. Tai 
esanti svarbiausia laisvė žmogui, 
nes, praradus sąžinės laisvę, viskas 
prarandama. Svarbiausias žmogaus 
gyvenimo tikslas yra dvasinis. Jeigu 
negalima garbinti Dievo ir pasiruoš
ti amžinajam gyvenimui, tai visos 
kitos gerovės savaime atpuola.

* DU LENKIJOS KATALIKŲ sa
vaitraščio “Tygodnik Powszechny”re
daktoriai — Stanislaw Stomma ir 
Joseph Hanel pranešė Reuterio agen
tūrai, jog nevyks į pasaulio katalikų 
spaudos kongresą Vienoje, solidari
zuodami su kitais dviem lenkais re
daktoriais. kurie išleidžiami išvykti 
į tą kongresą tiktai jo uždaromąją 
dieną. Tie du redaktoriai yra: Kro
kuvos kat. mėnraščio “Znak” red. 
Bohdan Cywinski ir Varšuvos kat. 
mėnraščio “Więz” red. Tadeusz Ma- 
zowiecki.

* PALAIMINTAISIAIS PASKELB
TI du krikščioniškųjų mokyklų vie
nuolijos broliai — belgas Mutien 
Marle (1841-1917) ir ekvadorietis 
Miguel (1854 - 1910). Jiedu beveik 
visą savo gyvenimą pašventė kata
likiškojo švietimo srityje. Brolis Mu
tien praleido beveik 60 metų moky
damas toje pačioje mokykloje Ma- 
lonne mieste, Belgijoje. Jis dėstė 
meną, muziką ir religiją. Brolis Mi
guel mokė neturtingųjų mokyklose 
Ekvadore ir buvo labai puikus kate- 
kistas. Jis pagarsėjo kaip daugelio 
knygų autorius, poetas ir ispanų kal
bos žinovas. Dėl savo tarptautinio 
garso jis buvo išrinktas Ekvadoro 
Mokslų Akademijos ir Karališkosios 
Ispanijos Akademijos nariu.

KUN. J. STŠ.

J. VAIČELIŪNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Valgis
Stovykloje valgydavome du 

kartus per dieną: 10 v.r. ir 6 
v.v. Valgis buvo tik vegetariš
kas: daržovės, vaisiai, rytą dar 
košelės, o vakare sriubos, juo
dos duonos, margarino ir arba
tos su rudu cukrumi. Niekas 
neturėjo teisės savo kambary
je laikyti mėsinių užkandžių, 
sviesto, kiaušinių, rūkalų, svai
galų, narkotikų. Stovykloje bu
vo ir apmokama valgykla. Ir čia 
visi patiekalai vegetariški. Ar
batos puodukas — 35 et., kavos 
(miežių) — 35 et., įvairūs kepi
niai 50-75 et. gabaliukas, vai
siai 20-40 et. vienas. Kaikas už
sukdavo ir į tą valgyklą užkąs
ti. Sekmadienį pastebėjome, 
kad viena pora iš stovyklos at
ėjo į Vai Morin miestelį ir užsu
ko į restoraną papusryčiauti. 
Stovykloje sumažėjo apetitas, 
todėl ir vegetariško valgio už
teko. Per porą savaičių nete
kau 12 svarų.

Vegetariškas maistas
Swami Višnu savo paskaito

se apie vegetarišką maistą daž
nai primindavo mėsiško valgio 
beprasmiškumą, nes mėsa labai 
užteršia žmogaus kūną: prasi
deda visokie reumatizmai ir ki
tos ligos. Mėsiški valgiai esą 
žmogų apsunkina. Jogas yra ve
getaras — visados lengvas. 
Kartą vienas jogas pasakė, kad 
pasaulyje yra daug nelaimingų 
žmonių: milijonierius neturi 
vaikų, vargšas negali išmaitin
ti savo gausios šeimos, tik jo
gas yra laimingas. Bet jis ne
pasakė, ar tas jogas yra mili
jonierius, ar vargšas su gausia 
šeima.

Swami Višnu aiškino, esą ne
reikia užmušti gyvulio, kaip 
nenukerti medžio, kad pasiim
tum jo vaisių. Jis kritikavo mė
sos inspektorius, kad jie netu
ri tinkamo pasiruošimo, todėl 
daug netinkamos mėsos išeina 
į apyvartą. Ypač pavojinga val
gyti pigią mėsą, kuri daugiau
sia parduodama dešrelių ir kot
letų pavidalu. Jo supratimu, vi
sa mėsa yra nuodai. Kartą jis 
tvirtino, kad žmona duoda vy
riu gerą “steiką”, kad tas grei
čiau mirtų ir ji gautų visą pali
kimą bei draudas. Apie “stoi
ką” jis taip išsireiškė: “steak is 
mistake.” Taip pat priminė, 
kad Abraomas, Mozė ir Kristus 
draudė valgyti mėsą. Norėjau 
paklausti, kam Abraomas laikė 
gyvulių kaimenes, jei jis neval
gė mėsos, bet neklausiau.

<Jurnitiire£t&
PILNAS
NAMŲ
APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
į namus.

Vakaruose 
\ Rytuose

— 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 į
— 2448 D A N FO RTH Avė. — Tel. 699-4444

Vegetarai negali valgyti jo
kių gyvių mėsos: gyvulių, žvė
rių, paukščių, žuvų ir net kiau
šinių, nes ir jie yra gyvybės 
pradas. Kai vieną paskaitos da
lyvį paklausiau, kam pasaulyje 
sutverta gyvūnija, jis atsakė: 
gyvūnija sutverta žmogaus pa
sigrožėjimui ir naudai — ark
liai darbui, karvės pienui, avys 
vilnai. Argi tik dėl tokios nau
dos ūkininkai laiko galvijų kai
menes? O kam skirtos kiaulės, 
šernai, kiškiai, stirnos, brie
džiai, stumbrai? Ar Kristus už
draudė vartoti gyvūniją mais
tui? Juk Kristus palaimino žu
vis ir pamaitino 4000 ir kitą 
kartą 5000 vyrų.

Swami Višnu aiškino, esą ve
getarams nereikia nei gydyto
jų, nei vaistų, neskaitant išori
nių sužeidimų atvejų. Jų natū
ralūs dantys išsilaiko iki 100 
metų.

Kalbėdamas apie vegetarišką 
maistą, jis priminė ir gyvūniją. 
Esą dramblys yra protingesnis 
už tigrą, nes yra vegetaras, o 
tigras — mėsėdis. Stirnos gali 
greitai ir ilgai bėgti, nes jos yra 
vegetarės, o Čita gali greitai 
bėgti, bet neilgai, nes ji yra 
mėsėdė. Valgant mėsą, galima 
pirkti ligą, bet ne sveikatą. 
Cukrus yra geras iš nendrių 
(rudas), bet prastas — išbaltin
tas su chemikalais. Patarimai: 
gerk daug gero vandens, geros 
arbatos, venk juodos kavos, vi
sokių “pepsi”, alkoholinių gėri
mų, valgyk daržoves, vaisius; 
nevalgyk visą laiką vienos rū
šies daržovių, nenaudoki mais
tui baltų miltų, balto cukraus; 
valgyk du kartu per dieną, kad 
maistas būtų gerai suvirškintas.

Kartą apie vegetarišką mais
tą kalbėjo 35 metų amžiaus žy
das. Dabar jis vadinasi swami 
Sankarananda. Jis čia iš Izrae
lio atvykęs prieš 7 metus. Per 
tą laiką nėra valgęs mėsos. Jo
gos stovyklos štabe buvo viena 
žydė, atvykusi iš Lenkijos.

Kartais tiems reikalams swa
mi Višnu skirdavo paskaitą ir 
dienos metu — 3 v.p.p. Palies
davo rūkymą, alkoholį, vaistus. 
Rūkoriai savo plaučius padaro 
kaip dumples ir dažnai suserga 
plaučių vėžiu. Jei motina rūkan
ti, rūkys ir jos vaikas. Jei alko
holį mėgsta tėvai, jį mėgs ir jų 
vaikai, nes išimčių pasitaiko 
nedaug. Jei esi normalus žmo
gus, kodėl rūkai ar geri alkoho
linius gėrimus? Ir nuo “lipsti- 
ko” gali gauti lūpų vėžį. Vėžys 
gaunamas nuo nešvaraus oro, 
vandens, maisto. Geriau gyven
ti blogame miesto ore, negu rū
kyti, nes rūkymas yra pavojin-
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A U T U V Ė S :

gesnis.
Aspirinas sustabdo galvos 

skaudėjimą, bet užnuodija 
skrandį. Venk piliulių. Būk ve
getaras, išvengsi piliulių. Ne
gerk juodos kavos, nes ji yra 
botagas širdžiai.

Kartą jis nuėjo į tokią filo
sofiją: kodės skauda galvą? Dėl
to, kad turi galvą. Kodėl skau
da dantį? Dėlto, kad turi dan
tis. Ką darai, kai skauda dan
tį? Nueini pas dantistą, ir jis 
dantį ištraukia. Ką darai kai 
skauda galvą? Čia jis tik nusi
juokė ...

Psichologinis karas
Swami Višnu pasakojo, kad 

ir rusai domisi psichologiniu 
karu. Kai jis 1959 m. lankęsis 
Maskvoje, rusai manė, kad jis 
yra šnipas. Norėjo jį pavaišin
ti mėsiškais valgiais ir alkoho
liniais gėrimais. Jis nuo tų vai
šių atsisakė. Tada rusai pama
tė, kad jis yra tikras swami ir 
prašė jį skaityti paskaitą per 
radiją. Bet jis nuo to kvietimo 
atsisakė. Vėliau jį prašė skai
tyti paskaitą 300 mokslininkų, 
bet jis ir nuo to kvietimo atsi
sakė. čia swami Višnu pastebė
jo: “Ar Vakarų pasaulyje būtų 
galima sukviesti į tokią paskai
tą 300 mokslininkų?” Tas swa
mi nepažįsta rusų-sovietų. Juk 
Sovietijoje ir mokslininkai yra 
kaliniai. Sovietai sukviestų ir 
600 mokslininkų į tokią paskai
tą, jei būtų reikalas. Vakarų 
pasaulyje laisvi mokslininkai į 
tokią paskaitą ateitų tik tie, ku
rie panorėtų.

Psichologinis karas yra se
nas. Dar prieš 7000 metų Indi
jos karo vadas Aržūnas turėjo 
savo tarnu Krišną. Tas vadas 
prieš vieną mūšį garsiai galvo
jo, kad priešų yra daug ir jis 
nepajėgsiąs jų nugalėti. Krišna 
jam patarė priešą nugalėti psi
chologiniais ginklais. Aržūnas 
taip ir laimėjo mūšį.

Sovietai ruošiasi dvasiniam 
karui, kad užmigdytų laisvus 
kraštus. Bet sovietai dvasinio 
pasaulio nepripažįsta. Nieko 
jiems nepadės nė indiečių swa
mi.

Swami Višnu nenorėjo kal
bėti sovietams apie psichologi
nį karą, bet jis, matyt, nėra 
pajėgus to ginklo panaudoti ir 
prieš sovietus, o tik kalba apie 
taiką, kaip ir rusai, pavergę 
daug tautų.

Swamiu įšventinimas
Rugpjūčio 6, šeštadienį, apie 

11 v.r., prasidėjo dviejų mote
rų įšventinimo apeigos į swa- 
mes. (Swami negali kurti šei
mos, turi gyventi celibate).

Ant platformos susirinko apie 
40 dalyvių. Višnu su savo 
pagalbininku, abi kandidatės ir 
dar keletas dalyvių nulipo nuo 
platformos, lieptu nuėjo į ma
žučio tvenkinio vidurį, kur yra 
akmeninė koplyčia su Krišnos 
biustu. Čia visi susėdo ant grin
dų. Ant metalinės lėkštės buvo 
sukurtas lauželis, kandidatės 
apibertos ryžiais. Po paskaitytų 
maldų swami Višnu žirklėmis 
iškirpo joms iš viršugalvio po 
kuokštelę plaukų ir padavė 
joms į rankas. Vėliau abu swa
mi ir abi kandidatės lieptu at
ėjo į tvenkinio krantą. Kandi
datės įbrido į vandenį, įmetė 
nukirptų plaukų kuokšteles, at
sisuko į swami Višnu, kuris dar 
skaitė reikiamas maldas, o vė
liau joms liepė tris kartus pasi
nerti vandenyje. Po to jos išėjo 
į krantą. Swami Višnu jas ap
gaubė raudonomis skraistėmis 
— swami ženklu, čia dar buvo 
skaitomos maldos, panašios į li
taniją. Po to jos gavo indiečių 
religijos vardus, nes tos mer
gaitės buvo ne indietės. Dabar 
jos puolė swami Višnu po ko
jų. Taip padarė ir šalia stovin
čiam swami dr visiems swa- 
miams, kurių čia buvo 8 — vy
rai ir moterys. Jos dabar buvo 
jauniausios swamės. Po valan
dos viena jaunųjų swamiu jau 
buvo plaukiojimo baseine. Swa
mi Višnu tas įšventinimo apei
gas atliko ta pačia uniforma, 
kurią jis dėvi kasdien: rausva 
paklodė, kuri dengia jo strėnas 
ir kojas, rausvi apatiniai marš
kiniai, raudona skraistė, basas.

Ar visi jogai tampa swa- 
miais? Ne. Kartą į mūsų spor
to pamoką atėjo jauna instruk
torė Šita. Ji nėra indietė, bet 
jų tikėjimo. Ji kilusi iš Niujor
ko. Jos vardas reiškia Krišnos 
žmonos vardą. Vytautas paklau
sė, ar ji netapsianti swami. Ji 
nusijuokė ir papurtė galvą. Ji 
jogos mokslą pradėjusi būda
ma 16 metų amžiaus. Dabar ji 
yra 19 metų amžiaus ir kiek pa
sunkėjo, bet jogos fizinio lavi
nimo veiksmus atlieka gerai.

(Bus daugiau)

Padėka
1977 metais spalio 29 d. 11 valandą ryto staiga mirė 

mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis

a+a Jonas Senkus
Didžiausia padėka p. Stanulienei, pirmiausia pa

dėjusiai man sunkiausioje valandoje.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams bei pa
žįstamiems, lankiusiems Velionį koplyčioje, dalyvavu
siems pamaldose šventovėje, palydėjusiems į amžino po
ilsio vieta. Dėkojame už gausias šv. Mišias, už taip 
gražias gėles, už pareikštas užuojautas mūsų didelio 
skausmo bei liūdesio valandose žodžiu ir laiškais.

Dėkojame Lietuvos Kankinių parapijos kunigams 
— klebonui kun. Petrui Ažubaliui ir kun. Izidoriui Gri
gaičiui už maldas koplyčioje, šv. Mišias Prisikėlimo šven
tovėje, palydėjimo į kapines bei gražius, raminančius 
žodžius prie kapo; pensininkų vardu atsisveikinimo žodį 
tariusiam Stasiui Pociūnui.

Dėkojame Prisikėlimo parapijos kun. Barnabui Mi
kalauskui už Mišias, atlaikytas laidotuvių dieną. Dėko
jame solistui Romui Strimaičiui už giedojimą švento
vėje, Eugenijui Krikščiūnui už palydėjimą vargonais. 
Dėkojame gausiai dalyvavusiems šv. Mišiose ir palydė
jusiems Velionį į amžino poilsio vietą. Ypatingai dėko
jame Sofijai Simonaitienei, kuri įdėjo daug nuoširdaus 
darbo, paruošdama vaišes. Dėkojame Velionies karsto 
nešėjams.

Dar kartą visiems, visiems nuoširdus mūsų ačiū, ačiū. 
Giliame liūdesyje likę: žmona Marija, sūnus Vitas, 
marti Onutė, anūkai Arvydas, Alma, Asta, sesuo 
Lietuvoje Monika Jašinskienė, pusseserės Anelė 
Stonkienė ir Antanina Danulevičienė

A+A
dr. Sofijai Rimkevičienei

mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame jos seseriai 
dr. ONAI VALAITIENEI ir jos vyrui adv. JERO
NIMUI VALAIČIUI—

J. K. Januškevičiai 
VI. Aug. Stabingiai 
O. Savickienė 
V. G. Agurkiai

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus,

STASĮ BEKERĮ su šeima liūdesio valandoje giliai 

užjaučiame— • 5 - ■
S.V.Yaitkai
V. P. Melnykai

A+A 
Broniui Raškauskui

po ilgesnės ligos mirus, reiškiame nuoširdžių
užuojautų žmonai, sūnui, giminėms Tėvynėje ir

išeivijoje ——

P. ir D. Jankai P. Sadauskaitė
A. Navickienė V. Narkevičius
N. Navickienė A. Žulys

A+A
Genutei Račienei

iškeliavus amžinybėn, skausmo prislėgtus — jos 
vyrų JURGĮ, SESUTĘ su šeima ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia bei kartu liūdi —

Elena ir Paulius Leonai
Miami Beach, Florida, USA

A+A 
Genovaitei Račienei

mirus, jos vyrui JURGIUI RAČIUI, seseriai ANGE
LEI ir JUOZUI LUKOŠIŪNAMS, krikšto dukrai 
MARGARITAI ir ANTANUI KIŠKIAMS bei visiems 
giminėms liūdesio valandose reiškiame giliausių 
užuojautų ir kartu liūdime —

Birutė ir Petras Januška
Birutė Januškaitė

A+A
Genovaitei Račienei,

mirus, vyrų JURGĮ, sesę ANGELĘ bei seserėčių 
MARGARITĄ giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Visi mes esame svečiai pasaulyje.
v

Elena ir Vaclovas Daina ir Česlovas
Kerbeliai Vasiliauskai
Laval, P.Q. Pointe Claire, P.Q.
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Didžiausias lietuvio
M. STONYS

Lietuviai, gyveną JAV ar 
Kanados miestuose, turi tuos 
pačius rūpesčius, kaip ameri
kietis ar kanadietis. Dolerio 
vertės mažėjimas, kuro pabran
gimas, saugumas gatvėje ir na
muose, sveikatos drauda, ne
žmoniškas gydymosi pabrangi
mas — tai kasdieniniai reikalai, 
kurie kelia rūpestį.

Lietuviškieji rūpesčiai
Bet lietuviai turi dar ir savų, 

lietuviškų rūpesčių. Jų visa ei
lė: lietuviška mokykla, jos išlai
kymas, vaikų vežiojimas, lietu
vių organizacijos, kultūriniai 
renginiai, lietuvių šventovė ir 
parapija, lietuviška spauda, 
nuolatinės aukos kultūros ir po
litiniams reikalams. Tie savieji 
reikalai artimi ir mieli, tačiau 
ir jie atima daug poilsio valan
dų ir daugiau ar mažiau pinigo. 
Taip pat pasakytina, kad tie 
nuolatiniai lietuviškieji rūpes
čiai žmogų stiprina, pakelia 
žmogaus vertę, duoda tam tikrą 
pasitenkinimą ir paguodą. Ak
tyvus lietuvis, nors gyvena sve
timame krašte, dirba svetimai 
valstybei ar bendrovei, visdėlto 
jaučiasi priklausąs savo tauti
nei grupei — lietuvių tautai.

Didžiausias rūpestis — 
jaunimas

Stebint šių laikų lietuvišką 
jaunimą, darosi liūdna. Vyrai 
ir moterys sveiki, gražiai išau
gę, linksmi. Vieni jau baigę 
mokslus, turi gerai atlyginamus 
darbus, vedę ar ištekėjusios, o 
kiti dar mokyklose siekia diplo
mų ir specialybių. Beveik visi 
jie tarpusavyje kalba angliškai 
visur: universitete, Dainavoje 
ar kitoje lietuvių jaunimo sto
vykloje, prie lietuviškos šven
tovės. Kai užkalbini lietuviškai, 
mikčioja, kol ištaria kelis lie
tuviškus žodžius, lyg jam lietu
vių kalba būtų svetima ir tik 
truputį pramokta. Lietuviškos 
knygos tarp angliškų vadovėlių 
nėra. Nerasi ir lietuviško laik
raščio jaunuolio kambaryje. 
Nėra jo kambaryje nei valsty
binės Lietuvos vėliavėlės, nei 
lietuviško audinio ar kokio kito 
tautinio ženklo ar ornamento.

Ar ne liūdna, kad tas mūsų 
inteligentiškasis jaunimas nesi
domi nei lietuvių tautos, nei lie
tuvių kultūros reikalais, neat
eina, išskyrus pavienius asme
nis, į lietuviškas organizacijas 
ir lietuviškas parapijas, į Lietu
vių Fondą? Atrodo, jog atėję 
jie iš kito pasaulio, ir jų tėvų, 
lietuvių tautos reikalai nėra jų.

Ar ne liūdna, kai grįžti pa
buvojęs jų tarpe? Ar ne skau
du, kad praradome didesniąją 
savo jaunosios generacijos da
lį? Ir tai atsitiko savaime, nera
ginant nusigręžti ir palikti lie
tuvybę savo seniems tėvams. 
Niekad tėvai nepagalvojo, kad 
vaikai, namie kalbėję lietuviš
kai, kiti lankę lietuvišką mo
kyklą, nusigręš ir panorės tapti 
amerikiečiais ar kanadiečiais.

Istorija mums sako, kad vokie
čiams pavyko per 700 metų 
Mažosios Lietuvos lietuvius su
vokietinti, nors nevisus. Lenkai 
nuo Liublino unijos (1569 m.) 
iki XIX š. pabaigos įstengė su
lenkinti tiktai mūsų bajoriją. 
Carų Rusija per 120 valdymo 
metų neįstengė surusinti net tų 
lietuvių, kurie perėjo rusiškas 
mokyklas ir net universitetus. 

O Amerika per 15 ar 20 metų 
suamerikino didesnę dalį 
mūsų besimokančio jaunimo. 
Štai kodėl darosi liūdna, klau
sant tarpusavyje angliškai kal
bančio jaunimo. Tad nejučio
mis ir peršasi klausimas, kaip 
sustabdyti tą amerikėjimo vyks
mą. Tai pats didžiausias kiek
vieno lietuvio rūpestis.

Dar skaudžiau, kad nevisi tą 
rūpestį jaučiame ir nevisi sie
lojamės, praradę beveik visą 
savo išeivišką genkartę. Mo
kytojų ir jaunimo studijų sa
vaitėje Dainavoje buvo nagri
nėta daug mokyklinių proble
mų. Buvo svarstomos mokinių 
mažėjimo ir mokslo lygio kri
timo problemos. Nuostabu, kad 
mokytojai beveik vienbalsiai 
kaltino tik mokinių tėvus. Kad 
lituanistinė mokykla pasidarė 
nebeveiksminga, kad į augan
čių vaikų sąmonę mokykla ne-

LOTO LAIMĖTOJAMS 
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PER SEKUNDĘ!
$20, $50 arba net $100 dovaniniai 
čekiai gali tekti jums tuo 
momentu, kai atidarysite 
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vokę. Taip pat galite rasti 
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Paskutinieji vefionies arkivyskupo Reinio
Knygų rinkoje pasirodė monogra

fija “Arkivyskupas M. Reinys”. Ji 
parašyta okup. Lietuvoje, spausdin
ta Čikagoje 1977 m. čia pateikiame 
kažkurias ištraukas iš Velionies gy
venimo kalėjime. RED.

Filosofijos studijos Vladimiro 
celėse

Vladimiras yra miestas du 
šimtus kilomterų į rytus nuo 
Maskvos. Nuo 12-jo iki pra
džios 14-jo šimtmečio čia buvo 
didžiojo kunigaikščio ir metro
polito sostinė. Jis yra garsus 
Dievo Motinos ikonomis, Dan
gun Žengimo ir šv. Demitrijaus 
katedromis ir Dievo Motinos 
vienuolynu. Paskiaisiais laikais 
jis pagarsėjo kaip pirmoji sto
tis pasmerktųjų į Sibirą, čia 
taip pat buvo ir garsi koncent
racijos stovykla, kurioje kentė
jo ir mirė didelė daugybė visų 
tautų, religijų ir partijų 
nių.

Čia 1950 metais spalio 
aš pirmu kart susitikau 
niaus arkivyskupą Reinį, su ku
riuo vienus metus išgyvenau to
je pačioje celėje. 1947 metais 
jis buvo pasmerktas už prieško- 
munistinę veiklą ir, panašiai

kali-

1 d.
Vil-

rūpestis
įdiegė ir neišugdė lietuvybės 
idealo, niekas nė žodžio nepa
sakė. Tik vienas nedrąsus bal
selis išlindo ir pareiškė, kad li
tuanistinei mokyklai reikia tru
putį daugiau idealizmo. Ne tru
pučio reikia, bet daug. Per 26 
mokslo metus lituanistinė mo
kykla mokė mūsų vaikus lietu
vių kalbos, Lietuvos istorijos, 
Lietuvos geografijos, tikybos ir 
lietuviškai melstis, dainavimo, 
tautinių šokių, bet niekas ne
įkalė, neįstiprino į vaikų sąmo
nę lietuvybės idealo, niekas ne
mokė branginti savo kalbos, sa
vo rašto ir knygos, savo tauty
bės ir savo lietuviško vardo bei 
pavardės. Niekas neįpratino 
vaikų lietuviškai skaityti, do
mėtis nauja knyga, sekti lietu
vių gyvenimą ir kultūrinę veik
lą laikraščiuose. Jei tas lietuviš
kumo idealas būtų pakankamai 
stipriai įkaltas į vaikų sąmonę,

Vokietijos užsienio reikalų ministerijos pareigūno G. Starkes, protestanto, atsiminimai 
kaip aš, atliko tą pačią 10 metų 
bausmę Vladimire. Aš gerai 
prisimenu mūsų pirmąjį susiti
kimą. Kai III mūsų kalėjimo 
skyrius buvo atremontuotas, 12 
mano celės gyventojų pasikeitė. 
Mes beveik visi kalbėjome ki
tomis kalbomis. Neskaitant 
Vilniaus arkivyskupo, ten buvo 
kitų įžymių asmenybių. Jų tar
pe buvo Šulginas — buvęs Ru
sijos Dūmos vadas ir vienas iš 
plačiausiai žinomų rašytojų 
emigracijoje; Dubin — Latvi
jos žydų frakcijos pirmininkas 
seime, Sabata — įžymus Japo
nijos ekonomistas iš Pietinės 
Mandžiūrijos — visi trys labai 
svarbūs ir verti dėmesio žmo
nės.

Susipažinimas kalėjime
Už juos visus didesnis buvo 

vysk. Reinys. Žinoma, ne fiziš
kai. Nes jis nebuvo augštas. Jo 
asmenybė pasireiškė jo laiky
sena ir dvasiniais jo bruožais. 
Lova jam buvo paskirta prie 
šiaurinės sienos ties langu. O 
mano geležinė lova buvo įce- 
mentuota į grindis šalia jo. Pa
sidėję savo menkus turtus, mes 

šiandien Vytautas nesivadintų 
Victor, Gediminas George. Gal 
jaunimas nebijotų lietuviškos 
knygos ir laikraščio. Gal gėdy
tus! su lietuviu kalbėtis angliš
kai. Deja, šaukštai po pietų. 
Kas prarasta — prarasta. Upe
lis negrįžta į kalnus. Žmonių ir 
tautos praeitis nebesugrąžina
ma.

Reikia reformuotis
Praeitis nebesugrąžinama, bet 

didysis rūpestis negali būti pa
mirštas ar atmestas. Skaudžiai 
pamokyti, turime reformuotis, 
persirikiuoti. Pirmiausia tėvai, 
nes tik jie pirmuosius lietuviš
kus žodžius taria savo vaikui. 
Tik tėvų namuose vaikai nuo 
kūdikystės mokosi lietuvišku
mo. Tėvų namuose vaikas mato 
tautos vėliavą, lietuviškus laik
raščius, pagarbiai laikomas lie
tuviškas knygas, puošnius tau
tinius drabužius, valstybės ženk
lą Vytį, paveikslus. Jei tėvų na
muose nėra tos lietuviškos ap
linkos, vaikas bus daug prara

vienas kitam prisistatėme, pasi
sakydami iš kur esame, kodėl 
buvome areštuoti ir kuriuos ki
tus kalinius pažįstame. Pirmiau
siai arkivyskupas ilgai meldėsi. 
Paskui jis papasakojo man savo 
gyvenimo istoriją, prie kurios 
jis vėliau dažnai sugrįždavo. Jis 
man papasakojo savo jaunystę, 
praleistą gimtajame kaime, kur 
jis buvo jauniausias tarp dau
gelio brolių ir seserų; apie savo 
vargingus mokslo metus Rygo
je, apie Dvasinę akademiją Pet
rograde, apie studijas Strass- 
bourge, Louvene, Romoje. Pas
kui Kaune, savo tėvynėje jis 
mokė universitete, vėliau buvo 
užsienio reikalų ministeris. Pas
kui buvo pakeltas vyskupu Vil
kaviškyje ir Tito Afrikoje arki
vyskupu (in partibus). Pagaliau 
1945 m. vokiečių kariuomenei 
išvežus į Vakarus Vilniaus ar
kivyskupą lenką, jis pasidarė 
kankinamos Lietuvos katalikų 
dvasiniu vadu.

Kilnus žmogus
Jo gyvenimas tikrai yra pa

žymėtinas ir kilnus. Faktai, ku
riuos aš čia suminėjau, nieko 

dęs, nes jo sąmonėje nebus įsi
spaudę tie matomieji lietuviš
kumo ženklai. Nebus jiems ir 
pagarbos. Paaugęs vaikas pasa
kys: “Jei mano tėvai gerai gy
veno be tautinės vėliavos ir lie
tuviškų knygų bei laikraščių, 
kam man, Amerikoje gimu
siam, tie daiktai reikalingi.” 
Tad prisimintina, jog pavyzdys 
geriau moko. Taipgi žinotina, 
kad vaikai iki penkerių metų 
amžiaus mokosi tik iš savo ma
mos ir tėčio, mažiau iš senelės 
ar vyresnio brolio.

Tėvai turėtų žinoti, kad litua
nistinė mokykla jų vaikų nesu
lietuvins ir lietuvių kalbos ge
rai neišmokys, jei tėvai nepa
dės savo vaikams mokytis, jei 
tėvai nepratins nuolatos skai
tyti ir gerbti lietuviškos kny
gos. Vaikai neišmoks ir taisyk
lingai rašyti, jei tėvai nepadės 
savo vaikui dažnai pakartoti 
gramatikos ir rašybos taisyklių. 
Atsimintina, kad labai mažas

(Nukelta į 9-tą psl.) 

nesako palyginus su tuo būdu, 
kuriuo jis man apibūdino įvai
rias savo gyvenimo stotis. Jo 
laikysena yra tikrai Bažnyčios 
šventojo laikysena, kuris visus 
savo gyvenimo pasisekimus ir 
garbes priskyrė tik Dievo ma
lonei, kurioje jis rado savo lai
mę. Paskutinius savo vyskupa
vimo metus jis mėgdavo apibū
dinti apaštalo Povilo žodžiais: 
“Geras darbas”.

Jis dažnai melsdavosi už savo 
tikinčiuosius giliai susirūpinęs; 
jų kančiomis jis dalinosi. Kai 
apie juos kalbėdavo, jo akys 
šviesdavo. Lygiai jos nušvisda
vo, kai jis prisimindavo savo 
mylimąją motiną ar seserį, ku
ri buvo pasilikusi gimtajame 
kaime ir kurios laiškai jam pra
nešdavo apie žiaurų likimą jo 
gausios šeimos. Daugumas iš jų 
buvo ištremti Sibiran. Už pini
gus, kuriuos jis reguliariai gau
davo iš jos, jis paprastai nupirk
davo duonos ir cukraus savo 
kentėjimų draugams. Gavėnios 
metu jis sau paprastai nieko ne- 
pasilikdavo. Jis nepristatydavo 
tik tabako, nes manydavo, kad 
tabakas kenkia sveikatai. Kai 
vienas mandžiūrietis kažką iš 
jo pavogė, jis nieko nesakė, tik 
sekančiame dalinime davė jam 
dvigubai. Tada žmogus verkda
mas prisipažino ir prašė atlei
dimo.

Arkivyskupas Reinys buvo 
tikras ištikimasis Viešpaties 
tarnas. Jis daug melsdavosi įvai
riais dienos laikais. Aš esu ma
tęs ji gulint susiėmus rankas at
vertomis akimis, nes mūsų celė 
buvo akinančiai nušviesta, kad 
sargybinis visada mus galėtų 
stebėti pro langelį. Jis tada 
šnibždėdavo su Dievu. Kai mes 
su savo dryžais kalinių drabu
žiais išeidavom pusvalandžio 
pasivaikščiojimui (į kalėjimo 
kiemą be medžių), jis vaikščio
davo pirmyn ir atgal vienas, 
rankas užpakaly susiėmęs, kal
bėdamas atmintinai brevijorių.

Kalėjimo draugai
Tos paskaitos buvo atlieka

mos labai paprastoje aplinkoje. 
Mūs beraštis žmogus iš Amur 
stengėsi mokytis rusiškai gar
siai sau pačiam kalbėdamas. Ša
lia to Šulginas, pasidaręs be
veik vienu skeletu, gautus iš 
Arkivyskupo popieriaus lapus 
pildydavo savo puikiomis poe
momis. Viena iš jų buvo epas 
apie Jėzaus gyvenimą, kuri tik
rai yra verta, kad būtų išgauta 
iš neprieinamų centrinio kalė
jimų archyvų Maskvoje ir per
kelta į laisvojo pasaulio biblio
tekas. Kur nors šalia Šulgino 
stovi dr. Dubin, griežtosios žy
dų sektos narys, ir prieš savo 
lovą garsiai recituoja verkda
mas hebrajiškas maldas nuo ry
to iki vakaro. Kartais prie jo 
prisijungdavo senasis Gabardi
nas, kuris panašiu būdu, bet 
skirtingoje religijoje melsdavo 
Alachą, prašydamas laisvės ir 
amžinojo gyvenimo. Ukrainie
tis dailininkas, kuriam buvo už 
drausta daryti savo draugų ka
linių portretus, škicuodavo savo 
tėviškės scenas prie Juodųjų jū
rų. Jo gaminiai būdavo visada 
konfiskuojami esančio patikri
nimo metu. Estas mokytojas, 
nuostabios galvos žmogus, ku
rio akys, deja, vis labiau temo, 
stengdavosi praturtinti mūsų 
vegetarinį maistą (sausą duoną 
su kopūstais) pasakodamas apie 
skerstuvių iškilmes savo gim
tajame kaime. Jis taip pat stip
rindavo mus savo sapnų aiški
nimais ir politinėmis pranašys
tėmis nuo Nostradamus iki pas
kutinių regėtojų Estijoje.

Japonas budistas ir šintois- 
tas Sabata, labai gerai išbalan
suotas žmogus, kuris visada mo
kėdavo išsaugoti savo veidą, tu
rėjo “gydančias rankas” ir hip
notizmo galią. Jis padėdavo 
mums ligose. Susierzindavo jis 
tik tada, kai kas kitas išdrįsda
vo paimti šluotą ir šluostyklę 
tada, kai ateidavo arkivyskupo 
eilė valyti celę. Japonas taip pat 
taisydavo vyskupo drabužius ir 
jo šventėse: gimimo dienoje, N. 
Metuose ir didžiosiose krikščio
niškose šventėse jis stodavosi 
ir išrėždavo gerai paruoštą pra
kalbą puikia anglų kalba. Visa 
tai jis laikė savo privilegija 
dėl to, kad su arkivyskupu jis 
buvo buvęs vienoje celėje jau 
prieš tai.

Arkivyskupas deklamuodavo 
eilėraščius

Arkivyskupas laisvai kalbėjo 
vokiškai, rusiškai, angliškai. Jis 
puikiai mokėjo senąsias kalbas. 
Taip pat mokėjo jis šiek tiek 
prancūziškai, itališkai ir ispa
niškai. Žinoma, jis didžiavosi

metai
savo lietuviškąja motinos kal
ba, kuri yra artimesnė sanskri
tui, negu kuri kita Europos kal
ba ir kurios gražius eilėraščius 
jis mėgdavo deklamuoti.

Jis mylėjo savo žmones ir sa
vo tautą, dažnai ryškiai papa
sakodavo apie garbingus Lietu
vos istorijos laikotarpius, apie 
jos, kaip valstybės, atgimimą, 
po pirmojo pasaulinio karo. Su 
dideliu susirūpinimu ir būkšta- 
vimais, bet kartu ir tvirtu pa
sitikėjimu Dievo gailestingumu 
jis žiūrėjo į savo tėvynės ateitį, 
dėl kurios, kaip ištikimas sū
nus, jis jau antru kartu paau
kojęs savo laisvę. Jis turėjo 
daug pagrindo įtarti, kad vie
nas žmogus, kurį jis pažinojo ir 
kuriam gelbėjo, kartu su kitais, 
jį neteisingai skundė ir tuo bū
du prisidėjo prie šio jo nutei
simo. Kai jis pamatė atvaizdą 
šio niekšelio vienoje Lietuvoje 
išleistoje knygoje, kurią jis pa
siskolino iš kalėjimo bibliote
kos, jis buvo giliai sukrėstas, 
kad negalėjo net miegoti.

Atsiskyrimas ir mirtis
Kai arkiv. Reiniui 1951 m. 

buvo liepta išeiti iš mūsų ce
lės, kaip paprastai, jam buvo 
duota labai mažai laiko susidėti 
daiktus ir atsisveikinti. Mes vi
si buvome giliai sujaudinti. Jis 
mūsų mažojoje bendruomenėje 
buvo nuoširdžiai gerbiamas ir 
laikomas autoritetu. Jos nariai 
keitėsi. Jos narių tarpe buvo 
puikių žmonių ir keletas niek
šelių. O jo autoritetas sklido^ 
pro kalėjimo sienas iš vienos 
griežtai izoliuotos celės kiton. 
Aš pats daug gavau iš šios pra
kilnios asmenybės, kurioje jun
gėsi tvirtas tikėjimas, didelis 
mokslas, krikščioniškoji meilė 
ir nusižeminimas. Jam išeinant, 
aš paprašiau suteikti palaimini
mą, ką jis padarė giliai susijau
dinęs, kartu su neužmirštamu 
išpažinimu visos krikščionijos 
“Una Sancta”.

1955 m. pabaigoje aš išėjau 
iš Vladimiro kalėjimo izoliaci
jos, atlikęs bausmę. Tik po me
tų aš išgirdau iš Romos, kad 
mūsų repartijantai pranešę, jog 
arkivyskupas mirė 1953 m. Jis 
buvo stiprios sudėties. Kai jis 
išėjo iš mūsų celės, mes žino
jome ne tik iš jo žodžių, bet ir 
iš jo išvaizdos, kad jis buvo ge
ros sveikatos. Taip pat nepasie
kė mano buveinę žinios iš jo 
buveinės, kurios buvo dažnai 
keičiamos, apie jo susirgimą. 
Mirtis kalėjime ateina be liudi
ninkų. Tas, kuris turi mirti, sa
vo valandos turi sulaukti vieni
šoje celėje. Tik paskutiniai jo 
draugai galėjo nujausti, kas su 
juo atsitiko ar gauti žinių iš 
kokio sargybinio. (.. .)

Arkivyskupas M. Reinys mi
rė kalėjime 1953 m. lapkričio 
8 dieną.

Arkiv. Reinio jaunystės drau
gas dr. J. Čepėnas (dar tebegy
vas) savo atsiminimuose rašo:

“Žinodamas, kaip karštai my
lėjo savo Tėvynę, rūpinausi par
gabenti jo palaikus į savo nu
mylėtą žemę. Visur rašiau, pra
šydamas leidimo pargabenti jo 
kaulus, jei ne į Vilnių, tai nors 
į Daugailų parapijos kapines, 
kur ilsisi jo tėvai. Bet, deja, jo
kio net atsakymo negavau. Taip 
pat rūpinosi tuo ir jo giminės, 
bet viskas veltui, jokio net at
sakymo negavo. Mūsų pastan
gos liko tuščios, bet jo darbai 
neliks tušti. Kaip Kristaus gar
bė prasidėjo nuo kryžiaus, taip 
ir jo prasidės nuo kalėjimo. Ir 
kaip kryžius, buvęs gėdos ženk
las, tapo garbės ženklu, taip pa
garsės ir Vadimiro kapinės, ku
rios priglaudė jo kūną, nes tai 
buvo tikras savo pašaukimo 
kankinys...”

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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© PAVERGTOJE TEVffiJE © LIETUVIAI PASAULYJE
MIRTIS DĖL STIKLIUKO
Šiaulių miesto liaudies teismo ta

rėjas Leonas Peleckis “Komjaunimo 
Tiesos” 192 nr. paskelbė pranešimą 
iš teismo salės: “Visą dieną stebė
jau, klausiausi teisiamojo, o minty
se stengiausi įsivaizduoti popietę, 
kada įvyko tragedija. 1977 m. gegu
žės 2 d. Šiauliuose, Lenino g. 44 
esančiame bendrabutyje, penktame 
aukšte, nuo vidurdienio girtuoklia
vo, lošė kortomis trys jo gyventojai. 
Išėjus trečiam, kambaryje liko N. 
Jakovlevas ir K. Labanauskas. Kai 
nebebuvo ko gerti, kilo konfliktas, 
už kieno pinigus vaišintis toliau. N. 
Jakovlevas, pavadintas girtuokliu ir 
valkata, “įsižeidė” ir išstūmė sugė
rovą pro langą. Pastarasis tuoj pat 
mirė...” N. Jakovlevas, 25 metų 
amžiaus vyras, teisinosi tą dieną bu
vęs girtas, bet teisėjas V. Birbilas, 
girtumą laikydamas sunkinančia ap
linkybe, jam paskyrė 8 metus kalė
jimo. žuvęs K. Labanauskas taip pat 
pasižymėjo girtavimu. Pasak L. Pe- 
leckio, jo kambarys buvo tapęs be
veik restoranu be iškabos, tačiau 
bendrabučio administracija kažkodėl 
į tai neatkreipė dėmesio.

LIETUVOS ŠAMAI
Gamtos populiarintojas L. Gru- 

dzinskas “Valstiečių Laikraščio” 91 
nr. paskelbė įdomų rašinį “Apie ša
mą ir jo ūsus”. Supažindinęs skaity
tojus su šamų atsiradimu Baltijos 
baseine, J. Grudzinskas atkreipia dė
mesį į Nemuną, kurį galima pava
dinti šamų upe: “1938 m. ties Sma
lininkais buvo nugalėtas 78 kg (di
džiausias šimtmetyje) šamas, o prie 
Birštono pasidavė dviejų pūdų 1,5 m 
ūsočius. 1968 m. dosnus Nemunas 
buvo šakiečiui V. Valuntai. Jis su
sigrūmė su 41 kg šamu. Dvikova 
baigėsi sėkmingai, valas atlaikė. Ma
rios — irgi šamų viešpatija. 1974 
m. balandžio 13 d. Kuršių mariose, 
ties Vytinio upelio žiotimis, Verne- 
rio Paulyno grandies vyrai iš Rusnės 
tinklu ištraukė 34 kg šamą, žinomą 
vienkartinį rekordinį šamų skaičių 
— 27 bendro 250 kg svorio — 1974 
m. gegužės 14-ąją perdien mariose 
sugavo Ernesto Žemaičio grandies 
žvejai. Stambūs šamai užauga ir 
ežeruose. Ežerinių šamų rojus — Ig
nalinos ir Zarasų krašto gelmės. 
1932 m. Rusnės ežere buvo sužvejo
tas 60 kg šamas. 1938 m. dvimetri
nį šamą žvejai ištraukė Sartuose. 
Paskutinieji didesni šamai 1955— 
1959 metais sugauti Pruto ir Smalvo 
ežeruose netoli Drūkšių. Pirmasis 
svėrė 52 kg, antrasis — 48 kg...”

STATYBŲ KOKYBĖ
Statybų gerinimo klausimai buvo 

aptarti respublikinėje konferencijo
je Vilniuje. “Tiesos” 248 nr. rašoma, 
kad įvadinį žodį tarė ministerių ta
rybos I pirmininko pavaduotojas K. 
Kairys. Pasak jo, kapitalinės staty
bos kokybė turi ne tik ekonominės, 
bet ir socialinės-politinės reikšmės. 
Atrodo, jis turėjo galvoje Vilniun 
užsukančius užsieniečius turistus, 
kurių akis erzina bloga statybinė 
medžiaga, prastas statybininkų dar
bas. Pasitarime konstatuotas kaiku- 
rių gamybinės paskirties objektų 
pagerėjimas, neapimąs kitų pastatų: 
“Tačiau gyvenamųjų namų, kultūri-

OTTAWA, ONTARIO
OTAVOS IR APYLINKĖS lietu

viai susirinko spalio mėnesį naujo 
sezono veiklos pradžiai, šv. Mišias 
atnašavo kun. dr. V. Skilandžiūnas. 
Po jų įvyko susirinkimas. Įvairių 
komisijų, organizacijų bei komitetų 
atstovai padarė pranešimus. Sun
kiausias darbas tapo lengviausiu, 
būtent, išrinkti sekančią apylinkės 
valdybą. Aklamacijos būdu išrinkti: 
pirm. Ladas Giriūnas, vicepirm.

KLB Otavos ir apylinkės valdyba. Iš kairės į dešinę: narė Rūta Ona šiū
lytė, pirm. Ladas Giriūnas, parengimų vadovė Kristina Augaitienė, vice
pirm. Charlie Satkevičius, ižd. Regina Aulinskaitė, sekr. Aldona šimonėlienė
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REPRESENTATIVE

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

1922 - 55 metai - 1977
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į
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nių-buitinių pastatų kokybė yra vis 
dar žema. Tai paaiškinama rimtais 
projektavimo ir planavimo trūku
mais, statybos normų ir taisyklių 
pažeidinėjimais. Įgyvendinant pro
jektus, daug kur blogai organizuoja
mi statybos - montavimo darbai...” 
Išanalizavus nesklandumų priežas
tis, priimtos rekomendacijos staty
bų kokybei gerinti.

MIRĖ PAKALNIS
Aleksas Baltrūnas “Literatūroj ir 

Mene” spalio 29 d. paskelbtu nekro
logu atskleidžia rašytojo Antano Pa
kalnio mirtį. Iš enciklopedijos pati
riame, kad jis buvo gimęs 1923 m. 
rudenį Bajoriškėse, Utenos apskr., 
studijavo teisę Vilniaus universite
te, dirbo “Tiesos”, “Švyturio”, “Li
teratūros ir Meno” redakcijose. 
Apie jo kūrybą MLT Enciklopedi
ja rašo: “Prozos kūrinius periodinė
je spaudoje pradėjo skelbti 1946. 
Aps. rinkinyje “Pavasaris” (1950) 
pavaizdavo klasių kovą kaime, at
skleidė valstiečių polit. brendimą 
kolūkių kūrimo metu, vadavimąsi iš 
religinių prietarų ir savininkiškų 
įpročių. Feljetonų rinkiniuose “Pir
tis” (1954) ir “Medinė boba” (1965) 
grotesko ir ironijos priemonėmis de
maskavo kunigų veiklą, išjuokė velt
ėdžius karjeristus, apsimetėlius, 
burž. nacionalistų politinį avantiū
rizmą, kartų parodydamas, kaip ta- 
ryb. metais pasikeitė valstiečio bū
das ir pasaulėžiūra ...” Rinkinys 
“Seni pažįstami (1959) skirtas kai
mo žmogaus sąmonės poslinkiams 
komunistinėje santvarkoje. Prieš mir
tį išleido apsakymų rinkinį “Mąstan
tis individas”. Nekrologo autorius A. 
Baltrūnas cituoja velionies pareiški
mą: “Neapykanta klasiniam priešui 
— štai kas mane paskatino dirbti 
literatūrinį darbą. Apskritai, mano 
išmanymu, kūrybos dievas, jos šalti
nis yra laisvė, kova, meilė ir neapy
kanta. Kai šito nėra — tada tikroji 
kūryba užleidžia vietą rašinėjimui, 
tuščiažodžiavimui, tada prasideda ra
šytojo kaip kūrėjo mirtis”. Atrodo,
A. Pakalnis jau seniai merdėjo, nes 
laisvės šaltinio savo kūrybai neturė
jo nuo pat jos pradžios 1946 m.

NEPRIIMA LINŲ
Biržų rajone šiemet neblogai už

derėjo linai, bet biržiečiai susilau
kia nemažų problemų, kai juos nu
veža į Panemunėlio linų fabriką. 
Daug linų atmetama ir grąžinama 
net be oficialiai surašyto akto. Kai 
juos vėl kitą dieną nuveža fabrikan, 
tie patys linai būna priimami. Rajo
no liaudies kontrolės komiteto pirm.
B. Pšalgauskas ir “Biržiečių žodžio”
redakcijos skyriaus vedėjas B. Kazi- 
tėnas “Tiesos” 238 nr. pateikia kur- 
jozinį atsitikimą: “Rugsėjo 12 dieną 
iš Nausėdžių kolūkio nepriimta Pa
nemunėlyje beveik dvi tonos stiebe
lių, motyvuojant, kad apie 20% jų 
atsiklojėję, per didelis pėdo iš- 
tęstumas. Vairuotojas nepatingėjo, 
tuos pačius stiebelius išsyk nuvežė į 
Ukmergės Linų fabriką, kur juos be 
kliūčių priėmė ir įvertino pirmu nu
meriu. Nemanytume, kad ukmergie
čiai neatskiria, kur prasta žaliava. 
Matyt, Panemunėlio Linų fabrike 
įvesta sava, bendrų reikalavimų ne
atitinkanti tvarka.” V. Kst.

Charlie Satkevičius, sekr. Aldona Ši- 
monėlienė, ižd. Regina Aulinskaitė, 
parengimų vadovė Kristina Augai- 
tienė, jaunimo reikalams bei kores
pondente Rūta-Ona Šiūlytė.

Sekančios pamaldos ir Lietuvos 
Kariuomenės šventės minėjimas 
įvyks lapkričio 27, sekmadienį 1 v. 
p.p., Latvių Namuose, 30 Murray St.

Rūta-Ona šiūlytė

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 

Pietų

KLB Kalgario apylinkės valdyba, kuri uoliai prisidėjo prie jaunimo stovyklos surengimo Vakarų Kanadoje. Iš 
kairės: E. Krausienė, pirm. A. Šukys, K. Dubauskas, S. Noreika, J. Dubauskienė, A. Vyšniauskas A. Dudaravičius

pi Hmo ji OiCns
Bostono Lietuvių 
Bendruomenės 
jaunimo sekcija rengia

Programoje: įspūdinga vakarienė, garsus astuonių asmenų orkestras. 
Bilietų kaina: įskaitant vakarienę, gėrimus ir šampaną — $26 asmeniui. Bilietai 

'k* 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!

S HAMILTON^
KLK MOTERŲ DR-JOS Hamilto

no skyrius metinę savo šventę ren
gia gruodžio 11, sekmadienį, parapi
jos salėje. 11 v. Mišios — Draugijos 
intencija. Po Mišių — agapė ir pa
skaita. Narės, kurios turi tautinius 
drabužius, prašomos jais pasipuošti, 
nes pamaldose dalyvausime su vėlia
va. Kviečiame nares ir visas parapi
jos moteris gausiai dalyvauti.

Valdyba

LIETUVIŲ ŠACHMATININKŲ 
KLUBAS pradėjo šios žiemos sezo
ną lapkričio 13 d. įvykusiame susi
rinkime, kuriame peržiūrėjo pra
ėjusių metų veiklą, aptarė ateities 
planus ir išsirinko naują valdybą, 
į kurią įeina: Vytautas Leparskas 
-— pirmininkas, Petras Latauskas — 
vicepirmininkas, Rimas Trumpickas 
— sekretorius-iždininkas.

Praėjusių metų turnyre A gru
pėj I vietą ir A. Tėvelio taurę lai
mėjo L. Koperskis, o B grupėj I 
vietą ir klubo taurę laimėjo H. Šva
žas. Visiems nariams, kurie mus per 
ištisus metus globojo, o ypač ponui 
L. Koperskiui, kurio rezidencijoj 
buvo suruoštas užbaigtuvių balius, 
nariai viešai padėkojo.

Šiems metams gautos nuolatinės 
klubo patalpos-kambarys DaugiakuI- 
tūriame Centre, 35 Catharine St. 
South (Jackson kampas). Klubas bus 
atdaras kiekvieną sekmadienį nuo 
1 v. iki 5.45 v.p.p., kur kiekvienas 
galės kada kam patogiau ateiti ir 
sužaisti turnyrines bei draugiškas 
rungtis. Turnyras prasidėjo lapkri
čio 20 d. ir truks iki pavasario, taip 
kad ir vėliau įstoję turės laiko už
baigti.

Kviečiame visus šachmatų mėgė
jus, jaunus ir vyresnius, įstoti na
riais arba nors apsilankyti, pasisve
čiuoti bei pažaisti šachmatais. Kava 
pas mus bus visuomet karšta, o 
draugiškumas šiltas! Informacijas 
teikia Vyt. Leparskas tel. 549-8465 
arba P. Latauskas tel. 549-4266.

V. Leparskas
PRIEŠKALĖDINĮ LAIMĖS RA

TĄ ruošia žūklautojų ir Medžiotojų 
Klubas “Giedraitis” gruodžio 17, 
šeštadienį, lietuvių parapijos salė
je. Pradžia — 19 v. Įvairūs laimėji
mai. Kavutė ir kiti gėrimai.

Šį rudenį buvo surengti įvairūs 
mūsų klubo šaudymai. Molinių lėkš
čių šaudyme Ontario pirmenybėms 
išsirikiavo sekančiai: Albertas Kont

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 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. paskolą drauda. 
Nemokamas pilnas čekiu patarnavimas. 
Kapitalas — virš $9,000,000.

rimas ir Vytautas Svilas. Mūsų klu
bo narių šaudyme iš 16 jardų I v. 
gavo Algis Kontrimas, II V. Svilas 
ir III Albertas Kontrimas. Iš to
limesnių nuotolių — Algis, Alber
tas Kontrimai ir Ričardas Svilas. 
Dvidešimt antro- kalibro šaudyme 
laimėtojai taip išsirikiavo: R. Svi
las, A. Buinys, V. Svilas. To paties 
kalibro šaudyme jaunių pirmuoju 
tapo E. Povilauskas, moterų — St. 
Petkevičienė. Valdyba yra dėkinga 
Danutei Bobinienei už talką klu
bui. . Valdyba

DIENRAŠTIS “THE SPECTATOR” 
š.m. lapkričio 8 d. išspausdino ve
damąjį — “Dviveidė rusiška meška”, 
kuriame rašo apie riaušes Vilniuje. 
Dienraštis pažymi, kad pasipriešini
mai okupantui Lietuvoje įvyko taip 
pat 1940, 1956 ir 1972 m. m. Tačiau 
tankai ir kareiviai, užėmę Rusijos 
satelitus — 1956 m. Vengriją ir 
1S68 m. Čekoslovakiją, dabar dar 
kartą užslopino neramumus Vilniaus 
gatvėse. Tas rodo, kad Rusija ir to
liau dėvi dvi kaukes: užsienyje “ne
šančios” laisvę, viduje — prispaudė- 
jos.

Atrodo, kad tai buvo pirmas kar
tas, kad 150.000 tiražą turintis dien
raštis Hamiltone taip aiškiai pasi
sakė Lietuvos laisvės tema. Malonu 
būtų, kad jis susilauktų kuo dau
giausia padėkos laiškų iš Hamiltono 
bei Kanados lietuvių. Dienraščio ad
resas: The Spectator, 44 Frid St., 
Hamilton, L8N 3G3 (Letters to Edi
tor).

KLB HAMILTONO APYL. VAL
DYBA prie parapijos salės ir Jau
nimo Centro įtaisė skelbimams len
tas. Organizacijos visus pranešimus 
ir skelbimus prašomos segti tik len
tose.

MIRĖ A.A. JONAS BURINSKAS, 
eidamas 86 m. Palaidotas iš angliko
nų šventovės. Velionis buvo anksty
vesnės kartos ateivis.

APYLINKĖS VALDYBA kviečia 
visus hamiltoniečius dalyvauti ka
riuomenės šventėje ir tuo pagerbti 
mūsų karius, kovojusius už Lietu
vos laisvę.

RAMOVĖNŲ visuotinis susirin
kimas buvo labai negausus. Aptar
ti einamieji reikalai, o valdyba pa
likta senoji. K. B.

• Kas daug gauna, o mažai duo
da, priklauso Skrudžo giminei

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ..........6%
santaupas .........................7%
term, depozitus I m. 8 % %
pensiją fondas ............ 8’/2%
IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 11% 
nekiln. turto pask.......9% %

M

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

Delhi - Tillsonburg, 
Ontario

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ rengiama lapkričio 26, šeš
tadienį, 7 v.v., Delhi lenkų salėje, 
234 Main St. Programoje: Stepo Ja- 
kubicko paskaita ir žuvusių už Lie
tuvos laisvę pagerbimas, Toronto 
mergaičių trijulės “Vasaros garsai” 
dainos, šokiai, bufetas, užkandžiai. 
Šventę rengia ir visus dalyvauti 
kviečia DLK Gedimino šaulių kuopa. 
Šauliai minėtos šventės dieną, t.y. 
lapkričio 27, organizuotai su vėlia
vomis dalyvaus 10 v.r. pamaldose 
Delhi lietuvių Šv. Kazimiero šven
tovėje. Kor.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju KLK Moterų 

Draugijos Delhi skyriui, visiems gi
minėms ir draugams, kurie mane 
sergančią lankė Viktorijos ligoninė
je Londone ir namie, atsiuntė gėlių, 
dovanėlių, kortelių, skambino telefo
nu ar kitaip reiškė susirūpinimo ar 
užuojautos. Labai ačiū visiems —

Monika Povilaitienė

St. Catharines, Ont.
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA 

bus renkama gruodžio 4 d. tuoj po 
pamaldų Tėvų pranciškonų vienuo
lyno patalpose. Būtų gera, jei visi 

; lietuviai tą dieną susirinkime da
lyvautų, nes ateinančiais metais su
eina 60 metų nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo. Tai reiktų 
stipriai iškelti ir kanadiečių visuo
menėje.

Valdybos posėdis įvyko lapkričio 
17 d. Jame išryškėjo ypatingai ge
ra ir darni šių metų veikla. Veikia 
mokykla, ižde yra apie $1000, Tau
tos Fondui jau surinkta per $630.

KARE ŽUVUSIŲ KANADIEČIŲ 
DIENOS iškilmėse prie karių pa
minklo šiemet dalyvavo lietuviai, 
latviai, estai ir padėjo vainikus. 
Vainiką padėjo ir ramovėnų organi
zacija. Taip pat dalyvavo ukrainie
čiai, čekai, lenkai ir vengrai. Daugu
mą sudarė vietiniai kanadiečiai, ve
teranai, kariai bei įvairios organi
zacijos. Buvo padėta apie 30 vaini
kų. Šioje oficialioje kanadiečių šven
tėje pirmą kartą dalyvavo ir naujie
ji ateiviai.

PAVERGTŲ TAUTŲ ORGANIZA
CIJOS politinių reikalų patarėjas 
prof. V. Fic nuvyko Otavon ir daly
vavo Kanados premjero Trudeau su
ruoštuose pietuose parinktiems uni
versitetų profesoriams. V. Fic įteikė 
premjerui savo paruoštą 200 pus
lapių memorandumą apie žmogaus 
teisių pažeidimus Sovietų Sąjungo
je. Kor.

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

JA Valstybės
VLIKo SEIMAS gruodžio 3-4 d.d. 

įvyks Floridoje, St. Petersburgo lie
tuvių klube ir “Happy Dolphin” 
viešbutyje. Pranešimus padarys VLI
Ko tarybos pirm. V. Vėbraitė, val
dybos pirm. dr. K. J. Valiūnas, Tau
tos Fondo tarybos ir valdybos — L 
Gasiliūnas, Kanados TF atstovybės 
pirm. J. Vaičeliūnas, Toronto TF 
atstovybės pirm. A. Firavičius. Dvie
jų dalių paskaitą “Lietuvos valsty
bingumo apraiškos ir formos” skai
tys prof. dr. B. Kasias ir prof. dr. A. 
Štromas. Pirmasis kalbės apie pra
eitį, antrasis — apie ateitį. Vakarie
nės metu koncertinę programą at
liks sol. P. Bičkienė. Seimą užbai
giančios pamaldos bus gruodžio 4, 
sekmadienį, 4 v.p.p., su prel. J. Bal- 
kūno pamokslu.

BUDĖTUVIŲ POBŪDŽIO DE
MONSTRACIJĄ Čikagos centre prie 
federacinės valdžios rūmų lapkričio 
4-5 d.d. surengė Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, talkon pasikvietusi ir lat
vių jaunimą. Budėtuvės buvo pra
dėtos penktadienį, 3 v.p.p., ir užbaig
tos šeštadienį 12 v. Dalyvavo dau
giausia studentai, dalindami dėme
sio žmogaus teisėms Belgrado konfe
rencijoje reikalaujančius atsišauki
mus. Plakatuose buvo reikalaujama 
laisvės Lietuvai, žmogaus teisių ger
bimo Sovietų Sąjungoje. Demonstra
cijos dalyviai sudegino raudoną So
vietų Sąjungos vėliavą. Čikagos vi- 
durmiestyje skambėjo lietuviškos ir 
latviškos dainos. Prie jaunųjų de
monstrantų prisijungė šauliai su sa
vo vadovu V. Išganaičiu, pora sava- 
norių-kūrėjų, grupė vyresnio am
žiaus lietuvių.

VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
spaudos pareigūno J. Strattnerio 
spalio 27 d. padarytu pranešimu, 
Pranui ir Algirdui Bražinskams ne
bus suteikta politinė globa, nes jų 
pabėgimas, kurio metu žuvo lėktuvo 
patarnautoja, yra pripažintas nepo
litiniu nusikaltimu. Departamentas 
imasi žygių P. A. Bražinskus ištrem
ti iš JAV, kur jie yra atvykę nele
galiai. VLIKo valdyba, tą pačią die
ną apsvarsčiusi P. A. Bražinskų pro
blemą, pasiuntė raštą JAV teisin
gumo departamentui. Jame pagrin
dine kaltininke nurodoma Sovietų 
Sąjunga, sulaužiusi su nepriklauso
ma Lietuva pasirašytas sutartis, Pa
baltijį savo įtakon gavusi iš nacių 
valdomos Vokietijos, jį vėliau oku
pavusi, sunaikinusi trečdalį lietuvių 
tautos. Jeigu nebūtų buvę šių įvy
kių, P. A. Bražinskams nebūtų rei
kėję nukreipti sovietinį lėktuvą Tur- 
kijon.

ČIKAGOS PEDAGOGINIO LI
TUANISTIKOS INSTITUTO rekto
rium dėstytojų tarybos posėdyje lap
kričio 5 d. buvo išrinktas dr. Jonas 
Puzinas. Posėdyje taipgi sudaryta 
speciali komisija tirti priežastims, 
dėl kurių augštesniųjų lituanistinių 
mokyklų abiturientai institutan atei
na be pakankamo paruošimo litua
nistinėje srityje. Pirm. V. Liulevi- 
čiaus vadovaujamoj komisijoj yra 
S. Petersonienė ir kun. J. Vaišnys, 
SJ. Lietuvių Moterų Federacijos Či
kagos klubas, vadovaujamas M. Mar
cinkienės, paskyrė $300 premijoms, 
kurios bus įteiktos goriausiems ins
tituto absolventams jų išleistuvėse 
1978 m. sausio 14 d. Jaunimo Centre.

Argentina
KAUKIŲ BALIŲ spalio 1 d. Bue

nos Aires Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje salėje surengė naujai 
įsteigta skautų grupė “Klaipėda”, tu
rinti du pogrupius: mergaičių Bi
rutės su vadove Monika Baršauskai- 
te, berniukų Romo Kalantos su va
dovu Tristanu Simanausku. Bendro
sios “Klaipėdos” grupės vadovė yra 
Marytė Barzdžiūtė. Kaukių baliuje 
buvo lietuviškų patiekalų, skautų 
darbelių parodėlė. “Klaipėdos” skau
tai jau yra surengę laužą SLA patal
pose, planuoja skautišką stovyklą.

Brazilija
LIETUVIŠKĄ ŠEIMOS ŽIDINĮ 

Sao Paulo mieste sukūrė Arletė Dy- 
lytė ir Jonas Silickas. Jungtuvių ap
eigas spalio 14 d. V. Zelinos švento
vėje atliko prel. Pijus Ragažinskas. 
Abu jaunieji yra buvusieji “Žilvi
čio” tautinių šokių grupės nariai.

METINĖ ROŽINIO ŠVENTĖ Sao 
Paule, šv. Kazimiero šventovėje, at
švęsta spalio 9 d. Mišias su šiai pro
gai skirtu pamokslu atnašavo kun. 
P. Urbaitis, SDB, giedant “Aušros” 
chorui. Po pamaldų įvykusiose su
neštinėse vaišėse pagerbtas dr. Vy
tas Kiaušas, Australijos lietuvis gy
dytojas, išvykstantis į Amazonijos 
džiungles talkinti misijonieriui kun. 
F. Bendoraičiui, kuris taip pat yra 
gydytojas, specialiu laivu lankantis 
ligonius. Išleistuves surenfgė nese
niai įsteigtas parapijos šaipos rate
lis.

Kolumbija
RELIGIJOS VARŽTUS sovietų oku

puotoje Lietuvoje spalio 12 d. laido
je atskleidė Bogotoje leidžiamas 
dienraštis “El Tiempo” J. A. Gome- 
zo vedamuoju “Tikėti į Dievą Lie
tuvoje yra nusikaltimas”. Autorius 
rašo apie mums gerai žinomus fak
tus, kad kunigai savo darbui turi 
gauti specialų leidimą, kad dalis 
vyskupų ir kunigų yra išjungti iš 
pastoracijos, kad jaunimui dėl reli
ginių įsitikinimų gali būti užkirstas 
kelias į augštąsias mokyklas.

Australija
DAIL. LEONĄ URBONĄ spalio 

30 d. ištiko skaudi automobilio ne
laimė. Sprogus padangai, jis prara
do savo automobilio kontrolę, į ku
rio užpakalį tada atsitrenkė kitas 
autovežimis. L. Urbonas buvo iš
mestas ant kelio, o jo automobilį vi
siškai sudaužė sunkvežimis. Sąmonę 
L. Urbonas atgavo tik Bowral sri
ties ligoninėje, kur buvo konstatuo
tas kelių šonkaulių sulaužymas. Sun
kesnio sužeidimo pavyko išvengti.

PAVERGTŲ TAUTŲ P. AUST
RALIJOS komitetas, vadovaujamas 
ukrainiečio pirm. Pasiczynskio, spa
lio 1 d. rytą surengė demonstraciją 
Adelaidėje, skirtą sovietinės Spalio 
revoliucijos šešiasdešimtmečiui. Su 
sovietinius žiaurumus atskleidžian
čiais plakatais tūkstantis demonst
rantų žygiavo iš Elderio parko į 
Viktorijos aikštę, jų tarpe ir apie 
100 lietuvių. Praeiviams buvo dali
nami komiteto atsišaukimai, išryški
nantys tikrąjį Sovietų Sąjungos vei
dą. Kalbėtojų eilėse buvo liberalų 
atstovė parlamente J. Adams. Susi
rūpinimą baltiečiams kelia Austra
lijos parlamento rinkimai gruodžio 
10 d. Pasak Australijos spaudos, jei
gu juos laimės G. Whitlamo darbie- 
čių partija, vėl bus oficialiai pripa
žintas Pabaltijo įjungimas į Sovietų 
Sąjungą.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGOS tarybos suvažiavime spalio 
29 d. Mančesteryje dalyvavo 32 sky
rių bei organizacijų atstovai. Pa
grindinę veiklos apžvalgą padarė ta
rybos pirm. A. Kučinskienė, o kiti 
kalbėtojai palietė atskiras veiklos 
sritis. Ypatingas dėmesys šį kartą 
teko Britanijos lietuvių jaunimui. 
Vienbalsiai nutarta jaunimo atsto
vus įjungti į DBLS skyrių ir or
ganizacijų valdybas, kad būtų iš
siauginta pamaina ateičiai. Lietuvos 
laisvinimo temomis kalbėjo dr. A. 
Štromas, pasisakydamas už didesnę 
politinę akciją išeivijoje ir teigda
mas, kad visas 100% Lietuvos gy
ventojų, įskaitant ir tautines mažu
mas, nori jos nepriklausomybės.

Lenkija
NAUJOJI CENTRINĖ PUNSKO 

VALSČIAUS MOKYKLA spalio 29 
d. atidaryta Punske. Ši vidurinė jau
nosios kartos mokymo bei auklėji
mo įstaiga su lenkų ir lietuvių dės
tymo kalbomis pavadinta buvu
sio Lietuvos kompartijos I sekreto
riaus A. Sniečkaus vardu. Mokyk
los atidaryme kalbėjo Punsko vals
čiaus lenkų kompartijos komiteto I 
sekr. J. Gasperavičiaus, Suvalkų vai
vadijos švietimo ir auklėjimo vado
vas L. Bartosiakas, iš Vilniaus at
vykęs švietimo “ministeris” A. Rim
kus. Moksleivių vardu padėkos žodį 
tarė J. Romanovskis. Vilniečių dele
gaciją, be A. Rimkaus, sudarė: kom
partijos ck mokslo ir mokymo įstai
gų skyriaus vedėjo pavaduotojas G. 
Manzurovas, Lazdijų rajono kom
partijos komiteto I sekr. K. Ston- 
celis, A. Sniečkaus našlė M. Boro- 
donaitė, sūnus Vladas, sesuo G. Gu
žienė ir Vilniaus mokytojų namų 
liaudies instrumentų ansamblis. Mo
kyklos atidarymo dalyvus su A. 
Sniečkaus gyvenimu bei veikla su
pažindino jo našlė. Koncertinę pro
gramą atliko minėtasis vilniečių an
samblis ir Punsko mokyklos savi
veiklininkai. Naujasis mokyklos pa
statas yra trijų augštų, turi bendra
butį mokiniams, šalia jo statomas 
namas mokytojams, bus pastatyta 
sporto salė, įrengtas stadijonas. 
Naujoji mokykla pakeičia senąją 
lietuvišką vidurinę mokyklą, statytą 
prieš porą dešimtmečių.

Vokietija
HAMBURGO LIETUVIŲ MOTE

RŲ DRAUGIJA nutarė įsteigti lie
tuvišką knygynėlį, kuriuo galės nau
dotis visi šiaurinės Vokietijos lietu
viai. Draugija prašo viso pasaulio 
lietuvius siųsti atliekamas knygas 
šiuo adresu: Dr. L. Pascheit, Neu- 
meustesche Str. 1, 2000 Hamburg 
13, W. Germany. Draugijos patalpo
se, Holzdamm 22, Hamburg 1, kiek
vieną trečiadienį repetuoja Gražinos 
Kilaitienės vadovaujamas choras ir 
tautinių šokiu grupė su savo vado
ve Elena Baliuliene. E. Banevičie
nės korespondencijoje, kuri buvo pa
skelbta “Europos Lietuvio” spalio 
18 d. laidoje, rašoma: “Draugija no
rėtų susirašinėti su jaunąja Pakštai- 
tės ir Sakadolskio pora, kurių pui
kios vestuvės buvo paminėtos E. Lie
tuvyje (Nr. 31). Kas žino jų ad
resą?”

VĖLINIŲ PROGA kapelionas kun. 
Br. Liubinas lapkričio 2 d. lankėsi 
Schwetzingene ir atnašavo Mišias 
8591 LS kuopos salėje. Po pamal
dų buvo aplankyti buvusių šios kuo
pos narių bei kitų lietuvių kapai vie
tinėse kapinėse. Kaiserslauterno lie
tuviai mirusius tautiečius prisiminė 
su kun. Br. Liubinu lapkričio 6 d. 
pamaldomis vietinėje vokiečių šven
tovėje. Kaiserslauterno kapinėse yra 
apie 50 lietuvių kapų. Juos aplankė 
būrelis tautiečių, kiekvieną kapą 
švęstu vandeniu pašlakstė kun. Br. 
Liubinas. Vėlinių iškilmę jis užbai
gė pamokslu apie mirtį ir amžiną 
gyvenimą. Miesau LB apylinkėse 
lietuviai per Vėlines lankė tautie
čių kapus Bruchmuehlbacho, Mie
sau, Schoenenbergo bei kitų kaimy
ninių vietovių kapinėse. Lietuvių 
kapai buvo papuošti degančiomis 
žvakutėmis.



APKLAUSA TORONTE 
lapkričio 28, pirmadienį, ir lapkričio 29, antradienį, 
“Holiday Inn” viešbutyje, 89 Chestnut St. (miesto centre)

VIEŠI POSĖDŽIAI
8 v. vakaro iki 10.30 v. vakaro

Visuomenė yra kviečiama pateikti savo pažiūras į Kana
dos vienybę posėdžiaujančiai komisijai per abu vakarus. 
Nuo 9 v. ryto iki 6 v. vakaro per abi dienas komisija pri
iminės organizacijų pareiškimus.

Task Force Commission 
on Canadian de 1’unite

Unity canadienne

Ši komisija yra pasiruošusi išklausyti nuomones tų organizacijų ir asmenų, kuriems 
specialiai rūpi geresnė Kanada.

Asmenys, kure nori pareikšti savo nuomones minėtai komisijai, bet negali atvykti 
į viešus posėdžius, prašomi atsiųsti savo pareiškimus raštu:

Task Force on Canadian Unity, 
Box 1138, Station B, 
Ottawa, Ont. KI P 5R4

Komisija pasistengs apžvelgti visas nuomones, prieš pateikdama savo rekomen
dacijas Kanados vyriausybei.

Komisijos ko-pirmininkas John Robarts ir Ontario atstovas dr. John Evans ateityje 
aplankys ir kitus Ontario centrus. Smulkesnių informacijų teirautis Toronto įstai
goje (416) 966-7524 arba 966-5594.

Komunistu infiltracija pmhęsimmįsbr^įujos

RIMAS AMALVISKIS

Brazilijos karo ministeris gen. 
Silvio Frota buvo numatomas 
kaip stipriausias kadnidatas į 
Brazilijos prezidentus ateinan
čių metų rinkimuose. Deja, tu
rėjo aštrių susikirtimų su prez. 
E. Geisel ir buvo pašalintas iš 
pareigų. Ta proga gen. S. Frota 
paskelbė raštą, kuriame iškelia 
skaudžias priežastis, nulėmusias 
jo pašalinimą.

Sutraukiant mintis, nesutari
mo priežastys buvo sekančios.

“Esu kilęs iš neturtingos šei
mos. Mano svajonė buvo — tap
ti kariu. Per 50 metų karinės 
tarnybos garbingai laikiausi 
krikščioniškos moralės dėsnių. 
Sąžiningai, su meile ir pagarba 
tarnavau tėvynei. Sunkiausiose 
valandose neapleidau teisingu
mo ir pasitikėjimo Dievu. Da
bar jaučiu moralinę pareigą pa
skelbti viešumai visą eilę netei
singų valdžios veiksmų, kurių 
pasekmės nepramatomos. As
muo, atsakingas už kraštą, yra 
apsuptas eilės patarėjų, kurie 
traukia į vis didesnes klaidas. 
Mano moralinė pareiga ir prie
saika tėvynei verčia visa tai pa
skelbti viešumai:

— Santykiai su kom. Kinija 
pažeidžia mūsų revoliucijos 
principus.

— Kubos Įsileidimas į Ameri
kos Valstybių Organizaciją rodo 
simpatiją diktatoriui, vykdan
čiam terorą ir komunistinę in
filtraciją.

— Pasiskubinimas pripažinti 
komunistinę Angolos vyriausy
bę teikia jai nepelnytą prestižą.

— Balsavimas prieš Izraelį 
Jungtinėse Tautose — aiškus 
pataikavimas sovietams.

— Brazilijos internacionalis
tų įsikūrimas Paryžiuje ir plati
nimas BraziUjoje jų žurnalo, 
skelbiančio nepasitikėjimą kraš
to tvarka ir mus vaizduojančio 
pasauliui kaip bestiais tortura- 
dores (žvėriškais kankintojais), 
demoralizuojančio valdžią.

— Nusikalstamas palanku
mas komunistinei infiltracijai. 
Toleruojama kairiųjų propa
ganda spaudoje, studentijoje, 
vyriausybės organuose.

— Net 97 veiklūs komunistai 
dirba ardomąjį subversyvų dar
bą valdžioje.

— Žlugdoma privatinė inicia
tyva ekonominėje krašto srity
je nesuderinamai su demokra
tinėmis laisvėmis ir laisva eko
nomika. Mes tampame panašūs 
Rytų Europos kraštams.

— Nereaguojama į korupci
nius pasireiškimus krašto admi
nistracijoje. Tai kelia abejonių 
valdžios teisingumu.

— Kairiųjų grupės, prisiden
gusios demokratijos simboliu, 
vis giliau įsiskverbia į valdžios 
sferas ir ruošia dirvą komuniz
mui. J

— Jau įvykdytas valstybinis 
kapitalizmas — krašto ekonomi
jos tironas, kuris yra nelaimė ir 
laisvės sunaikintojas.

— Esant tokiai padėčiai, ži
nodamas mano pažiūras, valsty
bės prezidentas pasiūlė man at
sistatydinti. Nesutikau. Buvau 
atleistas.

— Laikau pareiga tai pa
skelbti kariuomenei ir tautai
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nienė užsimanė arkliuku pasivažinė-IR AŠ TAIP SAKAU . ..

šiemet “Gimtajame Krašte” kar
tas nuo karto sučiulba linksmos po
relės. To propagandinio laikraštu
ko nr. 35 laidoje pasiskardeno kana- 
diškiai Stela ir Jurgis Aleliūnai — 
tabako ūkio savininkai. Kaip pasitu
rintieji žmonės, šitie jau pirštais la
šinių nevalgė ir žmonių Lietuvoje 
nejuokino kaip tai darė p.p. Stepo
navičiai. Aleliūnams Lietuvoje žadą 
atėmė ne alaus statinės ir klėties 
lentynų turinys. Aleliūnienė pirmo
ji šūktelėjo: “žiūriu — karvės žolėj 
ligi pilvo”.

Kaip sau norit, o dalykas rimtas. 
Rusai suvalgo ne tik šias jsiganiu- 
sias Lietuvos karvutes, bet dar ir 
šimtus tūkstančių tonų jautienos 
perkasi iš Argentinos, Australi
jos..., tų “badaujančių” kapitalis
tinių kraštų.

Aleliūnas, kaip senas gaspadorius, 
pridėjo: “Kur tik matėm — žemės 
nusausintos, nebėra jokių balų, 
klampynių”. Ir aš taip sakau: nebė
ra pelkių, klampynių, išskyrus vie
ną nepabaigiamą klampynę: rasai 
laivais veža ir veža kviečius iš Ka
nados, Australijos, kad apgintų nuo 
bado bent proletariško rojaus komi
sarus. Tuo tarpu caristinė Rusija 
sugebėjo Ukrainos kviečiais užvers
ti visą Europą.

Aleliūnas giriasi, kad jo žmonos 
giminaitis Dūkšte už “butą su ge
riausiu aptarnavimu moka 8 rublius 
mėnesiui”. Ką čia perdaug girtis, 
kiekvienas gerai žinom, kad Lietu
voje dabar yra daug tokių, kurie už 
butą su “geriausiu aptarnavimu” vi
sai nieko nemoka. Būtų didžiai nau
dinga, kad Į itų patarnautojų skaičių, 
bent keliems mėnesiams, pakliūtų 
abu Aleliūnai. Tada jiems Kanados 
tabakais bematant rožėmis pražydėtų.

Aleliūnai matė kaip Lietuvoje 
miškai išretinti, lyg darželiai, keliai 
tokie puikūs, kad ir nenorėdamas tu
ri bėgti. Žmonės labai turtingai gy
vena, net iš Raguvos gėrybių atve
žė.. .

Ir aš sakau: pašėlusi pažanga. Va? 
žiuodami į svečius žmonės net iš Ra
guvos turi su savim maistą temp
ti... Pirmyn, vergai nužemintie
ji .. . Bet dabar su šituo internacio
nalu turim užsičiaupti. Sibiru kve
pia. Nuo šių metų gegužės 27 d. 
įvestas naujas himnas Sovietijoje, 
kuris prasideda šitaip: “Laisvųjų 
respublikų sąjunga amžiams, tvir
čiausiai Didžiosios Rusijos subur
ta ...” Vergų daugiau nebėra, šeši 
patys gramozdiškiausi punktai su ru
sais ir Leninu.

Na, bet kur mes nutarškėjom? 
Aha. Susižavėjusi nepaprasta pa
vergtos Lietuvos pažanga, p. Aleliū- 

šiuo kritišku momentu, gresian
čiu sugriauti Brazilijos demo
kratiją ir fatališkai uždėti sun
kius marksistinio totalitarizmo 
pančius.

— Kai desperacijoje visų iš
blyškę veidai bus aplieti karčiu 
nelaimės prakaitu, nenoriu būti 
apkaltintas, kad generolas Sil
vio Frota neperspėjo apie gre
siančią, artėjančią nelaimę”.

ti. “Įsisėdęs žmogus Į ratelius — 
tuk, tuk, tuk”. Gal to nelemto naujo 
himno įtakoje p.p. Aleliūnai kolcho
ze nerado nė nupiepusio kuino. Ir 
taip socialistinį rojų teko apleisti be 
tuk, tuk, tuk . ..

Bet jeigu arkliuko nerado, tai už
sisėdo pajodinėti ant Kanados dypu- 
kų: Subėgo ponai dipukai — na
mai kaip ant mielių, iš nešvarių pi
nigų. Dabar ne vieną sąžinė kamuo
ja: pasigeria, protas ima maišytis”. 
Ir aš taip sakau: kas neturi ką mai
šyti, tas maišosi ten, kur jam iš vi
so nedera maišytis.

S. Aleliūnienė su pagrindu ant dy- 
pukų supyko: “Pagalvokit, ar ne 
juokas? Išnešėt kudašių su pinigi
nėm — “vaduojam Lietuvą”. Renka 
pinigus Lietuvos “vadavimo” fondui 
ir baliavoja”.

Ir aš taip sakau: besarmačiai tie 
Kanados dypukai. Baliavoja, o kad 
ponią Aleliūnienę pasikviestų į ba
lių — nė vienas nesusipranta. Supy
kusi nuvažiavo į Lietuvą, tai ir ga
vot visi per žabtus — kaip žemaičiai 
sako.

Pajodinėjęs ant dypukų, Aleliū
nas sako: “Skaitau naują Tarybų Są
jungos Konstitucijos projektą. Kaip 
mes suprantam — geriausia konsti
tucija pasaulyje”.

Na, bet šitoj vietoj tai jau su po
nu, atsiprašau, draugu Aleliūnu aš 
visai nesutinku. Geriausia pasaulyje 
konstitucija yra “mokytojo” Stalino. 
Tik tas netikėlis eretikas Chruščio
vas išmetė Staliną į Kremliaus pa
tvorį, o generalisimus Brežnevas pa
siuntė į šiukšlyną ir Stalino konsti
tuciją. Na, bet jeigu draugas Ale
liūnas sako, kad Brežnevo konstitu
cija yra geriausia pasaulyje, aš nu
tyliu. Aleliūnas geriau žino. Auginti 
tabaką ir skaityti koništitueiją yra 
labai keblus dalykas. Raudonosios 
bacilos gali persimesti į tabaką ir... 
neišvengiamas bankrotas. O tada — 
negi važiuosi į socialistinį rojų. Ten 
gera niekus paplepėti, bet gyventi 
tai nė Aleliūnas nenori. Dypukas

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (priei Lietuvių 
Namus) »Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

• Gyvos idėjos prasmė yra būti ne 
archyviniu idėjų sandėliu, o šviesa, 
žadinančia Į tiesą ir gėrį. J. GIRNIUS

NAUJOJO MINISTERS PAREIŠKIMAI
Daugiakultūrių reikalų ministeris Norman Cafik 

apie etnines grupes ir Kanados vienybę
Lankydamasis Toronte, nau

jasis daugiakultūrių reikalų mi
nisteris N. Cafik pareiškė, kad 
daugiakultūriškumas yra pasto
vi vyriausybės politika, kad tai 
“absoliučiai pagrindinė politi
ka, laikanti kraštą vienybėje”.

Kalbėdamas apie kultūrinius 
reikalus, N. Cafik pabrėžė: 
“Kultūros yra gyvi, alsuojantys 
dalykai, nes žmonės nori juos 
išlaikyti. Ir jei mes išleistume 
bilijoną dolerių į metus, norė
dami tas kultūras sunaikinti, 
neįstengtume. Taip pat esu tik
ras, jog du ar penki milijonai 
dolerių jų neišsaugos. Tos kul
tūros gyvuoja, nes žmonės jų 
nori...”

Dėstydamas mintis apie savo 
vaidmenį vyriausybėje, N. Ca
fik sakė stengsiąsis būti etninių 
grupių nuomonės reiškėju, kad 
visuose vyriausybės sprendi
muose būtų respektuojama jų 
pozicija. Pvz. asmenų skyrimuo
se į visokias federacinės val
džios komisijas, institucijas ir 
t.t. turėtų 'būti neužmiršti ir et
ninių grupių žmonės.

Užsiminęs apie laisvę, nauja
sis ministeris tarė: “... jei lais
vė iš viso ką reiškia, tai mūsų 
atveju ji reiškia tai, kad mes 
Kanadoje turime teisę pasilai
kyti etninę savo kultūrą, ją puo
selėti savyje ir tapti savitais 
žmonėmis, kurie jaučiasi lygūs 
betkurioje grupėje, kaip lygūs 
dalininkai toje pačioje valsty
bėje, kuriai priklausome”.

“Yra asmenų, kurie nesu
pranta, kad esame dvikalbė ša
lis, kurią aš remiu visomis savo 
jėgomis, bet ji nėra dvikultūrė 
— ji yra daugiakultūrė valsty
bė. Nė viena kultūra šioje šaly
je nėra reikšmingesnė ar svar
besnė už kurią kitą. Ši vyriausy
bė ir pripažįsta esamą faktą uni
kaliu būdu. Mes esame pirmoji 
vyriausybė pasaulyje, priėmusi 
tokią mozaikinę politiką”.

Palietė ministeris ir Kanados 
vienybės klausimą. Jo manymu, 
“krašto vienybės klausimas nė
ra teisinis, o politinis ..., nes 
jokia valstybė negali išlikti vie
ninga, jeiigu ji to nenori. Tokia 
yra tikrovė ... Man nesvarbu 
ką kas sako, neišskiriant nė Re

"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.

ne Levesque’o. Jei Kanados gy
ventojai pradės suprasti, kad 
geriau yra būti dvikalbe valsty
be, daugiakultūrė valstybe, dir
bančia drauge; kad geriau yra 
ekonominiu, socialiniu, politi
niu, kalbiniu atžvilgiu; kad ge
riau yra kiekvienu kitu atžvilgiu 
ir blogiau atsiskyrus, — spren
dimas bus aiškus. Krašto vieny
bė yra kova už kanadiečių širdis 
ir mintis”.

Prancūzų adresu ministeris 
pareiškė:

“Tai santykių klausimas, 
kviečiantis prancūzus būti drau
ge su mumis, nes ir jiems bus 
geriau. Mes garantuojame, kad 
bus geriau. Norime, kad jie, to 
paties jausmo skatinami, pasi
liktų Kanadoje. Meskime šalin 
tos rūšies rūpesčius, baimes ir 
grįžkime į darbą, reikalingą at
kurti kraštui, kurį paveldėjom, 
kad jį galėtume palikti savo vai
kams”.

Naujasis Kanados daugiakultūrių 
reikalų ministeris NORMAN CAFIK

Europos lietuvių studijų savaitėje Kingswood Hali, Egham, Britanijoje.
PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

SPAUDA APIE ĮVYKIUS LIETUVOJE
“Antirusiškos demonstracijos 

Vilniuje”, “Smarkūs lietuvių 
protestai prieš rusus okupan
tus” ir panašiomis antraštėmis 
didieji Italijos dienraščiai “La 
Stampa”, “11 Tempo” ir kiti pla
čiai aprašė neseniai Lietuvoje 
įvykusias dideles demonstraci
jas prieš rusus Vilniuje. Tą ži
nią perdavė taip pat Vatikano^ 
radijas lietuviškoje laidoje, ita
lų radijas ir televizija.

“Lietuvos sostinėje Vilniuje,
— rašė didysis Romos dienraš
tis “II Tempo”, — spalio 10 die
nos vakarą įvyko didelės de
monstracijos prie sporto stadi- 
jono. Jau futbolo žaidynių me
tu tarp Vilniaus “Žalgirio” ko
mandos ir Smolensko “Iskros” 
žiūrovai pasipiktinusiai šaukė: 
“Rusai, grįžkite namo”, “Šalin 
rusai okupantai” ir panašiai, 
žaidynėm pasibaigus, lietuviai 
demonstrantai savo pyktį išreiš
kė, degindami policijos autove- 
žimius ir daužydami krautuvių 
langus. Tų didelių neramumų 
malšinti buvo iššaukti kariuo
menės daliniai, kurie kitą dieną 
jau nuo pat ryto, ginkluoti au
tomatiniais ginklais, budėjo 
miesto gatvėse ...”

“Šią informaciją Vakarų spau
dos korespondentam Maskvoje,
— rašė “II Tempo”, — perdavė 
disidentų atstovas medikas 
Aleksandras Podrabinek, kuris 
priklauso ‘Žmogaus teisių gyni
mo sąjūdžiui’. A. Podrabinek 
pats neseniai lankėsi Vilniuje 
ir vietoje patyrė apie įvykusius 
neramumus. Neramumai prasi

"Ar bedarbio pašalpos 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 į 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.

Dirbame su žmonėmis, 
kurie nori dirbti

Emploi et 
Immigration Canada

Bud Cullen 
Ministre

Employment and 
9 T Immigration Canada

Bud Cullen

dėjo futbolo žaidynių metu ir 
tęsėsi jom pasibaigus. Pikti žiū
rovų šūkiai prieš rusus buvo 
girdimi televizijos laidoje, kol 
ji nebuvo nutraukta. Žaidynėm 
pasibaigus, apie 21 vai. (Mask
vos laiku) 15.000 žiūrovų minia 
išsiliejo į miesto gatves ir pra
dėjo žaloti policijos auto maši
nas bei draskyti plakatus, skel
biančius rusų revoliucijos 60- 
čio sukakties minėjimus. Mili
cija, KGB agentai ir pagalbi
niai milicininkai bandė sulaiky
ti demonstrantus, suimdami la
biausiai pasireiškusius. Minia 
dar labiau įdūko ir bandė išva
duoti suimtuosius. A. Podrabi
nek žiniomis, tačiau nemaža lie
tuvių buvo nugabenti į policijos 
įstaigas. Keturiom dienom pra
slinkus Vilniuje vėl įvyko nera
mumai, tačiau apie juos nepa
vyko gauti tikslesnių informa
cijų”-

“II Tempo” korespondentas, 
baigdamas pranešimą, pažymi, 
kad sovietų disidentai, jų tarpe 
prof. Andriejus Sacharovas, ge
nerolas Petras Grigorenka ir 
naujasis “Amnesty Internatio
nal” pirmininkas rašytojas Jur
gis Vladimovas, pasiuntė prašy
mą auigščiausiam sovietui, kad 
numatoma amnestija Spalio re
voliucijos 60-čio proga būtų tai
koma ir visiem politiniam kali
niam. Sovietiniai disidentai taip 
pat pranešė, kad spalio 30-ji bu
vo paskelbta “Sovietų politinių 
kalinių diena”, kurios proga ne
maža suimtųjų pradėjo bado 
streiką. Mons. Kl. Razminas
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Kaip jau pačios antraštės rė
žiantis žodis sako, kalbėsime 
apie sportą. Kodėl ne, juk ir lai
kas tam palankus, nes ir didžio
sios kitų metų žaidynės Toron
te netaip jau toli. Tačiau, Re
daktoriau, nenukreipk šio raši
nio sporto skiltim Netiks. Ant
raštės bėgliai yra kiek kitokio 
profilio atletai, kuriuos nederė
tų skirti aktyvių sportininkų 
tarpan.

Dar iš Senojo Testamento per
gamentų lapų žinome, kad įvai
rūs mokesčių rinkėjai niekad 
nebuvo populiarūs savojoje vi
suomenėje. Net ir jų darbas 
kažkaip nebuvo piešiamas skais
čiomis spalvomis. Tai būta savo
tiškai suprastos profesijos, į ku
rią buvo žvelgiama lyg ir su ne
pasitikėjimu, gal net skers
akiuojama. Visdėlto tas užsiėmi
mas neišvengiamas, realybės 
reikalaujamas.

Patinka kam ar ne, bet jokia 
organizuota bendruomenė, jos 
veikla negali apsieiti be savų lė
šų, be nuolatinio biudžeto. Lėšos 
sudaro pagrindą, be kurio nega
li apsieiti betkurios civilizacijos 
organizacinis gyvenimas. Tai 
puikiai supranta ir dauguma 
mūsų pačių bendruomenės na
rių. Tačiau turime mažumą, ku
ri dėl vienokių ar kitokių įsiti
kinimų kažkodėl vengia prisidė
ti savuoju skatiku prie bendro
sios privalomos rinkliavos. Štai, 
šitoje vietoje ir susitinkame su 
mūsų bėgliais.

Neblogai pažįstamas tautietis 
jau nekartą skundėsi, kad savo 
laiku mielai įsipareigojo vieti
nei LB apylinkės valdybai sek
madieniais tuoj po pamaldų 
šventovės prieangyje rinkti kas
metinį solidarumo įnašą. Tikė
josi šimtaprocentinio saviškių

pritarimo ir pilno lietuviškosios 
pareigos supratimo.

Po kelių savaičių intensyvaus 
budėjimo prie staliuko su aiš
kiu užrašu apie renkamus įna
šus, susilaukus aiškiai nepa
kankamo dėmesio iš praeivių ar 
aplink besišnekučiuojančių 
bendruomenės narių (visi gi esa
me nariais, kitokių mūsų tarpe 
kaip ir nėra), teko pačiam kal
nui pasikelti ir žengti Mahome
to pusėn.

Čia ir prasidėjo trumpų ar il
gesnių distancijų bėgimai. Žiū
rėk, užkalbini būrelį bestovin
čių, iš vieno išprašai įnašą, bet 
kol surašai kvitą, kiti pokalbio 
dalyviai išsibėgioja. Taip ir ban
dai gaudyti po vieną. Bet ir čia 
bėgimai nesibaigia. Jei tik su
spėja pastebėti, kad nukreipei 
žvilgsnį ir skubi prišokti su pra
šymu, toks tuoj ir išnyksta už 
kampo ar įsimaišo į tirštesnį 
žmonių būrį.

Žaidynės, nevisai sportinio 
turinio ir dvasios, eina toliau. 
Bandai kalbinti atskirus indivi
dus, bet ir vėl nevisada sėkmė 
lydi. Net ir pažįstami stengiasi 
tavęs vengti, pereina kiton ko
ridoriaus ar salės pusėn, dedasi 
nepastebėję. Net ir autoaikštė- 
je greitu žingsniu nukulniuo
ja, vengdamas tave susitikti. 
Esama ir tokių, kurie su rinkė
ju bando derėtis, nors įnašas 
yra nustatytas, priimtas, sutar
tas, ir jo dydis tikrai nieko 
bendro neturi su rinkėjo norais. 
Šiuo atveju rinkėjas tėra tik 
laisvanoris techniškas darbuoto
jas, tenorįs savo įnašu prisidėti 
pries sėkmingesnio būtinų lėšų 
telkimo. Skaudu ir sunkiai su
prantama, kad turime minėto 
kalibro bėglių, kurie bendrajam 
darbui tik trukdo savo nesupra
timu ar tik ožišku užsispyrimu.

JAV Lietuvių Kunigų Vienybės metinio suvažiavimo dalyviai Putname, Conn., š.m. spalio 12-13 dienomis. Jų 
tarpe matyti keletas svečių pasauliečių. Suvažiavimas aptarė aktualiuosius sielovados klausimus

Stiprinti religinę veiklą išeivijoje
JAV lietuvių katalikų kunigų suvažiavimas š.m. spalio 12-13 d.d. Putname, Conn., 
iškėlė reikalų pradėti beatifikacijų arkiv. T. Matulionio, arkiv. M. Reinio, prof. Pr.

Dovydaičio ir prof. St. Šalkauskio

HAMILTONO “AUKURAS” KLEVELANDE
Rudenėjančio spalio 15, pa- 

geltusiems klevų lapams po ko
jų čežant, Klevelando “Žalgirio” 
šaulių kuopos pakviestas Hamil
tono “Aukuras” viešėjo čia su 
A. Norimo 2 veiksmų komedija 
“Klevų alėja”. Aktoriai — 4 vy
resniosios ir 5 jaunosios kartos. 
Nepailstančioji “Aukuro” reži- 
sorė E. Dauguvietytė - Kudabie
nė turėjo du nelengvus uždavi
nius: įjungti į darnų scenos ko
lektyvą vos pradedančius scenos 
meno entuziastus su lietuviško
jo žodyno ir tarsenos problemo
mis, o taip pat padaryti šį sce
nos veikalėlį priimtiną mūsų 
nors ir vidutinių reikalavimų 
žiūrovui. M'alonu pastebėti, kad 
spektaklio žiūrovai savo prita
riančiu plojimu, kartais net 
veiksmo eigos metu, parodė sa
vo pasitenkinimą ir svečių pa
stangų gerą įvertinimą.

Aukuriečiai apgailestauja, kad, 
vykdami mažu autobusu, nega
lėjo atsivežti stambesnio sukir
pimo dekoracijų. Scenovaizdį 
teko improvizuoti su kuklesniais 
ištekliais.

Publika (apie 230 asm.) šiltai, 
nuoširdžiai pasveikino ir pareiš
kė padėką nenuilstančiai “Au
kuro” režisorei ir visam kolek
tyvui, jau 28 metus be pertrau
kos veikiančiam ir kuriančiam, 
■bene labiausiai apleistoje mūsų 
išeivijos kultūrinio gyvenimo 
srityje. “Aukuras” per tuos 28 
metus yra pastatęs 32 veikalus 
ir gastroliavęs Kanados ir JAV 
lietuvių kolonijose net 170 kar
tų. Pati režisorė, “Aukuro” sie
la ir variklis, stengiasi įtraukti 
į scenos veikėjų eiles jaunąją 
k?rtą. Jos įsitikinimu, tai yra li- 
kiminės svarbos reikalas. Padė
kodama už gražų priėmimą ir

Tautinės kultūros paroda
Yra ir lietuvių tautodailės radiniai bei liaudies melodijos

JUOZAS DANYS

Spalio 15 d. karalienė Elzbie
ta Kanados Žmogaus Muzėjuje 
Otavoje atidarė nuolatinę paro
dą, vaizduojančią eilinio Kana
dos gyventojo kūrimąsi Kanado
je ir gyvenimą. Oficialaus ati
darymo išvakarėse, spalio 13 d., 
muzėjaus vadovybė sukvietė 
gausų etninių atstovų būrį (tarp 
jų ir “T. Žiburių” atstovą) susi
pažinti su paroda ir jos rodi- 
niais. Kalbas pasakė daugiakul- 
tūrių reikalų ministeris N. A. 
Cafik ir muzėjaus direktorius 
dr. William. Taylor.

Anot jo, “praeitis yra visada 
su mumis; dabartinį savo gyve
nimą mes galime suprasti tik 
tada, kai suvokiame, kad jis yra 
mūsų praeities tęsinys”. Šian
dieninės Kanados gyventojai 
daug kur turi būti dėkingi įvai
rių kartų imigrantams, kurių 
sunkus darbas, kartais net var
gas, ryžtas sukūrė dabartinę Ka
nados gerovę. Muzėjus stengėsi 
šioje parodoje pavaizduoti Ka
nados žmonių etninę bei kultū
rinę mozaiką. Studijos, planavi
mas, projektavimas ir įvykdy
mas truko septynerius metus. 
Panaudota įvairios parodų tech
nikos, originalūs rodiniai, mo
deliai, filmai, skaidrės, nuotrau
kos, piešiniai ir t.t. Rodinių yra 
labai daug ir, atrodo, stengtasi 
panaudoti, kiek galima, daugiau 
etninių grupių rodinių.

Paroda suskirstyta į dvi pa
grindines dalis. Pirmoji skirta 
kanadiečių kūrimosi apžvalgai. 
Čia matome ir eilę skurdžių gy
venimo momentų: mažus atlygi
nimus, depresijos laikus, sun
kias kūrimosi sąlygas, bet kartu 
ir didelę pažangą įvairios sri
tyse.

Antroji parodos dalis pava
dinta “Tautinis mūsų paveldėji
mas”. Tai iš tikrųjų folklorinė 
paroda, vaizduojanti įvairių et
ninių grupių kultūrines apraiš
kas.

Folkloro - tautodailės skyriu
je gausu ukrainiečių kūrinių; 
taip pat yra daug islandiečių, 
duchaborų ir meningitų rodinių 
iš jų pirmųjų imigracijos metų. 
Pvz. verpimo ratelis, padarytas 
islandiečiųT.895 m. Selkirk, Ma- 
nitoboje, kuris yra labai pana
šus į senuosius lietuvių verpimo 
ratelius. Iš viso, atrodo, kreipta 
daugiau dėmesio į ankstyvųjų 
imigrantų tautodailinio tipo su
kurtus ar jų atsivežtus senus 
apyvokos ar dailės daiktus.

Parodoje yra trys lietuvių 
tautodailės rodiniai: lovatiesė, 
padovanota Teodoros Užubalie- 
nės iš Toronto, nedidelė medžio 
skulptūra, ant kurios lietuviškai 
■išdrožta “Lietuvos vargo mo
kykla”, vaizduojanti mums ge
rai žinomą motiną prie ratelio 
ir dukrelę, besimokančią skaity
ti. Šis medžio drožinys yra pa
dovanotas Teklės Viliušytės - 
Sekonienės. Trečias rodinys yra 
lietuviškąs kryžius su koplytėle 
iš Zarasų apskr., padovanotas 
kun. Leono Zarembos, gyvenu
sio Montrealyje. šioje salėje ty
liai transliuojama folklorinė 12 
tautų muzika tema “Rudens me
tas”. Tarp bulgarų, kiniečių, 
Kanados prancūzų, vengrų, in
dėnų, libaniečių, norvegų, len
kų, škotų, ukrainiečių grojamos 
.ir lietuviškos melodijos.

Estai atstovaujami dviem me
džio drožiniais (alaus bokalai) ir 
miniatiūrine kraičio skrynele. 
Taip pat mažame televizijos ti
po ekrane spalvotomis skaidrė
mis demonstruojami tautiniai 
estų drabužiai ir šokiai. Tai pa
lydima muzika ir paaiškinimais.

Paroda surengta daugiakultū- 
rėje dvasioje, stengiantis paro
dyti, kad “tradicijos yra tink
las, jungiantis žmones laiko bei 
erdvės dimensijose, ir iki tam 
tikro laipsnio mes visi esame 
savo tradicijų tęsėjai”.

1. Jaunimui reikia savaitgali
nių religinių susikaupimų, va
dovaujamų keleto asmenų (ku
nigo, seselės vienuolės, pasau
liečio) ir rengiamų pokalbių 
forma, neatitraukiant jų iš pa
rapijos. Vyresniesiems parapi
jose reikalingos rekolekcijos. 
Galima taip pat ruošti jas ir spe
cialiuose uždarų rekolekcijų na
muose. Stiprinti religinį auklė
jimą. Šalia asmeninio atsinauji
nimo, reikia susirūpinti ir visų 
gyvenimo sričių atnaujinimu 
Kristaus dvasioje.

2. Religijos persekiojimas 
Lietuvoje yra daug didesnis ir 
gilesnis, negu mums žinoma. 
Blogiausia, kad sistemingai die
giamas ateizmas vaikams iš pat 
mažens per mokyklas, vaikų ir 
jaunimo organizacijas bei įvai
rius parengimus. “LKB Kroni
ka” yra didelė priemonė pasau
liui įrodyti, kas daroma Lietu
voje. Dėlto reikia jas skaityti ir 
platinti, remti jų spausdinimą, 
aukas siunčiant Lithuanian 
Catholic Religious Aid vardu, 
kun. K. Pugevičiaus adresu:

351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207, USA.

3. Suvažiavimas atkreipia dė
mesį į naują Lietuvos Vyčių ak
ciją parapijoje: jieškoti lietuvių 
kilmės žmonių (antros, trečios 
kartos), juos sudominti lietuvių 
parapija, traukti į chorus, į vi
sokią parapijinę veiklą.

4. Suvažiavimas kviečia kuni
gus ir tkinčiuosius paremti pa
rašų rinkimo akciją parapijose 
dėl arkiv. Jurgio Matulaičio be
atifikacijos, melsti, kad beatifi
kacijos byla būtų greičiau baig
ta, paremti šią bylą aukomis. Ša
lia arkiv. J. Matulaičio, suva
žiavimas iškėlė reikalą susirū
pinti beatifikacija trijų kanki
nių — arkiv. Teofiliaus Matu
lionio, arkiv. Mečislovo Reinio, 
prof. Prano Dovydaičio, prof. 
Stasio Šalkauskio ir nutarė pra
šyti mūsų vyskupus, kad skirtų 
tam reikalui kunigą postuliato- 
rių.

5. Suvažiavimas prisiminė ne- 
sutarties reiškinius išeivijoje. 
Kunigo vaidmuo tokiais atvejais 
yra žmones taikyti, nešti Kris

taus ramybę. Suvažiavimas ap
gailestauja, kad atsiranda kuni
gų, kurie prasilenkia su savo 
pašaukimo paskirtimi, priside
da prie puolančių lietuvių vie
nuolijas, jų spaudą, ardo vie
ningą lietuvių darbą.

6. Suvažiavimas reiškia susi
rūpinimą moraliniu nejautru
mu, įtakojamu amerikinės spau
dos ir televizijos. Viešasis pa
dorumas yra pažeidinėjamas. 
Šiuo atžvilgiu girtinos reakci
jos, tačiau smerktina tokia ak
cija, kuri, gindama viešą pado
rumą, vartoja neetiškas priemo
nes ūr būdą.

Suvažiavimas sveikina arki
vyskupą Kazimierą Salatką.

Pasiųstas laiškas su suvažia
vimo dalyvių parašais vyskupui 
Vincentui Brizgiui, linkint kuo 
greičiausiai pasveikti (tuo metu 
sirgo, Red.). Išreikšta padėka 
arkiv. Joseph Bernardin, JAV 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkui, už tai, kad š.m. gegužės 
3 d. JAV vyskupai aiškiai pasi
sakė už žmogaus teisių gynimą.

Pati režisorė, atlikusi ponių 
klubo narės vaidmenį, ir dvi ki
tos to klubo poniutės (Liuda 
Stungevičienė ir Dalia Jonikai- 
tė) sukūrė keletą gražiai pavy
kusių komiškų vaizdų. Antraja
me veiksme M. Kalvaitienė pui
kiai ir įtikinančiai pavaizdavo 
elegantišką, koketišką ir ra
maus vyro lepinamą poniutę 
Vandą Paravonienę. Antanas 
Mingėla Paravonio rolėje išlai
kė vyro ir tėvo orumą, išraizgy- 
damas gana komplikuotą kome
dijos pabaigos situaciją.

Gana gerai savo vaidmenis at
liko ir jaunieji aktoriai. Stip
riausia jų ir neabejotinai talen
tinga yra Dalia Jonikaitė, gra
žiai įsigyvenusi į jaunos poniu
tės vaidmenį. Gana sėkmingai 
pasireiškusiai Inai Kudabaitei 
ir simpatingajam Mikui Kairiui 
turėčiau patarimą: nepamiršti, 
jog aktoriaus žodžiai turėtų bū
ti girdimi ne tik pirmose, bet ir 
paskutinėse žiūrovų eilėse. Vie
nas pagrindinių veikėjų—Kęst. 
Kalvaitis muziko Simo Cepulio 
vaidmenyje laikėsi gana vėsiai, 
bet savo pareigas atliko paten
kinamai. Tas pats tiktų ir suža
dėtinio Algio vaidmenį atliku
siam A. Paškevičiuni.

“Aukuro” grimuotojas St. Il
gūnas mokėjo net iki neatpaži- 
nimo pakeisti vaidintojų veidus.

gėles, ji palinkėjo ir Klevelan- 
dui atgaivinti bei visomis išga
lėmis remti savo laiku stipriai 
pasireiškusį “Vaidilos” teatrą.

Po programos buvo keletas 
malonių valandėlių artistams ir 
visiems svečiams suruoštoje va
karienėje. Vyriausios šeiminin
kės — šaulės Ciuprinskienė ir 
Banionienė, padedant šarkaus- 
kienei ir kitoms ponioms, pa
ruošė puikias vaišes. R. Strimai
tis su orkestru grojo vakarienės 
metu. Kas norėjo galėjo pasi
šokti. Buvo loterija, veikė atsi
gaivinimo baras. Skambėjo dai
nos, buvo sakomi gražūs linkė
jimai ir 1.1.

“Žalgirio” šaulių kuopa, va
dovaujama Br. Nainio, tęsia dar 
nepriklausomybės laikų tradici
ją — rengti įvairias kultūrines 
pramogas, ypač scenos veikalų 
pastatymus. Ir šį kartą žalgirie
čiai, sudarydami progą mūsų 
pensininkams dalyvauti šiame 
vakare už pusę bilieto kainos, 
parodė, kad jiems rūpi ne pel
nas, o mūsų visuomenės nukrei
pimas nuo kasdienės pilkumos 
ir svetimos aplinkos vienišumo 
į mielą, lietuvišką pramogą. Šį 
kartą jie tikrai pelnė, tik gal ne 
doleriais, bet visų padėką ir 
nuoširdų jų gerų pastangų įver
tinimą p.k.

• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia

Gražiausia Floridoj - d a be
► Prie vandenyno su maudymosi baseinu 
" pilnas butas — tik $60 į savaitę. Kreipkitės:

TOWN & SURF Apts.
( 9024 Collins Ave., - *
► MIAMI BEACH (Surfside), Fla, I 
' 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 Ai A A AA A -*■

Mįši

raw

1. Estijos, Latvijos ir Lietuvos emblemos
2. Nelemtoji Hitlerio ir Stalino sutartis
3. Vienas vakaras mūsų istorijoje
4. Mūsų kovotojai
5. žmogaus teisės
6. Mirtinas sovietų siautėjimas
7. Trisdešimt metų tremties
8. Latvių dainų šventėms 100 metų
9. Eglė, beržas, ąžuolas

10. Mikalojus Konstantinas čiurlionis|(100 metų)

Gryno sidabro medalis — tik $28.50, 22 karatų aukso — $338.00, platinos — $395.00 (Kanados doleriais)

■375-15?;

UŽSAKYMO ATKARPA
Rašykite čekius arba pašto perlaidas Balticoin vardu ir siųskite: Balticoin, 148 Duke St., Hamilton Ont., 

L8P 1X7, Canada
Prašau atsiųsti man:
THE BALTIC SAGA _____________________________medals in 99,9% silver $28.50 each $________________

THE BALTIC SAGA_____________________________medals in 22 karat gold $338 each $------------------------
r

Ontario gyventojai turi pridėti 7% pardavimo mokesčio $_____________ _—

Čekis arba pašto perlaida, skirta Balticoin $

Name -------------------------------------------------------------- - Address

City Province Postal Code
(Please print)

Ši svarbi laida yra specialiai paruošta paminėti 30 meltų tremties sukakčiai 600.000 estų, latvių ir lietuvių, 
pritariant Kanados Baltiečių Federacijai.

Hamiltono “Aukuro” teatras Klevelande suvaidino A. Norimo komediją 
“Klevų alėja”. Vakarą rengė šauliai Nuotr. V. Bacevičiaus

Kalėdiniai siuntiniai j 
Lietuvę ir kitas šalis

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 $180.00. 
Į 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...........................$80.00
Jeans “Wrangler”, vyriškos arba moteriškos...........................  40.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas............................................... 27.00
Geresnis nertinis........................................................................... 32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos................................ 3.00
“Tights” ............................................................................................. 3.50
Vilnonė medžiaga suknelei .........................................................  24.00
Krimpleno medžiaga suknelei..................................................... 18.00
Krimpleno medžiaga moteriškai eilutei .................................... 30.00
Nailono apatinis.............................................................................. 10.00
Nailono marškiniai......................................................................... 11.00
Geresni marškiniai ......................................................................... 15.00
Vilnonė skarelė................................................................................. 11.00
Lietsargis “telescopic” .................................................................  12.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei .............................................. 50.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei.................................................. 60.00
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei........................................... 75.00
Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia pridėti $24.00 persiuntimui. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą ir kitas šalis
_ ... . . . 11 London Lane, Bromley,Baltic Stores Ltd. Kent, England.
----------------------------------- Tel. 01-460-2592



Hamiltono lietuvių teatras “Aukuras” garsėja savo vaidinimais. Vienas populiariausių vaidinimų yra Bubulis 
ir Dundulis”. Nuotraukoje — šio veikalo aktoriai — Antanas Laugalis ir Algis Ulbinas

“Confrontations with Tyranny”
Baltiečių dramos antologija anglų kalba

"Bubulis ir Dundulis” vėl Toronte
Hamiltono “Aukurą s” po 

teatrų festivalio, po Balio Sruo
gos “Pavasario giesmės” at
vyksta į daugiakultūrį festivalį 
su Antano Rūko 3 v. komedija 
“Bubulis ir Dundulis”. Spek
taklis Įvyks gruodžio 4, sekma
dieni, 4 v.p.p., Toronto “Ala- 
din” teatre, 2637 Yonge gatvė
je. (Vaidinimas Įvyks tik vieną 
kartą).

Šis veikalas prieš pusantrų 
metų buvo vaidintas Toronte, 
bet, pasitaikius blogam orui — 
pūgai, atsilankė labai mažai žiū
rovų. Tikimės, kad šį kartą at
silankys visa Toronto visuome
nė. Nors “Bubulio ir Dundulio” 
turinys daugumai žinomas, ta
čiau Antano Rūko klasiškas ir 
kartu kaimiškas paprastumas, 
žaisminga intriga, spalvingi 
charakteriai, visuomet žiūrovą 
maloniai nuteikia, juoba, kad 
šitame pastatyme vaidina dau
guma patyrusių aktorių: “Au
kuro” vadovė-režisorė Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė ne tik 
režisuoja, bet ir pati vaidina ap
sukrios, šelmiškos Agulės vaid
menį. Antanas Laugalys vaidi
na išdidų ir užsispyrusį Dundu
lį. Algis Ulbinas, šių metų dra
mos festivalio žymenio laimėto
jas, vaidina dar labiau užsispy
rusį Bubulį. Deja, Vanda ir Al
gis Ulbinai žada greitu laiku 
Hamiltoną palikti ir išsikelti į 
saulėtą Floridą. Atrodo, kad 
gruodžio 4 d. daugiakultūriame

Sukaktuvinės parodos laukiant
Prano Baltuonio medžio šaknų skulptūrų paroda Toronte

E. DANILIŪNAS

Š.m. gruodžio 3 ir 4, šeštadie
nį ir sekmadeinį, Toronto Pri
sikėlimo par. Parodų salėje 
KLK Moterų Draugijos Prisikė
limo skyrius rengia Pr. Baltuo
nio darbų parodą. Nedaug rasi
me lietuvių, kurie jo nežinotų 
ar neturėtų įsigiję jo kūrinių. 
Nemažiau populiarus jis yra 
tarp kitataučių. Jau 1967 m. jie 
atkreipė į jį dėmesį ir nemoka
mai pasiūlė didžiojo Montrealio 
dangoraižio Place Ville-Marie 
patalpas jo parodai, kai kitiems 
nebūdavo jos duodamos nė už 
atlyginimą. Tai jį dar labiau pa
skatino atsidėti kūrybiniam dar
bui. Po to sekė visa eilė dides
nio ar mažesnio masto parodų. 
Ypač minėtinos jo parodos 
“Man and His World” (buvusio
se Expo ’67 patalpose) 1969 ir 
1970 m. Londone, Ont., 1970 
m. Shute Instituto meno galeri
joje įvykusi paroda atkreipė dė
mesį žinomosios meno kritikės 
L. Crawford. Ji iškėlė jo darbų 
originalumą, medžio suakmeni- 
nimą ir meniški} linijų žaidimą, 
pridėdama: “Kanadoje gal yra 
ir kitų menininkų, naudojančių 
medžio šaknis, bet tikrai nė vie
nas negali pralenkti darbų Pra
no Baltuonio, gimimu lietu
vio ...”

Londone jis įėjo ir į istoriją 
— buvo iš viso pirmasis medi
ninkas, kurio parodai apibūdin
ti ir su juo pasikalbėti buvo pa
skirta speciali televizijos pro
grama (ne žiniose).

Po to sekė didesnių š. Ame
rikos miestų aplankymas su sėk
mingomis parodomis, palankiai 
atžymėtomis vietos spaudoje ir 
televizijoje. Iš viso Š. Ameriko
je turėjo 74 parodas. Jo kūrinių 
skaičius siekia jau 1.500. Pr. 
Baltuonio darbai pasklidę po 
visą pasaulį — jų yra Paryžiu
je, Anglijos Londone, Vakarų 

festivalyje bus musų kolegos 
Algio paskutinis pasirodymas.

Išlepintą Bubulio dukrą Ra
dastą vaidina jauna aktorė Da
lia Jonikaitė. Jos mylimą ber
nelį — Dundulio sūnų Dobilą 
vaidina Algis Paškevičius, šių 
metų dramos festivalio iškiliau
sios aktorės žymenio laimėtoja 
Marija Kalvaitienė vaidina Bu
bulio šeimininkės, dar vis apie 
jaunystę svajojančios Rožės ro
lę. Algis Enskaitis vaidina lietu
viško piršlio melagio rolę. Ka
zimieras Bungarda, trečiojo 
dramos festivalio žymenio lai
mėtojas, vaidina žavingą jau
nikį.

Torontiečiams gerai žinomas 
“Aitvaro” aktorius Stepas Ra
manauskas talkina šiame “Au
kuro” pastatyme, atlikdamas 
kaimo išminčiaus, širdyje amži
nai jauno Girdžiaus vaidmenį.

Stasys Ilgūnas, ilgametis 
“Aukuro” grimorius iš Ročes- 
terio, visus išvardintus vaidme
nis savo magiška ranka paver
čia patraukliais, mūsų širdžiai 
labai artimais lietuviško kaimo 
charakteriais.

Atsidarius uždangai, prieš 
akis išvysite Kazimiero Mikšio 
kruopščiai paruoštas, Ados Pet- 
raitienės ir Liudos Stungevičie- 
nės apdailintas dekoracijas.

Ketvirtasis teatrų festivalis 
įrodė, kad vadovų ir darbuoto
jų netrūksta. Jau daug metų

Berlyne, Ganoje, JAV-se ir Ka
nadoje.

Visose menininkų parodose 
jo kūriniai susilaukė dėmesio ir 
spaudos puslapiuose buvo atžy
mėtas tarp kelių pirmųjų. Pvz. 
Naticke iš 100 menininkų tik jo 
kūrinio nuotrauka pateko į 
spaudą. Ocean City tarptauti
niame festivalyje iš 730 meni
ninkų tik trys kūriniai pasirodė 
Atlantic City, N.J., spaudoje ir 
vienas jų buvo Pr. Baltuonio. 
Jo parodą plačiu straipsniu pa
lankiai įvertino ir meno direk
toriaus pavaduotoja skulptorė 
C. M. Antill iš Bedford, Mass.

<sPuiki pardda su nuostabiu 
medžio kūrybiniu apdirbimu — 
naujiena Kanadai, verta žymė
tino meniško pripažinimo” — 
išsireiškė J. M. Rae, Montrealio 
meno klubo pirmininkas. Pana
šiai atsiliepė ir Pritaikomojo 
Meno Instituto profesorius P. 
Le Riche.

Pr. Baltuonio skulptūros 
praktiškos ypač tuo, kad jos ne
skyla — yra kietos kaip akmuo. 
Jau keleri metai, kai keletą jų 
turiu ir matau, kad oro atmai
nos ir aplinka į jas visai nevei
kia — jos ir toliau lieka atspa
rios.

Iš visų parodų ypač išskirti
nas jo dalyvavimas dvylikos 
tautų tarptautinėje parodoje 
Milane. Minėtini ir gauti kvie
timai dalyvauti tarptautinėse 
parodose iš Paryžiaus meno ga
lerijos — “La Galerie Muffe”, 
Floridos Disney World meno 
festivalio, iš Illinois Pan-Amer
ican organizacijų sąjungos (FO 
PI) pirmininko M. M. Ruiz, tu
rinčio savo galerijas, ir eilės ki

J. BURKAUS
“Du dvasinių būtybių pasauliai”,

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

priklausome daugiakultūriam 
dramos sambūriui. Narių skai
čius vis didėja visoje Kanado
je. Šių teatrų egzistavimą re
mia įvairios organizacijos. Bet 
kaip mes atrodysime daugiakul- 
tūrių organizacijų akyse, jeigu 
mūsų lietuviška visuomenė ne
ateis mūsų paremti?! Skaudu, 
kad mes patys neįvertiname 
lietuviško žodžio, didelio darbo, 
paaukoto laisvo laiko, ruošiant 
betkokį pastatymą.

Šis klasiškas Antano Rūko 
kūrinys yra visiems gerai pa
žįstamas, bet nepamirštamas. 
Savo dalyvavimu paskatinsite 
mus tolimesnei veiklai.

. “Bubulio ir Dundulio” auto
rius A. Rūkas buvo poetas, dra
maturgas, aktorius, režisorius. 
Gimė 1907 m. rugsėjo 10 d. 
Šiauliuose. 1927 m. baigė Šiau
lių mokytojų seminariją ir dir
bo pradžios mokykloje. Vytau
to Didžiojo universitete Kaune 
studijavo prancūzų, rusų kal
bas ir teatro meną. Vėliau ver
tėsi žurnalistika, buvo teatrų 
inspektorius, aktorius. Jo kūry
ba: eilėraščių rinkinys “Pos
mai” (1938), “Bokštai, meilė ir 
buitis” (1951), “Mano tautos is
torija” (1966), “Bubulis ir Dun
dulis” — 3 v. nutikimas, “Sva
jonių šalis” 5 v. vaidinimas ma
žiems ir dideliems. Čikagoje 
vaidino, režisavo ir ten 1967 m. 
liepos 21 d. mirė. M. K.

tų institucijų.
Pažymėtina, kad Pr. Baltuo- 

nis, dalyvaudamas įvairių tauty
bių parodose, visada pabrėžia 
esąs lietuvis, išaugęs Lietuvoje 
ir 1.1. Besidomintiems tiek jis, 
tiek ir jo žmona teikia ir plates
nių apie Lietuvą informacijų. Ir 
kai tiek daug jis yra apkeliavęs, 
Lietuvos vardas nekartą buvo 
suminėtas daugelyje šio žemy
no miestų, Lietuvos problemos 
pasidarė žinomesnės.

Pr. Baltuonio atvykimas į 
Torontą yra labai gera proga 
torontiškiams ir apylinkių lie
tuviams dar kartą pamatyti jo 
kūrybą. Bus daug dar nematytų, 
naujai sukurtų darbų. Ši yra 
septyniasdešimt penktoji paro- 
.da ir kartu sukaktuvinė — de
šimtmetis nuo išėjimo į Kana
dos visuomenę ir tarptautinę 
sceną minėtame dangoraižyje 
1967 m. Montrealyje. Kaip su
kaktuvinė, reikia manyti, bus 
tikrai verta pamatyti.

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

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

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

M. G. SLAVĖNIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Į visai kitokį — fantastišką, 
groteskišką pasaulį mus nuveda 
Zivertso pjesė “Mad Christo
pher Mad”, kurią, vartojant 
duerrenmattišką terminologiją, 
gal geriausiai galima būtų api
būdinti kaip groteskišką tragi
komediją. Marga, įvairiaspalvė, 
greitai besikeičianti nelauktų 
įvykių ir netikėtų posūkių pynė 
septyniose scenose vaizduoja in
divido susidūrimą su legalizuo
tos, institucinės jėgos centru. 
Pagrindinis pjesės aktorius pro
fesorius Christopher, moksli
ninkas, utopininkas, šiaurinėse 
tundrose suranda naują, dar 
niekam nepažįstamą metalą, ku
riuo jis nori pagerinti visos 
žmonijos būklę, čia jis lemtin
gai susiduria visų pirma su 
mokslų akademija, o vėliau ir 
su visu valstybiniu aparatu ir, 
kaip valstybei pavojingas as
muo, išsiunčiamas į bepročių li
goninę. Kai valstybei patogu, 
nutariama jį reabilituoti, bet 
profesorius, sukeisdamas priim
tas laisvės ir nelaisvės sampra
tas, laisvu noru pasilieka be
protnamyje, kur randa didesnę 
laisvę nei vadinamojoje lais
vėje.

Nors pjesėje yra daug labai 
rimtų temų, autorius išvengia 
tragizmo, jį pridengdamas ko
mizmo skraiste. Nordiškas kolo
ritas, užmaskuodamas laiką ir 
vietą, teikia jai dar egzotiškesnį 
atspalvį. Savo tematika ši pjesė 
mūsų dekadoje gal dar labiau 
aktuali, negu ji buvo prieš dvi
dešimt metų, o ir 'grotesko for
ma dar toli gražu nepaseno ir 
gerai atitinka dabartinio teatro 
lankytojo skonį.

Pjesė į anglų kalbą buvo iš
versta 1968 m. A. Straumanio, 
kuris 1969 m. ją pastatė valsty
biniame Niujorko un-te “New 
Paltz”.

* * *
Konfrontacijos temą jau vi

sai kitokioje nuo realybės ati
trukusioje mito ir ritualo plot
mėje bei absurdo teatro rėmuo
se sprendžia jaunas estų drama
turgas Paul - Eerik Rummo sa
vo “Cinderellagame” veikale. 
Ši pjesė pirmą kartą suvaidinta 
1969 m. Vanemuinės (Tartu) te
atre. Joje pabrėžiama absur
diškumo tematika ir įveda
mos Antonino Artraud propa
guojamos žiaurumo priemonės. 
Amerikoje šios pjesės premjera 
buvo 1971 m. eksperimentinių 
dramų pastatymais išgarsėjusia
me “La Mama” teatre Niujor
ke.

Visiems žinomos Pelenės pa
sakos princas stiklinės kurpai
tės pagalba atpažįsta tikrąją Pe
lenę ir ją išsiveža iš piktosios 
pamotės namų į savo rūmus il
gam ir laimingam gyvenimui. 
Pjesės princas po devynerių 
metų laimingo gyvenimo prade
da abejoti, ar jo Pelenė yra tik
roji, ir sugrįžta į pamotės na
mus, kur jis vėl randa ne tik 
naują Pelenę, bet ir dvi naujas 
jį suvedžioti bandančias pamo
tės dukteris. Princas ir vėl tiki
si surasti tikrąją savo kurpaitės 
dėka, bet išaiškėja, kad jo atsi
vežta kurpaitė netikra, o tik 
standartinis masinės gamybos 
produktas. Galiausiai darosi ne
beaišku, ar jis pats yra tikrasis 
princas, nes princų ir Pelenių 
esą labai daug, o geroji laumė 
nepasirodo. Savo vis daugiau 
susiipainiojančiame jieškojime 
princas susiduria su pamote, ku
ri veiksmo eigoje įgyja galingos 
antžmogiškos valdovės dimensi
jas. Ji vietomis atrodo reiškian
ti patį gyvenimą ir žinanti “žai
dimo taisykles”. Tos taisyklės 
tačiau, princui jų pareikalavus, 
pasirodo neišskaitomos, o ir pa
ti pamotė, paralyžuota, scenoje 
juda ant ratukų. Princo nepajė
gumas atrasti tikrovę pabrėžia 
žmogaus siekimų absurdiškumą, 
bet pjesės pavadinimas, suges
tionuojantis pasikartojantį ritu
alinį žaidimą, duoda suprasti, 
kad jis ar kitas vėl sugrįšiąs.

Šis daugiaplotmis ir šifruotas 
veikalas lengvai interpretacijai 
nesiduoda. Rytų Europos teatro 
žinovų nuomone, jis yra vienas 
kontroversiškiausių ir įdomiau
sių pastaruoju metu Pabaltijo 
respublikose sukurtų dramos 
veikalų.

* * *
Sudarant antologiją, viena di

džiausių redaktoriaus problemų 
yra nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos bus daroma atranka. 
Straumanis, kaip matome, išsi- 

■ rinko tematinį priėjimą, nes, pa
sak jo, baltiečių literatūroj kon
frontacijos tema esanti viena iš 
pačių pagrindinių, ši tema, aiš

“ATEITIES” ŽURNALO konkur
sinių premijų Įteikimas įvyko spalio 
29 d. Čikagos Jaunimo Centre, šie
metiniame konkurse buvo vertinama 
įvairaus žanro studentų (19-30 metų 
amžiaus) ir moksleivių kūryba. Stu
dentų grupėje pirmosios premijos 
po $50 paskirtos: Ž. Bilaišytėi iš 
Evanstono už laisvų eilių poeziją, P. 
Kisieliui iš Cicero už straipsnius, J. 
Malerytei iš Izraelio už rimuotą po
eziją, T. Klimui iš Ročesterio už 
prozą, čikagietei G. Reinytei už veik
los aprašymą, J. Kupriui iš Cicero už 
veiklos nuotraukas, P. Sandanavi- 
čiui iš Brooklyno už iliustracijas. 
Pirmąsias moksleivių grupės premi
jas po $50 laimėjo: V. Laniauskas iš 
Cicero už rašinį, Loreta iš Lietuvos 
už poeziją, T. Palubinskas iš Kleve- 
lando dvi premijas už veiklos apra
šymą bei nuotraukas, D. Grigaitytė 
iš Northbrooko už menines nuotrau
kas, R. Valiulytė iš Čikagos už 
iliustracijas. Dvi specialios premijos 
po $25 teko ciceriečiams — V. Kup
rytei už Pr. Dovydaičio monografi
jos recenziją ir V. Radvilai už fan
tastinę apysaką. Antrąsias premijas 
(“Ateities” prenumeratas) laimėjo: 
studentų grupėje — JAV lietuviai 
V. Nakas, R. Kubiliūtė ir V. Muso-

daugiau

ku, yra viena seniausių ir pa
saulinėje literatūroje. Individo 
kova už laisvę asmeninėje, poli
tinėje, socialinėje ar net meta
fizinėje plotmėje gali būti iš
reiškiama įvairiausiomis prie
monėmis bei formomis, pritai
koma įvairiems laikams ir įvai
riom situacijom.

Minėtų veikalų santraukos 
liudija, kad universalumo, įvai
rumo netrūksta ir Straumanio 
antologijoje. Paties leidinio pa
vadinimas, o taipogi ir drama
tiška aplanko iliustracija, vaiz
duojanti iškeltomis rankomis 
žmogų ryškiai raudonam fone, 
teikia šiek tiek politinį atspal
vį, kuris pasitvirtina perskai
čius Landsbergio ir Škėmos dra
mas. Šio klaidinančio ir litera
tūroj vengtino įspūdžio būtų 
buvę galima lengvai išvengti 
dramas šiek tiek kitaip sugru
pavus.

Skaitytojui taip pat gali kilti 
klausimas, kodėl antologijoje 
lietuvių dramaturgijai atstovau
ja tiktai išeivijos dramaturgai, 
o estų tiktai okupuotoje Estijo
je sukurti veikalai. Man atrodo, 
kad antologija būtų 
proporcinga, reprezentatyvi, jei
gu kiekvienos tautybės skyriu
je būtų įdėta po vieną emigra
cijoj ir okupacijoj parašytą pje
sę.

* * *
Kaip jau minėta, Straumanio 

darbas šia .antologija neapsiri
boja — jis jau ruošia tolimes
nius istorinių ir folklorinių dra
mų rinkinius. Numatytas net ir 
vaikų vaidinimų tomas. Tokia 
serija sudarytų svarbų naują 
įnašą. Jau vien savo apimtimi 
ji turėtų lengviau patraukti sve
timtaučių dėmesį ir iš čia suras
ti naujus kelius į kitas antolo
gijas ir galiausiai į gyvą sceną. 
Tokios didelės serijos išleidi
mas didele dalimi priklausys 
nuo šitos knygos pasisekimo.

Vertėtų pažymėti, kad knyga 
dar prieš jos atspausdinimą bu
vo mūsų spaudoje nemažai rek
lamuojama. Buvo net renkamos 
prenumeratos, bet, susidūrus su 
mūsuose labai tipingu abejingu
mu spaudos reikalams, užsaky
mų pakankamai neatsirado ir 
dėlto So. Illinois un-to leidykla, 
kuri iš pradžių buvo apsiėmusi 
šią knygą išleisti, nuo projekto 
atsisakė. Jos atspausdinimas, 
deja, mūsų spaudoje irgi nesu
laukė ypatingo atgarsio. Pernai, 
recenzuodama Kantautų biblio
grafiją “Books Abroad” žurna
lui, iškėliau faktą, kad, remian
tis Kantautų duomenimis, ang
liškų vertimų dailiosios litera
tūros skyriuje matyti ryškus 
trūkumas. Krinta į akis rusiškų 
pavadinimų gausumas. Tad gal 
viena svarbiausių mūsų išeivi
jos užduočių ir būtų šią spragą 
tinkamai užipldyti.

Knygą, aišku, neužtenka vien 
atspausdinti: ji turi būti tinka
mai išplatinta. Knyga, kuri ne
patenka į bibliotekų tinklą, 
daug praktiškos vertės neturi. 
Dėlto prie knygų išplatinimo 
darbo visi mes galime prisidėti, 
ne tik ją patys įsigydami, bet ir 
pasistengdami, kad ji būtų už
sakyta mūsų apylinkės akade
minių arba viešųjų bibliotekų. 
Bibliotekos yra jautrios skaity
tojų pageidavimams net ir šiais 
finansiškai sunkesniais laikais.

Visi čia aptariamo leidinio 
vertimai yra augštos kokybės, 
pilnai pritaikyti dabartinei var
tojamai kalbai. Antologija sure
daguota be priekaištų, paįvai
rinta spektaklių inscenizacijų 
nuotraukomis. Liko tik kelios 
korektūros klaidos.

Užsakymus galima siųsti tie
siai pas leidėją: Waveland Press 
Inc., P.O. Box 400, Prospect 
Heights, Illinois, 60070, USA.

Alfreds Straumanis, ed., CON
FRONTATIONS WITH TYRAN
NY. Six Baltic Plays. Waveland 
Press, 1977. Prospect Heights, 
Ill.
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rugsėjis. Iliustruotas mėnesinis žur
nalas lietuvių ir anglų kalbomis. Lei
dėjas — Lietuvių Bendruomenės 
Centro Korporacija. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 4364 Sun
set Blvd., Hollywood, Cal. 90029, 
USA.

GYVOJI EVANGELIJA. Medžiagą 
surinko Kostas Burbulys. 384 psl. 
minkštais viršeliai. Kaina nepažymė
ta. Išleido 1977 m. “Rūta” Hamilto
ne, Ont., Kanadoje. Leidyklos ad
resas nepateiktas.

Trimakas pagrįstai džiaugėsi, kad šį 
kartą laureatų ratas pasiekė Baltijos 
pakrantes, Izraelį ir net Braziliją. 
Laureatų vardu padėkos žodį tarė T. 
Palubinskas, laimėjęs dvi premijas. 
Ateitininkų Federacijos vadas dr. P. 
Kisielius savo ilgesnį žodį skyrė jau 
56 metus gyvuojančiai “Ateičiai” ir 
jos gražiam prieaugliui.

J. NARŪNĖS - PAKŠTIENĖS at
siminimų knyga “Jaunystė” netru
kus bus atspausdinta Tėvų pranciš
konų spaustuvėje Brooklyne, N.Y. 
Autorė dabar tvarko likusius savo 
atsiminimų užrašus, nori paruošti 
spaudai knygą apie lietuves, studija
vusias užsienio universitetuose tais 
laikais, kai Lietuvoje buvo uždraus
ta betkokia mokykla.

“GIEDROS” KORPORACIJA, ku
rios valdybą sudaro A. Zorskienė, O. 
Kliorytė ir L. Kasperavičių tė - Ste
venson, spalio 22-23 d.d. -Klevelande 
surengė montrealiečio Prano Bal
tuonio X-ją sukaktuvinę medžio šak
nų skulptūrų parodą. DM Nuolati
nės Pagalbos parapijos salėn jis bu
vo atvežęs 100 įdomių bei originalių 
savo kūrinių. Parodos atidaryme kal
bėjo Ona Kliorytė ir Vacys Kavaliū
nas. Klevelandiškiai įsigijo 16 kūri
nių.

DAIL. MIKALOJUS IVANAUS
KAS spalio 17 d. foto - grafiką “Švie
są iš šviesos” demonstravo Čikagos 
dailės instituto meno mokyklos stu
dentams. Jį pakvietė prof. Sonia She
ridan su savo asistentais. Per pustre
čios valandos dail. M. Ivanauskas pa
rodė 10 spalvotų padidinimų, 240 
skaidrių, supažindino su šios meno 
naujovės medžiaga, chemikalais, at
likimo būdais, jos pritaikymu spal
votoje fotografijoje.

TREČIASIS MOKSLO IR KŪRY
BOS SIMPOZIUMAS Čikagos Jau
nimo Centre lapkričio 23-27 d.d., šį 
savaitgalį, susilauks apie 100 moks
lininkų, kurie skaitys pranešimus, 
apimančius griežtųjų, medicinos bei 
humanitarinių mokslų sritis. Rengi
nius papildys susipažinimo pobūvis, 
literatūros vakaras, baigminis poky
lis. Simpoziumo metu taipgi įvyks 
šeštasis Lituanistikos Instituto na
rių suvažiavimas ir tarybos posėdis.

PIRMOJI LITUANISTIKOS PRE
MIJA paskirta dr. Vincui Maciūnui 
Filadelfijoje už jo lietuvių literatū
ros istorijos mokslinius darbus ir 
už jo darbą Pensilvanijos universi
teto bibliotekoje, ugdant lituanisti
kos fondus. Premijos $1000 mece
natas yra kun. dr. Juozas Prunskis. 
Lituanistikos Instituto premijai skir
ti komisiją sudarė Vincas Trumpa, 
Gr. Krivickienė, Ant. Vaičiulaitis, 
Alf. Nyka-Niliūnas ir dr. A. Flate
ris, visi Vašingtone. Premija bus 
iškilmingai įteikta Čikagoje, Moks
lo ir Kūrybos Simpoziumo literatū
ros vakare lapkričio 25.

N. ANGLIJOS BALTIEČIŲ DRAU
GIJA Bostone rengia lietuvių, lat
vių ir estų menininkų koncertus, 
šiemetinį XIX-jį koncertų sezoną 
spalio 16 d. pradėjo vokalinis lat
vių moterų ansamblis “Melodija”, 
vadovaujamas muz. Guntos Plost- 
nieks iš Filadelfijos. Antrojo kon
certo programą 1978 m. kovo 12 d. 
atliks estė pianistė Elizabeth A. 
Cox. Trečiasis koncertas balandžio 
9 d. skiriamas lietuvaitei Brigitai 
Pumpuolytei, smuikininkei iš Fila
delfijos.

SEKANČIOJI LIETUVIŠKŲJŲ 
EUROPOS STUDIJŲ savaitė bus 
jubilėjinė — XXI-ji. Praėjusią vasa
rą Britanijoj surengtos savaitės da
lyviai pageidavo, kad jubilėjinei 
savaitei vieta būtų parinkta V. Vo
kietijoje, Baltijos pajūryje arba ne
toli Muencheno. Organizacinis komi
tetas negavo patalpų tinkamomis są
lygomis prie Baltijos jūros. Jubilė- 
jinę savaitę jis nutarė rengti 1978 
m. liepos 16-23 d.d. Freisinge prie 
Muencheno, kur yra kardinolo 
Doepfnerio vardo studijų centras, 
iškilęs virš miestelio, gražiai įreng
tas ir patogus. Freisingą nuo Muen
cheno skiria 33 km.
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nytė; moksleivių grupėje — R. Sal
dys iš Brazilijos, JAV lietuvaitės L. 
Dudėnaitė, L. Grigaitytė, T. Zarans- 
kaitė. “Ateities” red. kun. dr. K.

SOL. IRENA MILKEVIČIŪTĖ, , 
Vilniaus operos sopranas, laimėjo I 
premiją Taškente įvykusiame aštun
tajame sąjunginiame M. Glinkos 
jaunųjų dainininkų konkurse. Vyrų 
grupėje I premija paskirta kijevie
čių! Valentinui Pivovarovui. I. Mil
kevičiūtė 1976 m. baigė Vilniaus 
konservatorijos prof. Z. Paulausko 
dainavimo klasę ir tais pačiais me
tais debiutavo Violetos vaidmeniu 
G. Verdi operoje “Traviata”. Vil
niaus operos teatre ji taipgi yra pa
ruošusi pagrindinį Madame Butter
fly vaidmenį G. Puccini to paties 
pavadinimo operoje. Šiuo metu I. 
Milkevičiūtė ruošia Katrytės vaid
menį premjerinėje Juliaus Juzeliū
no operoje “Sukilėliai”. Pernai ji 
išsikovojo laureatės vardą tarpres
publikiniame jaunųjų dainininkų 
konkurse Taline.

IŠ SĖKMINGŲ GASTROLIŲ JU
GOSLAVIJOJE grįžo styginis Vil
niaus kvartetas — A. Vainiūnaitė, 
P. Kunca, D. Katkus ir A. Vasiliaus
kas. Jų koncertai buvo surengti Ser
bijoje, Kroatijoje, Makedonijoje. Be 
to, vilniečiai dalyvavo “Bemuso” fes
tivalyje Belgrade ir muzikinėje 
šventėje “Spalis” Niše. Išvykos re
pertuarą sudarė M. K. Čiurlionio, V. 
Barkausko, G. Kuprevičiaus, J. 
Brahmso, J. Haydno, P. Čaikovskio, 
D. Šostakovičiaus kūriniai.

RESPUBLIKINIS LIETUVOS 
TEATRŲ festivalis Panevėžyje šie
met buvo skirtas sovietinės Spalio 
revoliucijos šešiasdešimtmečiui. Juo 
buvo atiduota didesnė ar mažesnė 
privaloma duoklė Maskvai. Pvz. Pa
nevėžio dramos teatras suvaidino 
nekaltai skambančią V. Petkevičiaus 
dramą “Dainuojantis milžinkapis”, 
režisuotą V. Blėdžio, kurios pagrin
diniai veikėjai yra komjaunuoliai 
bei jaunimo atstovai, dirbantys ka
daise N. Chruščiovo išgarsintuose 
plėšiniuose — Kazachstano dirvo
nuose. Vilniaus jaunimo teatras fes
tivalyje dalyvavo su muzikine ra
šytojų S. Gedos, S. Šaltenio ir kom- 
poz. O. Balakausko misterija “Ko- 
munarų gatvė”, paruošta rež. D. Ta
mulevičiūtės. Aiškų propagandinį at
spalvį turėjo A. Laurinčiuko “Ne
apykantos spalva”, kurią Panevėžin 
atvežė Vilniaus dramos teatras su 
rež. H. Vancevičium, šiame veikale 
vaizduojami įvykiai P. Afrikoje. Ki
ti festivalio spektakliai: Kauno lė
lių teatro — J. Degutytės “Aš jieš- 
kau fleitos” (rež. S. Ratkevičius), 
Vilniaus “Lėlės” — V. Palčinskaitės 
“Reportažas iš karuselės” (rež. V. 
Mazūras), Klaipėdos dramos teatro 
— A. Kopkovo “Dramblys” (rež. P. 
Gaidys), Šiaulių dramos teatro — V. 
Višnevskio “Iš chaoso” (rež. A. Ra
gauskaitė), Kauno dramos teatro —
L. Zorino “Nepažįstamasis” (rež. V. 
Čibiras), Vilniaus rusų dramos teat
ro — L. Leonovo “Skutarevskis” 
(rež. V. Lanskojus).

VILNIAUS MENO DARBUOTO
JŲ rūmų teatro skyrius savo antrą
jį veiklos sezoną pradėjo literatū
riniu muzikiniu vakaru “Džiaugsmas 
kurti”. Programą atliko Kauno lė
lių teatro aktorė Dalia Jankauskai
tė ir pianistė Glodenė Guliokaitė. 
Pagrindiniu motyvu buvo kūrybos 
tema. D. Jankauskaitė skaitė Justi
no Marcinkevičiaus, M. Prišvino, R. 
Benjašo, ž. Prevero, I. Stouno, R.
M. Rilkes, V. Vitmeno, R. Rollando 
kūrinių ištraukas. Skaitovę F. Lisz- 
to, F. Šopeno, G. Kuprevičiaus, E. 
Griego, M. K. Čiurlionio, L. Beetho- 
veno muzikos intarpais papildė G. 
Guliokaitė.

KRIŠTOLO GAMINIŲ PARODĄ 
Kėdainių kraštotyros muzėjuje su
rengė Marina Liutkevičienė, dir
banti graviruotoją Panevėžio “Ekra
no” įmonėje.

LIEPOJOS MIESTE su koncerti- 
tine programa viešėjo Klaipėdos 
liaudies operos teatro choras ir so
listai, liaudies instrumentų orkest
ras, prekybos uosto kultūros rūmų 
liaudies šokių ir dainų ansamblis, 
tarptautinio pramoginių šokių kon
kurso laureatai Skaistė ir Romas 
Idzelevičiai bei kiti saviveiklinin
kai. Viešnagės proga Liepojos gy
ventojams buvo surengta klaipėdie
čių fotografų nuotraukų paroda. 
Savo svečiams latviai atsilygins pa
našiu Liepojos saviveiklininkų kon
certu Klaipėdoje.

LIETUVOS FOTOGRAFŲ — I. 
Giedraitienės, R. Dichavičiaus, A. 
Pociaus, V. Butyrino, R. Rakausko, 
A. Sutkaus, R. Linionio, A. Maci
jausko ir R. Požerskio nuotraukų 
įsidėjo Leipcige išleistas “Tarptau
tinis 1976 m. fotografijos metinin- 
kas”.

KAMERINIS F. LISZTO OR
KESTRAS su vadovu F. šandarovu 
viešėjo Vilniuje ir Kaune. Jį prieš 
15 metų įsteigė F. Liszto muzikos 
akademijos studentai Budapešte. Or
kestras dabar yra pasiekęs augštą 
lygį, gastroliavęs beveik visoje Euro
poje, JAV ir Kanadoje. Vilniečiams 
jis atliko J. S. Bacho, P. Čaikovs
kio ir vengro B. Bartoko kūrinius.

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUN
GOS dailėtyros sekcijos susirinkime 
Vilniuje pranešimą apie XVII š. 
baroko architektūrą Lietuvoje skai
tė S. Pinkus, remdamasis naujais 
archyviniais duomenimis. Diskusijo
se dalyvavo K. čerbulėnas, J. Umb
rasas, V. Drėma, L. Jasiulis. Susirin
kime buvo aptartas ir dailėtyros 
straipsnių rinkinio paruošimas spau- 
dai- V. Kst.
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CHOLKRD
R. Cholkan & Co. Ltd. 

Realtor 
REAL ESTATE — 

GENERAL INSURANCE
HIGH PARK-BLOOR, šiurkščių plytų 7 kambarių atskiras^ namas; 
centrinis planas, platus privatus įvažiavimas su pristatytu šalia ga
ražu; kaina sumažinta $10.000 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; vąnde- 
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
kėsimas.
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. KERBER 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

St' Toront°' Onl' • Tel. 532-3400
AKTYVAI — virš 13 milijonų

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
Seštadienia'is 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų....... 8Ųį%
E pensijų ir namų s-tas............ 9%
E taupomąsias s-tas...................7%
E depozitų-čekių s-tas................. 6%

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines ......  9’/2%
E nekiln. turto........................9Vi%
E Snvestacines .......................... 10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

STEPHAN’S lillDC ^06 Roncesvalles Avė. 
r U KO telefonas

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

536-5936

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

Telefonas 535-1258

AUtOtifeSdlcs SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, ?96 nBr°ck. *v,f x ° 7 (tarp Dundas it College)

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

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

man ę television r * > lAZf FU Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "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 (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Toronto ateitininkų stovykloje N. Wasagoje jaunieji stovyklautojai stato 
kryžių, prisimindami okupuotoje Lietuvoje naikinamus kryžius

©^SPORTAS
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

Vitalio Žukausko humoras užpildė 
didžiąją LN Karaliaus Mindaugo 
menę. Į PLSŽ komiteto Toronto Lie
tuvių Namuose ruoštą humoro vaka
rą atsilankė nemažai svečių. Deja, 
to neužteko, kad šis renginys PLS 
Žaidynėms būtų pelningas. Daugiau
sia pasigesta .pačių sportininkų.

Algirdo Bielskaus paruoštas PLS 
žaidynių lengv. atletikos varžybų 
projektas susipažinimui buvo išsiun
tinėtas klubams ir žodžiu pateiktas 
suvažiavime. Tai vienas iš kruopš
čiai paruoštų projektų. PLSŽ lengv. 
atletikos varžybos bus vykdomos 
dviejose grupėse: oficialios PLSŽ 
lengv. atletikos varžybos, vykdomos 
tik vyrų ir moterų klasėse, ir jubi- 
lėjinės, atviros ŠALFASS prieauglio 
klasių lengv. atletikos pirmenybės. 
Oficialiose lengv. atletikos varžybo
se dalyvavimas yra atviras visų kraš
tų neabejotinos lietuviškos kilmės 
sportininkams, pasiekusiems šioms 
žaidynėms nustatytas minimalias 
normas. Prieauglio klasių pirmeny
bėse gali dalyvauti ir už ŠALFASS 
ribų esančių kraštų lietuviai spor
tininkai. Jiems paruoštos orientaci
nio pobūdžio normos, kurių pasieki
mas nėra būtina sąlyga dalyvauti žai
dynėse. Prieauglio klasių dalyviai

taip pat gali dalyvauti vyrų ir mo
terų klasėse. Prieauglio grupės var
žybos bus vykdomos jaunių ir mer
gaičių A (1959 m.), B (1962 m.), C 
(1964 m.) ir D (1966 m.) klasėse. 
Žaidynėms parinkta standartinė 
leng. atletikos programa. Platesnė 
informacija, pradinis mokestis, re
gistracijos tvarka ir varžybų tvarka
raštis bus paskelbti vėliau.

Plaukimo varžybų projektas pa
ruoštas su plaukimo vadovu Arvydu 
Barzduku ir yra panašus į lengv. at
letikos projektą, išskyrus tai, kad 
prieauglio grupėje nebus A klasės, 
tik B, C ir D. Plaukimo varžyboms 
žaidynėse tikimasi susilaukti augšto 
pajėgumo plaukikų, šiuo metu JAV- 
se turime nemažai plaukikų bei plau
kikių, kurie pasižymi rekordais ir 
puikiomis pasekmėmis JAV mokyk
lose ir už jų ribų, žinant Australi
jos plaukimo lygį, atrodo, kad ir iš 
čia susilauksime pajėgių varžovų. Be 
to, nereikia užmiršti ir Toronto Vy
čio Julijos ir Patricijos Girčytės.

Registracija PLSŽ-nėms bus vyk
doma du kartu. Iki sausio 1 d. nu
matoma pravesti orientacinio pobū
džio registraciją. Po to už poros mė
nesių bus vykdoma galutinė registra
cija. A. S.

i Kanados ęf
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

savo saugumo reikalais ir kad 
RCMP yra sąžiningai atlikę 
jiems patikėtą uždavinį. Kyla 
tik klausimas, kodėl ir kieno 
pastangų dėka spaudą pasiekia 
vis nauji kaltinimai RCMP po
licijai bei kariuomenei, pasižy
mintys dideliu tikslumu, nes 
juos vėliau patvirtina kaip Įvy
kusi faktą premjero P. E. Tru- 
daeu vyriausybės nariai. Susi
daro įspūdis, lyg kas norėtų vi
siškai sužlugdyti RCMP ir ka
rinių pajėgų prestižą.

Paskutinieji Kanados statisti
kos duomenys liudija infliacijos 
augimą. Kai 1975 m. rudenį bu
vo įvesta kainų ir atlyginimų 
kontrolė, infliacija siekė 10,6%. 
Premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė ją buvo numačiusi 1976 m. 
sumažinti iki 8%, o šiemet — 
iki 6%. Pirmoji plano dalis bu
vo įgyvendinta, bet šį rudeni, 
po dvejų kontrolės metų, inflia
cija vėl pašoko iki 8,8%. Kaltė 
daugiausia tenka kaikurių mais
to gaminių pabrangimui, augš- 
tesniems namų 'nuosavybės mo
kesčiams. Finansų min. J. Chre
tien atmetė opozicinių partijų 
reikalavimą paruošti naują biu
džetą, kuris padėtų išjudinti 
ekonomiją ir sumažinti infliaci
ją. Iš tikrųjų finansinių varžtų 
atleidimas infliacijos nesuma
žintų, bet tik ją padidintų. To
dėl neįtikinančiai atrodo vėl pa
kartotas Kanados Darbo Kon- 
įgreso reikalavimas atšaukti kai
nų bei atlyginimų kontrolę. Uni
joms nepatinka šiemetinė 6% 
atlyginimų didinimo riba. Kont
rolės atšaukimas joms vėl leis
tų kelti besaikius 30-50% reika
lavimus, kurie palaidotų visą 
ligšiolinę kovą su infliacija.

įvykiai |
pasiūlė liberalas R. Mancinis, al
koholio vartojimui reikalauda
mas įvesti minimalią 19 metų 
amžiaus ribą. Balsavimas parla
mente buvo pravestas be jokių 
partinių įsipareigojimų, pagal 
kiekvieno parlamentaro sąžinę. 
Po antrojo balsavimo premjeras 
W. Davis įstatymo pakeitimą su
stabdė, bet pažadėjo sekančių 
metų vasario pabaigoje pateikti 
naują įstatymą. Jame minimali 
jaunuolių amžiaus riba alkoho
lio vartojimui gali būti padidin
ta iki 20 metų. Naujasis įstaty
mas taipgi suvaržys alkoholinių 
gėrimų reklamas.

Kanados nedarbo drauda se
kančiais metais maksimalias sa
vaitines išmokas bedarbiams 
nuo $147 padidins iki $160. Tuo 
pačiu bus padidintos ir įmokos. 
Lig šiol jos buvo skaičiuojamos 
iki $220 uždarbio, o dabar bus 
iki $240. Įmokų padidinimas 
palies tuos kanadiečius, kurie 
per savaitę uždirba $240 ir dau
giau. Iš tokių asmenų nedarbo 
drauda! bus atskaitoma ne 
$3.30, bet $3.60. Mokestis dar
bovietėm už jų draudą pakelia
mas nuo $4.62 iki $5.04.

Kvebekietis teroristas J. P. 
Charette, septynerius metus 
praleidęs Kuboje, nori grįžti 
Kanadon ir prisiimti bausmę, 
jeigu ji bus paskirta. Jis yra Įta
riamas bombų sprogdinimu 
1968-69 m., kai toldos akcijos 
ėmėsi separatistinis Kvebeko 
Išlaisvinimo Frontas. Amerikie
čiai jį yra apkaltinę lėktuvo pa
grobimu. Kuboje J. P. Charette 
dirbo vertėju kompartijos ofi
cioze “Granma”, turinčiame 
anglų ir prancūzų laidas.

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleiviai organizuoja re 

kolekcijas, kurios įvyks gruodžio 2- 
4 d.d. Gerojo Ganytojo vienuolyne 
(Sisters of Good Sheppard) Sharon, 
Ont. Rekolekcijas ves kun. A. Sau- 
laitis, SJ, ir sės. Igne. Kviečiami ir 
ne ateitininkai nuo 15 m. amžiaus. 
Bus parūpintas nuvažiavimas. Infor
macijas teikia ir registruoja Rūta 
Girdauskaitė tel. 536-4537.

Tėvų susirinkimas įvyko praėjusį 
sekmadienį Prisikėlimo par. patal
pose. Komiteto pirm. L. Dūda ir ižd. 
A. Slivinskas padarė pranešimus. 
Tėvų komiteto veikla labai daug pa
deda jaunimui, ypač finansiniuose 
reikaluose. Išrinkta nauja valdyba, į 
kurią įėjo: Z. Girdauskas, J. Stra
vinskas, A. Slivinskas, G. Kaknevi- 
čienė, A. Stungurienė ir A. Padols- 
kienė. Išreikšta nuoširdi padėka L. 
Dūdai, kuris daug metų pirmininka
vo komitetui ir įdėjo daug darbo.

Bendros ateitininkų Kūčios įvyks 
gruodžio 11 d. Prisikėlimo par. sa
lėje.

Skautų veikla
• Visi ir visos kviečiami į ASS 

Toronto skyriaus rengiamą popietę 
lapkričio 27 d., 4 v,p.p., Prisikėlimo^ 
Parodų salėje. Apie Braziliją kalbės 
ir skaidres rodys v.s. kun. A. Saulai- 
tis, SJ.

• Ačiū broliui VI. Morkūnui už 
pašnekesį vilkiukams. Jų sekanti su
eiga — lapkričio 28 d.

• Gruodžio 11 d., 11 v.r., abiejų 
tuntų vadijų posėdis skautų būkle.

• Mindaugo dr-vės rudens iškyla 
lapkričio 27 d. Oras nesvarbu. Visi 
renkasi 9.30 v.r. prie skautų būklo. 
Grįšim 4 v.p.p.

• Telkime vis daugiau skautiškų 
leidinių LN bibliotekoje. Sudarytas 
tam atskiras skyrius.

• Gruodžio ,4 d. — sktn. Stepo 
Kairio muzikinio vieneto koncertas 
Lietuvių Namuose. Pradžia 4 v.p.p. 
Skautai, jų tėveliai, rėmėjai, vado- 
vai-vės dalyvaukime šioje popietėje, 
kur bus paminėtas vieneto dešimt
metis. Įėjimas — laisva auka.

• Br. Kviklio paroda “Kovojanti 
Lietuva” — lapkričio 27 d. Lanky
mas: 9 v.r. — 1 v.p.p. C. S.
SPORTAS LIETUVOJE

Vilniaus “Žalgirio” futbolininkai 
— pirmojoj lygoj, žalgiriečiai, leng
vai laimėję antrosios futbolo lygos 
pirmosios zonos pirmenybes, užsi
tikrino teisę dalyvauti šešių koman
dų kovose dėl perėjimo į pirmąją 
Sovietų Sąjungos futbolo lygą, šio
se kovose susitiko šešios II lygos 
komandos, laimėjusios zonines pir
menybes. Burtų keliu jos buvo su
skirstytos į tris grupes. “Žalgirio” 
treneris B. Zelkevičius savo koman
dos varžovu ištraukė Nalčiko “Spar
taką”, treniruojamą I. Zolotuchino. 
Pirmojon lygon turėjo būti perkel
tos trys, futbolo komandos, nugalėju
sios burtų keliu išrinktus varžovus. 
Pirmąjį susitikimą su “Spartaku” 
Nalčiko aikštėje “Žalgiris” pralai
mėjo 0:1. Lapkričio 8 d. abiejų ko
mandų susitikimas įvyko Vilniuje. 
Jį transliavo televizija ir radijas vi
sai Lietuvai. Spartakiečiams būtų 
užtekę šias rungtynes baigti lygio
mis, o žalgiriečiams reikėjo užsitik
rinti pergalę ir išlyginti Nalčike su
silauktą pralaimėjimą, šį susitikimą 
E. Riabovo įvarčio dėka 1:0 rezulta
tu laimėjo “Žalgiris”. Kadangi abi 
komandos turėjo po vieną laimėji
mą, galutiniam sprendimui prireikė 
trečiųjų rungtynių, kurioms tokiu 
atveju parenkama neutrali futbolo 
aikštė. Sprendimas buvo padarytas 
lapkričio 10 d. Moldavijos sostinė
je Kišiniove. Pirmąjį įvartį paseikė 
spartakietis R. Bekovas. Baigiantis 
pirmajam kėliniui, rezultatą tolimu 
stipriu smūgiu išlygino J. Jurgelevi
čius, o antrojo kėlinio 19 minutę 
įvartį įmušė žalgirietis E. Riabovas. 
Šias lemiamas rungtynes 2:1 laimė
jo “Žalgiris”, užsitikrindamas teisę 
sekančiais metais žaisti pirmojoje 
futbolo lygoje.

Moterų rankinio turnyrą Bukareš
te laimėjo jugoslavės, 19:13 rezulta
tu nugalėjusios rumunes. Sovietų 
Sąjungos rinktinei teko IV vieta. 
Jos eilėse žaidė trys lietuvaitės — 
A. Česaitytė, G. Garšvinskaitė ir S. 
Mažeikaitė.

Baigminės Sovietų Sąjungos vyrų 
rankinio varžybos įvyko Alytuje, 
čempijonais tapo Maskvos aviacijos 
instituto rankininkai, įveikę mask
viečių “Kuncevo” komandą 23:22. 
Kauno “Granito” rankininkams te
ko trečioji vieta. Baigminiame su
sitikime jie nugalėjo Zaporožės in
dustrinio instituto atstovus 26:19.

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

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, Iq'/T'd Q 11 O T A S skirstytas į 4 butus; 
privatus įvažiavimai* M ooa.900.

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 — BLOQR—’ir K §rių; 2 butai po tris 
miegamuosius, 1 — vien-^ V m‘etu senumo. Van
deniu - alyva šildor.p SyJ-fazai. Geroj vietoj ir gerame stovy
je. Prašoma kaina si 19.000.

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., . p-g-g Ej4E/3 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario NUOLAIDA

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb * JI Jfi
TORONTO LIETUVIŲ “AKAIVln
KREDITO KOOPERATYVE -

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

AKTYVAI virš 18 n

IMA:

9!/2% už asm. paskolas

9’/4% už mortgičius

lilijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $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 
Nemokamas 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

Provincinis Ontario parlamen
tas 72:29 balsų santykiu pasisa
kė už pakeitimą įstatymo, ku
riuo reguliuojamas alkoholio 
vartojimas jaunimo eilėse. Se
niau jaunuoliams buvo leidžia
ma gerti alk. gėralus tik nuo 
21-ųjų amžiaus metų. Šią ribą 
premjeras W. Davis 1971 m. su
mažino iki 18 metų amžiaus, 
kartu suteikdamas ir balsavimo 
teisę. Kilo nenumatyta proble
ma — viešose užeigose gerti 
pradėjo 16-17 metų amžiaus 
jaunuoliai, kurie savo išvaizda 
beveik nesiskiria nuo aštuonio
likmečių, pagausėjo girtų jau
nuolių sukeliamos automobilių 
nelaimės. Įstatymo pakeitimą

COMMERCE REAL ESTATE Ltd.
894 St. Clair Ave.W.

EGLINTON-MARLEE $15.000 įmokėti, mūro atskiras, 20 metų se
numo, 3 butų namas. Butas po 2 miegamuosius ir du garažus. Lieka 
viena skola. Skubus pardavimas. Žema kaina.
BARRIE, 3.000 įmokėti. Priekis prie didelės gražios upės, 10 akrų 
dirbamos žemės. Leidimas pastatams statyti.
HIGH PARK AVE, prie pat Bloor gatvės, $30.000 įmokėti. Atski
ras mūro namas, 8 kambarių. Geras investavimas.
JIEŠKAU gero dviejų butų su balkonais namo.
KAS NORĖTŲ GAUTI $40.000 I ar II paskolą (mortgičių) ant ne
kilnojamo turto?

J. KUDABA
Telefonas 653-3225, namų 783-2105

(Uanabtait Art ^Memorials ^Gth.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 
LOUIS Temporale — oficialus skulptorius —

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

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 visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.



TORONTO
“Kovojanti Lietuva” — Br. 

Kviklio paruošta retų doku
mentų, įdomių nuotraukų bei 
gausios spaudos paroda bus lap
kričio 27, sekmadienį, Prisikė
limo Parodų salėje 9 v.r. — 
1 v.p.p. Rengia Toronto skauti
ninkai.

“Atžalynas” maloniai kviečia 
visus atsilankyti į savo tradici
nę popietę, kuri įvyks š.m. lap
kričio 27, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Lietuvių Namuose. Programoje 
dalyvaus visos trys “Atžalyno” 
šokių grupės ir dainuojantis 
trejetukas “Vasaros garsai”. 
Nuo 1 v.p.p. veiks bazaras, ku
riame kiekvienu traukimu lošė
jas gaus laimikį. Taip pat bus 
platinami ir stambesnių fantų 
loterijos bilietai. Prašome tėve
lius, vaikus, draugus ir rėmė
jus ateiti ir praleisti porą va
landėlių jaunimo tarpe. Pasi
vaišinsite kava, pyragais ir pa- 
remsite mūsų šokėjų ir daini
ninkų pastangas. Įėjimas — 
laisva auka.

Kun. A. Saulaitis, SJ, lapkri
čio 27, sekmadienį, 4 v.p.p., Pri
sikėlimo Parodų salėje rodys 
įdomias skaidres ir kalbės apie 
Braziliją. Popietę rengia akade
mikų skautų-čių Toronto sky
rius. Įėjimas — laisva auka.

Vysk. V. Brizgio pagerbtuvės 
rengiamos gruodžio 4, sekma
dienį, jo 50 metų kunigystės su
kakties proga. Kadangi jis yra 
ir Kanados lietuvių katalikų 
vyskupas, reikėtų, kad pagerb- 
tuvėse dalyvautų ne tik toron- 
tiečiai, bet ir kitų vietovių lie
tuviai. Iškilmės prasidės Prisi
kėlimo šventovėje 4 v.p.p. kon- 
celebracinėmis Mišiomis, kurias 
atnašaus pats Sukaktuvininkas 
ir keliolika kunigų, atvykusių iš 
kaimyninių parapijų. Pamokslą 
pasakys kun. dr. F. Jucevičius 
iš Montrealio. Po Mišių Prisikė
limo salėje bus pagerbtuvių 
banketas, kuriame žodį tars ir 
pats Sukaktuvininkas.

Meninę dalį atliks “Aido” 
choras iš Hamiltono. Bilietai 
(po $10 asmeniui) jau gaunami 
visose parapijose. Jei kur susi
darytų grupė 8 ar 10 asmenų, 
įgali užsisakyti atskirą stalą. Pa- 
gerbtuves rengia KLK Centras, 
pirmininkaujamas dr. J. Son
gailos.

Veiklos dešimtmetį minėda
mas, sktn. Stepo Kairio muziki
nis vienetas koncertuos gruo
džio 4, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Lietuvių Namuose. Repertuare 
— per 20 liaudies dainų bei 
kompozicijų. Šiuo metu vienetą 
moko muz. V. Verikaitis, ypa
tingą dėmesį skirdamas tiems, 
kurie vyksta į Australiją.

Lietuvos kariuomenės atstei- 
gimo sukakties minėjimas To
ronte šiais metais susilaukė iš
skirtino dėmesio. Jį surengė L. 
Namuose VI. Pūtvio šaulių kuo
pa, vadovaujama pirm. St. Jo
kūbaičio. Lapkričio 19, šešta
dienį, 7 v.v., minėjimą pradėjo 
kuopos pirmininkas, pakviesda
mas kun. B. Mikalauską invoka- 
cijai. Patriotinio turinio paskai
tą skaitė A. Sutkaitis. Paskaita 
buvo tuo išskirtina, kad ji buvo 
eiliuota. Centrinę programos 
dalį sudarė “Estonia” pučiamų
jų orkestras, kuriame groja 30 
asmenų — vyrų ir moterų. Jis 
įspūdingai atliko keliolika lietu
viškų melodijų, sukurtų muz. A. 
Prialgausko - Prialgaus liaudies 
dainų motyvais. Gausi publika 
(apie 350) gėrėjosi originalia 
programa ir stipriai plojo or
kestrui bei jo dirigentui muz. 
Uno Kook.

Kariuomenės šventės proga 
buvusius karius, šaulius, sava
norius ir visus susirinkusius pa
sveikino naujasis KLB Toronto 
apyl. pirm. Algis Juzukonis. Da
lyvių tarpe buvo matyti ir St. 
Catharines ramovėnai. Po meni
nės programos visi dalyviai vai
šinosi ir linksminosi, grojant 
šokių muzikai — orkestrui.

Viešnios iš Australijos — Sa
bina Urnėžienė ir Nijolė Urnė- 
žiūtė, lydimos St. Jokūbaičio, 
lankėsi Anapilyje, “T. žibu
riuose” ir kitose lietuvių insti
tucijose. Ta proga jos užsisakė 
“TŽ” oro paštu ir paliko auką 
laikraščiui. Londone, Ont., jos 
aplankė savo 'gimines p. Kuz- 
mus ir išskrido Europon. Nijolė 
tarnauja lėktuvų bendrovėje ir 
gauna lengvatų kelionėms atos
togų metu.

Ada Jamontienė, laimingai 
grįžusi į Lietuvą, prašo padėko
ti visiems jos bičiuliams, brolių 
Vytauto ir -Prano Kvedarų drau
gams už tokį gražų priėmimą 
jos viešnagės metu, gražias iš
leistuves, gražias kalbas, linkė
jimus, labai vertingas dovanas. 
Ji niekad Jūsų nuoširdumo ne
užmirš ir liks jums visados sko
linga.

Dail. Telesforas Valius prieš 
kurį laiką, einant gatve, buvo iš
tiktas lengvo priepuolio — ne
teko kalbos ir nevaldė dešinės 
rankos. Nugabentas į ligoninę, 
po kelių valandų atgavo kalbą 
ir paralyžuotos rankos valdymą. 
Liko betgi vidurių skausmai. 
Dėlto antrą kartą buvo nuga
bentas į Šv. Juozapo ligoninę, 
kur buvo padaryta operacija. Ti
kimasi, kad jis netrukus grįš į 
savo namus.

FLYNN’Š gėlių krautuvė |
(savininkai latviai)

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus 
Į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su
tvarko gėles vestuvėms. Adresas:

J 139 Roncesvalies Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424

Lietuviška
maisto

krautuvė
2899 Bloor St; W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

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

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI į 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

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis įvyko lapkričio 15, 
antradienį, L. Namuose. Posėdį 
pradėjo valdybos pirm. P. Štur
mas, pakviesdamas susirinki
mui pirmininkauti J. R. Sima
navičių, sekretoriauti — G. La
pienę. Posėdyje dalyvavo 33 
atstovai. Praėjusio posėdžio 
protokolą skaitė R. Žilinskienė. 
Valdybos veiklą apžvelgė P. 
Šturmas, apie iždą kalbėjo I. 
Simanavičiūtė ir apie Karavano 
“Vilniaus” paviljoną — V. Bi- 
reta. Revizijos komisijos aktą 
■perskaitė V. Aušrotas.

Svarbiausias valdybos rūpes
tis buvo surengti Vasario 16 
minėjimą ir paruošti Karava
no “Vilniaus” paviljoną. Ižde 
šiuo metu yra per $3.000, O' 
“Vilniaus” paviljonas davė apie 
$1.200 pelno. Buhalterija yra 
vedama tvarkingai.

Senoji valdyba atsistatydino 
ir buvo išrinkta nauja, kurią 
sudaro šie asmenys: kun. P. 
Ažubalis, I. Simanavičiūtė, A. 
Tautkevičiūtė, B. Paliulytė, B. 
Bilkštytė - Richardson, A. Šilei
ka, H. Steponaitis ir A. Juzuko
nis. Revizijos komisija liko ta 
pati: V. Aušrotas, L Žemaitienė 
ir B. Saplys.

Sumanymuose iškilo rinktų 
tarybos atstovų klausimas. Bu
vo gana stipriai pasisakyta 
prieš posėdyje nedalyvavusius 
rinktus tarybos narius (iš 25 
dalyvavo tik 11). Esą, jie priva
lo tokiuose posėdžiuose daly
vauti. Kitaip jie neatlieka pri
siimtos tautinės pareigos. Bu
vo siūlyta įvairių priemonių 
kaip geriau išrinkti solidarumo 
įnašus, nes iki šiol jų išrenka
ma mažokai.

Posėdį baigė jo pirm. J. R. 
Simanavičius, linkėdamas nau
jai valdybai našios veiklos.

KLB Toronto apylinkės val
dyba pirmame posėdyje lapkri
čio 17 d. pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Algis Juzukonis, vice- 
pirm. ir informacija kun. P. 
Ažubalis, vicepirm. ir ryšinin
kas su šiais metais Toronte 
vykstančiomis Pasaulio Lietu
vių dienomis Andrius Šileika, 
sekr. Brigita Paliulytė, ižd. Hen
rikas Steponaitis, parengimų va
dovė Irena Simanavičiūtė, ryši
ninkė su jaunimo organizacijo
mis Aldona Tautkevičiūtė, kul
tūrinių reikalų vadovė bei atsto
vė Maironio mokyklos taryboje; 
Birutė Bilkštytė - Richardson.

Toronto latviai iškilmingai 
paminėjo 59-sias Latvijos ne
priklausomybės paskelbimo me
tines lapkričio 18 ir 20 dieno
mis. Lapkričio 18 d. latvių jau
nimo sąjungos iniciatyva buvo 
surengtos budėtuvės prie mies
to rotušės. Nuo 7 v.r. iki 7 v.v. 
aikštėje stovėjo Kanados ir Lat
vijos vėliavos, atitinkami pla
katai ir demonstrantai, kurie 
ėjo sargybą pasikeisdami. Va
karop susirinko apie 400 latvių, 
kurie su žvakėmis ėjo aplink 
rotušės ankštę ir prie jos priei
nančiomis gatvėmis. Užbaigai 
visi dalyviai, išsirikiavę po du, 
šaligatviais nužygiavo į švento
vę. Šiomis budėtuvėmis domė
josi ne tik praeiviai, bet ir 
spaudos bei televizijos kores
pondentai.

Lapkričio 18 d. vakare Kana
dos Latvių Federacija Toronto 
Latvių Namuose surengė pri
ėmimą kitataučiams svečiams, 
kurių atsilankė nemažas būrys. 
Federacinės, provincinės ir sa- 
vivaldybinės valdžios atstovai 
pasakė sveikinimo kalbas, o 
pianistė, Baltere, neseniai emi
gravusi iš okup. Latvijos, atliko 
porą muzikinių kūrinių. Pažy
mėtina, kad jos vyras yra žydų 
kilmės smuikininkas Geringas, 
gyvenęs bei mokęsis Vilniuje. 
Jis taip pat dalyvavo priėmime 
ir su lietuvių atstovais kalbėjo 
lietuviškai. Iš lietuvių priėmi
me dalyvavo KLB pirm. J. R. 
Simanavičius, p. Szalowska-Ka- 
veckaitė, kun. Pr. Gaida ir A. 
O’Donohue.

Lapkričio 20 d. iškilmingas 
minėjimas įvyko Toronto uni
versiteto “Convocation” salėje. 
Lietuvių vardu žodį tarė gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas. 
Taipgi dalyvavo KLB pirm. J. 
R. Simanavičius. Latvijos kon
sulas dr. Upenieks kviestiniams 
svečiams suruošė priėmimą sa
vo namuose.

BERGER, Marijos ir Antano Da
nielių duktė, šiais metais baigusi 
sociologiją Yorko universitete baka- 
laurės laipsniu. Studijavo atliekamu 
nuo mokytojos darbo laiku, dėlto 
studijos truko septynerius metus. 
Nors šeimoje turi tris vaikus, bet 
ketina tęsti studijas toliau

DALIA LAPIENYTĖ, šiais metais 
baigusi mikrobiologiją bakalaurės 
laispniu Guelpho universitete. Taip 
pat yra baigusi Delhi lietuvių šešta
dieninę mokyklą ir dalyvavusi tau
tinių šokių grupėje “Palanga”

London, Ontario
LIETUVIŲ CHORAS, ruošdama

sis dalyvauti Pasaulio Lietuvių Die
nose — dainų šventėje Toronte se
kančią vasarą, reguliarias repetici
jas pradėjo lapkričio 20, sekmadie
ni, 11 v.r., parapijos salėje, 1414 
Dundas St. Repeticijos vyks sekma
dieniais tuo pačiu laiku. Nauji ir 
buvę choristai kviečiami dalyvauti. 
Chorui vadovauja Rita Vilienė. In
formacijų reikalu kreiptis į G. Pet
rauskienę tel. 438-8983. C.

VIETINIO UNIVERSITETO (Uni
versity of Western Ontario) studen
tų laikraštis ‘‘The Gazette” 1977 XL 
1 išspausdino biochemijos studento 
Algio Jusio laišką “Keep your eyes 
on the Soviet Union”. Jo autorius 
atsiliepia į P. Burnellio laišką, lie
čianti P. Afriką. Ta proga jis iš
dėsto faktus apie Sov. Sąjungą kaip 
pavergėją tautų, kurių tarpe yra ir 
lietuviai bei Lietuva. A. Jusys sako 
vasarą buvęs okup. Lietuvoje su sa
vo tėvais 4 dienas ir matęs tenykštį 
gyvenimą iš arti. Kanadiečiams akis 
esą atvėrė ledo ritulio rungtynės 
Maskvoje. Ten jie pamatė sovietinę 
tikrovę, sovietų norą viską gauti iš 
vakariečių, bet jiems nieko neduoti.

Vakariečių spaudoje esą daug ra
šoma apie žiaurumus P. Afrikoje, 
Ugandoje, bet tylima apie juos Sov. 
Sąjungoje. Lietuva esanti rusų pa
jungta nuo 1793 m. su 21 metų per
trauka po I D. karo. P. Afrikoje 
esanti galimybė sukilti, o Sov. Są
jungoje jos nėra. Sovietų pavergtom 
tautom gali padėti tik laisvasis pa
saulis. Ta linkme turėtų eiti lais
vųjų kraštų politikai. Dėlto JAV 
prez. J. Carterio veikla žmogaus tei
sių srityje esanti labai vertinga.

Baigdamas ilgą savo laišką, A. 
Jusys rašo: “Norėčiau pastebėti pas
kutinį dalyką. Būdamas Lietuvoje

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką mie

liems tautiečiams bei draugams už 
aplankymą manęs Šv. Juozapo, Prin
cess Margaret ir Riverdale ligoninė
se mano ligos metu š.m. gegužės, 
liepos-lapkričio mėn. Dėkoju dr. A. 
Pacevičiui už pasiuntimą į Šv. Juo
zapo ligoninę, Princess Margaret li
goninės vedėjai dr. Alison ir dakta
rams Bobrowsky ir Lepine už pada
rytą operaciją Princess Margaret li
goninėje. Dėkoju lankytojams: Pri
sikėlimo parapijos kunigams B. Mi
kalauskui, OFM, ir E. Jurgučiui, O 
FM, p.p. šalčiams, Kavaliūnams, Ga- 
taveckams, J. Juodikaitienei, W. Las- 
tauskui ir Broniui Lybai.

Dėkoju Riverdales ligoninės dr. 
Montague, už labai gerą patarnavi
mą Mrs. Elbert Christinai, Mrs. A. 
Karpis, slaugėms — Sandrai Fitzm- 
mens, Choto Aldo, Sofijai Ampil, 
Sammy Beharry ir visiems kitiems 
tarnautojams.

Labai nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie mane lankė ligoninėse, atsiun
tė gėles ir sveikinimo korteles.

Dar kartą Jums visiems ačiū —
Juozas Jurgaitis

ŠYPSENOS
Busimasis laikas

Lietuvių kalbos pamokoj:
— Koks bus busimasis laikas 

veiksmažodžio “vogti”?
— Sėdėti kalėjime, pone mo

kytojau.
Negeras gydytojas

— Ar tau patinka mūsų gy
dytojas, Joneli?

— Kodėl jis turi man patikti? 
Maniau, jog bent dvi savaites 
nereikės eiti mokyklon, o jis 
mane išgydė per dvi dienas.

Atsakė į klausimą
— Koks yra skirtumas tarp 

perkūno ir elektros?
— Perkūną gauname nemo

kamai, o už elektrą reikia mo
kėti. Parinko Pr. Alš.

Thunder Bay, Ont.
PRAĖJUSIĄ VASARĄ mūsų mies

tą aplankė daug turistų, ypač ame
rikiečių. Įvairių įdomybių tarpe jie 
rado tautybių parką su lietuvių sky
riumi.

TARNYBINIAIS REIKALAIS at
vyksta lietuvių iš Toronto ir kitų 
vietovių, trumpai pagyvena ir vėl iš
vyksta. Būtų gera, jei bent keletas 
lietuvių čia apsigyventų.

IŠKELIAVO AMŽINYBĖN, šį ru
denį mirė senosios kartos lietuvis 
Vincas Markus, 84 m. amžiaus. Jis 
čia įsikūrė atvykęs iš JAV 1911 m. 
ir dirbo kaip rangovas. Gyveno savo 
statytame name prie mirusio brolio 
Justino šeimos. Jo artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. — Lap
kričio 4 d. palaidojom Emą Stuko- 
nienę, 74 m. amžiaus. Ji buvo suo
mė, gimusi Suomijoje. Sirgo aštuo
nerius metus. Mūsų tautiečiai, kurie 
tik galėjo, dalyvavo laidotuvėse. Vie
ni jų atnešė gėlių, kiti aukojo šir
dies ligų fondui (S39). Po laidotu
vių p. Stukonio namuose įvyko vai
šės. Velionės vyrui ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

PRIEŠ 90 METU buvęs potvynis 
pasikartojo šiais metais. Dėl smar
kaus lietaus buvo apsemta daug na
mų rūsių, keletas ūkių ir mieste
lių. E. J.

vasaros metu, peržiūrėjau keletą ko
munistinių laikraščių. Propaganda, 
kurią skaičiau, mane labai suerzino. 
Vienas tos propagandos dalykų tu
rėtų būti įdomus ir jums, būtent, so
vietų laikysena Kvebeko nepriklau
somybės klausimu. Sov. Sąjungos 
komunistų partija remia pavergtus 
kvebekiečius, reikalaujančius lais
vės. Sovietai! Laisvė! Juokinga, bet 
dėl tam tikrų priežasčių aš nesijuo
kiu.” Kor.

Didžiausias lietuvio...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

nuošimtis yra tokių vaikų, ku
rie patys, niekieno neraginami 
ir neverčiami, mokosi. Dažniau
siai vaikams reikia impulso, pa
raginimo ir net prievartos.

Turi reformuotis ir lituanis
tinė mokykla ta prasme, kad 
sugebėtų nuolatiniu raginimu, 
kartojimu ir liepimu įkalti į 
vaiko sąmonės gelmes lietuviš
kumo vertybę, lietuvybės idea
lą, pagarbą viskam, kas lietu
viška, kas liudija žmogų ar 
daiktą, priklausantį lietuvių 
tautai, lietuvių kultūrai, lietu
viui ar Lietuvai. Visi mokyto
jai, neatsižvelgiant į dėstomą 
dalyką, turi ateiti į talką ir 
kiekviena proga priminti lietu
viškos knygos ar lietuviško raš
to vertybę, savo lietuviško var
do ir pavardės gerbimą, nelei

džiant jos iškreipti, lietuvių 
tautos ir valstybės ženklų reikš
mę ir svarbą, lietuviškų papro
čių ir tautinių švenčių išlaiky
mą. Visa, kas lietuviška, suda
ro lietuvybę, ir tos lietuvybės 
idealą reikia taip įstiprinti į 
vaiko ar jaunuolio sąmonę, kad 
iš jos per visą ilgą amžių neiš
kristų, kad lietuvybė taptų ne
atskiriama asmens dalimi. Tik 
tokie lietuviai jaunuoliai nenu
lauš ir ilgai išliks sąmoningais 
lietuviais.

Manyčiau, kad tas didysis rū
pestis mūsų jaunimu turi lydė
ti kiekvieną lietuvio žingsnį vi
sur ir visada. Užsimiršimas ar 
nesusivokimas — didelis nuos
tolis lietuvių išeivijai ir lietu
vių tautai. Tikėkime, kad po 
skaudžios pamokos būsime bud
resni.
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i Čikagos lietuvių horizonte į
NAUJAS DIREKTORIUS

Lietuvių jėzuitų provincijolas kun. 
L. Zaremba lapkričio 7 d. nauju Jau
nimo Centro Čikagoje direktoriumi 
paskyrė kun. Antaną Saulaitį, SJ, 
praėjusį pavasarį iš P. Amerikos 
perkeltą i Čikagą. Ligšiolinis JC 
dir. kun. A. Kezys jau senokai pra
šė jį atleisti iš direktoriaus pareigų, 
nes nori daugiau laiko skirti foto 
menui, filmams, knygų leidyklai ir 
JC išlaikomai televizijos programai. 
Pagaliau jo prašymas liko patenkin
tas, ir kun. A. Kezys pareigas pa
lengva perduoda naujajam direkto
riui. Kun. A. Saulaitis bus septin
tasis JC direktorius. Įdomu, kad 
paskutiniai trys direktoriai — kun. 
G. Kijauskas, kun. A. Kezys ir kun. 
A. Saulaitis — į lietuvius jėzuitus 
įstojo ir šventimus gavo jau šiame 
krašte. Naujasis JC direktorius, pats 
išaugęs skautų organizacijoje, yra 
didelis jaunimo draugas ir taip pat 
plunksnos žmogus. Nemažesnis jau
nimo draugas buvo ir kun. A. Kezys, 
gražiai JC administravęs ir tvarkęs 
trejus metus. Praėjusio spalio mėn. 
per keturis savaitgalius jis suor
ganizavo puikiausius JC 20 m. su
kakties renginius. Tikimės, kad lie
tuviška šviesa iš JC tokiu pat skaid
riu žiburiu švies ir toliau, jį admi
nistruojant naujajam direktoriui. 
JC vicedirektoriaus pareigose ir to
liau pasilieka kun. V. Gutauskas, SJ, 
o ūkinius reikalus tvarko prievaizda 
A. Vaičaitis.

RINKTINĖS NUOTRAUKOS
Lapkričio 11 d. Jaunimo Centro 

apatinėje salėje atidaryta metinė 
lietuvių fotografų išeivijoje paroda. 
Nuotraukas išstatė 38, daugiausia 
jaunosios kartos, fotografai ir gar
bės svečias M. Ivanauskas. Daugu
ma parodoje dalyvaujančių fotogra
fų yra iš Čikagos ir keli iš rytinio 
pakraščio. Kanada šioje parodoje vi
sai neatstovaujama. Parodos atida
ryme dalyvavo daug žmonių, o ver
tintojų komisija, susidedanti iš dail. 
V. Luko, foto menininko A. Urbos 
ir amerikiečio foto specialisto W. 
Jensen, premijas paskyrė šiem pa
rodos dalyvimas: juoda-balta I pre
miją — K. Daugėlai, II — P. Ragui, 
III — V. Staškevičiui; spalvotų nuo
traukų I premiją — R. Bartuškai, 
II — Algirdui Grigaičiui, III — E. 
Būtėnui ir K. Norvilui. Parodos 
komitetą šiais metais sudarė taip pat 
jaunosios kartos atstovai: K. Norvi
las, E. Būtėnas, R. Bartuška, R. Da
mijonaitis ir L. Regis, globojami 
kun. A. Kezio, nes kaip tik šis foto 
menininkas daugumą jų paskatino 
susidomėti fotografijos menu.

BENDRUOMENĖS SUKAKTIS
JAV LB Vidurio Vakarų apygarda 

mini 25 m. sukaktį. Apygarda, ku
ri tada vadinosi “Čikagos apygarda”, 
buvo įsteigta 1952. XI. 24. šiuo me
tu i apygardą įeina 15 LB apylin
kių. Apygardos ribose veikia 11 li
tuanistinių mokyklų. Taip pat dir
bama kultūriniame, švietimo ir po

litiniame bare. Apygardos 25 m. su
kakties iškilmingas minėjimas ren
giamas gruodžio 3 d., 7.30 v.v., di
džiojoje JC salėje. Programoje — 
akademija, supažindinimas su garbės 
svečiais ir meninė dalis, kurią atliks 
poetas-humoristas Antanas Gustaitis 
iš Bostono ir čikagiškis “Antras kai
mas”. JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdybai šiuo .metu pirminin
kauja K. Laukaitis. Iš šios apygar
dos į dabartinę JAV LB krašto ta
rybą yra išrinktas 21 narys; du apy
gardos nariai įeina į JAV LB kraš
to valdybą.

SVEČIAS IŠ IZRAELIO
Kai šios eilutės pasieks skaityto

jus (“TŽ” j Čikagą ateina dažniau
siai penktadieniais), Čikagos lietu
viai rinksis į žodinės ir muzikinės 
kūrybos vakarą lapkričio 25 d. vaka
re didžiojoje JC salėje. Vakarą ren
gia Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo 
vadovybė, talkinama Lietuvių Rašy
tojų Draugijos. Vakaro programa 
bus tikrai įdomi: LRD pirm. kun. L. 
Andriekus įteiks LRD skirtą litera-' 
tūros premiją iš Izraelio specialiai 
atvykusiam rašytojui Icchokui Me
rui. Po to žodį tars pats laureatas. 
Lietuvių Fondo premija bus įteikta 
kompoz. D. Lapinskui ir čia pat at
liekamas trumpas originalus lietu
viškas muzikinis veikalas. Po per
traukos savo kūrybą skaitys rašyto
jai: Icchokas Meras (Izraelis), Ber
nardas Brazdžionis (Kalifornija), 
Nijolė Jankutė (Čikaga), Eglė Juod
valkytė (V. Vokietija) ir T. Venclo
va (Kalifornija). Programai vado
vaus prof. A. Klimas (Ročesteris).

A. RŪKO SUKAKTIS
Lapkričio 6 d. Jaunimo Centro 

kavinėje buvo deramai paminėta 
rašytojo, poeto ir dramaturgo Anta
no Rūko 10 m. mirties sukaktis. 
Apie velionį kalbėjo prof. M. Mac
kevičius (buv. nacių Stutthoffo kon
centracinės stovyklos kalinys), ak
toriai A. Dikinis ir J. Kelečius me
niškai perteikė velionies kūrybos iš
traukas. A. Rūko parašytas veikalas 
“Bubulis ir Dundulis” daug kartų 
buvo rodomas tremties ir išeivijos 
lietuvių scenose, jo eiliuotas veika
las “Mano tautos istorija” yra vie
nas iš patriotiškųjų veikalų išeivi
jos literatūroje. Biografai skelbia, 
kad nepriklausomybės laikais A. Rū
kas organizavo šaulių būrius ir 
jiems vadovavo. Tuo tarpu jo mir
ties 10 m. sukakties paminėjimo 
akademijai salė buvo užsakyta Šau
lių namuose ir apie tai skelbta spau
doje, tik paskutinėmis dienęmįs .per- į 
sikelta į jaunimo Centro kavinę, t. 
Pasirodo, “raganų medžiotojai” iš
sigando velionies ir atsakė salę mi
nėjimui. Tai atskleidė prof. M. Mac
kevičius sukakties akademijoje. Bū
tų gera, jei tie žmonės pasiskaitytų 
paskutinį A. Rūko veikalą “Mano 
tautos istorija”, nes gal jis buvo di
desnis lietuvis patriotas už kaiku- 
riuos dabarties uniformuotųjų gre
tose žygiuojančius.

FLORIDA 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

KELIONIŲ AGENTŪROJE
HE S S visus ke|ionių reikalus į

betkurią šalį sutvarkys

Marius Rusinas <9*r•“ Tel. 531-4674
5.30 v.v.)

1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

TX T> INSURANCE

Dresher-darauskas

w, gDBESHER ZT 
233^3334"^*"23^66^*^23^226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

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

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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. 

472 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
> fcįįfĮįgį įf £^E ★ Automobilių

< * Komerciniai______

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto ® Ontario



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1977. XI. 24 — Nr. 47 (1450)

Lapkričio 27, | 
sekmadienį, j 

8.30 valandą vakaro J 
“ALADDIN” teatre, <g 
2637 Yonge Street, 

B TORONTO "AITVARAS” 1
J vaidina STASIO PILKOS komediją j
Į “Žemės rojus” 1

{ėjimas — $3.00 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti. 

Rengėjai: Šeštasis Daugiakultūris Teatrų Festivalis G?

TORONTO
Anapilio žinios 

Tel. 277-1270
— šį sekmadienį prasideda Ad

ventas — keturių savaičių laikotar
pis prieš Kalėdas.

— Tradicinių Kalėdų plotkelių bus 
ši sekmadieni parapijos knygyne.

— Praėjusį sekmadienį buvo pri
siminta kovojanti Lietuva, švenčiant 
Lietuvos kariuomenės šventę. Vie
nuoliktos vai. pamaldose dalyvavo 
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa or
ganizuotai su vėliavomis. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu.

— Parapijos vadovybės kvietimas 
padėti kaikuriems šventovės, ypač 
zakristijos, įrengimų darbams talkos 
būdu, rado gražų atgarsį, šią savaitę 
minėti talkos darbai pradėti, vado
vaujant M. Žaliauskui ir A. Aulins- 
kui.

— Šventovės statybos fondui au
kojo $500: a.a. Juliaus Pargaliausko 
prisiminimui; $200: S. J. Paketūrai 
(Rodney, Ont.); $150: B. G. Trinkos; 
po $100: M. Petravičienė ir L. Re
meikienė (a.a. Jono Remeikio prisi
minimui). Geradariams nuoširdi pa
dėka.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
vyksta sekmadieniais 10.15 v. ryto. 
Pamoka baigiasi prieš 11 vai. pamal
das. Jei susidarytų lietuviškai nemo
kančių grupė, būtų paruošiama at
skirai.

— Bilietai į banketą vysk. V. Briz
giu! pagerbti gaunami Anapilyje 
sekmadieniais po pamaldų.

— N. Metų sutikimui Anapilio sa
lėje bilietai gaunami sekmadieniais 
po pamaldų.

— KLK Moterų Dr-jos šios para
pijos skyrius Marijos Nekalto Pra
sidėjimo proga rengia agapę su 
programa.

— Lapkričio 17 d. Šv. Jono liet, 
kapinėse palaidotas a.a. Jonas Re- 
■meikis iš Sudburio, Ont. Velionies 
šeimai ir visiems giminėms nuoširdi 
užuojauta.

— Pradedant ruošti kalėdinių 
giesmių repertuarą, kviečiami įsi
jungti nauji choristai.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
už p.p. Petraičių šeimos mirusius, 
11 v. už Paliulių šeimos mirusius ir 
a.a. Oną Ališauskienę.
Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios
— Pirmadienį, 7.30 v.v., šventovė

je choro repeticija.
— Penktadienį konfirmandų pa

mokų nebus, nes parapijos klebonas 
dalyvaus lietuvių evangelikų liute
ronų “Tėviškės” parapijos 25 metų 
sukakties minėjime Čikagoje.

— Sekmadienį pamaldos — 9.30 
v.r. su sekmadienio mokykla. Pamal
das laikys dijakonai Ričardas Hiršas 
ir Petras šturmas. Tai bus pirmos 
Advento pamaldos.

— Pr. sekmadienį lietuviai evan
gelikai pamaldose prisiminė miru
sius bei turėjo metinį lietuvių kapi
nių aplankymą. Buvo prisiminti pa
maldose visi, kurie mirė metų lai
kotarpyje, bei tie, kurie buvo už
prašyti maldininkų iš anksto. Taip 
pat buvo prisiminti Lietuvos kariai. 
Pamaldose dalyvavo Toronto jūros 
šaulių kuopa “Baltija”, kuri prie 
altoriaus padėjo vainiką už mirusius 
bei su vėliavomis budėjo. Pamaldo
se bei kapinėse dalyvavo gausus To
ronto lietuvių pensininkų draugijos 
būrys, kurių mirusieji taip pat buvo 
prisiminti. Jų tarpe buvo taip pat 
draugijos pirmininkas. Kapinėse bu
vo pašventinti penki paminklai.

— Dėmesio! Nesusidarius užtek
tinai keleivių, autobusas į Čikagą at
šaukiamas.

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.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte., . .
PHOENIX ARIZONA. Norintieji čia 
įsikurti rašykite man: D. Zakaras 
1239 E. Las Palmaritas, Phoenix, 
Arizona 85020, USA. Tel. (602) 997- 
5218. Aš mielai padėsiu.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Iškilmingai buvo paminėta 

Kristaus Karaliaus šventė ir Lietu
vos kariuomenės atkūrimo sukaktis 
per 11.30 v. Mišias, kurias aukojo 
klebonas kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM. Pamokslą pasakė kun. B. 
Mikalauskas, OFiM. Organizuotai da
lyvavo kūrėjai savanoriai, skautų 
tuntai, jūros šauliai, jūros skautai 
ir kitos organizacijos su savo vėlia
vomis.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
vyksta sekmadieniais po 10 v. Mišių 
pas seseles, 57 Sylvan Ave., o pamo
kos Sutvirtinimo sakramentui prasi
dės pirmąjį gruodžio sekmadienį.

— Sveikiname Vidą Adomonytę ir 
Petrą Thomas, susituokusius mūsų 
šventovėje lapkričio 19 d.

— Giliai užjaučiame Joną Maniuš- 
ką, kurio pusbrolis Feliksas Baraus
kas ir svainis Jeronimas Valadkevi- 
čius mirė Lietuvoje.

— LRK Šalpos vadovybė atsiuntė 
laišką, dėkodama mūsų parapijie
čiams už $3.388.25 auką, kuri buvo 
surinkta š.m. kovo mėn. Religinei 
šalpai galima aukoti betkada. Visos 
aukos bus persiųstos į Religinės Šal
pos centrą.

— A.a. Julius Pargaliauskas savo 
testamente paliko mūsų parapijai 
$1.500.

— Uždaros vyrų rekolekcijos įvyks 
gruodžio 9-11 d.d. 'King City, Mary- 
lake vienuolyne.

— Br. Kviklio paroda “Kovojanti 
Lietuva” bus šį sekmadienį, lapkri
čio 27, nuo 9 iki 1 v.p.p., Parodų sai- 
lėje.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Sofiją 
Budrevičienę, užpr. J. Maniuška,
8.30 už Valeriją ir Kazį Zarus, 9 v. 
Vėlinių novenos Mišios, 9.30 už Jo
ną Kalinauską, užpr. O. Kalinaus
kienė, 10 v. už Solomėją Jurgutavi- 
čienę, užpr. Pr. J. Bakšiai; sekma
dienį 8 v. už Mariją Bieliauskienę, 
užpr. L. Bieliauskaitė, 9 v. Vėlinių 
novena, 10 v. už Antaną ir Antaniną 
Vaškevičius, užpr. J. A. Vaškevičiai,
11.30 už parapiją, 7 v.v. už Liudą 
Imbrasienę, užpr. R. 'Bakevičienė.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje da

lyvavo apie 230 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: N. Urnėžiūtė ir S. Ur- 
nėžienė iš Australijos, P. Valiuke
vičienė iš Lietuvos, E. A. Kalasaus- 
kai iš Winnipego, A. Grigaitis iš 
Kitchenerio, E. Anysienė iš Galt ir 
J. Budinskienė iš Hamiltono.

— Ramona Stravinskaitė atšventė 
savo gimtadienį LN popietėje.

— Lapkričio 19 d. įvyko Maironio 
mokyklos tėvų susirinkimas. Jį pra
dėjo Pr. Dovydaitis. Pirmininkauti 
buvo pakviestas T. Stanulis, sekreto
riauti — D. Keršienė. Padaryti tėvų 
komiteto, mokyklos vedėjo, iždinin
kės ir revizijos komiteto pranešimai. 
Į naują tėvų komitetą išrinkti: Pra
nas Dovydaitis, Bronė Prakapienė, 
Ona Ažubalienė, Genė Gaižutienė, 
Donatas Karosas, B. Jonienė ir K. 
Batūra.

— LN narys St. Jokūbauskas su
taisė LN bibliotekos spintelių užrak
tus ir rankenas, už tai neimdamas 
jokio atlyginimo. LN nuoširdžiai dė
koja.

- Gruodžio 17, šeštadienį, LN’vy
rai Gedimino pilies menėje ruošia 
kalėdinį savo narių ir jų svečių 
balių.

— LN visuomeninės veiklos ir va
jaus komiteto valdyba šaukia posė
dį lapkričio 30, trečiadienį, 7.30 v.v., 
LN posėdžių kambaryje. Bus apta
riama tolimesnė veikla ir komiteto 
pertvarkymas.

— LN nario įnašus sumokėjo: 
Juozas Glizickas $100, Mykolas Re
gina $50 ir James Galinaitis $20.

— Teatras “Aitvaras” lapkričio 19 
d. su dideliu pasisekimu suvaidino 
A. Dargytės išverstą komediją “Ko
pūstai”.

PARDUODU tautinius drabužius.
Skambinti tel. 532-5626.

“VENUS FLORISTS”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai.

►
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Lietuvių T;
Namų
KARALIAUS
MINDAUGO
MENĖJE •• •" 'J
gruodžio 3* 
šeštadienj,

PROGRAMOJE:
lr^ T L CH'VARPO"Koncertas

Dirigentas — muz. J. Govėdas.

BANKETAS
Visus maloniai kviečia — "VARPAS"

Visus kviečiame dalyvauti

J. E. vyskupo Vincento Brizgio

kunigystės

š.m. gruodžio 4, sekmadienį, 
Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje ir salėje
PROGRAMA:
1. Iškilmingos Mišios, koncelebruo- 

jant pačiam Sukaktuvininkui ir 
keliolikai kunigų (pamokslas kun.
dr. F. Jucevičiaus) — 4 v.p.p.

2.

3.
4.

Pagerbtuvių pokylis-vakarienė sa
lėje — 5.30 v.p.p.
Sveikinimai
Meninė dalis, kurią atliks mergai
čių choras "Aidas" iš Hamiltono
lietuvių katalikų parapijose. Pagerb-Pakvietimai ($10 asmeniui) gaunami Kanados 

tuves rengia ir visų vietovių tautiečius dalyvauti kviečia —
KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRAS

Prano Baltuonio ;
medžio šaknų skulptūrų

Paroda atidaryta: 
gruodžio 3, šeštadienį nuo 4 v.p.p. — 6 v.v., 

sekmadienį nuo 9 v.r. — 2 v.p.p. 
farodą globoja ir visus kviečia atsilankyti — 

KLK Moterų Prisikėlimo parapijos skyrius

d

PAREMKIME JAUNIMĄ, ATSILANKYDAMI į 

sktn. Stepo Kairio muzikinio vieneto

POPIETE s.m. gi
PROGRAMOJE: kanklės, birbynės, skudučiai, * 

deklamacijos, loterija, kavutė, 
laisva auka.Visi maloniai kviečiami. Įėjimas

>

(<

RENGĖJAI

IR VĖL TURĖSITE PROGOS PASIJUOKTI! 
DAUGIAKULTŪRIAME teatrų festivalyje — 
Toronto “Aladdin” teatre (2637 Yonge St)

gruodžio 4, sekmadienį, 4 v.p.p.,
Hamiltono dramos teatras “AUKURAS”
vaidins A. RŪKO 3 veiksmų komediją

Bubulis ir Dundulis
Bilietai:$4 — suaugusiems, 
$3 — pensininkams ir jaunimui. Visi lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti. "AUKURAS"

&

Daugiakultūrė radijo stotis 
CHIN, iš kurios transliuojama 
ir lietuvių programa, paskelbė 
naujų žaislų rinkimo vajų. Žais
lai turi būti nauji, etninio po
būdžio. Jie bus išdalinti netur
tingų šeimų vaikams. Juos ga
lima palikti CHIN būstinėje, 
637 College St., Toronte.

Imigrantų foto paroda atida
ryta Koffler meno galerijoje, 
4588 Bathurst St. Ji veiks iki 
gruodžio 16 d. Lankymo valan
dos — nuo 9 v.r. iki 9 v.v., sek
madieniais — iki 4 v.p.p. Ten 
surinktos nuotraukos vaizduoja 
ateivių gyvenimą Toronte nuo 
1890 -1930 m. Parodos rengė

• Šilta vakarienė 
su vynu ir 
pyragai su kava

• ŠOKIAI
• BARAS
• Kaina — $20 porai, 

$10 — asmeniui
• Bilietai — 

sekmadieniais 
Prisikėlimo par., 
L. Namuose ir 
Anapilyje

<

D D

(10 metų nuo pirmos 
parodos sukakties proga) 

rengiama 
gruodžio 3-4 d. d. 
Prisikėlimo 
parapijos 
Parody salėje.

1

T V <r'v

<

jai — Young Men’s and Young 
Women’s Hebrew Association. 
Taip pat yra išleista knyga 
“Immigrants” su 150 nuotrau
kų. Jos autoriai — profesoriai 
R. Harney ir H. Troper. Leidė
jas — Van Nostrand Reinhold 
Ltd., 1410 Birchmount Rd., 
Scarborough M1P 2E7, Ont.

ffl MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Gruodžio 11 d., po 11 v. Mišių, 
par. svetainėje įvyks metinis para
pijiečių susirinkimas. Į parapijos ko
mitetą bus renkami du nauji nariai. 
Kiekvieno parapijiečio pareiga susi
rinkime dalyvauti.

— Iš pasisekusių lapkričio -6 d. 
pietų pelno Sv. Onos Dr-ja parapijai 
paskyrė $100 auką.

— Lapkričio 12 d. St. James (Unit
ed Church) šventovėje įvyko Onos ir 
Vinco Lukauskų vyriausios dukros 
Danutės ir Fridriko Guevaros su
tuoktuvės. Vestuvinė puota vyko 
Liudviko XV salėje, dalyvaujant 
abiejų jaunųjų giminėms bei drau
gams. Povestuvinei kelionei jaunieji 
išvyko į Akapulko miestą. Danutė 
lietuviams žinoma kaip šokėja - bale
rina, baigusi klasikinio baleto mo
kyklą, nekartą atlikusi lietuvių pa
rengimų programą. Ji taip pat yra 
baigusi šeštadieninę lietuvių mokyk
lą — ypač gražiai deklamuodavo lie
tuviškus eilėraščius. Sukūrusiai šei
mą Danutei ir jos vyrui Fridrikui 
linkime laimingai gyventi ir kartu 
įsijungti į lietuvių bendruomenę.

— Jau kelinti metai parapijoje

1953m. spalio mėn.
ADAMONIS 

Insurance Agency Inc., 
PRADĖJO DARBĄ • TAIGI ĮŽENGTA

į 25-sius
(Darbo pradžioje vadinamės 

ADAMONIS — BUDRIŪNAS vardu, vėliau — 
DISTRICT ESTATE BROKERS vardu, 

įstaiga 177 Sherbrooke St. West, Montreal, Que.)

Šia ypatinga proga dėkoju:

Visiems esantiems ir buvusiems klientams, paro- 
džiusiems pasitikėjimą, įgalinusiems pradėti, išsi
laikyti ir augti;
visiems esantiems ir buvusiems bendradarbiams, 
darbininkams už darbo sėkmę;
visiems betkokiu būdų prisidėjusiems prie Įstaigos 
gyvavimo.
Pirmieji 25 metai tegu būna užtikrinimas visiems 
geresnei ateičiai.

Su pagarba,

PETRAS ADAMONIS, 
Chartered Insurance Broker

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas ........................6.0%
Taupomąsias s-ta$.....................8.25%
Pensiją planas .............................. 8.5%
Term. ind. 1 m..........................8.75%
Term. ind. 2 m. .........................9.0%
Term. ind. 3 m..........................9.25 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

“Paramos” kredito kooperatyvo 
balansas

spalio mėn. gale pasiekė 18.5 milijonų dolerių. Per š.m. 10 mėn. 
paaugta $4.1 milijonų! Ryšium su “Paramos” 25 metų sukaktim 
išleistas specialus kalendorius ir rengiamas leidinys. Ta proga 
numatoma 1978 m. sausio 28 d. surengti Lietuvių Namuose po

būvį, o metinį susirinkimą sušaukti 1978 m. balandžio 9 d.
Smulkesnės informacijos tais reikalais bus paskelbtos vėliau

“Parama” šiuo metu turi pakankamai pinigų paskoloms ir mort- 
gičiams. Kanados bankai su pasididžiavimu skelbia, kad palūkanas 
už paskolas sumažino nuo 13%% iki 12%%. “Paramos” kredito 
kooperatyvas už paskolas jau daug metų ima tik 9%%. Palyginkit 
žemiau įdėtą lentelę ir atkreipki! dėmesį į tai, kiek “Paramos” 
nariai sutaupo skolindamiesi mūsų kooperatyve.

Paskolos Terminas Paskolos kainą “Paramos”
suma “Paramoje” 9%%, banke 12%% narys sutaupo

$1.000. 12 mėn. 51.08 68.96 17-88
4.000. 36 mėn. 586.22 817.16 230 94
5.000 60 mėn. 1.197.64 1.748.80 551’16

TAUPYK IR SKOLINKIS “PARAMOJE”!

Vasario 16 gimnazijon. moky
tis vykstantiems mokiniams 
šiais metais kelionės išlaidoms 
paaukojo $100 Toronto Lietu
vių Namai, $500 Kanados lietu
vių medikų sąjunga, po $465 
Kanados Lietuvių Fondas, Ka
nados lietuvių kredito unijos: 
Toronto “Parama”, Toronto 
Prisikėlimo parapijos, Hamilto
no “Talka” ir $400 KLB švieti
mo komisija, kuri finansinę pa
ramą įgauna iš KL Fondo. Va
sario 16 gimnazijai remti komi
sija nuoširdžiai dėkoja minė

veikia rutulio žaidėjų grupė. Lap
kričio 12 d. jie surengė parapijos 
svetainėje vakarienę su šokiais, ku
ri gerai pasisekė. S. Sk.

KLK Moterų Dr-jos Montreal™ 
skyriaus narių susirinkimas — lap
kričio 26, sekmadienį, po 11 v. pa
maldų, seselių namuose. Bus pateik
ta metinės veiklos apžvalga ir toli
mesnės veiklos planas. Bus aptarta 
ir metinė draugijos šventė, kuri šie
met bus švenčiama gruodžio mėn 11 
d. Aušros Vartų parapijoje. Visos 
narės ir viešnios kviečiamos daly
vauti.

Montrealiečiai laukia neeilinio iš
kiliųjų solistų Ginos Capkauskienės 
ir Rimo Strimaičio koncerto, kurį 
rengia Mindaugo šaulių kuopa lap
kričio 26 d. Aušros Vartų parapijos 
svetainėje. Čia išgirsime duetus iš 
“Romeo ir Julija” operos, kuri su 
dideliu pasisekimu buvo statoma Či
kagoje, ir kitų operų, šių solistų 
koncertas Bostone muzikų buvo ypa
tingai gerai įvertintas. Reikia džiaug
tis ir veikliąja Mindaugo šaulių kuo
pa, kuri montrealiečiams surengia 
koncertus, vaidinimus ir kitus kul
tūrinius pobūvius. A. A.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ..................................10.5%
Nekiln. turto .............................10.0%
Čekiu kredito .............................12.0%
Investacines nuo .......................10.5%

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

toms institucijoms ir tikisi ne
mažesnės paramos sekančiais 
metais, juoba, kad norinčių 
vykti lietuviškoje gimnazijoje 
■mokytis (numatomas žymiai di
desnis skaičius, šiemet išvyko 
9 mokiniai.

“The St. Thomas Times- 
Journal” lapkričio 8 d. pirma
me puslapyje išspausdino dide
lę nuotrauką torontiečio Vlado 
Paliulio, elektriko, pakeičian
čio vietinio banko depozitų dė
žutę, išlaikiusią 20 metų.


