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Palike tėviškes... S'
Cikagiškiame leidinyje “Palikę tėviškės namus” rašo

ma, kad per 73 metus lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse pa
laidota apie 50.000 tautiečių. Daug jų palaidota vadina
mose Tautinėse Čikagos kapinėse. Taip, daug, bet turbūt 
dar daugiau jų guli įvairiose JAV kapinėse, ypač vadina
moje angliakasių Lietuvoje, apie kurią plačiai rašė VI. Bū
tėnas periodinėje spaudoje ir atskirame leidinyje. O jei pa
žvelgsim į kitus kraštus, rasim panašią istoriją. Lietuvių 
kapų pilna yra žemė — ir Sibiras, ir V. Europa, ir abi Ame
rikos, ir Australija. Visa tai rodo tautos tragediją: juk dau
guma anų mirusių išeivių buvo priversti palikti savo tėviš
kes dėl ekonominių, politinių, karinių ar kitokių priežasčių. 
Jei visi jie ar bent dauguma būtų pasilikę Lietuvoje ir ra
dę pakankamą erdvę ten gyventi, dirbti ir kurti, Lietuvą 
būtų iškėlę gana augštai. Tiesa, ir būdami išeiviais savo tė
vynės jie nepamiršo, tačiau ta pagalba buvo daugiau atsi
tiktinio pobūdžio, davusi tiktai dalį savo išteklių. Visas jų 
pajėgumas, energija, talentai buvo atiduoti svetimiem 
kraštam. Tuo būdu Lietuva neteko daug pajėgų ir negalė
jo pakilti nei gyventojų skaičiumi, nei ekonominiu, nei po
litiniu pajėgumu. Daugiausia tai pasekmė karinių audrų, 
kurios nusiaubė mūsų kraštą, lyg maras, dabartiniame 
šimtmetyje. Ir ar nebus tai didžiausios tokio pobūdžio aud
ros naujaisiais laikais mūsų krašte?

DRAUGE su tokiu fiziniu bei geografiniu tautos išblaš
kymu eina ir dvasinis-kultūrinis sumažėjimas. Tauta 
su gausesniu gyventojų skaičiumi turi daugiau gali
mybių pakilti ir kultūrinėje srityje. Visdėlto negalima sa

kyti, kad išblaškytoji mūsų tautos dalis visai atplyšo nuo 
savo kamieno. Ne, ji pasiliko savo tautoje daugeliu gijų, 
pradėtų austi senojoje tėvynėje. Daug išeivių paliko savo 
kūrybą tėvynei Lietuvai, savo kultūrinius bei meno dar
bus. Daug jų liko ištikimi gimtajai kalbai, lietuviškom tra
dicijom. žodžiu sakant, jie išliko antteritorinėje Lietuvoje, 
gyvendami jos dvasia, nesiribojančia jokia teritorija. Tuo 
būdu susidarė naujas lietuvio tipas — valstybine prasme 
ne Lietuvos pilietis, tautine prasme — lietuvių tautos žmo
gus. Toks tipas ypač ryškus S. Amerikoje, kur daugiakultū- 
riškumas yra viešai pripažįstamas. Čia lietuvis dalyvauja 
politiniame, kultūriniame, ekonominiame krašto gyveni
me, neatsižadėdamas kultūrinių-dvasinių savo šaknų. Tai 
įgalina išlikti savo tautoje ir negyvenant baltiškoje jos te
ritorijoje. Tai jau buvo matyti senosios mūsų išeivijos gy
venime, bet dar ryškiau tai pastebime naujosios išeivijos 
sluogsniuose. Tiesa, yra nemažai peiktinų dalykų, perdide- 
lio nutolimo nuo lietuvybės, ypač jaunojoj kartoj, tačiau 
visuomet pasilieka reali galimybė pasilikti savoje tautoje, 
jei tam ryžtamasi.

TUO BŪDU šalia tragiško tautos išblaškymo, jos poten
cialo sumažinimo, yra ir guodžiantis aspektas. O jo 
taip pat neturėtume užmiršti ar paneigti. Priešingai 
— jį turėtume stiprinti ir vis glaudžiau integruoti tautos 

visumon. Dvasiniai lobiai, kur jie bebūtų sukurti, priklau
so tautai. Naujosios kartos turėtų juos matyti, suprasti, 
puoselėti ir toliau kurti. Kūrėjai įvairių sričių miršta, bet 
jų kūryba pasilieka. Kapinėse ilsisi dešimtys tūkstančiu 
tautiečių, tačiau jie paliko kokius nors pėdsakus, kokį nors 
pozityvų liudijimą bei įnašą gyveniman. Dėlto ir mirusieji 
tautiečiai yra dvasinioj kultūrinio mūsų gyvenimo dalis. 
Ant jų kapų matome paminklus, pavardes, gėles. Galbūt 
tie dalykai nedaug ką pasako prašalaičiui, bet šeimai, arti
miesiems jie yra gyvi — kalba apie brangų žmogų, paliku
sį ryškius pėdsakus savo šeimose, o per jas ir tautoje. Žy
miai stipriau kalba paminklai tų, kurie reiškėsi platesniu 
mastu — savo raštais, meno darbais, visuomenine veikla, 
labdara ir panašiai. Jie ryškiai primena, kad fiziškai miru
sieji tebėra gyvi savo dvasia ir veikia mūsų gyvenimą pa
liktomis idėjomis, sukurtomis institucijomis. Taigi, šia 
prasme nėra prarajos tarp gyvųjų ir mirusių — visi jie 
dalyvauja bendrame tautos gyvenime, nors skirtingais bū
dais. Užtat mirusių minėjimas yra jų veikmės palaikymas 
mūsų dabartyje, kurioje kryžiuojasi abu pasauliai. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
1978 METŲ NOBELIO TAIKOS PREMIJĄ LAIMĖJO EGIPTO 
prez. A. Sadatas ir Izraelio premjeras M. Beginąs. Premiją ski
riančiam Nobelio komitetui Norvegijos sostinėje Osle buvo pasiū
lyta net 50 kandidatų, jų tarpe Lenkijos kardinolas S. Wyszynskis 
ir Suomijos prez. U. Kekkonenas. Daug kam atrodė, kad $164.000 
premiją būtų buvę geriau padalinti Į tris dalis, įjungiant ir JAV 
prez. J. Carterį, kurio dėka buvo pasiektas provizorinis Egipto ir 
Izraelio susitarimas. Oficialiai aiškinama, kad kandidatų siūlymas 
yra užbaigiamas vasaro mėnesį — prez. J. Carterio nuopelnai 
Camp David konferencijoje buvo pavėluoti. Už juos Nobelio taikos 
premija jam galėtų būti paskirta tik kitais metais. Prez. A. Sada
tas savo premijos pusę nutarė atiduoti gimtajam kaimeliui Nilo 
žemupyje. Premijos paskyrimas*----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Pralaimėjo paštininkų unija
Kanados paštininkų unija, tu

rinti 23,000 narių, spalio 15 d. 
pradėjo visuotinį legalų streiką, 
Kurį nelegaliu padarė po poros 
dienų parlamento priimtas įsa
kymas grįžti darban, numatęs 
pinigines baudas streikuotojams 
ir unijos vadams už kiekvieną 
streiko dieną. Unijos vadovybė 
su J. C. Parrotu priešakyje pa
sisakė už nelegalaus streiko tę
simą, laužydama Kanados įsta
tymus. Darban grįžo tik nežymi 
dalis paštininkų, nes didžioji jų 
dalis bijojo peržengti piketinin- 
kų liniją ir susikirsti su unija. 
Kanados vyriausybė tada krei
pėsi į teismą, reikalaudama, kad 
dėl nelegalaus streiko būtų už
draustas pašto įstaigų piketavi- 
mas pagrindiniuose Kanados 
centruose. Kai buvo gautas šis 
teismo sprendimas, unijos va
das J. C. Parrotas piketuoto
jams liepė jo nepaisyti ir tęsti 
streiką.

Prie nelegalaus streiko užbai
gimo prisidėjo pašto ministerio 

G. Lamontagne griežtas įspėji
mas paštininkams, kad tie, ku
rie negrįš į darbą iki spalio 25 
d. vidurnakčio, bus atleisti ir 
pakeisti naujais tarnautojais. G. 
Lamontagne rėmėsi valdžios 
tarnautojus tvarkančiu įstaty
mu, pagal kurį kiekvienas jų, 
savaitę be rimtos priežasties ne
pasirodęs darbe, gali būti laiko
mas pasitraukusiu iš darbo. Be
veik tuo pačiu metu už parla
mento priimto įsako laužymą 
teisman buvo patraukti: pašti
ninkų unijos vadas J. C. Parro
tas ir keturi vykdomojo komite
to nariai — A. Beauchamps, S. 
Baxteris, L. Hiltzas ir D. Jone- 
sas. Bene didžiausias smūgis 
unijai buvo RCMP policijos pra
dėtos kratos unijos būstinėse 
Otavoje, Halifakse, Toronte, 
Montrealyje, Winnipege, Vanku
veryje, iš viso palietusios net 
265 paštininkų unijos atstovy
bes. Oficialiai buvo pareikšta, 
kad RCMP policija j ieško me- 

(Nukelta į 6 psl.)

Amžinybės rimtimi dvelkianti figūra Sv. Kazimiero liet, kapinėse Čikagoje. Iš leidinio “Palikę tėviškės namus"

Naujosios vadovybės užmojai
Ini. Vytautas Kamantas, Pasaulio Lietuvių B-nės valdybos pirmininkas, apie numatytus darbus

Š.m. spalio 14 d. naujosios PLB 
valdybos pirmininkas V. Kamantas 
dalyvavo Kanados Lietuvių Bend
ruomenės tarybos suvažiavime. Ta 
proga “TŽ” redakcijoje ir buvo pa
darytas šis pasikalbėjimas. RED.

— Kanados lietuvius aplan
kote įvairiomis progomis, bet 
ką galvojate apie lankymą tau
tiečių kituose kraštuose? Juk 
tiesioginis kontaktas pirminin
kui yra būtinas.

— Taip, pirmas mūsų žings
nis yra nukreiptas į Europą, kur 
1979 m. įvyks jaunimo kongre
sas. Dėlto ten ir numatyta pir
moji kelionė, š.m. lapkričio pa
baigoje žadu būti Anglijoje ir 
V. Vokietijoje, kur teks susitik
ti su Bendruomenės veikėjais ir 
jaunimo kongreso rengėjais. 
Vyks Europon ir PLJS pirm. G. 
Juozapavičiūtė jaunimo kongre
so reikalais. Į P. Ameriką nu
matyta kelionė 1979 arba 1980 
m. Į Australiją 1979 m. vyks 
kun. A. Saulaitis, SJ, PLB vice
pirmininkas. Aš pats planuoju 
ten lankytis tik už kelerių metų.

— Pradedate pirmuosius 
veiklos žingsnius. Ką numatote 
artimoje ateityje atlikti?

— Pirmasis darbas, kurį jau 
pradėjome, yra jaunimo kon
greso finansavimas. Esame su
darę finansų komitetą drauge 
su jaunimo sąjunga, kuriam va
dovauja dr. A. Paulius, PLB 
vicepirmininkas. Jo uždavinys 
— surinkti $90.000 jaunimo 
kongresui ir pokongresinei jau
nimo veiklai per ketverius me
tus. — Antras mūsų darbas — 
stiprinti švietimą. Piniginės pa
ramos jau esame gavę iš Lietu
vių Fondo. Didžioji šios para
mos dalis teks P. Amerikos lie
tuviams, mažesnė — Australijai 
ir Europai. I P. Ameriką 1979 
m. vasario mėnesį yra siunčia
mas poetas ir redaktorius K. 
Bradūnas (Vasario 16 proga 
bus Kolumbijoje). Tariamės su 
meniniais vienetais dėl jų ke
lionių į P. Ameriką, Australiją, 
Europą. Taip pat tiriame gali
mybes atvykti š. Amerikon P. 
Amerikos ir kitų žemynų lietu
vių meno vienetams. Jaunimo 
sąjunga siūlo pakviesti Urugva
jaus lietuvių tautinių šokių gru
pę “Ąžuolynas” 1979 m. pra
džioje ir sudaryti sąlygas jos 
koncertams lietuvių kolonijose 
S. Amerikoje.

— Kaikurie politinės veiklos 
žmonės sugestijonuoja Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenei nesikiš
ti į lietuviškąją politiką ir apsi
riboti vien kultūrine sritimi. 
Kaip Jūs žiūrite į šį klausimą?

— Man ir visai PLB vadovy
bei atrodo, kad pagrindinis PLB 
uždavinys — padėti lietuvių 
tautai atgauti laisvę bei valsty
binę Lietuvos nepriklausomybę, 
o išeivijoje išlaikyti tautinę gy
vybę. Dėlto PLB politinėje sri
tyje turi dirbti iš esmės. Laisvi
nimo darbas, kultūra, švietimas 
ir kiti dalykai rišasi. Laisvinimo 
darbas yra ir darbininkų paruo
šimas visuomeniniams ateities 
darbams. Pagrindinis dalykas 
tiktai — kaip visa tai suderinti 
su kitom institucijom, kaip pvz. 
VLIKu. Su juo esame jau su
sitarę.

— Jau turėjote pasitarimų 
su VLIKo atstovais. Ar išryškė
jo nauja linija abiejų viršūnių 
veikloje?

— Visų pirma sutarėm, kad 
bendras visų tikslas — Lietu
vos išlaisvinimas. VLIKas, nuo 
seno dirbąs šioje srityje, turi 

Naujasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas inž, VY
TAUTAS KAMANTAS kalba Kanados Bendruomenės tarybos suvažiavime 
Toronte-Mississaugoje Nuotr. O. Burzdžiaus

visą eilę žmonių, kurie jį remia. 
PLB įvairiuose kraštuose turi 
institucijų tinklą, kuris gali at
likti daug bendrų darbų. Suta
rėm, kad reikia dar labiau su
stiprinti veiklą Lietuvos laisvi
nimo srityje ir palaikyti artimą 
ryšį, vieni kitus informuoti. Tai
gi, dirbsime bendromis jėgo
mis, vieni kitiem padėdami.

— Mūsų visuomenei šiuo 
metu labai rūpi pagalba politi
niams bei religiniams lietu
viams kaliniams Sov. Sąjungo
je ir pačioje Lietuvoje. Ar PLB 
valdyba nenumato organizuoti 
kokios nors specialios akcijos 
— medžiaginės ir politinės šio
je srityje?

— Vicepirm. Sauliui Kupriui 
pavesta tuo reikalu surinkti vi
są galimą medžiagą ir pateikti 
rekomendacijas PLB valdybai. 
Tarėmės su JAV LB pirm. A. 
S. Gečiui ir Kanados LB pirm. 
J. R. Simanavičiumi. Kreipėmės 
į vysk. V. Brizgį ir kitus dvasiš
kius, teiraudamiesi sugestijų.

(Nukelta į 2-rą psl.) 

su dideliu džiaugsmu buvo su
tiktas Egipte ir Izraelyje, net 
apvainikuotas telefoniniu M. 
Begino ir A. Sadato pokalbiu. 
Kitokios nuomonės yra palesti
niečių PLO organizacija. Pasak 
jos, šiemetinė taikos premija 
įteikiama dviem fašistam, turin
tiem juodą praeitį. Iš tikrųjų 
premijos paskyrimas M. Begi- 
nui ir A. Sadatui gali būti kiek 
perankstyvas. Taikos konferen
ciją Vašingtone kuriam laikui 
sustabdė vakarinės Jordano pa
krantės klausimas, kurį M. Be
ginąs nori išjungti iš Egipto su
tarties su Izraeliu. Dėl to A. Sa
datas jau buvo beatšaukiąs sa
vo ministerius, bet jį perkal
bėjo prezidentas J. C a r t e r i s. 
Šiuo kritišku momentu M. Begi
nąs vėl prašneko apie izraelitų 
kaimus minėtoje srityje, šį kar
tą žadėdamas didinti jų gyven
toju skaičių. Toks žingsnis kelia 
rimtą įtarimą, kad Izraelis nė 
negalvoja okupuotos Jordano 
pakrantės gnfžiifti arabams. Jis 
tik nori atskiros taikos sutar
ties su Egiptu, kurią tikisi pa
siekti Sinajaus pusiasalio grąži
nimu. Toks ėjimas betgi yra pa
vojingas ir nepriimtinas Egipto 
prez. A. Sadatui, kurį tada ara
bų šalys laikytų palestiniečių 
reikalų išdaviku. Kairo dien
raščio “Al-Ahram” pranešimu, 
Egipte buvo susektas pogrindy
je veikiančios komunistų parti
jos organizuojamas sąmokslas 
prez. A. Sadatui nuversti.

Svari sutartis
Komunistinė Kinija ir Japo

nija ilgus dešimtmečius truku
sią įtampą palaidojo draugys
tės sutartimi. Ji buvo pasirašy
ta rugpjūčio 12 d. Praėjusią 
savaitę Japonijoje lankėsi Ki
nijos vicepremjeras T. Hsiao- 
pingas. Oficialioje ceremonijo
je ratifikuotomis sutartimis pa
sikeitė Japonijos užsienio rei
kalų min. S. Sonoda ir Kinijos 
užsienio reikalų min. H. Hua, 
dalyvaujant vicepremjerui T. 
Hsiao-pingui bei Japonijos 
premjerui T. Fukudai. J šią is
torinę iškilmę, kiniečiams pa
geidaujant, nebuvo pakviestas 
Sovietų Sąjungos ambasadorius 
D. Polianskis. Abu premjerai 
pabrėžė, kad pagrindinis sutar
ties tikslas yra taika Azijoje. 
Dešimt metų galiosianti sutar
tis numato ekonominį, politinį 
ir technologinį bendravimą. 
Šiuo metu jau ruošiama preky
bos sutartis, kurios sąmata per 
12 metų sieks net $40 bilijonų. 
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Japonija Kinijai tieks savo pra
monės gaminius, o Kinija — 
nevalytą naftą ir akmens anglį. 
Draugystės sutartis yra didelė 
rakštis Sovietų Sąjungai, kuri 
lig šiol dar nėra pasirašiusi tai
kos sutarties su Japonija. Karą 
prieš Japonija ji pradėjo pasku
tinėmis dienomis, kai buvo aiš
kus jos pralaimėjimas dėl ato
minių bombų. Sovietų Sąjunga 
tada užėmė keletą Japonijos sa
lelių, kurių ir dabar nenori su
grąžinti.

Naujas premjeras
Portugalijos prez. R. Eane- 

sas politinę krizę tikisi užbaig
ti naujai pasirinktu premjeru 
C. M. Pintu, 42 metų amžiaus 
teisės profesorium, buvusiu po
puliariųjų socialdemokratų va
du, pasitraukusiu iš politikos 
1975 m. Jo kandidatūrą turi pa
tvirtinti parlamentas, kuriame 
lemiamas žodis tenka socialis
tams ir konservatyvaus sparno 
centriniams demokratams, šios 
partijos jau yra atmetusios 
prez. R. Eaneso anksčiau pasiū
lytą kandidatą A. N. Costą. Tei
giama, kad dabar bus gautas jų 
pritarimas C. M. Pintui.

Mirė A. Mikojanas
Sovietų Sąjungoje mirė seno

sios gvardijos bolševikas A. Mi
kojanas, sulaukęs 82 metų am
žiaus. Stalino viešpatavimo lai
kais jis jau 1926 m. iškilo į 
prekybos komisarus, bet labiau
siai išgarsėjo, valdžion atėjus 
N. Chruščiovui, kaip jo šalinin
kas, rėmęs pomirtinį Stalino nu
vertinimą. N. Chruščiovo teigi
mu, Stalinas jau buvo pasiruo
šęs sulikviduoti armėną A. Mi- 
kojaną, bet jį išgelbėjo staigi 
kruvinojo diktatoriaus mirtis 
1953 m. kovo 5 d. Kai 1962 m. 
prasidėjo Maskvos ir Vašingto
no krizė dėl sovietinių raketų 
Kuboje, ‘ A. Mikojanas buvo 
siunčiamas į Jungtines Tautas 
ir Į Kubą.

Išleidžia kalinius
Iš Kubos į JAV atvyko 47 po

litiniai kaliniai, liudijantys dik
tatoriaus F. Castro bandymą ge
rinti santykius su Vašingtonu. 
Tarp išleistųjų buvo suluošintas 
ir apakęs T. Cuesta, sužeistas 
1966 m. puolant Kubą. Jis da
bar žada kovoti už visų politi
nių kalinių išlaisvinimą. F. 
Castro teigia, kad iš kalėjimų 
jau išleista apie 13.000 politi
nių kalinių, o likusieji laisvę at
gaus šių metų pabaigoje.
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Naujosios vadovybės užmojai
Inž. Vytautas Kamantas, Pasaulio Lietuvių B-nės valdybos pirmininkas, apie numatytus darbus

Nauja iniciatyva
Religinio auklėjimo suvažia

vimas įvyko Toronte Prisikėli
mo parapijos globoje 1978 m. 
rugsėjo 15-16 dienomis. Suva
žiavo tuo klausimu besirūpiną 
asmenys i š įvairių vietovių: 
kun. A. Saulaitis iš Čikagos, 
Ingrida Bublienė iš Klevelando, 
Lilė ir Valius Gražuliai bei S. 
Milmantienė iš Detroito, kun. 
K. Pugevičius ir kun. P. Balta
kis iš Niujorko, sės. M. Marga
rita ir sės. O. Mikailaitė iš Put- 
namo, kun. J. Staškus iš Londo
no, Ont., ir grupė torontiškių — 
kun. A. Simanavičius, kun. A. 
Prakapas, seserys — Igne, Pau
lė, Michaelė ir Loreta.

Kodėl toks suvažiavimas yra 
reikalingas, gal atsako popie
žiaus Jono Pauliaus I pareiški
mas: tikėjimo tiesos nesikeičia, 
bet jų perdavimas žmonėms kei
čiasi, ir vis turime jieškoti ge
resnių priemonių, būdų tikėji
mo tiesoms perduoti šių laikų 
žmonėms. Po II Vatikano san- 
tarybos daug kas Katalikų Ben
drijos išorėje pasikeitė, ypač 
atnaujintos sakramentų apei
gos, kad geriau išreikštų tą dva
sinę tikrovę, kurią sakramentai 
teikia jų priėmėjams. Daugelis 
tautų išleido naujus tikėjimo 
tiesų vadovėlius su nauja dėsty
mo metodika pagal dabartinius 
psichologinius reikalavimus. 
Bet mes, lietuviai, jų pasigenda
me savo kalba.

Suvažiavime sustota prie visų 
sakramentų, kaip jiems geriau 
paruošti žmones, nes tai natūra
liausia ir visiems tikintiesiems 
būtina medžiaga dvasiniam gy
venimui ugdyti. Peržiūrėtos tu
rimos priemonės lietuvių kalba. 
Krikšto sakramento apeigos 
trumpos. Krikštas teikiamas da
bar per šv. Mišias, kad kūdikis 
būtų įvesdintas į tikinčiųjų ben
druomenę, kuri turi jam padėti 
krikščioniškai augti. Yra vado
vėlis “Mano pirmoji Komuni
ja”, išverstas I. Bublienės ir 
kun. K. Žemaičio. Tai vadovėlis 
paruošti vaikučius pirmajai Ko
munijai ir Susitaikymui (išpa
žinčiai), o kitiems sakramen
tams nieko kol kas neturime. 
Atskiros poros savo santuokai 
išleidžia knygutes, parapijos 
atsispausdina Bendruomenės 
Susitaikymo (išpažinties) teks
tus, kun. A. Saulaitis išsivertė 
kunigo šventinimo apeigas. Lie

tuviškai jaunuolius paruošti Su
tvirtinimo sakramentui nieko 
neturime (net pačias apeigas tu
rime tik lapeliuose). Kiekvienas 
dėstytojas turi pats medžiagą 
sugaudyti, išsiversti pagal vys
kupijos nustatytas temas. Netu
rime Ligonių sakramentui pla
tesnių maldų. Pasigendame tin
kamų maldų ir prie mirusio, kai 
šeimos nariai ir artimieji susi
renka atsisveikinti. O tai mo
mentas, kuris visus mus liečia.

Pasigendame vadovėlių i r 
šeštadieninėm mokyklom. Se
niau išleistas katekizmas “Ką 
mes tikime” kun. dr. P. Celie- 
šiaus persunkus savo kalba mū
sų šeštadieninių mokyklų vai
kams. Šią spragą truputį užpil
do ką tik išleisti religiniai prati
mai: “Esame Dievo šeima” 7-11 
metų vaikams, paruošti sės. O. 
Mikailaitės, ir “Pratimai religi
niais klausimais” 12-18 m. jau
nimui, paruošti sės. O. Mikailai
tės ir kun. A. Saulaičio, SJ. Abi 
knygutes išleido JAV Lietuvių 
Bendruomenės švietimo taryba 
Čikagoje 1978 m. Kun. A. Sau
laitis painformavo, kad p. p. Ti
jūnėliai baigia versti ir kanadiš- 
ko katekizmo tekstus, kaip jau
nuolius paruošti Sutvirtinimo 
sakramentui.

Diskusijų metu buvo jaučia
ma, kad pavieniai religijos dės
tytojai patys ruošia įvairias me
džiagas, reikia tik surinkti, su
redaguoti ir išleisti. Tą darbą 
globoti apsiėmė kun. K. Puge
vičius per Katalikų Tarnybą, ku
rios adresas: KATALIKŲ TAR
NYBA, 351 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207, USA. 
Telefonas (212) 647-2434. Jau 
šiuo metu ten gaunami lietuviš
ki krikšto tekstai “Mano pirmo
ji Komunija” ir “Religiniai pra
timai”.

Jeigu parapijos ar kiti asme
nys turi paruošę Susitaikymo ir 
Santuokos apeigas, prašomi pa
vyzdžius nusiųsti į Katalikų Tar
nybą, kad galima būtų sureda
guoti leidinėlius visiems.

Skirstydamiesi dalyviai džiau
gėsi, kad suvažiavimas buvo la
bai vaisingas mintimis bei pro
jektais. Tikimės, kad KATALI
KŲ TARNYBOS globoje religi
nio auklėjimo darbai duos dar 
daugiau vaisių. Antras suvažia
vimas numatomas sekančių me
tų pavasarį Klevelande. A.D.

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Sutelkę medžiagą, tarsimės su 
VLIKu. Tada bendromis jėgo
mis bandysime vykdyti PLB 
seimo nutarimą tuo reikalu.

—- PLB seime buvo keliamas 
lituanistikos centro — katedros 
klausimas kuriame nors 8. Ame
rikos universitete. Ar tuo klau
simu daroma kas nors konkre
taus?

— Esame kreipęsi į Lituanis
tikos Instituto pirm. dr. J. Gim
butą, prašydami pasitarti su sa
vo valdybos nariais bei kitais 
žinovais ir mums pateikti reko
mendaciją, kaip galėtume tą 
projektą įvykdyti. Taip pat pa- 
prašėm konkrečių siūlymų iš 
tos minties kėlėjų, pvz. kuria
me universitete, kiek kainuotų, 
kurias sritis apimtų ir pan. Ga
vę visą reikalingą medžiagą, pa
darysime atitinkamas išvadas ir 
pakviesime kvalifikuotus asme
nis dirbti projekto įgyvendini
mo linkme. Pačią lituanistinio 
centro idėja pradėsime intensy
viai skleisti nuo 1979 m. pra
džios, kai bus minima Vilniaus 
universiteto 400 metų įsteigi
mo sukaktis. Žinoma, svarbiau
sias dalykas šiame projekte bus 
lėšos.

— Vis iškyla lietuvių žydų 
klausimas, siūloma veiksniams 
imtis iniciatyvos paruošti objek
tyvios literatūros lietuvių tau
tos pozicijai nušviesti. Ar PLB 
valdyba nenumato jokių planų 
šioje srityje?

— Numato. Esame gavę ra
šytojo ir redaktoriaus Aloyzo 
Barono paruoštą rankraštį ta 
tema. Šis rankraštis yra peržiū
rimas ir numatomas atspaus
dinti. Tuo reikalu rūpinasi Sau
lius Kuprys.

— Girdėti priekaištų, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
veikloje, ypač JAV-se, vyrauja 
vienos grupės ar partijos įtaka. 
Ar šiame priekaište yra kiek 
tiesos?

— Manyčiau, kad nėra. Prie
kaištai yra daromi Lietuvių 
Fronto Bičiuliams, esą jie do
minuoja. Taip, jie yra aktyvūs, 
bet nedominuoja PLB veikloje 
vienu ar kitu atžvilgiu. PLB 
veikloje durys yra atviros viso
kių pažiūrų lietuviams. Man ro
dos, minėti priekaištai bei kal
tinimai, kad jie perdaug dirba, 
yra neteisingi. Perdaug yra 
duodama kredito frontininkams 
už atliekamus darbus, nes daug 
darbų atlieka ir kitų organiza
cijų bei grupių žmonės, nors 
jiems tokių komplimentų kaž
kodėl niekas nesako.

— PLB idėja yra jau bene 
30 metų senumo. Ar ji visuoti
nai priimta išeivijoje? Kartais 
atrodo, kad praktikoje LB visu 
100% neapima visų išeivijos 
lietuviu. Ar nenumatote šia

linkme padirbėti ir PLB dar la
biau sustiprinti visuotinumo 
linkme?

— Didžiausias mūsų noras 
yra įgyvendinti buvusių PLB 
pirmininkų — J. Matulionio, 
dr. J. Sungailos, J. Bačiūno, St. 
Barzduko, Br. Nainio viziją — 
praplėsti Lietuvių Bendruome
nę tiek, kad joje visi išeivijos 
lietuviai tilptų. Visu 100% tai 
neįmanoma, bet norime pabrėž
ti mintį, jog visi esame viena 
lietuviška šeima, kuri gali daug 
gerų darbų bendrai atlikti. Mū
sų valdyba yra nusiteikusi eiti 
artimo meilės linkme, sklei
džiant tarpusavės pagalbos dva
sią, vieni kitus informuojant. 
Daug neaiškumų iškyla, kai 
trūksta informacijos, kai vie
nas nežino ką daro kitas, šia 
linkme stengsimės padirbėti, 
ypač jaunimo tarpe, kad Bend
ruomenės idėja stipriau įsišak
nytų.

— Ar spauda palankiai verti
na LB veiklą ir ar joje (spaudo
je) randate pakankamai para
mos?

— Dauguma laikraščių lietu
viškąją veiklą vertina pozity
viai. Kritiški vertinimai taip pat 
yra pozityvūs, jeigu teisingi. 
Yra tik išimtys, pasisakančios 
apie lietuvišką veiklą negaty
viai. Pvz. vienas lietuvių dien
raštis Pasaulio Lietuvių Dienų 
beveik neminėjo, kai tuo tarpu 
visa kita spauda labai plačiai 
rašė. Mūsų pageidavimas — 
daugiau teisingos informacijos. 
Kritiški vertinimai turėtų bū
ti paremti faktais.

— Ar B-nės veikloje neturite

specialių problemų su jaunimu?
— Specialių problemų nėra, 

nebent sportininkų atėjimas į 
LB, nes jis kaikurių organizaci
jų laikomas konkurencija. Pro
blema su jaunimu yra ta, kad 
negalime daugiau jaunimo 
įtraukti į lietuvišką veiklą, ne
pajėgiam surasti daugiau žmo
nių, kurie jaunimą ta kryptimi 
palenktų. Man rūpi, kad stip
riau gyvuotų skautai, ateitinin
kai, jaunimo sąjunga ir kiti. Pa
stebėjau, jog mūsų jaunimas 
nėra pakankamai informuotas 
nei apie L. Bendruomenę, nei 
apskritai apie lietuviškus reika
lus. Bendruomenei jaunimas 
yra palankiai nusiteikęs.

— Ko galėtumėte palinkėti 
“TZ” skaitytojams?

— Kad “T. Žiburius” daugiau 
lietuvių prenumeruotų. Mano ir 
daugelio kitų nuomone, “TŽ” 
yra vienas kultūringiausių sa
vaitraščių. Jie turėtų pasiekti 
daugiau skaitytojų. Prašyčiau 
daugiau vedamųjų ir šiaip su
gestijų PLB valdybai. Iš veda
mųjų, skaitytojų laiškų pajun
tam, ko žmonės nori, ko spauda 
pageidauja. Tada pagal tai ri
kiuojame savo veiklą. Mano 
vaidmuo nėra būti vadu virš va
dų, bet. visų talkininku, koordi
nuojančiu įvairias pastangas. Vi
sa mūsų valdyba yra taip nusi
teikusi.

— Dėkojame už informacini 
pokalbį ir linkime Jums, kaip 
naujam ir jaunam PLB pirmi
ninkui, sėkmingos veiklos, visus 
telkiančios į plačią lietuvišką 
šeimą, pašauktą dideliems da
barties uždaviniams.

TORONTO MIESTAS
SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI

Canabtan Art JMemnrials
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE • oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime didelį pasirinkimą pagamintų 

paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

<£umiture£f&
Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai 
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESV ALLES Ave. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

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

PILNAS
NAMŲ

★

APSTATYMAS *
Nemokamas pristatymas 
į namus.

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

RAŠYTOJOS

Marijos Aukstaitės
APYSAKA

“Išeivės keliu”
Ji vaizduoja jautrius mergaitės išgyvenimus, 
dailininką, kunigą ir aplamai išeivišką aplinką

Knyga turi 207 psl. Kaina $5.50. Užsakymus siųsti per 
"Tėviškės Žiburius"; per D. ir B. Kriaučiūnų krautuvę, 
313 Barton St. E., Hamilton, Ont.; per leidėją A. F. Navi- 
kevičių, 555 Sheppard Ave. W., No. 202, Downsview, Ont. 
M3H 2R7, Canada.

Išankstinis balsavimas
Remiantis savivaldybės rinkimų įstatymu, išankstinis 

balsavimas bus:

1978 m. lapkričio 4, šeštadienį 
ir

1978 m. lapkričio 9, ketvirtadienį
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 

apylinkės 1, 2 ir 3 —

apyh'nkės 4, 5, 6 ir 7 — 
•'f. - • 1 -

apylinkės 8 ir 9 —

apylinkės 10 ir 11 —

vakaro šiose vietose:

St. Joan of Arc Church, 
1701 Bloor St. West

CITY HALL, 
100 Queen St. West

St. Matthews Presbyterian 
Church, 31 Eatswood Road

Yonge-Eglinton Centre, 
2300 Yonge Street

Tiktai asmenys, kurie turi teisę balsuoti savivaldybės 
rinkimuose ir numato, kad negalės balsuoti rinkimų 
dieną savo rinkiminėse būstinėse, — gali įregistruoti 

savo balsą išankstiniame balsavime.

Invalidams rinkikams išankstiniame balsavime numa
tyta speciali pagalba.

Roy V. Henderson, 
miesto raštvedis ir 
balsavimo pareigūnas

Dauguma asmeninio pasitobulinimo 
kursų yra patikimi, bet

visų pirma turėtumėt 
žinoti, kaip Ontario 
padeda jums pažinti 

tuos negausius kursus, 
kurie nėra patikimi

Mokyti žmones pasitobulinimo mūsų laikais 
yra labai populiarus dalykas. Tokie kursai 
ir metodai gali turėti pozityvios įtakos 
socialiniam jūsų gyvenimui bei gerovei, tačiau 
jie gali būti panaudojami ir apgaulei bei 
savanaudiškai eksploatacijai.

Savęs pasitobulinimo kursai, susiję su ilgu 
laikotarpiu ir didelėmis pinigų sumomis, turi . 
būti paremti jūsų pasirašyta sutartimi.

Tokioje sutartyje jūsų apsaugai turi būti įrašyta 
tiksli mokėtina pinigų suma ir už ją gaunamos 
paslaugos.

Taigi, prieš pasirašydami sutartį, apsižiūrėkite, 
ar jūsų interesai yra apsaugoti.

Saugokitės pirklio svajotojo!
Jūsų Ontario vartotojų ir komercinių reikalų 
ministerija išspausdino lengvai suprantamą 
informacinį biuletenį, kuris:

• aprašo keletą apgaulingų schemų;

įrašytos kiekvienoje sutartyje, kurią 
pasirašote;

• pataria, kaip elgtis su mokėjimais už 
pasitobulinimą ir užsakymų pasiūlymus 
paštu.

• nurodo, kaip jas pažinti;

• primena jūsų teises, paremtas verslo 
įstatymu (The Business Practices Act and 
The Consumer Protection Act);

Norintieji gauti nemokamą biuletenį, pavadintą 
"Beware the Dream Merchant Who 
Promises a New You", prašomi rašyti:

Consumer Information Centre 
Ministry of Consumer and 
Commercial Relations 
555 Yonge Street
Toronto, Ontario M7A 2H6

Frank Drea, 
Minister of Consumer and 
Commercial Relations
William Davis, Premier

Province of Ontario• išvardina detales, kurios turėtų būti



Šiose lietuvių parapijos kapinėse ilsisi Spring Valley bei apylinkių lietuviai angliakasiai ir daug JAV karo vete
ranų, žuvusių karuose. Įrašai paminkluose daugiausia lietuviški Nuotr. A. Kezio, SJ

Lietuvių angliakasių centrai
Buvusios lietuvių angliakasių gyvenvietės, kuriose liko tik nykūs pėdsakai 

VLADAS RAMOJUS
Praėjusią vasarą lankėme bu

vusias lietuvių angliakasių vie
toves Illinojuje. J pietvakarius 
nuo Čikagos XIX š. buvo suras
ti anglies klodai. Nuo tarnybos 
caro kariuomenėje pabėgę lie
tuviai pasiekdavo JAV krantus, 
čia vieni jų keliaudavo į Pen
silvaniją, didžiules anglies ka
syklas, kiti pasilikdavo Niujor
ke ar Bostone, jieškodami lai
mės patekti į siuvyklas. Nema
ža dalis jų patraukdavo j Či
kagą, kur veikė garsios sker
dyklos ir nemaža pramonė. Bet 
ir Čikagoje nevisiems lengvai 
pavykdavo surasti darbus. Tad 
dalis lietuvių, XIX š. baigiantis, 
sužinojusi apie veikiančias ang
lių kasyklas Westvillės ir Spring 
Valley apylinkėse, maždaug už 
200 ir 150 mylių į pietus ir piet
vakarius nuo Čikagos, traukė 
ten laimės jieškoti.

Valdė lietuviai
XIX š. pabaigoje susibūrė 

lietuvių angliakasių centrai 
Westvilleje ir Spring Valley 
miesteliuose. Abiejose vietovė
se lietuviai sudarė didžiausias 
tautines grupes iš visų emigran
tų. Todėl nenuostabu, kad per 
daugelį metų abu miestelius 
valdė lietuviai burmistrai, tvar
ką palaikė lietuviai policininkai 
ir aplamai iš tų vietų gyveni- 
man išėjo visa eilė daugiau ar 
mažiau žinomų žmonių. Pvz. 
Westvilleje gimė ir užaugo da
bartinė BALFo centro valdybos 
pirmininkė visuomenininke Ma
rija Rudienė.

Susibūrę gausūs lietuviai ang
liakasiai pirmiausia rūpinosi sa
vųjų parapijų steigimu. Spring 
Valley buvęs ir toks kurjozas: 
lietuviai meldęsi lenkų švento
vėje, bet lenkams įkyrėjo lie
tuvių giesmės. Įpykę lietuviai 
lenkų šventovę sudeginę ir pa
sistatę savąją 1897 m. Švento
vės statymui daugiausia pinigų 
davė Ona Vimbiškienė, todėl ir 
išrinko šventovei vardą. Jos sū
nus W. Wimbiscus ilgus metus 
buvo teisėju. Rugpjūčio pabai
goje nuvykę j Spring Valley no
rėjom tą įdomų asmenį aplan
kai ir užrašyti jo atsiminimus. 
Deja, 85 m. sulaukęs teisėjas 
gulėjo ligonėje nuolatinės prie
žiūros skyriuje ir todėl savojo 
uždavinio nebegalėjom atlikti.

Apie 1908 m. Sv. Onos šven
tovė buvo gaisro apnaikinta, o 
1909 m. uraganas nustūmė ją 
nuo pamatų, bet buvo vėl atsta
tyta. Šią lietuvių angliakasių 
pastatytą šventovę ir įsteigtą 
parapiją visą laiką administra
vo ir tebeadministruoja lietu
viai klebonai. Dabar jos klebo
nu yra kun. Pranas Kūra, Tel
šių vyskupijos kunigas, į JAV 
atvykęs po II D. karo.

Anglies klodai Spring Valley 
apylinkėse buvo nedideli, tad 
anglis liko išsemta jau šio šimt
mečio pradžioje, ir nemažai 
angliakasių, jų tarpe ir lietu
vių, darbo jieškodami, išsikėlė 
kitur, bet Sv. Onos parapija ir 
iki mūsų dienų dar tebegyvuo
ja išlaikiusi lietuvišką charak
terį. Dar vis girdimos lietuviš
kos giesmės ir ankstyvesnėse 
sekmadienių Mišiose lietuviški 
pamokslai. Iš 200 šeimų lietu
vių šeimų parapijoj priskaito- 
ma iki 80wIš naujųjų ateivių — 
tik viena šeima. Kiti — anglia
kasių vaikaičiai ir provaikai
čiai. ...Klestėjo veikla

Westvilles liet. Sv. Petro ir 
Povilo parapija suorganizuota 
ir sava šventovė įsigyta 1897 
m. Iki 1973 m. Westvillės liet.

parapiją ir šventovę administ
ravo lietuviai klebonai. Ypač 
garsus buvo Westvilles liet, 
parapijos choras, kuriam per 
40 m. vadovavo Westvilleje gi
musi muzikė Justina Karpiūtė. 
Čia veikė Lietuvos vyčiai, Lie
tuvių Katalikių Moterų Sąjun
ga ir eilė kitų organizacijų. Sv. 
Petro ir Povilo parapija garsė
jo atlaidais, į kuriuos suvažiuo
davo nemažai lietuvių kunigų. 
Aplink šventovę eidavo didžiu
lė procesija, o choras giedoda
vo lotyniškas ir lietuviškas gies
mes.

Ilgainiui klebonas kun. J. 
Paukštys, Pensilvanijos lietu
vių angliakasių sūnus, seno, jo 
energija mažėjo, kartu su ja ir 
lietuviška veikla. Kai 1973 m. 
kun. J. Paukštys mirė, parapija 
nebegavo lietuvio klebono ir da
bar ji perėjo airių globon kaip 
vietos parapijos filija, o klebo
nijoje įsteigta prieglauda. Para
pijos salė, kur per daugelį me
tų vyko lietuvių renginiai, visai 
apleista ir sugriuvusi.

Lietuviškas žodis tebegirdi- 
mas ir lietuviškos dešros tebe- 
pardavinėjamos Karpių šeimos 
krautuvėje, esančioje prie šven
tovės. Krautuvė buvo įsteigta 
Karpių tėvų Karpavičių 1899 
m. (atvykus iš Lietuvos). Ir da
bar krautuvė tebėra tame pa
čiame name, statytame praėju
siame šimtmetyje. Krautuvėje 
su broliu ir seserimi darbuoja
si Justina Karpiūtė, gimusi 
Westvilleje 1904 m., ilgametė 
vietos lietuvių parapijos vargo
nininkė ir pagrindinė lietuvių 
veikėja. Lietuviškas žodis nuti
lo lietuvių pastatytoje švento
vėje, bet Karpių krautuvėje jis 
neišnyks tol, kol dar bus gyvi 
veiklieji Karpiai. Miestelyje ra
dom ir daugiau lietuviško žo
džio pasiilgusių. Todėl labai 
gaila, kad jis nutilo svarbiau
sioje auditorijoje — lietuvių 
šventovėje.

Parapijinės mokyklos
Abi lietuvių parapijos — 

Westvilles ir Spring Valley šio 
šimtmečio pradžioje turėjo pa
rapijines mokyklas, kur pilnai

buvo dėstoma lietuvių kalba, 
istorija, dainos. Mokyklose mo
kinių skaičius siekė per 200. 
Buvo priimami tik lietuvių vai
kai. Todėl kai šiandien abiejų 
miestelių gatvėse sutinki ge
riau lietuviškai kalbančius ang
liakasių vaikus ar vaikaičius, iš 
jų sužinai, kad jie lankę ar bai
gę parapijines mokyklas su lie
tuvių kalba.
Beje, mokyklos turėjo proble

mų, ir jų amžius nebuvo labai 
ilgas. Westvilleje mokyklą ne
vienu atveju nusiaubė gaisrai. 
Mokykla užsidarė ir Spring Val
ley, išvykus seselėms. Parapi
jinių lietuvių mokyklų pasėtos 
sėklos vaisius dar matome ir 
mūsų dienomis. Beje, pačios 
jauniausios kartos ten auga jau 
visai nebesuprantančios protė
vių kalbos.

Kovojo su klebonais
Pirmieji lietuviai ateiviai, sa

kyčiau, buvo ir aršūs, ir atkak
lūs. Dėl kokių niekniekių, o 
kartais gal ir rimtų priežasčių 
susipykę su klebonais, atsiskir
davo ir steigdavo vadinamas 
“tautines” parapijas bei staty
davo “t a u ti n e s” šventoves. 
Westvilleje “tautinė” lietuvių 
šventovė pavadinta Šv. Kry
žiaus vardu, buvo įsigyta XX š. 
pradžioje ir gyvavo iki 1956 m., 
kol mirė paskutinis jos lietuvis 
klebonas kun. Z. K. Vitartas. 
Po to šventovė buvo uždaryta ir 
tebestovi tik jos laužas, po kurį 
skraido karveliai, įlėkę pro iš
daužytus langus. Vaizdas ten 
tikrai nykus.

Westvilleje yra dvejos lietu
vių kapinės: Sv. Petro ir Povi
lo parapijos ir taip pat tauti
nės. Abejos kapinės gražios ir 
beveik niekuo nesiskyria: abe
jose kryžiai ar paminklai su re
liginiais simboliais ir įvairiais 
įrašais iš Sv. Rašto. Atrodo, kad 
tiek buvusios lietuvių švento
vės naujieji administratoriai ai
riai, tiek ir vietos lietuviai abe
jas kapines dabar laiko katali
kiškomis.

Spring Valley nuo katalikų 
parapijos atsiskyrę lietuviai sa-

(Nukelta j 7-tą psl.)

Spring Valley, JAV, Sv. Onos šventovė, angliakasių pastatyta 1897 m., kur 
ir dabar girdimas lietuviškas žodis Nuotr. A. Kezio, SJ

Po spalio 
devintosios

Stiprinama lenkų įtaka Vil
niaus krašte įvairiais būdais

AL. GIMANTAS

Kiekvienais metais spalio de
vintąją laikome Vilniaus Die
na. Tačiau, laikui beskubant, 
mūsasis dėmesys bei rūpestis 
vilnietiškuoju klausimu lyg ir 
atslūgsta, bendrasis nerimas lyg 
ir pradeda blėsti. Liūliuojame 
patys save, lengvai įsitikinę, 
kad Vilniaus problemos šiuo 
metu kaip ir nėra. Daug kam 
atrodo, jog dabar tik visos Lie
tuvos padėties problematika 
tenka rūpintis, neskiriant Ma
žosios Lietuvos ar Vilniaus kraš
to specifinių reikalų.

Gal ir taip, bet nuolat tenka 
iš šalies patirti (ypač iš tautie
čių, pajėgiančių sekti lenkišką
ją periodinę spaudą), kad nėra 
jau taip ramu, gera ir užtikrin
ta iš lenkiškosios pusės Vilniaus 
ir jo krašto klausimu. Yra, pa
sirodo, balsų net ir iš šiandieni
nėje Lenkijoje, kurie dabartinę 
geografinę padėtį tik toleruoja, 
bet ne aprobuoja . . .

Susirūpinimą kelia ir dabar
tiniai santykiai tarp Lenkijos ir 
sovietinamos Lietuvos. Net ir 
neįžvalgūs stebėtojai nesunkiai 
įžiūri dabartinėje tų santykių, 
ypač kultūrinių, raidoje gana 
aiškų poslinkį lenkų naudai. Tų 
visų ryšių priedangoje (atrodo, 
Maskvai ir Varšuvai laiminant) 
kultūrinė lenkų infiltracija itin 
aiški ir, regis, vis gilėjanti. Len
kiškosios įtakos plėtimas ir gili
nimas tirščiau koncentruojamas 
Vilniuje ir jo srityse, bent jau 
ten, kur išlikusios lenkų gyven
tojų salos.

Čia pretekstai gana nekalti, 
būtent, lenkų kalba veikiančių 
mokyklų aplankymai, lenkų 
knygų parodos, kursai, pasikei
timai mokytojais, bendru paty
rimu, liaudies ansambliais ir 
pan. Visa kartu sudėjus, balan
sas aiškiai svyra lenkiškon 
svarstyklių pusėn. Tuo būdu 
stiprinamos prolenkiškos nuo
taikos, remiama lenkiškoji veik
la, platinama spauda, lenkiškoji 
kultūra.

Individualiai ir grupėmis Vil
nijoje lankosi rašytojai — eseis- 
tai, lyrikai, dramaturgai, meni
ninkai su ir be parodų, teatralai 
su ir be spektaklių, mokytojai, 
profesoriai ir visokie kitokie 
kultūrinio gyvenimo pirmūnai, 
neminint dažnokų įvairių žurna
listų kelionių Lietuvon. Visa tai 
stiprina ir žadina lenkiškąjį ele
mentą krašte, ypač Vilnijoje.

Teoriškai lenkiškoji mažuma 
Lietuvoje turėtų visiškai neeg
zistuoti, nes pokario laikais tar
pusavio valstybiniu susitarimu 
(ir partijos pageidavimu) įvyko 
repatriacija Lenkijon, ir visi as
menys, laikę save lenkais, ne
trukdomi galėjo išvykti. Tie
są sakant, tuo pasinaudojo ir 
nedidelė grupė lietuvių, turėję 
galimybę save laikyti (ir įrody
ti) lenkais. Tad kokiu būdu Lie
tuvoje dar liko stiproka lenkų 
mažuma su savomis mokyklo
mis, klubais, spauda, kultūrine, 
sportine veikla?

Visų tų privilegijų kažkodėl 
neturi (ar tik labai ribotas ir 
minimalines) Lenkijos teritori
joj šiandien gyveną lietuviai, 
čia ir susidaro ne tik skaudulys, 
bet ir galvosūkis: kodėl taip ne
lygiai traktuojamos mažumos 
“socialistinėse šalyse”? Lietu
vybė, galima sakyti, slopinama 
Lenkijoje, geresniu atveju vos 
pakenčiama. Kažkodėl visokie 
lenkybės skleidimo ir stiprini
mo apaštalai Lietuvoje, savi ir 
iš užsienio, turi visai neblogas 
sąlygas polonizacijos nuotaikų 
ir įtakos skelbimui.

Lietuvių išeivijoje tuo rūpi
nasi, stebi ir atitinkamos talkos 
iš likusios mūsų visuomenės da
lies laukia Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjunga su savo skyriais 
Jungtinėse Valstybėse ir Kana
doje. Jų rūpestis yra tikras ir 
gilus. Skaudu tik, kad jų kelia
mas balsas ir toliau lieka beveik 
ignoruojamas tuo klausimu ne 
tiek iš blogos valios, kiek iš ei
linio neapdairumo.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

Naujas adresas:
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugėtos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga
Rengia : 

tarybos narių ir jaunimo 
SUVAŽIAVIMĄ 

š.m. lapkričio 11 ir 12 dieno
mis Toronto Prisikėlimo 

parapijos Parodų salėje.
Registracija — 8.30 v. ryto ($5.00).

PROGRAMOJE:
• informacija apie KLJS veiklų
• diskusijos, dalyvaujant Kanados 

valdžios pareigūnui
• jaunimo kongresas Europoje 1979 

Apie suvažiavimą informacijas teikia
Nijolė Gverzdytė, 9-37 Lambton Avė, 
Toronto, Ont. M6N 2S2. Tel. 656-6592

m.

jaunimo atstovų 
į IV Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongresą 
RINKIMAI- 

š. m. lapkričio 26 dieną 
visose Kanados Lietuvių 

Bendruomenės apylinkėse.
Kandidatų sąrašas uždaromas i.m. lapkri
čio 4 d. Informacijos reikalu kreiptis į KLB 
savo apylinkės valdybą. Balsuoja visi Kana
dos lietuviai jaunuoliai-ės 16-30 metų am
žiaus. Informaciją atstovų rinkimų reikalu 
teikia R. Sungaila, 109 Riverwood Pkway, 
Toronto, Ont., M8Y 4E4. Tel. 239-1047.

Visą. Kanados lietuvių jaunimą 77^ T TO 
kviečiame ir raginame dalyvauti! 1V-L/J

Lietuviškieji rūpesčiai suvažiavime
Kanados Lietuvių Bendruomenės X-sios krašto tarybos II-ji sesija

KLB X krašto tarybos II-ji 
sesija įvyko š.m. spalio 14 d. 
Toronte-Mississaugoje Lietuvos 
Kankinių parapijos salėje. Se
siją pradėjo KLB valdybos pir
mininkas J. R. Simanavičius, pa
kviesdamas sugiedoti Tautos 
himną ir pagerbti praėjusios 
kadencijos metais mirusius ta
rybos narius: a.a. Pr. Rudinską 
iš Montrealio ir a.a. J. Kaknevi- 
čienę iš Toronto. Invokacija — 
kun. P. Ažubalio.

Prezidiumo pirmininkais pa
kviesti inž. J. Danys iš Otavos, 
adv. Alg. Puteris iš Toronto ir 
J. Grabys iš Montrealio, sekre
toriais — St. Janušonis ir A. Se- 
tikas iš St. Catharines. Rezoliu
cijų komisija — dr. P. Lukoše
vičius iš Montrealio, Alf. Pocius 
iš Londono, P. Augaitis ir Delhi 
ir V. Skrinskas iš Toronto. Man
datų komisija — T. Stanulis ir 
Alf. Skrebūnas, abu iš Toronto.

Suvažiavimą sveikino: gen. 
Lietuvos konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas, PLB pirm. V. Kamantas, 
VLIKo atstovas ir Tautos Fon
do pirm. J. Valaitis, Pasaulio 
Liet. Gydytojų Sąjungos pirm, 
dr. A. Pacevičius, Kanados Lie
tuvių Fondo valdybos pirm. inž. 
E. čuplinskas ir, po pietų at
vykęs, JAV LB pirm. A. S. Ge
čys.

KLB pirm. J. R. Simanavi
čius, pradėdamas valdybos na
rių pranešimus, ilgiausiai susto
jo prie pagrindinio atlikto dar
bo — Pasaulio Lietuvių Dienų 
Toronte. Nors nuo šio įvykio 
jau praėjo daugiau kaip trys 
mėnesiai, sąskaitos dar nesan
čios suvestos ir visi išmokėjimai 
nebaigti svarbiausia dėlto, kad 
daug kas laiku neatsiuntė išlai
das pateisinančių dokumentų, 
kurie yra reikalingi tiksliai at
siskaitant už pinigines pašalpas, 
gautas iš valdžios. Iš kelių val
džios įstaigų gauta iš viso $93,- 
000, o visa šventės apyvarta 
siekia netoli milijono dolerių. 
Šiuo metu veikia 19 KLB apy
linkių, kurių jauniausia (devy
nioliktoji) neseniai įsisteigė 
Stayneryje, Ont.

Apie politinę veiklą pranešė 
vald. narė adv. J. Kuraitė. To
ji veikla daugiausia reiškėsi pa
ruošimu rezoliucijos Jungtinėm 
Tautom, reikalaujant Sovietų 
Sąjungos dekolonizacijos, poli
tiniais susirinkimais bei de
monstracijomis, jieškojimu ry
šių su VLIKu, priėmimu kita
taučiams.

Švietimo reikalais kalbėjo A. 
V. Stanevičienė, KLB švietimo 
komisijos pirmininkė. Jos pra
nešimas nebuvo linksmas, nes 
visose apylinkėse mokinių skai
čius lietuvių mokyklose mažėja. 
Delhi mokykla užsidarė; kitur, 
išskyrus Torontą, Hamiltoną ir 
Montrealį, yra likę tik po vie- 
ną-kitą mokinį. Kanados lietu
vių mokytojų suvažiavimas, pa
gal pernykščio suvažiavimo nu
tarimą, šiemet įvyks lapkričio 
11 d. Hamiltone. Šiuo metu vi
soje Kanadoje lituanistinėse 
mokyklose dirba 61 mokytojas. 
Pradedama gauti valdžios pašal
pa mokytojams už darbą atly
ginti.

Kultūros reikalais kalbėjo tos 
komisijos pirm. M. Chainaus- 
kas. Suregistruotos turimos me
ninės jėgos: ansambliai ir pa
vieniai menininkai — profesi
nio lygio ir pradedantieji. 
Siems pastariesiems komisija 
nusistačiusi padėti, pirmoje ei
lėje suruošiant talentų vakarą, 
kur jie galėtų pasirodyti. Taip

pat nusistatyta išversti į anglų 
kalbą ir išleisti (jei lėšos leis) 
kurį nors mūsų romaną.

Šalpos reikalais kalbėjo tos 
komisijos pirm. V. Sakas. Rei
kalai nekokie, nes beliko tik 
vienas Šalpos Fondo skyrius 
Hamiltone. Iš to skyriaus iždo 
sušelpta Vasario 16 gimnazija 
$200, lit. Hamiltono mokykla 
$100, spauda $150. Atsikvietus 
vieną šeimą iš Anglijos, ji su
šelpta $200. Lenkijos lietu
viams pasiųsta 86 dėvėtų dra
bužių siuntiniai.

Iždininko P. Šturmo raštu 
pateiktoji finansinė KLB val
dybos apyskaita susilaukė ne
mažos kritikos dėl kaikurių su
mų, priklausančių atskiroms 
valdybos komisijoms, įrašymo 
ar neįrašymo į pajamas ar iš
laidas. Balansas — $9,530.13. 
Apyskaita įdomi tuo, kad pra
ėjusių metų Vasario 16 minėji
muose krašto valdyba rekomen
davo naują dalyką — leisti au
kotojui pasirinkti kam jis no
ri aukoti. Iš apyskaitos matyti, 
kad KLB iždas iš to gavo 
$2341. Finansinė Tautos Fon
do apyskaita nebuvo pateikta 
raštu, todėl negalima palyginti, 
ar sumažėjo Tautos Fondo pa
jamos, kurios Kanadoje renka
mos Vasario 16 proga ir per
duodamos Lietuvos laisvinimo 
reikalams VLIKui. Apyskaitoje 
taip pat pažymėta, kad solida
rumo įnašo nebuvo sumokėju
sios šios apylinkės: St. Cathari
nes, Windsoro, Hamiltono, To
ronto. Wellando, Edmontono, 
Kalgario, Montrealio ir Vanku
verio. Toms apylinkėms atsto
vaują tarybos nariai šių žinių 
tikslumą stipriai ginčijo.

Tautos Fondo atstovas Ka
nadai Vaičeliūnas, užuot davęs 
savo apyskaitą, reikalavo pirmo
je eilėje išspręsti Vasario 16 
aukų pasiskirstymo klausimą. 
Tas klausimas buvo atidėtas 
popietiniam posėdžiui.

Baltiečių Federacijos atsto
vas Otavoje inž. J. Danys prane
šė apie jų kasmet organizuoja
mus priėmimus parlamenta
rams ir apie tai, kad lietuvių 
skyrius valdžios archyvuose dar 
nėra suorganizuotas.

Raštu savo pranešimą įteikė 
ir Kanados Lietuvių Fondas, pa
informuodamas, kad šiuo metu 
Fondo nejudomas kapitalas yra 
$186,000, narių — 786. Iš kapi
talo nuošimčių pernai stambiau
sia auka buvo paskirta PL Die
noms — $6,000. Kitos pašalpos 
nuėjo švietimui ir kultūrinei 
veiklai.

Mandatų komisija pranešė, 
kad iš rinktųjų 51 seimo na
rio suvažiavime dalyvauja 31, 
be to, seimo nariais dalyvauja 
7 apylinkių pirmininkai, 9 kraš
to valdybos nariai ir garbės teis
mo pirmininkas — iš viso 45 
nariai.

Apylinkių pranešimai buvo 
išsiuntinėti raštu, tad išklausy
tas tik vienas-kitas papildymas 
žodžiu. Bendras vaizdas kelia 
susirūpinimą mažomis apylin
kėmis, kur, vyresniesiems iš- 
mirštant, jaunieji išsikelia gy
venti į didesnius miestus. Dėlto 
didelėse kolonijose, ypač To
ronte ir Hamiltone, veikla ne 
tik nemažėja, bet palaipsniui 
didėja. Atrodo, kad krašto val
dyba privalėtų turėti atskirą 
narį mažųjų kolonijų reika
lams, kuris su jų problemomis 
susipažintų nuodugniau ir or
ganizuotų visuomeninę bei kul
tūrinę pagalbą.

Paskutinis priešpiet žodį tu
rėjo specialiai j suvažiavimą at
vykęs naujasis PLB pirm. V. 
Kamantas. Padėkojęs Kanados 
lietuviams už gražiai surengtas 
Pasaulio Lietuvių Dienas, jis 
painformavo apie deklaracines 
mintis, priimtas naujosios PLB 
valdybos. Jos yra: a. padėti at
gauti laisvę Lietuvai, b. išlaiky
ti tautinį susipratimą išeivijoje, 
c. jungti visus lietuvius į vieną 
šeimą. Iš artimųjų uždavinių: 
a. padėti surengti IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą 
Europoje, b. toliau gaivinti lie
tuvybę Pietų Amerikoje, c. pa
raginti visus minėti Vilniaus 
universiteto įsteigimo 400 metų 
sukaktį.

Popietiniai posėdžiai buvo 
skirti atskiroms problemoms 
nagrinėti. Pirmoje vietoje ėjo 
jaunimo reikalai, kuriais kal
bėjo P. Kuras, J. Kuraitė, G. 
Juozapavičiūtė ir Alg. Juzuko- 
nis. Visi daugiausia kalbėjo 
apie lėšas. Kongreso sąmata 
yra per $200,000. Iš to JAV 
LB pažadėjo surinkti $80,000, 
Kanada — $10,000. PLB valdy
ba deponavo tam reikalui $20,- 
000. Likusią sumą teks susi
rinkti patiems. Diskusijose bu
vo pasigesta, kad nei šiame su
važiavime, nei jaunimo kongre
so programoje nefigūruoja PL 
Jaunimo Sąjungos organizaci
nės struktūros reikalai. Per de
šimtį savo gyvavimo metų Jau
nimo Sąjunga nesusiorganizavo 
iki to laipsnio, kad kiekviena
me krašte turėtų ne tik valdy
bas, renkamas visuotiniu balsa
vimu, bet ir skyrius. Praktiškai 
yra tik grupelės vadų. Gerai, 
jie yra, nes tai būsimas Bend
ruomenės vadų prieauglis, bet 
kaip toli vadai eis be eilinių 
narių? I šį klausimą atsakė ke
li iš jaunimo ir keli iš vyres
niųjų. Jie sakė, kad susiorgani- 
zavimui reikia daug laiko. Rei
kia visdėlto jaunimą remti ir 
džiaugtis bent tuo, ką turime.

Švietimo reikalais gražiai ir 
akademiškai paruoštą referatą 
skaitė A. V. Stanevičienė. Jos 
pakartotinis teigimas buvo, kad 
tautinė kultūra ir tautinė kal
ba yra du neatskiriami daly
kai, todėl esą klysta tie, kurie 
mano, kad tikroji lietuvybė yra 
galima be lietuvių kalbos. At
rodo, kad suvažiavimo nariai 
buvo jau pavargę ir šios labai 
svarbios minties nediskutavo.

Prie kultūros reikalų dar kar
tą grįžo M. Chainauskas, plėto
damas savo ankstyvesniame 
pranešime keltas mintis. Ir jo 
pranešimas nuoseklesnių disku
sijų nesusilaukė.

Ilgai ir karštai buvo diskutuo
tas Vasario 16 aukų paskirsty
mas. Seimo nariai čia pasidali
no į dvi grupes. Vieni buvo už 
tai, kad ta proga surenkamos 
aukos eitų tik Lietuvos laisvini
mo reikalams per Tautos Fon
dą VLIKui, o kiti rėmė aukoto
jo pasirinkimo idėją. Po ilgų 
diskusijų nutarta klausimo 
sprendimą palikti apylinkėms, 
kurios faktiškai tuos minėjimus 
rengia.

Po ilgos darbo dienos daugu
ma seimo dalyvių praleido va
karą Sv. Jono Kr. — Lietuvos 
Kankinių parapijos 50 metų ir 
jos klebono kun. P. Ažubalio 30 
metų klebonavimo sukakties 
pokylyje. A. R.

• Pagrindinės tautos žymės pagal 
Daukšą yra kalba, gimtinė, papro
čiai, kurie skatino tautos ir jos kul
tūros vystymąsi. PR. CEPENAS
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© PAVERGTOJE TEVYffiJE O LIETUVIAI PASAULYJE
“TARYBINĖ KLAIPĖDA”

Tokiu pavadinimu nuo 1945 m. 
lapkričio 7 d. 51.000 egz. tiražu klai
pėdiečiams yra leidžiamas dienraš
tis, kurio negali prenumeruoti užsie
nyje gyvenantys lietuviai. Turistų 
dėka mus pasiekė š.m. liepos 20 d. 
laidos “TK” numeris, redaguotas S. 
Žilinsko. Savo išvaizda ir dydžiu jis 
primena 4 psl. “Tiesą", tik neturi 
vedamojo 1 puslapyje. Lietuvos žu
vies pramonės įmonių gamybinio su
sivienijimo inžinierė V. Patrina sky
riuje “Atlanto platumose” skaityto
jus supažindina su Klaipėdos uosto 
laivais, kurių įgulos žvejoja įvairio
se Atlanto srityse, Baltijos, Baren
co ir Siaurės jūrose. Visą 2 psl. už
pildo skyrius “Liaudies kontrolės ži
nios". Jo aprašymuose pilna rusiš
kų pavardžių — L. Gavrilenka, A. 
Serdiukas, A. Prosniakovas, M. Be- 
riozkinas, J. Semionova, A. Tere- 
chova, V. Romanenkovas, gydytojas 
V. Pivrikas, A. Volkova, V. Gorpin- 
ka, A. Sivakovas, V. Kachno. Net ir 
dienraščio bendradarbių eilėse yra 
L. Smolina, M. Nechvoroščia. Trečia
me puslapyje įdėtas B. Baltrūno pra
nešimas apie V. Petkaus bylą, persi- 
spaustas iš vilniškės “Tiesos”.

GYVENIMAS KLAIPĖDOJE
Iš “Tarybinės Klaipėdos” puslapių 

sužinome, kad šiame mieste yra šeši 
kino teatrai — “Vaidila”, “Vaiva”, 
“Žemaitija”, “Švyturys”, “Aurora”, 
“Žvejų klubas”. Be sovietinių, juo
se rodomi ir kaikurie užsienio fil
mai: Japonijos — “Batuoto katino 
kelionė aplink žemę”, Turkijos — 
“Puolusioji Etninė”, V. Vokietijos
— "Nuplėšta Katarinos Blium gar
bė”, Vengrijos — “Auksiniai vai
duoklio dukatai”, Indijos — “Meilė
— tai gyvenimas”. Klaipėdiečiai 
kviečiami į filharmonijos salę, kur 
liepos 22 ir 23 d.d. turėjo įvykti Ru
sijos nusipelniusios artistės Majos 
Kristalinskajos koncertas su instru
mentiniu ansambliu, vadovaujamu 
sąjunginę premiją laimėjusio Michai
lo Gusevo. Pateikiamos trijų televi
zijos laidų programos — viena Vil
niaus ir dvi Maskvos. Ypač įdomus 
ir daug pasakantis yra skelbimų sky
rius. Jame siūlomi pasikeitimai bu
tais ne tik Klaipėdoje, bet ir kituo
se miestuose. Pvz. I. Vaimanas, gy
venantis Korstene, Ukrainoje, jieš- 
ko buto Klaipėdoje ir savąjį nori 
perleisti klaipėdiškiams. Patalpų trū
kumą atskleidžia kambarių pajieš- 
kos. Keturiuose skelbimuose vieną 
kambarį nori gauti dviejų asmenų 
šeimos, o dviejuose po vieną kam
barį norėtų susirasti net trijų asme
nų šeimos.

GYVULININKYSTĖS PARODA
Respublikinė veislinių galvijų, 

kiaulių, arklių ir paukščių paroda 
pirmą kartą buvo surengta Karmėla

g HAMILTON^
VISUOTINIS KLVS “RAMOVĖ” 

Hamiltono sk. narių susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 12 d. 5 v.p.p., 
parapijos salėje. Visų narių dalyva
vimas būtinas, nes bus sprendžiami 
aktualūs ramovėnu reikalai bei ren
kama nauja valdyba.

Netrukus iš spaudos išeis knygos 
“Kovos dėl Lietuvos nepriklausomy
bės” II t. Leidėjas — LKVS S-ga 
“Ramovė” kviečia šį puikų leidinį iš 

Du klausimai 
laikraščio skaitytojui:
1. Ar surašėte savo testamentę?
2. Ar prisiminėte testamente

Kanados Lietuvių Fondę?

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas^rry z t TZ 4"
830 Main Street E., tel.544-7125 L8M1L6 1 ALA/l
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 uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $12,000,000.

PIGIOS ATOSTOGOS
• Bilietai, rezervacijos, kainos į Lietuvą ir visas 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 
metų patarnaujame Hamiltono ir apylinkės

keleiviams
1922 - 55 metai - 1977

• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į

voje, kur jai įrengti specialūs aptva
rai ir paviljonai. Iš eilės ji yra ket
virtoji tokia paroda, dabar turėsian
ti pastovią vietovę. Su 18 bulių, 48 
karvėm, 104 telyčiom ir 36 buliukais 
parodoje dalyvavo 59 ūkiai, 5 tarpra
joninės veislininkystės įmonės iš 29 
Lietuvos rajonų. Kiaules parodon at
vežė 23 veislininkystės ūkiai, paukš
čius — 8 ūkiai, kailinius žvėrelius 
bei triušius — 4 ūkiai, arklius — 5 
valstybiniai žirgynai. Parodą atidarė 
žemės ūkio “ministeris” M. Griga
liūnas, dalyvaujant kompartijos I 
sekr. P. Griškevičiui ir kitiems par
tiečiams.

SŪRIU GAMYKLA
Prieš vienerius metus darbą Pas

valyje pradėjo nauja sūrio gamyk
la, taip pat gaminanti sviestą ir lie
so pieno miltelius. Pasvaliečių ga
miniai skiriami ne tik vietinei rin
kai, bet ir eksportui užsienin — 
juos įsiveža Kuba ir R. Vokietija. 
Sūrių gamybos skyriuje pirmauja 
Reginos Jancevičiūtės vadovaujama 
brigada. Jos narės Gražina Masko- 
liūnienė, Dalia Pranskūnaitė, Alek
sė Klevaitytė ir Severiną Klezytė 
pamainos užduotis įvykdo 140-150%.

ŽALIAVA IŠ VIETNAMO
Šiaulių medžio apdirbimo kombi

natas pradėjo gaminti parketą iš 
raudonmedžių, kuriuos tiekia Viet
namas. Naujos gamybos metodus 
įsisavino A. Jonkaus vadovaujama 
brigada. Kas mėnesį paruošiama apie 
2.000 kv. metrų parketo. Nuo metų 
pradžios jau pagaminta 18.000 kv. 
metrų parketo naujiesiems pasta
tams Lietuvoje.

MEDŽIOKLĖS TROFĖJAI
Ketvirtoji Pabaltijo medžioklės 

trofėjų paroda, trukusi iki spalio 25 
d., buvo surengta Vilniaus lengvo
sios atletikos manieže. Rengiant pir
mąją tokią parodą prieš 8 metus, 
rodinių tebuvo susilaukta vos kelias
dešimt, o dabar jų pavyko sutelkti 
apie 1.500. Parodos aprašymuose mi
nimi uteniškio P. Buteliausko parū
pinti stirnino ragai, vilniečio A. Gri
gelio — šerno iltys, joniškiečio A. 
Mačiulio — elnio ragai.

SPALVOTIEJI “TAURAI”
Šiaulių televizijos gamykla pradė

jo surinkti pirmuosius priimtuvus 
spalvotoms laidoms — "Tauras 714- 
1”. Konstruktorių grupei vadovavo 
T. Jagminas. Daugelį mazgų šiam 
priimtuvui jie sukūrė Šiauliuose, o 
kaikurias kitas dalis įsiveža iš So
vietų Sąjungos. Pvz. ekrano lempą 
su 61 cm įstrižaine tiekia “MELZo” 
gamykla. Spalvotiems priimtuvams 
gaminti yra skirtas moderniai įreng
tas skyrius. Iki metų pabaigos nu
matoma pagaminti apie 10.000 “Tau
ru"- V. Kst.

anksto užsisakyti ir tuo būdu pa
remti šio svarbaus veikalo išleidimą. 
Prenumeratoriai moka $15, garbės 
pi-. — $25. mecenatai — $50, gar
bės leidėjai —$200. Prenumeratoriai 
ir rėmėjai bus paminėti knygoje. Šį 
reta leidinį prašoma iš anksto užsisa
kyti pas A. Jonaitį, 1223 E. 175 St., 
Cleveland, Ohio 44119, USA.

GYDYTOJO EGZAMINUS išlaikė 
dr. Alg. Saunoris, tačiau iki ateinan
čių metu birželio mėn. dar dirbs 
Toronto ligoninėje. Sveikiname nau
ją profesijonalą. Jis savo kabinetą 
atidarys Hamitlone. K. B.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 8%
term, depozitus 1 m. 9% 
term, depozitus 3 m. 914 % 
pensijų fondas 9 Vi %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 % 
nckiln. turto pask. 10%

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 
Pietų 
Amerikoje

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos ir kitų PLB veikėjų pasitarime Čikagoje — PLB vykdomasis vice
pirmininkas V. KLEIZA ir Kanados LB pirm. J. R. SIMANAVIČIUS Nuotr. J. Kuprio

Žvilgsnis netolimon praeitin
Hamiltono Aušros Vartų trisdešimtmetis ir klebono sukaktis • {žymūs svečiai • Gausūs 

dalyviai • Plati meninė programa

I gausių sukakčių minėjimą 
Kanadoje š.m. spalio 22 d. įsi
jungė ir Hamiltono lietuvių pa
rapija su savo klebonu prel. dr. 
J. Tadarausku. Pastarajam su
ėjo 40 metų kunigystės, parapi
jai — 30 metų. Iškilmės pradė
tos Aušros Vartų šventovėje 4 
v.p.p. pamaldomis, kurias laikė 
pats Sukaktuvininkas su aštuo- 
niais kunigais, dalyvaujant vie
tos vyskupui P. F. Redingui ir 
vysk. V. Brizgiui iš Čikagos. 
Pilnutėlė šventovė parapijiečių 
ir svečių įdėmiai sekė ne tiktai 
iškilmingas apeigas, bet ir abie
jų vyskupų pamokslus, kuriuo
se buvo iškelta kunigystės svar
ba ir išreikštas rūpestis ateiti
mi. Giedojo jaunimo choras 
“Aidas”, vadovaujamas muziko 
Jono Govėdo. Pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu.

Antroji iškilmių dalis — vai
šės ir meninė programa įvyko 
Jaunimo Centre, kur susirinko 
apie 400 tautiečių. Programos 
vedėjas B. Kronas, plataus mas
to ekonomistas-verslininkas, pa
sveikinęs dalyvius, pirmuoju 
prabilti pakvietė ilgametį par. 
komiteto pirm. inž. J. Kšivic- 
kį, besidarbuojantį parapijai 
jau 30 metų. Jis metė trumpą 
žvilgsni į pirmuosius žingsnius 
anglu ir lietuvių kalbomis. Ap
lamai, šioje iškilmėje buvo var
tojamos abi kalbos, nes dalyva
vo keletas kanadiečių parei
gūnų.

Baigiantis vaišėm, pagrindinę 
kalbą pasakė mokyt. A. Rinkti
nas iš Toronto, apžvelgdamas 
istorinę parapijos dalį ir su
stodamas ties parapijos steigė
ju prel. J. Tadarausku bei iš
reikšdamas linkėjimus.

Vietos burmistras savo žody
je citavo sakinį iš specialaus iš
kilmių leidinio, kalbančio apie 
Sukaktuvininką kaip “great Li
thuanian” ir pridėjo “great Ha
miltonian”. “great Canadian”. 
Baigdamas įteikė dovaną — ra
šiklį su įrašu, išreikšdamas 
miesto padėką už lietuvių ir jų 
Sukaktuvininko įnašą į miesto 
gyvenimą.

Nuoširdų žodį tarė Kanados 
parlamento narys L. Alexander. 
Sveikino žodžiu: KLB pirm. J. 
R. Simanavičius, Pasaulio ir Ka
nados LK Kunigų Vienybės 
pirm. kun. J. Staškus, pirmojo 
par. komiteto narė p. Bugailiš- 
kienė, visų vietos organizacijų 
vardu KIJB vietinės apylinkės 
valdybos pirm. M. Gudinskas. 
Jis pasakė tai, ką būtų kartoję 
18-kos organizacijų atstovai. Tai 
girtina naujovė, įsidėmėtina iš
kilmių rengėjams.

Raštu sveikino: Kanados prem
jeras P. E. Trudeau, gen. Lie
tuvos konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas ir p. Žmuidzinienė, St. 
Kasparas Britanijos LB vardu, 
pensininkų klubas, dr. A. Sau
noris ir kt.

Iškilmės rengėjų vardu kal
bėjo lit. mokyklos vedėjas K. 
Mileris, išreikšdamas nuošir
džius sveikinimus Sukaktuvinin
kui ir atsiprašydamas, kad dėl 
vietos stokos nevisus tautiečius 
galėjo sutalpinti. Padėkos ženk- 
lan prel. J. Tadarauskui buvo 
įteikta bendra dovana — lietu
viškais raštais išausta stula ir 
sugiedota “Ilgiausių metų”.

Nuoširdų padėkos žodį tarė 
Sukaktuvininkas, pareikšdamas: 
mano laimė yra kartu ir visų 
parapijiečių laimė, mano var
gai — visų parapijiečių var
gai.

Po pertraukos pradėta meni

nė programa. Scenoje pasirodė 
programos vedėjas B. Kronas, 
kuris savo pareigas šiai daliai 
perleido Jolantai Jokūbynaitei. 
Visų pirma pasirodė šauni “Gy- 
vataro” šokėjų grupė, kuri im
ponavo savo dinamiškumu, žais
mingumu, lengvu žingsniu, 
drausmingumu. Ji tiktų plačiai 
lietuvių reprezentacijai tarptau
tiniuose renginiuose. Trūko 
tik orkestro, kurį atstojo akor
deonistas K. Deksnys.

Gražiai parinktą repertuarą 
dviem išėjimais atliko čikagiš- 
kė solistė R. Mastienė, akom
panuojama J. Govėdo. Publika 
gėrėjosi jos maloniu balsu, nuo
širdžiu dainų bei arijų atlikimu, 
kurį sunkino salės akustika.

“Aukuro” teatro nariai K. 
Kalvaitis ir E. Labuckas atliko 
dialogą — ištrauką iš V. Krėvės 
raštų apie apie žvaigždikį. Jau
ni aktoriai nuosaikiai vaidino, 
gražiai tardami lietuviškus žo
džius bei sakinius. Galėjo būti 
truputį daugiau vaidybinio gy
vumo.

Mergaičių choras “Aidas” pa
dainavo keletą lietuviškų dainų 
— senųjų ir jaunųjų kompozi
torių. Choras, nors truputį su
mažėjęs skaičiumi, bet atjau
nėjęs, gražiai ir lengvai dainuo
ja. Naujasis choro vadovas J.

Quo vadis, Juventus Germaniae?
Kur eini Vokietijos jaunime?

J. KAIRYS
Toks klausimas kyla, ypač 

paskaičius spaudoje apie V. Vo
kietijoje 1977 m. padarytus nu
sikaltimus.

Pagal vidaus reikalų minis
terijos pranešimą, iš viso 1977 
m. V. Vokietijoje buvo pada
ryti 3,287,642 įvairių rūšių nu
sikaltimai. Išeina, jog kas ke
lioliktas gyventojas padaro bau
džiamą veiksmą. Blogiausia, kad 
nuo suaugusių neatsilieka ir 
jaunimas, net vaikai.

Jaunimas nuo 14 iki 18 m. 
per 1977 m. yra padaręs 187.- 
000 nusikaltimų, o vaikai, jau
nesni nei 14 m. — 90.000. Visi 
jie padarė virš pustrečio šimto 
tūkstančių nusikaltimų. Be to, 
palyginus su 1976 m. nusikal
timų skaičiumi, jis yra gerokai 
padidėjęs.

Iš visų nusikaltimų jaunimo 
gretose labiausiai paplitusi va
gystė: lyg varnos, jie vagia vis
ką ir visur. Ypač vagia parduo
tuvėse. Be to, jie išplėšia auto
matus, vitrinas, iškrausto auto
mobilius, rūsius, bankus bei ki
tas pinigines institucijas, užpul
dinėja praeivius gatvėse, pri
muša juos net iki sąmonės ne
tekimo ir apiplėšia. Labai žalo
ja viešą turtą, padarydami vals
tybei ir savivaldybėms milijoni
nius nuostolius. Ir terorizmą 
vykdo pirmoje eilėje jaunimas, 
turįs net akademinį išsilavini
mą.

Visa tai gerokai gąsdina kai- 
kuriuos politikus, kriminolo- 
gus, psichologus, pedagogus. 
Jie pradėjo jieškoti nusikalti
mų priežasčių. Kiek tenka pa
stebėti, pirmoje eilėje yra kal
tintini tėvai ir mokyklos. Dėl 
savo tarnybų bei kitų užsiėmi
mų tėvai neturi laiko pabūti su 
savo vaikais, parodyti jiems rei
kalingos tėviškos meilės, gerų 
pavyzdžių, auklėti juos. Vaikai 
paliekami vieni, turi neribotą 
laisvę elgtis taip, kaip jiems 
patinka. Be darbo ir kitokio įsi

Govėdas jau spėjo duoti jam 
savo stilių. Jo pareigas scenoje 
lengvintų akompaniatoriaus ar 
akompaniatorės įvedimas. Tada 
choro vadovas turėtų laisvas 
rankas diriguoti ir gyvinti dai
navimą.

Iškilmė baigta rengėjų komi
teto pirm. K. Milerio išreikštu 
padėkos žodžiu visiems.

Šios šventės proga buvo iš
leistas didelio formato iliustruo
tas 9 psl. leidinėlis su progra
ma: “Chronological Portrait of 
a Great Lithuanian Monsignor 
Dr. Joseph Tadarauskas”. Jame 
įdėtos trys Sukaktuvininko nuo
traukos ir parapijos pastatų 
piešinys, jo biografija, informa
cija apie lietuvių kalbą, organi
zacijų sąrašas. Visa medžiaga 
pateikta anglų kalba, nes leidi
nys, matyt, skirtas ypač kita
taučiams. Vienas informacinis 
straipsnis įdėtas ir lietuvių kal
ba. Leidinio mecenatas — p.p. 
Kronų šeima.

Iškilmė buvo filmuojama vie
tinės kabelinės televizijos dar
buotojų (IV kanalo). Tuo bū
du Hamiltono gyventojai galėjo 
bent dalį lietuvių iškilmių pa
matyti televizijoje. Iškilmes 
taip pat pastebėjo ir vietos 
dienraštis “The Spectator”, ku
ris joms paskyrė nemažai vie
tos. B.

pareigojimo gyvenantieji tėvai 
perdaug lepina savo vaikus, 
tenkindami jų visas užgaidas, 
bet jų neauklėdami. šimtai 
tūkstančių yra našlaičių, pa
mestinukų, pavainikių ir persi
skyrusių tėvų vaikų. Jie nie
kad nepatiria reikiamos tėviš
kos meilės, gero bei pamokan
čio žodžio ir pan.

Mokyklos pirmoje eilėje mo
ko mokinius, bet neauklėja. Be 
to, kaikurių sričių mokyklose 
dirba marksistinės - leninistinės 
ideologijos mokytojų. Pastarie
ji per kaikurių dalykų pamo
kas viešai nuteikia mokinius 
prieš demokratinę sistemą, da
bartinę visuomenę, piliečių tei
ses, propaguoja klasių kovą, te
rorą prieš kitaip manančius ir 
pan. Be to, šia kryptimi nutei
kia jaunimą raudonieji agitato
riai, visokiais vardais pasivadi
nusios komunistinės jaunimo 
organizacijos ir pan.

Ir universitetuose bei kitose 
augštose mokyklose pasitaiko to
kių bei panašių dėstytojų, ku
rie tiesiogiai ar netiesiogiai ne 
vien sustiprina savo klausytojų 
marksistinį - leninistinį nusitei
kimą, įkaltą jiems mokyklose, 
bet dar pagilina jį.

Kaltinami neturtas ir nedar
bas. Prisiminus daugelio lietu
vių mokinių ir studentų turėtas 
medžiagines sąlygas bei šių die
nų gyvenimą komunistiniuose 
kraštuose, V. Vokietijos moks
leivija bei studentija turi ke
leriopai geresnes sąlygas.

Skatina jaunimą į nusikalti
mus ir televizija su kino, teat
rais, kurių programos neduoda 
nieko auklėjančio, pornografi
nė spauda, reklamos ir visa kita 
aplinka.

Lietuvių jaunimui, atrodo, 
iki šiol pasisekė atsispirti prieš 
supančias jį gyvenamo krašto 
jaunimo neigiamybes.

• Tikra Dievo meilė išsiskleidžia 
ir tikra žmogaus meile. — J. GIR
NIUS.

JA Valstybės
TĖVU MARIJONU SALĖJE, Či

kagoje, posėdžiavo Amerikos Lietu
vių R. Katalikų Federacijos valdyba
— pirm. dr. J. Meškauskas, vice- 
pirm. dr. J. B. Jerome, seselė A. M. 
Rakauskaitė, R. Olšauskaitė, S. Kup
rys ir kun. V. Rimšelis, MIC. Pagrin
dinis dėmesys teko ALRKF tarybos 
suvažiavimui ir seimui š. m. lapkri
čio 24-25 d. d., kurie Įvyks Čikagos 
marijonų ir Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos patalpose. Tarybos suvažia
vime numatomas simpoziumas apie 
katalikiškų institucijų dabartinę 
būklę bei jų ateitį. Jo pranešėjais 
bus kun. A. Saulaitis, SJ, kun. V. 
Rimšelis, MIC, P. Žumbakiš ir viena 
seselių kazimieriečių atstovė. Apie 
ALRKF uždavinius kalbės dr. J. B. 
Jerome ir S. Kuprys. Planuojamas 
referatas, atskleisiantis lietuviškų 
parapijų problemas. Seimui bus 
skirta lapkričio 25 d. Tada bus pada
ryti oficialūs ALRKF vadovų bei 
šios institucijos padalinių praneši
mai, išrinkta nauja valdyba. Konce- 
iebracinės Mišios bus laikomos Ne
kalto Prasidėjimo šventovėje. Popie
tinę paskaitų “Naujieji katalikų są
jūdžiai” skaitys kun. K. Trimakas, 
SJ. Suvažiavimo pokyliu rūpinasi 
specialus komitetas — F. Mackevi
čienė, A. Rūgytė ir V. Samoška.

TORONTIETIS PRANAS BER- 
NECKAS — S. Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos pirmininkas, lankėsi Čikagoje. 
Čia jis susitiko su PLB valdybos 
pirm. V. Kamantų, vykduomuoju vi- 
cepirm. V. Kleiza ir Čikagos lietuvių 
sportininkų vadovais. Pokalbiuose 
buvo aptarti PLB valdybos ryšiai su 
lietuviais sportininkais. PLB rėmė, 
remia ir ateityje rems sportinę lie
tuvių veiklą. PLB valdybon bus pa
kviestas vienas narys sporto reika
lams. Kandidatus pasiūlys SALFAS 
Sąjunga po savo suvažiavimo gruo
džio mėnesį. PLB valdybos pirm. V. 
Kamantas ir vykd. vicepirm. V. Klei
za įsipareigojo palaikyti glaudžius ry
šius su SALFAS Sąjunga ir su Aust
ralijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sąjunga. Jiedu paprašė SALFASS 
vadovybę suorganizuoti lietuvių spor
tininkų išvyką Europon, kai ten se
kančiais metais vyks IV lietuvių 
jaunimo kongresas.

TRADICINĘ LIETUVIŲ DIENĄ 
Shrewsburyje, Maironio parke, su
rengė JAV LB Bostono apygarda, 
vadovaujama pirm. P. Viščinio. Įva
dinį žodį tarė LB Worcesterio apy
linkės pirm. VI. didžiūnas, šventės 
dalyvius supažindindamas su JAV 
LB krašto valdybos vicepirm. R. Ce- 
soniu. Pastarasis prabilo apie aktua
liąsias JAV lietuvių problemas: lie
tuviškąjį švietimą, ryšių plėtimą su 
amerikiečiais, kurie dirba valdžios, 
spaudos, radijo bei televizijos įstai
gose, įsteigimą informacijos centro. 
Jame turėtų būti telkiama medžiaga 
apie Lietuvą bei lietuvius ir perduo
dama amerikiečiams. Penkis tauti
nius šokius pašoko p. Ivaškų vado
vaujamas tautinių šokių ansamblis 
iš Bostono. Lietuvių Dieną paįvai
rino krepšinio rungtynės tarp Bos
tono Lietuvių Piliečių Draugijos ir 
Brocktono “Wild Cats” komandų. 
Jas 105:91 rezultatu laimėjo broekto- 
niečiai. Šventės proga buvo sureng
ta ir dail. Inos Nenortienės kūrinių 
paroda.

KRAŽIŠKIŲ SAMBŪRIS Čikago
je, vadovaujamas pirm. A. Bagdono, 
“Ramunės” svetainėje surengė vaka
rienę iš Romos atvykusiam prel. Kle
mensui Razminui pagerbti. Susirin
ko gražus būrys kražiškių, daugiau
sia buvusių “Žiburio” gimnazijos 
auklėtinių, kurių dalis buvo nesima
tę apie 30 metų. Ilgesnį žodį apie 
gražias mokslo dienas Žemaitijoje 
tarė mokytojas Pranas Razminas. 
Prisiminimais apie savo vaikystę, 
jaunyste ir mokslą Kražių gimnazi
joje taipgi dalijosi ir svečias prel. 
K. Razminas. A. Bagdonas jam įtei
kė poezijos knygų, A. Paskočimas
— miniatiūrinį modelį kryžiaus, ku
ris yra pastatytas Jaunimo Centro 
sodelyje Kražių skerdynėms primin
ti. A. Bagdonas, neseniai išleidęs sa
vo žemaitiškų eilėraščių rinkinį 
“Pruo gintarą longa”, skaitė savo 
žemaitišką kūrybą, visus vakarienės 
dalyvius nukeldamas į Žemaitiją ir 
Kražius.

Argentina
TRADICINĘ PAVASARIO ŠVEN

TĘ rugsėjo 16 d. surengė Argenti
nos Lietuvių Centras Buenos Aires 
mieste. Ji pradėta madų paroda, ku
riai vadovavo V. Survilienė ir N. Za- 
vickaitė-Mahne. Jaunimo atstovės 
demonstravo V. Skardžiūtės, E. Mu
rauskienės ir Z. Jalinskienės pava
sarinių modelių sukneles, skambant 
modernios muzikos garsams. Madin
gus vaikų drabužius rodė jais ap
rengti ALC mažųjų ansamblio na
riai. Po to ALC ansamblietės daly
vius supažindino su vasarine moterų 
apranga, Bernardo ir Vladės Survilų 
sukurtais pavasariniais apsiaustais. 
ALC pirm. J. Mičiūdas madų kūrė
jui B. Survilai įteikė diplomą, o pa
rodos rengėjoms — po puokštę gė
lių ir diplomą. ALC raštinėje įdomią 
gėlių parodą surengė N. Burbaitė, 
Y. Narušytė • Klement ir B. Daratė- 
nienė. šventė užbaigta pavasario ka
ralaitės ir princesių rinkimu. Kara
laite išrinkta Nilda Sadauskaitė, I 
princese — Klaudija Rolando, II 
Kristina Petraitytė.

ARGENTINOS LIETUVIŲ OR

GANIZACIJŲ ir Spaudos Tarybos 
posėdis rugsėjo 8 d. įvyko Buenos 
Aires priemiestyje Lanus, Argenti
nos Lietuvių Susivienijimo patalpo
se. Pranešimą apie PLB seimą To
ronte padarė Julius Mičiūdas. Jis 
taipgi supažindino ir su ten gautais 
pasiūlymais. PLB valdyba yra paža
dėjusi apmokėti dviem Argentinos 
lietuvių jaunuoliam vasaros atosto
gų kelionę į Š. Ameriką, kur jie tu
rės progą susipažinti su jaunimo 
veikla bei stovyklomis. Valdyba taip
gi siūlo pasikeisti meninėmis pajė
gomis. Panašus pasiūlymas pasi
kviesti V. Vokietijoje gyvenančią 
estrados sol. Violetą Rakauskaitę 
Argentinon yra gautas iš Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm. G. 
Juozapavičiūtės. Aptartas ir lietuviš
kos radijo valandėlės atgaivinimas. 
Jai sutiko vadovauti L. Lemberis. 
Bus tariamasi su įvairiomis radijo 
stotimis. Trumpą pranešimą apie 
lietuviškojo švietimo reikalus pada
rė kun. A. Steigvilas. Argentinos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos sekr. A. 
Kisieliūtė priminė, kad IV-jam lie
tuvių jaunimo kongresui Britanijoje 
ir V. Vokietijoje reikės išrinkti sep
tynis atstovus. Ji prašė lietuvių or
ganizacijas siūlyti savo jaunimo kan
didatus. AL Jaunimo Sąjunga lėšoms 
telkti gruodžio pradžioje nori su
rengti alaus šventę, kuriai salę pa
žadėjo SLA pirm. R. Stalioraitis.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ TAU

TINIŲ ŠOKIŲ grupių atstovų suva
žiavimas įvyko Melburne, sukvies
tas M. Osinaitės-Cox iniciatyva. Su
silaukta 26 atstovų iš Adelaidės, Ho- 
barto, Sydnėjaus ir Melburno. Pa
grindinis dėmesys teko tautinių šo
kių šventei, kuri yra įtraukta į Lie
tuvių Dienas, įvyksiančias šių metų 
pabaigoje. Pirmiausia buvo suvieno
dintas šiai šventei ruošiamų tautinių 
šokių atlikimas, aptartas ryšių plė
timas tarp tautinių šokių grupių, 
šventės programai vadovaus M. Osi- 
naitė-Cox — Sydnėjaus “Sūkurio” 
grupės vadovė.

I M I G R ACIJOS MINISTERIJA, 
tvarkanti ir etninių grupių reikalus, 
ruošiasi išleisti tautinių pasakų rin
kinį anglų kalba. Jo paruošėjai pa
prašė etnines grupes atsiųsti po tris 
būdingiausias pasakas. A. Saudargie- 
nė minėtam rinkiniui pasiuntė tris 
lietuviškas pasakas — “Eglę žalčių 
karalienę”, “Sigutę” ir "Gedimino 
sapną”. Iš ministerijos gautas atsa
kymas, kad jos bus įtrauktos į rin
kinį.

SYDNĖJAUS RAMOVĖNAI me
tinį savo susirinkimą Lietuvių Klu
be turėjo rugpjūčio 20 d. Metinę 
veiklos apžvalgą padarė skyriaus 
pirm. K. Daniškevičius. Po trumpų 
diskusijų patvirtinta pajamų bei iš
laidų apyskaita. Numatytus naujos 
valdybos rinkimus teko atidėti rug
sėjo 17 d., nes visi pasiūlyti kandi
datai atsisakė jais būti. Antrajame 
susirinkime valdybon išrinkti: pirm. 
V. Saudargas, vicepirm. J. Makūnas 
ir ižd. V. Račiūnas. Buvo iškeltas 
glaudesnio bendradarbiavimo klau
simas su šauliais. Už jį pasisakė vi
si susirinkimo dalyviai.

LIETUVIŠKA ŠEIMOS ŽIDINĮ 
Sydnėjuje sukūrė Ramutė Maksvy- 
tytė ir Darius Gečauskas. Jų santuo
ką palaimino kun. P. Butkus. Pamal
dose giedojo sol. P. Rūtenis ir muz. 
B. Kiverio sudarytas chorelis. Ves
tuvinės vaišės Drummoyne rotušės 
salėje susilaukė poros šimtų dalyvių. 
Jaunuosius sveikino kun. P. Butkus, 
V. Bukevičius, šeimos židinio ugne
lę įteikusi dr. G. Kazokienė, skautų 
atstovas B. Barkus, skaučių Šatrijos 
Raganos būrelis su vadove L. Bar- 
kute. Vaišių programai vadovavo P. 
Rūtenis. Abu jaunieji yra aktyvūs 
skautai, “Gintaro” tautinių šokių 
grupės nariai.
Įjungti liekanas

Britanija
RIČARDAS ŠOVA, 45 metų am- 

žiaus, naują savo įmonės “Precision 
Circuits” skyrių atidarė Valijoje, 
Swansea slėnyje, Abercrave vietovė
je, užsidariusios “Firth Cleveland" 
bendrovės patalpose. Pagrindinis jo 
įmonės skyrius yra Hayes vietovėje. 
Middlesexe. Naujoje vietovėje R. 
Šova, pradėjęs darbą su maždaug 20 
darbininkų, jų skaičių tikisi padidin
ti iki 120. Patalpoms pertvarkyti jis 
gavo finansinę Valijos paramą. “Pre
cision Circuits” įmonę R. Šova tvar
ko su savo broliu. Jiedu tiekia elek
tronines schemas skaitytuvams bei 
instrumentacijos pramonei, šioje 
srityje iškilę į tokių pirmaujančių 
įmonių gretas. Trečią savo įmonę R. 
ir E. šovos neseniai atidarė Belgijo
je, Antverpeno mieste. Abu broliai 
veikliai reiškiasi D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungoje ir jaunimo organi
zacijose.

Vokietija
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 

Bremene rugsėjo 9 d. surengė nau
joji šios VLB apylinkės valdyba, at
gaivindama prieš porą metų nutru
kusią veiklą. Apie 130 dalyvių susi
laukta iš Bremeno, Oldenburgo, Bad 
Zwischenahno bei kitų artimesnių 
vietovių. Juos pasveikino Bremeno 
apylinkės pirm. Bronius Skrodys, ev. 
kun. A. Keleris. Paskaitą skaitė vi
suomenininkas K. Požėla. Oficialioji 
dalis užbaigta Tautos himnu. Po jos 
buvo pasivaišinta, pasilinksminta, 
padainuota lietuviškų dainų.



Smuikininkai Danutė ir Juris Mazurkevičiai su akompaniatoriumi Kornelijumi Rodertu koncertuoja Lietuvos 
Kankinių parapijos auksinės sukakties iškilmėje Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdziaus

“Žingsniai” prieš 30 metu

Moterys tegul sueigose tyli...
Antano Rubšio knyga "Raktas j Naująjį Testamentą"

A. RUBIKAS

Apaštalas Paulius laiške ko- 
rintiečiams (I Kor. 14) perspėja 
moteris, kad jos susirinkimuo
se tylėtų. Gi šiandien nevisos 
moterys su tais jo žodžiais nori 
sutikti. Moters vaidmuo Bendri
joje iš viso yra gyvai diskutuo
jamas. čia tad ir kyla klausimas, 
turint šv. Raštą po akimis: ar 
moterys ir visais laikais turės 
tylėti Bendrijoje?

Sį klausimą paliečia ir kun. 
A. Rubšys savo neseniai išėju
sioje knygoje “Raktas į Naują
jį Testamentą”. Autoriaus aiški
nimu dėlto “Paulius moterims 
tedavė antraeilį vaidmenį Ben
drijoje”, nes “jis čia sekė žydų 
sinagogos pamaldų taisyklė
mis”. Anot knygos autoriaus, 
čia Paulius liko “savo amžiaus 
rėmuose” (p. 275).

Skaitant š i ą knygos vietą, 
pradeda aiškėti, kad dar taip 
nesena ir gana paplitusi moters 
tyla (su labai mažomis išimti
mis) Bendrijoje yra senosios žy
diškosios sinagogos liekana, ku
rios Bendrija dar nėra galutinai 
atsisakiusi, — juo labiau, kad 
pats apaštalas Paulius, kitoje 
vietoje moters klausimą Bendri
joje jau iš esmės spręsdamas, 
sako, jog Bendrijoje — knygos 
žodžiais — jokių "lytinių užtva
rų nėra” (275): “Nebėra nei vy
ro, nei moters, visi jūs esate vie
na Jėzuje Kristuje” (Gal. 3, 27).

* * *
Aktuali bei įdomi yra Rubšio 

knyga ir daugybe kitų klausimų. 
Dar netaip seniai buvo paplitu
si nuomonė tikinčiųjų tarpe, 
kad šv. Raštas yra atsiradęs 
kaip dauguma ir šiandien lei
džiamų knygų: kas nors prisėdo 
ir viską vienas parašė — tegu ir 
Dievo įkvėptas. Gi iš tikrųjų ne 
visos šv. Rašto knygos yrą taip 
atsiradusios. Evangelijos, pa
vyzdžiui, yra daugelio sutelkti
nis darbas, atliktas — kas svar
biausia — tam tikro gyvenamo
jo laikotarpio bei tam tikros kul
tūros rėmuose. O nepažįstant 
ano meto bei jo kultūros, kyla 
pavojus ir šv. Rašto teiginius 
netaip suprasti, kaip jie pradžio
je buvo manyti. Čia pagalbon 
ateina jau minėta knyga.

Protestantai, kurie šv. Rašto 
studijose buvo pasivarę toliau 
už katalikus, šį naująjį kelią šv. 
Raštui aiškintis buvo pavadinę 
formų istorijos metodu (žiūr. 
130). Per kardinolą Bea šis me
todas pateko ir Katalikų Ben- 
drijon bei įsipilietino Pijaus XII 
enciklika “Divino afflante Spi
ritu” (š v. Dvasiai įkvepiant) 
1942 m.

Pasirodė, kad dieviškoji tiesa 
yra apreikšta ne vien kuria for
ma ar išraiška, o daugeliu, ir 
kad šios formos turi savo istori
ją, kad jos yra vartotos tam tik
ru istoriniu metu, jau praėju-
siu. Todėl aną istorinį metą ir 
reikia studijuoti, norint į šv. 
Rašto teiginius giliau įžvelgti.
Tam Rubšio knyga ir skirta.

Autorius labai kruopščiai ren
ka medžiagą, cituodamas (dau
giausia anglų kalbos) teologinę 
tos srities literatūrą. Tai bene 
pirmoji šio pobūdžio knyga lie
tuvių kalba.

Ji rekomenduotina visiems. 
Kaikam atrodydavo, kad Naują
jį Testamentą nesunku supras
ti; anot knygos autoriaus, “imk 
jį, rodos, į rankas — skaityk ir 
suprasi” (15). Tačiau tada kyla 
pavojus šv. Rašto vietas savaip 
nuaiškinti. Pavyzdžių netrūks
ta ir naujojoje lietuvių raštijo

je. Nekritiška, sako autorius, iš
rauti Jėzų iš jo istorinės aplin
kos ir persodinti į savo amžių. 
Tada kyla pavojus rasti ne evan
gelijų Kristų, o savo pačių susi
kurtą (plg. 141).

* * *
Knygos pradžioje autorius 

tad ir apžvelgia Naujojo Testa
mento aplinką, pirmojo amžiaus 
žydijos, helenistų religijos ap
raiškas ir pastebi, kad šv. Raš
to autoriai daug dalykų, jų su
minėtų, laikė savo meto žmo
nėms žinomais ir plačiau nepa
aiškindavo. Tačiau “tai, kas ta
da buvo savaime suprantama, 
šiandien reikia išstudijuoti” 
(19), juo labiau, kad “kaikurie 
Jėzaus žodžiai bei pamokymai 
rišami su sankirčiais, kilusiais 
ne Jėzaus viešosios veiklos me
tu, bet vėliau, bręstančioje 
krikščionių Bendrijoje, kuriai 
teko grumtis su jai priešiškais 
žydais” (20). O tai jau rodo, kad 
evangelijos yra ne vien atpasa
kojimas Jėzaus žodžių bei dar
bų, bet kartu ir pirmosios krikš
čionių kartos tikėjimo į Jėzų jų 
gyvenamosios istorijos valandą. 
Mat, “augančiai Bendrijai rei
kėjo vis naujų gairių kasdie
niam gyvenimui” (131). Evange
lijų kūrimo raidoje “būta trijų 
pakopų arba tarpsnių”, rašo au
torius. “Tiktai trečiame gimė 
mums žinomos evangelijos” 
(129).

Panašiai ir apaštalo Pauliaus 
“žodynas bei įvairios užuomi
nos buvo visiškai suprantami 
tuolaikiniams skaitytojams, bet 
mums tai nesykį tampa mįslė
mis arba iš viso neturi prasmės, 
jei nepažįstame autoriaus ir to 
laiko sąlygų” (16). Visa tai savo 
knyga Rubšys ir stengiasi nu
šviesti.

* * *
Įdomūs ir mūsų negausiai teo

loginei literatūrai labai svarbūs 
yra du paskutiniai knygos sky
riai apie Išmintį ir Dievo Tautą 
Pauliaus sampratoje (287-359). 
Tarp kitko jie padės taisyti ga
na įsigalėjusią statinio, pasy
vaus, neveiklaus krikščionišku
mo sampratą. “Svarbu neuž
miršti, sako autorius, kad švent
raštinė galvosena nepasižymi 
abstrakčiomis sąvokomis, o ke
lia veiksmus ir įvykius. Švent
raštyje ir žmogus nėra ‘daikta
vardis’, bet ‘veiksmažodis’, jis 
pažįstamas iš veiksmų” (338).

Ir autorius savo veikalu neįsi
rikiuoja ton teologinių knygų 
eilėn, kurios operuoja abstrak
čiomis sąvokomis ir mūsų tikė
jimą nukelia į metafizines dau
sas, tuo pačiu jam atimdamos 
gyveniškumo bruožą ir padary
damos jį neįdomiu ir nepatrauk
liu.

Knygą autorius baigia šito
kiu sakiniu apie apaštalą Pau
lių: “Jis gyveno istorinio bei 
dvasinio lūžio metu, kuriame 
skelbė, ragino, mokė ir ruošė 
žmones Naujajam Amžiui” 
(359). Tačiau ar ne dvasinio lū-
žio metu ir mums šiandien ten- 
ka gyventi? Todėl sveikintina 
knyga, galinti padėti susigaudy
ti dabartiniuose mūsų lūžiuose. 
“Mūsuose, — sako autorius, — 
apie Šventąjį Raštą labai ma
žai rašyta. Esame ne tik netur-
tingi raštija apie Dievo žodį, bet 
ir atsilikę nuo kitų krikščioniš
kųjų tautų" (10).

* * *
Gerai, kad kas nors drįsta tai 

ir viešai pasakyti. Tačiau kartu 
kyla ir klausimas: kam visų pir
ma šis reikalas turėtų rūpėti, 
kas visų pirma yra pašaukti tuo 

susirūpinti? Kvalifikuotų žmo
nių turim. Bet to vieno visdėlto 
dar negana. Knygos įžangoje 
autorius sako, kad jo knyga yra 
pokalbio su kurso draugais pa
darinys. Čia buvę sutarta veika
lą paruošti bei finansuoti (10). 
O tai jau rodytų, kad kūrybin
giems žmonėms reikia ir atitin
kamos aplinkos, atitinkamos at
mosferos, taigi pritarimo bei pa
skatų. Iš kur jos visų pirma tu
rėtų ateiti mūsų Bendrijoje? 
Lietuviškos dvasinės teologinės 
kultūros ugdymas užsieny šian
dien yra itin svarbus, kai mūsų 
teologai tėvynėje tokių sąlygų 
neturi.

* * *
Knyga iliustruota įdomiais 

paveikslais (paties autoriaus fo
tografijomis) iš šventosios Že
mės ir žemėlapiais, kurie, pasak 
knygos autoriaus, “be abejo pa
dės suprasti Dievo Apreiškimą 
ir žmogaus Tikėjimą” (11).

Malonu, kad išnašos nėra nu
keltos į knygos pabaigą, o ran
damos puslapio apačioje. Tai la
bai palengvina knygos skaity
mą. Antraip būna beveik neįma
noma jas susirankioti išmėtytas 
kažkur knygos gale. Be to, ir 
kalba aiški, ir stilius vaizdingas. 
Knyga tikrai gražiai, meniškai 
išleista.

Jos autorius kun. Antanas 
Rubšys, švento Rašto licencia
tas, yra šventą Raštą studijavęs 
Romoje. Dabar profesoriauja 
Manhattan kolegijoje. Studijų 
tikslais yra ilgesniam laikui lan
kęsis ir šv. žemėje. Jeruzalės 
bibliniame institute yra gilinęs 
hebrajų kalbos žinias ir šv. Raš
to studijas. Anksčiau profeso
riavo San Diego kunigų semina
rijoje Kalifornijoje. Kunigu 
įšventintas 1949 m.

Pati knyga vadinasi taip: An
tanas Rubšys, “Raktas į Naują
jį Testamentą”. Pirmoji dalis. 
Bendrija: Sąjūdis. Kalbą tikrino 
Petras Balčiūnas. Įrašus piešė 
Telesforas Valius. Žemėlapius 
paruošė Juozas Andrius. Meniš
kai apipavidalino sės. O. Mikai- 
laitė. Nuotraukos Antano Rub
šio. Išleido “Krikščionis Gyve
nime” 1978. Spausdino N. Pr. 
Marijos Seserys. Kaina 8 dol.

Atsiusta paminėti
LIETUVIŲ DIENOS nr. 7, 1978 

m. rugsėjis. Mėnesinis gausiai iliust
ruotas žurnalas lietuvių ir anglų kal
bomis. Leidėjas — Antanas F. Ski
rtus, 4364 Sunset Blvd., Hollywood, 
Cal. 90029, USA.

TĖVYNES SARGAS nr. 2(40), 
1978 m. Politikos ir socialinių moks
lų žurnalas, leidžiamas Popiežiaus 
Leono XIII Literatūrinio Fondo, re
daguojamas Petro Maldeikio. Admi
nistratorius — A. Balčytis, 6819 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

/Xa daugiakulūriame teatro festivalyje 
u lapkričio 17, penktadienį, 8 valandą vakaro 

As ST. LAWRENCE CENTRE TEATRE
Front Street East) 

^Hamiltono “AUKURAS” vaidins
J. Moljero 3 veiksmų komediją

* "Paniekintas vyras’ ’
įėjimas — $4, S3.50, pensininkams Kviečiame visus lietuvius dalyvauti. Festivalio rengėjas — 

ir studentams — pusė kainos. Daugiakultūrė Ontario Teatrų Draugija OMTA

PRANYS ALSĖNAS

Kultūros žurnalas “Žings
niai”, redaguotas Petro Būtėno 
ir leistas Vokietijoje Antano 
Kasperavičiaus, 1948 m. gegu
žės mėn. 14 numeryje atspaude 
mano reportažą “Treji tremties 
metai Bamberge”, kuriame esa
ma nemaža istorinių žinių iš 
tremtinių gyvenimo. Kadangi 
Toronte gyvena gerokai buvusių 
tremtinių bambergiškių, tad re
portažo mintis čia pakartoju.

Bambergas yra vienas Bava
rijos miestų, kur dabar gyvena 
per 100.000 gyventojų. Jų tar
pe čia yra apie 2000 pabaltie- 
čių. Pusė to skaičiaus — lietu
viai.

Lietuvių kūrimasis. 1945 m. 
pavasarį, nuaidėjus paskutinie
siems Il-rojo pasaulinio karo 
šūviams, Bamberge tebuvo ma
ža lietuvių. Jei ne politinės kon
junktūros kitimas, ir šiandien 
tebūtų Bamberge t i k mažas 
skaičius lietuvių. Deja, berung- 
tyniaudama su gamtine saule, 
ėmė smarkiau šviesti ir “rojiš
koji saulė” iš rytų, kurios spin
duliai pasiekė Tiuringiją, kur 
tuomet gyveno nemaža lietuvių, 
nuo nelaimės traukusių į Vaka
rus. Visais keliais ir visokiau
siomis priemonėmis jie vyko iš 
Tiuringijos, ir pirmasis jų kelio
nės etapas buvo Bambergas. 
Tuomet čia jų prisirinko ligi 
3000. Tuojau jie įsteigė Lietu
vių šalpos Komitetą, įsikūrusį 
vokiečių vandens sporto klubo 
patalpose (“Ruder — Klub”). 
Dėl įvairių priežasčių lietuviai 
pradėjo trauktis dar toliau į Va
karus, ir čia bepaliko vos keli 
šimtai lietuvių.

Kultūrinis gyvenimas. Buvo 
pradėtas leisti savaitinis sieni
nis laikraštėlis “Naujienos”, 
kurio išėjo 10 numerių, 10-12 
psl. su pasaulio politinių įvykių 
apžvalga ir beletristiniais daly
kais. Kasdien dar būdavo iška
binamas ir dienos žinių biulete
nis. “Naujienoms” sustojus, bu
vo leidžiamas to paties vardo 
nedidelės apimties rotatorinis 
laikraštis. Ir jam sustojus, po 
kurio laiko buvo dar pradėtas 
kasdien leisti žinių biuletenis 
“Radijo Bangomis”, išsilaikęs 
7 mėnesius. Dar buvo humoro 
laikraštėlis “šiukšlynas”. Da
bar dienos žinių biuletenį reda
guoja ir kabina sienoje, skaito 
per garsiakalbį.

Visus čia suminėtus spaudos 
organus stovykloje ruošė, tvar
kė ir redagavo šie spaudos ir 
meno žmonės: Jonas Pranas Pa
lukaitis, Pr. Alšėnas, Medardas 
Bavarskas ir (dail. šaržistas-ka-

Stovyklinės dienos Vokietijoje prieš 30 metų: Bambergo išvietintų asmenų 
stovykloje ruošiamas laikraščio “Naujienos” numeris. Iš kairės: Pr. Alšėnas 
(dabar Kanadoje), M. Bavarskas (JAV), St. Montvidas (Australijoje), J. 
Pr. Palukaitis (JAV)

DAR TIKTAI DAR, Brazilijos at
eitininkų stovyklos laikraštėlis, reda
guotas Sandros Saldytės ir Lino Ko
jelio su redakcinio kolektyvo talka. 
Iliustravo Janete Nikitin. 1978 m. 
rugpjūčio 12 d. Spausdino Tėvų sa
leziečių spaustuvė Sao Paulo mies
te.

ATEITIS nr. 6, 1978 m. birželis. 
Mėnesinis žurnalas, leidžiamas Atei
tininkų Federacijos. Gaunamas pas 
administratorių J. Polikaiti, 7235 S. 
Sacramento Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

rikatūristas) Stasys Montvidas.
1945 m. rugpjūčio mėn. buvo 

atidaryta 4 skyrių tebeveikianti 
pradžios mokykla. Mokyklos ve
dėja nuo pradžios iki šiandien 
tebėra mokyt. Eleonora Ališaus
kienė. Kiti mokytojai keitėsi. 
Ilgiausiai iš mokytojų išsilaikė 
K. Jovaiša. 1946 m. pradžioje 
buvo atidaryta lietuvių Dr. J. 
Basanavičiaus vardo progimna
zija. Jos direktoriaus pareigas 
ėjo Tremtinių Bendruomenės 
pirm. P. Tamulionis. Pradžioje 
ji teturėjo tris klases, o dabar 
— 6. Dabar direktoriauja 86 m. 
amžiaus dr. Juozas Januškevi
čius.

Čia gimė ir Stp. Sodeikos Lie
tuvių Tautinis Ansamblis, kuris 
ilgainiui išsikėlė į VViesbadeną, 
o iš ten — Į Seligenstadtą prie 
Wfierzburgo. Sodeikos ansamb
liui išvykus, Bamberge gyve
nantis chorvedys J. Paplauskas 
ėmė organizuoti mišrų chorą, 
prisidedantį prie kultūrinių pa
rengimų ir giedantį bažnyčioje. 
Choras 1946 m. dalyvavo ir dai
nų šventėje Wuerzburge. Čia 
net du kartu yra koncertavęs 
Sodeikos ansamblis, Kačanaus- 
ko “Sietynas”, Blombergo solis
tai (taip pat du kartu), Nauragis 
su savo trupe, dramos teatras,
St. Pilka su Pupėnaite. Kurį lai
ką veikė scenos vaidintojų ko
lektyvas, režisuotas J. Jagėlos, 
tuokart gyvenusio Augsburge.

Suaugusiom šviesti buvo įvai
raus turinio paskaitų. Bamber
ge veikė šie kursai: šoferių, 
elektromonterių, dažytojų, brai
žytojų, anglų kalbos, moteriškų 
drabužių siuvimo ir kirpimo, 
radijo technikų.

Antri metai veikia vaikų dar
želis, vadovaujamas vienuolės 
A. Balčiūnaitės.

Nuo 1947 m. pavasario čia 
pradėjo veikti skautai ir ateiti
ninkai.

Nuo 1947 m. rudens lietuvių 
skaičius padidėjo, nes čia buvo 
atkelti lietuviai iš Wunsiedelio. 
Mieste ir apylinkėj dar priva
čiai gyvena apie 300 lietuvių. 
Tarpusavio lietuvių sugyveni
mas Bamberge — gana geras. 
Veikia ir LR Kryžiaus skyrius, 
dabar Juozo Leskausko vadovau
jamas.

Dvasinius reikalus aprūpina 
klebonas kun. dr. Vincas End- 
riūnas, kun. K. Kavaliauskas, 
kun. Salaviejus, kun. Kūra.

Tremtiniai stiprios dvasios ir 
tikisi grįžti į laisvą bei nepri
klausomą Lietuvą. Emigracinius 
kelius pasirinko tik labai mažy
tė dalelė lietuvių. Grįžimo į Tė
vynę šių dienų aplinkybėmis ne
buvo nė vieno.

Sofija Ambrazevičienė, TĖVYNĖS 
PAKLUONĖSE. Marčiai Onai Bulo- 
taitei-Ambrazevičienei dedikuoti poe
zijos bandymai. Aplankas ir iliustra
cijos — dail. Vilijos Eivaitės. 128 
psl. minkštais viršeliais. Kaina ir 
leidėjas nepažymėti. Spaudė 1978 
m. "Draugo” spaustuvė, 4545 West 
63rd St., Chicago, Ill. 60629, USA.

Marija Aukštaitė, ISEIVĖS KE
LIU, apysaka. Viršelis — J. A. Na- 
vikevičiaus. Torontas, 1978 m. 208 
psl. minkštais viršeliais. Kaina $5.50. 
Surinko ir apipavidalino “Tėviškės 
Žiburių” spaustuvė, spausdino “Li
tho -Art Ltd.” Leidėjas — A. F. Na- 
vikevičius.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJ E
KAZIMIERO BARĖNO paruošta LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ-

stainbi knyga “Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga: Britanijos lietu
viai 1947 — 1973” jau baigiama 
spausdinti Londone, “Nidos" spaus
tuvėje. Lapkričio pradžioje ji bus 
atiduota knygrišyklai ir skaitytojus 
pasieks prieš Kalėdas. Leidėjas — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjunga. K. 
Barėnas studijinio pobūdžio leidiny
je pateikia įdomių statistinių duo
menų apie pokarinius ateivius Bri- 
tanijon, jų veiklą pereinamose sto
vyklose, įvairiuose Britanijos mies
tuose, kur tik susidarė lietuvių ko
lonijos. Pasak jo, pokarinę lietu
vių imigraciją Britanijon daug kas 
bando padidinti. Pvz. Vilniuje lei
džiama enciklopedija kalba net apie 
10.000 lietuvių. Iš tikrųjų pokaryje 
Britanijon atvyko tik 5.723 lietuviai: 
4.763 vyrai ir 969 moterys. Dėl to 
labai nedaug lietuvaičių ištekėjo už 
kitataučių, bet didelis skaičius lietu
vių vedė kitatautes, neturėdami ki
to pasirinkimo. Savo pėdsakus poka
riniai ateiviai paliko bent 130 vieto
vių, kol pagaliau susitelkė pagrin
diniuose centruose. Nėra statistinių 
duomenų, kurių dėka būtų galima 
nustatyti tikslų Britanijoje pasiliku
sių ar į užjūrius — JAV, Kanadą, 
Australiją — išvykusių lietuvių 
skaičių. Knyga bus gausiai iliustruo
ta, įamžins labai daug lietuvių pa
vardžių.

DAIL. ADOMUI VARNUI, artė
jančiam prie šimtojo gimtadienio, 
rugsėjo 21 d. Čikagoje buvo įteik
ta JAV LB kultūros tarybos $1.000 
dailės premija, kurios mecenatas 
yra JAV lietuvių Fondas. Atitinka
mu jo gimtadienio paminėjimu rū
pinasi keliasdešimt narių turintis 
komitetas, sudarytas iš daugelio or
ganizacijų atstovų. Komiteto posėdy
je spalio 6 d. konstatuota, kad su
kaktuvininko sveikata esanti trapi, 
bet savijauta nebloga. Minėjimas 
įvyks gruodžio 2-3 d. d. Tautiniuose 
Lietuvių Namuose. Jis bus pradėtas 
akademija ir pokyliu gruodžio 2 d., 
o užbaigtas laisvu parodos lanky
mu gruodžio 3 d. Parodai tikimasi 
sutelkti apie 30 dail. A. Varno dar
bų iš galerijų ir privačių asmenų. 
Dail. M. Sileikio pranešimu, jau 
esąs gautas dail. A. Varno pieštų 
pašto ženklų ir jo sukurtų Lietuvos 
banknotų rinkinys. Nepavyko gauti 
svarbaus dail. A. Varno kūrinio 
“Mindaugo vainikavimas”, kurį teks 
pakeisti spalvota nuotrauka. Paroda 
iš Tautinių Lietuvių Namų bus per
kelta į Čiurlionio galeriją Midlan- 
do bendrovės patalpose. Koncertinę 
programą atliks solistai P. Bičkienė 
ir A. Brazis.

HENRIKO NAGIO naują poezijos 
rinkinį “Prisijaukinsiu sakalą” iš
leis Algimanto Mackaus fondas Či
kagoje. Rinkinys jau atiduotas 
spaustuvei. Minėtina ir Britanijos 
Londone gyvenančio Kazimiero Ba
rono apsakymų knyga “Kilogramas 
cukraus”, kurios leidėjas taip pat 
yra A. Mackaus fondas. Aplanką ir 
titulinį puslapį paruošė naujorkietis 
dail. V. Žilius. Knyga jau surinkta, 
taisomos korektūros.

JAV LB CICERO APYLINKĖ, 
rengdama Tautos šventės minėjimą, 
kuris buvo pradėtas Mišiomis para
pijos šventovėje ir užbaigtas oficia
lia dalimi jos salėje, šią iškilmę su
jungė su rašytoju ir filosofu Vydū
nu, matyt, prisimindama jo 110 me
tų gimimo ir 25 metų mirties sukak
tis. Paskaitą apie Vydūną bei kitus 
Mažosios Lietuvos veikėjus skaitė 
čikagietis žurnalistas Bronius Kvik
lys — vienas “Draugo” redaktorių. 
Ypač įdomi buvo jo surengta Vydū
no raštų ir nuotraukų parodėlė. Ant 
šešių stalų buvo išdėstytos Vydūno 
knygos, rankraščiai ir laiškai. Tarp 
jų buvo ir vienas 1940 m. birželio 16 
d. laiškas Lietuvos prez. A. Smeto
nai, pora Tilžėje rašytų laiškų, di
džioji dalis — Vokietijoje gyvenu
siems asmenims. Aldonos Zailskaitės 
paruoštą ištraukų iš Vydūno raštų 
bei dramų pynę atliko Vida Kupry
tė, Vytas Laniauskas ir Edvardas Su- 
laitis.

KLEVELANDO MOKSLEIVIAI IR 
STUDENTAI ATEITININKAI aš
tuntajam metiniam savo literatūros 
vakarui pasirinko poetą Henriką 
Nagį iš Montrealio ir deklamatorę 
Izabelę Žmuidzinienę iš Ročesterio, 
N. Y. Poetas H. Nagys skaitė savo 
eilėraščius iš rinkinių — “Lapkričio 
naktys”, “Saulės laikrodžiai”, “Mė
lynas sniegas”, “Broliai balti aitva
rai” ir iš spaudai paruošto rinkinio 
“Prisijaukinsiu sakai ą”, atskleis
damas turtingų atsiminimų foną. L 
Žmuidzinienė deklamavo V. Myko
laičio-Putino eilėraščius, pateikė iš
traukų iš jo romano “Sukilėliai”. Pa
dėkos žodį programos atlikėjams ir 
vakaro dalyviams tarė studentų atei
tininkų draugovės pirm. A. Razgai- 
tis.

JURGIO JANKAUS romaną 
"Anapus rytojaus" dar šiais metais 
išleis “Ateities” leidykla. Jis jau 
renkamas Čikagoje, “Draugo” spaus
tuvėje. Romanas atspindi dabartį 
čionykščiame lietuvių išeivių gyveni
me, pasižymi psichologinėmis gel
mėmis, jautria įtampa.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ, Bavarijos 
operos sopranas Muenchene, tradici
niame operų festivalyje Graze, Aus
trijoje, atliko pagrindinį Leilos vaid
menį G. Bizet “Perlų žvejuose”. 

JUNGA spalio pradžioje septintą 
kartą surengė tradicinį simfoninės 
muzikos festivalį “Muzikos ruduo — 
78”. Jis buvo pradėtas koncertu Vil
niaus filharmonijoje, kur pirmą kar
tą buvo atlikti naujieji simfoniniai 
lietuvių kompozitorių kūriniai — J. 
Bašinsko "Buvimas", J. Juozapaičio 
“Zodiakas”, V. Barkausko "Koncer
tas fleitai, obojui ir orkestrui”. Ofi
cialus festivalio atidarymas įvyko 
prie M. K. Čiurlioniui skirto pamink
lo Druskininkuose su specialiu kon
certu prie jo namelio. Kompozitoriai 
ir atlikėjai, pasiskirstę į tris grupes, 
lankėsi Tauragės, Zarasų, Širvintų, 
Šilalės, Ignalinos ir Trakų rajonuo
se. Grupėms vadovavo kompozitoriai 
prof. S. Vainiūnas, V. Bagdonas ir 
V. Jurgutis. “Lietuvos” ansamblis 
buvo paruošęs specialią velionies J. 
Švedo kūrinių programą jo 70- 
tosioms gimimo metinėms. Spalio 9 
d. buvo atidengta memorialinė lenta 
Vilniuje, prie namo, kuriame gyveno
J. Švedas. Festivalis užbaigtas kon
certu Vilniaus meno darbuotojų rū
muose.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
savo 39-tąjį sezoną pradėjo Justino 
Marcinkevičiaus “Mažvydo" premje
ra, kurią paruošė vyr. rež. H. Van
cevičius, dail. V. Izdelytė ir kom- 
poz. E. Balsys. Pagrindinį Mažvydo 
vaidmenį sukūrė net trys aktoriai —
R. Adomaitis, H. Kurauskas ir L. 
Noreika. Teatro repertuarą šį sezoną 
praturtins P. Cvirkos “Meisterio ir 
sūnų" inscenizacija, ruošiama rež.
K. Kymantaitės, vyr. rež. H. Van
cevičiaus statoma J. Skliutausko ir 
M. Jackevičiaus dokumentinė kro
nika “Girdžiu muziką" apie vokieti 
kompoz. E. Geistą, kuris buvo nužu
dytas Lietuvoje II D. karo metais. į 
naujųjų spektaklių sąrašą yra įtrauk
ta K. Sajos pjesė "Ubagų sala”, 
statoma rež. L Bučienės, J. Drucės 
pjesė “Saulės ir žemės vardu”, reži
suojama S. Nosevičiūtės. Lietuviškų 
kūrinių sąrašą užbaigs B. Sruogos 
drama “Kazimieras Sapiega" ir E. 
Mieželaičio poezijos festivalis. Tarp
tautiniam repertuarui atstovaus K. 
Goldonio komedija “Juokingas nuo
tykis", brazilės M. K. Mašadu pjesė 
vaikams “Žydrasis arklys”, prancūzo
J. Anouilh drama "Antigonė”.

VILNIAUS DAILĖS SALONE su 
savo kūriniais viešėjo panevėžiečiai 
dailininkai, minintys organizuotos 
veiklos dešimtmetį. Peizažus buvo 
atvežę K. Naruševičius ir K. Ber- 
žanskis, akvareles — E. Taločkienė,
S. Kavaliauskas, O. Ruzienė, E. Sku
ja, piešinius — grafikai R. ir S. Sta
siūnai. scenovaizdžių eskizus — K. 
Vaičiulis, gobelenus — E. Jašiūnai- 
tė, L. Jodinskaitė-Gaudaitienė, me
dalius — A. Vytėnas.

LIETUVOS TELEVIZIJA trans
liavo J. Tumo-Vaižganto apsakymo 
“Rimai ir Nerimai" inscenizaciją, 
paruoštą J. Skomskio. Premjerinį 
spektaklį režisavo A. Ilginis, talki
namas filmuotojų A. Šeškaus, R. 
Kaminsko ir M. Muraškos.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE rugsėjo 14 d. naujuosius kū
rinius atliko: V. Bagdono “Humo
reską dviem fortepijonam” — L. ir
K. Grybauskai, V. Barkausko ir po
eto M. Vainilaičio dainas vaikams — 
sol. R. Maciūtė, J. Bašinsko “Sonatą 
smuikui ir fortepijonui" — R. Ka
tilius ir L. Lobkova, V. Barkausko 
ir P. Eliuaro penkis eskizus mezzo- 
sopranui ir penkiem instrumentam 
“Atviri langai” — jaunoji Vilniaus 
operos sol. A. Stasiūnaitė.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
pirmą kartą gastroliavo Maskvoje, 
K. Stanislavskio dramos teatre su
vaidindamas net 14 spektaklių per 
10 dienų. Išvykos repertuarą sudarė: 
muzikinė S. Gedos, S. Šaltenio ir O. 
Balakausko misterija “Komunarų 
gatvė”, S. Šaltenio, L. Jacinevičiaus 
ir G. Kuprevičiaus operetė “Ugnies 
medžioklė su varovais”, R. Ibrahim- 
bekovo “Prisilietimas", V. Palčins
kaitės “Andrius", K. Kubilinsko 
“Bebenčiukas", dvi S. Šaltenio pje
sės — “Škac, mirties, visados škac" 
ir “Jasonas”. Visų šių spektaklių re- 
žisorė yra Dalia Tumalevičiūtė, iš
skyrus V. Palčinskaitės pjesę “And
rius”, režisuotą G. Padegimo.

SUSITIKIMĄ SU ŠIAULIŲ DRA
MOS TEATRO vyr. rež. A. Ragaus
kaite surengė Vilniaus meno dar
buotojų rūmų kūrybinio jaunimo 
klubas. Vilniečiams ji papasakojo 
apie režisūros darbą, aktorių meist
riškumo kėlimą, teatro ryšius su 
dramaturgais.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS, 
vadovaujamas direktoriaus E. Lap
kaus, naujojo sezono pradžiai pasi
rinko M. Gorkio pjesę “Vasarotojai". 
Pirmoji premjera bus amerikiečio 
Tennessee Williams pjesės “Ištatui
ruota rožė". Repertuaran taipgi ruo
šiamasi įtraukti P. Pačerovo pasaką 
“Keturi broliai”, V. Rimkevičiaus 
pjesę “Vandens lelija", V. Šekspyro 
"Karalių Lyrą” ir A. Suchovo-Boby- 
lino "Tarelkino mirtį”.

JONO AVYŽIAUS romaną "Sody
bų tuštėjimo metas” beveik tuo pa
čiu metu išleido Vengrijos ir Čeko
slovakijos leidyklos. Vengrų kalbon 
jį išvertė Irena Frcjer, čekų — Ale
na Vlačkova. Romanas taipgi yra iš
leistas ir slovakų kalba vertėjos 
Magdos Takačiovos dėka. “Sodybų 
tuštėjimo metas" dabar jau esąs iš
verstas į 15 kalbų. V. Kst.
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JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
ROYAL YORK-EGLINTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis; pilnai 
užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, 2 atviri malkomis kūrenami židiniai; 
garažas su privačiu Įvažiavimu.
SWANSEA, atskiras, originalus triburis, 3 ir 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; garažai su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambarių mūrinis namas, 2 mod. virtuvės; 
garažas su privačiu įvažiavimu; namas be skolų; prašoma kaina $64.900. 
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; 2 prausyklos; garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-alyva šildomas; užbaigtas rūsys, nemažas skly
pas, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 dideliu kambarių atskiras namas; kvadrati
nis planas; garažai su plačiu privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
JANE-ANNETTE — palikimas, 5 kambariu atskiras mūrinis vienaaugš
tis; garažas; prašoma kaina tik $55.000.

Adv. ALGIS PUTERIS, kandidatuojąs į Toronto atskirųjų mokyklų švieti
mo vadybą antroje rinkiminėje apylinkėje, kur gyvena daug lietuvių

EKSPORTAS
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Kanados įvykiai

16 ĮSTAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.

P. K ER BER I S, 
2336 BLOOR STREET WEST 

tel. 763-5555 namų 239-5923

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI — virš 15 milijonų
MOKA UŽ:
term, indėlius 1-3 metų..... 9’/2%
pensijų ir namų s-tas.............. 9%
taupomąsias s-ta$ ............ 8’/į %
depozitų-čekių s-tas.................6%

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais u ždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

DUODA PASKOLAS:
asmenines ...........................91/2%
nekiln. turto.........................9%%
investacines ........................... 10%

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

Nemokama vilų narių gyvybės drauda pagal tantaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paikolų, 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.

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE _ . ...... u. ,, . ...Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

PROGRESS iSrs^w
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

Sitnnn ę televisionV " * •'VZf Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, lietuviškos plokšteles ir suvenyrus.

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

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvoje lankėsi Rygos TTT 

krepšininkės. Dvejas rungtynes jos 
sužaidė Druskininkuose su Vilniaus 
“Kibirkštimi”. Pirmąsias laimėjo vil
nietės 61:57, antrąsias — rygietės 
65:63.

Vilniaus “Žalgirio” futbolo ko
manda, šį sezoną iš antrosios lygos 
perkelta į pirmąją, iki spalio 5 d. 
sužaidė 31 rungtynes ir surinko 32 
taškus, užsitikrindama VIII vietą. 
Pirmoje lygoje yra 20 komandų. 
Pirmauja Kuibyševo “Krylja sove- 
tov”, po 32 rungtynių turinti 47 taš
kus. Šioje lygoje debiutuojančiam 
“Žalgiriui” pavyko įsitvirtinti pir
majame dešimtuke. Jam betgi nėra 
jokios vilties tapti laimėtoju ir per
eiti į augščiausiąją futbolo lygą. 
Antrojoje lygoje, turinčioje 24 ko
mandas, žaidžia Klaipėdos “Atlan
tas”, taip pat pretenduojantis į pir
mąjį dešimtuką pačiame jo gale.

Šiuolaikinės penkiakovės taurės 
turnyras, trukęs 5 dienas, pasibai
gė Vilniuje. Pirmą vietą laimėjo 
Rusijos rinktinė su 15.063 taškais, 
antrą — Lietuva, surinkusi 14.878. 
Trečioji vieta teko Ukrainai, IV — 
Maskvai, V — Gruzijai. Asmeninėje 
įskaitoje taurės laimėtoju tapo Ru
sijos penkiakovininkas O. Bulgako
vas, pasiekęs 5.285 taškus. Vilnietis
A. Mikutis su 5.045 taškais užėmė 
IV vietą.

Užkarpatės keliuose įvyko daugia
dienės Sovietų Sąjungos motocikli
ninkų pirmenybės. Jas pradėjo 160 
motociklininkų, o baigmę pasiekė 
tik 72. Aukso medalį Lietuvon par
sivežė panevėžietis E. Ramonas, lai
mėtoju tapęs 350 kubinių centimet
rų motociklų klasėje. < Tai yra jau 
septintas E. Ramono aukso medalis, 
išsikovotas tokiose motociklininkų 
pirmenybėse.

Lietuvos regbio (rugby) pirmeny
bės šį pavasarį buvo pradėtos jau 
šešioliktą kartą. Augščiausioje šio 
sporto lygoje yra 7 komandos, že
mesnėje — 6. Augščiausioje lygoje 
spalio 4 d. po 8 sužaistų rungtynių 
komandos rikiavosi šia tvarka: I. 
Vilniaus “Inžinerija” — 15 taškų, 
II. Kauno “Staklės” — 14 (9 rungty
nės), III. Plungės “Perkūnas” — 10, 
IV. Kanno “Politechnika” — 9, V. 
Kauno “Energostatyba” — 8, VI. 
Vilniaus “Plienas” — 2. Paskutinėje 
vietoje buvo Kauno “Lokomotyvas”, 
po 9 rungtynių nelaimėjęs nė vieno 
taško. Žemesnėje lygoje pirmavo 
Kauno “Akademikas” ir Panevėžio 
“Elektronas”, turėdami po 10 taškų. 
Šios komandos kovoja dėl perkėli
mo į augščiausią lygą, iš kurios 
greičiausiai iškris Kauno “Lokomo
tyvas”.

Lietuvos lengvaatlečių grupė lan
kėsi Turkijos sostinėje Ankaroje ir 
dalyvavo Stambule surengtose tarp
tautinėse varžybose. Augštų rezulta
tų neteko pasiekti, nes stadijono ta
kai buvo šlapi po lietaus. Pirmąsias 
vietas lietuviai laimėjo: vilnietis R. 
Kazlauskas šokime į augštį — 2 m 14 
cm, šiaulietė penkiakovininkė N. 
Kvietkauskaitė rutulio stūmime — 
13 m 79 cm ir šuolyje į augštį — 1 
m 55 cm, klaipėdietis E. Petrikas 
400 m bėgime — 49,8 sek., vilnietis 
A. Šakalys 10 km ėjime, šį nuotolį 
įveikęs maždaug per 46 minutes.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533 -7954

PARKSIDE MEAT 
MARKET

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

535-1258

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Lietuvos “Žalgirio” klubo irkluo
tojai yra užmezgę sportinius ryšius 
su Budapešto klubu “Spartakus”. 
Šią vasarą spartakiečiai buvo atvy
kę į Lietuvoje vykusias varžybas, ku
rias laimėjo žalgiriečiai, o rudenį 
Budapešte svečiavosi “Žalgirio” bai
darininkai ir kanojininkai. Ir šįsyk 
laimėtojais tapo lietuviai, nors kova 
buvo gerokai sunkesnė. Jaunasis 
Vygantas Cekaitis laimėjo vienvie
čių kanojų 500 m lenktynes. Dvivie
čių kanojų lenktynėse jį ir R. Ski- 
barką, pirmavusius visą laiką, nežy
miai pralenkė vengrai F. Guljašas ir 
F. Ferencas. Vienviečių baidarių 
500 ir 5.000 metrų lenktynes leng
vai laimėjo kaunietis Vytautas Zu- 
jus, dviviečių baidarių 500 m lenk
tynes — žalgiriečiai K. Siurskas ir
J. Semerikovas. Varžybos buvo pra
vestos Dunojuje.

ŽYMIEJI SPORTININKAI
Vitas Gerulaitis pagaliau perkan

do prieš tai jam neįkandamą riešu
tą: po trylikos pralaimėjimų prieš
B. Borg pagaliau Vitas pasiekė per
galę 5-7, 6-4, 6-4 Ženevoje Šveicari
joje.

L. Rautinšas, buvęs Aušros krep
šininkas, sėkmingai atstovavo Kana
dai pasaulio krepšinio pirmenybėse 
Maniloje. Po pirmenybių jis buvo iš
rinktas į antrąjį pasaulio rinktinės 
penketuką. J. B.

HAMILTONO KOVAS
Išrinkta nauja klubo valdyba: Z. 

Rickienė, J. Svilas, A. Šeštokas, L. 
Meškauskas, St. Aušrotas, Z. Stanai
tis, K. Baronas. Artimiausiu metu 
valdyba pasiskirstys pareigomis.

Universitetų lengvosios atletikos 
rungtynėse Windsore gražias pasek
mes išsikovojo Alg. Grajauskas, nu
bėgęs 100 m. per 10,9 sek., 400 m. — 
50,04 sek.

Kingstone įvykusiose lengvosios 
atletikos baigminėse Ontario un-tų 
pirmenybėse McMaster komandoje 
dalyvavęs Alg. Grajauskas 400 m. 
bėgime užėmė pirmą vietą, nubėgęs 
per 49,3 sek.; 100 m. bėgime laimėjo 
IV v. K. B.

Skautų veikla
• Sktn. Stepo Kairio muzikinio 

vieneto 11 narių atliko dalį progra
mos Detroito skautų-čių tėvų komi
teto surengtame pobūvyje spalio 21 
d. Dievo Apvaizdos kultūros na
mų salėje, minint skautijos šešiasde
šimtmetį. Prieš pobūvį fil. Alg. Asta- 
šaitis atidarė jaunų dailininkių R. 
Zotovienės ir D. Jurgutienės parodą, 
dalyvaujant ir žodį tariant dail. V.
K. Jonynui. Gausūs svečiai parodą 
lankė visą vakarą. Pirmoje pobūvio 
programos dalyje mūsiškis vienetas, 
niekad nematytas ir negirdėtas, su
silaukė labai gero įvertinimo; antrą
ją dalį atliko vietinis muzikos ir dai
nos ansamblis, vad. St. Sližio. Susi
rikta, pabendrauta, pasilinksminta. 
Rytojaus dieną minėjimas pradėtas 
iškilmingomis pamaldomis. Klebo
nas kun. V. Kriščiūnevičius pasakė 
labai gražų skautus sveikinantį pa
mokslą. Po pamaldų rikiavosi “Ga
bijos” ir “Baltijos” tuntai bendrai 
sueigai, kuri gal kiek perilgai užsi
tęsė dėl daugybės apeigų, sveikini
mų ir kalbų. Mintimis apie skautiš
kąją šeimą sueigą baigė v. s. C. Sen
kevičius. Sueigai vadovavo ps. J. 
Jurgutis, jos metu atlikęs skautinin
ko įžodį. Išvykai į Detroitą vadova
vo s. L. Kalinauskas, talkino s. V. 
Sendžikas, s. D. Keršienė. Vieneto 
koncertmeisteriai Arūnas Kalinaus
kas ir Renata Bubelytė yra verti di
delio ačiū.

• “Šatrijos” tuntas laukia naujų 
veidelių. Registruotis pas pavaduo
tojas Sandrą Kazilevičiūtę ir Dalią 
Barzdžiūtę. Jūrų skaučių kandida
čių laukia laivo vadė ps. E. Nami- 
kienė.

• Skautams-tėms ir jų šeimoms 
lapkričio 11-toji yra visų bendro su
sitikimo ir linksmo pobūvio diena. 
Tai bazaras — šokiai, jau daug me
tų iš eilės tie patys, nes vis tie patys 
tikslai — paremti skautų veikla.

C. S.
PA R DUO DAM ELI ETUVISKUS

SŪRIUS, citiikq duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas, 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
džiagos, kurios dėka penkių uni
jos vadų teisme galėtų Įrodyti 
tų vadų įsakymą nariams nesi
laikyti parlamento nutarimo. 
Kanados senate betgi buvo pra
sitarta, kad medžiaga renkama 
ir apie komunistų įtaką šios ka
ringos unijos vadovybei.

Pašto ministerio G. Lamon
tagne ultimatumui besibaigiant, 
unijos vadas J. C. Parrotas pa
siuntė pranešimą unijos sky
riams, raginantį visus narius 
grįžti į darbą. Tai buvo aiški J. 
C. Parroto kapituliacija, kurią 
jis bando teisinti gautomis ži
niomis, kad pašto vadovybė bu
vo tikrai pasiruošusi atleisti ne- 
grįžtančius ir nuolatiniais tar
nautojais padaryti pagalbinius 
darbininkus bei dalį bedarbių. 
Šis J. C. Parroto sprendimas su
skaldė paštininkus: didžioji grį
žusių darban dalis yra patenkin
ta, o marksistinė mažuma reika
lauja kartuvių kilpos premje
rui P. E. Trudeau ir pačiam J. 
C. Parrotui, kuris jiems, esą, 
įsmeigė peilį į nugarą. Atrodo, 
J. C. Parroto dienos unijos va
dovybėje jau suskaitytos, nes jį 
nuversti ruošiasi ir nuosaikiųjų 
paštininkų steigiamos pogrindi
nės grupės. Paštininkų uniją į 
akligatvį nuvedė buvęs vadas J. 
Davidsonas, škotų kilmės atei
vis, Kanados pašte pradėjęs 
dirbti eiliniu laiškų skirstytoju, 
nors jo gimtoji kalba yra anglų. 
Tai, žinoma, liudija, kad šis bu
vęs angliakasys neturi augštes- 
nio išsilavinimo. Panaši istorija 
ir su kvebekiečiu J. C. Parro- 
tu, kuris jau 18 metų amžiaus 
ėmėsi laiškų skirstytojo darbo. 
Tų dviejų vadų dėka unija ėmė 
kelti besaikius reikalavimus, 
organizuoti legalius ir nelega
lius streikus, pritardama išti
soms serijoms vietinio pobū
džio streikų. Paštininkų paslau
gos taip sulėtėjo, kad jos šian
dien geriausiu atveju primena 
vėžlį.

Streiko išvakarėse pašto va
dovybė spaudoje paskelbė J. C. 
Parroto vadovaujamos unijos 
fantastinius reikalavimus: da
bartinį vidutinį paštininkų me
tinį atlyginimą nuo $15.000 pa
didinti iki $17.000, įvesti 30 va
landų darbo savaitę, paliekant 
40 valandų atlyginimą. Iš tų 30 
darbo valandų net 18 buvo pa
reikalauta poilsiui, rankų nusi- 
plovimui, visokiom pertraukom 
bei pertraukėlėm. Už paštinin
kų darbą šeštadieniais unija no
rėjo gauti specialų valandini 
$22 priedą, o už darbą sekma
dieniais — $33 priedą. Skelbi
mu taipgi buvo priminta kana
diečiams, kad šie reikalavimai 
liečia jų pačių pinigus, pajamų 
mokesčio pavidalu pasiekian
čius valstybės iždą. Viešas uni
jos reikalavimų atskleidimas ir 
parlamento įsaką laužantis ne
legalus streikas spaudos pusla
piuose įsiūbavo didžiulę skaity
tojų protesto bangą. Laiškuose 
pasigirdo reikalavimų uždaryti 
tokią neatsakingą uniją, pasiųs
ti į pašto įstaigas kariuomenę, 
nenorinčius dirbti paštininkus 
pakeisti bedarbiais, kurie būtų 
laimingi, gaudami pastovų dar
bą, ir su dabartiniu paštininkų 
atlyginimu bei jiems teikiamo
mis privilegijomis.

Paštininkų unijos vadas J. C. 
Parrotas su keturiais vykdomo
jo komiteto nariais policijos bu
vo nugabentas į augščiausiąjį 
Ontario teismą Otavoje. Čia jam 
teisėjas D. F. O’Leary įteikė ul
timatumą: jei nori išeiti iš da
boklės, viešai atšauk visus uni
jos nariams padarytus ragini
mus nesilaikyti streiką užbaigu
sio parlamento įstatymo ir teis
mo Įsako, uždraudusio piketa- 
vimus. Karingasis J. C. Parro
tas ne tik pasirašė teisėjo pa
ruoštą tekstą, bet ir įsipareigo
jo imtis priemonių, kad pašti
ninkų unijos nariai vėl nenu
trauktų darbo. Suimtieji unijos 
vadai tada buvo paleisti. Jų by

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles A ve. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu 

la dėl Kanados įstatymų pažei
dimo bus tęsiama lapkričio 22 d.

Ontario premjeras W. Davis 
padarė tris pakeitimus ministe- 
rių kabinete: vartotojų ir ko
mercinių reikalų min. L. Gross- 
manui atidavė pramonės ir tu
rizmo ministeriją, o jo vieta te
ko pataisų įstaigų reikalus tvar
kiusiam F. Drea. Pastarojo mi- 
nisterijon buvo pakviestas par
lamento narys iš Londono G. 
Walkeris. Buvęs žurnalistas F. 
Drea, tvarkydamas pataisos 
įstaigas, įjungė kalinius į vie
šuosius darbus. Vos tik įkėlęs 
koją vartotojų ir komercinių 
reikalų ministerijon, kurios val
doms priklauso ir Ontario alko
holinius gėrimus reguliuojanti 
taryba, F. Drea paskelbė karą 
restoranams bei tavernoms, ku
riose padavėjos gėrimą ir mais

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

Telefonai: 536-2738 ir 536-2664
1611 BLOOR ST. WEST

BLOOR-QUEBEC CONDOMINIUM, prabangūs 6 kambariai, beveik 
visi su balkonais, 2 prausyklos, brangūs kilimai, suaugusiems pasta
tas (be mažų vaikų); privilegijos — sauna, plaukimas, žaidimas. 
High Parko vaizdas, antras augštas, greitas užėmimas. Prašoma kai
na $85.900.
INDIAN TRAIL-BLOOR, atskiras 14 kambarių, plytų namas, vidus 
moderniai įrengtas, 4 prausyklos, pajamos $620. į mėnesį ir 5 kam
bariai savininkui; gilus sklypas, 2 garažai. Prašoma kaina $98.900.
RONCESVALLES-HIGH PARK, viso 10 kambarių plytų namas, 2 
modernios prausyklos ir virtuvės, pilnai užbaigtas rūsys, židinys, 
nauji kilimai, privatus įvažiavimas. Prašoma kaina $69.900. Įmokė
ti apie $10.000.
JANE-ST. JOHNS RD., naujas 3-jų metų senumo, 3-jų miegamų, 
plytų namas, užbaigtas rūsys, privatus įvažiavimas, garažas. Prašo 
$79.500.

Vakarais skambinkite į namus

A. Garbenis 489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame m ab m jb A XI jb 
TORONTO LIETUVIŲ f*AlfvAI/rlZi
KREDITO KOOPERATYVE ------- -------------------------------

MOKA: = IMA:
9'/į % už 3 m. term, indėlius = ~ , _ ____
aer . --jai:... - 9 ■’/į % už asm. paskolas9% uz 1 m. term, indėlius — r
83/į% už pensijų ir namų planą E
8’/2% speciali taup. sąsk. | 9’/a% už mortgičius 
8% už taupymo s-tas =
6% už čekių s-tas (dep.) =

AK TYVAI virš 21 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 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

E D. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W„ 
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel, 533-5454

★

★

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje 
ANGELt E. KARNIENt J"1 '

Broker • Realtor
Notary Public įjj

3701 Gulf Blvd., St. Peters
Telefonas (813) 360-2448

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
B Daugiabučiai (kondominiumai) 
", Nuomojimo patarnavimas 

urg Beach, Florida, 33706 
• vakare (813) 345-2738

Lietuviška EUROPEAN MEAT & 
krautuvė DELICATESSEN

2899 Bloor St. W.z prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

QTFPIIAN’C FIIDQ 406 Roncesvalles Ave.OltrnAnO ruKO Telefonas 536-5936 ir
Telefonas 762-7775 • 2239 Bloor Street West

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

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, _. . ,
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telef OHaS 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue __ . a
(Tarp Dundas ir College) TeletonaS 531-1305 
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas Ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai

• taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F. 
GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT

tą nešioja pusiau apsinuoginu
sios. Jis žada per du mėnesius 
pertvarkyti reikiamus įstaty
mus, kad visos padavėjos būtų 
pilnai apsirengusios. Viršutinės 
dalies iki juosmens demonstruo
jamą nuogumą F. Drea laiko 
diskriminacija prieš kitas pada
vėjas, nepritariančias tokiam 
apsinuoginimui ir dėl to negau
nančias darbo. Naująjį ministe- 
rį pradėjo pulti padavėjų apsi
nuoginimą proteguojančių ta
vernų savininkai, liedami kro
kodilo ašaras, kad su padavėjų 
pilnu apsirengimu jie atsidurs 
bankrote. F. Drea betgi laikosi 
nuomonės, kad dėl tokių taver
nų bankroto Ontario provinci
jai nebus didelio nuostolio, nes 
liks pakankamas skaičius užei
gų, kurios pelną sugeba padary
ti ir be moters orumo pažeidi
mų.



LIETUVIŲ ANGLIAKASIŲ CENTRAI
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

vos šventovės nepajėgė įsigyti 
— melsdavosi privačiuose na
muose. Sv. Onos parapijos ka
pinės, esančios ant kalnelio, 
gražios, tvarkingos, prižiūri
mos. Tuo tarpu buvusias tauti
nes kapines (Liberty Ceme
tery) net ir vietiniai sunkiai be
randa. Keliasdešimt paminklų, 
esančių tose kapinėse ir netu
rinčiu religinių simbolių, visai 
užgožti miško ir kartu laukinės 
augmenijos. Tamsūs šešėliai, 
drėgmės kvapas ir nykuma den
gia tas nejaukias ir visai apleis
tas kapinaites, kurias mes pa
vadinome “palaidotomis kapi
nėmis”. Prie kelio buvę vartai 
nugriauti, pagrindinis kelias į 
kapines užaugęs medžiais ir pro 
juos teprasiveržia siaurutėlis 
gelsvas takelis.

Skirtingi keliai
Spring Valley liet, parapiji

nėse kapinėse dominuoja kal

nelyje pastatytas paminklas ant 
Masioko kapo, o tautinėse kapi
naitėse laukų augmenijos visai 
prarytas kito brolio — Masioko 
didžiulis paminklas. Šių dviejų 
brolių katalikų keliai išsiskyrė: 
pirmasis buvo ištikimas parapi
jai ir klebonams ir todėl palai
dotas pagarbioje katalikiškų ka
pinių vietoje, o antrasis susi
pyko, nuėjo su “tautinės” gru
pės sekėjais. Ir štai po kelias
dešimt metų kokia nyki jo am
žino poilsio vieta, nors pamink
lui pinigų nepagailėta.

Baigiant įspūdžius, man ne
jaukiai kyla ši vizija: ar apie 
2078 metus kiti praeities tyri
nėtojai taip nerašys apie Čika
gą, Torontą ir kitas dabarties 
gyvąsias lietuvių kolonijas, kaip 
kad aš rašiau apie Pensilvani
jos 22 parapijas, apie Westvil
le ar Spring Valley, kurias pa
rodė viešumai kun. A. Kezio, 
SJ, nuotraukos?

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 11-12 dienomis Ka

nados Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga ruošia jaunimo suvažiavimą 
Toronte. Tarybos nariai bei at
stovai, dalyvavę praėjusiame 
jaunimo kongrese, turėtų gau
siai dalyvauti kaip pirmaeiliai 
talkininkai lietuviškame darbe. 
Taip pat prašome jus paraginti 
susidomėjusius draugus gausiai 
dalyvauti.

Numatyta suvažiavimo pro
grama:

Lapkričio 11 d., 8.30 vai. ryto, 
Prisikėlimo par. Parodų salėje 
registracija, KLJS veiklos pra
nešimas, statuto revizijos komi
sijos sudarymas, dalyvių pagei
davimai, pasiūlymai bei konkre
ti veiklos kritika.

Po pietų: politiniai reikalai

— pokalbis su federacinės val
džios pareigūnu apie baltiečių 
itaką Otavoje.

Lapkričio 12 d., 11.30 v. r. 
Lietuvių Namuose: IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso in
formacijos, atstovų rinkimų ži
nios, naujų Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos bei Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dybų rinkimo siūlymai. Statu
to pakeitimai.

Raginam visą lietuvių jauni
mą susipažinti su Kanados val
džios pažiūra į baltiečius, kad 
galėtume su entuziazmu toliau 
judinti lietuvių tautos bylą ang
lų visuomenėje. Iki pasimatymo 
lapkričio 11!

Danguolė Juozapavičiūtė, 
KLJS informacijos sekretorė

ST. CATHARINES, ONTARIO
KVIEČIAME DALYVAUTI Lietu

vos kariuomenės atsteigimo 60 me
tų sukakties minėjime. Pradėjus 
paštui veikti, norime painformuoti 
St. Catharines, Wellando, Port Col- 
borne ir Niagara Falls lietuvius, kad 
kariuomenės šventė Jvyks 1978 m. 
lapkričio 11 d., 6.30 v.v., slovakų sa
lėje, Welland ir Page gatvių sankry
žoje. Programą atliks Ročesterio L. 
Bendruomenės choras, vadovauja
mas muziko Jono Adomaičio. Šven
tėje gros muzika, vadovaujama Arū
no šetiko. Veiks valgių ir gėrimų 
bufetai. Maloniai prašome dalyvau
ti. “Ramovės” valdyba

PAGERBTAS KOVOTOJAS Juo
zas Sarapnickas, sulaukęs 65 metų 
amžiaus.

Sovietams okupavus Lietuvą 1940 
m., Juozas, tuo metu Ylakių koope
ratyvo tarnautojas, šalia iškeltos 
raudonos vėliavos iškėlė ir lietuviš
ką trispalvę. Už tai jis greit neteko 
tarnybos ir dingo pogrindžio veiklo
je. Ten su kitais suorganizavo ne
mažą buri partizanų. Sovietų - vo
kiečių karui artėjant, saugojo savo 
apylinkę. Tik vienas kitas gyvento
jas buvo išvežtas Sibiran. Karui pra
sidėjus, greit išvalė apylinkę nuo so
vietų.

Vokiečių okupacijos metu Juozo 
vadovaujamas būrys neišsiskirstė — 
budėjo gyventojų apsaugos reika
luose. Karui baigiantis, įsijungė į 
Žemaičių pulką ir kovojo su pirmyn 
slenkančiais sovietais. Pulkui i pakri
kus, Juozo būrys laikėsi užimtoje 
pozicijoje. Kritišku momentu pasi
rodė buvęs Lietuvos kariuomenės 
leitenantas Jurgis Stankūnas, dabar 
gyvenantis Amerikoje, kuris per
ėmė būrio vadovavimą. Būrys lai
mingai pasitraukė iš Lietuvos. Ne
seniai sutiktas J. Stankūnas su pa
sididžiavimu klabėjo apie J. Sarap- 
nicko ir viso jo būrio narsumą, su
manumą bei šaltumą. Su būriu jis 
išbuvo iki išsiskirstymo Austrijoje.

Austrijoje Juozas įsijungė į lietu
vybės darbą ir jį tęsia iki šios die
nos. St. Catharines buvo iš eilės tre
jus metus Bendruomenės pirminin
ku, surengė 17-tą Lietuvių dieną, 
pirmininkavo “Nemuno” ansambliui, 
šiuo metu yra LKVS “Ramovė” pir
mininkas, jau dvylikti metai SLA p- 
kas Hamiltone. Platina spaudą. Ne

mažiau kaip už $1000 yra išplatinęs 
lietuviškų knygų. Savo laiku organi
zavo pagalbą sergančiam profesoriui 
Kaminskui Amerikoje, savo lėšom 
išleido vieną lietuvaitę į augštuosius 
mokslus pavergtoje Lietuvoje. Da
lyvauja JAV ir Kanados lietuviško
je spaudoje, renka medžiagą, įieško 
bendradarbių išleisti knygai apie 
Žemaičių pulką. Trys Juozo broliai 
buvo nužudyti sovietinių okupantų, 
ketvirtas yra dingęs Sibiro kalėji
muose.

žinoma, tai tik keli žodžiai apie 
šio tautiečio kovą už laisvę, už lie
tuvybės žydėjimą išeivijoje. Jo pa
gerbimas buvo užtarnautas pilna to 
žodžio prasme. Pagerbime dalyvavo 
apie 120 asmenų, nes nedidelė Hei
delbergo salė daugiau ir netalpino.

Pagerbimas praėjo puošnioje, ge
rai paruoštoje aplinkoje, dalyvau
jant tautiečiams iš įvairių vietovių. 
Daugiausia jų buvo iš St. Cathari
nes. Sveikino visos organizacijos, 
įteikta daug dovanų. Koncertinę 
dalį atliko kylanti lietuviška žvaigž
dė sol. Anita Pakalniškytė, akompa
nuojant D. Scott. Valgius palaimino 
kun. Juvenalis Liauba. Programai 
vadovavo ir pagrindinį žodį pasakė 
S. Setkus. Sukaktuvininkui sugiedo
ta “Ilgiausių metų”, palinkėta ir at
eityje taip pat tvirtai žygiuoti tėvy
nės laisvinimo keliu. Kor.

Delhi, Ontario
SKULPTORIAUS PR. BALTUO- 

NIO naujų darbų paroda įvyks lap
kričio 4-5 d. d. Sv. Kazimiero para
pijos salėje. Atidarymas — lapkri
čio 4, šeštadienį, 4 v. p. p. Parodą 
globoja KLK Moterų Dr-jos Delhi 
skyrius. Delhi ir apylinkių lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

Sumanus mokinys
Mokytojas: Antanuk, dabar 

tau iš priešakio yra šiaurė, iš 
dešinės — rytai, iš kairės — 
vakarai. Pasakyk ką turi užpa
kalyje?

Antanas: Lopą ant kelnių.
• Amerikoj dažnai praskam

ba daina “Stranger in Paradi
se”. Tai kaikam primena ame
rikietį turistą Rusijoj...

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu); 

ieitodienlais 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
Tek 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

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

VISŲ ROSIU DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

©AIN0S

Programų atliks Čikagos operos solistė 
Aldona Stempužienė - Švedienė

KonceuTA
Sol. A. STEMPUŽIENE-SVEDIENĖ

ir kompozitorius pianistas 
Jonas Švedas

Girdėsime šiuos kūrinius (operų arijas ir dainas): G. 
Verdi, G. Rossini, G. Bizet, R. Schumano, B. Dvariono, 
J. Juzeliūno. Kompozitorius J. Švedas atliks naujausius 
savo kūrinius.

Bilietai — $4, pensininkams — $3, moksleiviams bei 
studentams — $2. Gaunami Toronte — Lietuvių Na
muose (sekmadieniais), pas L. Dūdą 766-3689; 
Hamiltone — pas J. Pleinį 549-5372, St. Catharines 
— pas J. Zubrickienę 684-2074 ir Anapilio knygyne 
pas V. Aušrotą.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti šiame neeiliniame 
koncerte. Po programos pavaišinsme kava ir pyragais.

Toronto Lietuvių Namų Vyrai Kompoz. pianistas JONAS ŠVEDAS
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Š.m. lapkričio 12, sekmadienį, 3 v.p.p.,

Toronto Lietuvių Namų Vyrai 
Ko ra liausi 
Mindaugo! 
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Ukrainiečių kilmės lietuvių bičiulis

Bill Boytchuk
kandidatuoja į Toronto miesto 

valdybę pirmoje apylinkėje
Turi septynerių metų patirtį miesto reikalų tvarkyme. 
Pasiryžęs kovoti už visų gerovę, mažinti išlaidas ir 
mokesčius, gerinti miesto patarnavimus. Su jo parama 

išgautas pavadinimas "Park of Lithuania"

Visi lietuviai pirmoje apylinkėje 
lapkričio 13 balsuokite už

Informacijos ir kitais reikalais 
kreiptis į rinkiminę būstinę:

Campaign H.Q., 3016 Dundas St. W., Toronto, Ontario

BOYTCHUK, william

Tel. 766-1141

TORONTO MIESTAS
SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI
1978 metų lapkričio 13 dieną

BALSAVIMO PAŽYMĖJIMAI
Jeigu Jūsų pavardė nebuvo įrašyta preliminariniame rinkikų surašė ir jeigu negalite daly
vauti sąrašo patikrinime, galite gauti, jei turite balsavimo teisę, pažymėjimą, jgalinantj 
balsuoti miesto rotušėje, raštvedžio įstaigoje (office of the City Clerk), šiomis dienomis:

NUO PIRMADIENIO IKI PENKTADIENIO IR ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 4, NUO 
8.30 v.r. — 4.30 v.p.p., 9 v.r. IKI 3 v.p.p.

Jeigu esate Kanados piliečiu nuo 1978 m. spalio 27 d. ir turite žemiau nurodytas kvalifika
cijas, taip pat galite augščiau nurodytomis valandomis rinkimų dieną ASMENIŠKAI gauti 
balsavimo pažymėjimą pas miesto raštvedį (City Clerk), jei pristatysite pilietybės pažy
mėjimą. Jūs betgi negalite užpildyti žemiau minimo pareiškimo pas įgaliotą balsavimo par
eigūną rinkimų dieną.

PAREIŠKIMAS BALSAVIMO DIENĄ
Jeigu turite teisę balsuoti rinkimų dieną ir jeigu Jūsų pavardė nebuvo įrašyta rinkikų są
raše, — vistiek galite balsuoti, jei užpildysite nustatytos formos pareiškimą pas įgaliotą 
balsavimo pareigūną rinkiminėje būstinėje, kuriai priklausote, ir jei pakankamai įrodysite 
savo asmens tapatybę balsavimo pareigūnui.

KVALIFIKACIJOS BALSAVIMO DIENĄ
Asmuo turi teisę būti rinkiku, jeigu betkuriuo metu nuo 1978 m. rugsėjo 5 iki 1978 m. 
spalio 27 d. laikotarpyje buvo:
a. šios savivaldybės gyventoju
b. Kanados piliečiu arba Britanijos valdiniu
c. pilnų aštuoniolikos metų amžiaus arba tą amžių pasieks balsavimo dieną ar prieš ją.

JEI NĖRA SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAS:
a. yra savininkas bei nuomininkas žemės toje savivaldybėje arba sutuoktinis tokio savi

ninko bei nuomininko
b. Kanados pilietis arba Britanijos valdinys
c. sulaukęs pilnų aštuoniolikos metų amžiaus arba sulauks aštuoniolika metų balsavimo 

dieną arba prieš ją.
ROY V. HENDERSON, 
miesto raštvedis ir 
balsavimo pareigūnas 1978 m. lapkričio 3

V I M C S AS
All Seasons Travel. B.l)

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

METINE “T. ŽIBURIŲ” PRE
NUMERATA, nežiūrint visose 
srityse kylančių kainų, iki šiol 
buvo $12. Deja, laikraščio lei
dėjai, nebegalėdami išsiversti 
su tokio dydžio prenumerata, 
nutarė pakelti ją iki $14 nuo 
1979 m. sausio 1 d. Malonūs 
skaitytojai prašomi suprasti 
padėtį ir siųsti prenumeratą už 
1979 metus $14. Tai nėra daug. 
Estų ir latvių laikraščių kainos 
yra žymiai didesnės. Sis “TŽ” 
prenumeratos pakėlimas netu
rėtų gąsdinti skaitytojų, priešin
gai — turėtų paskatinti dar 
stipriau remti savąją spaudą. 
Šia proga primename, kad tra
dicinis “TŽ” spaudos balius bus 
1979 m. šeštadienį prieš Atve
lykį.

A.a. Viktoras Streitas, 78 m., 
kūrėjas-savanoris, mirė spalio 
7 d., bevežant pirmosios pagal
bos autovežimiu į ligoninę, Ve
lionis buvo biržietis, girininkas. 
1919 m. įstojo į Lietuvos kariuo
menę kaip savanoris. Apsigyve
nęs Kanadoje, per 30 metų bu
vo sargu pas vienuoles juoza- 
pietes Scarborough, Toronto 
priemiestyje. Velionis buvo ak
tyvus šaulys, labai paslaugus vi
siems padėti. Laidotuvių na
muose ir laidotuvėse Prisikėli
mo par. šventovėje labai gau
siai dalyvavo lietuviai. Karstas 
buvo papuoštas Lietuvos vėlia
va. Koncelebracines Mišias lai
kė: kun. B. Mikalauskas, kun. 
B. Pacevičius ir kun. P. Ažuba
lis. Garbės sargyboje budėjo 
kūr. savanoriai ir šauliai. Palai
dotas Sv. Jono lietuvių kapinė
se, kur atsisveikinimo žodį tarė 
atstovai organizacijų, kurioms 
velionis priklausė. Velionis bu
vo nevedęs, paliko seserį Mari
ją Senferienė, gyvenančią To
ronte.

A. a. Sofijos Augustauskienės 
atminimui Vladas ir Antanina 
Keršiai paaukojo $20 “T. žibu
riams”.

Vėlinių proga Sv. Jono liet, 
kapinėse pamaldos įvyko spalio 
29, sekmadienį, dalyvaujant iš 
Toronto, Hamiltono ir kitų vie
tovių apie 2000 tautiečių. Kon- 
celebracinių pamaldų metu, ku
rios buvo aukojamos už šiose 
kapinėse palaidotus 962 tautie
čius, giedojo tradicines giesmes 
visi dalyviai, vadovaujant muz. 
S. Gailevičiui. Sol. V. Verikaitis 
Komunijos metu pagiedojo “Ja- 
ruzale”. Po pamaldų buvo pa
šventinta apie 20 naujų pamink
lų. Didžioji dalis dalyvių užsu
ko į Anapilio salę sušilti ir pasi
stiprinti anapiliečių ponių pa
ruoštais užkandžiais bei kava. 
Temstant kapinės žėrėjo žvaku
tėmis, kurios prasmingai išreiš
kė gyvųjų meilę savo įniru
siems.

Trečioji daugiakultūrė Kana
dos konferencija įvyko spalio 
27-29 dienomis Otavoje. Buvo 
gvildenami daugiakultūrės poli
tikos klausimai — kanadietiško- 
ji tapatybė, etnokultūrinių gru
pių ateitis, jaunimas, švietimas, 
rasizmas ir t.t. Įvairiuose semi
naruose priimta daug rekomen
dacijų Kanados vyriausybei. 
Konferenciją organizavo daugia- 
kultūrių reikalų min. N. Cafik 
ir daugiakultūrė taryba. Daly
vavo apie 500 asmenų. Jų tar
pe buvo gana daug jaunimo. 
Dalyvavo ir keletas lietuvių iš 
Toronto ir Otavos. Plačiau — 
kitame “TŽ” nr.

Irenai Kryževičiūtei spalio 
22 d. suruoštas mergvakaris 
Anapilio patalpose, gausiai da
lyvaujant viešnioms, praėjo pa
kilioje nuotaikoje. Besibaigiant 
vakarui, atvyko ir busimasis jos 
vyras Stasys Petrauskas. Padė
kojęs ponioms, kartu su Irena 
džiaugėsi puikiai paruoštais sta
lais, gražiomis ir vertingomis 
dovanomis. Jų sutuoktuvės nu
matytos š.m. lapkričio 25 d. 
Lietuvos Kankinių šventovėje.

Apie Gint Berius-Beresnevi- 
čių kaip alyvos ir dujų pramo
nės analistą rašo ne tik “The 
Financial Post” bet ir “The 
Globe a. Mail”. Pastarasis įdė
jo jo nuotrauką ir ilgoką prane
šimą apie naująjį paskyrimą 
“Loewen, Ondaatje, McCu
tcheon a. Company” tarnautojo. 
Pranešime sakoma, kad G. Bė
rius yra studijavęs atominę fi
ziką, dirbęs geofiziniuose tyri
nėjimuose. Nuo 1973 m. dirba 
pramonės investacijų srityje. 
Pažymėtina, kad jis aktyviai 
reiškiasi ir lietuvių veikloje.

Turtas Kanados gyventojų, 
kurie II D. karo metu gyveno 
priešo okupuotame krašte arba 
Italijoje, buvo paimtas Kanados 
valdžios apsaugon. Po karo toks 
turtas grąžinamas teisėtiem sa
vininkam. Dar yra neatsiliepu
sių tokių savininkų. Paskutinis 
terminas atsiliepti — 1978 m. 
gruodžio 31 d. Kreiptis į Kana
dos užsienio reikalų ministeri
ją. Priešo okupuotais kraštais 
II D. karo metu laikomi: Aust
rija, Belgija, Kinija, Čekoslo
vakija, Estija, Prancūzija, Ita
lija, Latvija, Lietuva, Olandija 
ir Jugoslavija.

Yra asmenų, kurie įdeda “T. 
Žiburiuose” skelbimus savo 
verslo, parduodamų nuosavybių 
ir panašiai, bet vėliau atsisako 
apmokėti sąskaitas. Tokie skel
bėjai padaro laikraščiui didelių 
nuostolių. “TŽ” sąskaitose yra 
keletas tokių asmenų, kurie jau 
kelinti metai neatsilygina. Pra
šome juos neskriausti lietuviš
kos spaudos.

LIETUVIAI, SUSIDOMĖKITE— 
Ja y tona Beach, Floridoje!

Čia puikūs paplūdymiai, malonus nuolatiniam apsigyveni
mui klimatas, auganti lietuvių kolonija, palyginti dar ne
brangios nuosavybės. Jums sąžiningai ir maloniai patarnaus 
"Century" (21 Kellog Real Estate Co.) atstovas HARIS 
LAPINS. Kreiptis: įst. tel. (904) 258-1330 nemokamai, 
prašant "Out of state foil free" 1-800-874-4464 arba 
Adolfo Andrulio rez. 7 Tolo Circle, Port Orange, Fla. 32018.
Tel. (904) 761-3625.

DOWNTOWN FLOWERS “oi
Gėlės Įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus ( 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus.
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- Z 
tvarko gėles vestuvėms. Adresas: j

St. Lawrence Market, Lower Level, South Bldg.
95 Front St. E., Toronto, Ont. M5E 1C2 Telefonas 862-7042 

eXdMGX’ eXSMGV «X®*»6>s> wOSKsl

* Namų — Gyvybes
B Bito * Automobilių
< W ★ Komerciniai

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

TA TA INSURANCE

Dresher-darauskas OSncZ
«.,.DR ESI! E R."C™"'
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja — V. DRESERIS 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
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TORONTO
Anapilio žinios

— Jonas Žiūraitis, ilgametis para
pijos komiteto pirmininkas, daug 
darbo ir pastangų įdėjęs į naujosios 
šventovės statybos reikalų tvarkymą 
bei leidimų išgavimą, iš par. komite
to pirmininko pareigų pasitraukė, 
sutikdamas betgi ateityje komitete 
pasilikti kaip buvęs pirmininkas. 
Buvusiam pirmininkui parapijos var
du nuoširdi padėka ir pagarba už jo 
darbą. Jo patarimai bei idėjos para
pijai ir toliau bus labai vertinamos. 
Naujuoju Lietuvos Kankinių parapi
jos komiteto pirmininku pakviestas 
inž. Gediminas Kurpis, gyvenąs Mis- 
sissaugoje, Anapilio kaimynystėje.

— Geriausi linkėjimai N. Pr. Ma
rijos seselėms, švenčiančioms savo 
vienuolijos 60 metų sukaktį.

Lapkričio 2, ketvirtadienį 7.30 v. 
v., parapijos šventovėje — mirusių
jų prisiminimas.

— šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a. a. Viktoras Štreitas,78 m., 
a. a. Kostas Žioba, 53 m., a. a. Anta
nina Lenauskienė, 72 m. Be to, iš 
Sudburio į lietuvių kapines buvo 
perkelta a. a. Gertrūda Lumbienė.

— Dar gavosi keletas naujų pa
minklų, kuriems pamatai iškasami 
ir dar šią savaitę išliejami.

— Naujosios šventovės fondui au
kojo $600: P. A. Augaičiai (vitra
žams); $200: E. Šimaitienė (prisimi
nimui a. a. VI. Dadavičiaus), Hamil
ton; po $50: Hamiltono liet, kredito 
unija “Talka”, J. Kęsgailienė (Mont- 
realis), M. Petravičienė ir B. Gali
nienė.

— Nuo lapkričio pradžios prade
dama parapijiečių lankymas susita
rus telefonu.

— Prasidėjus rudeniui, bus pradė
tas prie šventovės esančių kambarių 
įrengimas. Vėl kreipiamasi į daili
des, turinčius atliekamo laiko, pra
šant pagalbos.

— Pamaldos: šį ketvirtadienį (Vė
linių vakarą) — 7.30 v. v. už Vanagų 
ir Kaknevičių šeimų mirusius; šeš
tadienį 9 v. r., už Adomą Blažį; sek
madienį, 10 v. r., už Lapaičių ir Ber. 
žinskų mirusius, 11 v. už a. a. Geno
vaitę Račienę (metinės) ir a. a. Sa
lomėją Sodaitienę.

Lietuvių Namų žinios
— Lapkričio 4-5 d. d. Lietuvių 

Namuose įvyks V. Trečioko ir K. 
Tamašausko meno darbų paroda.

— LN narių susirinkimas — šį 
sekmadienį, 3 v. p. p., Karaliaus 
Mindaugo menėje.

— Pr. sekmadienį įvyko metinis 
LN vyrų susirinkimas. Pirm V. Kul
nys padarė platų pranešimą. Per
rinkta ateinančių dvejų metų laiko
tarpiui valdyba. Susirinkimui pirmi
ninkavo J. Varanavičius. Savo suma
nymais susirinkimą labai pagyvino 
LN valdybos vicepirm. inž. H. La
pas.

— Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 60 m. sukaktis bus švenčiama 
lapkričio 25, šeštadienį. Paskaitą 
skaitys dipl. teis. M. Snapštys iš De
troito. Meninę programą-koncertą 
atliks dūdų orkestras “Estonia”.

— Nauji LN nariai I. Kaliukevi- 
čienė ir A. Visman - Sidravičiūtė 
įmokėjo po $100. Jaunieji LN na
riai įmokėjo po $1: L. A. Williams 
ir J. J. Williams.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo ir svečių knygoje pasirašė: 
L. Girinis, J. Intas ir Pr. Paukštai- 
tis iš Montrealio, B. Mickūnas iš 
Bostono, St. Metelkienė ir T. Elnskai- 
tis iš Hamiltono, L. Griškoni^nė iš 
Sudburio ir P. Juodkojis iš Monrea
lio.

— Iš LN Moterų Būrelio v-bos pa
sitraukus B. Bedarfienei ir T. Zales- 
kienei, į v-bą pakviestos įėjo T. Ba- 
čėnienė ir B. Romeikienė. B. Bedar- 
fienė, LN v-bos pakviesta, įėjo LN 
valdybon vietoj pasitraukusio G. Be
resnevičiaus. B. Bcdarfienė Moterų 
Būrelio v-boj išbuvo nuo pat jo įsi- 
steigiino, eidama įvairias pareigas.

A. a. Antanina Lenauskienė, 
78 metų amžiaus, po sunkios ir 
ilgos ligos mirė spalio 22 d. To
ronto Western ligoninėje. Ve
lionė paliko liūdintį vyrą ir tris 
sūnus su šeimomis. Palaidota 
Sv. Jono lietuvių kapinėse Mis- 
sissaugoje.

ALDONAS BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 5 3 3-2904

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKE VICIENĖ. 
(vairiomis progomis skambinti į "Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

VAŽIUOJU J ČIKAGĄ automobiliu 
lapkričio 16 d., grįžtu lapkričio 19 d. 
Gailu paimti keleivių. Skambinti To- 
ronte tel. 534-6803.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmasis mėnesio penktadienis

— lapkričio 3. Ligoniai ir seneliai 
lankomi namuose.

— Lapkričio 5 — pirmasis mėne
sio sekmadienis. Antroji rinkliava
— parapijos skoloms mokėti.

— Rūta čepaitytė ir Antanas Ry- 
gelis susituokė mūsų šventovėje 
spalio 28 d. Ruošiasi tuoktis Roma 
Siminkevičiūtė su Jacob Middel.

— Pensininkai atšventė savo me
tinę šventę su Mišioinis už mirusius 
ir vakariene. Jie yra dėkingi už me
ninės programos atlikimą sol. V. 
Verikaičiui, sol. A. Simanavičiui ir 
akompaniatoriui V. Pauliui, kat. 
moterų dr-jos narėms už loterijos 
pravedimą, visiems už loterijos lai
mikius ir dalyvavimą.

— Giliai užjaučiame Liudmilą 
Sukauskienę, mirus jos broliui Ge
diminui Sodaičiui Australijoje.

— A. a. Viktoras Streitas, 78 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės Sv. Jo
no lietuvių kapinėse spalio 30 d. Gi
li užuojauta seseriai Marijai Senfe- 
rienei.

— Aukojo parapijos reikalams: L. 
G. Matukai $2000, R. B. Geležiūnai 
$200, A. R. Puidokai $150, M. S. Pet
ruliai $100, P. N. Kuliešiai $30.

— Prašom registruotis uždarom 
rekolekcijom klebonijoj. Moterims 
rekolekcijos — lapkričio 17-19 d. d., 
o vyrams — gruodžio 8-10 d. d.

— N. Pr. Marijos seserys savo 60 
metų sukaktį atžymės lapkričio 5 d., 
4 v. p. p., iškilminga vakariene ir 
įdomia programa. Bilietus galima 
gauti pas seselę Loretą ir kleboni
joj.

— 1979 m. kalendorius baigiamas 
ruošti. Jei kas norėtų įdėti skelbimą 
ar sveikinimą, tapti rėmėju, prašom 
skambinti S. Prakapui 233-4486.

— Pirmojos Komunijos pamokos
— sekmadieniais po 10 v. Mišių se
selių namuose. Jei kas dar neužre
gistravo vaikučių, prašom tai pada
ryti artimiausiu laiku.

— Vėlinių Mišių novena — grego- 
rinės Mišios laikomos mūsų švento
vėje per visą lapkričio mėnesį. Au
kotojų intencijos yra įjungtos Mišio
se už mirusius. Pavėluotus laiškus 
prašome grąžinti.

— Mišios: šeštadienį 8 v. Krašaus- 
kų šeimos intencija, užpr. T. O. Kra- 
šauskai, 8.30 už Juozą Martinaitį, 
užpr. S. Martinaitienė, 9 v. Vėlinių 
novena, 9.30 už Valentiną Karnėną, 
užpr. J. Staškūnienė, 10 v. už Mag
daleną Pranckevičienę, užpr. S. 
Pranckevičius; sekmadienį 8 v. už 
Kemėžių šeimos mirusius, užpr. E. 
KemėŽienė, 9 v. Vėlinių novena, 10 
v. už Edvardą Stankaitį, užpr. tėvai, 
10.45 tretininkių intencija, užpr. tre
tininkės, 11.30 už parapiją, 7 v. v. 
už Praną Vaitiekūną, užpr. J. Vaitie
kūnienė.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms rengėjoms 

ir viešnioms už man suruoštą merg
vakarį. Dėkoju už gražias ir naudin
gas dovanas, kurios praturtins mano 
ir Franko naujo gyvenimo pradžią.

Ypatingai dėkoju M. Marcienei, 
A. Sukauskienei, E. Radnerienei, E. 
Tamulionienei. Taip pat nuoširdi pa
dėka H. Benderiams, B. Tamulioniui.

Visuomet liksime dėkingi už Jūsų 
visų nuoširdumą.

Barbara ir Frank
N. Pr. Marijos seserų vienuo

lijos įsteigimo 60 metų sukaktis 
bus paminėta specialia iškilme 
Prisikėlimo parapijos salėje 
lapkričio 4, sekmadienį, 4 v. p. 
p. Programoje — vakarienė su 
žodine ir menine dalimi.

Adv. Algis Puteris kandida
tuoja į atskirųjų mokyklų švie
timo valdybą antroje rinkiminė
je apylinkėje (Ward II, ne pir
moje kaip buvo per klaidą pa
skelbta “TŽ” 43 nr.). Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti rin
kimuose lapkričio 13 d. ir kitus 
paraginti, kad balsuotų už mūsų 
tautietį. Antroje rinkiminėje 
apylinkėje gyvena daug lietu
vių, bet nevisi skiria savo mo
kesčius atskirųjų mokyklų va
dybai. šių rinkimų proga jie 
galėtų savo mokesčius nukreipti 
atskirųjų mokyklų vadybai.

Dali. Jūratės Batūraitės-Lem- 
kienės kūrinių paroda rengia
ma lapkričio 25-26 d. d. Lietu
vių Namų Gedimino menėje. 
Bus išstatyti naujausi dailinin
kės darbai, sukurti Europoje, iš 
kurios ji šiomis dienomis sugrį
žo aplankyti artimųjų. Parodą 
globoja Toronto skautininkų- 
kių ramovė.

Penktasis Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos suvažiavi
mas įvyks 1979 m. kovo 3-10 d. 
d. "High Country Inn”, Winter 
Park, Colorado. Sąjunga kviečia 
Kanados gydytojus dalyvauti. 
Bus, be pramoginės dalies, taip 
pat mokslinė — 20 valandų kre
dito tolimesniam profesiniam 
tobulėjimui. Kelionę bei apgy
vendinimą tvarko Birutė Zolo- 
torienė, Heger Travel Bureau, 
tel. 312-863-3681 arba 312-242- 
3590. Smulkesnių žinių teirau
tis pas centro valdybos pirm, 
dr. A. Pacevičių Toronte.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į Nekaltai Pradėtosios (»
M. Marijos seserų U 4^41 jTS 41 41 xA h?.

M-ties metų
įsteigimo

Kviečiame rezervuoti stalus. Įėjimas — asmeniui $10, 
pensininkams ir studentams — $8. Bilietai gaunami 
pas seselę Loretą, Prisikėlimo parapijos raštinėje pas 
B. Pabedinskienę, Anapilyje pas S. Aušrotienę.

lapkričio 5, y)
sekmadienį, 4 v.p.p., (w 
Prisikėlimo salėje. z*

Meninę programą atliks dailiojo žodžio 
meisterė Izabelė Žmuidzinienė, o proginį 
žodį tars kun. Pranas Gaida. /į

TORONTO SESELIŲ RĖMĖJU BŪRELIS

□i Toronto Lietuviu 
Namu nariams 

if

Pranešame^ kad Lietuvių Namų narių 
susirinkimas įvyks 1978 m. lapkričio 5, 
sekmadienį, 3 v.p.p.. Lietuvių Namuose, 

KARALIAUS MINDAUGO MENĖJE, 1573 BLOOR STREET WEST

%

Susirinkimo darbotvarkė
1. Atidarymas.
2. Darbo prezidiumo sudarymas:

a. susirinkimo pirmininko ir 
sekretoriaus,

b. mandatų ir balsų skaičiavimo 
komisijos išrinkimas.

3. Pranešimai:
a. valdybos pirmininko,
b. iždininko.

4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. LN įstatų pristatymas ir 

jų priėmimas.
6. Einamieji reikalai ir sumanymai
7. Susirinkimo uždarymas.

Praneša ir visus narius dalyvauti 
kviečia —

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

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

lapkričio 11, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje 

rengia TRADICINIUS šokius-

fiS MONTREAL
Vyresniųjų tautiečių klubo “Rūta” 

bazaras, surengtas Aušros Vartų 
parapijos salėje, truko dvi dienas ir 
buvo labai sėkmingas. Dalyvavo la
bai daug lietuvių. Parlamento narys 
Campbell įteikė klubui čekį — pa
ramą jo veiklai.

Literatūrinės premijos įteikimas 
bus lapkričio 4, šeštadienį, Aušros 
Vartų salėje. Akademinio Lietuvių 
Sambūrio premija bus įteikta rašy
tojui Tomui Venclovai už poezijos 
rinkinį “98 eilėraščiai”. Ta proga 
“T. žiburių” 43 nr. išspausdintas A. 
Vaičiulaičio pasikalbėjimas su lau
reatu T. Venclova. Premijos įteikimo 
iškilme Montrealio lietuviai yra la
bai susidomėję. Tai progai yra pa
ruošta įdomi programa.

Metinė Aušros Vartų parapijos 
vakarienė — lapkričio 11, šeštadie
nį, parapijos salėje. Su vakariene 
yra jungiama ir loterija.

Šaulių šventė, įvykusi spalio 7-8 
dienomis, buvo vienas iš pačių sėk
mingiausių renginių. Vien kviestinių 
svečių iš kitų vietovių buvo apie 100. 
Pašventinta Kanados šaulių rinkti
nės vėliava. Apeigas atliko kun. J. 
Kubilius, SJ.

Greitas ir tikslus

Aušros Vartų parapija iš a.a. Jo
no Mačiulio palikimo gavo $1000. Če
kį įteikė Mikalina Vasiliauskienė.

— Jacintą Gustainytė susituokė su 
W. D. Hardingu AV šventovėje spa
lio 21 d. Abu jaunavedžiai apsigy
vens Toronte. K.

Lietuvių Kredito Unija “Litas” 
per rugsėjo mėnesį paaugo $121,000. 
Si suma rodo pirmųjų 8 mėnesių 
augimo vidurkį. “Litas” jau šiemet 
padidėjo $1.1 mil. ir pasiekė $8.3 
mil. balansą. Įstojo 74 nauji nariai.

Valdybos nutarimu, nuo lapkričio 
3 d. darbo valandos penktadieniais 
Aušros Vartų skyriuje bus nuo 12 v. 
iki 6 v.v. Nuo spalio 22 d. “Litas” 
veikia sekmadieniais nuo 10.45 v.r. 
iki 12.45 v.

“Litas” jieško naujo-s tarnautojo-s, 
kuri-s gerai kalba lietuviškai, pran
cūziškai ir angliškai.

RENKU
Montrealio apylinkėje senas lie
tuviškas knygas, laikraščius, 
plokšteles, išleistas Lietuvoje ir 
emigracijoje.

Petras Adomonis 
Tel. 722-3545

--------------------------— —.
patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas

6.0 %
8.25%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ..................
Nekiln. turto ..............

10.5%
............ 10.0%

Pensijų planas 8.5 % Čekių kredito .............. ............ 12.0%
Term. ind. 1 m.
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.

9 %
9.25 %
9.5 %

Investacincs nuo ......... ............ 10.5%

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

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasorq 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.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

ESTŲ PAMINKLŲ MNDROVĖ

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

PRANEŠA, kad pakeliamos palūkanos taupytojoms
nuo š.m. lapkričio 1 dienos:

už taupomąsias (saving) sąskaitas 81/2%
už termininius 1, 2 ir 3 metų 91/2%

nuo š.m. gruodžio 1 dienos:
už pensijų ir namų sąskaitas .........................9%

Primename, kad į namų įsigijimo sąskaitas reikia 
pinigus įnešti iki š.m. gruodžio 1 dienos, o į pensijų 
sąskaitą galima įnešti iki 1979 m. kovo 1 d. Vėliau įneš
ti į šias sąskaitas irgi galima, tačiau nebus galima šių 
įnašų atskaityti iš 1978 metų pajamų, užpildant 1978 
metų pajamų mokesčių formas.

Vedėjas

BAZARA
ĮĖJIMAS Į SOKIUS: suaugusiems — $3.50 

studentams — $2.00

Bazaro pradžia — 12 v., šokių — 7 v.v.

• Bufetas veiks nuo 12 valandos
• Bus šiltų valgių ir įvairių gėrimų
• Programą atliks "Atžalynas" ir

"Gintaras" — Toronto tautinių šokių grupės
Skautų tėvų komitetas

Vengristikos kursas nuo šio 
rudens pradėtas dėstyti Toronto 
universitete. Profesoriumi pa
kviestas dr. George Bisztray iš 
Kalgario universiteto vieneriem 
metam. Jei kursas bus sėkmin
gas, pasiliks ir ilgiau. Šis kur
sas, apimąs vengrų kalbą, lite

ratūrą ir istoriją, yra pradžia 
numatomo pastovaus studijų 
centro — katedros. Jai steigti 
lėšas — $300.000 sutelkė Sze- 
chenyi Draugija Kalgary ir to
kią pat sumą davė federacinė 
Kanados vyriausybė.
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