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Nuskriaustas jaunimas
S.m. spalio 27-29 dienomis Otavoje įvykusioje daugia- 

kultūrėje konferencijoje gausiai dalyvavo jaunimas, gyvai 
reiškėsi atskiruose seminaruose ir baigiamajame visumos 
posėdyje. Tai buvo lyg ir naujos eros pradžia, eros, kurioje 
turi vyrauti ne senoji priverstinė asimiliacija bei išnykimas 
angliškoje ar prancūziškoje masėje, o daugiakultūris pro
cesas, kuriame kiekvienas individas gali puoselėti savąją 
kultūrą ir drauge jungtis į bendrą krašto gyvenimą. Nau
joji era buvo oficialiai pradėta dabartinės Kanados vyriau
sybės 1971 m. specialiu pareiškimu parlamente, radusiu 
visų partijų pritarimą. Nuo to laiko etnokultūrinės grupės 
pradėjo lengviau kvėpuoti, susilaukė finansinės paramos iš 
vyriausybės mokykloms, ansambliams, leidiniams, kultūri
niams renginiams. Pradžioje tame sąjūdyje reiškėsi dau
giausia vyresniosios kartos žmonės, kurie nutiesė kelius 
tolimesnei etnokultūrinių grupių veiklai. Pastaruoju metu 
į tą sąjūdį pradėjo telktis ir jaunimas. Prieš minėtąją kon
ferenciją Otavoje įvairiose vietovėse įvyko regijoniniai jau
nimo seminarai, vadovaujami bei globojami daugiakultū- 
rės Kanados tarybos. Tai buvo paruošiamieji žingsniai 
visasąjunginiam jaunimo seminarui, kuriame gražiai pasi
reiškė jaunos įvairių tautybių pajėgos, užtikrindamos dau- 
giakultūrės politikos ateitį Kanadoje.

ŠIO TIPO jaunimas yra naujos Kanados pradžia. Jei 
seniau Kanadoje gimusiam jaunuoliui reikėjo slėpti 
savo tėvų tautybę, keisti net pavardę, visiškai susilie

ti su angliška ar prancūziška visuomene, tai dabar to spau
dimo nebėra bent iš valdžios pusės. Kanadoje gimęs jau
nuolis gali laisvai puoselėti tautinę savo kultūrą ir drauge 
būti šio krašto piliečiu bei patriotu. Senosios kartos anglų 
ar prancūzų kilmės kanadiečiams tai nesuprantamas, neįti
kimas dalykas, nes jiems buvo įkalta, jog kanadietišku- 
mas yra angliškumas arba prancūziškumas. Jų manymu, 
leisti lietuviams, ukrainiečiams, lenkams ir kitiems laisvai 
ugdyti savo kultūrą, reiškia skaldyti kraštą į grupes ir tuo 
pačiu jį silpninti. Dėlto dar ir dabar senosios kartos ir sti
liaus kanadiečiai anglai su prancūzais tebesipiiešina dau- 
giakultūrei politikai. Jie ir šiandieną negali suprasti, kad 
kultūrų įvairumas tokiame dideliame krašte, kaip Kanada, 
yra ne pavojus, o dvasinis turtas, suneštas iš ųjro pasaulio 
aruodų. Jie nesileidžia įtikinami, jog kultūriniai etninių 
grupių lobiai yra toji pakopa, kuri veda į pilną laisvų žmo
nių išsiskleidimą, į naują kūrybą, keliančią ir viso krašto 
gerovę. Reikia manyti, kad ši pažiūra palengva užleis vietą 
naujajai pažiūrai, gimstančiai drauge su nauja karta ir 
atnešančiai naują erą. šie pirmieji oficialios politikos sep- 
tyneri metai tėra drąsi, bet viltinga pradžia.

NORS KEISTA, bet taip jau yra, kad su senąja kana
diečių galvosena yra susijusi ir daugelio mūsų tau
tiečių laikysena. Ir mūsuose netrūksta žmonių, ma

nančių, jog lietuviškasis auklėjimas vaikui nereikalingas, 
kad jam reikia kuo greičiau pritapti prie angliškos ar pran
cūziškos aplinkos. Tokios galvosenos tėvai daro savo vai
kams didelę, nepataisomą skriaudą — siunčia juos tiktai į 
angliškas ar prancūziškas mokyklas, į jų organizacijas ir 
atitraukia nuo lietuviško gyvenimo. Toks vaikas, aišku, ne
gauna lietuviškos kultūros, neišmoksta kalbos ir lieka at
stumtas nuo lietuviškos visuomenės. Išauga kanadietis, ne
turintis šaknų — nesijaučia nei lietuviu, nei anglu, nei 
prancūzu. Pagal statistįką, tokių kanadiečių yra 2% (dau
guma išauga iš etnokultprinių šaknų ir jų laikosi). Tai dau
giausia tokių šeimų žmonės, kuriuose iš viso labai mažai 
tėra betkokios kultūros. Bet kaip suprasti tas lietuvių šei
mas, kurios turi pakankamai lietuviškos kultūros ir vis- 
dėlto neauklėja savo jaunimo lietuviškoje dvasioje, nelei
džia jo nei į lietuviškas mokyklas, nei kursus, nei organi
zacijas? Matyt, jų galvosenoje slypi senoviška mintis — 
iš lietuvybės nepragyvensi ... Tai slypintis materializmas, 
kuris skriaudžia vaikus dvasinėje srityje, juos savotiškai 
suluošina visam gyvenimui. Materialinėje srityje nu
skriaustas vaikas gali atsigauti, bet nuskriaustasis dvasi
nėje srityje dažniausiai lieka luošas visą gyvenimą. Dabar, 
kai kalbama apie naują erą Kanadoje, neturėtų atsilikti ir 
lietuviai.

Pasaulio įvykiai
IRANO SOSTINĖJE TEHERANE BEI KITUOSE MIESTUOSE 
vėl prasidėjo masinės studentų ir konservatyviųjų mahometonų 
demonstracijos prieš šachą M. R. Pahlavį. Demonstrantus bando 
šūviais išsklaidyti kariuomenė. Tokiuose susidūrimuose nuo 1977 
m. vasaros jau žuvo apie 1.250 iraniečių, šį kartą demonstrantus 
sustiprino gausūs streikai, ypač naftos įmonių tarnautojų bei dar
bininkų streikas, sustabdęs jos pardavimą užsieniui. Pagrindiniais 
nuolatinės maišaties kaltininkais yra laikomi mahometonų dvasi
niai vadai — Paryžiun ištremtas A. Chomeinis ir opoziciniam Tau
tiniam Frontui krašto viduje vadovaujantis K. Sanjabis. Labiau
siai jie yra nusistatę prieš šacho M. R. Pahlavio pradėtas libera
lias reformas — teisių suteikimą moterims, mahometonų dvasiš
kiams priklausančios žemės da-»----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Konstitucijos reforma
Otavoje pasibaigė tris dienas 

trukusi Kanados premjerų 
konferencija konstitucijos re
formos bei jos parsivežimo Ka- 
nadon klausimais. Kanados 
konstitucija dabar yra laiko
mas Š. Amerikos britų aktas, 
oficialiai tvarkomas Britanijos 
parlamento. Jam parsivežti Ka- 
nadon yra būtinas visų premje
rų sutarimas, kuriam didžiausią 
kliūtį sudaro valdžios padala 
tarp Otavos ir provincijų. Sį 
kartą Kanados premjeras P. E. 
Trudeau parodė didesnį lanks
tumą šiuo reikalu, pažadėda
mas kaikurių nuolaidų. Jam 
labiausiai rūpi žmogaus teisių 
ir oficialiųjų Kanados kalbų 
įtraukimas konstitucijos refor- 
mon kaip atsvara Kvebeko 
premjero R. Levesque pla
nuojamam šios provincijos at
skyrimo nuo Kanados referen
dumui. Otavos konferencijoje 
nutarta net 10 konstitucinių 
klausimų perduoti specialiai su

darytai Kanados ir provincijų 
ministerių komisijai, turėsian
čiai siekti visiems priimtino 
kompromiso. Konstitucijos re
formos pokalbiai bus tęsiami 
premjerų konferencijoje sekan
čių metų vasario 5-6 d. d. Ne
darnos įnešė paskutinę dieną 
Kvebeko premjero R. Levesque 
pareiškimas, pasisakantis prieš 
konstitucijos parsivežiiną iš Bri
tanijos, kol Kvebekui nebus už
tikrintos visos jo norimos gauti 
teisės.

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė norėjo gauti federaci
nio parlamento sutikimą sekan
čių dviejų metų laikotarpiui pa
siskolinti $17 bilijonų. Sis 
žingsnis susilaukė aštrios kriti
kos iš opozicijos pusės dėl ne
pakankamai aiškaus tokios pa
skolos panaudojimo. Konserva
torių partijos finansinių reikalų 
specialistas S. Stevensas primi
nė parlamento nariams, kad 
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Kanados parlamento rūmai Otavoje. Jų patalpose įvyko trečioji daugiakultūrė Kanados konferencija (seminarai). 
Jose estai, latviai ir lietuviai kasmet rengia baltiečių vakarus. Nuotr. J. V. Danio

Daugiaveidė krašto konferencija
Gausi daugiakultūrė Kanados konferencija Otgvoje • Dalyvavo 450 asmenų, ministerial ir 
opozicijos vadas • Priėmimas gubernatūroj • Didžiausia grupė - jaunimas • Netrūko ir lietuvių

Jau septyneri metai dabarti
nė Kanados vyriausybė puose
lėja daugiakultūrę politiką, ku
ri įgalina etnines grupes išlai
kyti savąją kultūrą bei kartu 
dalyvauti bendrame Kanados 
gyvenime. Tuo tikslu buvo su
daryta daugiakultūrė taryba 
kaip patariamasis organas dau- 
giakultūrių reikalų ministeriui. 
Ji apima beveik visas tautybes 
ir turi 104 narius (lietuvio šiuo 
metu nėra). Ši taryba, ministe- 
rio pavesta, organizuoja kas 
antri metai plataus masto kon
ferencijas, kuriose dalyvauja iš 
visos Kanados 400-500 įvairių 
grupių atstovų, šiemet tokia 
konferencija įvyko Otavoje 
spalio 27-29 dienomis.

Pradiniai darbai
I šią konferenciją suvažiavo 

apie 450 asmenų iš visos Ka
nados. Daugelio jų kelionės ir 
nakvynės išlaidas padengė Ka
nados vyriausybė. Gausiausia 
buvo jaunimo grupė — 120 
(kviesta buvo 150). Kviesta bu
vo ir viena lietuvaitė studentė 
iš Toronto, bet ji, deja, negalė
jo dalyvauti.

Konferenciją valstybiniame 
teatre Otavoje pradėjo daugia- 
kultūrės tarybos pirm, senato
rius P. Bosą (italas), talkinamas 
ponios M. Matte (prancūzės). Po 
įžanginių kalbų pereita prie dar
bo programos, būtent, prie sim
poziumo, kuris gvildeno daugia- 
kultūriškumą ir dvikalbiškumą. 
Jame reiškėsi daugiausia kvebe- 
kiečiai ir kalbėjo prancūziškai 
(visą laiką veikė vertimo siste
ma). Jie pabrėžė prancūzų kal
bos teises valstybiniame ir Kve
beko provincijos gyvenime, pa
žymėdami, kad prancūziškai 
kalbą ateiviai Kvebeke neturės 
sunkumų integruotis į vietinį 
gyvenimą.

Pietų metu kalbą pasakė min. 
M. Lalonde panašia tema, bet 
pabrėžė, kad Kanadoje yra pa
kankamai erdvės kiekvienai 
kultūrai. Pastarosios gyvastin
gumas esą priklauso nuo jos 
pačios pajėgumo. Savo kalbą 
jis baigė prancūzų rašytojo Mal- 
raux žodžiais: “La culture ne 
meurt que de sa propre faib- 
lesse” (kultūra miršta tik dėl 
savo silpnumo).

Baltiečių memorandumas
Spalio 27 d. popietė buvo skir

ta etninių grupių memorandu

mams. Rengėjai parinko tik 
stambesnes etnines Kanados 
grupes ir iš anksto pakvietė pa
ruošti atitinkamus raštus, štai 
jų sąrašas: baltiečiai, arabai, 
metisai, ukrainiečiai, lenkai, 
menonitai, indiečiai, negrai, 
italai, japonai, žydai. Kiekvie
nam pranešėjui buvo duota po 
10 minučių, bet kaikurie kalbė
jo žymiai ilgiau.

Baltiečių memorandumas kon
ferencijos pradžioje rengėjų ne
buvo numatytas, nes norėta ri
botis tik didesnėmis grupėmis, 
bet lietuvių atstovui padarius 
atitinkamų žygių, pagaliau bu
vo nutarta pakviesti Kanados 
Baltiečių Federaciją, kuri atsto
vauja estams, latviams ir lietu
viams. Iš anksto paruoštą me
morandumą turėjo skaityti Bal
tiečių Federacijos pirm. Lass 
Leivat, estas iš Toronto, bet ne
galėjo atvykti. Jo vietoje me
morandumą anglų k. perskaitė 
W. Pent — Otavos estų veikė
jas.

šis baltiečių memorandumas 
buvo daugiau informacinio po
būdžio, lietė baltiečių veiklą 
kultūrinėje ir visuomeninėje 
srityje, asimiliacijos galimybes, 
ryžtą išlaikyti savo tapatybę, ne
turint normalių ryšių su savo 
kilmės kraštais. Baltiečiai, bū
dami tokioje situacijoje, sielo
jasi savo kilmės kraštais, kurie 
tebėra okupuoti.

Pagrindinis šio memorandu
mo trūkumas — stoka konkre
čiu siūlymų Kanados vyriausy
bei. Bendra visų memorandu
mų tema buvo “Daugiakultūriš- 
kumas sekančiame penkmety
je”. I tai atsiliepdami, kiti pra
nešėjai savo memorandumuose 
pateikė visą eilę konkrečių siū
lymų.

Pasisakymuose iš publikos ne
buvo nieko ypatingo. Pažymė
tinas betgi opozicijos ir konser
vatorių vado Joe Clark atsaky
mas į pateiktą klausimą, būtent: 
jei konservatoriai perimtų val
džią, daugiakultūrė politika iš 
esmės nepasikeistų, bet kaip ji 
būtų organizuojama, dar nėra 
aišku.

Pas gubernatorių
Vakare visi konferencijos da

lyviai autobusais nuvyko į Ka
nados gubernatoriaus — kara
lienės vietininko J. Lėger rezi
denciją. Čia gausūs svečiai ir 
viešnios buvo pavaišinti įvairiais 

gėrimais bei sumuštinukais. 
Pats gubernatorius šį sykį ne
pasirodė dėl nesveikatos. Be to, 
jis 1979 m. sausio mėnesį bai
gia savo kadenciją. Trumpam 
laikui pasirodė premjeras Tru
deau, pasisveikino su keliais 
konferencijos dalyviais ir, tru
putį pasikalbėjęs, išvyko. Jo 
sveikinimas konferencijai buvo 
išspausdintas programos leidi
nyje, bet su gyvu žodžiu konfe
rencijoje nepasirodė, šis pri
ėmimas erdviose gubernatūros 
salėse sudarė malonią atmosfe
rą bei davė pajusti, kad ir etno
kultūrinių grupių žmonės yra 
vertinami augščiausių valdžios 
institucijų.

Seminarai
Spalio 28-ji skirta semina

rams, kurių buvo net 5: tarpkul- 
tūrinio bendravimo, etnokultū
rinių organizacijų (jų ateitis), 
žmogaus teisių, kanadietiškumo 
(kas yra kanadietis?), komuni
kacijos priemonių. Konferenci
jos dalyviai buvo iš anksto su
skirstyti į atitinkamas grupes, 
kurioms vadovavo rengėjų pa
skirti specialistai. Grupių užda
vinys — apsvarstyti pateiktas 
temas ir paruošti atitinkamas 
konkrečias rekomendacijas vy
riausybei. Pvz. ketvirtajai gru
pei, kurioje teko dalyvauti ir 
šias eilutes rašančiam, vadova
vo prof. C. Jaenen. Išsamius 
pranešimus padarė net keli pro
fesoriai — anglai, prancūzai ir 
vienas lenkas (dr. H. Radecki). 
Po to pasisakė seminaro daly
viai, kurių buvo apie 50. Iš vi
so to buvo sudarytos rekomen
dacijos ir pateiktos visumos 
konferencijai. Pvz. vienoje tų 
rekomendacijų siūloma steigti 
kultūros ministeriją, apimančią 
ir daugiakultūrius reikalus. 
Be to, rasta, kad kanadietišku- 
mas tebėra vystymosi stadijoje 
ir kad jam reikia sąlygų, ve
dančių aiškesnės vienybės link
me.

Atskirai posėdžiavo jaunimo 
seminaras, suskirstytas net į 5 
grupes.

Pietų metu kalbą pasakė ka
belinės televizijos sąjungos 
pirm. C. V. Keating ir pranešė, 
kad organizuojamas tinklas, 
per kurį galės būti transliuoja
mos etnokultūrinių grupių pro
gramos.

Vakare “Chateau Laurier”
(Nukelta į 6 psl.) 

linimą ūkininkams. Demons
trantai Teherane sudegino in
formacijos ministerijos rūmus, 
padegė Britanijos ambasadą ir 
daugelį kitų pastatų. Dėl šių 
įvykių atsistatydino Irano 
premjeras J. Šarifas-Emamis, o 
šachas M. R. Pahlavis sutiko 
pradėti pasitarimus su Tautinio 
Fronto vadu K. Sanjabiu. Vaka
rų pasaulis yra susirūpinęs ša
cho M. R. Pahlavio režimo liki
mu, nes jo galimu kritimu gali 
pasinaudoti komunistai ir So
vietų Sąjunga. Saugumas pernai 
rudenį suėmė Irano kariuome
nės štabo planavimo skyriaus 
viršininko pavaduotoją gen. 
mjr. A. Mogharrabį, jau daug 
metų išdavinėjusį karines pa
slaptis Sovietų Sąjungos amba
sadoriui B. Kabanovui. Teismas 
išdavikui paskyrė mirties baus
mę. Iranas, turėdamas 1.500 
mylių sieną su Sovietų Sąjunga, 
pastarajame dešimtmetyje išlei
do net $10 bilijonų amerikiečių 
pagamintiems ginklams. Sovie
tų Sąjunga, praradusi savo įta
ką Egipte, be abejonės, siekia 
įsigalėjimo Irane, iš kur galėtų 
daryti spaudimą nafta turtingai 
Vakarų pasaulio bičiulei Saudi 
Arabijai.

Bandė papirkti
Dvidešimt dvi Arabų Lygai 

priklausančios valstybės posė
džiavo Irako sostinėje Bagdade, 
jieškodamos priemonių sukliu
dyti Izraelio ir Egipto taikos su
tarties pasirašymą. Į Kairą buvo 
atsiųsta speciali delegacija, kuri 
prez. A. Sadatui pasiūlė $50 bi
lijonų, jeigu jis atsisakys taikos 
sutarties ir tolimesnių derybų 
su Izraeliu. A. Sadatas nesusiti
ko su delegacijos nariais, o 
Egipto parlamente pareiškė, 
kad jokie milijonai ar bilijonai 
nei jo, nei Egipto papirkti nega
lės.

Pasirašė sutartį
Maskvoje lankėsi komunisti

nio Vietnamo premjeras P. V. 
Dongas ir kompartijos vadas 
Le Duanas. Su premjeru A. Ko
syginu ir kompartijos sekr. L. 
Brežnevu jiedu pasirašė drau
gystės ir bendradarbiavimo su
tartį. Ją tenka laikyti atsvara 
panašiai komunistinės Kinijos 
sutarčiai su Japonija. Hanojaus 
radijas apkaltino komunistinę 
Kiniją dviem įsiveržimais į Viet
namo teritoriją. Teigiama, kad 
kiniečiai buvo išstumti, bet jie 
dabar telkia naujus kariuome
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nės dalinius. Pekingo radijas 
Kinijos teritorijos pažeidimu 
kaltina Vietnamą. Spėjama, kad 
pasienio incidentus greičiausiai 
provokuoja Kinija, norėdama 
padėti Kambodijai. Vietnamas 
dabar bus priverstas didžiąją 
savo kariuomenės dalį laikyti 
Kinijos pasienyje.

Karas Afrikoje
Ugandos diktatorius L Ami

nas, save vadinantis Britų impe
rijos nugalėtoju ir maršalu, už
ėmė beveik 2.000 kv. mylių 
Tanzanijos teritorijos iki Kake- 
ros upės. I. Aminas britų ka
riuomenės daliniuose tėra buvęs 
viršila ir bokso čempijonu. Tan
zanijos prez. J. Nyererui jis pa
siūlė teritorinį ginčą išspręsti 
bokso ringe. Su gerokai mažes
niu J. Nyereru siūlo boksuotis 
viena ranka, o kojas susirakinti 
geležiniais pančiais. Gyventojų 
ir kariuomenės skaičiumi pajė
gesnė yra Tanzanija. Jos karių 
atkirtį pristabdė strateginio til
to subombardavimas.

Kalinių pasninkas
Politiniai kaliniai Sovietų Są

jungos stovyklose ketvirtą kar
tą pasninku paminėjo vadina
mąją Sąžinės Kalinių Dieną, ku
riai pasirinkta 1974 m. Maskvo
je surengtos konferencijos data. 
Joje užsieniečiams žurnalistams 
buvo atskleistas žiaurus politi
nių kalinių ir netgi jų šeimų 
persekiojimas, pažeidžiantis pa
grindines žmogaus teises. Šie
metinė konferencija kalinių 
pasninko dieną įvyko dr. A. 
Sacharovo bute. Žurnalistams 
jis suteikė žinių apie J. Orlovą, 
A. Ginzburgą ir A. Sčaranskį. 
Pastarasis yra kalinamas čisto- 
polyje, autonominėje totorių 
respublikoje. Suomijon cemen
tiniu vandens nuobėgos vamz
džiu, esančiu po spygliuotų vie
lų užtvaromis, prasiveržė Vikto
ras Bublikas, 32 metų rusas, gy
venęs Kestengos kaimelyje, 
apie 50 mylių nuo Suomijos. Po
litinę globą jam suteikė Švedi
ja.

Nuteisė šnipus
Teismas Newarke, N. J., pa

skyrė 50 metų kalėjimo baus
mes sovietų šnipams V. Enge- 
riui ir R. černiajevui, dirbu
siems. Jungtinių Tautų sekre
toriate. Už $20.000 jiedu bandė 
gauti JAV laivyno paslapčių iš 
karininko A. Lindbergo, kuris 
tuojau pat painformavo FBI ir 
sutiko būti saugumiečių agentu.
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Partizanų kovos Lietuvoje
Apie jas rašo okupuotos Lietuvos pogrindžio "Aušra" 11 numeryje VIKTORUI STREITUI

Garsioji Turino drobulė, kurioje yra atsispaudęs Kristaus atvaizdas. Jos 
autentiškumą tiria mokslininkai, naudodamiesi moderniausiais metodais

<5? RELIGINIAME Gf/IAlMf
★ VIEŠAI IŠSTATYTĄ TURINO 

DROBE per 43 dienas aplankė apie 
3,300,000 žmonių. Turino arkiv. Ana- 
stasio Ballestrero tą parodą iškil
mingai uždarė Mišiomis Sv. Jono 
katedroje. Dabar ta drobė atiduota 
grupei mokslininkų tyrinėti. Jie yra 
numatę atlikti elektromagnetinius, 
infra-raudonos termografijos, rent
geno spindulinės radiografijos, rent
geno spindulių ir fotografinius ban
dymus. Taipgi bus atliktas bandy
mas limpančia juosta atskirti 
nuo drobės paviršiaus palaidus tru
pinėlius ir tirti juos metodu, kurį 
prieš keletą metų panaudojo šveica
ras kriminologas Max Frei. Jis tada 
rado prieš 2000 metų Palestinos apy
linkėse augusių augalų žiedadulkių 
liekanų. Spėjama, kad tyrinėjimų 
rezultatai paaiškės po kelių mėnesių.

★ ŠIEMET KARDINOLAMS 
KONKLIAVON TEKO RINKTIS DU 
KARTUS. Panašių atvejų K. Bendri
jos istorijoje yra buvę ir daugiau.
XIII š. vienerių metų laikotarpyje 
įvyko net trys konkliavos. Po Ino
cento V mirties, 1276 m. birželio 22 
d., senyvas pasaulietis kardinolas 
Ottobono Fieschi buvo išrinktas po
piežium ir pasivadino Adrianu V. 
Už 38 dienų jis mirė dar nespėjęs 
gauti Kunigystės šventinimų ir vys
kupo konsekracijos. Tada buvo iš
rinktas portugalas karti. Petrus Ju- 
liani ir pasirinko Jono XXI vardą. 
Jis valdė nuo 1276 m. rugsėjo 7 d. 
iki 1277 m. gegužės 20 d., kai jį už
mušė krintančios Viterbo popiežiš
kųjų rūmų lubos. 1277 m. lapkričio 
25 d. buvo išrinktas popiežium Gio
vanni Gaetano Ursini ir, pasirinkęs 
Nikalojaus III vardą, popiežiavo 3 
metus.

★ XVI S. 18 MENESIŲ LAIKO- 
TARPYJE įvyko 4 konkliavos. Po 
Siksto V mirties, 1590 m. rugpjūčio 
27 d., buvo išrinktas kard. Giambat
tista Castagna, 71 m. amžiaus. Jis pa
sivadino Urbonu VII ir, vos 12 die
nų popiežiavęs, mirė. Du mėnesius 
trukusioje konkliavoje buvo išrink
tas kard. Niccolo Sfandrati, 65 m. 
amžiaus. Jis pasivadino Gregorium
XIV ir už 10 mėnesių mirė. Tada bu
vo išrinktas kard. Antonio Facchi- 
netti, 72 m. amžiaus. Jis pasivadino 
Inocentu IX ir valdė 62 dienas. 1592 
m. sausio 30 d. buvo išrinktas 55 m. 
amžiaus kard. Ippolito Fano, kuris 
pasirinko Klemenso VIII vardą ir 
valdė 12 metų.

★ DAUGIAUSIA MAIŠATIES ke
liąs laikotarpis buvo XI š., kai 4 me
tų laikotarpyje popiežiaus sostas bu
vo pamainomis 6 popiežių rankose. 
1044 m. pabaigoje gyventojų iš Ro
mos buvo išvarytas Benediktas IX, 
kuris popiežystę buvo gavęs papirki
mais. Jo vieton 1045 m. pradžioje 
buvo išrinktas Silvestras III, bet už 
poros mėnesių Benediktas IX jį iš
vijo iš Romos, vėl užėmė sostą ir 
paskui popiežystę perdavė kunigui 
Jonui Gracianui. Sis pasivadino Gre
gorium VI, bet ilgai nepopiežiavo: 
imperatoriaus Henriko III sušaukta
me sinode 1046 m. pabaigoje jis bu
vo nušalintas nuo sosto. Jo vieton 
išrinktas imperatoriaus patikėtinis 
Suitger, kuris pasirinko Klemenso 
II vardą. Jis pasmerkė K. Bendrijos 
valdžios postų pardavinėjimą ir įve
dė daug kitų gerų reformų, bet po 
9 mėnesių mirė. Tada atkaklusis Be
nediktas IX 1047 m. vėl užėmė sos
tą, kol 1048 m. liepos 16 d. galuti
nai buvo išvarytas, o popiežium iš

rinktas bavarietis l’oppo, pasirinkęs 
Damazo II vardą. Jis mirė už 23 die
nų nuo malarijos. Tada imperatorius 
parinko savo 46 m. amžiaus pusbrolį 
Bruno, kuris jau 21 metus buvo vys
kupavęs Toul mieste, Prancūzijoje. 
Jis sutiko tapti popiežiumi tiktai 
tada, kai buvo Romos dvasiškijos ir 
tikinčiųjų priimtas. Jis pasirinko 
Leono IX vardą ir yra laikomas 
šventuoju. Buvęs popiežius Benedik
tas IX dar sulaukė ir šio pastarojo 
popiežiaus mirties, tačiau į sostą 
daugiau nebesikėsino.

★ POPEŽIUS JONAS PAULIUS 
I testamento neparašė prieš savo 
mirtį, tačiau savo ųiintis tuo reikalu 
buvo išreiškęs savo broliui Edoardo 
Luciani. Sugrįžęs iš Australijos į sa
vo brolio laidotuves, E. Luciani pa
pasakojo, kad prieš išsirengdamas 
kelionėn jis kalbėjosi su Jonu Pau
liumi 1 apie Pauliaus VI testamentą 
ir išreiškė pasigėrėjimą to testamen
to turiniu. Tada Jonas Paulius 1 bro
liui atsakė rašysiąs trumpesnį testa
mentą, kuriame atsiprašys Dievą ir 
visus žmones už savo nusižengimus, 
o taipgi išreikš padėką Dievui ir vi
siems žmonėms, padėjusiems jam 
krikščioniškai gyventi. Be to, jis 
prašysiąs visus už jį melstis. E. Lu
ciani, kalbėdamas apie savo brolį, 
dar pridėjo, esą jis nesistebi, jog 
brolis liko pavadintas “besišypsan
čiu popiežium”, nes tai buvusi nor
mali Jono Pauliaus I veido išraiška 
nuo vaikystės dienų.

★ VENGRIJOS KOMUNISTINES 
VALDŽIOS SANTYKIAI SU K. 
BENDRIJA gerėja po Sv. Stepono 
karūnos grąžinimo iš JAV Vengri- 
jon. Tai pareiškė JAV valstybės de
partamento tarėjas Matthew Nimitz, 
atsakydamas į JAV kat. vyskupų 
konferencijos socialinių reikalų pa- 
sekretorio kun. J. Bryan Ilehir laiš
ką. Visdėlto Nimitz pripažino, kad 
pagrindinės tikinčiųjų problemos 
Vengrijoje nėra pasikeitusios.

★ JAV TYRINĖJIMŲ CENTRAS 
paskelbė statistikas, kurios rodo, jog 
per paskutiniuosius ketverius metus 
nuolat augęs į kunigų seminarijas 
stojančiųjų skaičius pernai staiga 
7 % sumažėjo. Labiausiai buvo pa
liestos JAV vyskupijų seminarijos: 
jose 1977-78 mokslo metais (stojan
čių buvo 13% mažiau nei 1976-77 
mokslo metais. Pagal atliktą moksli
nę analizę, šis tyrinėjimų centras 
numato, jog iki 1982 m. kandidatų 
skaičius į vyskupijų seminarijas dar 
sumažės 17%, o į vienuolines semi
narijas paaugs 16%.

★ PRANCŪZIJOS VYSKUPŲ
KONFERENCIJOS DOKTRINŲ KO
MISIJA paskelbė dokumentą, kuria
me aiškiais žodžiais išreikšta tai, ką 
K. Bendrija tiki apie Jėzų. Pasirodo, 
prancūzams tokio dokumento labai 
reikėjo, nes jie, prisiskaitę įvairių 
modernių teologų knygų, nebežinojo 
ką tikėti. Ypatingai žmones sumai
šiusi tuo atžvilgiu knyga, parašyta 
kun. Hans Kueng “Buvimas krikš
čioniu”, kurioje nėra visai aišku, ar 
Jėzus buvo Dievas ir ar prisikėlė iš 
numirusių. Dokumentas pabrėžia, 
kad K. Bendrija savo maldose bei 
tikėjimo išpažinimuose visada yra iš
pažinusi, kad Jėzus yra tikras Die
vas ir tikras žmogus, kad Jis mirė 
ant kryžiaus ir vėl prisikėlė ir kad 
Jis yra vienintelis žmonijos išgelbė
tojas. Pasak dokumento, žmogus ne
gali būti krikščioniu ir save tokiu 
vadinti, jeigu šių tiesų jis neišpa
žįsta. KUN. J. STS.

Partizanų kovos Lietuvoje 
tęsėsi apie 10 metų (1944-1954). 
Tikslų partizanų skaičių sunku 
nustatyti. Lietuvių enciklopedi
ja (išleista užsienyje) nurodo jų 
buvus net 100.000. Partizaninis 
judėjimas buvo apėmęs visą 
Lietuvą: Žemaitiją, Augštaitiją, 
Dzūkiją — kiekvienoje apskri
tyje, kiekviename valsčiuje, 
kiekvienoje parapijoje buvo 
partizanų. Partizaninis judėji
mas apėmė visą tautą, vyrus ir 
moteris.

čia nenagrinėsime priežasčių, 
kurios iššaukė partizanų kovas. 
Išsamiau ir to judėjimo neap
rašysime. Tai istorikų dalykas. 
Mėginsime tik atsakyti į klau
simą: ką davė lietuvių tautai 
partizanų kovos? Juo labiau, 
kad kova buvo pralaimėta, ne
pasiektas galutinis tikslas, apie 
kurį svajojo kiekvienas partiza
nas — išvysti vėl nepriklauso
mą Lietuvą! Apie 50.000 parti
zanų žuvo, kiti buvo įkalinti, iš
vežti Sibiran. Dalis jų iš Sibiro 
negrįžo, kiti grįžę negavo leidi
mo apsigyventi Lietuvoje, todėl 
turėjo įsikurti Latvijoje, Kali
ningrado srityje ir kitur. Ku
riems pavyko Lietuvoje apsigy
venti, tie buvo terorizuojami 
saugumo, vadinamųjų “liaudies 
gynėjų” (stribų) ir net pačių 
gyventojų, kurie nukentėjo nuo 
partizanų. Tiesa, kad nuo parti
zanų nukentėjo ir nekaltų žmo
nių. Nekaltos partizanų nužudy
tos aukos kelia opius klausimus, 
į kuriuos dabartinėmis sąlygo
mis sunku teisingai atsakyti. 
Juk į partizanų eiles buvo siun
čiami ir saugumiečiai. Tad kiek 
nekaltų žmonių žuvo nuo parti
zanų ir kiek nuo saugumiečių, 
kurie veikė prisidengę partiza
nų vardu?

O kiek žmonių nukentėjo par
tizanų kovų metu, kiek buvo 
suimtų, įkalintų, išvežtų Sibiran 
dėl ryšių su partizanais! Parti
zanė šeimos, net giminės buvo 
vežamos Sibiran. Buvo daug su
naikinta turto, daug sudeginta 
sodybų, daug liko apleistų, išve
žus Sibiran gyventojus. Daug 
žmonių prarado sveikatą. O kiek 
kartaus nusivylimo pralaimė
jus! . . .

O vis tik partizaninis judėji
mas buvo reikalingas. Jeigu jo 
nebūtų buvę, lietuvių tauta bū
tų neatlikusi to, ką tuo istori
jos momentu turėjo atlikti.

1. 1940 m. birželio 15 d. bu
vo Lietuvos kapituliacijos, jos 
gėdos diena. Tuometinė Lietu
vos vyriausybė, priimdama Ta
rybų Sąjungos ultimatumą ir 
neduodama įsakymo kariuome
nei priešintis, padarė klaidą. 
Lietuvos laisvė bei nepriklau
somybė buvo iškovota krauju ir 
be kovos jos nereikėjo atiduoti. 
Šia Lietuvos vyriausybės klaida 
pasinaudojo tarybinė propagan
da, Lietuvos okupaciją pristaty
dama pasauliui kaip savanoriš
ką įsijungimą į Tarybų Sąjun
gą. Ir pasaulis buvo tuomet su
klaidintas. 1940 m. Lietuvos vy
riausybės padarytą klaidą iš da
lies atitaisė partizanų judėjimas 
Lietuvoje. Ko nepadarė savo 
laiku mūsų kariuomenė, tą at
liko pati nelaimėje palikta 
tauta — tikrąja prasme Lietu
vos liaudis. Juk daugumą par
tizanų sudarė artojai. Mokslei
viai, studentai, mokytojai, mū
sų kariuomenės atstovai ir kiti 
lietuvių šviesuomenės sluogs- 
niai. visi kartu paimti, sudarė 
žymiai mažesnę partizanų dalį, 
negu kaimo gyventojai. Tiesa, 
pasaulis neatkreipė reikiamo 
dėmesio į mūsų partizanų ko
vas. bet tauta partizanų lūpo
mis ir veiksmais tarė okupantui, 
kad ji nori būti laisva, kad ji 
pavergėją sutinka su ginklu, o 
ne su duona ir druska.

2. Partizanų dėka mūsų kai
mas liko lietuviškas. Rusai ko
lonizavo Lietuvos miestus, o į 
kaimus nedrįso kelti kojos . . . 
Latvijoje nebuvo partizanų, už
tat ten kaimai labai surusėjo.

3. Partizanų kovos Lietuvoje 
1944-54 m. užims garbingą vie
tą lietuvių tautos istorijoje kaip 
Įrodymas, kad lietuvių tauta pa
sipriešino antrajai rusų okupa
cijai (I-ji okupacija buvo 18 
amž. gale). Tai buvo lietuvių 
tautos sukilimas prieš tarybinę 
invaziją.

Neveltui pralietas partizanų 
kraujas, kaip neveltui lietuviai 
išsižudė Pilėnuose, kaip nevel
tui beginkliai lietuviai gynė 
Kražių bažnyčią nuo ginkluotų 
kazokų, čia nesiimsime išvar
dinti visų atvejų istorijoje, kai 
lietuvių kraujas, atrodo, veltui 
buvo liejamas, ginant savo lais
vę ir žmogaus teises. O tačiau 
io dėka gyva mumyse lietuviška 
dvasia. Ir mūsų partizanų pra

lietas kraujas, jų pasipriešinimo 
dvasia įkvepia ir ateity įkvėps 
Lietuvos vaikus tęsti jų pradėtą 
kovą už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.

Tarybinė propaganda visą lai
ką skelbė ir tebeskelbia, kad 
partizaninio judėjimo Lietuvo
je nebuvę, kad buvę tik “ban
ditai”. Čia nemėginsime įrodi
nėti tos propagandos melo ir 
jos nesėkmingumo. Ją griauna 
ir tas faktas, kad paskutiniu 
metu viešuose susirinkimuose, 
kur būna svarstomi komunisti
nės statybos ir kiti klausimai, 
kaikurie kalbėtojai jau drįsta 
partizaninį judėjimą Lietuvoje 
pristatyti kaip pilietinį karą.

Partizanų kovų Lietuvoje lai
kotarpiui nušviesti būtina ir la
bai skubu rinkti žinias apie as
menis, dalyvavusius kovose,

apie jų žygius ir kitus įvykius, 
susijusius su partizanų judėji
mu. Užsienio lietuvių spaudoje 
apie partizanų kovas yra pa
skelbta labai maža duomenų. 
Apie jų kovas daugelyje Lietu
vos vietovių visai nėra žinių. 
Tiesa, yra kaikurių žinių apie 
partizanus bei jų veiklą saugu
mo archyvuose, bet mes netu
rime perdaug vilties, kad kuo
met nors tie archyvai pateks į 
mūsų rankas. Jie gali būti su
naikinti. Laikas bėga, išmirs 
žmonės, kurie nusineš į kapus 
ir daug mums brangios istori
nės medžiagos.

Tad dar laikas imtis skubaus 
darbo. Reikia rinkti duomenis 
apie partizanų kovas Lietuvoje 
ir juos skelbti pogrindžio spau
doje.

mirus, seserį MARIJĄ ŠENFERIENĘ su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame —

V. Anysienė

E. Čižikienė

S. S. Miniota

Šeimos draugai:

E. Radavičiūtė

M. M. Ramanauskas

T. Valadkienė

A. Šklerienė

S*®iDOWNTOWN FLOWERS I“!
Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus @ 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. J 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- 
tvarko gėles vestuvėms. Adresas: s

St. Lawrence Market, Lower Level, South Bldg. y
95 Front St. E., Toronto, Ont. M5E 1C2 Telefonas 862-7042
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Įvairūs kilimai R
Šaldytuvai S
Valgomųjų kambarių R
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Siuvamosios mašinos R
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KRAUTUVĖS: įj

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

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro. Q
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APSTATYMAS *
Nemokamas pristatymas * 
į namus. *
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mirus, jo seserims MARIJAI ŠENFERIENEI Toronte 

ir IRMAI Lietuvoje su šeimomis reiškiame gilių 

užuojautų bei kartu liūdime —

L AS Toronto skyrius

SOFIJAI AUGUSTAUSKIENEI
mirus, dukteris LORĄ RICKEVIČIENĘ ir VALDĄ

RUPNIAK su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame —

Vladas ir Antanina Keršiai 

Antanas ir Violeta Svirpliai

(Eanahfetn .Art jMemnrinls
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
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į® nauji 
AUPOMIEJI KANADOS

LAKŠTAI
- A"

Saugūs, greit iškeičiami 
ir pelningi

Nauji Taupomieji Kanados Lakštai 
yra geras, saugus investavimas. Jie 
gali būti iškeičiami kiekvienu 
momentu. Be to, dabar jie duoda 
didesnes palūkanas, būtent, 9.25% 
kasmet per ištisus 7 metus.

Visi lakštų pirkėjai gaus naują
kainą, nors ant prašymų blankų ir 
lakštų pažymėjimų išspausdinta senoji 
kaina. Nauja kaina galioja nuo 
lapkričio 1 d. iki lakštų pabaigos 
1985 m.

Reguliarių 
palūkanų lakštai

Jei norite reguliarių 
metinių pajamų už savo 
investaciją, jums patiks reguliarių 
palūkanų lakštai, už kuriuos 
palūkanos mokamos automatiškai 
kiekvieną lapkričio 1 dieną.

Jei esate toks, kaip ir daugelis lakštų 
savininkų, jums patiks tiesioginis 
pervedimas. Tai patogus būdas pervesti

Jungtinių palūkanų 
lakštai

Jei norite didinti savo santaupas arba 
investavimą ateičiai bei senatvės fondui, 
jūs pasirinksite jungtinių palūkanų lakštus, 
už kurių palūkanas gaunamos palūkanos, 
t.y. po pirmųjų metų mokama garantuotų 
metinių palūkanų 9.25%.

Štai kaip auga $100 vertės lakštas:

Lpkr. 1 Vertė Lpkr. 1 Vertė
1979 $109.25 1983 $155.63
1980 $119.36 1984 $170.03
1981 $130.40 1985 $185.76
1982 $142.46

Pasirinkite

palūkanas į jūsų čekių arba taupomąją 
sąskaitą. Prašykite tai padaryti, kai 
pirksite naujus lakštus. Taip pat galite 
gauti palūkanas čekiu, siunčiamu per 
paštą.

Galite pirkti reguliarių palūkanų lakštus 
už grynus pinigus savo banke arba investuoti 
šiomis sumomis: $300, $500, $1,000, 
$5,000 ir $10,000.

Galite pirkti reguliarių palūkanų 
lakštus grynais po $300, $500, $1,000, 
$5,000 ir $10,000.

Jungtinių palūkanų lakštus galite 
pirkti grynais arba pasinaudodami 
patogiu mėnesiniu taupymo pianu, 
pradedant nuo $100 vertės lakštų.

Dvejopo pirkimo riba

Galite pirkti naujus 
Taupomuosius Kanados lakštus 

įvairiom sumom iki $30,000. 
Be to, “S24” ir “SR” lakštų 
savininkai gali reinvestuoti 
visas savo pajamas, gautas 

iš pasibaigusių lakštų, į 
naują seriją.

Pirkite dabar
Milijonai kanadiečių šiais metais vėl 

pirks Taupomuosius Kanados Lakštus. 
Ir jūs kaip galint greičiau nueikite 
į savo banką, pas investacijų agentą, 
pasitikėjimo bendrovę arba j kredito uniją 
ir pasirinkite sau tinkamus lakštus. 
Atlikite tai dabar, kol nėra spūsties!

Didelis pasirinkimas
Jungtinės arba reguliarios palūkanos



Po vyresniųjų ir jaunųjų posėdžio
ALMIS KUOLAS PLB — PUS ryšiai, darbai, ateities planai

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimo metu š. m. liepos 
1-4 d. Toronte Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga siūlė su
sitikti su naujai išrinkta PLB 
valdyba ateinančio jaunimo 
kongreso ir kitais bendruome
niniais reikalais pasitarti.

Pagal susitarimą, toks susiti
kimas įvyko Dainavoje š. m. 
spalio 7-8 dienomis. Dalyvavo 
35 asmenys. Jų tarpe buvo be
veik visi abiejų pasaulinio mas
to valdybų nariai, Kanados, 
JAV, Argentinos ir Australijos 
jaunimo sąjungų atstovai ir IV 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso stovyklos rengėjų ko
misijos nariai.

Šio susitikimo tikslai buvo 
keli. Pirmiausia buvo norima 
suderinti PLB ir PLJS veiklą 
švietimo, politikos ir kultūrinės 
srities plotmėse taip, kad ši 
veikla nesidvigubintų, nesikirs- 
tų ir viena kitą papildytų bei 
paremtų. Tuo būdu ir pinigų 
išleidimas būtų naudingesnis 
bei prasmingesnis.

Antra, buvo svarbu susitarti 
įvairiais jaunimo kongreso rei
kalais, ypač finansų telkimo bei 
atsakomybių klausimais. Ka
dangi šiuo metu kongreso pla
navimas labai konkretus ir 
aktualus, jam ir buvo paskirta 
didesnė laiko dalis.

Pirmuoju veiklos derinimo 
klausimu buvo jaučiama, kad 
problemos nebus, kol vyks arti
ma komunikacija tarp abiejų 
valdybų. PLJS pirmininkė Ga
bija Juozapavičiūtė yra ir PLB 
valdyboje vicepirmininkė jau
nimo reikalams, ši komunikaci
ja natūraliai turėtų vykti. Be to, 
pasikeitimas informacija vyks 
ir per “Pasaulio Lietuvį”, ku
riame bus bandoma daugiau 
įdėti jaunimo veiklos bei kon
greso informacijų. Pagaliau ir 
asmeninė draugystė bei posėdy
je parodyta atvira širdis liudija 
pasiryžimą glaudžiai dirbti vie
ni kitus paremiant.

Kongreso reikalai buvo deta- 
liškiau svarstomi ir kartu buvo 
prieita prie visos eilės nutari
mų.

IV Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas įvyks Europoje 
1979 m. liepos 11-29 dienomis. 
Atidarymas kongresinėje sto
vykloje bus liepos 11 d. St. Ma
ry’s kolegijoje. Strawberry Hill 
mieste (netoli Londono), Angli
joje. Stovyklavietė talpina 450 
asmenų. Vietos rezervuotos tik 
atstovams ir vadovams. Visas 
kitas jaunimas registruojasi per 
savo krašto jaunimo sąjungas. 
Siūloma registruotis kuo anks
čiau, nes jaučiama, kad yra dau
giau norinčių dalyvauti, negu 
yra vietų. Stovykla truks iki lie
pos 18 d. Numatoma, kad asme
niui kainuos $180 JAV pinigais. 
Amerikos bei Kanados dole
riams krentant, ši kaina gali 
šiek tiek keistis.

Liepos 14, šeštadienį, įvyks 
iškilmingasis kongreso koncer
tas Queen Elizabeth Hall, pačia
me Londono mieste, tarp 2-5 v. 
p. p. Į koncertą kviečiama visa 
lietuvių visuomenė ir svečiai. 
Tą patį vakarą po koncerto 
įvyks balius su šokiais Kensing
ton Town Hall salėje.

Stovyklai pasibaigus, liepos 
19 d. visi keliaus į Europos že
myną. Atstovai važiuos į Alten- 
bergą, V. Vokietijoje, studijų 
dienoms, o kitas jaunimas galės 
prisidėti prie ekskursijų po 
Prancūziją, 
V. Vokietiją 
planuojamos 
ekskursijos.
maistą, nakvynę bei keliones, 
bus maždaug $250 JAV, kuriuos 
reikės sumokėti iš anksto. Ats
tovų studijų dienų mokestis — 
apie $160, nors tikimasi, kad 
atstovams, ypač iš Pietų Ameri
kos bei kitų mažiau pasiturin
čių kraštų, bus parūpinta bent 
dalinė finansinė parama.

Kongreso uždarymas vyks 
Koenigsteine, netoli Frankfur
to. Uždarymas numatytas pla
tesnio masto, apimantis talentų 
vakarą, šokius, koncertą b e i 
pranešimus iš studijų dienų. 
Prasidės liepos 27 d. ir baigsis 
29 d. per pietus.

Šalia to, turistams, kurie no
rės pasinaudoti papigintom kai
nom skristi į Europą, bet neno
rės dalyvauti pačiame kongrese, 
išskyrus gal šokius bei koncer
tus, irgi planuojamos ekskursi
jos. Jų galutiniai maršrutai bei 
kainos nėra dar šiuo metu žino
mos, bet tikimasi neužilgo turė
ti pilnesnę informaciją. Turis
tais gali būti visi lietuvių kilmės 
asmenys, sulaukę 16 m. am
žiaus, nors jaunesni negu 18 m. 
turi turėti raštišką tėvų leidi

Italiją, Šveicariją, 
ir t.t. Šiuo metu 
trys skirtingos 
Kaina, įskaitant

mą. Draudos, skiepų ir vizų rei
kalais visi rūpinasi patys.

Kelionių organizavimu iš §. 
Amerikos rūpinasi kongreso fi
nansų komitetas, vadovaujamas 
dr. A. Pauliaus, Čikagoje. Nėra 
numatytas specialus lėktuvas, 
bet bus papigintos grupinės kai
nos visiems keliauninkams, ne
svarbi! iš kur būtų skrendama, 
nors iš to miesto teskristų vie
nas asmuo. Visa kelionių regi
stracija bei visi įmokėjimai 
vyksta per finansų komitetą. 
Sekite informacijas spaudoje 
apie kainas bei registraciją.

Salia kelionių, finansų komi
tetas taip pat rūpinasi lėšų tel
kimu. Europoje pragyvenimas 
brangus. Atstovų, paskaitinin
kų bei meninių vienetų kelio
nių išlaidos brangios. Organiza
vimo išlaidos irgi nemažos.

Nervinė įtampa
įtampa bei nerimas yra nor

mali mūsų reakcija, ginantis 
nuo grėsmės mūsų saugumui, 
gerovei ir laimei. Nelaimingi at
sitikimai, prievarta, finansiniai 
vargai, darbo problemos, šei
mos santykiai dažnai normaliai 
didina nerimą ir įtampą.

Tačiau kartais pasidarome 
perdaug įtempti ir neramūs, kai 
nėra jokio tikro pavojaus. Per
daug susijaudiname ir nekant
raujame, nepajėgdami protauti 
ar kontroliuoti savo jausmų. Ta
da yra laikas budėti.

Žemiau dėstomi 11 žingsnių 
padės Jums veiksmingai tvarky
ti savo įtampą. Jums reikės bū
ti užsispyrusiam ir pasiryžu
siam, bet pasekmės yra to ver
tos.

Atsiminkite, kad sveikatos 
reikalais Jūsų šeimos gydytojas 
yra geriausias vadovas. Rūpes
tingai vykdykite jo nurodymus.

1. Išsikalbėkite
Kai kas nors slegia Jus, išsi

kalbėkite. Atsisėskite su ramiu 
asmeniu, kuriuo Jūs pasitikite 
— vyru ar žmona, tėvu ar moti
na, geru draugu, dvasininku, 
šeimos gydytoju, mokyklos pata
rėju. Pasikalbėjimas padės su
mažinti įtampą ir įgalins Jus 
aiškiau matyti problemą.

2. Pasprukite valandėlei
Pasitraukimas dažnai padeda 

pabėgti trumpam laikui nuo 
problemos: užsimirškite filme 
ar knygoje, pasivažinėkite pro
vincijoje. Patartina pasitraukti 
nuo problemos, kol atgausite 
kvapą ir pusiausvyrą. Bet būki
te pasiruošę sugrįžti ir spręsti 
problemą, kai būsite ramesnis.

3. Išsivaduokite nuo pykčio 
darbu

Pyktis gali sukelti Jums lai
kinį teisingumo ar net jėgos 
jausmą, bet vėliau galbūt kvai
lai jausitės. Jeigu Jūs jaučiate 
spaudimą prapliuti keiksmais, 
palaukite iki rytdienos. Daryki
te ką nors naudingo ta sukaup
ta energija: dirbkite darže, iš
valykite garažą, žaiskite tenisą, 
ilgai vaikščiokite. Po dienos ar 
dviejų būsite geriau pasiruošę 
spręsti problemą.

4. Kartais nusileiskite
Jeigu dažnai susibarate ir iš

šaukiančiai elgiatės, atsiminki
te, kad labai nusivylę vaikai taip 
elgiasi. Nepasiduokite, bet da
rykite tai ramiai ir atsiminkite, 

Toronto mieste arba sutuoktinis tokio savi-

valdinys,

jei ne Toronto miesto gyventojas,
a. savininkas ar nuomininkas žemės 

ninko ar nuomininko,
b. Kanados pilietis arba Britanijos
c. pilnų aštuoniolikos metų amžiaus arba turėsiantis aštuoniolika metų balsavi

mo dienų ar prieš jų.

Asmuo, kurio pavardė įrašyta per klaidų balsuotojų sąraše, neturi teisės balsuoti.

Asmuo, kurio pavardė yra praleista balsuotojų sąraše, turi teisę balsuoti, jeigu jis 
ar ji atitinka anksčiau minėtus reikalavimus. Tokie piliečiai pažymėjimus balsuoti 
gali gauti pas miesto raštvedį arba balsavimo būstinėje rinkimų dieną.

Piliečiai, kurie gavo pilietybės pažymėjimus 1978 m. spalio 28 d. arba po tos datos 
ir atitinka kitus reikalavimus, gali gauti balsavimo pažymėjimus, pasirašytus mies
to raštvedžio. Šios kategorijos rinkikai negali gauti balsavimo pažymėjimo balsavi
mo būstinėje. Jie privalo atvykti pas miesto raštvedį į rotušę su pilietybės įrodymu, 
įgalinančiu gauti balsavimo pažymėjimą.

PERSPĖJIMAS
Asmuo, kuris rinkimuose

balsuoja, neturėdamas teisės,
turėdamas teisę balsuoja daugiau kartų nei leidžia pakeistasis savivaldybinių 
rinkimų įstatymas (1977),
balsuoja ne toje rinkiminėje būstinėje, kurioje turi teisę balsuoti pagal pakeis
tąjį savivaldybinių rinkimų įstatymų (1977),—

yra kaltas nemoralia praktika ir baustinas nedidesne bauda kaip $1000 arba kalėji
mu iki šešių mėnesių, arba abiem bausmėm.
ROY V. HENDERSON 
miesto raštvedis ir 
balsavimo pareigūnas

a.
b.

1978 m. lapkričio 13PLB valdybos ir PL Jaunimo Sąjungos valdybos nariai aptaria būsimo jaunimo kongreso reikalus Dainavos sto
vyklavietėje prie Detroito š.m. spalio 7-8 dienomis. Viršuje: P. Kuras, Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm., 
G. Juozapavičiūtė, PLJS pirm.,V. Kamantas, PLB pirm., dr. A. Paulius, lėšų telkimo komiteto pirm. Nuotr. J. Urbono

c.

Kongreso pasisekimas, kaip ir 
praeityje, priklausys ne tik nuo 
programos gerumo bei atstovu 
pasiruošimo ir sugebėjimo, bet 
dar labiau nuo finansinės visuo
menės paramos. Siam kongre
sui reikia surinkti $90,000. 
Amerikos Įsipareigojimas yra 
$80,000, o Kanada, vadovauja
ma adv. Joanos Kuraitės, yra 
pasiryžus bendrą katilą papildy
ti $10,000 suma.

“Naujai pagrįsti ir įprasmin
ti jaunimo dalyvavimą išeivijos 
veikloje” nelengvas ir nepigus 
uždavinys. PLB bei PLJS valdy
bos kartu prašo visų paramos 
šiuo reikalu. Bendri tikslai ke
lia bendrą rūpestį. Iš bendro 
rūpesčio turi kilti ir bendra 
veikla, kuri pasieks norimus re
zultatus. Tokioje nuotaikoje pa
sibaigė posėdis.

kad galite būti klaidingas. Net 
ir tada, kai esate visiškai teisus, 
bus lengviau Jūsų organizmui 
kartais nusileisti. Tuo būdu at
palaiduosite įtampą ir būsite 
patenkintas.

5. Ką nors darykite kitiems
Jeigu visą laiką rūpinatės sa

vimi, bandykite ką nors daryti 
kitiems. Jūsų pačių rūpesčiai 
neatrodys tokie dideli ir gerai 
jausitės.

6. Atlikite vieną darbą.
įtemptiem žmonėm paprasto 

darbo našta gali atrodyti nepa
keliama. Užduotis atrodo tokia 
didelė, kad sunku pradėti. Pasi
rinkite keletą svarbiausių dar
bų ir energingai juos atlikite. 
Visa kita palikite nuošaliai. At
likus keletą darbų, kiti neatro
dys tokie baisūs. Tuo būdu įei
site į darbo ritmą ir toliau bus 
lengviau.

7. Venkite “antžmogio”
vaidmens

Kaikurie žmonės perdaug ti
kisi iš savęs — siekia tobulai at
likti visus savo darbus. Dėl ne
pasisekimų j i e nuolat yra 
įtempti ir neramūs. Nuspręski
te, ką gerai darote, ir daugiau 
stenkitės veikti šia kryptimi. 
Matyt, tai mėgstate daryti ir 
dėlto jaučiate pasitenkinimą. Po 
to, galbūt imkitės tų darbų, ku
rių taip gerai neatliekate. Sten
kitės atlikti juos kuo geriausiai 
ir nebarkite savęs, jei negalite 
pasiekti negalimo.

8. Nebūkite aštriu kritiku
Negalima perdaug tikėtis iš 

kitų — tai gali vesti į nusivyli
mą. Kiekvienas turi gerų savy
bių, silpnybių, vertybių ir teisę 
būti individualiu žmogumi.

Užuot kritikavę, jieškokite 
kitame gerų savybių ir padėki
te jas ugdyti. Tai teiks abiem pa
sitenkinimą ir padės geriau sa
ve matyti.

9. Nelenktyniaukite
Žmonės, jaučią emocinę įtam

pą, dažnai mano, kad “turi būti 
pirmi” — išstumti kitą asmenį. 
Tai dažnas reiškinys, kaip pvz. 
lenktyniavimas važiuojant plen
tu.

Konkurencija yra užkrečia
mas dalykas, bet taip pat ir ben
dradarbiavimas. Kai nesudaro- sportui, kur galite pasinerti. Pa
te grėsmės kitam asmeniui, daž
nai Jums patiems yra lengviau. 
Kai kitas nebejaučia, kad Jūs 
esate jam grėsmingas, nustoja

Tony 0 DONOHUE
Tai kandidatas i Toronto miesto burmistrus
gerai suprantąs poreikius žmonių, kurie

Kanadą kaip
nau|ą savo
tėvynę

Balsuokite
lapkričio 13

uz
ODonohue

burmistrą
ištikimą lietuvių

draugą bei rėmėja

TORONTO MIESTAS

būti grėsmingu ir Jums.
10 Būkite prieinamas

Daugelis mūsų manome, kad 
esame paniekinti, apleisti, at
mesti. Dažnai tik įsivaizduoja
me, kad kiti žmonės taip galvo
ja apie mus. Galbūt jie laukia 
pirmo mūsų žingsnio.

Užuot vengus žmonių, daug 
sveikiau “būti prieinamu”, ži
noma, priešinga laikysena — 
kiekviena proga veržimasis pir
myn yra lygiai nenaudinga. Ji 
gali būti blogai suprasta ir pri
vesti prie tikro atmetimo. Yra 
vidurio kelias. Bandykite jį.

11. Planuokite savo jėgų 
atgavimą

Kaikurie žmonės taip sunkiai 
dirba, kad beveik neturi laiko 
pailsėti. O poilsis yra esminis 
dalykas gerai fizinei ir dvasinei 
sveikatai.

Paskirkite nustatytas valan
das mėgstamam užsiėmimui ar 

SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI
1978 m. lapkričio 13, pirmadieni 

TURI TEISE BALSUOTI
RINKIMŲ DIENĄ

skirkite laiką pamiršti savo dar
bams bei rūpesčiams. (Canadian 
Mental Health Association).

Vertė J. Str.

Asmuo turi teisę būti rinkiku, jeigu betkuriuo metu tarp 1978 m. rugsėjo 5 d. ir 1978 
m. spalio 5 d. jis arba ji buvo:

a. Toronto miesto gyventojas,
b. Kanados pilietis arba Britanijos valdinys,
c. pilnų aštuoniolikos metų arba turėsiantis aštuoniolika metų balsavimo dienų 

ar prieš jų,
ARBA
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Juridinės Kauno konsultacijos ad
vokatas Petras Kemeklis “Tiesos” 
231 nr. paskelbė pranešima iš teis
mo salės “Blogis neliko be atpildo". 
Jame pasakojama apie jaunų nusi
kaltėlių gaują, pernai vasarą siautė
jusią Panevėžyje, Pasvalyje, Ukmer
gėje bei tų miestų rajonuose ir Pa
langoje. Kaltinamųjų suole atsidūrė: 
Aušris ir Rytis Pakėnai, Gintautas 
Mačiukas, Rimgaudas Mitkus, Vytau
tas Korsakas, jo motina Regina Kor
sakienė, V. Lapinskas, V. Juozapo- 
nis ir L Kazakevičius. Jie veikė, pa
siskirstę j grupes, įsiverždami į pi
liečių butus, piešdami parduotuves, 
valgyklas, gamyklas, vaikų darželius 
ir net šventoves. Ukmergės rajono 
Daukštynos kaime keturi šios gaujos 
nariai apiplėšė ir sunkiai sužalojo se
nutę Leokadiją Jankovskają, kuri 
po kelių dienų mirė ligoninėje. Api
plėštųjų sąrašą papildo Panevėžio 
rajono Preidžių kaimo gyventoja B. 
Nakvosaitė, Pasvalio rajono Miežiū- 
nų kaimo gyventojas Antanas Petru
lis. Abu buvo kankinami, reikalau
jant atiduoti paslėptą auksą, kurio 
jiedu iš viso neturėjo. Minimas ir 
Šešuolių šventovės apiplėšimas. 
Teismas augščiausią bausmę 15 me
tų kalėjimo paskyrė V. Juozaponiui, 
o 12 metų — V. Lapinskui. Kiti 
gaujos nariai gavo nuo 5 iki 10 me
tų kalėjimo. R. Korsakienė, padė
jusi sūnui V. Korsakui slėpti ir par
duoti pavogtus daiktus, gavo 5 me
tus. Pranešimo autorius adv. P. Ke
meklis pabrėžia, kad kaikurie jauno
sios nusikaltėlių gaujos nariai jau 
anksčiau buvo susilaukę teismo 
sprendimų, bet ir toliau grimzdo į 
nusikaltimus.

KIRPĖJŲ KONKURSAS
Vilniaus buitinių paslaugų įstaiga 

"Pirmūnas” surengė jaunųjų kirpė
jų konkursą. Moterų kirpėjai de
monstravo vakarinę ir kasdieninę 
šukuosenas, o vyrų kirpėjai — kla
sikinę ir kasdieninę šukuoseną. Ver
tintojų komisija, konstatavusi augš- 
tą kirpėjų meistriškumą, konkurso 
laimėtojomis pagal amžiaus grupes 
paskelbė — J. Kligytę, N. Lipatro- 
va, V. šachnovą, E. Duchanovskają 
ir O. Kazakevičienę. Iš penkių pre
mijuotų kirpėjų net trys yra nelie
tuvės.

DUKSTYNOS DRAUSTINIS
Ukmergės rajono Dukstynos miš

ko pievos paskelbtos entomologiniu 
draustiniu. Dukstynos miško gyvūni
ją tyrinėjo Ukmergės gimnazijos 
moksleiviai gamtininkai su biologi
jos mokytoja E. Bučiene, o Duksty
nos miško vabzdžius — moksleivis 
G. Švitra, dabar jau studijuojantis 
biologiją Vilniaus universitete. Jo 
paruoštame rinkinyje buvo tokių 
vabzdžių, kurių nėra kitose Lietu
vos vietovėse. Ypač minėtini slėpi
niais perlinukais vadinami drugiai, 
randami Prancūzijos, Austrijos, Ita
lijos Alpių kalnų stepėse. Lig šiol 
niekas jų nebuvo aptikęs Čekoslo
vakijoje, Lenkijoje ir Pabaltijyje. 
Naujajame draustinyje lankėsi Vil
niaus universiteto gamtos fakulteto 
zoologai. Jie patvirtino šią unikalią 
stepinių perlinukų radimvietę prie 
Ukmergės, kur jiems dabar bus tei

Hamilton, Ontario
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minė

jimui Hamiltone pasiruošimas vyks
ta sklandžiai. Rengėjai stengiasi, 
kad šis minėjimas būtų gražus, nes 
to nusipelnė žuvę už tėvynės lais
vę savanoriai kūrėjai, kariai, šauliai 
ir partizanai. Šioje šventėje turėtų 
jausti pareigą dalyvauti visi geros 
valios lietuviai. Rengėjai nesisten
gia padaryti iš šventės pelno, bet 
nori, kad visi savo gausiu dalyvavi

Gėlių darželių konkurse Britanijoje, Aberdeen mieste (Milltimber, Bellen- 
den) pirmą vietą laimėjo savininkė Mrs. W. N. Bellenden, kurios gėles jau 
29 metai prižiūri PETRAS KAMINSKAS, matomas šioje nuotraukoje

kiama speciali globa.

JAUNI CHULIGANAI
Vilniškėje spaudoje vis dažniau 

pasirodo pranešimų iš teismo salių, 
kalbančių apie jaunus nusikaltėlius, 
išaugusius sovietinio komunizmo san
tvarkoje. Jų jau negalima vadinti 
“praeities atmatomis", kaip kad daž
nai būdavo daroma prieš porą de
šimčių metų. Kauno rajono liaudies 
teismo tarėjas A. Sadauskas “Kom
jaunimo Tiesos” 173 nr. skaitytojus 
supažindina su aštuoniolikmečių Sau
liaus Ruzo ir Vytauto Maliušio byla 
Šlienavos kultūros namų salėje, Kau
no rajone. Savo pranešimui autorius 
pasirinko graudžiai skambančią ant
raštę — “Jaunystės metai už grotų 
prabėgs .. .” A. Sadauskas pasakoja: 
“... Sausio 25-osios popietę (1978 m. 
— V. Kst.), paslampinėję Kauno 
gatvėmis, S. Ruzas ir V. Maliušis nu
tarė pavažiuoti į Kaišiadoris pas kaž
kokį pažįstamą pirkti džinsų. Preky
binis sandėris buvo aplaistytas 
dviem buteliais degtinės ir šešiais 
buteliais alaus. Girti jaunuoliai jau 
vėlokai parsirado į Kauną. Čia dar 
norėjo išgerti, tačiau, pabūgę viešo
sios tvarkos saugotojų, sėdo į taksį 
ir nutarė nusigauti į užmiestį. Išlipę 
Vaišvydavoje, ėmė kaišioti praeinan
tiems žmonėms kojas, o sutikę du 
vyriškius (brolius Algirdą ir Česlo
vą Ž.), paprašė užrūkyti, paskui ban
dė pagrobti iš vieno nešulį. Šiems pi
liečiams nesinorėjo prasidėti su gir
tais jaunuoliais ir paprašė palikti 
juos ramybėje. Tada užpuolikai pra
dėjo mušti brolius, kurie nuo stai
gių smūgių į veidą neteko sąmonės. 
Chuliganai nusegė jiems laikrodžius, 
atėmė dokumentus, pinigus. Nusi
kaltimas netrukus buvo išaiškintas, 
ir liaudies teismo sprendimu Sau
lius Ruzas nuteistas šešeriems, o Vy
tautas Maliušis — penkeriems me
tams laisvės atėmimo. Taigi gal čia, 
izoliuoti nuo visuomenės, jie susi
mąstys apie klystkelius. Pagaliau tai 
pamoka tiems, kurie, pažeisdami vie
šąją tvarką, padaro nusikaltimus, ne
galvodami apie jų pasekmes."

SPAUDOS CENTRAS
Vilniuje, tarp Karoliniškių ir Vir- 

šuliškių, jau pradėtas statyti busi
masis spaudos centras, turėsiantis 
tris pastatus, kurių vienas bus dvi
dešimties augštų. Statybai vadovau
ja Vilniaus inžinerinio statybos ins
tituto auklėtinis Stasys Flerka. Pa
status, kainuosiančius 15 milijonų 
rublių, tikimasi užbaigti 1983 m. 
Spaudos centre tada Įsikurs kompar
tijos centro komiteto spaustuvės ir 
respublikinių laikraščių redakcijos.

GRANITO PLOKŠTĖS
Statybinių medžiagų kombinatas 

Trakuose “Gregori” tipo staklėmis, 
šlifavimo diskais ir briaunavimo 
pjūklais paruošia blizgančias granito 
plokštes. Granitas yra gaunamas iš 
Karelijos ir Ukrainos. Tūkstantį kv. 
metrų granito plokščių trakiečiai yra 
pažadėję senajam Vilniaus universi
tetui artėjančios 400 metų sukakties 
proga. Vilniaus svečių namų statyto
jai gaus 180 kv. m apdailos plokš
čių. Jos taipgi gaminamos karių ka
pinėms Antakalnyje ir IX forto at
naujinimui Kaune. V. Kst.

mu šventėje atiduotų deramą pagar
bą tiems, kurie jos nusipelnė. Pa
skaitą skaitys Šaulių Sąjungos pirm. 
Karolis Milkovaitis. Jis Hamiltonan 
atvyksta pirmą kartą; kurie ateis jo 
pasiklausyti, nebus apvilti. Be to, 
programoje dalyvaus “Gyvataras" ir 
Aušros Vartų parapijos choras. Tad 
lapkričio 25 d., 7 v. v., susitikime 
Jaunimo Centre, o lapkričio 26 d., 
11 v.r., Aušros Vartų šventovėje pa
maldose. Ad.

Toronto estų pučiamųjų instrumentų orkestras “Estonia”, kuris atliks lietuvišką muzikinę programą Lietuvos ka
riuomenės minėjime Toronto Lietuvių Namuose lapkričio 25 d. Nuotr. S. Dabkaus

ST. CATHARINES, ONTARIO
PADĖKA

Už mano 65 metų sukakties pro
ga suorganizuotas vaišes 1978 m. 
rugsėjo 23 d. Heidelbergo salėje 
reiškiu nuoširdžią padėką organiza
ciniam komitetui: pirm. inž. Ste
ponui šetkui, P. Kalainienei, V. 
Žemaitienei, J. Paukščiui, P. Daugi
niui, A. Panumiui iš St. Catharines, 
Stasei Ročienei ir A. Kaušpėdai iš 
Hamiltono, Ont.

Už dalyvavimą pagerbimo vaišėse, 
prisidėjimą prie vaišių ir bendros 
brangios dovanos — rankinio “Bulo
vą” laikrodžio dėkoju: p. p. P. J. 
Kalainiams, I. P. Baronams, O. A. 
Pamataičiams, V. Ruzgiams, V. J. 
Žemaičiams, A. Pranckams, O. A. 
šūkiams, J. A. Zubrickams, O. E. 
Sakalauskams, J. J. Venckams, J. 
Kriščiūnams, A. V. Palujanskams, 
S. S. Zubrickams, O. J. Karaliū
nams, P. J. Skeivelams, V. J. Alon- 
deriams, B. K. Gogeckams, G! K. 
Jasudavičiams, O. A. Panumiams, 
M. S. šetkams, O. P. Meškauskams, 
P. P. Noručiams, M. J. Paukščiams, 
D. P. Dauginiams, P. Gabrėnams, R. 
Norvaišienei, K. Bogušiui, J. Vyš
niauskui, A. A. šetikams, Z. Alon- 
derienei, V. Satkams, A. Brajienei, 
G. Daraškienei, M. Katosovienei, K. 
Butkui, K. Jonušui, M. Kukanaus- 
kui, J. Girevičiui iš St. Catharines; 
Z. S. Ulbinams, V. S. Gudaičiams, B. 
Juodienei, A. Kliučinskienei, J. Ce- 
poriui iš Niagar Falls; I. P. Šidlaus
kams, V. Jasulioniui iš Wellando; O. 
J. Staškevičiams, S. J. Radvilams, 
Aldonai Radvilaitei - Sesto su vyru,
J. Rankauskui iš Port Colborne. 
(O. Staskevičienei už tortą); J. Mi
lerienei ir Elenai Milerytei ■ Jaso- 
nek su šeima iš Toronto; F. Nor- 
montienei iš Australijos; A. R. Zub
rickams ir R. Zubrickaitei iš Cam
bridge; p. p. S. ir P. Ročiams, G. 
Melnykams, E. V. Triponams, E. J. 
Bajoraičiams, A. Z. Pulianauskams, 
M. L. Borusams, E. L. Klevams, 
A. Šilgaliams, K. J. Dervaičiams ir 
dukrai D. Dervaitytei; R. B. Pakal
niškiams, solistei Anitai Pakalnišky
tei, M. P. Brasams, O. J. Kudžmams, 
P. Žuliui, A. Kaušpėdai, I. Varnui,
K. Mikšiui, Br. Grajauskui, N. Na
vickienei, G. P. Breichmanams iš 
Hamiltono.

Už vaišių metu tartus žodžius: J. 
Paukščiui prieš pradedant vaišes, 
inž. St. Šetkui už pasakytą pagrin
dinę kalbą ir pravedimą sukaktuvi
nio baliaus programos; vaišių metu 
kalbėjusiems: klebonui Juvenaliui 
Liaubai, OFM, Bendruomenės var
du — J. Paukščiui, tautinių šokių 
grupės — “Nemunas” — St. Zubric- 
kienei, savanorių - kūrėjų — A. Šu
kiui, “Ramovės” skyriaus St. Ulbi- 
nui, buvusiam vilniečių skyriaus 
pirm. Kaziui Bogušiui iš St. Cathari
nes, buvusiam Wellando apyl. 
pirm. Jonui Staškevičiui iš Port Col
borne; skautų vardu sveikinusiam 
D. Zubrickui; hamiltoniškiams: Ge
novaitei Breichmanienei, sveikinu
siai “Gyvataro” vardu, Ig. Varnui — 
SLA 72 kuopos, visuomenės veikė

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

jui Kaziui Mikšiui iš Hamiltono, kai
mynui iš Ylakių A. Šilgaliui.

Už programos atlikimą dėkoju: 
solistei Anitai Pakalniškytei, akom
paniatoriui muzikui D. Scott iš Ha
miltono.

Už asmenines dovanas dėkoju: 
kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, p. p. 
J. Radvilams iš Port Colborne, J. 
Milerienei, Elenai ir H. Jasonek, 
šeimai iš Toronto. Už dovanotus 
tortus: St. Ročienei, O. Kudžmienei 
iš Hamiltono, Aldonai Zubrickienei 
iš Cambridge, O. Šukienei ir A. Bra
jienei iš St. Catharines. Dėkoju D. 
ir P. Dauginams už gėles, salės sta
lų papuošimą, Virginijai Žemaitie
nei už vadovavimą šaltų užkandžių 
vaišėms ir padėjėjoms. Dėkoju 
krikšto dukrai Ritai Ročytei, kuri 
dėl tarnybos negalėdama dalyvauti, 
atsiuntė gėlę per N. Navickienę.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju or

Visuomenės veikėjo Juozo šarapnicko, sulaukusio 65 metų amžiaus, pagerb- 
tuvėse St. Catharines, Ontario, mieste. Viršuje — Sukaktuvininkas (vi
duryje) ir kiti klauso kun. J. Liaubos, OFM, sveikinimo kalbos; apačioje — 
pagerbtuvių dalyviai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas^rp 4 T V V'
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 1

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai.r penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $12,000,000.

ganizaciniam komitetui už atliktą 
didelį darbą, organizuojant vaišes 
šios sukakties proga: komiteto pirm, 
mėgėjui dailininkui inž. Steponui 
šetkui už nupiešimą gražios Lietu
vos sodybos vaizdo, kur menininkas 
užaugo ir mano gimimo sukakties 
proga įteikė kaip asmeninę dovaną.

Dėkoju visiems svečiams iš St. 
Catharines, Hamiltono, Toronto, Wel
lando, Port Colborne, Niagara Falls, 
Cambridge, kurie atvykote į mano 
sukakties iškilmę. Ta diena liks ma
no širdyje — jos ir Jūsų niekuomet 
neužmiršiu.. Juozas šarapnickas

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)........... 6%
santaupas ....................... 8%
term, depozitus 1 m. ...9% 
term, depozitus 3 m. 9!4 % 
pensijų fondas 9 Vi %

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

JA Valstybės
TAUTINIUOSE LIETUVIŲ NA

MUOSE Čikagoje įvyko 38-tasls 
Amerikos Lietuvių Tarybos suva
žiavimas, kuriame atsisveikinta su 
pirm. dr. K. Bobeliu, po 9 metų pa
sitraukiančiu iš šių pareigų. Jam 
suteiktas ALTos garbės pirmininko 
titulas, teisė dalyvauti valdybos po
sėdžiuose ir juose balsuoti darant 
nutarimus. Lietuvių R. Katalikų Fe
deracija dr. A. Bobeliui pakeisti 
ALTos valdybon paskyrė advokatą 
P. Žumbakį. Naują atstovą — K. Dir- 
kį atsiuntė ir Lietuvos Atgimimo Są
jūdis. ALTą suvažiavimo proga svei
kino Lietuvos konsule J. Daudžvar- 
dienė, VLIKo vardu — J. Valaitis, 
BALFo — M. Rudienė, PLB — V. 
Kamantas, JAV LB — M. Jakaitis 
bei kitų organizacijų atstovai. Pra
nešimus padarė informacijos vedė
jas kun. dr. J. Prunskis, sekretoriato 
vardu — kun. A. Stasys. Vicepirm. 
dr. L. Kriaučeliūnas kalbėjo apie 
pasitarimus su JAV LB krašto val
dyba. Naujoji ALTos valdyba turės 
pasirinkti priimtinus ir atmestinus 
pasiūlymus. J. Talandis kalbėjo apie 
ALTos namų administravimą, dr. K. 
Šidlauskas — politinės komisijos 
veiklą, ALTos atstovas Vašingtone 
dr. J. Genys — apie bendradarbia
vimą su estais ir latviais. Miami sky
riaus atstovas P. Šilas iškėlė finan
sinės paramos VLIKui klausimą. 
Pasak dr. K. Bobelio, VLIKas buvo 
remiamas daug metų, kol pats ne
rinkdavo aukų. Pradėdamas rinkti 
aukas, jis, girdi, sulaužęs susitarimą. 
Dėlto jam ir buvusi nutraukta AL 
Tos parama. Susirūpinimą ir pačios 
ALTos lėšomis pabrėžė sekretoriato 
vardu kalbėjęs kun. A. Stašys savo 
apyskaitoje. Jis pranašavo aukų 
ALTai sumažėjimą ateityje, kaltę su
versdamas retėjančioms susipratu
sių lietuvių eilėms, kitų organizaci
jų rengiamiems Vasario 16 minėji
mams. Kun. A. Stašio teigimu, da
bartiniai ALTos lėšų telkimo meto
dai dar būsią geri penkeriem metam, 
o po to reikės jieškoti kitokių kelių. 
Savo pranešime dr. K. Bobelis dau
giausia kalbėjo apie ALTos veiklą, 
susietą su Belgrado konferencija, 
apie pasiruošimus Madrido konfe
rencijai, žygius dėl lietuviams pada
rytos nuoskaudos “Holocaust” filme, 
apie paskiriems lietuviams metamus 
kaltinimus spaudoje. Suvažiavimo 
pokylyje taipgi vyravo atsisveikini
mas su dr. K. Bobeliu. Čia jam su
giedota “Ilgiausių metų”. Koncerti
nę programą atliko “Dainavos” an
samblio septynių merginų grupė su 
muz. A. Jurgučio palyda. Atsisvei
kindamas dr. K. Bobelis atsiprašė 
už padarytas klaidas, o visus nuopel
nus priskyrė pačiai ALTai.

A. a. FELIKSĄ MACKŲ pačiame 
rugsėjo 25 vidurdienyje Klevelande 
dviem šūviais nužudė du negrai, ku
rių policijai nepavyko susekti ir su
imti. Velionis buvo gimęs 1911 m., 
baigęs Vytauto D. universiteto tei
sių fakultetą, tobulinęsis Sorbonos 
universitete Paryžiuje. Mokslinį 
darbą dirbo Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose iki sovietinės okupaci
jos. Abiejų okupacijų laikotarpyje 
reiškėsi rezistencinėje veikloje. Yra 
pasižymėjęs vertimais iš prancūzų 
kalbos, straipsniais spaudoje, reda
gavęs Vilniuje leistą “Naująją Lie
tuvą”. Palaidotas rugsėjo 28 d. Kle- 
veiande, Visų sielų kapinėse.

Argentina
PAVASARIO SUTIKTUVIŲ VA

KARĄ Buenos Aires mieste rug
sėjo 24 d. surengė Susivienijimas 
Lietuvių Argentinoje savo patal
pose. Vaišių metu grojo net trys or
kestrai. Vakaro dalyviai pavasario 
karalaite išrinko Izoldą Sinianaus- 
kaitę, I princese — Silviją Bakaity- 
tę, II — Silviją Piotrokytę. Šventė 
užbaigta šokiais, trukusiais iki anks
tyvo ryto.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT
RO mažųjų ansamblis “Žilvitis" 
Buenos Aires mieste paminėjo sep
tintąsias savo veiklos metines. Susi
laukta gausių dalyvių, nors tą die
ną smarkiai lijo. Programai vadova
vo AL Centro sekr. Z. Tamošiūnaitė. 
Pirmiausia jaunuosius žiūrovus savo 
pokštais linksmino burtininkas, o po 
jo tautinių šokių bei dainų progra
mą atliko trys žilvitiečių grupės, 
mergaičių sekstetas ir kvartetas. AL 
Centro pirm. J. Mičiūdas, tardamas 
padėkos žodį, džiaugėsi gražiu jau
nimo prieaugliu, užtikrinsiančiu to
limą AL Centro ateitį. Jis taipgi pri
minė vakaro dalyviams pirmąją AL 
Centre veikusią lietuvišką mokyklą, 
kurioje ir jam teko mokytis. Mokyk
lai tada vadovavo E. Rysclienė. Vė
liau lietuvių kalbos ir tautinių šo
kių mokė A. Mikelionienė ir O. 
Ožinskienė, o dabar su jaunimu nuo
širdžiai dirba mokytoja Nelida Za- 
vickaitė-Mahnc. Pirmoji mokytoja 
E. Rysclienė jai įteikė aukso meda
lį, kuri buvo gavusi už savo darbą 
iš AL Centro. Vaišių metu sugiedo
ta “Ilgiausių metų” žilvitiečiams ir 
AL Centro pirm. J. Mičiūdui, tą die
ną šventusiam penkiasdešimtąjį sa
vo gimtadienį.

KLAIPĖDOS SKAUTŲ TUNTAS, 
kurio veiklą remia SLA Buenos Ai
res mieste, praėjusią vasarą ketu
rias dienas stovyklavo Popiežiaus 
Leono XIII mokyklos ūkyje prie 
Ing. Maschwitz miesto. Mergaičių 
Birutės grupei vadovavo Monika 
Baršauskaitė, berniukų R. Kalantos 
grupei — Tristanas Simanauskas, 
talkinamas Henriko Cikotos. Stovyk

lą globojo Jonas Kunca. Rugsėjo 15 
d. skautai SLA patalpose surengė 
laužą su įvairia linksma programa. 
Sekanti skautų stovykla toje pačioje 
stovyklavietėje numatoma gruodžio 
mėnesį.

Australija
V. AUSTRALIJOS KATALIKŲ 

SAVAITRAŠTIS “The Record” rug
sėjo 7 d. laidoje išspausdino prane
šimą apie keturių studentų pašalini
mą iš Vilniaus universiteto. Šios 
bausmės jie susilaukė už atsisakymą 
klaidingai liudyti Viktoro Petkaus 
byloje. To paties savaitraščio rug
sėjo 21 d. laidoje kun. K. Glover pa
žėrė priekaištų Australijos katali
kams dėl jų abejingumo sovietų oku
puotoje Lietuvoje persekiojamiems 
lietuviams. Jis ragina tuos lietuvius 
ginti viešais protestais.

ŠIEMETINIO SYDNĖJAUS KAR
NAVALO proga valstybinėje NSW 
bibliotekoje įvyko Australijos biblio
tekininkų suvažiavimas. Baigminės 
vakarienės metu keletą lietuviškų 
dainų jo dalyviams padainavo O. 
Ascvičienė ir K. Bitinienė su akor
deonisto J. Maksvyčio palyda.

Britanija
BALTIETĖS MOTERYS lapkričio 

25-26 d. d. Londono Latvių Namuo
se rengia kalėdinį bazarą, kurio lie
tuviškuoju skyriumi rūpinasi “Dai
navos” moterų sambūris, įsteigtas 
prieš 21 metus Londone. “Dainava” 
įvairiais būdais telkia lėšas, kurio
mis ji šelpia ligonius, senelius bei 
kitus vargan patekusius tautiečius. 
Dalį sutelktų lėšų ji taipgi skiria lie
tuvių organizacijoms, ypač jaunimo.

SOCIALINIAME MANČESTERIO 
LIETUVIŲ klube metinį pobūvį sa
vo nariams spalio 7 d. surengė Man
česterio ramovėnų skyrius su ilga
mečiu savo pirm. K. Murausku. Da
lyvių susilaukta apie 40 iš Mančes
terio ir apylinkių. įvadinį žodį tarė 
ramovėnų reikalų vedėjas V. Berna
tavičius, visus dalyvius pakviesdamas 
prie E. Barauskienės, E. Murauskie
nės ir A. Bernatavičienės paruoštų 
stalų. Vaišių metu buvo pagerbtas 
pensijon išeinantis ramovėnų pirm. 
K. Murauskas. Ramovėnai jam įtei
kė piniginę dovaną, o V. Kupstys — 
kardą kaip buvusiam Lietuvos kava
leristui. Sveikino ir už visuomeninį 
darbą dėkojo organizacijų atstovai. 
Sėkmės Mančesterio ramovėnams 
linkėjo klubo pirm. V. Kupstys, D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Man
česterio skyriaus pirm. A. Jalovec- 
kas, kun. V. Kamaitis, neseniai grį
žęs iš viešnagės Kanadoje, skautų 
vardu — A. Jakimavičius. Padėkos 
žodį už dovanas ir linkėjimus tarė 
ramovėnų pirm. K. Murauskas.

Vokietija
IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTE

RONŲ BENDRIJOS kunigų ir pa
sauliečių veikėjų suvažiavimas rug
sėjo 11-15 d. d. įvyko šiaurinės Vo
kietijos Bad Segesbergo mieste, 
Evangelikų Akademijos patalpose. 
Suvažiavimui vadovavo Pasaulio Liu
teronų Sąjungos vokiečitf komiteto 
įgaliotinis kun. dr. E. Eberhardas iš 
Stuttgarto. Dalyvių susilaukta 33 — 
15 latvių, 8 estų, 7 lietuvių, 2 lenkų 
ir 1 vengro. Lietuvių grupę sudarė: 
senjoras kun. A. Keleris iš Breme
no, garbės senjoras kun. A. Gelži- 
nius iš Braunschweigo, vicesenjoras 
kun. J. Urdzė iš Bonnos-Bad Godes- 
burgo, kun. M. Klumbys iš Barntru- 
po, reikalų vedėjas F. Šlenteris iš 
Bremeno ir kun. Fr. Skėrys su žmo
na iš Mannheiino. Lietuvių evangeli
kų liuteronų pastoracijoje V. Vokie
tijoje šiuo metu dirba tik keturi ku
nigai, kurių trys jau yra pensininkai. 
Jokio dvasiškių prieauglio neturi ne 
tik lietuviai, bet ir vengrai su len
kais. Jo labai norėtų susilaukti lie
tuvių evangelikų kunigų grupė. Ji 
taipgi pageidauja, kad vienintelis 
evangelikų žurnalas “Svečias” pasi
rodytų reguliariai ir nevėluotų, kaip 
kad būdavo lig šiol. Lietuviai kuni
gai suvažiavime padarė pranešimus 
apie savo veiklą. Ypač įdomus buvo 
kun. J. Urdzės skaidrėmis iliustruo
tas pranešimas apie jo viešnagę so
vietų okupuotoje Lietuvoje š. m. 
rugpjūčio 16-26 d. d. Ten jam teko 
dalyvauti iškilmingose pamaldose ir 
kapinių šventėje Alkiškiuose, kur 
buvo suvažiavę apie 600 tautiečių iš 
įvairių vietovių. Po 37 metų kun. J. 
Urdzė vėl susitiko su savo buvusiais 
parapijiečiais. Suvažiavimo metu bu
vo surengta ekskursija jo dalyviams 
į saloje įsikūrusį Luebecko miestą, 
šiuo metu turintį 230.000 gyventojų.

Šveicarija
DR. ALBERTO GERUČIO straips

nį apie nepriklausomos Lietuvos 
diplomatų veiklą užsienyje spalio 4 
d. laidoje paskelbė Šveicarijos Rytų 
Instituto Berne kas dvi savaites lei
džiamas laikraštis “Zeitbild”. Paska
ta šiam straipsniui buvo aštuoniasde
šimtasis Lietuvos diplomatijos šefo 
S. Lozoraičio gimtadienis rugsėjo 5 
d., kukliai atšvęstas Romoje. Straips
nis iliustruotas Lietuvos žemėlapiu 
ir Lenino paminklu Vilniuje. Para
šai po juo teigia: “Jį čia pastatė vo
kiečiai”. Dr. A. Gerutis primena 
skaitytojams gėdingą A. Hitlerio ir 
J. Stalino sandėrį II D. karo išvaka
rėse, kurio dėka Estija ir Latvija 
buvo atiduotos Sovietų Sąjungai, o 
kiek vėliau A. Hitleris pardavė J. 
Stalinui ir Lietuvą.



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 veiklą
• 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
IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą

RINKIM Al
ni. lapkričio 26 dieną 

visose Kanados Lietuvių 
Bendruomenės apylinkėse.

Kandidatų sąrašas uždaromas š.m. lapkri
čio 11d. 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.

i

Visą Kanados lietuvių jaunimą -rr t tq 
kviečiame ir raginame dalyvauti! JvJL/J O

DAVID 
SMITH 
padarys musų miestųI 
iškiliu, turinčiu stipria 

bendruomenę

Norandos vario kasyklose
Prieš tris dešimtmečius Kanados kasyklose — darbai ir nuotykiai

S. ŠETKUS
1949 m. balandžio pradžioje 

baigiasi sutarties laikas su “Ca
dillac" aukso kasykla, bet nie
kas iš naujųjų ateivių nejuda iš 
vietos. Kur keliauti, kas laukia? 
Nors atlyginimas labai menkas, 
bet kasykla aiškina, jog niekur 
geriau nebus; mokės kiek dau
giau, bet paleis kada norės, o 
kasykloje darbas pastovus. Ap
sisprendžiame likti dar kuri lai
ką. žmonės čia draugiški, pap
rasti, retas kuris metasi į pini
gų taupymą.

Žmonos, neseniai atvykusios 
iš Vokietijos, galvoja kiek ki
taip. Pravargusios karo gyveni
mą jos svajoja apie geresnį įsi
kūrimą naujoje žemėje, o to pa
siekti su turimomis pajamomis 
nėra jokios vilties. Reikia jieš- 
koti didesnio uždarbio. Kol ap
sisprendžiame, praeina daugiau 
kaip metai, bet apsisprendžia
me. Norandos kasykla moka žy
miai daugiau — kodėl ten ne
pamėginti laimės? Pamėginam 
ir pasiseka. Gaunu darbą vėl pa
viršiuje prie mašinų.

Norandos vario kasykla — 
viena pačiu didžiausiu visame 
pasaulyje, tad ir mašinos-grūs- 
tuvai čia mamutiškos. Malūne 
dirbu ne vienas, bet 15 žmonių 
grupėje, kuri išskirstyta įvai
riuose augštuose, bet vieno dar
bas priklauso nuo kito. Kuriam 
nors sustojus ar kam sugedus, 
blykčioja spalvoti signalai, ro
dydami nutraukti darbą visur. 
Vieno žmogaus-operatoriaus

neapdairumas gali užversti uo
lienomis visą skyrių, kurio atka- 
simas būtų didelė gaišatis ir dar 
didesnis darbas.

Svarbiausia mano mašina — 
beveik tikras garvežys, važinė
jantis nuo vieno iki kito salės 
galo ant geležinkelio bėgių. 
Garvežys tempia platų diržą, si- 
jojanti sutrupintas uolienas. 
Apatinėje salėje sietus prižiūri 
jaunas lenkas, buvęs gen. An- 
derso karys, kaip vėliau paty
riau, apdovanotas visa eile ka
riškų pasižymėjimo ženklų. Ty
lus ir nekalbus, kaip siena. Pra
ėjo daug laiko, kol jį prisijauki
nau išklausyti lietuvių pažiūros 
į buvusios Lenkijos politinius 
klystkelius, privedusius prie 
Rytų Europos žlugimo.

Dar įdomesnis yra 100 pėdų 
gylyje dirbąs kitas operatorius 
— sovietų kapitonas, buvęs tan
kų dalinio vadas. Kartą nusilei
dęs į jo skyrių, užtinku jį sakant 
griausmingą prakalbą ir kei
kiant sovietų valdžią bei jų 
santvarką taip, kad net plaukai 
šiaušėsi. “Krovopejci ” — krau
geriai — šaukia jis.

Nenoromis paaiškina priežas
tį: karo metu netoli Berlyno 
priglaudė prie savo dalinio apie 
20 rusų karių, buvusių vokiečių 
nelaisvėje. Vadovybei pasakė, 
kad jie seniai kovoja jo daliny. 
Vienas jų po karo išdavė. Vos 
pabėgo iš Berlyno, palikęs žmo
ną ir dvejų metų sūnų Grigori
jų. Abu pastaruosius sovietai iš
gabeno atgal į Rusiją. Tai to sū-

Visi Toronto 
ANTROJO 
RAJONO 
lietuviai 
lapkričio 13 d. 
savivaldybiniuose 
rinkimuose 
balsuokite 
už politinių 
mokslų

prof. Tony RUPRECHT, 
kuris geriausiai pažįsta mus ir supranta mūsų reikalus 
bei padėtį. Tokį žmogų išrinkę, turėsime miesto tary
boje savo atstovę. Rėmėjų grupė

naus jis ir negali užmiršti.
Apie Lietuvą jis irgi turi sa

vo nuomonę. “Gėda užgrobti to
kią garsią istorinę šalį!” — sa
ko jis. Estija, Latvija jam ne
svarbu, bet per amžius garsi 
Lietuva! Vasario 16 dieną jis su
rengė man staigmeną: atvykęs 
į darbą anksčiau, papuošė gar
vežį lietuviškom vėliavėlėm! . .

Nuo tada ir susidraugavome. 
Turėdamas laiko, nueinu į apa
čią. Sėdame kur ant suolo ir kal
bamės. Nors angliškai jis nemo
ka nė žodžio, bet darbą čia gavo 
kaip mechanikos inžinierius; ži
noma, kaip ir kiti tokie, gauna 
paprasto darbininko atlyginimą. 
Dėkingas, kad gavo šį darbą, ku
ris kartais irgi gali būti pavo
jingas, nors šios kasyklos įrengi
mai pirmos rūšies.

Jam tenka kontroliuoti palu
by esančias geležines grotas, 
kai iš požemių atkeltos uolienos 
atsimuša į šias grotas, sunku jas 
bepakelti. Jei grotos atviros, tai 
vandeny pažliugusios uolienos 
gali Jštikšti po visą koridorių. 
Jei taip atsitiktų mums besė
dint, jis nurodo pulti už geleži
nių kolonų. “Taip, kaip bom
barduojant”, — sako jis, rody
damas geležinius dantis ir šyp
sodamasis išvargusiu, inkštiruo- 
tu veidu. Yra ir kitas pavojus — 
tai galinčios prasiveržti dujos. 
Nuo jų žuvęs prieš jį dirbęs 
prancūzas. Kitas išsigelbėjęs. 
užšokdamas ant einančio į vir
šų diržo.

Laikas nuo laiko aplankau ir 
kituose skyriuose dirbančius 
operatorius, ypač labai draugiš
ką ukrainietį Lyo. Tai seniau
sias darbininkas. Gimęs ir au
gęs Kanadoje. Turi netoli No
randos ūkelį. Porą karvių, porą 
kiaulių, traktorių. Vis dar jieš- 
ko, kaip ir jo tėvas, brangiųjų 
metalų. Panašus prospektorius 
suradęs ir Norandos vario lo
bius. šalia vario, čia yra aukso 
ir net sidabro. Jis tvirtai tiki, 
kad ir jis ką nors suras. Tuo tar
pu gyvena visiškai apleistoje ap
linkoje, nežinia kur išleisdamas 
uždarbį. Neturiu automobilio, 
tai jis vežioja mane iš darbo ir 
atgal, nesiduodamas įsiūlyti nė 
cento.

Lyo ūkelyje prieglaudą randa 
ir “drifteriai”. Tai ypatinga ka- 
syklininkų rūšis, gyvenanti su 
ta diena, nes jų darbas pavojin
giausias. Jie pirmieji rausiasi į 
gelmes. Gauna daug, bet rizi
kuoja gyvybe. Viską praūžia iki 
cento taip, kad neretai nebeturi

DAVID 
DAVID

DAVID 
DAVID 
DAVID

DAVID

SMITH 
SMITH

SMITH 
SMITH 
SMITH

SMITH

DAVID SMITH

Ukrainiečių kilmės lietuvių bičiulis

Bin Boytchuk 
kandidatuoja j 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"

Informacijos ir kitais reikalais 
kreiptis j rinkiminę būstinę:

Visi lietuviai pirmoje apylinkėje 
lapkričio 13 balsuokite už

BOYTCHUK, william X
Campaign H.Q., 3016 Dundas St. W., Toronto, Ontario Tel. 766-1141

Reguliuos mokesčius ir vengs perdidelių išlaidų

Skatins nuosaikų augimų, kad būtų darbų, ir padarys 
miestų klestinčiu

Stengsis pašalinti nereikalingas biurokratines kliūtis

Rūpinsis išlaikyti stiprių miesto bendruomenę

Stengsis integruoti, o ne asimiliuoti mūsų bendruomenę, 
kad kiekvienas gyventojas, kas jis bebūtų, didžiuotųsi esųs 
kanadietis ir lietuvis

Rūpinsis atleisti nuo turimos nuosavybės mokesčių 
bendruomenės centrus, kad jie ir toliau klestėtų bei 
tarnautų savo žmonėms

Myli Torontu ir laukia jūsų balso, kad galėtų ir toliau 
kovoti už mūsų problemų išsprendimų

DAVID SMITH MAYOR X
kur prisiglausti. Dar “Cadillac” 
kasykloje teko sutikti porą to
kių lietuvių. Abu atvykę dar 
prieš karą. Buvę visur Ameri
koje ir Kanadoje, kur tik prade
damos naujos kasyklos, kur tik 
reikia raustis į žemių gelmes. 
Abudu nesukalbami, niekad ne
maną vesti, pirmieji pradėti peš
tynes. Iš manęs pasiskolinę 
tris dolerius dingo nežinia kur.

Bene įdomiausia mūsų grupės 
figūra — tai “bosas” Harry 
Watson. Už kasyklos ribų — 
angelas, o kasykloje — tikras 
velnias — kimba ir kimba prie 
kiekvieno operatoriaus. Užkri
tęs kur už griozdo, seka viena 
akimi. Sučiuptas tą darant, at
siprašinėja. Tai gimęs “bosas”. 
Net po to, kai mūsų grupė 1951

m. pasiekė Norandos kasyklos 
uolienų sumalimo rekordą, bu
vo paskelbta vietos laikraštyje.

Pagaliau nusibosta ir ši ka
sykla. Ateina gandas, kad vyrai 
Toronte, Montrealyje uždirba 
žymiai daugiau ir dirba puikiau
siose sąlygose. Gali išsinuomoti 
tikrus butus, eiti į restoranus, 
teatrus.

Žmona tačiau galvoja apie 
“žydintį Niagaros kraštą sodais, 
pilnais persikų ir vynuogių”. 
Taip rašė laiške viena jos drau
gių. Už pusę santaupų nusiper- 
kame didelį, seną, su dviem ra
tais prie šonų “biuiką”, kuris 
sugriuvo tik parvažiavus namo. 
Kimbame taisyti visi lietuviai, 
buvę kada nors prie automobi
lio. Vienas tačiau — buvęs tik

ras mechanikas. Beveik perdir 
bame motorą, naudodami dildę, 
reples ir atsuktuvą. Užvedame! 
Sudiev kasyklos, sudiev drau
gai — mes į naują gyvenimą! 
Tik širdį skauda: dar vis ne į 
Lietuvos gyvenimą. . .

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiikq duonq. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

All Languages Service

Vertėjai raštu ir žodžiu per 60 kalbų 
Suite 1105, 67 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1J8 

Tel. 361-0303

TORONTO MIESTAS
SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI 
1978 M. LAPKRIČI013 DIENA 

PRANEŠIMAS RINKIKAMS
Rinkikai yra prašomi balsuoti prieš 5 v.p.p., kad būtų 
išvengta susigrūdimo rinkiminėse būstinėse. Nelau
kite paskutinių valandų (5 v.p.p. iki 8 v.v.), nesuvė
linkite balsų skaičiavimo.

BALSUOKITE ANKSTI!
BALSAVIMO VALANDOS: 11 V.R. IKI 8 V.V.

JEIGU PAKEITĖTE GYVENAMĄJĄ VIETĄ po 1978 
m. spalio 27 d., Jūsų pavardės nebus rinkikų surašė 
naujoje vietoje. Dėlto negalėsite balsuoti pagal nau
jų adresų. Turėsite balsuoti pagal savo buvusių gy
venvietę.

Rinkikai prašomi įsidėmėti rinkiminės būstinės ad
resų, pažymėtų ant atvirlaiškių, kurie yra siunčiami 
visiems rinkikams, nurodant kur balsuoti.

ROY V. HENDERSON, 
miesto raštvedis ir 
balsavimo pareigūnas 1978 m. lapkričio 9

TORONTO MIESTAS
SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI 

PRANEŠIMAS
DARBDAVIAMS

Rinkimai įvyks paprastų darbo dienų, būtent, 1978 
m. lapkričio 13. Kad niekas nebūtų sukliudytas bal
suoti rinkimuose, DARBDAVIAI YRA MALONIAI 
SKATINAMI daryti visa, kad jų darboviečių tarnau
tojai galėtų balsuoti.

Pakeistojo savivaldybių rinkimų įstatymo (1977) 49 
(2) (3) straipsnis sako:

49 — (2) Ten, kur dėl darbo valandų tarnautojas, 
turįs teisę balsuoti, neturi trijų ištisinių 
valandų balsavimui, kai rinkiminės būs
tinės yra atidarytos balsavimo dienų, — 
jo darbdavys savo nuožiūra turi duoti 
tarnautojui tris ištisines valandas, rei
kalingas balsavimui.

(3) Iš tokio tarnautojo atlyginimo darbda
vys negali atskaityti arba reikalauti 
baudos už nebuvimų darbe darbdavio 
skirtu laiku balsavimui.

Balsavimo valandos — nuo 11 v.r. iki 8 v.v.

ROY V. HENDERSON, 
miesto raštvedis ir 
balsavimo pareigūnas 1978 m. lapkričio 9 d.



Tylieji 
didvyriai

AL. GIMANTAS
Dvi savaites teko prasėdėti 

apskrities kriminalinio-civilinio 
teismo prisiekusiųjų arba, kaip 
čia vadinama, "jury” sudėtyje. 
Belaukiant pašaukimo atskirom 
bylom, “juristams” yra du ats
kiri kambariai (rūkantiems ir 
nerūkantiems), su patogiomis 
kėdėmis, spalvotu televizoriu
mi, radijo aparatu, knygų, laik
raščių ir žurnalų lentyna, su ka- 
vos-arbatos staliuku ir t. t., kad 
tik tas laukimo metas būtų 
bent kiek trumpesnis ir malo
nesnis. Yra dienų, kai iš viso 
nesi šaukiamas teismo salėn, o 
kitą kartą lieki įstrigęs kurion 
bylon net ir keletą dienų. Štai, 
vienas pažįstamas tik vienos by
los procese išsėdėjo tris su pu
se savaitės!

Teisme niekas neskuba, gana 
ilgos pertraukos priešpiečiams, 
atidėjimai bylų svarstyme, tad 
užtenka laiko ir visokiausiems 
apmąstymams. Štai, kartą besi
klausant advokatų ginčų, gal 
net kiek pakeltos vaidybos, kaž
kaip mintys nuklydo į lietuviš
kąjį gyvenimą, į mūsų pačių pil
kuosius didvyrius, perėjusius 
sovietinius teismo procesus, ka
lėjimus, koncentracijos stovyk
las, trėmimus. Mintyse nejučio
mis ėmiau lyginti sovietinę ir 
anglosaksinę teisminę sistemą, 
kurių, atrodo, net ir nėra kaip 
lyginti, nes skirtumai tokie žy
mūs, dideli ir gilūs, kad betkoks 
lyginimas darosi beprasmis. Tie
sa, kaikurių mūsų disidentų 
nuomone, tam tikro pagerėji
mo, šiokių tokių pragiedrulių 
jau galima įžvelgti ir anoje teis
minėje rutinoje, jaučiamos kai- 
kurios pastangos bent kiek pri
silaikyti teisminių normų, vei
kiančių ir pilnai galiojančių 
įstatymų. Ir tai jau yra vis šis 
tas ar bent pirmi žingsniai ge
resne linkme.

įdomus ir dar vienas reiški
nys, gana ryškiai matomas susi
tikus ir pasikalbėjus su iš ana
pus išleistais ir čia atvykusiais 
tautiečiais, kurie buvo kalinti, 
paniekinti archipelagų košma
re. Negali piktintis tais, kurie 
keikia savuosius kankintojus, 
vadina visokiausiais, kartais net 
ir nešvankiais vardais (to jie 
nusipelnė), bet turi stebėtis tais, 
kurie, nemažiau už kitus išken
tėję, neatsiliepia nė vienu piktu 
žodžiu apie tuos, kurie juos iš
tisus dešimtmečius kankino, 
niekino, tiesiog gyvus iš lėto žu
dė. .. Nesupranti, stebiesi tokių 
tikrų didvyrių tvirta laikysena, 
beveik prašokančia krikščioniš
kas normas, ir jauti, kokie dideli 
žmonės, kokios didžios asmeny
bės turi būti tie mūsų tautiečiai, 
kurie dabar, net ir visas sąlygas 
turėdami, nebando niekinti sa
vo priešų. . . Juk tai maždaug 
lygu atsukimui antrojo skruos
to kankintojui. . . Matai prieš 
save asmenį, 17 metų ten kalin
tą ir niekintą, nekaltai nuteistą, 
kuris be jokio piktumo ar pagie
žos prisimena, kalba, liudija be 
paniekos ar keršto žymės. Toks, 
gerbiamieji, ne viena galva,! bet 
turbūt visu šimtu galvų yra 
augštesnis už daugelį mūsų pa
čių, kurie taip greit pajėgiam 
susierzinti, jieškom visokiausių 
priešų savo pačių tarpe, užmirš
tame pagrindinius krikščioniš
kojo gyvenimo principus, kelda
mi tik save, pripažindami tik 
savąją tiesą, pasiruošę jei ne 
kumštimis, tai bent piktais žo
džiais stoti kovon prieš savo ar
timą. . . Tai ne didvyrių kelias!

Atsiųsta paminėti
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNY

ČIOS KRONIKA, IV tomas, apiman
tis 23-31 numerius, išleistus 1976-78 
m. Tiražas — 5.000 egz. Viršelis ir 
iliustracijos — seselės Mercedes. 476 
puslapiai. Kaina: minkštais viršeliais 
— $4, kietais — $6. Išleido 1978 m. 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
koms Leisti Sąjunga, 6825 So. Tai- 
man Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

J. Venclova, INDOEUROPIEČIŲ 
PROTĖVYNĖ SENOVINĖJ LIETU
VOJ. 54 psl. minkštais viršeliais. Či
kaga, 1978 m. “Tėviškėlės” leidinys. 
Autoriaus adresas: J. Venclova, 4447 
So. Fairfield Ave., Chicago, Ill. 
60632, USA.

MITTEILUNGEN AUS BALTI- 
SCIIEM LEBEN Nr. 2, Juni 1978. 
Baltiečių žurnaliukas vokiečių kal
ba, leidžiamas Baltiečių Draugijos 
V. Vokietijoje. Gaunamas pas sekr. 
Adam Gruenbaum, 8000 Muenchen 
2, Lessingstr. 5, W. Germany.

J. Venclova, LIETUVIAI ŽILOJ 
SENOVĖJ. Čikaga, 1978 m. 94 psl. 
minkštais viršeliais. Kaina nepažy
mėta. Leidėjas — Mykolas Morkū
nas. Spausdino jo spaustuvė, 3001 
West 59th St., Chicago, Ill. 60629, 
USA. Autoriaus adresas: J. Venclo
va, 4447 So. Fairfield Ave., Chicago, 
Ill. 60632, USA.

Amerikos Lietuvių Fondo vadovybė: iš kairės pirmoje eilėje — sol. St. Baras, M. Remienė, dr. G. Batukas, dr. 
A. Razma; stovi — P. Želvys, J. Kučėnas, K. Barzdukas, A. Juodvalkis, K. A. Girvilas; trūksta S. Kuprio ir dr. M. 
Vyganto. Amerikos Lietuvių Fondas jau turi sutelkęs 1,5 mil. dol. ir kasmet gauna per $100.000 palūkanų, kurias 
paskirsto kultūriniams lietuvių reikalams Nuotr. V. Noreikos

Lietuvos laisvinimas svarstytose
Kanados Lietuvių Be

Atskirai tenka paminėti sim
poziumą Lietuvos laisvinimo te
ma. Nors jis įvyko 1978. X. 14 
KLB tarybos suvažiavimo rė
muose, tačiau išsiskyrė iš eina
mųjų reikalų svarstymo savo 
temos visuotinumu bei platumu 
ir savo forma. Už stalo susėdo 
simpoziumo nariai — VLIKo 
atstovas J. Valaitis, PLB pirm. 
V. Kamantas, JAV LB pirm. A. 
S. Gečys ir KLB pirm. J. R. Si
manavičius.

Pirmininkaujant inž. J. Da
niui, pirmuoju prabilo J. Valai
tis. Pasak jo, iš Baltijos valsty
bių geriausia padėtis esanti Lie
tuvos. Joje reiškiasi ir stipriau
sias priešinimasis okupacijai. 
VLIKas esąs Lietuvos valstybin
gumo apraiška bei tęsinys užsie
nyje. Salia jo išeivijoje dirba ir 
kiti veiksniai. Kartais stokoja
ma sutarimo, bet perdidelė 
centralizacija taip pat nebūtų 
naudinga. VLIKas esą sėkmin
gai dirba jau 30 metų, ypač in
formacijos srityje kitataučiams, 
bet apie savo darbus permažai 
kalba. Artimoje ateityje numa
tyta išleisdinti anglų k. knygas 
apie nacių ir komunistų tautžu- 
dystę Lietuvoje.

V. Kamantas skatino stiprin
ti Lietuvos laisvinimo darbą, 
nes laikas veikia mūsų nenau
dai. I tą darbą reikia jungti vi
sas turimas jėgas. PLB daly
vavimas tame darbe pasirodė 
naudingas visoje eilėje kraštų 
— Australijoje, JAV-se, Kolum
bijoje, Kanadoje... Ypač rei-

Daugiaveidė krašto konferencija
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

viešbutyje įvyko pokylis, kurio 
metu ilgą kalbą pasakė daugia- 
kultūrių reikalų min. N. Cafik, 
išdėstydamas optimistines savo 
mintis apie daugiakultūrišku- 
mo ateitį Kanadoje.

Maratoninės pagerbtuvės
Spalio 28 d. Otavos ukrainie

čių profesijonalų ir verslininkų 
sąjunga “Skyline” viešbutyje 
suruošė pagerbtuves sen. P. Yu- 
zykui 15 metų senatoriavimo su
kakties proga. Šis renginys ne
buvo minėtos daugiakultūrės 
konferencijos dalis, tačiau ja
me dalyvavo ir keletas konfe
rencijos dalyvių. Pagerbtuvės 
buvo pavadintos “kepintuvė- 
mis” (roasting). Ilga eilė kalbė
tojų humoristinėmis kalbomis 
“kepino” sukaktuvininką iki 
1.30 v. r. (pradėjo 7.30 v. v.). 
Raštu sukaktuvininką sveikino 
KLB krašto valdyba, žodžiu 
sveikino Kanados Baltiečių var
du kun. Pr. Gaida. Sen. P. Yu- 
zykas padėkojo įvairiomis kal
bomis, jų tarpe ir lietuvių.

Baigiamasis posėdis
Daugiakultūrės konferencijos 

dalyviai, atlikę seminarų dar
bus, spalio 29 d. susirinko bai
giamajam posėdžiui “Chateau 
Laurier” viešbučio salėje, čia 
įdomius pranešimus kolektyvi
niu būdu padarė jaunimo semi
naras, pasirodęs net keliomis 
grupėmis. Viena jų buvo sukū
rusi net Kanados vienybės dai
ną, kurią padainavo po prane
šimo. Kita grupė savo praneši
mą užbaigė sveikinimu įvairio
mis kalbomis. Viena mergaitė 
pasveikino dalyvius lietuviškai, 
sakydama “labą dieną”. Vėliau 
paaiškėjo, kad tai Sharlene 
Van Vlymen iš Thunder Bay, 
Ont. (jos motina — lietuvė, Ma- 
tušaitytė).

Taip pat pranešimus padarė 
kitų seminarų vadovai, perskai
tydami priimtas rekomendaci

druomenės tarybos suvažiavime 
kia taikliai naudotis konkre
čiomis situacijomis. Aukų skirs
tymas, kuris kelia nesutarimą 
viršūnėse, paliktinas aukotojų 
pasirinkimui.

A. S. Gečys papasakojo apie 
JAV LB vadovybės posūkį, pa
darytą prieš 7-rius metus Fila
delfijoje, įsijungti ir į politinę 
veiklą. Per tą laiką buvo pada
ryta daug sėkmingų žygių įvai
riose institucijose Lietuvos lais
vinimo reikalu. Buvo kreiptasi 
net ii- į Kiniją. Kasmet išlei
džiama knyga "The Violations 
of Human Rights in Lithuania”. 
Leidžiamas laikraštis “Bridges” 
lietuviškai nekalbantiems tau
tiečiams. Rengiamas spaudai dr. 
T. Remeikio veikalas “Dissent 
in Lithuania”, dr. R. Silbajorio 
— apie kultūrinę tautžudystę 
Lietuvoje, V. Rastenio vadovas 
vykstantiems į pavergtą Lietu
vą, dr. Br. Kaslo dokumentaci
ja apie Lietuvos okupaciją 
prancūzų kalba. Tam esą rei
kia daug lėšų, kurių sutelkimas 
yra būtinas. Kadangi JAV Lie
tuvių Bendruomenė vykdo Lie
tuvos laisvinimo darbus, tai tu
ri teisę ir kreiptis į visuomenę, 
prašydama tam reikalui aukų 
Vasario 16 ar kitomis progo
mis.

J. R. Simanavičius papasako
jo apie Kanados baltiečių poli
tinę veiklą: baltiečių vakarus 
parlamento rūmuose, demonst
racijas, ruošiamą pareiškimą 
Jungtinėm Tautom, leidinį “The 
Violation of Human Rights”, 

jas. Min. N. Cafik pareiškė, kad 
vyriausybė atsižvelgs į tas reko
mendacijas, bet pabrėžė, kad 
dalis tų rekomendacijų esan
čios nerealios, kaikurios prieš
tarauja viena kitai arba nepa
kankamai išgvildentos, nes ne
turėta pilnų duomenų. Visiems 
padėkojęs už dalyvavimą bei at
liktus darbus, ministeris užbai
gė konferenciją.

Aplamai, daugiausia kritikos 
konferencijoje susilaukė CBC 
televizija bei radijas, spauda, 
švietimas, kultūrinės instituci
jos, nes permažai dėmesio krei
pia į daugiakultūrę Kanados 
tikrovę. Per pastaruosius 7 me
tus šioje srityje padaryta nema
ža pažanga, bet dar daug kas 
lieka padaryti. Angliškoje ir 
prancūziškoje Kanados visuo
menėje tebėra nemaža tylaus 
abejingumo ir net atviro pasi
priešinimo.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti

Sifts International *Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424 

f, SUSIDOMĖKITE
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: jst. tel. (904) 258-1330 nemokamai, 
prašant "Out of state toll free" 1-800-874-4464 arba 
Adolfo Andrulio rez. 7 Talo Circle, Port Orange, Fla. 32018.
Tel. (904)-761-3625.

įvykęs simpoziumas
kurio speciali laida (500 egz.) 
spausdinama KLB vardu. Sis 
leidinys nemokamai išsiuntinė
jamas Kanados politikams. 
Siems darbams trūksta lėšų. 
Dėlto KLB valdyba ir kreipiasi 
į visuomenę aukų Vasario 16 
proga, nes tai Lietuvos laisvini
mo darbų dalis.

Klausytojai pateikė keletą 
klausimų. Vienas jų buvo apie 
lietuvių-žydų santykius. J. Va
laitis paaiškino, kad VLIKo nuo
mone į tą klausimą reikia žiū
rėti racionaliai, nepasiduoti 
jausmams. Tuo klausimu PLB 
seime buvo priimtas geras nu
tarimas, skatinantis telkti ati
tinkamą dokumentaciją. A. S. 
Gečys pareiškė: okupuotos Lie
tuvos tautiečiai pageidauja ne
aštrinti santykių su žydais, 
nes ten jie esą vieni kitiem 
reikalingi.

Tremties vyriausybės klausi
mu VLIKo atstovas J. Valaitis 
pareiškė, kad atsakymo tuo tar
pu nėra. Dr. A. Štromo siūlymas 
esąs studijuojamas. VLIKo pir
mininkas dr. K. J. Valiūnas tuo 
reikalu lankėsi Romoje pas Lie
tuvos diplomatijos šefą St. Lo
zoraitį net du kartus. Kol kas 
manoma, kad tremties vyriausy
bės sudarymas pilna forma 
vargu ar būtų visais atžvilgiais 
naudingas.

Buvo iškeltas ir politiniams 
kaliniams Lietuvoje bei Sov. 
Sąjungoje paramos klausimas, 
bet atsakymo nebuvo. Esą šis 
reikalas tebėra studijuojamas.

Lietuvių dalyvavimas
šioje konferencijoje dalyvavo 

apie 120 įvairių tautybių jau
nuolių. Gaila, kad Toronto lie
tuvaitė, kuri buvo kviesta, ne
galėjo dalyvauti ir lietuviams 
atstovauti. Tarp jaunimo prane
šėjų pasirodė p-lė Survila. De
ja, tai buvo gudė. Padėtį išgel
bėjo p-lė S. Van Vlymen, pasi
sakiusi esanti lietuvių kilmės ir 
kalbėjusi lietuvių vardu. Be to, 
konferencijoje dalyvavo Elzbie
ta Szalowski-Kaveckaite iš To
ronto, Rūta Danaitytė iš Mont- 
realio (ji yra nuolatinė valsty
bės sekretoriato tarnautoja Ota
voje) ir Birutė Bogušytė, dir
banti valstybinės bibliotekos et
nines spaudos skyriuje Otavoje. 
KLB krašto valdybai atstovavo 
kun. Pr. Gaida, “TŽ” redakto
rius, buvęs daugiakultūrės Ka
nados tarybos nariu dvi kaden
cijas (šešerius metus). Dl.

N. ir J. VAZNELIŲ
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Pastabos pogrindžio
Politinių kalinių šalpos fondas
Jau keletą metų Tarybų Są

jungoje veikia Aleksandro Sol- 
ženicino įkurtas politinių kali
nių ir jų šeimų šalpos fondas. 
Fondas teikia materialinę para
mą visiems asmenims, tarp jų 
ir lietuviams, kurie Tarybų Są
jungoje nuteisti arba ištremti 
už savo įsitikinimus.

Iki 1977 m. pradžios, t.y. iki 
jo arešto, Fondo tvarkytoju bu
vo Aleksandras Ginzburgas. 
Šiuo metu Fondo tvarkytojais 
yra maskviečiai Irina žolkovs- 
kaja-Ginzburg (A. Ginzburgo 
žmona) ir T. Chodorovič.

Fondas teikia nuolatines pa
šalpas iki 30 rublių kas mėnesį 
šiais atvejais:

— politiniams kaliniams;
— vargstančioms politinių ka

linių šeimoms, kuriose yra ne
pilnamečių vaikų;

— senyvo amžiaus buvusiams 
polit. kaliniams.

Be to, dar gali būti suteikia
mos vienkartinės pašalpos to
kiais atvejais:

— asmenims, vykstantiems 
pasimatyti su politiniais kali
niais į lagerius arba su trem-
tiniais — iki 100 rublių;

— paleistiems iš lagerių poli
tiniams kaliniams įsikurti — 
iki 300 rublių.

1977 metais Fondas sušelpė 
daugiau kaip dešimt lietuvių 
kalinių ir jų šeimų. Tam reika
lui išleista apie 2500 rublių.

Šiuo metu Permės, Mordovi
jos ir kituose lageriuose, trem
tyje ir saugumo tardymo kalė
jime yra apie 60 politinių kali
nių iš Lietuvos. Fondas bus dė
kingas visiems geros valios žmo
nėms, kurie, vadovaudamiesi 
gailestingumo ir užuojautos 
jausmais, padės Fondui išaiš
kinti visus kalinius ir jų šeimas, 
kuriems reikalinga materialinė 
parama.

Fondas nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie iš artimo meilės 
ir žmoniškumo savo asmeninė
mis santaupomis padeda Fon
dui.

Ovacijos Stalinui...
Š.m. vasario 19 d. “Tiesa” at

spausdino platų reportažą apie 
teismo procesą, kurio metu bu
vo teisiamas buvęs zonderko- 
mandos eilinis (1941 m.) Vincas 
Sausaitis. “Teismas nutarė pri
pažinti Vincą Sausaitį kaltu pa
gal Lietuvos TSR BK 62 straips
nio I dalį. Už Tėvynės išdavimą 
jam paskirta augščiausia baus
mė — sušaudymas”.

Apie tą patį laiką viename iš 
rajonų buvo teisiamas Jonas Ši- 
linskas, kaip politinis kalinys

PRIEKAIŠTAI 
DIENRAŠČIUI

Daugiakultūrę Ontario tary
ba dvi spalio mėnesio dienas 
posėdžiavo Toronto universite
to patalpose. Ta proga įvairūs 
fakultetai pateikė savo progra
mas, liečiančias daugiakultūrės 
studijas, o administracijos at
stovė supažindino dalyvius su 
universiteto pastangom padėti 
naujai iš kitų kraštų atvyku
sioms studentams. Vakare Hart 
House patalpose įvyko priėmi
mas tarybos nariams, kuriame 
dalyvavo ir naujasis universite
to rektorius dr. Ham.

Kitą dieną pasikalbėjimui su 
tarybos nariais buvo pakviestas 
“Globe and Mail” redaktoriaus 
pavaduotojas Cameron Smith. 
Tarybos nariai pareiškė nepasi
tenkinimą laikraščiu, kadangi 
nepakankamai dėmesio kreipia 
į didelį skaičių etninių gyven
tojų Toronte ir jo apylinkėse. 
Nors rasiniu atžvilgiu “Globe 
and Mail” laikosi teisingos lini
jos, tačiau laikraštyje neatsi
spindi kitų kultūrų žmonių, gy
venančių Toronte, įnašas į Ka
nados gyvenimą. Redaktorius 
prisipažino, kad jiems sunku iš 
daugelio prisiunčiamų praneši
mų išrinkti tuos, kurie, jų nuo
mone. yra verti paminėjimo bei 
būtų Įdomūs skaitytojams. Ire
na Meiklejohn, kuri yra daugia
kultūrės tarybos narė, paklau
sė, kodėl tokie dideli lietuvių 
renginiai, kaip dainų šventė ir 
sporto olimpiada, sutraukę 
tūkstančius lietuvių iš viso pa
saulio, negavo nė mažiausio pa
minėjimo laikraštyje, nors bu
vo išsiųsta pilna informacija. 
Redaktoriaus nuomone, tokio 
dydžio įvykis turėjo būti ne tik 
paminėtas, bet ir aprašytas. Pa
tarė ateityje žinias siųsti keletą 
mėnesių iš anksto ir ne vienam, 
bet visiems atitinkamų skyrių 
redaktoriams, t. y. m e n o — 
apie dainų šventę, sporto — 
apie olimpiadą, naujienų — 
bendras žinias apie įvykį. Be to, 
labai svarbu bent kartą į savai
tę telefonu priminti ir palaikyti 
ryšius su tom redakcijom. M. 

jau du kartus kalėjęs (iš viso 
apie 15-20 metų). Teismo metu 
prokuroras reikalavo teisiama
jam augščiausios bausmės — 
sušaudymo.

Š.m. vasario 22 d. TSRS gy
nybos ministras D. Ustinovas 
ilgoje savo kalboje pagarbiai 
paminėjo Stalino vardą. Į tai vi
sa Maskvos Kremliaus auditori
ja atsiliepė net 10 sekundžių 
trukusiais plojimais.

Lietuviai mano, kad naujos 
žudynės Lietuvoje ir ovacijos 
Stalinui Maskvoje turi tiesiogi
nį ryšį.

"Lituanistinės bibliotekos” 
spragos

Kultūrinių ryšių su tautie
čiais užsienyje “Tėviškės” drau
gijos laikraštyje 1978 m. kovo 
23 d. nr. 12 (580) pasirodė in
terviu: “Lietuva — skaitanti 
respublika”. Neringa Jonušaitė 
vedė pokalbį su LTSR Ministrų 
Tarybos valstybinio leidyklų, 
poligrafijos ir knygų prekybos 
reikalų komiteto pirmininko pa
vaduotoju Mykolu Požarskiu. 
Kiek čia buvo daug prikalbėta 
knygų skaitymo laisvės klausi-

Si

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 

svečiams, atsilankiusiems į mūsų 25-rių metų vedybinę 
sukakti.

Ačiū Prisikėlimo parapijos klebonui kun. A. Simanavi
čiui, OFM, kun. B. Mikalauskui, OFM, ir kun. B. Pacevičiui 
už iškilmingas Mišias Prisikėlimo šventovėje.

Dėkojame už gausias dovanas ir linkėjimus. Ypatinga 
padėką reiškiame Jonei ir Vytui Vingeliams bei jų dukre
lėms — Viktutei, Ritutei, Mary-Anne ir Bernardui Kušlikiams. 
Ačiū Vyt. Balčiūnui už vakaro programos pravedimą, Vyt. 
Pačkauskui už sukaktuvinį adresą ir salės papuošimą.

Jūsų dalyvavimas ir linkėjimai bei dovanos liks neuž
mirštami visą gyvenimą.

ONA ir BRONIUS VILIMAI

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

Kanados Lietuvių Fondę?
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vėje, Anapilyje, š. m. lapkričio 12, sekmadienj, 
11 v. ryto. Kviečiame visus mūsų šeimos gimines, 
bičiulius, pažįstamus dalyvauti tose pamaldose ar 
bent prisiminti maldose.

Prabėgo metai, prabėgo du, 
prabėgo daug kitų, 
brangus Broniau, Tavo tragiškas žuvimas 
paliko mus be vilčių.

Kaip laivas nuplaukei nuo krantų 
toli, toli ir dingai 
tarp vandenyno bangų.
Palikai mus stovinčius ant kranto 
ir laukiančius grįžtančių laivų 
iš Atlanto.

Liūdintys — žmona ir sūnus

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Oaviiviile ir Eglinton), 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistrižkas darbas, puikūs lietuviiki projektai

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

"Aušroje”
mu, paneigtas knygų badas ir 
pan. N. Jonušaitė neišdrįso pa
klausti, kaip leidžiama lietuvių 
literatūros klasika. M. Požars- 
kis pasigyrė, kad turime spe
cialią “Lituanistinę biblioteką”, 
kurios knygos yra populiarios. 
Tai tiesa. Bet kodėl tokie maži 
“Lituanistinės bibliotekos” lei
dinių tiražai? “Knyga — paš
tu” duoda vienintelį atsakymą 
— neturime. Knygynuose ir su 
žiburiu nerasi tų knygų, kurios 
buvo išleistos mažais tiražais. 
Nebent užsienio lietuviai, gau
dami iš mūsų šias knygas, galė
tų mums atsiųsti ... “Lituanis
tinės bibliotekos” knygų badas 
Lietuvoje didelis. Trūksta M. 
Valančiaus, A. Baranausko ir 
daugelio kitų lietuvių klasikų 
veikalų. Vien J. Šliūpo rinkti
nius raštus (už jų antiklerika
lizmą) galima visur įsigyti, net 
ūkinių prekių parduotuvėse.

Lituanistinės literatūros skai
tytojai nori, kad neliktų spragų 
jų knygų lentynose, kad būtų 
papildomai išleistos nors 10.000 
tiražu nuskriaustų klasikų ir ki
tų rašytojų knygos

“Aušra” nr. 11(51)

AtA 
BRONIUS 

EIDUKEVIČIUS, 

mano vyras ir šeimos tė
vas, žuvo 1968 metų 
lapkričio 12 dienų. 
Jam pagerbti bei prisi
minti dešimtųjų mirties 
metinių proga bus at
našaujamos Mišios Lie
tuvos Kankinių švento



Torontiškio “Aitvaro” aktoriai vaidina Juozo Grušo dramą “Tėvas ir sūnus”. 
Iš kairės: V. Kuprevičiūtė-Jay (advokatė), R. Jonaitienė (liudininkė), S. 
Ramanauskas (tėvas)

Mįslinga narsa gyventi

Kai kaimas ėmė šviesėti
Sėkmingas torontiškio teatro "Aitvaras” pasirodymas 

Ontario teatrų festivalyje
C, SENKEVIČIUS

Teatrinės vaidybos meninin
ku būti nėra lengva. Tai tur
būt viena pačių sunkiausių me
no sričių, kur pasirodymas sce
noje nebegali būti pertaisomas 
ar kuo nors papildomas, kai tuo 
tarpu rašytojas ar dailininkas 
savo kūrybos procese yra visai 
laisvas sustoti, pagalvoti, papil
dyti, tobulinti. Net ir vaidmens 
pakartojimas nebeįmanomas, 
nes kiekviename vaidinime tas 
pats aktorius gali būti kitoks — 
ir būna. Turint galvoje, kad čia 
augusiam jaunimui dargi ir lie
tuviu kalba paspendžia kliūtis, 
labai džiugu buvo 7-tojo tarp
tautinio dramos festivalio eigoje 
spalio 29 d. Toronto St. Law
rence Centre pamatyti torontiš
kį “Aitvarą”, nepirmą kartą ma
tomą, stiprėjantį aktorių sudė
timi ir vaidybine praktika. Šiuo 
išėjimu gausiems žiūrovams pa
rodė gražią iniciatyvą suburti 
daugiau jaunimo.

Juozo Grušo “Tėvas ir sūnus” 
nėra komplikuotas ar sunkiau 
įkandamas veikalas mėgėjų teat
rui, bet visdėlto reikalaująs tam 
tikro pasiruošimo ne tiktai iš
moktus vaidmenis sakyti, bet — 
svarbiausia — vaidinamaisiais 
charakteriais patapti, giliau iš
gyventi situacijas ir persisunkti 
dvasia to meto, kurį autorius 
veikale nori parodyti. Be abe
jonės, jauniesiems aktoriams ši
tai buvo sunkiau pasiekti, kaip 
nelengva yra sukurti istorinį 
personažą, jei permažai pasi
ruošta. /

“Tėvo ir sūnaus” tematika la
bai populiari ir būdinga nepri
klausomos Lietuvos laikotar
piui, kai kaimas ėmė šviesėti ir 
tėvų-gaspadorių autoritetai 
braškėti. Štai čia stambus ūki
ninkas Budrys, linkęs į aiškų 
materializmą, visomis priemo
nėmis, nevisada tiesiu keliu di
dina savo žemes ir tikisi, kad 
vienintelis jo sūnus Karolis stu
dijuos agronomiją ir perims tė
vo turtus. Bet sūnus apsispren
džia pasukti muziko keliu. Iškyla 
aštrus tėvo ir sūnaus konfliktas. 
Išvarytas sūnus po trejų metų 
grįžta ir teisme liudija prieš 
tėvą, kuris žemės pirkime ne
teisėtai pasielgęs su savo netu- 
tingu kaimynu Kybartu. Paty
ręs viešą gėdą ir morališkai ne
betekęs sūnaus, paskelbia šei
mai testamentą, kuriuo visas 
turtas po jo mirties paliekamas 
vienuolynui. Senutė Budrio mo
tina tokio sprendimo nebeatlai- 
ko ir staiga miršta. Tuo bai
giama ši 4 veiksmų drama.

Budrį vaidino scenoje nema
žą patyrimą turįs Stepas Rama
nauskas. Jo tariamas žodis aiš
kus, judesiai tinkami pergyve
nimų reiškėjai. Gal kiek pervie- 
noda tonacija ilgesnėse frazėse. 
Sūnus Karolis — Algis Stankus- 
Saulaitis pasirodė perdaug šal
tas, lyg bejausmis. Sunku įsi
vaizduoti, kad sūnus konflikte 
su tėvu visą laiką galėtų taip 
ramiai ir vienodai, tiesiog stoiš

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

kai išsilaikyti. Juk ir flegmatiš- 
kiausiame temperamente prasi
veržia kokios nors emocijos. 
Tam tikrais atvejais žiūrovai jų 
laukė, bet jis išsilaikė iki galo 
— nė krust, be judesių, be gy
vumo. Bet tarena aiški, lietuvių 
kalba gera. Peršasi mintis, ar 
jis nebūtų buvęs geresnis ku
riame nors kitame vaidmenyje.

Kaimynas Kybartas — Vytau
tas Stuikys visais atžvilgiais la
biausiai įtikinantis, geriausiai 
įsijautęs padėtyje. Jame matei 
pergyvenimus, nors jis tylėjo. 
Gabus scenai, geras aktorius.

Budrienė — Marija Damba- 
rienė sukūrė gana artimą tur
tingo ūkininko žmonos charak
terį. Kaikur prasikišęs dirbtinu
mas, ypač gilesnių pergyveni
mų vietose, šiaipjau negadino 
vaidybinės eigos, ir kuriamas 
charakteris išsilaikė iki galo. 
Senoji Budrienė — Lilė Nak- 
rošienė ir savo kalba, ir laiky
sena buvo tikra, niekuo neper
krauta, natūrali, tarsi gyva anų 
laikų senutė, netikėtai pasimai
šiusi scenoje.

Samdytas Budrio sodininkas 
Janulis — Mečys Abromaitis 
rodėsi kiek nedrąsus savo šne
koje ir judesiuose, kai tuo tar
pu jo duktė Genė — Rasa Drau- 
gelytė buvo visiškai skirtinga 
ir savo vaidmenyje jautėsi sava. 
Ji gera jaunimo atstovė, bet jau 
nebenaujokė scenoje.

Gražus jaunesniųjų būrys: ad
vokatas Jukna — Rimas Kulia- 
vas, kaltintoja Narbutienė — 
Vaida Jay-Kuprevičiūtė, teisė
jas — Petras Šturmas, buvusi 
Budrio tarnaitė Antanaitytė — 
Ramunė Jonaitienė - Sakalaitė 
žiūrovus žavėjo taisyklinga lie
tuvių kalba. Ilgų monologų mo
kymasis yra nepamainoma li
tuanistinio lavinimosi praktika. 
Ramunė Jonaitienė - Sakalaitė 
savo vaidmenyje buvo itin na
tūrali, įdomi ir tikra.

Apskritai, teismo scena, ne
skaitant silpnos ir netikslios bu
taforijos, prabėgo vienodžiau
sia tėkme be sudurstymų, stab
telėjimų ar pasiblaškymų. Teis
mo sekretorius Jonas Dambaras 
labai gerai parinktas ir pasiruo
šęs, savo išvaizda ir laikysena 
buvo neperdėtai tikras.

Vaidinimas visiems gausiems 
žiūrovams paliko labai malonų 
įspūdį. Po jo rateliuose buvo 
šnekama apie tai, kad reikėtų 
dar daugiau suburti jaunimo, 
kuris masiškai šoka ir dainuoja. 
Reikia kalbėti, mokytis gražios 
lietuvių kalbos, tarenos ir vai
dybos. Kad “Aitvaro” vadovė ir 
režisorė Aldona Dargytė - Bysz- 
kiewicz tuo keliu pasuko, reikia 
tik sveikinti ir linkėti geriau
sios ateities. Sunkumai, netiks
lumai, nepramatymai (pergar- 
sus sufleriavimas). žiūrovų pasi
sakymai ar vertinimai (apie vis
ką kalbama, kas viešai rodoma) 
tebūna tik kaip teigiami paska
tinimai — jaunime, mums ver
kiant reikia ir lietuviško teat
ro ...

J. KUZMICKIS

Mūsų literatūra tremtyje lai
kas nuo laiko praturtėja ne tik 
augšto lygio poezija bei novelė
mis, bet ir romanais.

Jurgis Gliaudą (g. 1906. VII. 
4), debiutavęs 1950 m. “Avė 
Amerika!” poezijos rinkiniu, 
vėliau perėjo į romano žanrą. 
1951 m. pasirodęs su premijuo
tu “Namai ant smėlio” romanu, 
ligi šiol yra davęs visą eilę bran
džių to žanro kūrinių, įdomiai 
judindamas gilias šių laikų gy
venimo problemas.

Šiais metais rašytojas, vis te
bedegdamas kūrybine ugnimi, 
mums padovanojo plačios apim
ties “Narsa gyventi” romaną, 
kuriame liečia psichologinį ka
ro veterano lūžį: jam vis dar 
"nenutilo sužeistų vyrų klyks
mai”, “vis nebuvo paaiškinimo, 
kodėl reikia kentėti ir mirti” ir 
jo “dvasinis vienišumas neatsi
ribojo nuo fizinio”.

Romano struktūra
šiandien tvirtinama, kad ro

mano žanre turi aiškiai atsispin
dėti aprašomasis laikotarpis, 
kuris nuolat keičiasi ir evoliu- 
cijonuoja, ir gyvenimiško rea
lizmo tikrovė. Struktūrinę ro
mano visumą, tarsi gyvo orga
nizmo širdies dūžiai, nulemia 
psichologiškai besikeičiančių 
charakterių išsamus pavaizda
vimas. Trumpai kalbant, atitin
kamo laikotarpio fone privalu 
meniškai įtalpinti personažus ir 
jų pergyvenamus įvykius.

Struktūrinį romano pagrindą 
sudaro siužetas, tarsi pulsuojan
ti širdis: paskiri personažai kei
čiasi, bręsta, nusistovi tik gyve
nimiškų įvykių eigoje. Nebūti
na, kad tie įvykiai būtų ekstra
ordinariniai, nepaprasti. Gyve
nimo realybėje ir paprasti nu
sidavimai nekartą nusidažo ne 
tik svajingu lyrizmu, bet ir 
įtemptu dramatizmu.

J. Gliaudos romano, rodos, 
tokiuose paprastuose, beveik 
kasdieniniuose, chronologiškai 
plaukiančiuose įvykiuose daly
vauja ribotas žmonių būrelis. 
Jį galėtume pavadinti šio roma
no dainuojančiu oktetu. To ok
teto centre — karo veteranas, 
gitaros mėgėjas Albinas Karka, 
kuris, grįžęs namo, veržiasi j 
vienatvę ir jos bijo. Norėdamas 
susirasti egzistencijos prasmę, 
yra linkęs galvoti, jog “mirusie
ji valdo gyvuosius”, ir apsigau
bia vienatvės mantija, nes “koks 
reikalas mylėti moterį; mylėji
mai varžo laisvę”.

Tačiau, vienatvėje spręsda
mas savo specifines problemas, 
patenki į grasių problemų sū
kurį: kai tariamo tėvo pusinin
kas dr. Norkus po mirties palie
ka jam milijoninį palikimą, šis 
blaškosi, išmuštas iš gyvenimo 
rutinos, kaip blaškėsi netekęs 
ištikimo šuns Ajakso; kai į jo 
vienatvę įsiveržia Gabija Troš- 
kūnaitė, užmiršta, kad meilė 
“varžo laisvę”, — ir blaškosi jos 
nėštumo ir galimų pasekmių 
kankinamas; kai įsitikina, kad 
jo motina nebuvo ištikima vy
rui ir jis esąs jos ir dr. Norkaus 
sangulos vaisius, ji “lieka už jo 
smalsaus ir baisaus pokalbio ri
bų”.

Albino vidaus pasaulis
Albino pečius užgula daugia- 

lytė konfliktų našta ir, rodos, 
tuoj jį sugniuždys, nusiuntusi į 
tiek kartų kartojamą Crarono 
prieplauką. Tačiau, susidurda
mas su draugišku vienuoliu Tė
vu Gedmilu, su praktiška myli
mąja Gabija, su taktiškais tė
vais, pamažu kapstosi iš abejo
nėmis persmelkusios vienatvės.

Bėdgamas į save ir sąmonės 
srauto plukdomas, pajunta di
džiulę vienatvės naštą. Jautrus 
vidus, nuolat susidurdamas su 
standartiniu okteto pasauliu, 
kaip “Gyvatės baladės” roplys 
pamažėle atsikrato iliuzijų, ta
čiau nemano slėptis: Gabija, at
metusi pagundą pašalinti kūdi
kį, pagaliau įveda jį į normalų 
gyvenimą.

Albinas Karka, be mažų išim
čių, pasyvus: kaip “galėtų nesu
tikti” su biznieriaus, tariamo 
tėvo Karkos sugestijomis akty
viai įsijungti į “mažiukų” įmo
nę, kur “visur reikalinga sava 
akis”, kai jis, būdamas 19 metų 
amžiaus, sutiko su pragmatiš
kais jo tvirtinimais, jog “mažai 
tautai neverta pasaulyje gyven
ti", bet šlietis prie “didžiųjų 
tautų ir didvalstybių konsolida
cijos linkme”. Vėliau “universi
tetas ir kariuomenė, baisusis 
fronto sūkurys, kaip galinga 
banga, nuplovė etnines smėlio 
pilis ir etninių aliuzijų lieka
nas”.

Siek tiek Albinas sunerimsta 
dėl galimo Gabijos aborto, bet, 

be jo įtakos tam pavojui pra
ėjus, triumfuoja, įjungęs kavi
nuką. Taigi, atrodo, kad pagrin
dinis veikėjas, mėgavęsis pesi
mistine filosofija ad absurdum, 
pagaliau nueina pragmatistinio 
prisitaikymo keliu.

Kiti veikėjai
Gabija Troškūnaitė, prime

nanti V. Mykolaičio Putino “Al
torių šešėly” Auksę, yra prak
tiška, iniciatyvi, pagrindinis 
Albino veiksmų variklis. “Augš- 
ta, stambi, rėžianti savo nuosta
biai išdidžiu profiliu”, lengvai 
įtikina, kad pinigai “gali būti 
jo sparnais"; turįs suprasti, jog 
ji mylinti — “kas liečia tave, 
liečia mane”. Minkšto stuburo 
Albinas, tegalvodamas apie 
“ant kelių laikomos moters tei
kiamą jam niekad anksčiau ne
patirtą džiaugsmą” ir tegyven
damas "atramos pojieškiu”, vi
siškai užmiršta taip karštai 
skelbtą šūkį (“mylėjimai varžo 
laisvę”) ir atmeta betkokias abe
jones.

O gal tai pasąmonėje įžiebtos 
Tėvo Gedmilo idėjos sugestija, 
kad prieš jį tesą vos du keliai: 
“arba į moters artumą, arba į 
mūsų (vienuolių, J. K.) tarpą”, 
nes trečiasis kelias — “dvasinė 
anemija”?!

Tėvas Gedmilas — labai žmo
giškas, praktiškas, optimistinio 
nusiteikimo žmogus, net pagi
rias Albiną, kad šis, “šuns nete
kęs, skuba pas dvasiškį rasti pa
guodos” ir judinąs “moralės 
filosofijos” (?!) premisas”. . .

Jam ir dr. Norkaus su Kar- 
kiene sangula Albino atžvilgiu 
—“pašventintasis skausmas. . . 
vartai į savęs sukilninimą”. 
Dvasinei misijai nustūmus jo 
vienišumą į pašalį, moka prieiti 
prie pasimetusio “filosofo” Al
bino, nesudarydamas “konfesi
nio pokalbio vaizdo” ir įteigda
mas optimizmą bei džiaugsmą: 
“kada džiaugsmas, tada ramy
bė”.

Nevienu atveju Tėvas Ged
milas primena G. Greene “The 
End of the Affair” kunigą.

Kiti J. Gliaudos okteto daly
viai — Karkų pora, anksti miręs 
dr. Norkus, oportunistas Troš- 
kūnas, karo invalidas Džeimsas,

Atvykite ir pamatykite
Hamiltoniškio teatro "Aukuras" darbai ir ateities planai

Septintame daugiakultūriame 
teatro festivalyje Hamiltono 
“Aukuras” pasirodys su Molje
ro 3 v. komedija "Paniekintas 
vyras”. Sis veikalas Toronte bus 
vaidinamas pirmą kartą. Jis ži
nomas dar ir kitu vardu — “Ba- 
lon kritęs, sausas nekelsi”. Na, 
ir nukenčia šioje komedijoje 
mūsų vyrai! Siam veikalui tik
tų dar ir toks pavadinimas — 
“Boba gudresnė už velnią”. 
Kaip ir visuose savo veikaluose, 
genialus prancūzų komedijų ra
šytojas pajuokia žmonių ydas, 
gerokai jas perdėdamas-paryš- 
kindamas. šios komedijos situa
cijos ir charakteriai net neno
rint priverčia žiūrovą juoktis. 
Kas nori nuotaikingai praleisti 
penktadienio vakarą, teatvyks
ta į St. Lawrence teatro salę To
ronte lapkričio 17 d., 8 v. v., 
kartu išgyventi su apgaudinėja
mu vyru jo nesėkmes. Šioje ko
medijoje vaidins — Elena Dau- 
guvietytė-Kudabienė, Kazimie
ras Bungarda, Danutė Kudabai- 
tė, Teresė Kalmatavičienė, Kęs

Hamiltono “Aukuras” vaidina komediją “Ponios Dulskienės moralė”. Vir
šutinėje scenoje — Elena Dauguvietytė-Kudabienė ir Marija Kalvaltienė, 
žemutinėje — Dalia Jonikaitė ir Kęstutis Kalvaitis

o taipgi dainininkas Pedro — 
modernaus gyvenimo standarti
zacijos aukos. Jų asmenybes ni
veliuoja standartiniai būdo 
bruožai, išpopuliarinti filmų, 
radijo, laikraščių. Oportuniz
mas, prisitaikymas prie didžiųjų 
ir galingųjų, pasroviui plauki
mas apdengia juos kasdienybės 
dulkių klodu, nors po juo, be 
abejonės, pulsuoja dramatiškos 
širdys.

Narsa gyventi
Pagrindinio veikėjo Albino 

charakterio raida, jieškanti at
sparos taško Charono kelto is
torijoje, "Gyvatės baladėje”, 
paslaptingame burtų voke, žu
vusio prezidento atvaizde mone
toje, — lėta ir ribota. Veiksmo 
kylanti kreivė pririša skaityto
jo dėmesį, sotinamą filosofiniais 
bei psichologiniais svarstymais.

Albino sąmonės srautas, išsi- 
liejąs monologų srovėmis, pri
veda iki dramatiško sapno — 
vizijos, sugestijonuojančios sa
vižudybės “kritimo triumfą”, 
kai perskrendama “augščiausia, 
kitų nepasiekta kliūtis”. Tačiau 
Albinas išvengia šitokio “trium
fo”, sugrįžta į tikrovę ir prade
da “gyventi”, įsitikinęs, kad 
“narsa gyventi” “turi paklusti 
savitvardai”.

J. Gliaudą, pasiėmęs naują 
psichologinę temą, pasirinko 
niekuo labai nepasižyminčius 
personažus, kokių nemaža ap
linkoje pasitaiko. Į juos įpylęs 
gyvo kraujo ir intelektualinių 
polėkių, išvengė bekraujiškų 
automatų, parodęs, kad ir sun
kiu persilaužimo metu svarbu 
nebėgti nuo gyvenimo, o narsiai 
kopti į išsipildymo džiaugsmą.

Autoriaus žodynas — nuo 
gausių tarptautinių bei svetimų 
žodžių (blasfemija, dominantas, 
gazas, kaprizas, linzė, vibracija) 
iki naujadarų (griovyba, postū
mis, saviapgava, stogvamzdis, 
tįsius). Perdėtas įvardžių (jis, ji) 
naudojimas stilių tik apsunkina 
ir jam pakenkia. Atidi korekto
riaus ranka būtų daug padėjusi.

Jurgis Gliaudą, NARSA GYVEN
TI. Romanas. Lietuviškos kny
gos klubas. Chicago, 1978 m., 
310 psl. Viršelį piešė: Vilija Ei- 
vaitė.

tutis Kalvaitis, Marija Kalvaitie- 
nė, Edvardas Labuckas ir An
tanas Mingėla.

Lapkričio 11 d. “Aukuras” 
pakviestas į Worcester}, JAV, 
su satyrine drama “Ponios 
Dulskienės moralė”, kuri buvo 
vaidinta daugiakultūriame teat
rų festivalyje Hamiltone. Su 
šiuo veikalu š.m. gruodžio 3 d. 
“Aukuras” atvyks į Torontą. 
Nors veikalas yra melodrami- 
nis, bet aktualus ir šiandieną.

Lapkričio 18 d. aukuriečiai 
vyks atlikti programos į Delhi. 
Ten paminėsime Lietuvos ka
riuomenės šventę su šiai progai 
pritaikytu dainos ir žodžio mon
tažu bei įvairiomis ištraukomis.

Sekančiais metais kovo 17-18 
d.d. “Aukuras”, “Lietuvos ai
dų” pakviestas, ruošiasi tolimai 
kelionei į Čikagą su dviem vei
kalais: Balio Sruogos “Pavasa
rio giesmė” ir Gabrielės Zapols- 
kos (išversta Neveravičiaus) 
“Ponios Dulskienės moralė”.

Aukuriečiams snausti nėra 
(Nukelta į 9-tą psl.)
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□ KlILI lfillĖJĘ VEIKLOJE
DAIL. POVILAS KAUPAS, baig

damas 80-tuosius savo amžiaus me
tus, spalio 10 d. mirė Čikagoje. Ve
lionis buvo tapytojas, lankęs Kauno 
meno mokyklą, studijas gilinęs pri
vačioje dail. J. Vienožinskio studijo
je. Lietuvos Dailininkų Sąjungai pri
klausė nuo 1935 m., dalyvaudavo 
bendrinėse jos parodose Lietuvoje 
ir užsienyje. Pokaryje gyveno V. Vo
kietijoje, Schwaebisch Gmuendo sto
vykloje. Į JAV atvažiavo 1949 m., 
įsikūrė Čikagoje, priklausė Lietuvių 
Dailės Institutui. Tapyboje buvo lin
kęs į konstruktyvų impresionizmą, 
o paskutiniuoju metu kūrė abstrak
tus. Jo tapybos darbų yra M. K. 
Čiurlionio galerijoje Kaune, Vilniaus 
dailės muzėjuje, Šiaulių “Aušros" ir 
Telšių “Alkos" muzėjuose, M. K. 
Čiurlionio galerijoje Čikagoje. Palai
dotas spalio 12 d.

PERNYKŠČIAME ATEITININKŲ 
KONGRESE Klevelande anuometi
nis PLB valdybos vicepirmininkas 
švietimo reikalams Jonas Kavaliūnas 
paprašė pedagogę dr. Danguolę Ta- 
mulionytę paruošti lietuvių kalbos 
vadovėlį ir pratimus jos pakankamai 
nemokantiems mišrių šeimų vaikams 
bei suaugusiems. Tokie vadovėliai 
jau yra paruošti angliškai ir ispaniš
kai kalbantiems. Jie atiduoti Tėvų 
saleziečių spaustuvei ir su gražiomis 
iliustracijomis bus išleisti sekančių 
metų pradžioje. Numatoma išleisti 
vadovėlius ir vokiškai bei portuga
liškai kalbantiems. Jų bendras šū
kis: "Lietuviais esame mes gimę, lie
tuviais turime ir būti”. J. Kavaliū
no iniciatyva PLB valdyba praėju
sią vasarą dr. D. Tamulionytę buvo 
pasiuntusi į P. Ameriką, kur ji pra
vedė lietuvių kalbos kursus didžio
siose mūsų tautiečių kolonijose.

SANTALKINE MENO PARODĄ 
Čikagos Jaunimo Centre surengė 
Putnamo seselių rėmėjų grupė. Da
lyvavo meno studijas baigę dailinin
kai ir tik dailės mėgėjai, įvairių pro
fesijų asmenys, kūrybai skiriantys 
savo laisvalaikius: M. Abromaitienė, 
V. Brakauskienė, S. Butkienė, R. 
Cinką, I. Gelažienė, F. Gresiūtė, M. 
Gramontas, R. Janušaitytė, A. P. 
Lipskis, J. Mačėnas, M. Mackevičius, 
J. Paštukas, V. Petrikonis, R. Povi
laitis, M. Raudienė, J. Smilgevičius, 
N. Sodeikienė, J. Šalna, A. Simaity- 
tė, V. Švabienė ir B. Žemaitienė. Pa
rodai jie pateikė net 130 tapybos, 
grafikos, skulptūros, keramikos bei 
kitokia technika atliktų darbų. įdo
mios buvo J. šalnos medžio šaknų 
skulptūros, N. Sodeikienės vazos, 
grafikės V. švabaitienės “Gandrai", 
tapytojo A. P. Lipskio “Kompozici
ja su gėlėmis”, "Pavakarys Olandi
joje”, tapytojo M. Mackevičiaus 
“Saulei nusileidus”, “Vienišas”, “Di
sonansas gamtoje”. Jo kūrinio nuo
trauka puošė parodos katalogo virše
li-

DAIL. DALIOS VERBICKAITES- 
ANCEVIČIENES 46 tapybos ir gra
fikos darbų parodą M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Čikagos Jaunimo Centre, 
surengė filisteriai skautai akademi
kai. Lankytojų buvo susilaukta ne 
tik iš Čikagos, bet ir iš Detroito, 
Niujorko, saulėtosios Floridos ir net
gi Argentinos. Jų tarpe buvo ir “Ma- 
nyland Books" leidyklos vadovas ra
šytojas S. Zobarskas. Dailininkė par-, 
davė 25 savo kūrinius. Parodoje vy
ravo tapybos darbai, savo skaičiumi 
pralenkę grafikos kūrinius. Grafikos 
skyriuje lankytojus labiausiai trau
kė “Veidas”, “Amerikos sodybos", 
“Senovės kariai”, “Laumės”, “Raga
nų šokis”, turėjęs spalvingą dugną. 
Tapyboje netrūko sentimentalumu 
dvelkiančių peizažų su visokiais me
deliais bei upeliais. Iš jų spalviniu 
savo žaismu bei kompozicija išsisky
rė "Natiurmortas” ir "Senamiestis”. 
Dail. D. Ancevičienė dailę yra studi
javusi Illinojaus universitete.

“ATEITIES” REDAKTORIAI — 
kun. dr. K. Trimakas, SJ, S. Kuprys, 
dr. L. Sidrys ir A. Zailskaitė pasky
rė net 29-nias šio žurnalo 1977-78 
premijas jaunimo konkurso daly
viams. Jie buvo padalinti į dvi gru
pes: moksleivius iki 18 metų amžiaus 
ir jaunimą 19-30 metų. JAV lietuviai 
laimėjo 26 premijas, Kanados — 1, 
Izraelio — 1 ir Lietuvos — 1. Pirmą
sias premijas jaunimo grupėje lai
mėjo: L. Kojelis iš Los Angeles — 
už reportažą apie jaunimo demon
stracijas Vašingtone, čikagietė M. 
Eivaitė — už recenziją, D. Markely
tė iš Cicero — už prozą, J. Malerytė 
iš Haifos, Izraelio, — už poeziją, J. 
Kuprys iš Cicero — už menines nuo
traukas, T. Zarankaitė iš Detroito — 
už geriausias iliustracijas, čikagie- 
tės R. Kubiliūtė ir D. Salikytė — už 
veiklos aprašymus. Moksleivių gru
pėje pirmosios premijos paskirtos: 
V. Dėdinaitci iš Ročesterio — už ra
šinius, V. Laniauskui iš Cicero — už 
prozą, Loretai iš Lietuvos — už poe
ziją, D. Grigaitytei iš Northbrook, 
Ill. — už menines nuotraukas, čika- 
gietei D. Musonytei — už veiklą 
vaizduojančias nuotraukas ir tos 
veiklos aprašymus, čikagietei R. Va
liulytei — už iliustracijas. Torontie- 
tė G. čepaitytė, vienintelė premijuo
toji Kanados atstovė, gavo II premi
ją už veiklos aprašymus. Pirmųjų 
premijų laimėtojai gavo po $50, o 11 
antrųjų vietų laimėtojų — nemoka
mas metines “Ateities” prenumera
tas. Premijos įteiktos Čikagoje, Jau
nimo Centre, surengtame metiniame 
"Ateities” vakare spalio 14 d.

SIMFONINIAM VILNIAUS FIL- 
HARMONIJOS orkestrui Vilniuje ir 
Kaune įvykusiuose koncertuose diri
gavo amerikietis Robertas Lamarki- 
nas — simfoninio Honolulu orkest
ro ir Havajų operos teatro meno va
dovas. Koncertų programoje — R. 
Strausso poema "Don Žuanas", J. 
Brahmso "Pirmoji simfonija", S. 
Rachmaninovo "Rapsodija Pagani
nio tema fortepijonui ir orkestrui”. 
Koncerte dalyvavo pianistas P. Stra
vinskas, pasižymėjęs technikos bliz
gesiu, natūralumu, santūriu lyrizmu.

VILNIAUS “LĖLĖS TEATRAS 
gastroliavo R. Vokietijoje. Išvykai 
buvo pasirinktas S. Gedos kūrinys 
“Dainuojantis ir šokantis mergaitės 
vieversėlis”, S. Michalkovo “Trys 
paršiukai”. Per dvi savaites mažie
siems vokiečių žiūrovams vilniečiai 
suvaidino 16 spektaklių Erfurte, 
Weimare, R. Berlyne.

TARPTAUTINES FOTOPARODOS 
“Foto Europa-78" pirmąjį prizą lai
mėjo Lietuvos Fotografijos Meno 
Draugijos 22 nuotraukų rinkinys, 
kurin buvo įtraukti R. Augūno, V. 
Butyrino, M. Baranausko, A. Osta- 
šenkovo, V. Radavičiaus bei kitų fo
tografų darbai. Sidabro medalis įteik
tas J. Kalveliui už vieną jo nuotrau
ką iš ciklo “Kopos”. Parodos katalo
gą papuošė M. Baranausko ir J. Kal
velio nuotraukos.

MENO DARBUOTOJŲ ROMUOSE 
vilniečiai susitiko su pasižymėjusiu 
filmuotoju Jonu Gricium, kuris už 
savo darbus yra gavęs Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos premijas. Buvo pa
rodytos ištraukos iš J. Griciaus fil
muotų “Gyvųjų didvyrių", Hamle
to”, "žingsnių naktį”, “Karaliaus 
Lyro", "Niekas nenorėjo mirti", 
"Laiptų į dangų” ir kt. J. Gricius 
papasakojo apie savo darbą Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos kino studijose. 
Vakarui vadovavo filmų rež. Rai
mondas Vabalas.

ŠIAULIUOSE SAVO VEIKLĄ 
PLEČIA "Aušros” muzėjaus fotogra
fijos skyrius, neseniai surengęs Če
koslovakijos fotomenininko V. No
vikovo nuotraukų parodą. Ją dabar 
pakeitė dvi parodos: vilniečio J. 
Vaicekausko ciklas “žvėrių takais” 
ir lietuviškų fotografijos plakatų pa
roda. Pastarajai buvo panaudota apie 
40 meninių plakatų iš "Aušros” mu
zėjaus fotografijos fondų, kuriuos 
sukūrė šį žanrą puoselėjantys J. Gal- 
kus, R. Dichavičius, A. Grubevičius, 
S. Kireilis bei kiti dailininkai.

REŽ. ALEKSAS DIGIMAS kuria 
dokumentinį penkių dalių filmą “Vil
niaus universitetui — 400", bendra
darbiaudamas su vilniečiu dail. An
tanu Šakaliu, baigusiu sąjunginį ki
nematografijos institutą. Telkdamas 
medžiagą šiam filmui, dail. A. Šaka
lys pastebėjo, kad trūksta daugelio 
žymių Vilniaus universiteto darbuo
tojų portretų. Šią spragą jis ryžosi 
užpildyti grafikos lakštais, kurių 
aplanką netrukus išleis “Dailė". Dail. 
A. Šakalio portretų serijoje — hu
manisto E. Roterdamiečio mokinys 
prof. S. Rapalionis, jo bendramintis 
A. Kulvietis, M. Mažvydas, M. Dauk
ša, S. Daukantas, inž. K. Simonavi- 
čius, J. Lelevelis. Sekančioji dail. A. 
Šakalio grafikos darbų serija atskleis 
vėlesnius universiteto istorijos pus
lapius.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
dešimt dienų viešėjo Panevėžyje. Šio 
miesto gyventojams jis buvo atve
žęs A. Kopkovo “Dramblį”, K. Go- 
cio “Karalių Elnią” bei du naujau
sius savo spektaklius — vyr. rež. P. 
Gaidžio pastatytą M. Gorkio dramą 
"Dugne”, V. Čibiro režisuotą Edvar
do Albee pjesę “Kas bijo Virdžini
jos Vulf?”

LIETUVOS FARMACIJOS MU- 
ZEJUS, vadovaujamas Alfonso Kai- 
kario, yra įsteigtas Kaune. Jis pri
mena tipišką XIX š. pabaigos ir XX 
š. pradžios vaistinę, turi keturis 
kambarius. Viename tais laikais 
buvo priimami vaistų receptai, ga
minami vaistai ant receptūros stalo, 
kitame — atliekamos “technologi
nės” vaistų šildymo bei virimo ope
racijos. Trečią kambarį galima būtų 
pavadinti laboratorija, kurioje buvo 
gaminami įvairūs vaistai, ketvirtą 
— vaistingųjų medžiagų sandėliu. 
Vaistinės Lietuvoje savo veiklą pra
dėjo nuo XIV š. pradžios. Rodiniai 
muzėjui surinkti iš įvairių Lietuvos 
vietovių. Tarp jų yra iš Siesikų kai
mo nuo Ukmergės atkeliavusi ak
meninė grūstinė, kurioj 3 kilogramų 
ir 80 gramų grūstuvu būdavo smul
kinamos žolės, šaknys ar medžių žie
vės. Iš Kauno vaistinės Daukanto 
gatvėje muzėjus gavo simbolines 
skulptoriaus P. Rimšos darbo gul
bes. Vienintelė kopija šiame muzėju
je yra lankytojus pasitinkanti vidur
amžių graviūra: “Xuc intrantibus 
salus” (“čia įeinantiems linkime 
sveikatos").

KAMERINIS LIETUVOS 
ORKESTRAS su savo vadovu S. 
Sondeckiu dalyvavo tradiciniame 
“Varšuvos rudens” festivalyje, at
likdamas B. Kutavičiaus, A. Sende- 
rovo, maskviečio A. Snitkės ir esto 
A. Piarto kūrinius. Pasibaigus fes
tivaliui, vilniečiai muzikai gastro
liavo Poznanėje, Katovicuose, Ze- 
liona Gūroje bei kituose Lenkijos 
miestuose. J koncertų programas bu
vo įtraukti A. Vivaldžio, W. A. 
Mozarto, P. Čaikovskio bei kitų 
klasikų kūriniai.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
CHOLKRD real ESTATE

JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu jvažiavimu; namas b? 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-BLOOIl, 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.

16 ĮSTAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.

P. KERBERIS,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 239-5923

Toronto “Vyčio” sporto klubo trisdešimtmečio sukakties proga buvo pa
gerbti ir jaunieji sportininkai. Viršuje: P. Tutliui — iškiliam stalo te
nisininkui ir krepšininkui įteikiama taurė; stovi — A. Eižinas, A. Supronas, 
A. Klimas. Taurę įteikia J. Nešukaitis, prie mikrofono — klubo pirm. J. 
Balsys. Žemutinėje nuotraukoje: dalis jaunųjų vytiečių, laimėjusių medalius 
Pasaulio Lietuvių Žaidynėse. Iš kairės: R. Stanulis, J. Namikas, Krivas, P. 
Tutlys, G. Grabauskas, S. Namikas, R. Karpis, R. Marcinkevičius, A. Saplys,
Pr. Karpis

S^SI’OKIAS

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

numatoma $17 bilijonų paskola 
yra didesnė už Kanados vyriau
sybės pasiektą įsiskolinimą II 
D. karo metais, siekusį $15,7 bi
lijono. Jis taipgi pabrėžė, kad 
1968 m., kai valdžion atėjo 
premjeras P. E. Trudeau, visa 
Kanados vyriausybės skola sie
kė tik $20 bilijonų, o dabar 
jau yra pakilusi iki $74 bilijo
nų. Finansų min. J. Chretienas, 
susidūręs su opozicija, nutarė 
pasitenkinti tik $7 bilijonų pa
skola šiems finansinio biudžeto 
metams. Šiai paskolai, atrodo, 
bus gautas parlamento narių 
pritarimas lapkričio 10 d.

Audrą Kanados spaudoje su
kėlė .Toronto teisme teisėjo L. 
Graburno paskirta p e r m a ž a 
bausmė britų “Rolling Stones” 
grupės gitaristui K. Richardsui 
už pas jį gastrolių metu rastą 
didoki kiekį heroino. Teisėjo L. 
Graburno sprendimu jam pa
skirta suspenduota vienerių me
tų kalėjimo bausmė, bandoma
sis vienerių metų laikotarpis ir 
pridėtas įsakymas surengti ne
mokamą “Rolling Stones” kon
certą Toronte Kanados Aklųjų 
Instituto nariams. Pirmasis pro
testą federaciniame parlamen
te pareiškė J. Diefenbakeris. Jo 
teigimu, kitas mažiau žinomas 
heroino vartotojas būtų neiš
vengęs kalėjimo. Tokiu spren
dimu esą rodomas Kanadoje

Kanados konservatorių vadas 
J. Clarkas, viešėdamas Riviere- 
du-Loup vietovėje Kvebeke, už
tikrino šios provincijos gyven
tojus, kad jo laimėjimo atveju 
federacinėn vyriausybėn būtų 
įtrauktas pakankamas kvebe- 
kiečių skaičius. Jeigu stokotų iš 
šios provincijos parlamentan iš
rinktų atstovų, ministerių kabi
netan būtų įjungti prancūzų kil
mės senatoriai. Pagal Kanados 
įstatymus ministeriais tegali bū
ti parlamento nariai, o senatas 
yra dalis federacinio parlamen
to.

Kvebeko liberalų vadas C. 
Ryanas Montrealyje kreipėsi į 
Kvebeko provincijos žydus, ra
gindamas juos pasilikti Kvebe
ke ir kovoti už savo teises. Kal
bėdamas sijonisčių seminare, C.

Ryanas apgailestavo, kad Mont- 
realis pastarųjų dvejų metų lai
kotarpyje prarado daug galimų 
ateivių. Jo nuomone, visi mont- 
realiečiai, neturintys rimtų 
priežasčių išsikelti iš šio did
miesčio, turėtų pasilikti ir iš
saugoti dabartinį mozaikinio 
pobūdžio Montrealio veidą.

Kanados ukrainiečiai sudarė 
liberalų grupę iš gana žymių 
veikėjų, kuri užmezgė ryšį su 
dabartinės valdžios viršūnėmis 
Otavoje. Ji buvo priimta daugia- 
kultūrių reikalų ministerio N. 
Cafiko ir premjero P. E. Tru
deau. Pokalbyje grupė išdėstė 
ukrainiečių pageidavimus poli
tinėje ir kultūrinėje srityje. Mi
nėtai ukrainiečių grupei vado
vauja adv. Ihor Bardyn Toron
te. Tel. (416) 364-5996.

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-

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 _ . ...... U1 . ...Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sov. P. Užbalii

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniuje viešėjo komunistinio 

Vietnamo vyrų ir moterų stalo te
niso rinktinės, pirmąsias draugiškas 
rungtynes turėjusios Maskvoje su 
Sovietų Sąjungos rinktinėmis. Jas 
laimėjo sovietai: vyrai — 5:4, mote
rys — 3:1. Vilniaus “Žalgirio” salę 
užpildė gausūs žiūrovai, tikėdamiesi 
įdomaus Lietuvos ir Vietnamo rink
tinių susitikimo. Lietuvos vyrai viet
namiečius įveikė 5:3, o moterys viet
namietes — 3:2. Vyrų kovose tris 
pergales pasiekė A. Amelinas, dvi
— E. Zakarianas. Rinktinės eilėse 
taipgi buvo ir Z. Rusakevičius. Mo
terų rinktinėje du laimėjimus Lie
tuvai iškovojo A. Stankienė, vieną
— L. Mataitytė. Individualias stalo 
teniso varžybas laimėjo Vietnamo 
čempijonai N. T. Mai ir N. N. Fa
nas. Antrosios vietos teko kaunie
tei J. Danilevičiūtei ir vilniečiui A. 
Amelinui. Ypač gerai pasirodė try
likametė J. Danilevičiūtė, 2:1 rezul
tatu nugalėjusi buvusią Lietuvos 
čempijonę I. Mataitytę. Individua
liame turnyre nedalyvavo Lietuvos 
tenisininkai A. Stankienė, E. Zaka
rianas, R. Garkauskienė ir Bf Jur
kevičius.

Akademinio Sovietų Sąjungos irk
lavimo taurę iš Kijevo parsivežė Lie
tuvos vyrų keturvietė, kurios įgulą 
sudarė A. Cikotas, J. Vilkas, I. Ma
čiukas ir A. Ginaitis. Antrą vietą

užėmė Lietuvos vyrų aštuonvietė su 
yrininku K. Babarsku, trečią — mo
terų aštuonvietė su yrininke R. Ju- 
nevičiūte.

Keturioliktą kartą buvo surengtos 
Lietuvos moterų tinklinio varžybos 
dėl “Sporto” laikraščio taurės. Baig
minėse kovose Jonavoje susitiko ke
turios pirmaujančios komandos — 
Vilniaus “Kooperatininkas”, Kauno 
“Atletas”, Kauno “Politechnika” ir 
Jonavos “Azotas”. Taurę laimėjo 
“Atleto” komanda, kurioje daugiau
sia žaidžia Kauno kūno kultūros ins
tituto studentės. Ketverius metus iš 
eilės taurę laimėjusios “Kooperati
ninko" tinklininkės šįkart atsidūrė 
antroje vietoje. Trečioji vieta teko 
“Politechnikai". Kauno “Atleto” tink
lininkės buvo ką tik grįžusios iš Pa
baltijo varžybų su čempijonių vardu. 
Kaunietės nugalėjo estes 3:0, bet 
pralaimėjo latvėms 1:3. Čempijonių 
laurai joms teko dėl latvių pralai
mėjimo 1:3 estėms. "Atleto” tinkli- 
ninkių komandos kapitonė yra Gra
žina Vitkutė, treneris — Augusti
nas Karkauskas. Komandoje žaidžia: 
Virginija Bručaitė, Laima Budrytė, 
Jūratė Cepytė, Galina Matvejeva, 
Daiva Petraitytė, Rita Prancan ir 
Vera Ponimas.

Lietuvos jaunių futbolo čempijo- 
nu tapo Kauno “Bangos” komanda, 
baigminėse rungtynėse 3:0 nugalėju
si Vilniaus “šviesos” komandą.

PROGRESS iSrsLw
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

Skautų veikla

Sitnnti ę television
UI I savi„inka. — 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 
ovėn) 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

• LSS-gos 60-mečio minė jimas 
buvo surengtas ir St. Catharines 
vietininkijos spalio 29 d. Po iškil
mingų pamaldų, kuriose skautai-tės 
dalyvavo su vėliavomis, sulaukta 
skautų veikėjų iš Toronto. Popieti- 
nėj sueigoj s. B. Simonaitis apžve
lgė Niagaros pusiasalio skautų-čių 
veiklą per pastaruosius 30 metų. 
Sktn. P. Balsas, skautiškoj veikloj 
daug nuopelnų turįs vadovas, vado
vavo minėjimui, kurio pabaigą dai
nomis, šūkiais simboliškai ir šventei 
pritaikytai nuotaikai tvarkė p. s. N. 
Gverzdytė. Skautų-čių rėmėjų pa
ruoštos vaišės baigė minėjimą. To
rontiškių svečių iškeltai minčiai 
steigti LSS židinį, kuris apjungtų jau
nesnius ir vyresnius skautus-tes, vi
si mielai pritarė. Iš Toronto minėji
me dalyvavo v. s. V. Skrinskas, v. s. 
C. Senkevičius, s. L. Kalinauskas ir 
s. V. Sendžikas.

• Lapkričio 15 d., 7.15 v. v., šau
kiama labai svarbi skautininkių su-

eiga seniūnės s. M. Kalinauskienės 
namuose. Visos sesės kviečiamos 
dalyvauti.

• Spalio 30 d. įvykusioje vyr. 
skaučių “Vaidilučių” dr-vės sueigo
je pas sesę V. Puzerienę susirinko 
gausus būrys vyr. skaučių. Buvusi 
draugininke vyr. si. N. žulytė, va
dovavusi dr-vei dvejus metus, drau- 
gininkės pareigas perdavė ps. Ra
mintai Nakrošienei. Adj. liko V. Pu- 
zerienė. Dr-vę globoja s. P. Saplie- 
nė. Sekanti sueiga — lapkričio 20 
d., 7.30 v. v., pas R. Nakrošienę, 55 
Robinhood Ave., tel. 239-9862.

• Spalio 30 d. Mindaugo dr-vės 
sueigoj užsiregistravo 29 skautai ir 
keli kandidatai. Draugovei vadovau
ja ps. L. Saplys, prityrusių skautų 
skilčiai — s. v. v. si. T. A. Senkevi
čius. Dr-vei pateikta anketa prisidės 
prie veiklos plano sudarymo. J dr- 
vę priimami berniukai nuo 11 metų 
amžiaus. C. S.

praktikuojamo teisingumo dvi
veidiškumas. Toronto spauda 
buvo užversta skaitytojų pro
testo laiškais. Pasak jų, jauni
mas “Rolling Stones” grupės 
narius laiko savo didvyriais. Gi
taristo K. Richardso išsisuki
mas nuo pelnytos kalėjimo 
bausmės jaunuoliams duos 
labai blogą pavyzdį. Heroinas 
šiandien yra laikomas viena 
didžiausių nuodijimosi priemo
nių. Laiškų autoriai reikalauja 
valdinės apeliacijos teismo 
sprendimui panaikinti, t a č i au 
jos nenori imtis nei Otava, nei 
Ontario provincija. Federacinės 
vyriausybės teisingumo minis
terija teigia, kad teismas buvo 
Toronte ir kad jo sprendimu 
turi rūpintis Ontario valdžia. 
Pastaroji aiškina, kad narkoti
kai priklauso Otavos jurisdikci
jai, o gitaristas K. Richardsas 
turbūt juokiasi iš šio susikirti
mo.

Gallupo instituto spalio 4-7 d. 
d. atlikti viešosios nuomonės 
tyrimai Kanadoje patvirtino pa
pildomų federacinio parlamen
to rinkimų spalio 16 d. rezulta
tus. Tyrimai užregistravo aiškų 
apsisprendusių kanadiečių po
sūkį į progresyviųjų konserva
torių partiją. Už ją pasisakė 
42%, už liberalus — 37%, už 
NDP socialistus — 17%, už ki
tas grupes — 4%. Konservato
riai su savo vadu J. Clarku pir
mą kartą nuo 1977 m. sausio 
mėnesio savuoju populiarumu 
pralenkė liberalus. Dabar net 
5% pirmauja konservatoriai. 
Neapsisprendusių kana diečių 
vis dar tebėra 32%. Dienraščio 
“The Toronto Star” užsakyti 
viešosios nuomonės tyrimai To
ronte liudija, kad net trys to- 
rontiečiai iš penkių yra susirū
pinę dabartine premjero P. E. 
Trudeau linija, infliacija, kraš
tui kenkiančiais unijų streikais. 
Tas pats dienraštis teigia, kad 
iš trijų torontiečių net du pasi
sako už streiko teisės atšauki
mą visoms valdžios tarnautojų 
unijoms. Šiai minčiai pritarė ir 
konservatorių vadas J. Clarkas 
Montrealio dienraščiui duota
me pasikalbėjime. Jis betgi pa
brėžia, kad tokiu atveju pir
miausia reikia surasti visiems 
priimtiną privalomą sprendėjo 
formulę.

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
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame f* AK m AK > Ji AB 
TORONTO LIETUVIŲ JTA4KA</rlAl
KRFDITQ KOOPERATYVE

MOKA: = IMA:

už 3 m. term, indėlius = % poskola.
uz 1 m. term, indėlius —
už pensijų ir namų planų E 
speciali taup. sųsk. = 9’/2% už mortgičius
už taupymo s-tas =
už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 2l_mi[ijono 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

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

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai)

ANGELt E. KARNIENt 
Broker • Realtor 

Notary Public
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706 
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (813) 345-2738

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas Toronto lietuvių sporto klubo “Vytis” 30 metų sukakties proga jaunieji sportininkai, iškovoję medalius Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynėse, išsirikiavę jų įteikimui su savo vadovais

Lietuviška EUROPEAN MEAT & 
krS DELICATESSEN

2899 Bloor St. Wprie Prince Edward 
Tel. 233-9783 N4uj/ lietuviai savininkai

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
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 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
College) Telefonas 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



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
PROFESORIUS APIE “KRONIKĄ”

Jūsų laiškas.... siųstas į buvusią 
mano būstinę Švedijoje, pasiekė ma
ne (Prancūzijoje) drauge su 20-tuo- 
ju “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” numeriu. Tai svarbiausia 
informacija, kokią mes galime gau
ti apie Jūsų Bendriją ir sali. Aš 
visuomet giliai jaudinuosi, ją skaity
damas, rašydamas bei kalbėdamas. 
Per daugel) metų Prancūzijoje aš 
buvau toks beveik vienas! Bet šian
dieną lietuvių savilaidos dėka žmo
nės ėmė praregėti... palengva!

Žvelgiant į bendrą Europos būklę, 
tenka pasakyti, kad Lietuva ir Len
kija yra kraštai, kur žmonės palai
ko glaudžius ryšius su K. Bendrija ir 
išlieka krikščionimis. Jūs turite jau
nų žmonių, norinčių dirbti Viešpa
ties tarnyboje, neišskiriant nė para
pijinių pareigų. Tai beveik neįtikė
tina Prancūzijoje arba Šveicarijoje! 
Ten jie studijuoja teologiją, kad bū
tų aktyviais pasauliečiais! Klausyda
mi jūsų žodžio, kaikurie jaunuoliai 
pradėjo klausti save: ar geras tai 
kelias atsisakyti nuo visiško atsida
vimo Bendrijos tarnybai? Jūs pra
dėjo atkrikščioninti Vakarų pasaulį. 
Ir tai yra normalu — kentėjimai 
pažadina gyvastingumą!

Dėkoju už būsimas informacijas, 
siųstinas nauju mano adresu, ir lie
ku gilioje vienybėje su jumis mūsų 
Viešpatyje Išganytojuje.

J. G. II. Hoffmann
Red. pastaba, šio laiško autorius 

yra nekatalikas, teologijos profeso
rius, daug rašęs apie tikinčiųjų per
sekiojimą okupuotoje Lietuvoje ir 
kitur. “LKB Kronika” jam pasiun
čiama Kanados LK Centro.

POPIEŽIUS IR LIETUVIAI
Tik ateitis parodys, ar mes galė

sime džiaugtis, turėdami kaimyninės 
kilmės popiežių. Galėtume susilaukti 
daug naudos, jei tikybiniais reikalais 
skubiai kreiptumės pas jį. Pvz. len
kai yra pakvietę popiežių aplankyti 
Lenkiją. Ar nereikėtų pasiųsti lietu
vių delegaciją į Romą su prašymu, 
kad išspręstų lietuvių katalikų rei
kalus Suvalkų trikampyje, kur lietu
viai jau seniai yra skriaudžiami. Ant
ras dalykas — Vilniaus kraštas ne
turi savo lietuvio vyskupo. Ar ne

Pavergtųjų demonstracija Niujorke
Sovietų Sąjungos pavergtos 

tautos — estai, gudai, latviai, 
lietuviai ir ukrainiečiai š. m. 
lapkričio 26, sekmadienį, ren
gia plataus masto demonstraci
ją, reikalaujančią savo kilmės 
kraštams laisvės, t. y. sovietinės 
kariuomenės atitraukimo ir de- 
kolonizavimo. Demonstracija 
.prasidės 1.30 v. p. p. Niujorke 
53rd Street — 7th Avenue ir žy
giuos į Sov. Sąjungos atstovybę 
prie Jungtinių Tautų. Demons
tracijoje dalyvaus pavergtųjų 
tautų organizacijų veikėjai, di
sidentai gen. Grigorenka, S. Ku
dirka ir daugybė įvairių tauty
bių žmonių. Organizacinis ko
mitetas kviečia visas minėtas

Atvykite ir pamatykite
(Atkelta iš 7-to psl.) 

kada. Dirbo jie ir per vasarą. 
Teko pasirodyti kabelinės Ha
miltono televizijos IV kanalo 
keturiose programose. Taip pat 
Moljero komedija “Paniekin
tas vyras” bus filmuojama ir ro
doma televizijoje. Be to, “Auku
ras” pakviestas atlikti kalėdinę 
programą su vaikučiais televi
zijoje.

“Aukuras” yra pakviestas į 
Pietų Ameriką ir Europą. Var
gu ar ten kada nuvyksime. Kas 
mus parems, kas išleis?! O vis- 
dėlto, kol dar mūsų jėgos lei
džia, norėtųsi ir ten nukeliauti 
su gražiai paruošta programa. 
Visi žino ir pripažįsta, kad au- 
kuriečiai daug dirba kultūrinė
je srityje, bet atitinkamo atpil
do nesusilaukia. Masiniai vie
netai pajėgia aplankyti tolimas 
vietoves, todėl ir 10-15 asmenų 
neturėtų sudaryti didelių sun
kumų. “Aukuras” ypač dėkin
gas Hamiltono bankeliui “Tal

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntiniu 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); 

ieftodieniois 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais u i do ryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

MMM (®)
Balio Maskeliūno įstaiga

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

laikas būtų ką nors daryti tuo rei
kalu? Trečia, Lietuva yra vienintelė 
katalikiška šalis Sov. Sąjungos oku
puotuose kraštuose su tokia didele 
proporcija gyventojų katalikų, ta
čiau neturi savo kardinolo. Mano 
nuomone, tai turėtų būti išspręsta, 
neiškeliant to reikalo viešumon, dva
sinės valdžios viršūnių. Reikėtų at
sargiai elgtis, kad nenuteiktume lie
tuvių katalikų prieš popiežių. Ma
nau, kad lietuvių dvasiškija tuo rei
kalu jau dirba, tačiau tai parodys 
tik ateitis.

Stasys Kncitas, Oshawa, Ont.
Red. pastaba. Vilniaus ir Panevė

žio vyskupijoms valdyti rezidencinio 
vyskupo teisėmis Apaštalų Sostas pa
skyrė 1957 m. anksčiau įšventintą 
vysk. Julijoną Steponavičių. Tas par
eigas jis pradėjo eiti po vysk. K. 
Paltaroko mirties 1958 m. Deja, 
okupacinės sovietų valdžios jis buvo 
ištremtas iš Vilniaus ir dabar tebėra 
tremtinys savoje tėvynėje.

NAUDINGA KNYGA
Vertinga knyga apie išėjimą į 

pensiją H. Hepner "Retirement — 
a Time to Live Anew”. Tiesa, ji 
daugiau taikoma verslo žmonėms, 
bet naudingų informacijų yra vi
siems. įdomu, kad JAV yra daug or
ganizacijų, padedančių pensininkams 
prasmingai gyventi, pasitraukus iš 
darbo. Svarbiausia, tinkamos pasau
lėžiūros susidarymas, pažiūros į gy
venimą suformavimas. Reikšmingiau
sia yra religija, be to, filosofija ir 
dailusis menas. Prasmingam gyveni
mui, išėjus į pensiją, reikia ką nors 
kūrybiško daryti, būti naudingu ki
tiems, išvystyti savo talentus, sekti 
pasaulio įvykius, būti aktyviu kūnu 
ir protu. J. Str.

NEIGIAMYBĖS SPAUDOJE
Spalio 5 d. “Tž” laidoje, skaityto

jų skyriuje, teko susipažinti su kri
tika, taikoma A. Rinkūnui. Jo ne
pažįstu, bet jo straipsniai lietuviško
je spaudoje yra visuomet laukiami.

Kritikams būtų verta prisiminti, 
jog spaudoje rašančiojo pareiga 
yra ne vien teigiamai viską nušvies
ti, bet ir neigiamybes iškelti, visiš
kai neatsižvelgiant ar seimas "atlei
do” ir "plojo”, ar ne.

V. Semaška, Miami, Fla.

tautybes iš JAV ir Kanados gau
siai dalyvauti bei parodyti pa
sauliui, kad laisvės reikalauja 
didelės pajėgos.

Ištisą savaitę prieš demons
traciją Niujorke bus atliekami 
paruošiamieji darbai. Numato
mas pavergtųjų tautų atstovų 
priėmimas pas JT gen. sekr._K. 
Waldheim, po to — spaudos 
konferencija.

Siame bendrame žygyje akty
viai dalyvauja ir lietuviai tiek 
JAV-se, tiek Kanadoje. Žygio 
organizatoriai maloniai kviečia 
Toronto ir visų kitų apylinkių 
lietuvius vykti į Niujorką ir da
lyvauti toje svarbioje demons
tracijoje. Inf.

ka” už pakartotinę piniginę pa
ramą. “Talka” aukuriečius nuo
lat remia.

Jeigu ne daugiakultūriai fes
tivaliai, teatrų būklė būtų liūd
na. Mieli žiūrovai, mes jus pra
šome tik vieno dalyko — atvy
kite ir pamatykite aukuriečių 
darbo vaisius! M. K.

Pajieškojimas
Vlado Saulio, gimusio Raseiniuo

se, jieško dukra Regina Saulytė. 
Prašome atsiliepti arba apie jį pra
nešti "Tėviškės žiburių” administ
racijai.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

I

1978 m. gruodžio 2, šeštadienį, visi į Toronto Lietuvių Namus!

ŽIEMOS sutikimo VAKARAS
Karaliaus Mindaugo menėje 

KONCERTAS-SOKIAI
PROGRAMOJE: solo dainos ir duetai ’ 
Atlieka: sol. V. Paulionis, 

sol. L. Marcinkutė, 
akomp. mux. J. Govėdas /

"Aitvaras” atliks "Ir taip atsitinka" 
Programos pradžia - 7 v.v. šiltas bufetas, 
baras, loterija, šokiams gros 5 asmenų 
orkestras. Salė ir baras atidaromi 6 v.v.
Bilietai — $4. pensininkams — $3.
L. Namų nariams įėjimas nemokamas. Nariai 

-atsiima pakvietimus nevėliau lapkričio 26 d. ' 
sekmadienių popietėse arba pas V. Kulnį 
(tel. 769-1266). Rengia L. Namų Vyrai

JAUNIMO
£ ŠOKIAI

Gros gera muzika 
^rtiu su “DJ”

Pradžia 8 valandų vakaro
Veiks baras 

x Bus staigmenos
Bilietai studentams — $1, nariam/kandidatam 
(su kortelėm) nemokamai.

Rengia L. Namų Jaunimo Būrelis

D. JANKONIENEI,

mirus jos SESUTEI Lietuvoje, 

reiškiame gilių užuojautų ir kartu liūdime —

Hamiltono L. Pensininkų 

Klubas

SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI
S. m. lapkričio 13 d. Toronto 

mieste, priemiesčiuose ir kitur 
bus rinkimai į vietines savival
dybes ir švietimo vadybas. Dalis 
informacijų jau buvo išspaus
dinta “Tž” kronikose ir Toron
to miesto skelbimuose. Šiame 
“TŽ” nr. 3 ir 5 psl. yra paskelb
ta svarbi informacija rinkimų 
reikalu. Prašoma ją perskaityti 
ir atitinkamai pasinaudoti.

Į Toronto miesto (ne metro) 
burmistrus pagrindiniai kandi
datai yra inž. T. O’Donohue, D. 
Smith ir Sewell. Pirmasis yra 
senas lietuvių bičiulis, vedęs 
lietuvaitę, turi ilgą patirtį mies
to reikalų tvarkyme, be to, deši
nės žmogus. Antrasis lietuviams 
yra mažiau žinomas, palankus 
etninėm grupėm, dešinės linijos 
žmogus. Trečiasis yra pagarsė
jęs kaip radikalios kairės žmo
gus.

Į Toronto miesto tarybą kan
didatuoja labai daug, asmenų 
įvairių tautybių. Iš lietuviams 
palankių kandidatų minėtini: 
W. Boytchuk, T. Ruprecht, adv. 
G. Ben.

Pranešimas 
jaunimui

Kanados Lietuvių J a u n imo 
Sąjunga praneša, kad kandida
tų į Kanados lietuvių jaunimo 
atstovus pareiškimai bus pri
imami iki š. m. lapkričio 11 d. 
v i e t oj lapkričio 1 d. dėl pašto 
streiko. Atstovų rinkimo datos 
nesikeičia, būtent, pasilieka 
1978 m. lapkričio 26 d.

Susižiedavo Rima Zubaitė su 
dr. Edvardu Leparskiu. Sutuok
tuvės numtaytos 1979 m. rude
nį. R. Zubaitė yra architekto V. 
Zubo ir dail. Zubienės dukra, 
baigusi Toronto un-tą, dirbanti 
daugiakultūrės Ontario istori
jos draugijos tarnyboje. Dr. E. 
Leparskis yra dantų gydytojas, 
turįs savo kabinetą Burlingto- 
ne, Ont.

Delhi, Ontario
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. 1978 

m. lapkričio 18, šeštadienį, 6.30 v.v.,
Sv. Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėje, 37 Talbot St., Delhi, rengiamas 
Kariuomenės šventės minėjimas. 
Programoje: žuvusių už Lietuvos 
laisvę pagerbimas, Hamiltono “Au
kuras”, bufetas, užkandžiai, plokšte
lių muzika, šokiai, loterija. Visi kvie
čiami dalyvauti.

DLK Gedimino šaulių kuopa

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

VEACENAS
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Savivaldybinių rinkimų pro
ga Toronto lietuviai turėtų atsi
minti miesto tarybos rezoliuci
ją, protestuojančią prieš disi
dentų Viktoro Petkaus Lietuvo
je, A. ščaranskio, A. Ginzburgo 
ir L. Lukianenko Sov. Sąjungo
je nuteisimą bei žmogaus teisių 
pažeidimą. Tą rezoliuciją pasiū
lė miesto valdybos narys T. 
O’Donohue, antrino Negridge. 
Už rezoliucijos priėmimą balsa
vo: burmistras D. Crombie, 
Smith, Beavis, Bosley, Neg
ridge, Hope, Rowlands, Fish, 
Sparrow, Johnston, O’Donohue, 
Clifford, Piccinini — 13 balsų; 
prieš rezoliuciją balsavo: mies
to tarybos nariai — White, 
Heap ir Sewell (dabar kandida
tuojąs į Toronto miesto bur
mistrus) — 3. Rezoliucija buvo 
balsuojama 1978 m. liepos 20 d.

| atskirųjų (katalikų) mokyk
lų valdybą kandidatuoja lietu
vis advokatas ALGIS PUTERIS 
antroje apylinkėje. Visi lietuviai 
turėtų už jį balsuoti. Tie, kurie 
moka mokesčius viešųjų mo
kyklų vadybai, turėtų pereiti į 
atskirųjų mokyklų sistemą ir 
gauti teisę balsuoti už savo tau
tietį. Inf.

Malonūs bičiuliai,
Lapkričio 13-toji yra diena, 

kurią rinksite naują Toronto 
miesto burmistrą. Aš esu kan
didatas į šią tarnybą. Išrinkite 
visų žmonių burmistrą. Aš nuo
širdžiai manau, kad galiu tokiu 
būti, nes gyvenu ir dirbu jūsų 
tarpe jau 23-ji metai, dalinda
masis su jumis bendromis 
problemomis, viltimis bei troš
kimais.

Tikiuosi jūsų balsų lapkričio 
13. Kviečiu į pagalbą išlaikyti 
Torontą klestintį, sveiką, dina
mišką, saugų ir švarų mūsų vai
kams.

Tony O’Donohue

Dailininkai
Garsus prancūzų dailininkas 

Raoul Dufy pakvietė savo drau
gą pietums į geriausią restora
ną. Kai reikėjo užmokėti sąskai
tą, pasirodė, jog nė vienas ne
turi pinigų.

— Nėra reikalo jaudintis, tą 
reikalą aš tuojau sutvarkysiu, 
— pareiškė Dufy. — Jis grei
tai nupiešė 1.000 frankų bank
notą, pasirašė jį ir Įteikė patar
nautojui. Tas mandagiai padė
kojo, atnešė grąžos, iš kurios 
jiedu dar galėjo išgerti. Mat, jis 
žinojo, jog Dufy piešiniai turi 
didelę vertę.

Parinko Pr. Alš.

“National Enquirer”, sensa
cijas mėgstąs laikraštis, leidžia
mas Floridoje, š. m. lapkričio 7 
d. laidoje išspausdino straipsnį 
apie Simą Kudirką ir įdėjo jo 
nuotrauką prie Amerikos vėlia
vos. Straipsnyje cituojami S. 
Kudirkos pareiškimai, išreiškią 
dėkingumą Amerikai. Straips
nis baigiamas S. Kudirkos žo
džiais: “Tiesa ir atvira visuome
nė, kaip Amerikoje, yra vienin
teliai dalykai, griauną tironiją. 
Tiesa, Amerikos tiesa, išgelbė
jo mane ir mano šeimą. Už visa 
tai aš dėkoju Dievui”. Pažymė
tina, kad sparčiai plinta nau
jausia S. Kudirkos ir L. Ei- 
chel parašyta knyga “For Tho
se Still at Sea”. Toronte ji gau
nama lietuvių spaudos kioskuo
se. Kaina — $7.95.

Komunistiniame savaitraštyje 
“Laisvė”, kuris leidžiamas Niu
jorke, yra skyrius “Kanados Ži
nios”. Sis skyrius įvestas susto
jus torontiškiam “Liaudies Bal
sui”. Jame spausdinamos žinios 
iš Kanados lietuvių komunistų 
veiklos, kuri tebesireiškia dau
giausia Toronte ir Montrealyje. 
S. m. spalio 20 d. laidoje “Lais
vė” išspausdino ilgoką aprašy
mą koncerto bei pobūvio, kuris 
įvyko spalio 5 d. Toronto Lietu
vių Sūnų ir Dukterų salėje. Esą 
koncertinę programą atliko sol. 
Eduardas Gutauskas iš Lietu
vos, akompanuojamas pianisto 
Gailevičiaus. Po koncerto kalbą 
pasakęs sov. okup. Lietuvos 
švietimo “ministerio” pavaduo
tojas Valentinas Spurga, pa
kviestas buvusio “L. Balso” 
red. J. Ylos. Torontiečių vardu 
svečius pasveikinęs Žukauskas. 
Vaišes esą paruošė Lietuvių 
Moterų Klubo narės. Pobūvį su
rengė Lietuvių Literatūros 
Draugija. Aukas rinko M. Pau- 
žienė ir Vilkelienė. Dalyviai ne
buvo gausūs.

Viktoras Staškūnas, buvęs 
statybos rangovas, dirbęs Sault 
Ste. Marie, Ont., vėliau kurį lai
ką gyvenęs Indian River, Ont., 
nusipirko namus Mississaugoje, 
netoli Anapilio, ir čia su žmona 
apsigyveno. Apsilankęs “TŽ” 
administracijoje, pratęsė savo 
prenumeratą ir paaukojo $50.

Patikslinimas. P r i sikėlimo 
kredito kooperatyvo pranešime 
“TŽ” 44 nr. įvyko klaida. Turė
jo būti: namų įsigijimo sąskai
tas reikia pinigus įnešti iki 1978 
m. gruodžio 31 d. (ne iki 1978 
m. gruodžio 1 d.).

Toronto universitetas susido
mėjo etninėm grupėm, nes jos 

^sudaro miesto gyventojų daugu-
mą. Universiteto pavesta Ms. 
Bradshaw atliko specialią stu
diją, kuri parodė, kad univer
sitetas neturi ryšio su etninėm 
grupėm bei jų kultūra. Dėlto 
universiteto patalpose pradėta 
rengti parodas ir paskaitas apie 
etnines grupes. Rugsėjo mėnesį 
buvo surengta fotografijų paro
da, vaizduojanti japonų gyveni
mą Kanadoje per 100 metų. 
Rengiamos paskaitos apie portu
galų literatūrą ir Kanados por
tugalus, negrus, indiečius ir ki
tas tautybes. Apie lietuvius bei 
kitus baltiečius dar nebuvo gir
dėti, nors un-to bibliotekoje yra 
daug baltistinių knygų.

• Pasak Cornell universiteto prof. 
II. S. Osgood, apie 30% amerikiečių 
miršta dėl persivalgymo.

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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Toronto Maironio mokykla 

praneša, kad lapkričio 11 d. pa
mokų nebus. Šiais mokslo me
tais lietuvių mokyklą lanko 221 
mokinys. Vedėjas

KLB švietimo komisija, ku
riai dabar vadovauja Vida Sta
nevičienė, š. m. lapkričio 11, 
šeštadienį, šaukia Hamiltone 
Kanados lituanistinių mokyklų 
mokytojų suvažiavimą. Suvažia
vimas prasidės 9.30 v. r. simpo
ziumais, diskusijomis, paskaito
mis ir baigsis 6 v. v. banketu. 
Tokie suvažiavimai anksčiau 
yra buvę daromi pavasarį. Visi 
busimieji ir buvusieji lituanis
tinių mokyklų mokytojai ir vai
kų tėvai, besidomintys lietuviš
kuoju švietimu bei auklėjimu, 
kviečiami suvažiavime dalyvau
ti.

Mokytojų suvažiavimas įvyks 
Hamiltono Jaunimo Centre, 58 
Dundurn St. W.

Baltiečių sporto žaidynės. S. 
Amerikos Baltiečių Federacija 
lapkričio 11-12 d. d. rengia iški
liųjų sportininkų žaidynes (“all 
star games”) Earl Haege Colle
giate Institute, 100 Precess 
Ave., Willowdale, Ont. Rengia 
latviai. Dalyvaus estų, latvių ir 
lietuvių sportininkai. Iš Čikagos 
ir Klevelando atvyks 25 asme
nys. Jiems bus reikalinga nak
vynė vienai nakčiai. Skambinti 
Pr. Berneckui tel. 763-4429. To
ronto lietuviai kviečiami šiomis 
žaidynėmis susidomėti ir gausiai 
dalyvauti.

Moterų popietė. Kviečiamos 
visos moterys seseriškam pa
bendravimui lapkričio 12, sek
madienį, 4 v. p. p., Prisikėlimo 
Parodų salėje. Programoje — 
Jievos Adomavičienės paskaita 
“Evangelikai Lietuvoje”. Iš
trauką iš Donelaičio “Metų” 
skaitys Angelė Sungailienė 
“Gintaro” ansamblio oktetas 
padainuos keletą dainų.

KLKM Prisikėlimo 
parapijos skyrius

Dail. Jūratės Batūraitės-Lem- 
kienės kūrinių paroda — lap
kričio 25—26 d. d. Lietuvių Na
muose. Bus išstatyti grafikos ir 
.tušo kūriniai. Dailininkė baigė 
meno mokyklą 1973 m. Moky
tojos teises gavo baigusi moky
tojų kolegiją. Dalyvavo įvairio
se parodose Toronte ir Hamil
tone. Turėjo ir savo parodas. 
Jos kūriniai išstatyti kaikuriose 
Toronto meno galerijose. Dabar 
rengiamoje parodoje dailinin
kė pasirodys su darbais, sukur
tais Europoje. Gamta detalėse 
ir spalvose yra jos kūrinių te
matika.

Halinos Žmuidzinienės kūri
nių paroda įvyks gruodžio 2 ir 
3 d. d. Prisikėlimo parapijos Pa
rodų salėje. Visus maloniai 
kviečia atsilankyti rengėja — 
KLK Moterų Dr-jos centro val
dyba.

Metinis “T. žiburių” spau
dos balius bus 1979 m. balan
džio 21, šeštadienį prieš Atve
lykį, Anapilio salėje. Jau nu
matyta programa, ruošiamasi 
loterijai. Iš kelių dailininkų 
gauti vertingi paveikslai šiai lo
terijai.

Prof. Pranas Jucaitis, gyv. 
Rocky River, Ohio, uoliai seka 
lietuvišką spaudą ir sielojasi lie
tuviškojo gyvenimo problemo
mis. “T. žiburiams” paremti at
siuntė $100. S. m. gruodžio 5 d. 
jam sueis 82 metai amžiaus. Dė
kojame duosniajam rėmėjui ir 
linkime geriausios sėkmės.

Visuomenės veikėjas Jonas 
Karpis lapkričio 5 d. buvo ištik
tas širdies smūgio ir pirmosios 
pagalbos autovežimiu nuvežtas 
į North Western ligoninę.

D ja INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS
nnrQnrR realestate.

W. G.IJlVljOlI Ij II realtor

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

* Namų — Gyvybės Į UQIIPA JkJ * Automobilių
< * Komerciniai

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

“T. Žiburių” redakcijoje lap
kričio 3 d. lankėsi lietuvių Sv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
Romoje prel. L. Tulaba, lydi
mas prel. J. Tadarausko ir p. 
Valevičiaus. Svečias lankosi S. 
Amerikoje, sustodamas įvairio
se lietuvių kolonijose ir rūpin
damasis lietuvių kolegijos rei
kalais bei pašaukimais į kuni
gus. Jis išreiškė savo pasitenki
nimą dabartinio popiežiaus iš
rinkimu. Esą yra pagrindo lie
tuviams iš jo daugiau t i k ė tis, 
negu iš buvusių popiežių. Prel. 
L. Tulaba lapkričio 14 d. grįš į 
Romą.

Toronto Lietuvių Namų susi
rinkimui lapkričio 5 d. pirmi
ninkavo adv. G. Balčiūnas, sek
retoriavo p. Jankauskienė. J. 
Strazdas atidarymo žody paaiš
kino pasikeitimus valdyboje ir 
toliau žodį perdavė naujajam 
pirm. Algiui Senkui.

Svarstytas naujai paruoštas 
įstatų projektas. Būta daug siū
lymų, pakeitimų ir papildymų. 
Ilgiausiai sustota ir balsuota dėl 
balsavimo tvarkos, renkant val
domuosius organus. Valdybos 
siūlymas: kiek renkamųjų, už 
tiek narys turi ir balsuoti, žino
ma, pasirinkdamas kandidatus, 
susirinkimo buvo atmestas. Na
rys gali balsuoti ir už mažiau 
kandidatų. Naujasis projektas 
bus perredaguotas ir atspaus
dintas.

Pranešimus padarė pirm. 
Alg. Senkus ir ižd. J. Slivinskas. 
Per š. m. 6 mėn. skolų išmokė
ta $60.000; iki š. m. galo bus iš
mokėta dar $90.000. Tada sko
lų beliks $160.000. Bingo loši
mų pelnas per 6 mėn. padidėjo 
$40.000. Pernai LN aukų gry
nais pinigais davė $3.000, šie
met per 6 mėn. $5.500, iki me
tų pabaigos sieks $10.000. Bin
go pelnas per 1977 m. siekė 
$135.000, o per š. m. 6 mėn. 
$110.000. “Labdaros” fondo iž
das irgi smarkiai auga. Sekan
čių metų pabaigoje kapitalas 
sieks $300.000.

Pagerbtas Jurgis Strazdas, il
gametis LN pirm, ir Birutė 
Strazdienė. Jam įteiktas oda įriš
tas “Lietuvių Namų Žinių” 3 
metų komplektas. J. Strazdas 
trejus metus redagavo “LN Ži
nias”. B. Strazdienei, kuri irgi 
talkino biuletenio paruošime, 
įteikta gėlių puokštė.

Paliesti ir nauji projektai. 
Juos aiškino inž. H. Lapas. Ruo
šiamas naujas centras, kuriame 
tilps ir pensininkų namai.

Susirinkimo dalyviai aktyviai 
reiškėsi susirinkimo eigoje siū
lymais, sugestijomis ir pan.

“T. Žiburių” prenumerata 
nuo 1979 m. sausio 1 d. pakelia
ma iki $14, nes per paskutinius 
metus gerokai pabrango ir paš
to patamavimeli, ihdarbas, jr po
pierius, ir spausdinimas. Sis 
metinės prenumeratos pakėli
mas labiausiai palies pensinin
kus, tačiau tikimės, kad dviejų 
dolerių skirtumas metams ne
bus persunki naštą ir jiems. 
Leidėjai taip pat tikisi, kad vi
si tautiečiai supras padėtį ir 
dar stipriau rems šį laikraštį. 
Visi turėtume atsiminti, kad 
pvz. estai ir latviai daugiau mo
ka už savuosius laikraščius. 
Savaitraščio "Latvija — Ameri
ka” metinė prenumerata — $25, 
estų “Meie Elu” (Mūsų Gyveni
mas”) — $24, estų “Vaba Est- 
lane” (Laisvasis Estas, dukart 
savaitinis) — $32. Taigi, mūsų 
spauda yra dar gerokai pigesnė.

PADĖKA
Nuoširdus dėkui mano merg

vakario rengėjoms ir viešnioms 
už dalyvavimą ir puikias dova
nas. Si popietė liks amžinai ma
no širdyje. Dar kartą dėkui —

Jūsų Irena Kryževičiūtė
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Anapilio žinios

— Pradedamos tikybos pamokos 
vaikams, ateinantį pavasarį besiruo
šiantiems pirmajai Komunijai. Tė
vų pasitarime nutarta tikybos pamo
kas turėti kas sekmadienį 10.15 v. r. 
klebonijos patalpose (posėdžių kam
baryje). Vaikai turėtų būti nejaunes- 
ni kaip 7-8 metų amžiaus. Tikybos 
pamokas dėstys seselė Paulė. Pirmo
ji pamoka — šį sekmadienį.

— Lapkričio 6 d. palaidota a. a 
Ona Ivanauskienė, 58 m. amžiaus. 
Velionės šeimai ir artimiesiems nuo
širdi užuojauta.

— Lapkričio 10 d., 7 v. v., Lietu
vos Kankinių par. klebonijoje įvyks 
Anapilio korporacijos susirinkimas.

— Pastebėta, kad po Vėlinių die
nos iškilmių lietuvių kapinėse pasi
lieka daug stiklų nuo žvakučių. Apy
linkės vaikai minėtus tuščius stiklus 
daužo, kartais taikiniu pasirinkdami 
paminklus. Būtų gera, kad nuo žva
kučių likę stiklai būtų pasiimti savi
ninkų.

— Parapijos ir Anapilio patalpo
se veikia Prisikėlimo parapijos kre
dito unijos bankelis, kuris sekma
dieniais po pamaldų veikia iki 1 v. 
Kas sekmadienį taip pat veikia pa
rapijos knygynas, kuriame yra gau
sus pasirinkimas naujausių lietuviš
kų knygų, žurnalų, plokštelių ir ki
tokių reikmenų.

— Ruošiasi tuoktis: Stasys • Pet
rauskas ir Irena Kryževičiūtė, Ri
chard Allely ir Daiva Sinkevičiūtė.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v. r., 
už Černiauskų giminės mirusius; 
sekmadienį, 10 v. r., už a. a. Antaną 
Lapaitį, 11 v. už a. a. Mariją Račie
nę ir a. a. Bronių Eidukevičių velio- 
nies 10 m. mirties sukakties proga.

Lietuvių Namų žinios
— Lapkričio 4 d. LN vyrų ir LN 

moterų būrelio rengtas koncertas 
buvo išskirtinai gražus. Solistės G. 
Capkauskienė ir S. Žiemelytė savo 
gražiomis duetų ir solo dainomis 
žavėjo koncerto dalyvius. Tik 
publikos galėjo būti kiek daugiau.

— Lapkričio 5 d. įvyko LN narių 
susirinkimas. Buvęs ilgametis LN 
valdybos pirm. J. Strazdas dėl svei
katos yra atsisakęs iš pirmininko 
pareigų. Pradėdamas susirinkimą, J. 
Strazdas pristatė naująjį LN v-bos 
pirm. A. Senkų.

— Įvairūs plakatai bei skelbimai 
be LN administracijos sutikimo 
negali būti iškabinami ■ klijuojami 
betkurioje LN pastato vietoje.

— LN ir “Labdaros” fondo iždui 
nuošimčius, priklausančius už LN 
duotas paskolas, paaukojo: J. Straz
das, inž. H. Lapas, — LN vald. na
riai, A. Masys, J. Vaitkus, V. Mont: 
vila.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo apie 300 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė: sol. G. Capkaus
kienė iš Montrealio, P. V. Trečiokai 
iš Otavos, B. A. Juozapavičiai iš Ha
miltono, R. Petrauskas iš Sarnijos.

A. a. Ona Ivanauskienė, 58 
m., mirė lapkričio 3 d. šv. My
kolo ligoninėje po sunkios ligos. 
Velionė kilusi nuo Slavikų. Ji 
per daugelį metų negalavo šir
dimi, bet mirė nuo skrandžio 
vėžio. Velionės laidotuvėse da
lyvavo labai daug tautiečių. Pa
laidota Sv. Jono liet, kapinėse. 
Velionė paliko vyrą Kazimierą 
ir sūnų Tomą, XII klasės moks
leivį.
FLORIDOJ išnuomojamas ramioj 
vietoj žiemos sezonui butas: 2 mie
gamieji kambariai, salonas, virtuvė, 
prausykla su dušu, sodelis; 5 minu
tės iki Atlanto, puiki vieta žuvavi- 
mui, prie golfo aikštės, apsipirkimo 
centro. Kaina — $300 į mėnesį. Pa
geidaujama lietuvių. Rašyti: V. Sa
kas, 1322 North N. St., Lake Worth, 
Fla. 33460, USA.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEV1CIENE. 
Įvairiomis 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 1.1. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname N. Pr. Marijos se

seles 60-čio proga. Jos šioje parapi
joje darbuojasi nuo pat jos įsikūri
mo.

— Jonė Simonaitytė ir Fortunato 
Serianni, Andrius Imbrasas ir Lynn 
McNicol susituokė mūsų šventovėje 
lapkričio 4 d. Ruošiasi tuoktis Jau
nutis šelmys su Kristina Juraityte 
iš P. Amerikos.

— Aukojo parapijos skoloms mo
kėti: B. J. Vaišnorai $100, P. Armo- 
lavičienė $100, P. J. B. $90, Pirma
sis Tor. Liet. Pensininkų Būrelis 
$75, J. Gustainis (Indian Rd.) $70, 
S. Martinantienė $60, P. P. Sutkai- 
čiai $50, A. Vasiukevičienė $50, K. 
R. Poškai $30, A. Kelmelis $30.

— A. a. Klemensas Meiliūnas, 69 
m., palaidotas iš mūsų šventovės Sv. 
Jono kapinėse lapkričio 2 d. Gili 
užuojauta žmonai Medelinai ir sū
nui Alfredui. Užuojauta Marijai Poš
kienei, mirus jos tėvui Vincui Saka
lauskui; Onai Kirvaitienei, mirus jos 
tėvui Antanui Indai Lietuvoje; Ka
zimierui Juknevičiui, mirus jo bro
liui Kazimierui Lietuvoje.

— Pirmojo Toronto Lietuvių Pen
sininkų Būrelio visuotinis susirinki
mas ir valdybos rinkimai — lapkri
čio 15 d., 2 v. p. p., Parodų salėje.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims — š. m. lapkričio 17-19 d. d.; 
vyrams —I gruodžio 8-10 d. d.

— Birutės Dilkutės-Batraks lietu
viškų keramikos kūrinių paroda 
Parodų salėje — lapkričio 18-19 d.d.

— Pirmosios Komunijos pamo
kos — po 10 v. Mišių seselių namuo
se, 57 Sylvan Ave.

— Parapijos choras minės savo 
25 m. sukaktį gruodžio 2 d. Šiai pro
gai choras ruošia programą ir kvie
čia visus buvusius choristus prisidė
ti. Programoje dalyvaus ir Toronto 
vyrų choras. Abiem choram vado
vauja sol. V. Verikaitis.

— Sekmadienį, lapkričio 12 d., 
4 v. p. p., KLK Moterų Dr-jos Pri
sikėlimo skyrius Parodų salėje tu
rės bendrą “vyno ir sūrio” popietę 
su liuteronų parapijos moterų gru
pe.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Juo
zą Prapuolenį, užpr. O. Gataveckie- 
nė, 8.30 už Jurgį Smolskį, užpr. J. 
Smolskienė, 9 v. Novena, 9.20 už 
Steponą Juodikaitį, užpr. A. V. Gry
bai, 9.40 už Mariją Bieliauskienę, 
Onutę Iminickaitę - Šimkarinkienę ir 
Algirdą, Kazimierą Iminicką, užpr. 
L. Bieliauskaitė, 10 v. už Juozą 
Burzdžių, užpr. draugai; sekmadienį 
8 v. už Steponų Juodikaitį, užpr. J. 
Juodikaitienė, 9 v. už Vėlinių nove- 
nai pavestas sielas, 10 v. už Vladą 
Giedriką, užpr. A. Sagevičius, 11.30 
už parapiją, 7 v. v. už Valeriją Ša- 
rapnickienę, užpr. B. P. Sapliai.

N. Pr. Marijos seserų vienuo
lijos 60 metų sukaktis paminė
ta lapkričio 5 d. Prisikėlimo 
salėje, dalyvaujant gen. Lietu
vos konsului dr. J. Zmuidzinui 
su Ponia, KLB pirm. J. R. Sima
navičiui ir 300 kitų tautiečių. 
Programą pradėjo rėmėjų būre
lio pirm, ponia Kunnapuu, pa- 
kviesdama kun. Aug. Simana
vičių, OFM, su atitinkama invo- 
kacija. Meninę programą atliko 
dailiojo žodžio puoselėtoja Iza
belė Zmuidzinienė iš Ročesterio, 
jautriai perduodama Nobelio 
premijos laureato R. Tagorės, 
J. žmuidzino, D. Lipčiūtės ir ki
tų rašytojų kūrinius. Apie vie
nuoliją, jos praeitį, dabartį ir 
įsteigėją arkiv. J. Matulaitį kal
bėjo kun. Pr. Gaida. Seselių 
vardu padėkos žodį tarė jų vie
nuolyno Toronte vyresnioji se
suo Loreta. Minėjime taipgi da
lyvavo vyriausia vienuolijos va
dovė sesuo Margarita iš Putna- 
mo ir tarė pasveikinimo žodį 
dalyviams, kartu pranešdama, 
kad netrukus Putname pradės 
statyti naują centrinį vienuoly
ną. Po skoningai paruoštų vai
šių buvo loterija, kuriai vadova
vo K. Manglicas, kurio origina
lus paveikslas puošė sceną.

Rasta apyrankė kapų lanky
mo dieną Anapilyje. Skambinti 
“TŽ” administracijai tel. 275- 
4672.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

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

už taupomąsias (saving) sąskaitas 8’/į %
už termininius 1, 2 ir 3 metų 9’/z %

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 31 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

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

lapkričio 11, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje 

rengia TRADICINIUS 

BAZARA 
ĮĖJIMAS Į SOKIUS: suaugusiems — $4.00 

studentams — $2.00

šokius-
Bazaro pradžia — 12 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

Sol. A. STEMPUŽIENĖ-SVEDIENE

pianistas

Kompoz. pianistas JONAS SVEDAS

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

Toronto Lietuvių Namų Vyrai 
Ka raliaus 
Mindaugo 

menėje 
rengia

ir kompozitorius 
Jonas Švedas

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

Programą atliks Čikagos operos solistė 
Aldona Stempužienė - Švedienė

KOlKtUTA

DAUGIAKULŪRIAME TEATRO FESTIVALYJE 
lapkričio 17, penktadienį, 8 valandą vakaro

(27 Front Street East)

Hamiltono “AUKURAS” vaidins
J. Moljero 3 veiksnių komediją

Paniekintas vyras"
Įėjimas - $4, $3.50, pensininkams Kviečiame visus lietuvius dalyvauti. Festivalio rengėjas — 

ir studentams — pusė kainos. Daugiakultūrė Ontario Teatrų Draugija OMTA

TORONTO MAIRONIO MOKYKLA maloniai kviečia visus atsilankyti

lapkričio 18, šeštadienį, į Toronto Lietuvių Namų
Karaliaus Mindaugo menėje rengiamą

PROGRAMOJE:
★ tautinių šokių grupė 

"Gintaras",
★ Toronto mergaičių dainos 

trijulė "Vasaros garsai", ★

turtinga loterija, 
šilti valgiai, 
gausus bufetas, 
smagūs šokiai ir

kitos staigmenos.
Gros geras orkestras.
įėjimas $5, studentams $3.

Pradžia - 7 v.v.
MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

Lietuvos Kariuomenės atkūrimo

nine'i/w
PROGRAMOJE : ------------------- ~
OFICIALIOJI DALIS ir dipl. teis. M. šnapščio iš Detroito paskaita. 
MENINĘ DALĮ, lietuviškos muzikos koncertą atliks 30 asmenų 
dūdų orkestras "ESTONIA". Po minėjimo — šokiai. Veiks turtin
gas valgių ir gėrimų bufetas, bus vertingų laimikių loterija. 
Įėjimas — $5, studentams ir pensininkams — $3.
KLB Toronto apylinkės valdybos pakviesta, minėjimą-koncertą 
rengia ir visus dalyvauti kviečia - Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

įvyks lapkričio 25, 
šeštadieni,eštadienį,

V. V., punktualiai,

Toronto 
Lietuvių 
Namuose,
Karaliaus

meneje

SS MONTREAL1116
Sv. Kazimiero parapijos žinios

— šv. Onos Draugija parapijai pa
skyrė $1.000 auką svetainės langų 
sutvirtinimui.

— Šv. Elzbietos Draugijos pietūs 
bus lapkričio 19 d. po 11 v. Mišių 
par. svetainėje. Pelnas skiriamas pa
rapijai.

— Lapkr. 25 d., 7 v.v., svetainėje 
jaunimo klubas rengia vakarienę. 
Įėjimas — $6, jaunimui — $4. Bus 
šilta vakarienė su bufetu ir bavarų 
orkestru. Jaunimas tikisi parapijie
čių atsilankymo.

— Spalio 9 d. mirė Juozas Kala- 
kauskas, 67 m. amžiaus. Velionis bu
vo suvalkietis; palaidotas iš par. 
šventovės. Liko žmona, duktė ir sū
nus.

— Grybų vakarienė davė parapi
jai $1.380 pelno. Vakarienės metu 
svetainės saugesniam langų sutvirti
nimui aukojo: L. Bohemier $50, M. 
Olito iš Toronto — $40, O. Žilins
kaitė — $30, V. Lazauskienė — $50.

— Daugelis mūsų parapijiečių sa
vo parapiją myli, jai aukojasi, skiria 
ir savo uždarbio dalį. Atėjus laikui, 
įeina ir į komitetą, ten dar labiau 
par. reikalais rūpinasi. Per tiek me
tų Šv. Kazimiero parapija jos na
riams yra pasidariusi centras, apie 
kurį viskas sukasi — draugijos, cho
ras, jaunimo grupė. Septynioliktus 
metus klebono pareigas eina kun. dr. 
F. Jucevičius. Kaikada atsiranda as
menų, kurie sutapatina kleboną su 
parapija, nebeatskiria kam dirba. 
Stebint iš šono, ypač parengimuo
se, susidaro vaizdas, kad kaikurie 
dirba asmenys labai tikisi dėmesio, 
didelio įvertinimo jų darbo. Rodos, 
kad kunigas turi juos sekti, rašytis 
pavardes, visus matyti, atsiminti ir 
visada dėkoti. Nepamirškime, kad 
didžiausia padėka mums yra pati 
parapija, jos išsilaikymas ir turėji
mas lietuvio kunigo klebonu. Įver
tinkime visą tai pirmiausia. S. Sk.

Petras Adamonis savo namuose, 
šeimos, artimųjų draugų, giminių ir 
bendradarbių tarpe, atšventė 25-rių 
metų verslo įsteigimo sukaktį. Va
karo metu paaiškėjo, kad drauge 
yra ir šeimos šventė — vedybinė 20 
metų sukaktis ir dukrelės Jonytės 
gimtadienis. Visų susirinkusių var
du p. Styra pasveikino p. Adamonį 
ir jo šeimą, paminėdamas darbščius 
ir labai sėkmingus 25 metus. P. Di- 
kaitis perskaitė eilėraštį, poetiškai 
aprašydamas P. Adamonio gyveni
mą. Visai šeimai sugiedota “Ilgiau
sių metų”. Julija Adamonienė su 
dukromis paruošė puikias vaišes. Pa
žymėtina, kad p. Adamonių šeima 
yra mikli, tolerantiška, katalikiška, 
lietuviška. S. Sk.

Aldona Urbanavičienė, veikli 
Montrealio “Neringos” jūrų šaulių

kuopos narė, atšventė savo gimimo 
sukaktį. Ta proga iš Toronto buvo 
atvykusi Juozo Zavio šeima, kuri 
anksčiau gyveno Montrealyje. Aldo
na gavo sveikinimus ir dovanas iš 
Toronto “Baltijos" jūrų šaulių kuo
pos, šaulio Vytauto Keturakio ir 
“Neringos” jūrų šaulių kuopos v-bos, 
o susirinkę į vaišes draugai jai pa
dovanojo gintarinius karolius.

Metinė šventė. KLK Moterų Dr-ja 
Montrealyje gruodžio 2-3 d.d. švęs 
savo metinę šventę. Jos metu mont- 
realiečiai galės pasigėrėti puikiais 
Birutės Dilkutės-Batraks keramikos 
darbais, N. Lingertaičio įvairiais gin
taro, aukso bei sidabro dirbiniais ir 
galės įsigyti šių dalykų. Todėl mont- 
realiečiai yra kviečiami neskubėti 
su kalėdiniais pirkiniais, kalėdinių 
dovanų įsigijimu ir atkreipti dėmesį 
į šias dvi parodas, kurių metu galė
sime įsigyti tikrai vertingų dovanų 
Kalėdoms savo giminėms ir drau
gams. B. Dilkutė-Batraks ir N. Lin- 
gertaitis su savo kūrinių parodomis 
yra sėkmingai lankę nevieną lietu
vių koloniją, todėl tikimės, kad ir 
Montrealyje jie susilauks tokio pat 
dėmesio savo darbams.

Nijolė Bagdžiūnienė

Medžio šaknų skulptorius Pr. Bal- 
tuonis lapkričio 4-5 d.d. Delhi, Ont., 
surengė savo kūrinių parodą — 
jau antrą kartą toje pačioje vieto
vėje. Ir šį kartą susilaukė didelio 
vietos lietuvių susidomėjimo.

Duetinis koncertas dviejų solis
čių — G. Capkauskienės ir S. Žie- 
melytės rengiamas gruodžio 9 d. AV 
par. salėje. Jos pirmuosius žingsnius 
dainavime pradėjo Montrealyje sol. 
E. Kardelienės dainavimo studijoje.

A.a. Pranas Keturka po ilgos li
gos mirė spalio 17 d. Reddi Memo
rial ligoninėje. Palaidotas iš AV par. 
šventovės lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje, Ont. Liko liūdintys artimie
ji: žmona V. Kamarauskaitė, du sū
nūs, sesuo V. Dagelavičienė ir kt. Ks.

Sol. Gina Capkauskienė š. m. turė
jo ypatingai daug koncertų: Bosto
ne, Kenebunkporte, Putname, Det
roite, Toronte, St. Catharines, Ha
miltone ir t. t. Spalio 28 d. koncer
tavo Bruklyne Lietuvių Katalikių 
Moterų organizuotos veiklos 70 me
tų ir Pasaulio LKS 30 metų sukak
ties minėjime. Akompanavo Saulius 
Cibas iš Bostono. A. A.

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

Petras Adamonis 
Tel. 722-3545

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 nedirbamo vasarų nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0 %

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ........................... 10.5%

Toupomqsias s-tos 8.25% Nekiln. turto ....................... 10.0%
Pensijų plonos 8.5 % Čekių kredito ....................... 12.0%
Term. ind. 1 m. 9 % Investocines nuo ................. 10.5%
Term. ind. 2 m. .................
Term. ind. 3 m.
Duoda nemokamą gyvybės

9.25%
9.5 % 

apdrou- Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos uimą.

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

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

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE 
VICIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818 
Toronte.

Tai buvo prieš 
25 metus:

Darbą pradedant, leiskite prisistatyti: 
ADAMONIS & BUDRIŪNAS REAL ESTATE & BUSINESS BROKERS 
177 Sherbrooke St. W. Room 5, II augštas (tarp St. Lawrence & Park) 
ĮSTAIGOS TELEFONAS LA 7932, rezidencijos PO 6-6495

Darbas pradėtas spalio 25, pirmadienį.
DARBO APIMTIS: 1. namai — pirkimas, pardavimas,

2. Paskolos namams (mortgages),
3. drauda (insurance) namų, baldų, mašinų,
4. žemė (lotai),
5. butų nuomojimas.

Mūsų advokatas — Kvebeko provincijos parlamento narys
Mr. Lionel Ross.

Mūsų notarai — Messier & Beueregard Co.
Bendradarbiaujama:

REAL ESTATE: Service Realties, Du Berger Realties, Cool & Blais 
Realties.

INSURANCE CO: Royal Insurance, North America Insurance. 
FINANSŲ BENDROVES: Imperial Life, Credit Fonciere. 
SAVININKAI: Petras Adamonis, inontrealiečiams pažįstamas.

Alfonsas Budriūnas, Gladstone R.E. Toronte agentas; 
abu seni bičiuliai, kartu dirbę anksčiau.

SEKANČIAME SKELBIME: 1. Turimi pardavimui namai.
2. Turimų pirkėjų pageidaujami namai.

Su nuoširdžią pagarba —
P. ADAMONIS IR A. BUDRIŪNAS

DĖKOJAME KLIENTAMS IR VISIEMS MONTREALIO 
LIETUVIAMS UŽ PASITIKĖJIMĄ —

KVIEČIAME PASINAUDOTI MOŠŲ ĮSTAIGOS 25 METŲ 
PATIRTIMI —

Adamonis Insurance Agency Inc.
Tel. 722-3545


