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Idėja ir lazda
Nors žmonijos gyvenimą vis daugiau lemia medžiaginiai 

interesai, tačiau nenustoja reikšmės ir idėjos. Kiekvienoje 
epochoje kyla dvasinės bangos, kurios sujudina, jei ir 
nevisą, tai gana žymią žmonijos dalį. Savo metu pasaulį 
stipriai veikė ir tebeveikia krikščionybės idėjos, Konfu
cijaus, Mahometo, Budos, graikų, romėnų ir t.t. Naujau
siais laikais iškilo nacionalizmas, marksizmas, komunizmas, 
fašizmas . . . Tai rodo, kad idėjos galia žmonijos gyvenime 
yra didžiai reikšminga ir net lemianti. Yra istorikų, kurie 
bando visą žinomą žmonijos praeitį sugrupuoti pagal pa
grindines idėjas ir tuo būdu pavaizduoti nueitą žmonijos 
kelią. Iš to matyti, kad pasaulyje vyrauja ne tik brutali 
jėga, ne tik ekonominiai milžinai, bet ir idėjos. Pastarosios 
ateina iš idealistų, šviesių galvų, ryžtingų širdžių, aukos 
žmonių, siekiančių vis geresnio pasaulio, žmoniškesnio 
žmogaus. Pradžioje tos idėjos sklinda beveik vien dvasi
niais keliais, nugalėdamos įvairias kliūtis ir laimėdamos 
vis daugiau išpažinėjų, nešėjų, kovotojų. Bet vėliau, kai 
sumažėja pradinė idėjos kaitra, kai susilpnėja dvasinis 
spinduliavimas, — atsiranda jėgos pagunda. Tuomet idė
jos neveiksmingumą stengiamasi pakeisti lazdos veiksmin
gumu, atseit, didesnės prievartos įvedimu. Ir tenka pasa
kyti, kad nė viena platesnė idėjinė banga nebuvo laisva 
nuo tos pagundos — pastaroji kaip kirminas įslinko idėji
nių sistemų vidun.

BENE dvasingiausia idėja buvo krikščionybė, atėjusi iš 
tyriausių šaltinių. Atrodė, kad ji vien dvasine savo jė
ga laimės visą žmoniją. Deja, ir ji neišvengė lazdos 

pagundos, t.y. prievartinių metodų. Kol tos idėjos nešėjais 
buvo tikra prasme apaštališki žmonės, nereikėjo prievar
tos, bet kai apaštališkumas sumažėjo, kai į tą idėjos sklei
dimo procesą įsijungė valdovai, — atsirado ir lazdos meto
dai, iškilo vietomis taisyklė “cuius regio eius et rėligio” 
(kieno valdžia, to ir religija). Paguoda buvo bent ta, kad 
krikščionybė iš esmės nesirėmė vien lazda, nepasidavė 
prievartos metodui visuotiniu mastu ir išliko dvasine jėga, 
nors ir paliesta prievartinės politikos bei jos pagundos. 
Krikščionybė patyrė, kad ten, kur įsigali prievarta, sumen
kėja dvasinė pusė ir ima blėsti pati idėja. Ji nekartą paju
to, jog reikia grįžti prie dvasinių savo ištakų, atsiremti į 
dvasinius šaltinius, nes lazdos kelias yra nuosmukio ke
lias. Tikroji idėjos jėga glūdi dvasinėje jos prigimtyje, 
vidinėje jos kaitroje, magnetinėje jos dinamikoje. Dėlto 
lazdos įvedimas, prievartos gimimas yra idėjos išsigimimas. 
Diktatoriaus atėjimas ir idėjos paglemžimas savajai siste
mai yra inkvizicinis mostas, kuris imponuoja galinga savo 
išore, bet viduje slepia dvasinį bankrotą. Lazda yra gera 
priemonė mušti, kankinti, terorizuoti, bet visiškai nesėk
minga idėjai skleisti, jai stiprinti. Su lūžtančia lazda, lūžta 
ir visa neva idėjomis grįsta prievartinė sistema.

KAI mūsų laikais krikščionybė, nekartą pergyvenusi 
prievartos pagundą ir jos nesėkmingumą, pasuko 
dvasinių ištakų keliu, atsisakė net vadinamojo trium- 

falizmo, tai didysis jos priešininkas ateistinis komunizmas 
pasirinko priešingą kelią, būtent, prievartos. Tiesa, kaip ir 
kitos didžiosios idėjos, komunistinė revoliucija, atėjusi iš 
marksistinių ištakų, pradžioje imponavo daugeliui dvasine 
savo jėga, idealistiniu ryžtingumu. Bet per 60 metų sėdė
jimo soste komunistinė idėja išsigimė — liko jos inspiruo
tas didelis valdovinis bei prievartinis aparatas, sudėtinga 
mašinerija, suorganizuota sistema, bet be vidinės sielos, 
be pradinio dinamizmo. Kitaip tariant, liko organizmas be 
sielos, be iš vidaus gaivinančios gyvybės. Dėlto šiandieną 
ir kalbama apie sovietinio komunizmo griuvimą. Juk negali 
gyvuoti organizmas, netekęs sielos ar likęs tik su nežymiais 
jos likučiais. Anksčiau ar vėliau jis turi iširti, nes nebėra 
viduje atnaujinančios jėgos. Tiesa, toks organizmas galėtų 
atsigauti, jei grįžtų dvasinis dinamizmas. Bet iš kur? Ko
munistinės idėjos jau atgyventos, bandymai jomis patobu
linti pasaulį bei žmoniją nepavyko, jų vykdytojai sukom
promituoti. Likusi prievarta yra ne atsinaujinimo, bet nuo
smukio šaltinis. Lazda paremta idėja gyvuoja tik tol, kol 
laikosi lazda. O lazdos amžius, kad ir ilgas, bet ribotas. 
Idėja yra nemari, kai sklinda savos prigimties keliais. Kai 
ją pavergia lazda, anksčiau ar vėliau numarina. Pr. G.

KANADOS {VYKIAI

Atpigs gaminiai?

Pasaulio įvykiai
PASAULIO SPAUDOJE PLAČIAI NUSKAMBĖJO KASDIEN 
didėjanti pabėgėlių iš Vietnamo problema. Į Malezijos pakrantę 
atplaukė Panamoje registruotas 1.580 tonų talpos laivas “Hai 
Hong” su 499 vyrais 620 moterų, 1.260 vaikų ir 125 seneliais. 
Laivo kapitonas S. Srigaras teigia, kad pabėgėlius jis surinko iš 
mažesnių laivelių jūroje. Malezijos vyriausybė nenori sutikti su 
tokia versija. Jai atrodo, kad ši pabėgėlių kelionė buvo iš anksto 
suplanuota. Panašios nuomonės yra ir JAV valstybės departamen
to atstovai. Jų teigimu, komunistinio Vietnamo pareigūnai pra
dėjo imti kyšius iš norinčių išvykti asmenų. Neoficialus išvykimo 
leidimas kainuoja iki $2.000 asmeniui. Si suma sumokama dole
riais arba auksu. Didžioji kyšių dalis nueina į Vietnamo iždą, ma
žoji pasilieka vietiniams parei-e----------------------------------------

Naujasis finansų min. J. 
Chretieno biudžetas neatnešė di
desnių staigmenų kanadiečiams. 
Reikšmingesnių finansinių leng
vatų neleido perdidelis šieme
tinis deficitas, su naujuoju biu
džetu pakilsiantis nuo $11,8 bi
lijono iki $12,1 bilijono. J. 
Chretienas sumažino federacinį 
prekybos mokestį nuo 12% iki 
9%. Jis būdavo surenkamas ga
myklose už pagamintus ir rin- 
kon leidžiamus gaminius. Tai 
praktiškai reiškia, kad krautu
vėse jau esančiom prekėm mo
kesčio sumažinimas negalės bū
ti pritaikytas, o tokių prekių yra 
pilni krautuvių sandėliai, ypač 
prieš Kalėdas. Niekas negali ga- 
rantuoti, kad ir naujieji gamyk
lų gaminiai atpigs 3%. Gamyk- 
lų vadovai tuos nuošimčius gali 
susižerti į savo kišenę, motyvuo
dami darbo jėgos bei žaliavos 
pabrangimu. Geriausiu atveju 

galima tikėtis tik nežymaus kai- 
kurių gaminių atpigimo, mažes
nio nei 3%. Atskaitos nuo fede
racinio pajamų mokesčio bus 
padidintos 9% tik sekantiems 
metams kaip atsavara infliaci
jos padarytai žalai. Atskaitomas 
metines darbo išlaidas tada taip
gi bus leista pajamų mokesčiuo
se pasididinti nuo dabartinės 
maksimalios $250 sumos iki 
$500. Nedaug pinigų sutaupys 
ir nedarbo draudos įmokų su
mažinimas 10% darbininkams 
bei darbdaviams, įsigaliosiantis 
1979 m. sausio 1 d. Dirbantieji 
tada kas mėnesį už kiekvieną 
uždirbtą $100 mokės 15 centų 
mažiau, darbdaviai — 21 centą. 
Skaudžiausią smūgį naujasis 
biudžetas smogė laisvųjų profe
sijų asmenims — gydytojams, 
advokatams, dantų gydytojams, 
profesiniams atletams, pramo-

(Nukelta į 8 psl.)

Lietuvos sostinės Vilniaus širdis — katedra Gedimino aikštėje. Sovietinė valdžia išniekino ją, įrengdama pa
veikslų galeriją bei salę koncertams. Vaizdas — iš paukščio skrydžio

Izraelio premjeras gyveno Lietuvoje
M. Begino atsiminimai, kuriuose jis aprašo tardymus Vilniuje, Lukiškių kalėjimų ir Sibiro 

lagerius.dažnai minėdamas ir lietuvius
Menachen Begin, dabartinis 

Izraelio premjeras, gimė 1913 
m. Lenkijoje. Ten jis išėjo 
mokslus, tapo advokatu ir žydų 
jaunimo organizacijos “Betar” 
vadu. II D. karo pradžioje, vo
kiečiams užimant Lenkiją, jis 
persikėlė į Vilniaus kraštą, kurį 
užėmė sovietai ir jo dalį perlei
do Lietuvai. Ten jis buvo su
imtas, tardytas ir ištremtas į Si
birą. Kaip Lenkijos pilietis bu
vo priimtas į karinius lenkų da
linius ir tuo būdu pasiekė tuo
metinę Palestiną 1942 m. Jo
je vadovavo pogrindžio kovos 
sąjūdžiui “Irgun Zvai Leumi”.
1977 m. tapo Izraelio ministe- 
riu pirmininku. Jo atsiminimai 
apie pogrindžio veiklą pavadin
ti “The Revolt”, o apie suėmi
mą Lietuvoj —“White Nights”. 
Pastarieji išleisti hebrajų kalba 
1957 m., anglų kalba — 1977 ir
1978 m.

Vilnius — Lietuvai
Savo atsiminimus apie sovie

tinius kalėjimus bei lagerius M. 
Begin pradeda pasakojimu apie 
suėmimą 1940 m. rudenį. Tada 
jis gyveno miestelyje netoli Vil
niaus, kuris buvo perleistas Lie
tuvai. Esą Sov. Sąjunga, užėmu
si Baltijos valstybes, lietuviams 
davusi dovaną, kurios jie labai 
ilgėjosi. “Ištisus 20 metų lietu
viai su ilgesiu žiūrėjo į Vilna, 
senąjį Gedimino miestą, kurį 
jie vadino Vilniumi. Vilna-Vil- 
nius — Gaono (žydų išminčius, 
Talmudo žinovas, M.) gimtinė, 
žydų vadinama Lietuvos Jeru
zale, po I D. karo buvo užimtas 
lenkų. Dėlto mažytė Lietuva nu
traukė diplomatinius santykius 
ir visus ryšius su didesniuoju 
savo kaimynu. Kaunas (autorius 
rašo “Kovno”) buvo paskelbtas 
laikine sostine, o tikėjimas, kad 
Vilnius vėl bus “amžinąja Lie
tuvos sostine”, buvo skiepija
mas jaunuomenėje bei visuome
nėje per mokyklų vadovėlius ir 
įspūdingus paveikslus, kurie 
puošė visas geležinkelio stotis 
ir viešuosius pastatus” (9-10 p.).

“Ir kas gali susekti istorijos 
painiavas? Mažytės tautos tiks
las, laikytas fantastišku kiekvie
no stebėtojo (pritariančio ar ne

pritariančio), buvo pasiektas ne
mažiau fantastišku būdu. Len
kija buvo sutriuškinta vokiečių 
tankų; komunistinė Rusija pasi
rašė su nacine Vokietija drau
giškumo sutartį, pagal kurią 
Lenkija liko padalinta ketvirtą 
kartą galingų jos kaimynų. Vil
nius buvo vienas iš teritorinių 
Rusijos laimikių. Lietuva, prisi
kėlusi kaip valstybė kare prieš 
Maskvą, dabar gavo savo svajo
nių miestą iš tos pačios Maskvos 
rankų.”

“Visdėlto dovanos gavėjai ne
buvo tikri jos davėjų nuoširdu
mu. 1940 m. žiemą, kai buvo 
džiūgaujama dėl Vilniaus grįži
mo prie savo krašto kamieno, 
lietuviai sakydavo su karčia iro
nija: Vilnius musu, a Lietuva 
rusu ... (taip parašyta atsimi
nimų autoriaus, M.). Tą ramią 
žiemą, žiemą laukimo ir bai
mės, lietuviai tebesidžiaugė di
plomatine savo seno žmogaus 
prezidento Smetonos išmintimi. 
Jų širdis guodė vaizdas savų po
licininkų (juos žydai vadino 
“metre-eighties”) — augštaūgių, 
apsirėdžiusių spalvinga unifor
ma, dabar matoma ir Vilniuje, 
ir Kaune” (10 p.).

Apie kitą “išmintingą senį” 
(Staliną), pasak M. Begino, kal
bėjo sovietų politrukai, atsilan
ką įvairiuose pobūviuose. Pvz. 
vienas jų atvirai aiškino, jog 
anglai siekią supjudyti rusus su 
vokiečiais ir vėliau sau skinti 
pergalės vaisius, bet Stalinas 
jų politiką niekais pavertęs su
sitarimu su Vokietija. Šis Sta
lino mostas betgi pasirodė ne
toks jau gudrus, nes susidūrimo 
su Vokietija neišvengė, o laiką 
pasiruošimui pralaimėjo. Ir kai 
vokiečiai užėmė Paryžių, sovie
tai tučtuojau okupavo Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Tie du žygiai 
buvo glaudžiai susiję.

M. Beginąs apie tai šitaip ra
šo: “Kai vokiečių tankai spar
čiai riedėjo per Prancūziją, ru
sų tankai slinko per Baltijos 
kraštus. Vietoj vyriausybių, ku
rios “nuomojo bazes”, per nak
tį atsirado komunistinės val
džios, sveikinančios “išlaisvini
mą”, atneštą ne savarankiškos 

revoliucijos, bet atžygiavusios 
sovietinės armijos (tai būdingas 
dalykas ir kituose kraštuose). 
Taigi, nebebuvo sovietinių ba
zių Baltijos kraštuose — Balti
jos kraštai tapo Sov. Sąjungos 
bazėmis. Tuo būdu išsipildė ant
roji dalis ironiškojo posakio, ku
ris buvo populiarus lietuviuose 
Vilnių atgavus. Vilnius iš tikrų
jų buvo atiduotas lietuviams, 
bet visa Lietuva užimta rusų” 
(11-12 p.).

Saugumiečių rankose
Okupavus Lietuvą, pasak M. 

Begino, žmonės pradėjo gauti 
įvairius “kvietimus”. Jis pats 
gavo “kvietimą” iš Vilniaus sa
vivaldybės atvykti į 23 kamba
rį. Nujautė, kad tai klasta, ir 
nenuvyko. Paaiškėjo, kad kvie
tė NKVD. (Vėliau jos agentai 
suėmė Beginą miestelyje netoli 
Vilniaus, kur su žmona buvo ap
sigyvenęs). Jo manymu, NKVD 
klasta buvusi labai negudri. Ir 
garsioji “British Intelligence”, 
ir NKVD nesančios legendinės 
institucijos — jose dirba ir ga
na bukų žmonių.

Aną 1940 m. rudenį, kai vo
kiečiai užėmė Paryžių, milijonai 
žydų esą pateko ne tik į Hitle
rio, bet ir į Stalino rankas. Abu
du pavojingi, bet Stalinas buvo 
laikomas mažiau pavojingu. Vie
nas Lietuvos žydas pasakęs: 
“Hitleris ir Stalinas! Nė vienas 
jų nelinki mums gero. Tačiau 
tarp jų yra skirtumas. Stalinas 
atims iš manęs kailinius, o Hit
leris — sielą. Dėlto esu laimin
gas, kad nepatekau ten” (15 p.). 
Deja, tasai žydas neilgai guodė
si savo būkle. Jo siela, kaip ir 
daugelio kitų atveju, nuėjo kai
linių linkme.

Netrukus M. Beginą suėmė 
Lietuvos saugumiečiai. Tardo
mas Vilniuje, pasisakė buvęs 
“Betar” organizacijos vadu Len
kijoje. Kadangi tai buvo zionis- 
tinė organizacija, Beginąs buvo 
kaltinamas antirevoliucine veik
la Lenkijoje ir Lietuvoje. Duo
menys, matyt, buvo jau surinkti 
per žydų šnipus. Tardytojas, 
kurio pavardės Beginąs nemini, 
skatino jį pasakyti visą tiesą,

(Nukelta į 2-rą psl.) 

gūnams, kurie tada užmerkia 
akis ir leidžia kyšius sumokėju
siems asmenims išplaukti į jūrą. 
Tokių pabėgėlių banga sparčiai 
ima didėti: pvz. kovo mėnesį 
bėglių iš Vietnamo buvo susi
laukta apie 2.000, o šį mėnesį 
— jau beveik 20.000. Didžioji 
jų dalis yra kiniečių kilmės 
vietnamiečiai. Malezija, savo 
stovyklose priglaudusi 35.000 
pabėgėlių, teisinasi, kad toli
mesnė jų našta jai esanti nepa
keliama. “Hai Hongo” laivą 
Malezijos vyriausybė atsisakė 
įsileisti į savo uostus. Pirmoji 
pagalbos ranką pabėgėliams 
ištiesė Kanada, sutikdama pri
imti 600, kurių dalis įsikurs 
Kvebeke. Kadangi Vietnamas 
yra buvusi Prancūzijos kolonija, 
nemažas skaičius jo gyventojų 
moka prancūzų kalbą. Prieglau
dą “Hai Hongo” laivo pabėgė
liams pažadėjo Prancūzija ir 
Belgija. At šiuo laivu pa
sitraukusiais vietnamiečiais pa
sirūpins ir kitos valstybės, bet 
šis žingsnis neišsprendžia visų 
pabėgėlių iš Indokinijos pro
blemos. Jungtinių Tautų duo
menimis, apie 150.000 kambo- 
diečių yra pasitraukę į Vietna
mą, bėgdami nuo žymiai žiau
resnio komunistinio režimo. 
Džiunglinio komunizmo atsto
vai Kambodijoje yra nužudę 
apie milijoną gyventojų.

Režimo aukos
Tarptautinė “Amnesty Inter

national” organizacija Britani
jos Londone apkaltino marksis
tinį karinį Etiopijos režimą 
žmogaus teisių pažeidimu. 1977- 
78 m. Etiopijos kalėjimuose at
sidūrė 30.000 politinių kalinių, 
buvo nužudyta apie 5.000 jau
nuolių. Suimtieji kankinami 
įvairiais būdais — mušimu, 
elektros smūgiais, karštos aly
vos voniomis. Masinis raudono
jo režimo teroras buvo nutrauk
tas praėjusį pavasarį, tačiau 
mažesniu mastu suėmimai bei 
kankinimai tęsiami ir dabar.

Nauja Įtampa
Žvalgybiniai amerikiečių 

“SR-71” lėktuvai vėl pradėjo 
skrydžius virš Kubos, 1977 m. 
pradžioje sustabdytus prez. J. 
Carterio. Įtarimą amerikiečiams 
kelia Sovietų Sąjungos Kubai 
tiekiami “MIG-23” naikintuvai. 
Įtariama, kad jie gali būti ap
ginkluoti raketomis su atomi
niais užtaisais. Tokiu atveju jie 
galėtų pakeisti kadaise N. Chru
ščiovo iš Kubos išsivežtas atomi
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Kai sistema netenka idėjinės kaitros, laikosi prievarta
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M. Begino atsiminimai, kuriuose dažnai minimi ir lietuviai
. Ką suplanuosi, tą turėsi
Pensininko amžius gali būti kūrybiškas ir darbingas

Lietuvio kovotojo teismas Vilniuje
Viktoro Petkaus byla pagal naujausią “Kronikos” nr.

Lietuvos didikų diržai
Lenkų veikėjas pasakoja apie Lietuvos-Lenkijos praeitį

Ekonominės ateities perspektyvos
Žinovų pranašystės, liečiančios netolimą ateitį 

Mokyklos mažėja, rūpesčiai didėja
Kanados lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas 

Paroda, koncertas, šokiai, stikleliai 
Pastabos dailės parodų ir koncertų lankytojo

Trys brandūs koncertai
Muziko žodis apie iškiliuosius renginius Toronte

Jaunos dailininkės paroda
Jūratė Batūraitė-Lemkienė — naujas veidas dailėje

nes raketas. Šį klausimą išaiš
kins iš “SR-71” lėktuvų padary
tos nuotraukos. Kaimyninėje 
Meksikos įlankoje didžiulius 
manevrus pradėjo JAV karo 
laivynas. Pasak “Pravdos” ve
damojo, “MIG-23” naikintuvai 
yra skirti tik Kubos apsaugai. 
Kompartijos vadas L. Brežne
vas perspėjo JAV vyriausybę 
nesikišti į Irano reikalus ir ne
bandyti gelbėti šacho M. R. 
Pahlavio režimo. Iraną dabar 
valdo karinė premjero gen. G. 
R. Azhario vyriausybė, paskel
busi griežtą kovą korupcijai. 
Jai pavyko užbaigti naftos ben
drovių darbininkų streiką, bet 
susikirtimai su demonstrantais 
tebevyksta, pareikalaudami nau
jų gyvybės aukų.

Pasirašė sutartį
V. Vokietijos atstovas R. Ber

lyne G. Gausas pasirašė sutartį 
su R. Vokietijos užsienio reika
lų ministerio pavaduotoju K. 
Nieru, liečiančią susisiekimo 
gerinimą tarp abiejų Vokietijų. 
Pirmiausia bus nutiestas naujas 
greitkelis iš Berlyno į Hambur
go uostą. Jo 82 mylių ilgio ruo
žas R. Vokietijoje bus pradėtas 
tiesti sekančiais metais. Po 30 
metų vėl atidaroma Teltowo 
kanalo sistema tarp V. Berlyno 
ir V. Vokietijos. Naujoji sutar
tis taipgi leis V. Vokietijos pi
liečiams, turintiems R. Vokieti
jos bankuose užšaldytas sąskai
tas, atsiimti savo pinigus, o 1980 
m. bus pradėti nauji pasitarimai 
susisiekimo tarp abiejų Vokie
tijų kontrolės klausimais. Bon- 
nos ir R. Berlyno santykius 
šiemet gerokai buvo įtempęs V. 
Vokietijos žurnalistų ištrėmi
mas iš R. Berlyno, kai jie pradė
jo skelbti pranešimus apie opo
zicinį sąjūdį R. Vokietijos kom
partijoje.
Neišduos teroristų
Praėjusį pavasarį Jugoslavi

joje buvo suimti keturi V. Vo
kietijos teroristai — dvi mote
rys ir du vyrai, įtariami pramo
nininko M. Schleyerio nužudy
mu. Pagal pasikeitimo kaliniais 
sutartį jie turėjo būti grąžinti 
V. Vokietijon, tačiau Jugosla
vija už juos pareikalavo V. Vo
kietijoje kalinamų devynių kro
atų, kovojančių prieš komunis
tinį Tito režimą. V. Vokietija 
atsisakė išduoti kroatus, o dabar 
Jugoslavija paskelbė, kad suim
tieji vokiečiai jau yra išleisti į 
kitą jų pasirinktą šalį. Jie buvo 
nubausti tik už pasinaudojimą 
suklastotais pasais.
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Kq suplanuosi, tq turėsi
Pensininko dienos, jų planavimas bei pasiruošimas

Izraelio premjeras gyveno Lietuvoje

Seniau žmonės, laukdami iš
ėjimo į pensiją, bijodavo, kad 
pensininko metai bus nuobodūs, 
vieniši ir net skurdūs. Deja, per- 
dažnai šios baimės pasitvirtin
davo.

Dabar jau keičiasi pažiūra į 
pasitraukimą nuo darbo. Žmo
nės tikisi, kad ateitis gali būti 
gera. Paprastai, kokią ateitį jie 
numato, tokią ir turės.

Išaiškinta, kad bloga pažiūra 
į senatvę atsirado dėl vienaša
liško žinovų tyrinėjimo. Dau
giausia jų studijos buvo atlieka
mos senelių prieglaudose. Bet 
prieglaudų gyventojai nėra ti
piški pensininkai. Visoje S. 
Amerikoje jie sudaro apie 10%. 
Fiziškai ir psichiškai sveiki se
nyvi žmonės vengia prieglaudų. 
Be to, dauguma žmonių dabar 
ilgiau gyvena ir yra sveikesni, 
kaip tokio pat amžiaus jų tėvai.

Nežinomybės baimė
Giliau nagrinėjant niūrią pa

žiūrą į pensininko gyvenimą, 
beveik visada randama nežino
mybės baimė. O ateitis yra ne
žinoma, nes nėra iš anksto pla
nuojama. Neplanuojama, nes 
išėjimą į pensiją žmonės jungia 
su mirtimi.

Ryšis su mirtimi galioja 
tiems, kurie kenčia nelaimingą 
išėjimą į pensiją dėl apsileidi
mo sudaryti ateities planus. 
Daug žmonių miršta be laiko, 
nes nemato prasmės gyventi. 
Planuojant ateitį, reikia steng
tis, kad būtume patenkinti atei
timi, nes tai prailgina gyveni
mą, padaro jį vertingesnį.

Planuoti išėjimą į pensiją 
taip pat svarbu, kaip ir planuo
ti darbo karjerą ar studijas.

Geriausia pradėti planavimą 
ketvirtoje dešimtyje metų ar 
anksčiau. Sėkmingas planas ap
ima finansinius, psichologinius, 
socialinius ir dvasinius reikalus. 
Planuojant reikia turėti galvo
je mėgstamus užsiėmimus, 
sportą, draugystę. Mūsų visuo
menėje draugystė paprastai sie
jama su darbu.

Viena didžiausių senėjimo 
problemų yra vienišumas. No
rint apsisaugoti nuo vienišumo, 
reikia surasti draugų už darbo 
srities. Dėlto ruošiantis išeiti į 
pensiją, reikia surasti naujus 
interesus, kurie sudarys progų 
rasti naujų draugų.

Klaidinga yra koncentruoti 
savo dėmesį tik Į vieną tikslą, 
pvz. išvyką laivu. Po malonių 
keturių ar penkių savaičių grį
žęs namo, nežinosi ką daryti su 
laiko pertekliumi. Tuščias, ne
naudingas laikas gali užnuodyti 
santykius. Naujas pastovus ar
timumas vedusių porai gali bū
ti sunkiai pakeliamas, žmonų 
kantrybė yra didelė, bet kuri 
yra tokia šventa, kad galėtų ra
miai pakęsti naudingus komen
tarus vyro, nežinančio ką veikti 
ir slankiojančio aplink namą, 
matančio stalo dulkes, nepaklo
tą lovą ir t. t.?

Planuojant ateitį, porai gali 
padėti naujų mėgstamų užsi
ėmimų suradimas, bet to nepa
kanka. Modernių kalbų mokyto
ja dr. McDonald, linksma 68 
metų vienuolė, pabrėžia: “Nėra 
svarbiausia tik užpildyti laiką.’’ 
Esą reikia turėti kūrybišką gy
venimą, paruoštą prieš išeinant 
į pensiją.

Pasivaikščiojimas yra puikus 
laiko praleidimas betkokiame 
amžiuje, ypač senyvame. Jis at
gaivina protą ir kūną. Juo gali
te džiaugtis vienas ar su kitais 
žmonėmis.

. Nauju požiūriu reikia patik
rinti senus įpročius, pvz. skai
tymą. Jei mėgote skaityti roma
nus, bandykite skaityti biogra
fijas. Domėkitės tuo, kas jums 
jau seniai rūpėjo geriau pažinti, 
arba raskite visiškai naują sritį, 
pvz. istoriją. Jei šiuo metu esi 
perdaug užimtas, pasižymėk už
rašų knygutėje dalykus, kuriuos 
norėtumei geriau pažinti.

Dalykų sąrašas, kuriais galė
tumėte domėtis, yra begalinis, 
pradedant astronomija ir bai

giant fotografija arba virimu. 
Žinoma, praktiška sužinoti, kas 
esamomis sąlygomis galima 
įvykdyti ir ar Jūs tai mėgsite ar 
ne. Žinodamas, kad pagaliau tu
rėsite laiko pasišvęsti kam nors, 
kas žavi, išėjimas į pensiją at
rodys patrauklus.

Planuojant išėjimą į pensiją, 
labai svarbi yra sveikata. Kelias 
į gerą sveikatą ateityje yra 
mankšta ir dieta. Gydytojai ma
no, kad dieta paprastai susire
guliuoja betkuriame amžiuje, 
jeigu reguliariai mankštinatės 
ir reguliariai tikrinate sveikatą. 
Betkokios rūšies mankšta, nuo 
sunkiausios iki lengviausios, yra 
naudinga vėlyvesniame gyveni
me.

Taip pat labai svarbi yra pro
tinė mankšta. Protas gali su
glebti, kai asmuo nebeturi pro
gos susikaupti darbe. Amerikos 
psichologų grupė nustatė, kad 
protas nepasiekia pilno pajėgu
mo iki 60 metų ir vėliau labai 
palengva silpnėja. Aišku, pro
tas gali silpnėti betkuriame am
žiuje, jei nieko nėra, kas išlai
kytų jį budrų.

Senyvi žmonės ^uri protinių 
pliusų. Jie turi didelį sukauptą 
žinojimą, perspektyvos jausmą, 
išmintį. Šios jų savybės Ir gabu
mai yra visų pripažįstami.

Išėjus į pensiją, dar lieka 
daug našių metų įvairiem dar
bam. Amžiaus statistiką rodo, 
kad šiandien kanadietis vyras, 
65 metų amžiaus, gali gyventi 
iki 79 metų, o 65 metų moteris 
— iki 82 metų.

Talentai
Reikia planuoti, kaip panau

dosite sukauptą žinojimą, gabu
mus ir sveiką protą, įgytą per 
tiek metų. Galbūt galėsite įsi
jungti į mokymą, kuris apima 
jaunimo veiklą. Galbūt galėsite 
perduoti savo mėgstamo užsi
ėmimo patyrimą. Yra daug pro
jektų, kur vertingiausias įna
šas yra ne pinigai, bet laikas. 
Tik išėjęs į pensiją galbūt pir
mą kartą savo gyvenime turėsi
te atliekamo laiko.

Žmonėms, praleidusiems sa
vo gyvenimą versle, Kanada 
siūlo puikią progą padėti ki
tiems, dirbant CESO (Canadian 
Executive Service Overseas). 
Jai vadovauja Kanados verslo 
žmonės. Ji parūpina išėjusių į 
pensiją administratorių tarnybą 
besivystančių tautų ekonomi
niame gyvenime.

Šiandien vis daugiau ir dau
giau bendrovių ir tarnautojų 
organizacijų siūlo prieš išėjimą 
į pensiją kursus, nagrinėjančius 
psichologinį, socialinį ir finan
sinį pasiruošimą, pasitraukus iš 
darbo.

Lėšos
Žinoma, planuojant išėjimą į 

pensiją, pinigai sudaro esminę 
dalį. Čia labai sunku ką smulk
meniškai nustatyti, nes kiekvie
no asmens aplinkybės yra skir
tingos ir dešimtmečių eigoje 
ekonomija gali labai pasikeisti. 
Pvz. jei asmuo, išėjęs į pensiją, 
planuoja parduoti namą ir nau
doti pajamas mokėti už aparta
mento nuomą, privalo įsidėmė
ti, kad jis ar ji gali daug ilgiau 
gyventi nei tikisi. Visa tai gra
žu, išskyrus tai, kad nuoma gali 
būti trigubai didesnė.

Išėjimo į pensiją planavimo 
pagrindinė taisyklė — numaty
ti daug ilgesnį gyvenimą, negu 
numato draudos bendrovių ma
tematikai savo statistikose.
Lėšų srityje yra ir šviesi dalis, 

būtent, greičiausiai Jūsų išlai
dos palengva žymiai sumažės. 
Jūs mažiau išleisite priešpie
čiams, benzinui a r viešajai 
transportacijai, drabužiams ar 
pramogoms. Taip pat galėsite 
sutaupyti pinigų, kai paskirsite 
porą valandų savo namų patai
symams.

Galimas dalykas, būsite labai 
patenkintas tai padaręs ir stebė
sitės, kodėl to anksčiau neatli
kote, kai buvote jaunesnis.

Paruošė: J. Str.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
davė popieriaus ir liepė viską 
surašyti. Beginąs paklausė kuria 
kalba rašyti — lenkiškai ar žy
diškai, nes rusiškai nemokėjo. 
Tardytojas atsakė: “Vistiek. 
Mes čia verčiame iš daugelio 
kalbų, bet man būtų geriau, jei 
rašytumėte žydiškai, nes ir aš 
esu žydas.” Kai Beginąs tarste
lėjo “tikrai?”, tardytojas atsa
kė: “Taip, aš esu žydas ir kaip 
žydu galite manimi pasitikėti. 
Rašykite tiesą!” (p. 29).

Lukiškių kalėjime
Ilgo tardymo metu M. Begi

nąs sėdėjo Lukiškių kalėjime 
Vilniuje daugiausia su dviem 
lenkų kariais — karininku ir 
puskarininkiu. Autorius vaiz
džiai aprašo savo pergyvenimus 
tardymo metu ir kalėjimo vie
nutėje. Minėtasis lenkų karinin
kas buvęs didelio išsilavinimo 
ir gilaus tikėjimo žmogus, bet 
puskarininkis sakėsi esąs ateis
tas, juokėsi iš kunigų, pasakojo 
apie vieną kunigą, sakiusį: 
“Klausykite ką sakau, nežiūrė
kite ką darau.” Jis augęs kata
likų šeimoje, bet vėliau nuto
lęs, buvęs menko išsilavinimo. 
Vieną rytą įvykęs nuostabus 
dalykas — anas puskarininkis 
nuėjo į kampą, atsiklaupė, per
sižegnojo ir ėmė tyliai melstis. 
Po valandėlės tarė: “Dabar mel
siuos kasdien. Aš pradėjau vėl 
tikėti.” M. Beginąs apie tą epi
zodą rašo: “Mūsų akivaizdoje 
įvyko religinio atgimimo ste
buklas. Ir galiu paliudyti, kad 
atgijęs puskarininkio tikėjimas 
padėjo prailgusiame kalėjimo 
gyvenime nugalėti melancholi
ją, kuri apninka kiekvieną NK 
VD kalinį. Taip pat galiu paliu
dyti, kad tas neišlavintas karei
vis nebuvo vienintelis kalinys 
Lukiškėse perėjęs iš ateizmo į 
uolų tikėjimą. Aš sutikau kali
nių, jų tarpe labai išsilavinusių, 
skeptiškų mokslo žmonių, ku
rie, prailgus kalėjimo dienoms, 
ypač tardymams, pradėjo žvelg
ti virš kalėjimo sienų į slėpi
ningą Jėgą — gal ji bus gailes
tinga ... Ir tai yra faktas (ma
čiau savo akimis), kad žmogus 
savo krizėje neturi kuo pasi
guosti, į ką atsiremti, išskyrus 
tikėjimą. NKVD pastūmėjo 
daugelį atgal į religinį gyveni
mą ... Lukiškėse naktys mokė 
mus, kad tikėjimas geriau rūpi
nasi žmogumi, kai jį apsunki
na vargai, negu žmogus tikėji
mu, kai viskas sekasi gerai” 
(48 p.).

Tardymo metu sovietiniai par
eigūnai stengėsi įtikinti Beginą, 
kad jo zionistinė veikla buvusi 
ne tik politinis, antisovietinis, 
bet ir kriminalinis nusikaltimas, 
tarnavimas britiškam koloniz- 
mui. Taip kalbėjęs tardytojas: 
“Talmudizmas! Kolonija, kolo
nizacija yra vienas ir tas pats 
dalykas. Jūs tik norite atimti 
žemes iš arabų. Ar žinote ką tai 
reiškia? Tai ‘zachvat’, pagrobi
mas! Sov. Sąjungos politika vi
suomet priešinosi kitų kraštų 
užvaldymui. Tuoj po Spalio re
voliucijos mes išlaisvinom tau
tas, kurios buvo pavergtos caro 
valdžios, o dabar, kaip matote, 
grąžinom Vilnių lietuvių tautai, 
kai tuo tarpu zionizmas yra ‘za
chvat’ pilniausia to žodžio pras
me” (75 p.). (Kad Sov. Sąjunga 
užgrobė visą Lietuvą ir kitus 
kraštus, tardytojas, žinoma, ne
prisiminė, M.).

Totalinis sunaikinimas
Aprašydamas savo pergyveni

mus tardymų metu Lukiškių ka
lėjime, M. Beginąs pastebi vie
ną labai būdingą dalyką, bū
tent, sovietų užmojį sunaikinti 
žmogų ir morališkai, ir fiziškai. 
Ligšiolinėse revoliucijose žmo
nės aukodavo savo gyvybę už ti
kėjimą arba jo atsisakydavo, 
kad išgelbėtų ją. Sovietiniuose 
gi tardymuose kaltinamasis turi 
atsižadėti savo tikėjimo, kad 
prarastų gyvybę. Tai esą negir
dėtas dalykas revoliucijų isto
rijoje. Tą reiškinį Beginąs taip 
aiškina.

Kovoje tarp “silpnųjų” idea
listų ir “stipriųjų” valdovų svar
bus veiksnys yra “kraujo liudy
tojai”, t.y. persekiojamieji, ku
rie aukoja savo gyvybę už idea
lą. Tai kankiniai, iš kurių trykš
ta moralinė jėga, pavojinga per
sekiotojams. “Dėl tos martyro- 
logijos bejėgiai žydai galėjo at
silaikyti prieš savo persekioto
jus; dėl jos krikščionybė, tiky
binė sekta, tapo pasauline reli
gija; dėl martyrologijos laisvės 
samprata atsilaikė prieš tironus 
visuose žemynuose bei visose 
srityse; jos dėka hebrajų suki
lėliai Izraelyje mūsų laikais 
triumfavo prieš okupacinę bri
tų jėgą ir galingą jų kariuome
nę. Yra auksinė istorijos taisyk

lė: tikinčiųjų kraujas yra tikė
jimo gyvybė. Maskvos valdovai 
žino šią taisyklę ne tik teoriš
kai, bet ir praktiškai iš asmeni
nio savo patyrimo. Dėlto jie 
neleidžia jokio heroiškumo, jo
kios martyrologijos viešo teis
mo forume. Viešame teisme, 
kiek jis gali būti panaudotas, 
turi būti sunaikintas idėjinis 
kaltinamojo kraujo liudijimas” 
(99 p.).

Pasak Begino, Lietuva 25-rius 
metus nebuvo sovietinėje orbi
toje, dėlto NKVD, atvykusi so
vietinės armijos įkandin, skubė
jo likviduoti visų klasių ir tau
tybių “įtariamuosius”, neorgani
zavo jokių teismų, baudė “pata
riamosios komisijos” nuožiūra 
iš Maskvos. Tardytojai esą ver
tė pasirašyti “išpažintis” ir ap
kaltinti save buvus valstybės 
tarnyboje. Lenkų karininkai, 
augšti Lietuvos valdininkai pa
sirašinėjo prisipažinimus esą 
kalti tuo, kad tarnavo Lenkijos 
kariuomenėje arba Lietuvos vi
daus reikalų ministerijoje.

Gavo aštuonerius metus
Pasibaigus ilgam tardymui, pa

galiau buvo pranešta, kad M. 
Beginui paskirta 8 metų baus
mė pataisos darbų lageryje kaip 
pavojingam žmogui. Tardytojas 
žadėjo, kad bus teismas, bet jo 
nebuvo — bausmę paskyrė NK 
VD. Rašydamas apie komunisti
nę revoliuciją Rusijoje, M. Be
ginąs sako: “Vienas iš laimėji
mų tų žmonių, kurie kovojo ties 
barikadomis už teisingumą, už 
blogybių pašalinimą, tironijos 
sunaikinimą bei laisvę, buvo šis: 
smulkių popierių krūva, glėbiai 
“pakvitavimų”, slapta spaustu
vė bausmių pranešimams spaus
dinti. Nėra nei teisėjo, nei kal
tinamojo, nei liudininkų, nei 
prokuroro, nei gynėjo, nei ape
liacijos. Žmogus dingsta ir tai 
be galimybės patikrinti, ar ne
padaryta klaida” (130 p.).

Su lietuviais ir lenkais
Traukinyje į Kotlas M. Begi

nąs sėdėjo drauge su lietuviais 
ir lenkais. Kelionėje pasiekė ži
nia apie vokiečių pradėtą karą. 
Vagone prasidėjo aštrūs ginčai 
tarp lietuvių ir lenkų daugiau
sia dėl Vilniaus. “Tarp jų ėjo 
nesibaigiantys ginčai Lukiškėse 
ir traukinyje. Tačiau vieni ir 
kiti manė, kad tie jų draugai, 
kurie pasiliko Lukiškėse, buvo 
laimingi, nes išsiųstieji į Kotlas 
negalės matyti laisvės. Visi jie 
aimanavo: ‘kad bent keletą sa
vaičių būtume pasilikę Vilniu
je’. Bet labiausiai aimanavo lie
tuviai. Mat, jie nekovojo prieš 
vokiečius ir dėlto laukė jų” 
(147 p.).

Vieną dieną traukinys labai 
sulėtėjo ir judėjo vėžlio žings
niu. Pakelėse dirbo apdriskę 
darbininkai. Nors buvo uždraus

Amerikos konsulas Vilniuje
Muziko A. Jurgučio šeimai, 

likusiai okup. Lietuvoje, gelbėti 
yra susidaręs specialus komite
tas “Citizens Concerned For 
Marija and Daina Jurgutis”. 
Otavos skyrius jau yra išvystęs 
gana gyvą veiklą — surengęs 
spaudos konferenciją, kreipęsis 
į valdžios žmones ir pan. Iš šio 
skyriaus gautas pranešimas apie 
JAV konsulo lankymąsi Vilniu
je minėtu reikalu.

Pagal JAV valstybės departa
mento pranešimą, š.m. spalio 
pradžioje generalinis JAV kon
sulas Thompson iš Leningrado 
buvo atvykęs į Vilnių pas vi
daus reikalų ministerijos vizų 
skyriaus (OVIR) viršininką kal

Detroito lietuvių Dievo Apvaizdos parapijos klebonui kun. V. Krikščiūnevl- 
čiui skautė prisega rėmėjo ženkleli skautų šešiasdešimtmečio proga. 
Šalia stovi J. Orentas Nuotr. V. Bacevičiaus
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"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50. 
ir "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

ta kalbėti su jais, pasigirdo ty
lūs klausimai lenkų kalba: “Ar 
iš Lenkijos?” Kai keli kaliniai 
atsakė “taip”, vienas lenkas iš 
pakelės griovio tarė: “Vilnius 
jau jo rankose (Hitlerio, M.). 
Eina kaip peilis per sviestą.” 
Lietuviai džiaugėsi, lenkai liū
dėjo.

Su karininku
Sibire M. Beginąs gyveno ba

rakuose su įvairiais žmonėmis. 
Kurį laiką teko būti su jaunu 
Raud. Armijos kapitonu, kuris 
tarnavo vienoje sovietinių ba
zių Lietuvoje prieš vadinamąją 
“birželio revoliuciją” (Lietuvos 
okupaciją, M.). Tas karininkas 
gavo 5-rius metus lagerio už 24 
vai. pavėluotą grįžimą į savo ba
zę. Jis pasakojo: “Aš gyvenau su 
draugais. Kiekvieną vakarą ei
davau į restoranus Kaune ir Vil
niuje. Ten mes linksmindavo
mės. Visi tenykščiai restoranai 
tokie švarūs ir patrauklūs! Pa
tarnautoja viską paduoda man
dagiai, maloniai. Taip, tiesa, 
mes ten išgėrėm ... Pasivėli
nau sugrįžti ir gavau! (...) Ti
kėkite man, tos dienos Kaune 
ir Vilniuje buvo geriausios ma
no gyvenime. Aš mielai pasira
šyčiau sutartį su valdžios parei
gūnais: kai baigsiu savo penke- 
rių metų bausmę, tegu leidžia 
man pagyventi vėl penkis mė
nesius tarp jūsų žmonių. Už 
kiekvieną ten praleistą mėnesį 
esu pasiruošęs sėdėti ištisus me
tus kalėjime. Taip dar penke
rius metus už anuos penkis mė
nesius tokio gyvenimo!” (185- 
186 p.).

Iš daugelio M. Begino sutik
tų žmonių Sibiro lageriuose mi
nėtinas buvęs augštas komunis
tų pareigūnas ir “Pravdos” vice
redaktorius Gurin, kuris Stali
no laikais pateko į nemalonę už 
polinkį į trockizmą. Jis susibi
čiuliavo su Beginu, atvirai išsi
kalbėjo ir pagaliau prisipažino 
pats esąs žydų kilmės.

Pabaiga
M. Beginąs gana gyvai pasa

koja apie gyvenimą sibiriniuo- 
se lageriuos ir aplamai Sov. Są
jungoje, kurią pažino ir kaip 
laisvas pilietis, belaukdamas ke
lionės į laisvąjį pasaulį ir Izrae
lį. Savo atsiminimus jis baigia 
šiais sakiniais: “Negalima pa
neigti, kad tironija yra tiesa, 
baisi tiesa. Tačiau yra ir kita 
tiesa. Laimingas žmogus, kuris 
tiki tiesą ir smerkia tironiją. 
Laimingas, kuris atmeta įsitiki
nimą, kad tironija yra visagalė. 
Taip, jis patirs tamsių tardymo 
dienų ir naktų, sunkaus darbo 
naktų, požemio naktų, dvasinės 
kančios naktų, t.y. baltųjų nak
tų. Visa tai bus jo dalia. Bet 
ateis diena, ir jis džiaugsis sau
lėto kūdikio juoko spinduliuo
se” (240 p.). M.

bėti apie Marijos Jurgutienės ir 
Dainos Jurgutytės išleidimą į 
JAV. Konsului Thompsonui bu
vo pareikšta, kad betkoks pokal
bis apie Marijos Jurgutienės 
emigraciją yra neleistinas kiši
masis į Sovietų Sąjungos reika
lus. Vietoje pokalbio jam buvo 
pasiūlyta susipažinti su Lietu
vos švietimo sistema. Atsisakęs 
tai daryti, konsulas nuvyko pas 
Mariją Jurgutienę į butą, kur 
jam buvo suruoštas kuklus pri
ėmimas. Priėmime dalyvavo ir 
daugiau asmenų, norinčių iš
vykti į JAV. Tai pirmas atve
jis Lietuvoje, kad JAV gene
ralinis konsulas aplankė priva
tų asmenį.

A+A 
ŠAULIUI - SAVANORIUI 

VIKTORUI STREITUI
mirus, gilių užuojautų reiškiame jo seseriai M. 
ŠENFERIENEI ir visiems artimiesiems —

Toronto VI. Pūty i o 
šaulių kuopa

A+A
ONUTEI IVANAUSKIENEI

mirus, skausmo ir liūdesio prislėgtus vyrų KAZI
MIERĄ, sūnų TOMĄ, seserį AGOTĄ JACKSON 
ir kitus artimuosius giliai užjaučiame šioje skaus
mo valandoje —

Albinas ir Gražina Reškevičiai, 
Omaha, Nebraska

MYLIMAM BROLIUI

ALFONSUI DAUGĖLAVIČ1UI
mirus, būrelio narę STEFĄ CIPLIJAUSKIENĘ ir 
jos šeimų nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime —

Toronto Lietuvių Namų 
Moterų Būrelis

A+A 
leitenantui 

ALFONSUI DAUGĖLAVIČIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmonų, seserį S. 

CIPLIJAUSKIENĘ su šeima ir kartu liūdime —

Karo mokyklos XVIII laida

Canabtan .Art (Menturiais ^Itir.
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

KAZLAUSKAS

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

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

<&urnitureJ3f&

PILNAS
NAMU
APSTATYMAS *

★ 
★

Nemokamas pristatymas 
į namus.

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai 
šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės

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

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



Lietuvio kovotojo teismas Vilniuje

VIKTORAS PETKUS

dvi kinostudijos mašinos, o ki
no darbuotojai triūsė teismo sa
lėje. Nežinoma, ar teismo pir
mininkas IGNOTAS ir prokuro
ras BAKUČIONIS darbavosi tik 
kaip kino režisoriai, ar ir kaip 
naujos kino žvaigždės. Unifor
muotų vyrų palydoje buvo Įves
tas j teismo salę vienintelis V. 
PETKŲ kompromituojantis liu
dytojas, jaunas kareivėlis CIVI
LIS. Jau antrąją teismo dieną 
jisai verkdamas pasipasakojo 
jaunuoliams, kad pirmąkart 
Saugumas jį privertė duoti pa
rodymus, kai jis buvo visai gir
tas, nieko iš esmės nesupratęs 
ir sutikęs su viskuo, ką jam 
liepė patvirtinti, o vėliau nepa
jėgęs savo parodymų paneigti. 
Vargšas jaunuolis! Jis niekada 
nebuvo PETKAUS lytiniai iš
prievartautas, bet moraliai jį 
tikrai išprievartavo tie, kas pri
vertė jį duoti melagingus paro
dymus. Jaunuoliai, kurie lanky
davosi V. PETKAUS bute ir 
ten bendrai studijavo ŠAPO
KOS “Lietuvos istoriją” bei re
ligines knygas, niekada jo nė
ra matę PETKAUS bute.

Helsinkio grupės narys E. 
FINKELŠTEINAS raštu pareiš
kė augščiausiajam teismui:

“Aš atsisakau dalyvauti liudi
ninku V. PETKAUS byloje, nes 
ir kaip V. PETKUS esu lietu
viškosios Helsinkio grupės na
rys ir pilnai kartu su PETKU
MI atsakau už grupės veiklą ir 
tuos dokumentus, kuriuos LHG 
paruošė. Aš galiu teismo pro
cese dalyvauti tik kaltinamuo
ju” . .

Į teismo salę buvo pakviestos 
dvi PETKAUS buto šeiminin
kės. Abi liudytojos dar prieš 
teismo salės duris buvo saugu
miečio paklaustos, ar jos duo
siančios parodymus ir, būtent, 
kokius. Joms atsakius, kad “ko 
teisėjas klaus, atsakysime,” liu
dininkės į salę buvo įleistos. 
Liudytojų apklausa prieš teis
mo salės duris!? Teisme šeimi
ninkės papasakojo, kad pas 
PETKŲ, išgyvenusį jų bute 8 
metus, niekada nebuvo girtau
jama, o tvarkydamos jo kamba
rį, niekada neradusios ne tik 
tuščios bonkos, bet dargi kamš
čio. Pas V. PETKŲ rinkdavosi 
jaunimas, bet jie elgėsi rimtai 
ir mandagiai.

Nesitikėjęs tokio liudijimo, 
prokuroras BAKUČIONIS tik 
išskėtė rankas ir rusiškai sušu
ko: “Nu, vot!”

Teisme buvo skaitomi latvio 
KALNINŠO parodymai dėl nu
matomo Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos išvadavimo komiteto stei
gimo. V. PETKAUS bylą apsun
kinantieji parodymai iš KAL
NINŠO buvo nupirkti už leidi
mą jam išvykti į Vakarus. Ir 
tikrai, dar prieš prasidedant 
teismui, KALNINŠAS su šeima 
jau buvo Vakaruose. O remian
tis jo paties liudijimais, jis tu
rėjo sėdėti kaltinamųjų suole 
šalia PETKAUS. Kur logika? 
Vienam organizacijos dalyviui 
— kalėjimas, kitam — laisvė 
Vakaruose.

Visą liepos 12-tąją dieną teis
mo salėje buvo filmuojama.

Liepos 13-ąją dieną liudytojų 
į salę taip pat neįleido. Aplink 
bestovinčius prieškambary nuo
lat zujo tiek augšto, tiek ir že
mesnio rango saugumiečiai. 
Laukiančiųjų laikysena buvo 
rimta ir rami. Prieš teismo po
sėdį saugumiečiai ir milicinin
kai pašalino iš teismo salės 
prieškambario visus atvykusius 
dalyvauti teisme, išskyrus liudy
tojus. Susirinkęs jaunimas ra
miai išėjo ir susibūrė ant pla
čių teismo laiptų. Nežinia iš kur 
atsirado glėbys gvazdikų — visi 
jie buvo po vieną išdalinti liu
dytojams ir susirinkusiam jau
nimui.

Laikydami rankoje gvazdikus, 
jaunimas ir PETKAUS draugai 
susispietė vienoje laiptų pusė
je ir ėmė darniai choru kalbėti 
rožančių. Netoli stovėjo saugu
miečiai, milicininkai ir draugo
vininkai, o gatvėje laukė pa-

Naujausias "LKB Kronikos" numeris, būtent 34, apie Viktoro Petkaus bylos eigq
V. PETKAUS teismas prasidė

jo 1978 m. liepos 10 d. Jau nuo 
pirmos teismo dienos buvo jau
čiama rūpestinga teismo spek
taklio režisūra. Liepos 10-ai die
nai, kada buvo skaitomas kalti
namasis aktas, teisman buvo iš
kviesti ir įleisti teismo salėn 
estai ir latviai, t.y. tie liudyto
jai, kurie lietuvių kalbos neži
no ir nesupranta. Jie tik ma
tė, kad į teismo salę V. PET
KUS buvo keturių milicininkų 
jėga įvilktas užlaužtomis ran
komis. Teisme jis pareiškė esąs 
nekaltas ir atsisakė advokato 
paslaugų. Visą likusį laiką V. 
PETKUS teismą demonstraty
viai ignoravo, neatsakinėdamas 
j jokius klausimus, nesiginda- 
mas ir nesiaiškindamas, o ra
miai snausdamas.

Pirmasis teismo posėdis tęsė
si pusantros valandos ir teismas 
buvo nukeltas liepos 11 dienai.

Liepos 11 d. į augščiausiąjį 
teismą Vilniuje atvyko didelis 
būrys V. PETKAUS draugų ir 
vienminčių, tačiau į teismo salę 
nebuvo įleisti. Prie teismo sa
lės durų budįs čekistas kiekvie
nam norinčiam patekti į teis
mą pareikšdavo, kad “nesą vie
tų”.

Pirmieji į teismo salę buvo 
įleisti liudytojai kun. K. GA- 
RUCKAS, O. LUKAUSKAITĖ- 
POŠKIENE ir R. RAGAIŠIS. 
Savo nuostabai jie pamatė, kad 
salė, nors jos durys iki jų įlei
dimo buvo užrakintos, jau pil
na prigužėjusių kažkokių neaiš
kių tipelių. Apžiūrėjusi salę, O. 
LUKAUSKAITE (Helsinkio lie
tuviškosios grupės narė) garsiai 
paklausė kun. K. GARUCKĄ 
(taip pat Helsinkio grupės narį):

— Ar tai vis liudytojai? Gal 
spaudos atstovai? Ak, ne! Tai, 
matyt, privilegijuoti svečiai.

Ir tikrai, tai buvo teismo spek
taklio statistai, įleisti salėn pro 
tarnybines duris, kad salė būtų 
užpildyta ir joje neliktų vietos 
tiems, kurie, užjausdami V. 
PETKŲ, tikrai norėjo matyti ir 
girdėti teismo eigą.

Didelis būrys nepatekusių į 
salę kreipėsi su protestu pas 
augščiausiojo teismo pirminin
ką, bet šis nesiteikė su atėju
siais kalbėtis. Tik jo sekretorė 
pareiškė, kad teismas esąs už
daras. Netrukus ant teismo sa
lės durų buvo iškabintas užra
šas, kad šioje salėje teisiamas 
V. PETKUS ir kad teismas esąs 
“neviešas”. Per pirmąją per
trauką salę apleido ir neaiškūs 
tipeliai, nežinia pro kur atsira
dę salėje.

Esminiai teismo liudytojai pa
gal Baudžiamojo Kodekso 68 ir 
70 straipsnius buvo apklausinė
ti tik vėlai vakare. Visi jie, įėję 
į teismo salę, pasveikindavo V. 
PETKŲ, pasakydavo apie jį ke
letą gražių charakteristikos žo
džių, kaip antai: “geras katali
kas, tikras lietuvis, doras, kul
tūringas žmogus”, ir, solidari
zuodamiesi su V. PETKUMI, at
sisakydavo nuo betkokių paro
dymų.

Kun. K. GARUCKAS, įėjęs į 
salę, katalikiškai pasveikino 
PETKŲ ir perdavė jam sveiki
nimus visų tų, kurių į salę ne
įleido. Teisėjo paklaustas, ar pa
žįstąs kaltinamąjį, pasakė, kad 
pažįsta jį kaip gerą kataliką, tik
rą lietuvį ir tos pačios, kaip ir 
jis pats, Helsinkio susitari
mams remti lietuviškosios gru
pės narį.

— Veikėme drauge, todėl ga
lite ir mane pasodinti šalia V. 
PETKAUS į kaltinamųjų suolą. 
Laikysiu sau garbe mirti lage
ryje, kaip mirė mano mokyto
jai — vyskupas REINYS ir Tė
vas ANDRIUŠKA. Daugiau ką 
nors parodyti atsisakau.

Liudininkė Jadvyga PETKE
VIČIENE įteikė PETKUI rožę, 
kuri iš jo tuojau buvo atimta.

— Garbė Tau, tautos sūnau, 
kuris paaukojai laisvę už mūsų 
teises, — šiais žodžiais J. PET
KEVIČIENE išreiškė visų dorų 
lietuvių nuotaikas.

O. LUKAUSKAITE-POŠKIE- 
NE pasakė:

— Helsinkio susitarimams 
remti lietuviškosios grupės narį 
Viktorą PETKŲ pažįstu kaip 
dorą, kultūringą ir gerą žmogų. 
Po jo suėmimo įteikiau proku
ratūrai protestą dėl nenusikal
tusio žmogaus suėmimo. Ir šian
dien tebesu įsitikinusi jo nekal
tumu, todėl prašau Tamstą, tei
sėjau, atstatyti teisėtumą ir nu
traukti bylą. Savo pareiškimą 
baigiau ir į tolimesnius klausi
mus neatsakinėsiu.

Liepos 12-ąją prasidėjo ne 
augščiausiojo teismo posėdis, 
bet kino tragikomedija. Atvykę 
liudytojai į salę nebuvo įleisti. 
Prie teismo rūmų stovėjo net

ruošta milicijos mašina. Pro 
respublikinės bibliotekos lan
gus šį neįprastą vaizdą stebėjo 
didelis būrys vilniečių. Milicija 
ir saugumas, dar nematę tokios 
protesto rūšies, pasimetė ir ne
žinojo, kaip elgtis. Atėjęs kino 
studijos operatorius, o gal sau
gumietis, pradėjo iš visų pusių 
besimeldžiančius filmuoti. Vie
nas iš liudytojų išsitraukė foto 
aparatą ir pradėjo fotografuoti 
patį filmuotoją. Baigęs melstis, 
jaunimas šypsodamiesi padėko
jo filmuotojui už jo triūsą. Po 
trumpos pertraukos jaunimas ir 
vėl tęsė toliau rožančiaus mal
dą už teisiamąjį V. PETKŲ.

Po pietų pertraukos liudyto
jai pamatė, kad teismo salė jau 
pilna žmonių, susirinkusių pro 
tarnybines duris. Saugumiečiai 
į teismo salę įleido tik penkis 
asmenis: A. TERLECKĄ, O. 
LUKAUSKAITĘ - POŠKIENĘ, 
kun. K. GARUCKĄ ir PET
KAUS buto šeimininkes. Kiti 
buvo žiauriai atstumti nuo durų, 
o maskvietė T. VELIKANOVA 
papulkininkio BAITINO taip 
brutaliai pastumta, kad parkri
to ant grindų.

Teismas paskelbė Viktorą 
PETKŲ itin pavojingu recidi- 
vistu ir pasmerkė jį 3 metams 
kalėjimo, 7 metams griežto re
žimo lagerio ir dar 5 metams 
tremties.

Teismas taip pat paskelbė, 
kad P. RAGAIŠIS už atsisaky
mą liudyti teisme patraukiamas 
baudžiamojon atsakomybėn.

Taip pasibaigė ši žiauri teis
mo tragikomedija.

N.B. Viktoro PETKAUS teis
mo eiga pateikta pagal vieno 
teismo dalyvio raštišką pasako
jimą.

Viktoro Petkaus nuteisimas ir 
apšmeižimas bylos metu sujau
dino visą išeiviją, kur jo asme
nyje liko pasmerkta visa lietu
vių tauta, kovojanti už žmogaus 
bei tautos teises. V. Petkus, 
kaip Helsinkio grupės vadovau
jantis asmuo, buvo nubaustas 
trejų metų kalėjimu, 7-rių metų 
lageriu ir 5-rių metų tremtimi. 
Tai nepirmoji bausmė. Dar bū
damas gimnazijoje už ateitinin- 
kišką veiklą buvo nubaustas 10 
metų lagerio. Vėliau buvo nu
baustas neva už “antitarybines” 
lietuviškas knygas. Visos tos 
bausmės V. Petkaus nepalaužė. 
Kai vyko Vilniuje S. Kovaliovo 
byla, V. Petkus buvo drąsiau
sias stebėtojas bei atvykusio 
Sacharovo palydovas, šiuo me
tu jis yra kalėjime ir yra reika
lingas išeivijos pagalbos. VLI- 
Kas ragina tautiečius kreiptis į 
gyvenamų kraštų vyriausybes, 
prašant intervencijos šiuo žmo
gaus teisių laužymo atveju. Taip 
pat galima rašyti ir V. Petkaus 
adresu: 0020 g. Vladimir 20, 
Učreždenije OD-1ST-2, USSR.
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Lietuvos didikų diržai
Lenkų veikėjas dr. F. Zubras apie Lenkijos-Lietuvos praeitį

Lietuvos didikų diržo sagtis su valstybės ženklu Vyčiu iš XVIII šimtmečio

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

Kanados Lietuvių Fondę?

ALEKSANDRA VAISIŪNIENE

Pirmajame straipsnyje man 
sunku buvo sutalpinti ir užbaigti 
įdomų pašnekesį su dr. Feliksu 
Zubru Venecueloje apie doku
mentais pagrįstus istorinių laikų 
faktus. Todėl likusią dalį baigiu 
šiame straipsnyje.

Didikų diržai
Puošnus diržas, kurį matome 

nuotraukoje, priklauso XVIII š. 
vidurio laikotarpiui. Tais diržais 
juosėdavo tik tų laikų didieji po
nai, nes jie buvo brangūs. Juosė
davo tik kaip papuošalu išimti
nais atvejais.

Tuos diržus gamindavo iš auk
so, sidabro ar geležies. Juo tur
tingesnis buvo Lietuvos didikas, 
juo brangesniu diržu juosėdavo. 
Viena tokių dirbtuvių, kurioje 
buvo gaminami tokie diržai, buvo 
netoli Krokuvos miesto. Tokius 
diržus mokėjo pagaminti tik įgu
dę meistrai. Nuotraukoje matyti 
pilna to diržo apimtis — iš abiejų 
galų. Sagties viduje aiškiai ma
tyti Lietuvos Vytis.

Anais laikais Lietuvos didikai 
buvo laikomi didelėje pagarboje. 
Atvažiavę į Krokuvą, jie norėjo 
išsiskirti iš kitų tautų ponų, ei
nančių pasveikinti karaliaus. 
Toks elgesys turėjo ir politinę 
reikšmę. Mat, nevisuomet lietu
vių ponų nuomonė atitikdavo 
lenkų ponų nuomonę. Visi anų 
laikų ginčai buvo ekonominiai ir 
politiniai. Pvz. kilus karui, turėjo 
būti nustatyti nauji mokesčiai 
ginklų pirkimui, kariuomenės iš
laikymui ir t.t. Pagal tai, iš ku
rios pusės grėsė pavojus, turėjo 
prisidėti didesnėmis sumomis.

Istorinis viršelis
Šios knygos viršelis priklauso 

vienai karaliaus Žygimanto Au
gusto bibliotekos knygai. Ant
spaudo viduje aiškiai išskaitomas 
užrašas: “SIGISMUNDUS AU
GUSTUS REX POLONIE, MAG
NUS DUX LITUANIE”. Šis “ex- 
libris”, kuris dažnai buvo varto
jamas šio karaliaus, rodo Lenki
jos Erelį, Lietuvos Vytį karūnos 
globoje.

Sukilimo vėliava
1831 m. sukilimui nepavykus, 

įvyko naujas sukilimas 1863 m. 
daug sunkesnėse sąlygose. Jo is
torija rodo Lietuvos ir Lenkijos 
draugystę. Prie Lenkijos Erelio 
ir Lietuvos Vyčio vėliavoje ma
tyti lenkų kalba įrašas: “ZA 
WIARU I OJCZYZNĘ” R. 1863 
(už tikybą ir tėvynę). Tas sukili
mas, kuris politiniu atžvilgiu ne
daug skyrėsi nuo 1831 m. sukili
mo, turėjo ypatingos reikšmės 
lietuvių tautai. Vienas iš sukili
mo tikslų buvo baudžiavos panai
kinimas. Nors caras sugebėjo nu
malšinti sukilimą, bet suprato, 
kad baudžiavos panaikinimo idė

jos nepajėgs nugalėti. Todėl, dar 
kovodamas su sukilėliais, žadėjo 
panaikinti baudžiavą. Ją panaiki
no ne tik Lenkijoje ir Lietuvoje, 
bet ir Rusijoje, kur ta baudžiava 
buvo daug griežtesnė. Panaiki
nus baudžiavą Lietuvoje, prasidė
jo tautinis atgimimas.

Dažnai Lietuvos istorikai nuro
do, kad Lietuvos didikai greitai 
pasidavė Lenkijos įtakai. Nevisai 
taip. Pasak dr. F. Zubro, nuo Vy
tauto Didžiojo laikų oficiali Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
kalba buvo senoji gudų kalbą. Ja 
buvę rašomi tų laikų dokumen
tai.

Vytauto laikais Didžioji Lietu
vos Kunigaikštija, nežiūrint savo 
didelio žemės ploto, turėjusi tik 
apie vieną milijoną gyventojų. 
Etnografiniuose Lietuvos žemės 
plotuose buvę tik apie 200.000 
gyventojų. Taigi, tikrų lietuvių 
buvę 1 prieš 5. Tais laikais, kai 
kalba neturėjo jokios reikšmės, 
o gudų buvo penkis kartus dau
giau kaip lietuvių, dauguma esą 
kalbėjo gudiškai, o ne lietuviš
kai. Vėliau Lenkijos kultūros 
įtakoje tie “sugudėję” lietuviai 
sulenkėjo.

1863 m. sukilimui nepavykus, 
ta visuomenės dalis, kuri kovojo 
prieš caro valdžią, buvo baisiai 
persekiojama ir naikinama. Visą 
augštesniąją visuomenės klasę 
apėmė didelis nusiminimas, nes 
atrodė, kad jau niekados negalės 
atgauti savo nepriklausomybės. 
Čia dar reikia pabrėžti, kad ka
riai, kurie kovojo Lietuvos žemė
se, jautėsi ir visuomet pabrėžda
vo esą lietuviai, bet kalbėjo len
kiškai.

Bet grįžkime truputį atgal. Pa
naikinus baudžiavą, tam tikras 
skaičius baudžiauninkų, kurie 
priklausė liaudies klasei ir kalbė
jo lietuviškai, jieškodami geres
nių gyvenimo sąlygų, pradėjo 
mokytis ir keltis į miestus. Tai 
buvo jau pirmieji lietuvių tautos 
atgimimo nešėjai bei skelbėjai. 
Tie žmonės pradėjo reikšti savo 
nuomonę, burtis su tos pačios 
klasės žmonėmis, nes žemesnioji 
liaudies klasė negalėjo rasti 
bendros kalbos su augštesniąja. 
Bet šias abi klases jungė bend
ras meilės jausmas savo tautai ir 
savo tėvynei Lietuvai. Tokiu bū
du pirmieji Lietuvos nepriklau
somybei atgauti žingsniai buvo 
padaryti.

Tuo ir pasibaigė mano tos 
dienos pasikalbėjimas su dr. Fe
liksu Zubru. Baigdama noriu pri
minti posakį: “Tauta, kuri nežino 
savo praeities, neturi ateities”.

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

PASIRŪPINKITE, KAD 
ŠIŲ KALĖDŲ
SVEIKINIMAI PASIEKTŲ

ADRESATUS LAIKU
Neapvilkite savo giminių bei draugų užjūriuose. Priminimas, kad jie nėra užmiršti, sudarys 
džiugių Kalėdų nuotaikų.

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

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

UŽJŪRIO SIUNTŲ
PASKIRTIS

SVARBU: sveikinimo atvirukai giminėm bei 
draugam Kanadoje ir JAV-se turi būti su
dėti į užklijuotus vokus su atitinkamais 
pašto ženklais (12^ trečia klasė).

DATOS:
LAUKAI 
(įskaitant užklijuotus 
kalėdinius sveikinimus)

EUROPA gruodžio 8

Paskutinė diena sveikinimams Kanadoje yra:
GRUODŽIO 13

(užmiestin)
GRUODŽIO 17

(mieste)
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VAGIA KOPŪSTUS

“Tiesos” spalio 18 d. redakcinėje 
skiltyje “Dienos Aidai” Bronius Če
kanauskas rašo: “Važiuojant Vil
niaus — Kauno autostrada, už Rum
šiškių, krito į akis pakelėje išsirikia
vę lengvieji automobiliai. Gal įvyko 
avarija? Ne. Mašinas palikę paplen
tėje, jų savininkai tarsi šernai lap
nojo po didžiulį kopūstų lauką, dai
rydamiesi skubiai pjovė ir kišo mai- 
šan kopūstų galvas. Kas tai per įsi
brovėliai? Pasirodė, kad tai papras
čiausi vagys, suvažiavę nuosavais au
tomobiliais svetimų daržovių. Kopūs
tų maišą galime nebrangiai nusipirk
ti, bet atsiranda tokių, kuriems knie
ti jų parsivežti dykai. Deja, taip pi
giai praradus sąžinę jos už pinigus 
nesusigrąžinsi.” B. Čekanauskas, ži
noma, nutyli, kad tą sąžinės prara
dimą Lietuvon atnešė sovietinis ko
munizmas, išmokydamas žmones 
kombinuoti — vogti ir darbovietėse, 
ir net laukuose iš juos apvogusio 
valstybinio kapitalizmo.

RUGSĖJO BALANSAS
Respublikinė automobilių inspek

cija spalio 18 d. “Tiesoje” paskelbė 
rugsėjo mėnesio automobilių nelai
mių balansą: tą mėnesi įvyko 694 
nelaimės Lietuvoje, pareikalavusios 
81 gyvybės, sužeidusios 589 žmones. 
1977 m. rugsėjo mėnesį automobilių 
nelaimių turėta 745, žuvusių — 79. 
sužeistų — 613. Šiemet rugsėjyje po 
automobilių ratais žuvo net 12 vai
kų — keturiskart daugiau nei 1977 
m. Dėl nelaimių kalti buvo ne tik 
pėstieji bei važiuotieji, bet ir nepa
lankios gamtos sąlygos: dažnas lie
tus, gerokai matomumą pabloginęs 
rytmetinis rūkas.

MIŠKININKU IŠRADIMAS
Augančiuose miškuose tenka re

tinti medžius, kad jiems užtektų sau
lės. Miškininkai medžių retinimą va
dina ugdomaisiais kirtimais. Kirsti 
tenka kas trečią ar ketvirtą medį. 
Problemą lyg šiol sudarydavo tiks
lus medžio augščio ir medienos tū
rio apskaičiavimas. Lietuvos miški
ninkai šią problemą išsprendė su 
elektronikos pagalba. Matematinių 
metodų laboratorijoje buvo sudary
tos lygtys elektroninėms skaičiavi
mo mašinoms. Jomis jau apskaičiuo
jami medienos ištekliai Lietuvoje ir 
Kaliningrado srityje. Medienos tū
riui nustatyti pakanka medžio skers
mens išmatavimo žmogaus krūtinės 
augštyje. Naujasis metodas leidžia 
atrinkti medžius, duosiančius dau
giausia medienos.

ŠVIEČIA KATINU AKYS
A. Bumbulėlis su kitais 24 z\kme- 

nės rajono Viekšnių kaimo gyvento
jais atsiuntė šmaikščiu humoru at
austą laišką “Valstiečių Laikraščio” 
redakcijai. Jų teigimu, populiariau
sias sutvėrimas Viekšniuose yra ka
tinas. Spalio 14 d. laidoje rašoma: 
“Gražuolėli, pupulėli, uogele, susi
milk, eikš pas mane”. Taip žmogus, 
prisiviliojęs katinuką, pavaišina jį 
pieneliu, paglosto aksominį kailelį 
ir vakare priešais savo namą įkelia 
į. . . stulpą. Kodėl? Reikalas papras
tas: kai sutemsta, katino akys blizga. 
Taip Viekšniuose šį rudenį apšvie
čiamos Kalno, Žemaitės, Kudirkos, 
Laižuvos ir kitos gatvės. Ir dar vie
ną malonumą teikia rainiai. Mat Ak
menės statybininkai, kurie išvyko 
nebaigę miestelio apšvietimo įrengi
nių statybos, dirbdami nukarpė ra
dijo taškų laidus. Tylu pasidarė 
miestelyje. Tik katinai, sukelti į 
stulpus, vis ruošia kniaukimo kon
certus. Ir gyventi dėl to darosi links
miau. Štai kodėl Viekšniuose katy
tės tokie populiarūs gyvulėliai."

Detroito mergaičių choras, vadovaujamas muz. St. Sližio, dainuoja lietuvių 
skautų šešiasdešimtmečio minėjime Detroite Nuotr. V. Bacevičiaus

Prano Čepėno 
“Naujųjų laikų 
Lietuvos istorijos” 11

— brangi knyga visiems lietuviams, graži dovana 
kiekviena proga. įsigydami pirmąjį tomą, padėsite 
išleisti antrą istorijos tomą. Kietais viršeliais, 560 
psl., kaina $15.00. Reikalaukite knygynuose ir 
leidėjo adresu: J. Urbelis, 1649 No. Broadway, 
Melrose Park, III. 60160, USA.

PARODA AMANE
Jordanijos sostinėje Amane spalio 

12 d. buvo atidaryta lietuviškų kny
gų, paveikslų ir liaudies kūrinių pa
roda. Ypatingo lankytojų dėmesio 
susilaukė gintaro dirbinių rinkinys. 
Trumpame “Tiesos” pranešime tei
giama, kad ši paroda jordaniečius 
supažindino su “darbo žmonių gy
venimu, jų laimėjimais, ugdant na
cionalinę kultūrą". Gausios nuotrau
kos pasakojo apie sovietinamos Lie
tuvos šiokiadienius, laimėjimus pra
monėje ir žemės ūkyje.

LIETUVOS ISTORIJA
Minint sovietinės Lietuvos paskel

bimo šešiasdešimtmetį, bus išleista 
dvitomė “Lietuvos TSR istorija nuo 
seniausių laikų iki mūsų dienų” ru
sų kalba. Leidinį paruošė Mokslų 
Akademijos istorijos institutas, o 
išleis "Mokslas” Vilniuje. Instituto 
sekr. S. Overaitė “Tiesos” 242 nr. 
apie šį leidinį pasakoja: “Jame 
marksistinės-lenininės metodologi
jos pagrindu, remiantis naujausių 
tyrinėjimų rezultatais, išanalizuotas 
ir apibendrintas lietuvių tautos is
torinės raidos kelias, respublikos 
ekonomikos pasiekimai, socialiniai 
procesai, politinio ir kultūrinio gy
venimo reiškiniai šiuolakiniame 
etape. . .” Jau pats knygos pavadini
mas “Lietuvos TSR istorija” rodo 
nuokrypą nuo tikrovės, nes joje lie
čiami ir seniausieji mūsų tautos lai
kai. Ilgų šimtmečių eigoje Lietuva 
vis buvo Lietuva, o LTSR ji tapo tik 
1940 m. sovietų Raudonosios Armijos 
dėka. Tokiu atveju žymiai tikslesnis 
pavadinimas šiam dvitomiui būtų 
buvęs “Lietuvos istorija”. Naivus ir 
Maskvai tarnaujantis yra bandymas 
viską vertinti marksistinės-lenininės 
metodologijos pagrindu, kuris pa
saulin atėjo tik šio šimtmečio pra
džioje. Nei Gediminas, nei Vytautas 
Didysis, nei pagaliau kiti senieji 
mūsų tautos vadovai apie sovietinį 
komunizmą nieko negirdėjo, savo 
žygių jam neskyrė, tad kaip dabar 
galima juos vertinti marksistine- 
leninine metodologija? Susidaro 
įspūdis, kad senos vištos darbus ban
do vertinti vos tik sudėtas ir dar, 
galima sakyti, neišperėtas kiaušinis.

LIETUVOS DELEGACIJA
Sovietų Sąjungos Dienose Austri

joje, Salzburgo mieste, dalyvavo ir 
Lietuvos delegacija, vadovaujama 
Vilniaus miesto vykdomojo komite
to pirmininko pavaduotojo J. Pil
kausko. Vienoje Salzburgo parodų 
salėje buvo atidaryta taikomosios 
lietuvių dailės paroda, atspindinti 
medžio, gintaro ir metalo meistrų 
kūrybą. Delegacijos nariai taipgi 
skaitė paskaitas apie socialinius so
vietinamos Lietuvos laimėjimus, jos 
žmonių darbą ir poilsį, lankėsi vie
tiniame Austrijos ir Sovietų Sąjun
gos bičiulių skyriuje. Pokalbiuose 
pasisakyta už Salzburgo ir Lietuvos 
ryšių plėtimą.

BALTIEČIŲ KLUBAS
Veiklos trisdešimtmetį šiemet 

švenčia baltiečių studentų klubas 
“Baltikumas" Leningrade, jungian
tis šiame mieste studijuojančius es
tus, latvius ir lietuvius. Šiais mokslo 
metais klubas turi apie 250 narių, 
kurių apie 120 yra lietuviai. "Balti- 
kūme” lankosi meniniai Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vienetai. Šiemet 
jame viešėjo Rygos universiteto 
studentų teatras ir jaunieji Šiaulių 
dramos teatro aktoriai. Vilniaus 
universiteto studentų teatras aplan
kė “Baltikumo” skyrių Estijoje, Tar
tu mieste. v. Kst

ARTINASI KRISTAUS GIMIMO 
ŠVENTĖ. Sveikinsime vieni kitus 
blizgančiais atvirukais. Gražiausias 
kalėdinis sveikinimas bus auka Tau
tos Fondui — mūsų tėvynės laisvės 
kovai. Visu aukojusių pavardės bus 
paskelbtos Kanados lietuvių spaudo
je. Tad Hamiltono ir apylinkės lie
tuviai prašomi iki š.m. gruodžio 10 
d. savo sveikinimą-auką įteikti šiems 
TF Hamiltono apylinkės atstovybės 
nariams: pirm. A. Patamsiui, vice
pirm. P. Kanopai, sekr. K. Baronui, 
ižd. St. Kanopienei, nariams M. Juo
džiui, A. Juozapavičiui, M. Jonikui.

GRAŽIAUSIA KALĖDINĖ DO
VANA bičiuliui ar giminei yra lietu
viška knyga bei lietuviškas laikraš
tis. Sį brangų turtą labai nebrangiai 
galima įsigyti kiekvieną sekmadienį 
Jaunimo Centre Pr. Enskaičio kny
gyne. Čia gaunami naujausi leidi
niai, lietuviškos plokštelės, lietuviš
ki ženkliukai. Pr. Enskaitis priima 
ir Kanados lietuviškų laikraščių pre-

St. Petersburg, Fla.
ARTĖJANT ŽIEMAI, grįžta tau

tiečiai į Floridą. Lietuvių klube se
zonas pradėtas spalio 22. Klubo 
pirm. Kl. Jurgėla pasveikino visus 
susirinkusius. Meninę dalį atliko 
choras, vadovaujamas muz. P. Ar- 
mono. Dail. J. Juodis paskaitė savo 
sukurtas aktualijas iš lietuvių ko
lonijos gyvenimo. Moterų sekstetas, 
vad. G. Jezukaitienės, padainavo 
dvejetą lietuviškų dainų. Dr. B. Zel- 
bienė paskaitė savo sukurtų humo
ristinių dalykų apie vietinius žmo
nes ir įvykius. Tautinių šokių grupė, 
vad. A. Karnienės, atliko porą šo
kių akordeonu palydint P. Armo- 
nui. Sceną papuošė dail. J. Juodis. 
Dalyvavo 330 asmenų.

LIETUVOS KARIUOMENĖS at- 
steigimo sukaktis bus paminėta lap
kričio 23 d., (i v. v., didžioje liet, 
klubo salėje. Programoje — Br. Mi
kelevičiaus paskaita, sol. J. Sriubiš- 
kienės koncertas, vaišės.

SOL. RIČARDO DAUNORO kon
certas, rengiamas JAV LB St. 
Petersburgo apylinkės valdybos, 
įvyko spalio 26 liet, klubo salėje. 
Akompanavo Margarita Douglas. So
listas visus žavėjo savo dainavimu 
ir šioje apylinkėje ilsėjosi pusantros 
savaitės. Ž.

Sudbury, Ontario
MAIRONIO KUOPOS SAULIAI ir 

šaulės š.m. lapkričio 25. šeštadienį, 
6 vai. vakaro, 130 Frood Rd., ukrai
niečių salėje rengia Lietuvos kariuo
menės ir kovotojų paminėjimą. Po 
trumpos minėjimo programos bus 
Toronto dainuojančio vieneto "Vo
lungė" koncertas. Dainuoja 10 dai
nininkių, vadovauja Dalia Viskontie- 
nė, akompanuoja Silvija Freimanie- 
nė. Po koncerto bus bendra visų da
lyvių vakarienė. Veiks bufetas. Šo
kiai. Gros geras (vokiečių) orkest
ras. Kviečiami visi lietuviai daly-

Dalis Klevelando lietuvių abiturientų, dalyvavusių jų pagerbtuviniame baliuje. Iš kairės: D. Motiejūnaitė, D. 
Kazėnas, D. Čepaitė, E. Kižys, R. Jonaitytė, E. Bliumentalis, R. Staniškytė, N. Čepas, D. Miškinytė, J. Rūkštelytė, 
D. Petukauskaitė Nuotr. J. Garlos

KLB Hamiltono apylinkės
valdyba rengia 

tradicinį

• Šilta 
vakarienė ir 
Itas bufetas 
ai su įėjimo

* Stiprieji gėrimai nemokamai 
(įskaityta į bilieto kainq)

jėjimas vienam asmeniui — $22.50, porai — $45.00
—* Bilietai gaunami sekmadieniais Jaunimo Centro salėje

pas A. Šeštoką ir kiekvieną dieną pas M. Gudinską 
tel. 547-1967

• Pradžia — 7.30 v.v. Orkestras pradės groti — 8.30 v.v. Rengėjai

S HAMILTON’ IMT
numeratas.

KLB KULTŪROS KOMISIJA 
1979 m. kovo mėn. numato surengti 
Hamiltone talentų vakarą. Galės da
lyvauti jaunosios kartos įvairaus me
ninio pasaulio atstovai iš visos Ka
nados. K. B.

LIETUVIU PENSININKŲ KLU
BAS lapkričio 9 sušaukė visuotinį 
narių susirinkimą. Išklausyti įvairūs 
pranešimai apie klubo veiklą dvejų 
metų laikotarpyje. Buvo suruošta 
pora draugystės renginių, keletas iš
vykų į įdomesnes vietas. Susirinki
mas praėjo draugiškoje nuotaikoje. 
Baigiantis susirinkimui, atsirado 
pensininkių sekstetas, vad. p. Jan- 
kūnienės, su gražiomis liaudies dai
nomis. Visi atsilankę buvo pavaišin
ti kavute, sumuštiniais, sausainiais 
ir apelsinų sunkos mišinėliu. Prie 
mikrofono atsirado J. Mikalauskas 
su linksmais kupletais. Susirinkimas 
užbaigtas linksmoje nuotaikoje.

K. Jurgelys

vauti ir pasikviesti svečių. Bilietai: 
$10 suaugusiems. $8 pensininkams, 
$5 moksleiviams. Nedalyvaujantiems 
vakarienėje $5. Valdyba

ŠEŠTADIENINĖ TUMO- VAIŽ
GANTO MOKYKLA pradėjo nau
jus mokslo metus. Mokyklą lanko 
kol kas dar mažas skaičius mokinių, 
bet tikimasi, kad tėvai susipras ir 
leis nors ir vyresnio amžiaus mo
kinius. Veikia skyrius ir lietuviškai 
mažai kalbantiems arba nekalban
tiems. Mokyklai vadovauja mok. Ni
jolė Paulaitienė, mokytojauja kun. 
Antanas Sabas. J. Kr.

LIETUVIAI, SUSIDOMĖKITE— 
t y tona Beach, Floridoje!
Čia puikūs paplūdymiai, malonus nuolatiniam apsigyveni
mui klimatas, auganti lietuvių kolonija, palyginti dar ne
brangios nuosavybės. Jums sąžiningai ir maloniai patarnaus 
"Century" (21 Kellog Real Estate Co.) atstovas HARIS 
LAPINS. Kreiptis: 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.

Vienintelis lietuvių ban 
įsikūręs nuosavuose na 

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooper

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8

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

Kapitalas — virš $12,000,000.

kelis Kanadoje 
muose —

K A" 
M 1L6

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 8%
term, depozitus 1 m. 9% 
term, depozitus 3 m. 9 Vi % 
pensijų fondas 9 Va %
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 % 
nekiln. turto pask. 10%

gruodžio 31, 
sekmadieni, 
Hamiltono 
Jaunimo 
Centre, 
48 Dundurn St. N.

Winnipeg, Manitoba
PADĖKA

KLB VVinnipego apylinkės val
dybos iniciatyva š.m. rugpjūčio 12- 
19 dienomis buvo surengta "Folklo
rams 78”, įrengtas paviljonas "Vil
nius”. Aplankė per 8000 žmonių. 
Daugelis lankytojų gėrėjosi mūsų 
paroda, skaniu ir nebrangiu maistu, 
tautiniais audiniais ir audimo tech
nika, tautiniais šokiais, dainomis, 
kurias atliko iš Toronto “Vasaros 
garsų" dainininkės ir iškilioji mū
sų paviljono karalaitė.

Kad visa taip puikiai pavyko, 
yra nuopelnas prisidėjusių darbu. 
Jiems reiškiame padėką: paviljono 
“Vilnius" iškiliajai lietuvaitei, bur
mistrui, jo pagalbininkui, parodos 
rodinių išdėstytojams, rodinių rin
kėjai ir jų saugotojai, rodinių davė
jams. parodos rodinių aiškintojai, 
"Vasaros garsų" dainininkėms, dai
nininkių globėjams ir išlaikytojams, 
lietuvių tautinių šokių šokėjams, lat
vių tautinių šokių šokėjams, tautinių 
juostų ir kaklaraiščių audėjai, mais
to gaminių užpirkėjui ir paruošė- 
jams, virtuvės šeimininkėms ir jų 
pagalbininkėms, pyragų ir tortų ke
pėjoms bei jų pardavėjoms, baro- 
degtinės, alaus, vyno ir midaus pils
tytojams, tvarkos (security) prižiū
rėtojams ir visiems kitiems, prie pa
viljono “Vilnius" darbų prisidėju
sioms. V. Januška,
KLB Winnipego apyl. valdybos pirm.

Windsor, Ontario
SUSIRINKIMAS. KLB Windsoro 

apylinkės valdyba šaukia visuotinį 
narių susirinkimą š.m. gruodžio 3, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p., Sv. Kazi
miero parapijos salėje, 818 Marion 
St., Windsore. Bus naujos valdybos 
rinkimai ir veiklos aptarimas. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami daly
vauti. Valdyba

JA Valstybės
ALKOS MUZĖJAUS priestato sta

tyba Putname sparčiai žengia į prie
kį. Ji pradėta liepos 28 d. 9 pėdų 
gylio rūsio iškasimu, grindų išlieji
mu. Sienos užbaigtos spalio 16 d., 
o lapkričio 15 d. uždengtas stogas. 
Lėšų telkimo komisijos pirm. J. Ka
počiaus pranešimu, statyba pareika
laus apie $250.000. Lig šiol aukojo: 2 
asmenys — po $5.000, 9 — po $500, 
7 — po $200, 53 — po $100, kiti — 
mažesnėmis sumomis. Tikimasi, kad 
Amerikos Lietuvių Kultūros Archy
vą savo aukomis parems ir daugiau 
tautiečių. JAV gyventojai aukas gali 
atskaityti nuo apmokestinamų paja
mų. Už jas nereikės mokėti pajamų 
mokesčio. Adresas: ALKA, P. O. 
Box 608, Putnam, CT 06260.

JAV LIETUVIŲ FONDO vajaus 
pokylis spalio 28 d. vakarą buvo su
rengtas Čikagoje, “Marriot” viešbu
tyje. Jame dalyvavo senatorius Ch. 
Percy, savo žodį pradėjęs lietuviš
ku sveikinimu “Labas vakaras!” 
Kalbėdamas apie lietuvių tautos lais
vės kovą, jos simboliu jis pasirinko 
sovietinio teismo neseniai nuteistą 
Viktorą Petkų, kuriam žadėjo steng
tis padėti. Jis taipgi priminė bandy
mus susilpninti ar net visiškai už
daryti “Laisvės” ir “Laisvosios Eu
ropos” radijus. Su kitų politikų tal
ka jam pavyko abu radijus išgelbėti. 
Prie šios kovos laimėjimo daug pri
sidėjo JAV unijų vadas G. Meaney. 
Generalinė Lietuvos konsule J. 
Daužvardienė senatoriui Ch. Percy 
įteikė Lietuvių Fondo medalį, o LF 
pirm. dr. A. Razma — atitinkamą ad
resą. Koncertinę programą vakarie
nės metu atliko sol. R. Mastienė su 
akompaniatorium muz. A. Vasaičiu. 
LF pelno skirstymo komisijos pirm, 
dr. K. Ambrozaitis pranešė, kad 
įvairiems kultūriniams reikalams iš
dalinta $426.116 iš sumos, kuri gau
ta už palūkanas. Prie vaišių stalo 
buvo atliktas paskirtos paramos įtei
kimas. Studentas A. Kaminskas pri
ėmė jam paskirtą $1.000 stipendiją, 
G. Juozapavičiūtė — $1.000 jaunimo 
kongresui, P. Gaučys JAV LB kul
tūros tarybos vardu — $8.000 M. K. 
Čiurlionio monografijai, J. Kučė- 
nas — $2.000 žurnalui “Lituanus”. 
JAV LB švietimo tarybos pirm. Br. 
Juodelis gavo čekį šiai institucijai, 
inž. M. Silkaitis — švietimo reika
lams P. Amerikoje. Metinio pokylio 
proga sutelkta $15.860. Lietuvių 
Fonde š. m. spalio 2 d. jau buvo 
$1.493.159.

DR. JUOZAS GIRNIUS, “Aidų” 
žurnalo redaktorius, “Gimtojo Kraš
to” pranešimu, kelias savaites vie
šėjo Vilniuje, "Tėviškės” draugijo
je susitiko su jos pirm. P. Petroniu. 
“GK” informacijoje rašoma: “Atsi
žvelgdama į svečio prašymą, “Tėviš
kės” draugija sudarė J. Girniui ga
limybę apsilankyti Anykščiuose, 
susipažinti su jų literatūrinėmis 
įžymybėmis.”

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS 
PAGALBOS parapija Klevelande 
pradėjo leisti savaitinį biuletenį 
“Mūsų Žingsniai”, redaguojamą B. 
Gaidžiūno, kun. G. Kijausko, SJ, ir 
N. Kersnauskaitės. Antrinė šio biu- 
tetenio antraštė — “Ohio Lietuvių 
Žinios”. Iš jo patiriame, kad lapkri
čio 8 d. kun. G. Kijauskas, SJ, skai
tė nuotraukomis iliustruotą paskaitą 
apie Torino drobulę ir kad Bronius 
Kazėnas Cincinnati universitete gavo 
muzikos magistro laipsnį. Jo specia
lybė — dirigavimas. Pradėjo dirbti 
muzikos mokytoju Kentucky Thomas 
gimnazijoje. Žada siekti muzikos 
doktorato. Buvęs torontietis dr. Jo
nas Maurukas, dabar gyvenantis Ely
ria vietovėje, Ohio, savo patentą, su
sietą su serumo apsauga diagnosti
nių kompiuterių standartizacijoje, 
pardavė didelei medicinos instru
mentų ir reikmenų bendrovei Beck
man Inc. Los Angeles mieste.

Argentina
PASAULINIAME VĖŽIO SPE

CIALISTŲ kongrese Buenos Aires 
spalio 5-11 d. d. dalyvavo dr. Elvira 
Petrikaitė, atvykusi iš Australijos. 
Ji aplankė savo pažįstamus, susipa
žino su šios lietuvių kolonijos gyve
nimu, papasakojo apie tautiečių 
veiklą Australijoje. Dr. E. Petrikai
tė savo kabinetą turi Melburno Fitz- 
roy rajone.

ARGENTINOS LIETUVIŲ Orga
nizacijų ir Spaudos Taryba gėlėmis 
papuošė San Martino paminklą 
Buenos Aires centre, minint šio Ar
gentinos didvyrio 200 metų gimimo 
sukaktį. Iškilmėje dalyvavo ALOST 
pirm. R. Stalioraitis, vicepirm. J. 
Mičiūdas, keli lietuviai iš tolimesnių 
vietovių ir grupė vaikų, pasipuošu
sių tautiniais drabužiais.

Australija
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SODY- 

BOJĘ Engadine spalio 15 d. buvo 
iškilmingai atidaryta naujoji sekly
čia, kainavusi apie $50.000. Sene
liams skirtą sodybą įsteigė Sociali
nės Globos Moterų Draugija, vado
vaujama pirm. Onos Baužienės, šio 
gražaus projekto iniciatorės. Oficia
lias atidarymo apeigas atliko ALB 
krašto valdybos pirm. prof. dr. A. 
Kabaila, o pastatą pašventino kun. 
P. Butkus. Jo sienoje yra įmūryta 
lenta a. a. Antano Baužės atminimui. 
Velionis dar prieš pokarinę imigra
ciją vadovavo Australijos Lietuvių 
Draugijai, buvo paskelbtas ALB gar
bės nariu, daug pastangų skyrė se
nelių sodybai. Iškilmėje dalyvavo 

keli Australijos valdžios pareigūnai, 
šia proga tarę atitinkamą žodį. N. S. 
W. ministeris jaunimo ir visuomenės 
reikalams R. Jacksonas sodybos or
ganizatorėms įteikė $500 čekį. Ke
turis tautinius šokius pašoko “Sū
kurio” grupė. P. Aleknos vardo bi
bliotekoje, kuri jau atidaryta nau
joje seklyčioje, buvo surengta tau
todailės parodėlė. Sodybos (rengi
mas dar nėra užbaigtas — numato
ma pastatyti porą dvibučių namelių.

Britanija
A. a. AUGUSTAS JOVARAS spa

lio 16 d. staiga mirė Škotijoje. Ve
lionis buvo pasižymėjęs Škotijos lie
tuvių veikėjas ir "Išeivių Draugo” 
administratorius. Buvo gimęs 1920 
m. prie Rokiškio, Britanijon atvykęs 
pokaryje. Dirbo Bellshille kasyklo
se ir plieno fabrike, laisvalaikį skir
damas visuomeninei veiklai, jungian
čiai senuosius ir naujuosius ateivius. 
Liko liūdinti žmona, dvi dukterys, 
mokytojaujančios Škotijoje, ir sū
nus, studijuojantis architektūrą.

DR. ALEKSANDRAS ŠTROMAS 
spalio 17 d. lankėsi Londone ir Con
way salėje skaitė paskaitą anglų kal
ba apie žmogaus teises Sovietų Są
jungoje. Jis pabrėžė, kad žmogaus 
teises pažeidžia visos diktatūrinės 
valstybės Europoje, Afrikoje ir P. 
Amerikoje, tačiau didžiausią pavojų 
žmonijai sudaro Sovietų Sąjunga, 
nes ji savo įtaką nori išplėsti visame 
pasaulyje. Kalbėdamas apie naują
ją Sovietų Sąjungos konstituciją, dr. 
Štromas prabilo ir apie baudžiamąjį 
kodeksą, kurio paragrafai priešta
rauja Helsinkio susitarimus. Jie pa
neigia žmogaus teises, nors jas So
vietų Sąjunga yra įsipareigojusi 
gerbti įvairiomis tarptautinėmis su
tartimis. Paskaitininkas atskleidė 
tuos paragrafus, kurie laužo žmogaus 
teises.

Prancūzija
ILGĄ PASIKALBĖJIMĄ SU TO

MU VENCLOVA paskelbė Paryžiu
je leidžiamas rusų savaitraštis “Rus- 
skaja Mysl” (“Rusiškoji Mintis”). 
Pirmiausia T. Venclova supažindino 
redakcijos atstovą E. Tarnovskį 
su savo išvykimo užsienin aplinky
bėm, prie kurių daug prisidėjo rašy
tojų Josifo Brodskio, Česlovo Mila
šiaus, Arturo Millerio intervencija. 
Toliau jis išsamiai paliečia rezisten
cines lietuvių tradicijas, bandymą 
atstatyti nepriklausomybę Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos karo pra
džioje. Ta nepriklausomybės mintis 
esanti gyva ir dabar — jos niekas 
neištrins iš lietuvių sąmonės. Vaka
rų pasaulyje dar veikia nepriklauso
mos Lietuvos atstovybės, o lietuviai 
išeiviai, lyginant proporciniu mas
tu, yra stipresni už rusus išeivius. 
Nepriklausomybės mintį tėvynėje 
skleidžia gausūs pogrindiniai savilai- 
dos leidiniai, savo skaičiumi pralen
kiantys tokius leidinius kitose res
publikose. Ir religiniai, ir tautiniai 
sąjūdžiai siekia to paties tikslo — 
valstybinės nepriklausomybės. San
tykius su rusais drumsčia Maskvos 
įsakymu vykdoma Lietuvos rusifika
cija, kuri betgi yra silpnesnė, negu 
Ukrainoje. Palaikomi glaudūs san
tykiai su demokratinio Rusijos sąjū
džio atstovais. “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika” yra įdėjusi svei
kinimus A. Sacharovui ir A. Solže- 
nicinui, o S. Kovaliovas už paramą 
lietuviams netgi buvo nuteistas Vil
niuje, kur į teismo posėdžius bandė 
įeiti ir A. Sacharovas. T. Venclova 
tvirtai tiki, kad anksčiau ar vėliau 
Lietuva atgaus nepriklausomybę.

Vokietija
KETVIRTOJI BALTIEČIŲ 

DRAUGIJOS konferencija įvyko 
spalio 20-22 d. d. Pranešimus pada
rė: muzikologijos dr. Raminta Lamp- 
satytė — apie dabartinę lietuvių 
muziką tėvynėje ir išeivijoje, dr. Al
bertas Gerutis — apie Lietuvos 
diplomatinę tarnybą ir Stalino-Hit- 
lerio sutartis, artėjantį jų keturias
dešimtmetį, Valteris Banaitis — apie 
Baltijos respublikų ūkio įjungimą į 
Sovietų Sąjungą. Apie sovietinį fe
deralizmą naujosios konstitucijos rė
muose kalbėjo estas prof. dr. J. Ui- 
bopuu, apie dabartinę estų literatū
rą išeivijoje ir tėvynėje — estė E. 
M. Kangro. Konferencijoje dalyva
vo ir išeivijoje sudarytos Ukrainos 
vyriausybės prez. M. Livickis, daly
vius supažindinęs su ukrainiečių iš
eivių veikla bei jų santykiais su tė
vyne. žodį tarė Pan-Europos sąjū
džio Vokietijoje vicepirm. R. Wol- 
leris. Pasak jo, ši organizacija sovie
tų okupuotas šalis laiko laisvosios 
Europos dalimi. Diskusijose ilgiau 
sustota prie dr. A. Geručio praneši
mo, liečiančio Hitlerio-Stalino sutar
čių keturiasdešimtmetį sekančiais 
metais. Atitinkamai veiklai organi
zuoti buvo sudarytas komitetas, ku- 
rin pakviesti: draugijos sekr. A. 
Gruenbaumas, dr. A. Gerutis ir es
tas dr. O. Aule, šia proga prisimin
tina, kad V. Vokietijos prez. W. 
Scheel paskyrė ordiną A. Gruenbau- 
mui už jo ilgametę veiklą Baltiečių 
Draugijoje. Nuo pat šios organiza
cijos įsteigimo jis yra generalinis 
jos sekretorius. Konferencijoje bu
vo prisimintas ir draugijos garbės 
pirm. dr. Hubertas Kehrenas, miręs 
Duesseldorfe š. m. rugsėjo 16 d. Ve
lionis daug metų buvo Baltiečių 
Draugijos pirmininku, rėmė baltie- 
čius bei kitus ateivius, dirbdamas 
Rheinlando ■ Westfalijos socialinių 
reikalų ministerijos direktorium.
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Sovietų pavergtų tautų veikėjų sukviesta spaudos konferencija Toronte, kurioje buvo pateiktos informacijos apie 
sovietų pavergtų tautų memorandumą Jungtinėm Tautom ir bendrą demonstraciją Niujorke lapkričio 26 d. Iš kai
rės: estų tarybos pirm. U. Petersoo, estų tarybos vicepirm. H. Lupp, estų laikraščio “Vaba Estlane” red. K. Arro, 
Kanados Baltiečių Federacijos pirm. L. Leivatt, estų tarybos reikalų ved. E. Sallurand, ukrainiečių laikraščio “Vii- 
ne Slovo” atstovai — D. Reczinski ir dr. S. Rosocha; antroj eilėj: “T. žiburių” atstovas V. Matulaitis, estų laik
raščio “Mele Elu” atstovas A. Nommik, latvių laikraščio “Laiks” atstovas M. Cuiitis

Ekonominės ateities perspektyvos
V. K. BANELIS

Ekonomistų pramatymai
Visi, kurie sekame Kanados 

ekonominį gyvenimą, pastebi
me, kad paskutiniųjų metų lai
kotarpyje spaudoje būna gana 
daug diskusinių pasisakymų, 
svarstymų bei patarimų, kaip 
greičiau išbristi iš dabar Kana
doje pasireiškusio ekonominio 
nuosmukio. Finansininkai, eko
nomistai, verslininkai, net poli
tikai stengiasi surasti tų ekono
minio gyvenimo sunkumų prie
žastis ir paruošti geriausius pla
nus, kaip greičiau kraštui iš jų 
išsinarplioti. Pastebima tačiau, 
kad dažniausiai ekonomijos ži
novų pasiūlymai tesiekia trum
palaikę ateitį ir ribojasi nuro
dymais, kas turėtų būti padary
ta vienerių ar dvejų metų laiko
tarpyje. Ką nors planuoti, pra
matyti ilgesniam laikui, ypač 
ekonominiame gyvenime, yra 
itin sunku.

Woods-Gordon studija
Neseniai pasirodė žinomų 

verslo vadovavimo patarėjų 
Woods-Gordon firmos studija, 
kuri stengiasi pramatyti atei
nančio dvidešimtmečio ekono
minio gyvenimo plėtotę Kana
doje. Tos studijos paruošimui 
vadovavo žinomas ekonomistas 
Peter R. Andersenas. Jo štabas 
naudojosi jau anksčiau Kanado
je paskelbtu “Candide Econo
metric” modeliu, kuris buvo 
paruoštas Ekonominės Kanados 
Tarybos (ECC).

Ta studija turėtų būti įdomi, 
ypač vidurinės ir jaunesnės kar
tos žmonėms, kurie augina šei
mas ir planuoja ateities gyveni
mą. čia tenka pastebėti, kad 
paskutinių 25-rių metų “auksi
nis” ekonominio augimo laiko
tarpis yra pasibaigęs ir nesiti
kima, kad jis kada nors ateity
je tokiu šuoliu bepasireikštų. 
Woods-Gordon studija sampro
tauja, kad ateityje realus Ka
nados ekonominis augimas 
1978-1990 m. laikotarpyje (me
tiniu vidurkiu skaičiuojant) te
galės siekti 3.4'/<, kai 1950-1970 
m. siekė 5.257c.

Toks palyginti ekonominio 
Kanados gyvenimo augimas 
ateityje būtų todėl, kad pasi
reiškia sekantieji stabdantieji 
veiksniai: 1. Natūralus Kanados 
gyventojų prieauglis ateities 
dvidešimtmetyje bus palyginti 
kur kas mažesnis, negu iki šiol. 
2. Esamos darbo jėgos didėjimo 
nuošimtis bus reliatyviai mažes
nis už iki šio turėtąjį. Pačios 
darbo jėgos darbštumas, var
žant darbo unijų sutarčių para
grafams, nebus toks našus, kaip 
iki šiol. Tai labai apsunkins 
Kanados gaminių pardavimą 
tarptautinėje rinkoje.

Tie trys pagrindiniai veiks
niai (jų yra ir daugiau) šiuo 
metu Kanados valdžios ekono
minio gyvenimo planuotojus 
verčia drastiškai persvarstyti 
iki šiol turėtus planus bei veik
los metodus ir, einant su gyve
nimu, tinkamai paruošti planus 
ateičiai. Ekonomistai ir Kana
dos finansinio gyvenimo stebė
tojai beveik visi sutinka, kad 
iki šiol Kanados vyriausybė Ota
voje neturėjo gerai apsvarsty-
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tų ekonominės plėtotės planų. 
Tenka pastebėti, kad Kanadoje 
iki šiol nei liberalų, nei konser
vatorių partijos (ar kuri kita 
feder. partija) neturėjo aiškios 
ir toli siekiančios programos 
ekonominiam krašto augimui 
laiduoti sekančiame dvidešimt- 
metyje.

Dabartinis ekonominis nuo
smukis federacinę mūsų vyriau
sybę užklupo netikėtai, todėl 
iš jo išsinarplioti šiuo metu 
nėra taip lengva. Pabrėžtina, 
kad ir dabartinė JAV valdžia 
nebuvo tinkamai pasiruošusi 
efektingai kovoti su pasireišku
siu ekonominiu nuosmukiu. Tik 
paskutinių poros mėnesių JAV 
prezidento padaryti drastiškes- 
ni sprendimai efektingiau pri
sidės prie ten esančios ekonomi
nės padėties pagerinimo.

Planuoti ir sudarinėti ekono
minio gyvenimo planus ilges
niam laikotarpiui yra labai sun
ku: planuotojus, ekonomistus 
stato į labai keblią, dažnai kriti
kos puolamą padėti. Todėl ir 
tos Woods-Gordon studijos pa
sirodymas bus Įvairiai aptaria
mas ir priimamas, nes be tų 
anksčiau minėtų ekonominio 
gyvenimo stabdomųjų veiksnių 
dar yra visa eilė prielaidų, ku
riomis remiantis tos studijos 
pramatymai buvo daromi.

Kiti veiksniai
Aptartas ateities Kanados 

ekonominio augimo sumažėji
mas sekančiam dvidešimtme
čiu! bus realus, jeigu:

1. Kvebeko provincijos atsi
skyrimo galimybė 1980 m. de
šimtmečio pradžioje tiek suma
žės, kad nebebus rakštimi poli
tiniame bei ekonominiame gy
venime. (Woods-Gordon studi
jos planuotojai mano, kad Kve
beko atsiskyrimas yra savo es
me nepriimtinas nei pačiai Kve
beko provincijai, nei 
federacinei Kanados 
rai).

2. Kanados doleris 
niui stiprės tarptautinėje valiu
tos rinkoje ir turės 1981 m. pa
siekti bent 93 et. JAV vertę, 
kuri labai jau nesikeis iki 1990 
metų.

3. Kanados vyriausybė vei
kiai paruoš planus mokesčiams 
sumažinti ir reformuos mokes
čių struktūrą.

Ta studija taip pat daro prie
laidą, kad ateityje visos federa
cinės valdžios išlaidos bus la
biau kontroliuojamos.

Kainų kilimas
Ta Įdomi studija pramato, 

kad petroalyvinių degalų (ga
zolino) kaina tarptautinėje rin
koje nuo 1981 iki 1985 m. kas
met kils mažiausiai 6'/f turėtos 
kainos. Taip pat prileidžiama, 
kad nuo 1985 iki 1990 m. dega
lai palaipsniui kasmet kils net 
9'/. Didžiosios pramonės Va
karų pasaulio valstybės dar 
akyliau jieškos visokių būdų 
stabdyti vis plačiau bepasireiš- 
kiančiai finansinei infliacijai. 
Trumpais laikotarpiais atskiro
se valstybėse pavyks tą infliaci
ją pristabdyti, tačiau galutinai 
jos sunormuoti nė vienam pra
monės kraštui ateinančiame 
dvidešimtmetyje nepavyks. Tai

gana liūdnoka ekonomistų išva
da.

Net JAV ekonominis augi
mas tesieksiąs 47 kasmet iki 
1982 m., o paskui iki 1990 m. 
nukris net iki 3*/2 7 per metus.

Išvados
Todėl peršasi nemaloni išva

da, kad ir JAV-ės 1980-1990 m. 
laikotarpyje išgyvens nemažą 
stagnaciją, bus jaučiamas dides
nis nedarbas, negu paskutiniuo
ju metu.

Woods-Gordon studijos pra
matymai ateinantiems dešimt
mečiams yra gana niūrūs. Todėl 
peršasi mintis, kad dėl tų nema
žų ekonominių sukrėtimų gali 
įsiliepsnoti tarp skirtingų poli
tinių ir ekonominių sistemų 
ginkluotas konfliktas, kuris at
neštų Vakarų civilizacijai pra
žūtį.

Reikia tikėtis, kad ta studija 
pažadins intelektualinių sluogs- 
nių susidomėjimą ir bus suras
ti nauji keliai, nauji metodai, 
kurie Vakarų pasauliui laiduos 
taikingo ir ramaus'1 gyvenimo 
dešimtmečius.

Jaunimo kongreso 
žinios

Išrinkta nauja Vokietijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdyba 
rugsėjo mėnesį per VLJS metinį 
suvažiavimą. Naują valdybą su
daro: pirm. Rainis Valiūnas, 
sekr. Antanas Žaliukas, ižd. Ed
vardas Grigužis.

Taip pat išrinkti Vokietijos at
stovai į IV PLJ Kongresą. Iš vi
so jų 11: Jūratė Barasaitė, Ed
vardas Grigužis, Kęstutis Ivins
kis, Romas Kynas, Mečys Lan
das, Petras Mačionis, Lydija Sa- 
baitė, Romas Šileris, Marytė 
Dambriūnaitė - Šmitienė, Rainis 
Valiūnas ir Aglis Stankus-Saulai- 
tis.

Praėjusią vasarą R. Valiūnas, 
K. Ivinskis ir R. žaliukas, atvykę 
iš Vokietijos, lankėsi JAV ir Ka
nadoj. Metiniame VLJS suvažia
vime Kęstutis ir Rainis padarė 
pranešimą apie Pasaulio Lietu
vių Dienas Toronte, įvairias sto
vyklas, kuriose jiems teko daly
vauti S. Amerikoje.

Seimo metu įvyko posėdžiai 
PLJS valdybos ir 12 kraštų jau
nimo sąjungos pirmininkų. R. 
Valiūnas atstovavo Vokietijos 
jaunimui, o K. Ivinskis — IV 
PLJK rengėjų komitetui. Posė
dyje sužinota štai kas: daug jau
nimo žada vykti į PLJ Kongresą; 
Australijos jaunimas ir vyresnie
ji patys surinks lėšas savo atsto
vų kelionei į kongresą; Brazilijos 
jaunimui sunku išvykti į kitą 
kraštą, nes reikia palikti 1,000 
dolerių užstatą; jaunimo sąjun
gos skyrius veikia Anglijoje; Ri
mas Petrauskas iš Kanados pra
ėjusią vasarą lankėsi Pietų Ame
rikos lietuvių kolonijose ir infor
mavo jaunimą apie IV PLJK; IV 
PLJK finansų komitetas veikia 
Čikagoje (pirm. dr. A. Paliulis, 
M. Silkaitis — abu iš PLB val
dybos, Šarūnas Valiulis ir kiti).

Rugsėjo mėnesį IV PLJK ren
gėjų komitetas susirinko aptarti 
įvairių reikalų. Nutarta, kad K. 
Ivinskis palaikys ryšį su visų 
kraštų jaunimo sąjungų ryšinin
kais, Rainis Valiūnas išsiuntinės 
padėkos laiškus IV PLJK auko
tojams Vokietijoje. K. Ivinskis 
pranešė apie pasitarimus su PLB 
pirm. V. Kamantų ir PLJS pirm. 
G. Juozapavičiūte.

Rūta-Ona šiūlvtė
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IjOTTAKIO!
LOTERIJA.

LEIDŽIA JUMS PATIEMS 
IŠSIRAŠYTI BILIETĄ

KAIP LOŠTI?
Reikia turėti loterijos kortelę, 

pieštuką, dolerį ir truputį laimės.

1 Pasirinkite korteles pas betkurį 
LOTTAR1O atstovą. Kiekvienoje 

kortelėje rasite septynias eiles su 
numeriais nuo 1 iki 39.
Paėmę vieną kortelę, parinkite šešis 
iš visų 39 numerių. Su juodu pieštuku 
pažymėkite vertikalų ženklą skyrelyje, 
kuriame yra pasirinktas numeris.

2 Nuneškite pasirinktą kortelę 
pas LOTTARIO atstovą ar pas 

pardavėją, kuris įrašys jūsų pasirinktus numerius 
į LOTTARIO skaitytuvą ir išduos jums kvitą su jame 
įrašytais jūsų numeriais. Tai yra jūsų LOTTARIO 
BILIETAS. Patikrinkite, kad jame būtų jūsų 
pasirinktieji numeriai.

3 Kiekvienas skyrelis kortelėje kainuoja $1.
Galite naudoti skyrelių, kiek norite. Kitaip 

sakant, jeigu naudosite 2 skyrelius, kainuos $2.

4 Tada stebėkite traukimą televizijoje kiekvieną 
savaitę arba patikrinkite laikraštyje, ar jūsų 

pasirinkti numeriai atitinka ištrauktuosius numerius.

5 Jeigu laimėjote, nuneškite laimingą savo bilietą 
tiesiai pas LOTTARIO atstovą patvirtinti.

Jeigu laimėjote $100 ar mažiau, atstovas jums tuč
tuojau išmokės. Jeigu esate didelės sumos laimėtojas, 
LOTTARIO atstovas pasakys kaip ir kur reikalauti 
savo laimikio.

$1.00 $100 100

KAIP LAIMĖTI?
Kas savaitę televizijoje bus traukiami šeši reguliarūs 

numeriai ir papildomas numeris.
Sutaikykite šešis reguliarius numerius betkuria tvarka 

ir būsite JACKPOT laimėtojas. Jei ir kas nors kitas 
pasirinko tuos pačius numerius, tada premiją pasidalinsite.

Jeigu neturite visų šešių numerių, dar yra tūkstančiai 
kitų atvejų laimėti.

Jeigu turite penkis reguliarius numerius teisingus ir 
šeštas numeris atitinka papildomą numeri, dalyvaujate 
antros premijos traukime.

Arba, jeigu jūsų penki reguliarūs numeriai sutampa, 
jūsų laimėjimas gali ateiti iš trečios premijos traukimo.

Sutaikykite keturis reguliarius numerius ir dalyvausite 
ketvirtos premijos traukime.

Jeigu jūs sutaikysite tris reguliarius numerius, 
laimėsite $5. Puikus lošimas už dolerį. Numatomi 
tūkstančiai laimėtojų kas savaitę, nes pasirinktieji 
numeriai nebūtinai turi būti toje pačioje 
tvarkoje, kaip ištrauktieji.

KIEK LAIMITE?
Didžiosios premijos yra padalintos 

į keturis atskirus traukinius, būtent, 
JACKPOT traukimas, antros premijos 
traukimas, trečios premijos traukimas 
ir ketvirtos premijos traukimas.

Penktoji premija yra $5.
Turintieji laimingus bilietus bet- 

kurioje iš šių keturių traukimo 
kategorijų pasidalins tą traukimą 
lygiomis.

Pavyzdžiui, jeigu JACKPOT 
traukimas yra $300.000 ir 2 lošėjai 
pasirinko teisingai šešis reguliarius 

numerius, kiekvienas lošėjas laimės $150.000.
Savaitinis JACKPOT gali būti $100.000, $300.000, 

$500.000 arba daugiau. Priklauso nuo to, kiek žmonių 
LOTTARIO lošia. Tuo atveju, jeigu nėra JACPOT 
laimėtojo, JACKPOT traukimas didės kas savaitę, kol 
atsiras laimėtojas.

Kvebeke panašioj loterijoj, kol atsirado laimėtojas, 
jau buvo susidėjęs $1 milijonas.

JUS NE TIK PERKATE BILIETĄ
DALYVAUJATE LOSIME ONTARIO LOTTERY CORPORATION
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Hamiltono lietuvių teatro “Aukuras” aktoriai, pasiruošę satyrinei dramai “Ponios Dulskienės moralė". SĮ veikalą 
jie vaidins š.m. gruodžio 3, sekmadienį Toronto Prisikėlimo salėje

Paroda, koncertas, šokiai, stikleliai
Nevisiem patinkančios pastabos kultūrinių renginių proga 

A. KALNIUS

Prasidėjus rudens visuomeni
nio ir kultūrinio darbo laiko
tarpiui, tik retą savaitgalį To
ronte neįvyksta koks nors ren
ginys. Lapkričio 4, šeštadienį, 
įvyko Vytauto Trečioko ir Ka
zio Tamašausko meno darbų pa
roda bei Ginos čapkauskienės 
ir Slavos žiemelytės dainų kon
certas. Abu renginiai vyko Lie
tuvių Namuose.

Paroda
Visų pirma tenka pasakyti, 

kad, kai tame pačiame pastate 
vyksta du renginiai, jie turėtų 
vykti tuoj po vienas kito. Paro
da buvo nelabai gausi paveiks
lais, ir jai apžiūrėti pilnai už
teko vienos valandos. Taigi kon
certas galėjo prasidėti 6 v.v. 
vietoj skelbtosios 7. Vadinasi, 
tie lankytojai, kurie atėjo į pa
rodos atidarymą 5 v.p.p., turė
jo apie valandą laiko bastytis 
pakampėmis arba dairytis į pi
gias gatvės vitrinas.

Parodos atidarymo žodį tarė 
skulptorė Elena Docienė. Ji kal
bėjo trumpai, supažindindama 
su abiem dailininkais, kurie yra 
skirtingi savo amžiumi, profesi
niu pasiruošimu, meno kultū
ra ir jo technika. Štai keletas 
minčių iš jos kalbos.

“Archit. V. Trečiokas iš Ota
vos yra vyresnės kartos atsto
vas ... Pradėjęs kūrybinius ban
dymus vėlesniame savo amžiaus 
kelyje, pamilo pastelę ir, kaip 
matome, pasiekė gerų kūrybi
nių rezultatų. Nesistengdamas 
kopijuoti gamtos, bet ją savaip 
perkurdamas, jis pateikia žiū
rovui pasakiškus vaizdus, ku
rie lyg ir miglotame jo vaizduo
tės pasaulyje primena mums 
pažįstamą mūsų žemės pavir
šių... Kūrėjo pajėgumas glūdi 
jo galioje matyti tai, ko praša
laitis nepastebi, ir pateikti nau
jai suformuotą kūrinį, pagal sa
vo individualų meno pajautimą. 
Tam reikia ne tik technikos ži
nojimo, bet ir rimto priėjimo 
prie kūrybinio proceso, ir pla
čios vaizduotės. O to tikrai ne
trūksta Vytautui Trečiokui ...”

“Kazys Tamašauskas, vos tris
dešimties metų sulaukęs, yra 
jaunosios kartos dailininkas, jau 
grynai šio krašto augintinis. 
Baigęs Windsoro universitetą 
bakalauro laipsniu, vėliau gili
no studijas pas Dou Holmes. 
Perdaug užimtų laiko išvardinti 
visus K. Tamašausko litografi- 
nius laimėjimus, kuriuos nevie
nas galėjo pastebėti suruošto
se pavienėse ir grupinėse paro
dose. Vienoje iš paskutiniųjų 
— “Image 78 Ontario Society 
of Artist” — jis buvo vertinto
jų komisijos nariu. Iš grupinių 
parodų minėtina “Aspects of 
Canadian Printmaking” Mira 
Goddard galerijoje. Nuo 1977 
m. jis dirba “Open Studio Litho- 
grafy and Etching” direktoriaus 
padėjėju. Taip pat dėsto atitin
kamą kursą studentams. Reikia 
didžiuotis, kad jaunas, darbštus 
ir gabus dailininkas užsitarnau
ja garbingą vietą Kanados dai
lės scenoje tarp daugybės ki
tų įvairių tautų ir ambicijų dai
lininkų, kur konkurencija yra 
gana didelė.”

Baigdama skulptorė palinkėjo 
kolegoms dailininkams ir toliau 
sėkmingai žengti kūrybos ke
liu bei siekti vis naujų laimė
jimų.

Žinoma, parodos atidarymo 
kalba nėra jos kūrinių kritiš
kas įvertinimas. Sis uždavinys 
priklauso meno kritikui. Mes 
Toronte ir apylinkėse turime 
nevieną gabų ir kritikai kompe
tentingą dailininką. Bet jie, mi
rus dail. A. Dociui ir T. Valiui, 
beveik visi kritikos atžvilgiu yra

nebylūs. O menas be įžvalgios 
kritikos, man atrodo, užšąla, ne
progresuoja ir dažnais atvejais 
net išsigimsta, nes yra atmie- 
šiamas tariamu menu, kuris įsi
veržia iš prašalaičių be jokios 
konkurencijos.

Štai dėlko manau, kad daili
ninkai patys turi pasirūpinti sa
vo kūrinių kritika. Jeigu dėl ko
kių nors motyvų meno kritiko 
neatsirastų jų pačių tarpe, tai 
ar nevertėtų pasikviesti kurį
nors meno žinovą kanadietį. Di
džioji anglų spauda turi gerų 
įvairių sričių meno specialistų.

Dar tenka pastebėti, kad, ne
sant įžvalgios ir populiarios kri
tikos, ir mūsų visuomenė tam
pa vis skurdesnė ir skurdesnė, 
kol pagaliau netenka kontakto 
su tikruoju menu ir savo namų 
papuošimui nueina į “cigarsto- 
rę” pirkti sau “meno kūrinio”.

Koncertas
Čia ir vėl mūsuose yra kaž

kas netvarkoje. Beveik kiek
vieną kartą, kai tiktai užplanuo
jamas koks nors kultūrinis ren
ginys, prie jo būtinai priker
giami ir šokiai, žinoma, su viso
kių rūšių gėralais, o kartais ir 
su rūgščių kopūstų bei dešrų 
kvapais. Na, ir sakykite, ką 
bendro “robaksas” turi su kul
tūra? Štai įspūdis iš šio kon
certo (Čapkauskienės - Žiemely- 
tės): klausytojai susėdę prie 
stalų, kurių apie 30 sustatinė
ti pasieniais, po balkonų lubo
mis. Ant stalų vienur galėjai iš
vysti alaus bonkų, kitur “mie
lą draugužį stikliukėlį”, trečiur 
— dar tik pradėtą nugerti “pa- 
macnintos” sunkos stiklinėlę. O 
jau nueiti į gėralams “šinkuoti” 
bufetą vienas patogumas: salės 
vidurys iškraustytas, taigi gali 
užsimerkęs į jį nužingsniuoti ir 
sugrįžti, anei lašeliui nenusilie- 
jus. Tai tikras pinigų taupymas! 
Tik kažin ką pasakytų vysk. Va
lančius apie tokį blaivybei 
skleisti būdą?

Jeigu tokių renginių būdas tu
ri tikslą šiek tiek pasipiningauti 
ir didesnį kiekį jaunimo į kon
certą pritraukti, tai reikia turė
ti galvoje, kad lietuvių išleisti 
pinigai gėralams (gal apie 80% 
ar daugiau) sukrenta į “didžiojo 
šinkoriaus” (fabrikanto) kišenę, 
o jaunų veidų šiame koncerte 
ir parodoje mačiau tik apie 15. 
Tai ir visas “sengalvėlių” pel
nas, kurių abiejuose renginiuo
se galėjo būti apie 280, neskai
tant sekmadienio parodos lan
kytojų.

Kaip jautėsi solistės scenoje 
prieš plikas salės grindis, neži
nau. Jų žvilgsniai greičiausiai 
nukrypdavo į pasienius, kad bū
tų lengviau užmegzti ryšį su 
klausytojais. Publika gi, išsi
dėsčiusi nuošalėse, kažin ar ty
lesniuosius dainos niuansus be
girdėjo. O ką bekalbėti apie dai
nų ir arijų žodžius — juos galė
jo girdėti tik arčiau scenos sė
dintieji klausytojai.

Šiuo atveju argi tad nebūtų 
buvę geriau tuščius stalus palik
ti pasieniuose, o kėdes sustaty
ti salės viduryje klausytojams?

Manding, reikėtų iš koncertų 
ir kitų kultūrinių renginių iš
mesti visas kabaretines prie
maišas ir padaryti juos tyro me
no šventėmis. Gi šokiai galėtų 
būti organizuojami grynai pasi
linksminimo tikslais.

Rašydamas šią koresponden
ciją, turėjau galvoje ne vieną

• Gydytojai sutaria, kad asmuo, 
išėjęs į pensiją, pasitraukęs iš ak
tyvaus gyvenimo ir praradęs domėji
mąsi, — paprastai būna nuobodulio, 
planų, vilčių žlugimo ir iš to atsira
dusios depresijos auka, todėl miršta 
palyginti greitai. H. S. HUNNISETT 

kurią nors organizaciją, o jas 
visas, neišskiriant net parapijų 
ir ekonominių junginių.

Apie šio koncerto solistes ir 
jų meninį poveikį į klausytojus 
gal pasisakys kas nors iš mūsų 
muzikų, kurių mes turime taip 
pat nevieną. Klausytojai solistes 
sutiko ir jų dainavimą priėmė 
gana šiltai, nors kaikuriam ne
patiko jų sudarytoji dainų pro
grama.

O. B. AUDRONĖ

Rudenys
Rudenys, rudenys, rudenys! 
Aš paliksiu jus, 
Aš pralenksiu jus, 
Peršokdama
Per baltą žiemos slenkstį 
Į pavasarį 
Amžiną
Ir nesibaigiantį.
O,rudenys!
Rudenėli, 
Toks spalvingas 
Atėjai.
Tavo grožio 
Pavydėtų — 
Ai, ai, ai!
Pilną krepšį 
Lūkesėlių 
T u neši — 
Rudenėli, 
Tavo pasaka 
Graži.
Rudenys, rudenys, rudenys! 
Spalvų margumu 
Derliuos gausumu, 
Išskrendančių paukščių 
Klyksmais 
Atlinguojate, 
Atmojuojate, 
Sustojat e,
Viso gyvenimo pėdas 
SuneŠdami, 
Visus lapus 
Sužerdami, 
Saulutę užgesindami 
Netyčia.

Mūsų krašte kiekvienas Kanados pilietis 
yra kanadietis, nežiūrint jo kilmės ... 
nežiūrintį tai, ar jis Kanadoje gimęs, 
ar Kanadon imigravęs.
Kanadoje mes gerbiame kiekvieną žmogų 
kaip individą. Gerbiame jo rasę, 
kultūrinę kilmę ir jo religines bei dvasines 
vertybes.
Kiekvienas kanadietis naudojasi kitų 
kanadiečių talentais, sugebėjimais ir jų 
įnašais į Kanados gyvenimą. Tai gelbsti 
Kanadai tapti iškiliu kraštu.

Jūsų Kanados vyriausybė, tęsdama savo 
nuolatinę daugiakultūriškumo programą, 
steigia ir administruoja įvairius projektus. 
Tuo ji skatina visus kanadiečius išlaikyti 
savo kultūrą ir su pasididžiavimu ja 
dalintis su kitais kanadiečiais.
Vienas iš jūsų ministerio daugiakultūriams 
reikalams uždavinių yra užtikrinti lygias 
galimybes ir teises visiems kanadiečiams, 
nežiūrint jų tautinės ar kultūrinės kilmės.
Jūsų ministeris taip pat prižiūri, kad 
daugiakultūriškumo idėja būtų tinkamai

išlaikyta visoje jūsų Kanados vyriausybės 
veikloje bei visuose projektuose. Tai 
gelbsti Kanadai būti tikru daugiakultūriu 
kraštu.
Šitos Kanados vyriausybės nuolatinės 
daugiakultūriškumo programos kovoja už 
visų kanadiečių skirtingumus ir už jų 
lygybę. Visi kanadiečiai yra lygūs. Nėra 
nei pirmaeilių, nei antraeilių kanadiečių ... 
visa tai — mūsų daugiakultūriškumo 
programos dėka.

DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS
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Toronto
Toronto Lietuvių Vyrų cho

ras, įsteigtas š. m. pradžioje, 
meniškai tobulėja, stiprėja. Jo 
eilės pasipildo naujais choris
tais. Energingas, talentingas 
vadovas sol. muzikas V. Veri- 
kaitis ir choristų meilė lietuviš
kai dainai nugalėjo visus sun
kumus. į pirmąją repeticiją 
atsilankė vos 4 vyrai. Negailes
tingas žiemos oras ir sniegas 
sutrukdė nevieną choro repeti
ciją. Šiandien vyrų chorą suda
ro jau 34 vyrai. Repeticijų lan
kymą labai sustiprino 4 hamilto- 
niečiai, kurie ne tik nepraleido, 
bet ir nesivėlavo į repeticijas.

Choras po dviejų mėnesių

Neseniai įsteigtas Toronto lietuvių vyrų choras, vadovaujamas sol. V. Verikaičio (viduryje). Jo koncertas Toronte
— š.m. gruodžio 2 d. Taip pat ruošiasi ir kitiem koncertam įvairiose lietuvių kolonijose

NĖRA NEI PIRMAEILIU, NEI ANTRAEILIU 
KANADIEČIU

vyrų choras stiprėja
gyvavimo, kartu su Toronto 
Lietuvių Namų moterų dainos 
vienetu, gastroliavo Tillsonbur- 
ge ir gegužės mėn. Toronto Lie
tuvių Namuose su sol. A. Pava
sariu iš Los Angeles surengė 
pirmąjį savo koncertą. Šiuo 
metu choras ruošiasi išvykai į 
Worcesterj lapkričio 25 d. S. m. 
gruodžio 2 d. vyrų choras daly
vaus Toronto Prisikėlimo para
pijos choro 25 metų sukakties 
koncerte. 1979 m. choras pa
kviestas koncertuoti Hamiltone 
ir Toronte. Vyrų choro pajėgu
mą bus galima įvertinti jų me
tinio koncerto ir krikštynų me

tu 1979 m. gegužės 12 d. Toron
to Lietuvių Namuose.

Dabartinę choro valdybą su
daro J. Karasiejus, T. Stanulis, 
V. Melnykas, P. Murauskas ir 
A. Naruševičius. Didžiausias jos 
rūpestis — choro uniformų įsi
gijimas. Sį rūpestį palengvino 
savo iniciatyva atėję pirmieji 
aukotojai: M. Antanaitis ir P. 
Žiūraitis po $50, J. Barzevičius 
$25. Vyrų choras jiems nuošir
džiai dėkoja ir tikisi, jog kiti 
paseks jų pavyzdžiu. Kviečiame 
visus Toronto ir apylinkių vy
rus, mėgstančius dainą, jungtis 
į choro eiles. T stanulis



Lituanistinių Kanados mokyklų mokytojų suvažiavimo, įvykusio š. m. lapkričio 11d. Hamiltone, dalyviai. Sėdi iš 
kairės: L. Eimantas, Londono mokyklos vedėjas ir suvažiavimo pirm., Vyt. Bireta, Toronto Maironio mokyklos ve
dėjas, Ant. Rinkūnas, lituanistinių kursų vedėjas, K. Mileris, Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos vedėjas, 
Vida Stanevičienė, KLB švietimo komisijos pirm., A. Vaičiūnas, Toronto mokyklos mokytojas ir suvažiavimo pirm., 
sesuo Margarita, Onutė Bugailiškytė, KLB švietimo komisijos iždininkė Nuotr. J. Miltenio

Trys brandūs koncertai

Mokyklos mažėja, rūpesčiai didėja
Kanados lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas

Šiemet Kanados lietuviai mo
kytojai buvo suvažiavę net tris 
kartus. Pirmasis, pagal tradici
ją, įvyko kovo mėnesį, antrasis
— kartu su kitų kraštų lietu
viais mokytojais vasarą Pasau
lio Lietuvių Dienų metu, trečias
— lapkričio 11 d. Hamiltone. 
Pastarasis tą dieną buvo su
kviestas tik dėlto, kad mokyto
jai sumanė pabandyti ateityje 
tokius suvažiavimus šaukti ne 
kovo mėnesį, bet rudenį. Dėlto 
tavo nuogąstaujama, kad į šį 
pastarąjį gali suvažiuoti nedaug 
mokytojų. Toji baimė pasitvir
tino tik iš dalies: nebuvo tiek 
daug, kaip anksčiau, bet daly
vavo apie 30 mokytojų, o su 
svečiais — apie 50.

Suvažiavimą atidarė Kanados 
LB švietimo komisijos pirm. V. 
Stanevičienė, pakviesdama mo
kyt. A. Vaičiūną iš Toronto ir 
mokyt. L. Eimantą iš Londono 
pirmininkauti, o mokytojas A. 
Mikšienę ir D. Grajauskaitę iš 
Hamiltono sekretoriauti. Prel. 
J. Tadarauskui sukalbėjus invo- 
kaciją ir pasveikinus Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos vardu, 
dar sveikino: KLB krašto valdy
bos vicepirm. L. Skripkutė, Ka
nados ir Pasaulio Liet. Kunigų 
Vienybės pirm. kun. J. Staškus, 
KLB Hamiltono apyl. pirm. M. 
Gudinskas.

Mokyklų pranešimai
Priešpietinis laikas buvo skir

tas pranešimams iš mokyklų ir 
grupinėms diskusijoms.

Pranešimus pradėjo Londono 
mokyklos vedėjas L. Eimantas. 
Jo mokykloje mokinių skaičius 
svyruoja tarp 15 ir 20. Dirba 
trys mokytojai. Tikimasi, kad 
artimiausiu laiku mokinių skai
čius kiek padidės, nes nustojo 
veikusios kaimyninės Delhi ir 
Rodnės mokyklos, tad vįenas 
kitas vaikas gali įsijungti į Lon
doną. Vieną kitą mokinį' gali 
patraukti ir naujai įsteigtą lie
tuviškai nemokančių klasė. Mo
kykla gauna pastovią švietimo 
vadybos pašalpą po $100 į mė
nesį; taip pat Šiemet gavo ir fe
deracinės valdžios pašalpą $500.

Montrealio pranešimą padarė 
jaunosios kartos atstovė J. Ada- 
monytė gražia lietuvių kalba. 
Čia mokykloje yra 51 mokinys. 
Pinigų gauna iš įvairių šaltinių.

Toronto Maironio mokyklos 
pranešimą padarė jos vedėjas 
V. Bireta. Yra 231 mokinys. 
Dirba 25 mokytojai penkioliko
je klasių. Veikia dvi lietuviškai 
nemokančių klasės — viena 
mažiesiems, kita vyresniems. 
Iš Toronto švietimo vadybos 
gaunama $6000 pašalpos, bet 
tai sudaro tik dalį mokyklos 
biudžeto, kuris siekia $23,000. 
Skirtumą reikia surinkti iš įvai
rių kitų pašalpų ir iš tėvų.

Hamiltono vysk. M. Valan
čiaus mokyklos vedėjas K. Mi
leris pranešė, kad mokykloje 
yra 85 mokiniai. Dirba 10 mo
kytojų. Veikia lietuviškai nemo
kančių klasė. Iš federacinės val
džios gauta $1,400 pašalpa. Ki
tas sumas reikia surinkti iš lie
tuviškųjų vienetų ir tėvų.

Toronto Aukštesniųjų Litua
nistinių Kursų vedėjas A. Rin
kūnas pranešė, kad kursuose, 
kurie duoda gimnazijų XI, XII 
ir XIII .klasių užskaitas, ir lietu
viškai nemokančių klasėje iš 
viso yra 63 mokiniai. Dirba 3 
mokytojai. Mokytojams algas 
moka ir patalpas duoda Toron
to švietimo vadyba. Šiemet kur
sai buvo patekę į finansinius 
sunkumus, kai minimoji švieti
mo vadyba pareikalavo, kad 

mokiniai, kurie negyvena met
ropolinio Toronto ribose, mokė
tų už mokslą po $220. Atrodo, 
kad ši problema, ypač KLB 
švietimo komisijos pirm. V. 
Stanevičienės pastangų dėka, 
bus teigiamai išspręsta.

Grupinės svarstybos
Po pranešimų mokytojai pa

siskirstė grupinėms diskusi
joms: atskirai mokyklų vedėjai, 
skyrių mokytojai ir specialybių 
mokytojai. Vėliau įvyko tų gru
pių vadovų pranešimai. Ilgiau
sias pranešimas buvo K. Mile
rio, kuris buvo mokyklų vedėjų 
grupės vadovu. Jis pranešė šias 
vedėjų priimtas rekomenda
cijas: a. išleisti vieną mokslo 
metų pabaigos leidinį visoms 
mokykloms ir jo redaktoriumi 
pakviesti Toronto mokyklos 
vedėją V. Biretą; b. nepalikti 
mokinių antriems metams, bet 
jų pažangumą tiksliau paženk
linti pažymėjimuose; c. prašyti 
mokykloms pinigų iš visų gali
mų šaltinių; d. stengtis, kad di
desnis mokytojų skaičius lanky
tų įvairius lituanistinius kursus, 
duodant už tai priedus atlygi
nimo skalėj; e. kreiptis į švieti
mo vadovus, kad jie ką nors 
darytų su dabar naudojamais 
vadovėliais, kurie yra pasidarę 
kalbos atžvilgiu persunkus.

K. Milerio iškeltieji klausi
mai sukėlė diskusijas, kurių pa
baigoje jos visos buvo iš princi
po priimtos, paliekant detales 
pritaikyti vietos sąlygoms.

Kitas platesnis pranešimas 
buvo iš specialybių mokytojų 
grupės. Jį padarė gražia lietu
vių kalba Toronto mokyklos 
jaunesniosios kartos mokytoja 
R. Petkevičiūtė. Pirmiausia ji 
sustojo ties lietuviškai nekal
bančiųjų problema ir painfor
mavo, kad ši grupė turėjo pro
gos susipažinti su A. Rinkūno 
jau spaudai paruoštu vadovėliu 
“Kalbėkime lietuviškai”. Vado
vėlis susidaro iš penkių atskirų 
knygelių: a. paties vadovėlio 
(teksto), b. mokytojo vadovo 
dviem kalbom, c. trijų darbo 
sąsiuvinių, pritaikytų trim skir
tingom mokinių grupėm — vai
kų darželio, pr. mokyklos ir su
augusių (dviem kalbom). Toliau 
jos grupė buvo ilgiau sustojusi 
ties mokslo priemonėmis ir su
sipažino su Toronto mokyt. A. 
Abromaitienės paruošta lapų 
kolekcija.

Paskaita apie drausmę
Po pietų visą laiką užėmė

remti jų leidžiamą “Eglutę . 
A. It.

Jaunos dailininkės paroda
Įdomu buvo pasikalbėti su 

dail. Jūrate Batūraite-Lemkie- 
ne, kurios naujausi darbai lap
kričio 25-26 d. bus išstatyti 
Lietuvių Namų Gedimino Pilies 
menėje. Dauguma darbų yra su
kurti V. Vokietijoje, kur ji šiuo 
metu su savo šeima gyvena. Pa
sikalbėjime nebuvo kelti kon
kretūs klausimai. Norėta tik su 
ja, kaip su menininke, arčiau 
susipažinti.

Be abejonės, stebuklingas 
meno pasaulis, yra skirtas 
tiems, kuriems kūryba virsta 
gyvenimu. Pašnekovė pradėjo 
kalbėti apie gamtą, kuri esanti 
neišsemiamas įkvėpimo šalti
nis menininkams. Ja domėjosi 
dailininkai įvairiais laikotar
piais — realistai, impresionis
tai, ekspresionistai ir kiti. Są
rašas būtų labai ilgas. Albrech
tas Duereris akvarele kruopš
čiai tapė gamtos detales. Corot, 

paskaita ir diskusijos anglų kal
ba, nes paskaitą skaitė Hamil
tono mokytojų seminarijos lek
torius Ron Side. Jis nagrinėjo 
temą “Disciplina mokykloje”. 
Tiems, kurie suvažiavime ne
galėjo dalyvauti, pateikiame 
kelias tos paskaitos mintis.

Dalis jo tezių buvo iš senes
niosios pedagogikos: a. duoti 
daugiau papildomų darbų, kad 
vaikas būtų visą laiką užimtas; 
b. neskubėti su baudimu (šias 
eilutes rašančio tėvas vis patar
davo: suskaityk iki dešimt, prieš 
bausdamas vaiką); c. gerai vai
ką pažinti, įskaitant jo būklę 
namuose; d. žiūrėti, kad vaikui 
duodamas darbas būtų jam tin
kamas — nei persunkus, nei 
perlengvas; d. laikyti tinkamo
je augštumoje mokytojo auto
ritetą (viena iš sąlygų — geras 
pasirdošimas pamokoms). Se
nesniems mokytojams tai ne
buvo naujiena, nes jie tą buvo 
girdėję dar mokytojų semina
rijose Lietuvoje, bet jaunie
siems, ypač tiems, kurie netu
rėjo sistematinio pedagoginio 
pasiruošimo, paskaitininko min
tys buvo tikrai naudingos.

Visiems buvo įdomu, kai pa
skaitininkas palietė naująsias 
problemas, kurių centre stovi, 
pagal amerikiečio Dewey peda
gogiką, “neliečiamas” ir indivi
dualistinis vaikas. Tokį vaiką 
reikia įtikinti, kad jis gerai da
rytų arba nedarytų blogo. Toje 
skalėje reikia: a. prieiti su vai
ku prie taisyklių susidarymo 
(ne mokytojas nustato, bet su 
vaiku susitaria); b. blogiui įvy
kus, prieiti su vaiku prie išva
dos, kad jis pats konstatuotų 
blogį padaręs; c. tolimesnis 
žingsnis yra vaiką privesti, kad 
jis blogį atitaisytų; d. kartu su 
vaiku apsvarstyti ką daryti, 
kad blogis nepasikartotų. Pa
skaitininkas siūlė mokytojui 
neprieiti prie tokios situacijos, 
kur mokinys kategoriškai atsi
sako mokytojo įsakymą vykdyti, 
o blogiausiu atveju įpuola į aša
rų isteriką. Tuo atveju mokyto
jas yra pralaimėjęs, nes visa 
klasė atsistoja vaiko pusėje.

Suvažiavimą priėmė ir ska
niai valgydino Hamiltono mo
kyklos tėvų komitetas, finansiš
kai padedamas KLB švietimo 
komisijos.

Pabaigoje N. Pr. Marijos se
serų vyresnioji sės. Margarita, 
atvažiavusi iš Putnamo, kreipė
si į mokytojus, prašydama pa-

Constable, Turner, Monet, Van 
Gogh, Cezanne, Winslow Ho
mer, taipgi Kanadoje gerai ži
nomi Emily Carr ir “Group of 
Seven” gamtą garbina savo 
kūriniuose. Nekitoks buvęs ir 
mūsų genijus K. M. Čiurlionis. 
Gamta kūrybai reikalinga. Ji 
esanti nuolatos įdomi, nuolat 
besikeičianti, pilna netikėtumų.

Žavi gamtovaizdžiai, bet dar 
daugiau patraukia gamtos deta
lės — akmenys, šaknys, sėklos, 
sudžiūvęs lapas, medžio žievė. 
Jūratė, tapydama ar piešdama 
medžio žievę, tiek įsigilinanti į 
paviršiaus formas, kad ta žievė 
virsta nebe žieve, bet abstrak
čiu elementu — tamsiomis ir 
šviesiomis formomis, tiesiomis 
ir riestomis linijomis. Medis ar 
šaknys panašiai tampa abstrak
čiais elementais kūriniuose. 
Kartais esąs labai įdomus me
džio siluetas, kartais paviršius

V. VERIKAITIS
Šį rudenį Toronto lietuvių vi

suomenė sulaukė daug ir gerų 
koncertų. Neperseniausiai čia 
lankėsi pianistas A. Smetona, 
pateikęs augšto lygio koncertą. 
Jo programa buvo gerai išbalan
suota ir puikiai perduota. Ypač 
jo atlikti Chopino kūriniai buvo 
pasigėrėtini. Pianistas A. Sme
tona turėtų būti kviečiamas 
kiekvienos pajėgesnės koloni
jos koncertams. Jis niekuomet 
nenusibos ir neapvils.

1978 m. lapkričio 1 d. Toron
to Lietuvių Namų Moterų Bū
relis ir LN vyrai surengė solis
čių G. Čapkauskienės ir S. Žie- 
melytės koncertą. Joms akom
panavo Linda Marcinkutė. Šis 
koncertas buvo įdomus tuo, kad 
šios dvi dainininkės debiutavo 
kaip duetininkės. Duetiniai vie
netai žmonėms yra įdomūs, pra
turtina atlikėjų repertuarą, tei
kia daugiau muzikinės spalvos 
ir įgalina atlikėjus daugiau pa
sireikšti sceninėje plotmėje.

Žinoma, tokiais atvejais sta
tomi didesni reikalavimai atli
kėjams. Vienas dainininkas, iš
ėjęs į sceną, yra scenos viešpats, 
o duetuose jis turi dalintis ją 
su partneriu, čia jau reikia ge
ro ir ilgo susidainavimo, gero 
išstudijavimo ne tik savo, bet 
ir partnerio dainavimo charak
teristikos, temperamento su
pratimo, vienodo niuansavimo 
ir frazavimo.

Abiejų mūsų mėgstamų so
lisčių koncertas nesakyčiau, kad 
mus nuvylė, bet buvo daugiau 
iš jų tikėtasi. Jų programa mu
zikiniu požiūriu buvo silpnoka. 
Pradžioje jos padainavo “Tėvy
nės meilė nemari” Naujalio, 
“Laukiu vis” Gailevičiaus, “Ty
kiai tykiai” Budriūno ir “Tyra 
meilė” Laumenskienės. Kaiku- 
rie tų dalykų jau daug kartų 
girdėti. Savaime suprantama, 
abi solistės gyvena atskiruose 
miestuose, todėl jos norėjo pa
rinkti programą, kurią būtų 
lengviausia paruošti, bet ar ver
tėjo paaukoti meninės progra
mos vertę skubėjimui?

Antrame išėjime sol. S. Žie- 
melytė padainavo Habanerą iš 
operos “Carmen” (Bizet), o sol. 
G. Čapkauskienė Štrauso “Pa
vasario balsus” pagal S. Santva- 
ro žodžius. Abi jos savo dalykus 
atliko tiksliai ir nuotaikingai.

Pabaigoje abi solistės padai
navo duetus iš “Pikų damos” 
Čaikovskio, “Hofmano pasakų” 
Offenbacho ir “Madame Butter
fly” Puccinio.

Publika jų parinkta progra
ma buvo patenkinta ir smarkiai 
plojo. Jos buvo išprašytos pa
dainuoti virš programos Rossi- 
nio “Dvi kates”.

Linda Marcinkutė palydėjo 
abi solistes gana autoritetingai.

Sveikiname naują dainos vie
netą ir linkime dažnesnių pasi
rodymų bei originalesnių kūri
nių.

Lapkričio 12 d. Toronto Lie
tuvių Namų Vyrų Būrelis su
rengė įdomų ir originalų Aldo
nos Stempužienės — Švedienės 
koncertą. Aldona jau seniai To
ronte bedainavusi, todėl sutrau
kė nemažą būrį klausytojų. Jos 
programa buvo originali, gerai 
apgalvota, kruopščiai paruošta 

Jūratės Batūraitės-Lemkienės paveikslas “Kelmai”. Jos kūrinių paroda 
rengiama Toronto Lietuvių Namuose š.m. lapkričio 25-26 dienomis

ar šakų susiklostymas.
Taip pat panaudojama simbo

lika, nes gamtoje nesunku su
rasti paralelės savo jausmams 
ar pasąmonei. Tankus miškas 
dvasiškai atgaivina, nes jaučia
mas amžinumas.

Dailininkės pasirinktas sti
lius — daugiausia realizmas, 
nors kiti tą patį išreikštų ab
straktais. Pvz. Mondrianas tapė 
gamtą realiai, paskui suprasti
no į grynus brūkšnius ir spalvų 
pluoštus. Dailininkę daugiausia 
paveikęs šių dienų menininkas 
Ivan Le Lorraine Albright savo 
įdomiu stiliumi perspektyva ir 

ir puikiai atlikta. Invokacijos 
arijoje iš operos “Kaukių ba
lius” (Verdi) jautėsi truputis 
nerviškumo, bet praskambėjo 
gan sklandžiai. Pianino palyda 
(J. švedas) galbūt buvo per- 
aštri.

Viena sunkiausių dainavimo 
formų yra vadinamoji “Lieder”. 
ši dainavimo šaka reikalauja 
puikaus susidainavimo su 
akompaniatorium, gero teksto 
supratimo ir jo perdavimo, šio
je dainos formoje akompaniato
rius yra lygus dainininkui, čia 
jis jau nebėra pritarėjas, bet 
lygiateisis atlikėjas kūrinio, 
kuriam reikia sudaryti muziki
nę nuotaiką, čia Aldona ir Jo
nas pasirodė kaip gerai šį daly
ką išsprendę.

Aldona pasirinko Schumanno 
“Poeto meilės” keletą ištraukų:
1. “Tada gegužis nuostabus”,
2. “Vai daug gėlių priaugo”,
3. “Lelijos ir rožės”, 4. “Vos iš
girdau dainelę”, 5. “Vaikinas 
ją pamilo”. Paprastai, kai atlie
kamas dainų ciklas, yra įprasta 
jo nepertraukti plojimu. Neži
nau, kaip čia išėjo, bet mūsų pu
blika, nors ciklas ir nebuvo vi
sas dainuojamas, plojimais jo 
nepertraukė. Tai buvo labai 
džiugus reiškinys.

Aldona šioje dainų grupėje 
pasirodė kaip pilnai subrendusi 
“Lieder” interpretatorė. Norė
tųsi ją išgirsti dainuojant visą 
ciklą. Schumanną ji dainavo lie
tuviškai. Nors muzikiniu požiū
riu ji šias dainas atliko be prie
kaištų, pasigesta aiškesnės tare- 
nos.

Sekančiame išėjime Aldona 
padainavo “Skudučių baladę” iš 
operos “Dali a” (Dvariono), 
ariją “Kantilena” iš “Bachianas 
Brasileiras” (Villa-Lobos) ir 
Rosinos ariją iš “Sevilijos kir
pėjo” (Rossini). Baladė buvo 
įdomi, kantilena puiki, o Rosi
nos arija nors techniškai pui
kiai atlikta, buvo nuvilianti.

Po pertraukos J. švedas pa
grojo savo kūrybos: “Skęstanti 
serenada”, “Anualda”, “Sara
band” ir “Perpetuo”. Esu girdė
jęs daug atonalinių kūrinių, 
atliekamų pianinu. Jie manęs 
niekuomet nežavėjo, na, nesu
žavėjo ir šj kartą. Bet užtat Ju
zeliūno liaudies sutartinės pali
ko gerą įspūdį, čia buvo jaučia
mas gilus įsijautimas, interpre
tacija, balso moduliavimas. Be 
to, puiki pianino palyda darė šį 
dainų ciklą įdomų ir pasigėrė
tiną.

Pabaigai Aldona padainavo 
kortų ariją iš operos “Carmen” 
(Bizet), “Seguidilla” iš “Car
men” ir “O don fatale” iš “Don 
Carlos” (Verdi), čia visi dalykai 
buvo atlikti gerai.

Atsiųsta paminėti
FILATELISTŲ DRAUGIJOS “LIE

TUVA BIULETENIS nr. 3, 1978 m. 
Gaunamas pas administratorių K. 
Rožanską, 3450 W. 62nd St., Chica
go, HI. 60629, USA.

LITUANUS 1978 No. 3. Kultūrinis 
žurnalas, leidžiamas anglų kalba ke
turis kartus į metus. Adresas: Litua- 
nus, 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 60629, 
USA.

KRIVŪLE nr. 2, 1978 m. liepa. V. 
Europos lietuvių sielovados leidinys, 
išeinąs dukart į metus. Leidėjo ad
resas: Kirchenstr. 5, 8939 Bad Woe- 
rishofen, W. Germany.

neeiliniu detalių atlikimu.
Be abejonės, gamtovaizdžius 

pamėgęs dailininkas gali ir 
portretus tapyti. Taipgi esan
čios įdomios senos pirkelės, pi
lys, griuvėsiai, žinoma, ir na
tiurmortai. Kruopštus detaliza
vimas tušu ar aliejiniais dažais 
pareikalauja daug laiko ir gero
kai pavargina. Atsigauti ir pail
sėti esą galima, pakeičiant tech
niką — tapant didesniu teptu
ku, vartojant platesnius brūkš
nius laisviau ir greičiau. Kūri
niai keičiasi, nes kūryba esanti 
nuolatinis tobulumo jieškoji- 
mas. c. SENKEVIČIUS
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<1 KULTORiniEJE VEIKLOJE
“NERIJA”, KLEVELANDO LIE

TUVIŲ STUDENČIŲ VOKALINIS 
VIENETAS, 1978 metų pabaigoje iš
leido pirmąją savo plokštelę. Viene
to dalyvės džiaugiasi įamžinusios 
ketvertų metų darbą. "Neriją” suda
ro sopranai: Rita Balytė, Roma Ba
lytė, Zita Kripavičiūtė, Nijolė Len- 
kauskaitė; antrieji sopranai: Onytė 
Kliorytė, Viktutė Lenkauskaitė, Da
nutė Miškinytė, Ligija Rociūnaitė; 
altai: Kristina Aukštuolytė, Živilė 
Kliorytė, Danutė Sirgėdienė. Dauge
lis vieneto repertuaro dainų (lietu
vių liaudies ir estradinių) yra har
monizuotos ir pritaikytos pačios di
rigentės Ritos Cyvaitės-Kliorienės. 
Repertuare yra V. Jančio, L. Povilai
čio, B. Budriūno, B. Gorbulskio, A. 
Raudonikio ir M. Novikio kompozi
cijos. “Nerijai" akomponuoja Kristi
na Kuprevičiūtė. Dainų rekordavi- 
mo metu balsų takų balansavimu, di
namikos išlyginimu bei techniška 
pagalba rūpinosi Linas Stempužis. 
Plokštelės spausdinimo ir techniš
kus darbus koordinavo Juozas Stem
pužis. Plokštelės viršelį iliustravo 
Diana Penkauskaitė. Užsakymus 
siųsti: Rita čyvaitė-Kliorienė, 18111 
Hillgrove, Cleveland, Ohio 44119, 
USA. Plokštelės kaina — $7.00. Per
siuntimo išlaidoms pridėti $1.00.

APIE LENKŲ LITERATŪROS 
DIENAS š. m. rugsėjo 12-19 d.d. Vil
niuje, kuriose dalyvavo grupė rašy
tojų iš Lenkijos, trumpą informaci
ją išspausdino Varšuvos dienraštis 
“Trybuna Ludu” rugsėjo 15 d. laido
je. Esą iškilmės atidaryme dalyvavo 
Lietuvos valdžios, partijos, mokslo 
ir meno atstovai. įžanginę kalbą pa
sakęs Lietuvos Rašytojų Draugijos 
pirm. Alfonsas Maldonis. Jis išreiš
kęs viltį, kad lenkų rašytojų apsilan
kymas ir tiesioginiai kontaktai su
stiprins kultūrinius ryšius su lietu
viais. Lenkų rašytojų grupės vardu 
kalbėjo J. Putrament. Ryšium su 
Lenkų Literatūros Dienomis buvusi 
surengta lenkų knygos ir liaudies 
meno paroda. Esą buvo išstatyta 
apie 1000 knygų, kurių du trečda
lius sudariusi grožinė literatūra. 
“Lenkų literatūra čia randa didelį 
susidomėjimą" — rašo laikraštis. 
—Sovietinės valdžios laikotarpyje 
išleisti 156 knygų vertimai dviem mi
lijonais egzempliorių”. Apie šį lenkų 
renginį Vilniuje plačiai rašė “Žycie 
Literackie”, Krokuvoj išeinantis sa
vaitraštis, ir kiti laikraščiai.

TARPTAUTINIAME RAŠYTOJŲ 
PEN KLUBO suvažiavime spalio 12- 
13 d. d. Barcelonoj, Ispanijoj, daly
vavo Stasys Goštautas ir Tomas 
Venclova. Pagrindinė šio suvažiavi
mo tema “Mažai žinomos literatūros” 
sukėlė plačias diskusijas, kuriose 
ypač gyvai dalyvavo R. Europos at
stovai. S. Goštautas suvažiavimo da
lyvius supažindino su poetu ir Lie
tuvos Helsinkio grupės nariu T. 
Venclova. Po šio įvesdinimo T. Venc
lova kalbėjo apie dabartinę lietuvių 
literatūrą, rašytojų darbo sąlygas iš
eivijoje ir sovietų okupuotoje Lietu
voje. Sovietinės cenzūros varžtus jis 
atskleidė, remdamasis asmenine sa
vo patirtimi. Pasikalbėjimus su T. 
Venclova paskelbė Barcelonos laik
raščiai “Vanguardia”, “Avui” ir 
Madride leidžiamas “El Pais”. Tų 
laikraščių korespondentams labiau
siai rūpėjo Lietuvos Helsinkio gru
pės veikla, lietuvių laikysena sovie
tų okupuotoj Lietuvoj, A. Solženici- 
no vaidmuo, ūkiniai komunizmo ir 
kapitalizmo palyginimai. Vertėju 
buvo ispanų kalbą mokantis S. Goš
tautas. PEN klubo suvažiavime apie 
kalinamus rašytojus prabilo britų 
žurnalistas M. Scammel, paminėda
mas ir Viktorą Petkų. Jo paprašytas, 
T. Venclova paruošė trumpą V. Pet
kaus biografiją, kuri bus perduota 
keliem PEN centram su prašymu, 
kad vienas jų priimtų V. Petkų na
riu korespondentu ir rūpintųsi jo 
moraline parama. Tokiais nariais ko
respondentais dabar jau yra daug R. 
Europos rašto žmonių. Vien tik 
Prancūzijos PEN klubas yra priglau
dęs apie 10 Sovietų Sąjungos rašyto
jų. Barcelonoje buvo svarstomas So
vietų Sąjungos pareikštas noras įsi
jungti į tarptautinį PEN rašytojų 
klubą, tačiau ir šį sykį sprendimas 
liko atidėtas. Kompartijos propagan
dai tarnaujančių sovietų rašytojų 
pripažinimas PEN nariais susilaukia 
karštos opozicijos. Sekantis suvažia
vimas bus 1979 m. vasarą Brazilijo
je, Rio mieste.

PLOKŠTELIŲ BENDROVE "DEC
CA” išleido vokiečių klasiko Otto 
Nicolai (1810-49) operą “Linksmo
sios Windsoro kūmutės”. Siame įra
še Annos Reich partiją įdainavo sol. 
Lilija Šukytė, lyrinis Bavarijos ope
ros sopranas Muenchene.

KULTŪRINIŲ SUBATVAKARIŲ 
sezonas Bostone buvo pradėtas spa
lio 21 d. kun. Stasio Ylos knygos 
"Lietuvių šeimos tradicijos” sutik
tuvėmis. Šią vertingą knygą neseniai 
išleido Amerikos Lietuvių Bibliote
ka Čikagoje. Bostoniškius su nau
juoju leidiniu supažindino tautoty- 
rininkas Antanas Mažiulis, džiaug
damasis svariu įnašu mūsų literatū- 
ron. Jis taipgi priminė dalyviams, 
kad kun. S. Yla jau yra parašęs ar 
suredagavęs apie 40 knygų. Visi pa
sigedo autoriaus, kuris dalyvavo tą 
pačią dieną įvykusiose šios knygos 
sutiktuvėse Čikagoje. Subatvaka- 
riams ir šį sezoną vadovauja inž. 
Edmundas Cibas.

PIANISTE NADEŽDA DŪKS- 
TULSKA1TĖ spalio 2 d. palaidota 
Vilniuje. Velionė buvo gimusi 1912 
m. Daugpilyje, Latvijoje, Sterno 
konservatoriją Berlyne baigusi 1928 
m., ten lankiusi ir augštąją muzikos 
akademiją. Nepriklausomoje Lietu
voje nuo 1929 m. dirbo Kaune radio
fone. M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, 
S. Šimkaus, J. Tallat-Kelpšos, J. 
Gruodžio, J. Karoso kūrinius 1937-38 
m. garsino savo gastroliniuose kon
certuose Skandinavijos ir Pabaltijo 
šalyse. Jai dažnai teko būti K. Pet
rausko, J. Mažeikos, B. Grincevičiū- 
tės, A. Staškevičiūtės bei kitų vėliau 
iškilusių solistų akompaniatore. Po
karyje dirbo Vilniaus radiofone, šio 
miesto filharmonijoje. Beveik 20 
metų velionė paskyrė Vilniaus ber
niukų chorui "Ąžuoliukas”, dėstyda
ma fortepijoną, keldama meninį 
"Ąžuoliuko” lygį.

LIETUVOS TELEVIZIJA trans
liavo mažiesiems žiūrovams skirtą 
estės R. Reiljan pjesę “Pilė, Sviedi
nys, Pasišiaušėlis ir kiti”. Iš tikrų
jų tai buvo nufilmuotas lėlių teatro 
spektaklis, kurį režisavo L. Lankaus- 
kaitė, talkinama muziką parašiusio 
koinpoz. J. Andrejevo, spalvingas lė
les sukūrusios B. Cvirkienės. Talkon 
buvo pasikviesti Kauno lėlių teatro 
aktoriai — R. Čeponienė, R. Kabel- 
kaitė, E. Žekienė, S. Nacius, I. Stan
kevičienė, M. Dailidienė, R. Jurkša 
ir A. Ignatavičienė. Pjesė vaizduoja 
mergaitę Pilę bei žaislus — arti
miausius jos draugus. Pilės įžeisti, 
jie pabėga į svetimus namus, bet 
jais greit nusivilia ir išeina gatvėn. 
Čia juos vėl suranda savo elgesį ap
gailestaujanti Pilė. Pjesei kenkė 
perdidelis jos žodingumas, veiksmo 
stoka. Rež. L. Lankauskaitei teko 
trumpinti banaloką tekstą, kenkusį 
aktorių vaidybai.

ŠIAULIŲ PARODŲ RŪMUOSE 
apie 90 keramikos darbų parodą su
rengė vilnietis dail. A. Laucius, 
anksčiau juos rodęs Vilniuje ir Pa
nevėžyje. Keramikos darbus papildė 
Lentvario dailininkų A. Bilevičienės 
ir A. Jonučio kilimai.

VILNIAUS DRAMOS TEATRE 
spalio 14 d. pirmą kartą suvaidinta 
naujoji M. Jackevičiaus ir J. Skliu- 
tausko pjesė “Girdžiu muziką. . .” 
Spektaklį režisavo H. Vancevičius, 
scenografiją sukūrė dail. V. Idzely- 
tė. Jis yra skirtas Kauno IX forte 
nacių nukankintam vokiečių kompoz. 
Edwinui Geistui, kurio žmona buvo 
žydė. E. Geistui buvo daromas spau
dimas jos išsižadėti, bet jis atsisakė 
tai padaryti ir pasirinko mirtį. Pje
sės autoriai atkūrė E. Geisto gyveni
mą, pasinaudodami paliktu dieno
raščiu. Į spektaklio rėmus yra įjung
tos jo muzikinių kūrinių ištraukos.

LIETUVIŲ LIAUDIES PASAKĄ 
“Saulė, mėnulis ir vėjas” į azerbai
džaniečių kalbą išvertė Vagifas Ar
zumanovas, iliustravo vilnietis dail. 
Antanas Šakalys. Pasaka išleista 
40.000 egz. tiražu.

VILNIAUS KATEDROJE, kuri 
dabar paversta paveikslų galerija, 
buvo paminėtos jos kūrėjo architek
to Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 225- 
tosios gimimo metinės. Įvadinį žodį 
tarė Lietuvos Architektų Sąjungos 
pirm. A. Rasteika, apie L. Stuokos- 
Gucevičiaus kūrybinę veiklą ir gy
venimą kalbėjo Vilniaus dailės ins
tituto prof. E. Budreika, apie peda
goginį darbą — Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto docentas S. Abra- 
mauskas, apie sukaktuvininko sukur
tų pastatų restauravimą — kultūros 
paminklų apsaugos vadovas J. Glem- 
ža. Koncertinę programą atliko var
gonininkas G. Kviklys, instrumenti
nis kamerinis ansamblis, jaunoji 
Vilniaus operos sol. A. Stasiūnaitė. 
Ji padainavo C. Kiuji romansą “Be
jausmiu mane vadina”. Tik neseniai 
buvo patirta, kad kompozitorius bei 
inž. C. Kiuji yra L. Stuokos-Gucevi
čiaus anūkas. O. Balakausko odę 
“Kolonom virpanti giesmė”, skirtą 
L. Stuokai-Gucevičiui, pirmą kartą 
atliko vargonininkas G. Kviklys, sop
ranas R. Maciūtė ir berniukų choras 
“Ąžuoliukas”. Ištrauką iš Justino 
Marcinkevičiaus dramos “Katedra” 
suvaidino aktoriai L. Noreika ir A. 
Rosenas. Vienoje katedros koply
čioje buvo surengta architektūrinį 
L. Stuokos-Gucevičiaus palikimą at
spindinti paroda. Minėjimo išvaka
rėse L. Stuokos-Gucevičiaus tėviš
kėje — Kupiškio rajono Migonių 
kaime atidengtas paminklas, sukur
tas skulptoriaus P. Aleksandravi
čiaus ir architekto V. Gabriūno. Nu
tarta L. Stuokos-Gucevičiaus biustu 
papuošti ir Vilnių.

DEVINTOJI SĄJUNGINE FOTO- 
PARODA “Taika, darbas, jaunystė” 
Riazanėje buvo sėkminga Lietuvos 
atstovams. Lietuvos Fotomeno Drau
gija už pateiktą nuotraukų rinkinį 
gavo I laipsnio diplomą ir medalį. 
Šiuos žymenis taipgi laimėjo A. Sut
kus už “Vasarą kaime” ir R. Linio- 
nis už "Kūrybą”. Antrojo laipsnio 
diplomai įteikti fotografams V. Bu- 
tyrinui ir B. Nekrylovui.

MENO DARBUOTOJŲ RŪMUO- 
SE vilniečiai susitiko su prozininku 
Algirdu Pocium. Jo kūrybinį kelią 
apžvelgė literatūros kritikas A. Za
latorius, apsakymų ištraukas skaitė 
“Novelės” teatro aktoriai. Prie jų 
prisijungė ir pats autorius, paskai- 
tydamas ištrauką iš naujos savo no
velės “Be artistų”. V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
CHOLKRĮI REAL estate

JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; 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 tributis, 3 ir 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; garažai su privačiu Įvažiavimu.
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambarių mūrinis namas, 2 mod. virtuvės; 
garažas su privačiu įvažiavimu; namas be skolų; prašoma kaina $64.900.
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; 2 prausyklos; garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-alyva šildomas; užbaigtas rūsys, nemažas skly
pas, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 dideliu kambarių atskiras namas; kvadrati
nis planas; garažai su plačiu privačiu Įvažiavimu; namas be skolų.
JANE-ANNETTE — palikimas, 5 kambariu atskiras mūrinis vienaaugš
tis; garažas; prašoma kaina tik $55.000.

16 ĮSTAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.

Stepo Kairio muzikinis vienetas, sudarytas iš kanklių ir kitų liaudies instru
mentų, atlieka religinę giesmę Dievo Apvaizdos šventovėje Detroite per lie
tuvių skautijos 60-čio iškilmes Nuotr. V. Bacevičiaus

SPORTAS
BALTIECIŲ SPORTO ŽAIDYNES

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

tel. 763-5555 namų 239-5923

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

Nemokoma vilų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių Čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1-3 metų 914%

Antradieniais 10 - 3 = pensijų ir namų s-tas........ ..... 9%
= taupomąsias s-tas 8!4%

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas........ .... 6%
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:

H asmenines 914%
Seštadieniai's 9-1 ~ nekiln. turto...................... 914%
Sekmadieniais 9.30-1 E investacines ...................... ....10%

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

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

Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

PROGRESS KX.
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

Sitnnn ę televisionP f f LV7 f FU Savininkai — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

TIM S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius. 
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE maTk.
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 Į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų {viešų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados įvykiai

Lapkričio 11-12 d.d. Toronte įvy
ko baltiečių sporto žaidynės Baltijos 
tautu 60-ties metu nepriklausomybei 
paminėti, žaidynės nevisai pasiekė 
savo tikslą, tačiau buvo ir geresnių 
momentų. Ypatingai įdomios ir augš- 
to lygio buvo tinklinio varžybos. Mie
la buvo stebėti lietuvių tinklininkes 
ir tinklininkus, kurie žaidė augšto 
lygio tinklinį ir buvo lygiaverčiai 
žaidėjai su latviais ir estais. Tik ke
lios nesėkmės sutrukdė lietuviams 
pasiekti galutinius laimėjimus.

Vienas iš juodesnių momentų šio
se žaidynėse buvo tas, kad estai pas
kutiniu momentu atšaukė savo vyrų 
ir jaunių krepšinio komandas. Vyrų 
krepšinio varžybose lietuviai nepa
jėgė atsilaikyti prieš augštaūgius 
latvius ir pralaimėjo. Lietuvių ko
manda buvo sudaryta iš Toronto 
Aušros, Hamiltono Kovo ir Kleve- 
lando krepšininkų.

Jaunių krepšinio varžybose lietu
viai, po silpnokos pradžios įveikė 
latvių jaunius 85:78. Pralaimėję pir
mą kėlinį, komandos vadovo L. Meš
kausko paraginti ir pertvarkyti, at
sigavo ir po audringos užbaigos lai
mėjo rungtynes. Komanda buvo su
daryta iš Toronto Vyčio ir Hamilto
no Kovo žaidėjų. Lietuvių komandoje 
žaidė: Duliūnas 12, Kaknevičius 8, 
Gataveckas 20, Šimkus 6, Vaidila 4, 
Riekus 23, Antanaitis 16, žilvitis.

Dėl silpnos ir pavėluotos rekla
mos šiose žaidynėse labai pasigesta 
žiūrovų, kurie dažnai įneša daug en
tuziazmo sporto varžybose. Sukaktu
vinės žaidynės buvo vertos didesnio 
susidomėjimo. A. S.

VYČIO ŽINIOS
“Vyčio” sporto klubo susirinkimas 

įvyks lapkričio 25, šeštadienį, 14 v., 
Toronto Lietuvių Namuose. Bus ren
kami atstovai į sporto darbuotojų 
suvažiavimą Klevelande.

SALFASS RINKIMAI
SALFASS garbės teismas, vado

vaudamasis Sąjungos statutu, skel
bia centro valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimus. Nuostatai ir smul
kesnė informacija yra išsiuntinėja
mi visiems Sąjungos vienetams. Gar
bės teismas ragina visus vienetų va
dovus aktyviai dalyvauti kandidatų 
į centro valdybą ir į revizijos komi
siją parinkime. Kandidatų sąrašus 
reikia išsiųsti g. teismo pirm. Algiui 
Rugieniui, 30717 Lund Dr., Warren, 
Mi., 48093, USA, iki lapkričio 27 
d. Sąrašus bus dar galima įteikti ir 
gruodžio 2 d. Klevelande prieš ofi
cialų suvažiavimo atidarymą. Kan
didatų sąrašai bus pristatyti visuo
tiniam SALFASS atstovų suvažiavi
mui Klevelande gruodžio 2 d. Ten 
bus ir rinkimai.

SALFASS SUVAŽIAVIMAS
Visuotinis SALFASS atstovų su

važiavimas šaukiamas š. m. gruodžio 
2-3 d. d. Klevelando Lietuvių Na
muose, 877 E, 185 St., Cleveland, 
Ohio 44119, USA. Be eilinių orga
nizacijos reikalų, bus svarstomi 
svarbūs dabartinės veiklos klausi
mai: SALFASS ir PLB bendradar
biavimas, dalyvavimas pasaulio lie
tuvių jaunimo kongrese, Pasaulio 
Lietuvių Sporto Sąjungos reikalai, 
1979 m. veiklos planas ir Lt. Siam 
suvažiavimui pasibaigus, įvyks spe
cialus SALFASS atstovų suvažiavi
mas svarstyti statuto pakeitimams.

SPORTAS LIETUVOJE
Sidabro medalį iš Filipinų sostinės 

Manilos parsivežė Kauno žalgirietis 
Sergejus Jovaiša, pasaulinėse krep
šio pirmenybėse žaidęs Sovietų Są
jungos rinktinėje. Aukso medalis 
teko Jugoslavijos rinktinei, kuri 
baigminį susitikimą su Sovietų Są
junga laimėjo 82:81. Normalus rung
tynių laikas neišryškino laimėtojų: 
pirmasis kėlinys baigėsi 41:41, ant
rasis — 32:32. Taigi, rungtynės už
baigtos 73:73. Pratęsime laimė pa
krypo jugoslavų naudai. Bronzos 
medalį laimėjo Brazilija, nugalėjusi 
Italiją 86:85. Grįžęs į Kauną. S. Jo
vaiša susitiko su žmona Zita ir duk
rele. Lapkričio pradžioje jis vėl su 
sovietų rinktine pradėjo gastroles 
JAV.

Keturioliktąsias “Sporto” laikraš
čio taurės vyrų tinklinio varžybas 
užbaigė keturių geriausių komandų 
turnyras Tauragėje. Jame dalyvavo 
Vilniaus "Mokslas”, Kauno “Pilo
nai” ir "Atletas”, Alytaus “Šilumi
nių tinklų" komanda. “Sporto” tau
rę trečius metus iš eilės laimėjo vil
niečių studentų “Mokslo" komanda, 
nors jai trūko geriausio puolėjo Sau

liaus Ligeikos, kuriam buvo padary
ta operacija. Didele paspirtimi šiai 
komandai buvo šiemet joje pradėjęs 
žaisti Ričardas Lukšys — Sovietų Są
jungos jaunimo rinktinės narys. Ka
pitono Virgilijaus Kireilio vadovau
jamą "Mokslo" komandą sudaro: 
Viktoras Artomonovas, Vidmantas 
Gataveckas, Rimantas Krickas, Sau
lius Ligeika, Ričardas Lukšys, Ri
mantas Palionis, Rimantas Petraus
kas ir Antanas Žilinskas. Antroji 
vieta teko Kauno .“Pilėnams”, tre
čioji — Alytaus “Šiluminiams tink
lams”.

Sį rudenį šešioliktą kartą įvyko 
tradicinės bėgimo varžybos iš Ka
čerginės į Noreikiškes, kur yra Lie
tuvos Žemės Ūkio Akademija. Dėl 
šalto oro dalyvavo palyginti negau
sus lengvaatlečių būrys, varžęsis dėl 
prof. V. Ruokio prizo. Vyrams teko 
įveikti pilną 11,8 km nuotolį, o mo
terims — tik 3 km. Pagrindinė kova 
vyrų grupėje vyko tarp Vilniaus ne- 
muniečio R. Sausaičio ir Kauno po
litechnikos instituto studento K. Ciū- 
tos. Bėgimą per 37 min. 1 sek. lai
mėjo R. Sausaitis, galutinį pirmavi
mą užsitikrinęs ketvirtame kilomet
re. Jam betgi nepavyko pagerinti 
prieš aštuonerius metus P. Simonė- 
lio pasiekto rekordo, kuris yra 36 
min. 33,2 sek. Moterų 3 km bėgimą 
laimėjo kaunietė J. Armanavičiūtė 
per 10 min. 41 sek.

Vienuoliktą kartą lengvaatlečiai 
buvo pakviesti į bėgimą Palanga — 
Klaipėda. Dalyvavo beveik 40 spor
tininkų iš įvairių Lietuvos vietovių 
ir Gudijos Mogiliovo. Pirmasis 30 
km nuotolį įveikė Klaipėdos žalgi
rietis Eugenijous Laureckas per 1 
vai. 46 min. 36 sek. Antrą vietą lai
mėjo gudas J. Kiseliovas — 1 vai. 
46 min. 57 sek., trečią — Vilniaus 
žalgirietis A. Girskis — 1 vai. 47 
min. 5 sek. Jaunių 10 km bėgime 
greičiausias buvo septyniolikmetis 
Tauragės atstovas Algis Genys (35 
min. 33 ek.), jaunučių 5 km bėgime 
— keturiolikmetis klaipėdietis A. 
Lobzinas (20 min. 10 sek.).

Sovietų Sąjungos moterų šimta
langių šaškių varžybose Alma-Atoje 
sidabro medalį išsikovojo 17 metų 
amžiaus vilnietė 2. Sakalauskaitė, iš 
15 galimų taškų surinkusi 10. Ją tik 
puse taško pralenkė keturiolikame- 
tė E. Atšul iš Minsko. Po 9,5 taško 
surinko charkovietė O. Levina, vil
nietės R. Vitkauskaitė ir L. Travina. 
Pagal geresnį koeficientą bronzos 
medalis teko O. Levinai, IV vieta — 
L. Travinai, paskutiniame rate nu
galėjusiai naująją čempijonę E. Al- 
šul, V — R. Vitkauskaitei. Nors 2. 
Sakalauskaitė Vilniun grįžo tik su 
sidabro medaliu, ji buvo vienintelė 
varžybų dalyvė, nepralaimėjusi nė 
vienos partijos.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės iškyla į Albion 

Hills — lapkričio 26, sekmadienį. 
Skiltys renkasi 9 v. r. prie Michael 
Power gimnazijos. Šia iškyla bus 
pradedamos žiemos veiklos varžybos. 
Draugovei vadovauja ps. L. Saplys 
(tel. 598-4913), adj. si. R. Grybas. 
Dr-vė susideda iš trijų skilčių: 
“Briedžių”, skilt. S. Namikas, tel. 
534-3763; “Lapinu”, skilt A. Radzevi
čius, tel. 827-5620; “Žirgų", skilt. J. 
Karpis, tel. 622-4742. Skilčių veiklai 
talkina prit. skautai Al. Saplys, A. 
Balsys, P. Sukauskas ir P. Karosas. 
Prityrusių skautų būreliui vadovau
ja s.v.v.sl. Tomas A. Senkevičius. Iš 
viso draugovėje įregistruota 30 skau
tų-

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
sueigos vyksta kas antrą savaitę. 
“Ramunės” kandidatės renkasi 1 v. 
p.p. evangelikų liuteronų Išganytojo 
parapijos salėje. Vadovauja Asta 
šernaitė. Sekanti jų sueiga — gruo
džio 2 d. “Lelijų” būrelio sueigos — 
pirmadieniais skautų būkle 7 v. v., 
vadovauja Kristina Dainbaraitė. Se
kanti jų sueiga — lapkričio 27 d. 
Mergaitės nuo 6 m. amžiaus, norin
čios tapti jaun. skautėm, registruo
jasi pas draugininkę ps. Astą Sap- 
lienę tel. 598-4913.

• Lapkričio 15 d. įvykusioj skau- 
tininkių sueigoj išrinkta vadovybė: 
seniūne ps. B. Paliulytė, pav. ps. R. 
Poškienė. Daug metų skautininkėms 
sėkmingai vadovavo s. M. Kalinaus
kienė, kuriai priklauso visų “žalia- 
šlipsių” didelė padėka. Bendra visų 
skautininkų-kių sueiga — gruodžio 
2, šeštadienį, E. M. Kazakevičių na
muose. Visi ir visos kviečiami šioje 
metinėje sueigoje dalyvauti. C. S.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
gas parūpinantiem artistam. Su
darydami inkorporuotas firmas, 
jie pajamų mokesčio mokėdavo 
tik 25%. Naujasis biudžetas 
privers mokėti pilną pajamų 
mokestį pagal asmeninę uždar
bio skalę. Pvz. nuo tokio as
mens, kurio metinis uždarbis 
yra $150.000, dabar bus atskai
tyta ne 25%, o 62%. Nuo 1979 
m. kovo 31 d., pasibaigus dabar
tiniams biudžetiniams metams, 
bus padidinti mokesčiai skry
džių lėktuvais bilietams S. Ame
rikoje. Maksimali jų $8 riba pa
keliama iki $15, tarptautiniuose 
skrydžiuose — iki $12.

Didesnių finansinių nuolaidų 
naujajame biudžete susilaukė 
investacijos ir gamyklos. Jomis 
siekiama skatinti darboviečių 
plėtimą. Kreditai investacijoms 
padidinti nuo 5% iki 7%, o tais 
atvejais, kai kapitalas nukrei
piamas Į technologinius tyri
mus, kreditus leidžiama pasidi
dinti 10%. Mažoms kanadiečių 
firmoms Įvedamas naujas 25% 
kreditas, jeigu jos stengsis plės
ti savo valdas tyrimų dėka. Ka
syklų bendrovės lig šiol galėda
vo atskaityti kasmet 30% turė
tų plėtimosi išlaidų, o dabar vi
sos tokios išlaidos bus atleistos 
nuo valstybinių mokesčių.

Opozicijos vadai — konserva
torių J. Clarkas ir NDP socia
listų E. Broadbentas biudžeto 
paskelbimo išvakarėse reikala
vo gerokai didesnių finansinių 
nuolaidų kanadiečiams, kuriuos 
slegia infliacijos ir nedarbo naš
ta. Naujasis biudžetas nepaten
kino opozicijos vadų reikalavi
mo. Pats finansų min. J. Chre- 
tienas prisipažino, kad paskelb
tos priemonės sekančiais metais 
parūpins tik 250.000 papildo
mų darbų, kai tuo tarpu šiemet 
jų susilaukta 362.000, nors vis 
dar yra 854.000 bedarbių. Ko
mentatoriai daro išvadą, kad J. 
Chretienas prieš federacinio 
parlamento rinkimus sekančiais 
metais greičiausiai paskelbs dar 
vieną biudžetą su gerokai dides
nėmis pajamų mokesčio nuolai
domis.

J. C. Parroto vadovaujamos 
paštininkų unijos streikas susi
laukė viešo pasmerkimo Onta
rio Darbo Federacijos suva
žiavime. šiuo klausimu specialų 
raštą visoms Kanados unijoms 
išsiuntinėjo jas jungiančio Ka
nados Darbo Kongreso vadas D. 
McDermottas. Jame pabrėžia
ma. kad vykdomoji KD Kongre
so taryba buvo priėmusi specia
lia rezoliucija, kuri turėjo būti 
viešai paskelbta spalio 25 d„ 
jeigu naštininku unija nebūtų 
nutraukusi streiko. Ta rezoliu
cija pasmerkė paštininku unijos 
vadovo J. C. Parroto atsisaky- 
ma grąžinti paštininkus i darbą, 
kai parlamentas priėmė tokį 
įstatymą. Pasak D. McDermot- 
to. J. C. Parrotas įkrito į vyriau
sybės paruoštus spąstus. Dėl ne
legalaus streiko tęsimo Kana
dos Darbo Kongresas jam nega
lėjo suteikti jokios paramos. Vi
suotinio streiko paskelbimas 
Kanadą būtu nuvedęs anarchi- 
ion ir padaręs daug žalos visam 
darbo uniju sąjūdžiui, šias min
tis D. McDermottas pakartojo 
ir Ontario Darbo Federacijos 
suvažiavime pasakvtoje kalboje, 
griežtai pasmerkdamas ideolo
ginius egoistus, kuriem terūpi 
nuolatinis kliūčių statymas. 
Spaudos konferencijoje D. Mc
Dermottas pasisakė prieš vaikiš
kas revoliucines idėjas, nuolati
nę konfrontaciją. Uniju nariai 
negali duoti diktuojančio balso 
garsiai rėkiančiai mažumai, bet 
turi remtis savo vadais, kuriuos 
jie išrinko. Pasak D. McDermot- 
to, jam nėra aišku kokiai ideolo
gijai ta mažuma priklauso, bet 
jis nėra linkęs priskirti jų ko
munizmui, nes komunistai pasi
žymi didesne logika bei nuovo
ka. Visiems buvo aišku, kad šie 
jo žodžiai skiriami paštininkų 
unijai, kuri savo nelegaliu strei
ku bei visuotinio streiko reika
lavimu Kanadą norėjo įstumti 
į chaosą. Buvęs Ontario NDP 
socialistų vadas S. Lewis savo 
skiltyje “The Toronto Star” 
dienraštyje džiaugiasi, kad Ka
nados Darbo Kongresas paga
liau susilaukė tvirto ir atsakin
go vado D. McDermotto, išrink
to prieš 7 mėnesius.

Paštininkų unijai ginti spe
cialų mitingą Toronte suorgani
zavo trockininkų grupė — Re
voliucinė Darbininkų Sąjunga, 
sutelkusi apie 300 dalyvių, žodį 
jiems tarė buvęs paštininkų uni
jos vadas J. Davidsonas, dabar 
dirbantis unijos skyriuje Toron
te. Jis ragino ginti paštininkams 

duotą streiko teisę, kurią dabar 
nori atimti Kanados vyriausybė. 
Šis mitingas aiškiai rodo, kad 
paštininkus kursto visokio plau
ko komunistai bei kiti kairiojo 
sparno radikalai. Pašto min. G. 
Lamontagne betgi teigia, kad 
paštas nėra infiltruotas komu
nistų. Jei tarnautojų eilėse yra 
komunistų, jie buvo pasamdyti 
ne dėl ideologinių pažiūrų, o 
dėl turimų kvalifikacijų pašto 
paslaugoms atlikti. G. Lamon
tagne betgi žadėjo tobulinti 
pašto darbą. Reikalui esant, ne
bus atsisakyta tyrinėjimų, poli
cijos atliekamų kratų, paštinin
kų atleidimo. Teisman už nele
galaus streiko kurstymą jau yra 
patrauktas unijos vadas J. C. 
Parrotas su keturiais savo štabo 
nariais ir keturiais regijoniniais 
unijų vadovais. Praėjusią savai

GARBENS
REAL ESTATE LTD.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
Telefonai: 536-2738 ir 536-2664

1611 BLOOR ST. WEST
BLOOR-QUEBEC CONDOMINIUM, prabangūs 6 kambariai, beveik 
visi su balkonais. 2 prausyklos, brangūs kilimai, suaugusiems pasta
tas (be mažų vaikų); privilegijos — sauna, plaukimas, žaidimas. 
High Parko vaizdas, antras augštas, greitas užėmimas. Prašoma kai
na $85.900.
INDIAN TRAIL-BLOOR, atskiras 14 kambarių, plytų namas, vidus 
moderniai įrengtas, 4 prausyklos, pajamos $620. j 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 j namus

A. Garbenis 489-1543

Tau pyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame M JB
TORONTO LIETUVIŲ rAK/MVlA 
KRFDITO KODPFRATYVF --------------------------------------

MOKA:
9’/2% už 3 m. term, indėlius 
9’/2% už 1 m. term, indėlius 
83/i% už pensijų ir namų planq 
8!/2%' speciali taup. sąsk.
8% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virs 21 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELE E. KARNIENt FIT Rclidcncl|o« - moteliai - sklypai

Broker • Realtor I Daugiabučiai (kondominiumot)

Notary Public j Nuomo|lmo patarnavimas

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

Lietuviška 
maisto 

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

STEPHAN’S FURS 

★

Telefonas 762-7775 • 2239 Bloor Street West
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

AUTORITE SALES & SERVICE 
1636 Dundas Street West, . _
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telef 01135 531-1331 

BLOOR AUTORITE GARAGE 
a‘priTundAa's'" College) Telefonas 531-130S 
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

tę RCMP pareigūnai aplankė 
vyriausioje paštininkų unijos 
būstinėje dirbančius tarnauto
jus, pateikdami eilę klausimų. 
Teigiama, kad RCMP policija 
juos nori panaudoti liudininkais 
unijos vadų byloje.

• Be lietuviškos spaudos nebus są
moningos tautos.

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).

IMA:

9%% už asm. paskolas

914% už mortgičius

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir



Lietuvių Fondo metinio vajaus 1978. X. 28 pokylyje Marriott Hotel, Čika
goje. Iš kairės: sen. Charles Percy, pokylio pranešėja Jolita Kriaučeliūnaitė, 
valdybos pirm. dr. A. Razma, sen. asistentas, tarybos pirm. dr. G. Batukas. 
Šia proga LF gavo pagrindinio kapitalo Įnašų $18,210.20. Dabar LF turi 
pagr. kapitalo $1,498,287.73 Nuotr. V. Noreikos

Lietuviai Čikagoje
K. A. SAULAITIS
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TORONTO"

KOMPOZITORIAUS BRUNO 
MARKAIČIO, SJ kūrinių koncertų 
buvo du lapkričio 4-5 savaitgalį. Ka
lifornijoje gyvenantis jėzuitas pats 
dirigavo šiais metais parašytas “Šv. 
Kazimiero Mišias”, kurias giedojo 
sopranai Dalia Kučėnienė ir Marga
rita Momkienė, mezzo-sopranas Al
vina Giedraitienė, tenoras ir bosas 
amerikiečiai, palydimi fortepijono ir 
septynių instrumentų ansamblio. So
listai buvo gražiai susigiedoję, lo
tynų kalba Mišios skambėjo gražiai. 
Ypatingai daug pastabų sulaukė “Tė
ve mūsų” ir “Dievo Avinėli”. Akto
rius Algimantas Dikinis skaitė iš
traukas iš Ezekielio pranašystės ir 
iš Evangelijų apie sūnų palaidūną. 
Pirmoji koncerto dalis buvo instru
mentiniai kūriniai: “Nuotaikos”, 
“Daina be žodžių”, “Rondo saltante” 
ir “Advento siuita”.

LITUANISTIKA DĖSTOMA tri
juose Čikagos universitetuose, bet 
tais reikalais sukviestoje vakaronėje 
lapkričio 3 d. daugiau dėmesio skir
ta 1972 m. Illinois universiteto “Chi
cago Circle” skyriaus kursams, ku
riuos ligi šių metų pabaigos dėsto 
dr. Janina Rėklaitienė. Pirmaisiais 
metais iš 468 lietuviškų pavardžių 
universiteto sąrašuose atsiliepė 135 
studentai, kurių 84 lankė kursus. 
Nuo 1973 mokslo metų skaičius ma
žėjo: 48, 41, 38, 23. Jono Kavaliūno 
ir Leono Raslavičiaus pastangomis 
vajus 60 šeimų apskambinti padidi
no klausytojų skaičių iki 29 šiais me
tais. Vakaronėje pasisakė dar kun. 
Juozas Vaišnys, pats dėstąs lituanis
tiką ir einąs augštųjų mokyklų bei 
kursų reikalų vedėjo pareigas JAV 
LB švietimo taryboje, pabrėždamas 
kursų kokybę. Loyolos universiteto 
profesorės Nijolė Martinaitytė ir 
Emilija Sakadolskicnė (raštu) supa
žindino su jau dvejus metus veda
mais kursais. Xavier kolegiją baigusi

| 
g

Viena tinkamiausių 
kalėdiniu dovanu

yra Lietuvos solistu — Edmundo Kuodžio ir Jono Girijoto 
naujai įdainuotu duetų albumas "Kur tas šaltinėlis". 
Albumą leidžia "Lietuvos atsiminimų" radijo — "Rūtos" 
kultūros rėmėjų klubas.

Siame dviejų ilgo grojimo stereofoninių plokštelių albume įdai
nuota net 27 gražios dainos. Pirmoje plokštelėje, su įvairių instru
mentinių grupių palyda, įrašyta: Kur tas šaltinėlis, Žydi jievos, 
Kartą gegužinėj, Kapitone, Neliūdėki ir tikėki, Skrenda paukščiai, 
Pašauk vardu, Gimtinės dangus. Berniukai, Drangi drangelė, Užsta
lės daina. Gimtinė, Tykusis klonis. Antroji plokštelė buvo įrašyta 
Niujorke aniems populiariems solistams lankantis Amerikoje šių 
metų vasarą. Maloniai skamba šios dainos ir kūriniai: Sūduva, Ko
dėl negersiu, Per Klausučiu ulytėlę, Mane pakalbink mama, Auga 
auga apynėlis, Sugrįžimai, Gromatėlę parašiau, Ridig-Do, Vingiuoja 
pilkas kelias, Motinos valsas, Negcrki broleli trečios, Dievaž’ ne
meluoju, Mano pypkė kukavinė, Tolimam draugui.

Šių dviejų plokštelių albumo kaina — $13.95 (JAV). Persiun
timo išlaidom pridedama $1.00. Užsakydami albumą, malonėkite 
kartu pasiųsti ir čekutį. Platintojams, užsakiusiems 10 ar daugiau 
plokštelių albumų, duodama didesnė nuolaida.

Norintieji albumą gauti prieš Kalėdų šventes, tuojau 
siųskite užsakymus šiuo adresu:

Prof. J. Stukas, Dir. "Memories of Lithuania" Radio, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092, USA. 
Telefonas: (201) 232-5565.

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

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

ieftadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Are., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

S.G. TIRE SERVICE 
459 RONCESVALLES AVĖ. (kieme) 
Tek 534-6602 • 534-9989
AUTOMOBILIAMS PADANGOS IR RATAI: 
B. F. Goodrich, Pirelli, Uniroyal, Michelin, 
radials ir kt. Elektroniškas ratų išbalansavi
mas, padangų taisymas, naujos ir vartotos 
padangos. Atidaryta: pirmad. iki penktad. 
8.30 v.r. — 6 v.v., šeštad. 8.30 v.r. iki 1 v.p.p.

BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864,251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

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

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

V EACE MAS
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Grasilda Reinytė mano, kad lietuvių 
studentų klubas gali turėti daug įta
kos.

Kursus $9,000 parama pirmaisiais 
metais parėmė Lietuvių Fondas, ku
rio vardu kalbėjo tarybos pirm. dr. 
Gediminas Balukas ir valdybos pirm, 
dr. Antanas Razma, žadėdami visais 
ištekliais remti. Dauguma pranešėjų 
ir klausytojų manė, kad reikia kvies
ti būrelį ar komisiją, kuris šiuo klau
simu ypatingai rūpintųsi. Organiza
cijų talka jaunimo pobūviuose, sto
vyklose ir kitoje veikloje padėtų su
dominti studentus, kurių per spaudą 
sukviesti nepakanka.

BENDROJO AMERIKOS LIETU
VIŲ SALPOS FONDO seimas spalio 
28 ir 29 d.d. perrinko centro valdy
bos pirmininkę Mariją Rudienę. 
XlX-tajmc seime dalyvavo atstovų iš 
30 skyrių nuo rytų pakraščio iki Ka
lifornijos, direktoriai ir įgaliotiniai, 
kurie pačiame seime įteikė $8,500 
įnašų iš savo vietovių. Pirmininkavo 
Vytautas Jokūbaitis iš Klevelando ir 
Janina Gerdvilienė iš Niujorko.

Trejų metų laikotarpyje BALFas 
rūpinosi naujai į Ameriką atvyku
siais, Suvalkų trikampio lietuvių rei
kalais, parama kalėjimuose esan
tiems, testamentais šiame krašte. 
Tarybon buvo išrinkti aštuoni nauji 
nariai ir perrinkti 25. Centro valdy
boje dirbs pirm. Marija Rudienė, 
kun. Antanas Zakarauskas, kun. An- 
sas Trakis, Aldona Daukus, Živilė 
Modeslienė, Ona Jokūbaitienė, Kos
tas Čepaitis ir Faustina Mackevičie
nė. Seimas baigėsi banketu.

MOKSLO IR PRAMONE MUZE- 
JUJE lapkričio 24 — gruodžio 7 
rengiamos “Kalėdos aplink pasaulį”. 
Lietuvių diena — gruodžio 7. Į 
XXXVII Kalėdų muzėjuje bufetą 
įrašytas lietuviškas sūris ir 16 kitų 
tautybių valgių.

ti

W DĖMESIO!
JAUNIMAS IR SENIMAS - VISI!

“VARPO”chorui reikia dainininku 
- VISŲ BALSŲ!

Amžius nesvarbu — prašome visus ir senus varpiečius bei jų draugus jungtis į Toronto 
"Varpo" choro naujų sezonų. Repeticijos vyksta Lietuvių Namuose, 7.30 v. v. kiekvienų 
antradienį Gedimino Pilies menėje, (III augštas).

I n f o r m a c i j ų teiraukitės: Aida Vekterytė 481-9563 arba Dalia Vaškevičiūtė 533-6220

Latvijos sukaktis Toronte
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo šešiasdešimtmetį pami- 
nėjom praėjusią vasario 16. Tą 
pačią Latvijos sukaktį Toronto 
latviai paminėjo net trimis ren
giniais — plačiu svečių priėmi
mu, demonstracija prie Sov. Są
jungos ambasados ir iškilmingu 
aktu.

Latvijos nepriklausomybė bu
vo paskelbta 1918 m. lapkričio 
18 d. Rygoje. Kanados Latvių 
Federacija tos sukaktuvinės da
tos išvakarėse Toronto Latvių 
Namuose surengė priėmimą, 
kuriame dalyvavo daug kitatau
čių svečių. Juos visus pasitiko 
ant pakylos susėdęs kanklinin
kių būrelis su soliste priešaky
je. Sis vienetas kanklių muzika 
ir solistės dainavimu įgalino pa
justi latvių tautos dvasią, tokią 
artimą lietuviams. Po pertrau
kos vienas kalbėtojas po kito 
sveikino latvius, linkėdami iš
tvermės ir laisvės Latvijai. Ka
nados premjero P. E. Trudeau 
vardu sveikino jo štabo narys 
p. Martin. Ontario premjeras 
atsiuntė sveikinimo raštą. To
ronto miesto vardu sveikino A. 
Egleton, pranešdamas, kad Lat
vijos vėliava plevėsuos prie To
ronto rotušės. Daugiakultūrės 
Ontario tarybos vardu žodį tarė 
dr. Korey. Taip pat kalbėjo 
JAV konsulas Diggins ir Estijos 
konsulas Heinsoo. Įspūdingiau
sią kalbą pasakė naujai išrink
tas Parkdale apylinkės atstovas 
parlamente Yuri Shymko, pla
ningai paliesdamas pavergtų 
tautų bylą ir pabrėždamas ne 
tik paskiro žmogaus, bet ir tau
tų teises, už kurias laisvieji tu
ri kovoti pavergtųjų vardu. Jis 
priminė, kad sovietų pavergtos 
tautos šią savaitę Niujorke ren
gia spaudos konferenciją ir de
monstraciją, reikalaujančią de- 
kolonizuoti sovietų užimtus 
kraštus. Tam esanti paruošta ir 
speciali dokumentacija.

Iš latvių pusės kalbėjo Ka
nados Latvių Federacijos pirm. 
T. Kronbergs, primindamas ne
lemtą vakariečių politiką, paau
kojusią Baltijos kraštus sovie
tams. Be to, jis supažindino da
lyvius su neseniai atvykusia 
Latvijos disidente Helena Cel- 
mina. Ji šiuo metu gyvena Niu
jorke. 1963-1966 m. ji vargo 
Mordavijos lageriuose, kur bu
vo ir daug lietuvaičių: žabins- 
kaitė, Gaškaitė, Mošinskaitė, 
Navickaitė, Gečienė, Ulickienė 
ir kt. Tai viešniai latviai įteikė 
dovaną — $2,500.

Iš lietuvių priėmime dalyva
vo: gen. konsulas dr. J. žmui-

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti

^International dnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424 

dzinas su Ponia, I. šernaitė- 
Meiklejohn su vyru, KLB To
ronto apyl. pirm. A. Juzukonis, 
V. Matulaitis, kun. Pr. Gaida.

Lapkričio 18, šeštadienį, Ka
nados latviai surengė demon
straciją Otavoje prie Sov. Sąjun
gos ambasados. Dalyvavo apie 
500 latvių iš Otavos, Montrealio, 
Toronto, Hamiltono ir kitų vie
tovių. Įvairūs plakatai anglų 
kalba išreiškė protestą prieš 
sovietinę okupaciją. Demonstra
cija praėjo ramiai, nebuvo jo
kių incidentų.

Lapkričio 19, sekmadienį, To
ronto universiteto salėje, buvo 
surengta speciali iškilmė, kurio
je dalyvavo apie 2000 asmenų. 
Tarp gausių kalbėtojų buvo ir 
JAV konsulas Diggins. Lietuvos 
vardu sveikino gen. konsulas dr. 
J. žmuidzinas. Šiai iškilmei bu
vo paruošta rinktinė meninė 
programa, kurią atliko vietinės 
latvių meno pajėgos.

Nepriklausomybės atstatymo 
60 metų sukakties proga latviai 
pasirūpino ir informacija kita
taučiams. Rengiamas iškilmes 
paminėjo radijas, televizija ir 
spauda — “The Toronto Star”, 
“The Toronto Sun”. Pastaraja
me dienraštyje, 44 psl., 1978. 
XI. 17 buvo išspausdintas pusės 
puslapio spalvotas žemėlapis su 
atitinkamu tekstu. Žemėlapyje 
ryškiai įrašytos sovietų okupuo
tos valstybės — Estija, Latvija 
ir Lietuva. N.

Parama gimnazijai
Vykstantiems į Vasario 16 gimna

ziją mokiniams paremti Toronte au
kojo 
$513: Toronto Lietuvių Kredito Ko
operatyvas “Parama”;
$513: Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvas.

Vasario 16 gimnazijai aukojo 
$450: Toronto Lietuvių Namų “Lab
daros” Fondas;
$30: S. Majauskienė (pasižadėjo 
kiekvieną mėnesį aukoti po $10); 
$15: Tėvai pranciškonai, T. Stanulis; 
$10: A. Kantvydas, St. Juodišis, Ada 
Lemežys, P. Misevičius, V. Bireta, 
V. Paulionis, V. Simonaitis, V. Ke- 
rulis, J. Gustainis, S. V. Vaitkai, V. 
Skrcbutėnas, A. Basalykas, A. Vai- 
čeliūnas;
$5: J. Astrauskas, J. Kirvaitis, S. Va- 
ranka, V. Gudaitis, V. Skukauskas, 
B. Marcinkevičius, B. Saulėnas, V. 
Valaitis, N. Turčinskienė, A. Žemai
tis, Kaknevičius, T. Žilys, A. Rasla
nas, V. Karauskas, V. Turūta.
Kiti aukojo po mažiau. Iš viso $291. 
Visiems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame.

Vasario 16 gimnazijai 
remti komisija

N. ir J. VAZNELIŲ

< i.i u.ui'Ui' liftusi-ku knygų, 
plokšteliu inlo-. iiK'ilziu <lii hinių.
1 p.u ilulrlis yintai ■>
išdirbiniu p.i-ii inkiin.i-

Jaunimo kongresas
1. Norintieji vykti iš Kanados į 

pasaulio lietuvių jaunimo kongresą 
1979 m. liepos 11-29 d.d. Europoje re
gistruojasi per Kanados Lietuvių Jau
nimo sąjungos registracijos komite
tą, bet ne per kelionių komisiją Či
kagoje, kaip buvo paskelbta “Tėviš
kės Žiburių” 46 nr. Visais registraci
jos reikalais prašome kreiptis Į Ritą 
Parėštytę (416) 291-4813, 19 Cara- 
dob Court #704, Agincourt, Ontario 
MIT 3N5.

2. Visos kelionės kanadiečiams yra 
organizuojamos per KLJS kongresui 
remti finansų komitetą. Visos kelio
nės smulkmenos bus netrukus pa
skelbtos spaudoje. Bendros kongreso 
žinios yra pateikiamos “Jaunimo Ži
buriuose", “Tėviškės žiburiuose" ir 
per Kanados Lietuvių Bendruome
nės pirmininkus.

3. Menininkai bei meniniai viene
tai, kurie norėtų oficialiai dalyvauti 
kongrese, turėtų kreiptis į Kristiną 
Pauliukevičiūtę, Rubinstrassc 5, 8000 
Muenchen 50, West Germany.

KLJS neparenka menininkų, ku
rie atstovaus Kanadai kongrese, bet 
padės tiems, kurie kreipsis į Vokie
tiją. Šiuo reikalu kreiptis į Paulių 
Kurą, KLJS pirm., (416) 656-6592, 
43 Turner Road, Toronto, Ontario.

4. Visos grupės bei organizacijos 
kurios norėtų gauti jaunimo kongre
so informacijas per susirinkimus, tu
rėtų kreiptis į Danguolę Juozapavi
čiūtę (416) 922-3871, 277 St. George 
St. #705, Toronto, Ontario M5R 2R1.

ARTĖJA KALĖDOS 
šiemet popiežius prabilo lietuvių 

kalba. Ar nebūtų gražu, kad Kalėdų, 
N. Metų proga ir mes naudotume 
tik lietuviškus sveikinimus lietu
viams. Įvairiausių lietuviškų sveiki
nimo kortelių rasite Anapilio kny
gyne.

Jei svarstote ką padovanoti Kalė
doms, pagalvokite apie lietuvišką 
knygą, muzikos plokštelę, paveikslą 
ar rankdarbį. Užsakykite laikraštį.

Ką tik gauta visai nauja plokštelė 
“Jūros paslaptys” (12 dainų rinkinys 
iš Lietuvos. Kaina — $7.).

Anapilio knygynas veikia sekma
dieniais Lietuvos Kankinių Parapi
jos salėje. Užeikite tarp 10.30 v. r. 
ir 13 v.

YPSENOS

Sąlyga
Petras: Panele Onyte, ar lei

site man vadinti jus tuo vardu?
Onytė: Kodėl ne, bet su są

lyga, kad vėliau pridėsite prie 
jo savo pavardę.

Iš senesnių laikų
Motina: Praneli, eik pabu

čiuok savo naująją auklę.
Pranelis: Ne, aš nedrįstu to 

padaryti — bijau.
Motiną: Kodėl gi?
Pranelis: Tėvelis ją vakar pa

bučiavo, ir ji išbarė.
Maskvos knygyne

— Ar išėjo naujausia parti
jos istorija? — klausia įėjusis.

— Ne, turime tik 1968 m. lai
dą.

— Gaila! Norėjau sužinoti, 
kaip turėčiau apibūdinti tėvo 
mirtį, užpildydamas anketą: 
likviduotas kaip niekšas, kaip 
imperialistų tarnas ar žvėriškai 
nužudytas Stalino.

Parinko Pr. A1Š.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

fe/. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

A. a. kun. Lionginas Kemė
šis, klebonavęs Thessalono pa
rapijoje, palaidotas lietuvių 
kapinėse Anapilyje lapkričio 15 
d. Laidotuvių pamaldas Lietu
vos Kankinių šventovėje konce- 
lebravo 15 kunigų, kurių 4 
buvo iš Saul Ste. Marie vysku
pijos. Pamokslą sakė kun. Pr. 
Gaida. Dalyvavo gausus būrys 
tautiečių iš įvairių Kanados ir 
JAV vietovių. Po pamaldų pa
dėkos žodį dalyviams tarė ve- 
lionies brolis kun. Laurynas 
Kemėšis. Velionis palaidotas 
šalia anksčiau mirusių kunigų
— V. Rudzinsko ir P. Totoraičio. 
Apeigas kapinėse atliko kun. P. 
Ažubalis. Tai jau penktas Ka
nados lietuvių kunigas iškelia
vęs amžinybėn. Anksčiau yra 
mirę: kun. J. Bobinas, kun. V. 
Rudzinskas, kun. J. Danielius, 
kun. K. Riekus.

Kun. Liongino Kemėšio lai
dotuvių pamaldose giedojo nau
jai kylantis solistas V. Paulio
nis, akompanuojamas J. Govė- 
do. Vargonavo ir liturginius 
giedojimus atliko P. Gulbins- 
kas.

A.a. kun. Liongino Kemėšio 
atminimui vietoje gėlių “T. Ži
buriams” paaukojo $10 Z. J. 
Didžbaliai.

“The Toronto Sun” 1978. XI. 
17 paskelbė informaciją apie žy
dų naikintojų teismą V. Vokie
tijoje. Esą teismo pareigūnai — 
kaltinamųjų gynėjai ir kaltinto
jai atvyko j Torontą apklausinė
ti čia gyvenančių dviejų liudi
ninkų. Apklausinėjimas truko 
3 dienas. Toje byloje Duessel- 
dorfe teisiama 14 sargybinių, 
naikinusių žydus stovykloje ne
toli Liublino. Kaltinamųjų tar
pe esanti austrė Hermine Ryan- 
Braunsteiner, 59 m., deportuo
ta iš JAV. Byloje dalyvauja 
apie 200 liudininkų prieš kalti
namuosius. V. Vokietijos proku
rorai pareiškė turį medžiagos 
panašiom bylom 30-čiai metų.

Kanados paštas praneša: ka
lėdinių atvirukų — sveikinimų 
išsiuntimo į kitus miestus ir 
JAV paskutinė diena — gruo
džio 13, vietiniams atvirukams
— gruodžio 17. Siuntiniai į to
limas Kanados vietoves ir JAV 
turi būti išsiųsti iki gruodžio 3 
d. Sveikinimo atvirukai Kana
doje ir JAV-se turi, būti užkli
juoti, nors siunčiami III klase 
už 12 et. (iki 2 uncijų). Sveiki
nimo atvirukai, skirti adresa
tams kituose kraštuose, turi bū
ti neužklijuoti (nebent būtų 
siunčiami I klase). Jie galį būti 
siunčiami oro paštu už 23 et. 
(iki 1 uncijos) arba paprastu 
paštu už 15 et. Kalėdiniai laiš
kai į Europą ir kitus žemynus 
turi būti išsiųsti iki gruodžio 
8 d.

Toronto miesto socialinių pa
slaugų skyrius ir šiais metais 
suorganizavo Kalėdinį biurą, 
kurio uždavinys — koordinuoti 
kalėdines dovanas pagalbos rei
kalingiem žmonėm. Organizaci
jos ir paskiri asmenys, norintie
ji nukreipti savo dovanas pagal
bos reikalingom institucijom 
bei asmenim, gali kreiptis į mi
nėtąjį biurą tel. 367-8381. Jo 
adresas: 20 Spadina Rd., 3rd 
Floor, Toronto, Ont. M5R 2S7. 
Biuras veikia kasdien (iki gruo
džio 22), išskyrus šeštadienį ir 
sekmadienį, nuo 8.30 v.r. iki 
4.30 v.p.p.

Toronto lietuvių golfo klubas, 
baigdamas 1978 m. vasaros se
zoną, išleido specialų leidinį, 
paruoštą Sigito Krašausko. Lei
dinys yra didelio formato; teks
tas rašytas mašinėle, spausdin
tas ofsetiniu būdu; daug nuo
traukų, vaizduojančių sportinę 
klubo veiklą.

D
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RESHER-DARAUSKAS

w. r. DRESHER
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 — Gyvybes
& XI * Automobilių
f O *■ Komerciniai

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

Kviečiame visus “TŽ” prenu
meratorius prieš N. Metus at
naujinti savo prenumeratas. 
Nuo 1979 m. sausio 1 d. “TŽ” 
prenumerata — $14. Pratęsian- 
tiems savo prenumeratas prieš 
tą datą galioja senoji kaina, 
būtent, $12. Taip pat kviečiame 
visus “TŽ” skolininkus atsily
ginti už skelbimus bei kitus pa
tarnavimus.

Moterų sekstetas. Jau kuris 
laikas scenoje pasirodo LN mo
terų dainos vienetas “Antroji 
Jaunystė”, kuriam vadovauja 
muz. J. Govėdas. Vienetą suda
ro: A. Jankaitienė, A. Skilan- 
džiūnienė, A. Dargytė-Byszkie- 
wicz, A. Jucienė, V. Siminkevi- 
čienė ir L. Mačionienė. Lapkri
čio 19 d. šis dainos vienetas at
liko programą Lietuvos Kariuo
menės sukakties minėjime De
troite. Paskaitą skaitė LN reik, 
vedėjas St. Jokūbaitis.

Rimui ir Giedrei Paulioniams 
jų bičiuliai ir artimieji lapkri
čio 16 d. surengė staigmeną — 
priminimą, kad jie jau 10 metų 
yra vedę. . . Svečių vardu Juo
zas ir Rita Karasiejai sukaktu
vininkams įteikė dovaną. Po to 
sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Abu Paulioniai yra mokytojai. 
Giedrė taip pat vadovauja “Gin
taro” ansamblio mergaičių cho
rui ir dėsto augštesniuose litua
nistiniuose kursuose. Rimas 
mokytojauja kanadiečių gimna
zijoje. šį rudenį jis įsijungė į 
Lietuvos Kankinių parapijos 
chorą. Jaunieji Paulioniai au
gina dvi dukreles.

Žydų naikinimo istorijos kur
sas bus pradėtas dėstyti Toron
to universitete 1979 m. — pa
reiškė Kanados Žydų Kongreso 
Toronto skyriaus atstovė Ruth 
Resnick. Žydų bendruomenė 
tuo esanti patenkinta. Dėstyto
ju pakviestas prof. Jacques 
Kornberg. Pastarasis šį kursą 
skaitys III kurso istorijos stu
dentams ir gvildens šiuos klau
simus: naikinimo raidą, būdus, 
jo vykdytojus, įvairių kraštų 
reakciją. Platesnė informacija 
apie tai buvo paskelbta “The 
Globe a. Mail” lapkričio 8 d.

Selezietis niisijonierius Pet
ras Urbaitis, ilgą laiką dirbęs 
Kinijoje, vėliau gyvenęs Itali
joje ir kitur, šiuo metu darbuo
jasi lietuvių parapijoje Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje. Šiai 
parapijai vadovauja lietuviai 
saleziečiai, perėmę ją iš lietu
vių jėzuitų, ši parapija esanti 
misijų parapija, reikalinga fi
nansinės kitų kraštų lietuvių 
paramos. Be to, saleziečiai lei
džia vienintelį Brazilijos lietu
vių laikraštį “Mūsų Lietuva”, 
kuris sunkiai laikosi. Toronto ir 
Hamiltono lietuvių bankeliai 
turi specialias sąskaitas tam rei
kalui. Galima rašyti bei paramą 
siųsti pašto perlaidomis (tik ne 
dėti į voką pinigų) šiuo adresu: 
Rev. P. Urbaitis Caixa Postal 
4421, 01000 S. Paulo, S. P., 
Brazil.

“Muzikos žinios”, JAV Lie
tuvių Vargonininkų - Muzikų Są
jungos trimėnesinis žurnalas, 
š.m. 1-2 nr. pirmuoju straipsniu 
vertina penktąją dainų šventę 
Toronte. Jame, šalia gerųjų pu
sių, iškeliami ir trūkumai. Pa
starųjų tarpe minimi: pertrum- 
pas pasiruošimo laikas chorams 
(tik 10 mėnesių, reikėtų dvejų 
metų), netinkamas repertuaras, 
perilgas programos užtęsimas, 
permažas dėmesys chorve
džiams, nepakankamai geras di
rigentų parinkimas. “Muzikos 
Žinias” redaguoja Vyt. Kerbe- 
lis, Juozas Stankūnas.

• Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta
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V TORONTO’*
Anapilio žinios

— šį sekmadienį — Kristaus Ka
raliaus ir Lietuvos kariuomenės die
na. 11 v. pamaldose organizuotai su 
vėliavomis dalyvauja Toronto šau
liai.

— Muz. J. Govėdas pakviestas 
jaunųjų choro vadovu. Mississaugoje 
ir apylinkėse yra daug priaugančio 
jaunimo. Kviečiami įsijungti: mer
gaitės 9-15 metų ir berniukai 9-13 
metų amžiaus. Pirmoji repeticija ir 
pasitarimas įvyks gruodžio 3, sekma
dienį, 10.30 v. r. parapijos salėje. 
Gera būtų, kad pasitarime dalyvau
tų ir jaunųjų choristų tėveliai.

— Kviečiami berniukai sekmadie
niais patarnauti pamaldoms. Pa
skambinti klebonijai.

— Parapijos komiteto posėdyje 
nutarta pagyvinti sekmadienines pa
maldas, įjungiant daugiau skaityto
jų. Prašoma sutinkančius skaityti 
Mišių skaitymus painformuoti par. 
komiteto pirm. Gediminų Kurpį tel. 
270-5955.

— Praėjusią savaitę šv. Jono liet, 
kapinėse palaidoti: a. a. kun. Lion
ginas Kemėšis ir a. a. Antanina Kan- 
čaitieno-Marcinkienė. Lapkričio 22 
d. palaidota a. a. Bronė Mikalauskie
nė, 90 m. amžiaus, iš Hamiltono.

— N. Metų sutikimą Anapilio sa
lėje ruošia parapijos komitetas. Pa
kvietimai gaunami šį sekmadienį po 
pamaldų parapijos salėje. įėjimas 
— $20 asmeniui.

— šį sekmadienį tikybos pamokos 
vaikams nebus — seselė Paulė iš
vyksta rekolekcijų. Kitą sekmadienį 
pamokos įprastu laiku — 10.15 v. r.

— Naujųjų vargonų įmontavimas 
prasidės gruodžio pradžioje. Vargo
nų fondui aukojo po $100: J. Nausė
das, O. Vėlyvienė ir J. Pilipavičius; 
$50: p. Daugėlavičienė iš Montrea- 
lio savo vyro a. a. Alfonso prisimini
mui.

— Sutuokta: Gintautas J. Venc- 
kaitis ir Judith L. Coty.

— Pakrikštyta: Aras-Vytas Paške
vičius.

— Pamaldos: šį šeštadienį. 10 v. 
r., už a. a. Juozą Valešką; 4 ir 5 v. 
p. p. jungtuvės; sekmadienį, 10 v. r., 
už a. a. Pijų Matukaitį, 11 v. už žu
vusius Lietuvos karius ir a. a. Eleną 
Šeperienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Lapkričio 12 d. Išganytojo pa

rapijos moterų draugijos narės buvo 
pakviestos j Prisikėlimo moterų 
draugijos susirinkimą, kuriame Iš
ganytojo parapijos pirm. Jieva Ado
mavičienė skaitė paskaitą apie Lie
tuvos evangelikus.

— Lapkričio 17 d. parapijos jau
nimo susirinkime dalyvavo 22 asme
nys.

— šį sekmadienį, 9.30 v. r., įvyks 
gedulingos pamaldos; bus prisiminti 
mūsų mirusieji. Solo giedos Herber
tas Rožaitis. Kariuominės šventės 
proga pamaldose dalyvaus jūrų šau
lių kuopa iš Toronto. Visi norintieji 
prisiminti savo mirusius malonėkite 
paskambinti parapijos klebonui iki 
ketvirtadienio vakaro. Po pamaldų, 
apie 11.15 v. r., bus aplankytos lie
tuvių kapinės.

— Vaikų Kalėdų eglutė bei jauni
mo pamaldos įvyks gruodžio 17 d., 
1.30 v. p. p.

— Vienintelės pamaldos Kūčių 
vakare — 6 v. Bus dalinama šv. Ko
munija, giedos parapijos choras.

— Finansų komiteto sekretorius 
pageidauja, kad kuo greičiausiai bū
tų grąžintos 1979 m. finansinių pa
žadų kortelės. Trijų ketvirčių aukų 
apyskaita bus išsiųsta šią savaitę.

Lietuvių Namų žinios
— Lapkričio 14 d. įvyko LN val

dybos, LN Moterų Būrelio ir LN 
Vyrų Būrelio pasitarimas nustatyti 
LN tolimesnės ateities veiklai.

— • LN ir “Labdaros” valdybų po
sėdyje lapkričio 9 d. paskirta aukų: 
tautinių šokių ansambliui "Atžaly
nas” $500, teatrui “Aitvaras” $700 
(ne "Aukurui”).

— O. Delkus, LN valdybos staty
bos k-to koordinatorius, jau grįžo iš 
ligoninės.

— LN "Labdaros” fondo iždui pa
lūkanas už LN paskolos lakštus pa
aukojo: J. Budrys, K. P. Raudys, V. 
Jurka.

— Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 60 m. minėjimas ir koncertas šį 
šeštadienį, 7 v. v.

— Gruodžio 2, šeštadienį, įvyks

Prisikėlimo parapijos žinios
— Uždaros rekolekcijos vyrams

— gruodžio 8-10 d. d. Registruotis 
klebonijoj. Vedėjas — kun. A. Sau- 
laitis, SJ.

— Jaunutis šelmys ir Živilė Ju- 
raitytė susituokė mūsų šventovėje.

— Jaunų šeimų vakaras su vynu 
ir sūriu bus mūsų Parodų salėje 
gruodžio 8, penktadienį, 8 v. v. Sūrį 
parūpins parapija, vyną atsineša 
kiekvienas savo. Kviečiame jaunas 
šeimas atsilankyti. Meninę programą 
atliks broliai Underiai su gitaromis 
ir dainomis. Pobūvį rengia visuome
ninė parapijos tarybos sekcija.

— Parapijos choro 25 metų sukak
ties minėjimas ir koncertas įvyks 
gruodžio 2, šeštadienį, parapijos 
salėje. Programą atliks Toronto vy
rų ir parapijos chorai. Vadovas — 
sol. V. Verikaitis. Bilietai platinami 
sekmadieniais parapijos salėje.

— Prieškalėdinis susikaupimas
— gruodžio 19-21 d. d. Ves kun. 
Juozapas Bacevičius, OFM.

— Pensininkai lapkričio 15 d. tu
rėjo metinį susirinkimą ir išrinko 
valdybą: pirm. S. Miniotienė, vice- 
pirrn. T. Valadkienė, ižd. J. Daunys 
ir J. Smolskienė, šeimininkės A. 
Vasiukevičienė ii’ S. Leitienė, ūkve
dė S. Olekienė, kapelionas kun. B. 
Mikalauskas, OFM. Pobūviai vyksta 
trečiadieniais, 2 v. p. p., jų patalpo
se.

— Prie salės inventoriaus pirki
mo prisidėjo: Pirmasis Toronto Lie
tuvių Pensininkų Būrelis $255, A. 
M. žižiai $100, A. A. Šlekiai $100, 
A. E. Sudikai $100, A. J. Venslovai- 
čiai $50, J. I. Milkintai $50, S. J. Bu- 
buliai $25 ir A. R. Ulbos $25.

— Mirusieji: palaidota a. a. Mari
ja Subačienė, 75 m., Pine Hills ka
pinėse; paliko dvi dukras Juliją 
Easton ir Lavon McGraw, sūnų Juo
zą su šeimomis. Mirus kun. Liongi
nui Kemešiui, reiškiame gilią užuo
jautų jo pusbroliui J. Vitkūnui ir 
broliui kun. Laurynui Kemešiui. Gi
liai užjaučiame Vladą Simonaitį, mi
rus jo broliui Motiejui Niujorke; 
Stefą Ciplijauskienę, mirus jos bro
liui Alfonsui Daugėlavičiui Montrea- 
lyje.

— Hamiltono “Aukuras" atvyksta 
į parapijos salę su vaidinimu "Po
nios Dulskienės moralė” gruodžio 
3 d.

— Pakrikštytas Petras, Vytenis, 
Tomas, Liudo ir Gražinos Matukų 
sūnus.

— Mišios: šeštadienį 8 v. Gyvojo 
Rožinio Dr-jos intencija, užpr. val
dyba, 8.30 už Sofiją Budrevičienę, 
užpr. J. Maniuška, 9 v. novena, 9.20 
už Elzbietą ir Petrą šlekius, užpr. 
E. Šlekys, 9.40 Kunigundos ir Jono 
Dervaičių intencija, užpr. M. P. 
Šiuliai, 10 v. už Aušrą ir Antaną 
Sapijonius, užpr. B. Sapijonienė; 
sekmadienį 8 v. už Joną Kalinauską, 
užpr. O. Kalinauskienė, 9 v. novena, 
10 v. už Sofiją Gustainienę, užpr. J. 
Gustainis, 11.30 už mirusius kūrėjus- 
savanorius skyriaus narius, 7 v. v. 
už Joną ir Nataliją Baltakius, užpr. 
I. Vadauskienė.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms rengėjoms 

ir viešnioms už man suruoštą tokį 
gražų mergvakarį. Dėkoju už tokias 
gražias ir vertingas dovanas, kurios 
praturtins mano gyvenimo pradžią. 
Ypatingą padėką reiškiu: p. J. Vin- 
gelienei, E. Bukšaiticnei, E. Bočkie- 
nei, O. Ivanauskienei, N. Tamulai- 
tienci. Mary Ann Kušlikienei. Dar 
kartą nuoširdus ačiū visoms ponioms 
ir panelėms. Visuomet liksiu dėkin
ga už Jūsų nuoširdumą.

Rūtelė Vaškcvičiūtė-Stankienė

LN vyrų ir LN jaunimo rengiamas 
"žiemos sutikimo vakaras”.

— LN rengiama Kūčių vakarienė 
įvyks gruodžio 24 d. Bilietus galima 
įsigyti LN sekmadienio popietėse.

— N. Metų sutikimas įvyks gruo
džio 31 d., 7 v. v., Karaliaus Mindau
go menėje. Bilietai jau platinami.

— Metinė "Atžalyno" popietė-ba- 
zaras LN bus gruodžio 3, sekmadie
nį. Kas galėtų paaukoti bazarui lai- 
inikių-fantų, prašomi pranešti šokių 
mokytojoms arba paskambinti A. 
Lukošienei tel. 536-0911.

— Pr. sekmadienį svečių knygoje 
pasirašė: M. šilingauskas-Mockevi- 
čius, Montevideo, Urugvajus, J. 
Rasas, Phoenix, JAV, V. Barisas, 
Windsor, Ont.

Tradicinis PPS “Aušros” klubo
parengimas- j
OftIAI Al ” lapkričio 25, 

šeštadienį, 7 v.v., 
Prisikėlimo salėje.

Veiks bufetas su užkandžiais ir gėrimais, gros geras orkestras, bus loterija.
Vietas galima rezervuoti iš anksto pas V. Simonaitį tel. 534-6934.
Įėjimas: suaugusiems $4.00, sportuojančiam jaunimui $3.00. Rengėjai

■u
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AS MONTREAL

1978 m. lapkričio 26, sekmadienį, 12 v., 
Aušros Vartų parapijoje, Montrealyje

Visus maloniai kviečiame aplankyti 
dailininkės JŪRATĖS BATŪRAITĖS-LEMKIENĖS

meno 
barBu

Toronto Lietuvių Namų 
Gedimino Pilies menėje 
š.m. lapkričio 25-26 dienomis
Atidarymas - lapkričio 25, 
šeštadienį, 4 vai. po pietų

2

Parodą atidarys dail. Ant. Tamošaitis. >■? 
Lankymo valandos — šeštadienį nuo (jf
4 vai. p. p. iki 7 v. v., sekmadienį — z>;
nuo 12 iki 4 valandos po pietų.

Parodą globoja ffi>
Toronto skautininkų-kių ramovė

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. muz. 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 

su “DJ” 
Pradžia 8 valandų vakaro 

Veiks baras 
Bus staigmenos

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

Rengia L. Namų Jaunimo Būrelis

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORO rengiamą

kurie įvyks 1978 m. gruodžio 2, 
■■ šeštadienį, 7 valandų vakaro,

Prisikėlimo parapijos salėje.
Programą atliks parapijos moterų choras, 

mišrus parapijos choras ir 
Toronto vyrų choras. 

Įėjimas: suaugusiems $5, studentams ir pensininkams $3.

Veiks užkandžių ir gėrimų bufetas. 
Gros geras orkestras.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORAS

TORONTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ VIENETAS

sekmadienį, 3 v.p.p, 
š.m. gruodžio 3, 
Lietuvių Namuose -
Karaliaus Mindaugo menėje 

PROGRAMOJE: visos keturios "Atžalyno" šokėjų grupės; daina palydės dainuojanti 
Toronto trijulė "Vasaros garsai". Bazaras veiks nuo 1 v.p.p. Tuo pačiu metu bus 
platinami stambesnių laimikių loterijos bilietai. Pavaišinsime kava ir pyragais. 

Savo dalyvavimu paskatinsit mūsų šokantį ir dainuojantį jaunimą dalyvauti lietuviškoje 
veikloje. įėjimas — laisva auka. Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą! "ATŽALYNAS"

kviečia visus 
atsilankyti į 

tradicinę savo

1

DĖMESIO!DĖMESIO!
Visus maloniai kviečiame atsilankyti š. m. gruodžio 3, 
sekmadienį, 4 v. p. p., į Toronto PRISIKĖLIMO salę. 
Čia HAMILTONO TEATRAS "A U K U R A S" vaidins

3 veiksmų satyrinę dramų

“Ponios Dulskienės moralė”
Jos autorė Gabrielė Zapolska (vertimas F. Neveravičiaus)

Bilietų kaina — $4, pensininkams ir studentams — pusė kainos

IŠNUOMOJAMAS kambarys IlI-me 
augšte su baldais. Skambinti tel. 
533-1962 Toronte.

PARDUODAMA dvigubo pločio pū
kinė antklodė (kaldra). Skambinti 
po 4 v.p.p. tel. 537-9737 Toronte.

PARDUODU salono ir valgomojo 
baldus, žolei pjaunamą mašiną, lėkš
tes. Skambinti tel. 231-7015 Toronte.

MIKO LAI NIS 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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
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 t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

PROGRAMOJE: 11 v. iškilmingos pamaldos, 12 v. dr. H. 
Nagio paskaita, Aušros Vartų choro oktetas. 

Organizacijos kviečiamos su vėliavomis. Maloniai kviečia
me visus tautiečius dalyvauti. Įėjimas — laisva auka.

Šventės Rengimo Komitetas

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Lapkričio 26 d. mūsų parapijos 

salėje ateitininkų organizacija ren
gia Kristaus Karaliaus šventę. 11 v. 
Mišių metu giedos jaunimas, kurį 
moko N. Pr. M. seselė Teresė. Po 
pamaldų svetainėje bus minėjimas, 
pašnekesiai ir kava.

— Gruodžio 10 d. po 11 v. Mišių 
par. salėje įvyks metinis parapijie
čių susirinkimas. Du darbštūs nariai 
— L. Simonėlis ir A. Younish bai
gia savo trejų metų kadenciją. Bus 
renkami du nauji nariai ir aptaria
mi kiti parapijos reikalai. Po susi
rinkimo — pietūs.

— Petras Adamonis savo verslo 
25-rių metų sukakties proga aukojo 
Mišioms už mirusius jam dirbusius 
agentus ir klientus. Sk.

Visuotinis Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Montrealio apylinkės su
sirinkimas šaukiamas š.m. gruodžio 
10, sekmadienį, 12 v., Aušros Vartų 
parapijos salėje. Darbotvarkė: ati
darymas, prezidiumo sudarymas, pra
ėjusio susirinkimo protokolo pri
ėmimas, pranešimai — pirmininko, 
kultūros komisijos, “Baltijos” sto
vyklavietės komiteto, Tautos Fon
do, Kanados Lietuvių Fondo, PL 
Jaunimo Sąjungos, revizijos komi
sijos, diskusijos dėl pranešimų, nau
jų valdomųjų organų rinkimas, klau
simai bei sumanymai. Po susirinki
mo — užkandžiai. Nuo aktyvaus 
Bendruomenės narių dalyvavimo 
priklauso ir Montrealio apylinkės 
vei kla KLB Montrealio apylinkės 

valdyba

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines .......................... 11 %
Taupomąsias s-tas 9 % Nekiln. turto .................... 10.5%
Pensijų planas 8.5 % Čekių kredito ..................... 12.0%
Term. ind. 1 m. .................. 9.5 % Investacines nuo 11 %
Term. ind. 2 m. ................ 9.75%
Term. ind. 3 m. ............... 10 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybė* opdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

Juo daugiau netikrumo ekonominiame 
gyvenime, juo daugiau reikia 

užtikrintu garantijų - 

gyvybės draudos!
Jūs turite turėti asmeninę savo 
gyvybės draudę, nes nėra garanti
jos, kad grupinė darbovietės drau

da galios iki jūsų pensijos.

VYTAS PTAŠINSKAS
yra gyvybės draudos agentas, turįs 
patyrimo. Jis parinks atitinkamę 

draudos planę kiekvienam.
Prašome skambinti 

įstaigos telefonu: 722-3545 
namų: 366-9916

Adamonis Insurance Agency Inc.

TO RON T O-
Į PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

DEMONSTRACIJĄ, kuri įvyks 
Niujorke lapkričio 26, sekma
dienį, rengiama bendra baltie- 
čių ekskursija autobusu ir iš 
Toronto. Autobusas išvyks šeš
tadienį ir grįš į Torontą sekma
dienio naktį, kad pirmadienio 
rytą keleiviai galėtų eiti į dar
bą. Registruotis pas estų tary
bos reikalų vedėją p. Sallurand 
tel. 465-2219 (Estonian House, 
958 Broadview). Svarbu, kad ir 
Toronto bei kitų vietovių lietu
viai gausiai dalyvautų tarptauti
nėje demonstracijoje, kuri rei
kalaus dekolonizuoti Baltijos ir 
kitus sovietų okupuotus kraš
tus. Tuo reikalu gen. Jungtinių 
Tautų sekretoriui prieš demons
traciją bus įteikta speciali doku
mentacija su atitinkamu reika
lavimu.

Lietuvių patogumui vykstan
čius į demonstraciją Niujorke 
taip pat registruoja K. Daunys 
Toronto Lietuvių Namuose tel. 
532-3311.

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

Buvusių Regensburgo-Schein- 
feldo gimnazijos mokytojų ir 
mokinių suvažiavimas įvyks š.m. 
lapkričio 25 d. Čikagoje, Jauni
mo Centre. Registruotis pas Al. 
Andriuškaitytę - Likanderienę, 
6556 So. Talman Ave., Chicago, 
Ill. 60629, UCA. Tel. (312) 737- 
9057.

“T. Žiburių” administracija 
iki N. Metų bus atidaryta ir sek
madieniais po 11 v. r. pamaldų. 
Norintieji sutvarkyti prenume
ratos ir kitus finansinius reika
lus kviečiami pasinaudoti šia 
galimybe.

Katalikų mokyklų vadyba 
praneša, kad jai reikalingi at
sarginiai mokytojai (supply 
teachers), galį dirbti Boltono, 
Bramptono, Bramalea, Maltono 
ir Mississaugos srityje. Mokyto
jai privalo turėti leidimą moky
ti Ontario provincijos mokyklo
se. Kreiptis: Mrs. Barbara Eas
ton, Co-ordinator of Teacher 
Personnel, The Dufferin-Peel 
R. C. S. S. Board, 100 Dundas 
St. W., Mississauga, Ont. L5B 
1H6. Tel. 270-4630.

Kanados imigracijos ir įdar
binimo ministerijos statistika 
skelbia, kad 1977 m. Kanadon 
imigravo: iš Estijos 6 asmenys 
(Ontario prov. 3), iš Latvijos 7 
(Ont. 6), iš Lietuvos 20 (Ontario 
19, Kvebekas 1).


