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Jaunieji akademikai

Pasaulio įvykiai

Antrojo pokario ateiviai pasiekė Ameriką suvargę ir be turto.
Oficialiai jie buvo vadinami “išvietintais asmenimis”, bet iš tikrųjų
tai buvo elgetomis padaryti žmonės, kuriems reikėjo pradėti gyve
nimą nuo abc. Neturėjimas net elementarinių reikmenų vertė vi
sus pasiutusios įtampos sparta įsikurti ir pasivyti pasiturinčius
amerikiečius. Šioje srityje lietuviai pasirodė atkaklūs, ištvermin
gi ir gana greitai ne tik pasivijo, bet ir pralenkė daugelį senųjų
amerikiečių bei kanadiečių. Šiandieną jau daug kur buvusieji el
getos ponauja, turi apartamentus, o vietiniai tapo jų nuominin
kais. Lygiagrečiai ėjo ir vaikų mokslinimas. Beveik kiekviena atei
vių šeima stengėsi mokslinti vaikus iki maksimumo. Ir šioje srityje
pasiekta daug gerų rezultatų. Šiandieną jau galime džiaugtis jau
nųjų akademikų prieaugliu, ypač JAV universitetuose. Tiesa,
jų* yra mažiau nei estų ar latvių, tačiau ir lietuviai nėra paskuti
niųjų eilėje. Berods, nėra tikslios lietuvių akademikų statistikos,
bet sekant mokslinę literatūrą matyti nemažai lietuviškų pavardžių,
ypač gamtos mokslų bei technologijos srityje. Apie juos rašo ir
pavergtojoj Lietuvoj gyveną mokslo žmonės, konstatuodami, kad
jaunųjų išeivijos akademikų tarpe yra labai žymių specialistų. Lie
tuvių gyvenime jie mažai ar visai nežinomi, gyvena lyg ir nuoša
liai nuo mūsų kultūrinių rūpesčių, nes mokslinis darbas pareika
lauja visos jų energijos.
★

★

B

★

Jautresnės sąžinės lietuviams akademikams kilo mintis paju
dinti tą naujai atsiradusią sritį, kuri gali palengva visai nutolti
nuo tautos kamieno. Jaunųjų akademikų pasinėrimas amerikinia
me gyvenime gerokai nustelbia ryšį su lietuviškuoju gyvenimu.
Mes džiaugiamės jų. kilimu mokslinėje srityje, bet kyla klausimas,
ar tas kilimas netolina jų nuo lietuvybės? Jei taip, kaltas ne tasai Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės pirm. G. Mironas įteikia miniatiūrinį "Laisvės varpą" Klevepasigėrėtinas akademikų kilimas, bet lietuviškojo gyvenimo nepa lando "Grandinėlės" tautinių šokių grupės vadovui L. Sagiui. Jo grupė sėkmingai koncertuoja JAVjėgumas juos išlaikyti tautinėje orbitoje. Berods, šia dingstimi ir se ir Kanadoje
<
Nuotr. J. Garlos
rengiamas Čikagoje lapkričio 26-30 dienomis mokslo ir kūrybos
simpoziumas, kuriame bus bandoma pažiūrėti į susidariusią situa
ciją. Žvelgiant į mokslą, bus žvelgiama ir į mokslą puoselėjantį
žmogų, išaugusį iš lietuviškos tikrovės. Galimas dalykas, kad tasai
simpoziumas bus proga pažvelgti į vertybes, kurios mokslinės spe
Sudarytas Kanados lietuvių katalikų centras, apjungiąs parapijas ir organizacijas
cializacijos žmonių yra apleistos, nors žmogiškojo gyvenimo turi
niui natūraliai būtinos. Pavojus yra tik tas, kad pagrindinė sim
mas. Jeigu seniau klebonas gaStatuto projektas
Š. m. lapkričio 1 d. Toronto
poziumo mintis gali būti nustelbta daugybės sekcijų ir paskaitų, Prisikėlimo par. patalpose įvy
Org. komiteto paruoštą statu Įėjo viską tvarkyti savo valia,
primenančių įprastinius kultūros kongresus. įdomu pasiklausyti ko Kanados lietuvių katalikų su to projektą referavo dr. J. Sun tai dabar jis turi dirbti su tais
įvairių mokslo sričių paskaitų, praplėsti akiratį, bet ėjimas platu- važiavimas, sukviestas organiza gaila. Projektas trumpas — vos žmonėmis, kuriuos išrenka pa
mon prikrauna galvon vežimus faktų, juose pasimeta pagrindinė cinio komiteto, vadovaujamo J. vieno puslapio, bet susilaukė rapija. Tas pats esą ir su vysku
gija, kuri ypač šiuo atveju turėtų būti ryškL
Matulionio. Suvažiavimo tikslas gana ilgų diskusijų. Ilgiau su pais. Kun. prof, St. Yla paaiš
★
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— apjungti Kanados lietuvių stota: ties kooptavimo į centrą kino, kad parapijos klausimas
Tad nepamirštinas šiuo atveju pagrindinis klausimas — kaip katalikų pajėgas pagal naują teise, kuri buvcų^usiaurinta iki yra labai platus ir tam reikėtų
išlaikyti jaunuosius išeivijos akademikus lietuviškajame gyvenime. posantarybinę dvasią, sudarant vieno trečdalio; ties klausimu, atskiros paskaitos. Patirtis esą
Iš simpoziumo rengėjų paruoštos programos matyti, kad norima Kanados Lietuvių Katalikų kas sudaro visuotinį suvažiavi rodo, kad ir parapija, ir organi
juos suburti į lietuvišką organizaciją — mokslo draugiją, kuri su Centrą. Nuo 10 v.r* vyko re mą, kaip parapijos išrenka savo zacijos yra svarbūs katalikiškojo
darytų lyg ir tiltą į lietuvių visuomenę. Ar tai pakankama bei gistracija, prie kurios stalo su atstovus, kodėl kviečiamos or gyvenimo veiksniai ir abu juos
racionali priemonė, reikia gerai pagalvoti. Bus nauja organizacija kosi atstovai iš įvairių vietovių. ganizacijos, kas yra katalikiš reikia derinti.
šalia daugybės kitų. Yra juk lietuvių profesorių draugija, istorikų Lygiai 11 vai. pirm. J*. Matulio kos organizacijos, kodėl į stei
Lėšos ir nutarimai
draugija, mokytojų, inžinierių, architektų ir gydytojų sąjungos. nis pradėjo suvažiavimą atida giamąjį centrą numatyta *15 as
Suvažiavimo priimtas statutas
Galimas dalykas, kad prie esamų draugijų reikia gamtos mokslų romąja kalba, kurioje pabrėžė menų ir t.t. Daugiausia teko aiš sako, kad Centro lėšas sudaro
' draugijos, apimančios daugiau jaunuosius akademikus, bet ar tai naujai susidariusią posantarybi kinti pačiam referentui. Kodėl parapijų ir kitų vienetų įnašai,
bus pakankamai tvirtas tiltas į lietuviškąja kultūrą, teikiančią sy nę situaciją, religinio principin siūlomas 15 asmenų skaičius, kurių dydį nustato suvažiavi
vus jauniesiems akademikams? Svarstant ši klausimą, reikėtų pla gumo reikalą ir rūpestį paverg teko’ aiškinti nominacijų komi mas. Pastarasis betgi, svarsty
tesnės vizijos. Jeigu jau užsimojama judinti mokslinę bei kultūri tos Lietuvos tikinčiaisiais. Mo sijos pirmininkui. Iš jo paaiški damas lėšų klausimą^ pasisakė
nę sritį, derėtų ją apimti visu platumu ir pabirusius vienetus su mentui pritaikytą invokaciją pa nimo buvo matyti, kad tai daro už laisvus įnašus, kurių dydį nu
vesti visuotinės apimties institucijon, kuri būtų reikšminga visai skaitė kun. P. Barius, OFM. ma norint apjungti turimąsias stato patys vienetai. Nutarimų
išeivijai ir tautai. Yra pvz. lituanistikos institutas. Kitos tautybės, Prezidiumui pasiūlius, sudarytos jėgas. Tam paryškinti buvo at projektą, kuris buvo priimtas
kaip lenkai, turi mokslo institutą, apimanti įvairias šakas. Pla komisijos: mandatų, nutarimų, skleistas netgi numatytas kan be pataisų, perskaitė dr. B. Po
nuotojams vertėtų apsvarstyti, žinoma, įvairias galimybes, bet nominacijų. Mandatų komisijoh didatų sąrašas. Perankstyvas jo vilaitis. Juose, be kitko, pabrėž
viena jų būtų lituanistikos instituto pavyzdžiu įsteigimas plačios įėjo: K. Manglicas iš Toronto, atskleidimas įnešė šiek tiek ne ta, kad KLK Centras yra nepo
apimties instituto su įvairiomis šakomis. Tai būtų mokslinė lietu J. Vaičeliūnas iš Sudburio, p. sklandumo ir buvo nuslysta į litinė institucija, veikianti reliviu institucija, telkianti lietuvius mokslo ir kultūros darbuotojus, Mastys iš Hamiltono; nutarimų rinkiminę nuotaiką, kuri vėliau ginėje-moralinėje srityje, suda
rišanti su lietuviškąja tikrove, organizuojanti tiriamąjį darba bei — dr. B. Povilaitis iš Delhi, dr* išsisklaidė. Pagaliau statuto pro rančioje atramą ir lietuviškumo
lėšas, skatinanti visos išeivijos kultūrinį gyvenimą drauge su L. P. Lukoševičius iš Montrealio, jektas priimtas su kaikuriom pa ugdymui. Jo veikla neturinti
kun. Pr.' Gaida; nominacijų — taisom.
Katalikų Mokslo Akademija. Pr. G.
kryžiuotis su KLB veikla.
kun. P. Barius, OFM, J. Matu
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silaukė rinkimai. Nelaiku* at
komiteto pirmininkas — J.
DEMONSTRACIJOS KVEBEKE nio
ta
“
Katalikiškoji
veikla
į
naują
skleistas kandidatų sąrašas, ne
Matulionis ir vicepirmininkai
Masines studentų demonstra džiąją rinkėjų dalį nuo jos at mons. dr. J. Tadarauskas ir dr. kelią”. Joje paskaitininkas nu- pakankamas išsiaiškinimas ir
cijas Montrealyje, Kvebeko baido prokomunistinė užsienio J. Sungaila. Visų pirma išklau sagstė veiklos gaires. Esą dabar siūlymas priimti nominacijų ko
mieste bei kitose šios provinci reikalų politika.
syta pranešimų * — org. k-to ties atsinaujinimas reikalauja misijos pateiktą sąrašą en bloc
jos vietovėse sukėlė provinci
Kanados kainų ir pajamų ko pirm. J. Matulionio ir svečio K. persitvarkymo, atsisakymo po susilaukė opozicijos. Kaikurie
niam parlamentui pasiūlytas mitetas Otavoje nutarė ištirti Kleivos iš Čikagos. J. Matulionis pierinės biurokratijos, kuri ne kalbėtojai įžiūrėjo nepakanka
įstatymas nr. 63 švietimo reika Steko bendrovės Hamiltone pa trumpai atpasakojo org. k-to paliečia religinio gyvenimo ner mai demokratišką rinkimų bū
lu. Įstatymo projektas leidžia skelbtą plieno pabranginimą darbų eigą, paminėdamas, kad vo. Turi išaugti religinis sąmo dą. Išsiaiškinus, dauguma balsų
Kvebeko provincijoje gyvenan 6% ir su unija pasirašytą naują tasai komitetas buvo sudarytas ningumas, siekiąs konkretų gy priimtas nominacijų komisijos
tiems tėvams siųsti vaikus į sutartį, kurios dėka 1971 m. dar 1968 m. rugsėjo 26 d. ir kad venimą. Tam reikia žmones in sąrašas. Už jį pasisakė 37 atsto
prancūziškas ar angliškas mo bininkai gaus $8.436 metines al jo užmojis šaukti visuotinį su formuoti, orientuoti, skatinti, vai, prieš — 6. Tuo būdu buvo
kyklas, bet reikalauja, kad ang gas. Valandinis atlyginimo padi važiavimą rado labai platų at mobilizuoti, motyvuoti, išeiti iš patvirtintos nominacijų komisi
liškąsias mokyklas baigiantieji dinimas tada sieks $0.75. Tai garsį. K. Kleiva, laisvojo pasau savo geto. Organizacinė katali jos pastangos sudaryti kolekty
mokėtų kalbėti ir rašyti pran buvo pasiekta po ilgo streiko. lio lietuvių katalikų organizaci kų sąranga Kanadoj gali būti vą, kuris pajėgtų apjungti ir
cūziškai. Demonstracijoms or Darbininkams teks dirbti ilgą nio komiteto pirmininkas, ap vienokia, kitur kitokia. Naujas duoti naują linkmę veiklai.
ganizuoti šv. Jono Kr. Draugi laiką, kol jie atsiims per strei žvelgė ligšiolines pastangas ap dalykas esąs tiesioginis parapi
Mandatų komisijos pirm. K.
ja ir trys kitos organizacijos ką prarastas algas, o kanadie jungti viso laisvojo pasaulio lie jos įsijungimas į atnaujintą są Manglicas pranešė, kad suva
sudarė specialų komitetą “Front čiai turės brangiau mokėti už tuvius katalikus ir išreiškė vil jūdį, kuriame pagrindinis dė žiavime dalyvauja 82 registruo
du Quebec Francais” (“Prancū plieno gaminius. Bendrovė tei tį, kad neužilgo įvyks suvažia mesys turėtų tekti šeimai ir jau ti asmenys — 79 atstovai ir 3
ziško Kvebeko Frontas”). De sinasi, kad plieno kainas priver vimas, kuriame bus sudaryta pa nimui. Dėl šių ir kitų problemų svečiai; iš Toronto 46, Hamil
monstrantai reikalauja pašalin tė pakelti darbininkų ir tarnau stovi pasaulio lietuvių katalikų negalime būti ramūs — kalbėjo tono 9, Montrealio 7, Londono
ti anglų kalbą, kaip dėstomąją, tojų algų padidinimas. Unija sa vadovybė. Pranešėjas buvo pa kun. St. Yla. Esą atėjo laikas 4, St. Catharines 4, Delhi 7, Sud
iš Kvebeko mokyklų.
ko, kad bendrovė daro perdidelį klaustas, kaip organizuojasi ki turėti drąsos sudrumsti ramy burio 1, Otavos 1. Rinkimų me
tų kraštu lietuviai katalikai ir bę — stagnaciją, išeiti iš vidu tu žymios atstovų dalies jau ne
Socialistų NDP partijos kon pelną.
Prancūzijos televizijos tinklas kodėl JAV organizacijos rėmuo tiniškumo ir atskleisti naujus buvo. Jų buvo Žymiai daugiau
ferencija Winnipege atmetė To
svarstant statutą. Vienu metu
ronto universiteto prof. M. Wat paskelbė pasikalbėjimą su Ka se nėra parapijų. Pasak jo. kelius.
salė buvo pilnutėlė. Matyt, at
Diskusijos
kins paruoštą manifestą, nu nados premjeru P. E. Trudeau. kiekvienas kraštas organizuoja
Diskusijose kun. dr. J. Gu silankė daug ir neregistruotų
kreiptą prieš JAV. Vietoj mani Prancūzai buvo užtikrinti, kad si pagal esamas sąlygas, neišski
tauskas siūlė ruošti brošiūras svečių.
festo buvo priimtas gerokai švel tarp Kanados ir Prancūzijos nė riant nė JAV-ių.
Suvažiavimas baigtas pirmi
Vyskupo žodis
aktualiaisiais dabarties klausi
nesnis partijos tarybos pasiūly ra jokios politinės krizės. Da
Vysk. V. Brizgys, papildyda mais ir platinti bažnyčiose. J. ninkavusio J. Matulionio kalba
mas padidinti varžtus amerikie bartinius nesutarimus P. E. Tru
čių kapitalui Kanadoje. Konfe deau pavadino eiliniu sunegala mas pranešimus, priminė, esą Vaičeliūnas priminė, kad jos ir Lietuvos himnu. Po vakarie
rencijos dalyviai taipgi nutarė vimu, kurį sukėlė pasirašytų su kol buvo 3 lietuviai vyskupai, būtų dar reikalingesnės nelan nės didžiojoj Prisikėlimo salėj
reikalauti Kanados visiško pasi tarčių skirtingas interpretavi bendrai rūpinosi religiniais rei kantiems namaldų. Kun. Pr. Gai suvažiavimo dalyviai išsiskirstė.
Centro nariai
traukimo iš Atlanto Sąjungos mas. Kanada yra pasiryžusi kalais: skatino atkurti katalikiš da pabrėžė paskaitoje iškeltą
Išrinktieji Centro nariai dar
ir S. Amerikos Sąjungos, ame bendradarbiauti su prancūziškai kas organizacijas, įsteigė šv. mintį, kad tautinis auklėjimas
rikiečių kariuomenės atitrauki kalbančiais kraštais, tačiau ne Kazimiero kolegija Romoje, turi būti atremtas i religiją bei suskubo tą patį vakarą padary
mo iš P. Vietnamo. Kadangi šie gali sutikti, kad visus sorendi- Fondą Lietuvos katalikams rem moralę, nes tik tokiu būdu įma ti pirmąjį posėdį, pasiskirsty
reikalavimai perdaug artimi mus darytų tik Prancūzija. Ota ti. žurnalą “Lux Christi” ir t.t. noma išauklėti atsparius lietu ti pareigomis ir pasikeisti nuo
Maskvai, socialistų strategai va respektuoja legaliomis prie Kai liko tik vienas vyskupas, vius. Jis pasigedo platesnio monėmis bei sugestijomis dėl
taipgi patvirtino pageidavimą, monėmis reiškiama Kvebeko ne- kuriam dargi teko daug dirbti žvilgsnio paskaitoje į mūsų pa ateities veiklos. Pirmininku iš
kad Varšuvos Sąjunga atitrauk nriklausomybės siekimą, nors rengiant H Vatikano santarybą, rapijas kaip religines bendruo rinktas, slaptai balsuojant, dr.
tų savo kariuomenės dalinius iš šis autonomijos klausimas jau mažai beliko jėgų išeivijos lie menes, kurios sudaro vieną pa Juozas Sungaila (10 balsų iš 13
Čekoslovakijos. Posūkį į kairę vra pertoli nuėjęs. Kanadai yra tuviams. Be to. teko laukti Va grindinių mūsų gyvenimo atra dalyvaujančių). I vicepirminin
konferencijos dalyviams padik būtina vienybė ir federacinė tikano pasauliečių apaštalavimo mų. Nors kun. dr. F. Jucevičius ku — kun. Placidas Barius,
tavo jaunasis radikalų sparnas. santvarka. Separatistų egzistavi sekretoriato instrukcijų, šiuo nekalbėjo paskaitos proga, bet OFM, II — vicepirm. dr. Br.
NDP partija laimi provincinius mas Kvebeke neduoda teisės už metu esą vyksta viso laisvojo jo velešnė pastaba būtų tikusi Povilaitis iš Delhi, iždininku K.
______________
kontekste. O_ .jis_ pabrėžė.
r_____
Manglicas iš Toronto. Kiti oarinkimus, bet lig šiol nėra pa sienio valstybėms kištis į Kana pasaulio lietuvių katalikų ansi- Same
jungimas.pagal naujuosius kad po II Vatikano santarybos reigūnai paaiškės vėliau, štai
dariusi didesnės pažangos fede dos vidaus reikalus.
(Nukelta
j
6-tą
psl.)
pasikeitė ir parapijos tvarky- kitų Centro narių pavardės: KuApaštalų Sosto potvarkius.
raciniuose rinkimuose, kur di

Naujos linkmės suvažiavimas

IZRAELIO PARLAMENTO RINKIMUS LAIMĖJO PREMJE
RĖS G. MEIR darbiečių partijos koalicinė grupė, kurią sudaro
darbiečiai, Gahal ir pora religinių partijų. Darbiečiai šiuose rinki
muose prarado penkis atstovus, bet savo poziciją gerokai sutvir
tino Gahal partija. Taigi, premjerės G. Meir koalicinei vyriausy
bei negresia nuvertimo pavojus. Rinkiminiame vajuje premjerė G.
Meir buvo užėmusi karingą Uniją, sienų klausimu lemiamą žodį
palikdama Izraeliui. Jos laimėjimas įtaigoja ilgą karą su arabais,
okupuotų sričių įjungimą Izraelin. Pirmiausia planuojama per
kelti 200.000 pabėgėlių arabų jš Gazos juostos į Jordanijai priklau
siusią vakarinę Jordano upės* pakrantę. Ištuštintoje Gazoje įsikurs
žydai. Vakarinės Jordano pakrantės likimas tebėra neaiškus. Kaikurie Izraelio politikai kalba •--------------------------------------apie šios teritorijos neutraliza dintų partizanų žinioje esančią
vimą, kaimų - tvirtovių įkūrimą pasienio teritoriją, naudojamą
su žydų įgulomis, kiti ir* šią sri infiltracijai į Izraelį, bet ne
tį norėtų prijungti prie Izraelio. leistų partizanams turėti savo
Tokiu atveju Izraelis turėtų apie bazių kitose Libano vietovėse.
4.200.000 gyventojų, kurių 2.- Palestinos partizanų vadas Y.
300.000 būrų žydai ir 1.300.000 Arafatas reikalauja nubausti
arabų. Kadangi arabų prieaug kautynėms prieš partizanus va
lis yra tris kartus didesnis už dovavusius Libano kariuomenės
žydų, ateityje žydai galėtų tap karininkus ir duoti pilną laisvę
ti Izraelio gyventojų mažuma, partizanams Libano teritorijo
šiam pavojui atsvaros tektų j ieš je. Incidentui užbaigti derybų
koti sustiprintoje žydų imigraci centru tapo Kairas, kur prez.
joje Izraelin. Premjeres G. Meir G. A. Nasseris nejuokais yra su
sprendimo laukia dabartiniai sirūpinęs dėl Izraelio galimo įsi
įvykiai Libane. Izraelis negali kišimo.
šio krašto atiduoti Sirijos įta
Pusantro mėnesio Italijoje
kai. Jeigu pilietinio karo per vyksta demonstracijos ir nuola
galė pakryptų į Sirijos remiamų tiniai 24 valandų darbininkų,
partizanų pusę, Izraeliui grei paštininkų, geležinkeliečių strei
čiausiai tektų okupuoti Libaną kai. Pisos mieste 47-tosios fa
ir šiuo žygiu* pradėti naują ka šizmo metinės buvo atžymėtos
rą su arabais.
fašistų ir kairiojo sparno de
V. Vokietijos naujasis kanc monstrantų grumtynėmis, kurių
leris W. Brandtas pirmąją kalbą metu žuvo vienas asmuo, o su
parlamente skyrė vidaus ir už žeistų buvo daugiau kaip 100.
sienio reikalams. Jis atsisakė su Vyriausybė, žadėjo imtis griež
teikti diplomatinį pripažinimą tų priemonių demokratijai sau
R. Vokietijai, bet siūlė glaudes goti prieš dešiniuosius ir kai
nį bendradarbiavimą ir žadėjo riuosius radikalus. Kairieji stu
sustabdyti įtakos varžybas užsie dentai aštresnius susidūrimus su
nio kraštuosi. Nuo 1949 m. V. policija turėjo Romoje ir Bo
Vokietija yra išleidusi bilijonus logna mieste.
markių Azijoje, Afrikoje ir P.
Australijos parlamento rinki
Amerikoje įvairioms pašalpoms, mus nežymia balsų dauguma lai
kurių pagrindinis tikslas buvo mėjo premjero J. Gortono libe
finansinėmis priemonėmis pri ralų ir krašto partijos koalicija.
versti tų kontinentų valstybes Opozicinė darbiečių partija 125
vengti prekybinių ir kultūrinių vietų parlamente atstovų skai
ryšių su R. Vokietija. W. Brand čių padidino iki 56, pozicija tu
tas taipgi pabrėžė, kad jo vy rės tik 62 atstovus. Rezultatai
riausybė nori pasirašyti abipu gali pasikeisti, nes daugelyje
sę nepuolimo sutartį su Sovietų vietovių teks perskaičiuoti bal
Sąjunga, užmegzti diplomatinius sus. Premjero J. Gortono popu
ryšius su Lenkija ir Čekoslova liarumą sumenkino amerikie
kija. Atrodo, jis yra linkęs pri čiams P. Vietname teikiama 8.pažinti Oderio-Neissės sieną ir 000 australų karių parama. Dar
oficialiai atšaukti 1938 m. Miun biečių vadas G. Whitlam rinki
cheno paktą, kurio Čekoslovaki miniame vajuje žadėjo atitrauk
ja ir šiandien nėra užmiršusi. ti australų karius iš P. Vietna
Pirmuoju žingsniu šia kryptimi mo. Krizę sustiprino valstybinio
tenka laikyti V. Vokietijos nuta planavimo ministerio D. Fair
rimą sumokėti $2.570.000 kom- bairn atsistatydinimas ir libera
pensacijos už nacių eksperimen- lų veikėjo K. Cairns viešas pa
tus su čekoslovakais koncentra- reiškimas, kad jis nesutiks įsi
cinėse stovyklose, ši suma bus jungti į premjero J. Gortono iniperduota Čekoslovakijos finan nisterių kabinetą.
sų ministerijai.
Prancūzijoje buvo suimti šeši
Čekoslovakijos vadų viešnagė Rumunijos šnipai — 4 prancū
Maskvoje baigėsi visiška kapitu zai, austras ir rumunas. Trim
liacija. Premjeras O. černikas, rumunų diplomatam buvo įsaky
prez. L. Svoboda ir partijos va ta grįžti Rumunijon. Į špionažą
das G. Husakas pasirašė sutar buvo įveltas ir buvęs karo avia
tį, kuri Čekoslovakiją padarys cijos naikintuvo pilotas pik. J.
Maskvos ekonomine kolonija. de la Salle, iššokęs pro langą
Jie įsipareigojo laikytis sovietų ir nusižudęs, kai jo atėjo suimti
peršamo centrinio planavimo, saugumo karininkai. Galimas da
atsisakyti betkokių reformų, lykas, su špionažu yra susijęs
ekonominius planus ruošti pa Prancūzijos krašto apsaugos sek
sitarimuose su sovietų atsto retoriato R. Europos skyriaus
vais. Sovietų Sąjunga žadėjo vado pik. Itn. Ch. de Beaumont
tiekti daugiau žaliavų, parūpin d’Apzac žuvimas automobilio ne
ti elektroninių skaitytuvų ir ato laimėje Rumunijoje. Šnipų su
minių elektros jėgainių. Kitais ėmimas gali pakenkti Rumuni
žodžiais tariant, menkos vertės jos ir Prancūzijos santykiams,
sovietų gaminiai bus siunčiami kuriuos abu kraštai stengėsi ge
čekoslovakijon, o augštos koky rinti.
bės čekoslovakų gaminiai, nu
Britanijas darbiečius sukrėtė
pirkti už beverčius rublius, bus penkių perrinkimų į parlamentą
išvežami į Sovietų Sąjungą. rezultatai. Premjero H. WilsoKongreso rūmuose Maskvoje no partija šiose darbiečių tvir
įvykusiame sovietų-čekoslovaku tovėmis
laikomomose vietovėse
draugystės posėdyje G. Husakas vieną vietą
užleisti kon
sovietinę krašto okupaciją pava servatoriams.turėjo
Stebėtojai konsta
dino broliška parama kovoje tuoja 13% rinkėjų
į kon
prieš kontrrevoliucionierius, servatorius. Jeiguposūkį
tokio padi
oportunistus ir jų globėjus už dėjusio posūkio konservatoriai
sienyje. Grįžęs Prahon, jis ragi susilauktų visuotiniuose rinki
no čekoslovakus sudaryti tokias muose, jiems tektų neįtikėtina
sąlygas sovietų kariams, kad jie 200 atstovų dauguma parla
jaustųsi kaip namie, ir nevadin mente.
ti jų okupantais.
Varšuvos Sąjungos užsienio
Libano prez. Ch. Helou, prem reikalų
ministerial Prahoje ati
jeras R. Karami ir kariuomenės tarė Europos
konfe
vadas gen. E. Bustany kovas su renciją, siūlomasaugumo
sušaukti Helsin
partizanais nori užbaigti kom kyje 1970 m. pirmajame
pusme
promisine sutartimi, kuri padi tyje. Jos tikslas — pasirašyti
sutarti, smerkiančią jėgos pa
nigų Vienybės atstovas ex offi naudojimą tarp Europos valscio mons. dr. J. Tadarauskas. tvbių ir skatinančia ekonomi
kun. P. Ažubalis, kun. dr. F. nius. mokslinius bei politinius
Jucevičius, kun. Pr. Gaida, se rvšius tarp Varšuvos Sąjungos
suo Igne Marijošiūtė, A. Kuolie ir Atlanto Sąjungos kraštu. Pa
nė, A. Ramanauskienė, dr. Pet grindine kliūtimi tokiai konfe
ras Lukoševičius. J. Pleinys. C. rencijai lig šiol buvo JAV išjun
Senkevičius. Kitame posėdyje gimas. Prahoje buvo nutarta Eu
numatomas svarstyti veiklos pla ropos saugumo konferencijoje
nas. Bvs.
leisti dalyvauti JAV ir Kanadai.
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Muzėjaus reikalu
Pirmininkaujant jauno sios
kartos atstovui A. Nausėdui, dis
kusijos dėl centro pareigūnų
pranešimų vyko sklandžiai, nors
ir palietė kaikuriuos opius klau
simus.
Ryšium su krašto valdybos
pirmininko ir kultūros komisi
jos pirmininkų pranešimais bu
vo kelta abejonė, ar ne perdaug
dėmesio skiriama Kanados vals
tybinio muzėjaus Otavoje reika
lams. Po eilės pasisakymų suva
žiavimas labai didele dauguma
rado, kad tai labai svarbus rei
kalas, ir pritarė krašto valdybos
pastangoms. Kartu nutarta pa
dėkoti visiems, kurie dirbo ir te
bedirba eksponatų ir dainų rin
kimo darbą. Administraciniuose
reikaluose nutarta visai sumažė
jusias Lethbridge ir Pembroke
apylinkes paversti seniūnijomis,
pirmąją priskiriant prie Kalgarįo, antrąją — prie Otavos apy
linkių.
Švietimas ir šeima
Posėdyje dalyvavęs KLB ta
rybos narys ir PLB švietimo ta
rybos pirm. A. Rinkūnas diskusi
jose iškėlė mintį, kad šeimų rei
kaluose pagrindinis vaidmuo pri
klauso apylinkėms. Deja, apy
linkių iniciatyvos, kad ir po pa
kartotinių raginimų, nesusilauk
ta. Iš centro, šalia raginimų,
šiais metais padaryti du šeimas
liečią dalykai: pradedamas leisti
spaustuvėje spausdintas jperiodinis “Švietimo Gairių” žurnalas
su šeimos skyriumi ir išleidžia
mas V. čižiūno naujai paruoštas
veikalas “Šeima Pasaulio Lietu
vių Bendruomenėje”
Jaunimo kongresas
Po ilgesnių diskusijų daugu
mas pritarė Pasaulio Lietuvių
B-nės valdybos pirm. St. Barzduko kompromisiniam pasiūly
mui — padalinti kongreso pro
gramą ir ruošimą tarp JAV ir
Kanados Bendruomenių, vienur
rengiant akademinę dalį, kitur
— stovyklą. Pageidauta, kad
jaunimo kongrese nebūtų per
daug leidžiamasi į politinius rei
kalus, paliekant tai daugiau vy
resniųjų institucijoms. Taip pat
pageidauta, kad kongreso rengi
me bei eigoje pagrindini vaid
menį, turėtų jaunesnieji, o ne
“nunokę jaunuoliai”, kaip kad
save vadindavo ir a.a. J. Bačiūnas._________ _
Atpiginti leidinį
Iš politinio komiteto pagei
dauta. kad jis savo veikloje iš
eitų į “platesnius vandenis”,
ypač i angliškąjį antikomunisti
nį judėjimą.
* Konstatuota, kad Kanados
šimtmečio lietuvių leidinio išlai
dos, apie $13.000, jau yra apmo

kėtos. Nutarta leidinio kainą
kiek atpiginti, o taip pat, pagal
prašymus, duoti apylinkėms ne
mokamai, kad įteiktų kitatau
čiams. Apskritai, nusistatyta ne
skubinti šiuo leidiniu “atsikra
tyti”, nes tai nesenstanti me
džiaga.
Baltiečių Federacijos pirmi
ninko pranešimo pradžioje atsi
stojimu pagerbti šiemet mirę du
žymūs veikėjai ir nuoširdūs lie
tuvių draugai — estų konsulas
Johannes Marcus ir* Kanados
Latvių Bendruomenės pirminin
kas Janis Niedra.
Bus naujos taisyklės
Po skanių pietų, kuriuos,
kaip ir kitas vaišes, parūpino
Toronto apylinkės valdyba, iš
klausyta mandatų komisijos pra
nešimo, pagal kurį šiame suva
žiavime dalyvavo: 22 rinktieji
atstovai, 10 apylinkių pirminin
kų, krašto valdybos nariai, vie
nas garbės teismo narys, iš vi
so 36 balso teisę turintieji at
stovai — pilnas kvorumas.
Posėdžiui pirmininkaujant A.
Kuolui, plačiau sustota prie
krašto tarybos rinkimo taisyk
lių keitimo projekto. Pereitoje
sesijoje sudarytoji speciali ko
misija iš K. Barono (Hamilto
nas), E. Daniliūno (Londonas) ir
J. R. Simanavičiaus (Torontas)
pateikė paruoštą projektą, pa
gal kurį vietoje balsavimo už
vieną sąrašą visai Kanadai būtų
balsuojama trylikoje apygardų
nagai atskirus apygardų sąrašus^
Po ilgesnių svarstymų balsavi
mo keliu atsisakyta nuo dabar
tinės sistemos, bet nuomonės pa
sidalino dėl balsavimo apygardo
mis ar apylinkėmis. Pagaliau
nusistatyta balsuoti rinkiminė
mis apylinkėmis, pagal reikalą
kelias mažas apylinkes sujun
giant į vieną rinkiminę apylin
kę. Taip nutarus, teko padidin
ti krašto tarybos rinktųjų na
rių skaičių iš 30 i 50. Apylinkių
pirmininkų, krašto valdybos ir
garbės teismo narių pozicija ne
keičiama. Turint galvoje val
džios nuostatus, kad statutas gali
būti keičiamas tik specialiame
krašto tarvbos posėdyje, nutar
ta tokį oficialu posėdi šaukti
kitų metų tarybos sesijos pro
ga-'
Lietuvių Dienos klausimas bu
vo iš anksto paruoštas, tad ilgų
svarstymų nebebuvo reikalin
gas. Sekančių, t.y. 1970 metų,
Kanados Lietuvių Dienos rengi
mą nutarta pavesti Londono
apylinkei. Toji Diena įvyks Lon
done tų metų Padėkos Dienos
savaitgalyje.
Darbingas ir sklandus suva
žiavimas baigtas rezoliucijų pri
ėmimu, kurios bus skelbiamos
atskirai. G. A. R.
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Atkaklesnis nei priespauda
Ukrainiečio teisininko desperatiška kova sovietinėje koncentracijos stovykloje

Toronto dienraščio “The Te
legram” bendradarbis Peter
Worthington, dvejus metus bu
vęs korespondentu Maskvoj, pa
grindinį dėmesį dabar skiria
Sovietų Sąjungos problemoms,
santykiams su laisvuoju Vakarų
pasauliu, laisvės kovotojams so
vietų koncentracinėse stovyklo
se. Spalio 4 d. laidoje jis pri
minė skaitytojams visų užmirš
tą ukrainietį teisininką Volodimirą Horbovy, 23-čius metus
kenčiantį kalinio dalią Sovietų
Sąjungoje.
Kaltinamųjų gynėjas
Volodomiras Horbovy, gimęs
prieš 72 metus dabartinėje va
karinėje Ukrainos dalyje, kurią
anksčiau valdė Lenkija, yra uk
rainietis nacionalistas, I D. ka
ro metais kovojęs Austrijos ar
mijoje ir 1918 metais įstojęs į
nepriklausomybę pasiskelbusios
Ukrainos kariuomenę. Bolševi
kams užgniaužus ukrainiečių
laisvės sąjūdį, V. Horbovy stu
dijavo teisę Vienoje ir Prahoje,
kur 1928 m. gavo teisininko di
plomą garsiajame Karolio uni
versitete. Advokatūra jis vertėsi
Lenkijoje, gindamas teismuose
ukrainiečių veikėjus. Jo žymiau
siu klientu 1935 m. buvo ukrai
niečių vadas Steponas Bandera,
kurį 1957 m, V. Vokietijoje nu
žudė sovietų KGB agentas Bog
danas Stašihskis. Lenkijos vy
riausybė 1938 m. advokatą V.
Horbovy uždarė į kalėjimą už
ryšius su ukrainiečių pogrin
džiu.

Teisėjas ir kalinys
Iš kalėjimo V. Horbory buvo
išleistas Vokietijos ir Lenkijos
karo metu. Jo laukė teisėjo vie
ta, kurią jis užėmė, atnaujinęs
ryšius su pogrindžiu, šį kartą
veikusiu prieš vokiečius. Gesta
po agentai netruko išaiškinti jo
dvilypį žaidimą. Nacių koncent
racijos stovykloje V.* Horbovy
susirgo džiova, kuri ir šiandien
nėra pilnai išgydyta. Pokaryje
jis buvo Čekoslovakijos vyriau
sybės tarnautoju. Vėliau Lenki
ja pareikalavo išduoti jį už ta
riamus nusikaltimus karo me
tais. Lenkų teismas, nerasdamas
įrodomos medžiagos, buvo pri
verstas V. Horbovy išteisinti, ta
čiau Lenkijos vyriausybė jį per
davė sovietams. Sovietinėje Sta
lino ir Berijos sistemoje teismai
tada buvo laikomi bereikalinga
prabanga. Be jokio teismo V.
Horbovy buvo pasmerktas kalėti
koncentracinėje stovykloje 25
metus už “tėvynės išdavimą”,
nors jam niekada nėra tekę būti
Sovietų Sąjungos piliečiu. Toks
kaltinimas pažeidžia teisingumą.

Laiškas “Pravdai”

Pernai V. Horbovy pasiuntė
protesto raštą “Pravdos” redak
cijai, kuri, žinoma, jo nesitei
kė paskelbti. Šio rašto kopija
yra pasiekusi Torontą. P. Wor
thington cituoja jos ištrauką:
“Dėl įrodomos medžiagos trūku
mo man nebuvo surengtas teis
mas. Vidaus reikalų ministerio
įsakymu buvau pasmerktas kalė
ti 25 metus priverstinio darbo
stovykloje. Taigi, mano kaltę
“įrodė” slaptosios policijos ad
ministracinis potvarkis. Jau 20
metų esu praleidęs kalėjime be
jokio teismo, oficialaus bausmės
paskelbimo ir galimybės įrodyti
savo nekaltumą. Niekada nesu
padaręs nusikaltimo. Mano vie
nintelė klaida buvo pasitikėji
mas sovietine propaganda. Tik
rovė išryškina sovietų pareigū
nų apgaulingus metodus. Teisės
pažeidimas ir piktnaudojimas
yra neatskiriama sovietinio reži
mo dalis.”
Naujų žinių apie V. Horbovy
likimą P. Worthingtonui sutei
kė britas mokytojas Gerald
Brooke, neseniai iškeistas į bri
tų kalintus Aprietų šnipus Pe
ter ir HeleBkroger. Pasirodo,
sovietai ukJHmetį laisvės kovo
toją V. Horrovy laiko pilietybės
neturinčiu asmeniu. Jis uždary
tas užsieniečiams skirtoje kon
centracinėje stovykloje, kurioje
teko kalėti ir G. Brooke. Pasta
rojo teigimu, V. Horbovy yra
sąmoningai atskirtas nuo ukrai
niečių kaįinių, nes jis ir šian
dien, nepaisant amžiaus naštos
ir palūžusios sveikatos, yra bekompromisinis laisvės kovoto
jas, turintis didelės įtakos po
litiniams kaliniams ukrainie
čiams.
Jaunieji ukrainiečiai
Jaunoji ukrainiečių karta
skelbia kovą sovietų režimui, ci
tuodama konstitucijos ir‘Leni
no principų laužymą. Jie nori,
kad padaryti nusikaltimai įstaty
mam būtų atitaisyti, bet nerei
kalauja nepriklausomybės Uk
rainai. Jiems atrodo, jog įsta
tymų laikymasis užtikrins Uk
rainai priklausančią vietą sovie
tinėje sistemoje, šis metodas
yra neparankus sovietiniam re
žimui, nes teismuose išryškėja
nesiskaitymas su įstatymų para
grafais. V. Horbovy, sovietinį
gyvenimą pažinęs tik už kon
centracinės sttfc’yklos spygliuotų
vielų užtvaros, negaišta laiko
su Lenino citatomis ir Stalino
propagandos reikalams parūpin
ta konstitucija. Jis laikosi tie
sioginio puolimo senųjų meto
dų ir siekia atramos užsienyje.
Pastaruoju metu V. Horbovy

mėgino išsiųsti peticiją V. Vo
kietijos vyriausybei, reikalauda
mas kompensacijos už nacių sto
vyklose gautą džiovą. Sovietinė
užsieniečių stovyklos administ
racija, aišku, tokios peticijos ne
sutiko priimti ir perduoti vokie
čiams.
Nesulauks laisvės?
Didžiausias V. Horbovy troš
kimas — pamatyti savo sūnų.
Britanijon grįžusio G. Brooke
nuomone, ši viltis greičiausiai
nebus įgyvendinta, nors ukrai
niečių laisvės kovotojui V. Hor
bovy kalėti liko tik pora metų.
Sovietai tikisi, kad jis neišgy
vens iki bausmės užbaigos. O jei
gu jo gyvenimo ryžtas pasirody
tų patvaresnis už palūžusią svei
katą, bausmę lengvai galima
pratęsti tokiais naujais kaltini
mais, kaip pvz. antisovietinė
veikla koncentracinėje stovyk
loje. Kadangi V. Horbovy ka
lėti buvo pasmerktas be teismo,
jo išleidimas laisvėn sukompro
mituotų sovietinį “teisingumą”.
Jei V. Horbovy netyli už spyg
liuotų vielų, juo labiau netylės
laisvėje. Kadangi jis nėra Sovie
tų Sąjungos plietis, atlikęs baus
mę, turėtų būti išleistas užsienin
— Lenkijon arba čekoslovakijon.
Advokatų užmojis
Kanados ir JAV advokatų
draugijos yra protestavusios
prieš V. Horbovy nelegalų įkali
nimą, bet sovietų kompartija Į
šį protestą nesiteikė reaguoti.
Naują protesto raštą dabar ruo
šia tarptautinė organizacija
“Amnesty International” Lon
done, Britanijoje. Ji skelbiasi
kovojanti už teisingumo princi
pų atstatymą visame pasaulyje
ir kartais yra pasiekusi laimėji
mų. Jos prašymas greičiausiai
atšidauš į kurčias L. Brežnevo
ir A. Kosygino ausis jau vien
dėlto, kad sovietinė sistema nie
kada neprisipažįsta padary
tų klaidų. Nuvertinimo susilau
kė Stalinas, mirties bausmės —
Beriją, kurių siautėjimo metais
be teismo ir be kaltės įrodymo
V. Horbovy buvo uždarytas kon
centracinėj stovykloj, bet kom
partijos vadai savąjį komunizmą
laiko neklaidinga dogma. V.
Horbovy yra maža kliūtis pro
pagandiniame sovietinio komu
nizmo mechanizme. Komparti
jos smagračiams nerūpi tokios
kliūtys, kurių beveik neįstengia
pastebėti užsieniečio akis. Vaka
ru pasaulio naujosios kairės kūt
vėlos rengia demonstracijas ko
munizmo naudai, kai tuo tarpu
koncentracinėse komunistų sto
vyklose mirties laukia nekalti
žmonės. V. Kst.
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VYTAUTUI PLAČIAKIUI mirus,

I

žmoną VALĘ ir sūnų LEONARDĄ nuoširdžiai
užjaučiame —

Brunardas, Eleonora, Violeta Mockevičiai

Reiškiu gilią užuojautą ANTANUI BLIŪDŽIUI,

Lietuvoje mirus jo dukrelei IRUTEI —
A. Žulys

Liūdinčią skautininkę sesę GVILDĮENE, jos TEVELIU!
mirus, nuoširdžiai užjaučiame —
Delhi Birutės draugovės
skautės

Šių metų spalio 2 d., po automobilio nelaimės (rugsėjo
7 d.), EDUARDUI BUIVIDUI Barrie, Ont., ligoninėje
mirus, nuoširdžiai dėkoju visiems bičiuliams už gėles,
velionies lankymą laidotuvių namuose, dalyvavimą
laidotuvėse ir visą parodytą nuoširdumą.
Visiems dėkinga —
t

Doreen Chandler (Miss)

LAISVĖS KOVA IR KONCERTAI
Ryšium su Bostone ir Čikagoje
rengiamais pavergtos Lietuvos meni
ninkų koncertais VLIKas pareiškia:
“Abejonės negali būti, kad pirmi
nė šių koncertų iniciatyva ateina
iš Lietuvos okupanto. Pagrindinis jo
su šiais koncertais siejamas tikslas
yra ne lietuviškos kultūros puoselė
jimas, bet politinė klasta, nes pir
muoju atveju nebūtų suprantamas
jau dvidešimt su viršum metų vyk
domas žiaurus lietuvių tautos genoci
das.
Sovietinių pareigūnų tikslas lietu
vių išeivijos atžvilgiu aiškus: ją su
skaldyti ir sunaikinti kaip veiksmin
gą Lietuvos laisvės šauklį, sutaikyti
išeiviją su esama Lietuvoje okupaci
ne padėtimi, kad pagaliau okupantas
galėtų skelbti pasauliui, jog lietu
viai esame patenkinti, jog Lietuvos
užgrobimo nepripažinimas be pa
grindo.
Lietuvos priešai, siekdami paslėp
ti savo politinius tikslus, sąmoningai
kreipia lietuvių dėmesį Į kultūrinę
pusę. Dėlto jie barsto mums lietuvių

tautosakos ir kultūros trupinius. Mes
žinome, kad Lietuvos menininkais
bei operos solistais galėtų didžiuotis
betkas. Suprantamas mums ir Lietu
vos menininkų noras pamatyti Va
karų pasaulį. Kiekvienas lietuvis as
meniškai mums būtų mielas svečias.
Tačiau už meno trupinius, nors jie
mums ir labai brangūs, negalime ir
neturime teisės pamiršti ar išsižadėti
Lietuvos laisvės idėjos.
Šitokių viešų koncertų rengėjai
gali nesąmoningai virsti klastingos
okupanto veiklos talkininkais. Tokio
pavojaus reikia vengti, juo labiau,
kad ne vien tik vieši koncertai le
mia meno kūrybą ir tautinės sąmo
nės išlaikymą. Kiekvieno lietuvio in
dividualios pastangos yra tautos kul
tūros ir žmonių gerovės laidas, šia
proga kviečiame laisvojo pasaulio
lietuvius jieškoti asmeninių ryšių ir
juos stiprinti su pavergtais lietu
viais.
VYRIAUSIAS LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETAS
Niujorkas, 1969 m. spalio 27 d.

RAUDONOJI LYDIJA
Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 77 užrašai
Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Siautėjimas baliuje
Marienbade gana dažnai susi
tikdavau su filmų režisorium
Paul Perlmannu. Jis manimi
pasitikėdavo ir gana atvirai ir
realiai kalbėdavo apie komunis
tinę santvarką, jos neteisybes,
žiaurumus, terorą. Tačiau prieš
jį savo pranešimuose nieko ne
rašiau. Kažkodėl nenorėjau jam
pakenkti. Kartą Paulius įteikė
man bilietą į vieną balių-vakarą. Įdomu, kad tie, kurie turėjo
laimės į tą balių patekti, niekad
nesitikėjo, kad Marienbadas ap
suptas didžiausių ir žiauriausių
kalėjimų bei koncentracijos
stovyklų grandine.
Tame baliuje vyravo karališ
koji prabanga, čia visi nusigėrę
siautėjo iki beprotybės, čia bu
vo visko, ko gal ir karaliai ne
turėjo. Valgėme kaviarą, gėrė
me geriausią prancūzišką šam
paną ir likerius. Čia buvo vis
kas, viskas, ko troško ištvirkęs
žmogus.
Orgijų namuose
Liepos vidury susipažinau su
žymios filmų artistės dukra Ma
rija Kubisova. Ji pasikvietė ma
ne į savo motinos namus Koenigswarto gatvėje, į vakarus
nuo Marienbado, kur praleidau
dvi dienas, šiame name buvo
daug dalykų, apie kuriuos pa
prastas žmogus net nėra girdė
jęs. net pagalvoti nedrįstų. Čia
orgijų ir siautėjimo — iki pa
mišimo. Ir visdėlto visa tai tar
navo tik priedangai. Orgijomis
buvo maskuojamas tikrasis tam
tikros grupės žmonių tikslas.
Jau po vienos dienos aš viską
supratau — pajutau tikrovę. Ma
rija buvo tikroji didvyrė. Koenigswart — juk visai Vakarų
Vokietijos pasieny — gal tik dū
kilometrai. Tas kaimo namas —
paskutinė stotis arba tramplynas, nuo kurio šokama į laisvę.
Kai pažiūri pro žiūronus, aiškiai
matai ne tik spygliuotomis vie
lomis apnarpliotą pasienio lau
ką, bet ir pasienio sargybinių
pasikeitimą, šis nelegalus sie

nos perėjimo punktas be jokių
kliūčių veikė jau dveji metai.
Mintis pabėgti
Tie žmonės, kurie norėjo pa
sprukti į Vakarus, o kartu ir į
laisvę, užmegzdavo ryšį su Mari
ja Prahoje. Pabėgimas buvo pa
prastai, organizuojamas vasarą.
Užmaskuoti tikrovei buvo kvie
čiami žymūs komunistai.
Kai paklausiau Mariją, ar ji
negalėtų ir man padėti pabėgti
į Vakarus, ji, giliai į mane pa
žiūrėjusi, atsakė teigiamai, bet
priminė, jog negreičiau kaip de
šimties dienų laikotarpyje. Gru
pės negali būti didesnės kaip
dešimt žmonių. Vadovas turi sa
vo taktiką ir strategiją: jis ne
perkalbamas. Mano atveju bi
lietas į laisvę kainuotų 400 ame
rikinių dolerių. Kaina nevieno
da. Savo laiku buvę žymūs ir
turtingi žmonės už laisvę moka
kur kas daugiau. Marija paga
liau dar pridūrė, jog po šešių
savaičių ji pati irgi pabėgs į
Vakarus. Po to vadovas irgi ten
pasiliks. Vargu kam vėliau be
pavyks perbėgti i laisvę. Yra ži
nių, kad visa pasienio sritis bus
paversta minų lauku.
Tas sienos perėjimo vadovas
niekad nenakvodavo savo na
muose. Jis miegodavo mažame
namelyje, apie kilometrą nuo
savojo. Kodėl jis tai darė, man
nebuvo suprantama. Savo pabė
gimo teorijos padaryti tikrove
negalėjau be dešimties dienų
laikotarpio. Nieko čia, be Mari
jos ir jos dukters, nepažinojau.
Draugystė su majoru
Ką aš veikiau ir kaip leidau
laiką? Jau kelios dienos, kai už
simezgė tarp manęs ir majoro
Gregoriaus Zalenkos gana nuo
širdus romanas. Savo laiku jis
tarnavo Čekoslovakijos karo
aviacijoj lakūnu, bet 1950 m.
buvo atleistas, šiuo metu jis dir
bo vertėju pas režisorių Paulių
Perimanną.
Kai jis ėmė manim pasitikėti,
pradėjo daugiau pasakoti apie
save. Jis skirstė savo gyvenimą
į “mes” ir “jie”. Aišku, kad ko

munistinė santvarka, Saugumas
ir komunistai buvo “jie”. Nuo
1950 m. MVD sekimo varžtai jonepaleidžia. ’’Bet, ačiū Dievui,
padoriojo Pauliaus dėka aš vis
dar laisvas”. Kartą, saulės spin
duliams išsklaidžius visus debe
sis, oras buvo virbančiai šiltas.
Medžiai žaliavo, gėlės žydėjo, vi
sa, kas gyva, krutėjo ir gyveno,
čiulbėjo paukščiai. Visur buvo
daug šviesos ir džiaugsmo. Prieš
veidrodį pasisukinėjusi vėl įsiti
kinau, jog esu tikrai graži. Ma
no rausvi plaukai vilnijo ir sie
kė kaklą. Akys degė aistros ug
nelėmis. Aš taip norėjau gy
venti.
Intymus pokalbis
Su majoru kartu pavalgę, iš
ėjome gamtos grožiu pasigėrėti,
pasivaikščioti, pasikalbėti. Jis
šiandien buvo labai švelnus ir
geras. Jaučiau, kad jis pasiilgęs
moters. Grįždami į viešbuti, kal
bėjome apie šį bei tą. Pajutau
savo širdyje tam majorui šiltą
jausmą. Ėmiau juo pasitikėti.
Panorau jam kaiką iš savo gyve
nimo papasakoti. Neturėjau
draugų — niekam negalėjau sa
vo sielos gelmių atverti. Visad
buvau vieniša, išskyrus Gordono
laikotarpį. Pradėjau pasakoti
apie save, kažkodėl ėmiau save
kaltinti, bet majoras mane nu
traukė: “Aš skirstau ir kaltinu
moteris tik pagal būdą, bet jo
kiu būdu ne pagal dorovingumą
ar seksą. Iš viso, jeigu moteris
yra gera meilužė, juo geriau”.
Numojo ranka ir tyliai, žemu
bosu tęsė toliau: “Geros ir blo
gos moterys — tai plati ir neiš
semiama tema. Aš pažįstu nema
žai nadorių moterų, bet jos ne
patikimos ir neištikimos, ypač
savo vyrui. Jos net už Judo gra
šius ji išduos ir parduos. Taip
gi turiu ir turėjau praeity daug
pažįstamų, taip vadinamų pros
titučių. tačiau jos iki savęs išsi
žadėjimo pasiaukodavo mažai
nažistamam vyrui. Jos daugeli
MVD gaudomų ir sekamų politi
nių pabėgėlių drfco slapstyti
pas save, nors už tai jom grėsė
sunki kalėjimo bausmė. Bet...

Patarimų tarnyba "Tėv^kės Žiburių9 skaitytojams, bendradarbiai
jant su dienraščio “The Telegram99 Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ" redakciją įvairiais klausimais, į
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ".
Aš turiu 8 akrų žemės sklypą Paris miesto ribose, čia yra ir ma
no gyvenamasis namas. Sklypas man sudaro sunkumų, nes reikia žolę
pjauti ir t. t., o man jau senatvė, todėl noriu šešis akrus parduoti, o
sau pasilikti du akrus prie savo namo. Yra pirkėjų, bet įstaiga, kuri
duoda leidimus statybai, pasakė, kad neleis čia statyti kito namo, nes
nori, kad šis miestas plėstųsi kitoje pusėje Grand upės. Dėlto pirkė
jai nenori pirkti. Buvo atvykęs planavimo sekretorius, sklypą apžiū
rėjo ir pasakė, kad reikia atsiklausti centro įstaigos Toronte. Laikas
bėga ir šitokia padėtis mane vargina jau nuo praeitų metų ir niekaip
nesulaukiu tikro atsakymo. Klevelis
Į Jūsų klausimą gautas atsakymas iš Paris Ont., savivaldybės įstai
gos raštinės vedėjo Wm. J. Hagget. Rašte sakoma, kad rūpimu klau
simu Jūs nesate kreipęsis į miesto savivaldybės raštinę (Clerk’s office)
ir apie tai nieko nežino Committee of Adjustement. Taigi, patartina
Jums kreiptis į nurodytas įstaigas.

KANADOS LIETUVIU FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:
339. Braziukaitis, Al.
S1C0
340. Alšėnas, Pranys
100
341. Jagėla, Stasys
100
342. Z. (Toronto)
100
343. Barščiausko, J. atm.
100
Zelba, S.
50
Pirmieji trys yra žinomi torontiečiai. Juozas Barščiauskas mirė 1949
m.; ūkininkas, kooperatyvų steigė
jas. Jo atminimui įnašą aukojo žen
tas — buv. KLF tarybos pirm. V.
Ignaitis. — §.m. spalio 25 d. įvyko
Fondo tarybos posėdis. Paskirstytas
pelnas lietuvių mokykloms ir orga
nizacijoms — $2200. Paskirstymą
atliko komisija — kun. P. Ažubalis,
K. Aperavičius ir A. Sakus. Taryba
nieko nekeitė, tik papildė dar $200.
Detalus paskirstymas bus paskelbtas
atskirai. — Taryba rado, kad Fondo
vajus šiais metais eina silpnokai
(gauta įnašų $6036; iš viso Fonde —
$53.878 inašu ir $2698 palūkanų; iš-

nevisos jos irgi geros”.
Kai pasitaikė gera proga, aš
jį su meile, moteriška šilima ap
kabinau ir pabučiavau. Man pa
tiko, kad jis daug teisybės pasa
kė, nes suprato žmones ir buvo
gilus psichologas — gyvenimą
ir komunistinį režimą pažinęs
žmogus.
(Bus daugiau)

leista — $281). Taryba navedė ižd.
P. Lėliui vėl rūpintis Fondo vajumi,
iš kurio jis buvo pas;traukes. Au
kas bei įnašus siųsti: P. Lelis, 325
Seaton St. Toronto 2, Ont, arba įmo
kėti lietuvių bankeliuose. KLF inf.

'T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$15: Antanas Krakauskas; $10:
J. Labenskas: $6: V. Dobilas;
$5: I. Slabšinskas, V. Petruškevi
čienė, E. Narbutaitė; rėmėjo prenu
meratas po $10: už dvejus metus —
J. Tumosa, už vienerius metus — M.
žėkienė, V. Mickus, dr. J. Mališka,
J. Leonienė, Irena Ehlers, dr. A.
Šidlauskaitė, P. Laaukevičius, H. Jasinskas, S. Ignatavičius. O. Trečio
kas, V. Stanislovaitis; $4: V. Norvilaitė. V, Kerutis, S. Latviūnas, A.
Jonkutė, J. Leiberis, J. Stinson, Z.
Šukienė, P. Jakubauskas, J. Adomai
tis: $3: B. Andrašiūnas, V. Andnilionis, St Stonis, P. Ožalas, J. Tomas;
$2: J. Maciūnas, A. Pavilonis, J.
Adomėnas, E. Narbutaitė, B. Kondratas, J. Steponas, J. šepetys, N. N„
kun. A. Petraitis. S. Vaštokas; $1.25:
V. Karauskas; $1: P. Kranauskas. V.
Petkevičius. P. Pajaujis. Z. Styga, P.
Simutis, V. Mikuckas, K. Butienė J.
Butkus, V. Gulbinas. J. Baužys, M.
šostakas. Ačiū visiems rėmėjams.

Jaunimo ansamblio darbai ir planai
Toronto jaunųjų ansamblis "Birbynė", lituanistinis seminaras ir Montrealio "Gintaras" rengia
bendrų koncertų • Stengiamasi įsigyti daugiau muzikos instrumentų

''Tėvynės Garsų" radijo programos Klevelande pradininkai, dalyvavę dvidešimtmečio paminėjime
š. m. spalio 12 d. Iš kairės: A. Mikulskis, J. P. Nasvytis, J. Stempužis, M. Lenkauskienė, K. P.
Šukys. Trūksta B. Augino. Visi, išskyrus vėliau Įsijungusią M. Lenkauskienę, darbą pradėjo prieš
20 metų
Nuotr. J. Garlos

Tiltas nuo Adrijos iki Baltijos
Slovėnas rašo Lietuvos, Latvijos ir Estijos istoriją

Viename Vakarų Vokietijos
kultūrininkų kongrese susipaži
nau su vienu slovėnu, kuris,
stambiai sakant, gyvenimo už
daviniu pasirinko savo tautie
čiams parašyti Lietuvos istori
ją. Šis slovėnas, Jugoslavijos
tremtinys, baigia rašyti stambo
ką veikalą apie tris Pabaltijo
šalis, kurių Lietuva jį pirmiau
siai paskatino griebtis rašiklio.
Kas paskatino
Kodėl? Kuo Lietuva sužavėjo
aną pilietį? Jo atsakymas: ne
gausi slovėnų tauta jaučiasi Ju
goslavijos rėmuose gerokai
skriaudžiama, neužtektinai pai
soma, panašiai kaip Lietuva
stambaus kaimyno papėdėje.
Lietuvos praeitis mane domino,
nes ji sunkiai išaiškinama. Kaip
išaiškinti, kad 10% lietuvių vi
duramžiais įstengė ilgai valdyti
ir suvaldyti 90% svetimų paval
dinių. Kas per lietuviai valdovai
buvo tie kunigaikščiai, kurie be
smurto, negailėdami piliečiams
laisvių, sugebėjo sukurti vals
tybę nuo marių iki marių?! Ne
galiu atsižavėti lietuvių tautos
įžvalga į kitataučių kultūrinius
poreikius. Kokia nepakartojama
tauta esate jūs, lietuviai. Aš ne
saldliežuvauju, o stebiuosi. Im
kime jūsų Didįjį Lietuvos statu
tą! Ar kuri kita anuometinė
valstybė suprato savo piliečiams
įstatymo reikalą? Kitur siautė
baudžiavos ir feodalizmas, Lie
tuvoje valdė teisė. Ir tokią nuos
tabią, kultūringą santvarką tu
rėjo sugriauti imperialistai kai
mynai?! O vėliau negausūs lie
tuviai įstengė savo valstybę at
statyti patys ir joje įvesti tokią
konstituciją, kuri yra retenybė
kultūringuose Vakaruose. Imki
me pvz. kad ir šalia seimo para
leliai galimą 25.000 piliečių įs
tatymui atmesti ar pasiūlyti ini
ciatyvą. Ar tai nebuvo pavyz
dinga konstitucija? Taip!
Viduramžiais lietuvių Vytau
tas Didysis palaikė santykius su
slovėnais. Apie tai patys dabar
ties lietuviai nedaug žino, bet
taip buvo. Kodėl šiandieniniai
slovėnai ir lietuviai negalėtų
vėl artimai bičiuliautis? Abiejų
tautų likimas panašus! štai ko
dėl aš rašau lietuvių tautos is
toriją savo tautiečiams. Jie skai
tys, mokysis ir iš lietuvių praei
ties, kaip reikia kovoti už tau
tos ateitį.
Įvairūs šaltiniai
Retai lietuvis išgirsta ausį ku
tenančių pagyros žodžių iš nelie
GREIČIAU...

tuvių. Sunkiai todėl tikėjau ma
no pašnekovo mielo slovėno
projektais. Istorijos paraštėje
gyvenančiam dabartiniam lietu
viui kitataučio susidomėjimas
Lietuva atrodė kaip mitas. Bet
tai buvo tikrovė. Jis man at
skleidė krūvą savo ranka braižy
tų Lietuvos žepėlapių. Būdamas
techniku braižytoji slovėnas
rūpestingai ir švariai nubraižė
stambesniųjų Lietuvos karinių,
kultūrinių, socialinių įvykių ški
cus, planus, apžvalgas.
Lietuvos istorijos rašytojas
slovėnas lietuviškai supranta ne
daug. Savo veikalui šaltinius su
siranda vokiečių, prancūzų, ang
lų ir kt. bibliotekose. Be to, pla
čiai naudojasi Lietuvių Enciklo
pedija, kurios (jo surastus)
straipsnius išverčia vienas kitas
lietuvis. {Autorius susirašinėja
su vienu Vilniaus mokslininku,
kuriam dėkingas už atitinkamą
literatūrą). Galutinę šios Lietu
vos istorijos datų ir duomenų
redakciją peržiūrės Bonnos uni
versiteto profesorius Z. Ivins
kis. Panašiai darys latvis ir es
tas.
Veikalas turėtų pasirodyti
1970 m. pradžioj. Kas finansuos?
Amerikoj yra nemažai pinigingų
slovėnų, kurie negaili lėšų kul
tūriniams leidiniams. Jeigu kar-

Slovėnas B. Pistivšek, rašąs savo
gimtąja kalba Lietuvos ir kitų
Baltijos kraštų istoriją

OKUPUOTO^ LIETUVOJ' IJĮSOVIETŲ SĄJUNGOJ.

ANEKDOTAI APIE CHRUŠČIOVĄ
Chruščiovo metais Sovietų Sąjun
goje buvo padaryta laisvėjimo kryp
timi tam tikra pažanga, kuri dabarti
nių Kremliaus valdovų vėl pradeda
ma daugiau ir daugiau varžyti. Ne
žiūrint Į tai, Chruščiovas buvo sovie
tinio rusiškojo totalitarizmo Įrankis.
Jis kovojo prieš betkoki tautinės są
monės pasireiškimą Pabaltijo šaly
se. Pavyzdžiu gali būti jo pareiški
mas Sovietų Sąjungos kompartijos
suvažiavime, smerkiantis 400.000 rub
lių išlaidas Trakų pilies atnaujini
mui. Tuo tarpu jo buvo nutylėtos de
šimteriopai didesnės išlaidos žymiai
menkesnę vertę turinčių Rusijos is
torinių paminklų atnaujinimui.

Stalino testamentas
Prieš mirdamas, Stalinas pali
ko savo įpėdiniui tris laiškus su
prierašu — jeigu Sovietų Są
jungoje padėtis bus bloga, atida
ryti vieną po kito ir vykdyti tai,
kas ten parašyta. Mirus Stali
nui, liaudies pasipiktinimas vy
riausybės politika buvo aiškiai
jaučiamas. Chruščiovas atidaro

PIGIAU...

GERIAU...

Ir tikrai padėsite savo artimiesiems užsakydami
dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
TEL. 01-739-8734
Šį rudenį siūlome 3 dovanų siuntinius sudarytus iš tokių
daiktų, kurie labiausiai Lietuvoje reikalingi ar naudingi.
RUDENINIS (1), 1969
3 jardai vilnonės veliūro medžiagos vyriškom arba moteriškam apsiaus
tui, 3J6 jardo puikios kostiuminės, angliškos vilnonės medžiagos vyriš
kom arba moteriškom kostiumui, 2 jardai "crimplene" medžiagos puikiai
suknelei, vyriškas arba moteriškas geros rūšies megztinis, išeiginiai nai
lono marškiniai arba bliuze, 1 pora vyriškų arba moteriškų kojinių —
vilnonių arba nailoninių, 20 geriausios rūšies cigarečių.

Kaino $100.
. RUDENINIS (2) 1969
.

tais jie šio leidinio nefinansuotų,
tai neperdideliu tiražu išleis
pats autorius savais ištekliais,
kurie yra negausūs, bet būtini
15-kos metų darbui užbaigti. Po
to autorius bandys rašyti lietu
vių valstybinės teisės apžvalgą.
Kitas veikalas apims Pabaltijo
tautų kultūrinę kūrybą. Auto
riaus adresas: Branimir Pistivšek, 8 Mūnehen 13; Friedrichstr. 33/III, W. Germany.
D. Minauskas

Nailoninis itališkas, vyriškas arba moteriškos lietpaltis, 3p£ jardo vilno
nės angliškos kostiuminės medžiagos, 216 jardo vilnonės moteriškai suk
nelei medžiagos, 1 vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 1 vyriš
kas arba moteriškas labai geras megztinis, 1 kaklaraištis arba dėžė
šokoladinių saldainių, 2 šilkinės arba nailoninės skarelės.

Kaino $100.

MAISTO SIUNTINYS, 1969
6 sv. geriausių konadiškų miltų, ¥2 sv. arbatos, I sv. kakavos, 2 sv.
ryžių, % sv. pipirų, Yą sv. lapelių, Yi sv. geriamo šokolado, 1 dėžutė
"nesccfe", 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 dėžė šokoladinių saldainių.

Kaina $35.
Į kiekvienų drobužių siuntinį galima pridėti šie labai Lietuvoje naudingi
ir pageidaujami dalykai: nailoniniai lietpalčiai $11, geriausios vilnonės
skarelės $5, vyriški arba moteriški megztiniai $14, parkeriai $7, vilnonės
arba nailoninės kojinės $2.
Taip pat priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos aparatų, foto aparatų, radijo aparatų, šaldytuvų ir t.t. Mūsų są
skaitos suteikia Jums teisė gauti darbo pajamų mokesčių ataskaitas.
KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOTAS

pirmąjį laišką. Jame parašyta:
“Suverski visą kaltę man”.
Na, ir prasidėjo: Stalino as
menybės kulto griovimas, parti
jos suvažiavimas, pasmerkęs Sta
liną ir t.t. Dalis liaudies trupu
tį apsidžiaugė, pradėjo galvoti,
kad Stalinas sukėlė visas nege
roves. Tačiau trūkumai kolcho
zuose nevisus žmones nuramino.
Chruščiovas atidaro antrąjį laiš
ką, kur parašyta: “Suverski visą
kaltę mano draugams”.
Remdamasis šiuo Stalino laiš
ku, Chruščiovas demaskuoja antipartinę Kaganovičiaus, Molo
tovo ir prie jų prisidėjusio Šepilovo kliką, suversdamas eilę
ūkinių negerovių jiems.
Kaikam tai patiko, bet liaudis
tebemurma. Pritrūkęs kantry
bės, Chruščiovas atidaro trečiąjį
laišką, kuriame parašyta: “Da
ryk taip, kaip aš dariau”. Vėl
grįžtama pamažėl prie Stalino
metodu, kurie tęsiami Chruščio
vo palikuonių.
Chruščiovas ir Furceva
Chruščiovo laikais Sovietų Są
junga tikėjosi pavyti Ameriką
mėsos, pieno ir kitų žemės ūkio
gaminių produkcija.
Chruščiovas sėdi su Furceva,
kultūros ministere, ir svarsto
tarptautinę padėtį bei vidaus po
litiką. Furceva glosto Chruščio
vo sprandą (buvo gerokai nutu
kęs) ir sako:
— Lašiniais Ameriką mes tai
tikrai pavysime.
Chruščiovas paglosto Furcevos krūtinę ir pastebi:
— Pienu irgi.
Furceva, paglosčiusi Chruščio
vo plikę, taria:
— O šeriais niekad nebepavysime.
Mauzolėjuje
Guli Leninas su Stalinu mau
zolėjuje. Leninas klausia Stali
ną:
— Staline, kodėl tu taip pa
smirdai?
— Kaip nepasmirsi, jei Chruš
čiovas mane taip apdirbo. (Sta
linas turėjo galvoje asmenybės
kulto demaskavimą kompartijos
suvažiavime, kur Chruščiovas
pasakė savo svarbia kalbą apie
dalį Stalino nedorybių).
Chruščiovas ir Eisenhoweris
Atvyko Chruščiovas Niujorkan ir sako Eisenhoweriui:
— Jūsų kapitalistai visi latrai
— prageria pinigus, uždirbtus
darbo žmogaus prakaitu, nusila
ka kaip kiaulės. — Eisenhoweris
atsako:

“Negaliu praleisti repetici
jos!”
šie žodžiai neretai girdisi kaž
kuriose lietuviškose šeimose.
Tai žodžiai jaunuolių, priklau
sančių “Birbynės” ansambliui.
“Birbynė” — jaunas ansamblis,
jauni ir jo nariai. Turbūt ta jau
natvės dvasia ir traukia visus,
kurie jam priklauso.
Senos dainos, jauni dainininkai
Ansamblio pirmojo pasirody
mo programoje buvo senos lie
tuviškos sutartinės. Besiklausy
dami taip maloniai pasijutome!
Seniausios lietuviškos dainos
skambėjo jauniausių išeivijos
dainininkų lūpose. Jaunuoliai
dainuoja,' džiaugiasi jų aštriu
sąskambiu ir didžiuojasi galėda
mi pažinti tikrą savitą lietuviš
ką dainą.
Paaiškėjus, kad mūsų senoji
tautosaka jauniesiems yra daug
artimesnė, negu kaikuriems su
augusiems, tenka šią padėtį rim
tai apsvarstyti. Ką turėtumėm
daryti: leisti kiek padainuoti, pa
muzikuoti ir viską palikti kaip

gražų prisiminimą ar su giliu
dėkingumu bandyti šį nuostabų
reiškinį pilnai išnaudoti?
Pirmuoju atveju tektų rūpin
tis tik medžiaga ir pačiu jaunų
jų būriu, gi antruoju — reiktų
bandyti “Birbynės” tikslą ir
darbus praplėsti ir padaryti
“Birbynę” įdomia, gyva, ir pa
traukiančia lietuviškos muzikos
mokykla. Tokiu būdu mūsų jau
nimas daugiau pažintų lietuviš
ką tautosaką, ją pamiltų ir
praktiškai išlaikytų ją gyvą. Juk
svarbiau, kad jie pažintų ir pa
miltų mūsų dainas bei tradici
jas nei atsimintų visus Lietuvos
ežerus. Ežerai yra ir bus, o mū
sų tautosaka nyksta!
Mūsų mielose šeštadieninėse
mokyklose dėl laiko stokos ir
kitų svarbių priežasčių iki šiol
nėra stiprios geros tautosakos
programos. Kokia puiki proga
“Birbynei” prisidėti prie bend
rojo lietuviško auklėjimo!
Ateities planai
Plečiant “Birbynės” paskirtį,

ansamblio vadovė yra numačiu
si tokią programą:
1. kaip galint daugiau turtin
ti repertuarą,
2. įsigyti visus įmanomus lie
tuviškus instrumentus,
3. programose įvesti lietuviš
kų apeigų ir dainų paaiškinimus
bei inscenizavimus,
4. duoti progos jauniesiems
praktiškai pavadovauti ir įsigi
linti į muziką bei tautosaką,
5. laikyti “Birbynės” duris
plačiai atidarytas visiems jau
nuoliams, kad kiekviena orga
nizacija turėtų progos savo jau
nuosius čia pralavinti. “Birby
nė” buvo, yra „ir bus visai ne
priklausomu, tik lietuviškai tau
tosakai gyvenančiu vienetu, į
kurį pakliūti gali kiekvienas pa
kankamai muzikalus jaunuolis,
kurio širdis truputį stipriau su
plaka nuo lietuviškos muzikos.
Prieš Kalėdas, š.m. gruodžio
7 d., rengiamas koncertas, kuria
me programą atliks ne tik “Bir
bynė”, bet ir Montrealio bend
raminčiai “Gintaras”, ir Toron
to lituanistiniai kursai.
Jūs matote tik nutautėjimą
Pravartu būtų atsilankyti vi
siems besidžiaugiantiems pa
siektais laimėjimais, net ir pe
simistams, kurie įžiūri vien stip
rų nutautėjimą jaunimo tarpe.
Galima užtikrinti iš anksto, kad
ir vieniems, ir kitiems šis va
karas pasakys labai daug!
šiuo metu yra platinamos lo
terijos knygutės. Reikia tikėti,
kad visuomenė supras ir subėgs
Į pagalbą jauniesiems, pirkda
mi bilietus, atvykdami į koncer
tą ir paremdami visokiais bū
dais.
Baimindamiesi dėl jaunimo,
dažnai jieškome ir pabrėžiame
tai. kas mus skiria. Pažvelgę į
“Birbynės” gretas, pamatom,
kad nutautėjimo baimę galime
pamiršti. Remkime, skatinkime
ir džiaukimės jais bei jų dar
bais.
— Kur skubi?
— Į “Birbynės” repeticiją.
Negaliu praleisti! A. Jaunutis
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PAVYZDINIS ŽMOGAUS
TEISIŲ PROJEKTAS
Ontario vyriausybė pradėjo pa
vyzdinį žmogaus teisių projektą,
teikiantį patarnavimus imigran
tams, gyvenantiems Bathurst —
Spadina — College apylinkėje.
Ontario Žmogaus Teisių Komi
sija atidarė įstaigą College ir
Major gatvių kampe, kad ji bū
tų lengviau prieinama toje apy
linkėje gyvenantiems žmonėms,
reikalingiems informacijų apie
savo teises ir galimybes.
Čia bendrai veiks darbo priežiū
ros (Employment Standards) ir
AL. GIMANTAS
pramoninio paruošimo (Indust
rial Training) departamentų
Bendruomenės susirinkimuo už praleistus nemokėtus dvejus
skyriai. Pirmasis jų prižiūrės,
se girdime, spaudoje skaitome ar trejus metus. Ir kas gi drįs
kad būtų laikomasi įstatymo rei
apie vargą bandant išrinkti va atsikalbinėti ar ilgiausius pa
kalaujamų darbo sąlygų, kaip
dinamąjį solidarumo įnašą — mokslus sakyti rinkėjui? Juk tik
minimalinės algos, darbo valan
$2 nuo dirbančiųjų. Suma nėra vienas doleris! Tiesa, infliacija
dos, apmokamos atostogos, virš
didelė, tad kokios priežastys le visų jaučiama, dolerio vertė la
valandžių mokėjimai, vienodas
mia, kad jau visa eilė metų ne bai nukritusi, mes visi tai ži
atlyginimas tolygiame darbe.
pajėgiam pilnai sumokėti tą" ma nome. Taip pat tiesa, kad atly
žą įnašą. O kai sumokama už ginimai pakilę, bet išlaidos taip
Antrasis skyrius bus atsakingas
metus, žiūrėk, atsiliekama su pat. Galim vieni kitus graudenuž parūpinimą daugiau patyru
sekančiais ir t. t. Suma didėja, ti, kaltinti šykštumu, bet bend
sių darbininkų, per mokyklas ir
skola gilėja, pradedame vengti roji padėtis nuo tų ašarojimų,
trumpalaikių kursų programas.
rinkėjų, nes, rasi, prigriebs už išmetinėjimų ar rūgojimų nesiŠi įstaiga buvo įsteigta dėl šių
simokėti už visus praleistus me taiso. Gal visiems mums turtin
trijų specifinių motyvų:
tus .. . Ir taip pasaka be galo.
gesniais tapus, sukietėjo sąži
Domintis tuo klausimu ir ban nės, apžlibo akys ar apkurto au1. kad visi žinotų apie savo tei
dant rasti pagrindines priežastis sys, bet antra vertus, kai tik bu
ses;
daugelio mūsų nerangumo, o gal vo pakeltas įnašas iki dviejų do
net ir nedrausmingumo, teko lerių, neatnešė dvigubų paja
2. apsaugotų nuo įvairių rūšių
kreiptis į visą eilę tautiečių, mų, nors tai ir buvo numatyta.
diskriminacijos;
banaant patirti bendrąsias nuo Taigi, grįžkime prie to, tegu ir
taikas, numones, pastabas ar menko, tegu ir nudilinto vieno
3. informuotų apie esamas ga
siūlymus. Visų tų pokalbių išva doleriuko, nes jų, rasi, bus su
limybes.
da beveik vienoda. Sakoma, kad mesta kur kas daugiau.
Iš 2 milijonų Metropolinio To
solidarumo įnašas — du doleriai
ronto gyventojų virš 500.000
tikrai nėra didelis, visi sutinka,
yra naujieji ateiviai — italai,
kad jokių sunkumų nebūtų,
vokiečiai, Europos ir Maroko žy
bet... visdėlto tai ne vienas, o
dai, prancūzai, lenkai, vengrai,
du doleriai. Mat, vienas doleris
graikai, olandai, portugalai, neg
dar vis laikomas magiška skait
rai ir azijiečiai. Dauguma šių
line, su kuria ne taip sunku
žmonių gyvena miesto centre ir
skirtis, žiūrėk, rašo tautietis
pėsti gali pasiekti šią naują in
laišką pažįstamam ar giminei už
formacijos įstaigą. Vyriausybei
sienin — prideda ir dolerį. Jei ir
rūpi aptarnauti šiuos naujuosius
dings pakely, nedidelis nuosto
kanadiečius,
nes šioje apylinkė
lis. Jei reikia siųsti daugiau, sa
je ir yrą daugiausia problemų su
kykime, penkinę, dešimkę ar
darbu ir apsinaminimu. Tai yra
dar daugiau, — vokan jau ne
šio
departamento kompetencijo
dėsi — rašyk čekį, eik į banką
je.
ar pašto įstaigą, išpirk piniginę
perlaidą, čia jau nepatogumas,
Įstaiga yra mišrioje etninės apy
laiko gaišinimas, jau reikia pri
linkės širdyje ir įsteigta po 1968
siversti. Va, gal čia ir bus tas
m. vasaros studijų, kur buvo iš
bent dalinis atsakymas, kodėl
tirta skirtingų etninių grupių
Bendruomenės r i n k 1 i a va dar
vis neturi didesnio pasisekimo.
bei rasių jaunimo konfliktai bei
Laikraščiuose skaitome įvai
įtampos.
rius apskaičiavimus, kaip būtų
Kad dirbantieji galėtų aplanky
gera, jei visi lietuviai susimokė
tų tą įnašą. Tada lengvai būtų
ti šią įstaigą, nenutraukdami
galima surinkti šimtatūkstanti
darbo, įstaigos darbo valandos
nę sumą per vienerius metus.
bus pratęstos iki vėlyvo vakaro.
Kiek daug naudingų kultūriniu,
Šiuo mtu darbo valandos — nuo
visuomeninių ir politinės reikš
10 v. r. iki 7 v.v. šiokiadieniais,
mės projektų būtų įvykdyta!
Visa tai kol kas dar tik planuo
o šeštadieniais — nuo 9 v. r.
se. Dabar surenkama suma yra
iki 5 v. p. p. Ketvirtadieniais už
tiek maža, kad beveik gėda tai
daryta.
viešai ir skelbti.
Atrodo, kad norint surinkti
Šalia Employment Standards ir
daugiau, reikia prašyti po ma
Industrial Training skyriaus
žiau! Logika? Labai menka, gal
tarnautojų darbo valandų me
net sau tiesiog prieštaraujanti,
bet kiekvienas rinkėjas, betku- Elizabeth, N. J., viena miesto aikštė pavadinta "Monsignor Keme- tu bus ir vertėjas, kalbantis ang
riam tikslui rinkęs aukas, paliu zis Place". Tai padaryta miesto valdybos nutarimu. Lietuvos vy liškai, portugališkai, kinietiškai
dys, kad gauti dolerį labai ne čių suvažiavimo proga atliktos pašventinimo apeigos. Iš kairės: ir itališkai.
sunku. Bet pabandyk gauti du Mons. Furlong, kun. P. Žemeikis, burmistras Thomas Dunn, vysk.
Nuotr. V. Maželio
dolerius ar daugiau. Beveik vi V. Brizgys
tiMMilM
sada susilauksi įvairių išsisuki
MtolMrtirrftaMi
nėjimų, išgirsi įvairias priežas
tis, neturėjimą su savimi užten
kamai pinigo ir 1.1. Atrodo, kad
SAVAITRAŠTIS
grįžus prie anksčiau buvusio nu
“TĖVIŠKES ŽIBURIAI”
statyto vieno dolerio būtų dau
SIUNČIAMAS SUSIPAŽINTI
408 RONCESVALLES AVĖ
giau vilčių susilaukti geresnių
NEMOKAMAI TIEMS,
bendrosios* rinkliavos rezultatų*
KURIE ATSIUNČIA
TEL. LE. 5-1944
Atseit, prašydami mažiau, su
SAVO ADRESĄ.
rinksime daugiau. Rinkėjams
PRANEŠA,
bus lengvesnis darbas, o tautie
čiams atkris įvairūs išsisukinėji
kad vaistinė bus uždaryta
mai, nebus baisu užsimokėti net

Prašydami mažiau, gausime daugiau

MARGIO VAISTINĖ

— Štai Jums pistoletas. Eiki
te į Wall Street ir nušaukite
kiekvieną šlitiniuojantį.
Vėlų vakarą Chruščiovas išėjo
pasivaikščioti, apsiginklavęs Eisenhowerio dovanotu pistoletu.
Pastebėjo girtą žmogų, kuri tuo
jau nušovė. Per porą valandų jis
nušovė dvidešimt šlitiniuojan
čiu. Daugiau girtų, nors ir ligi
vidurnakčio jieškojo, nerado.
Sekančia dieną visi Niujorko
rytiniai laikraščiai mirgėjo pra
nešimais, kad kažkoks plikagal
vis iššaudė visus Sovietų pasiun
tinybės tarnautojus . . .
Kompartijos suvažiavime
XX-jame kompartijos suvažia
vime Chruščiovas demaskuoja
Stalino asmenybės kultą. Jis kal
ba, kaip Stalinas sunaikinęs
tūkstančius komunistų (apie mi
lijonus sunaikintu nekomunistų
neužsimena). Sėdįs salėje kom(Nuketta j 6-tą psL)

nuo lapkr. I iki 7 dienos

Vaistus pagal receptus galėsite gauti

paskambinę telefonu 535-1582,
484 Roncesvalles Avė.
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JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB

vartojo 16 Mvalčių

puaę metų

vienus metas

Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:
JIB Laboratorija, 2498 Dougan Ave, Windsor, 12. Ont

RODNEY, Ont.

$ PAVERGTOJE TEV1EJE
SKAUDI NELAIMĖ
C. JakŠtys “Valstiečių Laikraščio”
spalio 18 <L laidoje skelbia Širvintų
rajono Širvintos kolchozą ištikusią
nelaimę. Stefanija Bartusevičienė,
išeidama į darbą, ketverių metų sūnų
Mykoliuką palikdavo prižiūrėti bo
butei Felicijai Celešinskienei, kuri
vieną dieną taip pat išsirengė padir
bėti. Pas Mvkoliuką Bartusevičių i
svečius užsuko keturmetis Viadukas
Olešinskas. Vaikai, susiradę dėžutę
degtukų, nutarė pažaisti kluone. Pir
moji gaisrą nastebėjo ir vaikų gel
bėti šoko bobutė Felicija Celešinskienė. Ji mirė ištraukta iš degančio
kluono, o vėliau buvo surasti MykoFuko ir Viaduko suanglėjo palaikai.
SŪRIŲ GAMINTOJAI
Tartu mieste, Estijoje, spalio 15
—18 d. d. įvyko sūrių kokybės kon
kursas, kuriam 175 gamyklos iš vi
sos Sovietų Sąjungos buvo pateiku
sios 198 fermentinius ir 100 lydytų
sūrių. Lietuvai atstovavo Rokiškio,
Gudžiūnų, Žagarės, Priekulės, Bel
vederio ir Šilutės sūrinės. Pikantinio sūrio grupėje augščiausio įver
tinimo susilaukė Gudžiūnų 50% rie
bumo sūris. Diplomais buvo atžy
mėti sūriai — Kelmės “Lietuviškas
su kmynais”, Rokiškio “Rusiškas”,
Priekulės “Kostroma”, Žagarės “Jaroslavlis” ir Belvederio “Olandų li
liputas”. w Bendroje įskaitoje pirmą
ją ir antrąją vietas laimėjo Gruzijos
ir Armėnijos sūrininkai, lietuviams
teko trečioji vieta.
VIDURNAKČIŲ “RAMUNĖLĖ”
Vilniuje viešėję užsienio laikraš
čių korespondentai jau yra pastebė
ję jaunimo įprotį gyventojų miegą
drumsti nepageidaujamais solistų ir
ansamblių koncertais. Apie vidurnak
čiais skambančią “Ramunėlę” spa
lio 21 d. “Tiesos” redakcijos “Die
nos aidų” skyriuje S. K. rašo: “Nak
tis. Miestas miega. Vienas kitas pra
eivis. pasivėlavęs troleibusas. Staiga
nei šis, nei tas — už lango pasigirsta
daina. Traukia trys keturi, rėkia kiek
gali. Gyventojai žino — grįžta iš res
torano arba šiaip jau privataus po
būvio kompanija ... Pabunda žmo
nės, pyksta, kitas ruošiasi kuo nors
jiems mesti. Daina tolsta lėtai, ža
dindama miegančius. Tenka tokių
koncertų išgirsti ir Vilniuje, ir Kau
še, ir Klaipėdoje. Jų autoriai galvo
ja paprastai — aš nemiegu, kodėl
kiti turi miegoti. Su triukšmu kovo
jama. Vilniaus miesto vykdomasis
komitetas priėmė nutarimą, kuris už
draudžia plaukioti motorinėmis val
timis Nery je miesto ribose. Vardan
ramaus žmonių poilsio. Imamasi ir
kitų priemonių. Dėl brangiausio žmo
gaus turto, dėl sveikatos. Kažin ar
imtųsi dainuoti naktibaldos, žinoda
mi, kad juos sudraus už triukšmą,
kai miestas miega? Kad vienas kitas
būtų pajutęs pasipriešinimą jo me
nui “ant savo kailio?”
KAUNIEČIŲ POROS
Rytų Vokietijos dvidešimtmečio
proga R. Berlyne buvo surengtas
pramoginių šokių konkursas. P. Ame
rikos šokių jaunuoliams iki 20 metų
grupėje II vietą laimėjo kauniečiai
moksleiviai A. Prokopčiukaitė ir E.
Ivaška, III — taip pat kauniečiai
E. Pečengaitė ir A. Galminas. Tarp
tautinės klasės šokėjų grupėje II
vieta teko kauniečiams Laimai Bal
sevičiūtei ir Petrui Janulevičiui. Ra
munė ir Jonas Baltaragiai, antroji
kauniečių pora šiose varžybose, ne
įstengė patekti į premijuotųjų gre
tas.
DUOKLĖ ATEIZMUI
Utenos rajono kraštotyros murė
juje buvo surengta beveik mėnesį
trukusi pirmoji ateistinių dailės darbu paroda “Bažnyčia vakar ir šian
dien”. Ateizmo mažėjus Vilniuje pa

rodai parūpino J. Mackonio sukurtą
pirmojo ateisto K. Lyščinskio port
retą, A. Kukujevo drobę “Skirtingu
keliu”, L. Rymeikio satyrinį ciklą
“Dievas su mumis”, grafikų G. Ka
zakevičiūtės ir B. Motūzos darbus
apie viduramžių inkviziciją ir baž
nytinius dvarus. Sovietinio komuniz
mo Hguiston ateistinėn propagandon
įkinkomi ne tik paskaitininkai, bet ir
dailininkai.

TARĖSI KERAMIKAI
“Jiesios” eksperimentinės dailio
sios keramikos gamyklos ir Rusijos
respublikos meno gaminių pramo
nės mokslinio tyrimo instituto ini
ciatyva Kaune buvo sušauktas 10
respublikų keramikų pasitarimas,
svarstęs keramikos dirbinių gamy
bos technologiją ir darbo mechanizavimą vietinės pramonės įmonėse.
Pastaruoju metu naujose dailiosios
keramikos gamyklose mechanizuoja
mas rankų darbas, mokslinio tyrimo
institutai projektuoja našesnes ga
minių deginimo krosnis, jieško to
bulesnių glazūrų. Pasitarimo daly
viai patarė centralizuoti glazūrų ga
mybą, bet nepritarė perdideliam ga
minių formavimo mechanizavimui.
Tokiu atveju dingtų keramikos ga
minių individualus pobūdis, tautinis
savitumas, liaudies tradicijų ir mo
dernizmo jungtis.
'
NUODIJA VENTĄ
Jau eilę metų Ventą nuodija iš
Daugelių ir Akmenės statybinių me
džiagų kombinatų tekantis mazutas.
Žvejai skundžiasi, kad Ventos žuvys
dvokia nafta ir žibalu. Abiejų kom
binatų direktoriai buvo gavę nedide
les pinigines baudas, bet lig šiol ne
sutvarkė nutekamo vandens valymo
įrenginių. Respublikinės vandens
ūkio inspekcijos viršininko pavaduo
tojas A. Ragauskas “Tiesos” 287 nr.
klausia statybinių medžiagų pramonės
ministeriją, kaip ji galėjo paskirti
piniginę premiją Daugelių statybinių
medžiagų kombinatui už 1969 m. pir
mojo ketvirčio plano įvykdymą, jei
gu ši įmonė vis dar tebenuodija Ven
tą? Vandens nuobėgų nesutvarkymas
liudija, kad planas nebuvo kaip rei
kiant įgyvendintas, šiai įmonei, ne
sirūpinančiai Lietuvos gamtos apsau
ga, vadovauja lietuvišką pavardę, bet
nelietuvišką širdį turintis direktorius
Juozas Skarbalius.

APSILEIDĘ ŠIRVINTIEČIAI
Širvintų apylinkėse viešėjęs kraš
totyros ekspedicijos paminklų apsau
gos grupės vadovas K. Ambrasas
“Tiesos” 211 nr. nusiskundžia, jog
gyventojai nevertina ir negerbia is
torinių paminklų. Kernavės kolcho
zas buvo nutaręs sutvarkyti piliakal
nių aplinką, pastatyti naują tiltelį,
nuolatinius cementinius stulpus, pa
ruošti rodykles, bet lig šiol — “anei
dūdos, anei skripkos, anei pyragė
lio”. .. Senąją medinę varpine iš
Musininkų galvojama perkelti į Ker
navę. Nuo senatvės aptręšusio pasta
to perkėlimas pareikalautų didelių iš
laidų, o lėšų telkimu vis dar niekas
nesirūpina. Nesirūpinama ir į pa
minklų sąrašą įtraukta Barboros Rad
vilaitės koplyčia. Musininkų dvaro
rūmai tebėra apleisti, nors čia įreng
ta kavinė galėtų varžytis su užeiga
tapusiu garsiuoju Šeduvos malūnu.
Narvydiškių dvaro pastatai pradeda
mi remontuoti, parkas ir tvenkiniai
jau sutvarkyti, bet išgelbėti nepa
vyks buvusių Europos ir Kernavėlės dvarų rūmų. Širvintų rajone permažas dėmesys rodomas vandenų ap
saugai. Naftos atliekos teka į Musę.
Giraites sudarantys senieji ąžuolai
turi kirvio žymių, o kaikurie praei
viui rodo išdegintus vidurius. Juos
reikėtų pacementuoti, aptverti, nes
priešingu atveju šių šimtamečių mil
žinų laukia neilgos dienos. V. Kst.

LONDON,
PAGERBTI MOKYTOJAI. Spalio
25 d. Londone įvyko šeštadieninės
mokyklos tėvų komiteto surengtas
linksmavakaris. “Baltijos” ansamb
lis atliko trumpą programą. Apylin
kės valdybos pirm. J. Aušrotas pa
sveikino mūsų mielus mokytojus ir
pranešė, kad Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdyba ir švietimo
taryba yra atsiuntusi padėkos diplo
mus Londono mokytojams. Štai jų
tekstas: “Didžiai gerb. (mokytojo
pavardė) Lietuvių švietimo ir šei
mos Metų proga Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdyba ir švietimo
taryba, įvertindama........ metų dar
bą lietuviškoje mokykloje už Lietu
vos ribų, reiškia gilia oadėką už
pasiaukojima tautos reikalams ir tei
kia šį diplomą, kaio oadėkcs ženk
lą.” Diplomus įteikė Kanados L. B.
švietimo komisijos pirm. L. Tamo
šauskas. Jis padėkojo mokytojams už
darbą, pasveikino tėvų komitetą,
Londono visuomene ir jauną, gyvą
"Baltijos” ansamblį.
Padėkos diplomai įteikti: mokyk
los vedėjui L. Eimantui (dirbusiam
17 metų), mokytojoms: Uršulei Bliskienei (6). Gražinai Petrauskienei
(4), Danutei Chainauskienei (7).
B. K.

KLB LONDONO APYLINKES na
ru susiriT*’’imas oraėjo labai sklan
džiai. Pirmininkavo J. Butkus, sekre
toriavo A. Dragūnevičius. L. e. apy
linkės v-bos pirmininko pareigas J.
Aušrotas paprašė atsistojimu pa
gerbti mirusi apyl. pirmininką Z.
Paulionį ir kitus su šiuo pasauliu
atsisveikinusius apylinkės narius. Jis
nadarė ir metinį apyl. v-bos prane-

ONT.

Šimą. Iždo ir Tautos Fondo būklę
referavo įgaliotinis A. Petrašiūnas.
Lietuvių Dienos klausimu praneši
mus padarė J. Aušrotas ir Lietuvių
Dienai Rengti K-to pirm. A. Eiman
tas. Revizijos akta skaitė tos komi
sijos pirm. Daniliūnas. Apie Lietu
vių Fondą pranešimą oadarė Bersėnas. Apyl. valdybai atsistatydinus, iš
16 kandidatų 11 atsisakė ir liko 5.
Jie ir užskaityti išrinktais su teise
kooptuoti valdybon dar du. J. Bersėnas sutiko būti tik kandidatu. Į tų
penkių skaičių įeina trys iš senosios
valdybos — buv. vicepirm. J. Auš
rotas, buv. sekt. A Petrašiūnas ir
buv. jaunimo reikalų pareigūnas V.
Na—’-'as. Maniai iėio: A. Pocius ir
J. Lu'-ša. Revizijos komisija liko ta
pati, tik vietoj pasitraukusio Daniliūno iėio P. Dragūnevičius. Kiti du
buvusieji — Br. Mis’”s ir I. Ramo
nas. Apie rinkimų i krašto tarybą
taisyklių pakeitima pranešima oadarė
Daniliūnas. Susirinkusieji išreiškė
pasitenkinimą, kad klausimas paju
dėjo iš mirties taško, ir tikisi, kad
per ateinančius rinkimus jau visos
apylinkės galės išsirinkti norimus
atstovus. Iš klausimų ir sumanymų
pažvmėtina Edm. Petrausko mintis
sueiti į glaudesnius santykius su lie
tuviais evangelikais. Pasiūlymas su
silaukė reikiamo dėmesio ir pritari
mo. Daniliūnas siūlė naujajai val
dybai pamėginti įtraukti valdybos
sastatan porą evangelikų.
“TAURO” vyrų komanda laimėjo
ir dar vienas neseniai sužaistas drau
giškas krepšinio rungtvnes. būtent,
revanšines prieš stipriąją Fanshawe
College komandą. Taigi kol kas 196d
m. nė vieno pralaimėjimo! D. E.
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S HAMILTON
KLB APYLINKĖS VALDYBA šau
kia visuotinį susirinkimą, kuris
įvyks š.m. lapkričio 18, antradienį,
6.30 v.v. Aušros Vartų par. salėje.
Darbotvarkėje — įvairūs pranešimai
ir rinkiminės komisijos sudarymas.
Hamiltono ir apylinkės lietuviai ma
loniai prašomi šiame svarbiame su
sirinkime gausiai dalyvauti.
Apylinkės valdyba
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ bus iš
kilmingai paminėta lapkričio 22 ir
23 d. Rengia veteranų ir šaulių kuo
pos valdyba, šeštadienio vakarą
“Aukuras” atliks humoro šiupinį; (
bus daiktinė loterija, laimės staliu
kai, virtuvė su šiltais užkandžiais,
baras. Sekmadienį — 11 v.r. pamal
dos už žuvusius karius, eisena su
vainikais prie kankinių kryžiaus, iš
kilmingas minėjimas Jaunimo Cent
ro salėje. Pagrindinis kalbėtojas —
prof. Zubrys. Meninę dalį atliks
“Gyvataras” ir par. choras. Organi
zacijos kviečiamos dalyvauti pamal
dose su savo vėliavomis.
“KOVO” SUSIRINKIMAS. Sporti
ninkai ir visi, kurie domisi lietuviš
ku sporto judėjimu, kviečiami į su
sirinkimą sekmadienį, lapkričio 9 d.,
tuoj po 11 vai. pamaldų parapijos
salėje. Valdyba
RAMŪNĖ -.MONIKA MILERYTĖ
susituokė su Dennis-Richard Murphy
spalio 18 d. Aušros Vartų bažnyčio
je. Apeigas atliko mons. J. Tadarauskas. Nuotaka yra baigusi šešta
dieninę mokyklą, dalyvavusi lietuvių .
jaunimo veikloje ir dabar bando mo
kyti savo vyrą lietuvių kalbos. Ves
tuvinio pokylio metu jis jau prabi
lo į gausius svečius lietuviškai. D.
“ŽYDINTIS VASAROS VĖJAS”,
kuris lapkr. 29 d. Tautos Fondo va
kare bus statomas, turės daug pa
keitimų. Pirmiausiai pats veikalas
bus daugiau kondensuotas, sutrum
pintas. Vyksta didelis aktorių pasi
keitimas — bus bandoma sukurti
scenovaizdį stratfordinio pobūdžio —
be scenos paaugštinimo, kur vaidi
nimas vyksta publikos viduryje. Rež.
E. Dauguvietytė-Kudabienė. jau pra
deda repeticijas. Dalyvauja muz. A.
Paulionio vad. AV par. choras ir G.
Breichmanienės “Gyvataro” šokėjai.
STELCO ĮMONĖS darbininkai po
86 dienų streiko grįžo į darbą. Uni
jos išsiderėta trejų metų sutartis
darbininkų 62% daugumos buvo pri
imta, nors unijos departamentų at
stovų susirinkimas ir šį pasiūlymą
beveik vienbalsiai buvo atmetęs. Pa
gal naująją sutartį, Steko plieno
įmonės darbininkai trejiem metam
gavo $1.20 valandinį algos pakėlimą,
įskaitant visus priedus. Po streiko
kiekvienas gauna 35 et. į valandą
daugiau. Sekančiais metais vėl pa
keliama 20 et. ir 1971 m. prideda
ma dar 20 et. Dabar mažiausias at
lyginimas $2.86. Nuo pirmųjų sutar
ties metų pakeliamos ir pamainų
premijos: 12 et. popietinei, 16 et
naktinei ir dirbantiems sekmadienį
mokama 50 et. į vai. daugiau. Po %
et. uždedama kiekvienai darbo kla

sei; sekančiais metais ir 1971 m. dar
turėtų prisidėti po 3 et. pragyveni
mo išlaidų. Prailginamos atostogos:
2 savaitės — po vienerių darbo me
tų, 3 sav. — po 6 (1971 bereiks tik
5 m.); 4 sav. — po 20 m., sekančiais
metais — po 15; 5 sav. turės kiek
vienas su 30 m. tarnyba, o 1971 m.
tą patį gaus su 25 m. Kalėdų antro
ji diena padaroma apmokama šven
te. Atleistam iš įmonės įvedamas pa
galbinis mokėjimas — priedas prie
valstybinės draudos. Pagerinąmos
pensijos, medicininės draudos mokė
jimas, gyvybės drauda, įvedant nau
ją $5000 išmokėjimo priedą nelai
mės atveju; susirgus savaitinis mo
kėjimas pakeltas ligi $77. Unijos at
stovai, referuodami šią sutartį na
riams, pristatė ją kaip didžiausią
plieno įmonės darbininkų laimėji
mą. Gi įmonė ėmėsi savų priemonių,
kad neprarastų savo rekordinio pel
no. Sugrįžę darbininkai rado įvesta
daugiau pamainų ir savaitgalio dar
bų, panaikintų daug etatų, dauge
liui * nebeduodamos kartu dvi savai
tėje gaunamos laisvos dienos, visos
valgyklos pertvarkytos tik į išsinešamojo tipo; net laikraščių pardavi
mo dėžės nuneštos, kad nebūtų skai
tymo darbe. Dėlto buvo kilęs didelis
darbininkų nepasitenkinimas, kuris
ir užtęsė galutinį sutarties pasira
šymą. K.M.

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.
32 James St. So.,-

Royal Bank Building,
suite 614,
tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. S28-0511
Mokame už:
Darbo valandos:
;
pirmadieniais
9.30 — 5 v. p.p. depozitus ... ..................... 5%
antradieniais
9.30 — 5 v. p.p. šėrus
5,5%
trečiadieniais
9.30 — 5 v. p.p. už vieną metų terminuotus
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. indėlius____ ____ ___ __ 8%
Duodame:
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.
... 10%
Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta asmenines paskolas iš
dieniais “Talka” uždaryta._______ ’ nekiln. turto paskolas iš . 9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas.' Parduodame “American Travelers” čekius ir
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėliu saugumas. Kapi
talas — virš $1,600,000.00.

KNIGHT

RADIO &
TELEVISION

SALES & SERVICE
168 Locke St. S., Hamilton, Ont.
Tel. 522-5028
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ZENITH^ BENDROVĖMS

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

DVIDEŠIMTMEČIO SUKAKTĮ atšventėm spalio 25 d. Pirmieji poka
rio tremtiniai šion apylinkėn atvyko
1949 m. Tai buvo Ciparių ir Nargėlų
šeimos. Po jų atkeliavo ir daužau
šeimų, kurios įsikūrė tabako ūkiuo
se. Patys pirmieji lietuviai, kurie įsi
kūrė šioj apylinkėj daugiau kaip
prieš 40 metų, buvo V. šneiderio ir
V: Kazėno šeimos. Sukakčiai pami
nėti pobūvį suruošė Lietuvių Klubas
savo patalpose. Atvyko lietuviai,
kviestieji svečiai ir svetimtaučiai.
Tarp jų buvo parlamento naiys H.
Staford su žmona ir palydovu, vie
tos klebonas kun. J. Smith, savival
dybės atstovas Ch. Black su žmo
na, vienas didžiųjų Ontario žemės
ūkio mašinų verslininkų ir kartu
gimnarijos tarybos narys Arnold
Lee su žmona, West Lome Montrealio banko vedėjas D. Kelly su žmona,
Rodney ir West Lome laikraščių re
daktorius Linn Lashbrook su žmo
na ir adv. Earny Popovich su žmo
na. Svečių tarpe buvo Danutė ir Eu
genijus Bliskiai, mūsų jaunimo dai
nos ir šokių mokytojai iš Londono.
Pobūvį pradėjo S. Paketuras, vado
vavo V. Ignaitis. Salę skoningai iš
puošė jaunimas. Maldą sukalbėjo
kun. J. Smith. Jis pasveikino visus
susirinkusius,• o ypatingai čia įsikū
rusius lietuvius. Įdomu, kad ir visi
kiti svečiai sveikino lietuvius ir pa
bėrė visą eilę pagyrimų už jų tinka
mą elgesį ir didelį, naudingą įnašą
i vietinį gyvenimą. Kaikurie jų ragi
no lietuvių jaunimą, kad šis moky
tųsi savo tėvų kalbos ir išlaikytų
savo gražias tradicijas. Pagrindinis
kalbėtojas Charly Black, kurio tėvai,
kilę iš Airijos. Lietuvą palygino su
Airija. Pabrėžė, kad lietuvių sieki
mai yra panašūs airių siekimams!
Jaunimo vardu sveikino H. Kereševičiūtė ir N. Narbutaitė. Iš tikrųjų
tai buvo ne tik sveikinimas, bet ir
trumpa tremtinių įsikūrimo istorija.
Jos abi yra 13 skyriaus pirmosios
mokinės ir praeitų metų gimnazijos
metraščio redaktorės. Jos buvo nufo
tografuotos pasipuošusios tautiniais
drabužiais ir paprašytos sveikinimo
vertimo laikraščiams. Raštu sveiki
no West Lome kat. parapijos kata
likių moterų draugija. Daiktų lo
teriją tvarkė P. Gaidauskas. Minėji
mą suruošė L. Klubo valdyba, talki
nama vietos moterų, su A. Kereševičiene priešakyje. Sukakčiai paminė
ti West Lome bažnyčioj buvo atlai
kytos pamaldos.
ŠEŠTADIENINEI MOKYKLAI va
dovauja mokyt. J. StatkeviČius. Vis
atsiranda naujų mokinių, kurie no
riai lanko lietuvišką mokyklą. Mo
kykla veikia klubo patalpose. Ją glo
boja vietos Bendruomenės valdyba.
JAUNIMAS PASTOVIAI LANKO
dainos ir šokio repeticijas. Matyti
žymi pažanga. Juos moko atvykstą iš
Londono D. ir E. Bliskiai. Yra nu
matyta keletas pasirodymų.
LIETUVIŲ KLUBAS spalio 16 d.
suorganizavo išvyką autobusu į ari
mo rungtynes prie Paris, Ont. Dau
guma ekskursantų buvo lietuviai,
bet buvo ir kitataučių. Išvyka visi
patenkinti, bet rungtynėse iš mūsų
apylinkės niekas nedalyvavo.
ED. CIPARIS baigė gimnaziją ir
norėjo studijuoti inžineriją Hamil
tone, bet automobilio nelaimėj buvo
sužeista ranka. Susitrukdė mokslas.
Jo bendraklasis Romas Jocius studi
juoja Guelph fizinį auklėjimą. Kr.
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© LIITIMAI PASAULYJE
I. A. Valstybės
VLIKO TARYBOS POSĖDYJE
spalio 17 d. pagrindinį pranešimą
padarė Europon išvykusį pirm. dr.
J. K. Valiūną pavaduojąs Juozas Au
dėnas. šiemet didelis dėmesys buvo
skiriamas Stalino ir Hitlerio gėdin
gojo sandėrio trisdešimtmečiui. El
tos biuleteniai supažindino skaityto
jus įvairiuose pasaulio kraštuose su
Pabaltijį pasidalinusia slapta naciųkomunistų sutartimi, o radijas pa
informavo tautiečius Lietuvoje, kur
šis faktas ir šiandien tebėra slepia
mas. VLIKo seime gruodžio 6-7 d.d.
bus aptarti planai atitinkamai atžy
mėti sovietų įsiveržimo j Lietuvą
trisdešimtmečiui sekančiais metais.
JAV UKRAINIEČIŲ X kongreso
pokylyje lietuviams atstovavo gen.
konsulas A. Simutis, VLIKo pirmi
ninko pareigas einąs vicepirm. J.
Audėnas ir prel. J. Balkūnas. Kon
greso dalyviams įteiktas raštiškas
VLIKo sveikinimas, primenąs lietu
vių ir ukrainiečių tautų istorinius
ryšius, ir linkėjimas laimėti abie
jų kraštų bendrą laisvės ir nepri
klausomybės kovą.
DR. PETRUI VILEIŠIUI, JAV L.
B. tarybos prezidiumo pirmininkui,
spalio 16 d. automobilis sunkiai su
žeidė koją. Jam padaryta operacija
St. Mary’s ligoninėje Waterbury,
Conn. Gydytis teks ilgesnį laiką.
DR. ALGIRDAS BUDRECKIS, iš
rinktas SLA sekretoriumi, pasitrau
kė iš Pavergtųjų Europos Tautų sei
mo spaudos ir informacijos reikalų
vedėjo bei redaktoriaus pareigų. Jo
vieton pakviestas trečias lietuvis iš
eilės — Kęstutis čižiūnas. Pirmuoju
buvo rašytojas Algirdas Landsbergis.
PROF. DR. ŠARŪNAS iš Illinois
Technologijos Instituto, “Product En
gineering” žurnalo pranešimu, yra
pakviestas padėti suprojektuoti rake
tinį automobilį, kurio greitis bus 600
mylių per valandą.
GRAŽINOS SIRUTYTĖS sukurtai
meniškai reklamai visą puslapį rug
sėjo laidoje paskyrė vyrų madų žur
nalas “GQ” (Gentlemen’s Quarter
ly). G. Sirutytė yra čikagietė, dve
jus metus studijavusi Illinois uni
versitete ir po to baigusi garsiąją
Niujorko mokyklą Traphagen School
of Fashion.
ATEITININKŲ KONGRESAS 60
metų jubilėjui paminėti rengiamas
1970 m. rugsėjo 4-6 d. Čikagoje. Prieš
kongresą studijinė grupė Dainavo
je peržiūrės įvairias problemas, pa
darys pasiūlymus ir pateiks kongre
sui. Čikagoje jau sudaryta kongre
sui rengti komisija, kuriai vadovauja
Juozas Paškus ir Algis Žukauskas.
Tuo pačiu metu — 1970 m. rugsėjo
1-5 d. Toronte įvyks L. Katalikų
Mokslo Akademijos suvažiavimas,
kurio ruoša yra jau įpusėjusi. Gaila,
kad ateitininkų kongreso rengėjai į
tai neatsižvelgė — daugelis asmenų
negalės dalyvauti kongrese.

Argentina

LITUANIA VARDU spalio 12 d.
buvo pavadinta viena gatvė Berisso
mieste, kuris Argentinos lietuvių yra
laikomas jų sostine. Iškilmėje daly
vavo Berisso savivaldybės pareigū
nai. lietuvių organizacijų atstovai,
gausus būrys tautiečių. Lituania gat
ves dabar jau turi penki Argentinos
miestai — Buenos Aires, Rosario,
Avellaneda, Cordoba ir Berisso.

Urugvajus
K. ČIBIRO STRAIPSNĮ apie Molotovo ir Ribbentropo gėdingosios
sutarties trisdešimtmetį spalio 2 d.
paskelbė Montevideo dienraštis “EI
Diario Espanol”. Straipsnyje atsi
kertama maskvinei “Literaturnajai
Gazetai”, kuri, teisindama sutarties
neišvengiamumą, nutylėjo Lenkiją ir
Pabaltijį pasidalijusius slaptus proto
kolus.

Italija
KUN. RAPOLAS KRASAUSKAS
po 15 mėnesių viešnagės JAV grįžo
Romon, kur Vatikano archyvuose
renka istorinę medžiagą straips
niams ir studijoms. Viešėdamas Putname, Conn., parašė knygą N. Pr.
Marijos seselių vienuolijos penkias
dešimtmečiui atžymėti.
AOSTOS SLĖNIO komendantas
pik. Itn. Fabrizi paskyrė būrį kalnų
šaulių ištirti šiai vietovei, kurioje
rugpjūčio 27 d. dingo pasivaikščioti
išėjės Vasario 16 gimnazijos kape
lionas kun. Jonas Riaubūnas. Ry
šiams su kalnų šauliais palaikyti
centrinė Tėvų saleziečių įstaiga iš
Romos pasiuntė ekonomą kun. P.
Urbaitį.
TĖVAI SALEZIEČIAI susilaukė
finansinės paramos iš sudburiecio
kun. A. Sabo bei kelių kitų Kanados
lietuvių. Aukas galima siųsti šiuo
adresu: Lituani Don Bosco, Via Co
lonna 2, 00044 Frascati-Roma, Italy.

Prancūzija
ELTOS BIULETENIO prancūzu
kalba spalio numeris skaitytojus su
pažindina su VLIKu bei jo institu
cijomis, š. m. sausio 16 d. mirusiu
a.a. Petru Klimu, kuris beveik 18
metų yra buvęs Lietuvos pasiuntiniu
Paryžiuje. Biuletenis taipgi konsta
tuoja, kad 1967 m. Maskvoje išleis
tas B. Sruogos “Dievų miškas” buvo
verstas iš rusų kalbos ir dėl to ge
rokai skiriasi nuo originalo.

Britanija
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĘ
Britanijoje lapkričio 9-16 d.d. orga
nizuoja Europos Laisvės Sąjunga,
bendradarbiaudama su pavergtų tau
tų bendruomenių atstovais. Savaitės
ruošoje ir jos minėjime dalyvauja
ir lietuviai. x
MANČESTERIO LIETUVIŲ KLU
BE įvyko lietuvių skautų ir skaučių
vadų suvažiavimas, kurį atidarė rajo
no vadeiva J. Maslauskas ir kuriam
pirmininkavo J. Alkis. Buvo nutarta
gyvinti skautišką veiklą, rengti vasa
ros stovyklą 1970 m. ir platinti Dr.
Vydūno šalpos fondo Čikagoje išleis
tą Britanijoje gyvenančio rašytojo
s. R. Spalio, knygą “Gatvės berniu
ko nuotykiai”.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ ARGENTINOJE mažųjų ansamblis, va
dovaujamas I. Simanauskienės, trejų
metų veiklos sukaktį atžymėjo V.
Frankienės trijų veiksmų pasakos Australija
“Rūstusis karalius” spektakliu Dr.
ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYV. Kudirkos salėje. Spektaklį reži BA 1970 m. kovo 27-30 d.d. Melburne
St. Catharines, Ont. savo vadovė L Simanauskienė, talki rengia lietuvių kultūrininkų suvažia
RINKIMAI. Su Tautos šventės pa nama O. Žabarauskaitės, muzikine vimą — Australijos lietuvių bendruo
minėjimu pasibaigė apylinkės val dalimi rūpinosi pianistė I. Stankevi menės kultūrinės veiklos studijų die
dybos darbai ir kadencija. Naujos čienė ir akordeonistas L. Rudėnas, nas. Programon yra įtraukti trys sim
valdybos rinkimų ypač laukia mūsų scenovaizdžius sukūrė dr. J. Simą- poziumai — “Lietuvio ateitis Aust
apylinkės jaunesnio amžiaus ir pil nauskas, susilaukęs O. Levanavičiaus. ralijoje”, “Lietuvių spaudos reika
ni energijos lietuviai. Apylinkės val F. Koreikio bei kitų SLA jaunuolių lai” ir “Lituanistinis švietimas”.
Kiekvienas simpoziumas turės mode
dyba visuotinį mūsų kolonijos lie talkos.
ARGENTINOS
LIETUVIŲ
ORGA

ratorių ir tris prelegentus, kuriu
tuvių susirinkimą šaukia lapkričio
16 d., tuojau po pamaldų, 75 Rolls NIZACIJŲ ir spaudos tarybos dele kiekvienam bus skirta po 20 minu
z\ve., Tėvų pranciškonų salėje. Svar gacija — J. čikštas, A.J. MiČiūdai, čių paskaitai ir 40 minučių diskusi
biausiu punktu bus naujos apylin J. šiušis, V. Grigaitis, A. Grigaitytė- joms. Baigminiame posėdyje paskai
kės v-bos ir revizijos k-jas rinki Jasiulienė, V. Rymavičius, Z. Jukne tas ir diskusijas apibendrins ALB
vičius, J. L. Stankevičius, K. Misiū krašto kultūros tarybos pirm. J.
mai. Visi kviečiami dalyvauti.
ŠIUO METU apylinkės valdybos nas ir P. Gudelevičius — spalio 17 Maksvytis, kultūrininkų suvažiavimo
nariai renka solidarumo įnašus po $2 d. aplankė Buenos Aires šimtmetį organizatorius. Jo adresas: 7 Fleming
ir prašo visus nedelsiant atlikti savo minintį dienraštį “La Prensa” ir šią St., Carlingford, N.S.W., Australia.
sukaktį besiruošiantį minėti “La Na
MELBURNO IR SIDNĖJAUS LIEpareigą.
tion
”
dienraštį.
Tautiniais
drabužiais
TUVIAI
buvusį prezidentą a.a. Alek
SLA 278 KUOPA spalio 12 d. turė
jo visuotinį narių susirinkimą, ku pasipuošusios lietuvaitės Janina Ma- sandrą Stulginskį prisiminė spalio 19
ris nebuvo gausus. Kuopa rengia caitytė ir Stella M. Jasiulytė šių laik d. pamaldose, kuriose dalyvavo vie
Naujų Metų sutikimą jau 10-tą kar raščių redaktoriams įteikė lietuvių tinės organizacijos su vėliavomis.
4<MŪSŲ PASTOGĖS” PRANEŠI
tą iš eilės. Šiais metais jis bus labai kalba surinktus ir švine atlietus svei
kinimus
su
Gedimino
stulpais.
Abu
MU, ilgametis ALB krašto valdybos
gražioje salėje — Welland House.
didieji
Buenos
Aires
dienraščiai
se

pirm. S. Narušis yra Fairfield ligo
Ontario—King gatvių sankryžoje.
kančią
dieną
paskelbė
nuotraukomis
ninėje. Sidnėjuje, ryšium su tulžies
Rengėjai
KLVS “RAMOVĖ”, Niagara pusią- iliustruotą lietuvių vizito aprašymą. operacija.
salio skyrius, rengia Lietuvos ka
KANADOS SOSTINĖ OTAVA
riuomenės atkūrimo 51 metų sukak
DAIL. ANASTAZIJOS TA MOŠAI- ’ įnašas L. Fondui — $800. Jis yra
ties paminėjimą šeštadienį, lapkričio
TIENĖS
dailės paroda suruošta Litt pirmaujantis Kanados apylinkių tar
22 d., 6.30 v.v., Welland — Page gt.
sankryžos salėje. Sekmadienį, lapkri le Theatre paveikslu galerijoj spa pe, nors mūsų apylinkė yra viena ma
čio 23 d., 10 v.r., Tėvų pranciškonų lio 8-19 d. Išstatyta 27 aliejiniai dar žesniųjų.
TAUTINIU ŠOKIŲ GRUPĖ “žil
koplyčioje bus pamaldos už žuvu bai. Numatytoji kartu ir jos puikių
kilimų
paroda
dėl
techniškų
kliū

vitis
” dalyvavo Nova Scotia provin
sius karius-partizanus. Minėjimo pa
čių
neįvyko.
Parodą
matė,
be
mūsų
cijos Port Hawkesbury Folk Arts
skaitą skaitys svečias iš JAV, me
nedidukės
B-nės.
dar
per
5000
menu
Council suruoštame meno festivaly
ninę dalį atliks Ročesterio meninis
besidominčių
teatro
lankytojų.
Tai
je spalio 18.d. ir su kiniečių šbvienetas: mišrus choras, moterų seks
būta
pusiau
abstraktinių
ir
abstrak

kėjų grupe iš Toronto atstovavo On
tetas, atitinkama poezija. Bus šo
tinių
darbų,
ši
paroda
sutapo
su
tario provincijai. Grupei vadovavo
kiai, geras orkestras, laimės staliu
teatro
žiemos
sezono
atidarymu.
A.
B-nės
kultūrinių parengimų vado
kai, turtinga loterija, bufetas. Visi
Tamošaitienės
kūryba
aptarta
labai
vė Z. Balsevičienė. Kelionę finansa
Niagara pusiasalio ir apylinkių lie
skoningoje
parodos
programoje
E.
I.
vo provincijos ir Kanados Folk Arts
tuviai kviečiami atsilankyti į šią tra
Taylor,
dr.
Ilonos
Gražytės,
Andrey
Council. Būtų gera, jei apie tą pa
dicinę karių šventę. Valdyba
Stinson, dr. J. Pikūno ir B. Cipli- vykusį atstovavimą ir lietuvių vardo
WELLAND, ONT.
jauskaitės pareiškimais anglų kalba. pagarsinimą plačiau parašytų kas
NAUJŲ METŲ sutikimą ruoš klu Techniškuoju parodos paruošimu rū nors iš dalyvavusių.
bas “Lithuanica”, kuris turi tam pinosi Lietuvių Fondo įgaliotinis
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA pra
lengvinančių sąlygų. Jj palaiko visi Otavai inž. A. Paškevičius. Parodai dėjo normalų darbą nuomojamose
pajėgūs prekybininkai bei verslinin pasibaigus, dali. Anastazijai ir An Lisbar mokyklos patalpose. Vyresnių
kai. Klubo susirinkimai, posėdžiai tanui Tamošaičiams pagerbti suruoš jų grupėje yra 7 mokiniai, mažes
vyksta Crowland viešbučio patalpose, tos kuklios vaišės, kuriose dalyva niųjų — 8. Mažųjų grupės moky
kurio savininkai yra p.p, Sinkai. P. vo B-nės vadovybės, PLIAS Otavos toja — A. Paškevičienė, vyresniųjų
Sinkus pareiškė: “vyrai, kolei aš čia skyriaus ir keletas artimesniųjų bi — V. Balsas, kuris kartu yra ir mo
būsiu, jums (klubui) salė nemoka čiulių. L. Fondo įgaliotinis padėko kyklos vedėjas. Mokyklos reikalais,
ma”. Dėl to klubas, nesiekdamas pel jo abiem Tamošaičiams už duosnų šalia B-nės vadovybės, rūpinasi ir
no, metinių švenčių proga gali su L. Fondo rėmimą, paaukojant savo energingas tėvų komitetas, į kurį
traukti nemažai lietuvių, net ir iš darbų, kurie panaudojami Fondo lė įeina p.p. Jurkienė ir Radžius.
tolimesnių vietovių. J.
šoms telkti. Otavos apyl. valdybos
Albinas Vilniškis
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DAILĖS PARODA ČIKAGOJE
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Čiurlionio Galerija Čikagoje rengia tradicinę dailės pa
rodą 1970 m. vasario 14—21 d. d., kurioje kviečia dalyvau
ti visus šiaurės Amerikos (JAV ir Kanados) dailininkus.
Numatomos premijos už geriausius kūrinius bus skiria
mos nepaisant meninio stiliaus. Kūrinių atrinkimui ir pre
mijavimui yra kviečiama vertintojų komisija. Kūrinius parodon pristato patys dailininkai. Parodai pasibaigus, ne
parduotų kūrinių grąžinimu pasirūpina galerija (dailinin
kams už Čikagos ribų). Dailininkai, suinteresuoti šia paro
da, praneša Čiurlionio Galerijai iki 1969 m. gruodžio 10 d.
užpildydami čia spausdinamą kuponą ir pasiunčia Čiurlio
nis Art Gallery, 5620 So. Claremont Ave. Chicago, Ill.
60636, USA.
Galima pranešti ir telefonu Petrui Aleksai (312) 776-1798.

►

►

r

►

Dalyvausiu Čiurlionio Galerijos rengiamoje tradicinė
je dailės parodoje, įvykstančioje 19.70 m. vasario 14—22 d.
d., 5620 So. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

Dail. vardas ir pavardė ◄

Antano Tamošaičio dailės paroda atidaryta Windsor, Ont., Universiteto Centre ir truks iki lapkri
čio 21 d. Nuotraukoje paveikslas — "Mano sapnas" (tapyba)

Trijų sukakčių sankryžoje

<

Adresas

Kūrinių technika

(tapybą, grafika, skulptūra ir kitos)

nė buvo veiklos širdis, šiemet
spalio mėn. atšventus šio sam
būrio 20 metų sukaktį, dera pri
minti, kad 1949-1967 m. laiko
tarpyje buvo suvaidintos 43 dra
mos, komedijos, tragedijos. Ko
dėl tik iki 1967 metų? Todėl,
kad nuo šių metų prasidėjo veik
los silpnėjimas. Amžius padarė
savo. Kiek vėliau režisorės pa
vaduotojos pareigose matome
jauną talentingą aktorę Danutę
Racevičiūtę-Jankienę. Ji paruo
šė S. Kymantaitės-Čiurlionienės
“Pinigėlius”. Su ja Detroito dra
mos sambūris taip vadinamos
“krizės” metu sugebėjo tinkamai
pasirodyti pirmajame š. Ameri
kos lietuvių teatro festivalyje
1968 m. lapkričio mėn. Čikago
je. Danutė Jankienė buvo at
žymėta kaip iškiliausia Detroi
to “Pinigėlių” pastatymo akto
rė. Vėliau ji buvo išrinkta iški
liausia festivalio aktore. Detroi
to Dramos Sambūrio aktorius
Marijus Sajus buvo išrinktas
“Pinigėlių” pastatymo iškiliau
siu aktorium.
Su gastrolėmis ir kartojimais
Detroito Dramos Mėgėjų Sam
būris vaidino 101 kartą; net 49
kartus — kituose miestuose. Ir
jeigu vaidinimą vidutiniškai
Įkainuotume po 300 dol., tai su
sidarytų paaukotų pinigų Įvai
riom organizacijom $30.000.
Gastroliuojant tie vaidinimai at
siėjo tikriausiai dvigubai. Tai
gi, turėtume tą sumą pakelti iki
$60.000. Daugiau kaip 100 ak
torių mėgėjų perėjo per Dra
mos Mėgėjų Sambūrį. Dar ir
šiuo metu Sambūryje dirba šie
aktoriai:

Aktorė, kuri savo veržlumu ir kitus išjudino kūrybiniam darbui
VLADAS MINGĖLA
Viskas lietuviškam teatrui,
Jai patikdavo tokie vaidmenys,
lietuvybei — ir nieko sau! bo iki 1912 m. rudens. Vėliau kur mažai žodžių, daug veiksmo,
Z. Arlauskaitė-Mikšienė ji išvažiavo į Petrapili siekti turinio, kur stiprūs charakteriai,
Aktorę ir režisorę Zuzaną Ar augštesnio mokslo. Ten gavo reikšmingos asmenybės. Be to,
lauskaitę-Mikšienę gaubia su brandos atestatą, tačiau pakliū ji yra ilgokai vaidinusi “Jauni
kaktys — 80 metų amžiaus, 60 ti i koki valstybinį rusų teatrą mo Dramos”, “Jaunojo Žiūro
metų teatrinio darbo. 20 metų jai nepavyko (o gal nenorėjo?). vo” teatre, V. Bičiūno “žvaigžauklėtinio — Detroito Dramos Pagaliau 1914-1918 m. Petrapi- dikyje” ir kt. Beveik dešimt me
Mėgėjų Sambūrio veiklos. Z. Ar lin sugužėjo gausybė lietuvių. tų jai teko vadovauti Šaulių Są
lauskaitė - Mikšienė yra gimusi Buvo įsteigta pirmoji lietuvių jungos teatrui, režisuoti “Mū
Šiaulių m., Lietuvoje, 1889 m. mokykla. Gyvendama Carskoje sų Teatre”. Už nuopelnus Lie
rugpjūčio 28 d. Ten baigusi 4 Selo, ji vaidindavo visiem, kas tuvai Z. Arlauskaitė buvo apdo
gimnazijos klases, 1907 m. išvy paprašydavo. Tačiau buvo vis vanota Šaulių žvaigžde.
ko i Rygą, kur gavo mokytojos ne profesijonale artiste.
Raudonajai armijai 1944 m.
cenzą ir mokytojavo lietuviško
1919 m., kartu su karo pabė antrą kartą okupuojant Lietuvą,
je mokykloje. Nuo 1908 m., gre gėliais, Z. Arlauskaitė grįžo į Z. Arlauskaitė-Mikšienė su sū
ta pedagoginio darbo, nuolatos Vilnių ir įsijungė į “Vilniaus num ir dukra pasitraukė Vokie
vaidino “Giedros” lietuvių kul Studijų Teatrą”, kuriam vado tijon. Jos rūpesčiu 1945 m. Intūros draugijos ruošiamuose va vavo K. Glinskis ir J. Vaičkus. golstadto tremtinių stovykloje
karuose. Vaidino šiose dramose: Lenkams okupavus Vilnių, ji su Įsteigta teatro mėgėjų grupė, ku
“Ponai ir mužikai”, “Iš meilės”, grupe lietuvių (gyd. gen. VI. Na ri vaidino net po kelis sykius
“Pilėnų kunigaikštis”, “Kova”, gevičius, S. Kymantaitė-čiurlio- šiuos veikalus: Putino “Valdovo
'Inteligentai”, “G e n o v a i t ė”, nienė, K. Glinskis su žmona Ol sūnų”, Binkio “Atžalyną”, Gru
“Amerika pirtyje” ir kitose.
ga, adv. pulk. S. Leonas, inž. šo “Tėvą”, Moljero “šykštuolį”,
1911 m. Z. Arlauskaitė grižo i arch. VI. Dubeneckis su žmona Čiurlionienės “Aušros sūnus” ir
Šiaulius, kur Įsijungė i F. Bu- Olga) pasitraukė į Kauną. Čia “Pinigėlius”.
gailiškio Įkurtosios “V a r p o” Z. Arlauskaitė pasinėrė į naujai
. Nuo 1949 m. keli tūkstančiai
draugijos teatro veiklą. Ji tvar Įsteigto profesinio lietuviško r.auiųjų ateivių Įsikūrė Detroite.
kė “Varpo” draugijos bibliote teatro veiklą. Pradžioj teatras JAV. Prireikė lietuviško teatro.
ką, buvo mokytoja ir aktorė. buvo pavadintas “Lietuvos Meno 1949 m. atvykus Z. ArlauskaiteiDraugija buvo veikli, turėjo Kūrėjų Vaidykla”, bet susilau Mikšienei, SLA jau bandė staty
nuolatini profesijonalą režiso- kus aštrios kritikos spaudoje, ti rašytojos Alės Rūtos dramą
rių Joną Mišių, kas savaitę sta pakrikštytas “Valstybės Teat “Pasimatymas”, bet nebuvo retė veikalus. Be to, Šiauliuose gy ru”. Jame tilpo opera, drama ir žisoriaus. Apie tai sužinojusi Z.
veno ir veikė kūrybingas dra baletas. Z. Arlauskaitė buvo ne 'Arlauskaitė-Mikšienė pati pasi
maturgas ir rašytojas Kazys Pui pakeičiama sunkių, gilių charak siūlė šį veikalą režisuoti. Alės
da ir Gabrielius Landsbergis- terių kūrėja. Ji nesunkiai ap- Rūtos “Pasimatymas” išvydo
Žemkalnis, “Blindos” autorius. valdydavo ir psichologiškai išgy sceną 1949 m. spalio 22 d. Su
Jų ruošiamuose vaidinimuose Z. vendavo kiekvieną jai pavestą šiuo pastatymu tada prasidėjo
Vincas žebertavičius, Irena LauArlauskaitė taiogi dalyvaudavo. vaidmenį. Ji buvo stiprių, retų Detroito Dramos Mėgėjų Sambū
Z. Arlauskaitė “Varpe” dir-, asmenybių charakterių kūrėja. rio istorija. Jo vadovė Mikšie rus-Laurinavičienė, Algirdas Pesys,

"LITHUANIA 700 YEARS"

Lietuva 700 metu sukurtuose
(Tęsinys iš praėjusio ilr.)

A. Gerutis gerokai painiojasi
aiškindamas ir teisindamas
.gruodžio 17 perversmą. Šian
dien, kalbant apie įvykius 30-40
metų perspektyvoje, reiktų jau
daugiau vadovautis ne senti
mentais ar simpatijomis, bet tie
sos kriterijais. A. Smetona bu
vo išrinktas Lietuvos preziden
tu, A. Voldemaro kabinetui sei
mas pareiškė pasitikėjimą ir
taip buvo išlaikytas konstituci
nis formalumas (221) po Gruo
džio 17 d. perversmo. Bet čia
pamirštas vienas svarbus įvy
kis: A. Smetona, perimdamas
prezidento pareigas, seime iškil
mingai prisiekė laikytis konsti
tucijos, bet po keturių mėnesių
paleido seimą, o naujo pb 60
dienų, kaip reikalavo konstitu
cija, nesušaukė. Jis savavališkai
pakeitė konstituciją ir įtvirtinti
savo valdžiai išleido visą eilę
įstatymų. Ta konstitucija nebu
vo duota tautai balsuoti. Įvesta
autoritetinė valdžia neišplaukė
iš lietuvių tautos tradicijų, nes
lietuvių tauta, šimtmečius kovo
jusi už savo laisvę, nemėgo prie
vartos ir asmens laisvių suvar
žymo. Prezidento elektoriai iš
tikrųjų buvo vidaus reikalų ministerio nuožiūra išrinkti, tad
jie tautai neatstovavo. Teisingai
pats autorius pripažįsta, kad
Gruodžio 17 perversmas suskal
dė tautą. A. Smetonos pastan
gos vienvti lietuviu tautą “au
toritarinės vadovybės išminti
mi” (223) nebuvo sėkmingos.
Partijos politiškumas ar nepolitiškumas glūdi ne jos pava
dinime, bet jos programoje ir
veikloje, tad kam klaidinti skai
tytojus, kad Tautininkų Sąjun
ga buvo nepolitinė (227). Tuo ir
pats autorius netiki, nes kitoje
vietoje rašo, kad 1936 m. buvo
uždarvtos visos politinės parti
jos, išskyrus Tautininkų Sąjun
gą (228).
A. Gerutis kaltina Lietuvos
vyriausybę, neturėjusia vienin
go nusistatymo dėl Sovietų Są
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jungos ultimatumo, kad buvusi
nevieninga (heterogeneos—257),
sudaryta iš tautininkų ir opozi
cijos.' Arčiau teisybės yra pas
kutinis posmelio sakinys: “Kri
tišku momentu aukštesnėms sfe
roms (circles) trūko apsispren
dimo” (257). Tik gaila, kad auto
rius nepatikslino tų “aukštesnių
politinių sferų”. Lietuvių liau:
dies patarlė sako, kad ne laikas
šunis lakinti, kai reikia eiti me
džioti. Aiškus Lietuvos valsty
bei pavojaus signalas buvo 1939
m. spalio 10 d. pasirašyta Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos tarpusavės pagalbos sutartis, o dar stip
resnis pavojaus skambutis buvo
kitų metų gegužės mėnesyje iš
kelti kaltinimai Lietuvos vy
riausybei. Tada jau buvo pats
laikas valstybės prezidentui, sa
vo parengta konstitucija įsipa
reigojusiam nešti visą valstybės
atsakomybę, apsvarstyti, kas da
rytina mirtinio pavojaus vals
tybei metu. Deja, nebuvo pada
ryta.
V. Krėvės-Mickevičiaus pasi
kalbėjimą su Molotovu reikėjo
dar papildyti pastarojo, pareiš
kimu į Lietuvos užsienio reika
lų ministerio pastabą dėl JAV
įsikišimo. Esą, jei JAV ir norės
kariauti, tai Sovietų Sąjunga
taip patvarkys, kad jos neka
riaus prieš Sovietų Sąjungą.
Šiandien matome, kad Molotovo
pranašystės pildosi.
Lietuvių rezistencija
Šiuo klausimu rašo Algirdas
Budreckis. Tenka džiaugtis, kad
šiame krašte augęs ir mokslus
išėjęs A. Budreckis domisi Lie
tuvos praeitimi, ypač lietuvių
rezistencija, šiuo klausimu yra
parašęs atskirą studiją “The
Lithuanian National Revolt of
1941”. Jis gana smuikai apžvel
gia Lietuvių Aktyvistų Fronto
susiorganizavimą ir veiklą 194041 m., birželio sukilimą, lietu
vių rezistencija vokiečiu okupa
cijos metu, VLIKo atsiradimą.

herojiškas partizanų kovas ant- ■
rosios bolševikų okupacijos me
tu ir laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių pastangas išlais
vinti pavergtą Lietuvą. Daug
pateikta medžiagos, tik labai
gaila, kad ji nedokumentuota,
ir daugelio abejotinų tvirtini
mų negalima patikslinti.
A. Budreckio studijoje, kaip
ir A. Geručio, tenka pasigesti
sistemos, tikslesnio turinio api
pavidalinimo; yra daug pasikar
tojimų, jaučiamas darbo skubo
tumas. Pastebėta didesnių ir
mažesnių netikslumų, kurių vie
ną kitą noriu paminėti.
1940 m. rugpjūčio 15 d. Kau
ne sušauktas Lietuvos mokyto
jų suvažiavimas, per tris dienas
prisiklausęs komunistų vadų
kalbų, kaip reikia komunistiš:
kai auklėti jaunuomene, daina
vo ne liaudies dainas (315), bet
giedojo griežtai okupantų už
draustą Tautos himną. Ir pra
dedant mokslo metus, daugelyje
gimnazijų mokiniai taip pat gie
dojo Tautos himną, nors už tai
jiems grėsė bausmė. Tai pirmo
ji vieša demonstracija prieš
okupantų kėslus kultūriškai pa
vergti lietuvius.
Prezidentas A. Smetona bir
želio 16 d. buvo jau Vokietijo
je, tad jis nebegalėjo duoti įsa
kymo Marijampolėje stovėju
siam devintam pulkui trauktis į
Vokietiją. A. Smetona, vykda
mas i Vokietiją, birželio 15 d.
pavakaryje buvo apsistojęs Ky
bartų gimnazijoje, o naktį advo
kato P. Misurevičiaus ir dar vie
no teisininko buvo slapta per
vestas per sieną. Kiek šių eilu
čių autoriui žinoma, A. Smeto
na. būdamas Kybartuose, tele
fonu su nieku nekalbėjo. Iš gim
nazijos raštinės daug kalbėjo
krašto apsaugos ministeris gen.
Musteikis. Žinoma, jis salėjo ir
prezidento vardu isakvti devin
tam pulkui trauktis į Vokietiją,
bet tai buvo birželio 15. o ne
16, nes tą dieną ir gen. Mustei

kis jau buvo peršokęs per per
einamojo punkto barjerą į Vo
kietijos pusę.
Autorius perdrąsiai tvirtina,
kad 1943 m. katalikų sudaryta
Tautos Taryba buvo kaip anti
podas liberalų Vyriausiam Lie
tuvių Komitetui (346). Ir Vy
riausias Lietuvių Komitetas, ir
Tautos Taryba buvo pašaukti
gyvenamojo momento reikalavi
mų. šiandien sunku pasakyti,
kuris iš jų buvo svarbesnis ir
reikšmingesnis. Nuo “Aušros”
laikų lietuvių tautoje buvo jau
čiamas stiprus ideologinių skir
tumų dvelkimas. Tad iškilus rei
kalui, pirmiausia organizavosi
ideologiškai artimos politinės
grupės, kurios vėliau susijungė
i vieną Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą. Lietuvos
Tarybą sudarė ne trys politinės
grupės, bet penkios: krikščio
nių demokratų partija, ūkinin
kų Sąjunga, Darbo Federacija,
Lietuvių Frontas ir , Vienybės
Sąjūdis. Tad Darbo Federacija.
Lietuvos seimuose turėjusi 12
atstovu (tik trečiajame turėjo
5), į VLIKą įsileista ne dėl nuo
laidų katalikams (347). bet kaip
pilnateisis narys.
Vokiečiai įvykdė masinį inte
lektualų suėmimą ne kovo 2526, bet kovo 16 d. (344).
Lietuvių Fronto Bičiuliai ir
Lietuvos Nepriklausommybės
Talka buvo išstoję iš VLIKo,
bet grįžo atgal ir 1964 m. ge
gužės 22 d. yra pasirašę apsijungimo aktą, tad ar buvo rei
kalinga tas dvi grupes pavadin
ti atskilėliais ir net jiems skir
ti atskirą straipsnelį (425)?
Laisvajame pasaulyje i kovą
už Lietuvos išlaisvinimą jungia
si ir Lietuvos diplomatai. Pasta
ruoju metu JAV aktyvūs Lietu
vos diplomatai yra J. Kajackas,
St. Bačkis, bet apie juos nė žo
deliu neužsiminta. Yra ir dau
giau tokių spragų.
Nežinia kuo remdamasis A.
Budreckis tvirtina, kad iš Lie
tuvos i Vakarus yra pasitraukę
75% intelektualų (416). Jei taip
būtų, tai Lietuva turėjo labai
mažai intelektualų. Kad tai ne
tiesa, rodo ir šie pavyzdžiai. Au
torius tvirtina, kad apie 80%
mokytojų išvyko iš Lietuvos.
Tuo tarpu kitoje vietoje, sumi

Algis Glatkauskas, Danutė Jankienė,
Marijus Sajus-Sajauskas, Rasa Li
sauskaitė, Karolis Balys, Valentina
Hotraitė, Genė Palaikienė, V. Bany
tė, Henrikas Dūda, Birutė Marčiukaitytė, Paulina Heiningienė, L. Heiningas, N. Sirtautaitė, R. Sukauskas,
R. Garliauskaitė, K. Gricius ir kiti.
Septyni Sambūrio nariai iškeliavę
amžinybėn: Aleksas Gubilas, Algis
Jarašiūnas. Jonas Marcišauskas, Juo
zas Kavaliauskas, Justas Pilka, Kazys
Vavasaitis, Lilė Petrauskaitė ir Ste
pas Iljesevičius.

Tai idealizmo nušviestas Z.
Arlauskaitės-Mikšienės gyveni
mo kelias, palikęs giliai įspaus
tus pėdsakus, kuriais keliaus ir
naujieji lietuviško teatro idea
listai. Tokie idealistai šiandien
reti, bet labai reikalingi.

Atsiųsta paminėti
ŠEŠTOJI PRADALGĖ. K. Barėno
redaguotas 400 psl. literatūros met
raštis. “Nidos” knygų klubo leidinys
nr. 75, 1969 m.
Kaina: nariams
minkštais viršeliais — $2.50, kietais
— $3, nenariams — 25% daugiau.
Leidyklos adresas: Nida Press, 2
Ladbroke Gardens, London, W. 11,
Britain.
Technikos Žodis nr. 3, gegužė-birželis. PLIAS ir ALIAS žurnalas, lei
džiamas ALIAS Čikagos skyriaus
technikinės spaudos sekcijos. Admi
nistratoriaus adresas: A. Pargauskas,
6643 So. Francisco Ave., Chicago,
Ill. 60629, USA.
A. Giedrius, SMILGOS. Apsaky
mai. “Nidos” knygų klubo 205 psl.
leidinys nr. 74, 1969 m. Kaina: na
riams minkštais viršeliais — $2, kie
tais — $3, nenariams — 25% bran
giau. Nida Press, 2 Ladbroke Gar
dens, London W. 11, Britain.

nėdamas visas Vokietijoje vei
kusias mokyklas, nurodo tik jo
se dirbusių 1200 mokytojų (433).
Į tas mokyklas buvo įtraukti be
veik visi iš Lietuvos pasitrau
kę mokytojai ir dar iš ne mo
kytojų kategorijos. O nepriklau
somoje
Lietuvoje buvo virš
10,000
mokytojų. Taigi pasi
traukę
mokytojaisudaro kiek
daugiau nei 10%. Profesorių
pasitraukė kiek didesnis procen
tas. bet jis nesiekė 50%, kaip
rodo A. Simučio išleistas “Pa
saulio Lietuvių Žinynas”.
St. Lozoraičio daugiau publi
cistinis straipsnis Lietuvos iš
laisvinimo persepktyvos (The
Prospects for Lithuanian Libera
tion) gal geriau būtų tikęs ko
kiam žurnalui, o ne Lietuvos is
torijos studijai.
Prof. Stasys Šalkauskis moks
linio darbo metodikos paskaitose
pabrėždavo, kad knyga, neturin
ti turinio, neverta skaityti. Ten
ka pasigesti ir A. Geručio re
daguotoje knygoje smulkesnio
turinio. Nepriklausomos Lietu
vos ir rezistencijos studijų auto
riai neturėjo kantrybės savo nu
rodytos naudotos literatūros su
rašyti alfabetine tvarka. A. Ge
rutis daugiausia yra pasirėmęs
Lietuvių Enciklopedija. Iš tik
rųjų, enciklopedija yra daugiau
informacinė medžiaga, o ne pa
grindinė rašomai studijai.
Paprastai lietuviškoji spauda
sveikina kiekvieną knygą apie
Lietuvą anglų ar kita kuria kal
ba. Tenka pridurti, kad reikia
sveikinti kiekvieną objektyviai
parašytą knygą apie Lietuvą.
Šių eilučių autoriui kyla abejo
nėj ar A. Geručio redaguotą
“Lithuania 700 Years” reikia
su džiaugsmu ar rezervuotai su
tikti, nes kaip galėjo pastebėti
skaitytojai, knygoje, be mažes
nių. yra ir esminių netikslumų,
kurie mažai pažįstančius Lie
tuvos istoriją gerokai klaidins.
Tu netikslumų galima buvo ge
rokai ir daugiau surasti. Tikiuo
si, kad kiti juos ir pastebės.
LITHUANIA 700 YEARS. Copy
right. 1969, by Lithuanian Independ
ence Fund, Inc. Library of Congress
Catalog Card No. 75-60057 SBN:
87141. Published by Manyland Books,
Inc. Kaina 512.00, 474 p.
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LITUANISTIKOS
INSTITUTO
naujai išrinkta valdyba spalio 25 d.
turėjo Vašingtone posėdį, kuriame
pasiskirstė pareigomis: dr. V. Maciū
nas — pirm., dr. A. Flateris — vicepirm., A. Vaičiulaitis — sekr. Val
dyba išrinkta korespondenciniu ke
liu. Rinkimų komisijos pirmininkas
buvo dr. J. Gimbutas.
ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO di
džiojoje salėje lapkričio 2—3 d. d.
įvyko montrealiečio dail. Prano Baltuonio šaknų ir šakų skulptūrų pa
roda.
LOS ANGELES DRAMOS SAM
BŪRIS lapkričio 22 d. 7.30 v.v. BALFo vakarą paįvairins J. Gliaudos ko
medija “Kompiuterinė santuoka”.
Spektaklį režisuoja Dalila Mackelienė, scenovaizdžius kuria A. Žaliūnas.
LB DRAMOS STUDIJA Čikagos
Jaunimo Centre naujuosius mokslo
metus pradėjo spalio 31 d. Planuo
jama sudaryti dvi grupes — prade
dantiesiems ir pažengusiems. Lek
toriais pakviesti aktoriai Stasys Pil
ka ir Dalia Juknevičiūtė - Šimoliūnienė. LB Kultūros Fondo žinioje
veikiančią studiją finansiškai remia
JAV Lietuvių Fondas.
ZUZANA VALADKAITĖ, mezzosopranas. surengė pirmąjį rečitalį
Buenos Aires, Argentinoje, spalio 20
d. Jaunoji Buenos Aires lietuvaitė
dainavimą studijuoja pas prof. Artu
ro Wolken. Pirmoji programos da
lis buvo skirta G. E. Haendel, G. B.
Pergolesi, A. Scarlatti, Ch. Gluck, F.
Schubert ir W. A. Mozart klasiki
nėms kompozicijoms, antrojoje da
lyje skambėjo K. V. Banaičio “Gie
da gaideliai”, P. Sarpaliaus “Dukru
žėlė”, S. Šimkaus “Oi kas?”, “Lop
šinė”, J. Gruodžio “Alyvos”, VI. Jakubėno “Gėlės iš šieno” ir liaudies
daina “Oi žiba žiburėlis”. Solistei
akompanavo Buenos Aires valstybi
nio operos teatro Colon pianistas
Horacio Rogner.
KAN. JUOZO TUMO VAIŽGAN
TO šimtąsias gimimo metines Bos
tono lietuviai atžymėjo spalio 19 d.
įvadiniu S. Santvaro žodžiu, iš Fila
delfijos atvykusio dr. Jono Puzino
išsamia paskaita. Vaižganto kūrinius
skaitė Bostono dramos sambūrio ak
toriai: Jurgis Jašinskas — “Pamoką
apie asilą”, Janina Ambraziejienė —
“Vapsvą”, Feliksas Kontautas — iš
trauką iš “Pragiedrulių”. Minėjimą
suorganizavo Bostono LB apylinkės
valdyba ir kultūrinių subatvakarių
vadovai.
PIANISTAS ANDRIUS KUPRE
VIČIUS, svečias iš JAV, spalio 3 d.
surengė Ravel, Chopin, Ginastera,
Faure, Debussy, Gaidelio ir Švedo
kūrinių rečitalį Venecuelos sostinės
Caracas Bella Artės salėje. Koncer
tą globojo Venecuelos valstybinis
institutas kultūros ir meno reika
lams. Lietuvį pianistą teigiamai įver
tino didžiųjų dienraščių “El Na
tional” ir “El Universal” muzikiniai
kritikai. Spalio 7 d. A. Kuprevičiaus
rečitalis įvyko Argentinos sostinėje
Buenos Aires, religinio instituto di
džiojoje auditorijoje. Dalyvavo gau
sus būrys lietuvių ir argentiniečių.
Po koncerto A. Kuprevičių sveikino
buvęs Argentinos generalinis konsu
las Lietuvoje rašytojas Arnaldo Barsanti su žmona Stase Galeckaite, ei
lė vietinių intelektualų. Koncertą
garsino ir palankius atsiliepimus pa
skelbė dienraščiai “La Nation”,
“Clarin”, “La Prensa”, “Gazeta”.
“Freie Presse”, radijo stotis Belgrano. A. Kuprevičiaus koncertas
Urugvajaus sostinėje Montevideo įvy
ko spalio 11 d. Ateneo rūmuose.
Skaitytojus su lietuviu pianistu supa
žindino “Nuevo El Plata” ir kiti
dienraščiai. Grįžęs į Buenos Aires
A. Kuprevičius spalio 14 d. surengė
atsisveikinimo su argentiniečiais
koncertą Sarandi Rotary klubo salėj,
kur šalia argentiniečių dalyvavo ir
kelios lietuvių šeimos bei spaudos
atstovai. Iš Buenos Aires A. Kupre
vičius išskrido j Brazilijos lietuvių
sostinę Sao Paulo, čia jo koncertas
įvyko spalio 19 d. konservatorijos
salėje. A. Kuprevičiaus koncertų se
rija P. Amerikoje buvo surengta
PLB inciatyva.
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IŠ BRITANIJOS GRIŽO Vilniaus
geologijos instituto direktorius Algi
mantas Grigelis, dalyvavęs Europos
mikropaleontologų XI suvažiavime
kaip sovietinės delagacijos narys.
Apie 90 suvažiavimo dalyvių turėjo
progą susipažinti su britų moksli
ninkų atliekamais tyrimais, Britani
jos mezozoinės grupės uolienomis,
kurios savo sudėtimi ir išvaizda yra
panašios į lietuviškąsias. Geologijos-,
mineralogijos mokslų kandidatas A?^\^
Grigelis Vilniun parsivežė daug geo
loginių pavyzdžių.
J. DOMARKAS, Vilniaus filharmo
nijos vyr. dirigentas, šiemet turėjo
ketvirtą išvyką Lenkijon. Jo diriguo
jamas Poznanės simfoninis orkestras
programon buvo įtraukęs D. Šostakovičiaus I simfoniją, M. Musorgskio
simfoninį paveikslą “Naktis raganų
kalne” ir su tarptautinio konkurso
laureatu I. Oistrachu atliktą P. Čai
kovskio koncertą smuikui.
VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus
operos tenoras, naujojo sezono pra
džioje turėjo sėkmingas , gastroles
Gruzijos sostinėje Tbilisyje, kur jam
teko atlikti pagrindinius vaidmenis
G. Verdi “Rigoletto” ir G. Puccini
“Madame Butterfly” operose. Po to
porą spektaklių dainavo Rygos aka
deminiame operos ir baleto teatre.
Šį mėnesį jo laukia koncertai su
simfoniniu orkestru Leningrade,
spektakliai šio miesto operos teat
re. V. Noreika taipgi yra gavęs
kvietimą dainuoti R. Berlyno ope
roje, o Naujų Metų išvakarėse su
Maskvos didžiuoju teatru vyks į Pa
ryžių. Čia jam teks atlikti pagrindi
nius tenoro vaidmenis P. Čaikovskio
operoje “Eugenijus Oneginas”, A.
Borodino operoje “Kunigaikštis Igo
ris”, surengti atskirą dainų ir arijų
rečitalį.
TARPTAUTINĖJE VAIKŲ KNY
GŲ iliustracijų parodoje, kuri kas
antri metai rengiama Bratislavoje,
Čekoslovakijoje,, pagrindinę “Auksi
nio obuolio” premiją laimėjo grafikė
Birutė Žilytė už J. Rainio kyngos
“Auksinis sietelis” meninį apipavi
dalinimą. Prieš kelerius metus “Auk
sinį obuolį” yra laimėjęs grafikas
A. Steponavjčius.
ANTANAS KUČINGIS, lietuvių
operos teatro veteranas, atžymėjo
amžiaus septyniasdešimtmetį. Daini
ninko kelią pradėjęs 1924 m. gegu
žės 17 d. P. Čaikovskio “Eugenijaus
Onegino” spektaklyje, pensijon pa
sitraukė tik 1961 m. Šiame laiko
tarpyje sukaktuvininkas yra sukū
ręs eilę pagrindinių boso vaidmenų
— Mefistofelį Ch. Gounod “Fauste”,
Don Basilio G. Rossini “Sevilijos
kirpėjuje”, Borisą M. Musorgskio
“Borise Godunove”, Kecalį B. Smetanos “Parduotojoje nuotaikoje” ir
daugeli kitų. Prieškariniais metais
jam teko gastroliuoti Paryžiuje, ‘
Stockholme, Helsinkyje, Rygoje, Ta
line ir Prahoje, kur spauda jį sutiko
kaip geriausią Kecalio vaidmens at
likėją užsienietį B. Smetanos tauti
nėje čekų operoje “Parduotoji nuo
taka”. A. Kučingis dabar rengia kon
certus kauniečiams ir dažnai dainuo
ja Kauno muzikinio teatro spektak
liuose. Sukakties proga jis atliko
Mefistofelio vaidmenį Ch. Gounod
“Fauste”. Pirmą kartą Mefistofelį
jam yra tekę dainuoti prieš 40 metų
— 1929.
M. K. ČIURLIONIO ir S. Kyman
taitės-Čiurlionienės atminimui skir
ta lenta prikalta Palangoje, Vaineikio gatvėje, prie urėdui A. Bungailai kadaise priklausiusio namo, ku
riame gyveno ir vasarodavo rašyto
ja S. Kymantaitė-čiurlionienė ir kur
“Jūros sonatą” yra sukūręs M. K.
Čiurlionis. Lentos projektą paruošė
anūkė Dalia Palukaitienė. Iškilmėje
dalyvavo jų duktė Danutė Zubovie
nė, M. K. Čiurlionio sesuo V. čiurlionytė-Karužienė, kupiškėnų etno
grafinio ansamblio vadovas P. Zulonas, muzikologas V. Landsbergis, Pa
langos miesto atstovai, svečiai iš
Vilniaus ir Kauno. Šia proga sureng
tą koncertą pradėjo V. Landsber
gis M. K. Čiurlionio preliudu C-dur.
Atsiminimus apie motinos lankymą
si Palangoje pasakojo D. Zubienė, o
M. K. Čiurlionio ryšius su Palanga
nušvietė V. Landsbergis. M. K. Čiur
lionio pianistų konkurso laureatas R.
Kontrimas paskambino keletą jo
preliudų ir V. Bacevičiaus poemų.
DEKORATYVINĘ SKULPTŪRĄ
“Verknė” Birštono kurortui sukūrė
skulptorius Romas Kazlauskas, vai
kystės dienas praleidęs prie Verknės
upelio, įtekančio į didžiąją Nemuno
kilpą ties “Ožkos pečiaus” kalva.
Iš estiško skalūno iškalta statula
vaizduoja poilsio prigulusią moterį-

Režišorė Ir aktorė Zuzana Ar
lauskaitė-Mikšienė, L m. rugpjū
čio 28 d. sulaukusi 80 metų am
žiaus, 60 metų teatrinio darbo.
Ji tebevadovauja Detroito dra
mos mėgėjų sambūriui, kuriam
šiemet suėjo 20 metų
Nuotr. V. Maželio

KRAŠOTYRININKŲ DIENA DUSETOSE į>uvo pradėta kun. A. Vie
nažindžio pagerbimu jo gimtajame
Gipėnų kaimelyje. Prie namo, ku
riame prieš 128 metus gimė poetas,
kraštotyrininkai prikalė memoriali
nę lentą su įrašu: “Poeto A. Viena
žindžio (1841—1892) tėviškė”. Poe
to kūrybinį kelią nušvietė Dusetų K.
Būgos vidurinės mokyklos direktorė
J. Mališauskienė, jo eilėraščius dek
lamavo mokiniai ir kaimo saviveikli
ninkai. Po to K. Būgos mokykloje
įvyko Lietuvos paminklų apsaugos ir
kraštotyros draugijos tarybos prezi
diumo posėdžiai, buvo surengta vaka
ronė pagerbti iš Švenčionių, Biržų,
Rokiškio, Utenos, Molėtų ir Zarasų
suvažiavusiems šimtamečiams augštaHSiams.
Vm

®b SPORTAS

2320 Bloor St. W

Tel RO 2-8255
ma kaina, 5 kambariai, garažas ir
įvažiavimas. Moderni nauja virtuvė.
Visas namas naujai atremontuotas.
Tuojau galima užimti.
LAKEPROMENADE, modernus dvi
butis (duplex) su dideliais balko
nais. 6 kambarių butai po 3 miega
muosius ir dar 2 kambariai rūsyje.
Privatus įvažiavimas. Buto nuoma
$200.
BERRY RD., 4 butai po 2 miegamuo
sius, 4 garažai, nesenas pastatas.
$165 nuoma vieno buto, 6% % sko
la. Reikia didesnio įmokėjimo.
BLOOR—JANE, 6 butai su 4 gara
žais ir vieta trims automobiliams.
Privatus Įvažiavimas. Viena atvira
skola. Visai arti Bloor gatvės.
$25.000 įmokėti.
MIMICO, visai arti ežero, 11 butų
pastatas, geros pajamos.
Skubiai reikalingi namai
pardavimui

JANE—BLOOR, $12.500 įmokėti, 7
gražus kambariai, atskiras, mūrinis
namas su privačiu įvažiavimu ir ga
ražu. Vandeniu-alyva šildomas. Arti
požeminio ir krautuvių. Puiki vieta.
SWANSEA, $36.900 prašoma kai
na. Atskiras, mūrinis, 6 kambarių
namas, 2 modernios virtuvės, 2
prausyklos, baigtas rūsys. Viena
skola. Arti Bloor g-vės.
ROYAL YORK — RICHVIEW, 7
kambariai, plius šeimos kambarys,
du Faražai, privatus įvažiavimas. 2
didelės prausyklos, poilsio kamba
rys, kilimai, gražus kiemas. Arti au
tobuso ir krautuvių.
EVELYN CRES., $10.000-įmokėti,
atskiras, 8 kambarių per du augš
tus namas su privačiu įvažiavimu ir
garažu. 2 modernios virtuvės, dideli
kambariai, naujai atremontuotas.
Tuojau galima užimti.
JANE—ANNETTE, $22.900 prašo-

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255
Namu telef. 766-8479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime
naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
SBB

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

KASOS VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Antį. 10-1.30
Treč. uždaryta
Ketv. 10-L30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8

MOKA:
už term, indėlius 3 metams_____ 8%
už term, indėlius 2 metams_____ _7%%
už term, indėlius 1 metams_____ 6% %
už depozitus-čekių s-tas_ _ _____ _ 5% %
už šėrus numatoma _____________ 6%

IMA:
šešt. 9-12
___ 9%
už asmenines paskolas
___
už nekilo, turto paskolas ...
Sekm. 9.30-1
Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki
$2000 ir asmeninių paskolų — iki $5000. Pilna čekių sistema padeda
atlikti finansines operacijas. Parduodame American Express kelionių
čekius ir pinigines perlaidas.
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVI
MAS LIETUVIAMS.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.
R

I?

1072 Bloor Str. W.

A

T

TOR

Tel. 534-9286

MIMICO — PRIMROSE AVE., mūrinis, atskiras dviejų butų po vieną
miegamąjį, vandeniu-alyva šildomas, du ekstra kambariai rūsyje, tryS
prausyklos. Dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu. Įmokėti $1012.000; prašo $36.500.
BLOOR — RUNNYMEDE, gražus namas, 7 dideli kambariai per du
augštus, moderni virtuvė, alyya-vandeniu šildomas. Didelis ir gražus
kiemas, garažas ir platus šoninis įvažiavimas. Arti mokyklos ir susi
siekimo. Įmokėti apie $15.000; atvira skola iš 8%%.
RONCESVALLES — QUEEN ST., gero mūro, 9 kambariai, trys moder
nios virtuvės, dvi prausyklos, vandeniu-alyva šildomas, didelis kiemas.
Arti susisiekimo ir krautuvių. Gera nuoma. Įmokėti $10-12.000; viena
atvira skola išmokėjimui.
HIGH PARK — BLOOR, naujos statybos, gražių plytų, 8 kambariai
per du augštus, 2 modernios virtuvės, įrengtas rūsys, 2 prausyklos.
Garažas ir šoninis įvažiavimas. Įmokėti $16.000.
ETOBICOKE, 6 butų po 2 miegamus, 5 metų senumo, virš $10.000
metinių pajamų, žema kaina, skubus pardavimas.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais — HU. 9-1543
BABY POINT — JANE, $35.900 — prašoma kaina; gražus vienaaugš
tis 7 kambariai, geram rajone, vandeniu apšildomas, 2 prausyklos,
prijungtas garažas, didelis sklypą su vaismedžiais; 7% % mortgičius.
INDIAN RD. $36.900, dvibutis (duplex), 12 kambarių per 2 augštu,
labai geras pirkinys šiame rajone; I-me augšte 3 miegamieji, II —
du batai po 3 kambarius; nauja vandens apšildymo sistema; reika
lingas geras Įmokėjimas.
MIMICO, $10.000 įmokėti, gražus vienaaugštis, 5 kambariai, pilnai už
baigtas rūsys, vandeniu apšildomas; privatus įvažiavimas, garažas;
8% mortgičius.
CONSTANCE GATVĖ, $20.000 įmokėti, atskiras, gražus dvibutis (du
plex) 8 kambariai per 2 augštu, labai geram stovyje, vandeniu apšildo
mas, platus įvažiavimai, 2 garažai; viena atvira skola; pirmą sykį
parduodamas.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

sekmadienį, lapkričio 9 d., 6.30 v.,
ateitininkų kambaryje. Visi prašomi
paskutinėse
rungtynėse
ją
įveikė
SPORTAS LIETUVOJE
atsinešti nario mokestį ir grąžinti
Argentinos Estudiantes komanda 2:1 loterijas knygutes.
Vilniaus Žalgirio futbolininkai, pas tačiau italai buvo laimėję pirmąsias
Jaunučiams ir jaunesniesiems su
kutinėse rungtynėse nugalėję Polit- rungtynes 3:0. Praėjusiais metais šiąx
sirinkimų
sekmadienį nebus.
adela 3:1, tapo Sov. Sąjungos antro taurę buvo laimėję argentiniečiai.
Loterijos knygutės turi būti grą
sios klasės IV pogrupio meisteriais.
žintos
šį sekmadienį po 10 vai. Mi
Sov. Sąjungos automobilių lenkty VYČIO ŽINIOS
šių
ateitininkų
kambaryje.
nėse I vietą Volgos klasėje laimėjo
CYO lygos pirmenybės prasideda
Vyr. moksleiviai kviečia visą jau
vilniečiai E. Povilaitis ir L. Potap- šią savaitę. Pirmąsias rungtynes žai
nimą
į ateitininkų kambarį sekma
čik.
džia jaun. berniukai (iki 12 m.). Šį
P. Knieža Tbilisyje įvykusiose dvi penktadienį 7 v. vytiečiai žaidžia su dieniais po 10 v. Mišių, kur visiems
račių lenktynėse laimėjo IV vietą. Aušra ir kitą penktadienį 7 v. — su duodama kava, pardavinėjami šalti
Iš 8 tarpinių baigmių jis laimėjo 3. Transfiguration. Rungtynės įvyks gėrimai ir bulvių džiuvenos. Užeiki
te, pasikalbėkite. Užuot ėjus į resto
Kaune viešėjo Gdansko Legijas Corpus Christ mokykloje, 42 Edge
raną, galima pasėdėti ir pasikalbėti
rugbininkai, kurie čia žaidė draugiš wood Ave. Vyr. mergaitės žais šį sek
savose
patalpose. Praėjusį sekma
kas rungtynes su Kauno Staklių ko madienį 3.30 v. su St. Joan R. W.
dienį atsilankė gana daug jaunimo.
manda. Rungtynės baigėsi lygiomis. Scott mokykloje — prie St. Clair ir
Kun. St. Yla, ateitininkų federa
Vilniaus Žalgirio rankininkės žai Dufferin gatvių. Kitą sekmadienį 3.30
cijos
dvasios vadas, turėjo posėdį su
dė Budapešte draugiškas rungtynes v. Corpus Christi mokykloje jos žais
MAS c. valdyba ir tarėsi įvairiais
su Spartako rankininkėmis. Rungty su St. Bonaventure. A. S.
moksleivių sąjungos reikalais.
nes laimėjo vilnietės 15:12 pasekme.
Ideologiniai kursai Dainavoj įvyks
Pabaltijo augštųjų mokyklų plau AUŠROS ŽINIOS
Kalėdų atostogų metu, o rytų apy
Stalo teniso lygos rungtynės pra
kymo pirmenybes Rygoje laimėjo
gardai — lapkričio 28-30 d.d. Putlatviai; lietuviai liko II vietoje. Pra sideda šią savaitę. Išvykoje žaidžia name.
ėjusiais metais šias pirmenybes lai I komanda su Scarboro ir IV su Do
“Pirmyn Jaunime” pasirodys lap
minion Bridge, savo patalpose II ir
mėjo lietuviai.
kričio pabaigoje. Visą medžiagą pri
III komanda.
statyti iki sekmadienio, lapkričio 9
SPORTAS VISUR
Jaunesniųjų mergaičių krepšini d. Paskubėkime!
J. Tarrant Durbane (P. Afrika) nu rungtynės su St. Joan of Arc — lap
Ateitininkų sendraugių susirinki
bėgo 100 mylių per 12 vai. 31 min. kričio 9 d., 2 v., ,RW Scott School.
mas — šį sekmadienį, lapkričio 9
10 sek. Tai naujas šio nuotolio pa
Vyr. mergaičių krepšinio rungty d., 6 v.v. Prisikėlimo muzikos stu
saulio rekordas. Senasis rekordas pa nės — lapkričio 4 d., 8.45 v., George
dijoj. Plačiau žiūr. 8 psl.
gerintas 15 min. 24 sek.
Harvey salėje, 1700 Keele St.
Toronto bėgikas Jerome Drayton
Klubas pardavinės kalėdines eglu
Skautų veikla
laimėjo Detroite įvykusį maratono tes prie Prisikėlimo parapijos pa
• Vyr. skautės ir gintarės kan
bėgimą. Rezultatas buvo geresnis nei statų. Prašome pirkti pas mus —
didatės
pradėjo savo darbą spalio
Abebe Bikilos olimpinis ir Kanados brangiau nemokėsite ir kartu pa22 d. sueiga, kurią pravedė s. M.
rekordas. J. Drayton yra ukrainietis remsite sportuojantį jaunimą.
ir jo tikroji pavardė — P. Buniak.
Treniruotės: krepšinio — vyrams Vasiliauskienė. Antroji sueiga įvyko
Geriausi pasaulio maratono bėgi ir berniukams — pirmadienį ir ket lapkričio 1 d. pas ps. R. Žilinskienę.
kai: 1. G. Clayton, Australija, 2:08,- virtadienį, mergaitėms — antradienį; Lapkričio 11 d. sueigą praves s. se
33; 2. W. Adcocks, Britanija, 2:10,47; stalo teniso — trečiadienį 7 v.; tink selė Igne, lapkričio 25 d. — v. s.
3. S. Sasaki, Japonija, 2:11,17; 4. A. linio — ketvirtadienį, Mimico N.S. D. Gailiūnaitė, gruodžio 9 d. sueigą
Usami, J., 2:11,27, 5. J. Drayton
Aušros šachmatininkai pirmame pas s. A. Valadkienę praves ps. A.
2:22,0.
šio sezono susitikime lapkr. 2 d. pra Biškevičienė, o gruodžio 16 d. prieš
Studentų žiemos žaidynės “Univer laimėjo prieš “Vikings” 4:2 rezultatu kalėdini religinį susikaupimą praves
siada” įvyks Suomijos šiauriniame Taškus gavo: p. Mačiulaitis 1, p. Ra s. seselė Igne. Kandidačių veiklai
talkina Toronto skautininke, o pa
mieste Rovaniemi 1970 m.
manauskas %, Abromaitis %.
A. C. Milan futbolo komanda lai
Priešadventinis klubo parengimas čios kandidatės pratinamos dirbti
paukštyčių draugovėse. Kaikurios
mėjo tarpkontinentinę taurę. Nors — lapkričio 29 d.
sueigos, vadovams susitarus, bus
bendros su sk. vyčiais kandidatais.
KANADOS ĮVYKIAI
e Jūrų skaučių instruktore šiam
veiklos
sezonui sutiko būti ps. A.
Atkelta iš 1-mo psl.
ryšiams su Kanada. Kieve įsteig Biškevičienė.
tas Kanados konsulatas sudary
• “Rambyno” tunto jūrų skautų
Kanadą sukrėtė dvi nelaimės tų sąlygas ukrainiečiams aplan
— sprogimas “Kootenay” karo kyti gimines Kanadoje. Lig šiol vadovai šiam sezonui pasiskirstė pa
laive ir natūralių dujų sprogi Ukrainoje lankosi kanadiečiai, o reigomis: ps. P. Butėnas — vadas,
mo sukeltas gaisras Toronto ukrainiečiams Maskva neduoda s. VI. Rušas — pavad., ps. P. Gorys
Maltono priemiestyje. Naikinto leidimo kelionei i Kanadą. Pa buriavimo instruktorius ir laivų prie
ją “Kootenay” nelaimė ištiko gal 1967 m. sutartį, Kanada tu žiūra, “Vaidoto” laivo budžių kandi
manevruose prie Britanijos ri teisę atidaryti Sovietų Sąjun datų vadas ps. A. Empakeris, pav.
krantų. Dėl nežinomos priežas goje antrą atstovybę. Maskva v. vi. K. Čeponis, “Žilvino” laivo va
ties sprogusi laivo variklių grei perša ne Kievą, bet Leningradą. das v. vi. J. Šileika, pav. v.vl. J. La
“Vikingo” laivo jaunių vadas v.
čio dėžė užmušė devynis jūri
Telefono bendrovė “Bell Ca sys,
ninkus, sužeidė daugiau kaip nada” padidino mokesčius už te vi. T. Galinis, pav. vi. R. Danaitis.
40. Malūnsparniais . pristatytų lefono įjungimą. Privačiose rezi Norintieji stoti į jūrų skautų viene
priešgaisrinių priemonių dėka dencijose dabar reikės mokėti tus kreipiasi į P. Butėną. Sueigos
įgulai pavyko užgesinti prasidė $9, įstaigose — $10, o už papil reguliariai vyksta kiekvieną šeštadie
jusį gaisrą ir laivą nuplukdyti į domą telefoną tai pačiai lini nį 1 v.p.p., lietuvių evangelikų-liute
ronų parapijos salėje (Bloor-Indian
Plymouth uostą. Dujų sprogime jai — $7.50.
Rd.).
Maltone žuvo viena senutė, bet
Kanadiečių kilmės amerikie
• Mindaugo dr-vės sueigoje lapkr.
gaisras yra padaręs apie $1.500.- tis ekonomistas J. K. Galbraith,
3
d.
buvo paminėta LSS 51 metų su
000 nuostolio. Ontario provinci buvęs velionies prez. J. F. Ken
nė vyriausybė sutiko padengti nedy patarėju, pramonės reika kaktis. Skautų vyčių kandidatų būre
dalį išlaidų sužeistiesiems ir lų konferencijoje ir federacinio lis, globojamas s. v. v. si. E. Petrušaičio, pradeda savo atskiras sueigas.
praradusiems nuosavybes.
parlamento finansų komitete ra
• “Šatrijos” tunto sueiga — lap
Buvęs premjeras J. Diefenba- gino Kanadą įvesti kainų ir al kričio 9 d., 4.30 v. p.p. Prisikėlimo
keris savaitę laiko viešėjo Sovie gų kontrolę. Jo teigimu, inflia parodų salėje. Vienetai renkasi 4.15
tų Sąjungoje, kur buvo priimtas ciją skleidžia automobilių, plie v. Dalyvavimas visiems būtinas. Po
premjero pavaduotojo D. Po- no, naftos ir vartotojų reikalų tunto sueigos — vadi jos posėdis.
lianskio ir turėjo progą lankytis pramonė. Didžiosios įmonės pa
• Dariaus-Girėno dr-vės sueigoje,
Kieve. Kadangi vaikystės ir jau sirašo su unijomis perdidelių iš įvykusioje spalio 29 d., sudarytos dvi
nystės dienomis J. Diefenbake- laidų reikalaujančias sutartis ir skiltys — vanagų skilt. psl. P. Tarvy
rio kaimynai ir draugai buvo uk paskui kelia savo gaminių kai das, psl. A. Gaputis ir lakūnų —
rainiečių kilmės kanadiečiai, nas, o dėl to nukenčia didžioji skilt. E. Miniota, psl. A. SiminkeKieve jis prabilo 500.000 Kana kanadiečių dalis, negaunanti al vičius. Lakūnų skilties sueiga — lap
dos ukrainiečių vardu, reikalau gų padidinimo. Pasak J. K. Gal kričio 12 d., 7.30 v.v., skautų būkle.
damas leidimo atidaryti Kana braith, dabartinės priemonės ne Draugovės sueigoje įžodį davė Algir
dos atstovybei Ukrainoje. Pasak įstengs sustabdyti algų ir kainų das Tamošiūnas. Draugininkas ps. P.
J. Diefenbakerio, jeigu Ukraina besaikių lenktynių. Tai gali pa Regina sveikina įžodį davusį ir nau
yra nepriklausoma, kaip skel daryti tik valstybiniu mastu jus skiltininkus bei jų pavaduotojus.
bia Sovietų Sąjunga, tokiu at įvesti kainų bei algų didėjimą
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
veju ji turi teisę tiesioginiams stabdantys įstatymai.
tų muzikos vadovui v. s. S. Kairiui
išvykus atostogų, kanklininkės, sku
ir birbynininkai yra pra
S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai dutininkai
šomi išmokti užduotus dalykus. Bend
& 459 Roncesvalles Ave.
Tel. LE 4-6602
ros repeticijos prasidės antroje lap
kričio pusėje.
č. S.
^Didelis pasirinkimas. Urmo kainos. FIRESTONE.
DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt.
autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt.
Visų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt.
Atidaryta kasdien iki 7 v.v. šeštadieniais iki 2 v.p.p.

TORONTO MIESTAS
PRANEŠIMAS ATMATŲ IŠVEŽIMO REIKALU
Kadangi antradienis, lapkričio 11-ji, yra ne

darbo diena miesto tarnautojams, tą dieną at
matos nebus išvežamos.
Antradienio išvežimas bus atliktas trečiadienį,

Extra Realty Ltd.

1969 m. lapkričio 12 d.
H. F. ATYEO, P. Eng.
gatvių priežiūros viršininkas

1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161
BLOOR — ROYAL YORK, $8,000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių
vienaaugštis (bungalow), užbaigtas rūsys. Prašo $28,000.
KIPLING — RATHBURN, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, vienaaugš’ ris (bungalow), mod. virtuvė, užbaigtas rūsys, garažas, privatus įva
žiavimas. Prašo $32.900.
EGLINTON — KEELE, $12,000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų apt,
2 butai po 5 kambarius ir vienas 3 kambarių. Prašo $48,000.
BLOOR — BATHURST. $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kam
barių, 4 virtuvės, pirmame augšte 4 kambariai, garažas; metinės paja
mos — $5,500. Liks viena atvira skola 10 metų. Prašo $35,000.
PRIE 27 IR 26 KELIO, 60 akrų dirbamos žemės su trobesiais; prašo
$18,000.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

Toronto Real Estate Boards narys.

VE 1-1161, namų 783-210*

Ateitininkų žinios

HIome Owners

Statybinės medžiagos ir remontai
2742 Dundas St W. Tel. 769-5171
•
•
•
•

(volrioB medžiagos namų taisymams
Lentos, fanera, stogams dengti medžiagas
Grindų, labų Ir sienų plytelės
Atliekam visus statybos darbus ir remontus

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4414

ANEKDOTAI APIE
CHRUŠČIOVĄ
v Atkelta iš 3-čio psl.)

partijos suvažiavimo delegatas
išdrįsta neatsistodamas iš vietos
paklausti:
— Kurgi Jūs tada buvote, kai
matėte Stalino negeroves?
Chruščiovas, žvilgterėjęs ton
salės pusėn, iš kur pasigirdo
klausimas, savo ruožtu paklausė:
— Kas pateikė man šį klau
simą? •
Salėje įsivyravo mirtina tyla.
Tada Chruščiovas tarė:
— Matote, kai pas mus dabar
įvesta visiška demokratija, jūs
bijote prisipažinti net kas pa
klausė, o ką gi aš galėjau daryti
Stalino laikais?
Domisi anekdotais
Chruščiovas, sužinojęs, kad
apie jį paplitę anekdotai, įsako
pakviesti žmogų, kuris žino dau
giausia anekdotų apie jį. Atvyks
ta neturtingas Maskvos gyvento
jas ir laukia Chruščiovo kabine
to prieškambaryje. Netikėtai
Chruščiovas atidaro duris, už
klumpa besidairantį į jo praban
gius baldus žmogeli ir klausia ji:
— Kodėl žvalgaisi į tuos bal
dus? Nejaugi pats tokių baldų
neturi?
žmogelis buvo visai neturtin
gas. Jam, kaip rusai sako, “ne
buvo ko netekti”. Todėl jis drą
siai paklausė Chruščiovą:
— Tai kas ir kam atėjo anek
dotų pasakoti: aš Jums ar Jūs
man?
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED
REALTOR
527 BLOOR ST. W.
532-4404

BLOOR ST. WEST, apie $6,000 įmokėti, puikus Kalifornijos sti
liaus vienaaugštis, didžiulis salionas su atviru židiniu, graži mo
derni virtuvė, radiatorių-grindų šildymas; platus sklypas su me
džiais bei įvairiais krūmais; garažas su privačiu įvažiavimu, kur
galima pastatyti apie 10 automobilių; prašoma kaina tik $30,900.
RUNNYMEDE • BLOOR rajone, gal $12.000 įmokėti, 7 kambarių
kvadratinio plano atskiras namas, vandeniu-alyva šildomas, ga
ražas su maždaug 10 pėdų privačiu Įvažiavimu, kelios minutės
pėsčiam iki požeminio traukinio stoties bei apsipirkimo; labai
rami gatvelė.
BERESFORD - BLOOR, apie $8,000 Įmokėti, 7 kambarių atskiras
namas, garažas su šoniniu įvažiavimu, viena atvira skola, visai
netoli Bloor gatvės.
ROYAL YORK • BLOOR, apie $10,000 įmokėti, gražus 7 kambarių
vienaaugštis, dvi prausyklos, gražus didžiulis kiemas; garažas su
privačiu įvažiavimu; viena skola; prašoma kaina $35,900.
HIGH PARK - RONCESVALLES, apie $12,000 įmokėti, dvibutis,
vandens-alyvos šildymas, garažai su privačiu Įvažiavimu, viena
atvira skola.
HIGH PARK • BLOOR, triburis, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, atskiras,
maždaug 10 metų senumo, vandeniu šildomas; 3 garažai
ROYAL YORK - RICHVIEW, apie $15,000 Įmokėti, vos 3-jų metų
senumo, 8 kmnbarių vienaaugštis “Back Split”; dvigubas garažas
su privačiu Važiavimu, gražiai užbaigtas rūsys; arti susisiekimo
bei apsipirkimo; labai skubus pardavimas.
BRULE CRES., gražus 7 kambarių atskiras’ namas, ultra moderni
virtuvė, 3 prausyklos, puikiai užbaigtas pramogų kambarys rūsyje;
garažas su privačiu įvažiavimu; netoli Jane-Bloor.
5 BUTAI, $8,000 įmokėtįį $6,000 metinių pajamų, visą laiką išnuo
mota; prašoma kaina tik $39,900; nebloga investacija.

PR. KERBERIS
NAMŲ TEL LE 5-1584
2232 BLOOR ST. W. DARBO TEL 767-5454
LAKE SIMCOE — GEORGIAN BAY
apylinkėje žemės ūkio, vasarnamių, motelių, sklypų,
benzino stočių, apartamentų, namų bei kitais įvai
riais nejudomo turto pirkimo ir pardavimo reikalais
prašoma skambinti
JUOZUI GRYBUI
TEL 364-6625
kuris jums mielai patarnaus. Turime virš 1500 nuo
savybių parduoti Įvairiose vietose bei Įvairia kaina.
Virš 200 pardavėjų.

Taupyk ir skolinkis
» A » A AA A
H AK M/VlA

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE .
----------------------------—
MOKA
IMA
8% už asm. paskolas
5V2% UŽ depozitus
6% už šėrus (numatoma)
8% už mortgičius
7% už 1 m. term. dep.
13A% už 2 m. term. dep.
Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASML. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
pagal valdžios nustatytą normą — 66%. įkainoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyras
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario.
•
Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
ROYAL YORK—EVANS, vienaaugštis (bungalow), plytų, atskiras 5
kambarių, plius 2 kambariai rūsyje, 2 virtuvės, privatus įvažiavimas,
garažas, didelis sklypas; $6.000 Įmokėti.
JANE _ WESTON, $5.500 Įmokėti, atskiras 6 kambarių, šoninis Įva
žiavimas, garažas, alyva šildomas, 714% mortgičius.
KEELE—JANE, $5.000 įmokėti, plytų namas, 6 kambariai, 2 virtuvės,
7% mortgičius, turi būti parduotas; prašoma kaina: $28.900.
ARMADA T-F—ANNETTE, $8.000 Įmokėti, plytų namas, 6 šviesūs kam
bariai, moderni prausykla, nauja šildymo krosnis, moderni virtuvė,
dvigubas paražas, 1 mortgičius balansui.
ST CLAIR—OAKWOOD, atskiras plytų namas, 6 kambariai, vandeniu
šildomas, 15 metų senumo, garažas; $7.000 įmokėti.

1082 BLOOR St. W., Toronto 4,
Tel. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių
įvairiose vietose Ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORKIS, A BLIUDŽIUS ALV. (MIELDA2UKE) VISTOSKI

PUIKIAUSIŲ MĖSOS GAMINIŲ IR SKANĖSTŲ

PIRKITE MODERNIOSE EUROPIETIŠKO STILIAUS

KRAUTUVĖSE

Up-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Pork).

Tel. 767-4982

Prieš Keele požeminio stotį.
Yorkdale Shopping Centre 787-1733

SKAITYTOJAI PASISAKO
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

JAUNIMO ORGANIZACIJOS

EDVARDAS BULAITIS

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Namų tel. 277-0814

Tel. 251-4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

LFA RADIO & TV

A. ČIŽIKAS

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ

PLOKŠTELIŲ.
NAUJAS SKYRIUS:
295 Roncesvalles Avė.,
Tel. 536-1373

672 Lansdowne Ave.,

TeL 531-6165
Dirbtuvė

Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.
Ket ir penkt. 9—9 vaL

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
įvairios sudėties jnaisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia logus, kuriuose yra smulkus apra
mosios mašinos, siuvamosios ma šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu kainos yra galutinės.
vai, transistoriniai radijo aparatai,
Taip pat persiunčiame pinigus,
laikrodžiai, kilimai, baldai, šaldy
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti
tuvai ir automobilis.
Maisto siuntinių svoris neribotas. įvairių prekių.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti*
nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
pranešimą.
a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti,
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p. p. g

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

.

I

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

II

Telefonas LE 1 • 3098
Savininkai A. ir S. KALUZA

1
|

BALTIC

EXPORTING

CO.

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių kokybe ir kainomis
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

(DOMIOS DISKUSIJOS. Spalio 26
<L, kai abi Jaunimo Centro didžiosios
salės buvo užpildytos puotautojais
(Lietuvių Foto archyvo balius ir
žurnalui “Kariui” paremti pramoga),
būrelis tautiečių ryžosi panagrinėti
lietuviškojo švietimo
Amerikoje
klausimus. Lietuvių Mokytojų Sąjun
gos surengtose diskusijose buvo pa
žvelgta į lituanistinį švietimą pra
ėjusių metų laikotarpyje, čia pagrin
dinį pranešimą “Lietuviškojo švieti
mo viltys ir tikrovė” padarė Cicero
§v. Antano par. mokyklos lit kla
sių vedėjas Juozas Kreivėnas. Jis čia
kalbėjo: “Pagrindinį visuomenės dė
mesį nukreipę į politinę veiklą, lie
tuviškąjį švietimą palikome vien šei
mų, mokytojų ir Lietuvių Bendruo
menės reikalu. Per 20 m. lietuviška
sis švietimas išeivijai kainavo ma
žiausiai 34 milijonus dolerių ir mil
žinišką tėvų, mokytojų bei kitų vei
kėjų darbo valandų skaičių ... Lie
tuviškasis švietimas apėmė tik dalį
lietuvių prieauglio. Atsirado šeimų,
siekiančių kuo greitesnio nulietuvėjimo. Buvo daug abejingų. Daug kas
įsikūrė nelietuviškose aplinkose. Bu
vo daug šeimų kilnojimosi, migra
cijos. Nevienoje mažoje kolonijoje
nesusikūrė nei šeštadieninių vargo
mokyklų. Visa tai sudarė tautinio
nutrupėjimo reiškinį. IŠ lietuvių
daug kas pasitraukia, bet retas ku
ris grįžta. Tai rodo, kad per ilges
nį laiką lietuvybės išlikimas sveti
mam krašte yra beviltiškas.”
J. Kreivėnas pateikė įdomią an
ketą, į kurią atsakė 398 Čikagos ir
Cicero lit. mokyklų mokiniai. Iš jos
paaiškėjo, kad su abiem tėvais lie
tuviškai kalba 276 vaikai (beveik
70% bendro vaikų skaičiaus). Ta
čiau su savo draugais lietuviais lietu
viškai kalba tik 12, abiem kalbom —
54. Taigi, vien lietuviškai kalbančių
su savo draugais yra tik 3%. Lietu
viškai besimeldžiančių yra 21%. Ne
koks yra lietuviškų knygų skaitymas
— 153 mokiniai (38%) nebuvo per
skaitę nė vienos lietuviškos knygos.
Pranešėjas tvirtino: nors vaikai dar
lietuviškai mokosi, bet iš lietuviškos
įtakos dauguma jų jau išėję ar jau
išėjimo procese. Pabaigai pranešė
jas siūlė eilę rekomendacijų: stip
rinti šeimą ir mokyklą, kurti lietu
višką vaikų bendruomenę, siekti jau
nimo organizacijų stiprėjimo, plėsti
švietimo tarybą, steigti viešas lie
tuviškas bibliotekas, parūpinti tėvy
nės pažinimo priemones: knygas, al
bumus, žemėlapius, skaidres, filmus,
plokšteles. Taipgi siūlė jungti dainas,
šokius, liaudies instrumentus, tėvy
nės lankymą ir kt. Pamokų lentelė
je prideramą vietą skirti dainavimui,
tautodailei ir t.t.
Po J. Kreivėno pranešimo kalbė
jo: tėvų atstovas Aleksas Pakalniš
kis; mokyklas lanką vaikai — Rimu
tė Petravičiūtė Arvydas Žygas,

Rasa šlepelytė, Jolanta Usevičiūtė;
mokytojai — J. Masilionis, S. Jonynienė ir D. Velička. Pabaigoje buvo
pateiktos diskusijų išvados, padary
tos sprendėjų komisijos, kurią su
darė švietimo tarybos pirm. J. Ka
valiūnas, S. Petersonienė ir J. Plačas. Daugumos kalbėjusių mintys
buvo liūdnokos ir nedaug ką žadan
čios. Šį įdomų diskusijų vakarą ati
darė Čikagos Lietuvių Mokytojų Są
jungos pirm. E. Narutienė, o vado
vavo veiklus visuomenininkas dr. P.
Kisielius. Dalyvių buvo apie 50.
• • •
VILNIAUS OPEROS solistas Edu
ardas Kaniava, kuris jau yra anks
čiau koncertavęs Montrealyje, o taip
pat Čikagoje bei kituose miestuose,
lapkričio 9 d. žada pasirodyti Čika
gos lietuviams su žmona Barbora
Abramavičiūte, kuri yra Vilniaus te
levizijos aktorė. Šią programą orga
nizuoja asmenų grupė, kurių daugu
ma yra susibūrę apie “Akiračių”
leidinį. Jų tarpe yra dr. T. Remeikis, D. Bielskus, V. Germanas, L.
Mockūnas, G. Vėžys ir kt.
• • •
ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS
lapkričio 9 d. Jaunimo Centre ren
gia svečių iš Europos — rašytojų
kun. Jono Kuzmickio-Gailiaus ir Vla
do Šlaito literatūros vakarą. Pasiro
dys taipgi aktorės Elena Blandytė
ir Eglė Vilutienė, kurios skaitys ki
tų Anglijos lietuvių rašytojų kūri
nius. Dalyvaus ir jaunieji muzikos
talentai. Tai turbūt pirmas kartas,
kad iš kitos valstybės atvyksta lie
tuviai literatai. Toks pradėtas lietu
vių rašytojų iškvietimas iš tolimes
niųjų vietovių, reikia tikėtis, nebus
paskutinis.

• • •

ČIKAGOS ARKIVYSKUPIJOS raš
tinės piketavimas, pradėtas spalio
18 d., buvo tęsiamas ir spalio 25 d.
šį kartą lietuvių piketuotojų būrys
buvo žymiai didesnis — apie 300.
Visi nešė plakatus, kuriuose buvo
reikalaujama didesnio respekto įni
rusiems. Kaikuriuose plakatuose ma
tėsi didelės nuotraukos, vaizduojan
čios “technikos išradimą” — veži
mus, kurie tempia į cementines dė
žes įdėtus karstus. Piketavimas buvo
gana tvarkingas, žmonės vaikščiojo
ramiai, be jokių išsišokimų. Jis vėl
plačiai nuskambėjo per didžiąją ame
rikiečių spaudą, radiją ir televiziją.
...
DR. JONAS NAINYS, teismo me
dicinos specialistas, medicinos moks
lu daktaras, ilgesni laiką praleido Či
kagoje ir susitiko su savo kolegomis
gydytojais. Svečias profesoriauja
Kauno Medicinos Institute.
J"

Jei “EGLUTĘ” užsakysi,
Vaikui džiaugsmą padarysi —
Skaitant nuotykius Pupučio,
Valandos pavirs minutėm.

“Tž” spalio 9 d. vedamajame ra
šoma: “buvimas dviejų skirtingų or
ganizacijų yra tikra palaima... dvi
organizacijos, turėdamos skirtingus
metodus, gali apimti žymiai daugiau
jaunimo nei kuri viena.” Man at
rodo, kad reikėtų vieną lietuvių jau
nimo federaciją sudaryti. Tada ga
lima suskaidyt į grupes. Viena fe
deracija turėtų vieną valdybą ir vie
ną prezidentą.
Buvo blogai, kai tik is Anglijos į
JAV atvažiavę žmonės sudarė atski
ras kolonijas ir atskiras valdybas.
Tada buvo labai nestiprus kraštas.
Kai pagaliau susijungė kolonijos, tai
ir kraštas sustiprėjo. Žmonės žinojo
iš kur įstatymai ateis. Taip pat karo
laiku visi generolai iš vieno vado
įsakymus gavo ir žinojo ką daryti.
Aš galvoju, kad kai jaunimas tu
rės tik vieną “valdovą”, iš kurio
įsakymus gaus, tai ir sustiprės. Ta
da ateitininkų prezidentas nesakys
— “eik į tą demonstraciją”, o Bend
ruomenės jaunimo sekcijos pirmi
ninkas — “neik”. Bus visa valdyba
susitarus ir tada duos vieningą pa
tarimą, kur eiti ir ką daryti. Ir taip
pasisektų jaunimui padaryti daug
daugiau, negu dabar kad padaro.
Linas Lipčius, 13 m.,
.r
New Haven, Conn.

LIETUVIAI IR LENKAI
Gaila, nežinau “Tėviškės Žiburių”
bendradarbio K. Barono adreso ir
negaliu jam parašyti tiesiogiai. Aš
čia noriu išreikšti savo pasigėrėjimą
jo straipsniais lietuvių-lenkų proble
momis. Jis tuo atlieka pasigėrėtinai
vertingą darbą. Labai gera, kad at
siranda žmonių, kurie atidžiai seka
lenkų spaudą ir informuoja mus
apie tai, kokios nuotaikos dominuo
ja pas dabartinius lenkų veikėjus.
Mums tatai labai svarbu.
Atrodo, kad ten nuotaikos keičia
si mūsų naudai, ypač, kad lenkų tar
pe atsiranda vis daugiau žmonių, ku
rie ima blaiviau galvoti. Man atrodo,
kad mums lietuviams tai reiktų iš
naudoti. Su tokiais mums palankes
nes mintis skelbiančiais lenkais gal
turėtume užmegzti kontaktus, o jų
mums palankesnei spaudai suteikti
iš lietuviško taško padėtį nušviečian
čios medžiagos. Reiktų, kad kas im
tųsi iniciatyvos. Nėra reikalo tik mū
sų centriniams veiksniams viską už
krauti. Pavienių asmenų iniciatyva,
panašiai kaip L. Valiuko vedamas
kongreso rezoliucijoms remti sąjū
dis, ir šiuo klausimu galėtų būti or
ganizuota ir išvystyta labai reikšmin
ga veikla, žinoma, kontakte ir sude
rintai su veiksnių vedama' linija.
Norėtųsi paskatinti K. Baroną to
kios iniciatyvos imtis. Yra mūsų tar
pe nemažai žmonių, kurie tuo klausi
mu gyvai domisi. Reiktų tas pajė
gas apjungti ir išvystyti veiklą. Mū
sų absoliutūs tylėjimas nėra nau
dingas.
J. Kuprionis

Res. tel. LE 6-5363

K. Striaupis

A & B

VeHĮTĮL

ŠYPSENOS
Kopūstas kompartijoj
Klausimas redakcijai
Pagal Krizą Pleperį, kartą
“Vieną kartą visai atsitiktinai
valstiečių liaudininkų “Lietuvos atėjo į kompartijos būstinę bul
Ūkininke”, klausimų - atsakymų vė, ridikėlis, kukurūzas ir kopūs
puslapy, radau klausimą: Gerb*. tas. Visi norėjo įstoti į partiją.
Redakcija, patarkite, ką daryti. Sėdi visi laukiamajame. Pir
Kreipiaus į įvairius kunigus, ir miausia buvo pašaukta bulvė.
nė vienas nenori manęs tuokti. Sugrįžusi sako: “Nepriėmė į
— O redakcija: Bandyk, kreip partiją už tai, kad amerikoniš
tis tamsta į kun. Tumą: jei jau kos kilmės”. Nuėjo ridikėlis. Ir
jis netuokš, tai, matyti, jūsų jo nepriėmė. Grįžęs sako: “Tu
mūsų neapgausi; tik iš viršaus
tuokti visai neįmanoma.”
(M. Vaitkus, “Nepriklausomy esi raudonas, o viduj'e — bal
tas”. Negeriau sekėsi ir kukurū
bės saulėj” III, psl. 142.)
zui, nes nesurinkęs pakankamai
Dialogas
rekomendacijų — tik vienas
Susitiko dvi kiaulės: Viena jų Chruščiovas davęs, o reikią tri
klausia:
jų. Pagaliau nuėjo kopūstas. Grį
— Ponia kiaule, ar tu norė žo patenkintas, nes buvo priim
tum, kad pasaulyje gyventų tik tas. Kompartijos pareigūnas aiš
žydai?
kino: “Tu turi daug odų, tai ga
— O, labai norėčiau, atsako lima bus lupti ir lupti...”
antroji. — Būtų labai gerai...
Parinko Pr. Alš.

|
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CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS,
532 - 7733

1613 Dundas St. W.
780 Queen St W.
prie Gore Vale
Tel. EM. 4-7994

Vestuvines nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

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

1000 College St,. LE. 1-3074.

1577 BLOOR ST. WEST

THE QUALITY GOES IN

(prie Dundas)

Tel. 531-1432

Telefonas LE. 24108

BEFORE THE NAME GOES ON

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

DR. J. MATULIONYTE
DANTŲ GYDYTOJA

NO PRODUCTION

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

1796 Bloor St. W. (prie Keele)

SHORTCUT

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
namų
741-9065
tel. 767-9088

Pirm., antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirt.: 12.00 — 8 v.v.
Pagal susitarimą.

NO PRINTED CIRCUIT

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir nakti.

Tel. 766 -1372

Prieš pirkdami juodą-baltą arba spalvotą
televiziją ar Hi-Fi gerai
pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis
1181 Queen St. W.
Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos,
baterijos ir Lt. Automobilių vilkikas (towing), f
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) Į KV Į Į ■
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti *
— "
tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugsėjo
1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas.

Vaizdas geresnis ,
Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą
Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

Hamiltone st yrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont.

Tel. 549-2005

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;

didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,
O4PCH.S TO EUROPA

kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

P. T. SERVICE CENTRE

(Buvo — A. P. Garage)
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire)

Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį.
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai.
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai Garantuotai naujos dalys, geras
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 11
Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas,
oficialiai pripažinti mechanikai
Telefonas 239-6601.
DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
TeL WA 14221 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti teL LE 4-1403

30 Dewson St, Toronto, Ont

1

I

DR. V. J. MEILUV1ENĖ
DANTŲ
GYDYTOJA

184

ELLIS

AVE.

(prie Queensway)

Tel. 762-1009.
Priima pacientus pagal
susitarimą.
Kabineto telefonas LE 4 - 4451

ir aparatas patvaresnis.

DR. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

ALFA RADIO & TV
SALES - SERVICE

1082 BLOOR ST. W., Toronto
(I rytus nuo Dufferin St)

Sav. A. ČIŽIKAS

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas

672 Lansdowne LE 1-6165
NAUJAS SKYRIUS:
295 RONCESVALLES Avė., Tel. 536 1373
Atidaryta: kasdien 9—6 vai.
Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai.

Sav. P. Uzbalt I

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami j tolimesnę kelionę, patikrinti
ir pataisyti savo automobilj! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me '
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite , |

DANTŲ GYDYTOJA

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalles Avė.,
Toronto 3

-

Sav. R. Stasiolis

D R. E. Z U BRIEN R

T A IL O R S~

C. (Chučk) ROE
Sales Manager

Ramybės tabletės
— Tamstos vyrui reikalinga
ramybė, absoliuti ramybė, —
aiškina gydytojas, duodamas re
ceptą paciento žmonai. — čia
išrašiau raminančių tablečių.
— Kada mano vyras turi jas
imti?
— Ką? Tas tabletes privalai
tamsta imti. Tada-ir vyras bus
ramus.

Bloor Autorite Garage

I ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
|

“Skandalų” dalyvis
“Vaižgantas buvo viešumos
žmogus. Visur jo buvo pilna:
bažnyčioj ir universitete, politi
nėse ir visuomeninėse organiza
cijose, posėdžiuose, susirinki
muose ir mitinguose. Pats saky
davo: “Be manęs nėra įvykęs Lie
tuvoj joks skandalas!”... (M.
Vaitkus, “Neprikl. saulėj” III,
psl. 144.)

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534 - 3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS

S?RcXe>v?e®Si
NOTARAS

A. LIuDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D.
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.
421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate
II aukštas — įėjimas iš
- Howard Park Ave.
Telefonai:
namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais
ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
TEL <^E. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. *
rytu iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas
LE 14251. Darbo valandos nuo 10
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po
pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS
LLUNSKY.R.O.
M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.
470 College St Toronto

IR ĮVAIRIUS KILIMUS

Tel. 921- 3924

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus

Darbo valandos 940 vJ.—6 v.v.
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$v. Jono Kr. par. žinios

Prisikėlimo par. žinios

uos tradicinis lietuvių kapinių lan-

- Nuoširdi padėka vysk. V. Briz
giui už pr. sekmadienį K. L. Kat.

tas Mišias ir pasakytą pamokslą,
— Sveikiname Kanados Lietuvių
Katalikų Centrą. Komplikuotame katai. veiklos apjungimo darbe linkime
Dievo palaimos, įžvalgumo ir ryžties.

ja kun. prof. S. Ylai už turiningą
pamokslą, Montrealio parapijos klebonui T. L. Zarembai ir Prisikėlimo
par. klebonui Tėvui Placidui, OFM,
dalyvavusiems koncelebracinėse Mi
šiose, soL V. Verikaičiui už giedoji
mą, J. Balsiui — už garsiakalbių

pagalbą pamaldų bei
tvarkyme.

— Mišios: ketvirtad., 8 v. — už
a.a. J. Bielošauską, užpr. p. Bielošauskienės; penktad., 8 v. — p. Matušaitienės užpr. už savo mamytę;
šeštad., 10 v. — už a.a. J. Svarins
ką, užpr. p. Svarinskienės; sekmad.,
10 v. — už savo a.a. mamytę, užpr.
p. Senkevičienės; 11.15 v. — už a.a.
P. Žilienę, užpr. J. J. Smolskių kaip
užuojauta dukroms p. p. Jucienei,
Senkevičienei ir Viltrakienei.
— Vėlinių novenos Mišios — kas
dien 8 v.r.
— Šis penktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios — 7, 7.30, 8 v.r. ir
7.30 v. vak. Ligoniai aprūpinami Ko
munija iš anksto susitarus.
— Chorų repeticijos: treciad., 7 v.
v. — bendra studentų; ketvirtad.,
7.30 v.v. — bendra suaugusių; penk
tad., 6.30 v.v. — vaikų, o po rep. jie
lieka giedoti per vak. Mišias.
— Lituanistinis seminaras, virimokepimo kursai, tikybos pamokos
moksleiviams ir besiruošiantiems
pirmajai Komunijai vyksta įprasta
tvarka ir jau nekartą skelbtu laiku.
— Pensininkų laisvavakaris —
trečiadienį, lapkr. 12 d., 6.30 v.v.
parodų salėje.
— Pakvietimai į kun. Br. Jurkšo
kunigystės 25 m. jubiliejinę vaka
rienę. kuri bus lapkr. 23, sekmadie
nį, 5 v.v., Prisikėlimo par. auditori
joje, gaunami Prisikėlimo par. raš
tinėje arba pas choro seniūnus: K.
Žulį tel. 535-6772, P. Melnykienę RO
3-2406 arba J. Šarūnienę 337-6615.
Sukaktį ruošia Prisikėlimo suaugu
siųjų choras. Per sukaktuvines Mi
šias pamokslą sakys domininkonas
Tėv. Tomas žiūraitis.
— Liet. Kat. Religinės šalpos
pirm. prel. J. Balkūnas parapijai
didžiai dėkoja už $425,14 auką Lie
tuvos šalpos reikalams.
— Kitą savaitę bus lankomos šei
mos tose vietovėse, kurios buvo
skelbtos anksčiau, bet dar liko ne
lankytos.

susisiekimo

— šis penktadienis — lapkričio
pirmasis. Rytinės pamaldos — 7.30
ir 8 vai., vakarinės — 7.30 v.
— Kviečiame visus parapijos cho
ristus uoliau dalyvauti repeticijose
ir sekmadienių 11 v. pamaldų giedo
jime. Kviečiame jaunimą, kuris ma
no esąs “perdidelis” dalyvauti jauni
mo chore, įsijungti j suaugusiųjų
chorą. Parapijos choras šiuo metu
yra labai reikalingas naujų choristų.
— šį šeštadienį 12 v. jungtuvės
R. Nortono ir E. Sergautytės, 3 v.
p.p. K. Pajaujo ir A. Paznekaitės.
—■ šį sekmadieni 1 vai. — pamal
dos latviams katalikams.
— Sekmadienį U vai. pamaldose
prisimenama a.a. Petras Genys.
Ligoniai: kūrėjas-savanoris St. Asevičius — Mount Sinai ligoninėj, 526
kamb.; VI Bačėnas — Western li
goninėj.

L. K. Moterų Dr-jos Šv. Jono
Kr. parapijos skyriaus susirin
kimas Įvyks šį sekmadienį, lap
kričio 9, parapijos kavinės pa
talpoje po 11 v. pamaldų. Visos
narės prašomos dalyvauti. Kvie
čiamos ir viešnios. Valdyba
Vėlinių iškilmės kapinėse,
nors ir lietui gąsdinant, buvo
Įspūdingos tiek gausiu žmonių
dalyvavimu, tiek ir koncelebracinėmis Mišiomis. Turiningą žo
dį tarė kun. prof. St. Yla. Giedo
jimui vadovavo sol. V. Verikaitis. Automobilių tvarką palaikė
vietos policija ir keletas lietu
vių tvarkdarių. Po pamaldų visi
rinkosi prie savo artimųjų ka
pų. Pašventinti astuoni nauji
paminklai. Vakaro migloje ir
gausių degančių žvakučių švie
soje matėsi'žmonių siluetai ta
rytum lietuviškame mirusiųjų
miestelyje, kuriame nuo jo įstei
gimo prieš devynerius metus il
sisi 350 lietuvių.
Vysk. V. Brizgys sekmadienį,
lapkričio 2, Prisikėlimo bažny
čioje KLK Centro suvažiavimo
proga atnašavo Mišias ir pasakė
45 min. pamokslą apie katali
kybės praeitį, dabartį ir ateiti.
Pačiame suvažiavime tarė žodį,
dalyvavo diskusijose ir pateikė
sugestijų ateities veiklai „ pla
nuoti.
SLA 236 kuopos metinis parengimas-šokiai spalio 25 d. pra
ėjo su kukliu pasisekimu. Prie
maisto bufeto daug darbavosi
p. Indrėlienė; pardavinėjo p.
Dronseikienė, kuri taip pat iš
platino visus bilietus loterijai.
Jai dovanas skyrė p.p. Bačėnai,
J. Strazdas ir kt. Kuopos padė
ka priklauso visiems talkinin
kams, ypač J. Tumosai — Nordmende Sales, kurio paskolintas
Stereo aparatas su garsiakalbiais
pavadavo visą kapelą. P.
Dainius Žutautas reiškiasi
kaip gabus mokinys ir sporti
ninkas. Gimė 1952 m. Pradžios
mokyklą baigė per septynerius
'metus pirmuoju mokiniu ir gavo
piniginę dovaną, šiemet baigė
Neil McNeil gimnazijos XII kla
sę labai gerais pažymiais (ho
nour). Penki gabiausi tos gim
nazijos mokiniai buvo atrinkti
specialiam atžymėjimui, jų tar
pe ir Dainius. Kiekvienam jų
teko po gana stambų čekį. Dai
nius taipgi domisi muzika —
praėjusį pavasarį labai gerai iš
laikė konservatorijos VIII sky
riaus egzaminus. Prieš dvejus
metus baigė šeštad. lietuvių mo
kyklos 8 skyrius. Mokykloje Dai
nius žaidžia krepšinį ir golfą.
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros
bei praktiškos medicinos kursą B.
NAUJALIS vėl reguliariai priima
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
460 RONCESVALLES AVE., TORONTO 3, ONT. Priėmimo valandos
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

•ii

LAPKRIČIO 8 DIENĄ
Prisikėlimo parapijos salėse.
Bazaro pradžia 12.30 v. p. p.
(įėjimas į bazarą nemokamas)

ft
ft

ŠOKIŲ - POBŪVIO PRADŽIA 7 V. VAK.

ft

Bus premijuojamas ponių-panelių valsas. Turtin

ft

ga loterija. Bufetas veiks nuo 12.30 v. p. p.

ft
ft
§

GALIU ATVAŽIUOTI pasaugoti
vaikuti. Skambinti Andai telefonu
534-0101.

ATLIEKU GRINDŲ ATNAUJINI
MO (sanding) poliravimo ir blizgi
nimo darbus. TeL LE 6-2805.
FOTOGRAFUOJU K RIK S TYNAS,
VESTUVES ir einu fotografuoti i
namus. Skambinti po 6 vai. B. Tar
vydui TeL 536-7798.
NEBRANGUS ORKESTRAS (trijų
asmenų) šeimyniniams parengimams ir keturių asmenų įvairiems
parengimams.
TeL 767-7084, A. Zaremba.

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio
kambarius. TeL 5354724.

Pripažinta Ontario Safety Lygos.
Baigę šią mokyklą gauna piges
Nemonę autovežimio d
ar nakarai nurodymai klasė
leimuose turintiems la
dimns. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1676 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Parduodamas

Bilietai suaugusiems—$2,50, studentams—$1.00
Skautų tėvų komitetas

Žmona, dukterys, sūnus ir
jų šeimos
S

Aušros" sporto klubo rėmėjui

VYTAUTUI PLAČIAKIUI mirus, '

jo žmoną VALĘ ir sūnų LEONARDĄ nuoširdžiai
užjaučia —
L. S. K. "Aušra" jaunių krepšinio komanda

VYTAUTUI PLAČIAKIUI mirus,

jo žmoną VALĘ ir sūnų LEONARDĄ nuoširdžiai
užjaučia —
D. L. Laurinavičiof

staigiai atsiskyrus iš mūsų tarpo, žmoną VALĘ,

sūnų LEONARDĄ, gimines bei artimuosius giliai

k (kampos Bloor-Durie gatvių).

R. J. Vaitkevičiai
A. R. Grigoniai

Vincas Kutka, R. Kutkienės
tėvelis, vyresniosios kartos atei
vis, gyvenąs Sao Paulo, Brazili
joj, nuo 1927 m., vieši pas sa
vuosius Toronte nuo š.m. spalio
5 d. Brazilijoj jis aktyviai daly
vauja lietuviškoje veikloje. To
ronte jis viešės, tikimasi, iki
Kalėdų.
Dr. Rimas Karka, dantų gydy
tojas, baigęs savo specialybės
mokslus Toronte, gilina studijas
Čikagoje Lojolos universitete.
Sigma XI draugija jam paskyrė
stipendiją moksliniam darbui.
Tyrimus atlieka universiteto la
boratorijose. 1970 m. pavasarį
jis numato grįžti į Torontą ir
atidaryti savo specialybės kabi
netą. “Gajos” korporacija Čika
goje dr. R. Karką pakėlė savo fi
listeriu, o spalvas įteikė dr. D.
Jasaitis.
Ar

Lietuviška baldų
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981
Namų telefonas AM 1-0537.

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR
APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5191

ATLANTIC
valgykla

BEAUTY SALON

2265 BLOOR ST. W.

užjaučia ir kartu liūdi —

nepasterizuotas
medus

<

TEL 762-4252

Sav. Alė Kerberienė

*

L V. štuikiai

R. G. Šimkai

J. LISAUSKAS,

BARONESSA

S
&•

Mūsų brangiam vyrui ir tėvui a.a. Povilui Buračui tra
giškai žuvus automobilio nelaimėje, visiems mūsų bičiu
liams, mus užjautusiems, dalyvavusiems laidotuvėse, užpra
šiusiems už velionį Mišias, — nuoširdžiai dėkojame —

PLUMBING and HEATING

Skambinti teL 534-0563
30 Dewson St,
Toronto 4, Ont
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PADĖKA

ĮVAIRIAIS KIEKIAIS
SIU METŲ ŠVIEŽIAS

KORIAIS AR INDUOSE.

ft

Gros D'Amico orkestras.

ESU LIETUVIS, baigęs atitinka
mą mokslą, turiu gerą tarnybą. Jieškau vedybų tikslu lietuvaitės 20-28
metu amžiaus. Paslaptis garantuota.
Rašyti lietuviškai arba angliškai šiuo
adresu: Box 146, Stn. D., 338 Keele
St., Toronto 9, Ont
PUSAMŽIS LIETUVIS verslininkas
nori susirašinėti su lietuvaite —
mergaite arba našle vedybų tikslu.
Pageidaujamas amžius 30—45 metai.
Rašyti “TŽn administracijai, pažy
mint ant užlipdyto voko — Radvi-

> JU’
Jaš-

bazara-šokius

A.a. Julija Pilkauskienė, kuni
go Jono Pilkausko motina, pa
laidota is Šv. Onos bažnyčios ne
lietuvių kapinėse. P. Pilkauskų
šeima yra senosios kartos atei
viai. Kun. J. Pilkauskas yra gi
męs Kanadoje, čia baigęs teolo
giją ir tapęs kunigu. Dabar jis
vikarauja šv. Onos parapijoj.
Vienas jo brolis tarnauja poli
cijoj.
PADĖKA
Dėkoju Onai Dobaitienei už
grąžinimą rastų mano dviejų pi
niginių su pinigais ir dokumen
tais. Dėkingas —
V. Ivanauskas

City Driving School

f

S

Maloniai kviečiame visus atsilankyti
j tradicinį Toronto “Šatrijos” ir
“R a m b y n o” tuntų skautų tėvų
komiteto ruošiamų

1330 DUNDAS ST. W.,
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045

V. O. Skukauskai
P. J. ir A. Žaliauskai

Atvažiavus į Kanadą aplankyti
mamos, brolio kapo ir jo šeimos,
buvau sujaudinta torontiečių nepa
prasto nuoširdumo. Ypač malonų
prisiminimą man paliko netikėtai su
ruoštos išleistuvės. Be galo dėkinga
esu išleistuvių iniciatoriams, už įspū
dingą kalbą p. Maziliauskienei ir p.p.
Kazlauskams už sutikimą ruošti po
būvį jų namuose. Dėkoju — brolie
nei S. Bubelienei, mamai A. Bubelienei, J. M. Janusams, D. S. Kaz
lauskams, B. E. Kišonams, B. S. Marijošiams, J. B. Maziliauskams, S. N.
Novickams, J. K. Priščepionkoms, A.
S. Pušinskams, O. V. Rušams, A.
Slaboševičiui, T. B. Stanuliams, A. R.
Ulboms, A. C. Venckams.
Jūsų parodytas nuoširdumas ir do
vanėlė paliks ilgai mano atmintyje.
M. Butkienė

V. Verikaitis ir D. Viskontienė, Danforth Tech vidurinės mo
kyklos muzikos mokytojai, buvo
pakviesti dalyvauti mokslo metų
pradžios ir diplomų įteikimo
šventėje ir diriguoti mokyklos
chorui.

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
įrengimo darbus Toronte
923-7194.

Sav. A. Čeponis

9 d., nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p., ket
virtadienį, lapkričio 13, nuo 8 v.
v. iki 11 v.v., lapkričio 15 ir 16
nuo 10 v.r. iki 4 v. p.p.
Ateitininku sendraugių susi
rinkimas — lapkričio 9, sekma
dienį, 6 v.v., Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoj. Bus dali.
T. Valiaus paskaita, diskusijos
ir kavutė. Narių dalyvavimas bū
tinas. Kviečiame prijaučiančius
ir svečius. Valdyba
Dail. Telesforas Valius lapkri
čio 9 d., 6 v.v., skaitys paskaitą,
iliustruotą skaidrėmis, Toronto
ateitininkų sendraugių susirinki
me, kuris šaukiamas Prisikėli
mo parapijos muzikos studijoj.
Tema — “Lietuvių grafika”.
Rengėjai kviečia dalyvauti ir neateitininkus, ypač studentus.
Kūrėjai-savanoriąi rengia tra
dicinį vakarą lapkričio 15 d. Šv.
Jono par. salėje.
šeštadieninės mokyklos ir li
tuanistinio seminaro visuotinis
tėvų susirinkimas — lapkričio
16, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisi
kėlimo par. parodų salėje.
Kardinolas P. E. Leger, buvęs
Montrealio arkivyskupas, o da
bar misijonierius Afrikoje, kal
bės Toronto visuomenei lapkri
čio 16, sekmadienį, 8 v.v., Mas
sey Hall, kur yra 2675 sėdimos
vietos. Rengėjas
katalikų jau
nimo organizacija Youth Corps.
Įėjimo bilietų kainos — $2,
$1.50, $1. Gaunami iš anksto mi
nėtos organizacijos įstaigoje 56
Bond St.. Toronto 2, Ont. Bi
lietų užsakymai priimami ir raš
tu pridėjus čekį arba perlaidą.
Seselių darbams paremti ruo
šiamas rudens balius lapkričio
22, šeštadienį, 7 v.v., Prisikėli-.
mo salėje. Bazaro šiais metais
nebus, tačiau nenustokim rėmę
kitu būdu. Meninę programą at
liks aktorius-humoristas Vitalis
Žukauskas iš Niujorko.
Dali. Editos Stankuvienės ta
pybos parodą rengia ateitinin
kų tėvų komitetas lapkričio 2223 d. Prisikėlimo parodų salė
je. Atidarymas — lapkričio 22,
šeštadienį, 2 v. p.p. Parodą ati
darys Toronto burmistras W.
Dennison.
VI. Pūtvio šaulių kuopos 15
metų sukakties paminėjimas
įvyks lapkričio 29 d. vakare Šv.
Jono Kr. parapijos salėje ban
keto metu. Garbės svečiai: Lie
tuvos gen. konsulas J. Žmuidzinas, šaulių S-gos pirm. VI. Iš
ganaitis, garbės teismo pirm. A.
Budreckas, Bendruomenės at
stovai, parapijų klebonai, baltiečių veteranų atstovai ir Kana
doje esančių šaulių kuopų pir
mininkai. Bilietų reikalu kreip
tis pas kuopos p-ką tel. 537-2869.
Lapkričio 30 d. kuopa su vėlia
va dalyvauja kariuomenės šven
tės pamaldose Šv. Jono Kr. par.
bažnyčioje 11 v. r. Vėliau —
12.30 v.p.p. kuopa dalyvauja ka
riuomenės šventės minėjime tos
pat parapijos salėje. Paskaitą
skaitys svečias iš Čikagos — A.
Budreckas. Valdyba
“Tėviškės Žiburių” dvidešimt
mečio koncerto-banketo meninė
programa jau nustatyta. Ją at
liks sol. Daiva Mongirdaitė ir
sol. Jonas Vaznelis. Dalyvaus vi
sa eilė žymių svečių. Pakvieti
mai jau atspausdinti ir netrukus
bus gaunami. Dvidešimtmečio
paminėjimas bus lapkričio 30,
sekmadienį, Prisikėlimo salėje.
A. Ketvirtis, Foundation of
Canada Engineering Corp. Ltd.
(FENCO) vyriausias elektros in
žinierius ir firmos inžinerijos
vadovas, yra pakviestas Toron
to universiteto pritaikomųjų
mokslų ir inžinerijos fakulteto
vadovauti lapkričio mėn. kelių
apšvietimo seminarui. Ypatin
gas dėmesys bus atkreiptas į ap
švietimo sistemų projektavimą
ir inžineriją ryšium su eismo
saugumu ir efektyviu praktiš
kumu. S.
Toronto burmistras William
Dennison spalio 31 d. į savo
įstaigą sukvietė tautinių grupių
spaudos atstovus, kuriems išdės^
tė savo nuveiktus darbus ryšium
su artėjančiais rinkimais. Jis pa
reiškė vertinąs tautinių grupių
venimą
ir
įnašą į miesto -----1— ~
indidatūrą
į
kvietė remti jo
miesto burmistrus naujam lai
kotarpiui. Sakėsi kovosiąs ir to
liau už pigiųjų butų statybą, sa
los praplėtimą, kad ja galėtų
laisvai naudotis visi miesto gy
ventojai. Tai liudija burmistro
dėmesį tautinėms grupėms.

Jau laikas užsakyti dovanų siuntinius į
LIETUVĄ ŠVENTĖMS
per "TAURO" ir Ktų bendrovių atstovų

ST. PRAKAPĄ, Tel. 767-9088,

18 Brookside Ave., Toronto 9, Ont.

LIETUVIŠKI PATIEKALAI

Priimu užsakymus dar senomis kainomis medžiagoms,
drabužiams, avalynei ir kt. MAIŠTO siuntiniai — tiesiai
iš DANIJOS, akordeonai ir k't. Taip pat automobiliai,
motociklai, šaldytuvai ir kt.

NAUJI SAVININKAI

Parduoda su lietuvišku raidynu rašomąsias mašinėles, foto albu-

V. Ir V. IVANAUSKAI
i
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Šv. Kazimiero par. žinios

ta ir sesuo Marytė Saulaitytė. Išrink
ta nauja valdyba pasiskirstė parei

— Parapijos bazaro pelnas — $4.862,50. Bazaro užbaigimo proga kle
bonas dėkoja visiems parapijiečiams
už gausy atsilankymą, bet ypač baza
ro rengėjams už talką. Tik sėkmin

gomis: pirm. Alma Staškevičiūtė, vicepirm. Petras Dreseris, narės —
Kristina Bendžiūtė ir Angelė Valen
taitė. Spalio 2 d. būrys moksleivių
surengė iškylą j Laurentidų kalnus
ir dalyvavo studentų at-kų suruoš
tuose kursuose. Spalio 26 d., Kris
taus Karaliaus šventės proga, moks
leiviai at-kai organizuotai su vėlia
vomis dalyvavo pamaldose, kurias
laikė kun. L. Zaremba, SJ, už miru
sius ateitininkus. Didelis jaunimo
būrys kartu su tėvais dalyvavo ir
minėjime, kuris įvyko Nek. Pr. Ma
rijos seserų patalpose. Šios šven
tės pranešėja buvo stud. Rita Ab
romaitytė. Kun. L. Zaremba, SJ,
prasmingais žodžiais kreipėsi į Kris
tų Karalių, kartu pradėdamas ofi
cialią šios šventės dali. Sesuo M.
Jurgita Saulaitytė trumpu žodžiu api
būdino šventės reikšmę. Jaunučiai
at-kai: Ina Lukoševičiūtė padeklama
vo V. Mačernio laišką “Kristui Kara
liui”, Julija Adomonytė ir Linas Staš
kevičius patys parašė ir paskaitė laiš
kus Kristui. Vyr. moksleiviai at-kai
atliko melodramini montažą Kristui
Karaliui, kurį paruošė sės. M. Jurgi
ta Saulaitytė. Montažą atliko: Alma
Staškevičiūtė, Rima Zubaitė, Vilija
Malciūtė, Dana Styraitė, Rūta Pocauskaitė, Dana Beniušytė, Rasa Lu
koševičiūtė. Programa baigta ateiti
ninkų himnu. Po to pasivaišinta
Dalyvis

go bazaro dėka parapija galės apmo
kėti šių metų visas išlaidas, nebrisdama į skolą. Bazaro virtuvę tvarkė:
M. Gručkūnienė, padedant: p.p. Girdauskienei, Paznokaitienei, L. Amb-

rasienei, O. Jasiūnienei, Laimikienei,
A. Baršauskienei, Milienei, Petru
lienei, P. Visockienei, M. Jankauskie
nei ir Piečaitienei. Salę tvarkė E.
Russell. Jai talkino: Kleizienė, Gargasienė, I. Markauskaitė, J. Kleizaitė, Ambrasaitė, A. Jasiūnienė, H.
McNamara, Shr. McNamara, O. Lecours, St. Amour, I. Paulauskienė,
Naujokaitienė, Marette, Šmitienė,
Stankevic, D. Ruzgaitytė, EI. Ruzgaitytė, Minelgienė, Ruzgaitienė, Norkeliūnaitė, Pašelalitienė, Nancy Norris,
Mališauskienė, Bagatavičienė, Savic
kienė ir Dasienė. Virtuvės kasą tvar
kė M. Arlauskaitė. Bazarui pradėta
ruoštis nuo sausio mėn. E. Russell
lankė įmones ir krautuves. Vėliau
jai talkino p. Makauskienė ir N.
Norris.
— Klebonas kreipėsi į parapijie
čius, ypač į jaunimą, prašydamas
stoti į choristų eiles. Jaunimo cho
ras yra labai reikalingas naujų bal
sų. Klebonas savo kreipimąsi baigė
šiais žodžiais: “Nejaugi mes leisim
taip lengvai pražūti tam, ką mes ■
sukūrėm.”
— Bazaro užbaigimo proga buvo
įteikta dovana p. E. Russel už jos
nuopelnus. Jau eilė metų ji rūpi
nasi surinkti įvairių gėrybių. Dova
ną Įteikė jauniausia bazaro talkinin
kė Izabelė Ambrasaitė parapiiječių
vardu.
— Parapija šiemet atmokėjo S500
skolos V. D. klubui. Dar pasiliko
$1.500.
— B. Lazauskienė paaukojo para
pijai $100.
— Ilgametis choro seniūnas Ch.
Ambrasas dėl sveikatos pasitraukė.
Nauju seniūnu išrinktas Jurgis Susevičius.
— Alfonsas Majauskas par. bazaro
loterijoj laimėjo $50 Canada Savings
Bond ir tą laimę paaukojo parapi
jai.
— Kun. klebonas buvo išvykęs i
Torontą — Kanados liet katalikų su
važiavimą. Su juo kartu vyko A. Sku
čas ir R. Išganaitis. Išvykusį klebo
ną pavadavo kun. Rafaelis šakalys,
OFM, iš Toronto.
— Pamažu gerėja Juliaus Trumpos
sveikata.
— Į par. chorą pasižadėjo įstoti
Aldona Tušlaitė, Irena Osybaitė ir
Jonas Šinkūnas.
— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $171.28. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Pirmąjį lapkričio penktadienį
vakarinės Mišios 7.30. Prieš Mišias
— šventoji valanda.
— šeštadieni, lapkričio 8, šv. Onos
Draugijos ruošiama grybų vakarienė
ir-kaukių balius. Kaukės bus premi
juojamos. Gros Balčiūno orkestras.
Įėjimas — $3, moksleiviams $1.50.
— Parapijos klebonas tęs parapi
jiečių lankymą sugrįžęs iš Čikagos.
— Parapijos komitetas, po ilgų
svarstymų, nutarė įvesti aukų voke
lių sistemą. Apie tai bus sekančiuo
se biuleteniuose plačiau.
— Praėjusį sekmadieni buvo pa
krikštyta R. ir W. Ūsų dukrelė. Svei
kiname laimingus tėvus.
— Junė-Marija Rasimavičiūtė su
situokė su Glenn-Robert Holmes.
— Parapijos fondui aukojo: Simų
šeima $30; D. Jurkus $15; po $10:
R. Jurkus, A. Pakulis, B. Buzas, Ka
tinai, J. Kačinskas, Jasutis ir Januš
kevičius.
VEIKLUS JAUNIMAS. Rugsėjo 21
d. būrys moksleivių ateitininkų susi
rinko seserų vienuolyno salėj, šiam
pirmam susirinkimui pirmininkavo
stud. Rita Abromaitytė. Dalyvavo
dvasios vadas klebonas kun. L. Za
remba, SJ, globėjos — sės. Margari-

Lietuvos kariuomenės šventės
minėjimas rengiamas lapkričio
22, šeštadienį, 7 v. v., Aušros
Vartų parapijos salėje. Kanados
šaulių rinktinės, valdybos pirm.
S. Jokūbaitis tars žodį; meninę
dalį atliks sol. A. Paškevičienė ir
sol. A. Keblys, deklamuos P. Tekutienė ir J. Zavys. Bus bufe
tas, muzika, užkandinė ir lote
rija. Lapkričio 23, sekmadienį,
11 v.r., AV bažnyčioje iškilmin
gos pamaldos už Lietuvos laisvę
žuvusius. Bus renkamos aukos
Lietuvos laisvės kovų invali
dams. Organizacijos prašomos
dalyvauti su vėliavomis. Salėje
rinktis — 10.30 v. Minėjimą ren
gia L. K. Mindaugo šaulių kuo
pa, kūrėjų-savanorių ir L. K.
veteranų “Ramovės” Montrealio
skyrių sudarytas komitetas.
Aušros Vartų choro muzikos
plokštelės krikštynos įvyta) lap
kričio 1 d. Krikšto tėvais buvo:
kun. K. Pečkys, SJ, sol. E. Kar
delienė, K. Smilgevičius, J. Žu
kauskienė. Plačiau — sekančia
me nr.
“Lito” valdyba nutarė nuo
lapkričio 1 d. įvesti naujas tau
pomąsias sąskaitas iš 6.5%. Pi
nigų išėmimas iš šių sąskaitų
bus Taisvas betkuriuoTnetu, ta
čiau be čekių rašymo teisės. Pa
lūkanų apskaičiavimas ir prira
šymas bus mėnesinis. Bankuose
už “true savings” palūkanos pri
rašomos tik kas pusę metų. Gy
vybės drauda taupomosiom są
skaitom netaikoma.
“Lito” čekius rašantiems na
riams nuo 1970 m. sausio 1 d.
valdyba nutarė pasiūlyti čekių
kredito paskolas, kurios daugel
liu atžvilgiu patogesnės ir piges
nės už bankų “Chargex” “ban
cards”.
Quebec Credit Union Lea
gue nepaprastas atstovų susirin
kimas kviečiamas lapkričio 8 d.
Jame bus svarstomas Lygos ir
Cendel Federation sujungimas.
Ryšium su tuo ir “Lito” perėji
mas iš Lygos į Cendel buvo ati
dėtas iki rudens. “Litui” susi
rinkime atstovaus J. Bernotas,
P. Rudinskas ir P. Styra. Pr. R.
J. Mažutis, parašęs laišką
-“Montreal Star” Baltijos vals
tybių reikalu, yra latvis inžinie
rius,’ dažnai parašąs spaudai.
Apie jo laišką buvo rašyta “T.
Ž.” 41 nr. Jo latviškoji pavardė
yra Mažutis.

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
TELEFONAS 727-3120

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.
ALBERTAS NORKELICNAS, B.A.C.S.C.I.B.
727-3120
NAMŲ:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.
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271-5758

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUEn TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš
________ ___ 9%
Nekfln. turto iš_____________ 9%
įskaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.
; JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 63%)

MOKA Už:

Einamąsias s-tas ________ 5.0%
Serus (numatyta________ 5.5%
Taupomąsias s-tas _______ 6.5%
Term. ind. 1 metams____ 7.25%
Term. ind. 22 metams____ 7.25%
Term. Ind. 3 metams____ 7.75%
Nemokamas gyvybės draudimas iki
$2.000 šėrų sumos.

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v^
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius;
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.

j

