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Jaunimo atstovai
J ~ : ■ ■ _ I

Atsidūrėme ties problema, kurią žinojome, bet nesitikėjome, 
kad bus tokia paini. Tai jaunimo oficialių atstovų išrinkimas ar 
parinkimas į pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Mažai tebuvo tuo 
reikalu rašyta spaudoje. Konkrečiausias pasisakymas bene buvo dr. 
J. Griniaus (“TŽ“ 40 nr.). Ten jis iš viso suabejojo tokių atstovų 
reikalingumu, jeigu jiems nebus leista išrinkti savo atstovų j VLIKą. 
Nors pastaroji mintis didesnio susidomėjimo nei spaudoje, nei kon
gresą rengiančiuose vienetuose nerado, tačiau dr. Griniaus kelia
mas klausimas yra nuoseklus: jeigu tokie oficialiai rinkti atstovai 
bus, tai ką gi jie su savo teisėmis darys? Rinks? Balsuos? Ką? Da
bartinėje bendruomenės santvarkoje visam laisvojo pasaulio lietu
vių jaunimui atstovauja PLB valdybos jaunimo sekcija, sudaryta iš 
organizacijų atstovų ir yra PLB valdybos patvirtinta. Jaunimo kon
gresas, jeigu nenumato steigti dar vieno veiksnio, kuris peštųsi su 
jau esančiais keliais veiksniais, nebent galėtų išrinkti naują PLB 
jaunimo sekciją, kuriai gal galima būtų duoti tam tikrų teisių ket
virtajame PLB seime 1973 metais.

Platesnis ir konkretesnis klausimas — ką minėti atstovai bal
suos? Lakoniškas atsakymas — kongreso rezoliucijas, apsvarstytas 
akademinėje dalyje. Paskelbtosios akademinės dalies temos duoda 
geros medžiagos visokeriopiems svarstymams, bet ar tai būtinai 
turi baigtis oficialiomis rezoliucijomis, priimtomis oficialių atstovų? 
Pasimokykime iš praeities: buvę Įvairūs kongresai, Įskaitant ir pir
mąjį jaunimo kongresą, priėmė daugybę rezoliucijų, kurios ramiai 
tebeguli protokolinėse bylose. Ar tai svarbu? Daug svarbiau būtų, 
jei kongresas sukeltų tam tikrą visuotinį lietuviškąjį sujudimą vienu 
ar kitu klausimu. Bet toks sujudimas nekils per kelias dienas užda
ruose “išrinktųjų“ posėdžiuose, vykstančiuose uždarose kurio nors 
universiteto patalpose. Toks sujudimas turi būti visuotinai pradėtas 
spaudoje ir seminaruose jau dabar. Oficialiųjų atstovų vaidmuo toje 
perspektyvoje labai sumažėja. Jų vietoje galėtų pakakti iš organi
zacijų atstovų sudarytos komunikato komisijos.

Bet grįžkime prie pagrindinės temos. Klausimo — reikia ofi
cialių atstovų ar nereikia svarstymas pavėluotas, nes jis jau eigoje. 
Jis čia keliamas norint atšaldyti kylantį įkarštį dėl jų parinkimo. 
Nepervertinkime tų atstovų reikšmės. Jie per kelias dienas neper
tvarkys viso mūsų šakoto lietuviškojo judėjimo, neišvaikys jau vei
kiančių veiksnių, nelikviduos organizacijų, neišrinks visiems lietu
viams privalomo diktatoriaus . ..

Bendrą oficialiųjų atstovų skaičių, paskirstytą kraštams, yra 
nustatęs centrinis jaunimo kongreso komitetas, tačiau jis nenustatė 
tų atstovų rinkimo gairių, palikdamas tai atskiriems kraštams. Pri
tariant šiai minčiai iš esmės, visdėlto atrodo, kad centrinis komi
tetas turėjo padaryti du dalykus: a. nustatyti organizuoto ir neor
ganizuoto jaunimo atstovų skaičiaus proporciją?-b^nustatyti (susi
tarus su PLB valdyba), kas turi galutinį žodį kraštuose: Bendruo- 

— menės krašto valdyba ar jaunimo kongreso krašto komitetas. Tų 
dalykų iš centro nesutvarkius, kraštuose pradeda kilti maišatis, kaip 
pvz. Kanadoje. KLB krašto valdyba (senoji) ir kongreso komiteto 
pareigas einanti KLB jaunimo sekcija sutarė patys to reikalo ne
spręsti, bet atiduoti jį KLB krašto tarybai. Jaunimo sekcija pasiūlė 
tarybai du projektus: a. oficialūs jaunimo atstovai renkami visuoti
niu balsavimu, nepaisant organizacijų; b. ateitininkų, skautų ir 
sportininkų Kanados centrai skiria po du atstovus, o likusieji 29 
parenkami ar išrenkami apylinkėse pagal tarybos nustatytą skai
čių. Taryba priėmė antrąjį projektą vienbalsiai dėlto, kad pirmasis 
aplenkia organizacijas, kaip vienetus, nešančius didelę lietuvybės

• išlaikymo naštą. Tačiau tuo reikalas nepasibaigė. Kaikas mano, 
kad taryba padarė tik rekomendaciją, o galutinį sprendimą pada
rys kongreso komitetas. Davus išskirtinį mandatą tik trim jaunimo 
organizacijom, jaučiasi nuskriaustos kitos, sakysime, jaunimo me
niniai vienetai, dirbantieji nemažesnį lietuvybės darbą. Pagaliau 
kas gi yra tas neorganizuotas jaunimas? Jeigu čia yra tie lietuvių 
kilmės jaunuoliai-ės, kurie nedalyvauja jokiame lietuviškame judė
jime, tai kam jų oficialūs atstovai reikalingi kongrese iš viso? Jie 
galėtų būti eiliniai kongreso dalyviai, jei to norėtu.

Kanados Lietuvių Bendruomenė iki šiol laikė krašto tarybą 
augščiausiuoju organu ir galutiniu visų lietuviškųjų reikalų spren
dėju. Taip ir turi būti. Laikykimės tos linijos ir toliau: kas tary
boje nutarta — nutarta. Jeigu tame nutarime yra kaikas praleista 
ar susidaro neaiškumų, krašto valdyba turi pilną teisę dalykus ko
reguoti ir aiškinti. Blogiausiu atveju galima būtų šaukti specialią 
tarybos sesiją, bet tuo tarpu neatrodo, kad to reiktų. A. Rinkūnas

KANADOS ĮVYKIAI

RŪPINASI ŽIEMOS DARBAIS
Otavoje pasibaigė Kanados 

premjerų konferencija, kurios 
dėmesio * centre buvo nedarbo 
problema. Ekonomines priemo
nes nedarbui sumažinti aptars 
finansų ministerių komitetas, 
paruošdamas konkrečius pasiū
lymus ne šių, bet sekančių metų 
žemai. Komitetas taip pat yra 
įgaliotas pasirūpinti studentų 
darbu sekančią vasarą. Didžioji 
konferencijoj dalyvavusių prem
jerų dalis konstatavo, kad iš jos 
nebus beveik jokios naudos šią 
žiemą. Premjerai nemažą dėme
sį skyrė “Canadian Forum” žur
nale paskelbtam slaptam paja
mų ministerio H. Gray prane
šimui apie užsienio kapitalo 
kontrolę Kanadoje. Jų dėmesį 
sustiprino konferencijos metu 
“Montreal Gazette” dienraštyje 
paskelbtas federacinio ministe
rių kabineto š.m. liepos 29 d. 
posėdžio protokolas, kuriame 
teigiama, kad Otava jau yra 
pritarusi H. Gray pasiūlymui su
dalyti specialią kontrolės komi
siją užsienio investacijoms. 
Premjerą P. E. Trudeau parla
mente pavadavęs užsienio reika
lų ministeris M. Sharp patvirti
no ši kabineto nutarimą, o pats 
P. E. Trudeau aiškinosi, kad nu
tarimą gali tekti pakeisti dėl da
bartinės ekonominės politikos. 
Ministerių kabineto protokolo 
paskelbimas sukrėtė premjero 
P.E.Tmdeau vyriausybe—ji da
bar jieško pareigūno, kuris spau
dai parūpino minėto dokumento 
nuorašą. Tokių posėdžių proto

kolai yra prieinami tik 29 mi- 
nisteriams bei jų augštesnie- 
siems pareigūnams. Savo laiku 
valdžios žmonės Otavoje pritarė 
D. Elsbergui, JAV spaudoje pa
skelbusiam slaptą Pentagono 
studiją apie Vietnamo karą. Da- 
bargi jie kelia triukšmą,, kad 
spaudai buvo perduotas jų mi
nisterių kabineto posėdžio slap
tas protokolas.

Ministeris pirmininkas P. E. 
Trudeau paskelbė Kanados 
premjerų konferencijoje pasko
lų padidinimą studentams. Lig 
šiol studentai studijų reikalams 
galėjo kasmet pasiskolinti $1000 
iki bendros $5.000 sumos. Da- 
bargi metinė paskola padidina
ma iki $1.400, bendroji suma 
— iki $9.800. Šias paskolas ban
kuose tvarko provincinės vy
riausybės, tačiau garantiją duo
da ir nuošimčius bankui moka 
Otava. Paskolomis pasinaudoję 
studentai jas turi pradėti grą
žinti, praėjus pusmečiui nuo stu
dijų užbaigos. Paskolas studen
tams pažadėjo ir įvedė premje
ras L. B. Pearsonas 1964 m. Nuo 
to laiko $480 milijonų paskolą 
jau yra gavę 740.000 studentų, 
šiais mokslo metais paskolomis 
naudojasi apie 37% studentų.

Rotacinius streikus Ontario 
provincijoje pradėjo laiškanešių 
unija, protestuodama prieš uni
jai nepriklausančių pakaitų sam
dymą. Kaikuriose vietovėse paš
to įstaigos susirgusius ar atosto
gaujančius laiškanešius pakeis-

A. Kosygino vizitas davė progą iškelti sovietų pavergtų tautų klausimą parlamente ir spaudoj
Ryšium su diktatūrinio sovie

tų premjero vizitu Kanadoje la
bai pagausėjo kalbos ir infor
macijos apie pavergtąsias tautas. 
Didžioji spauda ir kitos ko
munikacijos priemonės mielai 
skelbė informacijas ne tik apie 
Kosygino banketus, bet ir apie Sov. Sąjunga. Jau rašėm apie 
demonstracijas bei pavergtųjų ’ ‘ -
likimą Sov. Sąjungoje. Ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės ta
rybos rezoliucijos, liečiančios 
pavergtą Lietuvą bei kitus kraš-

Eglė Asevičiūtė, budėjusi lietuvių tautodailės parodoje, kuri buvo surengta 
Toronto International Institute Nuotr. S. Dabkaus

davo vietine darbo jėga laikiniu 
principu. Pašto ir unijų sutartį 
peržiūrėjęs tarpininkas* H. W* 
Arthurs pripažino jos paragra
fų pažeidimą, bet laiškanešių 
unija neturi teisinio pagrindo 
oficialiam streikui. Pašto minis
terija, pernai turėjusi apie $130 
milijonų deficitą, dabar grasi
na baudomis. Paštininkų strei
kai Kanadoje jau yra tapę chro
nišku reiškiniu, dėl kurio kas
met kenčia visas kraštas. Dėl 
šios priežasties “Action Cana
da” sąjūdžio vadas P. Hellyer 
pasiūlė federacinei vyriausybei 
atimti streiko teisę paštinin
kams, telefono bendrovių tar
nautojams bei kitiems viešųjų 
įstaigų nariams, bet nesusilaukė 
darbo ministerio B. Mackasey 
pritarimo.

Trejus metus neturtingų ka
nadiečių problemą tyrinėjęs se
nato komitetas paruošė 224 pus
lapių studiją, kurią senatui pri
statė komiteto pirm, senatorius 
David Croll, liberalas iš Toron
to. Pagrindinė šios studijos re
komendacija yra garantuotų 
metinių pajamų įvedimas page
rinti penkių milijonų kanadie
čiu būklei. Pradžioje Kanados 
federacinė vyriausybė šeimai su 
dviem vaikais turėtų užtikrinti 
metines $3.500 pajamas. Vėliau 
ši suma būtų padidinta iki $5.
000. Provincijų ir miestų gero
vės institucijoms tada nereikė
tų rūpintis šeimomis, kurios ga
rantuotų pajamų priemoką gau
tų iš fedieracinio iždo. Iš šio pla
no senatorius D. Croll išjungia 
viengungius iki 40 metų am
žiaus ir Kanadoje gyvenančias 
nepaliečių šeimas. Jo nuomone, 
garantuotos pajamos jaunesnio 
amžiaus žmones skatintų veng
ti darbo, o nuolaidos neoilie- 
čiams didintų imigraciją į Ka
nadą. Paramos taikymas tik pi
liečiams priverstu daugelį atei
vių susirūpinti pilietybės gavi
mo reikalais. Dabargi yra nema
žas skaičius asmenų, kurie Ka
nadoje gyvena ilgus metus ir 
nesiruošia tapti jos piliečiais. 

tus, buvo paskelbtos didžiausia
me dienraštyje “The Toronto 
Star”, nes tai buvo aktuali me
džiaga.

Netrūko pasisakymų ir Kana
dos parlamente, svarstant vy
riausybės pasirašytą sutartį su 

senatoriaus A. Grossart kalbą. 
Jų buvo ir daugiau. Pvz. minėti
na senatoriaus E. Tompsono kal
ba. Joje jis gynė vyriausybės 
poziciją, bet priminė Estiją ir

Senato komiteto apskaičiavimu, 
garantuotų pajamų įgyvendini
mas pareikalautų iš Otavos apie 
$900 milijonų į metus. Premje
ras P. E. Trudeau ir gerovės mi
nisteris J. Munro iš esmės prita- - 
ria senato komiteto pasiūlymui, 
bet jį laiko neįgyvendinamu dėl 
perdidelių išlaidų dabartinėse 
ekonominėse sąlygose. Senato
riaus D. Croll vadovybėje pa
ruoštas planas taip pat siūlo 
įvesti nemokamą sveikatos ir Ii- • 
goninių draudą, panaikinti vals
tybinius pajamų mokesčius ke
turių asmenų šeimom, kai jų 
bendras uždarbis neprašoka $5.
000 i metus.

PRIMENAME MALONIEM 
“TŽ” skaitytojam, kad jau lai
kas pratęsti prenumeratas 1972 
metam. Laikraštis siunčiamas 
tiem, kurie užsimoka iš anksto. 
Tiktai tokius asmenis Kanados 
pastas laiko tikrais prenumera
toriais. Atsilyginimas iš anksto 
yra didelis palengvinimas laik
raščiui.

Kur dainos sūnus lydi.

Dieve, laimink Latviją, 
Mūs tėvynę brangiąją, 
Laimink Latviją, 
Ak, laimink ją.

Mūs' Latvijoj.
Latvijos nepriklausomybės Šven
tė minima lapkričio 18 dieną

LATVIJOS HIMNAS
Dievs, sveti Latviju, 
Mūs’ dargo tėvijų, 
Sveti jei Latviju, 
Ak sveti jei to.
Kur latvju meitas zied, 
Kur latvju deli dzied, 
Laid mums tur laimė diėt 
Mūs’ Latvija.

kitus rusų pavergtus kraštus, pa- 
■ sisakė už ateivių grupių de
monstracijas, nors nepagyrė 
griežtesnių veiksmų. Taip kito, 
jis pareiškė:

Aš didžiuojuosi tais nuosaikiais ka
nadiečiais, — kalbėjo E. Thompso- 
nas, — kurie tyliai stovėjo lietuje, 
demonstruodami savo tautiečių var
du kur jie begyventų — Ukraino
je, Baltijos kraštuose ar sovietinėje 
orbitoje. Mano nuomone, šios tvar
kingos, ramios demonstracijos paro
dė mūsų demokratijos vyriškumą. 
Tiems, kurie priklauso daugumos 
grupėms ir galbūt neturi užuojautos 
tremtiniam bei jų išskirtom šeimom, 
galiu pasakyti parafrazuodamas J. F. 
Kennedy žodžius: kurie draudžia tai
kų pasipriešinimą, padaro maištą ne
išvengiamą.

Dar griežčiau kalbėjo senato
rius E. C. Maningas. Jis perskai
tė beveik visą žurnalisto L. J. 
Zinko straipsnį, paskelbtą s. m. 
birželio 2 d. “Telegram”, kur 
aštriai kritikuojama P. E. Tru
deau vyriausybės prosovietinė 
politika, ir pateikė savo komen
tarus. Baigdamas kalbą pa
reiškė:

Etninių grupių apsisprendimas pa
sinaudoti savo teisėmis yra supran
tamas. Didžioji jų dalis arba jų tė
vai atvyko į šį kraštą kaip pabėgė
liai, kurių tėvynės buvo užpultos 
ir pagrobtos komunistinių agresorių, 
inspiruojamų ir vadovaujamų iš 
Maskvos. Daugelis jų matė kanki
namus, kalinamus bei tremiamus sa
vo mylimus asmenis, draugus į vergų 
darbo stovyklas. Tai darė valdžia ša
lies, kurios premjerą Kanados vyriau
sybė sveikino bei gerbė kaip svečią. 
Daugelis demonstruojančių yra ne
tekę nuosavybių, patys kentėję kon
centracijos stovyklose už tai, kad 
priešinosi sovietų užsimojimui su
naikinti jų laisvę... Tie, kurie vie
šai protestavo, yra patyrę tai, ko 
dabartinė mūsų krašto vyriausybė 
dar nesupranta, nežiūrint liūdnų, la
bai ryškių istorijos pamokų, būtent, 
kad niekuomet negali būti draugys
tės tarp komunistinių diktatorių ir 
asmenų, kurie nuoširdžiai respek
tuoja žmogaus vertę bei individuali
nę laisvę.

Priminęs, kad sovietinio ko
munizmo priespauda, atnešusi 
vergiją milijonam žmonių, ge
riausiai gali būti palyginta su 
naciniu Hitlerio režimu, — se
natorius Manningas priminė 
Churchillio žodžius, pasakytus 
1939 m. britų parlamente, kur 
tuometinis premjeras Chamber- 
lainas gynė draugystę su Hitle
riu. Ten Churchillis pareiškė:

Premjeras (Chamberlainas) nori 
nuoširdžių santykių tarp mūsų kraš
to ir Vokietijos. Nėra jokių kliūčių 
tokiem santykiam tarp žmonių. Mū
sų širdys jiem yra atviros. Bet jie 
neturi jėgos. Tačiau niekad neturė
site draugiškų santykių su dabartine 
Vokietijos vyriausybe. Niekad nega
li būti draugystės tarp britų demo
kratijos ir nacių valdžios, kuri nieki- ■ 
na krikščioniškąją etiką, kuri augš- 
tina pagonybę, kuri kursto agresi
jos bei užkariavimų dvasią, kuri sa
vo stiprybę ir iškreiptą malonumą 
randa persekiojime, kuri vartoja, 
kaip matėm, brutalią jėgą be jokio 
pasigailėjimo. Tokia galybė niekad 
negali būti patikimu britų demokra
tijos draugu.

Lietuva Niujorke
JAV senatorius J. Derwinski 

lapkričio 15 d. pasakė kalbą 
Jungtinių Tautų trečiajame ko
mitete, kuris svarstė tautų lais
vo apsisprendimo teisę. Senato
rius priminė, kad sovietai yra 
užėmę Baltijos valstybes ir ne
duoda pasinaudoti jų pačių skel
biama tautų apsisprendimo tei
se. Esą nuo* 1941 m. 83 kraštai 
gavo nepriklausomybę, kai tuo 
tarpu sovietai daro atvirkščiai. 
Jis priminė sovietinių piliečių 
bėgimą į Vakarus, Baltijos kraš
tų gyventojų deportacijas į Sibi
rą ir pasisakė už tautų laisvo 
apsisprendimo principo taikymą 
visur.

Tokia tiesi ir faktais pagrįsta 
senatoriaus kalba labai nepati
ko sovietų atstovui Safrončukui. 
Jis savo atsikirtime kaltino se
natorių iškraipius “istorinę tik
rovę” ir pakartojo seną propo- 
gandinę giesmelę, esą Baltijos 
valstybės savo noru įsijungusios

rovė yra ta, kad sovietu armija dikalai daug metų reikalauja 
pirmiausia užėmė Baltijos vals- Okinavos grąžinimo, dabar iie 
tybes, o paskui režisavo “savano- kaltina vyriausybę, kad ji Oki- 
rišką” įsijungimą. navoje neribotam laikui paliks

vado-

KOMUNISTINES KINIJOS ATSTOVAI JUNGTINĖSE TAUTOSE BUVO 
sutikti penkias valandas trukusiom penkiasdešimt šešių narių svei
kinimo kalbom. Debiutinį žodį Kinijos vardu tarė užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Chiao Kuan-hua. Jo kalba nežada nieko 
gero šiai tarptautinei organizacijai, nes Kinija nėra sušvelninusi 
savo ligšiolinės politikos. Pabrėžęs JAV ir Japonijos vyriausybių 
nesėkmingas pastangas įsiūlyti Jungtinėm Tautom dvi Kinijas* 
Chiao Kuan-hua užtikrino klausytojus, kad Formoza yra neatski
riama Kinijos dalis, kuri bus išvaduota ir prijungta prie Kinijos. 
Aštrios kritikos susilaukė dvi didžiosios pasaulių galybės — JAV 
ir Sovietų Sąjunga, kiniečio teigimu, bandančios stumdyti silpnes- 
niąsias valstybes. Chiao Kuan-hua Kiniją įrikiavo į Azijos, Afrikos 
ir P. Amerikos neturtingų kraš- •--------- -------------------------------
tų sudaromą trečiąjį pasaulį, ku
riame pagrindinis žodis tenka 
revoliucijai. Toks trečiojo pa
saulio pabrėžimas liudija, kad 
komunistinė Kinija nori tapti 
minėtų kraštų bloko vadu. Ar
timųjų Rytų konflikte Chiao 
Kuan-hua pasisakė už arabus, 
pasmerkdamas Izraelį ir didžių
jų valstybių paramą. Atrodo, 
Kad tas pasmerkimas buvo tai
komas ir Vašingtonui, ir Mask
vai, nors JAV remia Izraelį, o 
Sovietų Sąjunga — arabų kraš
tus. Pasak Chiao Kuan-hua, di
džiosios valstybės neturi jokios 
teisės politiniams sandėriams, 
kurių dėka Palestinos ir arabų 
kraštų gyventojai turi atsisakyti 
savo egzistencijos bei tautinių 
interesų. Chiao Kuan-hua taipgi 
pareikalavo JAV kariuomenės 
atitraukimo iš visų buvusios In- 
dokinijos kraštų, žadėjo remti 
išsilaisvinimo sąjūdžius Mozam
bike, Angoloje, Portugalų Gvi
nėjoje ir pietvakarių Afrikoje. 
Po šios savo atstovo karingos 
kalbos komunistinė Kinija atli
ko jau dvyliktą atominį bandy
mą, kurio stiprumas prilygsta 
Hirošimą sunaikinusiai ameri
kiečių atominei bombai. Spėja
ma, jog buvo bandomas užtaisas 
taikinius sovietų Sibire galin
čioms pasiekti kiniečių rake
toms. Spaudos pranešimu, JAV 
žvalgyba yra gavusi patikimų ži
nių apie Kinijos kompartijos va
do Mao įpėdinio ir krašto apsau
gos ministerio Lin Piao žuvimą. 
Kinijoje kalbama, kad jis ir 
kompartijos ideologas Chen Po- 
ta net tris kartus bandė organi
zuoti atentatus prieš Mao. Pasi
kėsinimams nepavykus. Lin 
Piao, Chen Po-ta ir aviacijos vir
šininkas Wu Fa-hsien bandė pa
bėgti iš Kinijos britų gamybos 
keleiviniu lėktuvu, kuris nukri
to Mongolijoje. Lėktuvo lieka
nos ir žuvusiųjų .palaikai buvo 
perduoti Sovietų Sąjungai. Mask
va pnsinazino, kad žuvusieji bu
vo augšto rango karininkai, bet 
lig šiol nėra atskleidusi jų ta
patybės.

SUKILIMAS TAILANDIJOJE
Trejetą metų trukusią monar

chinę demokratiją Tailandijoje 
nutraukė be kraujo praliejimo 
įvykdytas karininkų sukilimas. 
.Jo vadu buvo premjeras mar
šalas T. Kittikachorn, suspenda
vęs 1969 m. išrinktą parlamen
tą, uždaręs ministerių kabinetą 
ir paskelbęs karo stovį. Jo teigi
mu, sukilimo privertė imtis mo
narchinei demokratijai gresian
tis pavojus krašto viduje ir iš 
užsienio. Šiaurinėje Tailandijos 
dalyje bazes jau turi stiprėjan- 
tys komunistų partizanai. Marša
las T. Kittikachorn taipgi yra 
susirūpinęs Tailandijoje gyve
nančiais trim milijonais kinie
čių, kurie sudaro dešimtadalį vi
sų krašto gyventojų. Lig šiol jie 
buvo lojalūs Tailandijai, bet ko
munistinės Kinijos įsileidimas į 
Jungtines Tautas dabar staiga 
pažadino jų patriotizmo jaus
mus. Maršalas T. Kittikachorn 
pradeda abejoti kiniečių ištiki
mybe. Tyliau minima sukilimo 
priežastimi yra karininkų susi
kirtimas su politikais. Ministe- 
rius maršalas T. Kittikachorn 
pakeitė devynių asmenų revo
liucine taryba, kurios tik du na
riai yra civiliai. Kadangi ir de
mokratinėje santvarkoje pagrin
dinė jėga buvo karininkų ran
kose, sukilimo atneštas valdžios 
pakeitimas nėra esminis.

RIAUŠĖS JAPONIJOJE
Masinėse demonstracijose To

kijo mieste studentai, socialis
tai, komunistai ir unijų atstovai 
reikalavo premjero E. Šato pasi
traukimo. Jiems nepatinka Japo
nijos parlamente svarstoma su
tartis dėl Okinavos salos grąžini-

amerikiečių karines bazes. Riau
šėse žuvo vienas policininkas, 
buvo padegta keletas pastatų, 
už grotų atsidūrė 1.850 asmenų, 
kurių didžiąją dalį sudarė radi
kalieji studentai. Premjero E. 
Šato poziciją gerokai susilpnino 
Kinijos įsileidimas į Jungtines 
Tautas, prez. R. Niksono planuo
jama kelionė į Pekingą ir jo 
įvesti suvaržymai importui.

DERYBOS RODEZIJOJE
Dėl rasistinės politikos Rode- 

zija 1965 m. pasiskelbė respub
lika ir nutraukė ryšius su Bri
tanija. Ekonominės sankcijos 
neparklupdė 240.000 baltųjų, 
kurie valdo 5 milijonus Rode- 
zijos negrų. Tiesiogines derybas 
dabar pradėjo Salisburin atvy
kęs Britanijos užsienio reikalų 
ministeris A. Douglas-Home su 
Rodezijos karinguoju premjeru 
I. Smith. Derybų tikslas — san
tykių sunormalinimas tarp abie
jų kraštų ir negrų teisių sustip
rinimas. A. Douglas-Home ta
riasi ir su negrų vadais, kurie 
bijo jų reikalus išduodančio Ro
dezijos ir Britanijos sandėrio. 
Anksčiau Britanija reikalavo 
pilno negru teisių sulyginimo 
su baltaisiais. Tokiu atveju jie 
paimtų Rodezijos valdymą Į sa
vo rankas iš 240.000 privilegi
juotų kolonistų. Galimas daly
kas, šį kartą bus siekiama kom
promiso — laipsniško negrų tei
sių sulyginimo su baltaisiais. 
Sprendimą komplikuoja jokių 
kompromisų nepripažistantieji 
negrų kraštai Jungtinėse Tauto
se, remiami ir kitų šios organi
zacijos narių.

RABINAS IR ŠNIPAS
Maskvoje mirė vyriausias žy

dų rabinas Jehuda Levin ir bu
vęs sovietų šnipas JAV pik. Ru
dolf Abel. Maskvos sinagogai va
dovavusį rabiną J. Leviną sovie
tai oficialiu trijų milijonų žydų 
vadu pripažino 1957 m. Nuo to 
laiko jis buvo priverstas tarnau
ti Kremliaus propagandai, skel
biančiai, kad Sovietų Sąjungoje 
nėra jokio žydu persekiojimo ar 
jų religijos varžymo. Praėjusi 
pavasarį rabinas J. Levinas net
gi turėjo sušaukti rabinu šuva- 
žiavimą, kurio dalyviai pasmer
kė sionizmą, pagrindinį sovieti
nės propagandos taikinį. Prieš 
trejus metus lankydamasis JAV, 
rabinas J. Levinas viešai kartojo 
sovietų propagandą, bet užda
ruose rateliuose prasitarė, kad 
jo sinagogai trūksta maldakny
gių, neleidžiama o r g a n i z uoti 
hebrajų kalbos kursų. Mirusį 
šnipą pik. R. Abeli išgarsino jo 
veikla JAV 1948-57 m., kai jis 
čia buvo suorganizavęs ištisą 
špionažo tinklą. Už savo pastan
gas jis gavo 30 metų kalėjimo, 
bet 1962 m. buvo iškeistas į nu
mušto žvalgybinio lėktuvo “U-2” 
pilotą Gary Powers.

PASITRAUKĖ IŠ PARTIJOS
V. Vokietijos naujųjų nacių 

NPD partijos suvažiavime Holz- 
mindene pasitraukė iš vado par
eigų ir išstojo iš partijos Adolf 
von Thadden. Pasak jo, dėl su
siskaldymo vadovų eilėse jis 
partijos programos* negalįs rei
kiamai pristatyti vokiečiams. Iš 
tikrųjų pasitraukti jį privertė 
nuolat didėjantys naujųjų 
nacių pralaimėjimai. Šiuo metu 
naujieji naciai tėra likę Ba- 
den-Wuertembergo provincinia
me parlamente ir turi atstovų 
kaikurių miestų savivaldybėse*. 
Paskutiniuose Bremeno provin
ciniuose rinkimuose naujieji na
ciai negavo nė 5% reikalaujamo 
oficialaus balsu minimumo, ku-
ris yra pagrindinė sąlyga užtik
rinti bent vienam atstovui par
lamente. Anksčiau naujieji na
ciai Bremeno provinciniame 
Jarlamente turėjo 8 atstovus, 

ų kritimas prasidėjo su socia
listų ir kanclerio w. Brandto
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Vyriausybės programa jaunimui
Kovo mėnesį Kanados min. 

pirm. P. E. Trudeau paskelbė 
"Opportunities For Youth” 
programą. Buvo paprašytos vi
suomeninės grupės, savanoriš
kos organizacijos ir jaunimas 
siūlyti įvairius planus, kurie pa
gelbėtų studentams surasti nau
jų darbų. Šios programos reika
lams pradžioje buvo paskirta 
$14.7 milijonų. Kanados jauni
mas reagavo labai gausiai. Dėlto 
valstybės sekretoriui ministeriui 
Gerard Pelletier, kuris rūpinosi 
šios programos vykdymu, buvo 
pridėta dar $10 milijonų. Koor
dinavimo įstaigai vadovavo Cam 
Mackie, o Mabella Rangongo — 
administraciniam 95 narių šta
bui. Ten 20—25 metų amžiaus 
jaunuoliai dirbo kaip tarnauto
jai, rangovai, įkainotojai. Dau
giausia buvo užimti šio projekto 
darbuose 34 tarnautojai, kurie 
nagrinėjo gaunamus pasiūlymus 
ir pagal valdžios taisykles turėjo 
padaryti sprendimus. Augstai 
buvo vertinami jaunimo plana
vimo, vadovavimo projektai ir 
jų išvystymas. Ypač atsižvelgta 
i tuos projektus, kurie duotų 
naujų darbų arba kuriuos stu
dentai galėtų tęsti net sugrįžę į 
universitetus.

Išvengimui pasikartojimų vi
si projektai turėjo būti patvir
tinti atitinkamos vietovės orga
nizacijų. Be to, apie tai pranešta 
provincijos ir savivaldybių ati
tinkamiems skyriams. Projektus 
priimant buvo labai atsižvelgta į 
vietos bendruomenės gyventojų 
skaičių ir darbo stoką. Projekto 
administravimui buvo leista iki 
iki 20% skirtų lėšų. ,

Buvo numatyta gauti iki 3.000 
pasiūlymų, bet gauta 12.000. Tik 
2.325 pasiūlymai buvo patvirtin
ti, kurie davė 27.000 naujų va
saros darbų studentams. Vie
nam studentui vidutiniškai teko 
apie $900. Iš tų darbų 36% bu
vo: vaikų priežiūra, senelių lan
kymas, apylinkių valymas/ dar
bai ligoninėse. 27% darbų suor
ganizuota tyrinėjimo srityje: 
teršimo studijos, nuomininkų 
teisės ir t. t. Kiti 27% teko pen 
ilsio bei žaidimų sričiai, 14% — 
kultūrinei veiklai (viena šių 
skaitlinių, atrodo, yra netiksli, 
Red.).

Visi projektai buvo patikrinti 
bent po vieną kartą projektų 
vykdymo vadovų ir pilietybės 
įstaigos tarnautojų, kurie yra 
didesniuose miestuose. Jei ku
ris projektas nebuvo vykdomas 
pagal nustatytą planą, teko nu
traukti. Tokių atveju buvo ma
žiau kaip vienas nuošimtis.

Ta programa jaunimui buvo 
bandomojo pobūdžio. Norėta pa
tirti, kaip jaunimas pasireikš 
darbuose, administravime, kaip 
domėsis tam tikrais uždaviniais, 
kokie jo interesai. Peranksti 
spręsti ar spėlioti, neturint mi
nėtos programos vadovų prane
šimo. Savo programa vyriausybė 
parodė pasitikėjimą Kanados 
jaunimu, kuris ją priėmė ir su
rado naujų sprendimų senom 
problemom spręsti.

Nė vienoje kitoje valstybėje 
nebuvo padarytas panašus mėgi
nimas tarp valdžios ir jaunimo. 
Dėlto nenuostabu, kad jis susi
laukė viso pasaulio dėmesio.

Canadian Scene

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir Įnašai:

449.
450.
451.

i. $100
100
100

Jurėnų Julės ir Jono atm. 
Lukoševičienė, Viktorija 
Dikčius, Mykolas
Įnašus papildė:
Varkavičius, Julius iki 
Gulbinskas, Petras iki

A. a. Julės ir Jono Jurėnų Įamžini
mu Lietuvių Fonde pasirūpino sūnus 
Julius, gyvenantis Otavoje. V. Luko
ševičienė gyvena Hamiltone ir yra 
nuoširdi lietuviškos veiklos rėmėja. 
M. Dikčius, nors ir nuošaliau nuo 
miestų prie Wasagos gyvena, tačiau 
nė kiek nėra nutolęs nuo mūsų lietu
viškų reikalų. J. Varkavičius, Toron
to gyventojas, savo reguliariu Įnašų

376.
49.

300
200

kėlimu stiprina Fondą ir jo užsibrėž
tą veiklą. P. Gulbinskas, visuomeni
ninkas ir ilgametis choro “Varpas” 
dalyvis, papildomą šimtinę Įteikė ka
riuomenės šventės proga.

Visiems aukotojams ir geradariams 
Fondas reiškia nuoširdžią padėką.

Į Kanados Lietuviu Fondo veiklos 
reikalus reikėtų Įskaityti Tarybos su
važiavimą praėjusi lapkričio 14 d. ir 
artėjantį metini narių susirinkimą, 
kuris numatomas š. m. gruodžio 11 d. 
Lietuvių Namuose Toronte. Pradžia 
12 v. Jei narys dėl kurių nors prie
žasčių pats susirinkime negali daly
vauti, turi teisę Įgalioti kitą raštu.

P. BASTYS, Ižd. 
140 Glendale Ave, Toronto 3, Ont

Feliksę Svabauskę
ir gimines, jo BROLIUI Hamiltone mirus

nuoširdžiai užjaučia —
'V.

Kanados Lietuvių Bendruomenės

V/indsoro apylinkės valdyba

į;.

mirus, jo žmonai JADVYGAI, sūnums ALFREDUI 
ir RIMUI bei visiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą —

KLB Sault Ste. Marie 
apylinkės valdyba

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

(VAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

s VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
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Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

(Tęsinys iš pr. n-rio) 
LAISVĖS LAIKOTARPIS 

Nepriklausomybės laikotarpis 
nuo 1918 iki 1940 metų, nors 
trumpas, bet daugeliu atžvilgių 
buvo garbingas. Lietuvių tauta 
buvo laisva. Ji rėmė savo val
džią, siekiančią atstatyti karo 
nualintą kraštą. Buvo geriausiai 
panaudoti žmonių, ekonomijos 
ir gamtos ištekliai naujam gyve
nimui kurti. Buvo padaryta mil
žiniška pažanga žemės ūkyje, 
pramonėje, prekyboje ir visose 
švietimo bei kultūros srityse. 
Pragyvenimo lygis stipriai paki
lo, žmonės buvo laimingi ir 
džiaugėsi savo laimėjimais. Lais
vė ir demokratija įgalino visa 
tai padalyti. Lietuva buvo pra
dėjusi pilnai gyventi.

Lietuvos laisvė buvo staigiai 
nutraukta Stalino — Hitlerio 
sąmokslu prieš Lenkiją, Baltijos 
valstybes, Suomiją ir Rumuniją. 
Sovietų armija į Lietuvą įžygia
vo 1940 metais. Virš 2000 žymių 
vadų suimta. Uždraustos visos 
nekomunistinės , organizacijos. 
Sovietiniai rinkimai su vienu 
kandidatų sąrašu, patvirtintu 
Kremliaus, buvo priverstinai už
karti visiem žmonėm. “Liaudies 
seimas”, saugomas raudonosios 
armijos, paskelbė Lietuvą sovie
tine socialistine respublika, kuri 
tuoj pat buvo įjungta Sovietų 
Sąjungom Dar kartą Lietuva ta
po rusų imperializmo auka, šį 
kartą — sovietų rusiško impe
rializmo, kuris kaikuriais atžvil
giais dar blogesnis už ankstesnį. 
Žmonės yra pajungti žiauriau
siai priespaudai. Laisvė panai
kinta. Lietuva nebėra savaran
kiška — tik Sovietų. Rusijos pro
vincija.

LIETUVIAI NE VIENI
Kada Lietuva atgaus laisvę? 

Yra aišku, kad maža lietuvių 
tauta negali viena nusikratyti 
rusų jungo. Bet reikia neužmirš
ti, kad Sovietų Sąjunga yra pa
vergusi daug žmonių ir tautų. 
Kaikurios jų yra didesnės už 
baltų valstybes. Pavergtų tautų 
bendradarbiavimas ir pasaulio 
laisvos demokratinės šalys suda
rys galimybes atgauti laisvę. 
Jungtinių Tautų pastangos su
teikė laisvę daugeliui tautų Af
rikoje ir kitur.

Pavergtos tautos yra įkalintos 
didžiausios imperialistinės jėgos 
— Sovietų Sąjungos, kurios pu
sė gyventojų yra nerusai. Šita

Lietuviai kovoja ne vieni
Rašo senatorius Paul Yuzyk, ukrainietis, Otavos universiteto istorijos profesorius 

tautų laisvo apsisprendimo dek-rusų komunistų imperija, carų 
imperijos įpėdinė, išaugo bruta
lia jėga ir apgaule, kuri ir dabar 
glūdi jos gyvenimo pagrinduose.

Leninas buvo bolševikų parti
jos diktatūrinės kontrolės šali
ninkas, bet nesivaržė skelbti pa
žadus “žemės, duonos ir taikos”, 
taipgi laisvės, kurie, kaip 
įvykiai įrodė, niekad nebuvo 
vykdomi. Tai buvo tik valdžiai 
laimėti priemonė. Pavyzdžiui, 
vienas pirmųjų liaudies komisa
rų įsakų 1917 m. lapkričio 15 d. 
sako apie rusų carų imperijos 
pavergtas tautas:

1. Visos Rusijos tautos yra lygios 
ir suverenios. 2. Visos Rusijos tau
tos turi teisę apsispręsti, Įskaitant 
teisę atsiskirti nuo Rusijos ir sukurti 
savo nepriklausomą tautinę valstybę. 
3. Visos tautinės bei religinės — tau
tinės privilegijos bei suvaržymai bus 
panaikinti 4. Rusijos teritorijoje 
tautinėms mažumoms ir etninėms 
grupėms bus suteikiama galimybė 
laisvai gyventi ir veikti.

NEPRIKLAUSOMI
Kai bolševikai, Lenino vado

vaujami, įsigalėjo valdžioje, 
įvairios pavergtos tautos gynė 
savo “teisę laisvai apsispręsti, 
įskaitant teisę nuo Rusijos atsi
skirti ir sudaryti savo nepriklau
somą tautinę valstybę.” Viena 
po kitos nerusų tautos pasiskel
bė nepriklausomomis valstybė
mis: Idel Ural (totoriai) — 1917 
lapkričio 12; Suomija — 1917 
gruodžio 6; Ukraina—1918 sau
sio 22; Kubanės Kazokija — va
sario 16; Lietuva — vasario 16; 
Estija — vasario 24; Gudija — 
kovo 25; Dono Kazokija — ge
gužės 30; Lenkija — lapkričio 
11; Latvija — lapkričio 18, visos 
1918 metais; tolimoji demokra
tinė respublika (Sibiras) — 1920 
balandžio 4; Turkestanas—1922 
balandžio 15. Tai buvo demokra
tinė, priešimperialistinė mani
festacija. Palaipsniui visas šitas 
nepriklausomas valstybes rusų 
komunistinis režimas užėmė ir 
jėga užkariavo. Šitos tautos vėl 
yra po rusų imperijos totalitari
niu jungu, kuris nedaug kuo ski- ' 
riasi nuo autokratinio carų reži
mo.

UKRAINA IR LIETUVA
Rusų komunistinė vyriausybė 

paskelbė ne tik bendro pobūdžio

pripažino ir Ukrainai 1917 m. 
gruodžio 17 d.:

Mes, liaudies komisarų sovietas, 
pripažįstame Ukrainos tautinę res
publiką ir jos teisę atsiskirti nuo Ru
sijos arba padaryti sutartį su rusų 
respublika, nustatant tarpusavio san
tykius fedaraciniu ar kitu pagrindu. 
Visa tai, kas liečia tautines teises ir 
tautinę ukrainiečių nepriklausomy
bę, mes, liaudies komisarų sovietas, 
aiškiai pripažįstame be jokių rezer
vų ar apribojimų. *

Ši deklaracija buvo melagin
ga ir apgaulinga, nes tuo pačiu 
laiku rusų komunistų vyriausy
bė tuoj pat paskelbė Ukrainos 
sovietų respubliką Charkove, ki
tame Ukrainos mieste. Tai buvo 
priešingybė demokratinei tau
tinei Ukrainos respublikai. Ši 
sovietų Ukrainos respublika 
skelbėsi esanti nepriklausoma, 
suvereni valstybė, bet kai ji ta
po Sovietų Socialistinių Respub
likų Sąjungos nariu 1922 m., 
prarado savo suverenumą, įskai
tant teisę pakeisti savo konstitu
ciją, laikyti savo kariuomenę, 
tvarkyti savo užsienio reikalus, 
finansus ir 1.1. Tuo būdu Ukrai
na tapo provincija, griežtai 
kontroliuojama centrinės rusų 
komunistų vyriausybės Maskvo
je.

Lygiai taip atsitiko ir su Lie
tuva. 1920 m. taikos sutartis, 
įskaitant Sovietų Sąjungos dek
laraciją, “pripažįsta be rezervų 
suverenumą ir nepriklausomybę 
Lietuvos valstybei su visomis ju
ridinėmis pasekmėmis, einan
čiomis iš to pripažinimo, sava
noriškai ir visiems laikams atsi
sako visų suvereninių teisių, ku
rias turėjo Rusija Lietuvos teri
torijoje.” Tačiau ši sutartis ne- * 
sutrukdė tai pačiai valdžiai po 
20 metų įsiveržti su kariuome
ne, okupuoti šį mažą kraštą ir, 
Kremliui dominuojant, įsteigti 
sovietinę socialistinę respubli
ką.

DVIVEIDŽIAI
Apgaulė, kaip jau kartą minė

jau, yra pagrindinė sovietų val
džios taktika laisvojo pasaulio 
subversijai. A. Kosyginas, sovie
tu premjeras, sovietu revoliuci
jos 50 metų minėjime pasidi-

džiuodamas skelbė sovietų reži
mo “garbingus” nuopelnus, kaip 
parašyta “Pravdoje” 1967 m. 
birželio 20 d.:

Sovietų Sąjunga 50 metų respek
tavo visas kitas tautas — dideles ir 
mažas. Kiekviena tauta turi teisę su
daryti savo nepriklausomą valstybę. 
Tai yra vienas pagrindinių sovietų 
valdžios principų. Sovietų Sąjunga, 
remdama laisvo tautų apsisprendimo 
teisę, smerkia bei ryžtingai priešina
si betkurios jėgos mėginimams ves
ti agresijos politiką ir siekti kitų 
kraštų prijungimo. Nė viena valstybė 
pasaulyje nėra taip sėkmingai iš
sprendusi tautybių problemos, kaip 
Sovietų Sąjunga... Nė viena tauty
bė mūsų šalyje nėra diskriminuoja
ma."

' Pažvelkime į nuoširdumą re
zoliucijos, kurią A. Gromyko, 
sovietų užsienio reikalų ministe- 
ris, lankęsis Kanadoje 1969 m., 
pateikė Jungtinėms Tautoms 
1965 m. gruodžio mėnesį:

Nė viena valstybė neturi teisės 
kištis tiesiogiai ar netiesiogiai dėl 
betkokios priežasties Į kitos valsty
bės vidaus ar užsienio reikalus. Dėl
to smerktina betkokia ginkluota in
tervencija ir visų kitų formų kišima
sis i valstybės reikalus ar jos politi
nius, ekonominius bei kultūrinius 
elementus.

Šitos Gromyklo ir Kosygino 
deklaracijos yra aiškiai veidmai
ningos, nes jos nevaržė sovietų 
vyriausybės pasiųsti raudonąją 
armiją kartu su satelitų valsty
bių kariuomenėmis į Čekoslova
kiją bei ją, socialistinę valstybę, • 
okupuoti 1968 m. rugpjūčio 
mėn. Jie taip padarė ir 1956 m. 
Vengrijos sukilimo metu. Sovie
tų Rusijos imperija buvo sukur
ta jėga ir, aišku, ji bus palaiko
ma totalitarinėje sistemoje tik 
jėga, kuri negali leisti “laisvėji- 
mo-liberalėjimo”, demokratijos 
ir laisvės savo karalystėje.

DIDŽIAUSIA JĖGA
Šiuo metu, kai laisvasis pasau

lis stovi prieš brutalią sovietų 
imperializmo jėgą, labai gera 
prisiminti neišnykstančią mintį, 
išreiškiančią esmę kovojančios 
žmonijos už savo augščiausias

Seklių nuotykiai plėšikus gaudant
Rašo buvęs nepriklausomos Lietuvos detektyvas

(Tęsinys iš praeito numerio)
Atsiskyrėm
Atsiskyrę nuo kitų policijos 

_ • - ~ v • • • •pareigūnų, mes, perziureję anų 
apylinkių* 1:000.000 žemėlapį*, 
pagal turimas žinias, ryžomės 
pasekti rečiau apgyventas miš
kingas vietas tarp Eigirdžių, Ne- 
rimdaičių, Tryškių, Krukeliškių 
ir Juodėjų kaimų. Ten buvo la
bai gražūs miškai, kalneliai, šal
tinėliai, eglių tankumynai, ko
kių retai teko kitur užtikti.

Jieškodami plėšikų prisilaiky
mo vietų, radom maisto likučių, 
poilsio vietų ir cigarečių nuorū
kų, paslėptų samanose. Tai bu
vo ženklai, kad plėšikai slapstosi 
šioje apylinkėje. Be to, mums 
buvo žinoma kuriuose bažnyt
kaimiuose jie apiplėšė žydų 
krautuves, kokių cigarečių bei 
gaminių daugiausia pavogė, į 
kokius laikraščius įvyniojo ir 
pan. Cigaretės “Kyr” tuomet 
buvo labai populiarios. Žydai 
krautuvėse jų daugiausia laikė. 
Plėšikai, pavogę didesnį jų kie
kį, rūkė patys ir davė savo arti
miesiems bendradarbiams už pa- 
sitamavimą sekant policijos ju
dėjimą. Tokie bendradarbiai bu
vo išaiškinti vėliau, kai plėšikai 
jau buvo dingę. Deja, dėl stokos 
įrodymų jie nebuvo patraukti 
atsakomybėn.

Pėdsakai kaimuose
Sekdami plėšikų užeigas kai

muose, radom ūkininkus, pas 
kuriuos jie užeidavo ir liepdavo 
kepti kiaušinienę mažiausiai iš 
10 kiaušinių. Už tai mokėjo po 
10 litų. Tai buvo geras atlygini
mas, ir kaikurios ūkininkės mie
lai “svečius” priimdavo bei lai
kydavo didelėje paslaptyje. Te
ko užtikti vieną moterį, kuri no
rėjo atiduoti mums 10 litų bank
notą, gautą iš plėšikų už kiauši
nienę. Pinigų iš moters nepa- 
ėmėm, bet jinai sutiko mums 
talkinti. Deja, plėšikai pas tą 
moterį daugiau neatvyko.' Grei
čiausiai. ta moteris buvo geres
nė talkininkė plėšikams nei 
mums. Radom panašių atvejų ir 
daugiau, bet neturėdami tikslių 
žinių, nasalų nedarėm ir tęsėm 
jieškojimą naujose vietose. Gau- 
davom šiek tiek žinių apie plėši
kus, užtikdavom ju pėdsakus, 
bet niekad nemanėm, kad jie 
mus užpuls.

Brolių tragedija .
Vaikščiodami no miškus, krū

mus ir viensėdžius, priėjom 
Krukeliškių kaimo laukus. Tam 
kaimo ir miško buvo anie 400 
metru atstumas ir uro ži^mnus 
matėsi kaimo žmonių judėjimas. 
Poilsiaudami ir stebėdami kai*

me judėjimą, dar gerokai prieš antras suimtas už žmogžudystę, 
saulėlydį išgirdome kaime bar- •
nius ir matėm žmonių grupelę 
bėgiojančią tarp pastatų. Tuo 
momentu iš anos grupės žmonių 
greitai pradėjo bėgti vienas pas
kui kitą vyrai tiesiai į mišką mū
sų kryptimi. Mes skubiai "pasi
ruošėm juos sulaikyti, nes stai
ga pagalvojom, kad iš kaimo į 
mišką bėga mūsų jieškomi J. 
Balsys su Kazlausku. Pirmasis 
bėgančiųjų, prisiartinęs prie mū
sų apie 40 metrų, lipo per tvorą. 
Tuo momentu iš paskos bėgantis 
vyras kirto pirmajam kirviu į 
pečius. Pirmasis, gavęs smūgį, 
krito ant dobilais apsėtos žemės. 
Antrasis vėl kirto per galvą tris 
kartus. Sužeistasis, balsiai šau
kęs, staiga nutilo. Tuo momentu 
pribėgom ir mes prie labai žiau
rios tragedijos, žmogžudys, pa
matęs mus su ginklais rankose, 
bandė bėgti į mišką, bet čia pat 
buvo sulaikytas. Jis buvo labai 
išsigandęs ir išsiblaškęs.

Suimtas brolžudys aiškinosi 
su apgailestavimu, kad užmušė 
savo tikrą brolį 25 m. amžiaus. 
Mat, vyresnysis brolis buvęs la
bai užgautas: jaunesnysis brolis 
jį iškoliojęs ir trenkęs į veidą. 
Po ranka pasitaikęs kirvis, kurį 
jis paėmęs tik pagąsdinti bro
liui. Vydamasis per laukus bro
lį taip įsiutęs, kad negalėjęs su
silaikyti ir kirtęs kirviu į pečius. 
Pamatęs didelę žaizdą, trenkęs 
tris kartus per galvą, kad brolis 
nesikankintų.

Nelaiminga šeima
Atvykę su suimtuoju žmogžu

džiu į Krukeliškių kaimą, į jo 
namus, radome kelis kaimynus 
ir namiškius. Šeimoje buvo naš
lė motina, trys sūnūs ir apie 18 
metų duktė. Du sūnūs, jau tar
navę* kariuomenėje, ruošėsi ves
ti, bet dėl nemažo tėvų ūkio pa
sidalinimo dažnai ginčydavosi. 
Pagaliau tą vakarą susimušė. 
Jaunesnysis brolis kirto stiprų 
smūgį vyresniajam broliui per 
veidą, Šis labai supyko ir pagrie
bęs kirvį puolė jaunesnįjį, kuris, 
matydamas pavojų, leidosi bėg
ti miško link. Motina ir duktė 
atrodė normalios, bet įvykio pa
veiktos labai verkė ir jaudinosi. 
Dėlto su jomis tuo momentu iš
samiau kalbėtis nebuvo Įmano
ma. Atėjus daugiau kaimynų ir 
seniūnui, klausinėjom juos. Jie 
sakė panašiai, kain ir minėti šei
mos nariai. Pasak ju, ši šeima. t__ x
vnač vvrai buvo nenaorastai ,n* vandeny Pnėje lauko pakraš- 
nerviški kerštinei H H U ties Juodeju kaimu, užeiom nemsn.Kenungi.,. oas kuris buv0 ^m.

Prirakintas kietyje . baus ūkio savininkas ir malonus 
Sužinojom, kad šeimoje yra lietuvis.

trys broliai: vienas užmuštas, (Bus daugiau)

o trečias pamišęs guli klėtyje 
prirakintas prie sienos. Tuojau 
pareikalavom klėties rakto. Ilgo
kai j ieškojusi šeimininkė padavė 
ji man. įėję į klėtį, pamatėm 
baisų vaizdą. Apie 16 m. am
žiaus jaunuolis, apaugęs plau
kais, liesas iki kaulų, išsitepęs 
savo išmatom ir maisto likučiais 
visą kūną ir galvą, pamatęs mus, 
pradėjo negirdėtais balsais cyp
ti. Jis gulėjo ant apvalių mede
lių lovos, prirakintas ilga gran
dimi už kojos prie sienos. Lova 
prieš kiek laiko buvo padengta 
šiaudais, bet juos ligonis danti
mis ir rankomis susmulkino i 
mažiausius gabalėlius, ir šiaudų 
lovoje beveik nebuvo. Seniūnas 
ir kaimynai sakė, kad šis ligo
nis jau dveji metai laikomas pri
rakintas prie sienos — žiemos 
metu kamaraitėje, o vasarą — 
klėtyje. Šis jaunuolis buvo ne
mažo ūkio savininkės sūnus. 
Skaudu buvo žiūrėti į aną ne
laimingą 50 metų moterį, kuri, 
kaip žmonės sakė, buvo tvarkin
ga šeimininkė, iš gerų bei pasi
turinčių tėvų. Likusi našle, ne
pajėgė geriau auklėti sūnų.

Tęsėm jieškojimą
Skubos keliu buvo pranešta 

Tryškių policijos punkto vedė
jui, kuris atvyko su dviem po
licininkais, perėmė žmogžudį. O 
mes, susiradę tinkamesnę vietą, 
nakvojom Krukeliškių kaime ir 
teiravomės pas gyventojus apie 
plėšikus J. Balsį ir Kazlauską. 
Viena moteris, augusi tame kai- 
ipe kur ir J. Balsys gimė bei 
augo, prieš dieną grįžusi iš savo 
buvusios tėviškės, labai slaptai 
pasakė, kad J. Balsys kas savai
tę ateina pas seserį ir pas vieną 
kitą kaimyną. Gautos žinios ro
dė, kad plėšikai laikosi mūsų 
numatytų vietovių miškuose. 
Kaip Krukeliškių kaimas, taip ir’ 
už dviejų kilometrų Juodėjų 
kaimas stovi prie to pat miško 
tęsinio, todėl sekančią diena iš
ėjome į tą mišką jieškoti plėšikų 
pėdsaku. Buvo žinomas plėšikų • 
apsirūpinimas sausu maistu, bet 
be vandens negalėjo apsieiti, 
ypač šiltomis ir sausomis dieno
mis. Toks oras buvo 1934 m. bir- 

’ želio pradžioj Žemaitijoj. Slam- 
Dinėdami po mišką, radome ke
letą šaltinėlių ir vieną kitą ciga
rečių “KYR” nuorūką. Atrodė, 
kad plėšikai slaostosi eglių tan
kumynuose ir ceria šių šaltinė-

M

SS
■

R
i

f-

8 fe

vertybes, mintį, kurią pasakė 
John Fitzgerald Kennedy, didis 
J. A. V-bių prezidentas, paauko
jęs savo gyvybę prie gyvenimo 
altoriaus: -

Didžiausia pasaulyje jėga yra 
ne komunizmas, ne kapitaliz
mas, ne vandenilio bomba, ne 
raketos, o amžinas žmogaus troš
kimas būti laisvu ir nepriklauso- 
somu.

Kovoje prieš didžiąją Sov. Są
jungos jėgą pasaulio viltis glūdi • 
laisvų tautų bendradarbiavime 
ir Jungtinių Tautų veiksmingu
me. Mes privalome niekuomet 
neleisti laisvoms tautoms patek- 

į kompromisinę būklę su 
Maskva, Kuri naikina demokra
tijos, kultūros, religijos ir žmo
niškumo augščiausias vertybes. 
Rusų imperialistinį komunizmą 
galima nugalėti tik laisvų ir pa
vergtų tautų bendromis dvasinė
mis ir medžiaginėmis pastango
mis. Dėlto reikia daug daugiau 
pasinaudoti dvasiniu įnašu bei 
patirtimi pavergtų tautų, kurios 
tapo aukomis naujojo rusų im
perializmo. '

VIENINGAS FRONTAS
Po paskelbimo visame pasau

lyje Visuotinės Žmogaus Teisių 
deklaracijos 1968 metais turi 
būti nuolat pabrėžiama, kad So
vietų Sąjunga yra pažeidusi be
veik* visas šias teises, kurias pa
ti buvo patvirtinusi. Jungtinių 
Tautų charta pripažįsta suvere
nią visų tautų lygybę. Jungtinių 
Tautų nariai yra įpareigoti susi
laikyti nuo grasinimų bei jėgos 
vartojimo prieš kitos valstybės 
teritorinę neliečiamybę ir visiš
ką nepriklausomybę. Kanados. 
vyriausybė, veikdama Jungtinė
se Tautose, turi skatinti laisvas 
tautas bendradarbiauti ir tuo bū
du priversti Sovietų Sąjungą lai
kytis chartos principų bei Žmo
gaus Teisių Deklaracijos. Ka
dangi komunistai supranta tik
tai jėgos kalbą, suderinta laisvu 
bei demokratinių Jungtinių 
Tautų valstybių veikla šiuo me
tu yra vienintelis laidas laimėti 
laisvei, tiesai ir teisingumui vi
sų tautų gyvenime.

Išvertė Mt.

Jau laikas pratęsti “Tėviškės 
Žiburiu” prenumeratą 1972 me
tams. Metinė prenumerata — 
$7.00.

Visiems, kurie liūdėjote kartu su manimi, mirus 
mano brangiai Mamytei Lietuvoje, reiškiu 
nuoširdžią padėką — .

Tėvas Juvenalis Liauba, OFM

Mirus mūsų garbės narei

dr. E. N o r v a i š i e n e i
’ jos dukrą, žentą bei gimines nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime —

. Kanados Lietuvių
Gydytojų Draugija

;įSį?W

Mylimai mamytei

dr. Emilijai Norvaišienei
mirus, "Moters" žurnalo redaktorę N. KULPAVI- 
ČIENĘ, žentą, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

KLKM Dr-jos centro valdyba ir "Moters" 
žurnalo administratorė bei bendradarbės

Mirus visuomenės veikėjai

a. a. dr. Emilijai Norvaišienei
jos dukrai NORAI KULPAVIČIENEI ir archit. dr. 

A. KULPAVIČIUI reiškiame gilią užuojautą —

KLB Toronto apylinkės valdyba

Architektui dr. A. KULPAVIČIUI ir N. KULPAVIČIENEI, 
liūdintiems velionės

• .

a. a. dr. Emilijos Norvaišienės,
reiškiome nuoširdžią užuojautą —

Toronto Lietuvių Namų valdyba

AfA

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai NORAI 
. KULPAVIČIENEI, žentui archit. dr. A. Kulpavičiui 

ir giminėms — • •
Marija ir Jonas Karka
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3 psl. • Tėviškės Žiburiai - 1971. XI. 25 — Nr. 47 (1138)Mažėja kunigų skaičius Lietuvoje
Kunigų padėtis Lietuvoje pa

gal autentiškus statistikos duo
menis, surinktus iki 1971 m. 
rugsėjo 15 (L, atrodo šitaip: 
Kauno arkivyskupijoje iš viso 
yra 187 kunigai, kurių 112 kle
bonauja, 26 vikarauja, 30 yra 
altaristai (t. y. neturi komunistų 
valdžios leidimo kunigauti), 9 in
validai, o 10 eina įvairias arki
vyskupijos pareigas. Vilniaus ar
kivyskupijoje yra 99 kunigai: 74 
klebonai, 10 vikarų, 9 altaristai, 
3 invalidai, o 2 eina kitokias vys
kupijos pareigas. Vilkaviškio 
vyskupijoje yra 122 kunigai: 90 
klebonų, 12 vikarų, 18 altaristų, 
1 invalidas ir vienas eina įvai
rias vyskupijos pareigas. Telšių 
vyskupijoje yra 161 kunigas: 
115 klebonų, 18 vikarų, 20 alta
ristų, 5 invalidai ir 3 eina įvai
rias vyskupijos pareigas. Pane- 
vėžios vyskupijoje yra 160 kuni
gų: 112 klebonų, 14 vikarų, 16 
altaristų, 16 invalidų ir 2 eina 
Įvairias vyskupijos pareigas. 
Kaišiadorių vyskupijoje yra 80 
kunigų: 60 klebonų, 4 vikarai, 4 
altaristai, 10 invalidų ir 2 eina 
visokias vyskupijos pareigas. 
Taigi, šiuo metu (1971 m.) iš viso 
Lietuvoje yra 809 kunigai, kai 
tuo tarpu 1970 m. buvo 816 ku
nigų, 1969 m. — 822, 1968 m.— 
827, 1967 m. — 841, 1966 m. — 
863 ir 1965 m. — 866 kunigai.

Taipgi pastebėtina, kad iš viso 
97 kunigams komunistinės val
džios šiuo metu yra uždrausta 
eiti kunigo pareigas. Praeitais 
metais tokių beteisių kunigų bu
vo 81.

KIEK BAŽNYČIŲ?
Šiuo metu Lietuvoje veikia 

627 bažnyčios (trim bažnyčiom 
mažiau nei pernai), kurių tik 
563 turi savo pastovius klebo
nus. Kauno arkivyskupijoje vei
kia 122 bažnyčios: iš jų 112 turi 
savo klebonus, 3 turi po kunigą 
ne klebono teisėmis, o 7 yra ap
tarnaujamos kaimyninių parapi
jų kunigų. Vilniaus arkivyskupi
joje veikia 85 bažnyčios: 74 turi 
savo blebonus, viena turi kunigą 
ne klebono teisėmis, o 10 yra ap
tarnaujamų kaimyninių parapi
jų kunigų. Vilkaviškio vyskupi
joje veikia 93 bažnyčios (viena 
bažnyčia mažiau nei praeitais 
metais): 90 turi savo klebonus, 
o trys yra aptarnaujamos kaimy
ninių par. kunigų. Telšių vysku
pijoje veikia 142 bažnyčios 
(dviem mažiau nei pernai): 115 
turi savo klebonus, o 27 aptar
naujamos kaimyninių parapijų 
kunigu. Panevėžio vyskupijoje 
veikia 120 bažnyčių: 112 turi sa
vo klebonus, o 8 yra aptarnauja
mos kaimyninių parapijų kuni
gų. Kaišiadorių vyskupijoje vei

Trys okupuotos Lietuvos vyskupai Romoje pas popiežių Paulių VI 1971. V. 
24. Iš kairės: vysk L. Povilonis, Telšių vysk. Pletkaus pagalbininkas; po
piežius Paulius VI; vysk. J. Labukas - Matulaitis, Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijų apaštalinis administratorius; vysk. R. Krikščiūnas, vyskupo J. Labu
ko pagalbininkas. Lietuvos vyskupai — J. Steponavičius ir V. Sladkevičius 
tebėra ištremti iš savo vyskupijų ir negali eiti ganytojų pareigų

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 

TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

DOVANOS ARTIMIESIEMS
Pigiau... geriau... greičiau...

Nors prekių koinos nuolat visur kyla, mūsų kainos iki š. m. galo pasi
lieka tos pačios. Pasinaudokite proga — pasiųskite jau dabar dovanų 
siuntinuką savo artimiesiems j Lietuvą.

SIUNTINYS 1971 (3)
314 jardo puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 3 jardai vilnonės 
angliškos medžiagos apsiaustui, 1 Vi jardo "crimplene” medžiagos suk
nelei, vyriškos arba moteriškos nertinis, vyriškos arba moteriškos nailo
no arba vilnonės kojinės, vilnonė gėlėto arba su ornamentais skarelė, 
20 geriausių angliškų cigarečių, 1 dėžutė šokolado.
Siuntinio kaino, įskaitant muitą ir visos persiuntimo išlaidas, yra $100.00.

SIUNTINYS 1971 (4)
Itališkos nailoninis vyriškos arba moteriškos lietpaltis, vilnonė angliš
ka medžiaga eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga sijonui, 1 vy
riški išeiginiai nailono marškiniai, bliuzė, šilkinė gėlėta skarelė, 1 kak
laraištis, 1 dėžė šokolado. Siuntinio kaina su visomis išlaidomis $90.00. 
Taip pat galime prijungti prie šių arba kitų siuntinių be jokių papildomų 
persiuntimo išlaidų daiktus, kurių klientas pageidauja. Štai labai vertingi 

.ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus apsiaustui $30.00, vilnones gėlėtos skarelės 
$5.00, vyriški arba moteriški nertiniai $12.00 arba $18.00, nailono 
marškiniai $9.00, nailono lietpalčiai $11.00, "crimplene" medžiaga suk
nelei $9.00, ilgi vilnoniai kokliniai (šalikai) $10.00, moteriškų nailono 
apatinių rinkinys $7.00, vyriškų šiltų apatinių rinkiniys $12.50 ir t. t.

Baltic Stores L t įz, juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2, England Tel. 01739-8734

L. Radzevičius, 22 Skylark Rd., Toronto 4, Ontario
A. Kusinskis, 1«7 College Street, Sodbtny, Ontario

kia 65 bažnyčios: 60 turi savo 
klebonus, o 5 yra aptarnaujamos 
apylinkės kunigų.

Visos bažnyčios apdėtos vals
tybiniais mokesčiais.

ŠIEMET MIRĘ KUNIGAI 
1971 metais Kauno arkivysku

pijoje mirė 3 kunigai. Rugpjū
čio 1 d. mirė Baptų klebonas 
kun. Antanas Žilinskas. Jis bu
vo gimęs 1902 m. ir kunigu 
įšventintas 1928 m. Palaidotas 
Santaikos parapijos kapuose. 
Rugpjūčio 24 d. mirė Liolių kle
bonas kun. Viktoras Vunderli- 
kas. Jis buvo gimęs 1909 m., o 
kunigu įšventintas — 1942 m. 
Palaidotas Liolių par. kapuose. 
Rugsėjo 11 d. mirė Gudžiūnų 
klebonas kun. Antanas Račiū
nas. Jis buvo gimęs 1907 m., o 
kunigu įšventintas — 1934 m.

• Palaidotas savo gimtinėje—Sin
tautų parapijos kapuose. Vilka
viškio vyskupijoje mirė 2 kuni
gai. Gegužės 12 d. Metelių para
pijos kapuose palaidotas par. 
klebonas kun. Stasys Šivokas, 
gimęs 1920 m., kunigu Įšventin
tas 1944 m. Liepos 9 d. Rudami
nos parapijos kapuose palaido
tas par. klebonas kun. Boleslo
vas Ligeika, kuris kunigu buvo 
įšventintas 1935 m. Telšių vys
kupijoje mirė 3 kunigai. Sausio 
2 d. mirė Užvenčio altaristas 
kun. Juozas Uogintas, kuris bu
vo gimęs 1889 m., o kunigu 
įšventintas — 1917 m. Palaido
tas Užvenčio par. kapuose. Ge
gužės 14 d. mirė Tverų klebo
nas kun. Juozas Dambrauskas. 
Jis buvo gimęs 1908 m., o kuni
gu Įšventintas — 1935 m. Palai
dotas Tverų par. kapuose. Rug
sėjo 1 d. mirė Plungės klebonas 
kun. Kazimieraas Klovas, kuris 
buvo gimęs 1910 m., o kunigu 
įšventintas 1936 m. Palaidotas 
Palangos par. kapuose. Panevė
žio vyskupijoje sausio 2 d. mirė 
Daunorių klebonas kun. Vytau
tas Katinas. Jis buvo gimęs 1919 
m., o kunigu Įšventintas — 1945 
m. Palaidotas Daunorių parapi
jos kapinėse. Kaišiadorių vysku
pijoje rugpjūčio 23 d. mirė 
Onuškio par. klebonas kari. Juo
zas Jaruševičius. Jis buvo gimęs 
1906 m., o kunigu Įšventintas;— 
1933 m. Palaidotas Onuškio par. 
kapuose.

Visai kitokia padėtis buvo ne
priklausomoj Lietuvoj. Pagal 
JAV specialios senato komisijos 
surinktus duomenis 1965 m. 
(“The Church and State Under 
Communism”), Lietuvoje 1939 
m. buvo: 14 katalikų vyskupų, 
1.646 kunigai, 1.586 vienuoliai- 
ės, 1.202 bažnyčios, 2.776.422 ti
kintieji. Stš.

LATVIA 
ITHVANIA

------- ••• . '■ ■ ■■

Protesto demonstracijoj prieš sovietini tautų pavergimą A. Kosygino lankymosi proga Toronte dalyvavo 14.000. Nuo
traukoje — baltiečių grupė reikalauja laisvės Estijai, Latvijai ir Lietuvai

Veiklus Venecuelos lietuviai
Rašant apie Venecuelos lietu

vius, gal pirmiausia tiktų pradė
ti nuo tik ką gauto naujausio Ve
necuelos lietuvių spausdinto žo
džio “Venecuelos Lietuvis”.

“Venecuelos Lietuvis” yra 28 
psl., “Aidų” žurnalo dydžio, gau
siai iliustruotas vietos lietuvių 
gyvenimo ir Čiurlionio ansamb
lio viešnagės vaizdais. Spausdin
tas ant kreidinio popieriaus. Vir
šelis — dviejų spalvų. Viršuti
nėje dalyje —'mergaičių būrys, 
pasipuošusių tautiniais drabu
žiais, virš jų Vytis, žemutinėje 
pirmojo puslapio dalyje — šio 
numerio mecenatas Henrikas 
Govarskas.

Govarskų šeima
Daugelis čiurlioniečių, šios va

saros pradžioje lankęsi Venecu
eloje, puikiai atsimena paslau
gius Henriką ir Luisę Govars- 
kus, visur lydėjusį jų šešiolik
meti sūnų Edvardą, dažnai ėjusį 
vertėjo pareigas. Redaktorius 
Juozas Kukanauza pastebi, kad 
H. Govarskas yra ne tik suma
nus Maracay miesto prekybinin
kas, vienas iš Venecuelos lietu
vių milijonierių, didžiulės auk
so, laikrodžių ir foto prekybinės 
įstaigos saviriinkas, bet ir veik
lus lietuvis, priklausąs Venecue
los lietuvių pirmūnų grupei, fi
nansiškai remias visus lietuviš
kus reikalus. Tokia pat ir jo 
mieloji Luise, austrų kilmės, 
puikiai išmokusi lietuviškai, tri
jų sūnų motina, kurie taip pat 
puikiai kalba lietuviškai.

Govarskai savo erdviuose na
muose davė vietos ir Simo Ku
dirkos lituanistinei mokyklai. 
Nuomojant patalpas, kainuotų 
apie 3,000 bulivarų (1 dol. = 
4,40 blv.). Ten randa vietos ir 
įvairūs lietuvių susirinkimai, po
būviai. Henrikas Govarskas yra 
baigęs Vilniaus Vytauto D. gim
naziją.

Platusis Bieliūnas
“Venecuelos Lietuvis” daug 

vietos paskyrė šią vasarą amži
nybėn iškeliavusiam Jurgiui 
Bieliūnui, gabiam administrato
riui, puikiai prasigyvenusiam 
prekybininkui. Vien tik užuo
jautos p. Bieliūnienei užima 8 
puslapius iš 28 psl. J. Bieliūnas 
buvo vienas iš tų, kurie suko vi
są Venecuelos lietuvių visuome
ninį gyvenimą. Buvo Venecuelos 
lietuvių bendruomenės šalpos 
organizacijos steigėjas, VLIKo 
atstovas, vienas pirmųjų, kuris 
sumanė pasikviesti Čiurlionio 
ansamblį. Lankantis Venecuelo
je teko pastebėti, kad J. Bieliū
nas turėjo artimus ryšius ir su 
Maracay karinės Įgulos karinin
kais.

Kai birželio 28 d. būrys čiur
lioniečių buvo pakviesti pas Bie
liūnus, ten svečiavosi ir penki 
augšti karininkai, jų tarpe vie
nas uniformuotas pulkininkas, 
karinės įgulos div. vado pava
duotojas. Dėlto ir Čiurlionio an
samblis buvo Venecuelos krašto 
apsaugos ministerijos viešnagės 
metu puikiai globojamas.

J. Bieliūnui iškeliavus amži
nybėn, jo vietą užėmė kitas veik
lus lietuvis — inž. Vladas Venc
kus. Jis yra L. Bendruomenės 
šalpos c. v. pirmininkas, šiuo 
metu perėmęs ir VLIKo atstovy-

Sąmoningas jaunimas
Trys “Venecuelos Lietuvio” 

puslapiai yra paskirti jaunimui. 
“Jaunimo dienų” skyrių reda
guoja stud. R. Klovas. Čia daug 
vietos tenka ateinančių metų pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sui. Gausu vaizdų iš vietos jau
nimo gyvenimo. Puikios nuo
traukos puošia šio skyriaus pus
lapius: Nijolės Kukanauzaitės ir 
inž. Lino Mažeikos, kurių vestu
vės įvyksiančios gniodžio mėn., 
dr. Vyt Algimanto Subačiaus, 
Carabobo universiteto medici
nos fakultete dviejų katedrų ve-

A. SABALIS
dėjo, stud. Ant. Gineikos, Jūra
tės Kukanauzaitės, stud. Riman
to Subačiaus, Eduardo Govars- 
ko ir kt.

Maloni žinia, kad š. m. vasa
rio 14 d. Govarskų namuose pra
dėjo veikti Simo Kudirkos litu
anistinė mokykla, kuriai vado
vauja visuomenininkas ir peda
gogas J. Kukanauza.

Šiek tiek žinių pateikiama ir 
apie užsienyje studijuojančius 
lietuvius jaunuolius. Gediminas 
Govarskas studijuoja Miunche
ne, Linas ir Nijolė Mažeikos 
ruošiasi studijuoti Stanford, 
Calif., universitete. Inž. L. Ma
žeika yra gavęs dvejiem metam 
stipendiją ruoštis daktaratui, o 
Nijolė studijuos anglų kalbą. 
Minimi ir kiti 16 jaunuolių, 
studijuoją ar tik baigę gimnazi
jas. Tai vis puikus lietuviškas at
žalynas. Pastebėtina, kad jauni
mo būrys su savo plakatais gra
žiai pasitiko čiurlioniečius Kara
kas aerodrome. Rašoma ir apie 
lietuvių jaunimo tautinių šokių 
grupę, kuri jau spėjusi pagarsė
ti savo sėkmingais pasirodymais. 
Grupės vadovas — inž. J. Gui
ga, akordeonistas — Babians- 
kas.

Kiek lietuvių?
Plati kronika iš Maracay, Va- 

lencijos ir Karakaso vietovių lie
tuvių gyvenimo. Šiose vietovėse 
daugiausia yra lietuvių. Vado
vaujančių lietuvių tvirtinimu, 
šiuo metu Venecueloje yra apie 
600 lietuvių: Karakase-300, Va- 
lencijoj — 200, Maracay — 100, 
Barquisimeto — 50 šeimų, ki
tur mažiau. 1947 m. atvyko 
apie 1.400, bet šiuo metu yra li
kęs tik trečdalis. Daugelis, nors 
ir neblogai buvo įsikūrę, bet dėl 
neramios politinės padėties, so
cialinių ir klimatinių sąlygų 
emigravo į Kanadą, JAV ir kt.

Yra ir Venecuelos lietuvių 
šalpos fondas, kuriam vadovau
ja Br. Domeildenė ir dr. J. Klo- 
vaitė. Turi 78 narius. Šio fondo 
pagrindinis tikslas — padėti mi
rusių šeimoms.

Karakase, sostinėje, Lietuvių 
Bendruomenės šalpos apylinkės 
valdybą sudaro: pirm. dr. J. KIo- 
vaitė, vicepirm. dr. P. Dambra- 
va, sekr. R. Jarmalavičiūtė, ižd. 
P. Krikščiūnas; nariai: Vyt. Le- 
siūnas, R. Klovas ir inž. J. Gui
ga. Valencijoje: pirm. J. Kuka
nauza, vicepirm. Juozas Zarac- 
kas, ižd. Zbign. Pasliakas, sekr. 
Aurelija Žalnieriūnaitė, jauni
mo vadovas — stud. Ričardas 
Zavadskas. Jie rengia tautines 
šventes ir šiaip pobūvius. Bar- 
quisimeto pirm, yra Jurgis Dir- 
velis.

Katalikų komitetas
Ir dar vieną reikšmingą nau

jieną randame — kad gegužės 2 
d. Motinos Dienos minėjime da
lyvavę apylinkių atstovai kun. 
Antano Perkumo buvo pakvies
ti aptarti įsteigimą liet, katalikų 
komiteto. Pastarojo tikslas — 
padėti kapelionui kun. A. Per- 
kumui dirbti pastoracinėje sri
tyje ir administruoti jo pastan
gomis pastatytus šv. Kazimiero 
lietuvių namus — Centro Litua- 
no San Casimiro. Iš tų namų kas 
mėnuo, apmokėjus skolas, lieka 
apie 500 blv. Kun. A. Perkumo 
pasiūlymu, nutarta likutį 500 
blv. paskirstyti: 200 blv. jauni
mo reikalams, 100 šalpos ir 200 
Venecuelos liet. kat. komitetui. 
Po diskusijų, kaip rašoma, buvo 
išrinkta valdyba: pirm. J. Ku
kanauza, vicepirm. Petras Krikš
čiūnas. sekr. dr. J. Paukštys, ižd. 
dr. P. Dambrava, nariai — Jūra
tė Statkutė de Rosales, Janina 
Klovienė ir Al. Dugnas.

čiurlioniečiai liepos 4 d. Sv. 
Kazimiero Lietuvių Namuose 
Karakas mieste buvo maloniai 
priimti ir šauniai pavaišinti. Na. 
mas — dviejų augštų, viršuje iš* 

nuomojami butai, žemai — salė 
ir virtuvė. Salės sienos išpuoštos 
Lietuvos vaizdais, centrinėje sie
noje — didžiulis Šv. Kazimiero 
paveikslas. Dvi ar trys didžiulės 
spintos lietuviškų knygų, jų tar
pe ir L. Enciklopedija. Tai dar
bas kun. A. Perkumo, buvusio 
Kinijoj 20 metų misionieriumi. 
Jis yra kone visos Venecuelos 
lietuvių bendruomenės pagrin
dinis liet, knygų ir laikraščių 
platintojas. Važinėja su lietuviš
kos spaudos glėbiais. Gaila, kad 
čiurlioniečių viešnagės metu jis 
sirgo ir gydėsi vienoje ligoninė
je. čiurlioniečiai, negalėdami 
kun. A. Perkumo asmeniškai pa
sveikinti, jam paliko dovanų ir 
sugiedojo “Ilgiausių metų”. Lie
tuvių Namai yra netoli salezie
čių bažnyčios, prieš nedidelę 
medžiais apsodintą aikštę.

Sudiev mirusiam
Paskutiniame puslapyje šio 

mielo i rankas paimti “VL” yra 
išspausdintas pačio redaktoriaus 
pasirašytas “Vedamasis atsisvei
kinant su a. a. Jurgiu Bieliūnu.” 
Čia redaktorius apgaili mirtį 
mielo ir tauraus lietuvio patrio
to Jurgio Bieliūno, kuris buvo 
jautrios širdies, sugebėjo derin
ti nuomones, nepaprastai mylė
jo savo gimtąjį kraštą ir visa, 
kas lietuviška. Jo asmenyje ne- 
necuelos lietuviai neteko veik
laus visuomeninko, talentingo 
prekybininko, kuris daugiau 
kaip 20 metų vadovavo tauti
niam, kultūriniam ir politiniam 
Venecuelos lietuvių gyvenimui.

Jurgis Bieliūnas mirė š. m. 
rugpjūčio 5 d. Salzburge, Austri
joj. Jo didysis troškimas pama
tyti ir išgirsti čiurlioniečius vis
dėlto išsipildė. Vilniaus laikais 
jis buvo pagrindinis Čiurlionio 
ansamblio steigėjas. Deja, kai 
čiurlioniečiai lankėsi, Jurgis dėl 
širdies sutrikimų jau važinėjo 
stumiamam vežimėlyje, dažnai 
šalia pasistatęs deguonies tanką.

Kiek suaukota?
“VL” skelbia, kas ir kiek au

kojo Čiurlionio ansamblio pri
ėmimui ir kiek išleista. Daugiau
sia aukojo inž. VI. Venckus — 
1,560 blv.; po 1.000 — J. Bieliū
nas, J. Tamošauskas (jis per vi
sas 8 dienas čiurlioniečiams da
vė šoferi ir uždengtą sunkveži
mį), Henrikas Govarskas ir kiti 
po 200, po 100 ir mažiau. Iš vi
so buvo surinkta 12,029.30 buli- 
varų. Didžiausios išlaidos: inž. 
VI. Venckaus kelionė Į Klevelan- 
dą 1,519.50, čiurlioniečių vai
šės — 3,676.00, dovanos čiurlio
niečiams — 3,966.45. Dovanas 
sudarė: moterims auksinės 18 
karatų orchidėjos ir vyrams 
auksiniai segtukai kaklaraiš- 
čiams.

Antrame “VL” puslapyje 
spausdinama Alg. Gustaičio is
panų kalba 1940 — 1945 metų 
Lietuvos tragedijos istorinė ap
žvalga, Jūratės Rosalės pastabos 
apie Andų kalnų gaučius, kurie 
savo išvaizda ir lietuvių kalbos 
likučiais esą giminingi lietu
viams — jotvingiams ...

(Nukelta į 9-tą psl.;

Iš keturių nepriklau
somos Lietuvos ku
nigų seminarijų so
vietinė rusų okupaci
ja paliko tik vieną 
jų Kaune ir leidžia 
priimti tiktai labai 
ribotą skaičių kandi
datų. Nuotraukoje 
(sėdintieji) yra pir
mojo kurso klierikai, 
nufotografuoti {vilk- 
tuvių proga 1970 me
tais. ši mažytė semi
narija veikia buvu
siose vienuolių šir- 
diečių patalpose. Ku
nigų seminarijos rū
mai buvo atimti oku
pacinės sovietų vai*

LAIKRAŠTINĖ REKLAMA LIETUVOJE
AL. GIMANTAS

Vargiai ar kur pasaulyje yra 
išvystytas taip augštai bendra
sis reklamos lygis, kaip jį mato
me Jungtinėse Valstybėse ir Ka
nadoje. Čia juk yra atskiri insti
tutai, universitetiniai skyriai. 
Jie ruošia tos rūšies specialistus 
pasitelkę taikomojo meno, psi
chologijos ir kitus specialistus. 
Tai ne trumpalaikiai kursai ar 
kokia pasitobulinimo mokykla, 
bet pilnas akademinis dalykas, 
reikalaująs ir sumanumo, ir pa
trauklumo, ir pagaliau nemažo 
atsidėjimo. Tai jau beveik pro
fesija.

Sekant sovietinamos Lietuvos 
spaudą, matyti, kad tenykštė 
reklama dar vis gerokai ribotos 
apimties, beveik mėgėjiška. Ir 
ten matyti pastangos išsivaduoti 
iš kasdienybės ir rutinos srauto, 
bandyti bent kiek paveikti busi
mąjį pirkėją, apeliuojant Į jį, 
esamų sąlygų ribose, kiek galint 
ištaigingiau, nors ir nelabai išra
dingai. Iliustracijai pateikiame 

. eilę pavyzdžių, imtų iš vienų ar 
kitų ten išeinančių žurnalų pus
lapių.

Štai, paskutiniame viršelio 
puslapyje — spalvota Vilniaus 
konservų fabriko reklama. Šiek 

, tiek stilizuotai išdėstytos šešios 
konservų dėžutės, lietuvių, ru- 

' sų ir, jei prekė skirta eksportui, 
, dar anglų ar prancūzų kalba. 
. Skaitome, kad tai “gervuogių 
' džemas”, “agrastų konfitūrai”, 
. “Strawberry Jam” ir pan. (Gai

la, kad taip brukami nelietuviški 
pavadinimai). Gi pačiame teks

; te skaitome:
Toli už respublikos ribų garsėja 

Lietuvos maisto pramonės gaminiai, 
iš kurių ypač gero įvertinimo susi
laukė lietuviški konfitūrai, gamina

; mi tik iš šviežių, gerai prinokusių 
aukščiausios rūšies obuolių ir uogų. 

. Konfitūruose išlieka puikus natūra
lių vaisių ir uogų skonis, kvapnus 

' aromatas, spalva. Labai vertinga 
■ medžiaga juose esantis pektinas. Jis 

padeda pašalinti iš organizmo kenks
: mingus sunkiuosius metalus, norma

lizuoja skrandžio ir žarnyno veiklą. 
Pirkite mūsų fabrike gaminamus 
konfitūrus!

Štai, kitur Vilniaus grąžtų ga
myklos reklaminis skelbimas, la

’ bai jau profesiškai skambąs, bet 
’ netinkąs platesniems visuome

nės sluogsniams, nors ir visą 
; žurnalo puslapį užimąs. Tuo tar
’ Druskininkų meno gaminių įmo

nė jau kur kas patraukliau ir 
’ įtikinamiau kalba apie savos 

produkcijos gaminius — įvai-

Ukrainiečiai katalikai atsiskyrė?
Ryšium su Rytų apeigų ukrai

niečių katalikų Bendrijos sinodu 
Romoje didžioji spauda bei kitos 
komunikacijos priemonės skelbė 
sensacingą žinią, kad ukrainie
čiai pasipriešino popiežiui ir pa
grasino atsiskyrimu. Pasirodo, 
kad ir šiuo atveju sensacijų jieš- 
ką korespondentai pertempė. Į 
Torontą iš Romos sugrįžęs 
ukrainiečių katalikų vyskupas 
Izidorius Borecky, drauge su 
Australijos ukrainiečių katalikų 
vyskupu Ivan Prasko,* lapkričio 
13—14 d. d. padarė platų prane
šimą Šv. Nikalojaus parapijos 
patalpose. Ta proga buvo su
rengtos iškilmingos pamaldos, 
kuriose dalyvavo abu vyskupai, 
apie 20 kunigų ir labai gausi uk
rainiečių visuomenė. Kviestiems 
spaudos atstovams buvo išdalin
ti ukrainiečių vyskupijos kurijos 
paruošti pranešimai. Juose aiš
kiai pasakyta, ko šiuo metu uk
rainiečiai siekia, būtent, dides
nės savivaldos savo Bendrijoje. 
Jų troškimas yra turėti savo 
patriarchatą su arkivyskupu kar
dinolu J. Slipyj priešakyje. Vati
kanas, kūnam rupi tikinčiųjų 
būklės palengvinimas ir dabarti
nėje Ukrainoje, nesutiko su 
patriarchato įsteigimu, bet ne
buvo priešingas didesnei ukrai
niečių katalikų Bendrijos savi
valdai. Dėlto * nesunkiai rastas 
kompromisas: prašomoji savival
da duota, bet susilaikyta nuo 
patriarchato vardo. Sudarytas 
pastovus ukrainiečių katalikų si
nodas, kuris praktiniame gyve
nime turės beveik patriarchato 
teises. Jau ir iki šiol ukrainiečių 
katalikų hierarchija, nors skiria
ma tiesiai Vatikano, turėjo pla
čias teises. Dabar naujai sudary- 

I

rius suvenyrus. Pridėta ir kele
tas tų suvenyrų nuotraukų, o ir 
pats aprašymo tekstas, tegu ir 
ilgas, nelankstus, bet jau duodąs 
pirkėjui būtiną informaciją. Vėl 
nuobodus, nepatraukiantis, pus
lapio dydžio Vilniaus šlifavimo 
staklių gamyklos skelbimas. Ne
žiūrint įmantriu teksto žodžių, 
kiek gi eilinių žurnalo skaityto
jų pirks tas didžiulėm įmonėm 
tereikalingas stakles? “Drobės” 
skelbimas jau įtikinamesnis. 
Dviejų vyrų siluetai, o apačioje 
primenama:

Siūkite drabužius iš sintetinio 
pluošto audinių! Jie dailūs, madin
gi, gerai dėvimi, nesiglamžo. Iš "Dro
bės” fabrike išaustų medžiagų pasiū
ti kostiumai gavo aukščiausią įverti
nimą — valstybinį kokybės ženklą.

Kitoje vietoje šaukiama:
Reikalaukite “Metalisto” gamyklos 

dirbinių dovanų parduotuvėse! Ga
mykla priima medalių, ženkliukų už
sakymus. Kiekvieno butą papuoš me
niniai Kauno “Metalisto” metalo dir
binių gamyklos pagaminti bareljefai, 
dekoratyvinės žvakinės, rašalinės.

Kapsuko maisto pramonės au
tomatų gamykla primena, kad ji 
gamina lydytų ir varškės sūre
lių, sviesto, mėsos, faršo, grie
tinės, valgomų ledų ir kitų mais
to gaminių įpakavimo piisauto- 
mačius, automatus ir linijas. Ga
mina jie ir įvairius suvenyrus, 
žvakides, sages. Pridėta ir kele
tas iliustruojančių piešinių.

Labai neskoningas, juodame 
fone, spalvotomis nuotraukomis 
paįvairintas Vilniaus odos ga
lanterijos kombinato skelbimas 
apie platų ir gausų “asortimen
tą” naujų gaminių: moteriškų 
rankinukų, sportinių krepšių, 
lagaminų/ pirštinių, odinių dir
žų ir kt/Daug kur spausdinami 
“Aerofloto” skelbimai, kurie 
daugiau laikytini informacija, o 
ne skelbimais. Konkurencijos 
nėra — veikia tik viena valsty
binė orinio susisiekimo Įstaiga, 
ir jokio pasirinkimo keleiviui 
nėra. “Skanu ir sveika” — sako 
kitas skelbimas (“Pergalės” sal
dainių fabriko). Nuotraukoje ei
lė atidarų šokoladinių saldainių 
dėžių. Skelbimas dar primena, 
kad tai puiki dovana, graži šven
tinio stalo puošmena.

Reikia tikėtis, kad bent po 
truputi pasiekiant įvairiem žur
nalam" iš Vakarų ir tenykštė 
reklama galės “įsisavinti” kaž
kurias reklamines detales. Lie
tuviai, atrodo, čia turės geres
nes galimybes, supratimą ir me
nini skonį.

tasis sinodas turės teisę skirti 
(nominuoti) ir vyskupus bei ku
nigus, žinoma, su popiežiaus ži
nia. ,

Toronto ukrainiečių katalikų 
vyskupijos pranešime sakoma: 
“Nebuvo nė mažiausio pagrindo 
rašyti apie pasipriešinimą arba 
sukilimą prieš popiežiaus autori
tetą. Tai buvo daugiau dialekti
nės įtakos apraiška, kuri kilo ve
dant pokalbį tarp mūsų vyskupų 
ir centrinio Bendrijos autorite
to, jieškant naujos, pilnesnės iš
raiškos mūsų atsakomybės savo
je Bendrijoje. Tai daryta re
miantis II Vatikano santarybos 
paskelbtomis idėjomis apie ko- 
legijinę atsakomybę ir Rytų baž
nyčių teisę steigti patriarchinę 
ir sinodinę vidaus savivaldą sa
vo Bendrijose, nes tai yra nor
mali išraiška jų paveldėtų tradi
cijų. Šis vyksmas vakarinėse Ro
mos tradicijos Bendrijose pasi
reiškia besikartojančiais paski
rų kraštų vyskupų konferencijų 
prašymais didesnių teisių spren
dime klausimu, liečiančiu ju 
Bendrijų gyvenimą.”

Ukrainiečių veikėjai ir spau
da šiam laimėjimui bendrijinės 
savivaldos srityje skiria daug 
reikšmės. Vienas jų veikėjas pa
saulietis pareiškė:' “Laimėjom 
daug, bet dar neviską. Kovosi
me, kol laimėsime pilną patriar
chatą”. Ukrainiečių laikraščiai 
didelėm antraštėm skelbia: 
“Esame pakeliui į patriarchatą.”

Rytų apeigų vyskupai neuk- 
rainiečiai (pvz. vysk. Rusnak To
ronte) tvirtina, kad teisiškai tai 
nėra sinodas — kard. Slipyj ne
turi jurisdikcijos už savo Lvovo 
vyskupijos ribų.



4 pd. » Tėviškės Žiburiai • 1971. XL 25 — Nr. 47 (1138)

©mflWElWJE
SVEČIAS IS PARYŽIAUS
“Gimtasis Kraštas” lapkričio 4 d. 

paskelbė ilgoką pasikalbėjimą su 
prof. dr. A. J. Greimu, Vilniaus uni
versitete skaičiusiu porą paskaitų. 
Kad pokalbio dalyvis Vilius Baltrė- 
nas tikėjosi didelės propagandinės 
naudos, liudija jau pirmasis gudriai 
sunarpliotas jo klausimas: “Gerbia
mą profesorių matome bene pirmą 
kartą besilankantį Tarybų Lietuvoje. 
Iš spaudos ir ne tik iš spaudos pažįs
tame Jus kaip kultūrinio bendradar
biavimo šalininką. Norėtume iš Jūsų 
išgirsti, kokie motyvai, atmetus, fino- 
ma, savaime aiškius turistinius, ska
tina palaikyti bendravimo su tėvų 
žeme idėją ir ką, pavyzdžiui, šiuo 
konkrečiu atveju duoda tos idėjos 
realizavimas Jums, kaip intelekto 
žmogui?” Prof. dr. A. J. Greimas atsa
kė: “Reikėtų pabrėžti du dalykus. 
Esu atvažiavęs Vilniaus universiteto 
kviestas kaip Paryžiaus universiteto 
profesorius — Prancūzijos ir Tarybų 
Sąjungos kultūrinių mainų plotmėje. 
Vilniaus universitete yra žymus skai
čius mano specialybės žmonių, mus 
riša bendri moksliniai interesai. Čia 
aš radau didelį susidomėjimą moks
linėmis problemomis, kurios mums 
yra bendros. Tuo atžvilgiu, manau, 
mano kelionė prisidėjo prie Vilniaus 
ir Paryžiaus universitetų kultūrinio 
bendradarbiavimo. Iš kitos pusės, 
man, kaip lietuviui, labai artimos vi
sos kultūrinės lietuvių tautos proble
mos. Buvo proga susitikti su visa eile 
kultūrininkų, mokslininkų ir susida
ryti palyginti platų vaizdą apie savitą 
turtingą lietuvišką kultūrinį gyveni
mą.” Toliau prof. dr. A. J. Greimas 
skatina jaunuosius lituanistus gilinti 
lietuvių kalbos, jos istorijos ir ypač 
tautosakos analizavimą, nes šių lietu
viškųjų lobių laukia ne tik Prancūzi
jos, bet ir viso pasaulio mokslinin
kai: “Lietuvių kalba ir lietuvių tau
tos mitologija yra nepaprastai turtin
ga ir bus svarbus įnašas palygina- 
majai indoeuropiečių kalbotyrai ir 
palyginamajai mitologijai atjauninti. 
Lietuvių kalbos ir mitologijos vieta 
tame moksle numatyta ir laukia 
mokslinio jaunimo darbų. O kad jau
nieji Lietuvos mokslininkai pateisins 
į juos dedamas viltis — šituo aš esu 
įsitikinęs. Man labai didelį įspūdį pa
darė lietuvių tautos atžalyno sutapi
mas su Vilniumi, įsijungimas į lie
tuvišką tradiciją, meilė Vilniaus 
miestui, jo pastatams, istorijai...” 
V. Baltrėnui užsiminus apie Lietu
vos nūdieną, svečias iš Paryžiaus tei
sinosi: “Išbuvęs savaite, maža ką ga
liu objektyvaus pasakyti. Tai yra tik 
pirmieji įspūdžiai. Iš viso turiu pa
stebėti, kaip aš iš laikraščių, pasako
jimų buvau įsivaizdavęs Lietuvą, 
ypač Vilnių, taip maždaug ir sura
dau. žinoma, leidžiantis į detales, ga
lima būtų viena pagirti, kita pakri
tikuoti, bet nemanau, kad tie mano 
pasakymai po septynių dienų vieš
nagės galėtų būti ko nors verti... 
O bendras įspūdis — lietuvių tauta 
darbšti, pajėgi, kūrybinga, ir tai ge
riausios garantijos ateičiai.”

DU PAMINKLAI
Lapkričio 4 d. Pakruojyje, Vieny

bės aikštėje, buvo atidengtas skulp
toriaus K. Švažo ir architekto V. šep- 
kaus sukurtas paminklas 1926 m. su
šaudytam komunistui Karoliui Požė
lai. Pagrindinį žodį tarė jo anuome
tinis bendrininkas I. Gaška ir kom
partijos I sekr. A. Sniečkus. Dalyvių 
gretose buvo K. Požėlos vardu pava
dinto jo gimtojo kaimo kolchozo žem
dirbiai ir giminės. Zigmui Angarie- 
čiui, antrajam kompartijos veteranui, 
daiL Alfonso Ambraziūno sukurtas 
paminklas bus pastatytas vienoje Vil
niaus aikštėje.

KONKURSAS VENGRIJOJE
Tarptautiniame šokių konkurse 

Vengrijoje dalyvavo vilniečiai Vidas 
ir Dalia Kamaičiai. Vidas yra Vil
niaus inžinerinio statybos instituto 
vyr. dėstytojas, Dalia — vyr. labo
rantė. Klasikinių šokių grupėje jie
du laimėjo II vietą, P. Amerikos šo
kių grupėje — V vietą. Konkurse

varžėsi 18 tarptautinės klasės šokėjų 
porų iš dešimties Europos kraštų.

SOVIETINE PREMIJA
Spalio revoliucijos metinių išvaka

rėse buvo paskirstytos Sovietų Są
jungos 1971 m. valstybinės premijos. 
Ilgame sąraše randame ir keturis 
Lietuvos atstovus: architektus Ramū
ną Kamaitį, Virginijų Kęstutį Šimkų, 
Ukmergės kilnojamosios mechanizuo
tos kolonos darbų vykdytoją Aleksie
jų Koverovą ir Ukmergės rajono 
Leonpolio sovchozo direktorių Juozą 
Bronislava Staniulį. Jiems buvo pa
skirta architektūrinė premija už kai
mo gyvenvietę “Dainava”. Atrodo, 
užsakymą šiai gyvenvietei Leonpolio 
sovchoze buvo davęs jo vadovas J. B. 
Staniulis, projekto planus paruošė R. 
Kamaitis ir V. K. Šimkus, statybos 
darbams vadovavo rusas A. Kovero- 
vas.

ORATORIŲ FAKULTETAS
Kauno politechnikos institute prieš 

porą metų buvo įsteigtas oratorinio 
meno fakultetas, kuris pirmąją laidą 
išleis 1972 m. pradžioje. Pagrindinis 
dėmesys skiriamas oratorinio meno 
istorijai, retorikos ir elokvencijos pa
grindams, lietuvių kalbai, psichologi
jai ir logikai. Šiais mokslo metais 
studijas šiame fakultete pradėjo apie 
500 pirmakursių, kurių didžiąją da
lį sudaro ne studentai, o mokslus 
baigusieji asmenys. “Komjaunimo 
Tiesa” 181 nr. rašo: “Fakulteto klau
sytojams kiekvieną trečiadienį vaka
rais paskaitas skaitys geriausi res
publikos filologai, filosofai, istorikai, 
psichologai, aktoriai. Vyks susitiki
mai su partiniais ir tarybiniais dar
buotojais, įžymiais mokslininkais, ra
šytojais, teisininkais, radijo ir tele
vizijos pranešėjais. O vakar pirmojo 
kurso klausytojams kalbininkas K. 
Ulvydas skaitė pirmąją paskaitą apie 
šnekamosios kalbos kultūrą, su įva
du į oratorinio meno istoriją supa
žindino kaunietis bibliografas V. Spit- 
rys. “Oratorius ir humoras” — taip 
savo paskaitą pavadino “šluotos” žur
nalo vyr. redaktorius J. Bulota. Įdo
mi buvo akademiko J. Jurginio pa
skaita visiems trims kursams “Orato
riai, kuriuos aš girdėjau”.

SKUODO “BARTUVA”
V. Bartkus “Tiesos” 209 nr. skai- 

stytojus supažindina su motobolo 
rungtynėmis, kurios iš tikrųjų yra 
futbolas su motociklais. Komandą su
daro šeši motociklininkai — vartinin
kas, gynėjas, trys puolėjai ir vienas 
atsarginis. Rungtynėms naudojama 
futbolo aikštė su 2 m 44 cm augščio 
ir 7 m 32 cm pločio vartais. Žaidė
jai kamuolį gali smūgiuoti galva, ko
ja, kūnu ar betkurią motociklo da
limi. Vartininkas sėdi ant neužvesto 
motociklo arba stovi jį apžergęs. 
Gaudant kamuolį, jam leidžiama 
žengti du žingsnius, o po to jis vėl 
turi grįžti prie motociklo. Motobolo 
tėvynė yra Prancūzija, kur jis buvo 
pradėtas žaisti 1929 m. Pirmoji mo
tobolo komanda Lietuvoje yra “Bar
tuva”, suorganizuota 1967 m. Anks
čiau ji žaisdavo Sovietų Sąjungos B 
klasėje, o šiemet buvo perkelta į A 
klasę, kai B klasės baigminiame tur
nyre pavyko išsikovoti II vietą, pra
lenkus Maskvos “Tempo”, Armėnijos 
“Masio”, Uzbekijos “Automobilisto” 
komandas. Motobolą yra bandę 
žaisti šiauliečiai ir panevėžiečiai, bet 
“Bartuva” juos pralenkė ir liko vie
nintele šio sporto atstove Lietuvoje.

MOKYKLOS SUKAKTIS
Klaipėdos pedagoginės mokyklos 

25 metų sukakties proga buvo su
rengta konferencija “šiuolaikinės pe
dagogikos psichologijos mokslų pro
blemos”. Sukakties minėjime daly
vavo dėstytojai, moksleiviai, buvu
sieji dėstytojai ir visų laidų absol
ventai. Mokyklos patalpose buvo su
rengta moksleivių piešinių, namų 
ruošos, medžio ir metalo darbų pa
roda. Pirmųjų laidų absolventai mo
kyklos kieme pasodino ąžuolą. Duok
lė Leninui ir Klaipėdos ‘išvaduoto
jams” buvo atiduota prie paminklų 
padėtomis gėlių puokštėmis. V. Kst.

Darbštus bei ištvermingas veikėjas Kazys Mikšys susilaukė visuomeninio 
pagerbimo Hamiltone. Iš kairės: J. R. Simanavičius — KLB krašto valdy
bos vicepirm., K. Mikšys, E. Kudabienė, J. Krištolaitis, K. Mileris — KLB 
Hamiltono apylinkės valdybos pirm. Nuotr. A. Juraičio
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Tel, 252 7319

WINDSOR O MIESTO SAVIVALDYBES RINKIMUOSE 
TREČIADIENĮ, GRUODŽIO 1, BALSUOKITE IR IŠRINKITE 

SIMKO Andrew g 
aldermanu

Montrealio jaunimo sambūris “Gintaras” Vankuverio Queen Elizabeth parke prieš koncertą tautiečiam ir ki
tiem vankuveriečiam Nuotr. E. Gumbelio

►
►
►
►
►

Bilietų kaina: 
suaugusiems — $2.50 
studentams — $1.00

Visi J KARIUOMENĖS ŠVENTĖS HllTiejl Ulū ir

paskutinius S OKI V S lapkričio 27, šeštadienį
Jaunimo Centro salėje,
48 Dundurn St. N., Hamiltone

• Trumpas iškilmingas šventės minėjimas • Vytauto Babecko orkestras
• Toronto Prisikėlimo parapijos suaugusių

choras, diriguojamas kun. Br. Jurkšo
• Vertingi laimės staliukai ir loterija

Minėjimo pradžia:

Turtingas bufetas su įvairiais 
gėrimais ir šiltais užkandžiais 
Bus ir staigmenų

Kviečiame Toronto, St. Catharines, Delhi,
Hamiltono ir kitų apylinkių tautiečius 
gausiai dalyvauti.

HAMILTONO RAMOVĖNAI IR ŠAULIAI
7 valandą 

vakaro

» HAMILTOiV"'
SLA 72 KUOPOS METINIS susi

rinkimas įvyks gruodžio 4 d., 7 v. v., 
68 Melrose Ave. p. p. Bajoraičių pa
talpose. Bus priimami nario mokes
čiai. Kviečiame narius dalyvauti 
punktualiai. Po susirinkimo bus ka
vutė. Kuopos valdyba

“TALKA” PRANEŠA, kad čekių 
operacijos nuo š.m. lapkričio 30 d. 
perkeliamos iš Canadian Imperial 
Bank of Comerce į Ontario Credit 
Union League Central, Toronto 375, 
Ont. Po lapkričio 30 d. nebebus ga
lima rašyti čekių ant rausvų blankų. 
Taip pat prašoma pakeisti priekin 
datuotus čekius už mortgičius nau
jais čekiais. Visa kita tvarka lieka 
ta pati.

PRASIDĖJUS KREPŠINIO SEZO
NUI, Kovo krepšininkai sujudo. Ket
virtadieniais ir šeštadieniais Wesda- 
le mokyklos salėje treniruojasi 5 ko
mandos. Jaunių A komanda užregist
ruota CYO lygoje, o mergaitės jau 
laimėjo pirmąsias rungtynes miesto 
lygoje. Kovui atstovavo: L. Zubaitė. 
V. Riekutė, A. Lukošiūtė, L. Solovjo- 
vaitė, D. Grajauskaitė. Jaunučių (11- 
12 m.) komandai pirmos draugiškos 
rungtynės prieš Toronto Vytį nepa
vyko, bet ateityje žada nenusileisti, 
žaidė: Riekus, Budininkas, Stungevi- 
čius, Kybartas, Gutauskas, Grajaus
kas, Dudonis, Bikinas, Žilvitis. Kovo 
valdyba dėkoja A. Navickui už $25 
auką sportinei veiklai paremti. Be 
rėmėjų pagalbos sp. klubo veikla 
būtų neįmanoma. A. G.

GRAŽIU POBŪVIU lapkričio 13 d. 
atžymėtas visuomenininko K. Mikšio 
darbas. “Hillcrest” restorane banke
tą surengė apyl. valdyba. Graži “Ho
liday” salė buvo pilna. Nemažą būre
lį sudarė iš Čikagos atvykę Kazimie

ro dar Lietuvos ir stovyklų draugai. 
Iškilmę pradėjo apyl. pirm. K. Mile
ris, pareikšdamas, kad žmonės pas 
mus pobūviais ir dovanomis atsidėko- 
ja vieni kitiems. Bendruomenės v-ba 
irgi panašiai norėtų atžymėti visus 
tuos, kurie daugiausia čia yra pasi
darbavę lietuviškajam reikalui. Pa
gerbiamojo nuopelnus mūsų parapi
jai iškėlė kleb. mons. dr. J. Tadaraus- 
kas. KLB krašto v-bos sveikinimus 
perdavė v-bos vicepirm. J. R. Sima
navičius, o pagrindinę kalbą pasakė 
rež. E. Dauguvietytė-Kudabienė. Ji 
kalbėjo bendrai apie lietuvį veikėją, 
kuris šiandien turi būti pasišventėlis 
ir idealistas, kadangi daugumos mū
sų dėmesys dabar yra nukreiptas į 
naująjį idealą — materialinį užsitik- 
rinimą žemėje. Baigdama visus links
mai nuteikė savo parašyta B. Braz
džionio “Paskutinis pasmerkto my
riop žodis” parodiją. V-bos narė L. 
Verbickaitė nuo visų hamiltoniečių 
įteikė simbolinę dovaną — gražų odi
nį albumą, vaizduojantį lietuvio 
tremtinio kelią nuo savo tėviškės so
dybos ligi Hamiltono. Sugiedota “Il
giausių metų” ir po to prie “Smorga- 
bord” bufeto pasivaišinta. Po kavos 
ir pyragų atrirado ir daugiau svei
kintojų. Sveikino jaunystės dienų ir 
mokyklos draugas, dabar čikagietis, 
VI. Paliulionis, G. Breichmanienė ir 
atstovai organizacijų, kurioms K. 
Mikšys priklauso: J. Petraitis — 
KLV Sąjungos. Alf. Patamsis—DLK 
Algirdo šaulių kuopos, J. šarapnickas 
— SLA ir G. Palmeris — Liet. Na
mų. Visi pabrėžė K. Mikšio veiklą mi
nėtose organizacijose ir pasidžiaugė 
Bendruomenės v-bos geru sumany
mu — atžymėti eilinį žmogų, kuris 
tikrai yra to nusipelnęs, tiek metų 
dirbdamas mūsų tautinei gerovei.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125

SI

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

— 5 v.p.p.
— 5 v.p.p.
— 5 v.p.p.
— 5 v.p.p.

10
10
10
10
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Mokame už:
depozitus ___________ 5%
šėrus ir sutaupąs________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius______________ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš__ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.

Kalbėjo ir pats vakaro kaltininkas. 
Įvykio sujaudintas, dėkojo visiems 
už jam parodytą tokį dėmesį. Primi-. 
nė, kad jis visą laiką dirbo ne vienas, 
bet su kitais — kitų padedamas ar 
pats kitiems talkindamas ir dabar esą 
galįs pasidžiaugti būdamas dalinin
ku daugelio nuveiktų darbų.

STUD. KRISTINA STASIULYTĖ, 
lydima savo tėvelio apyl. v-bos ižd. 
O. Stasiulio, atstovavo KLB vietos 
apylinkei latvių Nepriklausomybės 
šventės minėjime Sheraton viešbuty, 
Crystal Ballroom salėje, šiemet mi
nėjimą organizavo latvių jaunimo 
grupė, vadinama “Rota”. K. M.

A. IR L. VAINAUSKAI lapkričio 
13 d. savo rezidencijoj atšventė 25 
metų vedybinę sukaktį. Gausūs daly
viai įteikė sukaktuvininkams atitin
kamas dovanas ir išreiškė savo linkė
jimus. Sveikintojai savo kalbose pa
brėžė šeimos lietuviškumą. Alfonsas 
Vainauskas Lietuvoj baigė mokytojų 
seminariją ir karo mokyklą. Išeivijoj 
dalyvauja visuomeninėje veikloje ir 
yra vietinio lietuvių banko vicepirmi
ninkas. Zita Vainauskienė Lietuvoj 
baigė gail. seserų kursus ir dirba šv. 
Juozapo ligoninėje. Dukra Ina daly
vauja mergaičių chore. Dalyvis

“GYVATARAS” sėkmingai kon
certavo lapkričio 7 d. Buffalo mieste 
(žiūr. 6-me puslapyje). Po koncerto 
šokėjai buvo pavaišinti ponių — Ša
kienės, Masiulionienės. Gamziukie- 
nės, Grikienės paruošta vakariene. 
Lapkričio 20 “Gyvataras” atliko prog
ramą International Institute suruoš
tame baliuje Statler viešbutyje. “Gy- 
vataro” vaikų grupė gruodžio 11 d. 
pasirodys net du kartus YMCA ir 
Mohawk kolegijos auditorijoj 
UNESF programose. Vyresniųjų gru
pė dalyvaus tą pačią dieną 8 v v. Mo
hawk kolegijos auditorijoj koncerto 
programoje, kuris rengiamas Hamil
tono 125 m. sukakties proga. Vasario 
mėnesį “Gyvataras” koncertuos Fi
ladelfijoj ir Niujorke. Taip pat šiuo 
metu jis intensyviai ruošiaisi tauti
nių šokių šventei. “Gyvatarui” pri
klauso apie 100 jaunuolių. Su jais 
dirba: G. Breichmanienė, I. Jokūby- 
nienė ir V. Beniušienė. I. Jokūbynie- 
nė praėjusią vasarą baigė Tautinių 
šokių Instituto specialius kursus Či
kagoje ir gavo mokytojos diplomą. 
V. Beniušienė yra ilgametė “Gyvata- 
ro” šokėja. Akordeonais groja — K. 
Deksnys, R. Gudinskaitė ir E. Stun- 
gevičius. Repeticijos vyksta vieną ar 
du kartu į savaitę AV par. salėje ir 
Jaunimo Centre. Kor.

e LIETUVIAI PASAULYJE

k

i KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tek 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

uennin^ęr Limited
284-288 Kiną $♦. L — 528-8468 — 740 Upper Jarno St. — 389-4113 
Homilton — Ontario • Nemokamos autoaikštės

Turner & Porter 
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

J. A. Valstybės
PREL M. KRUPAVIČIAUS MINĖ- 

JIMAS Detroite buvo pradėtas kun.
K. Simaičio atlaikytomis Mišiomis 
šv. Antano parapijos bažnyčioje. 
Akademinę dalį Lietuvių Namuose 
surengė Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos Detroito skyriaus val
dyba, vadovaujama pirm. B. Brizgio. 
Pagrindinį pranešimą apie velionies 
prel. M. Krupavičiaus gyvenimą ir 
veiklą skaitė iš Klevelando atvykęs 
lietuvių krikščionių demokratų cent
ro valdybos pirm. Algirdas J. Kasu- 
laitis. Bernardo Brazdžionio ir V. My
kolaičio-Putino eilėraščius deklama
vo Pranas Zaranka su dukra Taura.

DETROITO LIETUVIŲ Šv. Petro 
parapija atšventė auksinį jubilėjų. 
Koncelebracines Mišias laikė Detroi
to arkivyskupo ir kardinolo J. Dear- 
den atstovas vysk. T. L Gumbleton, 
vysk. V. Brizgys, Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kun. M. Kundro
tas, buvęs Šv. Antano parapijos kle
bonas ir šv. Petro parapijos admi
nistratorius kun. V. Stanevičius, da
bartinis Šv. Petro parapijos klebo
nas kun. V. Kriščiūnevičius. Pa
mokslą apie lietuviškos bažnyčios 
reikšmę sakė vysk. V. Brizgys. Muz. 
St. Sližio vadovaujamas parapijos 
choras giedojo specialiai šiai progai 
savo vadovo parašytas Mišias. Lietu
vių Namuose įvykusiame sukaktuvi
niame pokylyje dalyvavo lietuviškų 
parapijų klebonai, vysk. V. Brizgys, 
keli amerikiečiai kunigai ir apie 350 
parapijiečių. Su šv. Petro parapijos 
istorija dalyvius supažindino progra
mai vadovavęs E. Alkevičius. Užuo
mazgą šiai parapijai sudarė kun. 
Jurgio Jonaičio 1920 m. pavasarį 
gautas leidimas laikyti pamaldas lie
tuviams šv. Kryžiaus bažnyčioje. Pir
mosiose Mišiose dalyvavo tik trys 
lietuviai, tačiau greitai jų skaičius 
pakilo iki 350. Per vienerius metus 
buvo sutelkta $6.000 sklypui ir baž
nyčios statybai. Dėl lėšų trūkumo 
statybon talkos būdu įsijungė patys 
parapijiečiai. Pastatytą šv. Petro 
bažnyčią 1921 m. liepos 10 d. pa
šventino ir joj pirmąsias Mišias at
našavo vysk. Gallagher. Klebonija 
buvo pastatyta 1923 m. Kun. J. Jo
naičiui išvykus Lietuvon, čia ilgus 
metus dirbo kun. Vincas Misevičius, 
1956 m. susilaukęs jauno kun. Vikto
ro Kriščiūnevičiaus paspirties. Kun. 
V. Misevičiui mirus 1961 m., šv. 
Petro parapiją administravo Šv. An
tano parapijos klebonas kun. V. Sta
nevičius, kol 1970 m. klebonu buvo 
paskirtas dabartinis parapijos vado
vas kun. Viktoras Kriščiūnevičius. 
Koncertinę sukaktuvinio baliaus pro
gramą atliko soL D. Petronienė su 
muz. St. Sližio palyda ir Londono, 
Ontario, lietuvaičių studenčių kvar
tetas — Remigija Bliskytė, Irena Jo
kubaitytė, Vida ir Liucija Petrašiū- 
naitės.

TAUTOS FONDAS birželio mėne
sį buvo paskelbęs metinį vajų, sie
damas jį su P. A. Bražinskų gyni
mo reikalais. Fondo iždas buvo pa
pildytas, bet VLIKo išlaidos nema
žėja. Amerikoje lankėsi P. A. Bra
žinskus ginantis advokatas Jardimci, 
turėjęs čia progą susitikti su lietu
vių centrinių organizacijų ir spaudos 
atstovais. Sužavėtas lietuvių vienin
gu ryžtu priešintis Lietuvos okupan
tams, jis žada padaryti visa, kad A. 
P. Bražinskų byla būtų laimėta. Pra
nas ir Algirdas Bražinskai šiuo metu 
yra reikalingi finansinės paramos 
pragyvenimo i š 1 a i d oms padengti. 
Tautos Fondo valdyba prašo tautie
čius, ypač tuos, kurie dar nėra pri
sidėję savo parama, čekius rašyti ir 
siųsti: Lithuanian National Fund, 
64-14 56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378 
USA.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE yra 
įsteigta pasaulio lietuvių jaunimo II 
kongreso būstinė, vadovaujama Ni
jolės Stakauskienės. Jos darbo va
landos — 6-10 v.v. TeL (312) 737- 
3300. Adresas: II Lithuanian World 
Youth Congress, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA. Kon
greso rengėju komitetas yra suda
ręs septynias komisijas. Viena jų 
yra kongreso atidarymo komisija, 
vadovaujama pirm. Romo Kasparo, 
kuri turi penkis skyrius — regist
racijos, nakvynių, techninių reikalų, 
tvarkos, laikinai krautuvėle pavadin
tą lietuviškų knygų, spaudos, plokš
telių platinimo skyrių kongreso da
lyviams. šių skyrių vadovai — Joli
ta Kisieliūtė, Dalia Vaitkevičiūtė.' 
Švitrius Gotceitas, Stepas Lukauskas 
ir Audronė Matutytė.

Australija
“ST. GEORGE A. SUTHERLAND 

SHIRE LEADER” laikraštis spalio 
13 d. laidoje išspausdino platoką re
portažą apie dail. Leono Urbono ke
liones po Š. Ameriką, jo parodas ir 
nuosavus namus Oyster Bay rietuvė
je. Tuos namus buvo ištikęs potvynis 
ir padaręs $40.000 nuostolio. Daili
ninkas ir dabar negalįs juose gyven-.

Advokotas 
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L.
32 James St. So., 

Royol Bank Building, 
suite 614,

tel. 522-8781 
Homilton, Ontario

ti, nes prie pat jo namo vyksta kelio 
pravedimo darbai Jis esą dirba kitur 
ir ruošiasi dviem parodom.

“TĖVIŠKĖS AIDŲ” tradicinį spau
dos balių Lietuvių Katalikų Kultūros 
draugija šiemet surengė spalio 23 d, 
Lidcombe “Dancer’s Club” puošnio
je salėje. Rengėjų vardu žodį tarė 
LKK Draugijos valdybos pirm. A. Vi- 
nevičius, “TA” redakcijos — kun. P. 
Butkus. Jie ragino tautiečius remti 
lietuvišką spaudą. Spaudos balius su
silaukė apie 150 dalyvių, jų tarpe ir 
“Mūsų Pastogės” red. dr. A. Mau- 
ragio. Juos visus linksmino lietuvių 
jaunimo kapela. Programą atliko ke
turias dainas padainavęs vyrų okte
tas “Rožytės”, vadovaujamas Alg. 
Pluko, aktualių kupletų pažėrė 
“Linksmieji broliai” — E. Lašaitis,
V. Lašaitis, P. Ropė ir V. Stasiūnas.

LIETUVIŲ DI E N O S, surengtos 
Melburne 1970 m. gruodžio 26-30 d.d. 
davė $3.662,99 pelno, kuris buvo pa
skirstytas: Varpo sporto klubui — 
S750, ALB Melburno apylinkės val
dybai — $450, Melburno moterų 
draugijoms — $300, skautų tėvų ko
mitetui — $250, tautinių šokių gru
pėms — $550, “Mūsų Pastogei” ir 
“Tėviškės Aidams” — $300, lituanis
tiniams kursams ir savaitgalio mo
kyklai — $150, Melburno jaunimo 
koordinaciniam komitetui — $100, 
“Aušros” teatrui — $50, Melburno 
Lietuvių Namams — $500 ir ALB 
krašto kultūros tarybai — $262,99.

Brazilija
TĖVŲ SALEZIEČIŲ Šv. Juozapo 

parapijon Villa Zelinoje, Sao Paulo 
mieste, spalio 21 d. buvo įsiveržę va
gys. Jie išsinešė paauksuotas taures 
bei kitus liturginius indus, dėl ku
rių trūkumo sekantį rytą kunigai ne
galėjo laikyti Mišių.

Marokas
AMERIKIEČIŲ KARINĖN BA- 

ZĖN Sidi Yahia prie Marakeech bu
vo atkeltas dantų gydytojas Itn. Flo
yd W. Gedutis, penktos kartos Ame
rikos lietuvis. Jis čia dvejus metus 
gydys amerikiečių karių, diplomatų 
ir jų šeimų narių dantis. Ltn. dr. F.
W. Gedutis yra čikagietis, baigęs šv. 
Ritos gimnaziją, biologijos studijas 
Lojolos universitete Lake Shore, mo
kytojavęs pradžios mokykloje Le- 
monte, III. Apsisprendęs tapti dantų 
gydytoju, 1966 m. vėl grįžo Į Lojo
los universitetą ir diplomą gavo 1970 
m. Jo praktikos darbas susilaukė spe
cialaus rašto — “The Outstanding 
Intern of the Year”.

I

Vokietija
VLB TARYBOS RINKIMAI, pra

vesti korespondenciniu būdu, įvyko 
lapkričio 23 d. Jų rezultatai tuo tar
pu dar nėra žinomi. VLB tarybą su
daro 15 narių, o rinkėjams išsiunti
nėtame sąraše buvo 27 kandidatai. 
Iš šio sąrašo kiekvienas rinkėjas tu
rėjo pasirinkti 15. Tarybon kandida
tavo 12 jos buvusių narių ir 15 nau
jų. Kandidatų amžiaus vidurkis — 
49,5 metų. Tie 27 kandidatai buvo iš 
penkiolikos apylinkių: iš Hamburgo 
ir Romuvos — po 4, iš Bocholto — 
3, iš Bonnos-Koelno, Kaiserslauterno, 
Muencheno ir Stuttgarto — po 2, iš 
Bielefeldo, Bremeno, Dortmundo, Ha
nau, Luebecko, Memmingeno, Saaro 
ir Schwetzingeno apylinkių — po 1.

KUN. BRONIAUS LIUBINO si
dabrinė kunigystės sukaktis buvo pa
minėta spalio 31 d. Kaiserslauterne. 
Sukaktuvininkas Mišias koncelebravo 
su kun. A. Bernatonių, kun. V. šar
ka, kun. A. Banga ir kun. P. Celie- 
šium Marijos Globėjos bažnyčioje. 
Lietuvišką pamokslą sakė, vysk. A. 
Deksnys, vokišką — kun. A. Banga. 
Nekintamoms Mišių dalims pritaiky
tas giesmes giedojo Vasario 16 gim
nazijos mergaičių chorelis, populia
rias giesmes — visi iškilmės daly
viai, vargonai palydimi K. Bendorai- 
čio. Vaišės įvyko lietuvių LS 
kuopos karininkų klube. Sukaktuvi
ninką kun. B. Liubiną sveikino vysk. 
A. Deksnys, lietuvių kuopos vadas
J. Venckus, VLB valdybos pirm. J.
K. Valiūnas, Saaro krašto lietuvių 
vardu — Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkus, ateitininkų sen
draugių vardu — dr. J. Norkaitis, 
Lietuvių Fronto Bičiulių vardu — 
prof. dr. Z. Ivinskis. Daug sveikinimų 
buvo gauta laiškais ir telegramomis. 
Menine programą atliko Vasario 16 
gimnazijos mergaičių grupė, vado
vaujama mokytojos E. Tamošaitie
nės. Jos padainavo kelias lietuviškas 
dainas, pašoko porą liaudies šokių 
ir baletą “Nemunas”. Vadovė E. Ta
mošaitienė padeklamavo vysk. A. Ba
ranausko “Anykščių šilelį”. Padėkos 
žodi sveikintojams ir programos atli
kėjams tarė kun. B. Liubinas.

UŽSIENIEČIŲ KATALIKŲ kultū
ros centras spalio 24 d. buvo ati
darytas Luebecke. šia proga Jėzaus 
širdies bažnyčioje buvo atlaikytos 
koncelebracines Mišios, dalyvaujant 
įvairia tautybių kunigams, ukrainie
čių vysk. B. Komyliakui ir jugo
slavų vyskupui sufraganui Joachi
mui. Lietuviams atstovavo dekanas 
V. šarka, ne tik dalyvavęs konceleb- 
racinėse Mišiose, bet ir pasakęs pa
mokslą vokiečių kalba. Centro ati
darymo meninėje programoje tris 
daineles padainavo sol. Izabelė šre- 
derienė su savo vyru bosu Herber
tu. Su šokiais ir dainomis progra
mėlė dalyvavo eilė tautybių, šiame 
centre užsieniečiai vakarais ir nedar
bo dienomis galės skaitvtl spaudą, 
žiūrėti televiziją, pasivaišinti nebran
gia užkanda ir nealkoholiniais gė
rimais.
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jaunimo žiburiai
Redaguoja RAMŪNĖ SAKALAITĖ, talkinama kolektyvo

Rankraščius siųsti: Jaunimo Žiburiai, 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont. 

"Ka man kultūra duoda?"

Aė šimtas arklių nepritrauks,..
Kritiškas įvertinimas lietuvių literatūros mokymo lituanistinėje mokykloje

atsisakai lietuviškos kultūros?
“Reikia išlaikyt kultūrą” — 

filosofiškai dėstai seniai maty
tam studentui. “O ką man ta 
kultūra duoda?” — atsako. “Kas 
iš jos?” Ir nesusimėtai jam taip 
pat atrėžti: “O kas gi iš Tavęs 
belieka, jei atsisakai mūsų ar 
betkokios kuitūros?”Gal pritapsi 
geriau prie masės, prie tų mili
jonų, kurie moka tik pinigėlius 
kraut ir težino kokios yra nau
jausios mados, filmai ir alinės? 
O gal geriau priklausyti prie tų, 
kurie visai nežino ko nori? Jų 
dėstomos internacionalistinės ir 
humanistinės teorijos man yra 
perskystos. Kodėl studentai at
krinta nuo lietuvių arba sėdi 
apatiškai pakampėse? Turbūt 
yra persunku pagalvot, bet tik
rai pagalvot, kaip jie gali prisi
dėt prie lietuviškos kultūros, 
kokiame įmigio laipsnyje be
būtų?

Tautinė sąmonė ir kultūra nė
ra siauros prasmės žodžiai. Jie 
apima daugelį vertybių, kurios 
žmogų, žmones ir žmoniją pra
turtina. Lietuviai aušrininkai, 
tautos žadintojai, nekovojo gi iš 
neturėjimo ką veikti. O jų dar
bas nebaigtas. Dabar mums rei
kia platesnio ir gilesnio susipra
timo: juk mes esam įgyvendinto
jai tos kultūros, kurią diskutuo
jame. Jeigu kultūra yra apmi
rus ar apmigus, tai tik todėl, kad 
mes snaudžiame.

Prancūzų filosofo Renano žo
džiais tariant: “Tauta yra siela, 
dvasinis pradas, pasididžiavimas 
bendra praeitimi, norint būti 
drauge ir bendrai kurti ateitį 
(mano pabraukta). Tautybė pa
prastai yra paveldima iš tėvų, iš 
tautos, kurioje gimstama. Tuo 
atveju daugiausiai lemia tautinė 
kultūra: pirmoj eilėj kalba, ku
rioj išaugama. Vien gimimu ar 
kilme, be atitinkamo įaugimo 
kultūron žmogus savaime neįsi
jungia jokion visuomenėm”

Ramūnė Sakalaitė

ionės užkulisiai
būčiau nuskriaustas, stengėsi iš 
anglo kuo daugiau išprašyti. 
Niekas nenorėjo girdėti mano 
protesto. Pagaliau jie visi suta
rė kainą — 6 bokalai alaus. Ne
turėdamas kitos išeities, atida
viau kaklaraištį, o anglas vėl 
pradėjo savo vaiką linksmai 
mušti. Tik gaila — draugai apsi
skaitę: mes buvom ne šeši, bet 
septyni. Alaus man neteko — 
tai buvo mano uždarbis.

Grįžę į savo nakvynės vietą, 
mes vos galėjome išlaikyti at
merktas akis. Dar nutarėm kor
tomis palošti. Staiga išgirdome 
lauke kažką šaukiant. Pažiūrė
jome, kas ten darosi: iš ketvirto 
augšto vienas skautas leidžiasi 
žemyn ant surištų paklodžių. 
Nusileidęs žemyn, jisai visiems 
pro langus žiūrintiems nusilen
kė ir apsisuko eiti. Staiga pama
tė vieną iš vadovų. Jaunuolis su
klupo ant kelių.

— Ar meldiesi? — klausė va
dovas.

— Ačiū Dievui, kad suradau 
savo pinigus, kurie buvo iškritę 
pro langą, — atsakė jisai. Per
sižegnojo, apsisuko ir užlipo at
gal į savo kambarį ketvirtame 
augšte.

Šveicarijoj keletas jaunuolių 
nuėjo į casino palošti rulete. Pri
rūkytas kambarys. Tylu. Nervai 
įtempti. Valio! — suriko jaunuo
lis, laimėjęs $10. Savininkas, 
kuris buvo apsivilkęs smokingu, 
šaltai pažiūrėjo, galvą pakraipė 
ir tyliai tarė:

— Du bist Turist!
— Nicht Turist, aber Litauer.
— Ja, Litauer, aber Turist.

Antanas Šileika

O kas iš Tavęs lieka, jeigu
Nesenai man teko “lipdyti” 

rašinį apie lietuvių literatūros 
poaušrio rašytojus. Kiek pasi- 
knisus man paaiškėjo, kad to
kie neužmirštamieji, kaip Ku
dirka, Maironis, Vaižgantas — 
minint tiktai kelis — nesėdėjo 
romantiškose palėpėse, rašinė
dami tautos himnus ir skambias 
eilutes. Rizikuodami savo asme
nine laisve, jie sąmonino tautą, 
žadino lietuvišką susipratimą. 
Tai milžiniška misija, nenuilsta
mas darbas ir pasiaukojimas. 
Ar jie to siekė veltui?

Taip atrodytų, stebint dauge
lio jaunimo laikyseną. Žinoma, 
mes matom “daug gražaus jau
nimo” savo parapijose, organi
zacijose. Gimnazistų amžiaus lie
tuvių — daugybė, bet studentų, 
išskyrus vakaruškas, perpus ma
žiau. Kur jie dingsta? Paskęs
ta universitetuose, asmeniniuose 
darbuose. Organizacijose, kur 
graužiasi ta pati nuolatinė sau
jelė veikėjų, lieka tik vardų są
rašai. Jau tų žmonių nebesu- 
graibstysi — jie perdaug užsi
ėmę savais reikalais. Tik ne
drįsk jiems paminėti tautiškumo 
— nusijuoks ir nueis kortom 
palošt. Nebeįdomi lietuviška 
veikla — tie patys veidai. Nėra 
laiko lietuviškumui, spaudai, 
kalbai.

Kita vertus, ar galima per
daug juos kaltinti? Gyvenam 
tarp svetimtaučių, kaip toji ada
ta šieno kupste. Taip sunku at
sispirti, nenusivilti ir visko ne
pamiršti, kai aplinkui kiša argu
mentus: “Neverta, ko jūs čia sie- 
lojatės, jūs vistiek tos savo Lie
tuvos neiškovosit. Nejaugi jūs 
galvojat, kad jūsų vaikai ir vai
kų vaikai dar bendraus su lietu
viais, tebekalbės lietuviškai? Ką 
jūs manot atsiekt?”

Atsakant žodžiai džiūsta gerk
lėj. Kodėl? Kadangi nesam pa
kankamai susipratę lietuviai.

Nepaskelbti kel
Š. Amerikos skautų kelionė 

Europon buvo gana plačiai spau
doje aprašyta. Jau visi žino ko
kie gražūs buvo Šveicarijos kal
nai ir kaip šiltai Europos lietu
viai skautus priėmė. Bet dar iki 
šiol tėvai negali suprasti, kodėl 
jie grįžo be pinigų, numetę 15 
svarų svorio ir kodėl grįžusioms 
reikėjo taip ilgai miegoti.

— Visa tai nėra svarbu, — ta
rė tėvai. — Jie niekad neužmirš 
tos kelionės.

Ir Europa niekad neužmirš. 
Net ir dabar, kai ramų vakarą 
pilnas mėnulis šviečia, senas eu
ropietis dar girdi lietuvišką dai
ną ...

Pati pradžia buvo Anglijoje. 
Atsiradom Royal Hallowoy Col
lege pastate — pavargę, išalkę, 
sudribę. Bet po 30 minučių jau 
visi buvo susiradę užsiėmimus: 
vieni žaidė bilijardą, kiti susi
rado miestelį, o treti pradėjo fo
tografuoti. Nesvarbu ką — trau
kė be sustojimo. Grįžęs į To
rontą, aš mačiau keletą jų nuo
traukų: “scena” iš Anglijos, 
“scena” iš Italijos ir dangus iš 
Vokietijos lietui lyjant.

Tą vakarą buvom visi išvar
gę, bet dar išėjom į anglų 
“PUB”. Aš tenai netyčia atsi
sėdau prie vieno anglo, kuris 
mušė savo penkerių metų vaiką. 
Pastebėjęs, kad esu svečias, pa
liko savo vaiką ant grindų ir už
dėjo koją, kad nepabėgtų. Ang
las pasižiūrėjo į mano kaklaraiš
tį ir pradėjo derėtis, kad jam 
parduočiau. Turėdamas tik du 
kaklaraiščius, aš nenorėjau vie
no nustoti. Bet ir jo draugai 
pradėjo derėtis, kad parduočiau. 
Mano draugai, nenorėdami, kad

Susirinko masė studentų. Di
delių ir mažų, storų ir plonų, 
ilgaplaukių, barzdotų, ūsuotų ir 
plikų. Tai būrys, kuris susirin
ko diskutuot rimtų pasaulio pro
blemų. Siame pirmame studen
tų ateitininkų susirinkime, ku
riame dalyvavo virš dvidešimt 
puikaus jaunimo, buvo svarsto
ma ateinančių metų veikla ir 
renkama nauja valdyba. Vyko 
karštos diskusijos tarp Kara
liaus Vaidoto ir Kunigaikščio 
Algio Juzukonio bei jų rėmėjų. 
Karalius Vaidotas, labai popu
liarus Whitby draugovėje, kurią 
sudaro jis pats, reikalavo dras
tiško pakeitimo vadovybės eilė
se. Kunigaikštis Algis, vadovau
jąs konservatyviajai pasaulėžiū
rai, kovojo už palikimą senosios 
sistemos.

Pagaliau po ilgų, karštų, ko
vingų, aistringų, bet neskaus
mingų diskusijų demokratiniu 
būdu Karalius Vaidotas laimėjo 
kovą.

Taigi, šitokie reikalai. Bus du 
pirmininkai! Visa draugovė bus 
padalinta, pagal norus, į tris 
grupes: socialinių reikalų komi
siją, korespondehcinę komisiją 
ir finansų komisiją. Kiekviena 
komisija išsirinks savo galvą, 
kuri atstovaus visai komisijai

Karaliaus Mindaugo ateitinin
kų kuopos rengtos studijų dienos 
Dainavoje įvyko spalio 22-24 d.d. Su
sirinko jaunimas iš Detroito, Kleve
lando, Čikagos, Daytono ir Toronto. 
Susipažinimo vakare piešėm plaka
tus apie ateitininkų penkis princi
pus. šeštadienį apie tautiškumą kal
bėjo Almis Kuolas. Jis pabrėžė: mes 
negalime kovoti prieš rusus karu, 
bet turime išlaikyti lietuviškumą sa
vyje ir parodyti pasauliui, kad di
džiuojamės savo tauta. Apie inteli
gentiškumą kalbėjo L. Gražulienė. Ji 
aiškino, kad žodis “inteligentišku
mas” neturėtų būti maišomas su ang
lišku žodžiu “intelligent”. Lietuviš
kai inteligentiškumas apima jausmus, 
gyvenimo patirtį, mokymąsi, klus
numą. Inteligentas žmogus moka 
jausmus tvarkyti, žino kur ir kam 
yra laikas. Algis Puteris kalbėjo apie 
visuomeniškumą. Jis sakė, kad visuo
meniškumas yra visa, kas vienaip ar 
kitaip tarnauja žmonių labui. Kun. 
Jonas Staškevičius, kalbėjo apie ka
talikiškumą kaip skelbimą kitiem 
žmonėm Kristaus evangelijos. Kata
likiškumas reikalauja rūpintis, kad 
kiti žmonės rūpintųsi religija. Dr. 
Kriaučiūnas aiškino, kad Šeima yra 
lietuvių šventykla. Jis paminėjo prie 
kiek šeimų kiekvienas žmogus pri
klauso — pasaulio, krašto, tautos, 
valstybės, šeimos.

Vakarinę programą atliko Detroi
to kuopa, padedant Toronto kuopai.

*

Studentai diskutuoja išeivijos gyvenimo problemas Daina/os stovykloje. Iš kairės: Girnius, Nakas, 
Alšėnas, Lukas, Bogutaitė-Dėdinienė

Karaite,

pasitiko Toronto baltiečiai studentai Sovietų Sąjungos diktatorinįTaip 
premjerą A. Kosyginą

SKAITYKIT, BET NESIJUOKIT . ..

Dviejų kunigaikščių kova susirinkime
valdybos posėdžiuose. Taigi, val
dyba, išeina, susidaro iš penkių 
asmenų — du pirmininkai ir 
trys galvos. Savaime aišku, dva
sios vadas irgi turi savo parei
gas.

Kaip matote, šitokiu būdu vi
sa kuopa bus tiesiogiai įjungta į 
darbą. Nebebus jokios apatijos, 
nebebus ištižusių studentų. Vi
si mielai atliks savo darbą, vi
si visas savo jėgas panaudos ge
ram, konstruktyviam, praktiš
kam veikimui. Bent tokia yra 
teorija. Marksas irgi turėjo teo
riją • • •

Bet šios naujos struktūros pa
sisekimas priklausys nuo pačių 
žmonių. Jei nariai domėsis, įsi
jungs visa siela, — pasiseks. 
Jei ne, tai pasiseks tik pusiau 
ar dar blogiau. Visai gali nepa- 
sisekt. Iš dalies priklausys ir 
nuo to, ar mūsų du pirminin
kai — solistas Jonas Vaškevi
čius ir Karalius Vaidotas Vaičiū
nas pajėgs uždegti kitus, kad 
ir jie taip aktyviai dirbtų Die
vo ir tėvynės labui.

Sėkmės visiem šių metų veik
loje. Be to, dar daugiau sėkmės 
linkime centro valdybai — ir se
najai ir dar nepilnai išrinktajai.

Aldadrikas Tiškus

Kovoti su rusais? Bet kaip?
Po to prasidėjo šokiai.

Sekmadienį, 8.30 v.r., kun. J. Staš
kevičius laikė Mišias.

10 v. dr. A. Liulevičius vadovavo 
simpoziumui “Kodėl penki princi
pai?” Jis davė pasiūlymų pvz. apie 
žmogiškumą ir gyvumą. Po diskusijų 
buvo nutarta, kad žmogiškumas glū
di inteligentiškumo, visuomeniškumo 
ir katalikiškumo apimtyje, gyvumas
— visuomeniškume. Jis pabrėžė, kad 
principai yra rodikliai į gyvenimą
— juos reikia sekti.

Detroito Karaliaus Mindaugo atei
tininkų kuopa dėkoja visiems prisi- 
dėjusiems prie mūsų studijų dienų, 
ypač mūsų globėjams — p.p. Ud- 
riams, paskaitininkams, virėjoms — 
p.p. Kurienei, Mičiūnienei, Skiotie- 
nei ir Smalinskienei.

Viktoras Nakas, pirm. 
Rasa Žemaitytė, s e kr.

MERGAITĖS, 
BERNIUKAI —

Toronto
jaunime, 
ateik 
dainuot!

dideli ir maži, 
skautai, ateitininkai, 

futbolininkai, 
krepšininkai

%

ir mėgėjai — 
sujunkim balsus ir 
pūskim į vieną dūdą!

REPETICIJA norintiems 
dainuot tautinių šokių 
šventėj Čikagoj ir jaunimo 
kongrese — lapkričio 26, 
penktadienį, 4.30 v. p. p., 
Lietuvių Vaikų Namuose, 
57 Sylvan Ave., Toronte.

Yra pastebėtas faktas, kad 
mokiniai dažnai nepažįsta lietu
vių tautos dvasios per literatū
ros pamokas. Kad galėtų ją pa
žinti, mokinys pats turėtų iš tik
rųjų tą dvasią pajusti. Be tokio 
pajutimo literatūra jam pasida
ro šalta, ne prie širdies.

Kodėl literatūra mokoma iš 
viso? Yra du pagrindiniai tiks
lai: ji turėtų mokinį supažindin
ti su įvairiais pasižymėjusiais 
lietuvių rašytojais, poetais bei 
jų darbais; literatūros pamokos 
turėtų patraukti ir perduoti tam 
tikrą pasididžiavimą lietuvių li
teratūra. Kas iš to, jei mokinys 
žinos, kad tas ir tas parašė tą ir 
tą, tada ir tada, o pats dalykas 
jam bus nei šiltas, nei šaltas. Kol 
šios pamokos nepatrauks moki
nio ir neperduos jam to jausmo 
(“štai lietuviškas veikalas, ir aš 
didžiuojuos juo, nes esu lietu
vis”), tol literatūros pamokos 
nebus pilnai sėkmingos. Todėl, 
galima sakyti, literatūros moky
masis yra tapęs tokiu dalyku, 
kuris privalo būti atliekamas, 
jei nori būti perkeltas į sekančią 
klasę. Jeigu mokinys išmoksta 
kelias pavardes, kelis pavadini
mus ir kiek pažįsta vieną kitą 
veikalą, tai pereina be didelių 
sunkumų. O jau perėjęs gali už
miršti visa, ką yra išmokęs, nes 
jau to nebereikės žinoti.

Laikas ateina užbaigti šešta
dieninės mokyklos dienas, ir 
mokinys, nors gal ir žino kelias 
literatūrines informacijas, vis
dėlto nėra pakankamai paruoš
tas šiuo atžvilgiu. Paklauskime,

Silpnokas suvažiavimo simpoziumas
Kanados lietuvių jaunimo su

važiavimas oficialiai prasidėjo 
šokiais š.m. spalio 8, penktadie
nio vakarą, St. Catharines, Ont. 
Kad šokiai gerai pasisekė, buvo 
galima matyti iš pavargusių jau
nimo veidų, kai jie susirinko 
šeštadienio rytą programai ge
rokai pavėlavę. Sunku buvo at
sikelti. Diena buvo lietinga, ir 
tautinių šokių grupių pasirody
mas St. Catharines miesto cent
re negalėjo įvykti. Visą dieną 
taip lijo, kad beveik pradėjom 
galvoti apie antro Nojaus laivo 
statybą...

Nors jaunimo simpoziumas 
turėjo prasidėti 10 vai., tačiau 
pagal lietuvišką tradiciją iki 11 
vai. auditorijoje nesimatė nė gy
vos dvasios. Mažai kas tepasi
rodė ir po 11 valandos. Devyni 
prezidiumo nariai žiūrėjo į be
veik tuščią salę. Buvo pastebėta 
šiek tiek nusivylimo iš tų, kurie 
atvyko iš toliau. Vistiek buvo 
bandyta pravesti kokias nors 
diskusijas. Kilo klausimas, ar 
lietuviškas jaunimas išsilaikys 
dabartinių organizacijų rėmuo
se. Romas Sakadolskis išreiškė 
labai įdomią mintį, kad kyla ne 
išsilaikymo klausimas, bet dau
giau kalbos ir kūrybos. “Išsilai
kymo neužtenka. Reikia ką nors 
su ta kalba, su ta kultūra pa
daryti.” Buvo ir kitų įdomių pa
sisakymų. Pvz. esame kanadie
čiai pirmoje eilėje, o lietuviai — 
antroje. Ta nuomonė nebuvo la
bai šiltai sutikta.

Buvo keltas klausimas apie 
jaunimą, kuris niekur nepri
klauso. Kaip jį pritraukti? Trū
kumas laiko veiklai nėra patei
sinama priežastis pagal vienos 
prezidiumo narės nuomonę. 
“Yra laiko viskam, tik nereikia 
perdaug išsiplėsti.” Buvo priei
ta išvados, kad yra tokio jauni
mo, kuris niekur nepriklauso. 
Kaip galima kalbėti apie grupę, 
kuri gal net neegzistuoja? Bet 
jeigu ir yra tokio jaunimo (ty
lioji mažuma), jiems pirmiausia 
reikia įrodyti reikšmę priklau
symo organizacijai. Jei nėra su
pratimo, ką reiškia organizaci
ja, nėra tikslo ir jai priklausyti.

Mano nuomone, simpoziumas 
galėjo būti geriau paruoštas. 
Būtų buvę geriau, jeigu klausi
mai būtų buvę iškelti gerokai 
prieš patį kongresą spaudoje. 
Būtų tada buvę laiko pagalvoti 
ir gal net pasirinkti keletą fak
tų. Iš viso faktų buvo mažai pa
teikta. Jei diskutuoji nežinoda
mas pagrindinių faktų; tai ko
kios tavo diskusijos? Kad tema 
galėtų būti geriau išvystyta, bū
tinai reikėjo turėti kokią nors 
paskaitėlę. Taip pat aš neiutau, 
kad diskusijos pasiekė kokį nors 
konkretu rezultatą. Viskas liko 
ore kyboti.

Po diskusijų sekė laisvojo pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so komiteto pirmininko ir pro
gramų komisijos pirmininko 
pranešimai. Svarbiausios infor
macijos: kongresas prasidės 
1972 m. birželio 30 d. Čikagoje 
ir truks 17 dienu. Kongreso sto
vykla bus Kanadoje ir užbaigi
mas numatomas Toronte.

Po simnoziumo nenkias va
landas laukėme iki Lietuviu Die
nos susinažinimo vakaro. Didelė
je salėje susirinko per 1000

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIU” pre
numerata metams — $7.00: nuo- 
jiem skaitytojam pirmaisiais 
metais daroma nuolaida — tik 
$5.00 metams.

ar jis yra perskaitęs bent vieną 
lietuvišką knygą? Kiek mokinių 
iš viso yra patys pilnai perskai
tę bent vieną lietuvišką pasaką? 
Greičiausiai jis neperskaitys to
kio dalyko ir baigęs mokyklą. 
Kodėl? Nes tai jam yra sunkus 
darbas, o ne malonumas. Jis ne
turi nei intereso, nei tos dva
sios, kuri jam duotų norą domė
tis tokiais dalykais. Nė šimtas 
arklių nepritrauks jo prie tos 
knygos. Jis pats turi turėti norą, 
kaip nors jį pažadinti. Nei mo
kytojas, nei tėvai, nei draugai 
negali jam tos dvasios dirbtinai 
įkvėpti. Bet jis gali būti jų ve
damas ir patraukiamas, kol pats 
pradės jausti, kad tikrai yra lie
tuvis, kol pagaliau pradės ver
tinti lietuvišką literatūrą.

* * *
Prieiname prie antro klausi

mo. Kodėl šitas įvertinimas nė
ra perduodamas šiuo metu? 
Kliūtis randasi arba pačioje me
džiagoje, kuri yra mokoma, arba 
perdavimo metodikoje. Saky
čiau, pirmoji priežastis atpuola. 
Žinome iš žmonių, kurie yra 
skaitę literatūrinius veikalus, ir 
taip pat mokslininkų, kurie yra 
išnagrinėję juos, kad didelė da
lis tų veikalų yra augšto lygio 
kūriniai. Taigi, problema glūdi 
pamokų dėstyme ir mokymo me
toduose. Mokiniai, atėję į klasę, 
pradeda rašyti ir praleidžia dau
giau kaip pusę laiko darydami 
užrašus, kurių vertė būna perde
damą. Mokinys atsiverčia sąsiu
vinį tiktai prieš egzaminus (jei 
iš viso peržiūri), o po to pamirš- 

žmonių. Grojant smagiam or
kestrui, susimaišė visos genera
cijos kartu į vieną masę. Vaka
ras praėjo labai linksmai. Ma
tėsi šokiuose daug ir jaunimo, 
kurio neteko matyti ryto disku
sijose. Manau, galima sakyti, 
kad jaunimas geriau baliavoja, 
negu diskutuoja.

Sekmadienio programa prasi
dėjo iškilmingomis Mišiomis St. 
Catharines katalikų katedroje. 
Labai gražų pamokslą pasakė 
prel. J. Balkūnas. Po Mišių buvo 
jaunimo eisena prie paminklo, o 
po to visi susirinko į St. Cathari
nes Collegiate auditoriją oficia
liai daliai ir koncertui. Meninę 
dalį atliko tik jaunimas. Vėl bu
vo pilna salė.

Nors ir maža St. Catharines 
bendruomenė, tačiau sėkmingai 
surengė šią didelę Bendruome
nės šventę — 17-ją Kanados Lie
tuvių Dieną.

Algis Čepas

Sao Paulo tautinių šokių sambūris “Žilvitis”, aplankęs Rio de Janeiro lie
tuvių koloniją su šokiais ir dainomis spalio 31. Nevienas šokėjas tikisi da
lyvauti IV tautinių šokių Šventėje ir jaunimo kongrese. Nuotr. A. Sanlaičio

Kur daug jaunimo, sunku pritapti
Kyla klausimas, kodėl yra 

jaunimo, kuris niekur nedaly
vauja? Galbūt jums atsakymas 
aiškus — jaunimas nenori. At
sakymas gali būt teisingas, bet 
tik iš dalies.

Toronto jaunimas yra kartu 
užaugęs (dauguma). Jie jau nuo 
mažens yra kartu bendravę, kar
tu žaidę, todėl jiems lengva pri
tapti bei priklausyti prie kiek
vienos organizacijos. Jų draugai 
ir draugės dalyvauja visur ir 
yra dideli veikėjai. Tai šitokioj 
būklėj yra didesnė pusė jauni
mo. Yra betgi maža dalelė lie
tuviško jaunimo, kuris neseniai 
atvyko iš įvairių kraštų, nieko 
nepažįsta ir svyruoja savyje. 
Pritapti, pasirodo, nėra lengvas 
dalykas.

Gyvenant didelėje lietuviško
je bendruomenėje, kur apstu 
įvairiausių organizacijų, naujas 
veidas jaunuolio ar jaunuolės 
nėra greit pastebimas, o jeigu 
ir pastebimas, tai su tam tikru 
šaltumu. Jeigu nori, murksok — 
mes tavęs nepažįstam. Taigi, 
toks susidaro pirmas vaizdas, no
rint įsijungti į jaunimo organi
zacijas. Keista, bet taip yra.

Dažnai žmogus jaučiasi vieni
šas ir pasimetęs, reikalingas 
draugu, bet ju neranda. Nors ta
vo veideli matė, kartu dalyvavo, 
bet nelabai nori pažinti ir ta 
viena paprastą žodeli “labas” 
sunkiai ištaria. Ar tai bendravi
mas? Paklauskite save, kaip 
jaustumėtės. ieigu atvyktumėte 
į svetimą kraštą, kur gausu lie

ta apie jį. Tos dvasios, literatū
ros įvertinimo, kurios nėra pas 
mokinius, niekad ir nerasime, 
jeigu jų literatūros žinojimas 
bus toks ribotas. Bet kaip gali
ma perduoti tiek per tokį trum
pą laikotarpį? Juk mokiniai su
sirenka tiktai kartą į savaitę, 
trim ar keturiom valandom!

Iki šiol mokytojas atlikdavo 
daugumą darbo pamokų ruoši
me. Bet ne mokytojas, o moki
nys privalo visa tai pasisavinti. 
Todėl ne tik mokytojas, bet ir 
mokinys turėtų rūpintis pamo
kų paruošimu. Darbas gali būti 
suskirstomas taip, kad kiekvie
nas klasėje lygiai prisidėtų.

Pavyzdžiui, kiekvienam moki
niui arba jų grupei gali būti pa
skiriama viena literatūrinė te
ma metų laikotarpyje. Būtų jų 
atsakomybė tą temą per vieną 
pamoką pristatyti ir ją išnagri
nėti. Tai darydamas, mokinys 
atliktų keturis dalykus. Pirmiau
sia tema, kuri metų plane yra 
įrašyta, būtų išnagrinėta. Moki
nys, kuris paruoš tą temą, tu
rės padirbėti ir gerai su ja su
sipažinti. Klasė atidžiau klausys, 
jei vienas iš jų pačių jiems kal
bės. Kalbėtojas lavins tuo pačiu 
savo lietuvių kalbą. Užrašai gali 
būti iš anksto paruošiami ir at
spausdinami, kad mokinių pa
grindinis dėmesys būtų nukrei
piamas į paskaitą. Vienas kitas 
gal net išdrįs pateikti klausimą 
arba pareikšti savo nuomonę. 
Pats mokytojas galėtų suvesti 
pagrindines mintis pamokos ga
le ir pridėti, kas buvo praleista.

* * *
Kitas pasiūlymas: kiekvienas 

mokinys pasirinktų po vieną lie
tuvišką veikalą ir jį perskaitytų. 
Tai padaręs, jis įteiktų mokyto
jui rašinį ta teina. Šis darbas 
galėtų būti mokytojo įvertintas 
atitinkamu pažymiu.

Panašios programos gali būti 
pradedamos jau aštuntame sky
riuje ir kasmet padaromos tru
putį sudėtingesnėm, šiuo metu 
mokiniai pereina kasmet augš- 
tesnėn klasėn iki devintos kla
sės be labai sunkaus darbo. Stai
ga, kai pasiekia dešimtą skyrių, 
mokytojas turi perduoti galybę 
informacijų, kurių niekad ne
spėja tinkamai perduoti. Kai 
mokinys tuo metu nebepajėgia 
atlikti darbo, jau būna per vėlu.

Literatūros pažinimas kol kas 
mažai sustiprina tautinį apsi
sprendimą ir Lietuvos pamilimą. 
nes tas pažinimas nėra aiškus. 
Tačiau lietuvių literatūra gali 
tai padaryti, jei ji būtų prista
toma mokiniui patraukliu būdu.

Kęstutis šeštokas

tuviško jaunimo, bet niekas jūsų 
neužkalbintų, nepratartų žode- 
lio. Manau, širdis pravirktų kru
vinomis ašaromis. Savas savo 
nenori pažinti. Keista, bet taip 
yra.

Visdėlto reikia jausti atsako
mybę. Pasiaukojimas yra dides
nė ir gilesnė dorybė, negu pasi
pūtimas, naudingesnė lietu
vybei, bendravimui. Kaip tik to 
trūksta Toronte. Neatvykai — 
maža skriauda. Mūsų čia tiek 
daug, kad vieno ar kito jaunuo- 
lio-lės nebuvimas, nedalyvavi
mas mažai tereiškia. Aš visdėlto 
taip nemanau. Turėtume džiaug
tis, kad gretos didėja, veikla gy- 
vėja, o ne atvirkščiai.

Labai džiugu, kad Toronte 
jaunimas nesnaudžia — dirba. 
Bet kas yra daroma “pamestų 
avinėlių” atžvilgiu? Ar ir toliau 
palikti merdėjimui? O jų yra 
nemažai. Būtų gaila. Kiekvienas 
jaučiasi reikalingas ir savo vie
nokiais ar kitokiais sugebėji
mais prisideda prie lietuviško 
rato sukimosi. Taigi, įsileiskite 
“pamestus avinėlius” į savo gre
tas ir bendromis jėgomis duoki
te žydėti lietuviškam jaunimo 
žiedui.

Ar ne laikas nugriauti sienas, 
kuriomis apsitvėrėm, priimti 
jaunimą ir tapti draugais lietu
viškoje veikloje? Suskilusioje 
šeimoje ramybės ir meilės ne
galima rasti. Taigi, daugiau ini
ciatyvos ir nuoširdumo.

Iki pasimatymo!
Liolita Burokaitė



sukaktuviniiikų eilės šjb. lapkričio 
14 d. įsirikiavo Toronto skaučių
"Šatrijos” tuntas, iškilminga sueiga 
ir dideliu tėvų bei svečių suėjimu at
šventęs skautiškos veiklos dvidešimt
metį. Pusantro šimto draugovėmis iš
rikiuotų skaučių, vėliavas įnešus, su
šuko “Vis budriu**, kai atėjusi tunti
ninkė ps. P. Saplienė jas pasveikino. 
Scenas gilumoj skautiškos ir sukak
tuvinės emblemos derinosi su vėlia
vų rikiuote, kuri buvo išsitiesusi per 
visą Prisikėlimo salę. Iškilmingosios 
sueigos komendante v. sL L Staniony- 
tė pakvietė ilgametį tunto dvasios 
vadovą kun. kleb. P. Ažubalį invo- 
kacijai, po kurios s. D. Keršienė 
perskaitė LS Seserijas vyr. skauti- 
ninkės įsakymą, kuriuo tunto adju
tante v. vL R Puniškaitė-Lasierė ap
dovanota Pažangumo žymeniu, o psL
N. Žulytei pripažintas “Gintaro" va
dovių mokyklos baigimas ir įteiktas 
ženklas bei pažymėjimas. Tunto įsa
kymu už nuopelnus i vyr. laipsnius 
pakeltos į v. sL B. Abromaitienė. į 
psl Gerda Tarvydienė, G. Baltaduo
nienė ir E. Simanaviėienė- Tuo pačiu 
įsakymu už darbštumą apdovanotos 
lakštingalos ženklu jaun. skautės: R. 
Bobelytė, A. Bartnikaitė, N. Dūdaitė. 
R Dūdaitė, A. šernaitė ir R Tamu- 
lionytė. Tėvų k-to pirm. K. šapoč- 
kinui buvo prisegtas ordinas “Už nuo
pelnus su rėmėjo kaspinu”, kuriuo 
jis buvo prieš pusmetį apdovanotas. 
Perskaitytas LS Seserijos v. s. L. Mi- 
lukienės sveikinimas šventės proga, 
žodžiu "Šatriją” pasveikino Kanados 
rajono vadas s. K. Batūra, vadeivos 
vardu s. L Meiklejohn. Prisikėlimo 
par. klebonas T. Placidas, OFM. Det
roito skaučių tuntininkė ps. V. Ran
kytė (įteikė abiem Toronto tuntinin- 
kam po poezijos rinkinį — V. Ma
černio ir B. Brazdžionio), ateitinin
kų vardu L- Gustainytė. K T.R Toron
to apylinkės pirm. J. Karpis, šaulių 
vardu St Jokūbaitis. Raštu sveikino: 
Kanados rajono vyr. dv. vadovas v. s. 
kun. SL Kulbis, SJ. Toronto taut, šo
kių grupė “Gintaras” ir jo rėmėjų 
k-tas. s. E. Šakienė iš Buffalo ir

BENDRUOMENĖS POBŪVIS. Spa
lio 31 d. Otavos Lietuvių Bendruome
nė turėjo pirma rudens pobūvį, su
ruoštą naujos valdybos. Kristaus Ka
raliaus šventės proga kun. dr. V. Ski
landžiūnas atlaikė šv. Mišias. Į pri
taikytą tai dienai pamokslą kunigas 
įpynė mūsų Bendruomenės tautinius, 
šeimyninius ir kasdieninio gyvenimo 
rūpesčius bei paskutinių savaičių po
litinius įvykius Kanados sostinėje, šį 
kartą pamokslininkui ypatingai sekė
si, nes kalbėjo ne tik kaip dvasios va
dovas, bet ir Bendruomenės pirmi
ninkas. Po Mišių visi suėjo į salę, 
kur įvyko meninė dalis, anot mūsų 
jaunimo — “mini” koncertas.

Pirmiausia, pirmininko prašomas, 
inž. J. Danys papasakojo savo įspū
džius iš krašto tarybos atstovų šuva, 
žiavimo Toronte. Po pranešimo — 
koncertas.

Mūsų naujoji ir “jaunoji” (pagal 
narių amžių) valdyba padarė žiūro
vams tikrą staigmeną. Ligi šiol pa
rengimuose pasirodydavo jaunimas 
su tautiniais šokiais, šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, pakviestieji me
nininkai iš kitur, šį kartą pasirodė 
mūsų suaugusieji nariai. Į sceną išė
jo solistė O. šmidtienė su savo 6 
metų dukrele Darlyte (abi tautiniais 
drabužiais apsivilkusios), o prie pia
nino atsisėdo muzikos mokytoja Dan
guolė Zalatoriūtė. O. šmidtienė. 
glausdama prie savęs dukrelę, D. 
Zalatoriūtei akompanuojant, jautriai 

G. Valiūnienė ir K. Rusinąs, kurių 
cveikimmft žodžius palydėjo dovanė
lė pačiam jauniausiam atžalynui. Po 
tunūninkės ps. P. Saplienės padėkos 
ir linkėjimo dar daugiau dirbti Tau
tos himnu ir vėliavų išnešimu buvo 
baigta iškilmingoji dalis.

Improvizuoto laužo ir vienetų pasi
rodymo daliai vadovavo v. sL Rasa 
Mažeikaitė, pradžioje perskaičiusi 20- 
mečio kelią ir pakvietusi visas buvu
sias tunūninkės ir dabartines viene
tų vadoves ateiti prie tunto medžio 
ir jo šakas papuošti skautiškais ženk
lais. Atėjo pirmoji Toronto skaučių 
vadovė jūr. s. R Jasiūnaitė-Kuprevi- 
aenė, pirmojo mišraus tunto tunti- 
ninkas jūr. s. H. Stepaitis. pirmoji 
“Šatrijos” tuntininkė s. S. Šileikyte- 
Draugelienė. Toliau ėjo s. V. Kalend- 
rienė, ps. S. Ramanauskienė, s. D. Ker
šienė. ps. R. Žilinskienė, S. L Gvil- 
dienė. ps. P. Saplienė, ps. R. Gvildy- 
tė-Poškienė, ps. sesele Igne, v. sL 
G. Kalinauskas, ps. A. Biškevičienė 
ir visos 9 dr-vių draugininkas. Pasi
puošus tunto medžiui, skambėjo dai
nos, šūkiai Scenoje kūrybingai pa
sirodė skautukas. inscenizuodamos 
lietuviškas dainas. Išskirtinai talen
tingai apie žibuokles padainavo jūrų 
skaučių mažoji solistė Lana Vytė. Su 
nauju repertuaru pasirodė sktn. Ste
po Kairio mur vienetas, vad. ps. R 
Poškienės.

Laužui pamainomis vadovavo ps. 
A. Biškevičienė. v. sL B. Paliulytė, 
sL E. Jonaitytė. Programą koordi
navo s. B. Mažeikienė, parašiusi ir 
režisavusi kaikuriuos pasirodymus. 
Laužo pabaigai vyr. skautė parodė 
keletą skaidrių iš “Šatrijos” gyveni
mo. Kai ant Gedimino pilį vaizduo
jančio sukaktuvinio torto (p. Gata- 
veckienės) sužibo žvakutės, šventė 
ėjo prie pabaigos. Visi pasivaišino 
kavute ir skaučių suneštais saldumy
nais. Svečiams buvo laiko apžiūrėti 
v. sL B. Abromaitienės rūpesčiu su
organizuota nuotraukų parodėlę. Ten 
buvo matoma praeitis — kaikurios 
vadovės tada buvo tik paukštytės. 
Tai teikia daug vilčių ir ateičiai. Č-S.

padainavo: “O, atsimenu namelį”. Ši 
daina, kaip ir “Aš mėgstu mėlynąjį 
dangų” žavėjo ne tik geru išpildymu, 
bet ir turiniu. (O. šmidtienė yra gi
musi ir augusi Kanadoje).

D. Zalatoriūtė gražiai paskam
bino pianinu Beethoveno sonatą.

Suneštinės vaišės — kavutė praėjo 
labai geroj nuotaikoj, bešnekučiuo
jant bei tvarkant organizacinius rei
kalus. kaip solidarumo įnašų rinki
mas. Vasario 16 gimnazija ir t t. 
A. Paškevičius pardavinėjo loterijos 
bilietus šeštadieninės mokyklos nau
dai. Pirm. kun. dr. Skilandžiūnas pa
dėkojo visiems už atsilankymą, pra
nešė valdybos planus, prašydamas 
pajieškoti daugiau “paslėptų talen
tų”. — Be pirm. kun. dr. V. Skilan- 
džiūno. į naują valdybą įeina: D. Pro- 
cutienė — vicepirmininkė- T. Ramū- 
naitė — sekretorė. A Ptašinskas — 
iždininkas, J. Baziliauskas — kultū
rinių reikalų vedėjas. Berods, Otava 
pirmoji įvykdė tai, apie ką visos 
bendruomenės kalba — perduoti va
dovavimą jauniesiems. Linkėkime 
jiems sėkmės ir sakykime ačiū pobū
vio vaišių šeimininkėms su S. Balse- 
vičiene priešakyje.

ŠIUO METU turime ir ligonių. Ka
zė Povilonienė serga Civic Hospital 
ligoninėje jau trečia savaitė. Pasi
gendame jos vaišingumo Ričmonde 
savaitgaliais. Greičiau pasveik!

Vilnietė

Skaučių tuntas “Šatrija” Toronte paminėjo savo veiklos dvidešimtmeti. Nuotraukoje jaunosios sesės užpučia žva
kutes ant simbolinio Gedimino kalno — sukaktuvinio torto Nuotr. S. Dabkaus

B U FFALO,
“GYVATARAS” DŽIUGINO Kl 

TATAUCIUS. Sekmadienį, lapkričio 
7, Hamiltono “Gyvataras" pasigėrėti
nai atliko lietuvių kultūros vakaro 
programą aštuntajame festivalyje. 
Buffalo lietuviai, kviesdami “Gyvata- 
rą”, neturėjo jokių abejonių apie jo 
programos kokybę bei jos išpildymą. 
Vienintelis jų rūpestis buvo, kaip su
kviesti vietos publiką, nes laikas 
šiam lietuvių pasirodymui buvo labai 
nepatogus. Viena, šis koncertas tu
rėjo įvykti sekmadienio vakarą, ant
ra, tuo metu buvo pats rinkiminės 
propagandos įkarštis, kuriam riša 
vietinė spauda buvo įkinkyta. Vis
dėlto pora laikraščių ir radijo stočių 
rado reikalą šį pirmąjį lietuvių pasi
rodymą pagarsinti. Ypač vakarinės 
Niujorko valstybės dalies katalikų 
savaitraštis “Magnificant” plačiai ap
rašė “Gyvataro” veiklą, įdėdamas ir 
jo šokėjų nuotrauką. Rezultatai bu
vo puikūs: į mokyklos auditoriją, tu
rinčią 450 sėdimų vietų, susirinko 
apie 400 asmenų. Tai rekordinis žiū
rovų skaičius, atsilankęs į atskiros 
tautinės grupės pasirodymą. Festi
valio rengėjų komiteto pirm. dr. Gre- 
del, dar koncertui nepasibaigus, 
kreipėsi į publiką pareikšdamas, kad 
ši lietuvių programa esanti geriausia 
iš visų festivalio programų, jo ma
tytų per aštuonerius metus. Kadangi 
lietuviai pasirodė pirmą kartą, fes
tivalio rengėjai leido supažindinti 
publiką su Lietuva. Klubo pirminin
kas dr. Algirdas Gamziukas savo ke
turių minučių kalboje trumpai per
žvelgė Lietuvos geografinę, istorinę 
ir dabartinę padėtį. Po to supažindi
no publiką su “Gyvataru”, apibūdin
damas jo ryžtą bei pasiektus rezulta
tus lietuviškos kultūros skleidime ir 
pakvietė Liną Verbickaitę praneši
nėti programą, kuri savo uždavinį at
liko pasigėrėtinai.

Šiuo lietuviškos kultūros debiutu 
Buffalo mieste turi pagrindo didžiuo
tis ne tik “Gyvataras” ir Buffalo lie
tuvių klubas, bet ir visa lietuvių 
bendruomenė, nes josios vardu tai 
buvo daroma. R. M.

DIENRAŠTIS '‘Buffalo Courier - 
Express” lapkričio 8 laidoje stambia 
antrašte skelbė: “Linksmas lietinių 
šokėjų sūkurys”. Esą lietuvių kultū
ros vakaras įvyko po amerikiečių-vo- 
kiečių programos. “Tai didelis laimė
jimas Buffalo lietuvių Klubo, kurio

NEW YORK
branduolį sudaro 40 asmenų ir kuris 
priklauso JAV Lietuvių Bendruome
nei. Jis davė naują dimensiją tarybai 
(Folk Art Council), kuri kultūrine 
prasme yra ir šiaipjau turtinga. Lie
tuvių klubas pakvietė iš Hamiltono. 
Ont, keletą tuzinų lietuvių iš šokių 
ansamblio “Gyvataras”, kurių amžius 
— nuo 6 iki paauglio metų. Kupini 
džiugios nuotaikos, šie puikūs šokė
jai, pasipuošę spalvingais čigonų dra
bužiais, šuoliavo poromis, pynė rate
lius, mikliai žingsniavo, mojavo skry
bėlėmis, demonstruodami savitas for
mas, pradedant promenada, baigiant 
polka. Juos energingai lydėjo akor
deonistai — Kazys Deksnys ir Rūta 
Gudinskas.” Laikraščio koresponden
tas R O. Groves taip pat pagyrė so
listę sopraną Anitą Pakalniškytę, 
baritoną Joną Vaškevičių ir akompa
niatorių Joną Govėdą. Esą J. Vaške
vičiaus balse girdėti boso Aleksandro 
Kipnio niuansai. Akompaniatorius 
davęs patikimą, jautrią palydą abiem 
solistam. Ansamblio “Gyvataras” va
dovė esanti G. Breichmanienė, pra
nešėja — L. Virbickaitė.

WINDSOR, ONT.
MERGAIČIŲ KVARTETAS “AUS- 

RA” gruodžio 12 d. didžiulėse Det
roito CoboHall parodų patalpose da
lyvaus kalėdinių giesmių bei papro
čių šventėj “Carrols for Freedom”. 
Šventę rengia ir visas išlaidas apmo
ka Detroito miestas per “Parks and 
Recreation” departmentą, o progra
mą atliks pavergtų tautų meniniai 
vienetai. lietuviams atstovaus Valės 
Tautkevičienės vadovaujamas Wind- 
soro lietuvaičių kvartetas, kurį su
daro Nijolė Giedriūnaitė, Aldona 
Tautkevičiūtė, Rūta čerškutė, Dana 
Kozulytė ir akordeonistas Andrius 
Čerškus. Su Kalėdų papročiais su
pažindins Robertas Selenis. Progra
mos koordinatorė — Virginija Gied
riūnaitė. Šventės pradžia 2 v.p.p., lie
tuviškos dalies pradžia apie 230 v. 
p.p. Įėjimas visiems laisvas, jokių 
mokesčių bei rinkliavų nebus. Wind
sor© ir Detroito apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti, ypač lietuviškoje 
dalyje ir palaikyti giedančių mergai
čių entuziazmą. Pakvieskime savo 
kaimynus amerikiečius ir darboviečių 
bendradarbius šioje šventėje daly
vauti. V.S.

PADĖKA
Dėkojame prisidėjusiems prie Ka

nados 17-osios Lietuvių Dienos pro
gramos: prelatui dr. J. Tadarauskui 
už šv. Mišias, prelatui J. Balkūnui 
už pamokslą; už sveikinimo kalbas: 
gen. konsului dr. J. Žmuidzinui, prel. 
dr. J. Tadarauskui, prel. J. Balkūnui 
ir dr. S. Čepui; už pagrindinę kalbą 
— Pasaulio Liet. B-nės pirm. S. Barz- 
dukui; už žodį prie paminklo — G. 
Breichmanui; meno vadovams: G. 
Breichmanienei, V. Tautkevičienei, 
D. Fidlerienei, S. Zubrickienei, R ir
J. Karasiejams, D. ir M. Chainaus- 
kams, muz. A. Paulioniui, sol. Ve- 
rikaičiui ir J. Bieliūnui; už progra
mos pranešinėjimą — L. Verbickai- 
tei; už aukotus staliukus loterijai: J. 
Budnikui iš Hamiltono, D. ir P. Dau- 
ginams, J. Paukščiui ir A. Zosanui; 
už maisto pagaminimą nemokamai 
parodos atidarymo dieną: P. Kalai- 
nienei, M. Gverzdienei, 0. Meškaus
kienei. O. Vilbikaitienei; darbu pri
sidėjusiems: kun. J. Liaubai, OFM,
K. Šukienei, M. Gverzdienei, D. Vilbi- 
kaitytei, J. ir V. Zubrickaitėms, J. 
Staškevičiui iš Port Colbome, J. Mik
šiui iš Hamiltono, S. ir M. šetkams, 
S.irS.Zubrickams,J.ir A. Zubrickams, 
A. ir R Zubrickams iš Prestono, V. 
ir J. žemaičiams, P. ir J. Kalainiams, 
G. ir K. Jasudavičiams, D. ir P. Dau- 
ginams, H. ir K. Jasevičiams, J. ir K. 
Stankams, F. ir S. Janušoniams, B. 
ir Z. Jakuboniams, J. ir J. Lelevičiams, 
A ir J. Dainorams. J. ir D. Čepo- 
riams, S. Ulbinui, V. Alonderiui, V. 
Satkui. A Pranckui, A. Rimdzevičiui. 
J. Paukščiui, K. Gegeckui, E. Pama
taičiui, A Panumiui, A. Šukiui, J. 
Vyšniauskui, S. Gudaičiui, K. Gru- 
niui, J. Bušauskui, K. Bogušiui, K. 
Jonušui, L. Markeliui, V. Valiuliui ir 
visiems kitiems, talkinusiems 17-tajai 
Lietuvių Dienai. Taip pat dėkojame 
visiems dalyvavusiems Lietuvių Die
noj.

KLB St. Catharines 
apylinkės valdyba

Winnipeg, Man.
PRANEŠAME, kad š. m. lapkričio 

27. šeštadienį, 432 Elgin Ave (lietu
vių parapijos salėje), rengiamas Lie
tuvos ' kariuomenės šventės minėji
mas. Pradžia 8 v. v. Meninė progra
ma, muzika, šokiai ir bufetas. Malo
niai kviečiame visus dalyvauti.

Apylinkės valdyba

DELHI, ONTARIO
KLB DELBI APYLINKES visuo- 

tinis metinis susirinkimas kviečia
mas gruodžio 5, sekmadienį, tuojau 
po 11 v. pamaldų parapijos salėje. 
Darbotvarkėje: apylinkės valdybos ir 
kontrolės komisijos rinkimas bei kiti 
bendruomeniniai reikalai. Apylinkės 
lietuviai prašomi susirinkime daly
vauti. Valdyba

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžiausią padėką 

visų organizacijų iniciatoriams ir vi
siems kitiems prisidėjusiems prie 
mūsų 30 metų vedybinio gyvenimo 
pobūvio dovanomis bei linkėjimais: 
p. p. Andraitienei, Ąžuolams, Berži
niams, B. Dirsėms, Astrauskams, kun. 
dr. J. Gutauskui, Gimiams, Game- 
liams, Jakubickams, A. Kairiui, 
Kaziukoniui, A. Langams, E. Langui, 
Masiuliams, Naginskui, Rimkams, A. 
Rudokams, M. Rudokienei, Rugie
niams, Stradomskiams, Skuodienei, 
šiurnoms, Simutienei, Treigiams, 
Trečiokienei, Tamašauskienei, Ver- 
teikai, Vieraičiams, Vindašiams, Žio-- 
gams, Žilvičiams, Žebertavičiams, 
Lukošiams, Gurkliams, Samas, Pran- 
ki, Steigvilams, Usvaldams, Kęse
liams, V. Keselienei, Miniotams, Star
kams, čaikoms, A. Em. Mažeikoms.

Mums tai buvo didelė staigmena, 
kad taip per trumpą laiką suruoštas 
toks didelis parengimas, kurio mes 
niekuomet nesitikėjom.

Š. m. lapkričio 7 d. po pietų su
skamba telefonas — prašo mus at
vykti pas p. p. Žiogus. Nuvykom, štai 
pasitinka mus su duona ir druska 
kaip Lietuvoje, o svečių pilnas kam
barys. Suskamba “Ilgiausių metų” 
sveikinimai. Ypatingai nuoširdžią pa
dėką reiškiame gerb. klebonui kun. 
dr. J. Gutauskui už taip turiningą 
sveikinimą ir linkėjimus. Taip pat 
didelis ačiū už sveikinimus p. p. A. 
Rudokui, žiogienei, Beržiniui, Stra- 
domskiui ir mielai O. šiurnienei, kuri 
taip gražiai nušvietė mūsų Vilniaus 
krašto lietuvių gyvenimą ir jo var
gus lenkų okupacijoj. Ačiū gerbia
majam solistui p. Rimkui už sudai
nuotas kelias lietuviškas dainas. Di
delę padėką reiškiame J. Diliui už 
prisiųstą sveikinimo telegramą iš St. 
Catharines. Labai dėkingi esame po
nioms, tiek darbo ir triūso įdė- 
jusioms rengėjoms: O. šiurnienei, Ja- 
kubickienei. Ypatingai nuoširdžiai dė
kojame p. p. Žiogams už patalpas. 
Jiems teko daugiausia pasidarbuoti.

Visada liekame dėkingi —
Silva ir Elena Jokubiliai

Miami Beach, Floridoje,
RASITE JAUKIĄ LIETUVIŠKĄ NUOTAIKĄ 

JAZBUČIŲ VASARVIETĖJE, 
8910 Collins Ave. Telefonas: 305-865-9258

Rezidencijoje: 305-865-2678

A Q HTP fĄ travelZkO 1 LVV7 SERVICE
2198 Bloor St. West • T r iiiq
T 4 0^4- A Telefonas 766-1118 Toronto 9, Ontario • —
Pigios kelionės po visą pasaulį. Informacijų teirautis:
-------------  Mrs. Vera Vasara, tel. 766-1118 --------------
BUENOS AIRES: nuo lapkričio 27 iki gruodžio 17 - $330.00
• Sutvarkome dokumentus giminių imigracijai arba ilgam vizitui •

LONDON, ONT.
VISI | PARAFUOS VAKARĄ, 

įvykstantį šį šeštadienį, lapkričio 27 
d., parapijos salėje, 1414 Dundas St. 
Paskutinė proga prieš adventą pasi
linksminti prie gyvos orkestro muzi
kos ir turtingo bufeto su visų rūšių 
gėrimais, lietuviškomis dešromis ir 
t. t Pradžia 8 vaL vakaro, pabaiga 1 
vaL ryto. Pageidaujami laimikių fan
tai loterijai, šį šeštadienį visi laukia
mi parapijoje! D. E.

VOS KELIŲ SAVAIČIŲ laikotar
pyje Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacija paminėta antrąkart “The 
London Free Press” pagrindiniame 
vedamajame, kartu su keleto kitų 
kraštų sovietine priespauda, šis Lon
dono dienraštis, vienintelis laikraštis 
285,000 gyventojų pietvakarinio On
tario centre, nors nėra toks šaltas 
mažumoms, kaip Toronto “The Glo
be a. Mail”, nėra kol kas pasižymėjęs 
aiškesniu palankumu. Vedamasis pa
stebėjo trūkumą pusiausvyros de
monstracijose prieš .branduolinių 
sprogdinimų bandymus. Vienašališ
kumui išlyginti siūlė su tokiu pačiu 
įnirtimu demonstruoti prieš sovietų 
(žinoma, tik po sprogdinimų) ar ki
tų atominius ginklus turinčių kraštų 
panašius bandymus, ne tik prieš J. 
A V. Minimas sovietų apsiginklavi
mo didumas ir kylanti persvara tarp- 
kontinentinėse raketose. Anot veda
mojo, “nežiūrint Kosygino pamal
džiai išreikštų pasisakymų apie tai
ką, Kanados gynimui nuo JAV už
puolimo nereikalingos sovietų rake
tos. Jei Čekoslovakijos, Lenkijos, Ru
munijos, Bulgarijos, Vengrijos, Lat
vijos, Estijos, Lietuvos ir kitų kraštų 
dabartis yra įrodymas, Kanada tebė
ra laisva ir klestinti JAV branduoli
nės gynybos paunksmės dėka.” Į to
kius laikraščio redaktorių pareiški
mus verta gausiai atsiliepti. Tai pa
skatintų redaktorius toliau šių kraštų 
likimą kelti viešumon ir parodytų, 
kad šių tautų, ypač Pabaltijo, katas
trofa nėra dar nurašyta.

STASYS IR JUOZAS BENDORAI- 
ČIAI bei jų šeimos lapkričio 4 d. te
legrama gavo liūdną žinią apie moti
nos mirtį Lietuvoje. Ta proga šv. 
Jurgio parapijos klebonas prel. Ro
ney, užprašydamas maldas, užjaučian
čiai paminėjo parapijiečiam šį ir pa
našius atvejus, kuriuose komunizmo 
išskirtom ir išsimėčiusiom šeimom 
nelemta sueiti nei džiaugsmo, nei liū
desio valandom. Z.

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ. O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

Pradedant sausio 2 diena, Jus greičiausiai 
būsite Įjungtas i naują nedarbo drauda. 

TAD SKAITYKITE APIE TAI
Laikai pasikeitė. Dėlto ir mes 

Nedarbo Droudos Komisijoj kei
čiamės.

Pradedant sausio 2 diena, dau
giau kaip 96% Kanados darbo 
jėgos turės naujg nedarbo draudą. 
Tai reiškia, kad kiekvienas, kuris 
dirba kitam, bus apsaugotos nuo 
laikinio pajamų netekimo.

Pirmą kortą bus apdrausti to
kie žmonės, koip valdžios tarnau
tojai, mokytojai, ligoninių darbi
ninkai, bendrovių poreigūnai (exe
cutives). Jų tarpe bus ir tokių as
menų, kurie uždirba nemažai pi
nigų. Bus taipgi tokių, kurių dar
bas anksčiau buvo laikomas lo
bai užtikrintu, bet dabar jau toks 
nėra dėl sparčiai besivystančios 
technologijos ir verslo sąlygų.

Be to, šalia praplėstos droudos, 
naujoj programoj yra keletas svar
bių pakeitimų.

Droudos išmokos dabar yra su

derintos su pajamomis. Jei neten
kate darbo, pradžioje galite gauti 
du trečdalius vidurkinio atlyginimo. 
Vėliau galite gauti iki trijų ket
virtadalių savo atlyginimo, jei tu
rite išlaikomų asmenų. Iki $100 
j savaitę, atskaičius mokesčius. 
Laiko riba — 51 savaitė.

Taip pat galite gauti penkioli
kos savaičių išmokas, jei esate 
priverstas palikti darbą dėl ligos 
arba dėl gimdymo.

Pagal naują nedarbo draudą, 
turėsite teisę gauti droudos išmo
kos žymiai greičiau. Jei praėjusiais 
metais dirbote tiktai astuonias sa
vaites, jau turite teisę gauti drau- 
dos išmokos.

Išmokos yra suderintos ne tik su 
pajamomis, bet ir .su Įmokomis. 
Mažiausią sumą, t. y. dvidešimt 
septynis centus į savaitę, moka 
tie, kurie uždirba $30 į savaitę. 
Didžiausią sumą, t.y. $1.35 j savai
tę, moka tie, kurie uždirba $150

ir daugiau į savaitę. Įmokos dabar 
neapdedamos mokesčiais, bet iš
mokos — taip. Mokesčiai yra 
atskaitomi nuo Jūsų išmokų čekio.

Viską sudėjus, matyti, kad nau
jo nedarbo drauda yra tiek lanksti, 
kiek tik galima.

Žinoma, yra taisyklės.
Tačiau kiekviena taisyklė yra 

paremta sveiku galvojimu, pagal 
laiko aplinkybes ir vietą.

Jei bedarbių skaičius padidėja 
visame krašte arba Jūsų srityje, da
bar galite gauti išmokas ilgesnį 
laiką.

Mes žinome, kai daugiau žmo
nių įieško darbo, reikia daugiau 
laiko jam surasti. Kol jį rosite, rei
kės pinigų.

Iki šiol svarbiausias mūsų dar
bas buvo mokėjimas nedarbo drou
dos išmokų.

Tiesa, tai tebedarome, bet dabar 
galime daugiau padėti Jums rasti

tinkamą kelią, vedantį į kito dar
bo suradimą. Tai net svarbiau nei 
pinigai.

r
Tam reikalui pasamdėm dau

giau tarnautojų ir specialiai pa- 
ruošėm jau turimuosius. Jų parei
ga ištirti Jūsų padėtį bei reikalavi
mus. Ištirti, ar įmanoma tą būklę 
palengvinti.

Pradedant sausio 2 diena, grei
čiausiai Jūs turėsite naują nedarbo 
draudą. Pilną informaciją rosite 
mūsų brošiūroje "Guide to the 
New Unemployment Insurance — 
Information for Employees." Jei no
rite ją gauti, paskambinkite vietinei 
savo nedarbo droudos komisijos 
įstaigai arba jon nueikite.

Ir skaitykite apie visa tai.

The New
Unemployment Insurance
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Nuoširdžiai džiaugiamės, kai į jusiu veikėjų, nežinia iš kur at- 
išeivijos lietuvių literatūrą iteū

gi KULTQRI1VEJE VEIKLOJE
yra dar jaunas. Tokia yra roma
nu “Sudiev, aš išeinu” debiutuo
janti Birutė Kemežaitė. Jos ro
maną išleido “Laisvosios Lietu
vos” knygų leidykla 1971 me
tais. Deja,*  leidykla nė žodeliu 
neprakalbėjo knygos aplanko 
pakraštyje apie autorę. O skai
tytojas nori susipažinti ne tik su 
knyga, bet ir su autoriumi. Kas 
neskaito “Laisvosios Lietuvos”, 
tas nieko negali sužinoti apie au
torę. Tik tame laikraštyje trum
pai parašyta, kad B. Kemežaitė 
yra tremtyje baigusi Spakenber- 
go lietuvių gimnaziją, studijavu
si lituanistiką Pabaltijo univer
sitete Pinneberge, pasireiškusi 
poezijos kūryba, bendradarbia
vusi “Mūsų Kelyje”, “Drauge”, 
“Moteryje”*,  “Laisvojoje Lietu
voje”. Taigi, priklauso jaunes
niajai kartai.

Romano siužetas nukelia skai
tytoją į Lietuvą 1941—1944 me- 
taih. Vaizduoja gimnazistų ir 
studentų pogrindinę veiklą, nu
kreiptą prieš okupantus, dau
giausia prieš vokiečius. Centri
nis personažas yra gimnazistė 
Audronė Gulbinaitė. Veiksmo 
pradžioje ji dar tik 14 metų nai
vi mergaitė, vaikiškai žvelgianti 
į pasaulį. Bet skaudūs įvykiai ją 
greitai subrandina ir padaro at
kaklia kovotąją. Jos tėvą su šei
ma išveža iš Kauno bolševikai 
1941 m. birželio mėnesį. Audro
nė išlieka, nes tuo metu buvo iš
vykusi į kaimą pas pažįstamus 
prie Mituvos. Paskui ją našlaitę 
priglaudžia Kauno vienuolės, 
leidžia mokytis gimnazijoje. Iš 
vienuolyno pasitraukusi šiaip 
taip verčiasi draugių šelpiama. 
Gana greitai įsitraukia į pogrin
džio veiklą. Tai visą siužetą jun
giantis personažas. Pro jos išgy
venimus ir nuotykius autorė ro
do to laikotarpio paveikslą. Tas 
paveikslas, tiesa, nepilnas, bet 
pilnumo ir nereikia, nes atsime
name, kad jis rodomas pro gim
nazistės įspūdžius ir jos gyveni
mo supratimą. Audronės charak
teris turi psichologinio tikrumo.

Kiti ryškesni veikėjai yra Juo
zukas, Audronei pažįstamas dar 
iš pradžios mokyklos laikų, stu
dentas Darius — antinacinės 
spaudos gamintojas ir platinto
jas, klasės draugė kuprelė Regi
na. Šie veikėjai pakankamai in
dividualizuoti, nors ir pilnai ne
išryškinti. O daugybė kitų pasi
rodo kartas nuo karto Audronės 
šviesos rate, bet jie nei ryški
nami. nei jų vaidmuo reikšmin
gas. Vardų vardai, ypač mergai
čių, bet iš kur tie jaunimo atsto
vai ateina, koks jų vaidmuo ro
mane, ir pati autorė nepagalvojo. 
Jokių individualių bruožų jie ne
turi, jokio ryškesnio vaidmens 
įvykiuose neatlieka. Kam jų čia 
tiek daug įvedama? Skaitytojas 
pasijunta lyg svetimame miške, 
mėgina surišti siūlų galus, su
sekti veikėjo vaidmenį romano 
įvykiuose, bet tai padaryti ne
pavyksta.

Romano idėja — patriotinė. 
Jaunimo rezistencinis užsidegi
mas — drąsus, herojiškas. Gal 
daugiau sporadiškas, negu pla
ningai organizuotas. Lyg ir jau
čiama, kad Darius ir Juozukas 
priklauso organizuotam veiki
mui, tačiau Audronė veikia šalia 
organizacijos. Jos keli pavojingi 
žygiai pateisinami jos impulsy
vumu, jaunatvišku pavojų nesu
vokimu.

Anksčiau minėti pagrindiniai 
veikėjai sudaro romano ašį. Pati 
patriotinė idėja, jaunimo užside
gimas priešintis okupantams 
teikia įvykiams gilesnę prasmę. 
Tai teigiamieji veikalo elemen
tai, dėl kurių verta apie šią kny
gą kalbėti.

Romano forma turi daugybę 
trūkumų. Pirmiausia — ta dau
gybė neindividualizuotų, nuo 
tiesioginio romano veiksmo atei-

K « ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

2019 YONGE ST„ Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton)
TeL 487*2147, vakarais 445*8955
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pasaulyje, turinti apie 300 mokiniu

Daug epizodų ir scenų pagrindi*

Pvz., ką bendro turi su centri
niai įvykiais išvyka į Uteną ir 
Svėdasus? Ir tų epizodų veikėjai 
į romano įvykius visai neįjungti. 
Geriausi epizodai, beietristiškai 
atskleisti, yra iš Audronės viešė
jimo Vilkaviškyje. Bet ir ten pa- 
sirodą veikėjai nesurišti su pa
grindiniu veiksmu. Dar iš pažy
mėtinų epizodų reikia paminėti 
senio Vilionio scena su bitėmis, 
jo tragiškas atsiveikinimas su 

ma sodyba.
Silpniausios vietos romane 

yra tie pavojingi nuotykiai. Juos 
galėtume teisinti jaunimo spora- 
diškumu, bet ir tuo atveju reikė
tų gilesnio psichologinio ar bent 
logiško pagrindo. Ypač gyveni
mo tikrove nemotyvuoti yra 
Audronės nuotykiai pafrontėje. 
Tas Juliaus atneštas laiškas, vy
kimas i frontą gelbėti nuo vokie
čių gestapo Dariaus neįtikina 
skaitytojo nei psichologiškai, nei 
tikroviškai.

Romano kompozicija yra cha
otiška, neapvaldyta. Reikėjo ge
ros braukančios rankos, kuri 
trečdalį ar net pusę būtų išbrau
kusi, ištaisiusi, išlyginusi, prie
žastinį ryšį tampriau sumezgusi. 
Stilius — reportažinis, didelių 
meninių vertybių neprasklei- 
džiąs. bet pakankamas. Pasitai
ko viena kita gramatikos ir sin
taksės klaida. Debiutuojančiam 
autoriui kritikas negali būti la
bai griežtas. Tai ir šį kūrinį ver
tindamas. jieškojau pirmiausia 
teigiamybių, jas pabrėžiau. Kū
rinio vertė yra ne tik turinyje, 
bet ir formoje. Be meninės for
mos nėra meno kūrinio. O šiame 
romane forma — su daugybe 
trūkumų.

Birutė Kemežaitė, SUDIEV, Aš 
IŠEINU. Romanas. Viršelis dail. 
A. Rakštelės. Išleido "Laisvosios 
Lietuvos” knygų leidykla Čika
goje 1971 m. 296 psl.. kaina ne
pažymėta.

Ateivių gyvenimo 
iškarpa

Tai esanti tikra istorija apie 
švedą Joseph Hillstrom, su bro
liu atvykusį į Niujorką 1910 m. 
— Nesiseka jam gyvenime. Gal 
nepakankamai stengiasi. Tampa 
bastūnu. Neturėdamas ką veikti, 
susideda su darbininkų unijų or
ganizatoriais. Policijos suima
mas, kaip ir nemažai kitų unijos 
organizatorių. Smarkiai sumuša
mas ir pagaliau apkaltinamas 
žmogžudyte. Pralaimi bylą teis
me ir Utah valstijoje sušaudo
mas. Po mirties jo pavardė ir 
darbai labai pagarsėja, iškyla 
kaip darbininkų organizatorių 
pagrindinis iniciatorius. Dirban
tieji jį gražiai pagerbia.

Joseph Hillstrom (vėliau vadi
nosi Joe Hill) vaidmenį atlieka 
švedas Thommy Berggren. Gi
męs 1937 m. Gotenburg, Švedi
joje. Būdamas 14 metų patraukė 
į užjūrius. 1961 m. vaidino “Par- 
leomor”, 1963 m. — karališka
me Švedijos teatre Stockholme. 
1963 m. pasirodė filme “Reven’s 
End” ir netrukus dar trijuose ki
tuose. 1966 m. laimėjo Švedijos 
“oskarą” už “Heja Roland”. Su 
filmu “Elvira Madigan” tapo ži
nomas tarptautinėje plotmėje.

Filmą “Joe Hill” režisavo Bo 
Widerberg, gimęs Malmo, Šve
dijoje, 1930 m. Jis yra ir rašyto
jas. Kaip filmų režisorius, apdo
vanotas Cannes, Venecijoj, Niu
jorke. Režisavo — “Elvira Madi
gan”, “Adelę ’31” ir kt.

Filmas įdomus, realistinis. Pa
rodo, kokius vargus teko pakelti 
unijų organizatoriams JAV-se. 
Yra įdomių epizodų — linksmų 
ir žiaurių. Geras pagrindinis ar-

Latvių kanklės — kuokles labai panašios į lietuviškąsias. Toronto lietuviai klauso latvaitės I. Lūsės aiškinimų apie 
latvių kankles

Audringas gyvenime, ramus kūryboje
Dailininkas Justinas Vienožinskis stambiame veikale, išleistame Lietuvoje 

1970 m. Lietuvoje išleista knyga 
apie daiL Justiną Vienožinski su jo 
straipsniais spaudoje, laiškais ir ki
tu atsiminimais apie ji. Ta proga ir

Kunigas - poetas Antanas Vie
nažindys (seniau visa jų giminė 
taip vadinosi; rašant dokumen
tus, senelis buvo užrašytas Vie- 
nožinskiu; tokiais ir liko, tik ku
nigą-poetą Antaną kan. J. Tu
mas atitaisė), būdamas Laižuvo
je, pasikvietė pas save ūkininką 
brolį Vincą iš Rytų Augštaitijos. 
Abu nuvažiavo į Tverus pas kan. 
Niūniavą ir supažindino brolį 
svečią su šio klebono seserimi— 
kieto būdo žemaite. Susitiko — 
patiko — vedė. Iš šios poros gi
mė dvylika vaikų. Vieni jų bu
vo labai ramaus būdo, kaip tė
vas, kiti — aršūs, žemaitiškai už
sispyrę, kaip advokatė L. Purė- 
nienė ir penktasis vaikas Justi
nas, gimęs 1886 m. Paskutinysis 
sūnus Vytautas pasielgė kaip ro
mantiškasis Romeo. Mat, kai jo 
mylimai merginai tėvai neleido 
už jo tekėti, ta nusinuodijo. O 
Vytautas, užuot atsisveikinęs su 
vargše mylimąja, prie jos karsto 
įleido kulką sau į galvą.

Maištinga jaunystė
Justinas mokėsi Mintaujos 

gimnazijoje. Iš penktos klasės 
buvo pašalintas, nes apkaltino 
vieną mokinį šnipinėjimu moky
tojams. Tada nuvyko jis į Mask
vą pas seserį ir ten 1905 m. bai
gė gimnaziją. Tų metų rudenį, 
dar jam esant pas tėvus, Lietu
voje žmonės pradėjo šiauštis 
prieš rusus. Tada jis su seserim 
Liuda, nuvykęs į valsčių, sudras
kė caro paveikslą. Jie buvo su
imti. Justinas tvirtino vienas tai 
padaręs. Dėlto sesuo buvo ištei
sinta, o jis atsėdėjo beveik tre
jus metus kalėjime. Paleistas, 
kaip nepatikimas, Rusijoje ne
begalėjo studijuoti. Slaptai nu
vyko į Krokuvą (tada Austro- 
Vengrijoje) ir įstojo į dailės aka
demiją, kurią baigė 1914 m. Dar 
būdamas studentu, apkeliavo žy
miuosius Europos meno centrus. 
Karo metus praleido tėvų ūky
je. Po 1918 m. mokytojavo bei 
direktoriavo Rokiškio ir Zarasų 
gimnazijose. Bandė steigti mo- 

tįstas; taip pat pažymėtini: vagi
šius vaikas, turtinga moteris, 
ūkininkė, kalėjimo prižiūrėto
jas.

JAV filmą pagamino “Para
mount” studija*.  Jo ilgumas — 
118 minučių. Spalvotas. Gražiai 
pagrindinę dainą dainuoja Joan 
Baez. Beržas

DAIL. DAGYS

kytojams paišybos kursus Vil
niuje, bet, Želigovskiui jį okupa
vus, persikėlė į Kauną. Čia 1920 
m. rudenį įsteigė minėtus kur
sus ir juosė dirbo su tikru vie- 
nožinskišku atkaklumu. Netru
kus tuos kursus pertvarkė į me
no mokyklą. Su studentais jis 
užėmė vieno rusų statyto forto 
aikštę, aptvėrė geležine tvora ir 
pradėjo patys kasti griovius, dė
ti plytas. Kilo didžiausias triukš
mas švietimo ir karo ministeri
jose bei miesto savivaldybėje. 
Vienožinskis betgi laimėjo, nes 
nelaukė leidimų, bet dirbo. Kai 
vėliau bestatydamas ne laikinį 
namelį, o rūmus perviršijo są
matą. ministeris pagrasino teis
mu. Pagalbon jis šaukėsi patį 
prezidentą A. Stulginskį. Ir vėl 
laimėjo. Taip, per triukšmą, per 
varstymą ministerijų durų jis 
pastalė meno mokyklai rūmus, 
viskuo ja aprūpino ir jai vado
vavo.

Kelias žemyn
Kaip ten buvo, nežinau, bet 

1925 m. švietimo ministeris dr. 
L. Bistras kažką planavo meno 
srityje. O Vienožinskis, aštrus 
kirvis, tada buvo Čiurlionio ga
lerijos tarybos pirmininku. Su 
visa taryba jis parašė aštrų 
straipsnį prieš švietimo minis
ter! ir atidavė opozicijos spaudai 
— “Lietuvos Žinioms”. Jų re
daktorius pridėjo dar savo smar
kias antraštes ir ... padarė meš
kos patarnavimą. Ministeris 
Bistras užsirūstino ir atėmė iš 
Vienožinskio direktoriavimą — 
paliko dėstytoju.

Daug žiną žmonės kalbėjo: jei 
Vienožinskis būtų nuėjęs pas 
minister), pasiaiškinęs ir atsi
prašęs, viskas būtų išsilyginę. 
Bet kur tau! Ne Vienožinskiui 
nusilenkti.

Nepatartini patarimai
Vienožinskis ne tik pats nie

kam nesilenkė, darbais, raštais, 
žodžiais ir kietu kumščiu kovojo, 
bet ir kitiem taip daryti patarda
vo. Antai, jaunam, paguodos 
j ieškančiam draugui 1914 m. 
laiške rašė: “Sunku vesti gyve
nime kovą, nedarant mažiausio 
kompromiso su sielos tyrumu,— 
visiškas altruizmas galimas tik 
linkui prakilnios gamtos, žmo
nių gi tarpe norėdamas gyventi 
turi vesti brutalią kovą. Dauge
lis gerbia tik tada, kuomet snu
kį apdaužai” (231 p.).

Bet lazda turi du galu. Vieno- 
žiniskiui antruoju turbūt niekas 

neužvožė, nes fiziškai jis buvo 
gana stambus ir tvirtas, o grupė 
prieš jį niekad negalėjo susida
ryti. Juk jis savo organizacine 
veikla buvo daug nusipelnęs, 
daug kam autoritetas, augštose 
sferose benardanti asmenybė. 
Jei kas jam nors žodeliu pasi
priešindavo, jei į jo pakaušį su
byrėdavo gėlių vaza — niekas 
nešokdavo jo “mokyti” — nu
kentėjęs nenorėdavo pasišalinti 
iš jo pavėsio.

Trumpa prošvaistė
Atėjo atmintini 1926 metai. 

Jie visiems — seniems ir jau
niems — būtinai atmintini, nes 
Lietuvos istorijoje labai svar
būs. Tais metais Lietuvos gyven
tojai turėjo tris skirtingas vy
riausybes. Juos pradėjo krikš
čionių demokratų blokas, antrą 
jų pusę tęsė kairysis sparnas, o 
juos pabaigė karininkų įvykdy
tas persversmas. Šioje ir*  kitose 
knygose kartais rašoma, kad tai 
įvyko 1925 ar 1927 m.

Seime esant kairiojo sparno 
daugumai ir švietimo ministeriu 
tapus prof. V. Čepinskiui, J. Vie- 
nožinskiui buvo pavesta organi
zuoti meno departamentą ir jam 
vadovauti. Atrodė, likimas jam 
vėl nusišypsos. Deja ... Vieno
žinskis norėjo turėti meno tary
bą rinktų asmenų — teatralų, 
muzikų, dailininkų ir kt. Atitin
kamų įstaigų bei mokyklų (spe
cialių) direktoriai, pasišiaušė ir 
įrodinėjo, kad jie turi-sudaryti 
tą tarybą, o ne kokie tai rinkti
niai. Taigi, darbas nesisekė. Pra
sidėjo direktorių žygiai pas mi
nister!, o spaudoje kilę ginčai 
bei šmeižtai murkdė Vienožins- 
kį. Žinoma, šis irgi netylėjo — 
sugebėjo rašyti. Jam nenorėda
mi pasiduoti, teatralai pasikvie
tė plunksnos meisterį prof. B. 
Sruogą, kuris P. Sadukonio pa
varde šveitė meno tarybos di
rektoriaus kailį. Norėdami pa
šaudyti į tą direktorių dar iš di
desnių patrankų, teatralai susi
rado asmenį, kuris rašė slaviška 
Lubickio pavarde.

Prasidėjus A. Smetonos vieš
patavimui, Vienožinskis pajuto 
skirtumą tarp savo planų ir vy
riausybės. Netrukus iš tų parei
gu pasitraukė, o meno departa
mentas irgi dingo. (Bus daugiau)

• “Geriau savame krašte iš 
bato vandenį gerti nei svetima
me — medų iš auksinės taurės” 

(Iš suomių epo “Kalevala”).

LIETUVOS GYDYTOJŲ SĄJUN
GOS pagalbinis moterų vienetas Či
kagos M. K. Čiurlionio galerijoje lap
kričio 13-21 d. d. surengė iš Pary
žiaus atvykusio dail. Vytauto Kasiu
lio darbų parodą. Šiandien dail. V. 
Kasiulis yra susilaukęs plataus pri
pažinimo ir turi savo galeriją Pary
žiuje, bet pokario metais jam teko 
patirti nemaža vargo — dirbo nakti
niu sargu radijo parduotuvėje, gau
damas tik vieną franką už naktį. 
"Drauge” paskelbtame pasikalbėjime 
jis konstatuoja: “Už tuos pinigus ga
lėjau nusipirkti kelias sūdytas silku
tes ir gabalą duonos. Atsigerti visada 
eidavau prie Senos upės, kur po vie
nu tiltu bėgo šaltinio vanduo...” 
Tais laikais jis net kambario neturė
jo ir dienas praleisdavo Paryžiaus 
gatvėse. Paklaustas apie lietuviškojo 
meno specifinius bruožus, dail. V. 
Kasiulis atsakė: “Kiekvienam žmogui 
brangiausias pasaulyje dalykas yra 
jo tėvai, jo tikyba, to tėvynė, jo kal
ba ir visa, kas rišasi su jo kraštu. 
Lietuvišką meną apibūdinti yra labai 
sunku. Vien tik iš prijuostės rašto ar 
Smūtkelio dar sunku pasakyti, kas 
yra daugiau ar mažiau lietuviška. 
Lietuva taip dažnai buvo kitų tautų 
Įtakose, todėl daug svetimų Įtakų 
galime rasti ir mene. Lietuvišką kal
bą švarinti yra didelis ir sunkus dar
bas, o dar didesnis darbas išskirti 
lietuvišką meną, čia ne tik mokslas, 
bet ir jausmas turi daug svarbos. Di
deli darbą dirba Lietuvoje tie, kurie 
renka liaudies meną, leidžia knygas 
ir rašo mokslinius darbus apie lietu
višką liaudies meną. Kalbėti apie 
specifinius lietuviškuosius bruožus 
mene dar yra per anksti ir čia. ir 
Lietuvoje. Yra daug mėginimų, bet 
mums sunku, nes mes patys kilę iš 
liaudies ir mažai kuris nėra kaime 
gyvulių ganęs arba bent “kiaulytę 
mušęs”. Per greitai “ponais” tapę ir 
per vėlai supratę, kad liaudies me
nas yra brangus, mes vienas ar kitas 
kažką bandome, bet net ir prilygti 
negalime mūsų liaudies menui. Gal 
būt. ir liksime kaip tie negrai, kurie 
patys liko liaudies meno stadijoje, 
o kitų tautų žmonės pasinaudojo jų 
šalies meno turtais.”

VAZNELIŲ KRAUTUVĖS PA
STATE Čikagoje, 2501 W. 71 St, pir
mą parodą surengė neseniai įsistei
gusi Lietuvių Moterų Dailininkių 
Draugija. Jos valdybą sudaro: pirm, 
dail. Vanda Balukienė, vicepirminin
kė spaudos reikalams dail. Zita So- 
daitienė, sekr. dail. Aldona Labokie- 
nė, ryšininkė su studijuojančiomis 
meną dail. Dalia Aleknienė ir ižd. 
dail. M. Ambrozaitienė. Draugijos 
tikslas — jungti Čikagoje bei už jos 
ribų gyvenančias dailininkes, kurių 
dalis dėl šeimyninių rūpesčiu jau 
spėjo atitrūkti nuo kūrybinio darbo, 
rūpintis studijuojančiomis meną, da
lyvauti amerikiečių parodose ir reng
ti savo parodas. Atidarytoj pirmojoj 
parodoj dalyvauja 14 dailininkių su 
aliejine tapyba, akrilika, akvarele, 
tempera, ofortu, kolažu, medžio rai
žiniais ir audiniais. Paroda truks iki 
N. Metų ir bus papildyta kitų daili
ninkių įsijungimu.

GYDYTOJU KORPORACIJA “Fra- 
ternitas Lituanica” JAV rytinio pa
kraščio narių suvažiavimas Niujorke 
nutarė skirti $1.000 premiją konkur
siniam meno veikalui patriotine te
ma. Pasiūlymus paruoš šiam reikalui 
sudaryta speciali gydytojų komisija 
— Vladas Ingelevičius, Vaclovas Pa- 
prockas ir Vytautas Damijonaitis.

SERIJOS “KRIKŠČIONIS GYVE
NIME” knygos dabar jau spausdina
mos Čikagoje, “Draugo” spaustuvėje. 
J. Kapočiui susiaurinius darbą dėl 
Lietuvių Enciklopedijos anglų kalba 
leidimo, šios serijos spausdinimu, 
platinimu ir administravimu rūpina
si Lietuvių Katalikų Spaudos Drau
gija Čikagoje. Visais serijos “Krikš
čionis gyvenime” išleistų knygų už
sakymo, atsiskaitymo ir skolų grąži
nimo reikalais kreiptis šiuo adresu: 
“Krikščionis gyvenime”, 4545 West 
63rd St.. Chicago, Ill. 60629, USA.

ČIKAGOS M. K. ČIURLIONIO 
GALERIJOJE originalią šiaudinukų 
parodą surengė Uršulė Lukoševičiūtė- 
Astrienė. Visi jos paveikslai yra su
kurti iš priklijuotų išlygintų šiaude
lių. Net ir figūrinei kūrybai ji nau
doja šiaudus, neūžmiršdama tautinių 
motyvų — koplytėlių, kryžių. Gedimi
no stulpų, tautinių juostų, Gedimino 
pilies. Vyčio. Parodoje taipgi buvo iš
statyta keliadešimt margučių ir dvi 
kalėdinės eglutės. Jau Lietuvoje U. 
Lukoševičiūtė-Astrienė iš šiaudų py
nė skrybėles ir kūrė ornamentus, bet 
plačiau šioje meno srityje pradėjo 
reikštis nuo 1956 m. Ji yra gavusi 
kvietimą surengti savo darbų paro
das Klevelande, Detroite ir Balzeko 
lietuvių kultūros muzėjuje Čikagoje.

XAVIER KOLEGIJA Čikagoje šį 
sezoną rengia šešis koncertus. Gruo
džio 1 d. įvyksiančiame koncerte da
lyvaus trys lietuviai dainininkai — 
sopranas Dana Stankaitytė. tenoras 
Stasys Baras ir bosas Jonas Vaznelis.

ADELAIDĖS LIETUVIU TEAT 
RAS “Vaidila” Australijos lietuviams 
ruošia dvi premjeras. A. Rūko “Vie
no kiemo gyventojus” režisuoja J. 
Venslovavičius, A. Kairio "Šviesą, 
kuri įsižiebė” — J. Neverauskas. Rež. 
J. Venslovavičius taip pat planuoja 
statyti ir J. Griniaus dramą "Stella 
Maris”.

DAIL. ROMO VIESULO grafikos 
darbų paroda buvo surengta Kroku
voje. Ta proga jis lankėsi Lenkijoje. 
Dail. R. Viesulas dėsto meną Romoj.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
GRAFIKOS DARBU PARODĄ Pa

nevėžio dramos teatro pastate suren
gė dail. Algimantas Švažas. Vilniaus 
dailės institutą baigęs 1966 m. Pa
grindinė vieta šioj parodoj tenka 
14 medžio raižinių ciklui “Žemaičių 
Užgavėnės”, penkiom kartono graviū
rom “Tadas Blinda”, 20 raižinių cik
lui “Mediniai stebuklai” K. Borutos 
romano motyvais ir mišria technika 
atliktam keliasdešimt darbų ciklui 
“Lietuva”. Apie jo kūrybą “Litera
tūra ir Menas” rašo: “A. Švažo gra
fikai būdingas etnografinis kolori
tas; minkštame, tarytum litografinia- 
me fone jis raižo tamsias plokštumi
nes figūras, daiktus, peizažo deta
les. Iš pirmo žvilgsnio estampų figū
ros atrodo lyg grubokos, laužytų li
nijų, bet ar tai neprimena mūsų 
liaudies skulptūros ištakų, jos sta
tiškos, dažnai kampuotos, apibend
rintos meninės formos? Dailininkas 
dirba ksilografijos technika, raižo 
kartone, jam nesvetimos ir kitos 
technikos...”

VARGONŲ MUZIKOS koncertus 
Kaune ir Vilniuje davė šveicaras var
gonininkas ir kompozitorius Guy Bo- 
vet. Vilniuje įvyko premjera jo nau
jausio kūrinio — II vargonų koncer
to su orkestru, kurį atliko Leopoldas 
Digrys ir J. Domarko diriguojamas 
Vilniaus filaharmonijos orkestras. 
Šveicaras G. Bovet šį savo kūrinį yra 
dedikavęs vargonų virtuozui L. Dig- 
riui. Susipažinęs su L. Digriu Len
kijoje ir Šveicarijoje, G. Bovet jį lai
ko vienu geriausių dabartinių vargo
nininkų Europoje.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
dėstytoja Aldona Kisielienė, sopra
nas, tobulinasi Sofijos operoje pas 
žymųjį bulgarų dainininką prof. 
Christo Brimbarovą. Vilnietė dainin- 
kė ruošia G. F. Handelio kantatą 
“Salve, Regina”, R. Schumanno dai
nų ciklą “Moters gyvenimas ir mei
lė”, G. Verdi operos “Traviata” Vio
letos arijas.

PROF. STASYS USINSKAS Vil
niaus dailės parodų rūmuose sutelkė 
beveik 500 savo kūrinių — scenovaiz
džių eskizų, tapybos darbų ir vitražų. 
Parodos rodiniai suskirstyti į šias jo 
puoselėtas skirtingas dailės šakas. Jų 
tarpe yra vitražas “Kristijonas Done
laitis”.

VILNIAUS PEDAGOGINIS INS
TITUTAS kasmet rengia “Literatūri
nio rudens”, konkursą savo litera
tams. Vertintojų komisija — poetas 
M. Martinaitis, prof. V. Zaborskai- 
tė, docentai D. Judelevičius ir N. 
Veisaitė I premiją paskyrė lietuvių 
kalbos ir literatūros fakulteto antra
kursei N. Lietuvninkaitei. Jos kole
ga A. Pakėnas laimėjo II premiją, 
istorikai M. Glinskis ir A. Eidintas 
— III.

“VAGOS” LEIDYKLA VILNIUJE 
ruošiasi išleisti literatūros istoriko, 
tautosakininko ir etnografo Liudviko 
Adomo Jucevičiaus (1813—1846) vei
kalą “Biografinės ir literatūrinės ži
nios apie mokytus žemaičius”. 1959 
m. buvo išleisti L. A. Jucevičiaus 
raštai viehu tomu, bet tada nepa
vyko surasti minėto veikalo origina
lo ir 1919 m. telšiečio M. Bemštei- 
no padaryto nuorašo. Pastarasis prieš 
kelerius metus buvo aptiktas Lie
tuvos istorijos archyve Vilniuje, o 
originalas dabar buvo surastas Len
kijos valstybinės bibliotekos rinki
niuose. Jam trūksta viršelio ir ke
turių lapų, kurių du pavyko rasti 
Varšuvos centriniame senųjų aktų 
archyve saugomuose I. Skimborovi- 
čiaus rinkiniuose. 1840 m. baigtose 
rašyti “Biografinėse ir literatūri
nėse žiniose apie mokytus žemai
čius” yra 186 biografijos asmenų, 
dirbusių kultūrinį darbą Žemaitijo
je. Nevisi jie yra žemaičiai, bet 
juos jungia darbas Žemaitijoje. Iš 
jų minėtini: lietuvių kalbos puoselė
tojai M. Daukša, K. Sirvydas, rašyto
jai ir poetai D. Poška, A. Stanevi
čius. vysk. M. Valančius, kun. A. 
Strazdas, gamtininkas J. Pabrėža, 
matematikas P. Norvaiša, istorikas 
M. Strijkovskis, Lietuvos etmonas 
J. K. Chodkevičius, Upytės karuža J. 
Karpis. Sąrašą papildo Žemaitijos 
žymesnių mokytojų, literatų, pa
mokslininkų, praeities mylėtojų ir 
senienų jieškotojų biografijos. Nors
L. A. Jucevičiaus surinkti duomenys 
nėra pilni ir turi netikslumų, jo vei
kalą tenka laikyti pirmuoju mūsų 
raštijos, švietimo bei kultūros isto
rijos bibliografiniu žodynu, kuris ir 
šiandien nėra praradęs savo vertės.

KĖDAINIAI SEKANČIAIS ME
TAIS švęs savo 600 metų jubilėjų. 
šiai sukakčiai specialų trijų dalių 
filmą “Kėdainiams 600 metų” kuria 
mėgėjiška kėdainiečių kino studija 
“Banga”, kuri 1972 m. minės savo 
veiklos dešimtmetį. Naujasis filmas 
atskleis Kėdainių praeitį nuo XVI 
iki XX šimtmečio. “Bangos” filmas 
"Te visad šviečia saulė” yra laimėjęs 
sidabro medalį Čekoslovakijos Karlo
vy Varų festivalyje, o “Rankena be 
durų” buvo pripažinta geriausiu 1970 
m. mėgėjišku filmu Lietuvoje.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGOS neseniai įsteigtas Kauno 
skyrius susipažino su savo narių nau
jausiais kūriniais. Kauno muzikinio 
teatro sol. T. Chmieliauskaitė ir Vil
niaus filharmonijos sol. S. Rubinovas 
atliko Alg. Kubiliaus vokalinį ciklą 
“Lašai” ir keletą V. Kuprevičiaus 
dainų. Solistams akompanavo kon
certmeisterė pianistė U Richterytė.

V. Kst
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BLOOR — HIGH PARK, tributis 
(triplex), 14 metų senumo, du 
butai po 3 miegamuosius ir vienas 
butas 2 miegamųjų. Garažai. Van
deniu šildomas. Prašoma kaina 
$59,900.
BLOOR — RUNNEMEDE, $3,900 
įmokėti, 7 kambarių, atskiras, 
mūrinis namas su garažu ir įva
žiavimu. Vandeniu - alyva šildo
mas. Galima tuojau užimti. Prašo: 
ma kaina $26,900.
BABY POINT, $20,900 prašoma 
kaina. Atskiras, mūrinis 5 kamba
rių namukas su garažu ir įvažiavi
mu. Nauji šildymo įrengimai. Sa
vininkas keliasi iš miesto.
JANE — BLOOR, dvibutis (dup
lex, atskiras mūrinis pastatas. 
Abu butai po du miegamuosius. 
Privatus įvažiavimas ir du mūri
niai garažai. Arti visų patogumų. 
Reikėtų bent $14,000 įmokėti.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

ISLINGTON — BLOOR, $29,500 
prašoma kaina. 5-ių kambarių 
mūrinis vieno augšto namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. 
$5,000 įmokėti. Arti požeminio.
SWANSEA, $28,900 prašoma kai
na. Atskiras, mūrinis, 5-ių kam
barių, vieno augšto namas. Visai 
arti Bloor gatvės. Vandeniu — 
alyva šildomas. Tuojau galima 
užimti.
SCARLETT RD. $6,900 įmokėti, 
vieno augšto, 3-jų miegamųjų, 
mūrinis namas. Dvigubas garažas 
ir privatus įvažiavimas. Moderniai 
įrengti du kambariai rūsyje. Tuo
jau galima užimti.
BLOOR — KENNEDY, $10,000 
įmokėti, 8-ių kambarių, dviejų 
augštų, atskiras, mūrinis namas 
su garažu ir privačiu įvažiavimu. 
Viena atvira skola. Dideli kamba
riai.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

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

10-3
10-3

Kasos valandos
Pirmad. 
Antrad.
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad....... 10-3

ir 4.30-7
Penktad. .’.....10-3

ir 4.30 - 8
Šeštad. ......... 9-12
Sekmad...... 9.30 -1

UŽ 
už 
už 
už

term, indėlius 2 metam......7 %
term, indėlius 1 metam..... 6^2%
taupomąsias s-tas (savings) 6% 
depozitus-čekių s-tas........ 5V2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 ..8Pi% 
nekiln. turto — iki $30.000... 814%

Nemokama* visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 

ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimu* už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

“Rugged Lithuanian”, pakviestas su
organizuoti ledo ritulio komandą Wi- 
nipege naujai steigiamai pasaulio le
do ritulio lygai. Buvęs torontietis 
ir dabar gyvenantis Vankuveryje yra 
buvęs aktyvus amerikietiško futbolo 
žaidėjas. Jis taip pat yra pasižymėjęs 
kaip sporto organizatorius — suor- 
ganizavo Vankuverio futbolo koman
dą, pertvarkė Edmontono komandą, 
buvo Vankuverio ledo ritulio koman
dos generaliniu vedėju. Prieš 20 me
tų torontiškiai broliai Annis ir Frank 
Stukus buvo žinomi Toronto futbolo 
žaidėjai. Ir dabar jiems dar priklau
so broliškomis jėgomis pasiektas re
kordas.

SPORTAS LIETUVOJ
Lietuvos moksleivių krepšinio rink

tinės žaidė draugiškas rungtynes su 
Maskvos moksleivių rinktinėmis. Mer
gaitės pirmąsias rungtynes su Mask
va baigė 48:48, tačiau laimėjo antrą
sias 65:61. Berniukų komanda laimė
jo abu susitikimus 91:77 ir 76:54. Tos 
pačios rinktinės žaidė Rygos turnyre. 
Mergaitės įveikė visas priešininkes 
ir tapo turnyro nugalėtojomis. Ber
niukai nugalėjo estus 96:69 ir gruzi
nus 71:49, tačiau pralaimėjo lat
viams 67:72. Jiems atiteko antra 
vieta.

Rygoje Įvyko Pabaltijo ir Gudijos 
moterų krepšinio turnyras, kuriame 
Vilniaus kibirkšties komanda laimė
jo antrą vietą. Ji nugalėjo Talino 
komandą 79:43 ir Minską 65:48, ta
čiau pralaimėjo Rygai 61:48.

Afrikoje viešintys Kauno Žalgirio 
krepšininkai Malio sostinėje Bamake 
nugalėjo vietinę rinktinę 67:42.

Asta Giedraitytė kartu su Sov. Są
jungos stalo teniso rinktine žaidė 
Prancūzijos atvirose stalo teniso pir
menybėse. Mišriame dvejete Giedrai
tytė laimėjo III vietą. Moterų ko
mandiniame žaidime Giedraitytė su 
savo partnere baigmėje pralaimėjo 
Kinijai ir liko II vietoje.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis susirinkimas numatomas 

sausio mėn.
R. Saplys sėkmingai žaidžia krep

šinį St. Michael’s mokykloje. Jis yra 
vienas iškilesnių žaidėjų jaunių ko
mandoje.

Krepšinio komandų skaičius gausė
ja. Vyrų komanda žaidžia Etobicoke 
lygoje ir jau laimėjo dvejas rungty
nes. Komandai vadovauja A. Juozai- 

. tis. Jaunių komanda žais B-C lygoje 
ir jai vadovaus V. Staškevičius. Ber
niukai iki 16 m. žais CYO lygoje. 
Šiai komandai vadovaus R. Saplys. 
Toje pačioje lygoje berniukams iki 
14 m. vadovaus E. Nacevičius. Iki 12 
m. berniukams CYO lygos komandai 
vadovaus O. Radzevičienė. J. Na-

mer-cevičius pakviestas prižiūrėti 
gaičių (2) komandas. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Sį šeštadienį, lapkričio 27 d., 7 v. 

v., parapijos auditorijoj — klubo pa
rengimas.

S. Amerikos baltiečių ir lietuvių 
plaukimo pirmenybės įvyks gruodžio 
11 d. Klevelande. Aušros klubas, jau 
keletą kartų šių pirmenybių čempi- 
jonas, irgi dalyvaus. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis į sekcijos pirm. S. 
Kėkštą 233-1372.

P. Klevinas ir B. Plučaitė yra pa
kviesti dalyvauti ir atstovauti Onta
rio provincijai stalo teniso turnyre 
H o b o Hali, Detroite, gruodžio 4 
ir 5 d.

Ontario moterų lygoj mūsų koman
da laimėjo prieš J. Thompson 31:10. 
Žaidė: M. Breen-Romanovaitė 6, I. 
Moynes-Romanovaitė 6, R. Breen- 
Birštonaitė 6, D. Klimaitė 6, J. Si
monaitytė 4, R. Radžiūnaitė 3 ir J. 
Brovard.

CYO lygoj mergaitės sužaidė ly
giom su St. John 10:10. Žaidė: R. 
Gustainytė, R. Callughan 5, T. Bush 
3, L. Radžiūnaitė, D. Miniotaitė, R. 
Kulnytė ir D. Hunter.

Patys mažiausi krepšininkai CYO 
lygoj be jokio vargo nugalėjo Wood
green 54:7. Žaidė L. Rautinšas 30, 
J. Skrupskas 8, A. Sodonis 5, V. 
Plučas 4, R. Punkris 4, J. Stočkus 4, 
R. Arlauskas. Treneris — K. Grigai
tis.

J. Klevinas, stalo teniso sekcijos 
vadovas, duos pamokas norintiems iš
mokti stalo teniso žaidimą. Pirma pa
moka bus gruodžio 2 d., 6 v.v. par. 
salėj. Suinteresuoti kviečiami ateiti.

Krepšinio treniruotės — įprasta 
tvarka. Nauji žaidėjai gali betkada 
pradėti žaisti, prisistatydami trene
riams treniruočių metu.

REALTOR
1072 Bloor St W. Tel. 534-9286
PACIFIC AVE. — HUMBERSIDE. Tik $3.000 įmokėti už mūrinį 8 
kambarių namą. Dvi virtuvės, 4 kambariai pirmame augšte, privatus 
įvažiavimas, dvigubas garažas. Gera vieta nuomojimui; parduodamas 
su baldais. Prašo $29.500.
“"'EROSE AVĖ. — MIMICO. Dirbantiems vakarų Toronte, 9 kam
barių atskiras namas, du ekstra kambariai rūsyje, 3 virtuvės ir 3 
prausyklos. Vandeniu-alyva šildomas, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu. Idealus dviejų šeimų namas, nes viskas įrengta atskirai, 
įmokėti tik $5.000 ir viena atvira skola 10-čiai metų išsimokėti.
HAVELOCK ST. — DUFFERIN PARK. Arti Prisikėlimo bažnyčios 
ir Lietuvių Vaikų Namų. 9 didelių kambarių mūrinis namas. Viskas 
įrengta patogiam nuomojimui ir parduodamas su visais baldais. įmo
kėti apie $6,000. .
BLOOR W. — OAKMOUNT RD. Prie pat Bloor gatves, didelių apar
tamentų ir požeminio susisiekimo bei parko, gražus 9 didelių kam
barių namas. Tinkamas gydytojui, dantų gydytojui ar kitokiam pro- 
fesijonalui. Namas be skolų. .
JANE — ANNETTE. Naujesnės statybos, šešių butų (sixplex) namas 
Viskas išnuomota. Didelės pajamos. Įmokėti $15,000, prašo apie 
$78,000. Vertas dėmesio pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534 - 9286 — namų: 537 - 2869

W TORONTO^
1.1 m:

Gausių dalyvių susilaukė “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntų skau
tų tėvų komiteto lapkričio 20 d. 
Prisikėlimo par. salėj surengtas 
šokių vakaras. Rengėjams te
ko parūpinti net keletą papildo
mų stalų. Programą atliko sol. 
V. Verikaitis, padainavęs Ba
šinsko, Gaubo, Šimkaus, Klovos, 
Tosti dainų ir Planquette opere
tės “Kornevilio varpai” Gaspa
ro ariją. Akompanavo jaunasis 
pianistas J. Govėdas. Dalyvių 
buvo ne tik iš Toronto, bet ir iš 
kitų Ontario vietovių.

Ateitininkų žinios
Jaun. berniukų ir mergaičių «usi- 

rinkimai įvyks sekmadienį, lapkričio 
28 d., 2 v.p.p. Mergaičių susirinkimai 
bus L. V. Namuose, berniukų — atei
tininkų kambaryję. Kviečiame įsi
jungti daugiau berniukų nuo 1 iki 8 
skyriaus. Visiems mokslo meta m s 
paruošta įdomi programa. Jaun. ber
niukus globoja Vyt. Birieta, padeda
mas studentų. Visų jaun. mergaičių 
globėja yra p. Stravinskienė, o atski
riem būreliam vadovauja 6 skyr. 
moksleivės. Vyr. moksleivių kuopos 
globėjai yra K. Manglicas ir sės. Ig
ne. Sės. Igne taip pat koordinuoja 
studentų draugovės veiklą.

Gimnazistam ir studentam reko
lekcijos įvyks Marylake vienuolyne 
gruodžio 4 ir 5 d., kartu su vyrų re
kolekcijomis. Kiekvienais metais 
vykdavo būrys berniukų. Šiais me
tais priimamos ir mergaitės. Norima 
sudaryti nedidelę, apie 15-20 asmenų 
grupę, nejaunesnių kaip 15 metų. 
Jiems bus visiškai atskiros konfe
rencijos ir pasikalbėjimai. Registruo
ja ir smulkesnes informacijas teikia 
V. Kolyčius. Prašoma registruotis iš 
anksto, nes reikia žinoti važiuojan
čių skaičių.

Tėvų komiteto metinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, lapkričio 28 
d., tuoj po 10 v. Mišių, ateitininkų 
kambaryje. Visi tėvai turėtų jausti 
pareigą tame susirinkime dalyvauti.

Skautų veikla
• Toronto skautininkių ramovės 

sueigoje pas s. G. Valiūnienę ramo
vės pirm. s. M. Vasiliauskienė pada
rė pranešimą apie Klevelande įvy
kusį LS Seserijos vadovių sąskrydį. 
Numatytas vyr. skaučių ir sk.-vyčių 
suvažiavimas gegužės mėn.

• “Šatrijos” tunto ruošiamos tra
dicinės Kūčios bus gruodžio 19 d., 
4 v.p.p., Prisikėlimo salėje.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
dr-vės raginamos paskubėti su mo
kesčių rinkimu. Būtų gera, kad tėvai 
savo vaikams pratęstų “Sk. Aido” 
prenumeratas 1972 m.

• Mindaugo dr-vės sueiga — lap
kričio 29 d., 7 v.v., naujuose Lietu
vių Namuose.

• Lietuvos kariuomenės šventės 
proga lapkričio 28, sekmadienį, pa
maldose Prisikėlimo bažnyčioje 11.15 
v.r. dalyvauja “Šatrijos” ir “Ramby
no” tuntų vėliavos. Skautai-tės yra 
raginami dalyvauti pamaldose ir vie
šame minėjime 4 v.p.p. Prisikėlimo 
salėje.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tėvų k-to suruoštas bazaras-balius 
lapkričio 20 d. praėjo su pasisekimu. 
K-tas dėkoja visiems dirbusiems, atsi
lankiusiems ar kaip kitaip parėmu- 
siems šį parengimą. C. S.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario Ir Toronto Beal Estate Boards naiys.

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
BLOOR — RUNNYMEDE, apie $7.000 įmokėti, atskiras 7 didelių 
kambarių namas, kvadratinis planas, 2 modernios virtuvės, garažas su 
šoniniu įvažiavimu.
NETOLI JANE GATVES, apie $7.000 įmokėti, gražus 6 didelių kam
barių atskiras namas, pilnai užbaigti 3 kambariai rūsyje su baru ir 
atskiru išėjimu į kiemą, 2 modernios 4 dalių prausyklos, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didžiulis gražus beveik vieno akro sklypas su 
įvairiais medžiais, kuris siekia parką; viena atvira skola 10-čiai metų. 
Kas mėgstate paukščių muziką, paskambinkite!
TRIBUTIS, 17 kambarių, maždaug 10 metų senumo, gražūs, erdvūs 
butai su balkonais; apie $20.000 įmokėti, viskas išnuomota.
BLLOR WEST, apie $15.000 įmokėti, krautuvė ir 2 butai, įvažiavimas 
su dvigubu garažu, puiki vieta, tinka betkokiam verslui; viena atvira 
skola 10-čiai metų.
PALIKIMAS—INDIAN RD. — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, šiurkš
čių plytų, 6 kambarių, atskiras platus namus, garažas su šoniniu įva
žiavimu, geros — stiprios statybos, reikalingas nedidelio, vidutinio 
remonto; tuoj galima užimti.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)

Al. Garbenis, arba Pr. Kerberis,
namų tel. H U 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- F) A n A JI4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HmIvA/VIZA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5V2% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6V1% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

-IMA

8% už asm. paskolas

8%% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. 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

AUTOMAŠINŲ PARENGIMAS ŽIEMAI, pagrindinis patik
rinimas ir sutaisymas, greitas ir sgžiningas patarnavimas. 

Bloor Autorite Garage (tarp Dundas ir College) 
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

Didžiausios ir gražiausios EUROP1ETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
krautuvės. Nepaprastos kokybės gaminiai. Didžiausias pasirinkimas. 
Konkurencinės kainos.

=“ tip-top M EATS
kas savaitę ■ DELICATESSEN
1727 BLOOR ST. WEST (pneš Keele požeminio stotį)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL 

Sheppord Ave. (Don Valley Parkway) 
ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Fel. 535-1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS f NAMUS

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL LE 1-1161

NOTTA WASAGA (upė ir 26 kelias), 8 kambarių per du augštus mūri
nis namas ir du akrai žemės. Prašoma kaina $12,000.
SWANSEA, $12,000 {mokėti mūrinis atskiras 3 butų (triplex) namas 
po du miegamuosius. 16 metų senumo.
BLOOR — WINDERMERE, $10,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 kam
barių per du augštus namas, dvi modernios virtuvės, dvi prausyklos, 
garažas, šoninis privatus įvažiavimas. Prašoma kaina $38,000, viena 
atvira skola l(N£ai metų.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

Jieškom dainininkų!
Jau treji metai prabėgo nuo 

“Birbynės”pirmojo pasirodymo. 
Visuomenė nuo pirmųjų dienų 
su dideliu Įdomumu (kartais ir 
skeptiškumu) sekė “Birbynės” 
bandymus lietuvių liaudies mu
zikoje. Pereitais metais buvo 
drąsiai pajudėta i “užsienį”, šil
tas priėmimas ir paskatinimas 
visur lydėjo jaunus dainininkus, 
kurie Torontui atvežė pasidi
džiavimą ir geriausius linkėji
mus toliau savo jaunimą auk
lėti lietuviškoj dvasioj.

Nuo pirmųjų dienų “Birby
nė” užsirekomendavo kaip jau
na, mišri, susiklausiusi grupė, 
siekianti pažinti lietuvių liau
dies muziką. Pasirinkimas labai 
specifinio ir gal net ribojančio 
tikslo-žanro sudarė nemažai sun
kaus darbo jauniems daininin
kams, o iš klausytojų reikalavo 
atidaus dėmesio. Tačiau kas ga
lėjo abejoti grupės reikalingu
mu, matant virš 70 Kanadoj gi
musių jaunuolių atliekant lietu
vių senolių sukurtas dainas?

Tautinių šokių šventės rengė
jai Čikagoj po sėkmingų “Bir
bynės” pasirodymų įvairiuose 
miestuose, pasitikėdami Toron
to pajėgumu, pakvietė “Birby
nę” dalyvauti šventėje ir paly
dėti tautinius šokius daina. Pra
šymas buvo priimtas su dide
liu entuziazmu ir viltimi, kad 
jaunuoliai tikrai norės tokioj iš
kilmingoj progoj dalyvauti. Ko
dėl Torontui neparodyt ne tik 
savo iškiliųjų šokėju, bet ir 
energingų dainininkų? Deja, po 
ilgų vasaros atostogų “Birby
nės” narių skaičius perpus su
mažėjo, o naujų narių neprisi
dėjo. Dėlto “Birbynė” ir šian
dien dar tyli. Kaip minėta, ši 
jaunimo grupė yra visus ap
imantis vienetas, neatsižvelgiant 
ar tai rudas, žalias, skautas, atei
tininkas, krepšininkas. Daug pa
ramos ir paskatinimo atgarsių 
buvo gauta iš visuomenės. Pra
šymas vėl girdisi. Tėveliai, pa- 
drąsinkit savo jaunuosius įstot į 
dainininkų eiles. Jaunuoli, Tau 
kėdę ir gaidas visuomet rasim! 
Tad kartu su šokėjais į tautinių 
šokių šventę Cikagoi!

Dalia Vlskontienė

KLB jaunimo sekcijos posėdis 
Įvyko lapkričio 19 d. Prisikė
limo par. patalpose. Dalyvavo 
apie 12 narių, pirmininkavo G. 
Breichmanas. Svarstyta pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso sto
vyklos reikalai. Sudarytos Įvai
rios komisijos. Į bendrąją sto
vyklos komisiją įeina: pirm. G. 
Breichmanas, vicepirm. J. Ce- 
ponkutė, sekretorės — G. Juoza
pavičiūtė ir L. Gustainytė, ižd. 
A. Juzukonis. Vadovauti regist
racijos komisijai pakviesta se
suo Igne, informacijos ir spau
dos — A. Stankus ir G. Juoza
pavičiūtė, techninio paruošimo
— B. čeponkus, ūkio reikalų — 
R. Stirbys, programų vykdymo
— V. Baukytė. Tvarkos ir draus
mės komisijai dar jieškoma žmo
nių. Posėdyje aptartas ir kon
greso užbaigos ir studijų dienų 
klausimas. Stovyklai ruošti ko
misija su kitų komisijų vadovais 
aplankė Romuvos stovyklavietę 
prie Huntsville, Ont. Ten galės 
stovyklauti apie 500 asmenų.

Sekantis KLB jaunimo sekci
jos posėdis Įvyks lapkričio 27; 
šeštadienį, 11 v.r., Downtowner 
Inn viešbutyje, dalyvaujant kon
greso komiteto pirm. R. Saka- 
dolskiui iš Čikagos. Susidomė
jusieji kviečiami dalyvauti.

Inf. komisija
Latviai savo nepriklausomy

bės šventę paminėjo lapkričio 
19 ir 20 dienomis. Penktadienio 
vakarą Latvių Namuose buvo 
surengtas priėmimas svečiams, 
kurių tarpe buvo ir lietuvių at
stovai — gen. kons. dr. J. Žmui- 
dzinas, KLB pirm. inž. E. Cup- 
linskas, p. Čuplinskienė, J. R. Si
manavičius, p. I. Meiklejohn- 
Cemaitė ir kt. Šeštadieni Eatono 
auditorijoj Įvyko iškilmingas 
aktas, kuriame dalyvavo labai 
daug jaunimo. Lietuvių vardu 
sveikino gen. kons. dr. J. 2mui- 
dzinas. Be to, dalyvavo p. H. 
žmuidzinienė ir kt.

Elena ir Bronius Kišonai bu
vo bičiulių pagerbti 10 metų ve
dybų metinių ir įkurtuvių (nau
jame name) proga.

Italijos spauda ir televizija pa
minėjo lietuvių dalyvavimą de
monstracijose prieš A. Kosygi
ną. Pvz. dienraštis “11 Tempo” 
Romoje spalio 27 d. laidoje pa
žymėjo, kad Toronto mieste 
prieš Kosyginą demonstravo 
tūkstantinė minia: bulgarai, uk
rainiečiai, latviai, lietuviai, es
tai, vengrai, lenkai, čekai, slo
vakai, žydai, kanadiečiai.

Ligoniai. Šv. Juozapo ligoni
nėje: St. Barančiukas, p. Baltru
šaitis, M. Stulpinienė, • A. Gi
rtinas, p. Cinčikas, L. Garba
čiauskas, J. Sasnauskienė, O. Pa- 
bedinskaitė, J. šefleris, Pobo- 
ženskis (Pobozell), E. Jankus, L. 
Artičkonienė, p. Mikšienė (senų
jų ateivių), Z. Laurinavičius. Šv. 
Mykolo ligoninėje: p. Jokūbaus- 
kienė. Western ligoninėj — K. 
Bridžius.

Ontario katalikų savaitraštis 
“The Canadian Register” lapkri
čio 20 d. laidoje paskelbė ilgoką 
informaciją apie okup. Lietuvo
je nubaustą vienerių metų kalė
jimu kun. A. Šeškevičių, jo gyni
mosi kalbą ir pacitavo kaikurias 
jos vietas. Katalikų Centras yra 
išsiuntinėjęs pilną kun. A. Šeš
kevičiaus kalbos tekstą anglų 
kalba vyskupams ir spaudai.

DĖMESIO!
Tai geriausias iš betkada 

pagamintu filmu 
GONE WITH THE WIND 

(IŠKELIAVO SU VEJU)
4 valandų ilgio spalvota drama, 

kuria tikrai žavėsitės
BRIGHTON KINO TEATRE, 
127 Roncesvalles Avė., 

Toronto, teL 532-2710
J Lapkričio 25 — gruodžio 1

Kasdien vienas seansas nuo 7 v.v. 
I Taip pat šeštadienį ir sekmadienį

GRUODŽIO 2 — 7 
du spalvoti filmai:

ILIA MURAMETZ” IR 
“MASKVOS CIRKO 

ŽVAIGŽDES”

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- wy-r V CIRDAIKk'AQ 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus YT I. V. LjIKDAŲjKAj

1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūfles nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS T
863 BLOOB St W„ Toronto 4, Ont 1 O J4-7525

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. Iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

EGLINTON — DUFFERIN, $3.000 įmokėti, 1 mortgičius, plytinis, 
atskiras 6 kambarių namas, šiltu vandeniu apšildomas, privatus įva
žiavimas, garažas.
DUNDAS — BROCK, palikimas, 6 kambarių, plytinis, nauja šildymo 
krosnis, įvažiavimas, geram stovyje. Prašoma $18.500.
ISLINGTON — BLOOR, vienaaugštis (bungalow) plytinis, atskiras, 
5 šviesių kamabirų, užbaigtas poilsio kambarys su baru, privatus įva
žiavimas. Prašo $30.500, be mortgičių.
30 AKRŲ ŽEMES arti 400 greitkelio, 40 mylių nuo Toronto su mažu 
upeliu, $6.000 įmokėti, prie Innisfil Beach Rd.

1082 BLOOR St W-, TORONTO 4
Telefonai: 534 - 8459; 233 - 5996

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių Įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.-----------Prašome tik kreiptis pas mus.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

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 t. t

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 vJ. iki 8 v.v.

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

A A

. Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą
Pagrindinė Įstaiga: 658 Queen St W„ Toronto 3, Ont TeL EM 4*5036

Įvoirus spoudos 
darbai: leidiniai,

293 Ottowa St. N., Hamilton. Ont. Tai. 549-2003

čia gauSfta tekrtilės gaminiu* pigiausiomis kainomis; 
dideli* pasirinkimas tkorelig, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
977 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI
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STUDIJUOTI VILNIUJE?

Jau 10 metų skaitau “TŽ”. Ką tik 
perskaičiau 44 nr. vedamąjį “Studi
juoti Vilniuje?” Viskas teisingai pa
rašyta, kaip ir ko laukiama iš laisvo
jo pasaulio studento, jeigu jis vyktų 
studijuoti Vilniun. Tikra tiesa, kad 
Vilniaus universitete pilna sovietinės 
bei rusiškos propagandos. Visdėlto 
nusisukti nuo Vilniaus universiteto 
nederėtų. Aš jau prieš 10 metų ra
šiau, kad Lietuvą reikia užversti už
sienio lietuvių laiškais. Rašykime ir 
klauskime kur mūsų artimieji, ką jie 
veikia, domėkimės jais. Tik tokiu bū
du galėsime Lietuvai padėti. Vaka
riečiui studentui reikia gerai išaiš
kinti, kad jis žinotų, kaip kovoti su 
Maskvos propaganda. Lietuvoje mo
kiniai patys suranda kas Maskvos pri
mesta ir kaip iš tikrųjų yra. Ir už
sienietis lietuvis studentas, jei sąmo
ningas, sugebės rasti tiesą. Lietuviai 
studentai, nuvykę studijuoti Vilniun, 
paskui galėtų atlikti praktiką Sov. 
Sąjungoj ir tuo būdu praskleisti ge
ležinę uždangą. Žinoma, jei Vilniun 
važiuos tokie studentai, kurie nesu
sigaudo kas dedasi Lietuvoje, nebus 
nieko gero. H. Viluckis

“SIELVARTAI DEL 
DOKUMENTACIJOS”

Įdėmiai sekiau ilgą, net per ketu
ris “TŽ” nr. (41, 42, 43, 44) ištysusį 
aiškinimą - polemiką “Sielvartai dėl 
dokumentacijos”. Ypač paskatino 
skaityti ano aiškinimo autorius Bro
nys Raila savo žodžiais: “Gera pole
mika, sąžiningai atpasakojanti dvie
jų ar daugiau šalių pozicijas, taip 
pat gali pateikti apsčiai vertingos do
kumentacijas. O bloga dokumentaci
ja ar šališkas dokumentų skelbimas 
bei panaudojimas nepatarnaus tiesai 
paliudyti, o tik realybei iškreipinėti, 
net melui skleisti” (41 nr.). Tikėjau
si rasti geros polemikos. Bet jau pra
džioj, kur kalbama apie koaliciją ir 
grynai lietuvišką aktyvizmą pirmos 
okupacijos metu, suabejojau. Ir su 
pagrindu. Negi tik vienas pik. Škir
pa buvo grynai lietuviško aktyvizmo 
atstovas? Tai užgaunanti netiesa ir 
plepalas, kaip ano aiškinimo auto
rius mėgsta labai dažnai sakyti. Tūks
tančiai lietuvių anos okupacijos me
tu ėjo į Lietuvių Aktyvistų Frontą, 
neturėdami jokio asmeninio ar poli
tinio išskaičiavimo. Jie ir sudarė ma
žesnius ar didesnius padalinius vi
sam krašte. Tūkstančiai jų ir žuvo. 
Nėra abejonės, kad būtų ėję ir į ki
tą panašią organizaciją kovoti prieš 
okupaciją.

Antra. Dėl riterių principų (41 
nr.). Autorius rašo: “perkarsta! ne
simušti su parmuštais ir nemušti jau 
gulinčių” (Deksnio atveju). Labai 
vertingas ir visiems taikytinas nusi

statymas. O kaip su mirusiais? Ar ir 
jiems šis principas taikomas? Turiu 
galvoje Br. Railos vadinimą popie
žiaus Jono XXIII Ivanu XXIII. Tai 
yra pravardžiavimas, kurio autorius 
ginasi. Pravardžiavimą autorius ten 
pat aptaria, tik nepridėjo, kad tai 
charakteringa vaikams ir paaugliams.

Trečia. Autorius, kalbėdamas apie 
politines partijas, VLIKą, LLK ir jų 
vadovaujančius asmenis, taip niekina
mai apie juos pasisako, kad pagaliau 
suveda į daugtaškį... Tiesa, kad 
daug kas nepadaryta — sutikim. Bet 
jeigu taip kalbėsim ir rašysim, tai 
daugiau ar mažiau apie kiekvieną 
organizaciją, asmenį, laikraštį galim 
rašyti, skaldyti. Gana, kad jau oku
pacinė Lietuvos spauda seniai tai da
ro. Tokiu būdu iš visų organizacijų 
liks galbūt tik vienintelė ana “ne
klystančio ji ...” Liberalus kanadietis

KO TRŪKO?
Jau eilė metų rengiamos rekolek

cijos moterims, kuriose dalyvauja 20 
—40. Rekolekcijų namai talpina apie 
80. Šių metų rekolekcijas vedė kun. 
J. Aranauskas, SJ, Port Credit mo
derniuose rekolekcijų namuose. Pa
starieji stovi nuošaliai nuo miesto, 
gražioje gamtos aplinkoje. Dalyvavo 
21, nors užsirašiusių buvo daugiau. 
Kun. J. Aranauskas atvyko gerai pa
siruošęs. Nesigailėjo laiko ir ilgos 
kelionės iš Čikagos. Savo mintis dės
tė labai nuosekliai. Tema buvo pasi
rinkta iš šv. Luko evangelijos apie 
Mariją ir Mortą. Konferencijų eigoje 
jis ryškino jų moteriškas būdo savy
bes. Bendrame pokalbyje ramiai iš
klausė ir atsakinėjo į pateiktus įvai
rius klausimus. Vietiniai kunigai, ne
kreipdami dėmesio, kad grupė maža, 
buvo malonūs ir paslaugūs. Vakare 
patys vaišino kava ir rodė filmus, aiš
kino jų mintį ir negailėjo savo poil
sio valandų. Atėjus laikui važiuoti 
namo, daugumas dalyvių norėjo il
giau pabūti, daugiau pasiklausyti, 
paklausti ir pamąstyti. Mat, žinojom, 
kad grįžusios namo mažai tepaskirsi- 
me tam laiko — vėl kasdienybė už
valdys ir tapsime Kristaus laikų 
Mortomis.

Tad ko trūko? Moterų! Sunku ti
kėti, kad iš Toronto ir apylinkės tiek 
mažai tegalėjo dalyvauti, kad lietu
vės moterys tiek mažai domisi dvasi
niu atsigaivinimu. Vertėtų visoms pa
galvoti. Kaip matote, tai nebuvo ko
kio atgailojimo ar trapistų tylos sa
vaitgalis, paskirtas tik maldoms. Ja
me galėjo rasti naudos visos dalyvės.

M. L.

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

BALIO MASKELIŪNO

Kanadoje yra leidžiamas puošnus 
dvimėnesinis meno leidinys “Arts 
Canada”. Jj galima rasti ir didesnėse 
Čikagos miesto bibliotekose, o kaž
kas iš lietuvių leidinį prenumeruoja. 
“Arts Canada” š. m. spalio-lapkričio 
nr. tris puošnius puslapius paskyrė 
Čikagoje gyvenančiam daiL Kazimie
rui Varneliui. Salia ilgo ir išsamaus 
daiL K. Varnelio kūrybos aptarimo, 
įdėtos ir keturios didelės jo darbų 
reprodukcijos.

KRITIKO PASTABOS
Mums jdomu, kad meno kritikas 

Jan van der Marek, pristatydamas 
daiL K. Varneli, plačiai mini Lietu
vą, o taip pat ir jos liaudies meną. 
Jau įžangoje kritikas rašo: “Dailinin
kas, kuris savo gimtojo krašto liau
dies meno ornamentus sąmoningai ar 
nesąmoningai perveda | stereoskopi- 
pines formas, laužo jau nusistovėju
sias abstraktinio meno taisykles. Bet 
K. Varnelis yra didelis šių dienų me
nininkas, nors daugeliui dar nežino
mas. ... **

Prieš įeidamas į daiL K. V. kūry
bos aptarimą, meno kritikas mini dai
lininko tėvą, liaudies meistrą, puošu- 
si statulomis Lietuvos šventoves. 
Taip pat sustoja ties Lietuvos peiza
žu, kurj puošė kryžiai, Rūpintojėliai, 
šventųjų statulos. Pagal kritiką, juo
se būta pagoniško motyvo, bet vyra
vo krikščioniškas simbolizmas. Dail. 
K. Varnelis gimė Alsėdžiuose 1917 
m.; 1941 m., vos baigęs meno mo
kyklą, jau buvo pakviestas dėstytoju 
vitražo skyriuje; nuo 1943 m. vado
vavo bažnytinio meno muzėjui Kau
ne; 1944 m. pasitraukė j Austriją, 
kur vėl studijavo tapybą Vienoje, o 
1949 m. atvyko Į JAV. Apsigyvenęs 
Čikagoje, pradėjo naują kūrybinės 
veiklos tarpsnį.

Kaip žmogus, daiL K. Varnelis (ir 
jo žmona) yra labai mielas, draugiš
kas. Visada jį sutiksi lietuvių kultū
rinio gyvenimo svarbesniuose įvy
kiuose, nors jo studija yra miesto 
šiaurinėje dalyje, toli nuo lietuvių 
kolonijų.

MOKINIŲ ŽYGIS
Nežinau, kaip finansiškai išsilaiko 

katalikų mokyklos Kanadoje, bet 
JAV, o ypač Čikagoje, kur katalikai 
sudaro didelę daugumą, kaikurios 
mokyklos finansiniu atžvilgiu vargs
ta. Štai 102 metu senumo jėzuitų Šv. 
Ignaco gimnazijoje, kuri laikoma vie
na pirmaujančių, vien už mokslą me
tams reikia mokėti $780. Mokykla, 
kuri gali priimti iki 1,100 mokinių, 
šiemet jų turi 925. Žinoma, nemaža 
dalis jų neišlaiko konkursinių įstoja
mųjų egzaminų, nes taisyklės galioja 
tos pačios, kurios buvo ir praeityje, 
kai šimtai norinčių įstoti, ypač ga
besnių mokinių, dėl vietos stokos ne
patekdavo. Bet dabar dėl augšto mo
kesčio už mokslą kandidatų skaičius

mažėja. Mokyklos vadovybės prane
šimu, jiems mokinio mokymas per
metus atsieina iki $1,000.

Spalio 12 d. šv. Ignaco gimnazijos 
mokiniai, kur mokosi nemažai ir lie
tuvių, padarė staigmeną, į kurią at
kreipė dėmesį visa didžioji spauda ir 
televizija. 800 mokinių išėjo į 20 my
lių žygį, kiekvienas suradęs rėmėją, 
mokanti už kiekvieną jo nueitą mylią 
nuo 5 et. iki 5 doL

Pagal spaudos pranešimus, tai gal 
buvo pirmas žygis istorijoje, kuriuo 
mokiniai stengiasi padėti išsilaikyti 
savajai mokyklai, šiuo žygiu buvo ti
kėtasi surinkti $25,000. Bet žygis pa
vyko ne tik finansiniu atžvilgiu — jis 
taip pat atkreipė didžiosios spaudos, 
televizijos ir masių dėmesį į tai, ko
kioje sunkioje finansinėje padėtyje 
yra laisvosios Amerikos katalikų mo
kyklos.

MOKYKLA MOKYKLOJE
'LB Brigton Parko apylinkės pirm. 

J. Šlajus, pats būdamas aktyvus lie
tuvių spaudos darbuotojas, kartas 
nuo karto paskelbia LB apylinkės 
biuletenius. Paskutiniame biuleteny
je rašoma apie vietos lituanistinę mo
kyklą. Pamokos joje vyksta regulia
rių pamokų metu parapinės mokyk
los apimtyje. Lituanistinę klasę lan
ko tik tie mokyklos mokiniai, kurie 
nori. Kiekvienas skyrius lietuvių kal
bai kasdien turi pusę valandos. Šo
kiai ir dainos būna kartą į savaitę 
tuojau po pamokų. Be naujųjų atei
vių vaikų, lit. mokyklą lanko 23 mo
kiniai, kurie nekalba lietuviškai: 12 
čia gimusių ir augusių lietuvių tėvų 
vaikų, 6 mišrių šeimų vaikai ir 5 vai
kai, kurie kilę iš nelietuvių šeimų. 
Brighton Parko lit. mokyklos tėvų 
k-to pirm, yra Amerikoje gimusi ir 
užaugusi Evelina Oželienė, gerai ži
nomo akt. ir Lietuvių operos buv. il
gamečio rež. Kazio Oželio žmona.

Čikagoje jau iš seno žinoma, kad 
Brighton Parko lit. mokykla, vietos 
klebono preL D. Mozerio nuoširdumo 
dėka, turi gana palankias sąlygas dar
bui. Kokia forma lit. mokyklos tėvų 
k-tas atsilygina už patalpas ir rūpes
tį, nežinau. Vieną tokią lit. mokyklė- 

' lę teko užtikti Grand Rapids, Mich. 
Ten pamokos vyksta ne šeštadieniais, 
bet sekmadieniais po lietuviškų pa
maldų. Parapinės mokyklos klasės, 
kuriomis naudojasi ir lit. mokykla, iš
klotos kilimais, aplinka puikiausia, o 
čiagimis klebonas net jokio mokesčio

už patalpas neima. Grand Rapids lit 
mokyklai jau virš 20 metų vadovau
ja mokyt Pr. Turėta, gyveniman iš
leidęs per 220 abiturientų.

štai kokiose vietose auga busimoji 
Lietuvių Bendruomenės armija, ku
rių gausius atstovus matysime kitą 
vasarą {vykstančiame II jaunimo 
kongrese.

Malonu, kad LB veikla kartais pa
ramos susilaukia ir iš bažnyčių sa
kyklų. Taip neseniai ir Brighton 
Parko lietuvių parapijos vikaras kun. 
J. Plaukis, pats sklandžiai eiliuojąs 
rimtą ir humoristinę poeziją, iš sa
kyklos pagyrė LB apyL valdybą už 
pastangas “palaikyti gyvybės atžalė
lę mūsų apylinkės lietuviuose...”

MUZIKUI 80 METŲ
Kovo 16 d. 80 metų amžiaus sukak

ties susilaukė lietuvių muzikos vete
ranas prof, kompoz. Juozas Žilevi
čius, eilę metų gyvenąs Čikagoje pas 
lietuvius jėzuitus ir čia jų nuoširdžiai 
globojamas su visu milžinišku Muzi
kologijos Archyvu, kuris užima du 
nemažus vienuolyno rūsio kambarius. 
Užbaigus naujo Jaunimo Centro sta
tybą, ten bus perkeltas ir Muzikologi
jos Archyvas, kuriu vis užsuka ir mu
zikai iš Lietuvos pajieškoti tokių re
tenybių, kokių nėra Lietuvoje.

Prof. J. Ž. sukaktis buvo atžymėta 
uždarais pietumis aną sukakties die
ną Tėvų jėzuitų vienuolyne, šiomis 
dienomis profesorius susilaukė kitos 
dovanos — Lietuvių Vargonininkų- 
Muzikų Sąjunga išleido prof. J. Žile
vičiaus parašytą stambų ir kruopščiai 
paruoštą veikalą “Lietuvis vargoni
ninkas išeivijoje”. Veikalui aptarti 
reikia ištiso straipsnio. Manau, kad 
tai padarys kiti. Tik čia norisi paci
tuoti veikalo leidėjų žodžio pabaigą: 
“Leidėjai, išleisdami šį veikalą, kaip 
tik ir nori atžymėti šio kilnaus Ma
estro 80 metų sukaktį. Tegu tai būna 
jo darbštaus gyvenimo įvertinimas.”

Lygybė?
— Tu mėgsti bulvinius bly

nus?
— Labai!
— O žmona?
— Ji — miltinius...
— Tai kuriuos valgote? .
— Miltinius... ' (“Šluota”)

Atjaunėti?
— Ar nenorėtum, Antanai, at

jaunėti kokia dvidešimt metų?
— Ne.
— Kodėl?
— Et, vėl vestuvės, vėl sky

rybos, vėl vestuvės, vėl...
(“šluota”)

ŠYPSENOS
Ant bėgių

Vyras vairuoja automobilį, o 
žmona su lagaminais patogiai sė
di užpakalinėje sėdynėje ir nu
rodinėja kur ir kaip važiuoti. 
Pritrūkęs kantrybės, vyras su
stabdė automobilį ant geležinke
lio bėgių taip, kad priekinė da
lis jau buvo persiritus. Iš tolo 
atšniokščia traukinys. Žmona 
šaukia:

— Ar tu pasiutai! Važiuok 
greičiau, traukinys ateina!

— Aš savo dalį pervežiau, o 
tu pervežk savo!

Parduotuvėje
Pokalbis parduotuvėje:
— Ar yra mėsos?
— Dar neatvežė...
— Tai duokite druskos.
— Kam jums druska, jeigu 

mėsos neatvežė?! (“VL”)

Nežino
Jaunuolis, laikęs egzaminus 

vairuotojo teisėms gauti, sugrį
žo į namus labai nusiminęs.

— Nesėkmė, — sako jis tė
vui. — Pirmame posūkyje įsirė
žiau į sunkvežimį.

— Tai tu neišlaikei egza
minų?

— Aš nežinau — juk egzami
natorius ligoninėje. (“Šluota”)

Dainų šventėje
Pranešėjai buvo trys: barzdo

čius B. Prapuolenis, Karilė Va
laitienė ir Lina Verbickaitė. 
Blogi mikrofonai ir jiems ken
kė. Prapuolenis, lėtai aiškiai kal
bėdamas, šį darbą geriausiai at
liko. Galimas daiktas, kad barz
da jam kiek padėjo. Bet abiem 
moterim buvo labai sunku.

Parinko Pr. Alš.

VEIKLŪS VENECUELOS LIETUVIAI
t

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda Jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

(Atkelta iš 3 psl.)
Ryžtas išlikti
Perspausdinamas ir A. J. 

Greimo vertas dėmesio straips
nis “Būti lietuviu” (Iš Prancūzi
jos Lietuvių Žinių nr. 40). Skai
tai ir stebiesi, kaip puikiai A. J. 
Greimas atspėja tos mažos lietu
vių saujelės, plačiai pasklidusios 
Venecuelos plotuose, didįjį troš
kimą išlikti lietuviais. Jis rašo: 
“Būti mažuma, būti mažumos 
atstovu, tai ne tik saugoti savo 
tautinio išdidumo jausmą. Tai 
kartu ir prisitaikyti prie daugu
mos, įsiterpti i tą daugumą tam, 
kad išvystyti savo asmenines ir 
tautines galimybes. Išlieka tik 
tie individai, kurie sugeba savęs 
neparduodami surasti sau vietą 
juos supančioje visuomenėje.” 
Atrodo, Venecuelos lietuviai to
kie ir yra. Tai liudija gražus įsi
kūrimas, pakvietimas Čiurlionio 
ansamblio, tautinių šokių grupės 
“Grandinėlės”, sportininkų, dai

nininkų ir kt.
Spausdinamas ir labai taiklus, 

vertas susimąstymo dr. P. 
Dambravos straipsnis apie mo
kėjimą suderinti savas nuomo
nes ir kiek galint daugiau tau
tiečių įtraukti į visuomeninį dar
bą.

Labai gaila, kad redaktorius 
permažai dėmesio kreipė į lietu- 
tuvių kalbą: kas kaip parašė, 
taip ir atspausdino, klaidų ne
ištaisęs.

Pajieškojimai
Prašomi atsiliepti: Žilėnas Juozas, 

s. Jono, gimęs 1889 m., ir jo brolis 
Vincas, gimęs 1892 m. Vaišnoriškių 
kaime, Salako valse., Zarasu apskri
tyje. Į Kanadą išvyko 1913 m. Jieško 
giminės iš Lietuvos. Jie patys arba 
žinantieji apie juos prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: K. Stundžia, 2a Wiley 
Street, St. Catharines, Ontario, Cana
da.

DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA—LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193,4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

lietuvių o «.• 480 roncesvailes avė.,
ĮSTAIGA Baltic bXpOrtmg CO. toronto 3, ONTARIO 

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika. 

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

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.
lei. WA 1-3225 arba WA 4-1001

S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai
459 Roncesvailes Avė. Tel. LE 4-6602

£w&>Didelis pasirinkimas. Urmo kainos. FIRESTONE. 
g§|cDUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt.

autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
Is® Visų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt.

Atidaryta kasdien iki 7 v.v. šeštadieniais iki 2 v.p.p.

.......*A^.AAA*A*AA***********A**A

Dar nevėlu užsisakyti ir praleisti -------------------------
ATOSTOGAS SAULĖTOJ FLORIDOJ -------------------
ant smėlėto Atlanto kranto lietuviškoj aplinkoj.------

Rašykit:

N 0 R W Y N AptS»9 126 Ocean Dr.,
MIAMI BEACH, FLA. 33139, USA. Tel. 672-4903

1972 RANKU DARBO SPALVOTA TELEVIZIJA

su CHROMACOLOR
NUO LŪSNOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS

TIK ZENITH TAI TURI

ALFA RADIO and TV
672 Lansdowne Ave.

Tel. 531-6165
Toronto 4, Ont.

TUOJAU GALITE GAUTI PAS

• Neturinti sau lygios 

kokybės

• ZENITH televizijos 

aparatai

YRA DAUG PATVARESNI, GERESNI 

IR PERDUODA DAUG GERESNI 

VAIZDĄ NEI KITI.

295 Roncesvailes Avė.

► Tel. 536-1373
Toronto 3, Ont.

Atidaryta kasdien nuo 9-6 v.v. 

ketvirtod. ir penktad. nuo 9-9 v.v.

Tel. 489-5425
Namų: 920-2501

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvailes Avė.
(Toronto Dominion Bank 

II augštas) 
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namų 279-7980 
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVI 

(prie Queenswiy, 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagil 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILjYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave^ Toronto 

Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5191

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wiktoria BUKOWSKA, R.G 
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 ▼.▼.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 • 1403
30 DEWSON St„ Toronto, Ont

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

780 QUEEN ST w.
PRIE GORE VALE
TEK EM. 4 • 7994

________ '__ _ Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos valku nuotrauka.

Portretai Ir kt.

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont 
Savininkas V. BAČĖNAS

• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalas 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu-arba vakarais
1 !■■■■> 11^ .Mm

MEDUS -
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:
Eagles Nest

30 Dewson St., Toronto 4, Ont. 
Telefonas 534-0563

412 Roncesvailes Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. Darbo valan
dos nuo 10 vaL ryto iki 630 vaL 
vak. šeštadieniais nuo 10 vaL ry

to iki 4 vaL po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

M, LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO 

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 vx.—6 v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefonu

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

Automatinis elektra valymas. Suta 
sau iširusius galus Ir pradeginti 
kilimus. P. KARALIŪNAI 

Skambinkite LE. 3-4912.

INSURANCE
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį prasideda Ad

ventas.
— Kariuomenės šventės proga šį 

sekmadienį pamaldose prisimenami 
Lietuvos kovotojai. Pamaldų metu 
kūrėjai-savanoriai darys antrą rink
liavą kariams invalidams šelpti.

— Jaunimo mergaičių choras gie
da 10 vaL pamaldose. Vadovai kvie* 
čia gimnazijos amžiaus mergaites įsi
jungti į chorą.

— Prašome tėvus atsiųsti savo vai
kus tikybos pamokoms. Jos vyksta 
kas sekmadienį po 10 vai. pamaldų 
klebonijoje.

— Parapijos salėje bus rengiamas 
N. Metų sutikimas.

— Sekmadieniais parapijos salėje 
po kiekvienų pamaldų galima gauti 
kavos. Bufetu rūpinasi kat. moterų 
draugijos skyrius.

— Pamaldos: šį trečiadienį 8 v.r. 
už a.a. Margaritą Stančikienę; ketvir
tadienį 8 v.r. už a.a. Kazimierą Da- 
lindą; penktadienį 8 v. už Onos Jo
naitienės šeimos mirusius; šeštadie
nį 8.30 vi. už a.a. Mykolą Liuberskį, 
9 vjt. už a.a. Zitą Litvinaitę; sekma
dienį 10 v. r. už a.a. Silviją Demi- 
kienę, 11 v. už a.a. Mykolą Gvildį 
trečiųjų mirties metinių proga, 12 
vai, už a.a. Antaną Vyšniauską.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— šį trečiadienį, 8 v.v., sueiga pas
M. Jankus^ 168 Indian Rd. Tel. 533- 
5656.

— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 
mandų pamoka.

— Sekmadienį, 9.30 v. r., Advento 
pamaldos. Taip pat šį sekmadienį. 3 
v.p.p., būrelio sueiga pas Alg. Po
vilaičius, 30 High St. Tel. CL 5-2008; 
6.30 v.v. pas p.p. Vilembrektus, 186 
Mavety St. Tel. 769-6747.

— Dėmesio! Lapkričio 27 d. būre
lio sueiga numatyta pas p.p. A. Tar
vydus dėl neišvengiamų -priežasčių 
yra nukeliama į gruodžio 4, 7.30 v.v.

“Tuo Dievo meilė tarp mūsų ap
reikšta, kad Dievas savo viengimį
Sūnų yra atsiuntęs į pasaulį, kad 
mes gyventume per Jį” (1 Jono 4,9).

Marija Beraitienė 75 metų 
amžiaus sukakties proga buvo 
gražiai pagerbta jos dūluos Gra
žinos iniciatyva, šv. Jono Kr. 
par. bažnyčioje atlaikytos padė
kos pamaldos, po to dukters bu
te Įvyko jaukus priėmimas, ku
riame dalyvavo per 50 sukaktu
vininkės bičiulių. Susirinkusių
jų vardu jautrų sveikinimo žo
dį tarė sukaktuvininkės anūkė 
stud. Vita Balčiūnaitė ir Įteikė 
giminių vardu rožių puokštę. Vi
si sugiedojo “Ilgiausių metų”.

Dr. D. Jasaitis, gyvenąs Niu
jorke, lankydamasis Toronte pa
sirankiojo medžiagos savo rašo
mam veikalui apie tautžudystę.
NAŠLĖ, 52, dirbanti medicinos sri
tyje, norėtų persikelti gyventi į Ka
nadą; jieško globoti ir prižiūrėti nuo
širdų, pasiturintį vyresnio amžiaus 
asmenį, knris sutiktų padėti dviem 
jos sūnum užbaigti mokslą. Rašyti: 
Mrs. Jonė M. S., 8148 So. Whipple, 
Chicago, HL 60629, USA. TeL HE 6- 
1526.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont 
TeL LE 3 - 8008.

LIETUVIS, 48 metų, 176 cm. ūgio, iš
silavinęs, rimtas, pasiturintis, gražaus 
namo priemiestyje savininkas, jieško 
vedybų tikslu lietuvės. Rašyti, pride
dant foto nuotrauką: Balys Kriaučiū
nas, P. O. Box 3812, Rochester, N.Y. 
14610, USA.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS.
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. Tel. 5354724.

MORTGICIAL Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgi
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

NEBRANGUS ORKESTRAS įvairiom 
progom, didesnės ar mažesnės sudė
ties. Skambinti J. ZAREMBA, tel. 
767-7084 po 5 v.p.p.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

parksidEmIrJet
335 Roncesvalles Avė., Toronto. Tel. LE 5 -1258 

įvairios savo pastote rūkytos dešros ir mėsos, Rotvvi&i sūriai, paršiukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt. 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

! BARONESSA BEAUTY SALON ;
Sar. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 Ė

2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, 
dažymas, perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Prisikėlimo par. žinios
— šį sekmadienį — Lietuvos ka 

riuomenės šventė. 11.15 v. Mišios au 
kojamos už žuvusius savanorius, ka
rius, partizanus, šaulius, specialiai 
prisimenant a.a. J. šipelį. Mišiose or
ganizuotai dalyvaują vienetai užima 
rezervuotas vietas bažnyčios priekyje. 
Per Mišias savan, kūrėjai antros 
rinkliavos metu priims aukas liet 
invalidams šelpti.

— Mišios: trečiad., 730 v. — už 
a.a. A. Skulsčienę, užpr. S. A. Kava
liauskų; ketvirtad., 8 v. už a.a. J. 
Urboną, užpr. V. P. Urbonų; penk- 
tad., 7.30 v. — už a.a. A. Pabedinską, 
užpr. J. A. Matulioniu; šeštad., 8.40 
v. — už a.a. J. Razmienę, užpr. P. 
Razmos; 9 v. — už a.a. Kazimiero 
vėlę, užpr. O. Dačkienės; 9.30 v. — 
už a.a. J. Sėdį, užpr, J. J. Ignatavi
čių; sekmad., 10 v. — už a.a. A. Dau- 
są, užpr. J.J. Empakerių; 11.15 v. — 
savan, kūrėjų intencija; 12.15 v. — 
už a.a. VI. Strazdą, užpr. p. Gra
bauskų.

— Pr. sekmad. iškilmingai atšvęs
ta Kristaus Valdovo šventė, kuri kar
tu yra ir šios parapijos Katalikų Vy
rų Draugijos metinė šventė. Ačiū 
svečiui kun. Pr. Gaidai už turiningą 
iškilmių pamokslą.

— Lapkr. 17 d. įvykęs jaunųjų šei
mų pokalbis buvo labai gyvas min
timis ir diskusijomis. Šio įdomaus 
vakaro pastabos bus paskelbtos “Tž”.

— Ačiū R. Žiūraitienei už gražų 
paveikslą par. patalpoms papuošti.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos — sekmadieniais 
po 10 v. Mišių.

— Religinis kursas suaugusiems 
— šį trečiadienį, 7.30 v.v., Parodų 
salėje. Tema — “Pasaulio sukūri
mas”. Kviečiame gausiai dalyvauti ir 
tuo pagilinti savo religines žinias.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. ši šeštadienį 
choras atliks meninę programą ka
riuomenės šventėje Hamiltone. Visi 
choristai jau prieš 7 v.v. prašomi 
būti Jaunimo Centre, 58 Dundum 
St. N.

— Jaunimo choro repeticija — 
sekmadienį, 12 v.

— Dar reikia dėvėtų drabužių, 
avalynės, papuošalų ir kt. rengiamam 
išpardavimui gruodžio 4 d.

— Uždaros rekolekcijos vyrams — 
gruodžio 3, 4 ir 5 d.d. Jas organizuo
ja Katalikų Vyrų Draugija. Reko
lekcijas ves kun. dr. J. Gutauskas. 
Kviečiame gausiai dalyvauti. Regist
ruotis pas valdybos narius arba raš
tinėje.

— Pensininkų laisvavakaris — tre
čiadienį, gruodžio 1 d., 6.30 v.v., Pa
rodų salėje. Ateitininkai moksleiviai 
ruošia vaišes ir atliks programą. Vi
sus kolonijos vyresniuosius kviečia- ' 
me atsilankyti.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Dowling Ave., Harvard Ave., Marion 
St., Queen St. West ir Triller Ave.

Reginos Žiūraitienės paveiks
lų parodą lapkričio 20-21 d. d. 
Prisikėlimo Parodų salėje pra
ėjo labai sėkmingai. Ji susilau
kė gausių lankytojų, kurie nu
pirko 24 paveikslus, *t.y. apie pu
sę parodoj išstatytų.

Kalėdinės kortelės jau gauna
mos “TŽ” administracijoj ir pa
rapijų kioskuose. Šiais metais iš
leistos naujos lietuviškos nuotai
kos spalvotos kortelės, pieštos 
dail. Telesforo Valiaus ir dail. 
Alfonso Dociaus. Kaina — 15 et.

“Audronė”, J. Jankaus 3 v. 
drama, buvo pirmą kartą “Au
kuro” suvaidinta lapkričio 21 d. 
Hamiltone, dalyvaujant pačiam 
autoriui. Žiūrovų buvo pilna 
Jaunimo Centro salė. Gruodžio 
4, šeštadienį, 7.30 v.v., “Audro
nė” bus vaidinama to paties 
“Aukuro” teatro Toronto Pri
sikėlimo salėje.

Skambinti S. Dargiui 231-6226 
dėl šios savaitės ypatingo pirkinio: 
7.38 AKRAI ŽEMĖS Staynerio 
miestelio ribose, arti vandentiekio. 
Skubus pardavimas. Prašo tik 
$12.500.
Skambinti F. Barauskui 231-6226 
del šio ypatingo pirkinio:
100 AKRŲ ŪKIS SU PASTATAIS 
prie 10 kelio. Perzonuoto į skly
pus. Prašome kaino tik $500 už 
akrą. Laukiama pasiūlymų.

Erank Barauskas
1 U REALTOR

3828 Bloor St. W., Islington

231-6226 231-2661

Toronto_Lietuviy_Studenti£_ Sįjunga^rengia

šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos XXI-jį

VISUOTINĮ SU VAŽI A VI MA
š. m. LAPKRIČIO 25 - 28 DIENOMIS r~p ,
Downtowner Motor Inn, 5875 Airport Rd., prie aerodromo -L vy JL v_Z JL J. L

Registracija, paskaitos, simpoziumai, pranešimai, šokiai ir t.t. Viskas kainuos $14 asmeniui.

i

Ketvirtadienį — 25 

"Wine'n Cheese' 
šokiai 7.30 v.v., 
Sv. Jono Kr. 
parapijos salėje, 
941 Dundas St. W.

Prisikėlimo parapijos sporto klubo “AUŠROS” metinis

PARENGIMAS
! lapkričio 27, šeštadienį, 7 gįg5 j
! Prisikėlimo parapijos auditorijojeŠOKIA

Gros geras D'Amico orkestras • Gaivinantys 
gėrimai ir bufetas • Turtinga loterijaSavo atsilankymu paremkime bei 

įvertinkime sportuojantį jaunimą ir tam pasišventusius klubo darbuotojus — Klubo valdyba
. y M| M|

Kristaus Valdovo šventė, šalia 
Įprastinių pamaldų, paminėta 
Prisikėlimo parapijos salėje Ka
talikų Vyrų Draugijos dėka. In- 
vokaciją skaitė kun. B. Bagdo
nas, OFM, o dr-jos pirm. J. Ma
tulionis pristatė paskaitininką 
dr. Domą Jasaiti, kuris išsamioj 
paskaitoj apžvelgė Kristaus Val
dovo šventės prasmę ryšium su 
dabarties faktais pasaulyje ir 
Lietuvoje. Meninę dalį atliko 
Prisikėlimo par. choras, diriguo
jamas kun. Br. Jurkšo ir akom
panuojamas naujos muzikinės 
pajėgos — Eug. Krikščiūno. 
Šventės programai tvirtai vado
vavo J. Šarūnas. Programos da
lyviams buvo suruoštos vaišės.

Iš Lietuvos gen. konsulato To
ronte patirta, kad vietoj miru
sio Lietuvos gen. konsulo Či
kagoj dr. P. Daužvardžio diplo
matų šefo St. Lozoraičio paskir
ta ir JAV valstybės departamen
to pripažinta velionies žmona 
Juzė Daužvardienė, teisininkė ir 
visuomenės veikėja.

KLB švietimo komisija savo 
bendraraščiu paprašė mokyklų 
vedėjus paminėti Simo Kudir
kos bandymo pabėgti vienerių 
metų sukaktį, paaiškinant apie 
jo teismą ir padėtį okup. Lietu
voje, duodant ta tema rašto dar
bus ir t.t. Taip pat komisija pa
prašė pa j ieškoti Ped. Lituan. 
Institutui studentų.

N. Metu sutikimą rengia ir 
“Tėvynės Prisiminimų” radijo 
programa “Town a. Country” 
viešbutyje.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
P. Lubys. Tel. WA 2-7981. 261-0537 
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 

Ilektros rangovas]
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety 
L y K o s ir Board of Education. 
Baigęs Hą mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius Ir automatinius auto* 
mobilius. Im BATHURST ST.

TeL LE 2465C Rvtaoae HO <*mi

Penktadienį — 26 šeštadienį — 27 Sekmadienį — 28

Šokiai 8 v.v., 
(Golden Ballroom)

Balius 7.30 v.v., ir 
Windsoro mergaičių 
kvartetas "Aušra"

Dėl tolimesnės informacijos teL 762-3715, 921-7929

Kataliku Centro posėdis Įvy
ko lapkričio 18 Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Pirmininkaujant dr. 
J. Sungailai, buvo apžvelgta įvai
rių komisijų veikla ir priimti 
planavimo komisijos paruošti 
projektai ateities veiklai. Pir
miausiai nutarta statydinti nau
ją, atsparios medžiagos Lietuvių 
kankinių kryžių Midlande, nes 
dabartinis medinis kryžius jau 
baigia savo dienas. Priimtas 
dail. T. Valiaus paruoštas pro
jektas, o jam vykdyti išrinkta 
komisija: dr. J. Sungaila, kun. 
P. Ažubalis ir mons. J. Tada
rauskas. Nutarta šiais metais 
platesniu mastu rengti Tikinčio
sios Lietuvos Dieną pirmąjį ko
vo sekmadienį. Visos lietuvių 
parapijos prašomos tai Dienai 
skirti specialų dėmesį ir religi
nei šalpai padaryti rinkliavas. 
Ta proga bus kreipiamasi ir į 
Kanados vyskupus, prašant in
formuoti savo parapijas apie 
Lietuvos katalikų būklę ir mels
tis už religinės laisvės atgavimą. 
Šį pavasarį, gegužės 6 d., numa
tytas Katalikų Centro suvažia
vimas Toronte. Su juo bus jun
giamas simpoziumas šia tema: 
“Lietuvių jaunimo religija ir 
moralė”. Ta proga bus sureng
ta ir religinio meno paroda. Tam 
bus sudaryta komisija.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už staigmenos 

surengimą naujagimio laukiant. Ypa
tingai dėkoju rengėjoms: A. Dobilie- 
nei, A. Pajaujienei, I. Pečiulienei, B. 
Prakapienei už jų nupirktą atskirą 
dovaną; ir už piniginę dovaną: O. 
Ažubalienei, V. Aleknavičienei, V. 
Balaišienei, G. Balčiūnienei, L. Balt
rušaitienei, A. Cirušienei, O. Derliū- 
nienei, S. Dilkienei, A. Dobilienei, M. 
Genčiuvienei, G. Jankauskaitei, O. 
Kiršinienei, J. Kamaitienei, A Kun- 
caitienei, M. Knhikštienei, J. Liutkie- 
nei, O. Marcinkevičienei, I. Matušai- 
tienei, D. Mačienei, M. Neverauskie- 
nei, N. Nevulytei, I. Neveglowska, L. 
Paulauskienei, B. Staniulienei, A. 
Stungurienei, B. Vilkienei, A. Žakevi
čienei, I. žurinskienei.

Visuomet Jums dėkinga —
A. Kružikienė

"Folk" Mišios 
2 vai. po pietų 
viešbučio salėje

VALDYBA

■ -

“Birbynės” ansamblio repeti
cija — šį penktadieni, lapkričio 
26, L. V. Namuose, 4.30 v.p.p. 
Plačiau — žiūr. 8 ir 5 psl.

Akademiku Draugijos pa
kviestas, lapkričio 27, šeštadie
ni, 8 v. Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje kalbės dr. Jonas Balys 
iš Vašingtono tema: “Lietuvių 
liaudies baladės”. Paskaita bus 
iliustruojama Įrašais iš magne
tofono juostų ir plokštelių. Dr. 
J. Balys yra žymus mūsų tauto
sakos žinovas. Visuomenė, ypač 
jaunimas, kviečiami atsilankyti.

Lietuvos kariuomenės atsteį- 
gimo šventės minėjimas Toron
te Įvyks sekmadienį, lapkričio 
28 d., 4 v.p.p., Prisikėlimo par. 
salėje, dalyvaujant St. Cathari
nes, Hamiltono ramovėnams ir 
šauliams su vėliavomis. Kalbės 
žurn. K. Milkovaitis iš Čikagos. 
Meninėj programoj — Wind
soro mergaičių kvartetas “Auš
ra”, Toronto “Gintaras”, akor
deono solo, deklamacija, S. Kai
rio muzikinis vienetas. Toronto 
ir apylinkių lietuviai, ypač jau
nimas, kviečiami gausiai daly
vauti. KLB Toronto apyl. valdy
bai pakvietus, minėjimą rengia 
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuo
pa, talkinama kūrėjų-savahorių.

Rengėjai
VI. Pūtvio kuopos šauliai lap

kričio 28, sekmadienį, Lietuvos 
kariuomenės šventės proga daly
vauja organizuotai Šv. Jono Kr. 
parapijos bažnyčioje 11 vai. pa
maldose. Kuopos šauliai ir šau
lės — uniformuoti ir neunifor- 
muoti renkasi par. salėje 10.30 
v.r. Minėjimas Įvyks tą pačią 
dieną 4 v.p.p. Prisikėlimo par. 
salėje. Pamaldose ir minėjime 
šauliams ir šaulėms dalyvavimas 
privalomas. Valdyba.

Toronto jūrų šauliai Lietuvos 
kariuomenės šventės proga lap
kričio 28, sekmadienį, dalyvau
ja pamaldose Prisikėlimo bažny
čioje 11.15 v.r. organizuotai, su 
vėliava ir uniformomis. Tą pačią 
dieną, 4 v.p.p., visi šauliai da
lyvauja šventės minėjime Prisi
kėlimo par. salėje. Valdyba

Ateitininkų tėvų metinis susi
rinkimas įvyks lapkričio 28, sek
madienį, tuoj po 10 v. Mišių Pri
sikėlimo par. ateitininkų kam
baryje. Ateitininkų tėvai kvie
čiami dalyvauti.

Berniukam ir mergaitėm re
kolekcijos įvyks gruodžio 4-5 d. 
Tėvų augustinijonų vienuolyne, 
Marylake prie King City. Suda
roma nedidelė 15-20 asmenų 
grupė, nejaunesnių kaip 15 mfr 
tų. Visos konferencijos ir pasi
kalbėjimai bus atskirai jauni
mui. Registruoja ir informacijas 
teikia V. Kolyčius. Tel. 534- 
5586.

Madų paroda rengiama gruo
džio 5, sekmadienį, 6 v.v., Pri
sikėlimo par. auditorijoje. Ren
gia “Gintaro” tėvu komitetas.

Kunigų Vienybės suvažiavi
mas gruodžio 7, antradienį, To
ronto Šv. Jono Kr. klebonijoj. 
Numatyta kun. dr. J. Gutausko 
paskaita ir kiti klausimai.

ta Montreal™
Šv. Kazimiero par. žinios
— Sekmadienį, gruodžio 12 d., po 

11 vai. pamaldų, par. svetainėje įvyks 
visuotinis, metinis parapijos susirin
kimas, kuris turės išrinkti 3 naujus 
k-to narius. P. Kalpokas ir J. Kala- 
kauskas baigia savo kadenciją, o I. 
Gorys atsistatydina. Parapijiečiai 
prašomi nevengti kandidatuoti ir 
būti renkami vien dėlto, jog ši pa
rapija yra mūsų tėvų dovana. Jeigu 
anksčiau, gan sunkiais laikais, jie 
įsteigė ją, pastatė bažnyčią, tai mū
sų šventa pareiga ją išlaikyti.

— Gruodžio 12 d. 11 v. pamaldų 
metu bus pašventintos šv. Juozapo 
ir Marijos statulos, kurias paaukojo 
p. Bernotų ir Giriūnų šeimos.

— Lapkričio 14 d. svetainėje mūsų 
choristai turėjo šeimyninį pobūvį, 
kuriame dalyvavo virš 40 asmenų. 
Dalyvavo ir klebonas bei kaikurie 
par. k-to nariai. Klebonas savo kal
boje pasidžiaugė, kad mūsų choristai 
vėl įsijungė į pamaldas ir padėkojo 
jaunai choro vadovei Ag. Petrauskai
tei, kuri sutiko pasiimti šias parei
gas. Dirigentė išreiškė savo padėką 
už suteiktą jai garbę vadovauti pa
rapijos chorui.

— Į mūsų choristų šeimą įsijungė 
dvi naujos choristės studentės — Ro
ma Naruševičiūtė ir Vida Žitkutė.

— Mūsų klebonas kun. dr. F. Ju
cevičius jau baigė lankyti savo para
pijiečius.

— Parapijos komitetas svetainė
je ruošia N. Metų sutikimą.

— Serga P. Jurgutis St. Gabrini 
ligoninėje. Buvęs ilgametis zakristi
jonas J. Pazniokaitis sugrįžo iš ligo
ninės.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — 145.25. K. A.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Gruodžio 6 d., 7.30 v.vak., prasi

dės kursai jaunimui nuo 16 m. am
žiaus apie pasiruošimą santuokai.

— Aušros Vartų parapijos choro 
vyrų oktetas kartu su solistais G. 
čapkauskiene ir A. Kebliu dalyvavo 
“Darbininko” šventėje Niujorke.

— šią savaitę klebonas užbaigs lan
kyti miesto centre gyvenančius tau
tiečius.

— Parapijai aukojo $10: p. Budre- 
vičius; $15: P. Rudinskas; $25: V. 
Stankevičius, $100: J. Mališka.

— Užpraėjusį sekmadieni surinkta 
$214.79.

KL L. K. Moterų Dr-jos metinė 
šventė Įvyks gruodžio 5 d. Šv. 
Mišios Aušros Vartų bažnyčioj 
— 11 v.r., o po to agapė-vaišės 
parapijos svetainėj. Paskaitą su
tiko skaityti dr. A. Šidlauskaitė 
iš Otavos. Meninę dali atliks 
sol. E. Kardelienės studijos mo
kinės. Po to — vaišės su šiltais 
užkandžiais. Kviečiame dalyvau
ti nares ir visuomenę. Valdyba

Aušros Vartų par. choro meti
nis koncertas įvyko lapkričio 13 
d. Atsilankė rekordinis skaičius 
dalyvių. Kurie pavėlavo, i salę 
nebepateko, nes nebebuvo vietų. 
Pirmąją programos dalį pradė
jo vyrų oktetas su solistais — 
G. Čapkauskiene ir A. Kebliu. 
Jie atliko tris dainas ir ištrau
ką iš operos “Mėlynasis Duno
jus”. Solistai puikiai atliko due
to roles. A. Keblys pasižymėjo 
švariu žemų gaidų dainavimu. 
Ariją iš operos “Lucia di Lam- 
mermoore” atliko sol. G. Čap- 
kauskienė, kuri žavėjo publiką 

Res.: 256-5355

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907“A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Tel. Bus.: 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

balso variacijomis, lengvu augš- 
tųjų gaidų dainavimu. Priedo 
padainavo “Nakties karalienę” 
iš operos “Užburtoji fleita”. Di
džiausio dėmesio ir ovacijų su
silaukė Br. Budriūno kantata 
“Lietuvos laisvės keliu”, kurią 
atliko mišrus choras ir solistai. 
Kompoz. Br. Budriūnas birželio 
20 d. buvo iškvietęs sol. G. Čap- 
kauskienę į Los Angeles kanta
tos premjerai, kurią atliko Šv. 
Kazimiero par. choras. Šis kon
certas parodė augštą choro lygį 
ir dirigentės Madelaine M. Rodi 
sugebėjimus. Pianinu meistriš
kai palydėjo R. Vilčinskienė. Į 
koncertą atsilankė kelios CBC 
Radio-Canada solistės, jų tarpe 
ir žinomoji M. Couture.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas Montrealyje įvyks 
lapkričio 27 d. Austos Vartų 
par. salėje. Paskaitą skaitys bu
vęs gen. M. Rėklaitis. Meninę 
dalį atliks jaunimo ansamblis 
“Gintaras”. Rengia bendras ko
mitetas, į kuri įeina šauliai, sa
vanoriai ir ramovėnai.

Medžio šaknų skulptoriaus Pr. 
Baltuonio darbų paroda buvo su
rengta Place Ville Marie dango
raižyje. Taip pat jo darbų paro
da rengiama Detroite.

Dr. Petras Lukoševičius pa
skirtas eksperimentinio ūkio di
rektorium Assomption vietovėje 
Kvebeko provincijoj. Kurį laiką 
jis ėjo direktoriaus pareigas, 
nes direktorius J. Richard serga. 
Dėl šios priežasties pastarasis ir 
pasitraukė. Šią žinią pranešė 
profesinis biuletenis “Tableau”. 
Jis pateikė dr. P. Lukoševičiaus 
biografiją, kurioje mini, kad jis, 
gavęs daktaro laipsni 1962 m. 
McGill un-te, 1963 m. Įsijungė 
i Assomption ūkį, tyrinėdamas 
čigarinio tabako auginimą.

Ateitininkai lapkričio 21 d. 
šventė Kristaus Valdovo dieną. 
10 v. organizuotai, su vėliava da
lyvavo pamaldose. Po jų seselių 
namuose Įvyko minėj imas-aka- 
demija, kurią pradėjo Rasa Lu- 
koševičiūtė, invokacijai pakvies- 
dama kun. L. Zarembą. Jaunes
nieji ateitininkai suvaidino vaiz
deli “Kristus Karalius”. Ilgoką 
paskaitą skaitė sesuo Paulė. Jos 
žodis buvo skirtas jaunimui. 
Ryškiais pavyzdžiais, lengvai su
prantamai atskleidė Kristaus 
misteriją. Po minėjimo sekė ka
vutė ir pašnekesiai.

Arūnas Ališauskas studijuoja 
Baltimorėje. Daktaro disertaci
jai pasirinko temą “Lietuvių 
emigracija tarp 1880 metų ir 
I D. karo”. Savo studijom, kaip 
gabus studentas, yra gavęs sti
pendiją. Šiuo metu jis renka me
džiagą įvairiose lietuvių institu
cijose^ ypač jų archyvuose, Niu
jorke ir kituose JAV-vių mies
tuose. Linkime geriausios 
sėkmės.

Knygų leidykla “Edition de 
l’homme” išleido Jacques Nor
man knygą “Cokteilių receptai”. 
Vienas jų pavadintas “lietuviš
ka” (Lithuanian): 1 ounce rum 
— Captain Morgan Black Label, 
Vi ounce triple sec — Leroux, 
Vi ounce citrinos sunkos. Išplak
ti, atšaldyti ir papuošti su vyš
nia. J. L.


