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Ragai ir vadai
Neviskas išeiviniame mūsų gyvenime juoda. Yra daug šviesių 

pusių, daug tokių reiškinių, kuriais galime didžiuotis. Tai mūsų 
dainų ir tautinių šokių šventės, dailė, literatūra, Lietuvių Enciklo
pedija, įvairūs veikalai, opera, ansambliai ir t. t. Žodžiu tariant, 
daug padaryta ir gana daug daroma. Išeivinis mūsų gyvenimas 
neliks be pėdsakų ir bendroje lietuvių tautos istorijoje. Tikros ver
tybės, sukurtos išeivijoje, priklauso bendrajam tautos lobiui. Jų 
amžius gali būti matuojamas visos tautos amžiumi. Kad taip yra 
su kultūrinėmis vertybėmis, nėra abejonės. Dėlto mūsų kultūrinin
kai ta prasme yra laimingesni už visuomenininkus, kurių darbai, 
kad ir reikšmingi tautos gyvenime, tėra pėdos smėlyje. Jų pastangos 
yra būtinos, tačiau neilgam teišlieka. O jeigu ir išlieka, tai tik 
sekančioje kartoje, kuri įsisavina veikėjų idėjas, entuziazmą, pa
tirtį ir t. t., panašiai kaip auklėtojų pastangas. Ta prasme visuo
menininko darbas yra apribotas dabartimi. Ateitin jis patenka tik
tai kaip atspindys, vaizdas, gyventa idėja. Visuomenininko pastan
gos, organizuodamos dabartį, sudaro sąlygas išliekamų kultūrinių 
vertybių kūrybai. Žadindamas lietuviškąją sąmonę, visuomeninin
kas skatina ir entuziazmą tautinei kultūrai. Organizuodamas lietu
viškąsias mokyklas, jis sudaro sąlygas pratęsti savajai kūrybai. Ko
vodamas už tautinę ir valstybinę laisvę, jis stato pylimus tautinei 
kultūrai išlikti bei augti. Taigi, visuomenininko reikšmė nėra men
ka, nors jo veikla ir nėra tiesiogine prasme išliekamo pobūdžio, kaip 
pvz. kultūrinių vertybių kūrėjo.

★ * *
Minėta prasme visuomenininko veikla yra didžiai vertinga. Be 

jos išeivinis mūsų gyvenimas būtų primityvus, netektų tautinio di
namizmo ir veikiai nugrimztų į svetimos jūros dugną. Visuomenės 
veikėjų dėka turime įvairias šventes, kongresus, parodas.. ., kur 
lietuviškasis balsas suskamba tvirtu gyvastingumu. Be viso to ir 

■ kultūrinių vertybių kūryba greitai išnyktų arba pasuktų kitos tautos 
linkme, kur įmanoma žmogui pasireikšti visa talento pilnatve. Tai
gi, galvas reikią lenkti ne tiktai kultūrininkui, bet ir visuomeninin
kui. Tautos gyvenime abu reikalingi, nors ir labai skirtingi. Jų skir
tingumas reiškiasi daug kuo, tačiau stebėtojui pirmiausiai krinta į 
akis rami kultūrininko kūryba ir triukšminga visuomenininko veik
la. Dažnai kultūrininkas būna šakotas, o visuomenininkas raguotas. 
Pastarojo "ragai" atsiranda veiklos sūkuriuose bei painiavose, kur 
susiremia pažiūros, idėjos, ambicijos, susidaro pozicijos ir apkasai. 
Retas iš visuomenės veikėjų yra be "ragų". Toks visur pageidauja
mas, renkamas, mėgstamas ir niekas jo iš veiklos nesiryžta stumti. 
Žymiai daugiau "raguotų" veikėjų. Jie visur dalyvauja, bet retai 
apsieina be triukšmo, be konfliktu. Kur tik jie koją įkelia, atsiranda 
kovo, ir visa veikla išsigimsta. Sekant tokios veiklos aprašymus, 
susidaro įspūdis, kad veikiama labai daug, tačiau tikrovėje tai ne 
veikla, o tik jos išniekinimas, nes joje nebėra to pozityvaus ele
mento, kuris visuomeninę veiklą daro vertinga. Išeiviniame gyve
nime tai dažnas atvejis. "Raguoti" visuomenininkai kartais taip 
apkartina bendrą darbą, kad sunyksta ir nuoširdžiausios pastangos.

___— - v v ? -
Tokių atvejų yra visose lietuvių kolonijose Europoje, Austra

lijoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje. Vienur jie reiškiasi mažesniu, ki
tur — platesniu mastu. Šiuo metu turime gana plataus masto kon
fliktą JAV-se, kur gyvena bene ketvirtadalis mūsų tautos. Tai susi
rėmimas tarp ALTos ir Bendruomenės. Tasai konfliktas gana ryš
kiai matomas spaudoje, bet dar ryškiau —r neviešame gyvenime. Jis 
nėra principinio, ideologinio pobūdžio. Galimas dalykas, jame glūdi 
užkulisiniai politiniai motyvai, bet tai nėra kova su "farmazonais". 
Toje kovoje prasikiša ne tiek principai, kiek ragai, išaugę vadovau
jančiose viršūnėse. Juk ir vienai, ir kitai grupei nuoširdžiai rūpi 
Lietuvos laisvė ir išeivijos likimas. Kovojama dėl frontų pasidalini
mo, rikiuotės, vadovybės tuo metu, kai Lietuvai ir lietuvių tautai 
gresia didžiausias pavojus. Kol gaisrininkai susitars, rūmai bus jau 
sudegę. Tai skaudi ironija, už kurią atsakingos pirmoj eilėj veikėjų 
viršūnės, kur yra išaugę didžiausi ragai. Jei minėtasis konfliktas 
ilgesnį laiką nesibaigs, visuomenė nusisuks nuo betkokios veiklos. 
Pirmiausiai reikėtų grįžti į geros valios kelią. Kur atsiranda gera 
valia, išryškėja ir taikos galimybės. Antra, turėtų būti sustabdyta 
nevalyva kampanija spaudoje prieš nepatinkamus veikėjus. Nedera 
plakti tuos, kurie ir taip didelį vežimą tempia. Bizūno reikia ne 
tiem, kurie veikia, bet tiem, kurie neveikia, o tiktai kitus kursto. 
Trečia, konfliktas įmanoma baigti tiktai susitarimu. Būtų idealu, 
jeigu JAV lietuviai sušauktų bendrą, visus apimantį seimą ir iš 
esmės pertvarkytų visuomeninę veiklą, kurią dabar su skaudančia 
širdimi seka viso pasaulio lietuviai. Pr. G.

Jaunimas ir plačioji Kanados visuomenė gausiomis demonstracijomis reikalavo laisvės pavergtom tautom, 
besilankant diktatoriniam sovietu premjerui A Kosyginui

Pasaulio įvykiai
ĮTAMPA INDIJOS IR RYTŲ PAKISTANO PASIENYJE PASIEKĖ TOKI 
laipsnį, kad jau primena oficialiai nepaskelbtą karą tarp Pakistano 
ir Indijos. Pakistano vyriausybė apkaltino Indiją įsiveržimu į R. 
Pakistano teritoriją ir paskelbė visuotinę mobilizaciją. Indijos 
premjerė I. Gandhi tvirtina, kad savo kariuomenei ji yra leidusi 
R. Pakistano sienos pažeidimus tik savisaugos tikslu. Lig šiol jos 
kariuomenės daliniai tik tris kartus buvo įsiveržę į R. Pakistaną 
ir ten sunaikino keliolika tankų, kai pakistaniečių artilerija pradė
jo apšaudyti Indijos pasienio vietoves. Prie Kalkutos įvykusiose 
oro kautynėse Indijos britų gamybos “Gnat” naikintuvai numušė 
tris “F-86 Sabre” Pakistano naikintuvus, kadaise gautus iš Kana
dos. Susidaro įspūdis, jog R. Pakistaną puola ne Indijos kariuo
menė, bet jos apginkluoti, pa- •-----------------------------------------
ruošti ir remiami R. Pakistano streikus. Naujoji sutartis įparei-
partizanai. Jų daliniai yra suda
ryti iš bengaliečių kilmės buvu
sių R. Pakistano karių ir pabė
gėlių Indijoje. Pagrindinės kau
tynės vyksta Jessoro distrikte, 
kur partizanai yra užėmę nedi
delį R. Pakistano teritorijos plo
tą ir, matyt, nori užimti patį Jes
soro miestą. Partizaninį karo po
būdį kaip tik ir pabrėžia Indija, 
siekianti politinio sprendimo R. 
Pakistane — n e p r i klausomos 
Bengalijos respublikos atkūri
mo. Seiko M. Rahmano paskelb
tą Bengalijos respubliką R. Pa
kistane palaidojo prez. gen. Y. 
Khano iš V. Pakistano atsiųsta 
kariuomenė, pradėjusi bengalie
čių skerdynes ir privertusi be- 

' veik 10 milijonų gyventojų pa
bėgti Indijon. Iš tikrųjų kaltė 
tenka diktatoriaus teisėmis Pa

go j a premjerą I. Smith negrų 
atstovų skaičių parlamente pa
didinti dviem, kai rinkimuose 
dalyvaujantys negrai pasieks 
6% baltųjų rinkėjų skaičiaus. 
Pagal tokią proporcijų lentelę 
negrams reikės apie 50 metų, 
kol jie pagaliau sudarys daugu
mą parlamente, jeigu nebus su
silaukta kliūčių iš baltųjų rasis
tų pusės. Sunormalinęs ryšius 
su Britanija, Rodezijos premje
ras I. Smith vėl planuoja telkti 
baltuosius imigrantus. Dėl šios 
priežasties blaivesnieji stebėto
jai Britanijos užsienio reikalų 
ministerio A. Douglas-Home pa
sirašytą sutartį vadina ne negru 
teisių sulyginimu, bet to sulygi
nimą atidėjimu neribotam lai
kui.

BEVILTIŠKOS LENKTYNĖS

KANADOS /VYK/A/

ETNINĖS GRUPĖS IR PRANCŪZAI
Premjeras P. E. Trudeau, at

sakydamas į klausimus federaci
niame aprlamente, dar kartą pa
brėžė, kad jo paskelbtas planas 
remti Kanados etninių grupių 
kultūrą bus įgyvendintas. Jis 
taipgi priminė parlamento na-- 
riams, kad protesto laišką yra 
atsiuntęs Kvebeko premjeras R. 
Bourassa. Pastarojo nuomone, 
federacinės vyriausybės dėme
sys daugiakultūrei Kanadai 
prieštarauja pasiūlymams, ku
riuos yra padariusi karališkoji 
komisija dviejų kalbų ir kultūrų 
reikalu. Jeigu Otava neatsisakys 
sumanymo remti etnines Kana
dos grupes, Kvebeko vyriausybė 
laikys save atsakinga už pran
cūzų kalbos ir kultūros išsau
gojimą savo provincijoje. Kon
kretesnių duomenų pateikė uk
rainiečių inžinierių suvažiavime 
dalyvavęs federacinės vyriausy
bės ministeris be portfelio M. 
O’Connell, pagrindinį dėmesį 
skirias pilietvbės reikalams. Jo 
teigimu, greit bus pasamdyta 20 
mokslininku naruošti etninių 
grupiu istoriniams veikalams. 
Kanadiečius su krašto daugia-
kultūriu veidu supažindins Ota
vos valstvbiniame žmogaus mu- 
zėiuie telkiama etninių gruniu 
medžiaga. Galvojama įsteigti 
viena ar du etniniustudiiu cent
rus universitetuose. Galimas da
lykas. Kanados tadiio ir televizi
jos tarvhn bus oanrašvta vartoti 
daugiau kalbų savo programose.

Federacinė vyriausybė taipgi 
stengsis padidinti etninių grupių 
literatūrinių bei kultūrinių kny
gų skyrius bibliotekose. Sekan
čiais metais bus pradėti kultūri
niai etninių grupių mainai nu
matyto projekto įgyvendinimui 
paspartinti.

Toronto miesto taryba nuta
rė sumažinti $100 nekilnojamo 
turto mokesčius 70 metų am
žiaus sulaukusiem torontiečiam, 
kurie nuosavame name Toronte 
yra išgyvenę 10 ar daugiau me
tų, jeigu jų metinės pajamos ne
prašoka $3.400 (vienugungio) ar 
$4.500 (vyro ir žmonos). Mokes
čių sumažinimas taikomas ir 
tiem asmenim, kurie savo name 
gyvena su giminėmis. Norintieji 
gauti mokesčių sumažinimą 
1972 metam turi iki vasario 29 
d. įteikti prašymą City Clerk’s 
Office įstaigai Toronto rotušėje 
ir prisiekti, kad jie atitinka rei
kalaujamas sąlygas, šis nutari
mas taip pat buvo pasiųstas pen
kiom metropolinio Toronto sa
vivaldybėm (boroughs), kurios 
be Ontario parlamenta pritarimo 
negali įvesti tokios mokesčių re
formos. Tikimasi, kad jos pri-
tars Toronto tarybos sumany
mui, gaus provincijos sutikimą 
ir mokesčius seniesiem savo gy
ventojam sumažins 1973 m.

Windsor© televizijos trans
liuotame pasikalbėjime premje- 

(Nukelta | 6-tą psl.)

kistaną valdančiam prez. gen. Y. 
Khanui, atmetusiam Indijos 
premjerės I. Gandhi siūlomą po
litinį sprendimą ir pasirinku- 

' šiam jėgos metodą R. Pakistane, 
kuris gali baigtis tiesioginiu Pa
kistano ir Indijos karu.

SUEZO PAKRANTĖSE
Egipto prez. A. Sadatas vis 

dažniau pradeda šnekėti apie ne
išvengiamą karą su Izraeliu. Ka
ro paliaubos lig šiol nėra davu
sios jokių konkrečių rezultatų. 
Pasak prez.- A. Sadato, arabai 
Izraelio okupuotas žemes galės 
atsiimti tik ginklo jėga. Prez. A. 
Sadatas jau yra perėmęs į savo 
rankas tiesioginę Egipto* kari
nių pajėgų vadovybę ir sušaukė 
Arabų Lygos suvažiavimą. 
Pensijon išeinantį Izraelio gene
ralinio štabo viršininką gen. Itn.
H. Bar-Levą sausio 1 d. pakeis 
gen. mjr. D. Elazaras. Prez. R.. 
Niksonas buvo sustabdęs karinę 
paramą Izraeliui, skatindamas 
tiesiogines taikos derybas, ku
rių Izraelis nėra linkęs pradėti. 
Egipto prez. A. Sadatui ėmus 
kalbėti apie neišvengiamą karą, 
JAV senatas patvirtino $500 mi
lijonų paskolą Izraelio ginklavi
mosi reikalams. Premjerė G. 
Meir reikalauja daugiau ameri
kietiškų “Phantom” naikintuvų, 
tačiau šį kartą Pentagone šne
kama apie “Lance” raketų par
davimą. Šios raketos gali pasiek
ti už 70 mylių esančius taiki
nius. Izraelis jomis galėtų su
naikinti sovietinių “SAM” rake
tų bazes Suezo kanalo pakran
tėse, bet neįstengtų apšaudyti 
tolimesnių taikinių* ir Egipto 
miestų. Arabų Lygos suvažia
vime dalyvavusį Jordanijos 
premjerą W. Tell nušovė trys 
Sirijos pasus turintys partizanai, 
keršydami už Jordanijos kariuo
menės nužudytus partizanus 
1970 m. rudenį įvykusiuose susi
dūrimuose. Atentatininkus su
ėmė Egipto policija. Jų išsišoki
mą pasmerkė Arabų Lyga ir par
tizanų sąjūdžio atstovas Mohsen.

NEAIŠKI SUTARTIS
šešerius metus trukusį Brita

nijos susikirtimą su nepriklau
somybę paskelbusia rasistine 
Rodezija užbaigė jos premjero
I. Smith ir Britanijos užsienio 
reikalų ministerio A. Douglas- 
Home *Salisburyje pasirašyta su
tartis, kurią turi patvirtinti Ro
dezijos gyventojai — 250.000 
baltųjų ir 5.000.000 negrų. A. 
Douglas-Home skelbiasi išsau
gojęs penkis principus negrų 
teisėms sulyginti. Ligšioliniame 
Rodezijos parlamente buvo 50 
baltųjų ir 16 negrų atstovų. Pa
gal komplikuotą sutarties for
mulę negrų atstovų skaičius pa

ir tt Tokie daly- laipsniui bus didinamas, bet tas 
neįdomūs. Reikia didėjimas vyks vėžlio žingsniu,

- , - augiau protesto dvasios. Pvz. nes dalyvavimas rinkimuose yra 
iromisų § Kudirkos atvejis išjudino visą susietas su uždarbiu ir pajamų 

P72- lietuvių studentiją — ji protes- mokesčiu. Pvz. šiuo metu neg- 
tayo gatvėse, rašė laiškus, krei- rai į Rodezijos iždą moka tik_l%

bend-

Lietuviu studentu suvažiavimas
XX/ Šiaurės Amerikos lietuvių studentų suvažiavimas Toronte buvo gausus dalyviais, ypač 

pramogose, bet valdybos neišrinko • Tai planuojama atlikti korespondentiniu būdu
Daugiau kaip tris dienas tru

kęs lietuvių studentų suvažiavi
mas buvo pradėtas lapkričio 25, 
ketvirtadienį, “sūrio ir vyno” 
pobūviu Toronto šv. Jono Kr. 
par. salėje. Tai buvo lyg ir susi
pažinimo vakaras, kuriame daly
vavo nemažas būrys studentų, 
ypač amerikiečių. Oficialioji su
važiavimo pradžia programoje 
buvo numatyta lapkričio 26, 
penktadienį, 11 v.r., Downtow
ner Motor Inn viešbučio salėje. 
Atvykę sveikintojai—gen.kons. 
dr. J. Žmuidzinas, KLB krašto 
valdybos vicepirm. J. R. Sima
navičius ir Toronto burmistro 
atstovas T. O’Donohue, deja, ne
sulaukė pradžios ir savo sveiki
nimus įrašė magnetofono juos
tom Suvažiavimas prasidėjo 
12.15 v.r. Rengėjų — Toronto 
studentų skyriaus vardu XXI su
važiavimą pradėjo ir jam pirmi
ninkavo Algis Pacevičius. žo
džiu sveikino KLB Toronto apyl. 
pirm. J. Karpis, Šv. Jono Kr. 
par. vardu — kun. J. Staškus, 
Stud. At-kų vardu — pirm. Jū
ratė Jasaitytė. Mandatų komisi- 
jon išrinkti: Paulius Alšėnas, 
Teresė Idzelytė ir Merkevičiū- 
tė. Į prezidiumą: pirmininku Ei
mutis Ramas-Ramanauskas, to- 
rontietis, sekretorėm — Rūta 
Butkutė ir Roma Jasinevičiūtė.

Pagyvėjo veikla
Š. Amerikos Lietuvių Studen

tų Sąjungos pirm. Kalvaitis 
priminė, kad jo valdyba pradė
jo kadenciją, kai S-gos veikla 
buvo apmirusi ir praktiškai ne
bebuvo skyrių. Dabar S-ga vėl 
atgijo ir turi skyrius Klevelan- 
de, Pittsburge, Detroite, Toron
te (jie veikia ir kitur — pvz. 
Hamiltone, Londone, Ont. Red.). 
Sąjungos veikla atgijo Klevelan- 
do suvažiavime, kai iškilo Simo 
Kudirkos byla. Ji išjudino visą 
lietuvių studentiją. Pirmininkas 
pareiškė, kad buvusi valdyba at
sistatydina ir kad šis suvažiavi
mas turi išrinkti naują. Valdy
bos vicepirm. T. Neimanaitė sa
vo pranešime pabrėžė reikalą 
kreipti veiklą į konkrečius da
barties uždavinius: organizuoti 
universitetuose “L i t h u a nian 
Clubs”, papildyti un-tų bibliote
kas lietuviškomis ar Lietuvą lie
čiančiomis knygomis, mokytis 
lietuvių kalbos, rašiniais talkin
ti žurnalui “L i t u a n u s”, daly
vauti jiūnimo kongreso ruošoje, 
remti lietuvių žygius Vašingto
ne. Pagaliau* sveikinimo žodį 
tarė pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui rengti komiteto pirm. 
R. Sakadolskis, prijungdamas ir 
JAV L. Bendruomenės sveikini-
mus.

pakviestas Kent Štate un-to geo
grafijos profesorius Hodgkins, 
daug padėjęs organizuojant lie
tuvių skyrių un-to bibliotekos 
rėmuose. Jis sakėsi studijuojąs 
Sov. Sąjungos problemas jau 26 
metai- ir neseniai ten lankęsis. 
Kalbėjo apie augantį domesį 
JAV-se etninėm studijom, nes 
paaiškėjo, kad toje srityje esan
ti spraga, kuri atsiliepia ir į po
litinius JAV sprendimus. Į etni
nių studijų programas ryžtamasi 
įjungti ir lituanistiką. Tam 
įsteigtas lietuvių skyrius Kento 
im-to bibliotekoje ir numato
mas lietuvių kalbos kursas “Cri
tical Languages” programoje. 
Lietuvių knygų skyriuje jau 
esą gana vertingų dalykų, gau
tų iš įvairių šaltinių, daugiausia 
privačių spaudos rinkėjų, šiuo 
metu esama 127 laikraščių ir 
apie 2.000 knygų, šis rinkinys 
būsiąs plečiamas ir turėtų tap
ti didžiausiu lituanistikos loby
nu laisvajame pasaulyje. Jo plė
timą esą kliudo lėšų stoka. Kol 
kas dirbama savanorišku pagrin
du, remiantis ypač lietuvių stu
dentu talka.

Lietuvis, nekalbantis 
lietuviškai

Pertrauka paskelbta 20-čiai 
minučių, bet ištįso iki 40. Kal
bėjo trečios kartos lietuvis dr. 
R. Krickus, dirbąs Vašingtone 
“The National Center for Ur
ban Affairs” mons. Baroni va
dovybėje. Gimęs ir augęs JAV, 
lietuviškai nemoka. Jo tema: 
“Reassesment of Lithuanian 
Community in USA”. Jis taip 
pat pripažino, kad domesys et
ninėm studijom yra padidėjęs, 
tačiau etninės grupės net JAV 
spaudoje vadinamos “white Eth
nics”. Senoji lietuvių imigraci
ja buvo juodadarbiai, bemoks
liai žmonės, kentėję diskrimina
ciją bei įvairius kitus vargus. 
Naujieji ateiviai esą išsimoksli
nę ir jau kito tipo žmonės. Prie 
senųjų ateivių nutautėjimo pri
sidėjo* ir Bažnyčia, nes jai va
dovavo ir tebevadovauja airiai. 
Bene ryškiausiai kalbėtojas pa
brėžė etninių grupių, jų tarpe ir 
lietuvių, uždarumą. Jos esančios 
“terribly parochial”. Jų politi
nė įtaka JAV-se esanti labai 
menka. Vašingtonas į jas mažai 
tekreipia dėmesio. Daug dides
nę įtaką bei svorį turį negrai. 
Lietuvių organizacijoms esą rei
kia eiti į amerikinį gyvenimą, 
paruošti daugiau literatūros ang
lų kalba apie Lietuvą bei lietu- 
vius. Gyvenant amerikinėj ap- aan«ria7i 
linkoj esą reikia ir kompr “1- aaugiau 
(? Red.) su savo tautybe, 
santuokos atveju ir pan.

cevičius. Pirmiausiai pranešimą 
padarė estė stud. Koresaar apie 
estų studentų gyvenimą Toron
te. Pasak jos, estų studentija yra 
nepolitinė — mažai domisi poli
tiniais klausimais. Ji turi 17 kor
poracijų su 300 narių. (Ji nepa
minėjo,* kad Toronto estai turi 
studentų namus “Tartu Colle
ge”, kur įrengtos puikios patal
pos korporacijom). Jų veikla. 
esanti pramoginio ir kultūrinio 
pobūdžio — pvz. paskaitom kvie
čiami įvairių sričių estai akade- 
mikai. Estų studentų sąjunga tu
rinti apie 100 narių.'Jie sten
giasi ne tik susipažinti su estų 
kultūra, bet ir ją skleisti už savo 
ribų. Ypač sėkmingos jų pastan
gos* esančios ritminės gimnas
tikos srityje. Mišrios santuokos 
nesančios gausios.

Latvio pranešimas
Išsamų ir nuoseklų pranešimą 

padarė jaunas prof. Juris Drei- 
felds apie latvius aplamai ir jų 
veiklą Toronte. Iš viso latvių 
esama 1.600.000. Sovietinei oku
pacijai artėjant, pasitraukė iš 
Latvijos 400.000 asmenų, kurių 
pusę atkirto sovietinė armija ir 
grąžino Latvijon. Senoji emigra
cija buvusi labai negausi. Vienas 
trečdalis dabartinio latvių jau
nimo nevertina savos kultūros, 
yra linkęs asimiliuotis. Tam tik
ra dalis vengia latvių mokyklų, 
nes jas laiko žemo lygio, nuo
bodžiomis. Pvz. iš vienos klasės, 
turėjusios 40 mokinių, nubyrė
jo 30. Tarpusavio kalba esanti 
anglų, kaip ir pas lietuvius. Ne
daug* jaunimo skaito latvišką 
spaudą ir tuo būdu netenka ry
šio su sava visuomene, nes ne
žino kas joje vyksta. Mišrių san
tuokų — 50%. Gimimų skaičius 
dukart mažesnis už mirusių. Vis- 
dėlto kultūrinė veikla esanti gy
va — veikia organizacijos, an
sambliai, studentų korporacijos, 
panašiai kaip estų. Yra sąmonin
gų latvių grupė,* kuri stengiasi 
parodyti augštą latvių kultūros 
lygį. Veikia ir komunistų gru
pė, remiama sovietinės Latvijos. 
Ji stengiasi skaldyti ir juodinti 
patriotines organizacijas.

Protesto dvasia

kusijos vyko anglų kalba. Dides
nį susidomėjimą rado dr. V. 
Stankaus iš Bostono iškelta min-

Estės pranešimas
Popietmis posėdis programo

je buvo numatytas 2 v., bet pra
sidėjo beveik ištisa valanda vė
liau. Jam vadovavo A, Pacevi-____________ ,
čius. Pirmuoju kalbėtoju buvo Stankus. Pirmininkavo Algis Pa-

įvykius okupuotoje Lietu- tėjimo, kai jų vidutinis metinis 
r atitinkamai reaguoti. Tai atlyginimas yra $300, baltųjų — 

$3.000. kai darbus kontroliuoja 
baltieji, o konstitucija draudžia(Nukelta | fcrą paL)

Augščiausiasis sovietas Mask
voje patvirtino Sovietų Sąjun
gos 173,5 bilijono rublių 1972 
m. biudžetą, padidinantį 49% 
kasdieninių reikmenų gamybą. 
Premjeras A. Kosyginas, matyt, 
jau spėjęs užmiršti Nikitos 
Chruščiovo žadėtas kapitalizmo 
laidotuves, paskelbė, kad 1975 
m. Sovietų Sąjunga pralenks 
JAV pramonės ir žemės ūkio 
gamybą. Šį teigimą skeptiškai 
sutiko amerikiečiai. Nepaslaptis, 
kad šiemet JAV turėjo ekono
miniu požiūriu blogus metus, 
bet iki 1975 m. yra daug laiko. 
Amerikos pramonė ir žemės 
ūkis nestovės vietoje. Geriausiu 
atveju Sovietų Sąjunga galbūt 
1975 m. pasieks šiemetinį JAV 
lygį, bet nelaimės ekonominių 
lenktynių, nes Amerika vėl bus 
padariusi šuolį į priekį.

PIETRYČIŲ AZIJA
Pekinge iškilmingai buvo su

tiktas Š. Vietnamo premjeras P. 
V. Dong, turėjęs ilgesnį pokalbį 
su Kinijos premjeru čuenlai ir 
kompartijos vadu Mao. Pasitari
mų baigminiame pranešime Pe- 
kirigas ir Hanojus pareikalavo 
visiško JAV pasitraukimo ne tik 
iš P. Vietnamo, bet ir iš Kambo- 
dijos bei Laoso, amerikiečių pa
ramos nutraukimo minėtų kraš
tų antikomunistinėm vyriausy
bėm. Tuo pačiu metu Malezijo- 
je posėdžiavo Pietryčių Azijos 
Draugijos užsienio reikalų mi
nisterial. Posėdžiuose dalyvavo 
Malezija, Indonezija, Filipinai, 
Tailandija ir Singapūras. Dėme
sio centre buvo Malezijos prem
jero Abdulo Razako pasiūlymas 
neutralizuoti pietryčių Aziją, 
gaunant šiam reikalui tvirtas 
JAV, komunistinės Kinijos ir 
Sovietų Sąjungos garantijas. 
Aiškaus pritarimo šiai minčiai 
nebuvo susilaukta, nes nė vienas 
dalyvavusių kraštų neturi diplo
matinių ryšių su Kinija. Indone
zija juos buvo užmezgusi, bet 
turėjo nutraukti dėl Pekingo ko
munistų suorganizuoto sukilimo. 
Tailandijoje ir Malezijoje vėl 
pradėjo veikti Pekingo inspiruo
jami komunistų partizanai. Ne
mažą rūpestį neutralios pietry
čių Azijos šalininkams sudaro 
didelis kiniečių skaičius jų kraš
tuose ir jų galimas posūkis į Pe
tingą. Po* ilgų svarstymų buvo 
nutarta sušaukti pasitarime da
lyvavusių penkių kraštu vyriau
sybių vadų konferenciją sekan
čiais metais, šią mintį jau anks
čiau yra pasiūlęs Filipinų prez. 
F. Marcos santykiams su komu
nistine Kinija aptarti.

IŠŠOKO SU PARAŠIUTU
Virš Seattle miesto Northwest 

Airlines keleivinį lėktuvą pasi
grobęs amerikietis D. B. Coo
per už keleivių paleidimą pa
reikalavo $200.000 ir keturių pa
rašiutų. Po to įsakė pilotui 
skristi į Meksiką. Skrendant ties 
Woodland vietove Vašingtono 
valstijoje, kabinos instrumentai 
užregistravo lėktuvo užpakalinių 
durų atidarymą. Kai lėktuvas 
nusileido Reno aerodrome, tru
ko pagrobėjo, dviejų parašiutų 
ir $200.000.



tarini redakcija neatsaką Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly
Published by Lithuanian Can^ian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai", Inc.

advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

TeL 368-6813

* Kunigiškojo apaštalavimo 
dokumentas, kuri svarstė sinode 
vyskupai, jau parengtas ir išleis
tas. Įžangoje suminimi visi šių 
laikų kunigą liečią sunkumai ir 
atmetamos klaidingos Kunigys
tės sampratos. Toliau dokumen- 
tas suskirstytas į dvi pagrindines 
dalis: Kunigystės doktrinos ir 
kunigiškojo gyvenimo bei apaš
talavimo. Pirmoje dalyje pabrė
žiama, kad Kunigystė kylanti iš 
Kristaus ir todėl Naujajame 
Testamente esanti tik viena ku
nigiškoji tarnyba, iš esmės skir
tinga nuo visų tikinčiųjų bend
rosios kunigystės. Ši Kunigystė 
savo pilnatvę pasiekia Eucharis
tijoj, kurią gali švęsti tik Įšven
tintas kunigas. Kunigystės šven
timai yra visam gyvenimui. Ant
rojoje dalyje pabrėžiama sakra
mentų teikimo svarba, nes tik 
per juos yra galimas tinkamas 
evangeliškojo žodžio skelbimas 
bei Įgyvendinimas. Kunigas nor
maliai turi visą savo laiką pa
švęsti kunigiškajam darbui ir 
vengti kišimosi į politiką, nors 
reikalui esant gali politikon įsi
jungti su savo vyskupo ir kunigų 
senato pritarimu. Remiantis 
Kristaus žodžiais bei pavyzdžiu, 
Katalikų Bendrijos istorija, pa
sisakoma už nevedusius kunigus 
lotynų apeigose. Ypatingai pa
brėžiama kandidato laisvė pasi
renkant Kunigystę. Kunigai, ku
rie meta Kunigystę, turi būti tei
singai ir broliškai traktuojami, 
tačiau jiems negalima leisti eit 
kunigiškų pareigų. Kunigų ir 
vyskupų bendravimas turi rem
tis tos pačios Kunigystės šventi
mų bendrumu ir todėl rekomen
duojami kunigų senatai, veikią 
drauge su savo vyskupais. Kuni
gai taipgi skatinami j ieškoti tin
kamesnių ir geresnių bendravi
mo būdų tarpusavyje ir leisti pa
sauliečiams tvarkyti Bendrijoje 
visa tai, kur jie yra kompeten
tingi. Todėl yra skatinamas sie
lovadinių tarybų steigimas viso
se vyskupijose. Kaikuriuose 
kraštuose, ypač Europoj, jos jau 
veikia. Tikimasi, jos atsiras ir 
kituose kraštuose.

* Sekančio pasaulio vyskupų 
sinodo sekretoriatan išrinkta 12 
narių, o 3 bus paskirti vėliau pa
ties popiežiaus. Iš Amerikos 
kontinento išrinkti: kard. John 
Krol — 91 balsu, vysk. Aloise 
Lorscheider iš Brazilijos — 85 
balsais ir arkiv. Marcos McGrath 
iš Panamos — 61 balsu. Iš Eu
ropos išrinkti: kard. Josef Hoef- 
fner iš Vokietijos 122, kard. Vin
cente Enrique Taracon iš Ispa
nijos 102, kard. Karol Wojtyla iš 
Lenkijos 90. Iš Azijos bei Ra
miojo vandenyno salų išrinkti: 
arkiv. Joseph Cordeiro iš Pakis
tano 117, arkiv. Thomas Cahill 
iš Australijos 92 ir arkiv. Ange
lo Fernandes iš Indijos 78. Afri
kos žemynui atstovaus: arkiv. 
Hyacinthe Thiandoum iš Sene- 
galijos 114, kard. Keon-Etienne 
Duval iš Alžerijos 100, kard. Jo
seph Malula iš Zairo valstybės, 
anksčiau vadintos Kongu.

* 1,190 Alytaus rajono katali
kų pasirašė ir pasiuntė protesto 
laišką komunistų partijos sekre
toriui Leonidui Brežnevui. Laiš
ke tikintieji nusiskundžia, kad 
jiems pažeidžiama tikėjimo išpa
žinimo laisvė. Anksčiau panašų 
protesto laišką pasiuntė 2,000 
Prienų rajono kataliku. Apie tai 
plačiai rašė ir didžioji pasaulio 
spauda.

* JAV vyskupų konferencijos 
suvažiavime, užtrukusiame 5 
dienas, naujuoju pirmininku iš-

pas kard. John KroL Be to, suva
žiavime vyskupai nutarė į kaiku- 
rias savo suvažiavimų sesijas at
eityje Įsileisti spaudos atstovus, 
patvirtino paruoštą etikos ko-

Įstaigoms ir atmetė pasiūlymą,

leistų katalikų ir protestantų 
dvasininkams sakyti pamokslus 
vieni kitų pamaldose.

* Mažieji šventiniai besiruo-

JAV vyskupų prašymu. supras
tinti. Sakramentų ir liturgijos 
kongregacija pranešė, kad Ame
rikoje šventinamiems į kunigus 
nebebus teikiami egzorcisto ir 
durininko šventimai Vietoj ton
zūros bus tik Bendrijos vardu 
priimami kunigiškieji Įsipareigo
jimai, o vėliau teikiami skaityto
jo bei akolito šventimai tiems, 
kurie nori tapti dijakonais ar 
kunigais. Subdijakonato šventi
mai kol kas paliekami iki galuti
nio šventimų apeigų pertvarky
mo.

* Afrikos katalikybė stiprėja 
ir auga, šiuo metu Afrikoje yra 
apie 50,000,000 katalikų. . Jų 
skaičius nuolat didėja. Kunigų 
seminarijos yra perpildytos ir 
daugelis kandidatų negali i jas 
patekti. Todėl Romoje spaudos 
konferencijos metu arkiv. Fran
cis A. Arinze iš Nigerijos krei
pėsi į kitų kraštų vyskupus, pra
šydamas pagalbos Afrikos kuni
gų seminarijų plėtimui ir net 
siūlė siųsti savo afrikiečius klie
rikus į Europos bei Amerikos se
minarijas, kad jie ten išsimoks
lintų, taptų kunigais ir pasiliktų 
tuose kraštuose kunigauti. To^ 
kiu būdu išsispręstų kunigų trū
kumo problema.

* Katalikai Š. Amerikoje per
daug stengėsi būti populiarūs ir 
atitikti laiko dvasią — pareiškė 
vysk. Fulton J. Sheen. Esą visa 
tai, ko jie atsisakė, pasaulis pa
siėmė. Kai daug kas atsisakė Ro
žinio, hipiai ėmė karolėlius ne
šioti. Kai vienuolės sutrumpino 
savo abitus, mergaitės ėmė ilgus 
drabužius nešioti. Kai tikintieji 
atsisakė misticizmo, jaunimas 
ėmė narkotikais apsisvaiginęs 
medituoti. Kai vienuoliai atsisa
kė bendruomeninio gyvenimo, 
dabar jaunimas ėmė burtis i 
“komunas” ūkiuose. Jis pabrėžė, 
kad dabartiniame gyvenime blo
gio dvasios veikla yra itin stipri 
ir pasireiškia trimis ženklais: 
apsinuoginimu, smurtu ir asme
nybės sunykimu.

* Liuteronų ir katalikų teolo
gai JAV tryliktame savo suva
žiavime, kuris užtruko 3 dienas, 
sutarė, kad popiežystė yra vie
nas mokančios Bendrijos auto
riteto aspektas, tačiau pabrėžė, 
kad Bendrijos autoritetas negali 
būti išreikštas vien šiuo būdu. 
Jie nutarė išstudijuoti ir kitas 
mokomojo autoriteto formas, 
kaip santarybas ir sinodus. 
Bendrame savo pareiškime jie 
pasisakė, kad abeji pripažįsta 
gyvybinę reikšmę Bendrijos au
toritetui, kuris vienintelis gali 
perteikti pilną Jėzaus Kristaus 
Evangeliją. Posėdžiams pasimai
nydami pirmininkavo: katalikų 
vysk. T. Austin Murphy ir liute
ronų dr. Paul C. Empie. Suva
žiavime dalyvavo 9 katalikai ir 
12 liuteronų, šie teologiniai po
kalbiai rengiami jau nuo 1965 
m. Pasaulio Liuteronų Federaci
jos Amerikos komiteto ir Ame
rikos katalikų vyskupu konfe
rencijos ekumeninių reikalų ko
mitete. Kun. J.Stš.
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Lietuviškosios parapijos ateitis
pij.je.-esfcnpagnndiįisžruk. POVILAITIS
Įįrinis elementas yra tenlonne jTkrašto ekonomių, kultūrinį ir 

religinį gyvenimą.
Popiežius Paulius VI savo 

apaštaliniame rašte “Migrantų 
sielovadinis aptarnavimas”, iš
leistame 1969 m. rugpjūčio 15 
d., atkreipė dėmesį į migrantų 
pareigas savo gimtajam kraštui* 
nurodydamas, kad piliečiai, nors 
ir turi teisę emigruoti, tačiau jie 
neprivalo užmiršti, kad turi ne 
tik teisę, bet ir pareigą pagal iš
gales prisidėti prie tikrosios pa
žangos tos bendruomenės, ku
riai priklauso. Čia, reikia many
ti, turima galvoje ir migrantų 
tautinė bendruomenė naujame 
krašte. Imigrantai turi taip pat 
stengtis, ypač tais atvejais, kai 
jiems tenka naujame krašte pa
silikti ilgesnį laiką ar ir visai 
ateičiai Įsijungti į naujojo kraš
to gyvenimą. Tai yyks lengviau 
ir sėkmingiau, jei nebus jokio 
spaudimo, jokių kliūčių, jei in
tegracija vyks spontaniškai ir 
palaipsniui. Tačiau ten, kur ap
sigyvena pakankamas skaičius 
vienos kalbos imigrantų, popie
žiaus rašte nurodyta, kad gali 
būti pravartu Įsteigti personali
nę parapiją.

parapija. Tautinė parapija yra 
dažnesnis reiškinys augstesnės

kuriuos dėl įvairių priežasčių at-

problemų. Iš jos kyla daug pa
vojų ir sunkumų, kurie didėja 
imigracijai didėjant Paminėtina 
pvz. Įtampa, kylanti iš ekonomi
nės nelygybės tarp emigranto ir 
jį priimančio krašto piliečių; 
konfliktai, kylantieji iš charak
terių ir tradicijų skirtingumų; 
visokiausios diskriminacijos for
mos; be to, neužmirština ir isto
rinė, politinė ar ideologinė ne
tolerancija. Bažnyčia, būdama 
Įsteigta padėti visiems žmonėms 
dalyvauti atpirkime ir išganyme, 
rūpinasi visais tais, kurie dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
palieka savo namus ir keliauja i 
kitus kraštus.

straipsnyje “Parapija — lietu
viškumo tvirtovė” (Lux Christi”, 
1971 m. 1 nr.) pažymi, kad šalia 
savo tiesioginio uždavinio — re
liginio, mūsų parapijos išeivijo
je turi labai svarbią tautinę 
reikšmę. Tuo mūsų išeivijos pa
rapijos skiriasi nuo kitų katali
kų parapijų laisvajame pasauly- 
je* Jos turi* daugiau problemų,, 
negu teritorinės parapijos, ku
rių pagrindinis ir vienintelis

Katalikų Bažnyčia yra anttau- 
tinė institucija, kuri skelbia vie-

ją visoms tautoms. Todėl ji sa
vo esmėje negali būti laikoma 
tautine. Normaliomis aplinky
bėmis parapijos siekia tik ant
gamtinio tikslo, dėl to ir nėra 
tautinės. Tačiau Iš kitos pusės, 
Bažnyčia nepritaria nei šoviniz
mo pasireiškimui tautiniu atžvil
giu mišriose parapijose, nei sis
temingam mažumų nutautini
mui.

Po antrojo pasauliino karo pa
bėgėlių sielovadoje iškilo daug 
naujų ir sudėtingų problemų. 
Todėl Popiežius Pijus XII pa
skyrė kiekvienai tautybei tauti
nius delegatus, kurie buvo atsa
kingi tiesiog Romai, o ne vietos 
vyskupams. Tuo būdu pabėgėlių 
religinis aprūpinimas buvo at
remtas i tautinę bazę. Tačiau pa
bėgėlius Įkurdinus, padėtis vėl 
žymiai pasikeitė. JAV, Kanado
je, Australijoje nutautinimui 
duotas kitas vardas — asimilia
cija, integracija. Jos vardu daro-

šeimų nariai nebemoka pakan
kamai gimtosios kalbos. Taigi, 
ateina karta, kurios vaikai, vai
kų vaikai ar dar kiek vėliau pil
nai ir vispusiškai Įsijungia į sa
vo naujos tėvynės ekonominį, 
kultūrinį ir religinį gyvenimą. 
Tada jie jau nemato nei reikalo, 
nei prasmės priklausyti tauti
nėms bendruomenėms ar para
pijoms. Tokie mūsų tautiečių 
vaikai, jei dar ir pasirenka pri
klausyti tautinei parapijai, pa
mažu padaro ją tautine tik iš 
vardo. Ji savo turiniu bei apsi
sprendimu jau yra pilnai integ
ruota į to krašto teritorinių pa
rapijų gyvenimą, nebėra lietu
viškos dvasios palaikytoja.

Natūralusis integravimasis 
bei nutautėjimo procesas imi
grantų tarpe eina nesulaikomai. 
Tautinių parapijų ateitis, jei ne
bus naujos imigracijos, yra apri
bota dviejų ar trijų kartų amžiu
mi. Mažoms parapijoms šis lai
ko tarpas bus dar trumpesnis, 
ypač toms, kur parapijiečių vai
kai, baigę vietines mokyklas ar 
gimnazijas, išvyksta Į miestus ir 
nebegrįžta, o jų tėvai, pavargę 
ar pasenę, parduoda savo ūkius 
dažniausiai nelietuviams. Di
džiosios parapijos, kaip Prisikė
limo parapija Toronte, jei žmo
nės to norės, galės išlaikyti tau
tinį charakterį ilgai, ypač jeigu 
jaunimas neatkns, įsijungs i 
protingai organizuotą ir aktyviai 
palaikomą tautinės bendruome
nės gyvenimą. (Bus daugiau)

nime. Augštoji Bažnyčios hie
rarchija dėlto nemato jokio rei
kalo užgniaužti atskirų etninių 
grupių pastangas skelbti Dievo 
žodį imigrantų gimtąją kalba, 
šviesesnieji vyskupai džiaugiasi 
etninių grupių buvimu savo vys
kupijose, nes tai teikia tarptau
tinį atspalvį sielovados darbui ir 
įgalina pajusti visus vyskupijos 
gyventojus, kad, nežiūrint skir
tumų, Bažnyčia yra universali.

Jaunoji karta
Svarstydami lietuviškųjų pa

rapijų ateitį Š. Amerikoj ar 
specialiai Kanadoje, turime at
siminti lemiančius parapijos eg
zistenciją veiksnius. Gal pats 
svarbiausias yra tas, kad tautinė 
parapija yra laikinė institucija 
pasirinktame krašte. Pati para
pija, kaip vyskupijos organizaci
nis bei administracinis vienetas, 
gali išsilaikyti ir labai ilgai ar 
net ir neribotai. Bet mes čia kal
bame apie tautinę parapiją, o ne 
kaip apie administracinį viene-

London, Ont, vyskupijos ant
rojo sinodo imigrantų sielova
dos komisijos pranešime pabrėž
ta ir sinodo visumos priimta tai
syklė: jei etninė grupė yra pa
kankamai didelė ir nori tautinės 
parapijos, ji gali būti steigiama.

Tautiškumo krizė
Dr. A. V. Stepanas straipsnyje 

“Lietuvio ateitis Australijoje”, 
(“Aidai”, Nr. 10, 1970) rašo, 
kad individualaus lietuvio atei
tis svetur priklauso grynai nuo 
jo subjektyvaus, asmeninio ap
sisprendimo “būti ar nebūti lie
tuviu”, nes asmuo pats apsi
sprendžia tautai. Tie, kurie ne
apsisprendžia būti lietuviais, žo
džiu “neįmanoma” nuramina sa
vo sąžines ir dingsta lietuviš
koms kolonijoms kartu su savo 
vaikais.

Neišvengiamas perėjimas į 
gyvenamojo krašto kalbą ateina 
su antrąja karta. Tautinės para
pijos krizės laikotarpis praside
da, kai tos ar kitos etninės gru
pės imigracija sustoja, o antroji 
karta pasijunta esanti daugiau 
ar mažiau integruota, ima vis 
daugiau pamėgti teritorinę para
piją. Lietuvių katalikų parapijų 
dauguma Kanadoje buvo Įsteig
tos tokiu metu, kuris gali būt 
vadinamas krizės laikotarpiu. 
Lietuvių imigracija po šio pas
kutiniojo karo buvo vienkartinis 
reiškinys, pasibaigęs politiniams 
imigrantams išsiskirsčius po 
įvairius pasaulio kraštus. Imi
gracija sustojo, komunistinei 
santvarkai uždarius okupuotos 
valstybės sienas. Augščiausios 
Katalikų Bažnyčios institucijos 
formaliai remia tautinių parapi
jų steigimą, kartu tačiau pažymi 
Įsitikinimą, Įgytą iš daugybės 
faktų, kad tokia parapiia yra lai- 1 
kinis reiškinys Bažnyčios gyve- f
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Lentelė, rodanti Kanados gyventoju amžiaus grupes. Remtasi 1961 m. sura
šymu, pagal kuri tada buvo 17.814.000 gyventoju. Išvestoji kreivė pavaiz
duoja normalu tautos pasiskirstymą amžiaus grupėmis
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Seklių nuotykiai plėšikus gaudant 
Rašo buvęs nepriklausomos Lietuvos detektyvas 

šiuši šeimininkė išėjo į virtuvę. 
Jau stalius kėlė šiek tiek įtari
mo, bet Ratavičienės samdinys 
Juozas Ratavičius — dar dau
giau. Jį įtarėm palaikant ryšius 
su plėšikais.

Mūsų planas
Su p. Ratavičienė pasitarę, pa- 

prašėm ją leisti mums ateiti vė
lai vakare į jos namus ir pabūti 
maždaug iki 24 vai. Po to mes 
buvome numatę vieną vietą pa- 
miškėję pasaloms paryčiui, nes 
tai geriausias laikas pagauti plė
šikams arba jų bendradarbiams. 
Paprašėm ją * nesakyti namiš
kiams apie mūsų atvykimą va
kare į jos namus.

Birželio 6 d. apie 1 vai. išėjom 
pasikalbėti su kitais ūkininkais. 
Tos pat dienos vakarą, jau tems
tant, prisilaikydami atsargumo 
bei slėpdamiesi nuo žmonių 
akių, patvoriais, pakrūmiais at
ėjom pas Ratavičienę. Radome 
seklyčioje paruoštą užkandą ir 
pusbutelį degtinės. Po vakarie
nės Ratavičienė nuėjo į miega
mąjį, o mes dar kalbėjomės ei
liniais reikalais, neliesdami jieš- 
kojimo taktikos bei mūsų tos 
nakties numatytų pasalų. Mat, 
kartais ir sienos turi ausis, juo 
labiau, kad to namo gyventojų 
tarpe matėm įtartiną asmenį.

Staigus užpuolimas
1934 m. birželio pradžioje bu

vo gana šilta. Medžiai pasipuošė 
naujais lapais, pievose žydėjo 
šimtai gražiausių gėlių. Gi mes, 
be normalaus poilsio, jautėmės 
pavargę. Turėdami daugiau va
landos laiko, nutarėm pailsėti. 
Iš mūsų trijulės N. D. atsigulė 
ant sofos seklyčioje, o mes du 
— ant lovos antroje pusėje sek
lyčios. Jauniausias iš mūsų A. B. 
atsigulė ant lovos prie sienos, o 
šias eilutes rašantis — prie F 
to. Nusivilkom tik švarkus ir nu- 
siavėm batus. Po vieną mažesni 
ginklą palikome kišenėse, o di
desnius, vadinamus parabelius, 
pasidėjom po pagalvėm, kurių 
buvo gal keturios. Užmigom sal
džiu miegų. 23 vai. 45 min. iš
girdau staigų durų atidarymą iš 
staliaus žmonos miegamojo 
kambario. Pamačiau metro at- 
stume žmogų, su baterijine.lęm- ..
pute ant sagos stipria šviesa kaip elgtųsi lovoje gulintis stip-
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(Tęsinys iš praeito numerio)
Pas seniūną
Juodėjų kaimo seniūnas buvo 

ir Krukeliškių bei apylinkės 
viensėdžių seniūnas. Krukeliškė- 
se ir kitose vietose buvo tik jo 
padėjėjai, šis pareigūnas savo 
seniūnijos žmones gerai pažino
jo. Birželio 5 d. pavakary šio se
niūno buvome priimti, pavaišin
ti ir apnakyydinti. Su tuo malo
niu žemaičiu teko nemažai pasi
kalbėti apie jo seniūnijoje esa
mus žmones, jieškant Įtariamų 
asmenų, kurie galėtų palaikyti 
ryšius su plėšikais ir juos infor-. 
muoti. Mat, miške rastos žymės 
rodė nežinomų žmonių lanky
mąsi. Mes buvome tikri* kad tai 
J. Balsio su Kazlausku palikti 
pėdsakai ir kad netolimų gyven
tojų tarpe jie turi ryšininkų, 
kurie juos palaiko bei informuo
ja apie policijos pareigūnų ju
dėjimą. Kaip vėliau paaiškėjo, 
mes pirmieji aplankėm minimus 
kaimus bei viensėdžius. Negavę 
iš seniūno žinių apie Įtartinus 
žmones, palaikančius ryšius su 
plėšikais, birželio 6 d. po pusry
čių išėjom pasikalbėti su pa
miškės viensėdžių ūkininkais.

įtartinas vyras
Iš Juodėjų seniūno ir kitų 

žmonių sužinojom, kad už kilcn 
metro ar daugiau prie pat miško 
yra didesnis ūkis, kurio savinin
kė našlė p. Ratavičienė samdan
ti vasaros darbams darbininkus, 
kad pas ją gyvena stalius su 
šeima. Apie 11 v. užėjom Į šį 
Juodeikėlių vienkiemį. Besikal
bėdami su seimininke Ratavičie- 
ne, pastebėjom jauną moterį su 
vaiku ant rankų, šeimininkė pa
aiškino, kad tai staliaus žmona, 
o jos vyras yra stalius ir dirba 
įvairius darbus po kaimus; pas 
žmoną ir vaiką parvažiuoja tik 
šeštadieniais arba kartą per dvi 
savaites. Mums seklyčios prieš
kambaryje bekalbant, iš kiemo 
pusės Įėjo Į virtuvę jaunas, stip
rus vyras. Jis pro atdaras duris 
aštriu žvilgsniu pasižiūrėjo Į 
mus ir nuėjo į virtuvę. Užklaus
ta p. Ratavičienė atsakė, kad tai 
Juozas Ratavičius, jos buvusio 
vyro giminaitis iš tolimesnės 
apylinkės- kaimo talkinąs ūkio 
darbuose. Šiom dienom, nesant 
skubaus darbo laukuose, jis ruo
šia miške kartis tvorom tverti. Šviečiantį tiesiai į akis, ginklą rus vyras Juozas Ratavičius. 
Dabar parėjęs pietums. Atsipra- laikantį rankoje ir balsiai šau-

kianti: “Kelkit, rankas augš- 
tyn!” Užpuolikas atrodė lyg su 
barzda, su ūsais. Pamaniau, kad 
mus užpuolė Šiaulių apygardos 
krim. policijos valdininkas Aukš
tikalnis, kuris nešiojo nemažą 
barzdą ir ūsus. Taip pirmu mo
mentu aš perspėjau “Aukštikal
nį” būti atsargiau su ginklu. Tai 
išgirdęs užpuolikas dar balsiau 
ir griežčiau pradėjo rėkauti, ra
gindamas lipti iš lovos ir eiti su 
juo. Jau kildamas iš lovos, pa
stebėjau užpuoliką esant basą, 
gėlėmis bei lapeliais aplipusias 
kojas, žaibišku greičiu sumo
jau, kad Aukštikalnis basas po 
laukus vidurnakty nevaikščios ir 
kad mes esam užpulti J. Balsio 
su Kazlausku; greičiausiai, būsi
me apiplėšti ir nušauti.

Plėšikų rankose
Nors šiuo momentu veiksmai 

vyko sekundėmis, atsikėlęs iš lo
vos aiškiai atpažinau, kad užpuo
likas yra mažo ūgio, kad tai J. 
Balsys su tokiu pat revolveriu, 
kaip ir mes turime kišenėse. De
ja, staigiai ginklo iš kišenės ne- 
išimsi. Mažiausias neapgalvotas 
judesys — kulka į plaučius ir 
baigta. J. Balsys lengvai galėjo 
mus abudu nušauti. Tuo momen
tu, veiksmui vykstant prie lo
vos ir mudviem su A. B. einant 
iš seklyčios iškeltom rankom i 
staliaus žmonos kambarį, trečia
sis detektyvas N. D. ant sofos už 
didelio stalo plėšiko nebuvo pa
stebėtas. Mus nuvaręs į samdi
nių kambarį liepė gulti ant grin- 
dų' Tai buvo skaudus ir sunkiai 
pergyvenamas momentas. Sam
dinių kambaryje radome stovin
ti augalotą Kazlauską, apsivilku
sį ilga karine miline ir laikan
ti paruoštą ginklą šauti. Tame 
kambaryje buvo dvi lovos: vie
noje gulėjo piemenukas, o ant- 

riekraš- roję ranka pasirėmęs samdinys 
Juozas Ratavičius ir įdėmiai se
kė mus bei Kazlausko veiksmus. 
Atvaręs į šį kambarį Balsys ir 
perdavęs saugoti mus Kazlaus
kui nieko nepasakęs savo drau
gui (matyt, taip buvo sutarę) grį
žo į seklyčią ir tučtuojau pasi
girdo du šūviai. Pamaniau, kad 
N. D: nušovė ar suėmė J. Balsį. 
Man kilo mintis, kaip suimti 
Kazlauską, nors nebuvau tikras,

(Bus daugiau)

Vaikai, gimę tėvų pasirinkta
me krašte, pamažu praranda 
sentimentą tėvų gimtajai žemei 
ir greičiau integruojasi naujame 
krašte. Jiems nebėra taip svarbu 
kokioje parapijoje Dievą gar
bins. Palengva ateina laikas, 
verčiąs atiduoti pirmenybę gy
venamojo krašto teritorinėms 
parapijoms, ypač kai jie ar jų

Skaudžios ligos ilgai vargintas mirė mano vyras a.- a. Juozas Šva- 
| baitis. Nuoširdžiai dėkoju daktarui Gailiui už velionies priežiūrą li- 
| goninėje, ligoninės personalui už slaugymą, kunigams — mons. dr. 
| J. Tadarauskui ir kun. L. Januškai už lankymą ligoninėje, aprūpini- 
| mą sakramentais mirties valandoje, už kalbėjimą Rožinio per du 
| vakarus laidotuvių namuose, už gedulingas pamaldas, gražų pamoks- 
| lą ir palydėjimą j Port Credit lietuvių kapines. Nuoširdžiai dėkoju 
| Lietuvos Veteranams ir parapijiečiams už lankymą ligoninėje bei 
I ' laidotuvių namuose, palydėjimą į kapines, už gėles ir vainikus, ve- 
I teranui K. Mikšiui už tartą paskutinį atsisveikinimo žodį. Taip pat 
| labai ačiū karsto nešėjams už paskutinę paslaugą —
I Liūdinti Anelė Švabaitienė
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Atkelta iš 1-mo psl 
pat minties buvo ir Selenis iš 
Detroito. Kitaip manė torontie- 
tis Algis Stankus. Pasak jo, ne
užtenka būti Lietuvos įvykių ste
bėtojais. Pvz. žuvo tūkstančiai 
Lietuvos partizanų, bet lauktos 
reakcijos laisvajame pasaulyje 
nebuvo. Iš jo minties plaukė iš
vada, kad jei nebus lietuvių mo
kyklų, organizacijų, nebus ir są
moningų lietuvių, kurie ryžtųsi 
demonstruoti Kudirkos, Simo- 
kaičių, Bražinskų ir panašiais 
atvejais.

Simpoziumo pabaigoje žodi 
tarė prof. Hodgkins. Jis priminė* 
kad kalbant apie S. Kudirką rei
kia neužmiršti ir amerikiečių 

į pareigūnų nubaudimo už pada
rytą klaidą. Jo nuomone, lietu
vių tauta, kad ir maža, išliks 
vien dėlto, kad yra grėsmėje, 
verčiančioje priešintis. Svarbu 
išlaikyti tautinį-kultūrinį paliki
mą. Politikams reikėtų skirti 
mažiau dėmesio. Svarbiausia — 
nekovoti tarp savęs. Neužmirš
kite, kad ir komunistai yra lie
tuviai. Pvz. Kento un-to biblio
tekos lietuvių skyriui tenka tu
rėti reikalų ir su kunigais, ir su 
komunistais.

Lietuva skaidrėse
Programoje numatytas skaid

rių rodymas turėjo įvykti 7 v.v., 
bet prasidėjo valanda ar pusant
ros vėliau. Keturi prožektoriai 
ekrane parodė senosios Lietuvos 
praeitį iki nepriklausomybės at
statymo 1918 m. Šias eilutes ra
šančiam neteko tų skaidrių ma
tyti, bet mačiusieji buvo labai 
patenkinti. Pvz. kaikuriem to- 
rontiečiam kilo mintis gauti tų 
skaidrių kopijas. Jas paruošė 
Bostono kultūrinis būrelis — R. 
Šliažas, Antanavičius, Antanavi
čiūtė, Vaičjurgytė, V. Stankus ir 
kt. Tikimasi, kad darbas bus tę
siamas.

Dienos programa užbaigta šo
kiais, kuriuose dalyvių netrūko.

Jaunimo kongresas
šeštadienio programa pradė

ta po 12 v.r. jaunimo kongreso 
komiteto pirm. R. Sakadolskio 
pranešimu. Jame jis priminė jau 
spaudoje skelbtus dalykus. Ren
gėjų komitetas esąs sudarytas iš 
13 organizacijų ir turi 26 narius. 
Jaunimo kongresas būsiąs tri
jų dalių — atidarymo, studijų 
dienų, * stovyklos. Atidarymas 
bei I dalis būsianti birželio 30 
— liepos 4 d.d., II dalis — lie
pos 4-8 d.d. Kento arba Londo
no, Ont., un-te, III. dalis — lie
pos 9-15 d.d. skautų stovykla
vietėj “Romuva” (už Toronto 
138 mylios). Užbaiga — liepos 
16 d. Kanadoj. Iš viso kongresas 
utims 17 dienų. Biudžetas — 
$150.000. Naujas dalykas — at
stovai. Jie, asmenine pirminin
ko nuomone, turėtų būti visur 
renkami demokratiniu būdu. At
stovų bus 250, kurių pusė iš 
JAV ir Kanados. Kongreso pro
grama bei jo turinys dar nėra 
galutinai suformuotas, nors ap-

ru- 
ne-
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LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
Įspūdžiai iš Lietuvos

Po pertraukos trys studentės 
pasakojo savo įspūdžius iš kelio
nių okupuoton Lietuvon gana 
gausiai auditorij'ai. Iš pasakoji
mų buvo matyti įvairūs vargai 
su kelionės dokumentais, tikrini
mais muitinėse, viešbučiuose. 
Visos stebėjosi sovietinės siste
mos pinklėmis, nuolatine kont
role, nerangiu patarnavimu vieš
butyje, noru panaudoti sovieti
nei propagandai, rusų ir lenkų 
kalba Vilniuje, apleistomis šven
tovėmis, išniekinta katedra ir t. 
t. Labai malonų įspūdį joms pa
likę susitikimai sii savais žmo
nėmis. Visi buvę labai malonūs, 
išskyrus kaikuriuos propagan
distus, kurie vis atakavo erzi
nančiais klausimais. Taip pat 
gražų įspūdį palikusios lanky
tos vietovės — Vilnius, Druski
ninkai, Kaunas. Jos pabrėžė, kad 
lietuviai studentai Vilniuje už
sienio lietuviais labai domisi ir 
klausia kartais tokių dalykų, į 
kuriuos nevisi gali atsakyti. Vil
niaus studentų galvosena esanti 
rimtesnė ir vispusiškesnė. Jie 
apgailestauja, kad negali išvyk
ti užsienin. Pasipriešinimas 
sams visur esąs gyvas, nors 
viešas.

Knyga apie Kudirką
Simui Kudirkai ir šiame

važiavime skirta daug dėmesio. 
Prie posėdžių salės buvo sureng
ta paroda, kurioje matėsi de
monstracijų nuotraukos, laikraš
čių iškarpos, spaudos agentūrų 
pranešimai, lietuvių studentų žy
giai ir t.t. Be to, A. Rukšėnas 
iš Bostono padarė specialų pra
nešimą apie savo parašytą knygą 
S. Kudirkos tema “The Incident 
on the Vigilant” ir paskaitė ke
letą ištraukų. Pasak autoriaus, 
išgvildenus visus faktus, plaukia 
išvada, kad S. Kudirkos nėra gy
vo. Jo kalba teisme kelianti 
abejonių dėl autentiškumo. Bet 
tai esanti teorija, kuriai paneig
ti esą reikėtų tikresnių duome
nų. Kai A. Žaparackas parodė 
“Detroit Free Press” lapkričio 
27 d. numerį, kur rašoma, kad 
S. Kudirka esąs Mardavijos 
kone, stovykloje ir atsisakęs eiti 
i marksizmo pamokas, — A. 
Rukšėnas pareiškė, esą gal ir 
taip, bet to dar maža jo teori
jai sugriauti. Knygai leidėjas be
veik jau gautas — išleis viena 
amerikiečių leidykla Niujorke.

šeštadienio vakaras buvo 
skirtas baliui, kuriame studen
tiškos publikos netrūko. Su di
deliu pasisekimu meninę pro
gramą atliko Windsor© mergai
čių kvartetas “Aušra”. Visų nuo
taika buvo labai smagi. Net šo
kiam salėje pasibaigus, studen
tai dainavo stovyklines lietuvių 
dainas vestibiulyje.

Oficialus suvažiavimo uždary
mas įvyko sekmadienį 1 v.p.p. 
Jame dalyvavo tik 20 asmenų, 
nes kiti jau buvo išvažinėje, čia 
paaiškėjo, kad naujos valdybos 
nepavyko išrinkti. Buvo suda- 

„_____ _ _ ___ . , . ryta ir nominacijų komisija, bet
matai paruošti: R. Sakadolskis ji gavo tik vieną sąrašą ir ta 
kvietė visus aktyviai dalyvauti nepilną. Be to, balsavimui pagal 
kongreso ruošoje. (Nukelta j 7-tą psi.)
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SOLISTAI 1971 METAIS

SU SIMFONINIU ORKESTRU
Libretas — Anatolijaus Kairio, muzika — Broniaus Budriūno, dirigentas — PETRAS ARMONAS

Dalia Kučėnienė Algis Grigas
Roma Mastienė Vytas Rodys
Margarita Momkienė Julius Saurimas 
Janina Šalnienė Antanas Gelažius

. — aktorius

Režisūra — Zita Kevalaitytė-Visockienė
Dekoracijos — Jurgis Daugvila 
šokių choreografija — Leokadija Braždienė 
Chormeisteris — Alfonsas Gečas 
Akompaniatorė — Marija Mondeikaitė-Kutz fek

gruodžio 11 d., 8 v. v., (šeštadieni 
gruodžio 12 d., 2.30 V.p.p., (sekmadieni) 

VIETA - Marijos Augšt. Mokyklos 
auditorija California ir 67 gatvių kampas 
BILIETAI ------------------  "MARGINIŲ" krautuvėje,

2511 W. 69th St. o Tel. PR 8-4585 
KAINOS ------------------ $8, $7, $6, $5, $4, $3
Toliau gyvenantieji bilietų gali įsigyti pasiuntę paštu čekį 
ar pašto perlaidą, nurodant dieną ir kainą, šiuo adresu: 
Dainava, 7217 So. Fairfield Ave., Chicago, HL 60629, USA

JAUNIMO KONGRESO TEMA

REKLAMA, LĖŠOS, STOVYKLAVIETĖ
AL. GIMANTAS

JAUNOSIOS ŠEIMOS PASISAKO

Stebint sekančią vasarą įvyks
tančio pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso paruošiamuosius dar
bus ir užsimojimus, galima pa
sidžiaugti, kad jau daug kas nu
veikta, ypač planavimo srityje. 
Spaudoje vis dažniau užtinkame 
pranešimus apie intensyvėjantį 
ruošos darbą. Kongreso data ar
tėja, kaikuriems lietuviškojo gy
venimo stebėtojams keldama 
baimę — ar bus tinkamai pasi
ruošta, ar viskas bus suspėta lai
ku Įvykdyti?

Lėšų telkimas, atrodo, jau iš
judėjęs iš taip vadinamo “mir
ties taško”, visiems tikint, kad 
pradiniai rodikliai nesustos, bet 
kils ir artės prie užsimotų sumų 
surinkimo.

Visuomenėje susidomėjimas 
kyla, kartu girdint sugestijas, 
kad mūsų periodikoje daugiau ir 
plačiau būtų pradėtas kongreso 
populiarinimas ir daugiau duo
dama informacijos, gal net Įsi
vedant nuolatinius skyrelius iki 
pat to didžiojo ir neeilinio visa
me išeivijos gyvenime Įvykio!

Bus ar nebus surinkta 
$150.000 suma, bet viena beveik 
aišku, kad be minimumo (kalba
ma apie $100.000) vargiai galės 
būti Įvykdyti patys pagrindiniai 
ir negalimi dabar jau keisti pla
nai. Tai turėtų suprasti ir Įsisą
moninti visi tie mūsų gerašir
džiai aukotojai, skirdami savąją 
duoklę kongreso reikalams. Nė
ra abejonės, kad ir surinktas pi
nigas tebus naudojamas kiek ga
lint taupiau, neužmirštant ir at
skaitomybės, ir atsakomybės.

SPORTO VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Sporto klubų organizacinės veiklos krizei įveikti reikia 

jaunųjų talkos
SIGITAS KRASAUSKAS

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos vadovų metinis suvažiavimas 
šaukiamas'Detroite š. m. gruo
džio 11—12 d. d. Kurie seka lie
tuvių sportinę veiklą bei akty
viai joje darbuojasi, puikiai su
pranta, kad tokie vadovų pasita
rimai yra reikšmingi, nes liečia 
organizacijos išlaikymą ir sporti
nės veiklos planavimą, šiame 
suvažiavime labai norėtųsi ma
tyti gausesnį dalyvių skaičių ne 
tik iš sportininkų, bet ir kitų 
jaunimo organizacijų.

Dar ir šiandien beveik kiek
vienos klube puoselėjamos spor
to šakos vadovas, valdyba, apy
gardos ir centro valdyba yrą su
darytos beveik iš buvusių vyres
nio amžiaus sportininkų, šie 
žmonės daug dirbo ir tik dėl 
trūkumo vadovų turi darbuotis 
ir toliau. Labai nenustembi iš
girdęs, kad vienur vadovas pasi
traukė ir likvidavosi sportinė 
veikla, kitur vadovas pradeda 
apsileisti, nebeatlieka pareigų, 
todėl veikla silpnėja ir t. t. Na
tūralu, viskam ateina laikas. 
Daugumai šių vadovų po tiek 
metų įtempto ir atsakingo dar- 

’ bo jau turėtų prasidėti užtarnau
tas poilsis.

ŠALFAS Sąjungos 20-ties 
metų veiklos laikotarpyje pirmą 
kartą sulaukta nemalonios staig
menos. Neperseniai Sąjungos 
garbės teismo skelbti valdomųjų 
organų rinkimai neįvyko, ries 
nebuvo gautas nė vienas nuomi- 
nuojamų žmonių sąrašas. Apie 
šiuos rinkimus buvo daug kalbė
ta ir galvota, tačiau niekas nesi
ryžo sudaryti sąrašų. “Tiek dirb
ta..., gal kas kitas, kodėl čia 
aš... ar mes?” Vienas nuo kito 
mėgino stumti, kad tik negautų 
vėl to įkyrėjusio darbo.

Nesunkiai galima susidaryti 
vaizdą, kad sportinė ir organiza
cinė veikla labai sumenkėjo. Be 
abejonės, ji vieną dieną gali vi
siškai liepto galą prieiti, žinoma, 
ne dėlto, kad nebūtų sportiškai 
nusiteikusio jaunimo, bet tik 
dėlto, kad vadovai suseno, pa
vargo ir jų skaičius sumažėjo. 
Jaunų vadovų, kurie turėtų pa
keisti vyresniuosius, iki šio lai
ko taip ir neužsiauginta. Jaunie
ji noriai dalyvauja žaidynėse, 
mėgsta būti kviečiami į kiekvie
ną sportinį pasirodymą, tačiau 
prie organizacinio darbo prisi
dėti nesiryžta. Jie nebuvo nie
kuomet pratinami prie betkurio 

Kiekvienas aukotojas turi negin
čijamą teisę žinoti, kur ir kaip 
kiekvienas surinktas doleris yra 
sunaudotas, išleistas.

Kalbant apie taupumo reika
lą, kyla abejonė dėl kongresinės 
stovyklos vietovės pasirinkimo. 
Taip, kanadiečių skautų “Romu
va” itin patogi, pakankama ir 
gražios gamtos apsupta. Nepato
gumas tik tas, kad ji perdaug to
li (150 mylių nuo Toronto) nuo 
didesnių lietuviškųjų telkinių 
Jungtinėse Valstybėse. Pvz. ke
lionė automobiliu iš Detroito iki 
Romuvos užtruka 7 vai. Pagalvo
kime apie Čikagos, Klevelando 
lietuvius — jiems dar toliau. Či
kagoje vyks ir pagrindiniai 
kongreso renginiai. Ar jau žino
ma, kiek kainuos dalyvių sto
vyklautojų kelionės išlaidos, nu- 
vežant ir parvežant iš tolimų vie
tovių?

Be to, jei stovyklos metu ne
norima turėti lankytojų - svečių, 
izoliuota vietovė tikrai yra idea
li, bet jei galvojama ir norima 
sulaukti gausesnio tautiečių do
mesio tokiam retam įvykiui, rei
kėtų parinkti tokią stovyklavie
tę, kuri yrą nesunkiai pasiekia
ma tūkstančiams vidurio vaka
ruose gyvenančių lietuvių. Sto
vyklautojai, aišku, turės savą 
programą ir užsiėmimus, bet 
bus ir laisvalaikio lengvai pra
mogai, draugiškam bendravi
mui, laužams. Negalima juk iš 
to išjungti ir plačiųjų mūsų vi
suomenės sluogsnių, pirmoje ei
lėje gausaus mūsų jaunimo, ku
rio didelė dalis juk negalės būti 
aktyvių stovyklautojų eilėse.

atsakingesnio darbo, todėl vis 
taip ir nesiseka juos įjungti — 
atiduoti dali organizacinės naš
tos.

Kodėl taip ilgai laukta ir tik 
dabar pradėta galvoti apie vado
vus iš jaunųjų tarpo? Metus 
žvilgsnį praeitin, negalima būtų 
kaltinti vien tik sporto sąjungą 
ar asmenis, kurie 20 mietų š. 
Amerikoje vadovavo sportiniam 
darbui. Tuo metu visame bend
ruomeniniame gyvenime neturė
ta realios pažiūros į ateiti. Kas 
bus vėliau ir kaip reikalai*riedės 
po mūsų? Atrodė, kad apie tai 
dar nėra reikalo galvoti. Per
daug pasitikėta ir manyta: šian
dien viskas gerai vyksta, bus ge
rai ir toliau. Tuomet nebuvo ryž
tasi jaunimą skatinti ir pratinti 
prie organizacinio darbo, nes 
dauguma to meto sporto sąjun
gos ir visuomenės veikėjų dar 
buvo ne perseni. Ano meto ne- 
pastabumas ir padaryta klaida 
šiandien savotiškai slegia visą 
organizacinį gyvenimą. Dėlto ne
geriau dabar su jaunais vadovais 
bei darbininkais ir kitose organi
zacijose, net pačioje Bendruo
menėje.

Kas darytina, kad sporto są
jungos organizaciniai reikalai 
pagerėtų? Visų pirma reikia ge
rų norų.* Nors ir mūsų dauguma 
jau pavargome, tačiau nemeski
me darbo vien tik dėlto, kad jo 
atsikratytume. Paaukokime dar 
kiek laiko ir pastangų, kol atra
sime kas mus pakeis. Suvažiavi
mo metu turėsime išrinkti pa
čius geriausius žmones Į centro 
valdybą. Vėliau centro valdybai 
turėsime rimtai talkinti, jos dar
bo planus Įgyvendinant. Turime 
pagalvoti ir apie veiklos suakty
vinimą klubuose. Reikėtų sustip
rinti klubų tarpusavio sportinį- 
v a r ž y b inį bendradarbiavimą. 
Būtinai reikia organizuoti jaunų 
vadovų kursus. Skatinti klubus 
didesnę dalį klubo valdybos su
daryti iš jaunųjų narių, duoti 
jiems daugiau atsakomybės. Ka
nados sporto klubai šio principo 
jau kuris laikas laikosi. Darbas 
vyksta ^gana sėkmingai. Parody
dami daugiau pasitikėjimo jau
niesiems, greičiau juos laimėsi
me tam svarbiam darbui ir pa
reigoms, nuo kurių mes jau no
rime nusiimti. Išsikalbėję ir nu
statę sportinei veiklai rimtą pla
ną bent porai metų, palengva iš- 
brisime iš šiuo metu mus vargi
nančios krizės. Iki pasimatymo 
suvažiavime!

Lietuvių tautodailės paroda Tarptautiniame Institute Toronte, surengta apylinkės valdybos pastangomis. Nuo
traukoje budėtojos — G. Draudvilaitė ir E. Asevičiūtė Nuotr. S. Dabkaus

ĮSPŪDŽIAI IŠ AUSTRALIJOSBonnardas? Kas jis?
Tikrai ne musų premjeras - - - -

— Rėmai tvarkoj. Parodą pa
ruošti suspėsiu. Taip, rėmai 
tvarkoj — saū vienas kartoju.

Vos dvi savaitės iki parodos 
atidarymo, darbo daug, bet ži
nau, kad spėsiu. Turiu suspėti. 
Skubiai užsisakyti rėmus Sidnė
juj sunku. Nuo 1950 m. Austra
liją pasiekė meno banga. Renti
ninkams prasidėjo dolerių šiena
pjūtė. Banga atslūgo, bet šiena
pjūtė — ne. šešias savaites prieš 
parodą reikia rėmus užsisakyti, 
šešias savaites? Mano paroda ta
da buvo dažų dėžutėse, ką gi gal
voti apie renius!

Rėmai — uždarbis kai. kam, 
bet menininkus daro ubagais. 
Čia jie brangesni, negu Ameri
koj. Kodėl aš viską lyginu su 
Amerikos mastu.

Gatvėse ūžė, lėkė automobi
liai, sakytum, visi skubėjo pro 
vienus vartus į Dievo teismą pa
tekti. Automobiliuose ir po au- 
tobomiliais Sidnėjuj žūsta daug 
žmonių. “Už vairo miesto gatvė
se yra daugiau bepročių, negu 
už beprotnamio grot ų”,*. rašė 
vienas vietinis laikraštis.

Triukšmas, ūžimas, skubėji
mas pykino nervus. Benzino dū
mai erzino akis.

Prieš dvidešimt trejus metus 
imigracijos atstovai Europoj ža
dėjo mums pasaulyje švariausią 
orą, skaidriausią saulę. Kurgi vi
sa tai dingo? čia miestuose žmo
nės dūsta kaip ir Amerikoj.

Sulėtinu žingsnius. Didelis rū
pestis atkrito — radau tą naują 
rėmų fabrikėlį. Savininkas dar 
neturtingas ir gana draugiškas. 
Už pabrangintą kainą sutiko rė
mus per savaitę sukalti. Kokia gi 
būtų paroda be jų!...

♦ * *
Visai netikėtai atsiradau vė

sioj muzėjaus salėj. Plakatas su
viliojo. “Bonnardas Australi
joj.” Pierre Bonnard! Kodėlgi 
neužeiti?

Paveikslai tapyti šio šimtme
čio pradžioj. Kaikurie netgi pra
ėjusio amžiaus gale. Paryžius ta
da žydėjo savo menu ir buvo ne
ginčijamas pasaulio centras.

Bonnardo garbei senas muzė
jaus kambarys atnaujintas. Sie
nos apmuštos naujais audeklais. 
Dideliuose storuose rėmuose 
drobės, tapytos prieš 70 metų, 
tarsi kvepia aliejum, terpentinu, 
net ir vynu, gertu kavinėse, stu
dijose pavieniui ir grupėmis 
apie meną bei filosofiją disku
tuojant. Tai buvo genijų laikai. 
Jų pašnekesių metu gimė viso
kie izmai: impresionizmas, eks
presionizmas, kubizmas, pointi- 
lizmas. surrealizmas... Kas 
juos visus beišskaičiuos!

Bonardas švelnus. Neatvežė 
pas mus čia jo šedevrų. Sidnėjų 
ir Paryžių skiria kažkas daugiau 
nei keletas tūkstančių mylių.

Rėmai. Sunkūs, paauksuoti 
rėmai. Paglostyti, paliesti rūni. 
Mano pirštai neprisilietė prie 
pauksuoto žibesio. tačiau ant p^ 
ties paiutau švelnią, stroria ran
ką. štai, matau kiekviename 
kampe po uniformuotą sargą.

LEONAS URBONAS

Visų akys į mane atkreiptos, o 
viena ranka ant mano peties. 
Atpažįsta. Bando ranką šypsena 
pakeisti.

— Paroda draudos Įstaigos 
penkiais milijonais Įvertinta. 
Dovanokite, paveikslų liesti ne
valia.

— Colis patepliotos drobės iš
eitų apie tūkstantėli dolerių? — 
sakau.

— Kažkas panašaus, — pa
mąsto sargas.

— O rėmai?
Sargas šypteli ir klausia, kaip 

man sekėsi Amerikoj. Sakiau 
jam, kad Amerikoj įdomiau. 
Mes vejamės ir tuojau pralenk
sime jankius.

— Kaip tai?
— Turėsime didesnę ekono

minę krizę. Paveikslų rėmai čia 
irgi jau brangesni.

Sargas teigė, kad Australijos 
alus yra žymiai geresnis.

Uniforma pasitraukė i savo 
kampą ir sekė grupelę vaikų be
mosuojančių rankomis prie pa
veikslų. Vaikų rankas sekė ir ki
ti trys sargai.

— Ar tu girdėjai? Penki mili
jonai! Tai bent paroda! Tas Bon
nardas turtingas, kaip ir Picasso 
ir Dali. Ar ne?

— Jis mirė prieš 25 metus, — 
aiškino žymiai jaunesnis (galbūt 
sūnus).

— Kai miršta, tada milijonai, 
kol gyvi pavalgyti neturi ko, — 
šnekėjo vyresnysis australas.

w

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus --------

DALELĖ PARYŽIAUS
Lapkričio 13-21 d. d. į Čikagą bu

vo perkelta dalelė Paryžiaus, nes 
tomis dienomis Čiurlionio galerijos 
patalpose įvyko Paryžiuje gyvenan
čio dail. Vyt Kasiulio meno kūrinių 
paroda. Mūsų dekadoje dail. Vyt Ka
siulio paroda Čikagoje buvo antroji, 
bet paties dailininko viešnagė Ame
rikos žemyne — pirmoji. Todėl ne
nuostabu, kad lapkričio 13 vakarą į 
parodos atidarymą susirinko tokia 
minia, jog tik dalis galėjo tilpti pa
čioje galerijoje. Eilės žmonių korido
riuose laukė, kol galės patekti į vidų. 
Parodoje išstatyti 43 darbai, dvelktą 
tuo pačiu kasiulišku veidu, labai pa
našiais spalvų tonais, bet gilia poezi
ja figūrose ir detalėse. Todėl daiL 
Vyt. Kasiulis, susidaręs savąjį veidą, 
nebe reikalo rimtų meno kritikų 
augštai vertinamas ne tik Paryžiuje, 
bet ir Niujorke, šioje parodoje daili-
ninkas pardavė daugiau kaip 10 pa
veikslų, nors kaina tarp 400-600 doL

Parodos atidarymo iškilmėse daly- nomų aplinkybių (sakėsi dėl ligos) 
vavo ir iš okup. Lietuvos atvykusi di- nedalyvavo nei IV dainų šventėje, 
džiojo meistro M. K. čurlionio jau- nei po jos įvykusiame bankete. Tre- 
nesnioji sesuo Čiurlionytė-Karužienė. čioii pobūvio programos dalis buvo 
Atidarant Vyt. Kasiulio parodą, ji ta- spalvoto filmo demonstravimas iš 
rė trumpą žodelį, pasveikindama dai- praėjusios šventės.
lininką. Ją Čiurlionio galerijoje taip I pobūvį kviestų buvo nemažai, bet 
pat teko pastebėti ir sekmadienį, gi- susirinko gal tik per 2®. Dr. G. Balu
liai besidominčią savo brolio vardo kas, ta nuostabiai visus jungianti Ir, 
galerija bei joje sukrautais laisvėje (Nukelta į 7-tą poL)

— Taip ir rėmų trūksta! — 
Vos neįsikišau.* * *

Dvi moterys mane apsupo, 
žiūri, šypsos. Nori klausti, bet 
nedrįsta. Jų veidai tarsi didikių 
iš Dunojaus pakrančių, o drabu
žiai senos mados, lyg iš Bonnar
do paveikslų išimti.

— Patinka paroda? — be ce
remonijų užkalbinu aš.

— Didinga! — abidvi atsako. 
— O kokia Jūsų nuomonė?

— Kaip paprastai — jos ne
turiu. Esate vengrės?

— Taip. Iš kur žinote?
— Spėjau iš veidų, kaip ir 

Jūs iš plaukų mano užsiėmimą 
spėjote.

— Mano sesuo dailininkė. 
Valstybinėj galerijoj kadaise 
Jūsų portretą matė. Ir spaudoj. 
Taigi. Kaip sekasi?

— Gerai, gana gerai, — atsa
kiau, — esu gyvas; už mano pa
veikslų kvadratinį colį niekas 
tūkstančio dolerių nemoka.

— Ar mokės?
— Nežinau, gal ir nesužino

siu. Bonnardas irgi nežinojo.* * *
i Australijoj alus šaltas ir ge
ras, geresnis negu Amerikoj. 
Vasarą jis skanesnis,negu žiemą. 
Pusę didelio stiklo vienu mau
ku išgėręs užkalbinu pilvotą šla
kuotu veidu australą:

— Do you know Pierre Bon
nard?

— Search me, mate! He is 
certainly not our Prime Minis
ter.

gyvenančių dailininkų kūriniais, kai 
tuo tarpu ji yra tokios pat galerijos 
direktorė Lietuvoje.

Rašančiam Vyt. Kasiulis dar iš
Panevėžio laikų pažįstamas kaip pui
kus sportininkas. Vienais metais, da
lyvaujant keliom dešimtim bėgikų, 
jis laimėjo pirmą vietą ilgo nuotolio 
bėgime per Panevėžio miestą. Kai 
vieną vakarą, bebūnant galerijoje, 
dailininkui priminiau aną įvykį, jis 
smagiai nusišypsojo nustebęs, kad 
dar yra žmonių, kurie prisimena se
nus laikus.

DAINŲ ŠVENTŲ UŽBAIGUS
Buv. IV dainų šventės rengimo k- 

to pirm. dr. E. Balukas su žmona 
daiL Vanda į šarkų prabangų resto
raną lapkričio 17 d. vakare buvo su
kvietęs dainų šventės komiteto bei 
įvairių komisijų darbuotojus (deja, 
be antrųjų pusių) jiems padėkoti už 
įdėtą triūsą rengiant švente bei pa
gerbti lietuvių muzikos patriarchui 
kompoz. J. Žilevičiui, kuris dėl neži-

Lapkričio 17 d., laiškais su
kviestos, susirinko jaunosios 
kartos Toronto lietuvių šeimos 
Prisikėlimo par. Parodų salėn 
šeimyniškam pokalbiui. Nuotai
kai sudaryti buvo ir stalai užties
ti, ir kava paruošta, ir pyragai
čiai išdėstyti. Klebonas T. Placi
das Barius, OFM, ir parapijos ta
rybos prezidiumo vicepirm. J. 
Gustainis trumpai nusakė pokal
bio tikslą — pasidalinti minti
mis ir padiskutuoti visiems rūpi
mus visuomeninius, parapijinius 
ir šeimyninius reikalus. Specia
liai sustota prie šių klausimų: 
parapija yra susirūpinusi jau
nesniųjų šeimų pasitraukimu iš 
visuomeninės ir parapijinės veik
los; įvyksta nemaža tautiškai 
mišrių vedybų, pvz. šiais me
tais Prisikėlimo bažnyčioje susi
tuokė 21 pora, iš kurių 14 yra 
mišrios; kokia parapijos ateitis, 
jeigu jaunosios šeimos neparo
dys didesnio intereso jos organi
zacijoms ir aplamai jos veiklai; 
ar jaunosioms šeimoms svarbus 
lietuviškas parapijos charekte- 
ris?

Nors susirinkimas nebuvo 
gausus (i per 100 išsiųstų kvieti
mų atsakė ir pokalbyje dalyvavo 
apie 30 asmenų), tačiau dalyviai 
į diskusijoms pateiktus klausi
mus kibo uoliai. Tai rodo, kad 
jaunimui prikišama apatiškumo 
yda nevisada teisinga. Po vieno 
kito klausimo parapijos vadovy
bei susirinkusieji diskusijas per
kėlė i savo tarpą, vieni kitus 
klausdami, vieni kitiems atsaky
dami, save atvirai pakaltindami, 
pateisindami ar pasiaiškindami. 
Kodėl nesidomima parapijos ir 
aplamai visuomenine veikla? 
Perdaug privačių, šeimos ir dar
bo reikalų, kiti perdaug Į. kito-

Lietuvių Diena 
Montrealyje

Praėjusiame KLB krašto ta
rybos suvažiavime Montrealio 
apylinkė apsiėmė suruošti 1972 
metų Kanados Lietuvių Dieną. 
Tuo reikalu jau įvyko pirmasis 
dienai ruošti komiteto posėdis, 
sušauktas apyl. pirm. S. Piečai- 
tienės. Komitetas pasiskirstė 
pareigomis: Algis Kličius — pir
mininkas, Silvija Piečaitienė — 
vicepirm., Pranas Rudinskas — 
vicepirmininkas informacijos 
reikalams, Juozas Šiaučiulis — 
iždininkas, Juozas Piečaitis — 
koncertui, Bronius Niedvaras — 
baliui, Bronius Staškevičius — 
svečių priėmimui ir nakvynėms, 
leidiniui išleisti — Romas Ma
ziliauskas. Komitetą numatyta 
papildyti, jeigu būtų nutarta iš
plėsti programą i kitas sritis. At
skirų sričių pareigūnai buvo Įpa
reigoti susirasti sau bendradar
bių pagal reikalą.

Lietuvių Diena, kaip ir šiais 
metais, įvyks per Padėkos šven
tės savaitgalį 1972 m. spalio 7-9 
dienomis. Pasisakyta dėl dienos 
apimties, tinkamų salių ir priim
tas A. Kličiaus pateiktas provizo
rinis darbų planas. Iškelta min
tis surengti dailės parodą ir 
sportines varžybas, kad ir siau
resnėje apimtyje.

Pr. Rudinskas 

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

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

SIUNTINYS 1971 (3)
3!4 jardo puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 3 jardai vilnonės 
angliškos medžiagos apsiaustui, 1 Yi jardo "crimplene" medžiagos suk
nelei, vyriškas arba moteriškas nertinis, vyriškos arba moteriškos nailo
no arba vilnonės kojinės, vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 
20 geriausių angliškų cigarečių, 1 dėžutė šokolado.
Siuntinio kaina, iškaitant muitą ir visas persiuntimo išlaidas, yra $100.00.

SIUNTINYS 1971 (4)
Itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpaltis, vilnonė angliš
ka medžiaga eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga sijonui, 1 vy
riški išeiginiai nailono marškiniai, blruzė, 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, vilnonės 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 S t o r e s L t <z. juras)
421 Hackney Rd,, London, E. 2, England TeL 01739-8734

L, Radzevičių, 22 Skylark Rd^ Toronte 4, Ontario 
A KnsinsHa, 167 CoBege Street, Sudbury, Ontario

kias veiklas Įklimpę ar dar stu
dijuoja.

Kodėl vaikai neleidžiami į re
ligijos pamokas? Daug kam ne
patogus pamokų laikas, dideli at
stumai nuo parapijos būstinės, 
mokytojai nepakankamai pa
ruošti, vaikai pakankamai gau
na religijos žinių katalikiškose 
mokyklose.

Kodėl parapija silpnai ar vi
sai neremiama? Retai ateinama 
i bažnyčią, daug asmeninių iš
laidų, parapijos rėmimas nelai
komas svarbia pareiga, namus 
lankydami kunigai apsileidė
liams tos pareigos neprimena.

Kodėl bažnyčioje retai tesilan
koma? Vasarą norisi išvykti prie 
vandens, žiemą — į kalnus slidi
nėti; neretai nueinama į arti
miausias vietines bažnyčias.

Kiek svarbi ir kiek reikalinga 
lietuviška parapija? Grynai lie
tuviškom šeimom ji esanti svar
bi ir tokia ji dar būsianti jų vai
kams; tautiškai mišriom šeimom 
lietuviškos parapijos svarba 
menka. Galimybės mišrias šei
mas pritraukti prie lietuviškos ir 
specialiai prie lietuviškos para
pijos veiklos mažos; gal susido
mėtų, jei būtų Įvestos pamaldos 
anglų kalba! Kaikurie sakė — 
jokių būdu ne, nes lietuviška pa
rapija turinti išlikti grynai lie
tuviška ir turinti saugoti lietuvy
bę; katalikybę jie gali rasti ir ka- 
nadiškose parapijose.

Tiems ir eilei kitų klausimų 
virš 2 valandų užtrukusiose dis
kusijose jieškota atsakymų, kar
tais vieningai sutariant, kartais 
nuomonėms aštriai susikryžiuo
jant. Iš šio pokalbio, tiesa, ne
sitikėta veiklos gairių. Tai tik 
buvo pasidalijimas mintimis, 
praktiškas išvadas paliekant vė
lesnėms tokio pobūdžio diskusi
joms.

Parapijos vadovybė diskusijų 
pradžioje pabrėžė, kad jaunosios 
šeimos pasisakytų, ko jos iš pa
rapijos norėtų ir kokiu būdu pa
rapija galėtų prisidėti prie prob
lemų sprendimo arba bent prie 
jų palengvinimo. Į tai susirinkę 
taip pat atsiliepė visai atvirai: 
jie esą pritaria plačiai ir lietu
viškai parapijos veiklai, tačiau 
svarbiausias parapijos uždavinys 
parapijiečių atžvilgiu esąs dvasi
nio pobūdžio. Užtat jie, tarp ki
to, pageidauja gerų pamokslų, 
tinkamesnio katechetų parinki
mo ir geresnio jų pasiruošimo, 
gražaus bažnytinio giedojimo, 
gyvo liturginio judėjimo ir uo
laus šeimų lankymo. Pastebėjo 
taip pat, kad, reikalaudami iš pa
rapijos, jie patys turi stengtis 
parapijai atiduoti savo duoklę.

Kitą panašų diskusijų vakarą 
planuojama sukviesti sausio mė
nesi. Diskusijų tema bus labiau 
specifikuota, iš anksto paskelbta 
ir susirinkimo pradžioje trum
pai referuota.

Lietuviškosios bendruomenės 
ir lietuviškų parapijų ateitis pri
klauso nuo jaunųjų seimų akty
vaus Įsijungimo. Šio susirinkimo 
diskusijos buvo naudingos, pozi
tyvios ir lietuviškai bendruome
nės ateičiai duodančios gražių 
vilčių. P. S.
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PRIE MOTINOS KARSTO
“Švyturio” 17 nr. J. Lideikis rašo 

apie laidotuves: “Vykdydami tėvų ir 
artimųjų paskutinį prašymą, dar ne
retai laidojame su bažnytinėmis ap
eigomis. Ir čia iškyla problema — 
kaipgi tokiu atveju pasielgti netikin
tiems laidotuvių dalyviams, artimie
siems. Buvau kartą tokiose laidotuvė
se. Prie bažnyčios lydintieji pakriko. 
Vieni patraukė toHaū nuo bažnyčios, 
kiti slankiojo aplink, lyg nenorėdami 
Įeiti į jos vidų, lyg tiesiog savo pra
našumą demonstruodami. Kiti nuse
kė paskui karstą. Gal ne tiek tikėji
mo, kiek pagarbos mirusiajam veda
mi. Tarp jų — ir mirusiosios sūnus, 
komjaunuolis. Pamaldžios moterėlės, 
varstydamos tarp pirštų rožančius ir 
monotoniškai judindamos lūpas, šį 
kartą daugiau žiūrėjo i sūnų, negu į 
altorių. O jis per visas bažnytines ap
eigas išklūpojo prie motinos karsto, 
pagarbiai nuleidęs galvą. Nereagavo 
jis nei i skambančius varpelius, nei į 
kunigo gestus, nei į beklumpančius 
bei vėl atsistojančius šalia jo besi- 
meldžiančiuosius. Suklupo jis ir kapi
nėse, leidžiant motinos karstą į duo
bę, ir išklūpojo, kol iškilęs kauburėlis 
paskendo gėlėse. Aplinkinių veiduo
se smalsumą pakeitė užuojauta ir pa
garba šiam jaunuoliui...” Taip šios 
laidotuvės galėjo ir pasibaigti, jeigu 
kompartija nepropaguotų ateizmo ir 
neskatintų neapykantos religijai. Pri
taręs prie motinos karsto klūpėju
siam jaunuoliui, J. Lideikis konsta
tuoja: “Kitokios “pagarbos” jis susi
laukė savo darbovietėje. Sienlaikraš
tyje netruko atsirasti karikatūra — 
prie kryžiaus klūpantis komjaunuolis. 
Tiesa, redkolegija nesiryžo šios ka
rikatūros konkrečiai kam nors ad
resuoti, bet adreso ir nereikėjo. Ji 
buvo taikoma vaikinui, netekusiam 
brangiausio pasaulyje žmogaus — 
motinos.”

KAUNIEČIŲ STAKLĖS
R. čėsna “Komjaunimo Tiesos” 220 

nr. rašo apie kauniečių laimėjimus: 
“F. Dzeržinskio staklių gamykloje se
rijiniu būdu pradėtos gaminti trijų 
modelių koordinatinio ištekinimo 
staklės, kurios apdoroja detales pa
gal augščiausią tikslumo klasę. Jose 
įrengta optinė koordinuočių atskaity
mo sistema, įgalinanti pasiekti dvie
jų mikronų tikslumą. Atlikdamas už
duotį, darbininkas naudojasi staklėse 
sumontuotu originaliu mikroskopu, 
šiemet įmonė pagmins daugiau kaip 
šimtą tokių mašinų. Artimiausiais 
metais pirmąją precizinių staklių 
gamą papildys dar vienerios staklės. 
“Mikronų tramdytojai” — taip įmo
nėje vadinami naujųjų staklių kon
struktoriai — jau suprojektavo ir 
pagamino pirmąsias šalyje labai tiks
lias koordinatinio šlifavimo stakles, 
kurios taip pat turi optinę atskaity
mo sistemą. Kuriama pirmoji koordi- 
natinė matavimo mašina. Ja bus ga
lima tikrinti detalių tikslumą...” 
Kauniečių pagamintos staklės, R. 
čėsnos teigimu, turi didelę paklausą 
daugelyje Europos, Amerikos, Azi
jos ir Afrikos šalių, kur jas ekspor
tuoja Sovietų Sąjunga.

1.500 DISERTACIJŲ
“Tiesa” lapkričio 11 d. laidoje 

džiaugiasi, kad Vilniaus universiteto 
jungtinėje fizikos, matematikos ir 
mechanikos fakultetų taryboje buvo 
apginta 1.500-toji mokslinė disertaci
ja pokario metais. Jos autoriui Aloy
zui Požėrai suteiktas fizikos-matema
tikos mokslų kandidato laipsnis. Ta
me pačiame laikotarpyje universitete 
buvo apgintos 104 doktorato diserta
cijos. Skaičius iš tikro imponuojan
tis, bet akylesni skaitytoją verčia su
simąstyti po šia žinute įdėtas prane
šimas apie istorikės doktoratą. Vil

LIETUVIŠKU VASARNAMIU pro
jektų parodą ir diskusijas surengė 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos — PLIAS Otavos sky
rius Kanados valstybinės bibliotekos 
rūmų auditorijoje spalio 17 d. Paro
dą atidarė apylinkės pirm. kun. dr. 
V. Skilandžiūnas, pažymėdamas, kad 
kiekvienas toks kultūrinis pasireiški
mas yra indėlis lietuviškoje veikloje. 
Parodoje buvo išstatyti 6 projektai iš 
PLIAS/ALIAS organizuoto lietuviš
kų vasarnamių konkurso 1970 m. Pa
grindiniai diskusijų kalbėtojai buvo 
Otavos universiteto pedagogikos pro
fesorius Procuta, archit. Vytautas 
Trečiokas ir inž. Juozas Danys. Prof. 
Procuta kalbėjo apie lietuviškos ar
chitektūros šaltinius, kokius pliusus 
ir minusus jis, kaip humanitarinių

PADĖKOS DIENOS vakarienę su
ruošė mūsų Bendruomenė p. Jaku
bauską namuose. Tylos minute pa
gerbti mūsų mirusieji. Tuo metu bu
vo ką tik miręs a. a. Jurgis Kalinka, 
anykštėnas, senosios kartos ateivis. 
Dirbo miškuose prižiūrėtoju. Winni- 
pege lapkričio 1 d. mirė Fred Tutlys, 
anksčiau gyvenęs Fort Williame. V. 
Jakubauskas ir jo sūnus P. Jakubaus
kas, uri-to stud., buvo ten nuvykę rū
pintis laidotuvėmis. Vakarienė buvo 
paruošta mūsų ponių. Turėjome ir lo
teriją. Gauta $48,07 pajamų. Dėko
jame už talką p. p. Giedraitienei, 
Bagdonienei. Bružienei, H. Poškui. 
Solidarumo įnašus, sumokė jo 20 lie
tuvių.

SURENGĖM KAMBARINIŲ gėlių 
pardavimą ir gavom $38,75. Gėles do
vanojo p. Druktenienė, p. Bagdonie

niaus pedagoginio instituto Sovietų 
Sąjungos istorijos katedros vedėja 
Aldona Gaigalaitė sekančią dieną 
Vilniaus universiteto istorijos fakul
teto mokslinėje taryboje gavo isto
rijos mokslų doktoratą už disertaci
ją “Klerikalizmas Lietuvoje 1917 — 
1940 metais.” Pranešimas baigiamas 
pastaba: “šį mokslininkės veikalą ne
seniai išleido “Minties” leidykla”. 
Leidinio paskirtis, be abejonės, yra 
propagandinė, kaip ir autorės vado
vaujama Sovietų Sąjungos istorijos 
katedra, kur viskas dėstoma pagal 
besikeičiančias direktyvas iš Mask
vos. Tokia “mokslininkė” tikrai nėra 
nusipelniusi istorijos mokslų dokto
rato. Kyla klausimas — kiek A. Gai
galaitės lygio disertacijų yra tame 
įspūdingame 1.500 skaičiuje? Te
ma “Klerikalizmas' Lietuvoje 1917— 
1940 metais” jai vienu šūviu atnešė 
doktoratą, kai tuo tarpu kiti moksli
ninkai pirmiausia apgina kandidati
nes disertacijas ir tik po to siekia 
doktorato.

KALVIŲ MUGĖ
šiemet buvo surengtos dvi liaudies 

amatų šventės. Vasarą Šiauliuose sa
vo meną demonstravo puodžiai, o 
lapkričio 13 d. Druskininkų turgavie
tėje varžėsi kalviai. Svečius ir Drus
kininkų gyventojus kalvių mugėn ra
gino atvykti brička po miestą važinė
jęs kvieslys su keturiais kalviais ir 
kaimiška kapela. Kalvių kalvio var
das teko Mažeikių rajono Kirovo kol
chozo atstovui P. Mažeikiui, kuris 
kalvyste verčiasi jau 60 metų. Kalvių 
kalvio pameisteriu buvo išrinktas 
Druskininkų meno dirbinių Įmonės 
atstovas J. Jakubauskas. Vertintojų 
komisija specialius prizus paskyrė: 
už etnografinį autentiškumą—V. Ge
ručiui iš Radviliškio, už geriausią 
arklių kaustymą — V. Trainavičiui iš 
Druskininkų, už originaliausią karšto 
kalimo darbą — J. Praninskui iš Vil
niaus, už originaliausią šalto 
kalimo darbą — P. šešelgiui iš Ro
kiškio, už senųjų kalvystės tradicijų 
puoselėjimą — A. Lipinaičiui iš Vil
kaviškio. Prizą gavo ir buvęs jaučių 
kaustytojas J. Janulevičius iš Merki
nės. Turgavietėje pastatytus kalvių 
mugės vartus puošė šūkis: “Žmogus 
savo laimės kalvis”.

DVYLIKAMETIS GELBĖTOJAS
Skęstančiųjų Gelbėjimo Draugija 

Vilniuje neseniai išdalino seriją me
dalių “Už skęstančiųjų gelbėjimą”. 
Didžiausio dėmesio spaudoje susilau
kė Naujosios Akmenės I vidurinės 
mokyklos penktokas Feliksas Dulins- 
kas, 12 metų amžiaus, išgelbėjęs tris 
skendusius vaikus. Vandens telkinių 
neturinčioje N. Akmenėje vaikus vi
lioja “plaukimo baseinas”, statybinin
kų išrausta duobė, gilumu prilygstan
ti ežerui. Pernai vasarą F. Dulins- 
kas iš jos ištraukė berniuką, kurio 
net ir pavardės nežino. Vėliau jam 
pavyko išgelbėti antrokę Vitaliją 
Keršytę, o praėjusią vasarą — moks
leivę Dalią Mekšrūnaitę. Niekas ne
abejoja, kad F. Dulinskas yra vertas 
medalio, tačiau ta nelemta duobe 
turėtų susidomėti N. Akmenės vado
vai, ko, deja, neprimena jo žygdar
bius aprašiusi spauda. Nevisi skęs
tančiųjų gelbėjimai baigiasi laimin
gai — kartais su gelbėjamaisiais nu
skęsta net ir jų gelbėtojai.

TELEVIZIJOS CENTRAS
Televizijos ir radijo komiteto Kau

no skyriaus rekonstruotame pastate 
lapkričio 6 d. Leningrado specialis
tai baigė montuoti televizijos studi
jos aparatūrą. Televizijos žiūrovai da
bar galės matyti daugiau laidų iš 
Kauno mokslo Įstaigų, pramonės Įmo
nių, stebėti tiesiogiai transliuojamus 
teatrų spektaklius, ansamblių koncer
tus. V. Kst.

mokslų atstovas, mato parodos pro
jektuose. Archit. Trečiokas nagrinė
jo lietuviškos architektūros galimu
mus ir kritiškai vertino konkurso 
projektus architektūriniu ir išplana
vimo atžvilgiais. Inž. Danys prožekto
riumi pademonstravo eilę senų lie
tuviškų klėčių, namų varpinių, me
dinių bažnyčių ir kaikurias tipiškas 
detales. Parodė, kas projektuose pri
mena senosios lietuviškos architek
tūros bruožus. Kaip vienas iš vasar
namių konkurso iniciatorių ir rengė
jų, paaiškino konkurso sąlygas ir at
sakinėjo j šios srities klausimus. Vie
šose diskusijose dalyvavo p. Paške- 
vičienė, dr. Rimšaitė, inž. Paškevičius 
ir kiti. Diskusijom pirmininkavo dr. 
Al. Jurkus, Otavos PLIAS pirminin
kas. Dns.

nė, E. Jasevičiūtė. Darbe talkino p. 
Bružienė ir M. Andriušienė. Visos pa
jamos eina lietuvių skyriui tautybių 
parke.

LIGONIAI. P. Drukteniui padaryta 
akių operacija McKeller ligoninėje. 
J. Zigmantas tikrina savo sveikatą. P. 
Stukonienė jau grįžo namo po opera
cijos.

JŪRATE MITALAITE, gimnazijos 
mokytoja, dalyvavo istorikų suvažia
vime Kingstone, Ont — Algirdas ir 
Dalia Mitalai susilaukė pirmagimio 
sūnaus.

KLB THUNDER BAT apylinkės 
vardu reiškiame užuojautą "Mo
ters” red. N.' Kulpavičienei, liūdin
čiai savo mirusios "motinos dr. E. 
Norvaišienės, ir arch. dr. A. Kulpa- 
vičiui, talkinančiam mūsų projektai 
tautybių parke. E. J.

Sveikinam!

Du sidabriniai sukaktuvininkai V. Vokietijoje — kun. Br. Liubinas (veidu 
į žmones) ir kun. V. šarka. Lapkričio 7 d. jiedu atlaikė sukaktuvines Mi
šias šv. Kazimiero kolegijos koplyčioje Romoj Nuotr. V. J. Damijonaičio

DELHI,
KARIUOMENES ŠVENTĖS minė- 

jimas įvyko lapkr. 20 d. lenkų salėje. 
Minėjimą atidarė St. Jakubickas, šau
lių kuopos, Bendruomenės apylinkės 
ir šaulių rinktinės pirmininkas. Me
ninės dalies širdis — mūsų jaunimo 
choras, turįs virš 30 narių, ir tauti
nių šokių grupė. ^Choras labai gražiai 
padainavo kelias harmonizuotas liau
dies dainas, o šokėjai atliko tautinius 
šokius. Abu vienetai daro tokią pa
žangą, kad netrukus galės pasivadin
ti ansambliu. Abiejų grupių vadovas 
yra Gleen Lawson, anglas studentas 
iš Londono, pramokęs lietuviškai, il
gą laiką dalyvaująs Londono “Balti
jos” ansambly. Choro ir tautinių šo
kių grupės repeticijos vyksta kas 
sekmadienį po 11 v. pamaldų salėje. 
Jaunuoliai labai uoliai lanko repeti
cijas, nes turi gerą mokytoją. Meni
nėj daly dalyvavo taip pat ir Wind
sor© lietuvaičių kvartetas, savo gra
žiu dainavimu palikęs labai malonų 
įspūdį.

GLOBĖJŲ VALDYBA. Jaunimo 
chorui ir tautinių šokių grupei padėti 
tų vienetų narių tėvai spalio 31 d. iš
rinko globėjų valdybą. Iki šiol visą 
organizavimo naštą nešė E. Augusti- 
navičienė. Dabar jai padėti išrinkti 
P. Augaitis, A. Ratavičienė, K. Luko
šius ir E. Kairienė. Vienas globėjų 
valdybos uždavinių — surasti lėšų 
tautinių šokių grupės kelionei į tau
tinių šokių šventę Čikagoje. Bus 
vykstama su West Lome tautinių šo
kių grupe vienu autobusu. Manoma 
suorganizuoti didelio masto pobūvį 
su stipria menine dalimi, kartu su 
abiejų vienetų “krikštynomis”. Pra
ėjusią vasarą baigė tautinių šokių 
kursus ir gavo mokytojų pažymėji
mus D. Ratavičiūtė ir D. Augustina- 
vičiūtė.

BAŽNYTINIS CHORAS (apie 20 
narių) gražiai pagieda per pamaldas. 
Moka giedoti apie 30 giesmių ir kitų 
muzikos kūrinių. Ilgametis choro se
niūnas, rūpestingas jo globėjas yra 
VI. Miceika. Spalio 31 d. klebonijoj 
chorui buvo suruoštas pobūvis. Ta 
proga aptarti choro reikalai ir iš
rinkta choro valdyba: VI. Miceika, 
K. Lukošius, V. Garnelienė. Visa pa-

HAMILTON, ONT.
ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 

KLUBAS “Giedraitis” gruodžio 4 d., 
7 v. v., kviečia narius ir prijaučian
čius į “Laimės ratą” Grandhouse, 
James St. N. II augšte. Taip pat klu
bas kviečia visus į gruodžio 12, sek
madienį po pietų rengiamą nuosavoj 
šaudykloj įvairų šaudymą su premi
jomis. Valdyba

R. BAGDONAS tarnybos reikalais 
išskrido į Europą. Lankysis kaiku- 
riuose plieno fabrikuose Prancūzijo
je, Vokietijoje, Olandijoje ir Angli
ję.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main St East, tel. 544-7125
Hl Darbo valandos: 
HĮ pirmadieniais 
, antradieniais 

trečiadieniais 
ketvirtadieniais

||| penktadieniais 
||| šeštadieniais 
U Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
M šeštadieniais “Talka” uždaryta.

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

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

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

168 Locke St S., Hamilton, Ont

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

If 111 PUT RADIO &
Rniun I TELEVISION

SALES & SERVICE

ŠVIEŽIA MftSA — DESROS

umited

284-288 Kinę $».£. — 528-8448 — 740 Upper Jame* S». — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

ONTARIO
rapija labai brangina gražų choro 
giedojimą, nes be jo pamaldos netek
tų savo grožio. Chorui diriguoja K. 
Lukošius, vargonuoja D. Ratavičiūtė. 
Beje, visa Ratavičių šeima kur nors 
dalyvauja: abu tėvai — Agutė ir Ksa
veras — bažnytiniame chore, dukros 
Daiva, Laima ir Rasa—jaunimo cho
re ir tautinių šokių grupėje, o jau
niausias šeimos narys Algiukas ruo
šiasi būti Mišių patarnautoju. Tas 
pats pasakytina ir apie Lukošių, La
pienių, Augustinavičių ir. kitas šei
mas.

K. L. K. MOTERŲ DR-JOS DELHI 
SKYRIUS, vadovaujamas St Steigvi- 
lienės, ruošiasi pyragų išpardavimui. 
Nekaltai Pradėtosios Marijos, savo 
draugijos globėjos, šventės proga 
gruodžio 12 d. turės iškilmingą susi
rinkimą. Kalbėtoju - pakviestas kun. 
L. Januška iš Hamiltono. Jis pra
ves ir trumpą prieškalėdinį susikau
pimą gruodžio 11 ir 12 dienomis.

SIAIS METAIS MIRĖ: J. Rudokas, 
J. Laureckienė, Pr. Tauras, Ed. Vin- 
dašius, VI. Mos, J. Kežionis.

ŠEŠTADIENINĖJ MOKYKLOJ la
bai sėkmingai dirba Birutė Vytienė. 
Ji moko vaikus ne tik lietuvių kalbos, 
bet ir dainuoti, žaisti, šokti. Kor.

KAS SEKMADIENĮ po pamaldų 
parapijiečiai skuba išgerti kat. mote
rų išvirtos kavutės, sumesti vieną ki
tą žodelį su kaimynais ir palikti jau
nimui repeticijoms salę. Jaunimas 
ruošiasi vietos parengimų progra
moms ir didžiajai šokių šventei Čika
goje.

Tam reikalingos lėšos. Jos stengia
masi sukelti visokiais būdais. Kat. 
Moterų Dr-ja irgi nori prisidėti, to
dėl surengė lapkričio 28 d. pyragų 
išpardavimą - kavutę. Ji prašė visus 
prisidėti gėrybėmis—pyragais ir juos 
pirkti.

ATOSTOGŲ METU (nuo Kalėdų 
iki kovo mėnesio) mūsų apylinkės 
tautiečiai turi laisvus vakarus ir daug 
skaito. Mūsų biblioteka juos aptar
nauja. Reikia naujų knygų, bet trūks
ta lėšų joms įsigyti. Aukoja kat. mo
terų draugija, šauliai. Bibliotekos ve
dėjas — VI. Miceika. O. S.

* Ad vo ka tas

EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L 
32 J atneš St. So., 

Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

Mokame už:
depozitus _—... 5%
Šerus 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% %

LONDON, ONT.
BENDRUOMENES A P Y LINKES 

susirinkimas ir kariuomenės šventės 
minėjimas įvyko lapkričio 21 d. pa
rapijos salėje. Iškilmę pradėjo apyl. 
pirm. A. E. Pocius, pakviesdamas 
susirinkusius tylos minute pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę. Kariuo
menės šventė buvo prisiminta ir baž
nyčioje kun. Paulausko pamokslu ir 
uniformuotų skautų atstovų budėji
mu prie vėliavos. Minėjime L. Ei
mantas savo turiningu žodžiu apibū
dino mūsų kariuomenės pradžią ir 
jos reikšmę Lietuvai. KLB Londono 
apylinkės susirinkimui pirmininkauti 
buvo pakviestas J. Butkus, o sekre
toriauti — S. Keras. Po to atsakin
gieji Bendruomenės ir kt. organų pa
reigūnai padarė pranešimus. Iš apyl. 
pirmininko pranešimo paaiškėjo, kad 
parašyta daug laiškų Lietuvos vada
vimo ir Bražinskų gelbėjimo klausi
mais, surengti minėjimai ir t. t. Šios 
valdybos kadencijos metu įvyko ir 
pasisekusioji 16-oji K. Lietuvių Die
na, kurios pusė pelno apie $1.200 
perduota krašto valdybai. Apyl. pir
mininkas dėkojo visiems, parėmu- 
siems Lietuvių Dieną savo darbu, au
komis, atsilankymu ir 1.1. Iš jaunimo 
atstovo J. Navicko taisyklinga lietu
vių kalba padaryto pranešimo paaiš
kėjo, kad šeštad. mokykla ir jaunimo 
organizacijos turi 205 narius. Apie 
110 jaunuolių dalyvauja tose organi
zacijose (kaikurie yra kelių organi
zacijų nariai). Pasisakymuose dėl 
nranešimų kiek ilgiau sustota prie 
Lietuvių Dienos klausimo. Diskusi
joms įsisiūbavus, žodį tarė buv. Lie
tuvių Dienos pirm. Algimantas Ei
mantas. Jo žodis buvo pats gražiau
sias, kokį paskutinių kelių metų lai
kotarpyje šioje salėje teko girdėti. 
Pagrindinė mintis — mes turime 
kreipti daugiau dėmesio į tai, kas 
mus jungia, kas yra teigiamo, o ne į 
tai, kas mus skiria ir kas yra neigia
mo. “Taip neseniai mes didžiavomės 
pasisekusia Lietuvių Diena, o dabar 
čia su ja jau grindis šluojame”. Jis 
siūlė nejieškoti savo tarpe priekabių, 
bet nuoširdžiai dirbti pozityvų darbą. 
Už savo prasmingą žodį jis susilaukė 
gausių plojimų. Jei visi taip pradėtų 
galvoti, Londono apylinkės veikla 
dar syki suklestėtų didesniu pajėgu
mu. Po jo žodžio L. D. diskusijos bu
vo baigtos, o pirmininkavęs J. But
kus susirinkimo vardu išreiškė dide
lę ir užtarnautą padėką apyl. pirmi
ninkui A. E. Pociui, buv. Lietuvių 
Dienos pirmininkui Alg. Eimantui ir 
visiem kitiem, kurių dėka galėjo 
Įvykti Lietuvių Diena, nevieno žiū
rovo iš kitų apylinkių apibūdinta 
kaip viena gražiausių iš visų L. Die
nų. Tolimesnėse diskusijose buvo iš
reikštas nepasitenkinimas dėl kaiku- 
rių korespondentų šališkų, faktus ne
atitinkančių žinučių, liečiančių Lon
dono apylinkę. Apyl. pirmininkas dar 
sykį padėkojo valdybos nariams, or
ganizacijų vadovams ir visiems, pri- 
sidėiusiems prie liet, veiklos ir pa
reiškė, kad senoji valdyba atsistaty
dina ir nesutinka kitai kadencijai pa
silikti. Išrinkta nauja valdyba: stud. 
L Jakubaitytė 41 balsas, S. Dragūne- 
vičius 36, K. Valaitis 32, J. Butkus 
27, M. Chainauskas 24, I. Daniliūnie- 
nė 24. Paminėti šeši išrinkti valdy
bon ir jai suteikta teisė kooptuoti 
vieną iš evangelikų. Kandidatais liko 
P. Jokša 22 ir P. Vaitiekūnas 22. V. 
Gudelis (kandidatūrą buvo atsiėmęs) 
gavo 9 balsus, o G. Mačienė 3. Revi
zijos komisijon išrinkti: B. Zabulio
nis 48, J. Bersėnas 36, P. Dragūne- 
vičius 35 ir kandidatu liko I. Ramo
nas 27. Susirinkimas buvo gana gau
sus — dalyvavo 62 asmenys. Linkime 
naujai valdybai darnaus darbo. D. E.

LIETUVIŲ ATSTOVAVIMAS ka- 
nadiškoje visuomenėje lig šiol 
krinta ant “Baltijos” ansamblio pe
čių ir yra pasigrožėtinai atliekamas 
šokančio, dainuojančio, deklamuojan
čio jaunimo. Iš jo auga jau nauji vie
netai, kaip kvartetas “Rasa”. Dauge
lis Londono gyventojų mažai ką žino
tų apie lietuvius, jei “Baltijos” 
jaunųjų dalyvių, vadovų ir tėvų 
bendrų pastangų dėka nebūtų pasi
rodomą ir nelietuviškuose parengi
muose. “International House” su
rengtame metiniame pobūvyje “Dan
ce Canadiana” lapkr. 5 d. “Baltija” iš 
keturių tautinių grupių pasirodė šau
niausiai. “International House” yra 
plačiai remiama kanadiečių organiza
cija, turinti savo pastatą, pasitarnau
janti svetingumu ir teikianti nefinan
sinę paramą ateiviams. “The London 
Free Press” įsidėjo ponios Egener, 
vienos iš direktorių, ir Vytauto Rep
šio, “Baltijos” šokėjo ir vieno iš 
akordeonistų, nuotrauką. Lietuvių vi
suomenė džiaugiasi “Ramunėlės” 
veikla ir linki sėkmės. Z.

Sudbury, Ont.
“THE SUDBURY STAR” lapkričio 

19 d. numeryje paskyrė ištisą pus
lapį lietuvių tautinių šokių grupei 
“Ramunėlė”, kuriai vadovauja Silvija 
Martinkutė. Įdėtos šešios didelės 
nuotraukos, vaizduojančios “Ramu
nėlę” šokant bei repetuojant Apra
šyme kalbama apie lietuvių tautinių 
šokių pobūdi, Lietuvą, “Ramunėlės” 
atsiradimą, Sudburio lietuvių kultū
rinę veiklą, jų dalyvavimą Folk 
Arts Council veikloje ir “Ramunė
lės” projektą gauti valdžios paramai. 
Taigi, bravo "Ramunėlė”, kuri lietu
vių kultūrinę veiklą išnešė kanadie
čių viešumon. Tai Silvijos Martinku- 
tės nuopelnas. Ji Sudbury pagarsėjo 
ne tik kaip lietuvių tautinių šokių 
mokytoja, bet ir kaip geriausia pra
nešėja tautinių grupių festivaliuose. 
Minėto laikraščio korespondentas 
taip pat mini kun. A. Sabą kaip “Ra
munėlės” rėmėją, parūpinusį patal
pas repeticijoms.

O LIETUVIAI PASAULYJE
I. A. Valstybės

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
XXI suvažiavimas įvyko Čikagoje, 
Midway House patalpose. Po gausių 
sveikinimų pagrindinį pranešimą pa
darė ALTos pirm. dr. K. Bobelis, iš
keldamas šios organizacijos laimėji
mus ir turimus sunkumus. Iš savo 
iždo ALTa yra pasiuntusi $15.000 
VLIKui. ALTos vadovybė rėmė J. 
Daužvardienės kandidatūrą Lietuvos 
konsulės pareigoms. Problemą suda
ro ALTos ir JAV LB, taipgi ir Re
zoliucijų Komiteto darbų susikryžia
vimas. ALTos vicepirm. T. Blinstru- 
bas pasiūlė keisti įstatus, kad ALTos 
valdybon po du atstovus duotų cent
rinės organizacijos, po vieną — lap- 
daros ir kultūrinės organizacijos. AL
Tos naujoji valdyba palikta be es
minių pasikeitimų: Katalikų Federa
cijai atstovaus dr. K. Bobelis ir K. 
Kleiva, socialistams — J. Skorupskas 
ir dr. J. Valaitis, ALT Sandarai — 
adv. J. Zuris ir M. Vaidila, tautinin
kams — T. Blinstrubas ir inž. V. Ma
žeika, Lietuvių Katalikų Susivieniji
mui — dr. V. Šimaitis, SLA — P.

- Dargis, Katalikių Moterų Sąjungai — 
E. Vilimaitienė. Kitos organizacijos 
savo atstovus paskirs vėliau. Į ALTos 
tarybą LRK Federacija paskyrė A. 
Kizlauską. AL Tautinė Sąjunga a.a. 
K. Karpių pakeitė A. Laikūnu, AL 
Tautinė Sandara ą.a. S. Gegužį — T. 
Kuziene. Suvažiavimo dalyviai patvir
tino pasiūlytą ALTos statuto pakeiti
mą, liečiantį valdybos sudarymą. 
Ideologinės organizacijos valdyboje 
dabar turės po du atstovus, kultūri
nės ir pašalpinės — po vieną. Buvo 
pasiūlyta keletas rezoliucijų.x Griež
toką rezoliuciją dėl ALTos ir JAV 
LB santykių suvažiavimo dalyviai at
metė ir pasitenkino švelnesne, kuri 
pritaria ALTos pozicijai ir siūlo siek
ti bendro darbo su JAV LB. Kitos 
rezoliucijos buvo skirtos lietuvių tau
tai, išeivijos lietuvių organizacijoms, 
prez. R. Niksonui. Pastarasis yra pra
šomas neparduoti Sovietų Sąjungai 
grūdų, kol pastaroji nesumažins ne
žmoniško muito dovanų siuntiniams.

ČIKAGOS SPAUDOS PRANEŠI
MU, senatorius Charles Percy papra
šė Čikagos burmistrą Daley pavadin
ti vieną šio miesto gatvę Simo Ku
dirkos vardu. Siūloma 69-toji gatvė, 
esanti tarp Western ir Cicero gatvių. 
Savo laiške spaudai sen. Ch. Percy 
primena 1970 m. lapkričio 23 d. JAV 
pakrančių apsaugos pareigūnų Įvyk
dytą gėdingą S. Kudirkos išdavimą 
sovietams ir Vilniaus teismo jam pa
skirtą 10 metų kalėjimo bausmę. Či
kagos miesto tarybos posėdyje oficia
lią gatvės vardo pakeitimo rezoliuci
ją žada pristatyti tarybos narys Ca
simir J. Staszuk.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUN
GOS Kento universiteto skyrius, 
Įsteigtas praėjusių mokslo metų pa
baigoje, jau turėjo pirmąjį susirinki
mą šiais mokslo metais. Susirinkime 
dalyvavo 12 narių. Jie džiaugėsi Ken
to universiteto lietuviška biblioteka; 
kuri jau turi apie 2.500 knygų, ir 
buvo ypač dėkingi 800 knygų biblio
tekai paaukojusiam prel. P. Jurui. 
Lietuviškai kultūrai atstovaus ne tik 
biblioteka, bet ir liaudies meno bei 
rankdarbių paroda, eilė paskaitų, tau
tinių šokių grupės numatytas pasiro
dymas. Sekančiame mokslo metų ket
virtyje studentai galės mokytis ir lie
tuvių kalbos, kuri jau yra Įtraukta Į 
Critical Language studijas su pilnais 
kreditais. Universiteto Lietuvių Stu
dentų Sąjungai priklauso: Michael 
Balkus iš Akrono, John Cadzow iš 
Kento, Vytenis čyvas ir Augustinas 
Idzelis iš Klevelando, Nora Janavi
čiūtė iš Akrono, Vytenis Kuraitis iš 
Čikagos, Mindaugas Matulionis iš 
Cuyahoga Falls, Michael Norka iš 
Medinos, Joan Parsens ir Christine 
Rachalis iš Filadelfijos, Lilė Snars- 
kytė ir Algis žemaitis iš Klevelando. 
Tikimasi, kad į šią organizaciją Įsi
jungs ir daugiau lietuvių studentų.
Urugvajus

MONTEVIDEO LIETUVIU PARA- 
PIJOS XVII metinėje šventėje daly
vavo Vatikano atstovas mons. Aug. 
Sepins, Lietuvos atstovas A. Grišonas 
ir gausus būrys lietuvių. Pamaldų 
metu giedojo Vytauto Dorelio vado
vaujamas choras “Aidas”. Gražų pa
mokslą pasakė svečias mons. Aug. Se
pins. šventė buvo užbaigta vaišėmis 
parapijos salėse. Didžioji salė negalė
jo sutalpinti gausių dalyvių, tad jau
nimui teko persikelti į kitą salę. Svei
kinimo žodį tarė Lietuvos atstovas P. 
Amerikai A. Grišonas. Programą šo-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGA 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai vra ypatinga gydomoji medžiaga 
irodžius* galia sutraukti hemorojus Ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiaga 
sugebančia sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistu audinių 
gijimą

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, ivvkdavo hemoroju susi 
traukimas

Tačiau visu svarbiausia — revulta 
tai badavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesiu

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiaga (Bio-Dyne). kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
•r sužadina nauju audiniu augimą.

Dabar Rio-Dvne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose "Preparation 
H” vardo Prašykite visose vaistinė^ 
«e Pinigai bus gražinti, jei nebūsi 
te patenkinti.

kiais ir dainomis pradėjo vaikų an
samblis “Rintukai”, paruoštas chor
vedžio Vytauto Dorelio, tautinių šo
kių mokytojų Marcelės Dorelytės ir 
Inės Kamandulytės. Gražių dainų pa
dainavo V. Dorelio vadovaujamas 
"Aido” choras. Tautiniais šokiais pro
gramą papildė jaunimo ansamblis 
"Ąžuolynas”, kurio vadovas yra Al
fredas Stanevičius, šventės metu bu
vo pagerbtas Edvardas Jusys, kuris 
Montevideo lietuvių kolonijos atosto
gų namui yra padovanojęs sklypą ir 
suteikęs didelę finansinę paramą sta
tybai.

Argentina
BUENOS AIRES lietuvių dvisa- 

vaitraštis “Laikas” lapkričio 15 d. iš
leido 500-tąjį numerį. Darbą spaudos 
dirvonuose katalikiškos ir lietuviš
kos patriotinės minties “Laikas” yra 
pradėjęs mėnesiniu žurnalu prieš 23 
metus. Jį įsteigė lietuvių inteligen
tų būrelis anuometinio kunigo Pran
ciškaus Brazio iniciatyva, o pirmuoju 
atsakinguoju redaktorium buvo kun. 
K. Vengras. Vysk. Pr. Brazys mirė 
Romoje 1967 m. birželio 9 d. Sukak
tuvinio numerio nesulaukė ir amžiny
bėn iškeliavęs a. a. kun. K. Vengras, 
Aušros Vartų parapijos steigėjas. Po 
vienerių metų “Laikas” tapo dvisa- 
vaitraščiu. Jo redaktorių gretoms pri
klauso kun. P. Garšva, dr. A. Kleiva, 
A. Petraitis, J. Vedegys, kun. A. 
Steigvila, St. Babronis, J. Mikalčius 
ir O. Kairelienė. Dabartinėje “Laiko” 
vadovybėje leidėjas yra Tėvų 
marijonų vienuolyno viršininkas kun. 
J. Petraitis, redaktorė — O. Kairelie
nė, atsakingasis redaktorius — kun. 
A. Steigvila ir administratorius (nuo 
1951 m.) — P. Gudelevičius. Sukak
tuvinio numerio garbės leidėjos — 
keturios muzikės iš JAV: kompoz. 
Ona Metrikienė iš Arizonos, Kalifor
nijoje gyvenančios solistės — Janina 
čekanauskienė, Regina Aukštkalnytė 
ir Ona Deveikienė. Tai patvirtina su
kaktuviniam numeriui ats. red. kun. 
A. Steigvilos skirtus žodžius: “Lai
kas” pasiekia visus penkis pasaulio 
kontinentus, kur tiktai yra grupelė 
lietuvių, nuo tolimos Kanados iki 
Australijos, nuo Buenos Aires iki 
Baltijos jūros pakraščių. Net tolimo
je Argentinos Patagonijoje Sermien- 
to miesto araukanai, virtę “lietu
viais”, skaito “Laiką”, iš jų žymiau
si — Hernandez visi broliai ...” Ir 
šion “Tž” skiltin “Lietuviai pasauly
je” žinios apie Argentinos lietuvių 
gyvenimą dažnai atkeliauja iš “Lai
ko” puslapių. “Tž” siunčia nuošir
džiausius linkėjimus “Laikui”.

Italija
VĖLINIŲ PROGA buvo prisiminti 

Campo Verano Romos katalikų kapi
nėse palaidoti lietuviai — vysk. V. 
Padolskis, vysk. Pr. Brazys, vysk. Pr. 
Bučys, preL K. šaulys, Lietuvos ats
tovas Vatikanui St. Girdvainis, visi 
kunigai ir pasauliečiai. Kapinių Šv. 
Kazimiero kolegijos koplyčioje Mi
šias už mirusius lietuvius atnašavo 
mons. Antanas Jonušas, dalyvaujant 
kolegijos auklėtiniams ir Romos lie
tuviams.

Šv. KAZIMIERO KOLEGIJA lap
kričio 7 d. paminėjo savo pirmosios 
kunigų laidos 25 metų sukakti. Kon- 
celebracines Mišias laikė sidabrini 
kunigystės jubilėjų atšventę tos pir
mosios laidos atstovai—kun. Br. Liu- * 
binas ir kun. Vaclovas šarka, pasto
racinį darbą dirbantys V. Vokietijo
je. Progai pritaikytą pamokslą pasa
kė kolegijos rektorius preL Ladas 
Tulaba. Iškilmėje dalyvavo Romos 
lietuviai kunigai ir pasauliečiai, dip
lomatijos šefas St. Lozoraitis ir Lie
tuvos atstovybės prie Vatikano vedė
jas St. Lozoraitis, jaun.

Vokietija
BENDRUOMENES DARBUOTOJU 

suvažiavimą - seminarą Romuvoje 
gruodžio 10-12 d. d. rengia Vokieti
jos LB valdyba. Dalyvauti kviečiami: 
VLB tarybos referentai, valdybos Įga
liotiniai federacinės Vokietijos kraš
tų vyriausybėms, apylinkių pirminin
kai ir sekretoriai arba ju Įgalioti as
menys, savaitgalio lietuviškų mokyk
lų mokytojai. Jie čia padarys savo 
veiklos pranešimus. Suvažiavime bus 
aptarti VLB organizaciniai reikalai, 
lėšų ir švietimo klausimai, kultūrinės 
veiklos gairės.

EUROPOS TAUTŲ III FESTIVA
LYJE “Europos langas i Rytus” Bad 
Homburge, netoli Frankfurto, lietu
viams atstovavo dail. A. Krivicko su
rengta lietuvių tautodailės bei archi
tektūros parodėlė ir mokytojos E. 
Tamošaitienės paruoštos Vasario 16 
gimnazijos moksleivės, pašokusios 
“Kepurine”, “Sadutę”, “Blezdingėlę”, 
“Mikitienę”. šventės dalyvius labiau
siai žavėjo lietuvaičių tautiniai dra
bužiai. Čekoslovakijai atstovavo bu
vusieji Prahos operos dainininkai — 
sopranas M. Bradova ir tenoras V. 
Novai, lenkams — sopranas B. Lew- 
gowd, rusams — bosas V. de Kanel, 
vengrams — tautinių šokių grupė, ši 
šventė jungia Sovietų Sąjungos pa
vergtų kraštų atstovus V. Vokietijo-

Brazilija
SAO PAULO DIENRAŠTIS “O Es- 

tado de Sao Panto” spalio 24 d. lai
dos pirmajame puslapyje paskelbė 
pranešimą apie Lietuvos kataliku 
laišką, pasiustą kompartijos vadui L. 
Brežnevui, reikalaujanti religijai tai
komu varžtą panaikinimo ir laisvės 
suimtam kun. J. Zdebskiui. Laikraš- 

' titr primena skaitytojams, kad tai 
jau antras Lietuvos kataliką laiškas 
vieno mėnesio laikotarpyje.



Dailininkas Justinas Vienožinskis jaunystės metais

LATVIŲ IR LIETUVIŲ POBŪVIAI

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

Po visų linksmumų vyno ir sū
rio vaišėse Toronto universitete 
lapkričio 6 d., studentai susirin
ko rimtesnei programai. Kadan
gi latviai ir lietuviai savo kilme, 
kalba ir kultūra yra artimiausi, 
nebuvo įjungti estai. Lapkričio 
9 d. susirinkome Toronto Latvių 
Namuose išgirsti, ką mūsų ar
cheologas prof. Romas Vaštokas 
pasakys apie šių dviejų tautų 
kilmę. Susirinko apie 90 studen
tų, kurių trečdalis buvo lietu
viai. Pradėjome su dainomis iš 
specialiai paruoštų dainorėlių, 
kuriuose buvo ir latvių ir lietu
vių dainos. Latviai savo dainas 
palydėjo gitaromis, o lietuviai 
turėjo pasitikėti vien savais bal
sais. Tai buvo gera proga išgirs
ti vienas kito kalbas ir pastebė
ti panašumus. Dainavome koki 
pusvalandį. Tada prof. R. Vaš
tokas pradėjo savo paskaitą. Jis 
išvystė mūsų kilmę nuo tų laikų, 
kai ledai dar dengė baltiečių 
kraštus — apie 25.000 metų 
prieš Kristų. Vis lygindamas su 
tuo, kas dėjosi kituose kraštuo
se, jis atvedė mus iki romėnų 
laikų, kai baltiečių tautos pirmą 
kartą buvo minimos rašytoje is

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kazimieras Barėnas, DVIDEŠIMT 

VIENA VERONIKA. Nidos Knygų 
Klubo leidinys 83 nr., 1971 m., 460 
psl. Kaina — $4.50 arba 1.15 svaro; 
nariams — $3.50 arba 0.85 svaro; kie
tais viršeliais — $0.50 arba 0.15 sva
ro brangiau. Užjūriams taikomos 
JAV dolerių kainos, Europai—svarų. 
Leidėjo adresas: Nida Press, 1 Lad- 
broke Gardens, London, W. 11, Bri
tain.

Varpas, 10 nr., 1970-71 m. Varpi
ninkų Filisterių Draugijos žurnalas 
tautos ir žmogaus laisvei, tautinei, 
kultūrai ir lietuvybei, šiame nr. yra 
knygos formato 224 psl. Kaina nepa
žymėta. Redaguoja Antanas Kučys, 
9032 Utica, Evergreen Park, Ill. 
60642, USA. Gaunamas pas adminis
tratorių Titą Briškaiti, 1214 N. 16 
Ave., Melrose Park, Ill. 60160, USA.

Nauja Banga, 1971 m. spalio 18 d. 
Los Angeles moksleivių ateitininkų 
laikraštėlis, redaguotas Rasos Koje- 
lytės su talkininkais. Skirtas Los An
geles moksleivių ir jaunučių ateiti
ninkų 1971 m. vasaros stovyklai. 
Spausdintas šapirografu.

Petronėlė Orintaitė, LIEPALOTŲ 
MEDYNUOSE. Apybraižos, 216 psl. 
Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 82, 
1971 m. Kaina: amerikietiški S3 arba 
0.90 svaro, nariams $2 arba 0.60 sva
ro, kietais viršeliais — $0.50 ar 0.15 
svaro daugiau. Nida Press, 1 Ladbro- 
ke Gardens, London, W. 11, Britain.

Vytis, 8 nr., spalis. Lietuvos vyčių 
žurnalas anglų ir lietuvių kalbomis, 
šis nr. skirtas vyčių 58-tajam seimui 
Tėvų pranciškonų vienuolyne Kenne
bunkport. Maine, žurnalo adresas: 
Vytis, 1625 W. Marquette Rd., Chica
go, Ill. 60636, USA.

Miami Beach, Floridoje, 
RASITE JAUKIĄ LIETUVIŠKĄ NUOTAIKĄ 

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

I Rezidencijoje: 305-865-2678

torijoje kaip prekiautojos ginta
ru su romėnais. Šios tautos tada 
buvo vadinamos aisčiais. Jos mi
nimos ir Juliaus Cezario bei ki
tų raštuose. Archeologijos duo
menimis prof. R. Vaštokas pa
vaizdavo vario ir geležies amžių 
įtaką Baltijos kraštuose. Jis iš
samiai gvildeno archeologinius 
dėsnius plačia prasme, bet pasi
gedome konkretesnių duomenų 
apie baltiečių tautas. Trūkumą 
studijų šioje'srityje pabrėžė ir 
prof. R. Vaštokas, primindamas, 
kad dabar pradėtos gana stiprios 
archeologinės studijos pačioje 
Lietuvoje ir Latvijoje. Būtų įdo
mu jų atradimus gauti ir mums 
čia pastudijuoti.

Po paskaitos sekė klausimai ir 
diskusijos. Po jų rinkomės sa- 
lėn, kurioje išmokome vieni ki
tų tautinius šokius. Vakaras pra
ėjo linksmoje nuotaikoje ir nu
sitęsė į netoli esančią alinę, ku
rią lyg' ir perėmė apie 40 latvių 
ir lietuvių savo dainomis bei šo
kiais (polkomis ir valsais).

Latviai labai pabrėžė, kad 
'jiems šis vakaras patiko, ir pa
geidavo dažniau rengti bendrus 
pobūvius. G. M. J.

Karys, 7 nr., rugpjūtis-rugsėjis. Pa
saulio lietuvių karių - veteranų mė
nesinis žurnalas, redaguojamas Zig
mo Raulinaičio. Adresas: 916 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221, 
USA.

J. Kreivėnas, LIETUVIŲ KALBOS 
PRATIMAI septintajam pradžios mo
kyklos skyriui. Antras pataisytas lei
dimas, 104 psl. Kaina nepažymėta. 
Išleido JAV LB švietimo taryba 1971 
m. Čikagoje su JAV Lietuvių Fondo 
finansine parama.

Pasaulio Lietuvis nr. 18(54), rug
sėjis-spalis. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos laikraštėlis, reda
guojamas St. Barzduko. Administra
cijos adresas: 17516 Neff Rd., Cleve
land, Ohio 44119, USA.

Skautų Aidas 8 nr. Lietuvių Skau
tų Sąjungos žurnalas, gaunamas pas 
administratorių s. A. Orentą, 6840 
So. Campbell Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
Česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumu, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PE ARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vai to ja ma 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, 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.

(Tęsinys iš praeito numerio)
Ir vėl audra

Prabėgo pora gana ramių 
metų Vienožinskiui dėstant me
no mokykloje, nebesiblaškant 
ir nebetriuksmaujant. 1929 m. 
rudenį meno mokyklos dėstyto
jų jis buvo išrinktas direkto
riumi. Atsimenu, kaip būsimas 
“gaspadorius”, tuojau apėjo visą 
mokyklą, pravėręs mūsų studi
jos duns pasižvalgė, kaip dir
bame.

Opozicija su paskirtuoju dir. 
K. šklėriumi priešakyje nesnau
dė. Jis nerekomendavo jo minis
terijai patvirtintį šiom parei
gom. Be to, pradėjo jį peikti, 
kad blogai dėstąs paišybą, šias 
pamokas pradėjo iš jo atiminėti 
ir pavesti kitiem dėstytojam. 
Vienožinskis visada gerai sugy
veno su studentais. Daugelis 
matė jame autoritetą ir vadą į 
meno pasaulius.

Minėtieji Vienožinskio panie
kinimai studentų tarpe sukėlė 
audrą prieš jo opoziciją: jie pra
dėjo jos nebeklausyti, ją niekin
ti ir boikotuoti, o dir. K. Šklė
rių vadinti parazitu ir daužyti 
jo langus. Prasidėjo tikra revo
liucija, ir mokykla turėjo būti 
uždaryta. Po poros mėnesių, ją 
vėl atidarius, Vienožinskis ne
bebuvo pakviestas dėstytoju, 
nors, kaip sakoma, jis laikėsi 
nuošaliai nuo tų neramumų. Ta
da jis kreipėsi į naująjį dir. I. 
šlapelį, kad tas ministerijoje iš
aiškintų jo reikalingumą mokyk
loje. šlapelis buvo besutinkąs 
jo prašymą patenkinti, bet tai 
nugirdusi Šlapelienė griežtai 
perspėjo savo vyrą to nedaryti. 
Mat, ateityje už tą paslaugą Vie
nožinskis pakenks, vėl stengsis 
pasidaryti direktoriumi. Taip ji 
nugalėjo šį sužeistą erelį ir il
gam nustūmė jį užmarštin bei 
vargan. Pastarasis vistiek vaikš
čiojo tiesiai, su išdidžiai iškelta 
galva.

Tuo metu jis įsteigė tapybos 
studiją Kaune ir jai vadovavo. 
Mokslo metų gale jo studentų 
darbų paroda spaudoje vienų 
buvo 'pagirta, kitų — papeikta. 
Kai V. Bičiūnas ta proga kri
tiškai atsiliepė apie Vienožins
kio išeitąją Krokuvos meno aka
demiją, tai Vienožinskis viešai 
pasipriešino ir ją aptarė kaip 
“vieną pažangiausiųjų meno 
akademijų Europoje” (91 p.).

Atstumtojo kritika
Visiems turi būti puikiai su

prantama, kad J. V., koks gera
širdis bebūtų, negalėjo reikšti 
pagarbos meno mokyklos dėsty
tojams, kurie ten ramiai ir šil
tai darbavosi, kai jis — jos tė
vas ir tų rūmų statytojas turė
jo vargti ir šalti už jos sienų. 
Sulaukęs 1931 m. meno mokyk
los mokinių parodos, rašė apie 
ją taip, kad įgeltų jos dėstyto
jams. Esą ten dėstoma blogai, 
visi dirba lyg mechaninės maši
nos, gaminančios nesąmoningą 
produkciją. Taip vienodai vi
siems neįmanoma dirbti. Buvo 
Įvairių darbų, o jis jų neminėjo, 
nes nenorėjo.

žiauriai J. V. kritikavo ir Zi
karo vedamą skulptūros studiją. 
Esą ten perdaug pabrėžiama 
muskulatūra. Bet skulptūra — 
tai forma. Tokiais principais kū
rė ir M. Angelas. O Zikarui 
M. A. buvo autoritetas. Jis pats 
buvo baigęs meno akademiją. 
Priekaištas Zikarui, kad jo stu
dentai “nesugeba giliau pa
žvelgti” (90 p.), lygus pavydui 
arba savo norų diktavimui. Mes 
pergiliai žvelgėm, gal tik nesu
gebėjome viso to tinkamai iš
reikšti. Trūkumas skulptūros 
studijoje buvo ne tokios ar ki
tokios formos j ieškojimas, bet 
visko darymas tik iš molio, ap
lenkiant kitas natūralias medžia
gas. Vėliau turėjome tai patys 
(kas norėjome) kitur išbandyti. 
Po tų visų kritiškų išvedžioji
mų, baigdamas savo straipsni J. 
V. prakalbėjo apie būtiną meno 
mokyklos reformą, nes ji nepa- 
ruošianti nei subrendusių daili
ninkų, nei gimnazijoms tinkamų 
mokytojų. Tai buvo tiesa, bet 
apie tai reikėjo iš karto kalbė
ti ir siūlyti būdus, kaip tuos ne
gabius studentus kiek galint ge
riau paruošti. Taip kalbėdamas, 
jis būtų radęs daugiau draugu, 
o ne priešų. Gal kas man prikiš: 
taip kalbėdamas, jis būtų veid
mainiavęs. Gal ir taip, bet ar vie
šas pavydo reiškimas kitiem yra 
labiau pateisinamas? žodžiu, J. 
V. nebuvo nei diplomatas, nei 
geras politikas, tik be galo ryž
tingas ir pasiaukojantis kovoto
jas.

Po tokiu priekaištų mokyklos 
dir. šlanelis aiškinosi, kad mo
kykla dirba dar J. V. nustaty
tais metodais. Į tai J. V. atsakė 
išsisukinėdamas, kad jam buvęs 
petrumpas laikas geriem meto
dam sudaryti (93 p.). Jis vadova
vo kursams nuo 1920 m., mo
kyklai — 1923-25 m. Taip, per 
frumoą laika jis daug nadarė. 
Be to, pradžioje važinėjo (gal 
valstvbės lėšomis) po Europos 
panašas mokyklas, rinkdamas 
navyrdžius savajai. Gi Šlapelis 
tada buvo direktoriavęs vos porą

DAIL. DAGYS

metų... Aišku, J. V. buvo tvir
tesnių pečių ir platesnių polė
kių, negu Šlapelis, bet' reikia 
uoslės surasti tinkamai dirvai, 
kur gabumai galėtų reikštis. Ant 
pliko akmens ir geriausia sėkla 
sunyksta.

Mėgstančiam kovoti priešų 
niekada netrūksta. Vienožinskis 
turėjo jų daug. Be jau minėtų ir 
neminėtų, žinomų ir nežinomų, 
šios sunkios kovos metu prieš jį 
viešai išėjo ir buvęs jo globoti
nis V. Didžiokas, kurį kadaise 
jis pasikvietė į meno mokyklą 
dėstytoju ir kaip becenzį dar pa
siuntė į V. Europą pasitobulin
ti. Didžiokas dabar be baimės 
galėjo spirti parblokštam liūtui, 
nes jautėsi saugus sėdėdamas 
valdančiųjų vežime. Kai J. V. 
parašė savo paaiškinimus Di
džioko kritikai, tai oficiozo re
daktorius Vyt. Alantas atmetė 
jo raštą nė neskaitęs, tik pareiš
kė sutinkąs su Didžioko minti
mis. Vienožinskio straipsnius 
beveik visada. spausdindavo 
“Naujoji Romuva”.

Liūdnas galas
Pakartotini J. V. prašymai 

leisti jam dirbti meno mokyklo
je ministerijos būdavo atmeta
mi, nes nei mokyklos direkto
rius, nei dėstytojai jo nenorį. 
Savo įsteigtą tapybos studiją tu
rėjo uždaryti, nes nebepajėgė 
tęsti. Pagaliau šis karys tapo vi
siškai nuginkluotas — turėjo ka
pituliuoti ir išvažiuoti Į Zarasų 
gimnaziją mokytojauti 1932 m. 
Ten dirbo iki 1935 mokslo metų 
pabaigos. Trejetą metų kentėjo 
panieką sukandęs dantis. Tik ne
žinia, ar dėl to keikė savo būdą, 
ar kitų negailestingumą.

Grįžimas į ramų uostą
1935 m. iš Zarasų J. V. krei

pėsi į švietimo ministeriją ir bu
vo paskirtas meno mokyklos ta
pybos studijos vedėju. Atrodo, 
tuo buvo patenkintas; apie re
formas nebekalbėjo ir i direkto
rius turbūt nepretendavo. Dirbo 
Kaune, o Dailės Institutui 1940 
m. persikėlus Į Vilnių, ir jis ten 
nuvyko. Dirbo iki savo amžiaus 
60-jų metu. Tada buvo atleistas. 
Nežinia kodėl. Jis laiške pareiš
kė, kad partijai nepatikęs jo me
todas: buvo prirūgęs vakarietiš
ko formalizmo, nepalankus so
cialistiniam realizmui. Gal tada 
ten taip ir buvo. Dabar gi ten 
Įsivyravo daug didesnis forma
lizmas, negu Vienožinskio lai
kais, nežiūrint aiškios partijos 
linijos, nustatinėjamų gairių.

Be pensijos
Trumpai: J. Vienožinskis gi

mė 1886 m. birželio 29 d.; vedė 
1913 m.; atleistas iš Dailės Ins
tituto 1946 m.; pensiją pradėjo

Latvių KaniuininKe, dalyvavusi kanklininkių festivalyje, kuris buvo 
surengtas Montrealyje šių metų rudeni

NUO LOINOS IKI DANGORAIŽIO) 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Namų: 920-2501 

gauti tik po 10 metų, t. y. 1956 
m. gruodžio m.; mirė 1960 m. 
liepos 29 d.

Atsimintina: čia propagandis
tai sako, kad ten nėra bedarbių, 
visi aprūpinti. O štai vienas be
darbis buvo net 10 metų be pa
šalpos, be jokio turto (tėvų pa
liktasis ir jo tvarkomasis buvo 
nusavintas). Kaip J. V. laiške ra
šė: “... tiek daug vargo padėjo
me statydami visus trobesius 
ūkyje, o kas iš to — špygą turi
me” (258 p.).

Iš ko turėjo gyventi? Be duo
nos nei šventoji, nei komunisti
nė dvasia toli nenuves. Taip ir 
tenka žmonėms kombinuoti, no
rint gyventi. J. V. kartas nuo 
karto užsidirbdavo tapydamas 
“bosų” ir kitų režimo numylėti
nių portretus.

Kas jam beliko daryti? Tik 
kantriai kentėti, kad nebūtų dar 
blogiau. O kentėti Vienožinskis 
jau seniai buvo išmokytas. Todėl 
nieko nerašė jokiam ministeriui 
nei partijos šefui, o tik “LTSR 
tarybinių dailininkų sąjungos” 
pirmininkui (220 p.): “ ... nuo 
1946. V. 29 d. nebetarnauju ir 
todėl nebeturiu jokių šaltinių 
pragyvenimui. Užlaikau 50 me
tų žmoną ir 16 metų sūnų... 
Mano, kaip dailininko', stažas sie
kia 32 metus ir kaipo dailės pe
dagogo — 28 m. Prašau daryti 
žygius, kad man būtų pripažinta 
pensija ... Vilnius, 1946 m. spa
lio 22 d.

Matote, kaip greit buvo pa
tenkintas prašymas — vos 10 
metų tesuspėjo prabėgti...

Tapyba ir portretai
Per visą gyvenimą J. V. daug 

laiko paskyrė administravimui, 
dėstymui, rašymui, šeimai ir vi
siem kitiem reikalam, todėl ne
daug tegalėjo sukurti. Figūrinių 
kompozicijų vos tik keletą jis 
bandė sukurti. Jis buvo peizažis
tas. Visi jo gamtovaizdžiai savo 
technika ir nuotaika labai pana
šūs: švelnūs, ramūs, migloti. 
Sunku suprasti, kaip toks karin
gas, audringai visur besireiškiąs 
žmogus galėjo būti toks ramus 
savo tapybos darbuose.

J. V. rašydavo aštrius, Įgelian
čius, labai principingus kritikos 
straipsnius (apie tai būtų galima 
atskirai kalbėti) ir labai meilius, 
švelnių žodžių laiškus savo šei
mos nariams.' Būdamas^ studen
tas, savo tėvams laiškus dau
giausia baigdavo: “Spaudžiu prie 
širdies visus. .Bučiuoju papuko 
ir mamutės rankytes”.

Kaip gatovaizdžius, taip ir 
portretus J. V. tapė labai ra
mius, vienožinskiškus, ne foto- 
grafiškai natūralius. Todėl jo 
laikais vyraujant sovietinio rea
lizmo dvasiai, hevisur jie galėjo 
rasti platų praėjimą. (B. d.)

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI
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a KULTŪMfJE VEIKLOJE
DETROITO LIETUVIŲ KULTŪ

ROS KLUBO surengtas lietuvio rašy
tojo pagerbimas buvo pradėtas pa
maldomis už mirusius ir persekioja
mus rašytojus. Koncelebracines Mi
šias šv. Antano parapijos bažnyčioje 
atnašavo vysk. V. Brizgys, kun. L. 
Andriekus, OFM, ir kun. K. Simai
tis. Pamokslą apie lietuvį rašytoją ir 
mūsų literatūrą pasakė vysk. V. Briz- 
gys. Akademinė dalis ir literatūros 
popietė įvyko Lietuvių Namuose. įva
dinį žodį tarė šio sumanymo iniciato
rius ir DLK Klubo pirm. A. Mustei
kis, sveikino JAV LB centro valdy
bos pirm, rašytojas V. Volertas, PLB 
kultūros tarybos pirm. dr. A. Nasvy- 
tis. Paskaitą apie lietuvius rašytojus 
tėvynėje ir išeivijoje skaitė 1946-50 
m. Lietuvių Rašytojų Draugijos pir
mininku buvęs St. Santvaras, reikš
damas viltį, kad ateityje tėvynės ir 
išeivijjos literatūra susilies į vieną 
galingą upę. JAV LB rašytojams 
skirtą pagarbos ir padėkos raštą 
pirm. V. Volertas Įteikė Lietuvių Ra
šytojų Draugijos dabartiniam pirm, 
poetui kun. L. Andriekui, OFM. Po 
akademinės dalies surengtoje litera
tūrinėje popietėje savo poeziją skai
tė Stasys Santvaras, kun. Leonardas 
Andriekus, OFM, Marija Sims, ištrau
ką iš spaudai ruošiamo istorinio ro
mano “Šventaragis” — Vytautas 
Alantas.

“DAINAVOS” ANSAMBLIS ruo
šiasi 25 metų veiklos sukakčiai. Jis 
buvo įsteigtas 1945 m. Hanau sto
vykloje, V. Vokietijoje, o vardą gavo 
1946 m. birželio 29 d. Pirmuoju an
samblio vadovu buvo kompoz. Bro
nius Jonušas. Čikagon persikėlusiame 
ansamblyje tebėra trys pirmojo sąs
tato dalyviai — Aleksas Smilga, Al
bertas Stoška ir Elena Krasauskienė. 
Sukakčiai paminėti buvo pasirinktas 
originalus būdas — lietuviškos ope
retės premjera gruodžio 11 d. Mari
jos augštesniosios mokyklos salėje ir 
papildomas spektaklis gruodžio 12 d. 
Operetė “Sidabrinė diena” yra kom
pozitoriaus Br. Budriūno ir rašytojo 
A. Kairio kūrinys, kuriame vaizduo
jamas Čikagos lietuvių gyvenimas. 
Dėmesio centre — visuomenininko 
šeima, kitos šeimos pavydas, intri
gos, meilės susikryžiavimai ir dvejos 
vestuvės. Muzikinėje dalyje netrūks
ta operetinių ir lengvesnių melodijų, 
kurias atliks solistai D. Kučėnienė, J. 
Šalnienė, A. Grigas, V. Radys, R. 
Mastienė, M. Momkienė, J. Saurimas, 
talkinami mišraus, vyrų ir moterų 
chorų. Pastatyme dalyvaus ir baleto 
šokėjai, kurių paruošimu rūpinasi L. 
Brazdienė. Spektaklio dirigentu bus 
“Dainavos” vadovas muz. P. Armė
nas, režisore — Z. Kevalaltytė-Visoc- 
kienė, dailininku — J. Daugvila.

V. MYKOLAIČIO PUTINO KŪRY
BOS VAKARĄ Niujorke, Finch kole
gijos teatro salėje, surengė amerikie
čių dramos studiją baigęs aktorius 
Juozas Boley-Bolevičius, dalyvaująs 
amerikiečių teatrinėje veikloje. Pir
moji vakaro dalis buvo skirta Putino 
romanui “Altorių šešėlyje”, kurio iš
traukas ir dialogus, be paties rengė
jo, skaitė Irena Veblaitienė, Marija 
Sandanavičiūtė, čikagietė aktorė ir 
dainininkė Elena Blandytė, Bronius 
Balčiūnas, Vytautas Kidolis, Pranas 
Naujokaitis ir Stasys Vaškys. Antro
joje dalyje Lapinsko, Kairiūkščio ir 
Rossi dainų padainavo Elena Blan
dytė, dalyvius su Putino eilėraščiais 
supažindino J. Boley-Bolevičius. Pu
tino kūrinių interpretaciją sustiprino 
vykusiai panaudotas muzikinis fonas.

“EGLUTĖS” DVIDEŠIMTMETIS 
buvo paminėtas Vytės Nemunėlio 
“Meškiuko Rudnosiuko” inscenizaci
ja Čikagos Jaunimo Centre. ŠĮ gražų 
spektaklį vaikams paruošė Aušros 
Vartų kunigaikštienės Gražinos skau
čių būrelis, talkinamas “Eglutės” rė
mėjų. Populiarųjį “Meškiuką Rudno- 
siuką” režisavo Irena Serelienė ir Ja
nina Mikutaitienė, muziką sukūrė 
kompoz. Giedrė Gudauskienė, sceno
vaizdžius — Jonas Jurkšaitis. Spek
taklyje dalyvavo gausus mažųjų bū
rys. Pagrindinius vaidmenis atliko: 
Miškinio — Gina Gelažiūtė, Pupučio 
— Fausta Bobinaitė, meškino Rudno- 
sio — Rimantas Damijonaitis, Rudno- 
sienės — Nijolė Sparkytė, Rudnosiu
ko — Rita Noreikaitė. Iš viso spek
taklyje buvo apie 30 mažųjų aktorių 
ir nemažas skaičius šokėjų. Drugelių 
ir voveraičių šokiais “Meškiuką Rud- 
nosiuką” paįvairino Irenos Veleckai- 
tės studijos mokinės, bičių ir stirnų 
šokiais — Aldonos Valeišaitės studi
jos mokinės. Muzikinė palyda — pia
nisto Manigirdo Motekaičio. Vaikų 
chorą paruošė Danutė Gerštikienė ir 
Jūratė Jakaitienė.

JUOZO KRALIKAUSKO trilogiją 
užbaigiantis romanas “Vaišvilkas” 
jau atspausdintas Čikagoje, “Drau
go” spaustuvėje, ir atiduotas rišyk
lom Skaitytojus ši knyga apie Min
daugo sūnų Vaišvilką pasieks prieš 
Kalėdas.

PROF. STP. KOLUPAILOS mono
grafiją spaudai ruošia dr. Jurgis 
Gimbutas. Velionies biografiją šiam 
leidiniui yra parašęs inž. Ksaveras 
Kaunas, pasinaudodamas privačiu jo 
archyvu. Pagrindinę studiją apie 
prof. S. Kolupailą kaip mokslininką 
parašė buvęs Kauno Vytauto D. uni
versiteto docentas inž. V. Danys. 
Kun. dr. Juozas Prunskis su mono
grafijos skaitytojais dalinsis įspū
džiais iš tų laikų, kai jam teko ilgus 
metus bendradarbiauti su prof. S. 
Kolupaila “XX Amžiaus” dienraštyje 
Kaune ir “Drauge” JAV.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI

JOS lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto paruoštą chrestomatinio po
būdžio “Lietuvių literatūros kritikos”
I tomą išleido “Vaga”. Jame sutelk
ti būdingiausi kritikos pavyzdžiai nuo 
jos užuomazgos 1547 m. iki 1918 m., 
įtraukiant G. Ostermejerio, K. Mil
kaus, L. Rėzos, M. Akelaičio, J. Ba
sanavičiaus, S. Dagilio, J. Šliūpo, V. 
Kudirkos, S. Višinskio, Maironio, A. 
Kaupo, J. A. Herbačiausko, S. Čiur
lionienės-Kymantaitės, K. Puidos, 
Vydūno, B. Sruogos, V. Mykolaičio- 
Putino, A. Dambrausko-Jakšto, J. Tu
mo-Vaižganto, J. Biliūno, M. Biržiš
kos, V. Mickevičiaus-Kapsuko ir kitų 
autorių įdomesnius darbus. įvade 
skelbiama: “Atrenkant šiam leidiniui 
medžiagą, pirmiausia buvo žiūrima, 
kiek atskiri kritikos pobūdžio raštai 
ar pasisakymai atspindėjo lietuvių li
teratūros istorinį vystymąsi, jos ak
tualiuosius reiškinius, kiek jie buvo 
reikšmingi mūsų literatūros ir pačios 
kritikos raidai, kiek turėjo poveikio 
atskiriems rašytojams bei visam lite
ratūriniam procesui, ar susilaukė ko
kio nors platesnio atgarsio visuome
nėje, ar sukėlė literatūrinę polemi
ką ir pan. Atskirais atvejais čia pa
teikiami ir tokie kritikos raštai, ku
riuose liečiami kitų tautų literatūrų 
reiškiniai, turėję kokios nors reikš
mės lietuvių literatūrai ar kuo nors 
pasitarnavę, vertinant mūsų rašytojų 
kūrybą. Be to, buvo stengiamasi at
skleisti ne tik mūsų kritikos idėjinį- 
tematinį bei problematinį turinį at
skirais laikotarpiais, bet ir jos žanri
nę įvairovę, stilistinę išraišką, for
mos ypatumus. Todėl greta įvairaus 
tipo straipsnų ir recenzijų — tų pa
grindinių kritikos žanrų — čia duo
dama (ištisai ar ištraukomis) ir pra
kalbų, įžangų, knygos anotacijų, po
leminių pasisakymų ir net laiškų li
teratūriniais klausimais bei kitokių 
kritinės minties pavyzdžių...” Lei
dinį redagavo K. Korsakas ir K. Do
veika. Tekstus atrinko ir skaitytojus 
su jų autoriais' supažindino: I sky
riaus — V. Vanagas, II — K. Dovei
ka, III — L/ Gineitis, talkinamas V. 
Vanago. Tekstų kalbą sutvarkė ir žo
dynėlius sudarė J. Petronis.

KRISTIJONO DONELAIČIO seną
ją bažnyčią Tolminkiemyje, kurį ru
sai dabar yra pavadinę Čystyje Pru- 
dy, jau pradėjo atstatyti Kauno res- 
tauracinių dirbtuvių darbininkai. 
Projektą yra paruošęs paminklų kon
servavimo instituto bendradarbis N. 
Kitkauskas, pasinaudodamas senomis 
nuotraukomis bei aprašymais. Dalis 
šios medžiagos buvo gauta iš Lenki
jos ir V. Vokietijos archyvų. Tolmin
kiemyje taip pat statomi ir kultūros 
namai pagal Kauno žemės ūkio staty
bos projektavimo instituto paruoštus 
brėžinius.

TARPTAUTINIAME LĖLIŲ TE
ATRŲ festivalyje Vengrijoje, Pecs 
mieste, dalyvavo geriausi šios srities 
kolektyvai iš Lietuvos, Čekoslovaki
jos, Lenkijos, Bulgarijos, Jugoslavi
jos, Vengrijos, Prancūzijos ir Brita
nijos. Lietuvai atstovavo vyr. rež. 
Stasio Ratkevičiaus vadovaujamo 
Kauno lėlių teatro muzikinis pastaty
mas “Eglė žalčių karalienė”. Festiva
lyje premijos nebuvo skiriamos, ta
čiau vertintojų komisija atrinko du 
geriausius spektaklius, kuriuos buvo 
leista suvaidinti Vengrijos sostinėje 
Budapešte, ši privilegija teko Pran
cūzijos ir Lietuvos atstovams. Kau
nan sugrįžusio lėlių teatro vadovas 
vyr. rež. S. Ratkevičius džiaugiasi 
“Eglės žalčių karalienės” sėkme 
Vengrijoje. N. Metams lėlių teatras 
jau ruošia G. Landau “Sniegulės mo
kyklos” premjerą. I ateities planus 
yra įtrauktas J. Motiejūno insceni
zuotas J. Avyžiaus “Aštuonetas iš 
Trepsės namų”, M. K. Čiurlionio sim
foninė poema “Miške” ir K. Ander
seno pasaka “Lakštingala”.

R. WAGNERI0 OPERŲ uvertiūrų 
bei ištraukų koncertus Vilniuje ir 
Kaune surengė dirigento J. Domarko 
vadovaujamas Vilniaus filharmonijos 
simfoninis orkestras. “Valkirijos”, 
“Skrajojančio olando”, “Lohengri- 
no” arijas ir monologus su orkestro 
palyda atliko Vilniaus operos tenoras 
Virgilijus Noreika.

VYTAUTĖS ŽILINSKAITĖS kūri
nių rinkinį “Humoreskos” išleido 
“Vaga” Vilniuje.

M. K. ČIURLIONIO šimtasis gim
tadienis bus 1975 m. rugsėjo 22 d. 
šiai sukakčiai paminėti jau yra su
darytas net 39 asmenų organizacinis 
komitetas, vadovaujamas L. šepečio.

VYTAUTAS SIRIJOS GIRA ruošia 
spaudai apysaką “Atlanto idilės” ir 
rašo romaną, kurio valksmas dau
giausia vyksta prieškariniame Kaune.

PABALTIJO GRAFIKOS II PA
RODA šį rudenį buvo surengta Esti
jos sostinėje Taline. Po tris estampus 
parodai atsiuntė 90 estų, latvių, lie
tuvių dailininkų ir 14 svečių iš Mask
vos, Leningrado, Minsko. Birutei ži- 
lytei-Steponavičienei buvo paskirta 
parodos I premija už spalvotas lito
grafijas “Žalgiris”, estui A. Hoidre—
II premija, latviui S. šegelmenui — 
III. Parodos diplomus laimėjo lietu
viai dailininkai D. Tarabildienė, S. 
Valiuvienė, G. Didelytė, A. Pakeliū- 
nas ir P. Repšys. Talino miesto pri
zas teko latviui G. Kruoliui, Vilniaus 
— estui O. Soansui. Pabaltijo grafi
kos parodos Taline rengiamos kas 
treji metai. Pirmoji buvo 1968 mJ

V. Brt.
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SPORTAS LIETUVOJ
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 
i prašoma kaina. 5-ių kambarių 
1 mūrinis - vieno augšto namas su 
| garažu ir privačiu įvažiavimu. 
I $5,000 įmokėti. Arti požeminio.

SWANSEA, $28,900 prašoma kai- 
1 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 

I 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.

I Viena atvira skola. Dideli kamba- 
I riai.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telėf. 766-8479

TEL. 762-8255

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

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

ir 4.30-7
Penktad.........10-3

ir 4.30-8
Seštad............9-12
Sekmad. .....9,30 - 1

MOKA:

už term, indėlius 2 metam.... 7 %
už term, indėlius 1 metam.... d1/! %
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas.........5 Vi %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 8V2% 
nekiln: turto—iki $30.000. ..814%

Nemokama* visų Barių gyvybė* draudimas pagal santaupų dydi iki $2.000 

ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir' International Money Order — pinigine* perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekito. turtų, telefonų, elektrų, vandeni ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD. 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.
PRIMEROSE AVE. — 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 gatvės, 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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Ave. Tel. 535- 1944

Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 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 įmokėti, mūrinis atskiras 3 butų (triplex) namas
po du miegamuosius. 16 metų senumo.
BLOOR — WIND! ;E, $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 10-čiai metų.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- wvt v SMIRDAIICVAU 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus

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

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės Ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS • K74
•tt BLOOR St. Toronto 4, Ont. 1 eL 5J4-7525

BEAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naiys.

linkoje skleisti tikrąją Kalėdų pras
mę — Kristaus gimimą. Vakarų pa
saulyje tikroji Kalėdų prasmė yra 
pramonininkų palaidota ir Kalėdos 
yra tapusios tik pirkimo ir dovanų 
įkarščiu, šiuo metu, kai Bažnyčia 
ir visa krikščionija daugeliu atveju 
pradeda grįžti į pirmuosius krikščio
nybės amžius, mums reikėtų sugrą-

Dėkojame visiems atsilankiusiems Kalėdoms tikrąją prasmę.
“Aušros” metiniame parengime. Nuo
širdus ačiū už fantus: J. Aukštaičiui, 
F. Barauskui, A. Čižikui, A. Dūdai,
J. Geniui, K. Kareckui, A. Kairiui, S. 
Plučui, A. Rekščiui, L Žemaitienei,
K. Žebrauskui, R. Žiūraitienei, Park
side Meat Market, European Meat 
and Delicatessen ir latvių “Venus” 
krautuvei., ,

Šį sekmadienį Bathurst College ly
ga pradeda krepšinio rungtynes. Auš
rai atstovaus vyrų ir jaunių koman
dos. Jauniai žaidžia parapijos salėj 
tuoj po 12.15 Mišių, o vyrai — 
Winston Churchill salėj. Visi, kurie 
planuoja šiose komandose dalyvauti, 
susirenka treniruotėm ketvirtadie
niais 8 v. parapijos salėje.

Ontario moterų krepšinio lygoj 
Aušros komanda eina be pralaimėji
mo. Prieš Celtics ji laimėjo 40:15. 
Taškus iškovojo: R. Breen-Birštonai- 
tė 14, I. Janeliūnaitė 11, M. Rost- 
Romanovaitė 6, V. Jurevičiūtė 5, D. 
Klimaitė 2, B. Brouard 2; J. Simo
naitytė, I. Moynes-Romanovaitė. Tre
neris — K. šapočkinas.

CYO krepšinio lygoj jauniai leng
vai nugalėjo St. Boniface 61:39. A. 
Žaliausko treniruojamoj komandoj 
žaidė: Ą. Kaknevičius 16, A. Nakro- 
šius 15, V. Radžiūnas 14, J. Grigo
nis 10, P. Venckaitis 6. — Mergaitės 
laimėjo prieš Blessed Sacrament 11: 
3. Algio štuopio komandoj žaidė: R. 
Gustainytė 4, R. Bush 3, L. Radžiū
naitė 2. D. Hunter 2, D. Radžiūnaitė, 
R. Kulnytė ir D. Miniotaitė.

Plaukikai, norintieji dalyvauti Š. 
Amerikos baltiečių ir lietuvių pirme-

Berniukai (14) CYO lygos pirme
nybėse pralaimėjo gerai žaidžiančiai 
ir ūgiu pranašesnei Transfiguration

stalo tenisą kelionėje po Europą, komandai 25:7. žaidė: žalnierifinas 7, 
Pneš nuyykdama į^ Prancūziją, ji Duliūnas, T. Ąžuolas, Kaknevičius, 

Jankauskas. A. S.žaidė atvirose Jugoslavijos pirmeny
bėse. čia ji poroje su S. Fiodorovą 
laimėjo moterų dvejeto varžybas. Su AUŠROS ŽINIOS
ta pačia žaidėja jos laimėjo ir mo
terų komandines pirmenybes. Baig
mėje, esant 2:2 pasekmei, lemiamą 
tašką laimėjo A. Giedraitytė, įvei
kusi Kinijos Čeng Li. Kinija pasau
lio pirmenybėse yra laimėjusi antrą 
vietą.

Bokso turnyras įvyks gruodžio 1-5 
d.d. mieste prie Nevos. Pakviesti II 
vidutinio svorio Europos čempijonas 
J. Juocevičius ir kaunietis V. Binge
lis.

Profsąjungų krepšinio turnyras 
įvyko Tartu mieste. Dalyvavo Vil
niaus Statyba, kuri laimėjo antrą 
vietą. Ji nugalėjo Minską 61:56, Vo- 
rošilovgradą 90:73, Leningradą 75:73, 
Rygą 87:84, tačiau pralaimėjo Tali- 
nui 81:83.

Ir Lietuvoje moterys žaidžia fut
bolą. Neseniai jos žaidė Užkarpatėje, 
o prieš porą savaičių buvo išvyku- 
sios į Donecką, čia jos žaidė drau
giškas rungtynes su Charkovo vie
nuolike. Rungtynes 3:1 laimėjo dau
giau prityrusios lietuvaitės. Įvarčius 
lietuvaitėms iškovojo S. Bulotaitė, 
Z. Blizniuk ir R. Kaminskaitė. Rung
tynes stebėjo 35.000 žiūrovų.

Armėnijoje pasibaigė kaimo drau
gijų sunkiosios atletikos pirmenybės. 
Čia šilutiškis Bronius Mačernis pus- 
sunkiame svoryje laimėjo pirmą vie
tą. Jis iškėlė 480 kg.

Pajėgiausių stalo tenisininkų pir
menybės vyksta Nalčike. Dalyvauja 
Asta Giedraitytė ir Deimantė Semaš- 
kaitė. A. Giedraitytė laimėjo 4 su
sitikimus ir pateko į baigminę gru
pę. D. Semaškaitė laimėjo dvi perga
les ir į baigminę grupę nepateko.

Vyr. moksleivių ideologiniai kur
sai Dainavoje įvyks Kalėdų atosto
gų metu — prasidės antrąją Kalėdų 
dieną ir baigsis N. Metų dieną. No
rima išnuomoti autobusą, nes kartu 
važiuoja Hamiltono, Ročesterio ir 
Montrealio ateitininkai.

Tėvų komiteto metiniame susirin- 
rinkime išrinkta nauja valdyba. Bu
vusiai valdybai vadovavo Ign. Juzu- 
konis. Padarius pranešimus, naujojon 
valdybon išrinkti: Girdauskas, Vaitie
kūnienė, Kuolienė, Kuprevičienė, Pa- 
dolskienė, Maziliauskienė, Dūda, Ju- 
zukonis ir Bubelis. Pageidauta glau
desnio bendradarbiavimo su globė
jais.

Skautų veikla
• Šį sekmadienį, gruodžio 5 d., 

10 v.r., skautų būkle šaukiamas 
“Rambyno” tunto vadovų pasitari
mas.

• “Šatrijos” tunto 20-čio minėji
mui praėjus, vadovybė dėkoja Tė
vams pranciškonams už salę, s. L. Ka
linauskui ir jūr. ps. A. Empakeriui 
už scenos papuošimą, p. Gataveckie- 
nei už sukaktuvinį pyragą, St. Dab- 
kui už nuotraukas ir albumą, s. B. 
Mažeikienei už laužo pravedimą, tė
vams už talką, svečiams už atsilanky
mą, pareikštus linkėjimus ir sveiki
nimus. Minėjimo išlaidas apmokėjo 
vyr. skaučių “Birutės” dr-vė.

• Kariuomenės šventės minėjime 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų vėlia
vos dalyvavo pamaldose Prisikėlimo 
bažnyčioje ir salėje akto metu. Me
ninėje programoje su naujomis dai- 
nomis pasirodė sktn. S. Kairio muzi-

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 lOčiai 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

VYČIO ŽINIOS
Stalo tenisininkai gruodžio 4-5 d.d. 

išvyksta į Detroitą, kur dalyvaus 
stambiose tarpmiestinėse pirmenybė
se. Daugumas Vyčio stalo tenisinin
kų sudaro komandas. V. Nešukaitytė 
ir E. Sabaliauskaitė atstovaus Kana-
dai, F. Nešukaitytė — Ontario pro
vincijai ir jauniausia Nešukaitytė 
Glorija žais klubo komandoje. J. Ne- 
šukaitis taip pat vyksta į šias pir
menybes kaip jauniausių žaidėjų va
dovas.

Toronto miesto stalo teniso koman
dinėse pirmenybėse Vyčio komanda 
žaidžia augščiausioje grupėje. Ko
mandą sudaro J. Nešukaitis, E. Vai
čekauskas, V. Nešukaitytė, F. Nešu
kaitytė ir A. Thomas. Komanda dve
jas rungtynes sužaidė lygiomis ir vie- 
nerias pralaimėjo.

nybėse gruodžio 11 d. Klevelande, 
teskambina S. Kėkštui 233-1372.

Krepšinio treniruotės mergaitėm 
— trečiadieniais, berniukams ir vy
rams r— ketvirtadieniais. Stalo teni
so pamokos pradedantiems — gruo
džio 2, 6 v.v., parapijos patalpose.

kinis vienetas, vad. ps. R. Poškienės.
• Šį šeštadienį, gruodžio 4 d., 2 

v. p.p. — skaučių “Mirgos” dr-vės su
eiga skautų būkle.

• Akademikių skaučių sueiga — 
šį sekmadienį, gruodžio 5 d., 11 v.r., 
skautų būkle. Č. S.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1 psL)

ras P. E. Trudeau pareiškė, kad 
jo vyriausybė nori suteikti di
plomatinį pripažinimą R. Vo
kietijai ir reikalauti abiejų Vo
kietijų įsileidimo į Jungtines 
Tautas. Šį klausimą jis jau ap
tarė su Otavoje viešėjusiu So
vietų Sąjungos premjeru A. Ko
syginu, kuriam, be abejonės, la
biausiai rūpi oficialiai įteisinti 
pasigrobtas žemes ir dabartinę

ia

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

r

ASTRO
2198 Bloor St_ West • Te|efonas 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 •

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

Bloor Autorite Garage JIS " į1', ;'
Sav. FRANK PETIT TeL 531-1305

Maskvos Įtaką satelitiniuose R. 
Europos kraštuose. Toks prem
jero P. E. Trudeau posūkis, 
sprendžiant iš pasisakymų spau
doje, ne visiem kanadiečiam yra 
priimtinas. Jeigu Kanada nesu
tiko su dviejų K i n i j ų minti
mi Jungtinėse Tautose, šio prin
cipo turėtų laikytis abiejų Vo
kietijų klausimu ir siekti to 
Maskvos padalinto krašto sujun
gimo. R. Vokietija yra komunis
tinės diktatūros valdoma šalis, 
neturinti savo balso dėl Mask
vos jai primestos kontrolės.

Rinkimus Newfoundlande pra
laimėjęs senasis liberalų vadas 
ir premjeras J. Smallwood vis 
dar nepasitraukia iš valdžios. 
Į 42 vietų parlamentą konser
vatoriai su savo vadu F. Moo
res pravedė 21 atstovą, libera
lai— 20, o parlamentan išrink
tas Labradoro naujosios parti
jos atstovas T. Burgess pasisiūlė 
remti konservatorius. Tokiu at
veju premjero J. Smallwood del
simas yra priešingas Kanados 
demokratiniam principam. Pir
miausia jis įsakė perskaičiuoti 
rinkiminių apylinkių balsus. Kai 
perskaičiavimas buvo jau beveik 
užbaigtas ir nesimatė jokių pa
sikeitimų, staiga paaiškėjo,’kad 
St. Barbe South rinkiminės apy
linkės liberalų paskirta pareigū
nė Olive Payne yra sudeginusi 
voką su 105 balsais. Toje apy
linkėje konservatorių atstovas 
turėjo tik aštuonių balsų per
svarą. Atrodo, dabar teks skelbti 
naujus rinkimus minėtoje apy
linkėje. Spaudoje pasigirdo bal
sų, kad J. Smallwoodas žūtbūti
nėmis priemonėmis siekia laimė
jimo ar bent poros mėnesių lai
ko sunaikinti jį ir jo partiją in
kriminuojančius dokumentus, 
nes konservatoriai planuoja su
daryti karališką komisiją patik
rinti premjero J. Smallwoodo il
gų metų valdymui.

Church Motors

S«r. Ne. 208345. 203919. 183363

• už Mdimg atskirai

{mokėjimas nuo $5 iki $1000

Turi 351 /4BBL motorq, automatinę transmisiję, "power steering", toli
mos kontroles veidrodi, baltv šonų padangas, H. D. Susp. (turi specialias 
bagažų lentynas).

DIDŽIAUSIOS 1971 FORDO GAMINIŲ ATSARGOS 
VISAME MIESTE!
Daug 'XTD SQUIRES”, ma<4t "MAVERICKS", galybės "PINTO" ir kitų 
rinktinių automobilių labai prieinamomis kainomis!

- -----\ - " 2100 BLOOR ST. W. (prie High Pork) 
Z— Telefonas 767-2111
Taisymo centre* 3S Westoa M., Ford, Torino, Galaxie, 
Cortina, Moverick, Pinto, T-Bird, Fordo sunkvežimio)

BRAND NEW 1971 
10 PASSENGER 

COUNTRY SQUIRES

Taupyk ir skolinkis I
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A O A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAKA/vlM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
SYi % už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6V2% 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 GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.600. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000
KASOS VALANDOS: kasdien nno 10 vai. Iki 3 vaL p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 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. MORRIS, A. BLIUDŽIUS

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) j 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 11

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v J. iki 8 v.v.
,!■■■! I . I II I ■ ■■■■■■■ ■— ■ . ................ .. ................................................— I. ll

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS 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, i 
trečiadieniais, ketvirtad., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.



Simu l’ASJSAKO
NESISKALDYKIME!

Dirbusi daug metų su visokio am
žiaus jaunimu, esu nustebinta Toron
to apylinkės jaunimo sekcijos pro
jektais. Toronto jaunimas iki šiol yra 
turėjęs stiprią tautinių šokių grupę 
ir jaunimo chorus. Šios organizaci
jos įsigijo gerą vardą ir anglų visuo
menėje. Įdėta daug darbo, siekiant 
augšto lygio. Tiesa, Toronte yra daug 
neaktyvaus jaunimo, kuris nori įsi
traukti į lietuvišką veiklą, bet yra 
nesuprantama, kodėl reikia blokuoti 
buvusias jaunimo organizacijų pa
stangas ir veržtis į tos pačios veiklos 
sritis. Ar Torontas gali išlaikyti pen
kis chorus? Ar Torontui reikia dvie
jų tautinių šokių grupių? Ar jauni
mas negalėtų nukreipti savo energi
jos į rėmimą ir stiprinimą esančių or
ganizacijų? Mums reikia tęstinugo, 
jaunimo paramos dabartinėm organi
zacijom, kad jos ateityje toliau dirb
tų. Reikia įtraukti naujas idėjas ir 
naujas generacijas. Mums tikrai ne
reikia veiklos, kuri nustelbtų kitas ir 
paskui pati sapnų keliais pasibaigtų. 
Jaunimo energija galėtų įnešti nau
jos dvasios į Toronto apylinkę. Jauni
mo sekcijos projektas sudaryti dra
mos ratelį yra naudingas, nes Toron
tas neturi tokios veiklos. Torontas 
taip pat galėtų susilaukti naujų se
minarų, meno ir literatūros ratelių. 
Kodėl jaunimas, kuris vis kaltina vy
resniąja kartą už skaldymą, eina da
bar tuo pačiu keliu? Dirbkime kartu, 
nekliudykime vieni kitiems!

G. Paulionienė
PEDAGOGINIS INSTITUTAS

Norėčiau paaiškinti dėl Vitaliaus 
rašto, liečiančio Pedagoginį Lituanis
tikos Institutą, atspausdinto “Tž” 44 
nr. KLB švietimo komisija jau nuo 
1967 m. kartas nuo karto bendraraš- 
čiais primena Kanados lituanistinių 
mokyklų vedėjams apie P. L. Institu
tą bei sąlygas jame studijuoti ir ska
tina kviesti savo buvusius ar esamus 
mokinius toliau lituanistikoje lavin
tis. Pats Ped. Lit. Institutas kartas 
nuo karto apie save ir spaudoje para
šo. Tačiau praktika parodė, kad tik 
asmeniniu kontaktu su mokiniais ir 
aplamai jaunimu bei įkalbinėjimais 
įmanomi šiokie tokie rezultatai.

L. Tamošauskas,
KLB šviet. kom. pirmininkas

KANADIEČIAI PARENGIMUOSE
Negalima sutikti su S. Šetkaus 

tvirtinimu, kad kanadiečiai ateina ne 
mūsų menu ir pan. žavėtis. Kiek
vienas bent kiek prasilavinęs žmo
gus domisi kultūriniais lobiais. O 
dailė, muzika, tautinis šokis, daina 
ir yra kultūrinių lobių dalis. Kas gi 
svečiui-kanadiečiui-įdomiau: ar nesu
prantamos ir ilgos kalbos, ar gero 
lygio meninė programa?

Sakykim, kad mes tuos kanadie
čius kviečiame paremti mūsų teisin
giem siekiam (pagal S. Šetkų). Kiek 
ir kaip tie kanadiečiai mūsų teisin
gus siekius paremia, gerai žinome ir 
čia apie tai nekalbėsime. Bet norint 
žmogui padaryti ką nors gero, pir
miausiai reikia jį bent kiek pažinti, 
ar vertas paramos. Kaip gi tie ka
nadiečiai mūsų teisingus siekius pa
rems mūsų visai nepažindami? Mus 
pažinti jie gali tik su mumis bent 
kiek pabendraudami ir per mūsų kul
tūrines apraiškas. Štai vienas kitas 
pavyzdėlis. Otavos valstybinėje bib
liotekoje jau yra įrengtas lietuvių 
kultūrinis skyrius. Hamiltono taut, 
šokių grupė “Gyvataras” koncertavo 
Edmontone, Kalgary ir Vankuvery. 
Žiūrovų buvo šimtai, nors lietuvių 
ten tik saujelė. Tas pats “Gyvataras” 
net Kanadai atstovavo tautų festi
valyje Prancūzijoje, kur žiūrovais 
buvo vien tik svetimtaučiai. Tom iš
vykom “Gyvataras” buvo gavęs Ka
nados federacinės valdžios piniginę 
paramą. Jau vien tik šie atvejai rodo, 
kad Kanados valdžios pareigūnai do
misi mūsų kultūriniais lobiais.

St. Catharines mieste jau treji me
tai rengiami tautybių festivaliai su 
paradais miesto gatvėmis ir įvairia 
programa salėse. Ir lietuviai gan ak
tyviai dalyvauja. Ta proga sporto 
arenoje vyksta ir tautybių kultū
riniai pasirodymai. Kiekvienais me
tais miesto burmistras ir kiti vietos 
valdžios pareigūnai su savo šeimomis 
atidžiai seka šią programą ir su pa
sitenkinimu reaguoja.

Toliau S. Setkųs rašo: “Jei jie 
sėdėtų, atseit kanadiečiai, visų tau
tybių programose, kuriose jiems siū
loma, tai jie neturėtų laiko nei savo 
tiesioginio darbo atlikti, nei su šei
ma pabūti.” Lietuviai savo didesnio 
masto kultūrinius parengimus, kaip 
kad Vasario 16, Lietuvių Diena, daž
niausiai rengia sekmadieniais. Taip 
daro ir kitos tautybės. Tokie kultū
riniai parengimai, į kuriuos yra kvie
čiami įvairūs valdžios pareigūnai, la
bai retai sutampa. Taip kad jų tie
sioginės pareigos nuo to visai ne
nukenčia. Be to, dauguma kanadie
čių labai mėgsta gražius parengimus 
ir mielai į juos atsilanko su savo 
šeimomis.

S. Šetkus siūlo aiškiai nusistatyti 
ko mes siekiame: pramogos ar po
litinių tikslų? Mes siekiame ir vieno, 
ir kito. Jau seniai esame savo tiks
lus įvairia forma pareiškę. Kiek di
desnio masto pramogos mūsų gyve
nime yra labai retas reiškinys. Eili
nių pramogų reikšmės čia netenka 
aiškinti — į jas Kanados valdžios 
pareigūnų nekviečiame ir nevąrgi- 
name.

P. Polgrimas

St Catharines, Ont ČIKAGOS LIETUVIŲ HORIZONTE
NUGAROS rVSUSAUO RAMO- < Atkelta U 3«0 psl>

VfcNAI 53-ąją Lietuvos kariuomenės rodos, jokių priešų neturinti asmeny- J««udmo kongreso komitetui skai- 
atsteigimo sukaktį atšventė lapkričio bė, visiem buvusiem talkininkam ‘J*1®8 patalpose įsirengus savo būs-

rinkimų, parengimų kiekvieną savai-
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BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA XZZZX

Tel. 251 -4864 Namų tek 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS '

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1934 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 1 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ rj «x 480 RONCESVALLES AVĖ.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

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

A & B TAILORS
Sov. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

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 *Sav. P. Užbalit

Visu rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001 j

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

780 QUEEN ST. W. ___
PRIE GORE VALE

menine dalimi. Lapkričio 14 d. mūsų nansiška apyskaita nėra perdaug op- 
par. koplyčioje turėjome gedulingas 
pamaldas už mirusius ant tėvynės au
kuro, kurias atlaikė kun. J. Liauba, 
OFM. Po pamaldų buvo padėtas gra
žus vainikas prie paminklo žuvu- 
siems, kur tarė žodį savanoris A. Šu
kys. Pabaigai sugiedotas Tautos him
nas. — šį kartą paskaitininku turė
jome svečią iš Buffalo — prof. A. 
Musteikį. Jis neminėjo jau daug kar
tų girdėtų ir skaitytų mūsų kariuo
menės žygių. Istorinių faktų anali
zėje jis parodė skirtumą tarp oku
panto ir jo jėga brukamos ideologi
jos pavergtajam. Ta plačiausiai išgar
sinta utopinė ideologija mums, lietu
viams, nebuvo ir nėra priimtina. — 
Anksčiau meninei programai atlikėjų 
dairėmės kitur. Šį kartą juos radome 
savoje aplinkoje. S. Zubrickienė ir J. 
Bieliūnas sutelkė šiai mūsų šventei 
gražų jų būrį, pradedant mažais pi- 
piriukais ir baigiant veteranais. Pa
našių švenčių atvejais mums ypač 
svarbus savas mielas ir patriotiškai 
nusiteikęs jaunimas.

Jei anksčiau mūsų auditoriją su
darydavo savos kolonijos tautiečiai, 
tai šį kartą turėjome svečių net iš 
Buffalo, Port Colbome ir gražų būrį 
jau išeivijoje gimusių lietuvių iš 
Niagara Falls, JAV. Šiuo atveju pa
dėka priklauso mūsų kaimynui K. 
Gludui iš Niagara Falls, N. Y. — Ra- 
movėnai nuoširdžiai dėkoja svečiui 
paskaitininkui prof. A. Musteikiui, 
kun. J. Liaubai, OFM., meninio vie
neto “Nemunas” vadovams — S.. 
Zubrickienei ir J. Bieliūnui, gražia
jam Niagaros pusiasalio ir Buffalo 
atžalynui, svečiams šauliams iš To
ronto, Hamiltono ramovėnams ir šau
liams, visiems kuo nors prisidėju- 
siems prie šios šventės, svečiams bei 
viešnioms už atsilankymą. Skyr. inf.

VANCOUVER, B.C-
DEMONSTRACIJOS. Kai Kosyginas 

lankėsi Vankuvery, buvo surengtos 
trys demonstracijos. Krikščioniškoji 
grupė, kurią sudarė įvairių konfesijų ’ 
žmonės, sutraukė 3000 demonstrantų, 
žydų grupė — 4000 ir astuonios et
ninės grupės — 1500. Vengrai išda
lino 400 egz. katalikų laikraščio “BC 
Catholic”, kuriame buvo žurnalistės 
Patricijos Young straipsniai apie 
kardinolą Mindszenty ir persekioja
mą Lietuvą. Krikščionių grupė, da- 
vo Kosyginas su palydovais, ir meldė- 
vus ženklą trimitams, suklaupė ant 
šaligatvio prie viešbučio, kur puota- 
si už sovietų pavergtas tautas. Libe
ralinis dienraštis “The Sun” šią de
monstraciją pavadino nesėkminga 
(“flop”) ir krikščioniškai grupei pa
skyrė tik 21 žodį! Tai labai tenden
cinga laikraščio laikysena, nes visoj 
demonstracijoj dalyvavo arti 10.000 
asmenų. P. (Ar lietuviai demons
tracijoj nedalyvavo? Kodėl apie tai 
tylima? Red.).

ir tuščių vietų. Nedalyvavo joje ir 
keli stiprieji chorai. Visdėlto IV dai
nų šventė, palikusi $3.000 būsimajai 
šventei, dar davė apie $1.000 pelno 
(I dainų šventė 1956 m. paliko per 
$10.000 pelno). Kiekvienas supran
tam, kad, galėjo ir to mažo pelno ne
likti, jei ne dr. G. Balukas. Juk jis 
nekartą iš savo kišenės dengė įvai
rias išlaidas, ypač tas, kurias palietė 
reprezentacija. Pik. A. Rėklaitis, buv. 
IV dainų šventės vicepirm., kruopš
čiai sutvarkęs visus apie šventę tilpu
sius spaudoje straipsnius bei nuo
traukas atskiruose albumuose, atne
šė į pobūvį. Jis apdovanojo Lietuvių 
Fondo medaliu kompoz. J. Žilevičių, 
perskaitydamas ilgą ir jautrų aktą. 
Kompoz. prof. J. Žilevičius, vienas iš 
neprikL Lietuvos operos steigėjų, 
taip pat dainų švenčių iniciatorius 
Lietuvoje bei JAV, jų dirigentas, o 
vėliau garbės dirigentas, savo žodyje 
kritikavo dabartinių dainų švenčių 
sistemą. Jos esą paverstos kermo
šiaus. Vaikų choru sąskaiton, kurie, 
profesoriaus nuomone, labiau tiktų 
taut, šokių šventėse ar specialiuose 
jaunimui masiniuose renginiuose, 
dingsta vyrų ir moterų chorai. Dėl
to dainų šventės esą nustoja savo 
reikšmės kaip chorų, muzikinės lite
ratūros ir kompozitorių ugdytojos. 
Pageidavo, kad dainų švenčių rengi
mo komitetas būtų nuolatinis.

KARJERA TELEVIZIJOJE
Kun. J. Kubiliui, SJ, perdavus Ka

nados LB padėką bei linkėjimus, T. 
Siutas, “Lietuviai televizijoje” prog
ramų vedėjas, parodė spalvotą garsi
nį filmą iš IV dainų šventės, kur pra
bėgo visų šventės dalyvių veidai, ma
siniai chorai, praskambėjo jų dainos 
ir neužmirštamoji Br. Budriūno kan
tata. Tas filmas, kaip moderniųjų lai
kų nenykstantis dokumentas, ilgai 
dar primins visiems IV dainų šventę, 
kurią surengė laisvoji lietuvių išeivi
ja.

Įdomu, kad T. Siutas, ilgą laiką ve
dęs “Lietuviai televizijoje” pusvalan
dį, kurį kiekvieną sekmadienio vaka
rą seka tūkstančiai Čikagos ir apylin
kių lietuvių, vis sėkmingiau kaip 
techniškas darbuotojas įsitvirtina pas 
amerikiečius, padėdamas paruošti ko
mercinius skelbimus net keliem te
levizijos kanalam. Užsiėmęs šiuo įdo
miu darbu, jis netolimoje ateityje ža
da pasitraukti iš “Lietuviai televizi
joje” programos. Mums įdomu tai, 
kad lietuviškoji programa gabiam vy
rui atvėrė kelią į tolimesnę profesi
nę karjerą.

Į PENKIOLIKTUS METUS 
Jaunimo Centras Čikagoje jau žen

gia į penkioliktus veiklos metus. 
Ypač šiuo metu, žiemos sezonui įsi
bėgant, jo reikšmė akivaizdžiausiai 
pastebima. Dešimtys repeticijų, susi-

kytojų taip laukiamo informatoriaus 
— šiuo meta net su žiburiu negali 
rasti. Visdėlto jei JC yra šviesos bei 
kultūros židinys, skaitykla turėtų ras
ti sau kampą. Dabar matyti tik peda
goginio instituto vitrinos koridoriu
je, kur po stiklu sudėti naujausi ir 
geriausi mūsų leidiniaL Kai bus ati
darytas naujasis pastatas, tos prob
lemos, tikime, bus išspręstos. Kaip 
kiekvieną JC direktorių, taip ir da
bartinį, kun. J. Borevičių, SJ, slegia 
finansiniai rūpesčiai. Juk kas mėnuo 
JC išlaikymas atsieina apie $700. Tuo 
tarpu nuomos gaunama tik už dvi 
sales, kai rengiami komerciniai pa- 
rengimaL Į išlaidų sumą visai neįei
na direktoriaus alga, nes tokia visai 
neegzistuoja.

Pagrindinis JC pajamų šaltinis lie
ka metinės vakarienės, kur už bilie
tą rėmėjai užsimoka po $25. Kiek
vienais metais didžioji salė tokios 
vakarienės - koncerto metu būna pil
nutėlė. šiemetinė vakarienė įvyks 
gruodžio 5 d. Jai praėjus, tikime, 
kun. J. Borevičius ramiau atsipūs— 
vėl turės kelis tūkstančius dolerių JC 
finansinei egzistencijai užtikrinti. O 
ateinančią vasarą jo administruoja
mas pastatas beveik dvigubai padi
dės, kai bus atidaryti naujieji rūmai.

Banda
— Šerife, šitas vyrukas stovė

jo Brodvėjuje ištiesęs ranką ir 
elgetavo.

— Penkiolikos dolerių bauda!
— Bet kad jis teturi tik pen-

— Paleisk į gatvę, tegul su
renka likusius.

Minkštaširdžiai
— Mano Petras be galo minkš

tos širdies. Kai tik mudu nuei
name į dramos spektaklį, jis jau 
per pirmąjį veiksmą ima ašaras 
braukti!

— Mano Juozas dar prie bilie
tų kasos pradeda verkšlenti...

(“Šluota”)

Pokalbis Maskvoje
Maskvos požeminiame trauki- ______ _______________ ___

ny keleivis mandagiai kreipiasi mas, kad laukiamajame sėdi 
į šalia jo stovintį asmenį: daugybė pacientų, skuba grei-

— Labai, labai atsiprašau, gal čiau priimti. Vienas pacientų, 
draugas man pasakysite, ar kar- - - - - -
tais nesate karininkas?

— Ne, — atsakė užklaustasis.
— O gal dirbate milicijoj?
— Ne.
— O gal turite giminių mili

cijoj?
— Ne.
— Tai gal teisme, prokuratū

roj, partijos komitete?
— Ne.
— Tai po velnių, nukelk savo 

kanopą nuo mano kojos!
(Kazys Bartulis)

• Į klausimą, kodėl nerašęs, 
Teokritas atsakė: “Taip, kaip 
noriu, negaliu rašyti, o taip, 
kaip galiu, nenoriu.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
“THE SAULT DAILY STAR- lap- 

kricio 16 d. numeryje atspausdino il
goką V. S. laišką su ryškia antrašte 
“Protests push Hate America.” Mū
sų žiniomis, laiško autorius yra V. 
Skaržinskas. Jis priminė, kad protes
tus prieš JAV ir atominės bombos 
sprogdinimą Amčitkoje suorganizavo 
marksistų ir kitų kairiųjų grupių 
žmonės, remiami Kanados politikų. 
Tuo būdu daroma skriauda ne tik 
Amerikai, bet ir Kanadai, pasitar
naujant Sov. Sąjungai. Dar ilgesnį 
laišką išspausdino tas pats dienraš
tis lapkričio 17 d. laidoje. Jo auto
rius — G. S. (Jurgis Skardis) pri
minė, kad demonstracijos prieš A. 
Kosyginą reiškia protestą prieš so
vietinę tautų vergiją. Kai Afrikoj 
tautelės gauna laisvę, sovietai ple
čia savo vergiją. Demonstracijos 
prieš JAV esančios prosovietinių 
marksistų inspiruotos.

A. A. MARTYNAS PAREIGIS mi
rė nuo širdies priepuolio, tik keletą 
dienų išgulėjęs ligoninėje, lapkričio 
12 d., turėdamas 62 metus amžiaus. 
Kilęs iš M. Lietuvos. Lietuvoje tarna
vo raitojoj policijoj. Prieš išvykda
mas užsienin gyveno Kaune. Kanadoj 
išgyveno 23 metus, o mūsų mieste 20 
metų. Dirbo daugiausia popieriaus 
įmonėje. Buvo sąmoningas lietuvis, 
dalyvavo Bendruomenės veikloje, ėjo 
įvairias pareigas valdyboje. Evange
likas, bet visą laiką dalyvavo katali
kų pamaldose. Palaidotas iš katalikų

Šv. Veronikos bažnyčios lapkričio 15 
d. Paliko: našlę Jadvygą, du vedusius 
sūnus — Alfredą Detroite ir Kyman
tą mūsų mieste, penkis anūkus, 84 
m. motiną ir seserį Vokietijoje, brolį 
— Lietuvoje. Reiškiame užuojautą 
našlei Jadvygai ir velionies šeimai.

STASYS DRUSKIS vykdo rinklia
vą Tautos Fondui. Rezultatai bus pa
skelbti vėliau. Tautiečiai, kurie yra 
pasižadėję aukoti Kanados Lietuvių 
Fondui arba numato jam aukoti, ga
li pinigus siųsti iždininkui (P. Bas
tys, 140 Glendale Ave, Toronto 3, 
Ont) * arba įteikti vietiniam KLF 
įgaliotiniui. Korespondentas

Sovietinis gydymas
Vilniaus gydytojas, matyda-

pašauktas į kabinetą, sako:
— Prarijau pieštuką.
— Tai rašyk su plunksna, — 

pataria gydytojas.
— Uždustu lipdamas į kalną.
— Tai eik pakalnėn... Pra

šau sekantį pacientą!

• Kiekvienas nešiojamės du 
krepšius: .vieną ant krūtinės, ki
tą — nugaros. Į priekinį deda
me kitų žmonių klaidas, o užpa
kalinį — mūsų pačių. Dėlto jų 
nematome.

BR1GHTON KINO TEATRE, 
127 Roncesvalles Avė., 

Toronto, teL 532-2710
RODO ŠIUOS FILMUS: 

GRUODŽIO 2 — 7
Du spalvotus pilno ilgio filmus 

"ILIA MURAMETS" 
Senų laikų rusų kovos prie Kievo 

"MASKVOS CIRKO 
ŽVAIGŽDĖS"

Kasdien nuo 7 v. v. šeštad. ir sekmad. 
nuo 5 v. p. p. be pertraukos. 
Bilietai: $1.75, $1.25 ir 50 et.

GRUODŽIO 9 — 14 
du spalvoti amerikietiški filmai 

"ON A CLEAR DAY" 
muz. filmas su Barbara Streisand ir 

'TARGETS" 
su Boris Karloff.

Visuomet sekite šiuos skelbimus!

RANKŲ DARBO SPALVOTA TELEVIZIJA
su CHROMACOLOR
TIK ZENITH TAI TURI

• Neturinti sau lygios
kokybės

• ZENITH televizijos
aparatai
YRA DAUG PATVARESNI, GERESNI

IR PERDUODA DAUG GERESNI

VAIZDĄ NEI KITI.

TUOJAU GALITE GAUTI PAS

ALFA RADIO and TV
672 Lansdowne Ave.

Tel. 531-6165
Toronto 4, Ont.

,x*\‘

295 Roncesvalles Ave.

► Tel. 536-1373
Toronto 3, Ont.

Atidaryta kasdien nuo 9-6 v. v. 

ketvirtad. ir penktod. nuo 9-9 v.v.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont 

Savininkas V. B AC Ė NAS
• * teikia patarimas planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitas reikalas traukiniais, laivais, lėktuvais

be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje ' • patarnauja atrikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS 
lyje. šokiuose publikos netrūko, 
bet paskaitose — tuščių kėdžių 
buvo žymiai daugiau nei stu: 
dentų. Pagrindinė suvažiavimo 
yda — perdidelis vėlinimasis 
daugiausia dėlto, kad laiku ne
susirinkdavo suvažiavimo daly
viai. Gana pasyvus buvo dalyva
vimas diskusijose pvz. kad ir 
po pranešimo apie jaunimo kon
gresą. Pranešėjas prašė sugesti
jų, nuomonių, bet jų nebuvo. 
Kaip ir kiti suvažiavimai, taip 
ir šis neapsiėjo be studentiškų 
pokštų, kuriais viešbučio vado
vybė nesidžiaugė. Rengėjams tai 
sudarė nemažą rūpestį. Bet tai 
lietė vieną kitą individą, šiaip
jau suvažiavimas praėjo sklan
džiai ir. gana linksmai. Toron- 
tiečiai buvo įdėję daug rūpesčio 
į suvažiavimo paruošiamuosius 
darbus. Jie tikisi, kad naujos 
centro valdybos neišrinkimas 
nepakenks Sąjungos gyvavimui.

Bvs.

(Atkelta iš 2 psl.)
statutą reikėjo bent 88 asmenų 
dalyvavimo. Nukėlus į galą rin
kimus, tai nebebuvo įmanoma 
padaryti. Nusistatyta organizuo
ti rinkimus korespondentiniu 
būdu. Tai atliks senoji valdyba 
su buvusiais šio suvažiavimo or
ganizatoriais torontiečiais.

Užbaigai 2 v.p.p. atnašavo, 
koncelebracines Mišias kunigai 
— A. Prakapas, A. Simanavi
čius ir J. Staškus. Pastarasis pa
sakė ir pamokslą. Dalyvavo apie 
30 asmenų, kurių giedojimą ly
dėjo gitarų muzika.

Studentiškos ligos
Š. Amerikos lietuviai studen

tai, t.y. jų bendrinė sąjunga jau 
turėjo 21‘ suvažiavimą. Vieni jų 
buvo gausūs, kiti —- mažiau. Pas
tarajame suvažiavime dalyvavo 
apie 180 studentų. Tai visai ne
blogas skaičius. Deja, toli gražu 
nevisi dalyvavo akademinėje da-

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 

TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

11 augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVK 

(prie Queensway; 
Tel. 762-1009. 

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR

. AP5ILJYMO 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.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

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

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

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wiktoria BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

OKULISTAS
BROGOWSKI, O.D

RoncesvaUes Avė. (prie
« « ta X A i *

412 RoncesvaUes Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vaL ryto iki 6 JO 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 vj.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galas ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS, 

Skambinkite LE. 3-4912.

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W*
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Sv. Jono Kr, par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Lietuvos kariuomenės 53-ji su- — Mišios: trečiad. ir ketvirtad., 8 

kaktis parapijos bažnyčioje atžymėta v. — už aa. Pr. Valaitį, užpr. p. Blo- 
specialiomis pamaldomis, kurių me- žienės; šeštad., 9 v. — už a.a. Iz.
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tu Toronto VL Pūtvio kuopos šauliai 
ir šaulės organizuotai su vėliavomis 
dalyvavo pamaldose. Prie žuvusių už 
Lietuvos laisvę paminklinės lentos 
bažnyčioje padėta puokštė gėlių.

— Lapkričio 29 d. lietuvių kapi
nėse palaidota a.a. Ona Razmienė. 
Velionės vyrui, dukroms ir visiems 
šeimos artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Šis penktadienis yra gruodžio 
mėnesio pirmasis. Pamaldos rytą 
įprastomis valandomis, o vakare
7.30 v.

Maniuškienę, užpr. A. Lajuko; 930 
v. — už a.a. šeimos mirusius, užpr. 
J. V. Leverių; sekmad., 10 v. — už 
a.a. A. M. Borkertus, užpr. V. T. Slė
nių; 11.15 v. — už a.a. C. Kazakevi
čių, užpr. J. O. Gataveckų.

— Gruodžio 1 d. pradedamos gre- 
gorinės Mišios už a.a. Juozą Vosylių, 
sudarytos iš velionies bičiulių per lai
dotuves užprašytų Mišių. Šiokiadie
niais jos aukojamos 8 v.r., šeštad. ir 
šventad. — 9 vjt.

— Sis penktadienis gruodžio pir-

— Kalėdinių plotkelių gaunama vakaro.
masis. Mišios — 7.30, 8 vx. ir 7.30 v.

klebonijoje po pamaldų sekmadie
niais.

— Sekmadieniais 10 vai. pamaldo
se gieda naujai įsisteigęs moksleivių 
choras. Vadovauja muz. D. Garba- 
liauskienė, vargonai groja muz. J. 
Govėdas. — Parapijos choras moko
si giedoti muz. kun. G. Šukio lietu
viškas Mišias.

— Katalikių moterų tradicinė šven
tė įvyks gruodžio 12, sekmadienį, po 
11 vai. pamaldų par. salėje.

— Pamaldos: penktadienį: 8 v. r. 
metinės už a.a. Julių Jasiūną; 7.30 
v.v. už a.a. Juozą Kavaldį; šeštadie
nį: 8 v.r. už a.a. Mariją ir Vladą 
Bytautus, 9 v. už a.a. Aleksandrą 
Urboną, 10 v. už a.a. Stasį Šalkaus
kį, buv. ateitininkų vyr. vadą, velio
nies 30 m. mirties sukakties proga;

— 25 metų vedybinės sukakties 
proga nuoširdžiai sveikiname: Joną ir 
Zitą Didžbalius; Joną ir Valeriją 
Bilkius.

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

— Pensininkų vakaras — šį tre
čiadienį, gruodžio 1 d., 6.30 v.v. Pa
rodų salėje. Ateitininkai moksleiviai 
paruoš vaišes ir atliks programą.

— Dėvėtų drabužių ir avalynės iš
pardavimas — šį šeštadienį 11 — 3 
v. p. p. parapijos salėje. Jį organi
zuoja par. tarybos ekonominė sekcija, 
vadovaujama J. Vingelienės. Pelnas 
skiriamas par. skoloms sumažinti.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. Paties choro 
rengiama arbatėlė chorų globėjos šv.

| Gruodžio 5, sekmadienį, 6 vai. vakaro,
VISUS MALONIAI KVIEČIAME Į

J Prisikėlimo parapijos auditoriję
k pasižiūrėti modeliuojamų naujausių stilių vakarinių 

suknelių, kailinių apsiaustų, vaikų madų ir 
slidinėjimo aprangos. J

LONDONO LIETUVAIČIŲ STUDENČIŲ KVARTETAS "Rnt-,-/ 
ATLIKS MENINĘ PROGRAMĄ

• LOTERIJOJE —kailinė kepurė • ŠEŠIOS ĮĖJIMO DOVANOS: 
kvepalai iš' Paryžiaus, papuošalai, šokoladas ir kt.

• VAIŠĖMS — kava ir pyragaičiai.
Iki pasimatymo madų parodoje!

įėjimas — $2.00
“Gintaro” tėvu komitetas

sekmadienį: 10 v. už Liudviką ir Ma
riją Petrušauskus, 11 v. už a.a. Joną 
Vilutį, 12 v. už a.a. Barborą ir Juo-

Cecilijos šventės proga — šį šešta
dienį, 7 v.v. Parodų salėje. Visi cho
ristai su antrosiomis pusėmis kvie-

03 MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios
— Lapkričio 20 d. par. svetainėje 

įvyko vakarienė ir metinė loterija. 
Atsilankė arti 400 asmenų. Klebonas 
kun. dr. Jucevičius padėkojo už gau
sų dalyvavimą, už dovanas loterijai, 
už talką ruošiant šį pobūvį, šeiminin
kėms už skanią vakarienę, komiteto 
nariams bei jų žmonoms, ypač komi
teto pirmininko žmonai p. Rašytie- 
□ei už suorganizavimą šios vakarie
nės. “Skaičiumi esame maža . para
pija — turime tik 380 šeimų, bet 
nuveikiame didelius darbus. Aš vi
suomet didžiavausi savo parapijie
čiais ir neapsirikau. Jūs šį vakarą 
dar kartą parodėt stiprią meilę savo 
parapijai” — pareiškė klebonas.

— Loterija buvo turtinga laimi
kiais — virš 80. Vakarienė ir lote-

— Mūsų parapijietis J. Staniulis, 
jau virš 20 metų tarnauja Kvebeko 
prov. policijoje. Anksčiau jis yra bu
vęs kaikurių Montrealio apylinkių 
provincijos pol. viršininku. Dabarti
niu metu jis dirba Montrealio mies
te Kvebeko provincijos vyr. būsti
nėje, kur užima svarbią vietą. Jis 
gana aktyviai dalyvauja mūsų para
pijos gyvenime; yra buvęs komiteto 
nariu ir tikimės, jog ateinančiais me
tais jį vėl matysime k-to narių eilė
se. Jis ir jo žmona yra gimę Mont- 
realyje, bet abu gan gražiai kalba 
lietuviškai. Kai atsilankai į KPP vyr. 
būstinę ir užeini į Jono darbo kam
barį, jis visuomet kalba tik lietuviš
kai su savo tautiečiais. Paklaustas ar 
jis nesigėdina, atsako: “Aš tuo di-

zą Stonkus.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 

mandų pamoka; 7.30 v.v. jaunimas 
renkasi bažnyčioje planuoti jaunimo 
pamaldų, kurios įvyks Kalėdų eglu
tės proga IV Advento sekmadienį, 
gruodžio 19 d., 1.30 v.p.p.

— šeštadienį, gruodžio 4 d., 7.30 v. 
v., pas A. Tarvydus, 65 Botany Hill 
Rd., Scarborough (tel. AT 2-1435) 
įvyks paskutinė š.m. būrelio finansi
nio vajaus sueiga.

— Sekmadienį, 9.30 v. ryto, II 
Advento sekmadienio pamaldos.

čiami dalyvauti. — Jaunimo choro 
repeticija — sekmadienį, 12 v.

— Uždaros savaitgalio rekolekcijos 
vyrams, vadovaujant kun. dr. J. Gu
tauskui, šį savaitgalį Marylake reko
lekcijų namuose, King City, Ont. Vie
tų dar yra. Vyrai registruojasi pas 
valdybos narius. Tuo pačiu laiku ir 
toje pačioje vietoje bus rekolekci
jos berniukams ir mergaitėms. Šie 
registruojasi pas V. Kolyčių. šį sa
vaitgalį T. Augustinas, OFM, vyksta 
į Delhi, Ont, pavaduoti klebono kun. 
dr. J. Gutausko,

— Suaugusių religinis kursas — 
trečiadienį, gruodžio 8 d., 7.30 v.v. 
Parodų salėje. Tema — “Kur dingo

v v

MALONIAI KVIEČIAME visus lietuvius atsilankyti į

NAUJŲJŲ 1972 METU
►

►

VISOSE TRIJOSE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖSE.

Bilietai parduodami Prisikė
limo parapijos kavinėj po 10 
vaL pamaldų sekmadieniais 
arba pas V. Tasecką (TeL 
535-6659)

sutikimo BAU U

-r a a a

rija davė $3,200 pelno.
—Į N. Metų sutikimą par. svetai

nėje prašome bilietus įsigyti iš anks
to pas komiteto narius. Kaina — $5.

— Mūsų choristai jau pradėjo mo
kytis naujų kalėdinių giesmių. Diri
gentė Ag. Petrauskaitė yra parašiu
si muziką naujai giesmei, kuri neto
limoje ateityje bus išmokta ir gie
dama 11 v pamaldų metu

džiuojuosiu”.
— Užpraėjusio sekmadienio rink

liava: — $152.57. K. A.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Mūsų parapijos choro vyrų ok

tetas buvo nuvykęs į Otavą dalyvau
ti Lietuvos kariuomenės sukakties 
minėjime.

— Gruodžio 3 — pirmasis mėnesio 
penktadienis. Šventoji valanda —

Prieš ir po pamaldų Kostas Kregž- . pranašai?” 
dė platins naujausią L. E. Spaudos — Lankomos šeimos: Beaty Ave.,
Centro knygą “Jonas Husas”. Auto
rius — Zenonas Byčinskas. Knygos 
kaina $3. Po pamaldų pas M. Jankie- 
nę, 168 Indian Rd., įvyks Moterų 
Draugijos susirinkimas.

— Pirmadienį^ lapkričio 29 d., šv. 
Jono kapinėse palaidota a.a. Ona Raz
ma, g. 1895 m. rugpjūčio 29 d.

— Nuoširdžiai dėkojame p. Juk
nienei, M. Jankui ir J. Dambarui už 
Advento vainiko nupynimą.

— Mūsų ligoniai šv. Juozapo ligo
ninėje: p. Stulpinienė, E. Jankus, P. 
šernas.

— “Štai tavo karalius ateina pas 
tave, romus ..(Mato 20, 5b).

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

-City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą gauna piges
nę autovežhnio draudą. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.

TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Close Ave., Dunn Ave., Fuller Ave., 
Lansdowne Ave., Lumbervale Ave., 
MacDonell Ave., Sorauren Ave., 
Spencer Ave., Sterling Rd., Tyrrel 
Ave., Wilson Ave.

— Pakrikštytas Ronaldo ir Marga
ritos Cherry sūnus Tomas Ronald. 
Apeigas atliko svečias iš Vašingtono 
Tėv. Tomas žiūraitis, O. P.

Šie metai baigiasi, o su jais 
ir daugelio skaitytojų prenume
rata. Maloniai prašome ją ne
delsiant pratęsti, atsiunčiant $7 
(rėmėjo prenumerata — $10). 
Kanados paštas reikalauja, kad 
prenumeratos būtų apmokėtos 
iš anksto. Tik tokius skaitytojus 
jis laiko prenumeratoriais. Už 
laikraščio siuntinėjimą iš anksto 
neapsimokėjusiem skaitytojam 
paštas taiko brangesni tarifą. 
Būtų gera, kad visi “TŽ” skai
tytojai sutvarkytų prenumeratos 
reikalus prieš N. Metus.

Sofija Pacevičienė staiga su
sirgo ir praėjusi savaitgalį buvo 
išvežta Šv. Mykolo ligoninėn.

Dr. J. Balio paskaitoje, su
rengtoje Akademikų Dr-jos lap
kričio 27 d. Prisikėlimo muz. 
studijoj, dalyvavo apie 40 asme
nų. Paskaitininkas, lietuvių tau
tosakos žinovas, atvykęs iš Va
šingtono, supažindino su baladė- 
mis, pasinaudodamas magneto
fono Įrašais. Kartu su juo buvo 
atvykusi ir p. Balienė. Dr. J. 
Balys dirba Vašingtone kongre
so bibliotekoje ir yra žurnalo 
“Naujoji Viltis” redaktorius.

“The Globe a. Mail” lapkri
čio 27 d. nr. paskelbė AP spau
dos agentūros žinią iš Maskvos, 
kad du Lietuvos kunigai nuteis
ti kalėjimo bausmėmis už vaikų 
mokymą katekizmo. Tai kun. J*. 
Zdebskis ir kun. P. Bubnis. Pir
masis suimtas š. m. rugpjūčio 
mėnesį ir nuteistas lapkričio 11 
d. Kaune. Prie teismo rūmų esą 
buvo susirinkusi 600 asmenų mi
nia, kurią išsklaidė milicija, kai- 
kuriuos suėmė. Kun. Zdebskis 
kalėjime buvęs taip sumuštas, 
kad jo motina vos atpažinusi. 
Kun. Bubnis nuteistas Rasei
niuose lapkričio 12 d.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ 
nani/Ainr-MEAT

335 Roncesvalles Avė., Toronto. Tel. LE 5 -1258 
IvoMot mvo pastote rūkytos dežros ir mėsos, lietuvižki sūriai, perliukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dairos ir kt. 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

BARONESSA BEAUTY SALON
Sav. Alė Kerberienė TeL 762-4252

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

kuris įvyks

š. m. gruodžio 31, penktadienį,
• PRADŽLA: 8 vai. vakaro
• PABAIGA: 2 valandą ryto

• Apvalūs stalai • Nemokamas šaltas bufetas
• Naujas orkestras • 9 valandą šilta vakarienė
• Įvairūs gėrimai • Vidurnakčio šampanas nemokamai

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS JAUNIMO SEKCIJA

“Audronė” 3 v. drama, naujai 
sukurta rašytojo Jurgio Jan
kaus, bus vaidinama gruodžio 4, 
šeštadienį, 7.30 v.v., Prisikėli
mo salėje. Ją vaidins Hamiltono 
“Aukuras”, dalyvavęs su šiuo 
veikalu lietuvių teatrų festivaly
je Čikagoje praėjusį savaitgalį. 
Bilietai — $2, moksleiviam bei 
studentam — $1. Rengėjas — 
“Tėvynės prisiminimų” vedėjas 
J. R? Simanavičius.

L. K. Moterų Dr-jos Prisikė
limo parapijos skyrius savo me
tinę šventę rengia gruodžio 5, 
sekmadienį. Narės prašomos 
rinktis 11 v. į kavinę, iš kur or
ganizuotai bus einama su vėlia
va į bažnyčią. Turinčios tauti
nius drabužius prašomos jais pa
sipuošti. Po Mišių parodų salėje 
bus agapė, kurios metu bus se
selės Dalios paskaita. Visos kvie
čiamos dalyvauti. Valdyba

Madų paroda, kurioje bus mo
deliuojami įvairiausi drabužiai 
ir kailiai, įvyks šį sekmadienį, 
gruodžio 5 d., 6 v.v., Prisikėlimo 
par. auditorijoje. Londono lietu
vaičių studenčių kvartetas “Ra
sa” dainuos gruodžio 5 d., 6 v.v., 
Prisikėlimo par. auditorijoje 
ruošiamos madų parodos metu.

Kanados Lietuvių Fondo me
tinis susirinkimas — gruodžio 
11, šeštadienį, T2 v., Toronto 
Lietuvių Namuose, 1129 Dundas 
St. W. Registracija — nuo 11 
v. ryto. Negalintieji dalyvauti 
prašomi įgalioti raštu kitus as
menis.

“T. Žiburių” metinis spaudos 
balius numatytas 1972 m. sausio 
29 d. Prisikėlimo salėje. Ta pro
ga rengiama ir platesnio masto 
loterija, kurios bilietai bus pla
tinami iš anksto, o laimikių trau
kimas įvyks spaudos baliaus die
ną. šiuo metu telkiami laimikiai. 
Jau gauta: dail. Dagio skulptūra, 
dail. V. Pazukaitės paveikslas. 
Netrukus tikimasi gauti ir dau
giau vertingų laimikių.

Apylinkės tarybos posėdis. 
Pranešame, kad gruodžio 12, 
sekmadienį, 4 v. p.p., Lietuvių 
Namuose, 1573 Bloor St. W., 
šaukiamas KLB Toronto apylin
kės tarybos posėdis, kuriame 
bus svarstomi Vasario 16 minė
jimo reikalai ir kiti klausimai. 
Prašome tarybos narius ir visų 
organizacijų atstovus be išimties 
dalyvauti. Apylinkės valdyba

VL Pūtvio šaulių kuopos me
tinis pobūvis įvyko lapkričio 20' 
d. šv. Jono Kr. par. salėje. Daly
vių tarpe buvo: sav.-kūrėjas St. 
Catharines ramovėnų atstovas 
dviejų Vyčio kryžių kavalierius 
A. Šukys su Ponia, torontietis 
sav.-kūrėjas Pociūnas, Toronto 
skyr. pirm., baltiečių veteranų 
pirm, latvis O. Perro su Ponia, 
estų atstovas maj B. Leeman 
(šaulių žvaigždės kavalierius), 
Montrealio šaulių kuopos pirm. 
L Petrauskas, sav.-kūrėjai — V. 
štreitas, A. Jakimavičius su Po
nia ir kt. Ilgesnę kalbą pasakė 
A. Šukys. Loteriją tvarkė V. Pe
čiulis. šokiam grojo estų kape
la. Jų muziką paįvairino daino
mis L. Mačionienė. Kuopos val
dyba, pirmininkaujama St. Jo
kūbaičio. dėkinga visiem talki- 
ninkam-ėm už sėkmingo vakaro 
suruošimą, šaulys

“Gintaras”, įvertindamas K. 
L. B. Toronto apylinkės valdy
bos pastangas sutelkti kiek ga
lint daugiau lietuviško jaunimo 
į organizacijas ir meninius vie
netus, praplėtė savo veiklą ir 
šiuo metu dirba su keturiomis 
tautinių šokių grupėmis. Joms 
vadovauja prityrę vadovai — 
R. Karasiejienė, J. Karasiejus, 
V. Turūta, D. Balsytė, D. Nau
sėdienė ir I. Stanionytė. Repeti
cijos kiekvienai grupei vyksta 
kartą į savaitę. “Gintaras”, bū
damas seniausia tautinių šokių 
grupė Toronte, nori gerai pa
rengti šokėjus, kad tinkamai at
liktu lietuviu tautinius šokius

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man suruoš

tą išleistuvių staigmeną, piniginę do
vaną ir už atsilankymą: O. Ažubalie- 
nei, V. Balaišienei, G. Baliūnienei,, 
G. Bacevičienei, A. Dobilienei, O. 
Derliūnienei, M. Genčiuvienei, G. 
Jankauskaitei, O. Kiršinienei, A. 
Kuncaitienei, J. Liutkienei, O. Mar
cinkevičienei, M. Neverauskienei, A. 
Stungurienei, B. Prakapienei, I. Pe
čiulienei, J. Pečiulienei, A. Pajaujie
nei, M. Pargauskienei, G. Vaitkienei. 
B. Vilkienei, A. Žakevičienei, J. 
Gurklienei (Sudbury).

Visuomet Jums dėkinga —
L Nevulienė

DĖMESIO! Netoli Toronto ir Wasa- 
gos yra gražus su neužterštu oru 
miestelis Barrie. Jame yra pirkimo ir 
pardavimo Įstaiga “E. Miller Real 
Estate Ltd.” Mes turime didelį pasi
rinkimą mieste, užmiestyje ir apylin
kėse Įvairaus didumo sklypų, ūkių 
labai prieinamomis kainomis. Pri
klausome Barrie M. L. S. Board. Pas 
mus dirba 14 pirkimo ir pardavimo 
atstovų, tarp kurių yra daug kam pa
žįstamas bei žinomas kaip sąžiningas 
ir maloniai patarnaująs Juozas Gry
bas. Todėl betkokiais pirkimo, par
davimo reikalais prašome kreiptis i 
E. Miller Real Estate Ltd. atstovą 
Juozą Grybą, 67 Dunlop St, Barrie, 
Ont Tiesioginė teL linija iš Toronto 
364-7941, Barrie teL 726-1881 ir namų 
teL 728-8868.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir- 
tuvė arti Prisikėlimo parapijos baž
nyčios. TeL 531-9862.

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 
767-7984 po 5 v.p.p.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat danu 
ir naujus įrengimus. Td. 533-5116. 
KAZYS CIBAS.

VTENINTEUS KANADOS VAL- 
DŽTOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA įvairūs natūralūs gydymo 
būdai —• masažaL gydomieji judesiai, 
elektnuika, įvairūs spinduliai, ganL 
B. NAUJALIS, RJL N.Pt KNJL 
Nrtūntan gydymo speeiaHrtas. 466 
1toBce<v*n«i Avė, Ibroato 154, Ont 
TeL LES-MM.

Lietuvos kariuomenės sukak
tis paminėta lapkričio 28 d. Pri
sikėlimo salėje, dalyvaujant kū- 
rėjų-savanorių, šaulių, skautų 
vėliavoms, organizacijų atstok 
vams ir gausiai publikai. Paskai
tininkas K. Milkovaitis iš Čika
gos išreiškė nustebimą, kad iš 
10.000 lietuvių Toronte dalyvau
ja tik 400. Jo kalba buvo pilna 
radikalių minčių, skatinančių į 
tiesioginį Lietuvos laisvinimo 
darbą. Kultūrinė veikla nesanti 
tiesiogine prasme laisvinimo 
darbas. Visur esą reikia atakuo
ti Lietuvos okupantą. Jo kalba 
buvo įdomi, nors nevisur įtiki
nanti. Įdomi buvo ir meninė pro
grama, kurią atliko akordeonis
tas A. Kaminskas, Windsor© 
mergaičių kvartetas “Aušra”, 
Toronto “Gintaras” su akordeo
nistu A. Dimskiu, S. Kairio mu
zikinis vienetas. Visi pasirodė la
bai gražiai. Daugiausia dėmesio 
susilaukė viešnios iš Windsoro, 
bene pirmą kartą dainavusios 
Toronte. Tai kvarteto narės: D. 
Kozulytė, R. Čerškutė, A. Taut- 
kevičiūtė, N. Giedriūnaitė ir 
akordeonistas A. čerškus. Ne
paprastai įspūdingai, jausmingai 
ir aktoriškai deklamavo L. Taut- 
kevičiūtė iš Windsoro poeto Ais
čio “Maldą”, suklupusi prie sim
bolinio kryžiaus ir Lietuvos že
mės. Šio Windsoro vieneto vado
vė yra V. Tautkevičienė. — Ofi
cialiąją dalį pradėjo šventės ren
gėjų — šaulių kuopos vardu St. 
Jokūbaitis. Pranešėja: pakvietė 
R. Sakalaitę. Invokaciją skaitė 
kun. P. Ažubalis, aidint kanklių 
garsams. Sveikinimo žodį tarė 
gen. kons. dr. J. Žmuidzinas. Sa- 
vanoriai-kūrėjai pagerbti prise
gant baltas rožes. Visiems padė
kos žodį tarė apyl. pirm. J. Kar
pis. Padėkos ženldan gėlėmis 
buvo apdovanoti programos atli
kėjai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mūsų ma

mytės pagerbimą, suruošiant išleis
tuves ir įteiktas gausias dovanas jai 
išvykstant atgal į tėviškę Lietuvoje.

Ypatingą padėką reiškiame kun. 
kleb. P. Ažubaliui už atsilankymą, 
kun. J. Staškevičiui už tartą žodį ir 
tautiniais motyvais nupieštą atsisvei
kinimo lapą, mamos anūkei Rūtai Ži
linskienei ir jos vyrui kun. A. Žilins
kui už išleistuvių suorganizavimą jų 
namuose, p. p. E. E. Miliauskams už 
įdėtas pastangas ruošiant ir prave
dant išleistuves bei jautrų žodį.

Dėkojame dalyvavusiems: p. p. E. 
E. Miliauskams, K. A Miliauskams, 
D. A Bajorinams, Z. P. Augaičiams 
Delhi, A V. Kėžinaičiams Hamilto
ne, J. Kėžinaičiui Burlingtone, O. V. 
Rušams, V. J. R Simanavičiams, L A 
Zalagėnams, O. A Jakimavičiams, B. 
T. Stanuliams, J. V. Miliauskams, I. 
O. Delkams, I. W. Dauginiams, E. 
Jankutei. M. J. Mockevičiams, L W. 
Willenbrechtams, S. M. Petruliams, 
B. Kačiulienei, A Mulioliui Hamil
tone, O. M. Dravininkams, M. J. Dam- 
barams, E. A TaraiĮoms, O. P. Fice, 
L V. Lenauskams, L R, šarkams, A 
W. Drešeriams, J. V. Rusliams, A P. 
Augaičiams. Ačiū J. R Simanavičiui 
už linkėjimus per radijo valandėlę 
“Tėvynės Pririminimai” ir visiems 
kitiems, parodžiusiems jai šiltą mei
lę bei vaišingumą jos 9 mėnesių vie
šėjimo meta. Liekame visiems dė> 
kfacl — Uršulė Ir Jonas

TORONTO, ONT.
KLKM Dr-jos Šv. Jono Kr. 

parapijos skyrius savo susirinki
mą turėjo lapkričio 14 d. Jis bu
vo gausus ir įsirašė naujų na
rių. Savo kelionės po Europą 
įspūdžiais pasidalino O. Eižinie- 
nė. Nutarta gruodžio 12 d. at
švęsti savo metinę šventę. 11 v. 
bus Mišios su bendra Komunija. 
Narės prašomos dalyvauti apsi
rengus tautiniais drabužiais. Po 
pamaldų visos skyriaus narės su 
savo šeimomis dalyvauja pusry
čiuose. Jų metu centro valdybos 
pirm. dr. O. Gustainienė skaitys 
paskaitą. Narės prašomos rink
tis 9 v.r. padėti paruošti stalus 
ir užkandžius pusryčiams.

Valdyba
“Parama” praneša, kad 1972 

m. kalendorius jau atspausdin
tas ir ruošiamas išsiuntinėjimui. 
Nariai, pakeitę adresus, prašomi 
pranešti “Paramai”. Kalendorių 
paruošė jaunas dail. K. Gužas, 
ryškiai pavaizduodamas “Para
mos” augimą per 20 metų — iš 
gilės išaugo iki didelio ąžuolo.

6.30 y. v.; vakarinės Mišios — 7.30 v.
— Gruodžio 6 d. prasidės kursai 

jaunimui pasiruošti santuokai. Pir
madienį kalbės dr. A. Šidlauskaitė, 
antradienį — dr. A. S. Popieraitis, 
trečiadienį — dr. J. Bernotas, ket
virtadienį — kun. L. Zaremba, S. J. 
Konferencijos punktualiai 7.30 v. v. 
Kursai skiriami jaunuoliams. Jokių 
egzaminų nebus. Jaunuoliams, išklau
siusiems visas konferencijas, bus iš
duodami pažymėjimai.

— Kartu su šiais metais baigsis 
dviejų parapijos komiteto narių ka
dencija. Visuotinį parapijiečių susi
rinkimą sušauksime pirmoje ateinan
čio sausio mėn. pusėje. Tuomet bus 
duodama finansinė apyskaita ir ren
kami du nauji parapijos komiteto na
riai. Visuotinio parapijiečių susirin- 

Jrimo data bus nustatyta' komiteto po
sėdyje.

— Lapkričio 14 d. buvo pakrikšty
tas Mykolas Kristoforas, Roberto ir 
Dianos Staniulytės Simpson sūnus.

— šeštadienį, Aušros Vartų para
pijos salėje, įvyko Lietuvos kariuo
menės minėjimas.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$224.31.

NORĖDAMI SUTAUPYTI už įvairias 
namų apdraudas, 

! NAUDOKITĖS naujai taikomomis 
apdraudų taisyklėmis:

1. Apsidrauskite DIDESNĖMIS 
sumomis - mokėsite ŽEMESNĘ 
kainac-

2. Apsidrauskite su sąlyga, kur 
pirmas $100.00 nemokamas: 
NUOLAIDA 15%

3. Įsidėmėkite, kad gyvenamų 
namų apdraudoje praktiškiausia

į “HOMEOWNERS" forma

ADAMONIS Insurance Agency Inc.
Savarankiškas agentas

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

Telefonas 722-3545, Montrealis
Greitas ir tikslus patarnavimas

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




