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Studentai be cemento
S.m. lapkričio pabaigoj Toronte įvyko S. Amerikos lietuvių 

studentų suvažiavimas. Jame švystelėję viltis, kad studentų veikla 
atgyja ir ima konsoliduotis. Net centro valdybos nariai džiaugėsi 
pranešimuose, kad skyrių veikla ima atsigauti, bet tas džiaugsmas 
šiek tiek išblėso, kai gausus suvažiavimas išsiskirstė neišrinkęs 
centro valdybos. O ir anksčiau valdyba buvo sudaryta krizės būdu. 
Kodėl nepavyko išrinkti valdybos dabar, lieka neaišku. Vadovai tei
sinasi netinkamu statutu, rinkimų atidėjimu paskutinei suvažia
vimo dienai, sąrašų nepristatymu ir kitais technikinio pobūdžio 
motyvais. Bet tai nėra esmė. Minėtų reiškinių pagrinde glūdi per- 
menkas domesys lietuviškajai organizuotai veiklai akademinėje 
plotmėje ir stoka vadovaujančios rankos. Valdybų išrinkimas visose 
lietuvių organizacijose nėra lengva procedūra, bet jai pasiruošiama 
iš anksto. Visi žino, kad valdybos neišrinkimas yra vengtinas orga
nizacijos sušlubavimas, galįs palaidoti ir pačią organizaciją. Dėlto 
rinkimams pasiruošiama iš anksto, surandami kandidatai ir tuo 
būdu išvengiama pavojingo tampymosi suvažiavimo metu. Studen
tų suvažiavimo rengėjai, matyt, rinkimų nebuvo paruošę, laikėsi 
statuto raidės ir liko be valdybos. Jei pavyks ją išrinkti koresponden- 
ciniu būdu, padėtis bus atstatyta į normalias vėžes. Norisi linkėti, 
kad pavyktų, nes lietuvių studentų S. Amerikoje yra gana daug. 
Jau vien faktas, kad torontiškiame suvažiavime dalyvavo 180 jau
nimo, rodo, jog verta šioje srityje padirbėti. Lietuviškas ryšys tarp 
išsisklaidžiusių po visą kontinentą studentų yra gyvas, bet nesuce
mentuotas.

★ ★ *
Įdomi dabartinės lietuvių studentijos dvasia. Visi jau gimę 

S. Amerikos žemyne, čia augę ir augštesnius mokslus pradėję ar 
įpusėję. Tarp savęs kalba angliškai. Mėgsta iškilmingus viešbučius 
ir šokius. Pvz. suvažiavimo metu šokių vakarai buvo gausiai lan
komi, o kiti dalykai susilaukė daug mažiau dėmesio. Lietuviškieji 
reikalai jiem nėra svetimi, nors toli gražu nepirmaeiliai. Suvažia
vime jie gana gyvai domėjosi Lietuvos istorija skaidrėse. Simo 
Kudirkos byla jų širdyse tebėra gyva. Pernykštės demonstracijos 
nėra užmirštos. Lankymosi klausimas okupuotoje Lietuvoje domi
na. Organizaciniai reikalai, atrodo, mažiausiai rūpi — juos sutvar
kys "kas nors kitas". Tačiau taip yra ne tik studentuose, bet ir 
visose lietuvių išeivijos organizacijose. Tai bendra silpnybė, kuri 
studentuose tik gal dar labiau išryškėjo. Mat, daugumos studenta
vimo laikotarpis gana trumpas — ketveri ar penkeri metai. Žmonės 
gana sparčiai keičiasi, ir nėra kam pastoviau vadovauti bei cemen
tuoti studentijos. Reikėtų, kad į studentų veiklą aktyviau įsijung
tų baigusieji universitetus ir siekią akademinių laipsnių. Be jų 
bendrojo kurso studentai niekad negalės sucementuoti gana spar
čiai besikeičiančios organizacijos, išvystyti brandesnės veiklos ir 
sujungti visus studijuojančius tautiečius. Juk lietuvių studentų 
veikla išeivijoj klestėjo tada, kai jai vadovavo vyresnieji studen
tai, vėliau tapę profesoriais. Be to, prie studentų veiklos cementa- 
vimo turėtų aktyviau prisidėti,dar krutančios ^studentų grupės -— 
ateitininkai, skautai vyčiai, neolituanai ir kt.*Jie ę^Siėtų paruosti 
aktyvą, sugebantį veikliau reikštis studentų visuomenėje.

★ ★ ★
Lietuviškoji visuomenė į studentų veiklą žiūri gana kritiškai ir 

dažnai apgailestauja jos neigiamąsias puses. Bet antra vertus, ar 
toji mūsų visuomenė sudarė visas galimas sąlygas studentų velkiai? 
Kai palygini estų ir ukrainiečių studentų turimas sąlygas, atsaky
mas — ne. Pvz. Toronto estai, nė kiek negausesni už lietuvius, 
yra pastatydinę milijoninės vertės studentų pastatą "Tartu Colle
ge", kurio pirmasis augštas skirtas studentų korporacijom, o kiti 
augštai nuomojami įvairių tautybių studentam. Dalį lėšų sudėjo 
estų filisteriai ir šiaip pasiturintieji asmenys, kitą dalį davė ir sko
lino valdžia. Panašią instituciją, žymiai mažesnę, turi ukrainiečiai 
St. Vladimir Institute vardu. Jame gyvena jų studentai-ės (jų tarpe 
du lietuviai) ir šalia įprastinio kurso universitete yra įpareigoti da
lyvauti ukrainistikos oaskaitose, kurios rengiamos institute. Pana
šiai tvarkosi ir estai. Tai bene geriausiai ir praktiškiausiai susitvar
kiusios tautinės grupės šioje srityje. Lietuviai čia yra labai atsilikę. 
Savo studentus jie yra palikę, kaip sakoma, Dievo valiai. Kadaise 
vienas mūsų tautietis siūlė parduoti Toronto Lietuvių Namus ir 
įsigyti Lietuvių Studentų Namus universiteto rajone. Jo pasiūlymas 
buvo išjuoktas ir vienu ypu palaidotas. Po keliolikos metų matome, 
kad šioje srityje liko didelė spraga. Dauguma studentų, pasiekusi 
universitetus, dingsta iš lietuviškojo gyvenimo, o jame išliekantieji 
neturi tinkamos atramos. Be to, nėra tęstinumo tarp filisterių ir 
studentų. Estai ir latviai tą tęstinumą išlaikė, atgaivindami tradici
nes korporacijas. Mums tai jau pavėluoti klausimai, bet geriau 
vėliau, negu niekad.
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PREMJERO VIZITAS ITALAMS
Premjeras P. E. Trudeau visą 

dieną paskyrė susitikimui su To
ronto italais, teisingiau sakant, 
su 2.000 rinktinių italų dviejuo
se pobūviuose. Kadangi Toron
te italų yra apie 350.000, šis 
premjero mostas gali duoti ne
mažos naudos liberalams artė
jančiuose federaciniuose rinki
muose. Tokių susitikimų P. E. 
Trudeau yra numatęs ir daugiau 
visoje Kanadoje, bet šiuo metu 
nežinoma ar toks išskirtinis dė
mesys bus parodytas ir kitom 
etninėm grupėm. Nemaža jų da
lis yra pasipiktinusi premjero

T. ŽIBURIŲ SKAITYTOJAM
DĖKOJAME tiems, kurie jau 

pratęsė savo prenumeratas 1972 
metam, ir kviečiame nedelsti vi
sus kitus. Ypač dėkingi esame 
skaitytojams, nrtdedantiems au
ką arba siunčiantiems rėmėjų 
prenumeratą $10. Visus kviečia
me atsilyginti iš anksto, kaip to 
reikalauta pašto taisyklės.

KVIEČIAME j prenumerato
rių efles ir tuos, kurie iki šiol 
"T2” dar neprenumeravo. Nau
jiem skaitytojam pirmaisiais me
tais “Tž nrennmerata — tik $5.

UŽSAKANTIEM "TŽ” No 
kalėdine dovaną naujiem skaity
tojam metinė prenumerata $5.

NORTNT'EM susinanti su

P. E. Trudeau pradėta bičiulys
te su Sovietų Sąjunga, perdi- 
deliu dėmesiu* A. Kosyginui. Su
sitikimuose su ukrainiečiais bei 
kitomis R. Europos grupėmis 
premjerui P. E. Trudeau būtų 
sunku išvengti tarptautinės po
litikos — jų teisėto reikalavimo 
remti sovietų okupuotų kraštų 
išlaisvinimą ar bent stengtis* 
kad Maskva išleistų iš kalėjimų 
ir psichiatrinių ligoninių politi
nius kalinius. Kaip praktika ro
do, tokių paslaugų etninėm gru
pėm premjeras P. E. Trudeau 
nėra linkęs daryti. Todėl visiš
kai suprantamas jo netikėtas 
dėmesys italams, nekeliantiems 
jokių politinių problemų. Atei
viams iš Italijos rūpi ne politi
ka, o kanadiškas doleris. Tai 
liudija ir Toronto italų bendruo
menės vardu premjerui P. E. 
Trudeau įteiktas prašymas mo
kėti Italijon grįžusioms asme
nims nensiias, nors jie Kanado
je nebūtų išgyvenę 25 metus.

Federaciniame parlamente ki
lusi audra dėl mokesčių refor
mos naujojo įstatymo privertė 
P. E. Trudeau viešnagę sutrum
pinti viena diena ir grįžti Ota- 
von. Kaikurie naujojo įstatymo 
paragrafai turi įsigalioti 1972 
m. sausio 1 d., o nariamentas
lig šiol tėra išstudijavęs treč- 

Imrl n*, dalį Siūlomu reformų. OTX>Zici- ^^a^L^rašom^anešti to- nės partijos įstatymo priėmimą 
Ha tautiečiu adresus. (Nukelta į 7-ta pel)

Pasaulio įvykiai
INDIJA IR PAKISTANAS PRADĖJO KARĄ, KURIS JAU YRA TREČIAS 
karinių jėgų išbandymas abiejų kraštų nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpyje* 1948 ir 1965 metais susidūrimas įvyko dėl Indijai 
tekusios Kašmiro provincijos, o dabartinio karo kibirkštimi buvo 
Pakistano prez. gen. Y. Khano nesėkmingas bandymas savivaldos 
ir net pilnos nepriklausomybės reikalavusį Rytų Pakistaną numal
šinti ginklo jėga. Panaudotos teroro priemonės privertė beveik 10 
milijonų bengaliečių iš R. Pakistano pabėgti Indijon. Toks pabė
gėlių skaičius tapo nepakeliama našta neturtingai Indijai. Todėl 
nenuostabu, kad jos vyriausybė pradėjo reikalauti politinio spren
dimo R. Pakistane ir, nesulaukusi prez. gen. Y. Khano pritarimo, 
ginkluoti ir remti partizanus. Porą savaičių trukę susirėmimai In
dijos ir R. Pakistano pasienyje • 
virto visuotiniu karu, kai Pa
kistano prez. gen. Y. Khan savo 
aviacijai įsakė bombarduoti ae
rodromus vakarinės Indijos da
lyje. Šį savo žygį jis pavadino 
Indijos išprovokuotu karu ir ra
gino karius kovoti iki galutinės 
pergalės. Indijos premjerė I. 
Gandhi taip pat buvo priversta 
mesti į kautynes lėktuvų skai
čiumi gerokai didesnę savo avia
ciją. Jos teigimu, Indija negali 
leisti, kad R. Pakistane būtu iš
žudyta bengaliečių tauta. Šiuo 
metu abi pusės skelbia didžiu
lius laimėjimus oro kautynėse 
— didelį numuštų lėktuvų skai
čių. Kuris kraštas meluoja, pa
aiškės ateityje, kai bus pasiekta 
teritorinių laimėjimų ir pralai
mėjimų, kurių neįmanoma pa
slėpti po propagandos skraiste. 
Jungtinių Tautų saugumo tary
ba bando rasti Indijai ir Pakis- 
tanui priimtiną karo paliaubų 
formulę, bet jos nenori nė vie^ 
na kariaujanti šalis. Jungtinėm 
Tautom nemažą rūpestį sudaro 
Indijos-Sovietų Sąjungos drau
gystės sutartis ir komunistinės 
Kinijos pažadėta parama Pakis- 
tanui. Jeigu Pekingas ir Mask- 
ve laikysis savo pažadų, Indijos- 
Pakistano karas gali tapti ant
ruoju Vietnamu, įrariame ragus w _ ____________ x
teks suremti dviejų raudonojo Berlynįyažįuoti tiramžaniąis^ au- 
komunizmo ideologiniam ožiam tobusais ir aūtomobSiais. Lig 

šiol jie buvo priversti naudotis 
tik lėktuvais, kurių negali kon
troliuoti R. Vokietijos milicija. 
Maskvoje lankėsi V. Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris W. 
Scheel. Susitikimuose su kom
partijos vadu L. Brežnevu, prem
jeru A. Kosyginu ir užsienio rei
kalų ministeriu A. Gromyko pa
aiškėjo, kad jie reikalauja tuo 
pačiu metu ratifikuoti Maskvos- 
Bonnos nepuolimo sutartį ir ke
turių didžiųjų valstybių ambasa
dorių nutarimus Berlyno klausi
mu, nors tų nutarimų detalės 
dar tebėra neišspręstos. Krikš
čionys demokratai Bonnoje nau
jai išsirinktą savo pirm. R. Bar- 
zelį oficialiai patvirtino parti
jos vadu ir kandidatu į kancle
rius 1973 m. įvyksiančiuose fe
deracinio parlamento rinkimuo
se, kur jo laukia nelengvas užda
vinys įveikti dabartinį kanclerį 
W. Brandtą ir socialistus.

NEPAGEIDAUJAMAS SVEČIAS 
Kubos diktatorius F. Castro 

taip buvo nudžiugintas savo pir
mos išvykos į P. Ameriką, kad 
marksisto prez. S. Allende val
domoj Čilėj praleido net 25 die
nas. Paskutinės viešnagės dienos 
buvo palydėtos Santiago mieste 
maisto reikalaujančių moterų 
demonstracijomis, komunistinio 
ir antikomunistinio jaunimo su
sikirtimais. Demonstrantų ne
apykanta staiga nukrypo į di
džiulius F. Castro portretus ir 
jį patį, svečiui netinkamu tonu 
komentavusį Čilės reikalus. Či
lės parlamento narys V. Carmi
ne netgi bandė pravesti rezoliu
ciją, reikalaujančią F. Castro 
grąžinimo Kubon dėl jo nuola
tinio kišimosi į Čilės vidaus rei
kalus. Prez. S. Allende, Valpa
raiso mieste susilaukęs akmenų 
į savo automobilį, Čilės miestui 
se buvo priverstas imtis ypa
tingų priemonių, primenančių 
karo lauko stovį.*

SAUGUMO KONFERENCIJA
Lenkijos sostinėje posėdžia

vę Varšuvos Sąjungos nariai 
vienbalsiai pasisakė už Europos 
saugumo konferenciją ir pasiūlė 
sudaryti specialų komitetą pra
diniams pasitarimams. Nors 
konferencijos mintį yra iškėlęs 
L. Brežnevas, bet Jos oficialus 
ir vienintelis rėmėjas yra Šuo-

arabų žemių. Egipto prez. A. Sa- 
datas, pakeitęs mirusį G. A. Nas- 
serį, buvo pasiryžęs pradėti Va
šingtono siūlomas derybas su Iz
raeliui ir netgi sutiko su karo 
paliaubom Suezo pakrantėse, ta
čiau Amerika šiem pokalbiam 
neišjudino Izraelio. Ši nesėkmė 
yra gerokai sumenkinusi prez. 
A. Sadato prestižą egiptiečių 
akyse. Keblioje būklėje jis taip 
pat yra atsidūręs dėl dažnai kar
toto šūkio, kad taikos klausimas 
turi būti išspręstas 1971 m. arba 
vėl teks griebtis ginklo. Metai 
jau baigiasi, o taikos fronte po
kalbiai dar net nepradėti. Griež
tas Izraelio pasmerkimas Jung
tinėse Tautose ir pakartotinis 
reikalavimas grąžinti arabams 
okupuotas žemes sudarytų bent 
šiokį tokį prez. A. Sadato diplo
matinį laimėjimą, kurio dėka jis 
vėl galėtų tęsti savo pastangas 
taikos kryptimi. Priešingu atve
ju sekančiais metais gali kilti 
karas tarp Izraelio ir Egipto.

MASKVA IR BERLYNAS
Abiejų Vokietijų vedamos de

rybos dėl V. Vokietijos susisie
kimo su V. Berlynu tebėra ne
užbaigtos. Bonnai pavyko išsiko
voti vieną reikšmingą nuolaidą 
— visiems pabėgėliams iš R. 
Vokietijos bus leidžiama į V.

SūdbGrio lietuvių'tautinių šokių grupės "Ramunėlė" šokėja Teresė Stepšytė, simbolizuojanti visą lie
tuvių atžalyną Kanadoje. Ši jos nuotrauka buvo atspausdinta "The Sudbury Star" lapkričio 19 d. 
drauge su kitomis gausiomis "Ramunėlės" nuotraukomis

Lietuviškojo gyvenimo bylos
Pavergtos Lietuvos vardas vėl plačiai nuaidėjo didžiojoj Kanados ir J.A.Valstybių spaudoje

Pavergtųjų tautų, jų tarpe ir 
Lietuvos, byla gana plačiai nu
skambėjo visoj Kanados spau
doj ryšium su Sov. Sąjungos 
premjero A. Kosygino atsilan
kymu. Šiuo metu Lietuvos var
das vėl plačiai minimas ryšium 
su dviejų kunigų — Juozo 
Zdebskio ir Prospero Bubnio 
nubaudimu už vaikų mokymą re
ligijos savo parapijų bažnyčio
se. Didieji laikraščiai paskelbė 
tą žinią, gautą iš Maskvos, di
delėm antraštėm, pabrėžiančiom 
tų kunigų “nusikaltimą”. Lais
voji spauda stebisi, kad civilizuo
tame pasaulyje dar yra barbarų, 
draudžiančių kunigams mokyti 
vaikus religijos. Tai tokia es
minė teisė, kurios negali už
drausti jokia valdžia. Sovietiniai 
pareigūnai aiškina, esą tokie jų 
įstatymai, kuriem reikia paklus
ti. Jeigu tie įstatymai uždraustų 
žmonėm valgyti, reikėtų irgi pa
klusti. Jeigu jie uždraustų lie
tuvišką raštą, kaip tai buvo caro 
laikais, irgi reikėtų paklusti, nes 
to reikalauja “įstatymai”. Bet 
tai nesąmonė, kuria didžiuojasi 
sovietai savo imperijoj, o laisvo
jo pasaulio akyse kompromituo- 
jasi.

Pasak spaudos agentūrų pra
nešimų iš Maskvos, kur užsie
nio korespondentai gauna po
grindžio spaudą, kun. J. Zdebs- 
kis, Prienų klebonas, buvo tei
siamas lapkričio 11 d. Kaune, 
kad išvengtų demonstracijų. Jo 
parapijiečiai, apie 600, vištiek 
atvyko į Kauną, susirinko prie 
teismo rūmų ir įvyko spontaniš
ka demonstracija. Ją išsklaidė 
milicija ir 20 asmenų suėmė.

Kun. J. Zdebskio bylon buvo 
įtraukti ir vaikai — 10 jų turėjo 
liudyti prieš jį teisme. Vieni jų 
tylėjo, kiti verkė.

Kun. P. Bubnys, Girkalnio 
klebonas, buvo teisiamas lapkri
čio 12 d. Raseiniuose. Jis buvo ne. čia lapkričio 23 d. buvo 
suimtas partijos pareigūnu įsa- surengta originali demonstracija —- --------------- _ „ . - . - -, . .
kymu taip pat už vaikų mokymą jūroje. Apie 100 tautiečių lai- ginti ne savo pavergtos motinos, lėktuvus parduos be įprastinio
bažnyčioje. Faktiškai tai nebu- vu nuplaukė į S. Kudirkos išda- o pavergėjos Maskvos. Kaijve- p^ig^rsimmo. Nrujorke,^Jungi-

vaikų, kuriuos buvo paruo- ir jūron nuleido ąžuolo lapų vai- tinėje arenoje, lietuvis'gėdingai griežtos rezohucijos lzraeliuįpa- valstybės' tarnautojų sudaryta
Sę tėvai pirmajai Komunijai ir niką kaip pagarbos simboli. De- puolė ją ir jos sūnus bei dūk- smerktii reikalauja Įtapto užsie- komiaja, kun rūpinasi pataįpo-
Sutvirtinimui. Sovietinės taisyk- monstradjoj dalyvavo ir ameri- ras. Tokia, matyt, komunistinė nio reikalų ministeris M. Riad, mis bei kitais: organizaciniais
lės tai leidžia, bet partija to ne- kiečių komunikacijos priemonių moralė — imperialistinė Mask; pigindamas dajigdio^jau^už- reikalam.,Prez.,U. Kekkonen yra
paiso. * -a-

kaltinančius kun. Bubnį. Pasta
rasis, žinoma, buvo nubaustas 
vienerių metų kalėjimu, kaip ir 
kun. A.* Šeškevičius.

Garsios metinės
JAV didžioji spauda plačiai 

paminėjo Simo Kudirkos išdavi
mo metines. Kaikurie dienraš
čiai paskelbė ta tema vedamuo
sius. Pvz. "Buffalo Evening 
News” lapkričio 26 d. rašė: "De
ja, nedaug kuo galima pagelbėti 
lietuviui jūrininkui, kuris dabar 
atlieka 10 metų bausmę kon
centracijos stovykloje, tam sim
boliui- daugelio lietuvių, dabar 
pavergtų Sovietų Sąjungoj. Vis- 
dėlto yra vilties, kad Maskva, 
jautri pasaulio opinijai šiuo be
sibaigiančio šaltojo karo metu, 
gali būti paskatinta palengvinti 
kalinio likimą, esant gyvai pa
saulio reakcijai. Pvz. šauksmas 
dėl žydų persekiojimo, atrodo, 
turėjo įtakos emigracijos pa
lengvinimui. Galimas dalykas, 
viešoji opinija gali bent šiek 
tiek palengvinti likimą jūrinin
ko, kuris buvo mūsų neapdairu
mo auka.” Kitas dienraštis 
“Courier Express” lapkričio 24 
d. vedamajame priminė S. Ku
dirkos atvejį ir pabrėžė lietuvių 
pastangas jį išlaisvinti. Esą ame
rikiečiai jį jau pamiršo, bet lie
tuviai — ne. Lietuvių Bendruo
menė esą stengiasi jį* išlaisvinti 
ir aplamai prisidėti prie Lietu
vos laisvės atgavimo. “Tai iš 
tikro sunkūs uždaviniai. Kaikas 
laiko juos beviltiškais. Visdėlto 
mes pasirodytume apsileidę, jei 
nepritartume lietuvių-amerikie- 
čių organizacijos pastangom, 
kalbančiom norinčiųjų būti lais
vais vardu. Mes skatiname pilną, 
viešą paramą jos tauriom pa
stangom”.

JAV lietuviai paminėjo S. Ku
dirkos dramos metines įvairiuo
se susirinkimuose, ypač Bosto-

Washington Post” įdėjo didelę 
nuotrauką ir atitinkamą paaiški
nimą. Toje iškilmėje VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas pasakė 
kalbą, kurioje, tarp kita ko, pa
brėžė:

Mes reikalaujame, kad Simas Ku
dirka būtu parodytas pasauliui, įro
dant, jog jis gyvas ir sveikas. Mes 
reikalaujame, kad jis būtu paleistas 
i laisvę pagal Visuotinės žmogaus 
Teisiu Deklaracijos nuostatus. Simai 
Kudirka, jei šiandien esi gyvas, ži
nok, jog mes žinome,. _ kad kenti 
sovietų brutalumą. Mes gerbiame 
Tave ir už tai, ką esi padaręs lais
vės idealui pasauly. Man tenka garbė 
visų lietuvių vardu nuleisti šį ąžuo
lo lapų vainiką į vandenis, kuriuose 
Simas Kudirka savo asmens tragedija 
mums visiems įrodė laisvės vertę. 
Ąžuolas lietuvių tautosakoje simbo
lizuoja jėgą, drąsą ir išlikimą aud
rų akivaizdoje. Lietuvių tauta išliks 
ir vėl susilauks laisvės.

UPI spaudos agentūros pra
nešimu, S. Kudirka esąs laiko
mas priverčiamųjų darbų sto
vykloje, kuri yraMordavijos res
publikoje. Jis atsisakęs eiti į 
privalomus politinius kursus ir 
netekęs teisės pirkti krautuvėje 
papildomo maisto, rūkalų ir 
pan. reikmenų.

Kvislingas Niujorke
Jei S. Kudirka yra kovojan

čios bei kenčiančios lietuvių 
tautos simbolis, tai Vytautas 
Zenkevičius yra Maskvai parsi-

MII

— Maskvai ir Pekingui. Šiuo 
metu betgi neatrodo, kad Sovie
tų Sąjunga ir Kinija norėtų įsi
velti į Indijos - Pakistano karą, 
kai JAV baigia pasitraukti iš P. 
Vietnamo. Karių ir ginklų po
žiūriu Indija yra gerokai stip
resnė už Pakistaną, bet didžiąją 
savo kariuomenės dalį ji turi pa
likti 1.500 mylių Kinijos pasie
nio apsaugai.

VIEŠNAGĖ KINIJOJE
Vašingtonas ir Pekingas tuo 

pačiu laiku paskelbė, kad prez. 
R. Niksonas Kinijon atvyks se
kančių metų vasario 21 d. ir na
mo grįš vasario 28 d. Viešnagę 
organizavusio H. Kissingerio pa
pildomu pranešimu, prez. R. 
Niksonas lankysis Pekinge, Šan- 
ghajuje ir Hangčove. Pokalbiai 
yra n u m a t y t i su kompartijos 
vadu Mao ir premjeru čuen- 
lai. H. Kissingerio nuomone, iš 
tų pokalbių nepatartina laukti 
tokių didelių sprendimų, kaip 
pvz. diplomatinių ryšių užmez
gimas ar įtampos pašalinimas 
tarp komunistinės Kinijos ir 
tautinės Kinijos vyriausybės 
Formozoje. Užsienyje vis dar 
daromi spėliojimai dėl Kinijos 
krašto apsaugos ministerio ir 
kompartijos vado Mao įpėdinio 
Lin Piao bei kelių augštųjų ka
rininkų likimo. Visą ginkluotų
jų jėgų vadovybę į savo rankais 
dabar yra perėmęs pats Mao. 
Lin Piao ir jo draugų pavardės 
neminimos spaudoje* bet jos 
puslapiuose netrūksta straips
nių, kritikuojančių oportunistus, 
jų sąmokslus bei* intrigas.

EGIPTAS IR IZRAELIS
Artimųjų Rytų didėjanti įtam

pa buvo perkelta į Vašingtoną 
ir Niujorką. Su prez. R. Nikso- 
nu pasitarimus Baltuosiuose Rū
muose turėjo Izraelio premjerė 
G. Meir, atvykusi į JAV prašyti 
karinės paramos. Jai daugiausia 
rūpi amerikietiški “Phantom” 
naikintuvai, kurių tiekimą Iz
raeliui prez. R. Niksonas buvo 
sustabdęs. Pranešimuose apie 
prez. R. Niksono ir premjerės 
G. Meir susitikimą naikintuvų 
klausimas liko nutylėtas. Gali
mas dalykas, prez. R. Niksonas 
daro spaudimą Izraeliui pradė
ti derybas su Egiptu ar galbūt

nių, ekonominių, kultūrinių rei
kalų komitete, kur JAV atsto
vas sen. Derwinski priminė Sov. 
Sąjungai jos pavergtas tautas, 
jų tarpe ir Baltijos kraštus. Kai 
Safrončukui nepavyko atsikirsti, 
buvo iškviestas V. Zenkevičius, 
kuris politruko stiliumi bei ter
minais bandė užtušuoti istori
nius faktus. Tai buvo gėdos die
na Lietuvai, nes jos žmogus išėjo ti .deryl

____ ____ T _______ ____________  - pavergėjos Maskvos. Kai sve- pasig;
vo pamoka, o tiktai patikrini- vimo vietą prie Martha Vineyard timtautis gynė Lietuvą tarptau- nių ^Tautų yisumos^posėdyje, 
mas vaikų, kuriuos buvo paruo- ir jūron nuleido ąžuolo lapų vai- tinė^* *

mijos prez. U. Kekkonen. Hel
sinkyje jau pradėjo darbą iš 
valstybės tarnautojų sudaryta

tie 30 vaiku buvo nuva- mirstą 1W7 m. lapxncio zz o. beveik tikras, kad Europos sau- 
rezoliudją, įpareigojusią Izrae- gumo konferencija bus sušaukta 
lį atitraukti savo kariuomenę iŠ sekančiais metais Helsinkyje.
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PLANAS EUROPAI OKUPUOTI
Kad Maskva siekia įvesti pro

letariato diktatūrą visame pa
saulyje, nėra abejonės. Tam 
tikslui ji rikiuoja savo užsienio 
ir vidaus politiką, ūkinį ir karinį 
pasiruošimą bei visą kitą veiklą. 
Savo tikslo ji siekia palaipsniui, 
išnaudodama visas progas. Ypač 
ji tyko Europos.

Pagal “Free Presse - Korres- 
pondenz” š. m. nr. 8 — 9, lei
džiamą Laisvųjų Žurnalistų Są
jungos V. Vokietijoj, Maskvos 
planą okupuoti V. Europai pa
skelbė 1968 m. į Vakarus pabė
gęs buvęs vyr. politrukas Čeko
slovakijos kariuomenėje gene- 
ralmajoras Jan Sejna. Pirmiau
siai jis buvo paskelbtas š. m. 
rugpjūčio mėn. “Paris Match” 
žurnale. Jame kalbama apie Ry
tų-Vakarų santykius ir apie jų 
karinį pajėgumą, šito vyro tvir
tinimams tenka tikėti, nes iki 
pabėgimo į Vakarus buvo galin
giausias Čekoslovakijoj, be to, 
dalyvavęs Varšuvos Sąjungos 
karinės vadovybės posėdžiuose 
bei pasitarimuose.

Pagal Sejną, Maskva yra nusi
stačiusi užpulti Vakarus, pasta
riesiems nelaukiant. Kad vaka
riečiai užpultų Varšuvos Sąjun
gos kraštus, ji netiki. Pagal 
Maskvą, Varšuvos Sąjungos 
kraštai kariniu požiūriu esą 
daug stipresni uz vakariečius. 
Be to, rytiečiai taip yra susi
tvarkę, jog per labai trumpą lai
ką gali susimobilizuoti pilnam 
žygiui. Maskva esanti suplanavu
si tokį Varšuvos Sąjungos kari
nių pajėgų išdėstymą, kad galė
tų per tris dienas pasiekti Reiną. 
Užpuolimą vykdys visų rūšių ka
rinės pajėgos. Pradedant puoli-

mą, V. Europa bus apšaudoma ir 
visų rūšių raketomis.

Taip staigiam ir greitam už
ėmimui Europos ruošiamasi visą 
laiką ne vien karinėje, bet ir ki
tose srityse. Paruošimą esą vyk
do visokios rūšies Maskvos ir 
Varšuvos Sąjungos kraštų agen
tai bei šnipai ir, žinoma, visur 
veikiančios penktosios kolonos. 
Gi jų yra pilna pasiuntinybėse, 
misijose ir kitose panašiose 
įstaigose. Visi jie ne vien nutei
kinėja vakariečius komunizmui, 
bet ir renka atitinkamas žinias 
apie vakariečių kariuomenes bei 
su jomis surištus dalykus.

Pagal Maskvą, atkakliausiai 
ginsis Vokietija, o menkiausiai 
—Prancūzija. Pastaroji būsianti 
paklupdyta per dvi dienas. 
Maskva mananti, kad su Prancū
zija gali panašiai įvykti, kaip 
hitlerinės invazijos metu. Dabar 
ji raudonajai armijai pasiduo- 
sianti be didesnio pasipriešini
mo.

Užimtiems Europos kraštams 
valdyti esą numatyti žmonės 
burmistrais, teisėjais, politiniais 
komisarais ir kitais pareigūnais. 
Taip pat esą paruošti milijonai 
visokių atsišaukimų ir plakatų į 
visuomenę, maisto kortelių, po
tvarkių, įsakymų. Sudaryti sąra
šai suimtinų asmenų užimtuose 
kraštuose. Jų skaičius siekia 
tūkstančius. Šuiminėjimai bus 
pradėti tuoj po invazijos. Juos 
teis kariniai teismai, sudaryti 
prie rusų dalinių. Kandidatais į 
kalėjimus yra numatyti politi
kai, burmistrai, profesinių są
jungų vadai, žurnalistai ir kiti.

J. Kairys

Lietuviškosios parapijos ateitis
(Tęsinys iš praeito numerio)

Kunigų išteklius
Žmonės — parapijiečiai nėra visų lietuvių pasiskirstymas am- vi^Tk^čn^HėhTbent šiaip 

vienintele tautines parapijos is- žiaus grupėmis JAV pagal 1960 s™™* ... — p
laikymo sąlyga, nors ir labai m. surašymą, ši lentelė žymiai 
svarbi. Antra sąlyga, kurios ne- skiriasi nuo pirmosios, t. y. nor- 
galima nepaminėti, yra norma- maliai besivystančios tautos len- 

._ .» • teles. Dešinioji lentelės dalis,
vaizduojanti senesnio amžiaus 
žmonių pasiskirstymą, regis, ga
lėtų būti priimta kaip normali. 
Kairioji lentelės dalis jau yra 
nebenormali ir rodo, kad daug 
jaunų žmonių jau apsisprendę 
nebesivadinti lietuviais. Iš to 
plaukia išvada, kad jie vargiai 
besidomi lietuviškomis parapi
jomis, gal jau ir lietuvių kalbos 
nebevartoja. Priderinus prie 
šios trečiosios lentelės lietuvių 
kunigų pasiskirstymą amžiaus 
grupėse, vaizdas rodo jaunesnių
jų kunigų deficitą. Šis deficitas 
26—30 metų grupėje yra apie 
25. Tai reiškia, kad reikia bent 5

lūs kunigų išteklius, kurie norė
tų eiti klebonų bei vikarų parei
gas dažnai materialiai ne per
daug viliojančiose aplinkybėse. 
Kunigai, kaip ir jų parapijiečiai, 
sensta kartu. Jauno amžiaus 
grupėse jų sakičius nuolat ma
žėja.

Paliesdamas šią problemą, no
riu pasinaudoti pora statistikos 
lentelių. Pirmoji lentelė parodo 
normaliai gyvenančios ir besi
vystančios tautos žmonių skai
čių amžiaus grupėse. Iliustraci
jai' parinkau Kanados duomenis 
pagal 1961 m. surašymą. Čia 
mes turime, maždaug normalią 
kreivę.

ši lentelė pavaizduoja JAV lietuviu 1960 m. amžiaus grupes ir 1970 m. lie
tuvių kunigų amžiaus grupes. Iš jos matyti, kad daugiausia lietuvių kuni
gų JAV-se yra 53—63 metų amžiaus grupėse. Kreivės rodo Kanados gy
ventojų natūralų judėjimą ir JAV lietuvių padėti

DR. BRONIUS POVILAITIS met, jei norima, kad tas žymiai 
sumažėjęs prisipažįstančių lietu-

taip būti aptarnautas lietuviško
se parapijose. Šios trys lentelės 
tačiau neparodo pilnai to tragiš
ko kunigų trūkumo, kuris pasi
reikš gal po 10, kažkur po 20— 
30 metų, nes platus lietuvių pa
siskirstymas dideliame krašte 
pareikalaus žymiai didesnio ku
nigų skaičiaus, negu rodo išves
tas aritmetinis vidurkis.

Svarbiausia, kad parapijiečiai 
jaustųsi esą lietuviais. Čia kiek
vieno asmeninis apsisprendimas 
yra pati svarbiausia sąlyga para
pijai išlikti lietuviška ne tik iš 
vardo, bet ir savo dvasia. Lietu
viškoji bendruomenė, kaip visu
ma, turi visu savo svoriu narp
lioti jaunimo problemą, bandant 
sustabdyti, kiek tai yra įmano
ma, nutautėjimo procesą.

Literatūra
1. A. Baltinis, Parapija — lietuvišku

mo tvirtovė. “Lux Christi”, 1971 
m., l,nr.

2. Canada Year Book. Dominion Bur
eau of Statistics. Ottawa, 1961.
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4. Exul Familia. Popiežiaus Pijaus 
XII enciklika.

5. Migrantų sielovadinis aptarnavi
mas. Popiežiaus Pauliaus VI apaš
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6. Report of the Sub-Commission for 
Renewal among Immigrants and 
their Pastoral Care. Diocese of 
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Dėkingi esame klebonui TĖVUI P. BARIUI, OFM, gi

minėms A. A. SMIGELSKIAMS ir P. L. MURAUSKAMS

1
už nuoširdų rūpestį mūsų liūdnoje valandoje —

Nora ir Alfredas Kulpavičiai

Dėkojome DR. ANTANUI PACEVIČIUI už ilgametį ir 
rūpestingą mūsų šeimos gydymą —

N. A. Kulpavičiai

N U O L Ū š N O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS

( ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Te!. 489-5425
Namu: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "J i B Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plauku slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvą. J IB var
todami nebusite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Lių. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

Antroje lentelėje kolonos ro
do JAV lietuvių kunigų pasi
skirstymą amžiaus grupėmis 
1970 m. pagal “Elenchus Sacer- 
dotum Lituanorum”. čia kolonų 
pasiskirstymas nebėra toks, kaip 
normalioje tautoje. Yra norma
lu, kad seno amžiaus grupėse ne
daug bėra likę, bet ši kreivė ro
do nenormalią padėtį jaunesnio 
amžiaus grupėse. Pvž. 26 — 30 
mėtų grupėje tėra tik 7 kunigai, 
30—35 metų grupėje — 17, o 
55—60 grupėje net 109. Palygi
nus bendrą lietuvių kunigų skai
čių ir atitinkamai perskaičiavus 
pagal pirmosios lentelės (Kana
da) amžių grupes, iškyla ta išti
sinė linija antroje lentelėje. Pa
lyginę šią liniją su kunigų pasi
skirstymu pagal amžių, rasime 
kunigų perteklių vyresnio am
žiaus grupėje, bėt žymų nepri
teklių jaunesnio amžiaus grupė
je-

Nutautėjimas, ar ji vadinsim 
integracijos, asimiliacijos ar ki
tokiais vardais, neabejotinai pa
keičia grupines proporcijas. Štai 
treciojoj lentelėj pavaizduota

užbaigus žemiškas kančias, DR. ANTANO MATU-

KO šeimos narius užjaučia ir kartu su jais liūdi — B
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Didžiousios ir gražiausios europietiškos mėsos ir skanėstu krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimas. Konkurencinės kainos.
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KAS SAVAITĘ "DELICATESSEN

1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stoti)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

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

Kalėdom — žąsys, antys, švieži kalakutai ir žąsies kepe
nėlių paštetas, "Black Forest" kumpiai, tinkami kepti 
arba virti, rūkytos žąsies kojos ir bekaulės žąsies krūti
nės. Tai tikri skanumynai.
K a I ė d i n i a i pyragaičiai ir šokoladas iš viso pasaulio.

šia proga norime visiems palinkėti
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS 
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRUS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas j namus pristatymas.

— 137 RONCESVALLES Are. — Tel. 537-1442 
2448 DANFORTH Ave. Tel. O X 9 - 4 4 4 4

Vakaruose - 
Rytuose — 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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JAV lietuvių amžiaus grupės. Daugiausia jų yra 35—44 ir 44—54 metų 
grupėse, tuo tarpu kunigų daugiausia 53—63 metų grupėse. JAV lietuvių 
statistika imta iš 1960 m., kuri rodė 402.846 asmenų
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Seklių nuotykiai plėšikus gaudant
Rašo buvęs nepriklausomos Lietuvos detektyvas

(Tęsinys iš praeito numerio)
Trečiasis pasislėpė
Skubiai planuojant, kaip išsi

gelbėti iš plėšikų, įbėgo J. Bal
sys Į mūsų kambarį ir griežčiau
siai liepė man su A. B. keltis 
nuo grindų, eiti pirma jo ir įsa
kyti pasiduoti trečiam, kurį jis 
rado seklyčioje ir du kartus šovė 
į jį. Padėtis buvo pavojingai 
komplikuota. Mintys žaibo grei
tumu šokinėjo galvoje. Artinosi - 
paskutinės sekundės gelbėtis ar 

i žūti nuo rankų plėšikų, kurių 
, mesjieškojom ir turėjom gyvus
■ ar negyvus paimti. Pastebėję J.

Balsio nerviškumą bei griežtu- 
' mą, nepasisekus suimti N. D., 
! rastą seklyčioje prie augštos 
į krosnies už durų nuo staliaus 
i kambario, aš su A. B. darėm, ką 
į plėšikas įsakinėjo. Eidamas ran- 
! kas iškėlęs pirma jo, balsiai kal- 
' bėjau: “Zigmai, pasiduok, Zig- 
! mai pasiduok!” N. D. vadinau 
Į Zigmu, kad jį suklaidinčiau ir 
i kad jis nebandytų pasiduoti, 
i Mat, buvau sugalvojęs paskutinę
■ minutę rizikuoti, kai pajutau, 
( kad Kazlauskas liko samdinių

kambaryje. Eidamas per didelę 
virtuvę, prieškambarį, staliaus 
žmonos kambarį ir artėdamas 
prie seklyčios, vis dar kartojau 
“Zigmai, pasiduok”, kad N. D. 
per klaidą nešautų į mus. Įeida
mas seklyčion, aiškiai pamačiau 
pro durų ir sienos tarpą N. D., 
stovintį už durų prie krosnies. 
Buvo proga, mums įėjus į sekly
čią. J. Balsį pašauti, bet N. D. 
nešovė ir leido J. Balsiui paskui 
mus įeiti. Pastebėjęs, kad plė
šikas laimi, staiga kryptelėjau 
prie lovos ir griebiau iš po pa
galvės ginklą. J. Balsys nors ir 
buvo panikoje, bet dar suskubo 
paleisti į mus keturis šūvius, ku
riu nė vienas mūsų nekliudė. 
Vienas šūvis pątaikė i lovos ga
la, o kiti i grindis. Jeigu būtu

‘ iie ir kliudę kurį iš mūsų, tai tik 
kojas.

Paskutiniai šūviai
J. Balsys, pamatęs ginklą ran

koje ir išgirdės šūvį i ji, staiga 
pasuko i staliaus žmonos kam
barį ir, čia pat prie duru pasi
slėpęs už žemos plytų krosnies,

dar paleido kelis šūvius į mus, - kad tai J. Ratavičiaus darbas, 
bet taip pat netaikliai. Mes pra
dėjom staiga šaudyti J. Balsio 
šūvių žybčiojimo kryptimi ir 
galėjom dar daugiau šaudyti į 
kairę, kur slėpėsi J. Balsys, bet 
tuo būdu lengvai galėjom su
žeisti lovoje gulinčią moterį su 
10 mėnesių vaiku. Pro seklyčios 
atviras duris matėsi į kiemą lan
gas ir antros durys į prieangį. 
Todėl daugiau šūvių buvo nu
kreipta į anas duris, pro kurias 
turėjo išeiti J. Balsys. Per keletą 
sekundžių iš abiejų pusių buvo 
paleista apie 16 šūvių. Bešau- 
dant pasigirdo duslus ‘ kritimas 
ant grindų tarp moters su vaiku 
kambario ir prieangio. Pama
niau, kad mūsų paleistos kulkos 
pasivijo tarpduryje J. Balsį. Po 
kelių sekundžių, jau nurimus 
šaudymui iš abiejų pusių, bate- 
rijinėmis lemputėmis pasišvies
dami, atsargiai ėjom apžiūrėti 
kritusio, kuris gulėjo kraujo kla
ne vos peržengus prieangio 
slenksti. Tai buvo ne J. Balsys, 
bet Ralavičienės samdinys Juo
zas Ratavičius, kuriam, einant 
pro prieangio duris, pataikė kul
ka į galvą. Kodėl jis ėjo pas 
mus šaudymo metu, nevisai aiš
ku. Pagal visus duomenis ir pie
menuko sakymą, Balsys po dvie
jų šūvių grįžo į samdinių kam
barį pas Kazlauską, kažką pasa
kė Juozui Ratavičiui, kuris sku
biai išėjo virtuvėn. Iš virtuvės 
pasuko į prieangį mūsų kryp
timi.

įtarėm suokalbį
Samdinių kambaryje pieme

nuko iš pirmo žvilgsnio nesima
tė. Nuodugniau apžiūrėję,pieme
nuką radom po lova nasislėnusi. 
Tik po ilgesnio paaiškinimo kas 
mes esam, išsigandęs išlindo iš 
palovės ir nedaug ką galėto 
mums pasakyti, nes jis stipriai 
miegojęs tuo laiku, kai J. Balsys 
su Kazlausku atsirado jo ir J. 
Ratavičiaus kambaryje. Vienas 
iš dvieiu langų j vakaru nuse — 
i sodą buvo praviras. Stiklai ne
buvo išdaužyti, kabliukai nesu
gadinti. Tš to galima buvo suręs
ti, kad langas buvo iš anksto pa
ruoštas. Buvome beveik tikri,

sutartas su plėšikais. Iš priean
gio i kiemo pusę durys buvo už
sklęstos — pro jas niekas neįėjo 
ir neišėjo.

Dar vienas faktas rodė J. Ra- 
tavičiaus suokalbi su plėšikais, 
būtent, pikto šunsnelojimas plė
šikam atėjus prie namo, lendant 
pro langą į tarnų kambarį, šuo 
nesulojo, nors buvo pririštas 
prie klėties arti lango, pro kurį 
įlindo plėšikai. Kai mes prieš tai 
vakare tyliai atėjom, tas šuo 
stipriai lojo. Pati ūkio savininkė 
stebėjosi šuns nelojimu. Ir jai 
buvo neaišku, kodėl toks piktas 
šuo nesulojo reikiamu momentu. 
Buvome tikri, kad Juozas Rata- 
vičius sutartu laiku su plėšikais 
buvo išėjęs pro langą ir, kad šuo 
nelotų, plėšikus atsivedė Į savo 
kambarį. Būdamas tikras plėši
kų pasisekimu mus nuginkluoti 
bei suimti, J. Ratavičius atsigulė 
lovon ir sekė veiksmus. Tai pa
stebėjau būdamas jo kambaryje 
ir Kazlausko saugomas.

Po įvykio
J. Balsys su Kazlausku nebu

vo pasižymėję žmonių žudymais, 
bet nežinia kaip jie būtų pasiel
gę su mumis. Už vagystes J. Bal
sys buvo kelis kartus policijos 
suimtas, tardomas ir gavęs gero
kai lupti. Tai buvo pasisakęs 
žmonėm. Suėmęs mus galėjo 
atsikeršyti ir žiauriai pasielgti. 
Mūsų suėmimo atveju plėšikai 
būtų radę apie 1.200 litų, šešis 
gerus ginklus, apkabas su 12 šo
vinių ir tarnybos liudijimus.

Norėdami greičiau sulaukti 
daugiau policijos pareigūnų, iš
ėję i sodą paleidom kelis aliar
mo šūvius. Mes negalėjom palik
ti nušauto J. Ratavičiaus, kol at
vyks atitinkami pareigūnai pa
daryti kvotos. Neilgai trukus at
skubėjo kitos grupės parei
gūnai. Už trijų ar keturių valan
dų atvyko Šiaulių specialus par
eigūnas su dresiruotu šunim. Su 
tuo šunim sekėm pėdsakus apie 
6 kilometrus, bet nlėšikai. spė
jom, pasitraukė dulkėtais kaimų 
keliais ir dingo. Buvo rasta ža
lios drobės kaukė ir baterijinė 
lemputė. (Bus daugiau)

Brangiai žmonai ir mamytei

mirus, vyrą DR. ANTANĄ MATUKĄ, dukras — se
selę BERNADETĄ, REGINĄ, sūnus — dr. ANTA
NĄ ir LIUDĄ bei jų šeimas giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime —

Dubickų šeima
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Sporto klubo "Geležinis Vilkas" nariui

jo MAMYTEI mirus Lietuvoje, reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime —

Klubo valdyba

8

Sudbury, Ont.

Mylimam tėveliui, uošviui ir seneliui

Benediktui Šablinskui
mirus, jo dukrą JULIJĄ DIDŽBALIENĘ ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame —

E. V. Sakavičiai

RUSŲ TAUTA IR BOLŠEVIZMAS
PRANYS ALŠĖNAS

Dažnas iš mūsų, kalbėdamas 
apie bolševizmą, mėgsta pabrėž
ti, jog rusų tauta yra gera, gal 
dar geresnė už kitas tautas, bet 
tik jos dabartinis režimas — bol
ševizmas esąs blogas. Kiti dargi 
mėgsta rusų tautos adresu pa
reikšti net ir gana didelių senti
mentų: esą rusai — tai lėti, nuo
širdūs žmonės, tik jų dabartinė 
valdžia esanti žiauri.

Apie rusų tautos charakterį 
kartą man pasitaikė gera proga 
išsikalbėti su vienu ukrainiečiu 
profesoriumi. Man priminus so
vietinių diktatorių žiaurumus, 
jis nusišypsojo ir pasakė, jog 
rusams toks reiškinys visiškai 
“prie veido”. Esą, tik žvilgterėk, 
nors fotografijoj, į iškreiptą Le
nino veidą — juk tai tikras azia- 
tiškas tipas. Arba — rusų kazo
kai (Dono, ne Donbaso kazokai, 
nes pastarieji—ukrainiečiai). Ir 
kas prilygs jų žiaurumui! Jiems 
kapoti kardais žmonių galvas — 
lygiai tas pat, kaip kirsti darže 
kopūstų galvas... Kurios tau
tos karys taip šaltakraujiškai ga
li eiti frontuose į durtuvų kauty
nes? Duok rusams tik gerą, žvė
riškai piktą ir narsų vada, — jie 
eis ir puls ten. kur jiems bus 
isakvta, nežiūrint net i tai, kad 
iie bus alkani, nuplyšę ir basi. 
Tai parodo ankstyvesnieji lai
kai, kai rusu kareiviai savo vadą 
Suvorova garbino tarvtum Die
ve. Jokioj kitoj tautoi. esą. ne
būtu galima rasti tekiu 
reikalaujančių ir laukiniškai

narsių karių, kaip rusų tautoj.
Esą rusai ir dabar patenkti 

tuo, kad jų žinioj yra be galo di
delė imperija. Tai jų džiaugs
mas ir pasididžiavimas. Jiems 
visiškai nesvarbu, kas tą imperi
ją valdė, valdo ar valdys — ca
ras, Leninas, Stalinas, Chruščio
vas, Brežnevas ar dar kas nors 
kitas. Svarbu, kad toji imperija 
išliktų nepadalinta. Dėl kitų 
laisvės jie nesuks galvos.

Rusai iš seno tikėjo ir tebeti
ki savo tautos mesijine paskirti
mi. Visą laiką jie galvojo ir te
begalvoja, jog jų tauta skirta 
svarbiem ir labai dideliem užda
viniam. štai ką rašė Dostojevs
kis apie rusų tautos misiją, ro
mane “Broliai Karamazovai”, * 
kuriame vaizduojamas teisiamas 
sūnus už tėvo nužudymą. Teis
mo prokuroras sako kaltinamąją 
kalbą, bet kaltina ne nusikaltėlį 
sūnų, o visą rusu tautą, štai jo 
žodžiai: “Nekankinkite Rusijos 
ir darykite sprendimą, nes mūsų 
tauta lekia galvotrūkčiais i pral 
žūti. Juk daug kas mosikuoja 
rankomis ir Šaukia, kad būtų su
stabdytas anas beprotiškas mū
sų veržimasis pirmyn. Jeigu ki
tos tautos iki šiol neoastojo 
mums kelio, tai gal jos tai darė 
ne tiek iš pagarbos mums, kain 
mes norėtumėm, kiek iš baimės, 
o gal iš nasibiaurėiimo mu-

...” Toliau nurodo, iog ga
lis ateiti laikas, kai kitos tautos. I 
gelbėjamos civilizaciia ir kultu- Į 
rą, pastos Rusijai kelią.

į



Vasario 16 gimnazijos naujo bendrabučio kertinį akmenį šventina vyskupas 
A. L. Deksnys. šalia jo — kun. dr. P. Celiešius ir kartu apeigas atlikęs 
evangelikų kunigas J. Urdzė

Ji gyvavo prieš Jungtines Valstybes
AL. GIMANTAS

Rudens naujienos Vokietijos lietuviuose

Anądien, beskaitant keletą 
amerikinių laikraščių, dėmesį 
patraukė didokas, pusės išilginio 
puslapio skelbimas, nemažomis 
raidėmis užvardintas: “Jau prieš 
Jungtines Valstybes buvo Len
kija!” Jame gana nuosaikiu, bet

ONTARIO
nOYINCE OF OPPORTUNITY

Government 
Information

Savivaldybės reikalų 
departamentas
$25 MILIJONŲ PLANAS 
DARBAM PAGAUSINTI
Ontario provincijos vyriausybė 
paskelbė detales $25 milijonų 
provincijos - savivaldybių planą' 
skatinantį pagausinti šią žiemą 
darbus ir išjungti žmones iš lab
daringos šalpos sąrašų.
Planas taip paruoštas, kad vieti
nės Įstaigos turėtų daugiau 
lankstumo ir teisių vykdyti ati
tinkamus darbus.
Praplėstas šių metų planas ap
ima:
— Įjungimą vietinių tarybų bei 
komisijų drauge su savivaldybė
mis ir indėnų gentimis.
— Pradinį lėšų skyrimą tiesiai 
savivaldybėm.
Tai sudarys du trečdalius $25 
milijonų sumos.
— Kiekviena savivaldybė turi 
pranešti savivaldybės reikalų de
partamentui vėliausiai iki gruo
džio 31 dienos apie numatytus 
darbus, kuriem ji pasiruošusi iš
leisti visą ar tik dalį pradinės 
sumos.
— Išankstiniai mokėjimai — 50 
nuošimčių numatytų darbų ir 
praneštų darbų sumos tada bus 
vykdomi automatiškai. Likutis 
išmokamas, kai bus pateikti ga
lutiniai prašymai.
Pradinių sumų dydis nustatomas 
pagal kiekvienos savivaldybės 
šelpiamųjų asmenų skaičių. Vy
riausybė nori skirti lėšas ten, 
kur labiausiai reikalingi darbai 
šią žiemą. Nė viena savivaldybė 
negaus šiais metais mažiau nei 
praėjusiais metais.
Provincija apmokės savivaldy
bėm darbo ir pridėtines išlaidas 
tiem asmenim, kurie buvo be
darbiai prieš pat darbų vykdy
mo pradžią. Kitos išlaidos, kaip 
medžiagų ir priežiūros, bus atly
gintos iki 25 nuošimčių atitinka
mo darbo išlaidų iki 1972 m. ko
vo 31 <L, 12^ nuošimčio — iki 
gegužės 31 d., t. y. ligi plano 
vykdymo pabaigos. Tuo būdu 
norima paskatinti vietines įstai
gas vykdyti darbus žiemos mėne
siais.
Vietinės Įstaigos mokės atlygini
mus pagal vietos savivaldybių 
kainas. Pernai lėšos pirmiausiai 
buvo skiriamos didesnės apim
ties savivaldybėm (apskrities, re
gi jono ar metropolio valdžiom), 
kad jos perduotų tas lėšas ma
žesnėm savivaldybėm tuo atveju, 
jeigu jos nebūtų panaudotos. 
Šiais metais vyriausybė skirs lė
šas kiekvienai savivaldybei tie
sioginiu keliu, kad išvengtų gali
mo atidėliojimo pradėti numaty
to plano darbus.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 

MIMC MINISTER or ONTARIO 

ir įtikinti besistengiančiu tonu 
kalbama apie Lenkiją ir lenkus. 
Atseit, bandomas atkreipti skai
tytojo dėmesys i lenkiškųjų rei
kalų sritį.

Kadangi ir mes, lietuviai, šioj 
plotmėj daromės vis aktyvesni 
ir išradingesni, verta sustoti ties 
šia lenkų iniciatyva — gal kuo 
būtų galima pasinaudoti, kaiką 
pasiskolinti, žinoma, nei žmonių 
skaičiumi, nei finansais ir bend
raisiais ištekliais negalime lygin
tis su lenkiškąja šio žemyno vi
suomene. Dėlto mūsų užsimoji
mai bus kuklesni ar su mažesne 
reklama pateikiami svetimie
siems.

Skelbimo viršuje įdėta nuo
trauka — kalvos ir miškelis, ma
tyt lenkiškas gamtovaizdis. 
Tekste teigiama, kad 1189 m., 
lygiai 600 m. prieš amerikinės 
konstitucijos priėmimą (ir 26 m. 
prieš britų Magna Charta paskel
bimą), lenkų karalija jau garan
tavo visiems lygias teises prieš 
įstatymus. Dar 1343 m. Lenkijos 
karalius Kazimieras Didysis įve
dė savo krašte “habeas corpus” 
principą. O XIV šimtmetyje 
Lenkija'tapusi tikra prieglauda 
įvairioms persekiojamoms mažu
mų grupėms Europoje. Kazimie
ras ir jo palikuonys kovojo, kad 
tiek krikščionys, tiek ir nekrikš
čionys būtų lygiai traktuojami 
įsigyjant ašmenines ar nekilno
jamas nuosavybes ir galėtų už
imti valdines vietas.

Toliau kreipiamasi į lenkų 
kilmės amerikiečius ir skatina
ma pažinti savo tautinę kilmę. 
Neapleidžiami ir kitataučiai, ku
rie norėtų susipažinti su Lenki
ja. Visiems siūlomi trys leidi
niai. 1. “Poland” esanti puiki, 
meniška knyga, specialiai pa
ruošta amerikiečiams skaityto
jams. Joje esą virš šimto spalvo
tų nuotraukų — tikra liuksusinė 
kelionė per Lenkijos istoriją, žy
miausias vietas, meno ir mokslo 
centrus. Tekste kalbama apie 
Lenkijos istoriją, geografiją ir 
kultūrą. Knygos kaina — $6.00. 
2. “The Imagination of Poland” 
— 48 puslapių spalvota knyge
lė, detalizuotai pateikianti ryš
kesnius lenkų menininkų, moks
lininkų, politikų, filosofų ir dva
siškių laimėjimus savo srityse. 
Tai sąrašas viso įnašo Amerikai 
ir pasauliui, kuri davė lenkų kil
mės asmenys. Kaina — tik 50 
centų, vien už pašto ir įvynioji
mo išlaidas. 3. Spalvotas plaka
tas — 23x35 colių dydžio. Jame 
metamas žvilgsnis į Lenkijos vy
rų ir moterų išskirtinius laimėji
mus meno ir mokslo pasaulyje: 
medicinoje, literatūroje, teisėje, 
muzikoje. Kaina — $1.00.

Viso skelbimo apačioje pridė
ta atkarpa, adresuota lenkiškųjų 
studijjų ir kultūros centrui Miči
gano valstijoje. Be savo pavar
dės ir adreso, prašoma nurodyti 
ir amžių — jaunesnis ar vyres
nis kaip 26 metai.

Ar visa tai neskatina susimąs
tyti tuos mūsų sluogsnius, kurių 
pareiga kelti ir propaguoti Lie
tuvos ir lietuvių vardą? Juk Lie
tuva bei lietuviai silpnokai pri
statomi svetimiesiems.

Vieno* pirmųjų Toronto paukityčią * skaučių apie 1959 nu mokosi dainų

Kyla gimnazijos bendrabučio sienos • Bendruomenės rinkimai 

šiemetinis ruduo Vokietijos 
lietuviuose yra reikšmingas dau
geliu atžvilgių. Vasario 16 gim
nazijoje sparčiai kyla į viršų 
mergaičių bendrabučio sienos, 
Lietuvių Bendruomenė renka 
savo naują tarybą, jaunimas 
steigia naują organizaciją. Sa
vaime suprantama, nestokoja nė 
rutininės veiklos apraiškų, kaip 
minėjimai, susirinkimai, pobū
viai. .

Mergaičių bendrabutis
Vasario 16 gimnazijoje stato

mojo bendrabučio sienos jau pa
siekė antrąjį augštą. Jei taip 
staigiai nebūtų užklupęs speigas, 
tikriausiai būtų pasisekę prieš 
Kalėdas uždengti ir stogą. Lap
kričio 13 d. kuratorija sukvietė 
svečius simbolinei iškilmei — 
kertinio akmens pašventinimui. 
Susirinko nedidelis būrelis 
moksleivių tėvų, visa eilė veik
lesnių Bendruomenės veikėjų. 
Buvo' lankytojų ir iš Kanados 
— Poškaičių šeima. Ji anksčiau 
gyveno Toronte, o dabar — ne
toli nuo jo. Lankydama savo ar
timuosius Vokietijoje, nepamir
šo užsukti ir į Vasario 16 gim
naziją. Religines apeigas atliko 
Vakarų Europos lietuvių kata
likų vyskupas dr. Antanas L. 
Deksnys ir Vasario 16 gimnazi
jos evangelikų kapelionas pasto
rius Juozas Urdzė. Kertinį ak
menį simboliškai įmūrijo gim
nazijos dir. Vincas Natkevičius, 
statybos vajaus vedėjas kun. Al
fonsas Bernatonis ir Baden 
Wuerttembergo vyriausybės at
stovas ministerijos tarėjas dr. 
Wottge. Pagrindinę kalbą pasa
kė dir. Natkevičius. Jis suminė
jo, kiek ši statyba kainuoja ir 
iš kur gaunamos lėšos; pareiškė 
viltį, kad mergaitės galės į nau
juosius namus persikelti jau se
kančių mokslo metų pradžioje, 
t.y., 1972 rudenį, o berniukams 
skirtoji bendrabučio dalis bū
sianti pastatyta per 2-3 metus. 
Padėkojęs vajaus vedėjui kapu
cinui kun. A. Bernatoniui ir 
praktiškajam statybos darbų ve
dėjui mokyt. Vincui Bartusevi
čiui, suminėjo ligšiolinius stam
biausius aukotojus. Jų tarpe pir
mauja Romuvoje gyvenantis 
pensininkas A. Mikalauskas, jau 
paaukojęs statybai DM 4,400. Iš 
užjūrių yra du aukoję po $1,000. 
Tai prel. Juozas Karalius iš 
Shenandoah, Pa., ir Lietuvių 
Fondas iš JAV. Tiesa, tą pačią 
dieną pietaujant, vysk. A. Deks
nys įteikė direktoriui $1,000 če
kį iš kun. Vinco Puidoko, West
field, Mass. Prie stambiųjų au
kotojų tenka priskirti Šveicari
jos LB (DM 2,588) ir Australi- 
jos-Adelaidės akademinį skautų 
sąjūdį (DM 1,241.30). Yra tūks
tantininkų ir iš pačios Vokieti
jos lietuvių tarpo: kun. A. Ber
natonis (DM 1,280), Darmstadto 
LB apylinkė (DM 1,045), vysk. 
A. Deksnys, kun. dr. P. Celie
šius, Veronika Sutkuvienė (visi 
po DM 1,000) ir 8591 LS lietuvių 
kuopa iš Schwetzingeno, atliku
si keleto tūkstantinių vertus že
mės kasimo darbus ir pridėjusi 
dar grynais DM 950. Gražiai 
plaukia didesnės ar mažesnės 
aukos iš Kanados, JAV ir kitų 
laisvojo pasaulio kraštų. Vasario 
16 gimnazijos direktorius padė
kojo visiems aukotojams lietu
viams, o taip pat ir Vokietijos 
vyriausybei, kuri yra pažadėju
si didžiausią sumą. Be jos staty
bos nebūtų buvę galima pradė
ti. Į ■ kertinį akmenį įmūrytas 
sekančio turinio pergamente Įra
šytas aktas:

1971 metų lapkričio 13 lietuvių so
dyboje Romuvoje, esančioje prie 
Huettenfeldo, Mannheimo apskrityje, 
Federallnėje Vokietijoje, dalyvaujant 
daugeliui lietuvių iš Federalinės Vo
kietijos ir Vokiečių vyriausybės at
stovams, yra šventinamas Lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos bendrabučio 
kertinis akmuo.

Lietuva yra šiuo metu okupuota 
Sovietų Sąjungos, jos mokyklose nėra 
mokymo ir auklėjimo laisvės, šia 
laisve naudojasi tik vienintelė lietu
viška gimnazija Vakarų pasaulyje. 
Įkurta 1951 Diepholze Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės pastangomis, 
1954 perkelta į šią vietą, įgytą lais
vojo pasaulio lietuvių aukomis, ji 
yra išlaikoma Vakarų lietuvių ir Fe
deralinės Vokietijos bei Baden 
Wuerttembergo vyriausybių.

Lėšos šiam bendrabučiui, kuris at
sieis apie vieną milijoną tris šim-

KUN. BRONIUS LI U BIN AS
tus tūkstančių markių, duodamos ly
giomis dalimis Federalinės Vokieti
jos vyriausybės Bonnoje, Baden 
Wuerttembergo vyriausybės Stutt- 
garte ir laisvojo pasaulio lietuvių. 
Statybą vykdo Vasario 16 gimnazi
jos kuratorija, kuri už gimnaziją yra 
atsakinga nuo 1968 metų liepos 1.

Tebūnie šis bendrabutis mėgstama 
ir malonia vieta lietuvių jaunimui, 
siekiančiam tėvynės laisvės ir moks
lo. Telaimina Dievas auklėtojus ir 
auklėtinius.

Kartu įdėti paskutinieji nu
meriai vietinio vokiško laikraš
čio, Vokietijos LB informacijų 
biuletenio, “Pasaulio Lietuvio’’^ 
o taip pat ir Vasario 16 gimna
zijos kuratorijos statutas. Pa
baigoje trumpas kalbas pasakė 
dr. Wottge Vokietijos vyriausy
bės vardu ir vajaus vedėjas kun. 
A. Bernatonis. Iškilmės baigtos 
Tautos himnu.

Tarybos rinkimai
Lapkričio 23-ji buvo parinkta 

Vokietijos LB tarybos rinki
mams. Kadangi visi rinkimai 
įvykdyti korespondenciniu bū
du, tai lapkričio 23 buvo pas
kutinis terminas balsavimo laiš
kams išsiųsti. Didžioji rinkėjų 
dalis pabalsavo apie savaitę 
anksčiau. Visi balsavimo laiškai 
iki gruodžio 4 gulėjo Miesau 
kaimo pašte, iš kur jie buvo pa
imti rinkimų komisijos narių. Tą 
pačią dieną,'t. y. gruodžio 4,'bal
sai buvo viešai suskaityti. Kan
didatų sąraše buvo 27 pavardės, 
o išrinkta 15 tarybos narių. Da
lis kandidatuojančiųjų —- nuo 
seno žinomi Vokietijos LB vei
kėjai, kiti — naujesni. Priešrin
kiminėje propagandoje šiemet 
vengta dalintis į partijas, bet na
tūraliai susidarė pora grupių. 
Solidarizuojančiųjų su ligšioli
ne tarybos dauguma buvo 15 
kandidatų. Jie teišleido vieną 
bendraraštį, pabrėždami tarybos 
narių asmeninę atsakomybę, pa
sisakydami prieš partinį politi
kavimą Bendruomenėje ir kvies
dami lietuvį burtis prie lietuvio 
bendram lietuviškam darbui. 
Čia buvo susispietę 11 esančių
jų taryboje: J. Barasas, V. Bar
tusevičius, A. Bernatonis, A. 
Bunga, J. Grinius, A. Lingė, B. 
Liubinas, J. Lukošius, V. Natke
vičius, V. šarka ir J. Valiūnas. 
Šalia jų buvo 4 nauji: J. Gulbi
nas, J. Klimaitis, A. Palavinskas 
ir G. Šimkevičius. Prieš šiuos 
atsistojo asmenys, pasivadinę 
“Bendruomenės bloku”, savo 
veiklos gairėse suminėdami visą 
eilę įprastinių, nuo seno atlie
kamų LB darbų. “Bendruome
nės blokas” tepasiūlė 10 kandi
datų, kurių tik vienas V. Bylai- 
tis priklausė ligšiolinei tarybai. 
Kiti 9 nauji: R. Baliulis, K. Dik- 

. šaitis, A. Hermanas, M. Kiužaus- 
kas, P. Liegus, E. Lucienė, E. 
Lukošaitis, A. Pacevičius ir J. 
Petraitis. Liko neįsijungę į jokią 
grupę tik F. Skėrys ir P. Karve
lis, kuris nepagailėjo vargo ir 
lėšų išleisti atskiram lapeliui, jį

Čikagos lietuviu horizonte
 Vladas Ramojus __ ~

Lapkričio 25-28 d.d. Čikaga gyveno 
lietuviško teatro ženkle, nes tomis 
dienomis Jaunimo Centro rūmuose 
vyko II teatru festivalis, dedikuotas 
Lietuvos dramos teatro 50 metų su
kakčiai atžymėti.Per keturis vakarus 
festivalį aplankė per 2,000 žiūrovų.

BE YPATINGŲ ŠVYSTELĖJIMŲ
Nespėjus pasiruošti Detroito bei 

Klevelando vaidintojų grupėms, šis 
festivalis savo apimtimi buvo mažes
nis už pirmąjį, įvykusį 1968 m. Čika
goje, nes dalyvavo tik trys grupės — 
LB Čikagos Jaunimo Teatras, Hamil
tono ir Los Angeles. Naujiena buvo 
ta, kad kiekviena grupė vaidino nau- - 
ją, dar niekur nerodytą lietuvio dra
maturgo veikalą. Įdomu, kad ir lietu
viai dramaturgai atstovavo įvairiom 
kryptim: K. Ostrauskas “Metuose” — 
kone absurdo teatrą, J. Jankus “Aud
ronėje” — lietuviškąjį realizmą, A. 
Landsbergis “Paskutiniame piknike”, 
labiausiai patikusiam žiūrovams — 
nuosaikųjį modernizmą.

Stebėjus šį teatrų festivalį, susi
darė išvada, kad savąjį teatrą mėgs
tanti visuomenė dar nėra paveikta 
šių dienų moderniojo Vakarų teatro 
srovės, o labiau tenkinasi tokiais vai
dinimais, kurie atsuka teatro laikrodį 
apie ketvirtį šimtmečio atgal. Pvz. 
Hamiltono lietuvių dramos grupė su 
realistine J. Jankaus drama “Aud
ronė” į savo spektaklį sutraukė žy
miai daugiau žmonių, negu LB Čika
gos Jaunimo Teatras, per du vakarus 
vaidinęs tikrai modemų K. Ostraus
ko divertismentą “Metai”, paruoštą 
jaunos režisorės M. Smilgaitės.

KEISTOS MORALISTŲ 
NUOMONĖS

Nevienas moralistų, išskyrus vieną 
kitą lietuvį jėzuitą, po “Metų” spek
taklių pasipiktino pačiu veikalu ir 
net režisorės darbu, kad vedusių po
ra scenoje buvo suguldyta į vieną lo
vą. Tuo tarpu scenos J. Jankaus 
“Audronėj”, kur nėščia mergina iš 
didelio dvasinio susigraužimo šoka Į
Nemanų skandintis, bet paskutiniu

• Nauja jaunimo organizacija 
papuošė savo fotografija ir kvie
tė rinkėjus už jį balsuoti. Prieš- 
rinkiminėn propagandon buvo 
išėjęs anoniminis asmuo ar as
menys, savo lapelius pavadinę 
“Momentu”. Dviejuose lapeliuo
se smarkiai barė dabartinę VLB 
valdybą, bet į siūlomų rinkti ei
lę įrašė net 2 iš trijų jos narių. 
Rinktinais asmenimis “Momen
tas” laikė tik nesulaukusius 50 
metų amžiaus, o kandidatų eilė
je tokių yra lygiai 15: R. Ba
liulis, J. Barasas, V. Bartusevi
čius, V. Bylaitis, K. Dikšaitis,
A. Hermanas, M. Kiužauskas, J. 
Klimaitis, P. Liegus, A. Lingė,
B. Liubinas, E. Liucienė, A. Pa
cevičius, A. Palavinskas ir V. 
Šarka. Vokietijos lietuviuose rin
kimai į LB tarybą vis dar pajė
gia sujudinti ne tik LB narius, 
bet ir stovinčius šalia LB. Tai 
tenka laikyti teigiamu reiški
niu. Reikia tikėtis, kad šiemet 
nebus prieita prie bylinėjimosi, 
nors dr. P. Karvelis jau suspėjo 
kreiptis į vokiečių teismą, reika
laudamas, kad šis priverstų bal
suotojus šalia balsavimo korte
lės į voką įdėti balsuotojo pasi
rašytą patvirtinimą-, kad balsas 
tikrai jo paties. Teismas į tai 
nereagavo.

Jaunimas
“Tėviškės Žiburiuose” prieš 

kiek laiko buvo užsiminta, kad 
Vokietijos lietuvių jaunimas šią 
vasarą savo stovykloje Bad Pyr- 
monte nutaręs steigti atskirą or
ganizaciją, nepasaulėžiūrinę, ge
resnę, negu senosios lietuvių jau
nimo organizacijos. Teisingai 
ten kartu pastebėta, kad Vokie
tijos LB vadovybė apie tai nie
ko neužsimenanti savo informa
cijos biuletenyje. Tik nesuminė
ta priežasties, kuri yra labai pa
prasta — niekas Vokietijos LB 
valdybos apie naująją organiza
ciją iki šios dienos nepainfor
mavo. “TŽ” žinutė atkreipė VLB 
valdybos žmonių dėmesį, kurie 
pradėjo teirautis kas iš tikro 
vyksta. Paaiškėjo, kad Vokieti
jos lietuvių jaunimo dalelė, ypač 
lietuviškasis jaunimas iš užjūrių 
laikinai apsigyvenęs Vokietijoje 
— ar tai JAV kareiviai, ar stu
dijuojantieji, ar šiaip sau ilges
niam laikui atvykusieji — norė
tų turėti tam tikrus organizaci
nius rėmus savo susitikimams. 
Prie Bendruomenės veikiančioji 
jaunimo sekcija nesanti patrauk
li, tad reikia steigti ką nors nau
jo. Šį rudenį keliolika jaunuo
lių jau buvo suvažiavę kartą 
Bad Godesberge ir kartą Mann- 
heime. Surastas ir vardas drau
gijai. Ji vadinsis “Prošvaistė”. 
Nesusitarta tik kaip ši draugi
ja funkcijonuos ir kokie bus jos 
tikslai. Apie tai paklausus vie
ną abiejų susirinkimų dalyvį, 
gautas atsakymas, esą kurie turi 
automobilius, pavėžins jų netu- 
rinčiuošius. Reikia tikėtis, kad 
netolimoje ateityje bus išspręsti 
ir šie nemažos svarbos klausi
mai, o taip pat, kad “Prošvaistė” 
įneš naujos šviesos į Vokietijos 
LB gyvenimą. ELI

momentu išgelbstima, o prie jos su
sirinkę visi pagarbiai meldžiasi, — 
daugelio, ypač vyresniosios kartos, 
žiūrovu buvo sutikta su dideliu pasi
gėrėjimu. čia dalis žiūrovų nematė 
jokio nemoralumo, nerodė pasipik
tinimo.

LAIMĖJO LOS ANGELES
Paskutinę dieną, sekmadienį, Jau

nimo Centro didžioji salė buvo per
pildyta žiūrovais, daliai jų net teko 
stovėti. Ar tas didžiulis susidomėji
mas buvo išreikštas Los Angeles dra
mos sambūriui, I festivalyje laimėju
siam pirmą vietą, ar nuosaikiai mo
derniam ir vienam iškiliausių šių die
nų laisvėje gyvenančiam dramatur
gui A. Landsbergiui, sunku pasakyti. 
Regis, įdomumą bei pasitikėjimą gau
siai publikai kėlė ir pats dramatur
gas, ir jo veikalas, ir pati vaidintojų 
grupė, jau antrą kartą atvykstanti 
Čikagon nuo tolimojo Pacifiko kran
to. Ir sekmadienio popietė festivalio 
lankvtojams paliko patį mieliausią 
įspūdį. Žinoma, čia nebuvo tokios iš
kilios aktorės, kaip E. Dauguvietytė, 
nebuvo tokios įmantrios režisūrinės 
orientacijos, kaip M. Smilgaitės. Bet 
pats veikalas jaustas į melotragiko- 
medijos žanrą, buvo toks savas, šių 
dienų aktualijomis dvelkiantis ir dra
maturgo stipriai apvilktas meniniu 
drabužiu, žinoma, jei tą veikalą pa
statytų profesijonalai aktoriai, turė
tume teatrinį deimančiuką. Bet ir 
losangeliečių mėgėjų pastatytas vei
kalas paliko gerą įspūdį. Ne be rei
kalo Los Angeles dramos sambūriui 
už pastatymą atiteko pirmoji pre-

Rašydamas apie artėjantį n teat
rų festivalį, kartą buvau pažymėjęs, 
kad jo išlaidos rieks $11,000. Kadan
gi negalėjo dalyvauti Detroito ir Kle
velando grupės, festivalio išlaidos su
mažėjo iki $8,000. Iš anksto aukų , 
buvo surinkta apie $1,800. Sis festi-

(Nukelta Į 7 pd.)
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Prie Vasario 16 gimnazijos naujo bendrabučio išaugusių sienų. Iš kairės: 
VLB valdybos pirm. J. K. Valiūnas, lėšų vajaus vedėjas kun. A. Berna
tonis, gimnazijos direktorius V. Natkevičius, V. Vokietijos vyriausybės 
atstovas ministerijos tarėjas dr. Wottge, vysk. A. L. Deksnys, ev. kun. J. 
Urdzė, archit. K. Hutter, kun. dr. P. Celiešius, kuratorijos reikalų vedė
jas V. Bartusevičius.

Toronto skaučių
Tai buvo prieš 20 metų. Tiesa, tai 

nėra ilgas laiko tarpas, bet daug pa
darytą, svarbiausias uždavinys atsiek
tas — išaugintos didelės skautiško 
jaunimo eilės. Vienos tapo vadovė
mis, kitos nuėjo į Bendruomenės 
veiklą, trečios visai pasitraukė, su
kurdamos šeimas. Pradžia buvo ne
lengva. Svetimame krašte, nepažįsta
moje aplinkoje buvo jaučiamas artu
mas ir draugystės jieškojimas savųjų 
tarpe. Per trumpą laiką skaičius tiek 
padidėjo, kad 1951 m. vasario 16 d. 
buvo įsteigtas skaučių tuntas “Šatri
ja”. Pirmąja tuntininke buvo s. S. 
Draugelienė. Keitėsi vadovės, dar 
labiau keitėsi sesių eilės. Priaugan
čios nuolat papildė pasitraukusiųjų 
eiles. Darbas vyko gerai — regulia
rios sueigos, iškylos, stovyklos. Pa
laipsniui skaučių veikla plėtėsi. 
Bendradarbiavimas vyko draugiškoje 
nuotaikoje su broliais skautais, su tė
vais ir su tėvų komitetu. Didžiųjų ir 
tradicinių švenčių metu buvo šaukia
mos abiejų tuntų bendros sueigos.

Per pirmąjį dešimtmetį darbo są
lygos buvo žymiai sunkesnės. Veikla 
vyko vadovių pareigingumo ir entu
ziazmo dėka. Sesių iniciatyva buvo 
pradėta ruošti Kaziuko mugės, Kū
čios ir Susimąstymo Diena. 1958 m. 
vyr. skautėm kilo mintis suorganizuo
ti lietuvišką skyrelį “Canadian Natio
nal Exhibition” Toronte. Tai buvo ir 
padaryta.

Ilgus metus buvo jaučiama patalpų 
stoka. Glaustasi Šv. Jono Kr. parapi
jos patalpose, Lietuvių Namuose. 
1962 m. Tėvai pranciškonai davė po
rą mažų kambarėlių sename name. 
Vėliau davė Prisikėlimo parapijos 
naujam pastate patalpą, kur 1967 m.

Toronto skautai ir skautės 1949 m. vasario 16 <L Viduryje — Lietuvos gem 
konsulas V. Gylys su Ponia

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

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

Nors prekių kainos nuolat visur kyla, mūsų kainos iki š. m. galo pasi
lieka tos pačios. Pasinaudokite proga — pasiųskite jau dabar dovanų 
siuntinuką savo artimiesiems i 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, vyriškos 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, įskaitant muitą ir visas persiuntimo išlaidos, yra $100.00.

SIUNTINYS 1971 (4)
Itališkos nailoninis vyriškas arba moteriškos lietpaltis, vilnonė angliš
ko medžiaga eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga sijonui, 1 vy
riški išeiginiai nailono marškiniai, bliuzė, šilkinė gėlėto 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 lobai vertingi 
ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus apsiaustui $30.00, vilnonės gėlėtos skardės 
$5.00, vyriški arba moteriški nertiniai $12.00 arba $18.00, nailono 
marškiniai $9.00, nailono lietpalčiai $11.00, "crimplene” medžiaga suk
nelei $9.00, ilgi vilnoniai kokliniai (šalikai) $10.00, moteriškų nailono 
apatinių rinkinys $7.00, vyriškų šiltų apatinių rinkiniys $12.50 ir t. t.

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

lx Radzevičius, H Skylark Ri, Toronto 4, Ontario
A. Kusinskia, 187 CoOefe Street, SuAory, Ontario

tuntui 20 metu
buvo įrengtas būklas.

Pradžioje tenkintasi poros dienų iš
kylomis, o 1952 m. pradėta stovyklau
ti. Stovykloms vieta buvo nuomojama 
pas kanadiečius ūkininkus, vėliau 
glaustasi lietuvio Augustinavičiaus 
žemėje, Delhi apylinkėse. Didelių pa
stangų, darbo ir kaikurių asmenų 
energijos dėka buvo įsigyta 1962 m. 
ir įrengta stovyklavietė 150 mylių 
nuo Toronto. Stovyklaujančiam jau
nimui tai turi didelės reikšmės. Sten
giamasi, kad stovyklos gerėtų, tobulė
tų, kad mūsų jaunimas turėtų geras 
sąlygas pabūti gamtoje ir augti lietu
viškoje dvasioje.

Įsteigta pirmoji skautų-cių tautinių 
šokių grupė “Gintaras”. Daugeliu at
vejų ši grupė atstovavo ne tik skau
tėm, bet ir visai Toronto lietuvių 
bendruomenei. Dabar ši grupė išau
go į “Gintaro” tautinių šokių grupę.

1967 m. ankstyvą rudenį pradėta 
organizuoti kanklininkių grupė. Ši 
mintis rado pritarimo ir rėmėjų. Va
dovu buvo v. s. S. Kairys. Visuose 
pasirodymuose sesės dalyvavo ir 
dalyvauja skautiškoj uniformoj, tuo 
primindamos tuntą plačiajai visuome
nei. Po įsteigėjo v. s. S. Kairio mir
ties darbas tęsiamas toliau — vado
vavimą perėmė s. D. Fidlerienė, šiuo 
metu vadovauja ps. R. Poškienė. Per 
20 metų tuntininkėm buvo: s. S. 
Draugelienė, s. V. Kalendrienė, s. D. 
Keršienė, v. si. S. Ramanauskienė, ps. 
R. Žilinskienė, ps. B. Petrusaitienė, 
ps. S. Rudienė, s. L. Gvildienė. Dabar 
tuntui vadovauja ps. vP. Saplienė. 
Dirbkime ir toliau skautybei, o ji pa
dės mum būti geromis Lietuvos duk
romis. D. K.
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® IWPRGTOJE TEV YffiJE
VAIŽGANTO NESIMATĖ ...
Vaižganto “Dėdžių ir dėdienių“ te

ma sukurtas rež. A Dausos filmas 
“Tas prakeiktas nuolankumas“ vis 
dar susilaukia aštrios kritikos spau
doje. “Tž” 44 nr. esame citavę Vytau
tės Žilinskaitės skundą, kad rež. A. 
Dausa nesilaikė jos parašyto scenari
jaus ir kad niekas nenorėjo girdėti 
jos protesto. “Literatūra ir Menas“ 
lapkričio 26 d. paskelbė du skaitytojų 
laiškus. Kaunietė D. Stuksite konsta
tuoja: “Vaje, vaje... Buvo skaudu, 
pikta ir labai jau nyku! O jau Vaiž
ganto ten nesimatė. Tai kam tas 
skambus užrašas: “Vaižganto moty
vais“? Nusivyliau Vytaute Žilinskai
te, kurios kūrybą aš labai gerbiu. 
Ir kaip nudžiugau, kai jūsų savait
raštyje pasirodė pačios rašytojos pa
aiškinimas. Pasirodo, kad jos scena
rijus buvo kitoks! Kodėl gi mūsų 
kino menininkai negalėtų pasimoky
ti iš kitų tarybinių režisierių, suku
riančių puikias juostas pagal Turge
nevo, Čechovo, Dostojevskio veika
lus? Tikrai nesinorėtų, kad šis fil
mas keliautų po kitas respublikas. 
Labai jau gėda dėl kvailelio Myko- 
liuko, dėl tos avies ir kraujo klano 
epicentre, dėl Severiutės mušimo! 
Nesava, netgi nežmoniška! Kur jau 
čia Vaižgantas...“ Panašios nuomo
nės yra ir vilnietė J. Stašelienė, fil
mą laikanti ne laimėjimu, o tik ne
sėkmingu bandymu: “Mes puikiai ži
nome apie sunkų baudžiavos jungą, 
betgi iš tų laikų mus pasiekė ir lyriš
kos lietuvių liaudies dainos, ir links
mi, išdaigiški šokiai. Filme viskas tie
siog paženklinta fatališku niūrumu, 
tokiu nebūdingu mūsų tautos dvasiai. 
Tikrai gaila talentingo aktoriaus J. 
Budraičio, kuris čia buvo Įvilktas Į 
tokį nevykusi rūbą. Sunku ir nemalo
nu žiūrėti Į jo Mykoliuką — toks jis 
suprimityvintas, nemalonių asociaci
jų kelia jau pati jo išvaizda. O kam 
tas avių plovimas? Tokia natūralisti
nė scena skatina tik paprasčiausią 
pasibiaurėjimą. Tik iš LM recenzijos 
sužinojau, kad Lūšynės scenoje Seve- 
riutė, pasirodo, uogavo, žiūrėdama 
filmą, jokiu būdu negalėjau suprasti, 
ko ji ten keturpėsčia šliaužioja ...”

POLITRUKŲ MOKYKLA
Vilniaus augštoji partinė mokykla 

lapkričio 19 d. atšventė 25 metų su
kakti. Ji yra vadinama partinių, ta
rybinių ir komjaunimo kadrų kalve. 
“Komjaunimo Tiesos“ 227 nr. pa
skelbtame minėjimo aprašyme patei
kiama kompartijos I sekr. A. Snieč
kaus kalbos santrauka, atskleidžianti 
mokyklos steigimo tikslus: “Norint 
užgydyti karo padarytas žaizdas, at
kurti liaudies ūki, toliau statyti so
cializmą gimtajame krašte, buvo rei
kalingi patyrę, teoriškai gerai paruoš
ti partiniai ir tarybiniai darbuoto
jai Žymiai pagerinti politinį komu
nistų auklėjimą ir jų idėjini grūdini
mą reikalavo visa pokario metais su
sidariusi respublikoje padėtis, kuo
met plačiu frontu buvo statomas so
cializmas. Išnaudotojų klasės, buržua
ziniai nacionalistai nenorėjo laisva 
valia užleisti kelio socializmui. Įsi
liepsnojo klasių kova. Nesiskirdami 
su ginklu, komunistai išvystė dideli 
aiškinamąjį darbą, propagandą ir 
agitaciją masėse, vadovavo naujo gy
venimo kūrimui...” Kremlius 1962 
m. šiai politrukų mokyklai įsakė 
ruošti kadrus visam okupuotam Pa
baltijui — Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. Tofiau rašoma: “Mokykla išleido 
dvylika laidų. Partini politinį išsila
vinimą gavo 885 žmonės, o kartu su 
neakivaizdiniu skyriumi jos auklėti
nių skaičius siekia beveik pusantro

DELHI, ONT
JUDAM, KRUTAM, tik apie save 

mažai rašom, šios apylinkės lietuviai 
ne tik geri tabako augintojai (viena
me akery išaugina ligi 2700 svarų), 
bet neapsileidžia ir visuomeninėj- 
kultūrinėj veikloj. Tiesa, šiuo laiku 
ūkininkai labai užsiėmę — rūšiuoja 
tabaką, ruošia jį pardavimui. Kurie 
tą darbą baigs iki Kalėdų, turės bent 
3 mėnesius atostogų. Jau dalis taba
ko parduota. Už gero tabako svarą 
moka virš 70 et. Tabako derlius šią 
vasarą buvo geras.

DELHI MIESTELIS auga, namai 
ir namams sklypai brangsta. Bend
romis jėgomis norima pastatyti me
dicinos centrą. Tam tikslui vasaros 
metu įvykusios vaikštynės iš Delhi 
iki Turkey Point C15 m.) davė 
$15.000 pajamų. Spalio 19 d. belgų 
salėje įvyko labai iškilmingas balius 
to centro naudai—bilietai porai $50, 
$25 ir pavieniam asmeniui $15. Da
lyvavo Ontario provincijos guberna
torius, belgų konsulas, šios lietu
vaitės buvo debiutančių tarpe: Dai
va Ratavičiūtė ir Rita Lapie- 
n y t ė. Iš viso dvylika debiutan- 

• čių buvo pristatyta karalienės atsto
vui, taip pat pobūvio dalyviams. Po
būvis prasidėjo 7 v. v., o baigėsi 2 v. 
ryto. Uniforma formali — tuksedos, 
frakai, balinės suknelės moterims.

EDMONTON, ALTA.
DALIA IR ALGIS MITALAI, 

dabar gyvenantys Grande Prairie, Al
ta, š. m. lapkričio 1 d. susilaukė pir
magimio sūnaus Leonardo-Jeronimo- 
Kęstučio. Nuošrdūs sveikinimai lai
mingiems tėvams, geriausi linkėjimai 
naujagimiui.

ADAS IR ONA SMITAI, praeitą 
žiemą persikėlę gyventi Otavon, Ont, 
lapkričio 23—28 d. d. lankėsi Edmon- 
tone. Adas čia buvo atvykęs “Trans
Canada Telephone" bendrovės darbo 

tūkstančio žmonių. Iš viso per 25 
metus Vilniaus Augštoji partinė mo
kykla paruošė daugiau kaip 2.500 
darbuotojų, kursus prie jos per tą 
laikotarpį baigė beveik 9.500 žmonių. 
Mokyklos auklėtinius galima sutikti 
visuose partinio ir tarybinio darbo 
baruose Lietuvoje, Latvijoje, Estijo
je, daugelis jų užima vadovaujančias 
pareigas partinių ir tarybinių organų 
aparatuose, atlieka politinį darbą jū
reivių ir žvejų tarpe. Nemaža mokyk
los auklėtinių dirba katedrų vadovais 
ir aukštesniųjų mokyklų vyresniai
siais dėstytojais, vidurinių ir techni
nių mokyklų direktoriais, įmonių ir 
ūkių vadovais...” Susidaro įspūdis, 
kad Ryga ir Talinas tokios augštosios 
politrukų mokyklos neturi. Maskva 
ideologinėje propagandoje kažkodėl 
labiau pasitikėjo Vilniumi.

LIETUVIŠKAS VAIŠINGUMAS
Algirdas Pocius “Tiesos” 256 nr. 

vėl primena jau nekartą svarstytą ir 
vis dar neišspręstą besaikio girtuok
liavimo problemą: “Niekur kitur 
mes dabar nebenaudojame tokios at
kaklios prievartos, kaip vaišindami. 
Sakome iškilmingus, labai reikšmin
gus tostus ir priekabiai žiūrime, kad 
už kiekvieną būtų išgerta iki dugno. 
Nesvarbu, ar tu nori, ar nenori, ar 
tavo skrandis skylėtas, ar sveikas. 
Gerk, ir viskas. Taip reikalauja šei
mininkai iš svečio, o dar dažniau 
abu vienas iš kito. Kokių tik gudry
bių neprigalvojama, kad tik tą varg
šą kaimyną ar svečią nuvaišinus. Jei 
tostai nebepadeda, prie šalies pasodi
nama šeimininkė arba gražiausia po
kylio moteris. Jos irgi tik vienas tiks
las — tave raginti. Net susiruošus 
namo, stipriausi vyrai sustos prie 
durų su alaus kaušais ir degtinės 
stiklais — nepraleis, kol neišgersi. 
Daugelis mūsų žmonių savo kasdie
niniame gyvenime nėra pripratę prie 
atkaklių raginimų ir prašinėjimų. 
Jei kas nuoširdžiai prašo, jis visada 
linkęs paklausyti. Už širdingą žodi 
jis nepatingės lauką suarti. Todėl 
dažnam baisiai nemalonu ir keblu 
ilgai derėtis dėl tos taurelės. Neat
laikęs spaudimo, jis pasiduoda. Paga
liau ateina laikas, kai jo paties savi
kontrolė palūžta. Sekančią dieną šei
mininkai giriasi: “Taip pavaišinome, 
kad sienas ramstydami iškeliavo“. O 
svečias, susiėmęs skaudančią galvą, 
murma: “Kad juos kas į pragarą nu
trenktų už tokias vaišes!“ čia, aišku, 
rezultatai tik pačiose švelniausiose 
formose, neretai pasitaiko ir liūdnes
nių pabaigų. Rašytojas Juozas Baltu
šis mėgsta susitikti ir pabendrauti su 
žmonėmis, su savo skaitytojais, bet ir 
jis ne kartą guodėsi: “Važiuočiau pas 
juos pasižmonėti, bet bijau tos links
mosios dalies. Be gailesčio guldo ant 
menčių, nors tu kojas pakratyk!“

J. MAČIO POMIDORAI
Agronomui Jurgiui Mačiui, Vytė- 

nų sodininkystės-daržininkystės ban
dymų stoties vyr. moksliniam bend
radarbiui, Kaune buvo išduotas auto
rinis liudijimas už derlingos pomido
rų veislės “Neris” išvedimą. “Neries“ 
pomidorai greit išauga, prinoksta, 
gerai dera lauke ir šiltnamiuose. Jų 
derlius — 500 centnerių iš hektaro. 
Pomidorus mėgstančiam išeivijos lie
tuviui sunku suprasti vieną šio pra
nešimo spaudoje eilutę: “Veislė rajo- 
nuota Krasnojarsko krašte“. Tas ra
jonavimas — tikra mįslė. Jis galėtų 
pvz. reikšti, kad “Neries“ pomidorai 
tinka tik Krasnojarsko klimatui ar 
kad jų giminaičiai buvo atvežti iš 
Krasnojarsko ir pripratinti prie Lie
tuvos klimato sąlygų.

V. Kst.

A R I O
Dalyvavo kelios dešimtys lietuvių.

DUOSNUS GERADARIAI. Parapi
jai reikėjo gražesnių liturginių dra
bužių, ypač arnotų. Užsakyta 4 labai 
gražūs arnotai, karstui uždangalas. 
Vos pranešus apie užsakymą, tuojau 
atsirado geradarių apmokėti išlai
dom. Vieną arnotą perka Jurgis Gu- 
dinskas savo tėvelių Onos ir Prano 
atminimui, antrą aukoja K. L. K. Mo
terų Dr-jos Delhi skyrius, trečią —• 
Elena ir Antanas Mažeikos, ketvirtą 
— Marija Svilienė. Karstams apdeng
ti užtiesalą laidotuvių metu bažnyčio
je finansuoja K. Gimys. Kitiems li
turginiams reikmenims įgyti $20 au
kojo E. Balčiūnienė.

LONDONO VYSKUPIJOS metinė 
išlaidų sąmata $100.000. Tie pinigai 
reikalingi išlaikyti įvairioms vysku
pijos įstaigoms. Kiekvieną rudenį pa
rapijos sudeda šią sumą. Mūsų pa
rapijos įnašas — $700. Per du sekma
dienius surinkta $500. Likusieji $200 
bus pridėti iš parapijos iždo. Kitos 
parapijos daugiau vargsta išpildyda- 
mos savo normas.

DELHI MIESTO įvairių tikybų 
dvasininkai sudaro draugiją. Joje da
lyvauja ir katalikų kunigai. Tai drau
gijai atstovauti išrinktas kun. dr. J. 
Gutauskas, šv. Kazimiero parapijos 
klebonas. Kor.

reikalais. Su mielais svečiai pasima
tyti atvyko Juozas ir Adelė Karpavi- 
čiai iš Kalgario bei John ir Valerija 
Tarnoway iš Spirit River, Alta. P. p. 
Smitų komandiruotė Otavon yra lai
kina. Jie grįš j Edmontoną 1973 m. 
rudenį.

N. METŲ sutikimas kartu su Pauli
nos ir Valterio Zaleskių 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties minėji
mu įvyks gruodžio 31 d. Lietuvių Na
muose. J. P.

a HAMILTON
VYSK M. VALANČIAUS ŠEŠTA- 

DIENINĖS mokyklos mokiniai Kalė
dų atostogoms paleidžiami gruodžio 
18 d. Po atostogų pamokos pradeda
mos 1972 m. sausio 8 d. Linkiu vi
siems mokytojams, mokiniams ir jų 
tėveliams linksmų Kalėdų švenčių 
bei laimingų naujų metų.

KALĖDŲ EGLUTĖ visiems moki
niams nuo 4 metų amžiaus rengiama 
gruodžio 19, sekmadienį, 4 v.p.p. Jau
nimo Centre. Programą atliks mokyk
los mokiniai, dalyvaujant Kalėdų se
neliui su dovanėlėmis vaikams.

ŠIAIS MOKSLO METAIS mokyk
loje dirba šie mokytojai: L. Stunge- 
vičienė — parengiamajame skyriu
je, darželyje, M. Kvedarienė — I 
skyr., K. Gedrimaitė — II, A Gutaus
kas — III, K. šeštokas — IV, K. 
Pareštytė — V, B. Juozapavičienė — 
VI, G. Repšienė — VII, A Mika
lauskas — VIII, A. Mikšienė — 
IX, A Volungienė — X. Tikybą dės
to — mons. dr. J. Tadarauskas ir 
kun. L. Januška. Mokyklos išlaiky
mui mokestį — $25 metams nuo šei
mos, bent jo pusę prašau sumokėti 
prieš Kalėdas. Taipgi priimamos ir 
įvairios piniginės aukos, nes vien 
mokesčio neužtenka. Medžiotojų ir 
žūklautojų organizacijai už $50 auką 
nuoširdus ačiū.

Dar yra tėvų, kurie ir už praėjusius 
net kelerius metus nesumokėjo — 
gal pamiršo. Prašau nepamiršti atsi
lyginti. J. Mikšys,

mokyklos vedėjas
N. METŲ SUTIKIMĄ ruošia Jau

nimo Centro salėje KLB apylinkės 
valdyba. Sutikimas šiemet yra orga
nizuojamas kitaip ta prasme, kad 
kiekvienas atėjęs nusipirks tik ne
brangų įėjimo bilietą, ir niekas ne
bus skatinamas su įėjimo bilietu im
ti degtinės ir maisto bilietėlių. Įvai
raus šilto ir šalto maisto bufetą šie
met paruoš visiems gerai žinomas 
lietuvis kulinaras Ed. Galinis. Nepla
nuokime tokį vakarą eiti į svetimas 
sales ar į kaimyno rūsį, bet ruoški
mės N. Metus sutikti savoje salėje ir 
su savais.

RYŠIUM SU KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS minėjimu lankėsi iš JAV: 
pik. K Dabulevičius — LKV centro 
v-bos vicepirm. iš Čikagos, V. Tamo
šiūnas — Šaulių Sąjungos centro 
v-bos pirm, su St. Kauneliene, mote
rų skyriaus pirm., iš Detroito. Visi 
dalyvavo iškilmingame minėjime ir 
tarė patriotinį žodį. Minėjimo meni
nę programą atliko kun. Br. Jurkšo 
vadovaujamas Toronto Prisikėlimo 
par. choras, kuris savo skambiu ir 
nuotaikingu dainavimu hamiltonie- 
čiams paliko gražų prisiminimą.

DIENRAŠTIS “THE SPECTATOR” 
savo religiniame puslapy su didele 
antrašte “Lithuanian Reds j a ii 
priest” aprašo Dubingių klebono 
kun. Ant. Šeškevičiaus komunistinį 
tesmą ir nubaudimą už vaikų mo
kymą religinių tiesų, ruošiant juos 
pirmajai Komunijai.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA" 

830 Main St. East, teL 544-7125

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

fe Darbo valandos:
f pirmadieniais
g| antradieniais
|g trečiadieniais

ketvirtadieniais
p penktadieniais
H šeštadieniais
fe Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
|| šeštadieniais “Talka” uždaryta.

v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p.

U Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.

H Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.

RADIO & 
TELEVISION

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS <

284-288 Kinę St. E. — 528-8448 — 740 Upper Jerne* St. — 389-4113
Homilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

KNIGHT
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

TAUTOS FONDO skyriaus suma
nusis pirm. J. Stonkus yra įteikęs 
Bendruomenės v-bai atsistatydinimo 
pareiškimą. Mūsų veikliam Tautos 
Fondo skyriui po N. Metų reikės nau
jo pirmininko.

AUKURIEČIAI, dalyvavę Čikagos 
dramos festivaly su J. Jankaus 3 v. 
drama “Audronė”, buvo atžymėti pre
mija už geriausius drabužius.

PARAPIJOS CHORAS pradėjo in
tensyviai ruoštis savo koncertui-va- 
karui Atvelykio šeštadienį, balandžio 
8 d., Jaunimo Centro salėje. Koncer
te dalyvaus ir Ročesterio lietuvių 
choras; jungtinėmis jėgomis atliks 
meninę programą.

PAS H. K BARONUS atvažiavo 
iš Vokietijos uošvė pamatyti jau bė- 
ginėjančios savo anūkės Jūratės. Ji 
ketina čia pabūti ištisus metus.

NAUJA LIET. STUDENTŲ SĄ
JUNGOS skyriaus pirmininke išrink
ta Ilona Stanaitytė, trečius metus 
studijuojanti antropologiją, kuri pra
eitų metų v-boje ėjo vicepirmininkės 
pareigas. Šių metų vicepirmininke 
yra Kristina Pareštytė, antrų metų 
filologijos studentė; sekr. — Birutė 
Aušrotaitė, studijuojanti fiziką; iždi
ninku — Eduardas Didžbalis, studi
juojantis antrus metus sociologiją.

ADVENTO REKOLEKCIJAS veda 
iš Čikagos kun. J. Kubilius, S.J.

R. VENCKEVIČIŪTĖS priešvedy- 
binis pobūvis įvyko sekmadienį Jau
nimo Centro salėje, kuriame dalyva
vo labai gausus būrys jos draugių ir 
artimųjų. K M.

GRAŽIAUSIAI SAVO GIMINES ir 
draugus šv. Kalėdų ir N. Metų proga 
pasveikinsime kad ir kuklia auka 
Tautos Fondui. Visų aukotojų pavar
dės bus paskelbtos spaudoje. Prašo
me paskambinti ar savo auką atsiųsti 
iki gruodžio 12 d. Hamiltono sk. 
pirm. J. Stonkui, 102 Ontario St., tel. 
528-5090 arba ižd. Ig. Varnui, 11 
Grosvenor So., tel. 549-8272. Iš anks
to visiems nuoširdus ačiū.

T. Fondo Hamiltono sk. valdyba
“ŠIRVINTOS” skaučių tuntas ruo

šia Kūčias gruodžio 12 d., 4 v. p. p. 
Jaunimo Centre. Maloniai kviečiame 
ir “Nemuno” tunto brolius skautus 
dalyvauti. Sesės skautės renkasi 2 v. 
p. p. Jaunimo Centre uniformuotos.

A M.

Advo katas

EUGENIJUS KRONAS, 
B. Sc., B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

Mokame už:
depozitus 5%
šėrus ir sutaupąs _______ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius___ _______ ____6%%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

LONDON, ONT.
KUN. B. PACEVICIUS, Londono 

lietuvių Šiluvos Marijos parapijos 
klebonas, neseniai lankėsi Prancūzi
joje, o paskutiniu laiku buvo Šven
tojoje Žemėje. Iš Jeruzalės pažįsta
miems rašė: “Brangieji, sveikinu iš 
Jeruzalės. Niekada nepamiršiu to 
pergyvenimo. Tegu Jus Dievas laimi
na. Jūsų kun. Balys”. Kartu su juo 
keliauja parapijietis K. Grigelis. Lon
done jį pavad. kun. V. Paulauskas.

TAUTINIŲ GRUPIŲ FESTIVA- 
LIS. Folk Arts Council rengtame fes
tivalyje lapkričio 28 d. Centennial 
pastato abiejose salėse dalyvavo ir 
gražiai pasirodė ansamblis “Baltija” 
ir kvartetas “Rasa”’. Didelio dėmesio 
susilaukė katalikių moterų iniciaty
va suorganizuota ir apylinkės valdy
bos lėšomis paremta tautodailės pa
roda: gintaro išdirbiniai, medžią dro
žiniai, audiniai, muzikos plokštelės, 
knygos (jų tarpe “Lithuanians in Ca
nada”), “T. žiburiai”, “N. Lietuva” 
ir t. t. Čia buvo dalinami ir supažin
dinimo su Lietuva lapeliai, paruošti 
Toronto pastangomis, Londone ati
tinkamai apipavidalinti. Ypač didelio 
dėmesio susilaukė gintaro išdirbiniai. 
Vienas inteligentiškos išvaizdos žiū
rovas grįžo prie jų kokius šešis kar
tus ir už vieną sagtį pasiūlė $300, bet 
ir už šią kainą savininkė jos neatida
vė. “Free Press” dienraščio atstovė 
džiaugėsi paroda ir susirašė lietuvių 
kalėdinius papročius. Paroda parei
kalavo daug pastangų. Sunkiausioji 
našta teko L. Zabulionienei, E. Pau- 
lionienei ir I. Daniliūnienei. Padėjo 
ir eilė kitų asmenų. Iš kitų poros tu
zinų tautų parodų lietuviškoji išsisky
rė didesne eksponatų verte ir jų me
nišku išdėstymu. Ja susidomėjo To
ronto pareigūnai ir pakvietė lietuvius 
su tais eksponatais dalyvauti daugia- 
kultūriame kongrese — Heritage 
Ontario 1972 m. Toronte. Banketų 
salėje lietuviai turėjo du stalus su 
skoningai išdėstytais kepiniais. Ka
talikės moterys savo stalo neturėjo
— jos šiemet jį užleido skautėms, 
kurios, B. Eimantienės vadovaujamos 
bei kitų ponių talkinamos, su savo 
stalu atkreipė televizijos dėmesį ir 
pateko į jos žinias. “Baltijos” an
samblio stalo paruošimu ir priežiūra 
pasirūpino B. Kerienė, padedant ki
toms ponioms. Su koncerto programa 
susirinkusius vykusiai supažindino 
lietuvė pranešėja Gražina Petrauskie
nė, imponuojanti ne tik puikia anglų 
kalba ir sugebėjimu, bet ir gražia, 
reprezentatyvia išvaizda. Folk Arts 
Council pirm. P. Walden padėkojo už 
gražų pranešinėjimą ir įteikė jai do
vaną. Taip pat ji padėkojo M. ir D. 
Chainauskams už padėjimą programą 
pravesti ir visiems prie to festivalio 
pasisekimo prisidėjusiems. Dalyvavo 
ir miesto burmistras H. McClure ir 
kiti augštieji svečiai — apie 1500 
žiūrovų. Programoje dalyvavo vieti
nės tautinės grupės ir svečiai iš kitų 
apylinkių. Savo profesiniu lygiu iš 
visų išsiskyrė tarptautinio pripažini
mo susilaukusi esčių gimnasčių gru
pė iš Toronto ir ukrainiečių akroba- 
tiški šokėjai iš St. Catharines. Folk 
Arts Council valdyboje iš lietuvių 
dalyvauja p. Daniliūnienė. D. E.

“BALTIJA”, šokantis ir dainuojan
tis jaunimas, lapkričio 28 d. dalyva
vo trečiajame tautinių grupių festiva
lyje. Kaip ir kitos vietinės grupės, 
ji atskirai išpildomų dviejų pusės va
landos dalių programoje pasirodė tik 
vieną kartą. Iš toliau atvykę kvies
tieji programos atlikėjai, kaip Toron
to latvių kanklininkai “Auseklitis”, 
St. Catharines ukrainiečiai šokėjai 
“Dunai” ir Toronto estų “Kalev” gim
nastės, figūravo abiejose dalyse. 
“Baltija” pasirodė su “Dovanų” šo
kiu, gracinga, protarpiais lėta, mo
mentais greita lietuvių vestuvinių šo
kių ištrauka. “Baltijos” šokėjai šį 
trumpą šokį atliko pasigėrėtinai. 
Sėkmingai praėjusios ir šiltai priim
tos etninės meninės programos koor
dinatoriai buvo “Baltijos” šokių va
dovai D. ir M. Chainauskai. Jie talki
no Folk Arts Council Londono sky
riaus pirmininkei R. Walden, jos pa
kviesti. Apatinėje “Centennial Hali” 
salėje “Baltijos” tėvų lietuviškų ke
pinių stalai turėjo labai pasisekusį iš
pardavimą. Tuo “Baltija” bando 
telkti lėšas kelionei į 1972 m. taut, 
šokių šventę Čikagoje. B.

DEMONSTRACIJOS. Z. rašė “TŽ” 
apie bendrą priešsovietinę ukrainie
čių ir žydų studentų demonstraciją 
spalio 17 d. ties “Alumni Hali”, ku
rioje koncertavo Osipovo “Balalai
ka”. Nevisai taip buvo, žydų studen
tų klubas kvietė ukrainiečių studen
tų klubą dalyvauti demonstracijoj 
prieš “Balalaiką”. Ukrainiečių klubas, 
pasitaręs su lietuvių studentų klubu, 
atsisakė dalyvauti, nes tai buvo kul
tūrinis, o ne politinis dalykas. Vis- 
dėlto keletas ukrainiečių studentų 
nesilaikė nutarimo ir demonstracijoj 
dalyvavo. — Lietuvių studentų infor
macijos vedėjas paruošė keletą laiš
kų ryšium su politine sovietų prem
jero Kosygino kelione Kanadoje. 
‘The London Free Press” paskelbė 
vieną tų laiškų “Community Forum” 
puslapyje spalio 72 d., “The Gazette”
— universteto laikraštis paskelbė 
kitą laišką spalio 29 d. Gana daug 
studentų planavo važiuoti į Torontą 
ir dalyvauti bendroj demonstracijoj 
prieš Kosyginą, bet nepavyko gauti 
autobusą. J.

VANCOUVER. B.C-
VANKUVERIO LIETUVIAI visus 

naujai atvykusius, kurie nuo jų ne- 
sišalina, priima labai maloniai.' Mes 
esame atvykę iš JAV jau keli metai 
ir buvome gražiai priimti, kaip ir ki
tos kelios šeimos. Su lietuviais susi
tinkame ir nesislapstome. G.

@ LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės Australija

JAV VALSTYBĖS DEPARTAMEN- SIDNĖJAUS LIETUVIŲ kapeliono 
TAS Lietuvos generaliniu garbės kun. Petro Butkaus pastangų dėka 
konsulu Čikagoje pripažino Juzę didžiulėse Rookwoodo kapinėse buvo
Daužvardienę, Lietuvos generalinio 
konsulo a.a. dr. Petro Daužvardžio 
žmoną, šią žinią oficialiu raštu lie
tuviams pranešė JAV valstybės de
partamento protokolo šefo pavaduo
tojas Hampton Davis.

SIMAS KUDIRKA tragedijos me
tinių proga susilaukė dvigubo prisi
minimo prie Martha’s Vineyard sa
los, kur jis amerikiečių buvo išduo
tas sovietams. Lapkričio 21 d. šios 
salos pakrantėje susirinko 55 Lietu
vos vyčiai iš Worcesterio ir Bosto
no, S. Kudirkos tragedijos liudinin
kas latvis R. Brieze. Kun. A. Kon- 
tautui sukalbėjus maldą ir aktoriui J. 
Boley-Bolevičiui tarus atitinkamą žo
dį, pagerbtuvių dalyviai žvejų laivu 
nuplaukė į pačią tragedijos vietą, kur 
tautiniais drabužiais pasipuošusi Wor
cesterio lietuvaitė I. Adomaitytė van
denin nuleido gėlių puokštę. Lapkri
čio 22 d. centrinis šio įvykio minėji
mas buvo surengtas Bostono Tautinių 
Namų salėje, kur jį pradėjo šios 
apylinkės LB pirm. A. Matjoška, už
baigė ALTos skyriaus pirm. Cibas. 
Pagrindinį žodį tarė VLIKo pirm. dr. 
J. K. Valiūnas, priminęs S. Kudirkos 
tragediją, perdavęs į magnetofono 
juostą įrašytą pokalbį su Pranu ir Al
girdu Bražinskais ir pasidžiaugęs 
ALTos ir LB vieningu darbu šiame 
minėjime. Lapkričio 23 d. 105 lietu
vių grupė nuplaukė prie Martha’s Vi
neyard salos. Iškilmėms jūroje vado
vavo knygą apie S. Kudirkos gėdingą 
išdavimą parašęs Algis Rukšėnas. 
Kalbėjo dr. J. K. Valiūnas, JAV LB 
vardu — A. Mažeika. Jiedu jūron 
nuleido gėlių vainiką, šiose iškilmėse 
dalyvavo televizijos, radijo ir spau
dos atstovai. Iškilmių vaizdus jau tą 
patį vakarą transliavo Bostono televi
zijos IV kanalas, o minėjimo išvaka
rėse S. Kudirkos išdavimo metines 
savo skaitytojams “The Christian 
Science Monitor” dienraštyje primi
ne žurnalistė Lucia Mouat. Vašing
tone lituanistinių mokyklų mokiniai 
kalėdines dovanėles S. Kudirkai ban
dė Įteikti sovietų ambasadai, bet ne
buvo įsileisti.

Argentina
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ir 

dainų naują ansamblį Berisse Įstei
gė Mindaugo draugijos veikėjos ir 
šeštadieninės mokyklos mokytojos — 
Ona šeštakauskienė, Elena Šaulienė, 
Zuzana Mikelaitienė, sutelkusios gau
sų būrį mindaugiečių jaunimo. Pir
majame koncerte ansambliui buvo 
suteiktas “Pumpurėlio” vardas. Nau
jasis “Pumpurėlis” pašoko “Suktini’’, 
“Kalvelį”, padainavo “Pasėjau line
lius”, “Daug daug dainelių”. Progra
mą papildė deklamatorius Aleksand
ras šaulys ir dainininkė-gitaristė Ad
riana Jocytė. Įvadini šventės žodį 
tarė viena “Pumpurėlių“ steigėjų — 
O. šeštakauskienė, Argentinos lietu
vių organizacijų ir spaudos tarybos, 
“Laiko” ir Aušros Vartų parapijos 
vardu sveikino Pijus Gudelevičius.

AMERIKOS DIENĄ Adrogue mies
te, “EI Fogon” klube, surengė ar- 
gentiniečiai ir lietuviai. Dr. O. A. Sal- 
vadores savo įvadiniame žodyje pa
brėžė lietuvių nuopelnus Argentinai, 
priminė Lietuvos būklę sovietinėje 
okupacijoje ir reiškė vilti, kad už 
tautų laisvę kovojanti Argentina ne
užmirš ir Baltijos kraštų. Didžiąją 
programos dalį atliko lietuviai. “Atei
ties” ansamblis pašoko keletą tauti
nių šokių, pianistas H. C. Žičkus at
liko porą klasikinės muzikos ir vieną 
savo kompoziciją. Bene labiausiai ar- 
gentiniečius sudomino kanklininkė 
Danutė Runimaitė, paskambinusi lie
tuviškų dainų melodijas — “Ant kal
no karklai siūbavo“, “šalta žiemužė“, 
“Kas subatos vakarėlį“, “Daug daug 
dainelių”. Kanklės argentiniečiams 
nebuvo žinomos, ir jie prašė kank
lininkę jas parodyti. Argentiniečiams 
šios šventės programoje atstovavo gi
taristas dr. Berutti. Filmą apie Lie
tuvos gamtą, miestus, dainų ir spor
to jubilėjinę šventę Kaune 1938 m. 
parodė Jurgis Gilvydis. Padėkos žodį 
tarė kun. A. Steigvila. Jaukias vai
šes surengė “Birutės” draugija, kuri 
su dr. O. A. Salvadores surengė šią 
gražiai praėjusią Amerikos Dieną. 

Stefa Kauneliene kalba Detroito šau
lių surengtame simpoziume apie Vac
lovo čižiūno knygą “šeima tautinėje 
bendruomenėje” Nuotr. K. Sragausko

įsteigtas lietuvių skyrius. 1959 m. 
gruodžio 20 d. jame buvo palaidotas 
pirmasis lietuvis — a.a. Vladas Žilys, 
o šiuo metu ten ilsisi jau daugiau 
kaip 100 lietuvių. Kilo mintis lietu
viškajame kapinių skyriuje pastatyti 
atitinkamą paminklą. Grįždamas iš 
viešnagės JAV 1966 m., kun. P. But
kus parsivežė brangią daiL V. K. 
Jonyno dovaną Sidnėjaus lietuviams 
— paminklo projektą. Paminklo brė
žinius paruošė ir jo pagaminimą pri
žiūrėjo inž. Vytautas Bernotas. De
talias formas iŠ medžio pagamino 
Pranas Antanaitis ir Pranas Žukaus
kas, metalinius kryžius ir Rūpinto
jėlį — Algis Plūkas. Lietuvių pa
minklas yra turbūt augščiausias vi
sose Rookwoodo kapinėse — apie 30 
pėdų. Dalyvaujant gausiam lietuvių 
būriui, paminklą lapkričio 8 d. pa
šventino Sidnėjaus vyskupas E. Kel
ly. Jame buvo įmūryta urna su Lie
tuvos žeme. Po sauja Lietuvos žemės 
iš jos penkiolikos vietovių atnešė ir 
union supylė tautiniais drabužiais pa
sipuošusios mergaitės. Muz. Br. Kive- 
rio vadovaujamas “Dainos” choras 
sugiedojo -“Nuliūdo kapais nuklota 
mūs tėvynė”, “Marija, Marija” ir 
Tautos himną. Paminklo įrašas skel
bia: “Atminimui tų tūkstančių, kurie 
atidavė savo gyvybę kaip kovotojai ir 
kankiniai už savo tėvynę ir už meilę 
Kristui. Taip pat atminimui tų, ku
rie mirė šitoje tolimoje šalyje, tikė
dami, kad augščiausia jų tėvynainių 
auka bus neveltui.”

IŠ KAPINIŲ VISI ŠVENTĖS DA
LYVIAI susirinko Lidcombe, šv. Joa
chimo bažnyčioje, kur Mišias aukojo 
kun. P. Butkus, asistuojamas kun. P. 
Martūzo. Pamokslą pasakė Sidnėjaus 
vysk. E. Kelly, gėrėdamasis lietuvių 
ištikimybe savo tikėjimui, kultūrai, 
kalbai ir savo gimtajam kraštui, ku
rio simboline jungtimi yra tos žemės 
saujos paminkle. Pamaldų metu gie
dojo muz. Br. Kiverio diriguojamas 
“Dainos” choras. Jose dalyvavo keli 
šimtai lietuvių, užpildę bažnyčią. 
Daug moterų ir jaunuolių buvo pasi
puošusios tautiniais drabužiais, šven
tė užbaigta Ukrainiečių salėje O. 
Baužienės vadovaujamos Moterų So
cialinės Globos Draugijos surengto
mis vaišėmis. Lietuvių tautos trage
diją svečiams australams anglų kal
ba nušvietė ALB Sidnėjaus apylinkės 
pirm. A Reisgys. Keletą dainų pa
dainavo du muzikos kolektyvai — 
meno ansamblis ir “Dainos“ choras, 
diriguojami Br. Kiverio ir M. Ambra- 
žiūnienės. Tris tautinius šokius pa
šoko Marinos Osinaitės-Cox vadovau
jama tautinių šokių grupė. Vyskupui 
E. Kelly buvo įteikta knyga apie Lie
tuvą anglų kalba ir iš medžio išdrož
tas lietuviškas kryželis.

Izraelis
PONTIFIKALINIAME BIBLIJOS 

INSTITUTE Jeruzalėje šv. Rašto ir 
hebrajų kalbos studijas gilina Niujor
ko lietuvis kun. Antanas Rubšys, 
Manhattan kolegijos profesorius. Iz
raelyje jis planuoja būti iki 1972 m. 
sausio 31 d. Tada vyks Romon ir ten 
tęs studijas. Į Manhattano kolegiją 
kun. prof. A. Rubšys žada grįžti 1972 
m. rudenį.

Italija
POPIEŽIAUS PAULIAUS VI spa

lio 13 d. aktu į apaštališkuosius pro- 
tonotarus pakeltas preL J. Balkūnas, 
JAV lietuvis, Viešpaties Atsimainy
mo parapijos klebonas Maspethe, N. 
Y. Lapkričio 14 d. jam buvo oficialiai 
suteiktas protonotaro titulas Šv. Ka
zimiero kolegijos koplyčioje, kurioje 
preL J. Balkūnas atnašavo Mišias. Po
piežiaus aktą perskaitė taip pat apaš
talinis protonotaras prel. L. Tulaba, 
šv. Kazimiero kolegijos rektorius. 
Apaštalinio protonotaro ž y m e ni s 
prel. J. Balkonui įteikė ir šiai progai 
skirtą pamokslą pasakė lietuvių bi
čiulis kardinolas A. Samore. Po Mišių 
surengtuose pietuose dalyvavo kele
tas Romos kurijos prelatų, lietuviai 
kunigai, svečiai iš JAV — preL J. 
Karalius, prel. dr. J. Končius, inž. 
A. Rudis su žmona Marija ir kt. Gra
žų žodį apie prel. J. Balkūno nuo
pelnus Katalikų Bendrijai ir lietu
vių tautai tarė prel. L. Tulaba. Nau
jajam protonotarui buvo sugiedota 
“Ilgiausių metų“.

Vokietija
LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITES 

rengiančių organizacijų atstovai ir 
pavieniai asmenys Romuvoje aptarė 
sekančiais metais įvyksiančios tokios 
XIX savaitės reikalus. Kadangi šiam 
metiniam renginiui reikia bent 2.000 
DM, o VLB valdyba gali duoti tik 
1.000 DM, pasitarimo dalyviai nutarė 
steigti specialų fondą ir telkti lėšas. 
Lėšų telkimo komisijon buvo išrink
ti: dr. J. Norkaitis, kun. V. Damijo
naitis ir J. Lukošius, organizacfriėn 
komisijon — A. Grinienė, studentas 
M. Landas, meno komisijon — dr. J. 
Grinius, kun. K. Senkus ir daiL A. 
Krivickas, moderatorium — V. Banai
tis. Lietuvių studijų XIX savaitei vie
tos bus jieškoma Stuttgart-Hohenhei- 
me, Bernriede prie Miuncheno ar pa
čiame Miunchene. Ji bus rengiama 
Miunchene vykstančios pasaulinės 
olimpiados metu, kad būtų proga da
lyvauti didesniam skaičiui lietuvių iš 
užsienio. Pasitarimo dalyviai taipgi 
pritarė sumanymui įsteigti Lietuvių 
Kultūros ir Meno Tarybą, šiuo su
manymu rūpinsis privati studijinė 
grupė — dr. J. Grinius, V. Banaitis 
ir daiL A. Krivickas.



portretuoti... Jį belydint pasiguodė 
savo buvusiais mokiniais: — Nesu
prantu, kas jiems pasidarė, reikalau-

Audringas gyvenime, ramus kūryboje 
Dailininkas Justinas Vienožinskis stambiame 

veikale, išleistame Lietuvoje 
DAIL. DAGYS
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(Tęsinys iš praeito numerio)
Atsiminimai

Iš atsiminimų skyriaus (kny
goje jų yra daug) pateiksiu čia 
poeto Ant. Miškinio žodžius:

Žaliakalnyje susitikau J. Vieno-

nežino ko, nors vadovauja, sėdi įvai
riose komisijose, posėdžiauja. Dvie
jų mano darbo portretų nepriima į 
parodą, ir gana... Tai Justo Palec
kio ir Putino. Paleckis jiems esąs per 
rimtas, net rūstokas, o turėtų būti 
švelnesnis, liaudžiai labiau prieina
mas. O Putinas, sako, per liūdnas”. 
(324 p.).

A. Miškinis baigia: “Gaila, 
kad J. Vien, mirė, — mane tik
rai būtų padaręs linksmą”. Kur 
ne — juk jį Stalinas 10 metų Si
bire mokė šypsotis...

Savo atsiminimuose dail. Aug. 
Savickas, buv. Lietuvos diploma
to Jurgio Savickio sūnus, neria
si iš kailio gal norėdamas nuste
binti pasaulį, o gal tik partiją. 
Pasaulio tai jis nenustebino, tik 
pasirodė neišmanėliu. Pvz. jis 
rašo: “ ... prieš pirmąjį impe
rialistinį karą” (347 p.), o galvo
ja apie I pasaulinį karą. Neži
no žmogelis istorijos. Nie
kas negali susekti, kada buvo 
pirmas imperialistinis karas. Ži
noma tik, kad buvo Babilonijos, 
Egipto, romėnų, kiniečių, Alek
sandro Mak., Napoleono’ Brita- 

. nijos, Rusijos ir daugelio kitų 
imperijų karai.

1931 m. Švedijoje buvo išleis
ta knyga apie Lietuvos meną 
“Litauens Konst”, čia Aug. Sa
vickas sako: “Toji knyga buvo 
išleista mano tėvo, tuometinio 
pasiuntinio Švedijoje, iniciaty
va’’ (350 p.). Parašė, bet pabijojo 
paminėti Lietuvos vardą; taigi, 
pasiuntinys, kurio krašto, — nu
tyli. Ateityje jauni gal žmonės

NAUJI

supras, kad jis buvo Sovietų Są 
jungos atstovas.

Rūpestingai paruošta knyga
. Knyga “Justinas Vienožins 

kis” yra rūpestingai paruošta 
Joje yra įvadinis straipsnis apie 
jo estetines pažiūras, jo teoriniai 
išvedžiojimai apie kūrybą, įvai
rių parodų įvertinimai, nemažai 
diskusinių straipsnių su žymiais 
žmonėmis, straipsnis apie Čiur
lionį — tapytoją. Iš visų straips
nių veržiasi jo gilus troškimas, 
kad Lietuvos menas klestėtų. 
Tam jis gyveno ir dirbo, o se
natvėje apgailestavo, kad patsai 
nesukūrė tiek, kiek norėjo su
kurti.

Knygoje randame daug doku
mentų, liečiančių įvairius jo žy
gius, jo raštų, laiškų (sutrumpin
tų), daug jo studentų ir amžinin
kų jautrių atsiminimų. Visi pa
brėžia jo užsispyrusį atkaklumą, 
fizinę tvirtybę ir duodamą laisvę 
studentui ugdant jo talentą tei
giama kryptimi. Knygoje, kuri 
turi 376 puslapius, yra tik kele
tas spalvotų reprodukcijų — jo 
tapybos pavyzdžių, bet gana 
daug fotografijų. Tai geras pa
minklas ne tik Justinui Vieno- 
žinskiui, bet ir neblogas atspin
dys tų laikų meniškosios veiklos 
Lietuvoje, nes dažnai jis buvo 
jos centre. Knygoje pastebėjau 
tik keletą klaidų datose.

J. Vienožinskio tapybos darbų 
albumas (spalvotas) buvo išleis
tas keletą metų prieš šią knygą. 
Ji buvo rengiamasi išleisti jo 
amžiaus 75-tą gimtadienį minint, 
bet darbai įvykdomi vėliau, ne
gu planuojama. J. Vienožinskis 
mirė sulaukęs 74 metų. Taigi, 
neteko jam jo pamatyti.

Justinas Vienožinskis. Straipsniai, 
dokumentai, laiškai, amžininku 
atsiminimai. Knygą parengė Ire
na Kostkevičiūtė. Redakcinė ko
misija: Paulius Galaunė, Jonas 
Kuzminskis, Vytautas Mackevi
čius. Vilnius 1970, 378 psl.

FILMAI

Toronto lietuvių kapinėse yra gana daug meniškų paminklų. Jų dauguma yra lietuvių dailininkų bei architektų 
suprojektuotu Nuotraukoje — vienas tokių originalių kūrinių Nuotrauka ir klišė Vyt. Maco

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJA praneša, kad nuo šių 
metų pradedama skirti kasmetinė 
$500 premija lietuviui laikraštinin
kui. Šiemet vertintojų komisija su
daryta Niujorke: kun. dr. L. Andrie- 
kus, dr. D. Jasaitis, dr. Br. Radziva- 
nas, prof. dr. J. Stukas ir dr. V. Vy
gantas. Kandidatus premijai gali siū
lyti kas tik nori, pasiųsdamas moty
vuotą rastą betkuriam vertintojų ko
misijos nariui. Siūlymus siųsti iki š. 
m. gruodžio 31 d. šiuo adresu: Rev. 
L. Andriekus, OFM. 680 Bushwick 
Ave„ Brookbn, N. Y. 11221. USA. 
Gautieji po N. Metų siūlymai nebus 
svarstomi. Šios žurnalistikos premijos 
mecenatas yra kun. dr. J. Prunskis.

“DIRVOS” NOVELĖS 1971 m. kon
kursą ir $500 premiją laimėjo Kleve- 
lande gyvenanti rašytoja Aurelija 
Balašaitienė, atsiuntusi Vaidilos sla
pyvardžiu pasirašytą novelę “Raudo
nas automobilis”, šiemetinė premija 
buvo dviguba, nes pernai vertintojų 
komisija nerado premijuotinos nove
lės. Premijos nuolatinis mecenatas — 
čikagietis Simas Kašelionis. Lietuvių 
rašytojų Draugijos pirm. kun. Le
onardo Andriekaus, OFM, pirminin
kaujamą vertintojų komisiją sudarė 
dr. Pranas Bagdas, Emilija Čekienė, 
Paulius Jurkus ir Pranas Naujokai
tis. Šiemetiniam konkursui ji buvo 
gavusi 27 noveles.

HENRIKO RADAUSKO mirties 
metinėms skirtą poezijos ir dainos 
vakarą Čikagos Jaunimo Centre su
rengė “Šatrijos” meno draugija. Įva
dinį žodį apie velionies kūrybą tarė

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS MĖGĖJŲ TEATRŲ 

varžybos buvo pravestos miestų ir 
kaimų grupėse. Miestų grupėje I 
vietą laimėjo Kauno mėsos kombi
nato dramos kolektyvas su rež. A. 
Sulskaus pastatyta V. Krėvės-Micke
vičiaus drama “Žentas”. Kaimo teat
rų vienaveiksmių pjesių grupėje I 
rietą ir Lietuvos liaudies teatrų 
pereinamasis prizas teko Jonavos ra
jono “Neries” kolūkio kultūros na
mų aktoriams už V. Maslausko reži
suotą V. Sarojano pjesę “Ei, žmo
nės!” Pirmoji vieta taipgi buvo pri
pažinta ir Panevėžio rajono Vadok
lių kultūros namų vaidintojams už A. 
Liobytės liaudies dainų sceninę kom
poziciją “Ant kalnelio jovaras stovė
jo”, režisuotą V. Liobkienės.

VACYS DAUNORAS, tarptautinia
me dainininkų konkurse Tulūzoje 
laimėjęs “Grand prix” porceliano va
zą, pasitraukė iš Vilniaus operos teat
ro ir perėjo Vilniaus filharmonijom 
L Mikšytės teigimu “Tiesoje”, jis 
žada tapti koncertiniu dainininku. 
Su savo nuolatiniu palydovu koncert
meisteriu pianistu Gyčiu Trinkūnu 
bosas V. Daunoras jau ruošia vo
kiečių klasiko F. Schuberto dainų 
ciklą ir planuoja repertuarą papildyti 
rusų klasiko Musorgskio kompozici
jomis. Kaip Tulūzos konkurso laimė
tojo, V. Daunoro laukia koncertų se
rija Prancūzijoje. V. Daunoras taip 
pat yra Vilniaus koncervatorijos dės
tytojas, ruošiantis busimuosius daini
ninkus. Už laimėjimą Tulūzoje V. 
Daunorui buvo suteiktas Lietuvos

Mirusio

“Sunaikinkite mano rankraščius
ALGIRDAS GUSTAITIS

neleidžiama jų trukdyti, o penk
tą valandą baigiasi jų darbo va
landos.

Filmas paruoštas žodis žodin 
pagal rarikraštįy-'Kafkos raštai 
nėra filminiai. Nors “Pilis” kai
navo apie 3 milijonus vokiškų 
markių, rodoma jau kuris laikas, 
bet dar toli gražu nepadengė iš
laidų. Gamintojas žinojo, kad 
nebus pelningas veikalas. Gami
no norėdamas duoti gilesnę min
tį.

Kūrinys vaizduoja žmogaus 
problemas, bet Čekoslovakijoje 
jis buvo sutiktas ir priimtas kaip 
filmas, aiškiai rodantis komuniz
mo sistemą, kur vieną valdžią 
tvarko kita, o trečią — ketvirta.

Filmas neturi įtampos, gyves- 
nio veiksmo. Įdomus norintiems 
pagalvoti. Plačiai auditorijai ne
patiks. Pagamintas Austrijoje, 
tikros pilies aplinkoje, kurios 
šeimininku buvo M. Schell sene
lis. Kaimo namai pastatyti studi
jos. Beveik visi artistai yra vie
tiniai gyventojai (ir jie geri!), ku
rių keli jau mirė. Baigiant fil
muoti ištirpo sniegas, teko iš
barstyti apylinkes kreida.
“Ar domitės pavergtos Europos 

problemomis?”
Baigiant pasikalbėjimus su 

Maximilian Schell paklausiau, 
ar jis domisi pavergtos Europos 
problemomis ir ar sutiktų paga- 

žvilgšnįj eidamas f šalę maloniai minti tu0 reikalu filmą, jei turė- 
pasisveikino, aš atsiprašiau iš tlĮ Ser^ rankraštį. Atsakė — 
karto nepažinęs. Jis maloniai taip. Pasikeitėme adresais. Jis 
šypsojosi, spaude ranką, manda
giai kvietė eiti pirm jo pro du
ris. Tuo mostu nepasinaudojau. 
Vos įėjęs salėn, buvo pasitiktas 
plojimais. Trumpai papasakojo 
filme nematomų minčių apie fil
mą.

“Das Schloss” (originalus kū
rinio vardas), parašytas pusant
rų metų prieš autoriaus mirtį, 
nors kai’kas mano, veikalas nėra 
užbaigtas. M. Schell sako, auto
rius nenorėjo užbaigti, nes vadi
namas neužbaigimas yra gera 
pabaiga. Veikėjas paskui roges 
nubėga pilies link. Kas ten buvo, 
ar pasiekė pilį, nežinoma. Tam 
kūriniui nereikia sprendimo, 
nes sužalotų vedamąją mintį.

F. Kafkos “Pilyje” vaizduoja
mas žmogus, iš nežinia kur at
ėjęs, nežinia kur nuėjęs. Jis ban
do gauti žemės matininko darbą, 
bet pilis jo nepatvirtina. Pilis 
yra simbolinė — matoma, bet 
nepasiekiama. Pilies visi bijosi, 
gyvena slegiančioje priespaudo
je. atsilikime, bet turi jaustis lai
mingi, patenkinti. Retkarčiais 
nilis duoda muzikos ir alaus. 
Linksmina gyventojus.

Pilies biurokratizmas viską 
žudo — ir skyrių A, ir skyrių B. 
Prieš sistemą bando kovoti tasai 
žemės matininkas, bet pakliūva į 
dar didesnį biurokratizmą. Ket
virtą valandą dienos pilies val-

Literatūrinėje veikloje prak
tiškai nedalyvavęs, savo raštus 
laikęs nevykusiais, testamenti
niame rašte reikalavęs sunai
kinti jo rankraščius (klausimas 
kodėl jis pats nesunaikino?), žy
dų rašytojas Franz Kafka (1883 
—1924) tik po mirties buvo pri
pažintas rašytoju, ir dabar ma
noma, jis turėjo nemažos įtakos 
kitiem Europos rašytojam, pa
krypusi em egzistencialistine 
linkme.

Čekoslovakijoje gimęs, F. 
Krafka buvo uždaras, nemėgo 
viešumos, beveik nėjo į filmus, 
nors sakė, akys yra vartai į pa
saulį.

Iš Vokietijos paskambino 
Maximilian Schell

Pirmadienį įvykusiame užsie
nio spaudos atstovų susirinkime 
pranešta, esą iš Vokietijos skam
bino Maximilian Schell, praneš
damas, kad pats dalyvaus jo vai
dintame ir pagamintame filme 
“The Castle” (Pilis), kuris tre
čiadienį rodomas Goldwyn filmų 
studijos teatre.

Lipdamas laiptais į antrą 
augštą, pasisveikinau su organi
zatoriais, nekreipdamas dėmesio 
į pašaliečius. Vos praėjęs, atsi
grįžau: vienas “pašaliečių” buvo 
Maximilian Schell, garsusis vo
kiečių filmų artistas, dabar ir re- 
žisoriūs. Jis pastebėjo mano

Lietuvių Enciklopedijos 36 to
mų kultūrinis lobis praturtino 
lietuvių tautą. Šis didelis kultū
rinis užmojis buvo įvykdytas 
svečioje šalyje — JAV-se, ne
turint gimtosios žemės po ko
jom, negaunant savo valstybės 
paramos, remiantis vien politinių 
emigrantų ryžtu ir pasiaukoji
mu. LE 35 tomai buvo išsiunti
nėti ėmėjams anksčiau, o įvairių 
papildymų 36 tomas išsiuntinėk 
tas 1969 ’metais. Taigi, LE iš
spausdinta ir išplatinta (1953 — 
1969) 16-likos metų laikotarpy-, 
je-

Ypač kruopščiai ir gražiai iš
leistas 36-tas papildymų tomas. 
Šį tomą redagavo ir jo spausdini
mą prižiūrėjo LE redaktorius 
dr. J. Girnius. Darbo baigimo 
užsklandoje išspausdinti šie pa
starojo žodžiai:

šiuo papildymų tomu LE leidimas 
galutinai baigiamas. Ligi galo ištesė
jome ši dideli užmojį visų dėka, nes 
jame savo vaidmenį turėjo ir leidėjo 
iniciatyva bei rizika, ir redaktorių 
keliolikos metų pasiaukojimas šiam 
darbui, ir bendradarbių ilgametis sa
vo laisvalaikio skyrimas L. E. talkai, 
ir spaustuvės bei administracijos 
personalo rūpestingas atsidėjimas, ir 
pagaliau visų prenumeratorių kant
rybė Įsigyti enciklopedijos tomus, 
kone dvigubai prašokusius numatytą 
skaičių.

Manau, kad šiuo metu jau ga
lima skelbti LE geografijos sky
riaus redaktoriaus Antano Ben- 
doriaus kaikuriuos išlikusius 
laiškus. Jis savo didelį ir pasku
tinį darbą užbaigė 1966 m. rug
pjūčio 14’ d. Kartą A. Bende
rius užsiminė savo 1966. VIII. 
14 laiške keliais žodžiais ir apie 
savo pašlijusią sveikatą.

Pernai, ty. 1965 m. liepos mėnesi, 
pergyvenau pirmąjį širdies smūgį, o 
šiemet — 1966 m. balandžio 22 d. — 
antrąjį. Gyvenu vaistų pagalba, jau
čiuosi varganai, nes širdis kenčia nuo 
“coronary insufficiency” ir sklero
zės. Dėlto padėjau kryžių ant savo 
tolimesnių planų bei darbų. A. B.

Po šio laiško A. B. dar gyveno 
man pažadėjo kaiką atsiųsti, ir apie trejus metus ir mirė 1969 
aš jam pasiųsiu porą anglų kalba m. gegužės 19 d. nuo trečiojo 
knygų lietuviškom temom. širdies smūgio.

VL. MINGĖLA

LE leidėjas Juozas Kapočius 
ir šiuo metu nesilikviduoja. Jis 
ryžosi išleisti: šešių tomų litua
nistinę enciklopediją anglų kal
ba (išleistas I tomas); Lietuvos 
istoriją 3-4 tomų; Vydūno raštų 
10 tomų (Vydūno raštams leis
ti atsirado 3 mecenatai), Pulgio 
Andriušio 3 tomų rinktinę; Lie
tuvos žemėlapį mokykloms ir tt.

Numatyta LE anglų kalba ne
mokamai’duoti svetimųjų laik
raščių bei žurnalų redakcijom, 
mokslo įstaigom, kad jos turėtų 
apie Lietuvą ir lietuvius teisin
gų žinių. Tokių dovanų bus keli 
šimtai.

širdžiai už ji dėkoju. Aš tik norėjau 
pasidalinti su Pačiu kaip žinomu ir 
daug nusipelnusiu kultūrininku-kūrė- 
ju keliais faktais iš mano veiklos 
Lietuvių Enciklopedijoje, kuri j ją 
Įdėto darbo kiekiu toli pralenkia bile 
kuri kitą lietuvių atliktą kultūrini 
žygi emigracijoj. Mano Įneštoji jai 
duoklė nėra ne tik neesminė (pa
grindinė), bet iš viso netokia žymi, 
kaip atrodytu sprendžiant iš para
šytų eilučių kiekio. Daugiausia jai 
nusipelnė lituanistai tyrinėtojai sa
vo originaliais darbais, ypač istori
kai, etnografai, kalbininkai, biografai
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Į Lietuviu Enciklopediją pakliu
vau iš Lietuviškosios Enciklopedijos, 
leistos nepriklausomojoje Lietuvoje 
193144 m. Spaudos Fondo. Ten ve
džiau geografijos skyrių ir artimiau
siu mano bendradarbiu buvo-P. Šin
kūnas. Per 12 metu berašinėdamas 
anajai enciklopedijai, patapau “en- 
ciklopedininku” ir, atsidūręs Vokie
tijoj, nerimau be enciklopedinio dar
bo. Dėlto 1946 m. parašiau tos en
ciklopedijos vyr. redaktoriui prof. 
Vėl. Biržiškai laišką, siūlydamas im
tis atkurti jos leidimą — redagavi
mą. Profesorius atsakė neigiamai. Jo 
žodžiais tariant “turime palaukti, kol 
grįšime į Lietuvą”. Taip šis mano 
sumanymas tapo neįgyvendintas. Ta
čiau po 6 metu emigracijos leidimo 
reikalą iškėlė viešumon jo sumanyto
jas (ir įgyvendintojas) J. Kapočius, 
spaustuvininkas-leidėjas, bet ne ku
ris nors redaktorius.

Darbas L. Enciklopedijoje man ne
buvo našta. Jis man buvo mielas, įdo
mus, nes privertė mane daug skai
tyti, sekti iš geografinio taško viso 
pasaulio gyvenimą, jo kuriamus pasi
keitimus žemės paviršiuje, registruo
ti įvairias geografines naujenybes, 
sekti naujausią geogr. literatūrą, 
jieškoti nauju duomenų, bandyti 
įvairiais būdais susisiekti su paverg
ta Lietuva ir iš ten gauti senos ir 
naujos medžiagos, Į pabaigą didelio 
palengvėjimo sulaukiau Br. Kvikliui 
pradėjus leisti didžiulį Lietuvos ap
rašymą “Musu Lietuva”. Autorius 
yra tiek malonus, kad mielai leido 
naudotis ne tik išleistais dviem to
mais. bet ir trečiojo rankraščiu. Lie
tuviu Enciklopedijos redaktoriai ir 
bendradarbiai darbą dirbo ramiai, 
nesileisdami į ginčus su kritikais, 
laikėsi (kiek įmanoma) sutarto dar
bo metodo ir tarpusavio bendradar
biavimo. Nors sunkumu ir neprama- 
tytu kliūčių buvo sutikta, bet dir
bant nuoširdžiu sutarimu ir turint 
prieš akis pasiimto darbo svarbą, bu
vo laimingai varomasi pirmyn. Leidė
jo nepalaužiamas pasiryžimas nesu
stoti prieš jokius sunkumus iš vienos 
pusės, o už tomus atsakingu redak
torių besąlyginis atsidavimas juos 
kiek įmanoma geriau paruošti ir lai
ku (griežtai nustatytais terminais) 
atiduoti spaustuvei, užtikrino sėkmin
gą jos kūrimo eigą. Leidykloj ir pas 
redaktorius susitelkė dideli kiekiai 

-raštu. Tai dėkinga medžiaga tiems, 
kurie kada nors imsis apžvelgti Lie
tuviu Enciklopedijos redagavimą ir 
leidimą. L. Enciklopedija Išleidžia
ma 35 tomais (paskutinysis 36 tomas 
išėjo 1969 m. spalio mėn., kai LE 
red. Antanas Benderius jau buvo mi
res. V. Mlng.), bet joj yra tiek žo
džiu. kad sudarytu 150 vidutinio dy- 
dno knygų.

ANTANAS BENDORIUS
Yra ir daugiau A. Bendoriaus 

laišku, pavaizduoiančių konflik
tus tarp LE leidėjo, vyr. red. V. 
Biržiškos ir kitu redaktorių, bet 
va yra labai asmeninio pobū
džio, liečia dar gyvus žmones ir 
dėlto dar neskelbtini. Ateityje 
tai galės būti reikšminga me-

Patięs tokio didelio dėmesio. Nuo- džiaga

1966. vm. 19
V. MINGELAI
D. G., Grąžina fotografijas ir siun

čiu seną, seną skolą už Miluko bio
grafiją, kuri man labai patiko. Nesu 
tikras, ar viena fotografija (Koope
racijos rūmai Radvilišky) yra Jūsų. 
Jeigu ne, tai prašyčiau ją grąžinti, 
nes gal kas nors kitas atsilieps. Dė
koju už jų paskolinimą ir kantrybe 
taip ilgai laukiant jų grąžinimo.

Savo darbą Lietuvių Enciklopedi
joje baigiau. Jam per 13 su puse 
metų buvau skyrės beveik visą lais
valaiki — vakarus (kartais ir ištisas 
naktis), savaitgalius, atostogas, sirgi
mo atostogas, kurių turėjau kelias 
ilgas (po 2-3 mėn.) ir net dalis laiko 
darbovietėj. Iš viso vien tik pačiam 
rašymui praleidau per 19.400 vai., 
neskaitant daug laiko važinėjimui ir 
bibliotekoms. Daugiausia naudojau
si pasaulinės geografijos reikalui 
Amer. Georg. D-jos Niujorke turtin
ga biblioteka, gaunančia daug iš viso 
pasaulio periodinių geografijos lei
diniu. Savo geografiniais rašiniais ne- 
sigėdinu. Jų nė vieno nenusirašiau iš 
kitų enciklopedijų, nors naudojausi 
10-čia kalbų išleistomis enciklopedi
jomis. L. E. yra mano duota daug 
tokiu geografinių dalykų, kurių nėra 
jokioj kitoj enciklopedijoj ir kurie 
dar negreit Į jas pateks — Kitiuiatu, 
Andhra, Tsunami ir daug kitu. Ta- . 
čiau labiausia mane kamavo Lietuvos 
vietovių, lietuvių kolonijų pasauly ir 
buv. lietuvių stovyklų aprašai. Be to. 
daviau ir visą zoologiją ligi L raidės 
imtinai. Vėliau ją pavyko perleisti 
p. Kardeliui. Iš viso daviau 7.356 ob
jektus — straipsnius ir straipsne
lius. Jų aprašai sudaro per 117.000 
eilučių. Tai yra daugiau, nekaip visas 
dviejų tomų tekstas ir ty. lygu 12.5 
tokio dvdžio knygų, kaip dr. Gir
niaus “Tauta ir tautinė ištikimybė”. 
Žinoma, padariau ir klaidų. Jos, 
daug dirbant ir esant pavargusiam, 
neišvengiamos. Kartais viena turi 
mintyj, o kita rašai. Taip pvz. išėjo 
su Sovietų S-gos pramonės augimu, 
kur vieton % % “procentų” parašiau 
nesąmonę — “kartų”. Tačiau tų klai
dų nedaug. Daug mažiau, nekaip to
kioj Britonicoj ar kurioj kitoj “gar
sioj”, bet biznieriškoj enciklopedijoj. 
Man reris geriausia visais atžvilgiais 
iš naujųjų enciklopedijų yra šve
diškoji.

Jum čia “pripliurpiau” apie savo 
darbą nenorėdamas pasigirti (kiekvie
nas pasigyrimas yra šlykščiai kok
tus). b?t žymiam spaudos žmogui 
norėdamas atidengti kolegiškai, kiek 
daug laiko suėmė toks, rodos, nežy
mus geografijos skvrius mūsų encik
lopedijoje. Su geriausiais linkėjimais.

ANTANAS BENDORIUS

poetas Kazys Bradūnas. H. Radausko 
25 eilėraščius deklamavo čikagiečiai 
aktoriai Laima Rastenytė-Lapinskie- 
nė ir Jonas Kelecius. Jų interpretaci
ją stiprino vykusiai panaudoti muzi
kiniai įrašai, žaismingas šviesų keiti
masis. Antrosios vakaro dalies prog
ramą atliko sol. Violeta Cižauskaitė- 
Balčiūnienė, sopranas iš Bostono. 
Koncertą ji pradėjo J. Gruodžio, VI. 
Jakubėno, G. Gudauskienės ir Br. 
Budriūno danomis. Didžiausio dėme
sio susilaukė pirmą kartą Čikagoje 
nuskambėjusi B. Budriūno kompozi
cija “Dainos gimimas”, sukurta H. 
Radausko eilėraščio tekstu. Operų pa
sauliui atstovavo V. čižauskaitės at
liktos G. Puccini “Toscos”, “Madame 
Butterfly”, Manon Lescaut” ir P. 
Mascagni “Cavalleria r u s t i c a n a” 
arijos. Viešnia iš Bostono koncertą 
užbaigė Jūratės ir Rūtelės arijomis 
iš K. V. Banaičio operos “Jūratė ir 
Kastytis”, kurios premjerą ruošia Či
kagos lietuvių opera.

DVIEJU DALIŲ VAKARĄ Niujor
ko Woodhavene, Kolumbo vyčių sa
lėje, surengė Lietuvių Fronto Bičiu
lių lytų apygarda ir Woodhaveno LB 
apylinkė. Pirmoji dalis buvo skirta 
Aloyzo Barono knygai partizanine te
ma “Vėjas lekia lyguma”. Ją vakaro 
dalyviams pristatė Br. Balčiūnas, iš
trauką skaitė M. Sandanavičiūtė. Ant
rojoje dalyje buvo paskelbti rašinio 
jaunimui PLB tema konkurso rezul
tatai. Vertintojų komisija — V. Al
seika, D. Kezienė, J. Oniūnas ir P. 
Skabeikis nepaskyrė Woodhaveno LB 
apylinkės suorganizuoto konkurso I 
premijos dėl nepakankamo temos iš
ryškinimo — kaip sudominti jaunimą 
PLB veikla. Antroji premija teko 
Woodhavene gyvenančiai Birutei Lu
koševičienei,. o trečioji, padalinta į 
dvi dalis, paskirta Jonui Rūteniui iš 
Woodhaveno ir Antanui Pumpučiui 
iš Merrick, N. Y. Premijuotus raši
nius perskaitė jaunosios kartos ats
tovai — J. Balsytė - Jasinskienė, R. 
Oniūnaitė ir A Jankauskas. Padėkos 
žodį rengėjams už parodytą dėmesį 
jaunimui tarė iš Filadelfijos atvykęs 
JAV LB centro valdybos narys J. 
Gaila.

ŽURNALAS “CHICAGO”, pagrin 
dinį dėmesį skiriantis Čikagos kultū
riniam gyvenimui, paskutinio šių 
metų numerio viršelį papuošė dail. 
Bronės Jameikienės vitražinio lango 
nuotrauka. Skaitytojus su lietuve dai
lininke supažindina platus D. J. An
derseno rašinys, iliustruotas dviejų 
B. Jameikienės darbų reprodukcijom.

LIETUVIAI DARBIEČIAl Britani
joje ruošia spaudai socialdemokratų 
veikėjo prof. Stepono Kairio raštų ir 
laiškų leidinį su plačia bibliografija, 
kuriam telkiamos 1945-64 m. laiko
tarpio knygos, brošiūros, rankraščiai, 
laiškai ir nuotraukos, šiame leidiny
je bus paskelbti jo svarbesnieji raš
tai, įdomesnių rašinių ištraukos, o 
laiškai sudarys atskirą skyrių. Per 
porą metų pavyko surinkti prof. S. 
Kairio knygas, politines brošiūras, 
žurnalus, kuriuos jis redagavo ar ku
riuose pastoviai bendradarbiavo, ir 
apie 300 laiškų. Problemą sudaro ne
pasirašyti straipsniai Vokietijoje leis
tuose “Ateities Keliu*, “Jaunajame 
Socialdemokrate” ir “Bendrame Dar-

“liaudies artisto” vardas, pianistui
G. Trinkūnui — ‘‘nusipelniusio ar
tisto”. Pasikalbėjime su I. Mikšyte 
V, Daunoras atkreipė poetų dėmesį 
į daugelio dainų problemą: “Kar
tais autoriai galvoja, kad menkus ar 
beprasmius žodžius dainininkas ir 
muzika gali išgelbėti, kaip režisierius
— menką pjesę. Deja, prastas teks
tas nužudo ir muziką. Aš atsisakau 
dainuoti tokią partiją, kur muzika 
ir žodis — tarsi dvi dairos akys. 
Nesukaupsi jų prasmingam žvilgs
niui. Žodis, mestas tuščiai, be min
ties ir emocijos, deklaratyvus, lozun- 
ginis blogąjai prasme, nors ir su ge
ru muzikiniu “garnyru”, man nesu
teikia impulso kūrybai. Taip, deja, 
dažnai būna mūsų vadinamose masi
nėse dainose. Todėl ir dainuoju mie
liau liaudies kūrybą...”

VILNLAUS OPEROS BOSAS V. 
KUPRYS buvo išsiųstas į Maskvą to
bulintis pas žymųjį dainininką P. Li- 
sicianą. Atrodo, V. Kupriui, tremti
nių sūnui, dainininko karjerą pradė
jusiam Sverdlovsko operoje, teks pa
keisti Vilniaus filharmonijon per
ėjusį V. Daunorą.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE įvyko Pabaltijo muzikologų 
V konferencija, svarsčiusi muzikinės 
kritikos ir muzikologų ugdymo prob
lemas Pabaltijyje. Be tiesioginių pa
sitarimų šia tema, buvo išklausyti du 
pranešimai: prof. dr. J. Čiurlionytės
— “Liaudies dainos vaidmuo šiuolai
kinėje muzikinėje kultūroje”, esto 
M. Bernelio — “Akustika ir muziko
logas”.

TARPTAUTINĖSE P A R O D OSE 
dalyvauja nemažas skaičius Lietuvos 
Fotografijos Meno Draugijos narių. 
V. Vokietijoje medalius laimėjo vil
niečiai Vitalijus Butyrinas už “Muzi
kantą” ir Liudvikas Ruikas už “Gra
žiną”. Kaunietis Aleksandras Maci
jauskas gavo du diplomus už nuo
traukas “Prie kapo” ir “Saulutėje”. 
Australijos Sidnėjuje diplomu buvo 
įvertinta kauniečio Romualdo Ra
kausko nuotrauka “Paukščiai”. Tarp
tautinėje meninės fotografijos pa
rodoje Brazilijoje, Sao Paulo mieste, 
yra V. Butyrino, A. Sutkaus, R. Ra
kausko ir A. Tarvydo nuotraukų.

F. DOSTOJEVSKIO 150 metų gi
mimo sukakčiai buvo skirta paskuti
nė Vilniaus dramos teatro premjera. 
Vyr. rež. H. Vancevičius pastatė F. 
Dostojevskio apysaką “Stepančikovo 
dvaras ir jo gyventojai”, inscenizuo
tą A Kotelščikovo. Scenovaizdžius 
sukūrė dail. D. Mataitienė, pagrindi
nius vaidmenis aktoriai O. Juodytė,
H. Kurauskas, A Chadaravičius, A. 
Lapenas ir L. Mulevičiūtė. Sukakties 
proga buvo surengta F. Dostojevskio 
knygų paroda Vilniaus bibliotekoje 
ir keli literatūros vakarai. “Vaga** 
išleido F. Dostojevskio romaną “Idio
tas”, E. červinskienės monografinę 
apybraižą “Dostojevskis”.

ESTIJOS TARTU UNIVERSITE
TE doktorato disertaciją apgynė Vil
niaus pedagoginio instituto mokykli
nės higienos katedros docentas Vla
das Drebickas, panaudojęs ilgus me
tus trukusius tyrimus apie jodo kie
kį Lietuvos biosferoje ir jo įtaką pie
no kokybei.

1966. Vm. 28
Mielasis Kolega,

be”. Leidėjai prašo prof. S. Kairio 
anuometinius bendradarbius padėti 
išaiškinti, kurie tų straipsnių buvo 
jo rašyti. Surinktieji laiškai daugiau
sia yra 1945-52 m. laikotarpio. Leidi
niui reikėtų jo vėlesniųjų laiškų. 
Laikraščių redakcijos, organizacijos 
ir pavieniai asmenys prašomi visą tu
rimą medžiagą siųsti R. Baubliui. 55 
Ringmer Ave., London SW6 5LP, 
Britain.

SONATĄ SMUIKUI ir fortepijonui 
lietuvių liaudies melodijomis sukūre 
bostonietis kompoz. John Bovlcchi, 
panaudojęs 12 melodijų iš K. V. Ba
naičio lietuvių liaudies dainų rinki
nio. Sonata dedikuota smuikininkui 
Izidoriui Vasyliūnui.

DAIL. ALDONOS LIČKUTĖS-JU- 
SIONTENĖS pastarajame dešimtme
tyje sukurtų 100 keramikos darbų 
paroda buvo surengta Vilniaus dai
lės rūmuose. Jos kūrybai yra būdin
ga didelė spalvos ir formos kultūra, 
masės pajungimas minčiai, faktūrų 
įvairovė. Didžiausio lankytojų dėme
sio susilaukė “Kipšiukų choras”, 
“Seimą”, “Pilių motyvai”. Recenzen
to R. Žilevičiaus teigimu, A Ličkutė 
mėgsta redukcinį degimą. Jos dar
buose beveik nerasi ryškių spalvingų 
sąskambių. Tai ramios, svajingos 
spalvos, tykūs matiniai tonai, kurie 
primena ramybės metą — rugių žy
dėjimą, besiartinančios nakties vėsą.



*
6 pet • TėviSės Žiburiai • 1971. XH, 9 — Nr. 49 (1146)

BLOOR — HIGH PARK, triburis 
(triplex), 14 metų senumo, du 
butai po 3 miegamuosius ir vienas 
butas 2 miegamųjų. Garažai. Van
deniu šildomas. Prašoma kaina 
559,900. „
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

h*

ISLINGTON — BLOOR, $29,500 
prašoma kaina. 5-ių kambarių 
mūrinis vieno augšto namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. 
$5,000 įmokėti. Arti požeminio.
SWANSEA, $28^00 prašoma kai
na. Atskiras, mūrinis, 5-ių kam
barių, vieno augšto namas. Visai 
arti Bloor gatvės. Vandeniu — 
alyva šildomas. Tuojau galima 
užimti.
SCARLETT RD. $6,900 įmokėti, 
vieno augšto, 3-jų miegamųjų, 
mūrinis namas. Dvigubas garažas 
ir privatus įvažiavimas. Moderniai 
įrengti du kambariai rūsyje. Tuo
jau galima užimti.
BLOOR — KENNEDY, $10,000 
įmokėti, 8-ių kambarių, dviejų 
augštų, atskiras, mūrinis namas 
su garažu ir privačiu įvažiavimu. 

I Viena atvira skola. Dideli kamba
riai.

Reikalingi namai pardavimui

2320 BLOOR ST. WEST

Namų telef. 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
Trečiod. 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.....6 Pi %

už taupomąsias s-tas (savings) 6% 

už depozitus-čekių s-tas.......... 5]4t%

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000. .8Vi % 

nekiln. turto — iki $30.000....81/4%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas.
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrų, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

SPORTAS LIETUVOJ
Pasibaigė Sov. Sąjungos geresnių 

stalo teniso žaidėjų pirmenybės. R. 
Giedraitytė, nors ir pateko. į baig
minę grupę, užbaigė penktąja, o Ba- 
laišytė — devintąja. Geriausi stalo 
tenisininkai, įskaitant ir Astą Gied
raitytę, dalyvavo tuo metu vykstan
čiose Jugoslavijos ir Prancūzijos pir
menybėse.

Į Sov. Sąjungos jaunių tinklinio 
rinktinę pakviesti trys lietuviai vil
niečiai — L Vaišnys, V. Rutkauskas 
ir J. Grigonis. Jie išvyko į Lenin
gradą ruoštis tarptautiniam turny
rui.

Europos stalo teniso federacija su
darė geriausių 16 Europos stalo te
nisininkų ir tenisininkių sąrašus. Lie
tuviškų pavardžių šiuose sąrašuose 
nėra, tačiau Asta Giedraitytė po sėk
mingų gastrolių Europoje beldžiasi į 
16-tą vietą.

Kauno Žalgirio boksininkai nuga
lėjo Maskvos Spartaką 6:3. Kaunie
čiams pergalę iškovojo A. Paleckis, 
J. Jokubauskas/Jonas Juocevičius, R. 
Misiūnas, R. Masiulis ir A. Slektavi- 
čius.

Sov Sąjungos ir Čekoslovakijos ar
mijų dziudo rungtynės įvyko Maskvo
je. Sovietams vidutiniame svoryje at
stovavo lietuvis č. Jezerskas, kuris 
nesunkiai Įveikė savo priešininką.

Prasidėjo Sov. Sąjungos krepšinio 
pirmenybės. Sezoną atidarė abi lietu
viškos komandos Kauno Žalgiris ir 
naujasis lygos atstovas Vilniaus Sta
tyba. Laimėjo Žalgiris 109:77.

VYČIO ŽINIOS ,
Krepšininkai Etobicoke Interme

diate lygos pirmenybėse nugalėjo 
Burlington Braves 71:67. Komandai 
daugiausia taškų iškovojo A. Klimas 
18. Komandoje dar žaidžia Eižinas, 
Nacevičius, Juozaitis, Stonkus, Rama
nauskas ir kiti.

Mergaitės (16) CYO lygos pirme
nybėse pralaimėjo Corpus Christi ko
mandai. Vytietės pradžioje vedė 6 
taškais, tačiau rungtynes pralaimėjo 
19:16. Žaidė: Valiukaitė 2, Underytė 
4, Zubrickaitė 4, žalneriūnaitė 6, 
Duobytė, Ąžuolaitė, G. Žukauskaitė, 
L. Žukauskaitė, Grabham.

Į visuotinį klubų suvažiavimą Det
roite šį savaitgalį išvyksta šie vy- 
tiečiai: pirm. P. Berneckas, J. Nace
vičius, M. Duliūnas, A. Supronas, S.

Krašauskas ir J. Gustainis. Dalis jų 
vyksta kaip FASK atstovai ir dalis 
kaip klubo atstovaL

Mūsą rėmėjams S. Krasauskui, M. 
Paškovičiui, L. Baliūnienei, R. ir R. 
Kazlauskams ir J. Budriui nuošir
džiai dėkojame. A. S.
AUŠROS 2INJOS

A. Stonkaus vadovaujama vyrų ko
manda pralaimėjo pirmąsias šio sezo
no krepšinio rungtynes prieš praeitų 
metų Bathurst-College nugalėtoją lat
vių Hawks komandą 87:81 (45:47). 
Žaidė: A. Kareckas 5, K. Grigaitis 5, 
J. Norkus 5, J. Laurinavičius 2, R. 
Tamulionis 2, P. Žutautas 2, A. Ston
kus 13, B. Wagman 27, S. Kaknevi
čius 20. Sekančios vyrų komandos 
rungtynės įvyks gruodžio 12 <L, 230 
v.p.p., Winston Churchill mokyklos 
salėje (Kennedy Rd. ir Lawrence 
Ave.).

A. Žaliausko treniruojama jaunių 
A komanda pralaimėjo latvių YMCA 
komandai 77:74.

A. Chveduko žinioj jaunių B klasės 
krepšinio komanda nugalėjo Holy 
Rosary penketuką CYO lygos žaidy
nėse 54:22. Žaidė: Salvaitis 22, A. Gri
gonis 18, Slapšys 9, Punkrys 2, Sriu- 
biškis 2.

J. Grigonio vadovaujamos jaunių 
C klasės krepšinio komandos rung
tynės įvyks gruodžio 8 ir 15 (trečia
dieniais), 7.30 V.V.. Woodgreen salė
je. Komanda taip pat ruošiasi drau
giškom rungtynėm su Kovu Ha
miltone.

K. Grigaičio globojami jaunių D 
klasės krepšininkai buvo išvažiavę į 
Hamiltoną žaisti draugiškų rungty
nių su jaunaisiais koviečiais. Rung
tynes laimėjo Kovas 50:17.

BC lygos jauniai žaidė prieš Lat
vians Y parapijos salėj. Po gana ly
gios kovos pralaimėjo latviams 77:74. 
Jaunių vienetui atstovavo: A. Nakro- 
šius 17, J. Grigonis 22, A. Kaknevi
čius 13, V. Radžiūnas 13, B. Stoč- 
kus 4, A. Grigonis 2, P. Venskaitis 2, 
D. Šalvaitis, E. Stravinskas.

Aušros klubo delegacija į visuoti
nį ŠALFASS suvažiavimą: Tėv. A 
Simanavičius, OFM, K. šapočkinas, 
H. Chvedukas, L. Baziliauskas, A 
Grigonis, A. Nausėdas.

Valdybos posėdis įvyks gruodžio 
14, antradienį, 7 v.v., Prisikėlimo par. 
posėdžių kambaryje.

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 šalmų 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 

I 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

Ifi TORONTO

Jauesniąją bernuką ir merguičią 
bendros Kūčios įvyks šeštadienį, 
gruodžio 11 <L, 430 v.p.p, L. V. Na
muose. Dalyvauti kviečiami ne tik 
ateitininkai, bet ir visi tėvai.

Vyr. moksleivią bendros Kūčios 
įvyks sekmadienį, gruodžio 12 d., 
5.30 v.p.p., L. V. Namuose. Dalyvau
kime visk

Artėjant Kalėdom ateitininkai ypa
tingai privalėtų pajusti tą laukimą 
ir troškimą ateinančio Kristaus, svar- 
biauša pajusti tą norą, kad jis da
bar, šiuo metu, sugrįžtų į mūsų ir 
mūsą draugų širdis.

Studentą ateitininkų centro valdy
bą sudaro: dvasios vadas kun. G. Ki- 
jauskas, SJ, pirm. Jūratė Jasaitytė, 
vicepirm. A. Razma, sekr. A. šaulytė, 
specialių reikalų sekr. D. Jasaitytė, 
užsienio sekr. L. Kriaučiūnaitė, ko
respondentė D. Stončiūtė, iždininkai 
— R. Čepulis ir P. Stončius, nariai — 
J. Bradūnas, A. Razgaitis, A. šimai- 
tis. "Gaudeamus” red. — J. Oniū- 
nas.

Skautų veikla
• šį sekmadienį, gruodžio 12 d., 

2 v.p.p., skautų būkle šaukiamas vi
suotinis metinis skautų stovyklavie
tės Romuvos narių susirinEimas. Bus 
valdybos narių pranešimai ir svars
tomas statuto 17 paragrafo pakeiti
mas. Visi nariai kviečiami dalyvauti.

• Mindaugo dr-vės sueiga — gruo
džio 13 <L, 7 v.v., naujuose Lietuvių 
Namuose.

• Vienetų vadovai yra prašomi pa
skubėti su mokesčių rinkimu.

• "Šatrijos” tuntas ruošiasi tradi- 
dicinėms Kūčioms gruodžio 19 d.. 4 
v. p.p., Prisikėlimo salėje. Mažuosius 
aplankys ir Kalėdų senelis. Kviečia
mi dalyvauti skautininkai, sk. vyčiai, 
akademikai ir visi skautai.

• Lietuviška knyga — geriausia 
kalėdinė dovana. LSS Kanados rajo
nas padėjo išleisti dr. M. ir V. Anysu 
knygą “Žymios lietuvės miterys”. Pla
tindami šį veikalą, paremsite ir skau
tų veiklą, nes už platinimą skautams 
skiriamas nemažas nuošimtis. Knygą 
galima gauti pas vienetų vadovus ar
ba autorius — 292 Indian Rd., Tor. 9. 
TeL 766-0654.

• "Rambyno” tunto vadijos posė
dyje gruodžio 5 d. tunt ps. P. Bu
tėnas padarė pranešimą. Kalėdų gero
jo darbelio įnašus vienetuose reikia 
surinkti iki gruodžio 19 d. Aukos ski
riamos Vokietijos lietuviams skau
tams paremti.

• šį šeštadienį, gruodžio 11 d., 2 
v.p.p., naujuose Lietuvių Namuose 
šaukiama I ir II vilkiukų dr-vių su
eiga. Č. S.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Heal Estate Boards ways. 

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 dalią prausyklos, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didžiulis gražus beveik vieno akro sklypas su 
įvairiais medžiais, kuris siekia parką; viena atvira skola ličiai metų. 
Kas mėgstate paukščių muziką, paskambinkite1
TRIBUTIS, 17 kambarių, maždaug 10 metą 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. Herberts,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- A r> A AJA 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AKm/VIM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
514% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
61^% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

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

—■■ * i— ■ ■ «u at J
LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. j
NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS )

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VYt V riPRAIKKA^ 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus jJ———

1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431

Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS _i r o *
863 BLOOR St W„ Toronto 4, Ont 1 ei* <>*<>

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 
no du miegamuosius. 16 metų senumo.
BLOOR — WINDERMERE, $10,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 kam
barių per du augštus namas, dvi modernios virtuvės, dvi prausyklos, 
garažas, šoninis privatus įvažiavimas. Prašoma kaina $38,000, viena 
atvira skola lOHai metų.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

Z/T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$80.55 — KLB St. Catharines apy

linkės valdyba (ryšium su “TŽ” pa
slaugomis rengiant L. Dieną); $20: 
A. Strakauskas; rėmėjo prenumera
tas po $10: Br. Ignatavičius, P. Gul
binas, E. A. Mažeika, Kazys Ožalas, 
Iz. Valančius, Mrs. M. Uzemeck, VI. 
Mickus, kun. A. Treška, Pr. Gruns- 
kis, A. Matulionis, A. Vindašius, B. 
Sergantis; $6: J. Labuckienė, A Ma
tulionis; $5: J. A Vailokaitis; $2: K. 
Cibas, A. Seškuvienė, E. šelmienė, 
S. Jokūbaitis; $1: P. Vilutis, E. Pet
rus, J. Statkevičius, G. Kazlauskienė. 
Nuoširdus ačiū rėmėjams.

Liberalų partijos Toronto ir apy
linkės metinis suvažiavimas įvyko 
gruodžio 3 ir 4 d. Royal York vieš
butyje. Daugiausia diskusijų sukėlė 
etninio komiteto pranešimas, kuria
me paminėta, kad Ontario rinkimuo
se tautinės grupės savo balsus ati
davė už konservatorių partiją. Esą 
Kosygino ir Trudeau vizitai europie
čių grupėse sukėlė nepalankią reak
ciją. Taip pat ir komunistinio Pekin- 
go režimo pripažinimas sujaudinęs 
tuos, kurie kūrėsi Kanadoje, stengda
miesi pabėgti nuo savo kraštuose pa
tirtos priespaudos. Šio pranešimo pa
baigoje pareikšta, kad Kanados vy
riausybė niekados nepateisins Stali
no žiaurumų, tačiau komiteto nuomo
ne, reikia jieškoti kontaktų su Rytais, 
kad tuo būdu sumažėtų karo grėsmė 
ir komunistų pavergtų kraštų žmo
nės galėtų susilaukti laisvesnio bei 
geresnio gyvenimo.

Diskusijose kalbėjo ir S. Jokūbai
tis. Į diskusijas įsijungė ir naujasis 
valstybės sekretorius O’Connor. Jis 
priminė, kad liberalų vyriausybės ne
seniai priimtas daugiakultūrės Kana
dos principas yra nepaprastai svar
bus įvykis Kanados gyvenime ir šiuo 
principu vadovaujantis bus pradėta 
parama tautinėms grupėms. (Priva
čiai ministeris žadėjo atkreipti dė
mesį į reikalą efektyviau paremti et
ninę spaudą. Jam, tarp kitko, buvo 
primintas ir labai prastas pašto pa
tarnavimas, nepaisant pakeltų mokes
čių.) Iš lietuvių suvažiavime paste
bėti sekantys High Park apylinkės 
atstovai: L. švėgždaitė, A. Dūda, St 
Jokūbaitis su žmona, J. Lasys, J. Ja- 
sinevičius ir V. Aušrotas. Kor.

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.

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

Pensininkų pobūvis Įvyko 
gruodžio 1 d. Prisikėlimo par. 
Parodų salėje. Sės. Ignės vado
vaujami moksleiviai ateitininkai 
suruošė jaukų pobūvi su vaišė
mis ir menine programa. Susi
rinko apie 60 pensininku. Susė
dę prie kukliai, bet gražiai ir 
Įdomiai jaunųjų ateitininkių pa
dengtų stalų, užkandžiaudami 
klausėsi ir žiūrėjo jaunųjų 
moksleivių meninės programos" 
Kiek daug lietuvišku dainų tie 
mūsų jaunieji yra išmokę ir 
kaip gražiai dainuoja! Kur jie jų 
tiek išmoko, kur taip susidaina
vo? — Vasaros stovyklose, — 
paaiškino sės. Igne. Mergaitės, 
besisukinėdamos apie stalus, ra
gino vaišintis. Užkandus ir pasi
stiprinus, seselei Ignei akordeo
nu grojant, jaunieji šeimininkai 
pradėjo kviesti šokiui gal jau 
daug daug metų nešokušias, ne
šokusius ... Buvo šokama, eina
mi rateliai, bendros dainos ir 
pokštai. Visiems buvo linksma. 
Apie senuosius nereikia nė sa
kyti, bet ir jaunųjų akys spin
dėjo džiaugsmu. Kaikada, kaip 
matome, nėra jokios prarajos 
tarp kartų? Pensininkų sambū
rio pirm. S. Miniotienei visų 
pensininkų vardu padėkojus 
jauniesiems ateitininkams už 
retų progą taip nuotaikingai pra
leisti vakarą, pakilia nuotaika ir 
tarsi atjaunėję pensininkai skirs
tėsi namo. Z. D.

Gabrielė ir Henrikas Chvedu- 
kai lapkričio 20 d. atšventė 30 
metų vedybinę sukaktį. Ta pro
ga kun. A. Simanavičius, OFM, 
Prisikėlimo bažnyčioje atnašavo 
specialias Mišias. Solo giedojo 
sukaktuvininkų sūnus Andrius, 
konservatorijos studentas, var
gonais palydimas kun. Br. Jurk- 
šo. Jaunasis solistas jau turi ke
letą pažymėjimų už gražų daina
vimą. Vakare sukaktuvininkai 
buvo pagerbti specialiu priėmi
mu. kuriame gausūs dalyviai iš
reiškė nuoširdžius sveikinimus

SV. JONO KNYGYNE gaUma gau
ti: “Ar ta meni?” (lietuviškos leng
vos muzikos rinkinys) stereo plokš
telė. Kaina $6.—: “Aukuras” — jau
nimo ansamblis su kanklių orkestru. 
Stereo. Kaina (nupiginta) $3. J. Ti
nimo “Nuskintas žiedas”, novelės, $3, 
kiet virš. $3.50. V. CiHfino “Seimą 
tautinėje bendruomenėje — $1.50. A. 
Kairio “Ištikimoji žolė”, romanas, $4. 
A. Barono “Vėjas lekia lyguma”, ro
manas — $4. “Lietuva mano tėvų 
žemė”, albumas. III laida — $8. — 
Lietuviškos Kalėdą kortelės.

Knyga yra geriausia kalėdinė 
dovana. Įvairių leidinių tarpe 
yra torontiečių p.p. Anysu pa
rašyta knyga “žymios lietuvės 
moterys istorijoje ir padavimuo
se”. Išleido LSS Kanados rajo
nas. Ją galima gauti pas draugi
ninkus arba pačius autorius (292 
Indian Rd., Toronto 3, Ont. Tel. 
766-0654). Perkantieji knygą per 
skautus paremia skautišką veik
lą, nes autoriai duoda tam tikra 
nuošimtį pajamų platintojams.

K. B.
“Birbynės” ansamblis po il

gesnės pertraukos pradėjo šio 
sezono darbą lapkričio 26 d. re
peticija. Narių skaičius vėl pa
didėjo. Tikimasi, kad prisidės ir 
daugiau jaunimo. Kreiptis i di
rigentę A. Viskontienę.

KLB švietimo komisija yra su
sitarusi su Pedagoginiu Litua
nistikos Institutu Čikagoje, kad 
jis dirbs individualiai su jame 
užakiniu būdu studijuojančiais 
pagal jų sugebėjimus ir turimą 
laiką, o silpnai mokančius lietu
vių kalbą pirmiausiai mokys lie
tuvių kalbos. Taigi, jame _gali 
studijuoti kiekvienas ir nebaigęs 
10 skyrių šeštadieninės mokyk
los. Reikia tik paduoti KLB švie
timo komisijai prašymą, kad no
ri P. L. Institute studijuoti (adr.: 
236 Dovercourt Rd., Toronto 3, 
Ont.). Už mokslą sumoka KLB 
švietimo komisija. Mūsų jauni
mas turėtų toliau P. L. Institu
te mokytis, kad galėtų laisvai 
lietuviškai savo mintis išreikšti 
raštu ir žodžiu bei geriau pažinti 
lietuvių kultūrą.

Jonas Matulaitis, buvęs toron- 
tietis, dabar gyvenąs Los Ange
les mieste, baigia statyti 57 bu
tų pastatą su moderniausiais 
Įrengimais — baseinu, “sauna” 
pirtimis, šilimos kontrole ir t.t. 
Jo dalininkas yra Gasparas Kaz
lauskas.

L. Nevulienė, paviešėjusi pus
antrų metų pas dukrą ir žentą 
O. J. Dirmantus, išskrido i savo 
tėviškę Suvalkų lietuviškame 
trikampyje.
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AUTOMAŠINŲ PARENGIMAS ŽIEMAI, pogrindinis patik
rinimas ir sutaisymas, greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Bloor Auto rite Garage
Sev. FRANK PETIT TeL 531-1M5

Dar Uaa«aa omMM'ADAMS OAMJC 
MARUT* aeMMIa. Maria.

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

EGLINTON — DUFFERIN, S3.000 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 ŽEMĖS arti 400 greitkelio, 40 mylių nuo Toronto su mažu 
upeliu, $6.000 įmokėti, prie Innisfil Beach Rd.

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

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

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239^601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v J. iki 8 v.v.

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSENU & SON LIMITED

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 

trečiadieniais, ketvirtad., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

UTHO-MT SPUUSTUtĖ SghSg
programos

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei

Telefonas: 5 3 3-4 36 3 r«kiomin.oj
LIETUVIAI SAVININKAI > P ° u ’
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nė negalvojo kelti. Demonstra- apylinkės valdybos, praėjo labai pa-
Užsitarnavo

“NIDOS” KNYGŲ KLUBAS
Teisingai J. Lūži “T2” 43 nr. rašo 

apie “Nidos” Knygų Klubą, jo lei
džiamas vertingas knygas, reikšmin
gas literatūrines “Pradalgių” knygas. 
Prie to reikia pridėti jų leidžiamus 
kasdien nuplėšiamus lietuviškus ka
lendorius. Tai vieninteliai tokios rū
šies leidiniai lietuvių pasaulyje. Kai 
anais metais parodžiau juos iš oku
puotos Lietuvos atvykusioms lietu
viams, sutiktiems Europoje, jie ste
bėjosi, džiaugėsi tokiu gražiu užsie
nio lietuvių darbu ir sakė, okup. Lie
tuvoje panašių kasdien nuplėšiamų 
kalendorių nėra, o jei būtų, vyrautų 
komunistinė propaganda. Visų tų di
delių kultūrinių darbų siela, širdis ir 
pagrindinis kūrėjas yra rašytojas Ka
zimieras Barėnas, nepaprastai kuk
lus, tylus mūsų tautos kultūrininkas. 
Jis visus minėtus leidinius redaguo
ja, parengia spaudai. Seniai jis turė
jo būti deramai pagerbtas laisvojo 
pasaulio lietuvių, bet jie vis rūpinosi 
pūtimu mažų šapelių, kėlimu į krai
go viršūnę mažų darbelių ir mažučių 
darbuotojų, pasibaigiančių su kokio 
komiteto ar kongreso surengimu. K. 
Barėno darbai yra ir pasiliks mūsų 
tautos kultūros istorijoje šimtme
čiams.

Minėtame J. Lūžos rašinyje pasi
gedau “Nidos” knygų klubo adreso, 
per kurį galima užsisakyti visus tuos 
leidinius. Jis yra: Lithuanian House, 
1, Ladbroke Gardens, London W. 11, 
Britain. Algirdas Gustaitis

MENAS IR VAGYS
Kas sako, kad žmonės nemėgsta 

meno?! Kas sako, kad žmonėms ne
patinka dail. Dagys? Štai įrodymas, 
kad žmonės mėgsta meną ir kad 
jiems patinka torontiškio dail. Da
gio darbai: jei nepatiktų, jų ne
vogtų. Kanadoje nuo 1956 m. pa
vogta: iš Lietuvių Namų 3 (jų du 
net iš rastinės), iš liet, studentų 
patalpos 2, iš dviejų galerijų po 
vieną, nuo autoriaus namų fronto 2 
(sunkoko ąžuolo gabalai), iš vasar
namio aikštės 3. Š.m. rugsėjo 2025 
d.d. vagys ryžosi didesniam žygiui: 
perpjovė lango sietuką, jį išėmė, iš
mušė stiklą, atsidarė langą, ramiai 
sulindo į vidų, susirinko visas skulp
tūras (jų buvo septynios), susivynio
jo į lovų užtiesalus, rankšluosčius . *. 
Tai tikri meno mėgėjai, nes žino, 
kaip rūpestingai reikia apsaugoti me
no kūrinius. Pasiėmę dar kaiką, at
sidarė duris ir su sunkokais ryšu
liais (d jei buvo vienas, tai keletą 
kartų sugrįžo) laimingai išėjo. O 
būta tikrai didelių meno mėgėjų ir 
labai kultūringu vagių, nes viduje 
nieko nesugadino, nesudaužė, nesu- 
teršė — viską švariausiai paliko. Sa
vininkas jokiu būdu nemano, kad tai 
būtų buvę lietuvių žygiai. Kaimynas

“Gimtasis Kraštas" labai daug ra
šo apie svečius iš Kanados. Viename

pakeitimų. Pasak opozicijos va-

M

geriausi kolchozininkai

Mergaitė ir telefonas

lankymą tėviškėje, kurios nematė 44 
metus. Rado jis tėvų namus, bet ne
rado namiškių — vaišino jį ne gimi
nės. Šimonyse J. Petrulis rado pa
minklinę lentą su užrašu: “Šiuose na
muose 1949 metais gegužės 1 d. nuo

mą dabartinėje jo formoje ga
lėtų suprasti tik kvalifikuoti pa
jamų mokesčių specialistai.

Užšįpa-

niekšiškos rankos žuvo 16 žmonių.” 
Nuotraukoje matyti J. Petrulis ir A. 
Kručienė-Kelmaitė. Taip, mielas Jo
nai, Tu tik dabar apsiašarojai, o aš 
verkiau tada, kai Lietuva degė, kai 
bolševikai žudė mūsų žmones Rainių 
miške, kai nekaltų žmonių kraujas 
tekėjo Pravieniškėse ir daugelyje ki
tų vietų. Daug daugiau žmonių buvo 
bolševikų sunaikinta nei Šimonyse. 
Mielas Jonai, ar pagalvojai, iš kur tas 
kerštas, kas pirmas pradėjo žudyti 
Lietuvoje? Aš verkiau 1940 m. ir 
šiandien verkiu, nes nežinau nei kur 
kapai geriausių draugų. J. Petrulis 
nori dar kartą aplankyti Lietuvą. Rei
kia tikėtis kad jis plačiau praregės. 
Gerai,'kad jis aplankė savo artimųjų 
kapus. Kas iš tų svečių, kurie tik 
Vilniuje prasitrina ir nepamato kraš
to gyvenimo. Tegu jie nuvažiuoja į 
kolchozus ir pamato, kaip gyvena 
kiaulių šėrėjos ir kiti kolchozininkai. 
Ar žino pvz. Amerikos svečiai, kad 
dabar Lietuvoje sekmadieniais į tur
gų paršelis pėsčias turi keliauti? Se
niau reikėjo tam tikros dėžės ir veži
mo, o dabar kolchozininkas pririša 
virvę už užpakalinės kojos ir varo 
į Minsko ar Kauno turgų. Daug gali
ma būtų papasakoti panašių dalykų, 
bet tegu svečiai patys nuvažiuoja ir 
pamato.

cialistai, prieš 80 parlamen-

bus balsuojama už įstatymo pri
ėmimą, nors parlamentas jo nė-

Naujasis įstatymas padidins pa
jamų mokesčio neapmokestina
mą sumą iki $1.500 viengun
giam ir iki $2.850 dviejų asme
nų šeimai, kai žmona nedirba. 
Spėjama, jog reformuotas įsta
tymas nuo pajamų mokesčio at
leis apie 1.000.000 kanadiečių, o 
4.000.000 kanadiečių pajamų 
mokestis bus nežymiai sumažin-

A. Kosyginui viešint Toronte, 
spalio 25 d. raitoji policija 
prie Ontario Science Centre pa
stato įsiveržė į demonstrantu ei
les. Nuo arklių kanopų ir poli
cininkų rimbų nukentėjo ne tik 
vyrai, bet ir moterys su vaikais. 
Pagrindinį šios "kavalerijos” 
puolimo svori teko patirti ukrai
niečiams, kurių atstovai policiją 
apkaltino bereikalingu brutalu
mu. Metropolinio Toronto polici
jos superintendentas V. Telford,

syginui. Ontario ministerių ka- mią paskaitą skaitė J. Kručas. Me- 
buvo nutarta ntaę dalį atliko Sudburio lietuvių 

ištirti specialio- jaunimas, sumaniai vadovaujamas 
je komisijoje, kuriai vadovaus gimnazijos mokytojos uoliosios Silvi- 
teisėjas A. Vannini iš Sault Ste. jos Martinkutės, kuri paruošė visą 
Marie. ŠiŪO atveju bene dau- meninę programą. Tautinių šokių 
giausia tiesos turi "The Toron
to Sun” vedamasis, pritaręs spe- šokius. Akordeonu palydėjo A Ga- 
cialios komisijos sudarymui ir tautis. Deklamavo T. stepšytė ir P. 
pataręs premjerui P. E. Tru- Tolvaišą. Įspūdingas buvo Simui Ku

dirkai pagerbti montažas. S. Martin- 
kutei Z. Gurklytė įteikė gražių rau
donų rožių puokštę kaip padėkos 
ženklą su viltimi, kad Silvija pasilik
tų mūsų tarpe ir sutarčiai su gimna
zija pasibaigus, nes ji mūsų koloni
joj yra labai aktyvi ir kelia lietuvių 
vardą, gražiai reikšdamasi vietinėje 
anglų spaudoje. Jos dėka turėjom vi
są dienraščio puslapį su nuotrauko
mis ir informacija apie lietuvių tau
tinius šokius. Programa buvo užbaig
ta audringomis katutėmis. Minėjime 
dalyvavo ir nemažai kitataučių. Jų 
tarpe buvo miesto burmistras Giusep
pe Fabbro su Ponia. Jis savo kalboje 
pasidžiaugė programa, drąsino lietu
vius ir toliau puoselėti savo tautinę 
kultūrą bei ja praturtinti ir Kanadą. 
Šokiams grojo geras orkestras, vei
kė bufetas ir loterija. Sekančią dieną 
atlaikytos pamaldos su “Libera” už 
karius ir partizanus. Pamaldas užpra
šė LB Sudburio apylinkės valdyba.

JUSTAS STANKUS atšventė savo 
gimtadienį drauge su metiniu tradici
niu kunigo apsilankymu ir buvo ap
dovanotas vertingomis dovanomis. 
Pokylyje dalyvavo artimiausieji šei
mos draugai — S. Martinkutė su sa
vo mamyte, pirm. J. Bataitis ir kt. 
Lietuviškoje šeimos nuotaikoje auga 
4 dukros. Ją lanko ir “TŽ”.

bineto

usite-

grupė “Ramunėlė” atliko 4 tautinius

. ... . ___ ___ ___ _ paklausė:
nei. Ji gauna Lenino raštus, — — Paprastai tau trunka dvi
paskelbė pirmininkas. valandas. Kas nutiko, kad šį

— Taip tai raganai ir reikėjo! kartą truko tik pusę valandos?
— atsiliepė viena iškilmės da- — Klaidingas numeris, — at- 
lyvių.

deau tokius svečius, kaip A. Ko
syginas ir Tito, priimti tik Ota
voje, nes jų lankymasis kituose 
Kanados miestuose sukelia be
reikalingą įtampą. Laikraštis pa-

monstracijų prieš A. Kosyginą 
dalyvių yra asmeniškai patyrę 
Sovietų Sąjungos žiaurumus ar 
turi nukentėjusių giminių.

Ontario susisiekimo ministeri
ja 1973 m. įves penkerius metus 
galiosiančias automobilių regist
racijos plokštes. Automobilių sa
vininkams tada nereikės keisti 
plokščių, bet pakaks kasmet nu
sipirkti specialią prielipą, kurią 
bus galima gauti paštu, išven
giant ilgų eilių automobilių re
gistracijos įstaigose. Penkerių 
metų registracijos plokštė nuo 
rūdžių bus apsaugota specialiais 
chemikalais. Baltame fone ji tu
rės tris mėlynas raides ir tris 
skaitlines. Kaip ir lig šiol, plokš
tes gamins Millbrooko kalėji
mas. Vienos plokštės savikaina 
tėra $0.23. Už ją astuonių cilind
rų automobilio savininkui reikia 
mokėti $35, šešių cilindrų — 
$27.50, keturių cilindrų — $20. 
Gautas. pelnas yra naudojamas 
keliams taisyti bei naujiems ke
liams pravesti.

-r- Parodyk man amerikietį, 
kuris gali gerti kiek nori, lošti 
kiek nori ir negrįžti namo kol 
nori, aš tau parodysiu viengungį.

Kuris pasikeitė?
— Vyreli, netikėjau, kad 

penkių stikliukų žmogus 
taip pasikeisti.

— Bet aš juk išgėriau 
vieną.

— O, atsiprašau, tai aš išgė
riau penkis...

Nelaimė
Vienas žmogelis gatvėje suti

ko seną bičiulį ir atvėrė savo 
širdį:

— Žmona mane pametė ir iš
ėjo iš namų... Ar gali būti blo
giau?

— Gali! Kai ji sugrįš...

nuo 
gali

tik

Niksonas ir Brežnevas
Sako Brežnevas Niksonui:
— Sapnavau, kad vaikštau po 

Vašingtoną. Ant Baltųjų Rūmų 
plevėsuoja raudona vėliava su 
kūju ir pjautuvu bei užrašu: “Vi
sų šalių proletarai, vienykitės!”

— Sapnavau ir aš, — sako 
Niksonas. — Vaikštau po Mask
vą ir matau raudoną vėliavą ant 
Kremliaus...

— O kaip gi kitaip gali būti, 
— įsiterpia Brežnevas.

— Yra ir kūjis su pjautu
vu...

— Žinoma,. žinoma, — neiš
kenčia nepridėjęs Brežnevas.

— Yra ir užrašas, tik negalė
jau perskaityti, nes buvo kinie
čių raidėmis...

• Piktadariui, kuris sakė “ne
žinojau, kad tai tavo”, Demoste- 
nas tarė: “Bet žinojai, kad ne 
tavo!”SL Catharines, Ont

KALĖDŲ EGLUTĘ vaikams ruošia 
vietinė Bendruomenė gruodžio 19 d., 
4 v. p. p., Tėvų pranciškonų patalpo
se, 75 Rolls Avė. Kalėdų senelis ap
dovanos vaikučius kalėdinėm dova
nom ir lauks jų pasirodymo pagal su
gebėjimus. Apylinkės valdyba kvie
čia dalyvauti visus tėvus su vaikais.

Kor.
278 SLA KUOPA šaukia visuotinį 

narių susirinkimą gruodžio 19 d., 3 v. 
p. p., 7 Southwood Drive, St. Cathari
nes, Ont Dienotvarkėje: 1. kandidatų 
nominacija į SLA vykdomąją tarybą, 
2. SLA narių vajaus reikalai, 3. N. 
Metų sutikimas, 4. klausimai ir suma
nymai. Po susirinkimo — šeimyniš
ka kavutė.

Kuopos valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus narius susirinkime dalyvauti. 
Taip pat kviečiame visus tautiečius,
kurie norėtų įsirašyti į SLA. Valdyba jfe

BRIGHTON KINO TEATRE, 
127 Roncesvalles Avė., 

Toronto, teL 532-2710
Du spalvoti filmai: 
GRUODŽIO 9 — 14

On a Clear Day 
su Barbara Streisand 

nuostabaus grožio kūrinys
H. Viluckis

su Boris Karloff

ASTRO
Telefonas 766-1118

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė 126 Ocean Dr

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 • 7994

► 

►

vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaiką nuotraukos 

Portretai ir Irt.

769-4612
2231 Bloor Street W.

• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitas reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

TRŪKSTA PAMALDŲ
“TŽ” buvo rašyta apie kun. B. Liu- 

bino 25 m. kunigystės sukaktį, bet 
niekur nerašoma kur yra jo bažnyčia, 
kada buvo kviesti tikintieji į pamal
das. Vokietija yra tikinčiųjų kraštas, 
visur pilna katalikų bažnyčių, bet 
rasti lietuviškas pamaldas toliau nuo 
centrų gyvenantiems nelengva. O 
būtų gera bent kartą į metus išgirsti 
lietuvišką pomokslą ir Mišias. Įvai
riose vietose skelbiamos pamaldos 
užsieniečiams jų kalbomis, bet nema
tyti lietuvių kalbos.

H. Viluckis

Pajieškojimai
Prašoma atsiliepti Gabriunė Kuli- 

kauskienė-Petravičiūtė, kilusi iš Kal
tinėnų miestelio, Tauragės apskrities. 
Jieško jaunystės draugė. Rašyti: Ma
rija Sturonfenė-Greičiūtė< 2210 Echo 
Park Ave., Los Angeles 26, Califor
nia, USA.

Namų tel. 277 - 0814

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

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

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

LIETUVIŲ D |.; p nnrlinrf 480 RONCESVALLES AVĖ.,
ĮSTAIGA oaitlC exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

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. Užbalis

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

.Darbas sąžiningas ir garantuotas 
1 Jetnvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 
- BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

tę suvertė demonstrantams, ban
džiusiems kelti riaušes. Pastarie
ji skundais užvertė Ontario tei
singumo ministerį A. Lawrence. 
Jų teigimu, niekas jokių riaušių

ČIKAGOS LIETUVIŲ HORIZONTE
v Atkelta iš 3-čio psU 

festivalio metu atrodė, neišsigąs ir 
III teatru festivalio.

KUNIGŲ TEISMAI SPAUDOJE
Tuo metu, kai vyko II teatrų festi

valis, amerikiečių dienraščiai didelė
mis antraštėmis skelbė žinią apie ku
nigo Zdebskio ir kun. Bubnio teis
mus Lietuvoje, smulkiai aprašydami, 
kaip žiauriai buvo sumuštas kun. 
Zdebskis, kaip tikintieji, lapkričio 11 
d. Kaune vykstant teismui, surengė 
net viešą demonstraciją. Antraštėse 
stipriausiai pabrėžiamas faktas, kad 
kunigai nuteisti už tai, jog bažnyčio
je tikrino vaikus, tėvų paruoštus pir
majai Komunijai. Pagal J. Rugienio 
potvarkį, Lietuvos kunigams tai da
ryti leidžiama. Deja, kaikuriose vie
tinėse kompartijose yra nemažai pa
taikūnų, norinčių padaryti karjerą ir 
keliaklupsčiais pataikaujančių Mask
vai. Dėlto net savųjų rankomis žiau
riai sumušami ir teisiami aktyvesni 
kunigai. Mus stiprina žinia, kad tai, 
kas daroma Lietuvoje, greit išeina į

viešumą laisvajame Vakaru pasauly
je Sov. Sąjungos pogrindžio spaudos 
dėka. Jos informacijas su dideliu dė
mesiu ėmė sekti didžiosios Amerikos 
bei pasaulio žinių agentūros, o taip 
pat ir žymiausi dienraščiai. Kartais 
keista, kad lietuvių pataikūnų oku
pantų žiaurumus iškelia pačios Rusi
jos pogrindžio spauda.

MUSSOLINI KOPLYČIOJE
“Chicago Sun-Times” lapkr. 2S d. 

laidose įdėjo dvi nuotraukas, kur 
kun. V. Parulis, MIC, Hinsdale, HL, 
surado seminarijos sienoje esančiame 
bronziniame “Paskutinės vakarienės” 
reljefe Mussolinio bruožus. Pasirodo, 
kad sicilietis skulptorius, anais lai
kais neapkęsdamas Italijos diktato
riaus, jį atvaizdavo kaip Judą. Vėliau 
kūrinys pasiekė Ameriką ir rado vie
tą lietuvių-marijonų vienuolyne Hins
dale, kur per ilgus metus buvo ku
nigų seminarija, supama Čikagos lie
tuvių labai mėgstamų plačių sodų. 
Amerikiečių dienraštis šį įvykį iškėlė 
kaip retą sensaciją.

GRUODŽIO 16 — 23 
dvi jaudinančios istorinės dramos: 

Į "WE'LL BURY YOU" — 
praėjusios kūjo ir pjautuvo die

nos, priedo: "HITLERIO 
PASKUTINĖS 10 DIENŲ". 

[ Nepraleiskite pamatyti šiuos 
įdomius filmus

2198 Bloor St. West
Toronto 9, Ontario
Pigios kelionės po visq 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

Dar nevėlu užsisakyti ir praleisti

ATOSTOGAS SAULĖTOJ FLORIDOJ

ant smėlėto Atlanto kranto lietuviškoj aplinkoj
Rašykit

NORWYN Apts
MIAMI BEACH, FLA. 33139, USA. Tel. 672-4903

A. LIŪ DŽIUS, B
421 Roncesvalles Avė

(Toronto
II

Telefonai:

Dominion Bank 
augštas)
Įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

DR. V. J. MEILUVIEN6 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELL1S AVĖ 

(prie Queenswiy} 
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

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

MEDUS

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

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

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

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

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.0 
Wiktoria BUKOWSKA, ILO. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vaL ryto iki 6.30 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, 
sau iširusius galus ir pradegta 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.



TOROftfT©* naraniios ’ salėie. ^Programa at-
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Šį sekmadienį — liet kat. mo

terų draugijos šventė. 11 v. draugi
jos narės su vėliava organizuotai da
lyvauja pamaldose; po jų par. salėje 
įvyks draugijos narių su jų šeimomis

Gustainienė, KLKM Draugijos centro

— šį trečiadienį, gruodžio 8, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo šventėje, 
pamaldos vakare 7.30 v.

— Prašoma pranešti ligonius, kad 
juos prieš Kalėdas galėtų aplankyti 
kunigai.

— Kalėdinės plotkelės šį sekmadie
nį gaunamos par. salėje po kiekvienų 
pamaldų.

— Šį sekmadienį KLB Toronto 
apylinkės valdyba renka solidarumo 
įnašus.

— Pamaldos: šį šeštadienį 8 v.r. 
už a.a. Fortūnatą Ašoklį, 9 vx. už 
a.a. Salomėją Kazokienę. Sekmadienį: 
10 v. už a.a. Joną Paurį, 11 v. už a.a. 
Kazimierą Ašoklį ir 12 v. už a.a. Jo^ 
ną Girčį ir a. a. Antaną Janušį.

— Kalėdų švenčių proga, gruo
džio 19, sekmadienį, 3 v.p.p., įvyks 
specialios pamaldos Stayner, Ont, 
apylinkėje gyvenantiems lietuviams.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sį antradienį, 8 v.v., tarybos 

posėdis — 632 Tedwyn Dr., Missis
sauga.

— Ketvirtadienį, 8 v. v., jaunimo 
pamaldų planavimo komiteto posėdis 
bažnyčioje, šis posėdis atkeliamas 
iš penktadienio į ketvirtadienį, nes 
paaiškėjo, kad daugeliui penktadie
nis nepatogi-diena.

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

— Sekmadienį pamaldos 9.30 vx., 
kuriose bus dalinama šv. Komunija.

— Gruodžio 19 d., 1.30 v.p.p., įvyks 
jaunimo pamaldos bei Kalėdų eglutė. 
Visi parapijiečiai pamaldų aukų rin
kimo metu skatinami grąžinti Bend
ruomenei skirtus vokelius su solida
rumo įnašais.

— Prieš ir po pamaldų kas sekma
dienį p. Kostas Kregždė platina lie
tuviškas knygas.

— Nuoširdžiai dėkojame visiems 
parapijiečiams, kurie š.m. finansinio 
vajaus proga ne tik priėmė į savo 
butus, bet ir gausiai pavaišino susi
rinkusius par. rėmėjus būrelių suei
gose. Taip pat dėkojame visiems, ku
rie rado laiko atsilankyti, ypač ta
rybos nariams, kurie paaiškino suei
gose 1972 m. finansinę sąmatą. Kurie 
negalėjo sueigose dalyvauti, prašomi 
po pamaldų pasiimti iš mūsų finansi
nio sekretoriaus Petro Šturmo 1972 
m. pasižadėjimų korteles.

— . taisykite Viešpaties kelią. 
Štai Viešpats Dievas ateina su stip
rybe” (Ješajo 40:3,10).

PRIVAČIAI PARDUODAMAS 

tis (bungalow) Delhi, Ont Telefonai 
Delhi 582-0458, Toronte 249-2067.

ŠOKIŲ MUZIKA įvairaus 
dydžio parengimams salėse bei priva
čiuose butuose. “Amplifier’' stipraus 
pajėgumo garsiakalbinė muzika su 
mikrofonais. 290 Sorauren Avė., 
Toronto 3, Ontario. TeL LE 4-6803. 
J. Adomaitis.

DĖMESIO NORINTIEMS gerai in
vestuoti pinigus! Parduodamas mo
telis iš 15 apartamentinių vienetu. 
Įmokėti $75.000.00. Slidtaėtojai kas 
metai išnuomoja 5 mėnesiams ir iš 
anksto apmoka. Vasarą nuomojami 
savaitėmis kaip vasarnamiai. Kaina 
ne perbrangL Gera investacija. 
Smulkesniu informacijų kreiptis į 
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.

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

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

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujas įrengimas. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, darų, faneros. 
Tel 533-5116. KAZYS CIBAS.

Prisikėlimo par. žinios
— Minis a. a. Liudvikai Matu- 

kienei, velionės vyrą dr. A. Matuką, 
dukrą R. Taunienę, sūnus Antaną ir 
Liudą bei jų šeimas ir visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

— Mišios: trečiad., 7.30 v. — už 
a.a. Šimkų šeimos mirusius, užpr. B. 
Zubrickienės; 8 v. — už a.a. O. Raš- 
kauskienę, užpr. P. L. Murauskų; ket
virtai, 7.30 v. — už a.a. Benedikto 
vėlę, užpr. B. Zubrickienės; 8 v. — 
už a.a. O. Raškauskienę, užpr. KLK 
Moterų Dr-jos Pr. p. sk. ir už a.a. J. 
Baltakį, užpr. N. Baltakienės; penk
tad,. 7.30 v. — už a.a. Myk. ir Algr. 
vėles, užpr. V. V. Petrauskų; 8 v. — 
už šeimos mirusius, užpr. V. Pranc- 
kevičiaus ir už a.a. Rozalijos vėlę, 
užpr. S. Martinaitienės; 8.20 v. — 
už a.a. B. Stonkienę, užpr. V. Kesiū- 
nienės; šeštad., 8 v. — už a.a. S. Nor
vaišą, užpr. L. E. Norvaišų; 8.30 v.
— už a.a. K. Judvytį, užpr. S. Mar
tinaitienės; 9 v. — už a.a. A. Aukš
takalnį, užpr. U. Petkūnienės; 9.20 v.
— už a.a. P. Dailidienę, užpr. V. Dai
lidės; sekmad., 8 v. — už a.a. Um- 
rasų šeimos mirusius, užpr. P. E. 
Spilčakų šeimos; 10 v. — už a.a. 
O. Raškauskienę, užpr. J. J. Šarūnų; 
11.15 v. —už a.a. M. štuikienę, užpr. 
A. štuikio; 12.15 v. — už a.a. P. Ma- 
čiulaitį, užpr. Prisik. par. sporto klu
bo “Aušra”.

— KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
skyrius šventę paminėjo pr. sekma
dienį specialiomis Mišiomis ir agape, 
kurios metu kalbėjo sės. Dalia ir T. 
Placidas.

— šį sekmadienį bažnyčioje per 
visas Mišias surenkami vokeliai su 
Bendruomenės solidarumo įnašu.

— Praėjusią savaitę parapijoje lan
kėsi liet, pranciškonų provincijolas 
Tėv. J. Gailiušis, OFM. Tėv. Placi
das yra išvykęs į Kennebunkportą, 
o Tėv. Augustinas — į Ročesterį, 
N.Y., talkinti liet, parapijoje; abu 
grįš šios savaitės pabaigoje.

— Nuoširdi padėka klebonui kun. 
dr. J. Gutauskui už gražiai pravestas 
uždaras savaitgalio rekolekcijas vy
rams ir jaunimui. Taip pat nuošir
dus ačiū už didelę talką rekolekcijų 
metu sės. Ignei ir V. Kolyčiui.

— Dėkojame par. tarybos ekonom. 
sekcijai, gausiems talkininkams-ėms 
ir vyriausiai organizatorei J. Vinge- 
lienei už sėkmingą dėvėtų drabužių 
išpardavimą. Gauta per $400 pelno. 
Didelis ačiū moksl. ateitininkams už 
mūsų pensininkams paruoštas sko
ningas vaišes ir nuotaikingą pro
gramą.

— Specialios Mišios jaunimui, ka
vutė ir religinis pašnekesys — šį 
sekmadienį, 10 v.r., Parodų salėje. 
Studentai, gimnazistai ir kiti prašo
mi gausiai dalyvauti.

— Suaugusių religinis kursas — 
šį trečiadienį, gruodžio 8 d., 7.30 v.v. 
Parodų salėje.

— Pirmos Komunijos ir katecheti
nės pamokos — sekmadienį po 10 v. 
Mišių L. V. Namuose.

— Katalikų Vyrų Draugijos visuo
tinis susirinkimas — gruodžio 19 d., 
po Sumos.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.; jaunimo — 
sekmadienį, 12 v. muzikos studijoje.

— Lankomos šeimos anksčiau 
skelbtose, bet dar nelankytose gat
vėse.

—Pakrikštytas Eugenijaus ir Da
nutės Blyškių sūnus Paulius Dovy
das.

— Sekmadieniais kalėdinių plotke- 
lių galima gauti prie įėjimo į baž
nyčią, o šiokiadieniais — par. rašti
nėje.

— Stalų rezervacijos ir bilietai į 
N. Metų sutikimą par. auditorijoje 
gaunami pas V. Tasecką tel. 535- 
6659. Rengia par. tarybos jaunimo 
sekcija. Pelnas skiriamas Wasagos 
stovyklavietei.

Skambinti 5. Dargiu! 231-6226 
dėl šios savaitės ypatingo pirkinio: 
10 KAMBARIŲ atskiros narnos 
Stoyneryje. Galima padaryti dup
leksą: dvi prausyklos. Sklypas 80'x 
220' ir galimo per pusę padalyti. 
Prašo tik $15.000.
Skambinti F. Barauskui 231-6226 
dėl šio ypatingo pirkinio:
100 AKRŲ ŽEMĖS su dviem ke
liais iš abiejų golų. Teka gražus 
upelis. Arti didelio valdiško miš
ko - parko. Puikus pirkinys me
džiotojui už $17.000.

frank Barauskas
1 U REALTOR

3828 Bloor St. W., Islington

231-6226 231-2661

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety 
L y $ o s ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius Ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.

TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Toronto Maironio šeštadieni- 

rių mokiniai. Tarp dainų bus 
įpinti eilėraščiai, kalėdinis sce
nos vaizdelis ir tautiniai šokiai. 
Atvyks ir Kalėdų senelis. Po 
programos tėvų komitetas visus 
jaunuosius dalyvius pavaišins. 
Visi Toronto ir apylinkių lietu
viukai maloniai kviečiami daly
vauti.

Bendras Kūčias numato su
rengti KLB Toronto apylinkės 
valdyba, jeigu susidarys pakan
kamas dalyvių skaičius. Regist
ruotis iki gruodžio 12 d., 10 v.v., 
telefonu 533-9030. Skambinti 
nuo 1 iki 4 v.p.p.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos susirinkimas — šį sekma
dienį, gruodžio 12 d., 1.30 v.p.p., 
salėje virš “TŽ”. Visi nariai pra
šomi dalyvauti. Valdyba

Kalėdiniai sveikinimai paski
rų asmenų, organizacijų, institu
cijų, verslo firmų bus atspaus
dinti kalėdiniame “TŽ” numery
je. Sveikinimai priimami “TŽ” 
administracijoj iki gruodžio 14.

Specialus Kalėdų švenčių pro
ga Edmund Burke Draugijos su
sirinkimas įvyks gruodžio 15, 
trečiadienį, 8 v.v., Latvių Na
muose, 491 College St. Valdyba 
visus kviečia dalyvauti.

Lietuvių Namų valdyba ren
gia N. Metų sutikimo balių nau
juose Lietuvių Namuose, 1573 
Bloor St. W., gruodžio 31 d. Pra
džia — 8 v.v., pabaiga — 2 v.r.

Ontario provincijos sekreto
riaus ir pilietybės departamen
tas nuo s.m. gruodžio 1 d. per
sikėlė į naujas patalpas Bay- 
Wellesley St., Hearst Block, III 
augštą. Tai naujas Ontario vy
riausybės pastatas. Jame bus su
telktos visos prov. sekretoriaus 
ir pilietybės skyriaus įstaigos, jų 
tarpe vertimų bei informacijos' 
Vertimų Įstaigos telefonas 365- 
2891, informacijos 365-7825. 
Imigrantų dokumentų vertimai 
daromi nemokamai.

VLIKo seime, kuris įvyko 
gruodžio 4-5 d. d. Detroite, iš 
Kanados dalyvavo: Tautos Fon
do atstovas Kanadai St. Banelis, 
KLB vicepirm. J. R. Simanavi
čius ir kaip LAS atstovas — St. 
Jakubickas. Reportažas apie sei
mą — kitame “TŽ” nr.

Hamiltono mėgėjų teatras 
“Aukuras” gruodžio 4 d. Prisi
kėlimo salėje suvaidino J. Jan
kaus 3 v. dramą “Audronė”. 
Vaidyba buvo gera, dekoracijos 
žavios. Aktoriai susilaukė gausių 
katučių ir šilto padėkos žodžio 
iš spektaklio rengėjo J. R. Sima
navičiaus. Režisorė E. Dauguvie
tytė dėkojo žiūrovams, kurių bu
vo apie 250, ir kvietė rem
ti lietuviškų teatrų pastangas. 
“Aukurui”, sulauksiam 20 me
tų sukakties, sugiedota “Ilgiau
sių metų”. Platesnis vaidinimo 
įvertinimas vėliau.

Dail. Vikt Bričkus, gimnazi
jos mokytojas, pb 10 metų darbo 
gavo vienerius metus atostogų ir 
išvyko Meksikon, kur studijuoja 
grafiką, meno istoriją, ispanų 
kalbą bei istoriją magistro laips
niui gauti. Į Torontą grįžti ke
tina 1972 m. rugppjūčio mėne
sį ir surengti savo dailės darbų 
parodą. V. Bričkus yra “TŽ” 
bendradarbis, talkinąs iliustra
cijomis ir straipsniais.

L. K. Kūrėjų-Savanorių S-gos 
Karin. Juozapavičiaus 

Toronto skyrius

Nuoširdus ačiū dr. A. Pacevi- 
čiui už greitą pagalbą ir lanky
mą ligoninėje; dr. A. Henry už 
operaciją ir lankymą; visiems už 
lankymą, dovanas ir gėles.

Ida Andžiulienė

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

• G A M I N A M E • 
geros rūšies šviežias 
LIETUVIŠKAS DEŠRAS. 
Prašome užsisakyti iš anksto 
pas krautuvės savinioką 
FRANK SOD ONĮ 

tel. 783-1343.
Adresas: 1552 Bathurst St, 

Toronto 10, Ont.

PASIRŪPINKITE, kad netrūktų artėjančioms šventėms mūsų specialiai pagaminto 
RŪKYTO KUMPIO. Kviečiame gerb. klientus užsisakyti iš anksto.

Turėsime žęsų, kalakutų, ančių, paršiukų, įvairios 
savo gamykloje rūkytos dešros bei mėsos.

Taipgi turime Viskonto gamintų lietuviškų sūrių, rūkytų ungurių, rūkytos kalakutie
nos, importuotų skanėstų, tikro bičių medaus ir 1.1. \
Kviečiame tautiečius nedelsiant pasinaudoti!

PARKSIDE SISLt
335 RONCESVALLES AVĖ.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 1230 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos.

1 iki 8 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus Ilguosius savaitgalius.

V. Petrulis, kun. J. Staškevičius,

Inž. Eugenijus čuplinskas, 
naujasis Kanados Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, gi
mė 1928 m. Lietuvoje, savanorio 

tarp KLB v-bos ir kultūros ko- becke, Vokietijoj. Inžinerijos 
misijos). Pirmasis komisijos po- studijas pradėjo Pabaltijo uni- 
sėdis įvyko lapkričio 23 d. p. -----—’— ”
Liačų bute. Nutarta, reikalui 
esant, padidinti kultūros komi
sijos narių skaičių ir pajieškoti 
ryšininkų įvairiose apylinkėse, 
kurie sutiktų atlikti tam tikrus 
uždavinius. Nutarta susisiekti su 
ryšininkais Otavoje — dr. M. 
Ramūniene valstybinės bibliote
kos reikalais ir inž. J. V. Daniu 
muzėjaus reikalais. Kaip ir pra
eityje, iš jų tikimasi svarbaus 
Įnašo. Posėdyje iškilo ir mūsų 
chorų bei tautinių šokių grupių 
veiklos klausimas. Nutarta jie£ 
koti galimybių steigti vietiniuo
se muzėjuose lietuvių skyrius. 
Ryšium su kultūrinių lobių iš
laikymu nutarta j ieškoti mece
natų bei tęsti loteriją. KLB ry
šininkas pranešė, kad baltiečių 
studijų dienų rengėjai nusiskun
dė lietuvių neaktyvumu, nedaly
vavimu rengėjų komitete ir jo 
komisijose. Minėtos studijų die
nos įvyks Toronto un-te 1972 m. 
gegužės 11-14 d.d. Į bendrąjį 
baltiečių komitetą sutiko įeiti 
archit. A. Banelis, į parodos ko
misiją — p. Mockuvienė-Jurgu- 
lytė ir archit. V. Petrulis. Lie
tuvių atstovų dar trūksta šiose 
komisijose — finansų, registra
cijos, informacijos ir vietinių ei
namųjų reikalų. Sekantis KLB 
kultūros komisijos posėdis įvyks 
sausio 12 d., 7.30 v.v., p. Sun- 
gailų namuose, 109 Parkway, 
Toronto 18, Ont.

Savanorių šalpa ir lėšos. To
ronte veikiantis L. K. Kūrėjų- 
Savanorių skyrius dėkingas 
gerb. lietuviškų parapijų klebo
nam, leidusiem per Lietuvos ka
riuomenės minėjimą savo bažny
čiose daryti rinkliavas laisvės 
kovų invalidam ir sergantiem 
vietos skyriaus nariam sušelp
ti. Šiais metais ta rinkliava davė 
gražių vaisių. Kūrėjai-savanoriai 
dėkingi aukotojams. — Gal kai- 
kam, o taip pat ir aukotojam, 
bus Įdomu žinoti, kur tos su
rinktos aukos padedamos. Di
džiausioji suma — $3,113 iki 
šiol per Vokietijoje esantį k.-sa- 
vanorių skyrių nusiųsta ten pasi- 
likusiem laisvės kovų invali
dam sušelpti; $1,113 paskirta li
gų paliestiem skyriaus nariam; 
$532 — lietuviškiem visuomeni
niam reikalam. Taigi, per sky
riaus 17 metų veiklą minėtiem 
tikslam iš viso išleista $4,836. — 
Eilę metų skyrius rengdavo me
tinius viešus pobūvius, kurie vi
suomenės buvo gausiai lankomi 
ir duodavo gražaus pelno. Tuo 
būdu sutaupyta tam tikra suma 
atsargai. Skyriaus narius metų 
naštai slegiant ir atsidūrus sun
kioje ligoje, gali kiekvienam pri
reikti, o iš dalies ir dabar jau 
reikia, didesnės materialinės pa
ramos. Dėl fizinių priežasčių 
anksčiau rengtų viešų pobūvių 
atsisakyta. — Iš pradžioje bu
vusių skyriuje 30 narių šiuo 
metu beliko 19 ir jų amžiaus vi
durkis jau peršoko 70 metų. Tu
rime vilčių, kad lietuviškoji vi
suomenė, reikalui esant, ir atei
tyje parems mūsų pastangas sa
višalpos užsimojimuose ir veik-

versitete Pinneberge, Vokieti
joj, baigė 1952 m. Toronto un-te 
ir gavo mechanikos inžinieriaus 
diplomą. 1953 m. gavo mechani
nės inžinerijos magistro laipsnį 
ir dirba savo specialybėje To
ronte. Lietuviškoje veikloje reiš
kiasi nuo studentavimo laikų, 
kurį laiką buvo Kanados Lietu
vių Studentų Sąjungos pirminin
ku. Nuo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Įsisteigimo reiš
kiasi jos veikloje kaip krašto ta
rybos ir valdybos narys. Kurį 
laiką buvo KLB Toronto apylin
kės tarybos nariu. Pirmojoj Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyboj buvo iždininku. Daly
vauja Toronto Lietuvių Akade
mikų Draugijos veikloje.

Rimantas Petrauskas, toron- 
tietis, studijuoja psichologiją 
Windsoro universitete. Jau yra 
gavęs bakalauro laipsnį ir ruo
šiasi magistro laipsniui. Domisi 
lietuviška spauda —skaito“TŽ”.

Albinai Kazlauskienei - Besąs- 
parytei Humber Memorial ligo
ninėje Westone padaryta galvos 
operacija.

Dail. J. Račkus, Picture Loan 
Gallery direktorius, šiais metais 

džiuose bei susirinkimuose jis 
kelia daugiakultūriškumo klau
simą.

“T. Žiburių spaudos baliaus 
loterijai jau yra gautos šios do
vanos: dail. Dagio skulptūra, 
dail. V. Pazukaitės paveikslas, 
dail. Pr. Baltuonio medžio šak
nų skulptūra, dail. J. Račkaus 
paveikslas, dail. L. Urbono pa
veikslas. Vikt. Petraitis paauko
jo loterijai prenumeratą — $7.

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
savo bičiuliams aukojo “T. žibu
riams” paremti: V. A. Kulniai 
$10, J. Barzdaitienė $5. Kalė
dinę dovaną $10 atsiuntė E. Gi- 
bisienė iš Čikagos. Adelė Šimke- 
vičienė vietoj kalėdinių sveiki
nimų atsiuntė $5 “TŽ” ir atski
rą auką N. Pr. Marijos seserims; 
visiems linki linksmų Kalėdų.

Salezietis kun. P. Urbaitis, 
buvę 20 metų misijonierium Ki
nijoj ir ilgokai sėdėjęs komunis
tų kalėjime, lanko Š. Amerikos 
lietuvių kolonijas ir telkia lėšas 
naujai įsteigtam lietuvių salezie
čių centrui Italijoj prie Romos. 
Jų* centras pavadintas Vytėnais. 
Lankydamasis Toronte, kun. P. 
Urbaitis surinko pradinę sumą 
lėšų, už kurias galės būti įreng
tas kambarys jaunimo bendra
butyje Vytėnuose Toronto lietu
vių aukotojų vardu. JAV-se sale
ziečiai yra suorganizavę specia
lią loteriją, kurios bilietai yra 
platinami ir Kanadoje. Smul
kiau apie ją informuoja specia
lūs lapeliai, gaunami parapijo
se. Norintieji paremti saleziečių 
darbus aukas gali Įnešti Prisi
kėlimo par. bankelio sąskaiton, 
kurios nr. — 2505. Saleziečiam 
galima rašyti šiuo adresu: Vytė- 
nai, Lituani Don Bosco, 2, Via 
Colonna, 00044 Frascati — Ro
ma, Italy.

A. Kružikienė apgailestauja, 
kad jos padėkoje per klaidą bu
vo praleista G. Baliūnienės pa
vardė.

IŠSIKIRSKITE PATYS KALĖDINES EGLUTES
DRYSDALE FOREST dviejuose ūkiuose 
prie gero kelio. J pirmąjį ūkį važiuoti 400 greitkeliu į šiaurę iki 89 
kelio, važiuoti juo 1,5 mylios į vakarus ir tada 1,5 mylios į pietus.

Į ANTRĄJĮ EGLUČIŲ ŪKĮ BALLANTREE 
važiuoti 48 keliu į šiaurę, 2 m y 1 i a s į rytus ir 1,5 mylios į šiaurę. 
Atidaryta tik gruodžio 11 ir 12, gruodžio 18 ir 19 dienomis.

TELEFONAI 444-9159 ir 633 - 0371

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Pas mus 
galite 
gauti

Taip pat priimame užsakymus įvairiems parengimams

lietuviškų rūkytų kumpių, 

šviežių mėsų, dešrų, sūrių ir 

kitų maisto gaminių.

tortų, kurie iškepami "Rudolf” kepykloje.

ERNA’S MEAT&GROCERY

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

19 St. John’s Rd. Tel. 762-4781 Toronte

LITAS ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827
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US MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios ,

t vi a * • j pianiste R. Vilčinstaene.— Lapkričio 27 d., par. svetainėje,
buvo surengta K. ir J. Kriščiokai- -Užpraejusj sekmadienj surinkta

vedybinės sukakties proga. Atsilankė 
virš 200 svečių. Sukaktuvininkai gavo 
gražią dovaną. Sį pagerbimą organi
zavo jų sūnūs ir p.p. Laurinaičiai. 
Sekmadienį p.p. Žukauskų namuose 
įvyko šio pobūvio užbaiga.

— Lapkričio 28 d., 11 v., pamaldos 
buvo laikomos už mirusias Šv. Elz
bietos Dr-jos nares. Po pamaldų Dr- 
jos narės par. svetainėje suruošė pus
ryčius, į kuriuos atsilankė virš 100 
svečių. Dr-jos pirm. O. Kreivienė nuo
širdžiai padėkojo visiems už atsilan
kymą ir paramą.

— Sekmadieniais po pamaldų ir 
prieš jas par. svetainėje galima at
siimti ateinančių metų aukų vokelius. 
Šiais metais mūsų par. kartoteka yra 
naujai pertvarkyta, tad nenustebkite, 
jeigu gausite vokelius su skirtingais 
numeriais. Pageidaujama, kad para
pijiečiai atsiimtų yokelius asmeniš
kai, nes tuo palengvintų darbą.

— Serga ligoninėse: P. Jurgutis, 
p. čičinskienė, p. Jaspelskis.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $161.98. K. A.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Sekmadienį, gruodžio 12, šau

kiamas Sv. Onos Draugijos susirin
kimas po 11 vai. pamaldų.

— Visuotinis parapijiečių susirin
kimas numatytas 1972 m. sausio 16 d. 
Jame bus renkami du nauji parapi
jos komiteto nariai ir pateikiama fi
nansinė bei sielovadinė parapijos ap
žvalga.

— Lapkričio 28 d. Lietuvoje mirė 
Julija Valkauskienė. Velionės, vai
kams, Janinai Žakevičienei ir V. Val
kai bei kitiems artimiesiems, reiškia
me gilią užuojautą. Taip pat mirė 
Antanas Vileniškis. Visiems velionies 
artimiesiems, ypač Petro Vileniškio 
šeimai, gili mūsų užuojauta.

— Praėjusį sekmadienį Otavoje 
puikiai pasirodė mūsų parapijos cho-

TORONTO, ONT.
Spaudai aukojo, vietoj kalėdi

nių sveikinimų, K. Daunys $5. 
Jis rašo: “Šv. Kalėdų ir N. Me
tų proga priimkit “TŽ” para
mai šią mažą dovaną, kurią ski
riu vietoj šventinių sveikinimų 
savo bičiuliams bei pažįsta
miems.”

Etninių grupių kongreso rei
kalu įvyko platesnis pasitarimas 
pas Ontario pilietybes ministeri 
ir provincijos sekrėtorių J. Ya- 
remko. Dalyvavo daugelio etni
nių grupių atstovai. Lietuviams 
atstovavo:* KLB pirm. inž. E. 
čuplinskas, vicepirm. J. R. Si
manavičius, vicepirm. V. Gruo
dis, kun. A. Žilinskas, J. Karpis, 
R. Stirbys ir šablinskas. Pa
reikšta daug sugestijų kongreso 
rengėjui min. Yaremko ir jo pa
tariamajam komitetui.

Violetai ir Justinui Laurinavi- 
čiams lapkričio 27 d. “Sir Ni
colas” restorane draugų ir gi
minių rūpesčiu buvo surengtos 
pagerbtuvės 10 metų vedybinės 
sukakties proga. Dalyvavo apie 
100 asmenų.

Kanados komunistų partijos 
suvažiavime Toronte dalyvavo iš 
Otavos ir A. čekuolis, sovietinės 
spaudos korespondentas. Aplan
kė ir“Liaudies Balso "parengimą.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas_________ 5.0%
Taupomąsias s-tas_________ 6.0%
Term. tad. 1 metams______ 6.25%
Term. tad. 2 metams______ 6.75% 
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas, už paskolos sumą.

ro oktetas su solistu A. Kebliu ir

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas įvyko lapkr. 27 d. 
AV par. salėje. Jam vadovavo 
šaulių pirm. Ig. Petrauskas. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. L. Za
remba. L. Bendruomenės vardu 
žodį tarė seimelio pirm. S. Pie- 
čaitienė. Gen. M. Rėklaitis iš 
Čikagos savo paskaitoje papasa
kojo nepriklausomybes atgavi
mo istoriją ir savo atsiminimus, 
paliesdamas politinę bei kultū
rinę lietuvių veiklą išeivijoje. 
Jis pabrėžė, kad anuo metu po
litinė padėtis buvo palanki lie- - 
tuviams. Lietuvos kariuomenė 
nebuvo didelė, bet ištvermė, pa
siryžimas ir visos lietuvių tautos 
pagalba (maistas, transportas) 
padėjo susidoroti su priešais. — 
šaulių žvaigždės ordinais už nuo
pelnus apdovanoti: A. Mylė, St. 
Kasperavičius, Vikt. Sušinskas. 
Meninę programą atliko “Ginta
ras”, apie kurį jau rašyti nerei
kia, nes gerai užsirekomendavęs 
visoje Š. Amerikoje. Sekančiais 
metais “Gintaras” pakviestas 
groti Čikagos taut, šokių šven
tėje. Minėjimas baigtas vaišėmis

Skautės pradėjo žiemos sezo
no veiklą. Numatyta: Kalėdų eg
lutės paruošimas, skautorama 
1972 m. kovo mėn. Su skautėmis 
dirba Daina Kerbelytė ir S. Žiur- 
kevičiūtė. Mergaitės priimamos 
nuo 10 metų, o į paukštytes — 
dar jaunesnės.

Montrealio universitete ma
gistro laipsnį gavo I. Lukoševi
čienė. Jos darbo tema — “Lietu
vių jaunimo dalyvavimas kana- 
diškų organizacijų veikloje”. Pa
sirodo, kad jaunimas labai lėtai 
asimiliuojasi — tik 3% dalyvau
ja nelietuvių organizacijose. I. 
Lukoševičienė yra sociologė, dir
ba su skautėmis.

Veikli studentė Daina Kerbe
lytė studijuoja istoriją ir geo
grafiją. Jos svajonė — tapti žur
naliste. žada vėliau studijuoti 
žurnalistiką. D. Kerbelytė yra 
Bendruomenės seimelio valdy
bos narė jaunimo reikalams, da
lyvauja “Gintaro” ansamblyje. . 
Išrinkta į KLB krašto tarybą. 
Gal nesupyks, jei pasakysiu, kad 
ji yra tik 19 metų.

N. Metų sutikimą AV par. sa
lėje rengia parapijos komitetas.

žuvautoji; - medžiotojų klubas 
“Nida” 1972 m. vasario 5 d. ren
gia jaunųjų talentų vakarą. Jau
nimas kviečiamas registruotis 
pas J. šiaučiulį. J-L.

“Lito” valdyba š. m. pavasari 
nutarė visiems “Lito” narių nau
jagimiams atidaryti sąskaitas, 
padovanojant jiems po vieną 5 
dol. šėrą ir pasiunčiant tėvams 
sveikinimus su naujagimio ban
ko knygele. Tuo būdu naujais 
“Lito” nariais jau yra tapę: El
vyros ir Haroldo Celtorių duk
relė Lina Marija, Aušros ir Sigi
to Baršauskų dukrelė Daiva. Ra
munės ir Alvydo Bulotų sūnus 
Danielius Kęstutis.

“Lito” 1972 m. kalendorius 
išsiuntinėtas nariams kartu su 
kalėdiniu “Lito” biuleteniu gruo
džio pradžioje. Pr. R.

DUODA PASKOLAS:'
Asmenines______________R5%
Nekilo, turto____________ 8.75%
čekiu kredito____________ 9.0%
Investadnes___ nuo 9% iki 12%

BARONESS A 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




