
Su savo tauta
Banalu sakyti, kad Lietuva okupuota, nes tai jau pasakyta 

tūkstančius kartų. Taip, banalu kalbėti, bet skaudu kentėti. Toji 
banalybė darosi kartais tokia skaudi bei nepakeliama, kad mūsų 
tautiečiai tenai nepabūgsta gyvybės aukos — vieni susinaikina, 
kiti rizikuoja pasiekti laisvę užsienyje. Paskutinieji Įvykiai Lietu
voje pakankamai aiškiai liudija esamas nuotaikas. Mes gi, būdami 
išeivijoje, negalime būti šaltais stebėtojais ir viską vertinti šalto 
kritiko akimis, nes esame daugiau ar mažiau skaudžiosios dramos 
dalyviai. Tai, kas stebinčiam kritikui atrodo banalybė, mums yra 
deganti drama. Jei Lietuvos okupacija prašalaičiui tėra paprastas, 
banalus faktas, tai mums jis yra daugiau nei faktas — tai ken
čianti mūsų pačių buities dalis. Ji rūpi mums, o mes rūpime jai — 
Lietuvai. Tai mato ir okupaciniai pareigūnai. Jie dažnai pravar
džiuoja išeivius, vadindami juos “tautos atplaišomis”, “buržuazi
niais nacionalistais”, “fašistais”, “hitlerininkais”, “vaduotojais” ir 
pan. Tai rodo, kad ir tiems sovietiniams pareigūnams rūpi išeivija. 
Kitaip jie tylėtų. Juk niekas nekalba apie nutirpusi pernykšti 
sniegą. Deja, tas jų rūpestis yra neigiamo pobūdžio, nes stengiasi 
palenkti išeiviją savo tikslams — vilionėmis, grasinimais, sunieki- 
nimu spaudoje ir pan. Tam tikslui jie siuntinėja ir “Gimtąjį Kraš
tą”, skirtą sovietinei santvarkai liaupsinti bei naujo rojaus vaiz
dui sudaryti išeivių akyse.

★ ★ ★

Į tų gairių eilę rikiuojasi taip pat įvairios sovietinės delega
cijos ir propagandiniai koncertai, atliekami pavergtos Lietuvos 
menininkų. Sakome “propagandiniai”, nes koncertai nelygūs kon
certams. Iki šiol Kanadoje esame jų turėję visą eilę. Vieni jų 
buvo meno renginiai su aiškiu tautiniu atspalviu, kiti pajungti 
sovietinei propagandai. Kaikuriems rengėjams pavyko atsipalai
duoti nuo visų “angelų sargų”, išvengti skaudaus sovietinio at
spalvio ir koncertų rengimą perkelti grynon lietuviškojo meno 
plotmėn. Su tais koncertais Kanadoje didelių problemų nebuvo. 
Problemą sudaro propagandiniai koncertai, rengiami vietinių ko
munistų arba jiem artimų žmonių. Pirmiausia jie yra propagandi
niai ne savo turiniu, o tikslu, aplinkybėmis ir rengėjų užmoju. Oku
puotos Lietuvos menininkai užsienio scenoje vengia partinio turi
nio dalykų, bet pats jų įstatymas į sovietinius rėmus ir pasirody
mas išeivijos lietuviams bei kanadiečiams šiuo metu, kai Lietuvoje 
vyksta herojiškas pasipriešinimas vergijai, sugestijonuoja mintį: 
“Žiūrėkite, kokia pas mus laisvė!” Pasak propagandistų, jei ne
būtų laisvės, nebūtų nė tokio meno. Jie užmiršta, kad menas gali
mas ir kalėjime. To nepaisydami propagandistai gieda savo gies
melę ir verčia jai pritarti tikruosius dainininkus. Pastarieji galbūt 
to nejaučia ir važiuoja tokiame vežime, kokiame yra pasodinti. 
Kad taip yra, liudija ir tas faktas, kad pvz. į koncertų rengimą 
Kanadoje įsijungė ir sovietų-kanadiečių draugystės organizacija. 
Prie jos pridėjus vietinius lietuvius komunistus, susidaro aiški 
propagandinė grupė, kuriai pirmoje eilėje rūpi ne menas, ne lietu
vybė, bet Lietuvos pavergimo tiesioginis ar netiesioginis liaupsini
mas, kuris pasireiškia ypač priėmimuose, surengtuose koncertų 
proga.

★ * *

Kultūrinio bendradarbiavimo šalininkai, bent kaikurie, net ir 
tokiu atveju mano, kad ir minėtomis sąlygomis okupuotos Lietu
vos menininkų koncertai yra visiems priimtini. Esą visais atvejais 
reikia bendradarbiauti su tauta. Deja, su tokia nuomone negalima 
sutikti. Taip, išeivijai reikia bendrauti su tauta, bet ar propagan
diniais tikslais siunčiami žmonės iš Lietuvos yra tautos atstovai? 
Kai aiškiai matyti, kad meno žmones turi pajungę maskvinės pro
pagandos vyrai, ar gali blaiviai galvojąs lietuvis išeivis laikyti pas
taruosius žmonėmis, išreiškiančiais tautos aspiracijas? Juk ir da
bartinėje Lietuvoje, šalia pavergtųjų, yra ir pavergėjui tarnaujan
čių. Kai pastarieji prisijungia prie išeivijos komunistų, padėtis dar 
labiau išryškėja. Sakoma, kad Lietuvoje tarp kompartijos žmonių 
yra ir tikrai lietuviškai galvojančių, bet niekas netvirtina, kad iš
eivijos komunistuose būtų tokių drąsuolių. Iki šiol jie savo lietu
viškumo niekur neparodė. Jie lenkėsi Maskvai Lietuvos okupaci
jos atveju, lenkėsi Čekoslovakijos, Vengrijos ir visais kitais atve
jais. Jie buvo Lietuvos nepriklausomybės duobkasiai, tokie ir da
bar tebėra. Tad ar bendravimas su jais yra bendravimas su tauta? 
Anaiptol! Tai bendravimas su tautos kenkėjais. Dėlto ir jų ren
giami koncertai, išnaudojimas savo tikslams nieku dėtu menininkų 
yra išeivijos atmosferos nuodijimas bei smilkymas Maskvai. Kai 
iškilieji Lietuvos menininkai galės laisvai pasiekti išeiviją ir atsi
riboti nuo jiems primestų propagandinių tikslų, visiems bus maloni 
atgaiva. Deja, šiuo metu tų sąlygų nėra.

Kanados įvykiai

RUNGIASI POLITINES PARTIJOS

Anierikos lietuvaitės, “Grandinėlės” ansamblio narės, au liencijoj pas popiežių Paulių VI praėjusią vasarą. Jos 
prašo popiežių pagalbos pavergtai Lietuvai bei specialaus dėmesio jos nesibaigiančiom kančiom

Pasaulio įvykiai

Demonstravusio jaunimo teismas Vilniuj

Liberalai ir konservatoriai di
delį dėmesį rinkiminiame vaju
je skiria Toronto miestui, ku
ris 1968 m. buvo tapęs liberalų 
tvirtove. Torontiečiai tada ma
siškai pasisakė už liberalus, 
remdami naująjį jų vadą P. E. 
Trudeau. Konservatorių partija 
betgi nėra užmiršusi 1958 m. 
rinkimų, kuriuose panašios to- 
rontiečių paramos susilaukė jų 
anuometinis vadas J. Diefenba- 
keris. Tad nenuostabu, kad To
ronte jau keletą kartų lankėsi 
R. Stanfieldas ir P. E. Trudeau. 
Pastarajam praėjusią savaitę bu
vo surengtas priėmimas Maple 
Leaf Gardens arenoje, sutrau
kęs apie 20.000 gerbėjų. Jų tar
pe buvo ir L. B. Pearsonas, 
premjerui P. E. Trudeau įtei
kęs gimtadienio tortą, nors iš 
tikrųjų jo gimtadienis buvo tik 
sekančia dieną. Spaudoje dar ir 
dabar ginčijamasi dėl P. E. Tru
deau amžiaus. Oficialiai skelbia
ma. kad jis yra gimęs 1919 m., 
tačiau artimieji bendradarbiai 
io gimimo data laiko 1918 m. 
Šiose pagerbtuvėse buvo mini
mi 1918 m. Už jas premjeras P. 
E. Trudeau atsilygino Torontui

užsienio reikalų ministerio M. 
Sharp tą pačią dieną padarytu 
pranešimu, kad federacinė vy
riausybė už $30 milijonų įrengs 
86 akrų parką Ontario ežero pa
krantėje, tarp Bathurst ir York 
gatvių, šis Otavos nutarimas ne
buvo žinomas nei Toronto mies
to vadovybei, nei Ontario vy
riausybei. M. Sharp jį paskel
bė prieš premjero P. E. Tru
deau atvykimą į Maple Leaf 
G a r d e n s. Oficialiai teigiama, 
kad Otava parko klausimu jau 
seniai buvo padariusi sprendi
mą, tik nenorėjo jo paskelbti, 
kad spekuliantai nepradėtų su
pirkinėti žemės ir nepakeltų jos 
kainos.

Didžiausią staigmena rinkimi
niame vajuje tenka laikyti To
ronto didžiųjų dienraščių “The 
Toronto Star” ir “The Globe 
and Mail” užimtas pozicijas. Pir
masis rugpjūčio 19 d. vedamuo
ju pasisakė už konservatorius, 
antrasis — už liberalus, pakeis
dami lisšioline linija. “The To
ronto Star”, 50 metų ištikimai 
rėmęs liberalus, dabar nuo jų 
nusisuko dėl neišspręstų ekono- 
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Iš kelių šimtų jaunuolių atrinkti aštuoni ir nubausti 
teatro scenos darbininkas Vy
tautas Kaladė, gimęs 1947 m. ir 
baigęs 6 klases, mėgstąs susi
kirsti su milicininkais: “Ilga
plaukis, visada suirzgęs, viskuo 
nepatenkintas, jis elgdavosi įžū
liai, ignoruodavo elementarias 
elgesio normas. Pavasarį Kauno 
Sporto halėje koncerto metu V. 
Kaladė buvo sulaikytas antrą 
kartą už chuliganizmą. Tada jį 
nubaudė penkiolika parų areš
to ..." Toliau suka 1953 m. gi
męs Kauno mokymo kombinato 
mokinys Juozas Macijauskas ir 
jo bičiulis iš to paties kombina
to Jonas Prapuolenaitis, gimęs 
1951 m. Jiedu, būdami neblai
vūs, vartė suolus ir išdaužė porą 
langų. Girtas buvęs ir Antanas 
Kačinskas, gimęs 1948 m., bai
gęs 7 klases, mokęsis Kauno 
mokymo kombinato kursuose. 
Rimanto Baužio gimimo data 
— 1954 m. Pabrėžiama, kad jis 
“iš vaikystės buvo sunkiai auk
lėjamas, elgėsi blogai”. Kauno 
eksperimentinės automatizaci
jos priemonių gamyklos pakuo- 
tojas Kazys Grinkevičius, 24 
metų amžiaus, ir Kauno pirmo
sios statybos remonto valdybos 
mūrininkas Vytautas žmuida, 
23 metų amžiaus, abu baigę tik 
aštuonmetę mokyklą, demonst- 
racijon įsijungę būdami girti. 
Kaltinamųjų sąrašą užbaigia 
spaustuvės mokinė Virginija Ur
bonavičiūtė, demonstracijų me
tu buvusi dar nepilnametė, bet 
“pasidavusi akimirkos nuotai
kai ir užsikrėtusi kitų triukšma
darių pavyzdžiu”. I akis krinta 
faktas, kad kaltinamieji pri
statomi kaip girti triukšmada
riai, išskyrus V. Kaladę, R. Bau
žį ir V. Urbonavičiūtę.

Spontaniška demonstracija 
Demonstracijos spontanišku

mą ir jos patriotinį pobūdį liu
dija korespondentų P. Jankaus
ko ir A. Marcinkevičiaus prasi- 
tarimas, nors prie jo ir prikerg
ta demonstrantus niekinanti sa
kinio užbaiga:

Teismo proceso metu paaiškėjo, 
kad nė vienas teisiamasis R. Kalan
tos net nepažinojo. Be kita ko, iki 
minėto įvykio nebuvo teisiamieji pa
žįstami ir tarp savęs. Vieni jų aiški
no, kad gatvėje atsidūrė, esą, norė
dami “pagerbti” velionį, kiti — atsi
tiktinai, bet ir vienus, ir kitus ten 
atvedė paprasčiausias chuliganiškų 
paskatų sukeltas noras patriukš
mauti.

Taigi, demonstracijos daly
viai susirinko pagerbti už Lietu
vos laisvę pasiaukojusio R. Ka
lantos, nepažindami jo ir vieni 
kitų. Veikliausias buvo sėdėji
mo ir bado streiką bandęs orga
nizuoti V. Kaladė:

įžūliai, chuliganiškai V. Kaladė el
gėsi ir gegužės 18 dieną. Jis vienas 
pirmųjų davė dingstį trikdyti viešą
ją tvarką, ėmė isteriškai triukšmau
ti, bandė stabdyti pravažiuojantį 
transportą, paleido gandą, kad taria
mai esą sulaikyti nusižudžiusio tė
vai (o jie niekada ir nebuvo sulai
kyti), kvietė panašius į save susi
burti miesto sodelyje ir ten "sėdėti,

Apie aštuonių Kauno jaunuo
lių teismą spalio 5 d. prašneko 
“Tiesa” ir “Komjaunimo Tie
sa”, spalio 7 d. — “Valstiečių 
Laikraštis”, spalio 12 d. — 
“Gimtasis Kraštas”. Laisvoje vi
suomenėje kiekvienas laikraštis 
būtų paskelbęs savo korespon
dentų pranešimus su skirtingo
mis detalėmis ir pastabomis. 
Okupuotos Lietuvos spauda tu
rėjo tenkintis P. Jankausko ir 
A. Marcinkevičiaus ta pačia in
formacija, kurios tekstą, be abe
jonės, rūpestingai patikrino 
cenzoriai ir aprobavo vilniškės 
kompartijos vadovybė, o gal net 
ir Maskvos atstovai, nes juk pir
miausia žinią apie jaunuolių 
teismą užsienio laikraštinin
kams Maskvoje paskelbė sovie
tinė TASSo agentūra.

Teisėjai ir kaltintojai
P. Jankausko ir A. Marcin

kevičiaus pranešimas iš teismo 
salės “Tvarkos ardytojai nu
bausti” skaitytojus pirmiausia 
supažindina su teisėjais, kaltin
tojais ir teisiamųjų gynėjais:

Lietuvos TSR Aukščiausiojo teis
mo baudžiamųjų bylų teisminė ko
legija, susidedanti iš Aukščiausiojo 
teismo nario M. Ignoto, liaudies ta
rėjų — Vilniaus radijo komponentų 
gamyklos inžinierės L. Didžiulienės 
ir Vilniaus Vito kailių pramonės 
įmonių susivienijimo darbininko V. 
Dijoko, viešame teismo posėdyje iš
nagrinėjo aštuonių jaunuolių, kal
tinamų viešosios tvarkos pažeidi
mais, kuriuos jie padarė gegužės 18 
d. Kaune po to, kai miesto sode 
nusižudė psichiškai sergąs devynio
likmetis Romas Kalanta, baudžiamą
ją bylą. Teismo procese dalyvavo 
valstybinis kaltintojas J. Bakučio- 
nis, visuomeniniai kaltintojai: Kau
no K. Požėlos spaustuvės cinkogra- 
fijos cecho darbininkas A. Milašius, 
Kauno automatizacijos priemonių 
eksperimentinės gamyklos inžinie
rius Z. Skibiniauskas, Kauno poli
technikumo komjaunimo organiza
cijos sekretorė O. Grigonienė. Teisia
muosius gynė respublikos Advokatų 
kolegijos nariai G. Gavronskis, P. 
Kudaba, V. Zabiela, A. šarka, A. 
Urbaševičius.

Kaltinimai
Visi kaltintojai pateikė nepo

litinio pobūdžio kaltinimus:
Visiems teisiamiesiems buvo pa

teiktas kaltinimas, numatytas Lie
tuvos TSR Baudžiamojo kodekso 
1993 straipsnyje (viešosios tvarkos 
pažeidimų organizavimas arba akty
vus dalyvavimas juose), kuriuo bau
džiama laisvės atėmimu iki trejų 
metų. Dviem iš jų taip pat pateik
tas kaltinimas,
Lietuvos baudžiamojo kodekso 225 
straipsnio antroje dalyje ir 99 
straipsnio pirmoje dalyje (už chuli
ganizmą ir valstybinio turto sužalo
jimą). Be šių aštuonių asmenų, vie
šąją tvarką pažeidė ir V. Truškaus- 
kas, kuris gegužės mėnesio pradžioje 
su grupe kitų asmenų išprievartavo 
nepilnametę mergaitę ir patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn kitoje, 
išprievartavimo byloje.

Kaltinamieji
Kaltinamųjų saraše pirmiau

sia pristatomas Kauno dramos

numatytas Tarybų

nu- 
da- 
šū-

Paklaustas, ko
jis reikalavo, 
turėjo minty- 
madas. Kala- 
apskretę dra-

įvairiomis bausmėmis 
negerti ir nevalgyti, kol jie nebus 
paleisti”.

Galbūt R. Kalantos tėvai ir 
nebuvo suimti, bet jeigu de
monstruojančio jaunimo tarpe 
pasklido toks gandas, matyt, bū
ta rimto įtarimo, kad taip galėjo 
įvykti. Tas ryžtas “sėdėti, ne
gerti ir nevalgyti, kol jie nebus 
paleisti” nieko nereikalauja sau, 
bet viską atiduoda R. Kalantos 
tėvams. Šią mintį jaučia ir P. 
Jankauskas su A. Marcinkevi
čium, pranešėjai iš teismo salės, 
įsprausdami į V. Kaladės lūpas 
jaunimo pasiaukojimą menki
nančius žodžius:

— Kai bandžiau susirinkusius su
sodinti prie sodelio, manimi pasekė 
tik septyni ar aštuoni jaunuoliai, 
daugiau niekas nesėdo. Nepalaikė 
mano kvietimo negert ir nevalgyt.

“Laisvę hipiams”?
Užsienio spaudoje plačiai 

skambėjo demonstracijose 
lyvavusių Kauno jaunuolių
kiai “Laisvę Lietuvai!” Minėta
me teisme jie buvo nutylėti, o 
V. Kaladė padarytas beveik Lie
tuvos hipių karaliumi:

Kaladė šūkavo: “Laisvę hipiams!”, 
“Laisvę jaunimui!
kios laisvės jaunimui 
Kaladė paaiškino, kad 
je tik “ilgaplaukių” 
dei ir į jį panašiems 
bužiai, ilgi plaukai, kelią visuotinį
pasipiktinimą, spiegiantis tranzisto
rius, bastymasis gatvėmis žymia da
limi buvo jų gyvenimo prasmė.

Teismui, atrodo, labiausiai 
stengėsi įtikti R. Baužys, nuver
tindamas R. Kalantą, V. Kaladę, 
Visus teisiamuosius ir, žinoma, 
pats save:

— Savižudžio aš asmeniškai nepa
žinojau. Manau, kad jis nusižudė dėl 
nenusisekusios meilės. Milicijos dar
buotojai, draugovininkai, — tęsia 
Baužys, — stengėsi mus sulaikyti 
nuo viešosios tvarkos pažeidinėjimo. 
Tačiau aš nepaklusau. Pats nežinau, 
kodėl taip elgiausi. Matyt, esu be
valis, savimyla, norėjau išsiskirti iš 
kitų, pasirodyti...

Smerkdamas savo, Kaladės ir kitų 
triukšmadarių elgesį, Baužys teis
me kalbėjo:

— Kaladė savo parodymuose no
ri pasilikti “švarus”. Jis skundžiasi 
milicija, nors jam teko susidurti tik 
su atskirais milicijos darbuotojais, 
reikalavusiais laikytis visiems būtinų 
elgesio normų. Pagal Kaladę būtų 
galima manyti, kad mes, grupelė sė
dinčiųjų teisiamųjų suole, 
vaujame jaunimui. Reikia 
visumą. Iš mūsų poelgių 
spręsti apie jaunimą.

Dėmesio vertas yra R. Baužio 
bandymas, galimas dalykas, pa
diktuotas pačių kaltintojų ir tei
sėjų, nuo aštuonių teisiamųjų 
atsieti Lietuvos jaunimą, suda
rant įspūdį, kad jis yra kitoks. 
Jeigu demonstrantams sutvar
dyti prireikė net specialaus pa
rašiutininkų dalinio su lazdo
mis, tokia mintis yra neįtikėtinai 
naivi. Su aštuoniais teisiamai
siais ir keliais hipiais lengvai 
būtų susidorojusi milicija.
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— atsto- 
žiurėti į 
negalima

PAYŽIUJE POSĖDŽIAVĘ: EUROPOS BENDROSIOS RINKOS KRAŠTU 
vadai padarė istorinį nutarimą iki 1980 m. įsteigti Europos Sąjun
gą. Detales šiam sumanymui įgyvendinti turės paruošti iki 1975 m. 
Bendrajai Rinkai priklausančių valstybių — Prancūzijos, V. Vo
kietijos, Italijos, Belgijos, Olandijos, Liuksemburgo, Britanijos, 
Airijos ir Danijos užsienio reikalų ministerial. Atrodo, minėtieji 
kraštai, sekdami Jungtinių Amerikos Valstybių pavyzdžiu, taps 
Jungtinėmis Europos Valstybėmis. Konferencijoje taipgi buvo nu
tarta laikytis bendrosios linijos prekybinėse derybose su JAV, su
stiprinti paramą ekonominiu požiūriu neišsivysčiusiems kraštams, 
siekti tvirtesnio balso pasaulio reikaluose. Konferencijoje buvo 
atmestas Olandijos ir V. Vokietijos pasiūlymas įsteigti specialią 
instituciją propaguoti Europos*------------------- - -------------------
ir JAV bendradarbiavimui viso
se srityse. Prancūzijos prez. G. 
Pompidou nuomone, tokiu atve
ju panašios institucijos pradėtų 
reikalauti ir Sovietų Sąjunga. 
Britanijos premjeras' E. Heath 
pasisakė už dabartinių ryšių su 
JAV tęstinumą be specialios 
institucijos. Jam pritarė V. Vo
kietijos kancleris W. Brandt ir 
Olandijos premjeras B. Bies- 
huevel, atsisakydami savo suma
nymo.

MARKSISTO PROBLEMOS
Čilės marksisto prezidento S. 

Allende beveik dvejus metus 
trukęs krašto valdymas gali 
baigtis pilietiniu karu. Sunkve
žimių vairuotojų ir savininkų 
pradėtas streikas susilaukė pri
tarimo dalinių streikų būdu vi
soje Čilėje. Mažieji prekybinin
kai uždarė savo krautuves, pa
likdami tik vaistines ir maisto 
gaminių parduotuves su baigian
čiomis ištuštėti lentynomis. Su
sisiekimą Santiage beveik su
stabdė įsijungimas streikan pri
vačiose rankose esančių autobu
sų linijų. Dviejų parų streiką 
buvo paskelbę ir valstybinės ori
nio susisiekimo “Lan - Chille” 
bendrovės lakūnai. Prez. S. Al
lende rezidenciją saugo kariuo
menės daliniai, o policija su 
gaisrininkaiš vandeniu bei aša
rinėmis dujomis bando išsklai
dyti beveik nuolatines demonst
racijas Santiage. Gatvėse aidi 
šūkis: “Čilė yra ir bus laisvas 
kraštas!” Atėjęs į valdžią, mark
sistas prez. S. Allende valstybės 
ižde rado $377 milijonus, o da
bar jau pats prisipažino, kad iž
das tuščias. Piniginį Čilės escu
do vienetą jis buvo priverstas 
nuvertinti jau du kartus, ant
rąjį kartą visu 100%. Per šių 
metų tris ketvirčius infliacija 
pakilo net 99,8%.

ARTĖJA KARO UŽBAIGA?
Paryžiaus laikraščio “France- 

Soir” pranešimu, prez. R. Nik- 
sono patarėjas H. Kissinger jau 
yra susitaręs su S. Vietnamo at
stovais pradėti karo paliaubas 
P. Vietname lapkričio 1 d. Pro
blemą sudaro tik P. Vietnamo 
prezidento N. V. Thieu pasitrau
kimas. Šią mintį patvirtina ilgo
ka H. Kissingerio viešnagė Sai- 
gone, jo ir JAV ambasadoriaus 
E. Bunkerio pokalbiai su prez. 
N. V. Thieu. Atrodo, prez. R. 
Niksonas pritaria koalicinei vy-

riausybei, kurią sudarytų trys 
grupės — dabartinės vyriausy
bės nariai be prezidento N. V. 
Thieu, komunistų partizanų at
stovai ir neutralieji saigonie- 
čiai. Prez. N. V. Thieu užimtą 
poziciją liudija vedamasis laik
raštyje “Tin Song”: “Mes esa
me ištroškę taikos, bet tikime, 
kad ją bus galima įgyvendinti 
tik tada; kai išvysime visus kraš
tą užpuolusius komunistus.” 
Laikraštis pabrėžia, kad P. Viet
namas niekada nepaklus spaudi
mui.

IŠLEIDŽIA ŽYDUS
Praėjusią savaitę Sovietu Są

junga išleido Izraelio 59 žydų 
šeimas iš Leningrado, Vilniaus 
ir Rygos, atsisakydama diplomo 
mokesčio, nors išleistųjų tarpe 
buvo 40 asmenų, baigusių aukš
tąsias mokyklas". Iš jų anksčiau 
buvo reikalaujama apie 200.000 
rublių. Kieve jau prasidėjo uk
rainiečių teismai. Vienerius me
tus priverčiamųjų darbų stovyk
los gavo devyniolikmetė mašini- 
ninkė Lidija Seredniak, 7 metus 
stovyklos ir 3 metus tremties — 
psichiatras dr. Viačislavas Gluz- 
manas, išsiuntęs užsienin 
straipsnį, kritikuojantį buvusio 
generolo Grigorenko uždarymą 
psichiatrinėje ligoninėje.

PAGERBĖ PALAIMINTĄJĮ
Buvusioje nacių Auschwitzo 

koncentracinėje stovykloje su
sirinkusi 150.000 lenkų minia 
pagerbė 1941 m. ten nukankin
tą lenką kunigą Maksimilianą 
Kolbę, kurį Popiežius Paulius 
VI jau yra paskelbęs palaimin
tuoju. Naciai už kiekvieną sėk
mingą pabėgimą iš stovyklos 
numarindavo badu 10 pasirink
tų kalinių iš to barako, kuria
me gyveno pabėgusieji. Kun. M. 
Kolbe paprašė stovyklos komen
dantą leidimo pakeisti prižiūrė
tojų pasirinktą lenkų kariuome
nės viršilą F. Gajovvniczeką: 
“Aš esu katalikų kunigas, jau 
senstelėjęs, o jis turi žmoną ir 
du vaikus.” Prašymas buvo pa
tenkintas. Alkio ir troškulio ka
muojamas, kun. M. Kolbe mirė 
po 14 dienų. Mišias už kankinį 
koncelebravo lenkų Katalikų 
Bendrijos vadas kardinolas S. 
Wyszynski ir Filadelfijos kardi
nolas J. Krol. Maldininkų eilė
se buvo išgelbėtasis viršila F. 
Gajowniczek, 71 metų am
žiaus.

Pabėgo iš sovietinės ekskursijos
Pastaruoju metu pagausėjo 

pabėgėliai iš okupuotos Lietu
vos. Ukrainiečių jūrininkų gru
pėje, pasiekusioje Graikiją s.m. 
rugpjūčio 14 d., yra ir lietuvių. 
Iki šiol nežinoma, kiek ten lie
tuvių yra — vienas ar daugiau. 
Jie visi yra internuoti Graikijoj. 
Niekam neleidžiama su jais pa
simatyti. Labiausiai pagarsėjo 
Butkų šeima, laimingai pasieku
si Čikagą. Kaip naujausią pabė
gėlį paskelbė Associated Press 
spaudos agentūra, gavusi žinią 
iš Genujos, Italijoj, šią žinią at
spausdino Hamiltono dienraštis 
“The Spectator” spalio 17 d. 
Joje sakoma, kad nuo sovietinės 
ekskursijos atsiskyrė Jono Mor- 
kunsas Lenghinas, 45 m. elekt
ronikos inžinierius, nuėjo į Ge
nujos policijos įstaigą ir papra
šė politinės globos. Iš paskelbto 
teksto galima spėti, kad tai 
Lionginas Morkūnas, sūnus Jo
no. Jis atsiskyrė nuo sovietinės 
grupės, išvykstančios į Milaną. 
Atėjęs policijos įstaigon, pareiš
kė: “Esu Sovietų Sąjungos pi
lietis ir prašau politinės glo
bos.” Romos laikraštis “H Mes- 
sagero” paskelbė, kad L. Mor
kūnas Vilniuje vadovavęs rake
tų įmonei ir buvęs vienas iš pla
nuotojų erdvių srityje. Turimo
mis žiniomis, Lietuvoje liko jo 
žmona ir 10 metu dukrelė. Ita
lijos policija nuvežė jį į pabėgė
lių stovyklą Trieste. Žinios iš ki-

tų šaltinių sako, kad L. Morkū
nas esąs 55 m. amžiaus ir pabė
gęs iš sovietų prekybinės atsto
vybės. Trieste jis pareiškęs no
rą susitikti su diplomatiniais J. 
A. V. atstovais. Kol kas nėra vi
sai tikslių duomenų apie šį pa
bėgimą.

Atvyks mens. Č. Krivaitis?
J. A. V. lietuvių spauda ęa- 

' eibė žinią, kad š.m. lapkričioskelbė žinią, kad š.in. lapkričio 
12 d. į JAV atvyks Sov. Sąjun
goje dar veikiančių religinių 
bendrijų vadovai, kurių tarpe 
bus ir Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojas mons. Česlovas Kri
vaitis. Delegacijos vadovu bū
siąs ortodoksų metropolitas Ni
kodim. Jį lydės vyr. Maskvos 
žydu rabinas Jakov Fišman, lat
vių liuteronų vysk. Janis Matu
lis, vyriausias baptistų tarybos 
sekr. Aleksei ByČkov, mahome
tonų atstovas Ziiautdin Bama- 
chanov ir ortodoksų teologinės 
akademijos Leningrade profe
sorius Vladimir Gundiajev. šią 
delegaciją pakvietė organizaci
ja “Appeal of Conscience Foun
dation”. Jai vadovauja Niujorko 
rabinas A. Schneideris. kun. T. 
Davis, SJ, buvęs žurnalo “Ame
rica” redaktorius, kun. H. Bos
ley, methodistų klebonas Man- 
hattane. šios grupės tikslas esąs 
ginti religines teises visuose 
kraštuose. Kokia iš tikrųjų tos 
delegacijos misija, dar neaišku.
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LATVIŠKOS LAIDOTUVĖS
AL. G1MANTAS

Kalbėti apie šermenis ar lai
dotuves nėra perdaug populia
ru. Nevienas skaitytojas, išvy
dęs antraštę, net ir nesivargins 
toliau skaityti. Užtenka gi temų 
apie gyvuosius ir mus rišančias 
problemas.

Neseniai teko aktyviai daly
vauti ir stebėti vienos artimos 
latvių šeimos nario laidotuves. 
Kadangi visas ceremonialas bu
vo gerokai skirtingas nuo mums 
įprastų papročių, tad ir norėtųsi 
vienu kitu sakiniu atpasakoti vi
są eigą. Nebūtinai mes turėtu
me sekti, kartoti ar viską refor
muoti latvišku pavyzdžiu, bet, 
kaip tuoj pamatysime, bus ke
letas epizodų, kurie galėtų būti 
ir praktiški, ir patrauklūs.' Gali
ma būtų kaiką ir pakeisti mūsų 
gana jau nelanksčioje šermenų 
darbotvarkėje.

įdomu, kad visą pagrindinę 
šermenų ir laidotuvių naštą “ve
žė” parapija ir klebonas. Velio
nis mirė ligoninėje ankstyvą 
šeštadienio rytą. Kunigas tuoj 
užmezgė ryšį su laidotuvių įstai
ga, kuri paprastai ir gauna vi
sas latviškas laidotuves iš tos 
parapijos. Už kiekvienas gautas 
laidotuves toji įstaiga skiria tam 
tikrą piniginę auką latvių baž
nyčiai. Nenorint perdaug var
ginti mirusiojo šeimos ir arti
mųjų, kurie ir taip buvo labai iš
varginti sunkiai sirgusio savo 
nario, šermenys ir palaikų išsta
tymas buvo numatytas tik pir
madienį — 3 v. p. p. tik šeimai, 
7 v. oficialus atsiveikinimas. Pa
starasis buvo grynai religinio 
turinio, kunigui vadovaujant, 
vargonams grojant ir tikintie
siems giedant, šios apeigos už
truko mažiau valandos, ir giliai 
susikaupę šeimos bičiuliai greit 
išsiskirstė. Nebuvo tokios ker
mošinės spūsties, garsių pokal
bių ar net ir prunkštavimo, kurį 
netaip retai girdime lietuviškų 
šermenų metu.

Rytojaus dieną laidotuvės 10 
v. iš šventovės, karstas jau bu
vo atvežtas be jokios palydos iš 
laidotuvių koplyčios ir stovėjo 
atidarytas altoriaus priekyje.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir {našai:

485. Akstino, Juozo atni. $200
486. A. N. K. 100
487. Banelis, Algirdas 100

įnašus papildė:
175. Daugelavičius, Alfonsas iki 200 
257. Prišas, Juozas iki 500

Prieš 10 metų Montrealyje mirė 
šviesus ir pagarbus mūši) tautietis a. 
a. Juozas Akstinas. Šia sukaktuvine 
proga jo šeima ir artimieji draugai, 
gyvendami neišdildomais su velioniu 
praleistų dienų prisiminimais, pras
mingai jį pagerbė Įamžindami jo var
dą Kanados Lietuvių Fonde. Įnašą 
sudėjo: Nijolė, Silvija, Vukas Aksti
nai, K. I. Andriuškevičiai, P. J. Bal- 
tuoniai, R. O. Bukauskai, J. M. Dab- 
kai, G. L. Dainiai, A. V. Daugeiavi- 
čiai, G. Gedvilienė, S. A. Jaugeliai, 
V. M. Jonynai, M. J. Juodviršiai, V. 

A+A
Mortai Valevičienei 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums JUO

ZUI ir VLADUI, dukteriai SOFIJAI LUKIS ir jų 

šeimoms —

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas į namus pristatymas. 

KRAUTUVĖS:
Vakaruose —- 137 RONCESV ALLES Ave. — Tei. 537-1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X9-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Prasidėjus pamaldoms, įvairių 
latviškų organizacijų nariai pa
sikeisdami stovėjo garbės sar
gyboje. Prieš išnešant ii- užda
rant karstą, paskutinis atsisvei
kinimas vyko čia pat, bažnyčio
je. Kapinėse, pasibaigus trum
poms religinėms apeigoms, vi
sai tvarkai ir toliau vadovavo 
kunigas. Jis kvietė velionį pa
gerbti norėjusius tautiečius pra
bilti prie dar duobėn nenuleis
to karsto. Visa eilė vyrų ir mo
terų tarė po trumpą žodį (2-3 
minučių). Po to prie karsto dėjo 
savo vainikus ir gėlių puokštes.

žodis apie kapines. Toje vie
tovėje latviai nėra gausūs, tad 
niekad nepajėgtų išlaikyti savų 
kapinių. Bet jie padarė tai, kas 
tokiose sąlygose buvo geriausia: 
didesnėse vietos kapinėse užpir
ko visą sekciją, toje vietoje pa
statė didelį pagrindinį pamink- 
lą-kryžių, bylojantį, kad tai lat
vių sekcija kapinėse. Aplink jį 
jau išdygo visa eilė paminklų su 
latviškais vardais bei ženklais, 
rodančiais, kad čia latviškų ka
pų esama. Toji sekcija tvarko
ma ir kapai parduodami jau pa
čių latvių. Tikra savivalda net ir 
mirusiųjų karalystėje. Prie pa
rapijos veikia ir pomirtinių iš
mokėjimų fondas. Jo nariui mi
rus, šeimai išmokama $750. Mo
kestis — $3 būtinas kiekvienam 
fondo nariui. Jis mokamas po 
kiekvieno fondo nario mirties. 
Atseit, gal reiks mokėti porą 
kartų per metus, o gal ir daž
niau.

Kaip minėta, laidotuvėse šei
mai parapija su klebonu nepa
prastai stengiasi padėti. Net ir 
įprastasis didysis gėlių vainikas 
ar buketas nuo šeimos užsako
mas pačios parapijos ir sąskaita 
siunčiama jai. šeima atsiskaito 
vėliau. Net pirminis (mokėji
mas laidotuvių įstaigai iš tų mi
nėtų fondo $750. Polaidotuvi- 
niais užkandžiais irgi rūpinasi 
parapijos moterys, be jokių spe
cialių prašymų, nes taip įprasta 
nelaimės metu padėti vieni ki
tiems latvišku solidarumu, tal
kos būdu.

E. Kerbeliai, S. J. Kęsgailos, J. N. 
Kibirkščiai, Z. H. Lapinai, R. R. La
pinai, J. B. Lukoševičiai, L P. Luko
ševičiai, I. A. Mališkos, J. Mališka, 
R. L Maziliauskai, H. B. Nagiai, V. I. 
Pavilaniai, P. E. Povilaičiai, A. D. 
Puzarauskai, V. Remeikienė, C. J. 
Tanner, A. Z. Urbonai, L. R. Urbo
nai, J. G. Zabieliauskai ir V. M. Ži
liai. Alg. Banelis, gyvenantis Toron
te, yra jaunesniosios kartos atstovas, 
tvirtai įkėlęs kojas į savarankišką 
vandentiekio įrengimų verslą, visuo
met jautrus lietuviškų reikalų rėmė
jas. A. V. Daugelavičiai iš Montrea- 
lio ir J. Prišas iš Toronto, papildy
dami savo įnašus, parodė mums ne 
tik didelį lietuviškų reikalų suprati
mą, bet kartu gražų ir sektiną pavyz
dį. Kanados Lietuvių Fondas visiems 
yra didžiai dėkingas.

P. BASTYS, ižd.

I

M. ir P. Vaitoniai

Už šešerių metų sueis pusė 
šimtmečio nuo tos dienos, kai 
Antanas Vanagaitis atsistojęs 
prie mikrofono vienoj Čikagos 
radijo stotyje prabilo: “Labas 
vakaras, mieli radijo klausyto
jai”. Taip gimė pirmoji lietuvių 
radijo programa Amerikoje. Pa
ti radijo technika buvo tik še
šerių metų amžiaus vaikas, bet 
lietuviai Amerikoje jau tada 
įvertino šio naujo išradimo 
svarbą ir ėmė naudotis juo lie
tuvybei išlaikyti. Per sekančius 
dešimtmečius gimė visa eilė 
lietuviškų radijo programų.

Po antrojo pasaulinio karo 
naujoji ateivija padarė savo įna
šą. Pasigirsta tobulesnė lietuvių 
kalba radijo bangomis. Nusidė
vėjusias polkutes pakeičia Čiur
lionio ansamblis. Šalia Metropo- 
litano Operos solistės Onos 
Kaškauskaitės, atsiranda naujų 
lietuviškų talentų. Kolonijose, 
kur anksčiau radijo bangomis 
lietuvių kalbos nesigirdėjo, štai 
jau prabyla: “Labas rytas, labas 
vakaras, sveikina jus Detroito 
Lietuviškas Balsas ... Čikagos 
Lietuvių Forumas... Kaliforni
jos Lietuvių Radijas . . . Toron
to Tėvynės Prisiminimai. .. Niu
jorko Laisvės Žiburiai. .. Mont- 
realio Lietuviškas Radijo Pusva
landis . .. Klevelando Tėvynės 
Garsai... Baltijos Aidai. .. Ro- 
česterio Lietuvių Radijo Valan
dėlė ... Kalifornijos Lietuvių 
Radijas ... Baltimorės Radijo 
Valanda Lietuviams .. . Filadel
fijos Bendruomenės Balsas ...”

Atsiradus naujai komunikaci
jos technikai — televizijai, štai, 
veržlus, ateitin žvelgiąs asmuo,

Čia kūrėsi Amerikos Lietuva
Pensilvanijos plotuose, kur prieš šimtmetį kūrėsi ir dirbo lietuviai angliakasiai

VLADAS RAMOJUS ---- --------------------------------
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Ten nėra kablių
Simpatingasis klebonas mus 

nusivežė ir į parapijos kapines. 
Ant priekinių vartų, pakilusių į 
įkalnę, matyti užrašas: “Lithua
nian Cemetery”. Bet šie vartai 
uždaryti ir nenaudojami. Kai 
mirusius angliakasius atveždavo 
dar su arkliais, tai čia iškeldavo 
karstą iš vežimo ir nešdavo prie 
duobės. Dabartinėms automobi
lių procesijoms padaryti kiti 
vartai. Didžiausios iškilmės čia 
vyksta Kapų puošimo dieną. Ta
da lietuviškai atkalbamos litani
jos ir giedamas “Viešpaties an
gelas”. Ta giesme palydimos ir 
daugelio lietu vių laidotuvės. 
Tiek Tamaqua, tiek ir kitose ap
linkinėse lietuvių kapinėse mi
rusiųjų karstai atlydini! tiesiai 
prie duobės. Jų netampo jokie 
kabliai, kaip kad buvo daroma 
Šv. Kazimiero kapinėse Čikago
je. Ir kai apie tai pasakojom 
vietos klebonams, iš nuostabos 
bei pasipiktinimo jie tiesiog 
traukė pečius.

Motina ir dukra
Vaikščiodami po Tamaqua 

lietuvių parapijos kapines, susi
tikome motiną ir dukrą, tvar
kančias artimųjų kapus. Jos abi 
tarp savęs kalbėjosi lietuviškai. 
Kai užkalbinom, pasisakė esan
čios iš gretimos Coaldale para
pijos. Į tą vietą kaip tik dabar 
pagal planą buvom numatę va
žiuoti. Vos susipažinę, iš abiejų 
moterų pajutome plaukiančią 
ne tik gyvą lietuvių kalbą, bet 
ir nuoširdumą, nors jų pavardė 
labai sudarkyta — Wecko. Moti
na kilusi iš Dzūkijos, nuo Varė
nos, dukra čia gimusi. Seniau 
jų pavardė buvusi Vičkačka, 
“kritusiųjų už laisvę” I tome 
esu iškėlęs vieną dzūkų partiza
nų vadą — Įeit. Vičkačką, kurs 
žuvo netoli Varėnos Lietuvos 
partizanų vestoje laisvės kovo
je. Nieko apie tai moteriškėms 
neminėjau, bet mano galvoje 
kilo mintys, kad tos dvi mote
rys gali būti ano žuvusio dzūko 
■— partizanų vado giminaitės. 
Vičkačkų pavardę Lietuvoje iš 
gyvųjų tarpo ištrynė sovietinė 
tautžudystė, o laisvojoje Ameri
koje, tarp Pensilvanijos kalnų, 
lietuvišosios sąmonės praradi
mas.

Dvelkia senove
Coaldale miestelio lietuvių Sv. 

Jono bažnytėlė, kurios apylin
kėje vyksta didelės ligoninės 
statyba, savotiškai dvelkia senu
mu. Ji stovi ant kalno, sienos 
pilku tinku apkrėstos, suskeldė- 
jusios. Tebėra ir lietuviškas įra
šas: “Šv. Jono Lietuvių R. K. 
Bažnyčia, gegužio 10, 1914”. 
Įėjęs į vidų, nematai jokio li
turginio atsinaujinimo ženklų. 
Altorius paliktas senasis, kle
bonas tebelaiko Mišias nusisu
kęs j sieną. Vitražų rėmėjai: 
Vaikšnoras, Nedzinskų šeima, 
Skinkei, jaunųjų lietuvių klu
bas ir t.t. Tai vis parapijos lie
tuviškos praeities liudininkai. 
Kun. A. Kezys daug čia fotogra
favo, nes kitų klebonų iš anks
to buvom perspėti, kad ši para
pija po dabartinio klebono mir
ties gali būti panaikinta.

Kunigas iš Sibiro
Kai susitikom kleboną kun.

Negana, kad radijo programa lietuviška
Tolius Siutas įsteigia Ameriko
je pirmą lietuvių televizijos pro
gramą.

Šiandien, šalia “Lietuvių Te
levizijos” Čikagoje, keturiolika 
kolonijų gali didžiuotis savo lie
tuviškomis radijo programomis. 
Bostonas, Detroitas, Klevelan- 
das gali pasiklausyti po dvi pro
gramas kas savaitę, Čikaga gir
di net penkias programas per 
savaitę. Iš viso susidaro kas sa
vaitę 41 valanda transliacijų: 
39 lietuviškai ir dvi valandos 
angliškai.

Kiek lietuvių klauso?
Kiek klausytojų šios progra

mos pasiekia, vienas Dievas ži
no. Kiek jiems naudingos, visi 
gerai žinome. Išsisklaidžiusiems 
lietuviams telkti bei lietuvybei 
palaikyti radijo programa stovi 
lygioj plotmėj su parapija, mo
kykla ir Lietuvių Namais. Ra
dijo progratna atlieka didelį už
davinį, nes ji pasiekia ir senus 
ir jaunus, bažnytinius ii- nebaž
nytinius, skaitančius lietuvių li
teratūrą bei spaudą ir nemokan
čius skaityti arba neprimatan
čius.

Dideli mūsų radijo programų 
nuopelnai, didelis ir jų poten
cialas. Žymus Kanados sociolo- 
gas-filosofas Marshall McLuhan 
įrodė, kad radijo ir televizijos 
technika lygiai tiek įtakos daro, 
kiek spaudos išradimas prieš 
550 metų. Mes esame šitos tech
nikos žymiai paveikti. Industri
nės revoliucijos laikotarpyje, 
18-19 šimtmečiais, tie apvaldė

Praną Mockų, tikrą lietuviškos 
išvaizdos kaimietį, jis savo stip
riomis rankomis griebė mūsų 
delnus, taip kad mes jautėm jo 
geležinių rankų jėgą. Jo biogra
fija įdomi: 1917 m. Petrapilyje 
baigė kunigų seminariją, ten 
buvo įšventintas ir pasiųstas 
apaštalauti į Sibirą. Pradžioje 
buvo vikaru Omske, vėliau vo
kiečių parapijos klebonu. Para
pija buvo tokia plati, kad kelio
nėje arkliais tekdavo išbūti net 
ištisas savaites. 1921 m. Sibirą 
pasiekė revoliucijos banga, ir 
atėjo raudonieji. Kun. P. Moc
kų išmetė iš klebonijos ir pa
šaukė į teismą. Kaltino šnipinė
jimu ir grasino mirties bausme. 
Laimingai pabėgo į Lietuvą ir 
vikaravo Kurkliuose. Mokėjo 
nemažai kalbų, todėl jį viliojo 
platusis pasaulis. 1927 m. atvy
ko į JAV. Baltimorėje susitiko 
kun. J. Karalių, busimąjį še- 
nadoriaus kleboną, šis ir pasiū
lė kun. Mockui keltis į Coalda
le Pensilvanijos angliakasių ra
jone, kur buvo labai reikalingi 
ne tik Bažnyčios, bet ir lietuvy
bės apaštalai.

Nedaug lietuviškumo
Todėl mums buvo labai įdo

mu pajusti, ką kun. P. Mockus 
padarė lietuvybei nedidelėje pa
rapijoje. 1927 m. čia būtų stip
rios parapijos, gero choro, tik 
neturėta savosios mokyklos. Il
gainiui pradėjo užsidarinėti ka
syklos, žmonės mirė, kiti kitur 
kėlėsi, naujųjų ateivių lietu
vių visai neatvažiavo ir dabar 
parapijai bepriklauso vos 80 šei
mų. Išmokėtos skolos, Kryžiaus 
Kelių stotyse išlikę lietuviški 
užrašai, retkarčiais nedidelis 
choras per Mišias pagieda ir ko
kią lietuvišką giesmę. Bet po li
turginės reformos visai nustota 
lietuviškai skaityti Evangeliją, 
niekad nebesakomi lietuviški pa
mokslai. KĮebonas lietuviams 
tepatarnauja tik išklausydamas 
lietuviškai išpažinties. Kadangi 
dar moka lenkų, rusų, vokiečių 
kalbas, parapijai priklauso ir to
mis kalbomis kalbančių žmonių, 
nes jiems lengva atlikti išpažin
tį. Kai dabartinis klebonas pasi
trauks, kito tokio daugiakalbio 
kunigo vyskupas nebesuras ir 
todėl ne be reikalo kalbama, 
kad ši lietuvių parapija gyvena 
paskutines dienas. Klebonas da
bar turi 79 metus ir atrodo tik
rai dar sveikas bei stiprus. Pa
sak jo, parapijoj dabar tėra gal 
tik 10 šeimų, kurioms dar rei
kalinga lietuvių kalba. Bet kas 
kaltas, kad toji kalba nebuvo 
įkvėpta jaunoms kartoms? Ar 
už tai dalies kaltės nejaučia ir 
klebonas, pats Sibire pergyve
nęs raudonosios revoliucijos bai
sybes ir gerai žinąs, kad toji 
revoliucija vėliau pasiekė Lietu
vą ir ten pražudė dešimtis tūks
tančių lietuvių? Kodėl naujos 
lietuviškos gyvybės daigų nebu
vo pasistengta sėti kad ir jo pa
rapijoje, Atlanto vandenyno at
skirtoje nuo visų revoliucijos 
vėjų?

“Kol aš čia būsiu, parapija 
bus lietuviška”
Sunkiai mums sekėsi surasti 

Girardvillės lietuvių parapijos 
kleboną kun. P. Sabą. Mat, jis 
keliautojas, mėgsta daug važi
nėti. Pagaliau gegužės 12 d.

K. PUGEVIČIUS 
Baltimorės vyskupijos radijo ir 
televizijos programų direktorius 
medžiaginį pasaulį, kurie suge
bėjo pasisavint industrinės 
technologijos priemones. Ir 
mūsų laikais idėjų pasaulyje 
vyrauja tie, kurie valdo komu
nikacijos priemones. Lietuviai 
sugeba elektroninės komunika
cijos erdvėje surasti vietos. Ne
užmerkime akių ir neužkimški- 
me ausų šiom galimybėm. Turi
me gerą įrankį — mokėkime 
juo pasinaudoti.

Asmuo, prabildamas per lietu
vių radijo programą, gal pasie
kia daugiau žmonių, negu para
pijos kunigai per dvidešimt sek
madienių. Vienos radijo valan
dėlės klausytojų skaičius gali 
būti didesnis uz kolonijos Vasa
rio 16 minėjimų dalyvius per 
praėjusius 25 metus. Radijo 
programos pasiklauso daugiau 
vaikų nei bendras skaičius vai
kų, lankiusių šeštadieninę mo
kyklą per ištisą tos mokyklos is
toriją.

Tokios galimybės šventai įpa
reigoja programų vedėjus bei 
dalyvius ir mus visus daugiau 
dėmesio kreipti į lietuvių radijo 
bei televizijos veiklą ir visokiais 
būdais ją stiprinti, tobulinti, 
remti.

Tobulinti programas!
Mūsų radijo programų kūrė

jai. vedėjai ir jų bendradarbiai 
yra užsitarnavę nuolankios mū
sų visų pagarbos. Kiek valandų 

prel. J. Karalius kleboną prisi
skambino, ir jis mūsų laukė. 
Girardvillės miestelis ir para
pija mus viliojo ir tuo, kad čia 
Kadaise yra klebonavęs garsu
sis anų laikų lietuvis kun. A. 
Milukas.

Ir šis Pensilvanijos miestu
kas, kur savo laiku prieglobstį 
surado daug lietuvių angliaka
sių, yra įsispraudęs tarp kalnų, 
apsuptas gražios gamtos. Iš pir
mo įspūdžio atrodo, kad mieste
lis nyksta, nes ištisas rajonas 
prie kalnų upelio nusagstytas 
visai apleistais ir baigiančiais 
griūti namukais. Visai kitokį 
vaizdą pamatėm prie lietuvių 
Šv. Vincento Pauliečio bažny
čios. Čia viskas atremontuota, 
tvarkinga. Išdailinta bažnyčia, 
pastatyta nauja, švari kelboni- 
ja. Iš karto pamatome, kad esa
ma tvarkingo klebono. Kleboni
joje, kur nuo sienos iki sienos 
iškloti nauji kilimai, kur matyti 
eilė dail. P. Baltuonio medžio 
darbų, mus pasitiko su lietuviš
ka šypsena pats klebonas kun. 
Paskalis Sabas. Tai III kartos 
Amerikos lietuvis. Jo motina 
gimusi šenadoriuje, o pats kle
bonas gimęs — Filadelfijoje. 
Ilgesnį laiką buvo lietuvių pran
ciškonų ordino narys. Jau pen- 
keri metai klebonauja Girard
villės lietuvių parapijoje. Savo 
laiku yra studijavęs ir anų lai
kų lietuvybės šiltnamyje — Tė
vų marijonų vedamam Marija- 
napolyje.

Pirmasis krikštas
Girardvillės lietuvių parapija 

gali didžiuotis, kad šimtmečio 
pradžioje ją yra vairavę tokie 
Kristaus bei lietuvybės apašta
lai, kaip kun. A. Milukas, kun. 
P. Dvaranauskas, kun. Dumčius, 
kun. Pautienius. Apstatęs mus 
buteliais įvairiausių gėrimų, 
kaip kad būdavo Lietuvos kle
bonijose, kun. P. Sabas, visą lai
ką kalbėdamas gražia lietuvių 
kalba, ant kilimo sukrovė senas 
parapijos knygas iš šio šimtme
čio pradžios. Štai bažnyčios sta
tymo dienomis, 1905 m. gegu
žės 22 d., kun. A. Miluko pada
rytas įrašas: “Kasoj buvo 38 
dol., o skolų 247 dol.” Kun. A. 
Miluko ranka įrašytas ir pirmas 
krikštas parapijoje: “Georgius 
Zelvis, 1907 sausio 21 d.,”“Ade
lė Žiubaitė, 1907 m. vasario 
mėn. pirmoji palaidota iš Šv. 
Vincento Pauliečio lietuvių baž
nyčios. Ji buvo 4 metų am
žiaus”. Pagal klebono pasakoji
mą, Jurgis (Georgius) Želvis, 
pirmasis čia pakrikštytas kūdi
kis, mirė 1971 m. toje pačioje 
Girardvillėje. Kaip istorinis as
muo parapijai, jis buvo plaido- 
tas su deramomis iškilmėmis.

Anksčiau Šv. Vincento Pau
liečio lietuvių bažnyčia buvo 
rūsyje. Dabartinė bažnyčia pa
statyta 1925 m. Puikūs vitražai 
su lietuviškais įrašais, bažnyčių 
organizacijų vardais padaryti Či
kagoje. Taip pat lietuviški įra
šai ir visose Kryžiaus Kelių sto
tyse. Šoniniai altoriai, perga
benti iš senosios bažnyčios 
įrengtos rūsyje, dabar pagar
biai tebestovi savo vietose šių 
dienų bažnyčioj, minėdami pra
eitį, pirmuosius parapijos kūrė
jus bei bažnyčios statytojus.

(Bus daugiau) 

jie praleidžia programom, nu- 
skriausdami savo šeimas, kiek 
sveikatos ir pinigo investuoja, 
kad visuomenė galėtų išgirst lie
tuviškos muzikos, naujienų, pra
nešimų, — mes niekad nežino
sime. Jei vienam kitam pasiseka 
kokį dolerį uždirbti, niekas ne
turėtų pasipiktint.

Visdėlto radijo programų ve
dėjams gal vertėtų pasvarstyti, 
ar programos jau tokios tobulos, 
kad neįmanoma jų patobulint? 
Atsiminkime, kad išaugo visai 
nauja karta, kuri reikalauja vis 
naujos medžiagos, naujo pri
ėjimo.

Ar neįmanoma padaryti siste
mingą klausytojų (o dar svar
biau neklausytojo) apklausinė
jimą trumpa, gerai suformuluo
ta anketa? Ar negalėtų mūsų 
laikraščiai atspausdinti tokią 
trumpą anketą su visų radijo 
programų adresais tokia forma, 
kad skaitytojas, ją užpildęs, ga
lėtų iškirpti ir pasiųsti vietinės 
programos adresu arba tiesiai 
redakcijai? Pastaroji, surinkusi 
anketas, persiųstų atitinkamų 
programų vedėjams. Detroite to
kios anketos duomenys buvo la
bai naudingi.

Atsiminkime, kad lietuvių ra
dijo programų dažnai pasiklau
so ir lietuviškai nekalbantys. Ar 
nevertėtų įvesti truputį anglų 
kalbos propagandos dėlei? Ap
lamai, kokį lietuvių vaizdą su
daro kitataučiui vietinė progra
ma? Ar dėl neprofesijonaliai pa
ruoštos programos kitataučiui 
klausytojui negali susidaryti 
vaizdas, kad lietuviai analfabe
tai? Ar mes, angliškai prabil
dami, pasirūpinant, kad kalba 
būtų taisyklinga? Akcentas ne
svarbu — gera gramatika la
bai daug reiškia.

Mūsų radijo darbuotojų tarpe 
turime talentų ir patyrimo, ku
rių už pinigą' negautum. Daug 
galėtumėm vienas kitam padė
ti. Vienam pvz sekasi surinkti 
kiekvienai programai geros mu
zikos, kitas geriau moka įdomiai 
perduot skelbimus, trečiam gal 
pasisekė į juosteles įrašyti vai
kams tinkamos medžiagos. Su- 
sisiekim, pasikeiskim medžiaga 
ir sumanymais. Niekas tokiu bū
du nepralaimės, o atvirkščiai, 
gali būt daug naudos visiems.

Amerikietiškų religinių pro
gramų srityje, kur man tenka 
daugiau dirbti, taip daroma. 
Mūsų įstaigoj yra apie 60 įvai
riausių rūšių religinių progra
mų juostelės, iš kurių, techni
niu atžvilgiu, esu daug pasimo
kęs.

Pasidalinti medžiaga
Pernai vienoj lietuvių radijo 

programoj teko išgirst praneši
mą: “Velykų proga kviečiame 
pasiklausyt Jo Ekscelencijos vys
kupo Brizgio pernai juostelėn 
įrašyto žodžio.” Ar negalėtų kas 
susitaręs su tokiu asmeniu laiku 
įrašyti ir tokią medžiagą siste
mingai visom radijo progra
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mom išsiuntinėt? Panašiai galė
tų būt daroma su kitais mūsų 
vadais. Ir programos būtų pa
įvairintos, ir tie, kurie turi ko 
svarbesnio visiems pranešti, ras
tų platesnę auditoriją.

Per tautinių šokių šventę 
Petras Petrutis Čikagos amfi
teatre įrašė muzikos ir kalbų 
dalis, o Juozas Gaila suredaga
vo puikų šventės reportažą. No
rėdamas, kad jų įdėtas darbas 
pasiektų platesnę auditoriją, J. 
Gaila pasiuntė kopijas 2-3 radi
jo programom. Todėl Baltimore 
sekantį sekmadienį po šokių 
šventės galėjo pasiklausyt ištiso 
pusvalandžio aktualijų. Ar ne
įmanoma dažniau taip padaryt? 
Aišku, visa medžiaga nevisiems 
tiks. Reikia leist kiekvienam 
programos vedėjui apsispręst. 
Bet ar nėra čia galimybių?

Neseniai buvo suvaidintas 
lietuvių kalbon išverstas Char
les D i c k e n s o “Christmas Ca
rol”. Vienas radijo programos 
vedėjas, pageidaudamas kopijos, 
turėjo sumokėt tam tikrą sumą 
pinigų už perrekordavimą. Su
ma nebuvo taip jau nežmoniška, 
tačiau jo sąmatoj reikšminga. 
Jei originalo savininkas sutik
tų ir keturios vietovės sumestų 
pinigus, niekas nebūtų perdaug 
apsunkintas. Žmogus, kuris įre- 
kordavo originalą, būtų atlygi
namas už savo darbą bei me
džiagą, ir visi laimėtų.

Ar nebūtų įmanoma į juoste
les Įrašyti religinės medžiagos 
ir sistemingai ja pasidalint? 
Daug kas pageidautų tokios me
džiagos, jeigu ji būtų pakanka
mai augšto lygio.

Kitos galimybės
Turime kolonijų, kaip pavyz

džiui Miami, kurios sparčiai au
ga, kur jau būtina lietuviška ra
dijo programa. Ar nesugebėtų 
kuris patyręs radijo programos 
vedėjas pagamint juostelę su 
visa programa, kurioj būtų pa
likti tarpai tik vietiniam skel
bimam? Tokiu būdu ir nepaty
ręs žmogus galėtų pateikti gra
žią radijo programą. Kolonija 
už tai galėtų atlyginti tam, ku
ris parūpina tokios medžiagos.

Ar nevertėtų sudaryti sąrašą 
visų lietuviškų programų su vi
sais duomenimis ir jį plačiai pa
skleisti? Jis būtų naudingas 
veiksniams, plokštelių platinto
jams, prekybininkams ir vi
siems, kurie kartais norėtų 
skelbtis radijo programose. Ar 
nevertėtų toki sąrašą paruošti 
ir anglų kalba? Jis sudomintų 
kitataučius prekybininkus bei 
paskatintų duoti skelbimus.

Mūsų radijo programos lietu
viams daug pasitarnauja. Atei
ty jos gali būti dar svarbesnės. 
Kiekvienas lietuvis, radijo pro
gramos vaidmenį įvertindamas 
ir norėdamas, kad ji tobulėtų, 
privalo vietines programas rem
ti ir jos vedėjams teikti suges
tijų. Nepakanka, kad mūsų pro
gramos lietuviškos — jos turi 
būti turiningos ir visiems nau
dingos.

ZIP

čekį arba perlaidą “Filisterių Skautų



Lietuvos atstovas Britanijai V. Balickas po koncerto svekina “Grandinėlę” Nuotr. J. Garlos

“Grandinėlės” žygis, kuris jaudino visus

Šventovių kunigo netekus
Kun. dr. Titas Narbutas šventovėje, visuomenėje, raštuose

Gegužės 23 d. Daytone, JAV, 
meniškai gražios lietuvių bažny
tėlės bokšte gaudė varpai. Ir, 
atrodo, jie niekad negaudė taip 
ilgai ir taip liūdnai, kaip tą ge
gužės saulėtą rytą. Jie lydėjo į 
kapus tą, kuris juos Įrengė ir tą 
gražią bažnyčią lietuviškais mo
tyvais atstatė — kun. dr. Titą 
Narbutą. Nors jau penki mėne
siai praėjo, bet tie liūdni varpai 
vis dar aidi kun. Tito draugų ir 
jį pažinusių širdyse, netekus vie
no energingiausių bei veikliau
sių išeivijos kunigų. Ir tie var
pai ilgai dar skambės.

Meilė šventovėms
Kun. Titas ypatingą dėmesį 

teikė šventovėms — jas statė 
miestuose, knygose ir žmonių 
širdyse. Gimęs 1913 m. Užune- 
vėžio km., Raguvos valse., bai
gęs Panevėžio gimnaziją, Kauno 
kunigų seminariją bei Vytauto 
D. un-tą, kun. Titas 1937 m. ge
gužės 22 d. buvo įšventintas ku
nigu. Lietuvoje jis neilgai kuni
go pareigas ėjo. Panevėžyje bu
vo vikaru ir gimnazijos kapelio
nu. Didžiąją savo kunigystės da
lį — 28 metus — praleido užsie
nyje. Tik pasibaigus karui, 1945 
m. rudeniop jis be vizos su italų 
belaisviais nuvyko Romon ir 
įstojo į Gregoriaus un-tą. Čia ga
vęs teologijos licenciatą, 1947 
m. išvyko čilėn, kur Santiago 
un-te gavo teologijos daktaratą. 
Čilėje, atrodo, jis ir susidomėjo 
ypač Marijos šventovėmis, kurių 
P. Amerikoje ir iš viso ispanų 
kraštuose yra tiek daug ir labai 
žymių. Kun. Titas jas uoliai stu
dijavo ir keliaudamas daug jų 
aplankė. O apkeliavo jis Euro
pą, Pietų ir Siaurės Amerikas 
skersai ii- išilgai. Prisimenu jo 
pagarbą Šv. Rožės šventovei Li
ma, Peru. Nors jis buvo ją ap
lankęs anksčiau, bet mums ten 
1968 m. esant, jis lankė ją kas
dien kelis kartus. Tos šventovės 
sodelyje žydi labai gražios rau
donos rožės. Ten pro stiklinę 
sieną galima matyti šventosios 
labai mažą h- kuklų kambarėlį, 
kur ji gyveno, ir koplytėlę, kur 
ji meldėsi. Ten ilsisi ir jos palai
kai. Kun. Titas mėgo tame sode
lyje pabūti vienas, pasimelsti. 
Po tų kelionių ir studijų jis pa
rašė dvi knygas apie Marijos 
šventoves Amerikoje lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Tapęs Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos klebonu Daytone 
1960 m., kun. Titas įrengė net 
tris šventoves. Iš paprasto mo
kyklai skirto pastato, pasikvie
tęs lietuvius menininkus, sukū
rė lietuvišką ir menišką religinę 
šventovę. Lietuviški motyvai ar
chitektūroje, lietuviški kryžiai 
vitražuose ir lietuviški raštai 
grindyse — padarė tą bažnytėlę 
jaukia bei gražia tautine švento
ve. Ji pagarsėjo visoje vyskupi
joje, Daytono mieste ir tapo pa
rapijiečių pasididžiavimu.

Aikštėje prie bažnyčios, pa
gal archit. dr. A. Kulpavičiaus 
projektą, pastatė Trijų Kryžių 
šventovę. Ji pastatyta atmini
mui nugriautų trijų kryžių Vil
niuje prie Gedimino kalno. Kun. 
Titas gavo iš Vilniaus tos vietos 
ir akmenėlį, kurį įmūrijo savo 
šventovėje.

Kitame aikštės krašte, prie
šais Trijų Kryžių šventovę, kun. 
Titas pastatė ir trečiąją — Šv. 
Jono Krikštytojo šventovę. Vi
sas tas šventoves jungė “juos
tos” — žydinčios gėlės. Jas jis 
prisiminė ir prieš mirti jį aplan
kiusiam ligoninėje tardamas: 
“Ten dabar jau turi pražydėti 
gėlės ...”

Įdomu, kodėl kun. T. Narbu
tas šias šventoves statė ir jas 
taip mvlėjo? Jis, kuris buvo dau
giau aštraus proto, logikos ir 
matematikos atstovas, o ne poe
zijos bei meno. Trnei. kodėl? At
rodo jis jomis norėio lietuviu iš
eivių širdyse įdiegti meilę Die

IGNAS URBONAS
vui, Lietuvai ir lietuviškom tra
dicijom. Tai idealai, dėl kurių 
jis visą gyvenimą energingai 
dirbo ir kovojo! Jis norėjo, kad 
tos šventovės atsispindėtų kiek
vieno lietuvio širdyje. Jis ir 
pats atrodė lyg vaikščiojanti

A. a. kun. Titas Narbutas, ryžtingai 
dirbęs išeivijai įvairiose srityse

šventovė, iš kurios visada spin
dėjo meilė Dievui ir Lietuvai.

Visuomeninė veikla
Kun. Titas buvo didelės ener

gijos, iniciatyvos ir veiklos žmo
gus. Niekad nesirengė poilsiui 
ar pensijai, o visada lyg dairėsi 
aplink, žiūrėdamas ką dai' rei
kėtų padaryti, atlikti. Visada 
drąsus. Jį visada domino iššūkis 
didesniam ar rizikos reikalin
gam darbui. Prisimenu, 1939 m. 
buvom abu atvykę į JAV. Kilo 
karas. Kun. Titas, turėdamas 
čia gerų giminių ir laisvai kalbė
damas angliškai, lengvai galėjo 
čia įsikurti, bet pasiryžo grįžti į 
Lietuvą. Jį traukė nauji hori
zontai darbų, pavojų ir uždavi
nių. Vienas senas kunigas, paly
dėjęs mus į Niujorko uostą, 
bandė mus atkalbėti nuo vyki
mo į Lietuvą ir siūlė pasilikti, 
bet Titas atsakė — ne! Tada tas 
senelis šypsodamasis tarė: “Ti
kiu Šv. Rašto žodžiais “stulto- 
ruin ėst numerus infinitus ... 
sudie”. Atseit, kvailių skaičius 
begalinis . . . sudie! Ir apkabinęs 
mus abu pabučiavo. Mudu, sėdę 
į italų laivą “Vulcania”, per 
Gibraltarą (čia mūsų laivas ang
lų buvo sulaikytas, bet po 4 vai. 
paleistas) atvykom į Romą. Plau
kiant Viduržemio jūra, radijo 
telegramos pranešė, kad Lietu
va okupuojama bolševikų. Ro
moje kun. Titas mane nusivedė 
į Kolizėjų, kur prie krikščionių 
kankinių kryžiaus pasimeldę', 
traukiniu išvažiavome į Lietuvą.

Kun. Titui visuomeninė veik
la, organizacijos — buvo jo ku
nigystės darbo didelė dalis. Lie
tuvoje dirbo su angelaičiais, pa
vasarininkais, ateitininkais, ka
talikais vyrais ir kt. Amerikoje 
aktyviai reiškėsi —- religinėje 
šalpoje, Kunigų Vienybėje, AL- 
Toje, Lietuvos" vyčiuose. Kat. 
Federacijoje, At-kų Sendraugių 
Sąjungoje, Liet. Kat. Mokslo 
Akademijoje, “Krikščionis gy
venime”, Lietuvių Bendruome
nėje ir kitur. Jis nebuvo orga
nizacijoje tik nariu stebėtoju: 
reiškėsi visa širdimi, energija 
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Dr. Vytautui Melnykui
Čikagoje mirus, jo brolį šaulį GEDIMINĄ MELNY-

KĄ ir artimuosius giliai užjaučiame —

Hamiltono DLK Algirdo šaulių kuopa

ir aktyviu darbu. Religinėj šal
poje, Kunigų Vienybėje, Liet, 
vyčiuose, L. K. Mokslo Akade
mijoje ir knygų leidykloje 
“Krikščionis gyvenime” beveik 
visada buvo centro ar vietinėse 
valdybose. Religinę šalpą labai 
rėmė ir savo aukomis, o “Krikš
čionis gyvenime” leidyklos bu
vo vienas iš steigėjų. Niekad 
nesikratė organizacijose darbo 
ar pareigų. Jei būdavo jam pa
siūloma, jis rimtai, šaltai pagal
vodavo. Davęs sutikimą, stoda
vo į darbą visa energija. Pasi
imtas pareigas visada pedantiš
kai ir tobulai atlikdavo. Turėjo 
aštrų, logišką protą ir puikią, 
greitą orientaciją, todėl dažnai 
buvo kviečiamas pirmininkauti 
Kunigų Vienybės seimams. Jis 
juos meistriškai ir tvarkydavo.

Raštai
Kun. Titas daug rašė. Jis ne

buvo rašytojas-kūrėjas, o dau
giau — žurnalistas, redaktorius 
ir socialinio, politinio bei religi
nio turinio knygų autorius. Nuo 
1933 m. jis dalyvavo spaudoje 
T. Angelaičio slapyvardžiu ir 
savo pavarde. Parašė ir paskel
bė aštuonias knygas — lietuvių, 
anglų ir ispanų kalbomis: “Išli
kome gyvi” (1947), “Stalin, Hit
ler in Lithuania” (1949), “La re
forma del Breviario Romano 
por Pio X” (dis. 1948), “Who is 
Worse: Stalin or Hitler?” (1950), 
“4 Martyred Bishops” (1953), 
“Soviets Kill God in Lithuania” 
(1954), “Marijos šventovės Ame
rikoje” (lietuvių ir anglų kalbo
mis 1962) ir plačią monografiją 
apie kun. Alfonsą S u š i n s k ą 
(spaudoje).

Daug rašė publicistinių ir 
šiaip įvairiais aktualiais klausi
mais straipsnių spaudoje: “Pa
nevėžio Balse”, “Drauge”, “Dar
bininke”, “Lux Christi”, “Lai
ve”, “Šv. Pranciškaus Varpely
je”, “Tėviškės Žiburiuose” ir kt.

Septynerius metus redagavo 
žurnalą “Lux Christi”. Visą lai
ką iki savo mirties rūpestingai 
redagavo liet, kunigų laisvame 
pasaulyje sąrašą — Elenchą. Ja
me tiksliai būdavo sužymėta ne 
tik asmens žinios, adresai, bet 
ir telefonai. Jis turėjo kontaktą 
ir su amerikiečių spauda bei ra
diju. Ten daugiausia garsino 
Lietuvą ir jos likimą.

Kun. dr. Titas Narbutas gy
veno sunkiais bei neramiais lai
kais, bet ir juose, net išeivijoje, 
sugebėjo būti lietuvišku ąžuo
lu, nepalaužiamu svetimų aud
rų. Jo nebėra, bet jis lyg švytu
rys švies dvasine šviesa trem
ties naktyje ir gėle žydės prie 
lietuviškų šventovių ...

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

Klevelando tautinių šokių 
grupė “Grandinėlė” š. m. rug
pjūčio mėnesį pakėlė sparnus 
istorinei kelionei po senąjį Eu
ropos kontinentą, šią geros va
lios misiją su dideliu rūpestin
gumu ir pasišventimu ant savo 
pečių nešė vadovai — Liudas ir 
Aleksandra Sagiai.

Migla ir tautiečiai
Nusileidus Londono aerodro

me, mus pasitiko Anglijos migla 
ir nekantraują tautiečiai, kurie 
“Grandinėlės jau ilgą laiką 
laukė ir nuoširdžiai šiam susiti
kimui ruošėsi. Į Londoną “Gran
dinėlę” pakvietė Britanijos Lie
tuvių Sąjunga ir Lietuvių Namų 
Bendrovė. Sąjungos pirui. J. Al
kis, visų Anglijos lietuvių var
du sveikindamas “Grandinėlę”, 
pareiškė: “J ū s ų atsilankymas 
yra vienas didžiausių įvykių 
Anglijos lietuvių gyvenime”'. 
Koncertas įvyko gražioje Com
monwealth Instituto salėje. Ren
gėjų pirmininkas buvo Londone 
žinomas veikėjas Z. Juras. Šį 
koncertą gal geriausiai apibūdi
no “Europos Lietuvio” redakto
rius K. Barėnas: “Jūsų progra
ma tokia spalvinga, tokia įvairi, 
kad tikrai verta dėmesio”. Dau
gumas eidami iš salės sveikino 
šokėjus ir žavėjosi jų grakš
tumu.

Netilpo žiūrovai
Antrasis koncertas Anglijoj 

įvyko Mančestery, ukrainiečių 
salėje, kur jau pusvalandį prieš 
pradedant programą publika ne
tilpo. Čia buvo suvažiavę iš visų 
šio miesto apylinkių bei tolimes
nių vietovių lietuviai. “Grandi
nėlei” pasirodžius scenoje, pub
lika su didžiausiu entuziazmu 
stebėjo programą kaip kokį ste
buklą. Koncertą pradėjo BLS 
Mančesterio skyriaus pirm. A. 
Jeloveckas, o anglų kalba šokė
jus pasveikino evang. kun. P. 
Putza. Tarp išskirtinių svečių 
buvo policijos vadas J. Hamlet, 
miesto tarybos narys Fred Lee 
ir Mančesterio spaudos atstovai. 
Svečias Fred Lee po koncerto 
taip pasakė: “Jau kuris laikas 
susitinku su lietuviais, tačiau 
niekad neturėjau progos pažin
ti šios tautos kultūros bei tra
dicijų taip ryškiai, kaip šį vaka
rą. šis gyvas vaizdas ilgai paliks 
neužmirštamas mano atminty
je”. Žurnalo “Šaltinis” redakto
rius kun. S. Matulis, MIC, buvo 
tiek sužavėtas šokiais, kad mal
daute maldavo “Grandinėlę” 
paruošti filmą. Rašytojas Spalis 
šį “Grandinėlės” koncertą ža
dėjo įamžinti knygoje, kurią da
bar rašo. Mančesterio lietuviai, 
dėkodami “Grandinėlei”, įteikė 
tautiniais motyvais dekoruotą 
lėkštę su įrašu: “Už jūsų didelę 
meilę tautiniam menui ir pasi
šventimą garsinant Lietuvos 
vardą kitataučių tarpe skiriame 
šią dovaną”.

Po tikrai vaisingos ir malo
nios viešnagės Anglijoj skrido
me atgal į Briuselį, kur mūsų 
laukė šios" išvykos po Europą 
pagrindinis organizatorius kun. 
V. šarka. O prieš mūsų akis dar 
vis stovėjo Anglijoj matytos vi
duramžių pilys, karalių rūmai, 
didingasis parlamentas su gar
siuoju laikrodžio bokštu, gėly
nai ir galiausia šių laikų moder
nioji gyvenimo apraiška — dan
goraižiai bei modernioji sta
tyba.

Ar Lietuva tokia graži?
Pirmasis koncertas Vokieti

joj įvyko Bonnoje kultūrinės sa
vaitės proga miesto rotušės 
aikštėje. Prieš koncertą šokėjai, 
pasipuošę spalvingais tautiniais 
drabužiais, aplankė Bonnos bur
mistrą Michael Hitz. Istorinėj 
Bonnos rotušėj “Grandinėlę” 
priėmė miesto burmistras ir jo 
padėjėjai. Burmistras, pamatęs 
tokią žavią jaunimo grupę, iš
keltom rankom visus sveikino 
bei džiaugėsi mūsų atvykimu ir 
linkėjo sėkmingai skleisti savo 
kultūrą kitose tautose. Tą dieną 
jis paskyrė rotušės rūmus mūsų 
dainai ir šokiams. Šioj istorinėj 
rotušėj skambėjo: “Norėčiau aš 
keliauti”, “Trijų seselių”, “Būk 
sveika” bei kitos mūsų jaunimo 
pamiltos dainos. Vakare rotušės 
aikštėj, minios žmonių stebėjo 
koncertą. Iš balkono jį stebėjo 
burmistras su palyda. Jis buvo 
taip sužavėtas, kad pirmajai da
liai pasibaigus, paklausė: “Ar 
Lietuva tokia graži, kaip šis jau
nimas?” Plojimams lydint, šo
kiai vijo vienas kitą, tik gaila, 
kad programos pabaigą sutruk
dė netikėtas lietus. Žiūrovai, su
bėgę į pastoges, dar ilgai gy
veno patirtais įspūdžiais ir pa
kilia nuotaika. Prof. Z. Ivinskio 
žmona gėlių puokštėm apdova
nojo “Grandinėlės” vadovus ir 
miesto burmistrą. Pastarasis, 
priimdamas gėles, pareiškė pir
mą kartą matąs tokius lietuviš
kus šokius, jais esąs sužavėtas 
ir nustebintas.

Po koncerto “Grandinėlė” su 
Vokietijos lietuviais pasivaišino 
viename Bonnos restorane. Jie 
visi džiaugėsi "Grandinėle” lyg 
didelį perlą radę. Bonnos laik
raštis “Bonner Stadtanzeiger” 
įsidėjo didelę “Grandinėlės”

INGRIDA BUBLIENĖ
nuotrauką su įrašu: “Gintarinė 
Grandinėlė prisimena savo tėvų 
žemę”. Laikraštyje buvo įdėtas 
ir puikus programos aprašymas, 
kuriame grupė lyginama su 
gintaru, vienu iš brangiausių 
Baltijos turtų. Esą puikiai buvo 
atlikti šokiai imigrantų vaikų, 
gimusių Amerikoje.

Bonnoj taip pat aplankėm 
Vokietijos prezidentūrą, kuri 
stovi ant Reino upės kranto, pa
skendusi puošniuose soduose, 
čia buvome vyriausybės parei
gūnų šiltai sutikti ir pavaišinti.

Senatoriaus žodis
Hamburge buvome oficialiai 

priimti Hamburgo senato direk
toriaus Carl-Heinrich Bonnet 
miesto rotušėj. Jis mūsų atvyki
mo proga perskaitė oficialų se
nato raštą, išreikšdamas džiaugs
mą, kad būdami Amerikoj puo- 
selėjam lietuvių kultūrą, neuž
mirštam savo tėvynės ir savo 
tėvų pačių gražiausių dalykų., 
“Grandinėlei”, pasiekusiai tokį 
augštą lygį ir tiek daug dirban
čiai, priklauso mano padėka ir 
pagarba” — pareiškė direkto
rius. Šį įvykį taip pat paminėjo 
ir Hamburgo laikraštis “Ham
burger Abendblatt”, įsidėjęs 
nuotrauką šokėjų su senato di
rektorium.

Tą vakarą atlikom programą 
viename gražiausių viešbučių 
“Maritim”Timmendorfer Strand 
vasarvietėj prie Baltijos jūros. 
Šį koncertą gal geriausiai apibū
dino jame dalyvavęs televizijos 
atstovas: “Tikrai maloni, graži 
grupė, kuri skleidžia tobulą har
moniją. To negalima sakyti apie 
šių dienų modernius šokius. No
rėčiau, kad ši harmonija dau
giau įsigalėtų pasaulyje ir kad 
pramogos vėl pasiektų tokį ly
gi”

“Lietuvai daug padarėt”
Sekančią dieną koncertavome 

Hamburgo Auditorium Maxi
mum — universiteto salėje. Sa
lė pilna. Kiekvieną šokį palydi 
audringais plojimais. Hambur
go senato direktoriaus pavaduo
tojas Uwe Christensen po kon
certo pareiškė: “Lietuva, šokiai 
ir mieli šokėjai paliks neišdildo
mą prisiminimą”. Prieš koncer
tą “Grandinėlės” šokius filma
vo Hamburgo televizija. Jie bu
vo rodomi visoj Vokietijoj.

Po šių sėkmingų koncertų va
karienės metu pagrindinis kon
certų organizatorius kun. V. 
Šarka taip prabilo į “Grandinė
lę”: “Pati gražiausioji, pati ža
viausioji ir pati brangiausioji 
“Grandinėle”! Dėkoju visų Vo
kietijos lietuvių vardu, kad jūs 
išdrįsote padaryti didelę kelio
nę bei atvykti į tėvų kontinen
tą ir čia ne tik stebėti, gėrėtis 
įvairiais vaizdais, bet ir kaiką 
pozityvaus duoti. Tokio jauni
mo, kaip jūs, neturėjau savo gy
venime ir nemačiau. Jūs esat 
pirmoji grupė, kuri taip gražiai 
pasirodė. Jūs Lietuvai savo žy
giu daug padarėt.”

Spaudos balsai
Ir štai gražią, saulėtą popie

tę jau koncertuojam Stuttgartte, 
Killesbergo parke. Į koncerto 
areną prisirinko 2000 žiūrovų. 
Šio koncerto rengėjai — kmi. 
K. Senkus, Z. Glemzienė, N. Sa- 
bienė. Koncerte dalyvavo ir 
JAV konsulas Thomas Scanlon. 
Jis buvo taip sužavėtas “Gran
dinėle”, kad grįžęs į namus tą 
vakarą žadėjo Valstybės Depar
tamentui rašyti laišką ir pra
nešti, kaip puikiai mes šią po

K e n ROBINSON v
I I i b e r a I ą j

Jis kovoja už geresnį gyvenimą visiems kanadiečiams. 
Kadangi užaugęs šioje apylinkėje, gerai supranta šios 

apylinkės reikalus

TORONTO LAKESHORE APYLINKĖJE 
VĖL IŠRINKITE

HIGH PARK - 
HUMBER VALLEY
apylinkėje

BALSUOKITE UŽ

liberalų kandidatą
WALTER DEAKON

ukrainiečių kilmės 
lietuvių bičiulį

pietę atstovavom Amerikai ir 
žavingai atlikom lietuviškus šo
kius.

“Stuttgarter Zeitung” laikraš
tis sekančią dieną įsidėjo didelę 
nuotrauką su Blezdingėlės ap
rašymu. štai kelios svarbesnės 
mintys: “Pasaulinio garso gru
pė iš Klevelando. Ji užsitarnavo 
šį meną pažįstančios publikos 
audringo pritarimo ir buvo vis 
kviečiama pakartotiniam pasiro
dymui.” Kitas laikraštis “Stutt
garter Nachrichten” irgi įsidė
jo didelę nuotrauką, vaizduo
čių. Kuškinėlį. Šio laikraščio 
komentarai: “Spalvingą, džiaugs
mingą ir pilną temperamento 
lietuvių tautinių šokių spektak
lį pergyveno sekmadienio po
pietės žiūrovai atvirame Stutt- 
garto parko stadijone. Daugelis 
šokių vaizdavo krašto tradici
jas, kurios vaizdžiai atsispindė
jo kiekviename šokyje. Ši stu
dentų ir moksleivių grupė iš 
Amerikos į šias gastroles atsive
žė apie 200 tautinių aprėdų. Sa
vo šokiais ji stebino karštyje 
kantriai kenčiančius žiūrovus 
vis naujomis kombinacijomis ir 
iš dalies profesijonaliai atro
dančiomis šokio scenomis.” šį 
koncertą taip pat filmavo Stutt- 
garto televizija.

Po šių sėkmingų koncertų te
ko atsisveikinti su Vokietija ir 
ten užmegztom pažintim. Vokie
tija jaunimui buvo labai artima, 
nes daugelis jų prisimena įvai
rius tėvelių pasakojimus apie 
ten gyventą laiką. Jaunimas nie
kad neužmirš kun. V. šarkos, 
kuris tiek sielojosi, kad mūsų 
viešnagė Vokietijoj puikiai pa
sisektų. Vokietijoj taip pat ap
lankėm vienintelę lietuvių gim
naziją išeivijoj. Vingiuojančiais 
keliais pasukom Romos link.

Popiežiaus linkėjimai
Rugpjūčio 16 d., pasipuošę 

tautiniais drabužiais, buvom pri
imti popiežiaus vasaros reziden
cijoje. “Grandinėlė” audienci
joje sėdėjo pirmoje eilėje. Čia 
jaunimas dainavo lietuviškas 
dainas ir nekantriai laukė šv. 
Tėvo. Audiencija labai iškilmin
ga. Popiežius kalba keliom kal
bom į visus susirinkusius. Au
diencijai pasibaigus, Paulius VI 
priėjo prie šokėjų, pasipuošu
sių tautiniais drabužiais, ir pa
sveikino. Danutė Sušinskaitė, 
paėmus jo rankas, prašė pasi
melsti už kenčiančią Lietuvą, už 
persekiojamą Bažnyčią. Popie
žius pažadėjo pasimelsti ne tik 
už Lietuvą, už persekiojamą jos 
Bažnyčią, bet ir už visus lietu
vius, išblaškytus po platųjį pa
saulį. Be to, jis lietuviams sutei
kė specialų palaiminimą. Tai su
jaudino visus šokėjus. Šį istori

TORONTO MIESTAS — VIEŠAS PRANEŠIMAS

GRĮŽTAMA Į STANDARTINĮ LAIKĄ 
1972 m. spalio 29, sekmadienį

Miesto tarybos nutarimu buvo paskelbtas potvarkis, rei

kalaująs piliečius laikytis dienos šviesos taupymo meto 

nuo 1972 m. balandžio 30 iki spalio 29 dienos. Dabar 

piliečiai prašomi atsukti laikrodžius vieną valandą atgal 

spalio 29, sekmadienį, 2 valandę ryto
William Dennison,

burmistras

nį įvykį užfiksavo Vatikano laik
raštis “L’Osservatore Romano”, 
įdėdamas net dvi nuotraukas su 
“Grandinėlės” jaunimu. Laik
raštis atspausdino ir Šv. Tėvo 
sveikinimą “Grandinėlei”: “Jūs 
su entuziazmu mokotės savo 
krašto šokių, tikiuosi, kad šio 
entuziazmo niekad neprarasite 
ir kad jis švies visuose jūsų dar
buose. Aš meldžiuos, kad Die
vas jums visuomet vadovautų ir 
padėtų”.

Romoje mus nuoširdžiai glo
bojo prel. L. Tulaba, kun. A. 
Jonušas, kun. V. Dielininkaitis, 
kun. L. Peciukevičius. Paminė
tina, kad Romoj kun. V. Kaz
lausko rūpesčiu Arūnas Ciuber- 
kis kalbėjo per Vatikano radi
ją į Lietuvą ir davė pilną pra
nešimą apie mūsų gastroles po 
Europą. Mūsų broliai ir sesės 
taip pat turėjo progos išgirsti 
Danutės Sušinskaitės pokalbį su 
Šv. Tėvu.

Sudiev, Europa!
Pilni įspūdžių važiuojam per 

Šveicariją toliau džiaugtis ir gė
rėtis Europa, gražiąja jos gam
ta, kultūriniais bei istoriniais lo
biais. Ir taip spalvingiems vaiz
dams lekiant pro mūsų akis, pa
siekėm Paryžių, čia mus globo
jo kun. J. Petrošius. Apžiūrė
jom Notre Dame, Eifelio bokš
tą, Luvrą, Triumfo arką ir dau
gelį istorinių vietų, Aplankėm 
Versaille, kur neapsakomas 
Liudviko XIV ištaigingumas, 
spalvų ir fontanų žaismas tie
siog mus užbūrė. Pasigrožėję ir 
pasidžiaugę šia meno šventove, 
nuvykom į seselių širdiečių vie
nuolyną. Čią, kun. J. Petrošiui 
atnašaujant šv. Mišias, dėkojom 
Dievui už pasisekusius koncer
tus. Jaukioj koplytėlėj skambė
jo giesmės žodžiai “Težydi vėlei 
Lietuva, kaip tavo slėnių leli
ja...”

Kelionė eina prie galo. Auto
busai rieda Belgijos link, kur 
mūsų laukia lėktuvas atgal į 
Ameriką. Po šios sėkmingos ke
lionės ir ambasadorinės misijos 
buvome oficialiai pasveikinti 
Klevelando miesto burmistro 
Ralph J. Perk. Rotušės rotun- 
doje buvo surengta speciali 
spaudos konferencija. Tą dieną 
miestas išleido proklamaciją, 
skelbiančią “Grandinėlės” die
ną.

Šis “Grandinėlės” žygis, at
liktas Jaunimo Metais, primins 
pasauliui, kad jaunimo širdyse 
lietuviškoji ugnelė žėri ir deea 
mūsų visų troškimu laisvės Tė
vynei.

MAŽA GARBĖ SVETIMA 
KALBA KALBĖTI, DIDI 
GĖDA SAVOSIOS NEMOKĖTI



® FAWTOJE TMEJE
PAGERBĖ OLIMPIEČIUS
“Komjaunimo Tiesos’’ pranešimu 

spalio 3 d. laidoje, naujieji Vilniaus 
sporto rūmai rugsėjo 30 d. vos su
talpino vilniečius, susirinkusius pa
gerbti XX pasaulinės olimpiados 
Miunchene dalyvių — V. Cesiūno, M. 
Paulausko, N. Sakaitės, A. Baranovo, 
R. Bitės, K, Sapkos ir jų trenerių. 
Pagerbtuvėse trūko 800 m bėgime 
sidabro medali laimėjusios Nijolės 
Sabaitės, nes ji tą dieną turėjo savo 
vestuves, bet “susirinkusieji negai
lėjo plojimų, kai tik buvo tariamas 
šios tikros žaidynių didvyrės vardas”. 
Sportininkus sveikino Vilniaus parti
nių, sportinių organizacijų ir visuo
menės atstovai. Su sportinėmis kovo
mis Miunchene pagerbimo dalyvius 
supažindino bei jiems už pagerbtu- 
ves padėkojo irkluotojas V. Cesiū- 
nas, krepšininkas M. Paulauskas, lai
mėję aukso medalius, ir treneris P. 
Karoblis. Ta parti “Komjaunimo Tie
sa” kiek vėliau, spalio 7 d., įsidėjo 
pranešimą iŠ Maskvos apie olimpie- 
čiams paskirtus ordinus ir medalius. 
Lenino ordinu Maskva atsilygino 
penkiem rusam ir vienai rusei. “Dar
bo Raudonosios Vėliavos” ordininkų 
tarpe taip pat nėra nė vieno haltie- 
čio. Lietuviams M. Paulauskui, V. 
Česiūnui, N. Sabaitei ir latviui J. Lū
šiui teko pasitenkinti žestnesnės ver
tės “Garbė ženklo" ordinu. Dėl to, 
žinoma, neverta nusiminti, nes toks 
ordinų žarstymas dar kartą įrodo pa
sauliui, kad Kremliaus vadai ir j 
sportą žiūri grynai politinėmis aki
mis. JAV jokių ordinų nesusilau
kė plaukikas M. Spitz, Miunchene 
laimėjęs net septynis aukso meda
lius. Jeigu jis būtų buvęs ne žydų 
kilmės amerikietis, o sovietams at
stovavęs rusas, šiandien tikriausiai 
turėtų Sovietų Sąjungos herojaus 
vardą.

PRIESAIKA KRYŽKALNYJE
Jau esame rašę apie Kryžkalnyje 

neseniai atidengtą paminklą, kurį so
vietų okupuota Lietuva turėjo su
kurti, pastatyti ir dedikuoti Sovietų 
Sąjungos armijai "išvaduotojai”. 
“Komjaunimo Tiesa” spalio 3 d. pa
skelbė, kad prie to paminklo iš Vil
niaus buvo nuvežti keli šimtai Vil
niaus augštojoj priešlėktuvinės gyny
bos radiotechnikos karininkų mo
kykloj mokslą pradedančių kariūnų 
duoti priesaikos Sovietų Sąjungai. 
Laikraštis pateikia tik tos priesai
kos pradžią: “Aš, Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos pilietis, 
įstodamas į Ginkluotųjų Pajėgų gre
tas, duodu priesaiką ir iškilmingai 
pasižadu ...” Priesaika, žinoma, bu
vo atlikta rusiškai, o jos atlikėjams 
turbūt taip pat rusų kalba žodį tarė 
mokyklos viršininko pareigas laiki
nai einantis rusas karininkas A. Ku
likovas, drąsiai užtikrinęs visus da
lyvius: “Mūsų mokyklos kursantai vi
są gyvenimą prisimins šią dieną ir 
šią vielą...” Toliau rašoma: “Prie
saikos priėmimo ceremonialas baig
tas. Vadai sveikina kursantus. Per 
lygią tarytum įtempta styga rikiuote 
nusirita garsus “Ura!”..Ne lie
tuviškas "Valio!”,bet rusiškas “Ura!”, 
nors kursantų eilėse tikriausiai buvo 
ir lietuvių. Prie jų taipgi reikėtų pri
jungti sveikintojus — Vilniaus par
tinio komiteto I sekr. P. Griškevičių, 
Raseinių rajono Viduklės paukštinin
kystės sovehozo direktorių E. Zai
kauską. karo veteranus B. Urbonavi
čių ir M. Prakuliauską bei susirin
kusius žiūrovus.

ATEIZMO SKLEIDĖJAI
"Tiesos” 231 nr. pranešama, kad 

rugsėjo 29 d. šio dienraščio redak
cijos salėje buvo sušauktas ateizmą 
skleidžiančių laikraščių, žurnalų, te
levizijos ir radijo darbuotojų pasita
rimas. Čia jie turėjo progą susitik
ti su Maskvos okupuotai Lietuvai už
krautų religinių varžtų vyr. prižiū
rėtoju J. Rugieniu, o "mokslinės 
ateistinės propagandos” problemas 
nušvietė vilniškės kompartijos cent
rinio komiteto darbuotojas P. Beniu- 
šis. Pasitarimo tikslą išryškina to
limesnės pranešimo eilutės: "įsteig
ta žurnalistų, rašančių mokslinio 
ateizmo klausimais, kūrybinė sekci
ja. Jos pirmininku išrinktas “Tiesos” 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai parinktus siun
tinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai reikalingi Lietuvoje ir bus 

tikrai naudingi Jūsų giminėms.
MIŠRUS KALĖDINIS 1972

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas vyriš
kas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vilnonė angliška vyriškai eilu
tei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai specialios storos “crim
plene” medžiagos moteriškai eilutei, puikūs vyriški nailono marškiniai 
arba bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų geriausios 
rūšies cigarečių$125.00

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių arba vilnonių, gėlėta arba 
su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios “crimplene” medžia
gos moteriškai eilutei, gražus moteriškas megztukas, 3 jardai vilnonės 
apsiaustui medžiagos, “crimplene” medžiaga suknelei $115.00

MAISTO SIUNTINYS 1972
>4 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausių baltų miltų, 2 sv. ryžių, 
Vi sv. kvepančių pipirų, Vi sv. lapelių, 14 sv. geriamo šokolado, 1 dė
žutė kavos (neseafe), 1% sv razinkų, 114 sv. maišytų džiovintų vaisių, 
1 sv. šokoladinių saldainių__ __  $35.00
Taip pat įdedame į šiuos arba kitus Jūsų drabužių užsakymus — daly
kus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi. Dirbtinio minkkailio 
apsiaustui viršus $40.00, nailoninio kailio apsiaustui viršus $25.00, vy- 
ryški arba moteriški nertiniai $15.00, vilnonės skarelės $5.00, nailono 
lietpalčiai $12.00, nailoniniai marškiniai $9.00, vilnonės arba nailo
ninės kojinės $2.50.
Taip pat'priimame užsakymus: automobilių, motociklų, dviračių, tele- 
vleijos priimtuvų, šaldytuvų ir t.t.

Baltic Stores Ltd., (z. juras)
421 Hackney Rd., London, E, 2, England. Tel. 01 739-8734 

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

laikraščio redaktoriaus pavaduoto
jas A. Stankevičius, pirmininko pa
vaduotoja — Valstybinio televizijos 
ir radijo komiteto vyresnioji redak
torė F. Butienė. Susirinkime buvo 
taip pat aptartas sekcijos darbo pla
nas.” Tie “mokslinio” ateizmo atsto
vai dabar koordinuos savo pastangas 
ir stiprins ateizmo skleidimą.

TELŠIŲ TILTAS
Telšietis K. Viržintas “Tiesos” rug

sėjo 21 d. laidoj bara tuščių pažadų 
skleidėjus: “Yra Telšiuose tiltas per 
geležinkelį, jungiantis miestą su pra
moniniu rajonu. Per dieną juo pra
eina keli tūkstančiai žmonių. Tiltą 
reikia remontuoti. Jo danga ištrupė
jusi. Patekę į duobes, praeiviai su
sižeidžia. Tilto laiptai taip pat ištru- 
pėję. Palijus arba pašalus, kopti jais 
pavojinga. 1970 metais Komunalinių 
įmonių kombinato direktorius, atsa
kydamas į skaitytojų laiškus, iš
spausdintus rajoniniame laikraštyje, 
pranešė, kad tiltas per geležinkelį 
bus remontuojamas 1971 m. antraja
me ketvirtyje. Praėjo daug laiko. 
Tiltas tebeirsta. Jeigu taisyti niekas 
nesiruošė, kam reikėjo klaidinti 
žmones?”

NAFTOS VALYKLA
Mažeikiuose jau pradėta statyti 

naftos valykla. Statybos darbai vyk
domi 300 ha plote. Mažeikius aplan
kęs V. Maižius “Tiesos” 201 nr. duo
da žodį statybos vyr. inž. Jurijui Po
povui: “Štai ten, kairėje, auga tech
nologinių įrenginių bazė, kuri turės 
po savo stogu daugiau kaip 5000 
kvadratinių metrų naudingo ploto. 
Jos korpusai, kaip matote, jau iški
lę beveik visu ūgiu ... Kitoje kelio 
pusėje statoma busimoji operatorinė, 
baigiamas montuoti buitinio pastato 
karkasas ... O ten, kur kyla gelžbe
toniniai poliai, iškils 180 metrų augš- 
čio kaminas ... Perdirbimo komplek
se būdavo statomi ne mažiau kaip 
šeši technologiniai įrenginiai, kurių 
kiekvienas atlieka tam tikrą procesų 
ciklą. Jie išdėstomi atskirose aikš
telėse, turi savo komunikacijas, tar
pinius rezervuarus ir visą kitą pagal
binį ūkį. Mažeikiuose vietoj šešių to
kių įrenginių bus pastatytas vienas 
sustambintas kombinuotas įrenginys. 
Ką tai duos? Visų pirma apie 20% 
sumažės statybos kaina, sutrumpės 
darbų trukmė.” Statybos vadovybė 
į Jonavos profesinę technikos mo
kyklą pasiuntė 10 moksleivių, kurie 
ten bus paruošti kompresorių siurb
lių mašinistais. Kvalifikuotų spe
cialistų vis dar trūksta gyvenamųjų 
namų, buitinių ir prekybinių pasta
tų statyboms. Juos dabar ruošia Šiau
lių K. Didžiulio politechnikumo Ma
žeikių skyrius.

PARKAS SANTAKOJE
“Literatūros ir Meno” 40 nr. re

dakcijos skiltyje “Septynios dienos” 
paliečiamas naujųjų gyvenviečių ap
želdinimo klausimas. Daug kur jos 
atrodo nykiai, nes trūksta medžių. 
Apylinkių, miestų tarybos, namų 
valdybos vengia iniciatyvos dėl dar
bo jėgos ir lėšų trūkumo. Redakcijos 
nuomone, tokiu atveju daug gali nu
veikti patys gyventojai. Pvz. pernai 
panevėžiečiai visuomeniniais pagrin
dais prie Nevėžio savo rankomis pa
sodino ištisa parką, šia proga skai
tytojams primenama ir Nemuno bei 
Neries santaka Kaune: “Stengiasi ir 
kauniečiai. Neseniai Komunalinio 
ūkio projektavimo instituto vietos 
filialio inžinieriai paruošė įdomų 
Santakos parko projektą. Sekančiais 
metais jis bus pradėtas realizuoti, ir 
ten, kur Neris įteka į Nemuną, ne
trukus suoš žaliasis miesto draugas. 
Parke bus nutiesti pėsčiųjų pasi
vaikščiojimo takai, numatyta įrengti 
keletą fontanų, net stadioną ...’’ Iš 
buvusios Kauno pilies griuvėsiuose 
rastų plytų kauniečiai ten jau yra 
pastatę neaugštą pilies bokštą. Ra
sos šventės metu iš jo skambėdavo 
trimitai, prie jo būdavo atliekamos 
programos. Ta Rasos šventė iš tikrų
jų buvo Joninės, kurioms pernai bu
vo leistas oficialus jų pavadinimas. 
Šiemet kauniečiai neturėjo nei Jo
ninių, nei Rasos šventės, matyt, dėl 
R. Kalantos susideginimo ir jaunimo 
demonstracijų. V. Kst.

Nuotr. Tony LaurinaičioToronto "Gintaras” šoka Aštuonioliktoj Kanados Lietuvių Dienoj Montrealyje

DELHI, ONTARIO
SUKURTA LIETUVIŠKA ŠEIMA. 

Sv. Kazimiero bažnyčioje sumainė 
žiedus Paulius Vindašius ir Danutė 
P. S. Laureckaitė, abu išaugę šioje 
apylinkėje. Sutuoktuvių apeigas at
liko kun. dr. J. Gutauskas ir jauno
sios tėvelių jaunystės draugas kun. 
A. Žvinklys iš Wisconsin, JAV. Jų 
metu giedojo ir vargonavo p. p. Pau- 
lioniai. Pamergės — B. Augaitytė iš 
Toronto, G. Šakalinytė iš Otavos, V. 
Vindašiūtė iš Toronto, E. Lefroncois 
iš Otavos; pabroliai — A. Vindašius 
iš San Francisco, JAV, A. Stonkus iš 
Delhi, R. Richhard iš Otavos ir A. 
Vindašius iš Aylmer. Pasidžiaugti 
nauja lietuviška šeima prisirinko 
pilna šventovė artimųjų ir pažįsta
mų.

Jaunavedys, sūnus Pauliaus ir 
Emilijos Vindašių, gimė 1935 m. ir 
1951 m. su tėvais iš Švedijos atvyko 
Kanadon. Tillsonburge baigė pra
džios mokyklą ir gimnaziją, o 1961 
m. Queens universitetą. Dabar dir
ba Otavoje energijos, kasyklų ir že
mės išteklių ministerijoje. Jaunoji, 
dukra Justino ir Petronėlės Laurec- 
kų, gimė 1946 m. Vokietijoje, iš ku
rios su tėvais atvyko Kanadon. Lan
kė šeštadieninę mokyklą ir baigė 
Delhi pradžios mokyklą bei gimna
ziją, o 1969 m. — Toronto universi
teto sociologijos fakultetą. Dabar 
dirba Otavoje gyvenimo aplinkos 
(environment) ministerijoje. Jau
nieji ir toliau liks gyventi Otavoje. 
Abu kalba laisvai lietuviškai.

Vestuvinės vaišės įvyko erdvioje 
vokiečių salėje, dalyvaujant 300 sve
čių ne tik iš Kanados, bet ii- iš J. 
A. V. Jauniesiems įteikta daug dova
nų, ir visos eilės kalbėtojų — orga
nizacijų atstovų ir pažįstamų — pa
linkėta jiems daug saulėtų dieni) ir 
pasidžiaugta, kad jiems pavyko su
kurti lietuvišką šeimą. Lietuvoje po

Danutės Laureckaitės ir Pauliaus Vindašiaus sutuoktuvės Delhi, Ont., šv. 
Kazimiero šventovėje. Iš dešinės: jaunoji, jaunasis, pirmasis pabrolis A. 
Vindašius, kun. A. žvinklys. Nuotraukoje nematyti kun. dr. J. Gutausko 
ir pirmosios pamergės B. Augaitytės

HAMILTON, ONT.
KRISTAUS KARALIAUS MINĖ

JIMAS. Spalio 29 d. ateitininkai ren
gia Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimą. 11 v. šv. Mišiose visi ateiti
ninkai dalyvauja su vėliavom. Po 
pamaldų Jaunimo Centre — šventės 
minėjimas. Paskaita kun. J. Staškevi
čiaus iš Toronto ir trumpa meninė 
programa. Kviečiame visus Hamilto
no lietuvius dalyvauti ir pagerbti 
Kristų Karalių.

Hamiltono ateitininkai

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125I
Darbo valandos:

, , pirmadieniais 
H antradieniais 
KI trečiadieniais 
i ketvirtadieniais 

penktadieniais
H šeštadieniais
P , Lieposi—rugpjūčio
> prieš ilgus savaitgalius “Talka’ 
H šeštadieniais uždaryta._______

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

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,400,000

Mėsos ir puikūs dešros gominioi

Skonėstoi ----------------

kiekvieno skoniui @1
284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113 

puliariausias asmuo vestuvėse būda
vo piršlys, o čia — jaunoji. Kun. dr. 
J. Gutauskas savo sveikinimo žody
je kalbėdamas apie jaunąją prisimi
nė, kad ji pirmiausia atkreipė jo dė
mesį, kai paaukojo besikuriančiai pa
rapijai mokykloje laimėtą premiją ir 
savo santaupas. Nepagailėjo šiltų žo
džių ir jaunajam. Savo džiaugsmą iš
reiškė ir abiejų jaunųjų tėveliai bei 
pirmasis pabrolis A. Vindašius. Ypač 
gražus buvo jaunojo padėkos žodis. 
Abiejų jaunųjų tėveliai ir didelė da
lis svečių — žemaičiai. Vestuvės pa
sižymėjo ne tik turtingomis vaišė
mis, bet ir gera nuotaika bei ves
tuviniais papročiais. Jaunoji karta ir 
kitataučiai domėjosi bei klausinėjo, 
kodėl tąs ar kita taip daroma ir ką 
tai reiškia. Galų gale dauguma jų 
priėjo išvados, kad lietuviškos ves
tuvės yra tikrai labai įdomios, įdo
mesnės už kitų tautų. M. Povilaitie- 
nė, padedama jaunimo ir kitų ponių, 
suorganizavo jaunųjų atsisveikini
mą ir juos “apginklavo” reikiamo
mis priemonėmis: pypke, skarele, 
šluota, kultuve ir kt. Pastarosios dvi 
priemonės labai naudingos drausmei 
šeimoje palaikyti, jei jaunosios rau
menys pasirodytų silpnesni, negu 
jaunojo. Iškilmei nuotaikingai vado
vavo populiarusis Norkus, kuriam 
niekada humoro netrūksta.

Pagarba Jums, mieji jaunieji, kad 
į reikalą pažiūrėjote ne tik iš asme
ninio, bet ir iš tautinio taško. Ateity
je jūsų laukia nauji svarbūs uždavi
niai — išauginti lietuvišką šeimą ir 
būti pavyzdžiu tiems, kurie tokio aiš
kaus sprendimo nepadarė. Tad gy
venkite ne tik sau, bet ir lietuvių 
tautai, būkite tvirtove, į kurią atsi
muštų nutautinimo bangos. Tegul 
laimužės saulutė nušviečia Jūsų atei
ties takus ir tegul niūrūs debesėliai 
jos niekada neužtemdo. D. E.

Nuotr. Daniliūno

Advokatas 
EUGENIJUS KRONAS,

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

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

Mokame už: 
depozitus ...._
Šerus ir sutaupąs 
už vienų inctų terminuotus 
indėlius _ __ ________ 6*4%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame: 
asmenines paskolas iš-----10%
nekiln. turto paskolas iš 814 %

5%
_.6%

'ennincjer Ltd.

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

CALGARY, ALTA
ĮSPŪDINGA SUKAKTIS. B. ir D. 

Jaugų sidabrinė 25 metų vedybų su
kaktis paminėta spalio 7 d. Pokyliui 
vadovavo V. Baruta. “Jaunuosius” 
pagerbė apie 80 susirinkusių asme
nų. Jaugų vestuves priminė ir suvai
dino komišką vaizdelį p. p. Mickevi
čienė ir E. Aman. Pokylis įvyko pas 
p. p. Kern. Iniciatorės buvo M. Va- 
nagaitienė, Izabela Snit, Ellie Kern, 
Aida Baruta. Pokylio vadovas, sukak
tuvininkus pasveikinęs, iškvietė pa
grindiniu kalbėtoju adv. Sniečkų. 
Po jo kalbėjo KLB Kalgario apyl. 
pirm. A. Nevada. Pažymėtina, kad B. 
Jauga yra veiklus draugijoj ir K. L. 
Bendruomenėj. Tad ir visų dalyvių 
vardu vertingas dovanas įteikė R. M. 
Vanagaičiai. Asmeninę dovaną įtei
kė draugijos pirm. Žukas. Maistas ir 
gėralai buvo susineštiniai. Užkan
džiais rūpinosi visos ponios, o gėra
lais — T. Kern, J. Karpa ir J. Vana
gaitis. Sukaktuvininkai nuoširdžiai 
dėkojo visiems dalyviams už tokią 
šaunia staigmeną ir dovanas. Sukak
tuvininkas priminė draugystę tarp 
draugijos narių ir K. L. Bendruome
nės ir susilaukė audringų plojimų.

NAUJA KALGARIETĖ. R. ir M. 
Vanagaičių dukra ir žentas Kern spa
lio 11 d. susilaukė sveikos ir gražios 
dukrytės. Kalgariečiai sveikina jau
nuosius tėvus, o dukrytei linki svei
kai ir gražiai užaugti. Taipgi jie svei
kina ir seneliais tapusius R. M. Va
nagaičius. Dukrelės tėvas yra nelietu
vis, bet jo žmona lietuvaitė. Jiedu 
niekuomet nepamiršta Bendruome
nės rengiamų minėjimų ar šokių.

LIŪDNA ŽINIA gauta iš kaimyni
nės seniūnijos Brooks. Negailestinga 
mirtis pasiėmė iš gyvųjų tarpo se
nosios kartos tautietį Pijų Jankaus
ką. Liko liūdinti žmona Ona, 7 vai
kai ir 16 anūkų. Palaidotas su kata
likiškom apeigom. Apie jo gyvenimą 
ir paskutines dienas bus parašyta vė
liau. V. Matutis

Windsor, Ont.
“MOKSLAS GALVOS NEPRA

MUŠ”, — taip buvo parašyta lietu
vių kalbos gramatikoje. Tačiau tam 
reikia didelio pasiryžimo ir kantry
bės. Tokią kantrybę įrodė ilgametė, 
darbšti pradžios mokyklos mokytoja 
Marija Ciuprinskaitė - Dumčiuvienė, 
gavusi spalio 7 d. universiteto diplo
mą. Universitetą baigti gal ir nėra 
taip jau sunku, kai studijuojantis 
neturi šeimos ir jokių kitų pareigų, 
bet Marija augina ir gražiai auklėja 
dvi dukreles — Liną ir Vidą. Tvar
kyti šeimos reikalus, dirbti mokyk
loje ir studijuoti, tai tikrai reikėjo 
didelio pasiryžimo ir kantrybės. Ma
rija ir Romas Dumčiai, pavyzdingai 
sugyvenanti šeima, nesėdi užsidarę 
savo namuose, bet rūpestingai daly
vauja Bendruomenės ir parapijos 
veikloje. Diplomo įteikimo proga p. 
p. Dumčių namuose puikiai paruoš
tose vaišėse dalyvavo virš 50 sve
čių — windsoriečių ir detroitiečių. 
Ta proga įteikta keletas gražių dova
nų, 'kurių vertingiausia ir tokiai pro
gai tinkamiausia dovana — Br. Kvik
lio “Mūsų Lietuva” (keturi tomai). 
Džiaugiasi Marijos tėveliai Adelė ir 
Vytautas čiuprinskai ir visi windso- 
riečiai, turėdami taip veiklią ir tau
tiškai susipratusią, augštąjį mokslą 
pasiekusią pedagogę.

SV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PA
RAPIJOS klebonas kun. D. Lengvi
nas, kad ir su mažu skaičiumi parapi
jiečių, ūkiškai tvarkosi labai suma
niai, išsiversti nėra jau taip lengva. 
Jei didesnės parapijos surenka sek
madieniais po kelis šimtus dolerių, 
tai Sv. Kazimiero bažnyčioje rinklia
vos retai kada peršoka šimtinę. Kle
bonas kantrus ir kuklus. Nesiskun
džia. Iš tų kuklių pajamų tenka pa
dengti bažnyčios ir gyvenamo buto 
išlaidas. Be to, reikia mokėti ir sko
las, kurių yra dar keli tūkstančiai. 
Lėšoms telkti kiekvienais metais 
ruošiami parapijos pietūs. Šiais me
tais jie organizuojami lapkričio m. 
12 d., 12 v., tuojau po pamaldų, nau
jai atremontuotoje parapijos salėje. 
Be puikiai ir skaniai paruoštų val
gių ir gėrimų, bus loterija su vertin
gais fantais. Todėl tėvai prašomi at
sivežti ir savo vaikučius. Pietų pa
ruošime talkina visos parapijietės, 
kurios išsirinko vadove energingą ir 
tam reikalui turinčią puikų patyri
mą Joaną Kurienę. Norima iš anksto 
žinoti dalyvių skaičių. Todėl svečiai 
prašomi iš anksto registruotis pas 
kleboną arba pas J. Kurienę. Telefo
nai: 256-9944 ir 96945131. Kor.

AR JAU ATNAUJINOT 
“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” 

PRENUMERATĄ?
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© LIETUVIAI I’ASAULXJE
J. A. Valstybės

NIUJORKE BUVO ATGAIVINTI 
prieš porą metų nutraukti lituanis
tiniai kursai. Pagrindinė atgaivinimo 
iniciatorė — Maironio mokyklos 
ilgametė mokytoja ir vedėjos pava
duotoja Jadvyga Kregždienė. Pamo
kos jau pradėtos rugsėjo 9 d. Kul
tūros Židinyje. Jaunimas dvejus me
tus bus supažindinamas su lietuvių 
kalba bei literatūra ir tautine kultū
ra. Be pačios kursų vedėjos Jadvy
gos Kregždicnės, dėstytojais sutiko 
būti Jadvyga Matulaitienė, Stepas 
Zobarskas ir Paulius Jurkus. Kursus 
jau lanko: A. Bernier, R. Cepulytė, 
D. Jasaitytė, D. Jurytė, R. Navickai
tė, A. Norvilą, D. Norvilaitė, J. Oniū- 
nas, A. Razgaitis, A. Ošlapaitė, J. 
Vainius, R. Vilgalys ir R. Vilgalytė. 
Tai pirmosios kregždės lietuviškoje 
pakraigėje, kurių tikimasi susilauk
ti ir daugiau. Kursantus registruoja 
ir informacijas teikia vedėja J. 
Kregždienė tel. 846-0510.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
organizuoja finansinę paramą iš oku
puotos Lietuvos pabėgusiai ir Čika
goje norinčiai įsikurti Z. D. Butkų 
šeimai. Aukas ALTos vardu prašo
ma siųsti Į jos centrą, 2606 West 
63rd St., Chicago, 111. 60629, USA.

ATVYKO GRUPĖ menininkų, ra
šytojų ir partiečių iš okupuotos Lie
tuvos: rašytojas J. Avyžius, poetas 
A. Maldonis, operos solistės B. Al- 
monaitytė, E. Čiudakova (gimusi 
Brianske, baigusi Vilniaus konserva
toriją), kompoz. V. Klova, muziko
logas J. Gaudrimas, istorikas R. Ma
liukevičius, Vilniaus vykdomojo ko
miteto sekr. V. Sakalauskas, žvejy
bos laivo-šaldytuvo kapitonas P- Kai
rys. Į Niujorką jie atskrido spalio 
25 d. Lankysis: Filadelfijoje — spa
lio 25-27 d. d.. Čikagoje — spalio 29 
— lapkričio 2 d. d., San Francisko 
mieste — lapkričio 2-3 d. d., Los An
geles — lapkričio 5-7 d. d., Niujor
ke — lapkričio 7-11 d. d. “Gimtasis 
Kraštas” juos pristato kaip turistus.

“NAUJIENOS” spalio 6 d. laido
je peranksti numarino Bostone išei
nančio socialistinio "Keleivio” ilga
metį redaktorių ir leidėją Stasį 
Michelsoną (Michalkevičių), nuo 
1907 m. kas savaitę rašantį “Pasi
kalbėjimą Tėvo su Maiklu”. Daugiau 
kaip skiltį “Naujienų” pirmame pus
lapyje užpildė “mirusiajam” skir
tas nekrologas, kurį turėjo retą 
progą perskaityti gyvas ir tvirtas S. 
Michelsonas. “Naujienų” netiksli 
informacija suklaidino ir “Draugą” 
su “Dirva”. Atitaisymą red. J. Pr. 
“Naujienose” paskelbė tik ;spalio 10 
d. Jame teisinamasi: “Išėjo taip, kad 
telefonogramos tekstas iš New Yor- 
ko, pereidamas per kelias rankas, 
koncentravosi svarbiausiai į miru
siojo pavardę, o man visoje Ameri
koje buvo žinomas tik vienas Mi
chelsonas, tad ir atlikau jam, o ne 
kam kitam, paskutinį patarnavimą, 
kaip mane pralenkusiam kolegai. Į 
trečią dieną paaiškėjus, kad Stasys 
Michelsonas yra gyves ir sveikas 
kaip ridikas, o miręs Vincas Miche.1- 
sonas, Woodhaven, New Yorke, gy
vajam ilgiausių metų, o mirusiam 
amžino atilsio!”

Brazilija
P. AMERIKOS LIETUVIŲ KONG

RESAS, įvyksiantis 1973 m. vasario 
22-25 d. d. Sao Paulo mieste, turės ir 
prieškongresinę stovyklą jaunimui 
vasario 15-22 d. d. Ją planuojama su
rengti pajūryje, o programą paruoš
ti panašią į pasaulio lietuvių jauni
mo II kongreso, įtraukiant įvairių te
mų diskusijas būreliuose, pratybas 
ir menines bei literatūrines progra
mas vakarais. P. Amerikos lietuvių 
kongresai anksčiau būdavo rengiami 
kas dveji metai, tačiau pastaruoju 
metu jų rengimas buvo suretintas — 
paskutinysis įvyko 1967 m.

SAO PAULO UNIVERSITETE 
buvo surengta augštesniųjų mokyk
lų moksleivių tiksliųjų mokslų dar
bų paroda, kurioje keturiolikmetis 
Stasys Vingrys laimėjo stipendiją 
studijoms universitete. Jis domisi fi
zika ir sekančiais metais pradės lan
kyti technikos mokyklą. Šios parodos 
proga simpatiškiausia mergaite — 
“Miss simpatia” Sao Caetane prie 
Sao Paulo buvo išrinkta aštuoniolik
metė Arletė Dilytė. Rinkimus apra
šiusi brazilų spauda pabrėžė, kad ji 
yra gerai išauklėta, švelni ir žvali 
mergaitė. A. Dilytė dalyvavo pasau
lio lietuvių jaunimo II kongrese Či
kagoje. Ji taipgi yra ateitininkė ir 
“Žilvičio” ansamblio narė.

LIETUVIŲ KATALIKŲ BEND
RUOMENĖS visuotiniame susirinki
me Sao Paulo mieste naujuoju pir
mininku buvo išrinktas ilgametis 
vicepirm. prel. Aleksandras Armi
nas (poetas Vcnancijus Ališas). 
Bendruomenei priklauso Vila Žoli
nos šv. Juozapo parapija su bažny
čia, klebonija ir Jaunimo Namais. 
Šiai parapijai tvarkyti .prieš keletą 
metų klebonas prcl. P. Ragažinskas 
pakvietė lietuvius saleziečius iš Ro
mos. Lietuvių Katalikų Bendruome
nė dabar su jais pasirašys oficialią 
sutartį. Susirinkime taipgi buvo pri
imtas naujas statutas, leidžiantis na
riais priimti ir pusiau lietuviškas 
mišrias šeimas bei jų visus narius.

SAO PAULO BELAS ARTĖS me 
no mokyklą baigė ir dailininkės dip
lomą gavo iš Santo Andre kilusi Da
nutė Šukytė, 22 metų amžiaus. Ji da
bar dėsto meną keliose gimnazijose 
ir studijuoja pedagogiką.

Australija
PERTIIO LIETUVIAI spalio 1 d. 

surengė demonstracijas prieš Sovie
tų Sąjungos nusikaltimus Lietuvoje. 
St. Mary's katedroje lietuviams kan
kiniams skirtas Mišias koncelebravo 
misijonierius kun. Mclnnos, lietuvių 
kapelionas kun. L. Kemėšis ir kated
ros administratorius kun. McRane. 
Turiningą pamokslą pasakė misijo- 
nierius kun. Mclnnos. Pamaldose lie
tuviai dalyvavo su tautine vėliava ir 
Aušros Vartų Marijos paveikslu. Į 
maldas už sovietų persekiojamą Lie
tuvą įsijungė taip pat ir estų, latvių, 
ukrainiečių, lenkų, čekoslovakų, kro
atų veikėjai, bažnyčion atvykę su sa
vo vėliavomis. Pamaldos katedroje 
susilaukė daugiau kaip 1.000 daly
vių. Po pamaldų katedros šventoriu
je buvo išstatyti plakatai, skelbian
tys sovietų daromas skriaudas. Po 
pietų buvo surengtas protesto mitin
gas Pertho Town Hali salėje, sutrau
kęs apie 350 dalyvių. Atidarymo žodį 
tarė rengėjų komiteto pirm. A. Stat
kus, o pagrindiniais kalbėtojais bu
vo Australijos federacinės vyriausy
bės tiekimo ministeris R. V. Garland, 
senatorius T. P. Sims ir universiteto 
politinių mokslų prof. P. J. O’Brien. 
Mitingo dalyviai priėmė rezoliuciją, 
smerkiančią sovietinį terorą Lietu
voje ir reikalaujančią jai laisvo ap
sisprendimo teisės. Meninę progra
mą atliko tautinių šokių grupė “Šat
rija”’, talkinama kroatų vaikų man
dolinų orkestrėlio, lenkų choro, uk
rainiečių ir latvių tautinių šokių gru
pė. Programos pranešėja buvo D. 
Kateivaitė. Mitinge dalyvavo vietinių 
laikraščių, radijo ir televizijos atsto
vai.

PARAPIJOS NAMUOSE MEL
BURNE rugsėjo 30 d. choras pami
nėjo savo dvasios vado ir parapijos 
kapeliono kun. Prano Vascrio vardi
nes. Choro valdybos pirm. J. Skini- 
biriauskas varduvininkui dėkojo už 
nuoširdžią choro globą, dvi choristės 
jam įteikė choro dovaną. Kun. P. 
Vaserį sveikino Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos valdybos pirm. 
V. Lukaitis, Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos pirm. G. Statkuvienė, 
parapijos choro vadovas P. Morkū
nas. Visi dalyviai varduvininkui su
giedojo “Ilgiausių metų”.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ NA- 
MUOSE įvykusioj kultūrinėj popie
tėj įspūdžiais iš pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso ir tautinių šokių 
šventės dalijosi penki atstovai. A. 
Bernaitis popietės dalyvius supažin
dino su jaunimo kongreso renginiais 
Čikagoje, tautinių šokių švente, R. 
Kubiiiūtė — su studijų dienomis 
Kento universitete, R. Bielskytė — 
su stovykla Romuvoje, L. Pocienė— 
su kongreso užbaiga Toronte, A. Rei- 
vytis — su Australijos lietuvių krep
šininkų viešnage JAV ir Kanadoje. 
Kultūrinės popietės įvadinį žodį ta
rė ALB krašto valdybos pirm. V. Ne- 
verauskas, baigminį — ALB kultū
ros tarybos pirm. V. Baltutis.

Britanija
RAŠYTOJAS K. BARĖNAS, “Eu

ropos Lietuvio” redaktorius, nuo 
1973 m. pradžios išeis į pensiją ir 
pasitrauks iš redakcinio darbo laik
raštyje ir “Nidos” knygų leidykloje. 
Numato atsidėti kūrybiniam darbui.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJA nau

juosius mokslo metus pradėjo rug
sėjo 11 d. pamaldomis katalikams ir 
cv. liuteronams. Sveikinimo žodį 
gimnazijos salėje tarė direktorius 
V. Natkevičius. Gimnazija šiemet tu
ri 78 mokinius, kurių 16 yra nauji. 
Pastarųjų eilėse — 8 iš JAV ir 1 iš 
Kolumbijos. Iš viso JAV lietuviai 
gimnazijon dabar jau yra atsiuntę 
12 mokinių. Mokytojų eiles papildė 
Marija Saulaitytė iš JAV ir Edmun
das Kaciucevičius iš V. Vokietijos. 
M. Saulaitytė dėsto lietuvių ir ang
lų kalbas vidurinių klasių mokiniams 
iš JAV ir dvi dienas per savaitę pri
žiūri pirmųjų klasių berniukus nau
jajame bendrabutyje. E. Kaciucevi
čius yra kūno kultūros mokytojas vi
sų klasių berniukams ir mažųjų ber
niukų bendrabučio vedėjas. Nuo spa
lio 1 d. į pedagoginį darbą įsijun
gė ir Valteris Banaitis, dirbantis 
bendrabutyje, dėstantis Lietuvos is
toriją ir muziką. Matematiką ir fi
ziką VII-VIII klasių mokiniam dėsto 
vokietis Rolf Koch. Direktorius V. 
Natkevičius naujų jnokinių jieškojo 
lietuvių šeimose Š. Vokietijoj.

ROMANA ŽUTAUTAITĖ, Vasario 
16 gimnazijos praėjusių mokslo me
tų vienintelė abiturientė ir veikli 
atstovė pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese, išvyko į Miunstcrį studi
juoti lituanistikos, visuotinės litera
tūros ir pedagogikos. Miunsteryje ji 
planuoja įsteigti VLB apylinkę. Ro
maną, gimusi 1953 m. mišrioje šei
moje (motina — vokietė), Vasario 
16 gimnazijon atvyko nemokėdama 
lietuvių kalbos, o šiandien yra gra
žus pavyzdys visoms išeivijos lietu
vaitėms. Gimnazijoje ji ne tik išmo
ko lietuvių kalbą, bet ir pradėjo pir
muosius literatūrinius bandymus, įsi
jungė Į meninę veiklą, skautų orga
nizaciją, buvo kandidate į ateitinin
kus. Ypač sveikintinas jos ryžtas 
Miunsteryje studijuoti lituanistiką, 
nes šioje srityje tokie platūs darbo 
dirvonai, o darbininkų taip mažai. 
Romanos sesutė Kristina Vasario 16 
"imnorila ruošiasi baigti šiais moks
lo metais.
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Čikagos lietuvių horizonte
Vladas Ramojus 

RAŠYTOJO PAGERBIMAS
Spalio 1 d. į Čikagos Jaunimo 

centro didžiąją salę susirinko apie 
600 žmonių pagerbti žurnalisto, rą
žytojo bei dramaturgo Vytauto Alan
to jo 70 m. amžiaus sukakties proga. 
Sukaktuvininkas gyvena Detroite, 
bet Čikagoje šiuo metu yra LŽS 
centro valdyba. Kadangi Vyt. Alan
tas buvo paskutinis nepriklausomos 
Lietuvos L2S cv pirmininkas, šį kar
tą buvo ryžtasi jį pagerbti laisvojo

pasaulio lietuvių sostinėje. Pagrin
dinę kalbą pasakė žurn. Br. Raila, 
gyvenantis Los Angeles. D. Kučėnie- 
nė skaitė ištrauką iš vienos paskuti
nių sukaktuvininko knygų — “Am
žinojo lietuvio”. Aktoriai V. Janule- 
vičienė, D. Juknevičiūtė, E. Vilutie- 
nė, A. Barauskas, L, Barauskas, J. 
Kelečius ir J. Valentinas, režisuojant 
Alg. Bikiniui, suvaidino kelis frag
mentus iš sukaktuvininko parašytos 
“Buhalterijos klaidos”. Aktorių pa-

TORONTO MIESTAS

Peržiūrėjimas sąrašo asmenų, turinčių 
teisę skirti savo mokesčius 

mokykloms išlaikyti
Šiuo raštu pranešama, kad nuosavybės įkainotojas, remdama
sis turtui įkainoti įstatymo 23 sekcija, perdavė Toronto miesto 
raštvedžiui sąrašą, rodantį paramą mokykloms kiekvieno gy
ventojo, turinčio teisę skirti savo mokesčius mokyklų išlaiky
mui. Savivaldybės įstatymo 516 paragrafas apie tai sako:

“Miesto raštvedys, tikrindamas pavardes ir mokyklų paramą 
asmenų, kurių nuosavybės yra įkainotos, bei ruošdamas 
sąrašą mokesčių rinkėjui kaip priedą prie indekso knygos 
pagal atskirųjų mokyklų įstatymo 60 paragrafą, — vado
vausis sąrašu, pateiktu jam pagal įkainojimo įstatymo 23 
paragrafą, peržiūrėtu ir patvirtintu.”

Asmuo gali kreiptis pats ar per savo įgaliotinį, nurodytą raštu, 
j Toronto miesto raštvedį ir prašyti įjungti savo pavardę są- 
rašan arba ištaisyti jame klaidą, jeigu tokio yra.

Kiekvienas asmuo, kuris kreipiasi prašydamas pakeisti mokes
čius mokykloms bei sąrašą, turi pasirašyti nustatytos formos 
prašymą, kuriame privalo sužymėti pakankamą informaciją 
pats arba jo prašytas raštvedys.

JŪSŲ VAIKO TEISĖ MOKYTIS PASIRINKTOJE 
PRADINĖJE MOKYKLOJE NEMOKAMAI PRI
KLAUSO NUO JŪSŲ MOKESČIŲ MOKYKLOMS

Visi asmenys, kurie turi teisę pasirinkti mokesčius mokyk
loms, šiuo pranešimu raginami patikrinti sąrašą ir imtis ini
ciatyvos ištaisyti esamas klaidas arba praleidimus.

Paskutinė diena skundams yra 1972 m. lapkričio 3 - j i.
Sąrašas bus padėtas mano įstaigoje miesto rotušėje, kur 
galima gauti ir nustatytos formos prašymų blankus. Štai 
vieta ir laikas, kada sąrašo tikrinimas prasidės ir baigsis:

1. šiokiadieniais, pradedant spalio 26 ir baigiant lapkričio 3 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v.

2. Šeštadienį, spalio 28, nuo 10 v.r. iki 4 v. p.p.

Telefonas 367-7800
G. T. Batchelor,
City Clerk,
City of Toronto

sirodymas susilaukė tokio didelio 
pasisekimo, jog dabar daug kas pra
šė, kad būtų scenoje pastatyta visa 
"Buhalterijos klaida” to paties ko
lektyvo, kuris vaidino Vyt. Alanto 
pagerbime. Br. Raila kalba taip pat 
buvo Įdomi bei spalvinga, lygiai kaip 
ir sukaktuvininko Vyt. Alanto žodis. 
Programai baigiantis Lietuvos gen. 
konsule Čikagoje J. Daužvardienė 
įteikė premijas jauniesiems lietuvių 
spaudos darbuotojams iš jos mirusio 
vyro <ir. P. Datižvardžio fondo, kurį 
Lietuvos konsulo prisiminimui įstei
gė bei globoja LŽ.S cv. Po programos 
visi susirinkusieji buvo pakviesti 
kuklioms vaišėms Čiurlionio galeri
joje. Karštą vyną svečiams paruošė 
LŽS cv pirm. kun. V. Vaišnys, o 
užkanda bei kitomis gėrybėmis dau
giausia rūpinosi J. Janušaitis su eile 
ponių. Vos grįžęs iš pagerbimo 
akademijos Čikagoje, rašyt. V. Alan
tas savo bičiuliams vėl išsiuntinėjo 
du naujausius savo veikalus — 
“Amžinojo lietuvio” II tomą ir 
“Šventaragį”.

DAUG IŠLEISTUVIŲ
Spalio 16 d. iš Čikagos į Montrea- 

ii išvyko kun. dr. J. Kubilius, SJ, su 
lietuvių jėzuitų bei visuomenės pa
galba Čikagos lietuviams tik ką pa
statęs naujausius Jaunimo Centro 
rūmus, kurie jau atidaryti mokyk
loms, jaunimui ir visuomenei. Kun. 
J. Kubiliaus išleistuvių grandinė bu
vo tokia ilga, kad sunku visas ir su
minėti. Su juo atskiruose pobūviuo
se atsisveikino lietuviai gydytojai, 
stipriai parėmė statybos fondą, Aka
deminis Skautų Sąjūdis, tretininkės 
ir t. t. Viešas visuomenės atsisveiki
nimas įvyko spalio 11 <1. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje, kur susi
rinko apie 300 asmenų, šį viešą atsi
sveikinimą organizavo veikli visuo
menininke Ona Gradinskienė su ki
tais kun. J. Kubiliaus draugais. Po
būvyje dalyvavo įvairių pažiūrų bei 
amžiaus žmonės, jų tarpe nemažai 
meno bei kultūros dirvonų darbuoto
jų. Invokaciją sukalbėjo pasaulietis 
prof. B. Vitkus, įdomią savo kūrybos 
psalmę paskaitė skaut. Br. Variako- 
jienė (berods, evangelike), skaučių 
oktetas padainavo lietuviškų dainų, 
žodelį tarė lietuvių jėzuitų provin
cijolas kun. G. Kijauskas, o po jų il
gesniu žodžiu atsisveikino kun. J. 
Kubilius. Jam baigus kalbėti, visi 
susirinkusieji spontaniškai atsistojo 
ir sugiedojo "Ilgiausių metų”, įsijun
gus solistams D. Stankaitytei, R. 
Mastienei, St. Barui, operos bei “Dai
navos” ansamblio chorų nariams. Iš
leistuvių pobūvyje, kaip Rudžių sve
čiai, dalyvavo neseniai iš Lietuvos 
pabėgę dr. Danutė ir adv. Zigmas 
Butkai, taip pat žinomas kailių pre
kybininkas N or man Burstein su žmo
na ir daug kitų. Su kun. J. Kubiliaus 
Išsikėlimu į Montrealį Čikagos lietu
viai netenka vieno iš labiausiai visus 
jungusių kunigų. Todėl nebe reikalo 
daugelio linkėjimuose vis buvo kar
tojama, kad kun. J. Kubilius po 2— 
3 metų vėl sugrįžtų į Čikagą.

PEDAGOGINIS INSTITUTAS
Vieną dieną teko atsitiktinai susi

tikti a. a. pedagogo Domo Veličkos 
įpėdinį Pedagoginiame Lituanistikos 
Institute — mokytoją Aleksandrą 
Dundulį, giliai susipratusį Vilniaus 
krašto lietuvį, savo jėgas skiriantį 
išeivijos lietuvių jaunimo lituanisti
niam švietimui. Ilgai nelaukęs mo
kytojui A. Dunduliui išreiškiau 
džiaugsmą, kad dabar naujuosiuose 
Jaunimo Centro rūmuose institutas 
turi tikrai puikias patalpas, kaip kad 
dar niekad iki šiol neturėjo. Mokyt. 
A. Dundulis taipgi pasidžiaugė, tik 
pastebėjo, kad anksčiau institutas 
buvo arčiau bibliotekos bei kitų 
mokslui reikalingų priemonių. Da
bar nuo jų skiria ilgi koridoriai bei 
augštai ir susidaro tam tikrų nepato
gumų. Kartu mokyt. A. Dundulis iš
kėlė ir vieną daugeliui visai neži
nomą faktą: institutas už patalpų, 
šviesos bei kitų priemonių naudoji
mą lietuviams jėzuitams nėra mokė
jęs nė cento. Tokį nutarimą prieš ei
le metų padarė buv. provincijolas 
bei pirmojo Jaunimo Centro statyto
jas kun. Br. Krištanavičius. To nuta
rimo laikosi ir kiti provincijolai. Pa
gal A. Dundulį, jei institutui tektų 
mokėti už patalpas, vargu ar jis ga
lėtų išsilaikyti. Klausantis tokių 
mokyt. A. Dundulio išvedžiojimų, 
prisiminė buv. JAV LB cv pirm. J. 
Jasaičio žodžiai, pasakyti privačiose 
kun. J. Kubiliaus išleistuvėse Gra- 
dinskų šeimoje. “Kada visa organi
zuota Lietuvių Bendruomenė pasieks 
tokių laimėjimų, kokius lietuvių iš
eivijos naudai pasiekia dvylikos 
žmonių lietuvių jėzuitų bendruo
menė ... ? ”

MUZIKO SUKAKTIS
Spalio 1 d. Brigton Parko Čikago

je liet, parapijos parapijiečiai pager
bė savo vargonininką muz. Justą 
Kudirką, kuris toje pačioje parapijo
je vargoninkauja jau 45 metai, šios 
parapijos klebonas yra prel. D. Mo
zeris, o vikarų tarpe randam ir 
veiklų LB narį kun. J. Plankį. Muz. 
J. Kudirka yra įdomus asmuo. Savo 
laiku jis buvo žinomas solistas. Kai 
kūrėsi Lietuvos opera, jis grįžo į tė
vynę ir kurį laiką dainavo operoje. 
Apie 1925 m. vėl grįžo j JAV, su 
koncertais aplankė nemažai lietuviš
kų kolonijų, o iš tų laikų yra išliku
sių ir jo įdainuotų plokštelių. Su 
muz. J. Kudirka teko asmeniškai su
sipažinti 1956 m., kai buvo rengiama 
I JAV ir Kanados lietuvių dainų 
Šventė. Kaikurie LB vadai ir dabar 
dar skelbia, kad ir pirmąją šventę 
rengusi LB. Tikrovė kitokia: ją 
rengė iš įvairių chorų bei Lietuvių 
Vargonininkų S-gos sudarytas vykdo-

Munro.
Gibson.
Burghardt. 
Lanctot. 
McGuinness.

Hamilt'ono srityje $ 
BALSUOKITE UŽ LIBERALUS

TORONTO MIESTAS

SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI 
pirmadienį, gruodžio 4, 1972 

AR JŪSŲ PAVARDĖ YRA 
RINKIKU SĄRAŠUOSE?

Tai galite patikrinti peržiūrėdami rinkikų surašę, 
iškabintą Jūsų rinkiminėje apylinkėje arba paskam
binę telefonu. ..
MIESTO RAŠTVEDŽIO IŠTAIGAI 3 67-7 8 00 
šiokiadieniais nuo spalio 26 iki lapkričio 3 nuo 
9 v. r. iki 9 v. v.
ir šeštadienį, spalio 28, nuo 10 v.r. iki 4 v. p.p.

Kas gali balsuoti?
Balsuoti savivaldybiniuose rinkimuose gali asmuo, 
kuris balsuotojų surašymo laikotarpyje (rugsėjo 5— 
spalio 10) buvo:

o. tos savivaldybės gyventoju

b. Kanados piliečiu arba britų valdiniu

c. pilnų aštuoniolikos metų,

Arba, jei ne tos savivaldybės gyventojas,

a. yra žemės savininkas ar nuomininkas toje savi
valdybėje arba tokio savininko bei nuomininko 
sutuoktinis

b. Kanados pilietis arba britų valdinys
c. pilnų aštuoniolikos metų

Prašymai ištaisyti praleidimus arba klaidas sęraše 
turi būti parašyti ant N U S T A T Y T O S FORMOS 
BLANKŲ, kurie yra gaunami mano įstaigoje — 
miesto rotušėje.

PASKUTINĖ DIENA PADUOTI PRAŠYMUS YRA 
1972 M. LAPKRIČIO 3

G. T. Batchelor, City Clerk

ĮSTATYMAI
SAUGO JUS NUO 
DISKRIMINACIJOS 
DARBO SRITYJE

Jei negavote darbo ar pakė
limo darbe, jei buvote atleistas iš 
darbo ir manote, kad tai padaryta 
dėl Jūsų rasės, spalvos, religijos ar 
tautinės kilmės, — galbūt esate 
diskriminacijos auka.

Kanados darbo įstatymai ir 
kaikurie provinciniai žmogaus tei
sių įstatymai saugo Jus nuo dis
kriminacijos darbo srityje.

Kanados Darbo Departamen
tas yra giliai susirūpinęs teisingu 
įdarbinimu. Mūsų pareigūnai pa-

dės išspręsti tokias žmonių san
tykių problemas abiejų pusių nau
dai — darbininko ir darbdavio.

Jei turite sunkumų su diskri
minacija, ypač darbo srityje, esan
čioje federacinės vyriausybės žinio
je, rašykite: Fair Employment 
Practices, Canada Department 
Labour, Ottawa, KIA OJ2

of

H Labour
Canada

Travail 
Canada

Hon. Marlin O’Connell, Minister 
Hernard Wilson, Deputy Minister

masts komitetas. Vykdomojo komite
to vicepirmininkas tada kaip tik Ir 
buvo muz. J, Kudirka, komitete at
stovavęs Lietuvių Vargonininkų Są
jungai. Iš tų dienų yra išlikę eilė 
įdomių, o keliais atvejais Ir liūdnes
nių prisiminimų.

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ
NUMERIŲ NEMOKAMAI

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA,
TAS | LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!



Anoje gaublio p use j e AUSTRALIJA IR NAUJOJI ZELANDIJA Vytautas P. Z ubą s

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Ekonominė padėtis

Naujoji Zelandija — garsus 
žemės ūkio kraštas. Augina avis, 
galvijus, o pietinės salos lygu
mose apie Christchurch gerai 
auga kviečiai. Avis yra pagrin
dinis krašto ūkio produktas. Jų 
N. Zelandija turi 60 milijonų — 
daugiau kaip 20 avių kiekvie
nam gyventojui. Keliaudamas 
matysi avis visur, kiekvienoj 
krašto dalyje šimtais ir tūkstan
čiais. Jos ganosi laukuose išti
sus metus.

Ūkininkas už avį vidutiniškai 
gauna $6, o išdirbtas kailis 
krautuvėj kainuoja $12. Pasiūti 
kailiniai, kokie prieš porą metų 
Kanadoj buvo madoj, — apie 
$100. Tai brangu vietinėm są
lygom, be to, Zelandijos dole
ris 15% brangesnis už Kana
dos. Vilnoniai siūlai pigūs, bet 
megztinių kainos tos pačios, 
kaip Montrealyje už importuo
tus iš Italijos. Atrodo, kad šito
je srityje yra kažkoks nesusi
pratimas. Tas pats su vilnoniais 
kilimais, kurių pasirinkimas la
bai įvairus. Jie gaminti čia pat 
iš vietinės vilnos, bet kainos pa
našios į kanadiškes.

Bandoma kraštą pramoninti, 
bet kol kas didesnių laimėjimų 
nepasiekta. Krinta į akis perdi- 
delis to paties gaminio įvairu
mas mažo krašto rinkoj. Tai la
bai ryškiai matyti šias eilutes 
rašančiajam geriau pažįstamoj 
statybinių medžiagų ir įrengimų 
pasiūloj, kur stokojama ne tik 
modernių darbo metodų, bet ir 
paprasčiausios standartizacijos. 
Kalta menka organizacija ir sto
ka biznieriškų sugebėjimų. Lie
tuvis inžinierius, paklaustas, ko
dėl tokios augštos statybų kai
nos, lyginant su darbininkų už
darbiais, pareiškė, kad kaip tik 
dėl minėtų priežasčių dolerio 
perkamoji vertė yra žymiai ma
žesnė kaip Amerikos kontinente.

Vietiniai maisto gaminiai — 
mėsa, pienas, duona yra žymiai 
pigesni, kaip Kanadoj, bet visa, 
kas importuota, net vaisiai, yra 
brangiau. Brangesnės ir visos 
importuotos industrinės prekės, 
kaip pvz. automobiliai, kurių Ze
landijoj nestinga. Namų statyba 
ir įrengimas panašus į Australi
jos, tik čia dar daugiau medinių 
namų. Panašios ir kainos.

Zelandiečiai didžiuojasi, kad 
jų krašte žmonės labai gerai ap
rūpinti sociališkai. Vaikai gau
na $1.5 per savaitę, senatvės 
pensija seniai įvesta, vizitas pas 
gydytoją labai mažai kainuoja, 
ligoninės nemokamos, mokslas 
iki universiteto taip pat nemo
kamas. Minimalinis savaitės už
darbis vyrui — $26, moteriai — 
$18. Kai pasakai, kad ir kapita
listinėj Kanadoj daugumą tų so
cialinių naujovių turim, o be
darbio pašalpa yra žymiai di
desnė už jų minimalinį uždarbį, 
nenori tikėti. Stebėtis reikia, 
kaip gera propagandos dozė iš 
valdžios pusės padaro krašto pi
liečius laimingus.

Jau iš nustatytų uždarbio mi
nimumų galima spėti, kad jie 
žemesni kaip Australijoj. Iš tik
rųjų labai geras profesijonalo 
atlyginimas retai prašoka $8000 
metams; dažnai sukasi apie 
$6000. O pragyvenimas, išsky
rus maistą, yra brangus, moks
las universitete kainuoja beveik 
tiek pat, kiek Kanadoj. Tad 
Naujoji Zelandija, nors kaip 
mažas žemės ūkio kraštas paly
ginti" labai gražiai sutvarkytas, 
bet pasaulio viešojoj opinijoj 
naudojasi perdaug išpūsta ir ne
pagrįstai gera nuomone.

N. Zelandijos lietuviai
Po II pasaulinio karo N. Ze- 

landijon pateko apie 200 lietu
vių. Anksčiau jų čia nebuvo, 
gal išskyrus vieną kitą nuoty
kių jieškotoją. Aplamai, Zelan
dija imigracijos neskatina, gy
ventojų skaičius auga labai pa
mažu.

Nedidelis lietuvių skaičius iš
sisklaidė po visą didelį krašto 
plotą. Pasklidę jie ir dabar, tik 
skaičius žymiai sumažėjęs, nes 
dalis išvažiavo į Australiją ar 
Ameriką. Daugiausia lietuvių 
gyvena Aucklande. čia reiškia
si ir šiokia tokia bendruomeni
nė veikla. Wellingtone, Christ
church, Dunedine ir kituose ma
žesniuose miestuose gyvena vos 
po porą trejetą šeimų, kurių 
neviena jau yra mišri. Nuošir
dūs tai žmonės, bando palaikyti 
vieni su kitais ryšį ir pravažiuo
jantį sutinka šiltai. Tikrai pa
junti “pasaulio lietuvio jėgą”, 
kai atvykęs į tolimą Christ
church, iš kur amerikiečiai turi 
reguliarų orinį susisiekimą 
“Operation Deep Freeze” su sa
vo bazėm Antarktikoj, — sutin
ki žmogų, auginantį didelę ze- 
landietišką šeima, su kuriuo ga
li labai nuoširdžiai lietuviškai 
pasikalbėti.

Abu dirbdami, lietuviai suge
bėjo neblogai įsikurti, vaikus 
išmokslinti. Tačiau mažas skai
čius ir išsiblaškymas neleido 
bent kiek ilgiau išsilaikyti. Iš vi
durinės kartos tik viena lietu
viška šeima buvo sukurta ir ta 
pati jau prieš keletą metų persi-

kėlė Kanadon. Visos kitos šei
mos yra mišrios. Dalis jaunųjų 
išvažiuoja Australijon, kiti čia 
šeimas sukuria, o tėvai atsiduria 
prieš dilemą: likti čia su sūnum 
savo dienų užbaigti ar važiuoti 
kitur pas dukrą? Praktiškos ap
linkybės pasisako už pasilikimą.

Teko sutikti vidurinės kartos 
atstovų, gimusių Vokietijoj ar 
dar Lietuvoj, gražiai lietuviškai 
kalbančių ir galvojančių. Suti
kom net I pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese dalyvavusių, šie
met gi į II kongresą jau niekas 
nebenuvyko. Dabartiniai paaug
liai lietuviškai nebemoka, su tė
vais angliškai kalba. Išsisėmė 
žmonės ir būtų virš žmogiškų 
jėgų ilgiau esamoj izoliacijoj iš
silaikyti. Galim tik apgailestau
ti, kad turėdami tokią palyginti 
gerą ir plačią organizaciją, 
anom dienom iš Vokietijos lei
dom žmonėm emigruoti į betko- 
kius tolimiausius pasaulio kam
pus ir betkokiais skaičiais.

Pabaigai
Lėktuvui pakilus iš Auckland 

kelionei atgal į mūsų laikinius 
namus Fidžy, mintyse blykčio
jo per mėnesį susikaupusių 
įspūdžių šešėliai. Gražu ir gera 
buvo pamatyti, bet apsigyventi 
čia nesinorėtų. Džiaugėmės, kad 
laimė mus lydėjo anom pokario 
dienom, neatblokšdama į šitą 
gaublio pusę.

Toks pasisakymas gali atro
dyti nepamatuotai griežtas. Juk 
žmonės čia gyvena nepalygina
mai geriau, kaip daugelyje kitų 
kraštų. Gyvena ir lietuviai, pra- 
sikūrę, patenkinti ir laimingi 
savo pasirinktoj naujoj tėvynėj, 
tačiau yra aplinkybių, kurios 
prašalaitį verčia susimąstyti.

Ekonominę šių kraštų gerovę 
tenka lyginti su Amerikos kon
tinento dėl dviejų priežasčių. 
Pirma, reikia turėti kokį nors 
mastelį, antra, norisi žvelgti 
emigranto požiūriu. Nežiūrint 
emigracijos priežasčių, išeiviui 
yra natūralu pasirinkti kraštą, 
kur už įdėtas pastangas jis dau
giausia naudos gali tikėtis. Už 
privilegiją savo gimtajame kraš
te gyventi žmogus gali atsisa
kyti dalies apčiuopiamos naudos 
dėl augštesnių motyvų. Emi
granto tokie sentimentai nesais
to. Šitaip ekonominę pusę verti
nant, Amerika ir Kanada tampa 
emigrantą viliojančiais kraštais, 
nes su tuo pačiu pastangų kie
kiu čia pasiekiama daugiau. 
Bendras įsitikinimas, kad kitur 
dirbama lengviau, yra mažesnė 
įtampa, kad žmogus turi dau
giau laiko sau, — nėra pagrįstas 
jokiais duomenimis. Žmonės 
dirba visur, tik uždirba nevie
nodai. Turi jei ne vienu, tai 
kitų problemų ir sunaudoja gal 
tą patį kieki nervus raminan
čiu vaistų. Tik niekas apie tai 
nekalba tiek, kiek Amerikoj.

Negalima užmiršti ir geopo
litinio žemės rutulio pasiskirs
tymo. Kontinentai jau suskirs
tyti pagal gyventojų odos spal
vą: Europa ir Amerika baltos, 
Afrika ir Azija spalvotos. Okea
nija taip pat turi savo spalvas 
ir atspalvius, Tai savitas pa
saulis, apgyventas savitų žmo
nių. Čia jų namai. Argi 15 mi
lijonų baltųjų ateivių gali jieš- 
koti sau namų šitoj svetimoj jū
roj? Vien Indonezija turi 115 
milijonų gyventojų, susispaudu
sių arti 200 žmonių į vieną 
kvadratinę mylią. Nuo Australi
jos Indoneziją skiria tik siau
ras vandens ruožas.

Tautiniu požiūriu pokario 
emigracijos politikoj buvo pa
daryta klaida pasiskleidžiant po 
tolimus egzotiškus kraštus. Tuo 
būdu ne tik Vokietijoj susitel
kusi kompaktinė lietuvių masė 
buvo išretinta, bet ir žmonės be 
jokio paruošimo ir patirties pa
teko į visiškai naują aplinką. 
Kanadoj ir Amerikoj turėjom 
senas, ekonomiškai bei tautiš
kai stiprias lietuvių emigrantų 
grupes, kurios ne tik pagelbėjo 
naujiesiems įsikurti, bet ir bu
vo gyvu pavyzdžiu visuomeninį 
bei kultūrinį naujosios emigra
cijos gyvenimą formuojant. 
Australijon atvykusi gana gau
si lietuvių masė nieko panašaus 
nerado ir gyvenimo sąlygų ver
čiama pasklido milžiniškame 
plote. Politinio emigranto gal
vosena, kad emigracija bus 
trumpalaikė, taip pat nepadėjo 
tvirčiau naujame krašte įsikur
ti. Kitaip galvoio menkai raštin
gas 19 šimtmečio lietuvis anglia
kasys Škotijoj ar Pensilvanijoj. 
Jis rengėsi ten gyventi ir dėlto 
statė bažnyčias, klubus, steigė 
laikraščius.

Laikraščiai visada buvo ir 
yra efektingiausią išeivijai pri
einama priemonė palaikyti ar
timą kontaktą tarp išblaškytų 
narių. Tačiau negalima sakyti, 
kad visos spaudos teikiamos ga
limybės kada nors buvo pilnai 
išnaudotos. Iš tikrųjų, juo to
liau, juo blogiau. Menki, para
pijinės apimties ir lygio laikraš
čiai, kuriu nestokojam, negali 
patenkinti pasaulio lietuvio in
teresu. Gi norėti, kad kiekvie
nas kraštas, kiekviena didesnė 
kolonija išleistų didelį, įdomų

ir lietuviui naudingą laikraštį 
būtų nerealu. Bet kodėl nepa
galvoti apie kurio geresnio ir 
nuosaikesnio savaitraščio atski
ras laidas Kanadoje, Amerikoje, 
Australijoje, Anglijoje, Va
karų Europoje? šituo naudo
jasi daugelis amerikietiškų žur
nalų, kurie tą pačią dieną pasi

rodo Niujorke, Sydnėjuje, Auck- 
lande ir Montrealyje. Spausdi
nimo ir reprodukcijos menas 
per keliolika pastarųjų metų 
yra padaręs tokią pažangą, kad 
šis leidybos būdas yra visiškai 
prieinamas kukliom išeivijos są
lygom. Vienu laiku atjaunėju
siam Montrealyje šis reikalas

buvo pradėtas svarstyti, bet ki
tom aplinkybėm keičiantis buvo 
užmirštas.

šitokios godos, mintys, norai 
ir pageidavimai kyla laikinai gy
venant ir dairantis anoj didelio 
gaublio pusėj.
Fidži, rugsėjis, 1972.

KITCHENER, ONTARIO
PADĖKA

Noriu pareikšti padėką lankiu
siems mane ligoninėje ir namuose: 
Tėvui Rafaeliui, OFM, svečiams-lan- 
ky to jams iš Čikagos p. p. Pociams, 
St. Paškonienei; Hamiltono lankyto
jams: p. p. J. Vainai, St. Žvirbliui, 
M. Milcheraičiui; Kičenerio lankyto
jams: p. A. Barsčiui, Buškevičlams, 
Cepaičiams, Tamuliūnams, Smatovi- 
čiams, Siniauskams, žažeckams, Ki-

naitienei, Brogams, Lazauskui, P. Jo
nikui, Mr. J. Gris family.

Atskirą ir nuoširdžią padėką reiš
kiu p. p. Laurinaičiams už ypatingą 
rūpestį ir globą ligos metu.

Jūsų lankymas ir parodytas prie- 
lankumas stiprino mane ne tik dva
siškai, bet ir fiziškai. Dar kartą vi
siems nuo širdies ačiū —

Stasys Saldžiūnas 
Kitchener, Ont.

NEMOKAMA PAGALBA
VISUOSE JUSU

IMIGRACIJOS REIKALUOSE
Užpildymas jūsų prašymo blanko nieko nekainuoja. 
Imigracinis apklausinėjimas nieko nekainuoja. 
Jei gerai nemokate anglų arba prancūzų kalbos, 
nesirūpinkite. Mes parūpinsime vertėjų nemokamai.

Kanados imigracijos centrų pareigūnai padės jums 
kiekviename žingsnyje visuose imigracijos reikaluose. 
Už tai nieko nereikės mokėti.

Net ir tuo atveju, jeigu jūsų prašymas nebūtų patenkintas 
mes galime jums padėti nemokamais patarimais.

Jūs turėsite teisę į atmesto prašymo persvarstymų ir 
galėsite atsivesti kg nors jums pagelbėti, jei norėsite. 
Daugelis žymių patarėjų už tai ima prieinamų kainų, 
bet kaikurie to nesilaiko. Būkite atsargūs.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis apie savo problemas 
kiekvienu metu.

Mūsų pareiga jums padėti. Skambinkite mums 
tel. 362-7721 Toronte.

Visi Kanados imigracijos patarnavimai
yra nemokami

Canada 
Immigration 
Centre
Manpower and 
Immigration 
Bryce Mackasey, Minister

Centre 
d’lmmigration 
du Canada
Main-d'oeuvre 
et Immigration 
Bryce Mackasey, Ministre

te

kurie prisideda prie mūsų

Ministeris pirmininkas Pierre Trudeau pabrėžė, kad 
visi kanadiečiai turi būti įgalinti puoselėti bei išlaikyti savo 
papročius, savo tradicijas.

Dėlto liberalų vyriausybė įvedė Kanadoje daugiakultūrę 
politiką. Ji reiškia paramą jūsiškei kultūrai, jūsų kaimyno 
kultūrai ir jų įnašą mūsų visuomenei.

Ši parama nėra naujas dalykas liberalų vyriausybei. Ministerio 
pirmininko Trudeau veiksmai yra natūrali atbaiga ištiso liberalų 
dešimtmečio politikos, kuri rėmė daugelio kraštų žmonių norą 
sukurti jaukų gyvenimą Kanadoj, susijungti su draugais ir giminėmis, 
prisidėti prie naujosios šalies gerovės ir kultūrinio gyvastingumo.

Šio sprendimo išmintingumą liudija ir Trudeau vyriausybės 
darbai. Nuo 1968 m. suorganizuota beveik milijonas naujų darbų.

Asmeninės pajamos kiekvieno vyro, moters ir vaiko peržengė 
$800. Mūsų pasiekti rezultatai pragyvenimo lygio kontrolės srityje 
yra geriausi Vakarų pasaulyje. Ekonominio Kanados augimo pavydi 
visas pasaulis.

Ypač buvo stengiamasi dalintis gerove tarp visų piliečių. Neturtingieji, 
neturį profesijos, jaunuoliai, ligoniai ir bedarbiai pasinaudojo naujomis 
arba pagerintomis programomis. Vyresnio amžiaus Kanados piliečiams 
parūpinta daugiau namų, duota naujų mokestinių atskaitų, padidintos pen
sijos. Visa tai padaryta pagal pragyvenimo lygio mastą.

Kę jūs galite padaryti?
Jūs, kaip Kanados pilietis, turite balsuoti. Pats raskite laiko balsuoti 

ir raginkite savo draugus palaikyti vyriausybę, turinčią tvirtą daugiakultūrės 
visuomenės sampratą, kuri atsispindi ir veiksmuose.
(PUBLISHED BY THE LIBERAL PARTY OF CANADA)

TAI SVARBOS MOTYVAI REMTI
PIRMININKĄ PIERRE TRUDEAU IR JŪSŲ LIBERALŲ KANDIDATĄ
spalio 30, pirmadienį - balsuoti už liberalus
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Paminėta Lietuvos universiteto sukaktis ei hmmwi
Šiais metais sukanka 50 metų 

nuo 1922 m. Kaune atkurto Lie
tuvos universiteto. Nors sukak
tuviniai metai jau beveik baigia
si, tačiau iki šiol nebuvo inicia
tyvos tą įvykį plačiau paminėti, 
o visose lietuvių kolonijose 
tebėra gana daug tą universite
tą baigusių tautiečių. Minėjimo 
pradininkų garbė šiuo metu pri
klauso Detroito Lietuvių Kultū
ros Klubui, kuris, vadovaujamas 
A. Musteikio, tokį minėjimą su
rengė Detroite spalio 15 d.

Iškilmės pradėtos pamaldo
mis Šv. Antano lietuvių parapi
jos bažnyčioje, dalyvaujant orga
nizacijų vėliavoms ir pilnai 
šventovei žmonių. Iškilmingas 
Mišias atnašavo tos parapijos 
klebonas kun. K. Simaitis. Lie
tuvių Namuose įvyko akademi
ja. Ūž garbės prezidiumo stalo 
vietas užėmė: Lietuvių profeso
rių draugijos pirm, ir buv. staty
bos fakulteto dekanas prof. St. 
Dirmantas, buv. humanitarinių 
mokslų fakulteto dekanas prof. 
J. Puzinas, buv. medicinos fa
kulteto dekanas prof. J. Meš
kauskas, buvę technologijos 
fakulteto dekanai — profesoriai 
P. Jucaitis ir prof. A. Damušis, 
veterinarijos akademijos steigė
jas ir buvęs jos rektorius prof. 
St. Jankauskas, PLB švietimo 
tarybos pirm. A. Rinkūnas, Šv. 
Antano par. klebonas kun. K. 
Simaitis, ateitininku atstovė ir 
“Giedros” korporacijos filisterė 
p. Damušienė, studentų sąjun
gos atstovas R. Selenis, korp! 
Neo-Lituania atstovas A. Vaitie
kaitis.

Minėjimą atidarė A. Mustei
kis, invokaciją skaitė kun. K. Si
maitis, o PLB švietimo tarybos 
pirm. A. Rinkūnas tarė atidaro
mąjį žodį. Esą kaip kariai gink
lu apgynė nepr. Lietuvos sienas, 
taip universitetas apgynė Lietu
vos kultūrą nuo lenkų, rusų, vo
kiečių įtakos. Universitetas iš
augino ištisą naujosios Lietuvos 
inteligentijos kartą, kurios veik
la bei vadovybė tebejaučiama 
iki Šiol. Atidarymas baigtas stu
dentų himnu “Gaudeamus”, ku
rį giedojo visa salė (rengėjai iš 
anksto parūpino ir išdalino lo
tynišką tekstą).

Pagrindinei paskaitai buvo 
pakviestas prof. J. Puzinas. Jis 
apžvelgė Lietuvos universiteto 
istoriją per 400 metų bei tos 
mokslo įstaigos įnašą lietuvių 
tautai. Priėjus prie universiteto 
atkūrimo Kaune, specialiai pa
gerbtas prof. St. Dirmantas, vie
nintelis tebegyvenąs profeso
rius, pasirašęs universiteto at
kūrimo akta (oats šiemet mini 
85 metų sukakti). Jis kalbėjo no 
paskaitos, profesorių draugijos

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

PIRMIAUSIAI JUMS INTER- 
TRADE EXPRESS BENDRO
VE PASAKĖ, O DABAR 
JŪSŲ GIMINES TAI PA
TVIRTINA. Su specialiais 
rublių pažymėjimais jūsų gi
minės gali gauti visko tik už 
dalį reguliarios kainos, nes 
kiekvienas specialus rublis 
turi mažiausiai keturis kartus 
daugiau vertės, negu regulia
rus rublis, ar daugiau. Tai 
lyg nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum prekių už $200 
ar $300 ar net daugiau. Spe- M 
cialūs rublių pažymėjimai 
taip pat gali būti iškeičiami j 
pinigus specialia augščiausia B 
reguliarių rublių verte. ■ 
PILNAI GARANTUOTA IR 9 

APDRAUSTA.
Tik INTERTRADE EXPRESS N 
CORP, jums greitai patarnaus. M 
Pažymėjimai pristatomi į gi- ■ 
minių namus maždaug per 3 S 
savaites. Specialių rublių U 
kaina — $2.35. TAI PILNA I 
KAINA. Jokių kitų mokesčių. 
Galite siųsti betkokią sumą, j 
Prašykite m ū s ų nemokamų b 

katalogų.
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 982-1530

Labai svarbu!
Automobiliai

tik trumpam laikui .
skubiausias pristatymas

“ŽIGULIS” VAZ 2101____
____  ___  JAV $3214.00 
Jei užsisakysite automobilį 
“ŽIGULIS” VAZ iki 1972 m. 
lapkričio 30 d., galėsite atsis
kaityti $50 nuo kainos. 
“MOSKVIČIUS” 412 IZH

 JAV $3155.00 
“MOSKVIČIUS" 408 IE __
____________ JAV $3033.00 
“ZAPOROŽEC” ZAZ 968 __
________   JAV $2026.00 
PRAIYKITE MOŠŲ SPECIALIŲ 
BIULETENIŲ SU AUTOMOBILIŲ 

ILIUSTRACIJOMIS.
APARTAMENTAI 
VARTOTI DRABUŽIAI
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ
MES TURIME 23 METUS PATIR
TIES ŠIAME VERSLE IR DAUG 

TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 
KLIENTŲ. 

vardu padėkodamas minėjimo 
rengėjams ir įteikdamas kultū
ros klubo pirm. A. Musteikiui 
dovaną — naująjį leidinį “Lie
tuvos Universitetas”.

Meninę dalį atliko viešnia iš 
Montrealio solistė Gina Cap- 
kauskienė. Tai buvo tikrai pasi
gėrėtino lygio akademinis kon
certas. Solistė be priekaištų atli
ko liaudies dainas ir koloratūri
nio soprano ištraukas iš operų.

Nuskambėjus Lietuvos him
nui, visi buvo pakviesti pietų į 
greta esančią erdvę Lietuvių 
Namų antrąją salę. Vakarienės 
metu dar kalbėjo garbės prezi
diumo nariai — profesoriai Meš
kauskas, Jucaitis, Damušis ir 
solistė G. čapkauskienė. Visai 
iškilmei gražiai vadovavo St. 
Kaunelienė, o vakarienės vado
vu buvo A. Vaitiekaitis.

Minėjimo proga buvo išleis
tas leidinėlis - programa. Nau
jas dalykas čia buvo pavardėmis 
suminėti Detroite gyveną buvę 
Lietuvos un-to studentai: 12 in
žinierių, 13 dantų gydytojų, 6 
ekonomistai, 13 agronomų, 3 gy
dytojai, 5 humanitarai. į ši skai
čių neįeina baigę un-tus Vokie
tijoje ir Amerikoje.

Detroito kultūros klubas pa
rodė tikrai gražią iniciatyvą, 
skubiai pasektiną ir kitiems.

A. R.

Hamiltono mėgėjų teatro “Aukuras” 
aktorė Lina Verbickaitė vaidina jau
nimo kongreso stovykloje

Nuotr. A. D.

grožio — pa-

susirinkimo 
šeimoj susi-

SAVĘS PASMERKIMAS 
Pilnas, kaip mėnulio pilnatis. 
Tikras, kaip palytėjimas. 
Savęs pasmerkimas, 
Kaip tamsiausia naktis, 

.Kaip žiauriausias teisėjas — 
Nei pamiršt. 
Nei pabėgt,
Neleidžia kančia suklupusi — 
Nei tau atiduoti,
Nei su savim nešioti — 
Juodi dirvonai — 
Drėgna žemė ...
Paukšteliai rankioja

kirminus — 
C'.al pamatys ir mano? 
Pasislėpusį už visus giliausiai, 
Kaip mėnulio pilnatis — 
Apšvietusi visa žemę — 
Nėr kur pabėgti nuo savęs 

pasmerkimo . . .
Nežinomo autoriaus iš 
okupuotos Lietuvos, 1972

bei apgailestauti, jis at-

Atsiprašyti? Apgailestauti? 
eilinio spektaklio, po kurio

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarais 44-5-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

“Grandinėlė” V. Vokietijos prezidentūros sode su prezidento Heinemann spaudos direktoriumi Nuotr. J. Garlos

Savaitė okupuotos Lietuvos mokykloj
Populiari apysaka "Arberonas", vaizduojanti mokyklini gyvenimą ir sulaukusi filmo

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
“Arberonas” — išsivadavimo 

vizija
Šeimos tyloje, skurdžiose dva

sinėse ir materialinėse sąlygo
se išaugusius apysakos herojus 
autorius atveda į mokyklą. Čia 
vėl kryžiuojasi idėjos, iškyla 
nauji konfliktai. Vyksta kova už 
dvasinį išsivadavimą. Veikėjai 
jauni. Siekiamos idėjos jiems 
patiems dar nėra pakankamai 
susikristalizavusios. Jie ne tiek 
planingai kovoja, kiek maištau
ja. Verskime toliau apysakos 
puslapius ir pažiūrėkime, kaip 
jiems ta kova sekasi mokykloje.

Mums dar neišblėso prisimi
nimai, kaip per pirmąją bolše
vikų okupaciją visi su panika 
žiūrėjo į pijonierių ir komjau
nuolių vadovus. Arūno lūpomis 
pasakoma, kad jie ir šiandien 
negeriau vertinami. Jis užjaučia 
komjaunuolių vadovę Jūratę, 
kad ji

Ne tik amžiams pasmerkta likti 
senmerge, visuomenininke, bet ir pa
dėjome tapti dirbtina gėle: nei tik
ro kvapo, nei tikro 
radui.

Iš komjaunuolių 
eigos matyti, kaip 
kaupusi tyla mokykloje sponta
niškai sprogsta. Mokiniai pake
lia balsą prieš prievartą stoti 
komjaumman, prieš klasės skal
dymą ir komjaunuoliams teikia
mas pirmenybes, prieš seriji
nius komjaunuolius, prieš “susi
rinkimų tauškalynes”, kurių be
klausant “susuka vidurius”. 
“Nežinau ar užteks jėgų išlauk
ti, kol susirinkimas pasibaigs”, 
skundžiasi jo dalyvis.

Klasta suverbuoti komjaunuo
liai taip pasipiktino, kad tam 
nešvariam darbui atžymėti su
galvojo ir atitinkamą “pagerbi
mą”: grįždami namo sulindo į 
tamsią tarpuvartę, išmaukė tris 
butelius vyno ir “ta proga” su
simušė. Komjaunimo susirinki
mas buvo daugiau panašus į cir
ką, nors mokinių replikose ma
tėsi ir gražaus sąmojaus. Kai 
vieni laidinėje špilkas į Jūratę, 
kiti į sąsiuvinio lapus rašinėjo 
visokius šūkius, kūrė medžiagą, 
“Arberonui”.

“Arberono” 2 nr. su 1967 m. 
rugsėjo data patenka pas direk
torę. Ji dėl tų dviejij laikraštė
lio lanų sukėlė tokį triukšmą, 
lyg būtų ant kortos padėta visa 
Tarybų Lietuva. Bet “redakto
riai” neišsigando, matyt, prie 
visokių tardymų jau buvo pri
pratę. Kai vadovė įpykusį Arū
ną tildė ir liepė direktorę atsi
prašyti 
sakė:
Tylėti?
Jie nori 
paplotų man per petį ir pasakytų: 
“Neimk i galvą”.

Arūnas buvo terorizuotas, bet

J. VAŠKU N AS

nenubaustas. Ir ne dėlto, kad tė
vas negalėjo ateiti mokyklon. 
Arūną dengė klasės auklėtoja, 
komjaunuolių vadė ir klasės 
draugai. Be to, jis buvo perkie- 
tas riešutas. Viską išsiaiškinus, 
jie visi iš tos balos sausi nebūtų 
išėję. Jeigu kritiška akis būtų 
permetusi “Arberono” turinį, 
būtų radusi, kad kaikurie 
“priešvalstybiniai šūkiai” buvo 
pakartoti iš komjaunuolių įsta
tų. To direktorė neturėjo nepa
stebėti.

Šioje apysakoje mus labiausia 
domina Juozo — Judo persona
žas. Arūnas per pokalbį išsiaiš
kino, kad laikraštėlį direktorei 
perdavė Juozas. Arūnas, pagau
tas pagiežos, samprotavo: “Gal 
laukė: pagirs už budrumą. Bet 
ar gali kas pagirti šunį, jeigu 
tas savus kanda”. Juozui, kuris 
spaudėsi prie palangės ir vartė 
baltas akis, Arūnas spirgino:

Tai gal toksai tavo komjaunuoliš
kas principingumas. Tyli? Aš, matyt, 
žvėriškai atrodau, kad tu rankomis 
prisidengi veidą.

Judo problema tiek prozoje, 
tiek poezijoje raudonojoj impe
rijoj yra labai jautri ir dažnai 
paliečiama. Apie tai parašiau 
išsamią studiją, kuriai išspaus
dinti laukiu palankesnio klima
to.

Moksleiviai komjaunuolių or
ganizacijoj ne tik nemato jokios 
naudos — ją laiko net žalinga. 
Arūnas buvo gražiai besireiš
kiąs paišyboj, bet jį vertė pieš
ti politinius plakatus, teplioti 
sieninius pijonierių laikraštė
lius ir tuo “pagadino ranką.” 
Taip pat mokykla užkasė ir Be
no muzikinį talentą. Dėl dvasi
nių tortūrų “komjaunuolių bū
doj” metė viduriniąją ir nuėjo 
dirbti fabrikam Naktimis gita
ra ir daina linksmino likimo par
blokštus draugus.

“Arberono” veikėjus galima 
suskirstyti į: bespalvius (Jūra
tė), neigiamus (Judas ir direkto
rė), teigiamus (Romas), sąlygi
nius (Arūno tėvai ir klasės auk
lėtoja) ir dvitipius (Arūnas, Be
nas). Pastarieji yra specifiniai 
sovietiniai tipai, kuriuose ran
dame ir įgimtą talentą, ir žmo
niškumą, paveldėtą iš tėvų, ir 
padaužiškumą. Arūną ir Beną 
matome visur, kur reikia paro
dyti širdį. Jie užjautė klasės 
auklėtoją, patekusią kryžminėn 
ugnin dėl slapto laikraštėlio ir 
Romo laidotuvių. Tik jiedu iš 
visos mokyklos dalyvavo draugo 
laidotuvėse, nors buvo visais ko
munistiniais ginklais grasinami. 
Arūnas susirūpinęs ne tik savo 
talentu, bet ir apgailestauja, 
kad Benas nutraukė mokslą ir 
sutrukdė išaugti muzikiniam ta
lentui. Arūnas ir Benas yra ne
atskiriami ištikimi draugai, daž
nai susitinką prie Romo kapo. 
Arūnas nepaprastai pergyveno 
momentą, kad jis tik vienas tu
rėjo palydėti Romą ir kad jį 
“lydėjo ištikimas tik jo šešėlis”. 
Kapinėse rado tik Beną, kuris 
jau metė mokyklą. Šis klausė 
Arūną:

Kur kiti? — Direktorė neišleido. 
— Mudu ėjome, kaip geriausi drau
gai, nepratardami nė žodžio, galvo
dami apie painokas ir pertraukas, 
per kurias Romo buvo negirdėti, 
tačiau ji vis jausdavome.

Tai autoriaus sukurti žodžiai 
ant jaunuolio-herojaus kapo, 
kuriame slepiasi tūkstančių jau
nuolių vardai. Juos atpažins, pa
gerbs ir įvertins tik istorija.

Tą tylos ir audros dramą au
torius užbaigia labai prasminga 
alegorija - vizija apie bevardę 
gatvelę, kuriai tiktų ir saulėly
džio, ir aušros vardas. Gatvelė 
vedė ir į kapines, ir prie “mėly
nos pušies”. Pasirinkimo teisė 
palikta pačiam skaitytojui...

Apysakos lapus užskleidžiant
Apysaka gana kontroversinė. 

Ji baigiama tipišku bolševikiniu 
būdu. Arūnas “Arberono” isto
riją palaidoja, sakydamas: “Tai 
buvo iš kaladėlių pastatytas na
melis”. Dėl to, atrodo, labiau

siai išsigando klasės auklėtoja 
Žirafa, nes ji tegalėjo ištarti:

— Arūnai...
— Mes norime būti suaugę, o vis 

tebežaidžiame vaikiškus žaidimus.
Atseit, Arūnas lyg ir pasmer

kė save. Bet ar nereikia į tai žiū
rėti kaip į sąlygą, kad apysaka 
galėtų išvysti saulės šviesą? Per 
visą apysaką Arūną matėme ne
kapituliuojantį. Principuose ne
kapituliavo ir dabar. Jis pa
smerkė ne laikraštėlio idėją, 
bet nevykusią jo užuomazgą. 
Tam darbui laikas ir vieta buvo 
pasirinkta nepagalvojus. Klasėj 
ir per komjaunuolių susirinki
mą tegalėjo vykti “vaikiškas 
žaidimas”. Toks jis iš tikrųjų ir 
buvo, tik isterikė direktorė to 
nesuprato. Diktatūrinėse šalyse 
didžiosios problemos nesislaps- 
to po skambiomis veikalų ant
raštėmis. Didžiųjų planetų ne- 
jieškokime ir “Arberone”. Arū
nas, “palaidojęs” “Arberoną”, 
prisimena prieš minutę matytą 
gatvės šlavėjo vaizdą. Akylus 
skaitytojas, atvertęs tik vieną 
knygos lapą atgal, ras dialogą, 
kaip šlavėjas beprasmiškai dau
žė žalius medžių lapus. Jis pa
klausė šlavėją:

— Kodėl jūs daužot?
— Jie vistiek nukris. Anksčiau ar 

vėliau — vis tas pats galas. Sunku 
sulaukt, kol jie patys ...

Šitokių deimančiukų V. Bub
nio veikaluose yra daug. Jie su
daro kūrybos literatūrinį bran
duolį. Ar ne apie tokius bepras
mius genėjimus prasitaria ir po
etas V. Giedra šiame posme:
— Jau ima blėsti jausmu liepsna, 
per ilgai 
spinduliavus į tuštumą;
jau ima blėsti
kaip liūdnas laužas vasarvydy, 
kurį
sukūrė kažkas, 
neketindamas šildytis.

(Bus daugiau)

DAIVA MICEIKAITĖ, Simcoe, Ont., 
šiais metais baigusi Guelph univer
sitete pritaikomuosius mokslus (Ap
plied Science) bakalauro laipsniu. 
Šiuo metu ji studijuoja prancūzų 
kalbą Rivieroj, Prancūzijoj. Vėliau 
numato aplankyti Šveicariją ir kitus 
Europos kraštus

Atsiųsta paminėti
Matas Raišupis, DABARTIES 

KANKINIAI. Lietuvos vyskupų, ku
nigų ir tikinčiųjų kryžiaus kelias 
pirmojoje ir antrojoje sovietų oku
pacijoje. “'Krikščionis gyvenime” 
knygų serijos 1972 m. leidinys. Kal
ba tikrino Vladas Kulbokas, įrašus 
piešė dail. Telesforas Valius. 436 psl. 
kietais viršeliais. Kaina — $10. Gau
nama Lietuviškosios Knygos Klube, 
4545 West 63rd St., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Mūsų Žinios nr. 15. Čikagos lietu
vių jėzuitų veiklos biuletenis. Šis 
156 psl. nr. yra skirtas Jaunimo 
Centro naujosios statybos užbaigai. 
Leidėjų adresas: 2345 West 56th 
St.. Chicago, Ill. 60636, USA.

Mūsų Žinios nr. 16. ši biuletenio 
laida yra skirta sukaktuvininkui kun. 
Jonui Bružikui, SJ.

LIETUVIU KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJA šiemet pirmą kartą 
paskirs $1.000 premiją už mokslo 
veikalą. Jos mecenatas — kun. dr. J. 
Prunskis, parūpinęs lėšų ir pernai 
įvestai $500 žurnalistikos premijai. 
Abi premijos yra kasmetinės, admi
nistruojamos LKM Akademijos. 
Mokslinei premijai paskirti jau yra 
sudaryta vertintojų komisija: dr. Pet
ras Kaladė, prof. dr. Juozas L. Na
vickas, prel. dr. Vytautas Balčiūnas, 
dr. Vladas Kulbokas, Antanas Mažiu
lis ir Bronius Paliulis. Kandidatus 
gali siūlyti kiekvienas lietuvis moty
vuotu raštu vertintojų komisijai, pri
dėdamas du egzempliorius išleisto 
veikalo arba dvi kopijas rankraščio, 
jeigu veikalas dar nėra išleistas. 
Kreiptis iki š. m. gruodžio 31 d. šiuo 
adresų: Dr. Petras Kaladė, 663 East 
Seventh St., So. Boston, Mass. 02127, 
USA. Lietuviui mokslininkui paskir
toji premija bus įteikta sekančiais 
metais įvyksiančiame Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos suvažiavime 
Bostone.

“SUVAŽIAVIMO DARBŲ” III to
mo naują laidą Romoje išleido Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademija. 
Pirmoji šio tomo laida, jau seniai iš
sisėmusi, buvo išleista 1939 m. Lie
tuvoje. Akademijos leidinių prenu
meratoriams ir ypač universitetų bib
liotekoms pageidaujant turėti pir
muosius tris “Suvažiavimo darbų” 
tomus, L. K. M. Akademija nutarė 
juos perspausdinti, suradusi nauju 
laidų išlaidas finansuojančią mece
natę E. Miekeliūnaitę. Nariams, pre
numeratoriams ir universitetams iš
siuntinėtas “Suvažiavimo darbų” III 
tomas yra 514 psl. vertingas veika
las. Jame paskelbtos įvairių moks
lo sričių studijos — filosofijos, peda
gogikos, phichologijos, istorijos, kal
botyros, sociologijos, teisės, teolo
gijos, geografijos ir kt. Jų autoriai— 
vysk. M. Reinys, prel. Pr. Kuraitis, 
dr. J. Girnius, O. Narušytė, A. šerkš
nas, A. Ašmantas, J. Ambrazevičius, 
V. Kulbokas, A. Vaičiulaitis, Z. 
Ivinskis, J. Totoraitis, K. Šalkauskis, 
S. Šalkauskis, V. Borisevičius, V. 
Padolskis, J. Vaišnoras, F. Kemėšis, 
K. Pakštas, S. Kolupaila, C. Pakuc- 
kas, P. Šivickis ir kt. Tomo kaina — 
$10. Užsakymus ir čekius, išrašytus 
“Lithuanian Catholic Academy of 
Sciences” vardu, siųsti: L. K. Moks
lo Akademija, Piazza della Pilotta 4, 
00187 Roma, Italy. “Suvažiavimo dar
bų” I ir II tomai bus išleisti vėliau.

SOL, LILIJA ŠUKYTE iš Miun
cheno operos grįžo į Niujorko Met
ropolitan operos teatrą, kur atliks 
pagrindinius vaidmenis W. Ch. 
Gluck “Orfėjuje ir Euridikėje”, W. 
A. Mocarto “Užburtojoje fleitoje”.

ANATOLIJAUS KAIRIO dramą 
“Žmogus ir tiltas”, skirtą 1941 m. 
lietuvių tautos sukilimui prieš sovie
tus, repetuoja Klevelando dramos 
sambūris “Vaidila". Premjera numa
toma šį mėnesį.

KLEVELANDO MUZIKOS INSTI
TUTE spalio 4 d. J. S. Bacho, L. 
Beethoveno, F. Šopeno, R. Šuman- 
no ir F. Liszto kūrinių rečitalį turėjo 
pianistas Antanas Smetona.

RUDENS KONCERTĄ Elizabethe, 
N.J., surengė šios ir Niujorko ap
skrities Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjunga Brooklyno Kultūros Židinio 
statybai paremti. Dėmesio centre bu
vo jaunoji sol. Jūratė Vcblaitytė, 
šiemet baigusi Columbia universite
tą muzikos magistrės laipsniu ir šia 
proga rečitalį turėjus birželio 2 d. 
universiteto Horace Mann auditori
joje. Pirmam susitikimui su lietu
viais ji pasirinko F. Šuberto “Avė 
Maria” ir kelias jo dainas, atliktas 
su vargonininko A. Prižginto ir klar
netisto D. Niethamer palyda. Savo 
pasirodymą užbaigė D. Lapinsko ir 
K. V. Banaičio kompozicijomis. Ru
dens koncerte taipgi dalyvavo sol. 
Liudo Stuko vadovaujamas “Žibuok
lių” moterų sekstetas ir Birutės Vai
čiūnaitės paruošta tautinių šokių 
grupė.

“ŠALTINIO” SPAUSTUVĖJE Not- 
tinghame, Britanijoje, jau baigiamas 
spausdinti Laimučio Švalkaus eilė
raščių rinkinys “Gyvata”, kuris skai
tytojus pasieks gruodžio pabaigoje. 
Sekančių metų pradžioj “šaltinis” iš
leis Jono Gailiaus (kun. J. Kuzmic- 
kio) knygą “Ištiestos rankos”, kurią 
sudaro neilgi poezijos prozoj gaba
liukai, atskleidžiantys keliaujančio 
lietuvio buities kelius, išgyvenimus 
ir apmąstymus.

JAV LB VAKARŲ APYGARDOS 
valdybos Los Angeles mieste sureng
ta Lietuvių Diena pasižymėjo dviem 
kultūriniais renginiais — dail. Inos 
Leškienės tapybos darbų paroda ir 
koncertu, kurio programą atliko so
listai Birutė Dabšienė, sopranas, Vid
mantas Valatka, tenoras, su pianiste 
Raimonda Apeikyte. Dienos dalyviai 
gėrėjosi vietinės sol. B. Dabšienės 
padaryta aiškia pažanga dainavime ir 
džiaugėsi, kad ji savo gražiu balsu 
Los Angeles lietuvių kultūriniam gy
venimui atstovauja toli už jos ribų 
— inžinierių ir architektų suvažiavi
me Vašingtone, koncerte Bostone. 
Daugiausia dėmesio betgi susilaukė 
prieš pusantrų metų iš okupuotos 
Lietuvos atvykęs tenoras V. Valat
ka, dainavimą studijavęs Klaipėdoje 
ir dabar dainavimo studijas tęsiantis 
Eurekos universitete, kur jam ten
ka dirbti sodininku. V. Valatka pa
dainavo lietuvių kompozitorių dainų 
ir klasikinių operų arijų lietuvių kal
ba. Koncerto dalyviams ypač patiko 
jo nepaprastai aiški tartis ir, žino
ma, arijų atlikimas lietuviškai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
BRONĖ VOSYLYTĖ, Lietuvos 

Mokslų Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto leksikografe, 
spalio 1 d. mirė Vilniuje, baigdama 
75 amžiaus metus. Velionė buvo J. 
Jablonskio, J. Balčikonio mokinė ir 
jų darbų tęsėja, kalbotyrai atidavu
si 30 savo gyvenimo metų. Akade
miniam “Lietuvių kalbos žodynui” ji 
yra parašiusi apie 60 autorinių lan
kų teksto, prisidėjusi prie II-VI to
mų redagavimo. Gilius pėdsakus B. 
Vosylytė paliko lietuvių terminijos 
kūrimo bei normavimo srityje, 1952- 
61 m. dirbdama instituto termino
logijos komisijos atsakingąja redak
tore. Iš jos pačios originalių dar
bų didžiausio dėmesio yra susilau
kę straipsniai “J. Jablonskio vaid
muo lietuvių literatūrinės kalbos is
torijoje”, “K. Būga—žodynininkas”. 
Nekrologe pabrėžiama, kad lietuvių 
kalbos mokslas jai labiausiai yra dė
kingas už gimtosios kalbos vertybių 
išsaugojimą II D. karo pabaigoje, 
kai iš Vilniaus traukėsi vokiečiai li
kai joms grėsė sunaikinimas. Sunkiai 
sirgdama, velionė beveik 12 metų 
praleido lovoje, bet domėjosi lietu
vių kalbotyra ir džiaugėsi kiekvienu 
jos laimėjimu.

GUDŲ TAUTODAILĖS PARODA 
atidaryta Vilniaus etnografiniame 
muzėjuje. Joje yra apie 150 rodinių 
iš XIX š. pabaigos ir XX š. pradžios, 
surinktų iki II D. karo Vilniaus uni
versiteto studentų. Ornamentika bei 
spalviniais deriniais lankytojus la
biausiai žavi siuvinėtos moterų kepu
raitės, lovatiesės, raštuoti sijonai iš 
Bresto, Breslaujos, Gardino bei kitų 
apylinkių, juostos iš Dysnos apylin
kės. Parodoje taipgi yra keramikos, 
žaislų ir indų. Parodos apžvalginin
kė Kristina Miklaševičiūtė, gudus va
dindama baltarusiais, pabrėžia jų ir 
lietuvių senųjų audinių skirtingu
mą: “Tiek lietuviai, tiek baltarusiai 
savo drabužius dažniausiai puošdavo 
raštais. Tačiau pas mus labiausiai 
paplitę austiniai raštai, o baltarusių 
jie yra siuvinėjami kryželiu. Skiriasi 
ir geometrinių bei augalinių orna
mentų motyvai, spalvos. Dominuoja 
ryškių raudonos, baltos ir juodos ar
ba tamsiai mėlynos spalvų derinys. 
Šventadieninės sermėgos — dabar re
tas eksponatas visuose muziejuose, 
šioje parodoje jų net keletas. Puoš
tos ryškiais spalvingais papuošimais, 
kutosais. Tuo tarpu lietuviai savo 
sermėgas puošdavo daugiausia juodo 
aksomo juostelėmis arba kokio nors 
kito tamsesnės spalvos audinio atrai- 
žėlėmis ...”

HENRIKO LIANDZBERGIO me
ninių nuotraukų albumą “Rusnė' iš
leido “Mintis" Vilniuje. Beveik šim
tas nuotraukų atskleidžia vasarą šia
me gražiame Nemuno žiočių kam
pelyje — pamaryje. Poetinį vaizdą 
sustiprina Eugenijaus Matuzevičiaus 
eilėraštis ir trumpas įvadas aplanke. 
V. Liandzbergio nuotraukos yra pei
zažinės ir portretinės, su ryškiu kon
trastingumu, šviesos bei šešėlių har
monija. Tai — "Marios be vėjo”, 
“Atmatos pakrantėje”, “Žvejo Bro
niaus Ragausko sodyba”, “Vaizdas 
su valtimi”, “Almutė”, “Gluosnis". 
Daug nuotraukų yra skirta žvejų dar
bui ir jų jaunajai kartai — “Žvejai 
Kuršmarėse”, “Į žvejybą", “Auga 
dukros, auga gražuolės’, “Uogauto
jos”, “Vaikai prie šulinio” ir kt. H. 
Liandzbergio objektyvui yra būdin
ga akcentuota poetinė stilizacija. Al
bumą apipavidalino dail. A. Dakine- 
vičius.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS 
savo repertuarą praturtino nauju G. 
Bizet operos “Carmen" pastatymu, 
kuriame pirmą kartą Chose vaidme
nį atliko Virgilijus Noreika, Carmen 
— Nijolė Ambrazaitytė, toreodoro 
Eskamilijo — neseniai Vilniaus kon
servatoriją baigęs baritonas V. Ba
kas. Premjerai buvo panaudotos 
1936 m. pastatymui Kaune sukurtos 
dail. A. Benua dekoracijos,' atnau
jintos estų dail. F. Mačio. Spektaklį 
dirigavo J. Aleksa, režisavo E. Do
markas, Leningrado teatro, muzikos 
ir kinematografijos instituto studen
tas, kuriam šis “Carmen” pastatymas 
yra jo diplominis darbas. Sekančiuo
se “Carmen" spektakliuose dalyvaus 
jau ankstesniame rež. A. Zaukos pa
statyme pagrindinius vaidmenis atli
kę solistai — mezzo-sopranai M. Aleš- 
kevičiūtė, B. Almonaitytė, sopranas 
I. Jasiūnaitė, tenoras V. Adamkevi- 
čius, baritonai J. Stasiūnas ir K. Šil- 
galis. Šį sezoną Vilniaus operos teat
re premjeros susilauks V. Bellini 
“Norma" ir naujoji kompoz. Juliaus 
Juzeliūno opera “Žaidimai”. Ruošia
mas ir naujas G. Verdi “Requiem" 
atlikimas, kuriame dalyvaus solistai 
G. Apanavičiūtė, E. Saulevičiūtė, N. 
Ambrozaitytė, V. Noreika, V. Kup
rys ir V. Daunoras. Sovietų Sąjun
gos penkiasdešimtmečio konkurse 
teatras dalyvaus su R. Ščedrino ope
ra “Ne tik meilė”.

KAUNO MUZIKINIO TEATRO 
vyr. dail. Mykolas Labuckas atšven
tė amžiaus šešiasdešimtmetį. Baigęs 
Kauno meno mokyklą 1941 m., su
kaktuvininkas įsijungė į Kauno teat
ro dailininkų eiles ir apipavidalino 
163 dramų, operų, baletų bei opere
čių spektaklius. Jo geriausiais dar
bais laikomi Rubinšteino “Demono”, 
Puccini “Bohemos", “Madame But
terfly”, Verdi “Simone Boccanegra”, 
Gounod “Fausto”, Offenbacho “Gra
žiosios Elenos”, Novikovo “Kami
lės”, žilinskio “Gintaro kranto vai
kinų” pastatymų scenovaizdžiai bei 
drabužių eskizai. V. Kst.



UNITED TRUST fS

JANE — ANNETTE, $2,500 įmo
kėti. Keturių kambarių, dviejų 
miegamųjų nedidelis namukas, 
arti susisiekimo ir krautuvių. Nau
jai dekoruotas, kilimai. Tuojau 
galima užimti. Prašoma kaina 
$22,900.
SWANSEA, $2,900 įmokėti. Mū
rinis, vieno augšto namas. Įvažia
vimas ir vieta garažui. įrengtas 
rūsys. Gerai prižiūrėtas. Prašo 
$27,000.
BLOOR — JANE, $7,900 įmokė
ti. Mūrinis, atskiras dviejų augš- 
tų namas. Priedo du kambariu
kai rūsyje. Dvi virtuvės, Garažas 
ir įvažiavimas. Už mėnesio gali
ma užimti.

'JANE — ANNETTE, $10,000 jmi- 
kėti ir viena skola. Atskiras, 
mūrinis, 6 kambarių namas. Di

BALYS SAKALAS

762-8255

PRISIKĖL 
KREDITO

999 COLLEGE ST.,

IMO PARAPIJOS 
KOOPERATYVAS

TORONTO 4, TEL. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad...... ....10 - 3
T rečiad. uždaryta
Ketvirtad........ 10-7
Penktad. 10-8
Šeštad...........9-12
Sekmad. ... 9.30 - 1 

Nemokamas visų narių gyi 
ir asmeninių paskolų — 
kelionių čekius ir Intern 
Priimame mokėjimus už n

Nemokam 
Mūsų tikslas—ne PELNAS

MOKA:
už termininius indėlius —
trejų metų ...............................7%
dvejų metų . ...............6.75%
vienerių metų 6.25%
1972 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. 
už taupomąsias (savings) s-tas 6.6% 
už depozitų-čekių sąskaitas 6.05% 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines iki $10.000 .......... 8.5%
nekiln. turto iki $50.000....... 8.25%

ybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
iki $10.000. Parduodame American Express 
itional iMoney Order — pinigines perlaidas, 
ekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas, 
as pilnas čekių patarnavimas

>, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-928®

BLOOR — BERESFORD. Naujai išdekoruotas, atskirasnamas, šeši gra
žūs kambariai, dvi naujos modernios virtuvės, naujas šildymas, šoninis 
privažiavimas — garažas. Įmokėti apie $6-7.000.
RONCESVALLES — DUNDAS ST. W. Labai geromis sąlygomis par
duodama maisto gaminių krautuvė. Didelė apyvarta, lietuvių rajonas. 
Idealus verslas vedusių porai. Verta pamatyti. Prašo tik $5.500.
DURIE ST. — ANNETTE. Visiškai naujas, gražių plytų 6 kambarių 
namas. Tinkamas didesnei šeimai. Viskas įrengta labai moderniai. 
Garažas su privačiu įvažiavimu. Įmokėti $7-8.000.
HIGH PARK — BLOOR. Trys butai, 12 kambarių, 2 ekstra kambariai 
rūsyje, 2 garažai su privačiu įvažiavimu. Namas be skolų. Prašo Įmo
kėti $10-12.000.
RONCESVALLES — GRENADIER RD. Moderniai įrengta krautuvė 
ir 4 kambarių butas. Nepaprastai puiki verslo vieta, europietiškas 
rajonas. Įmokėti apie $14.000.
BLOOR — INDIAN RD. CRESC. Naujesnės statybos triburis — du 
butai po 5 kambarius ir vienas 3-jų kambarių. Atskiri įėjimai, trys ga
ražai su privačiu įvažiavimu. Arti krautuvės ir požeminis susisieki
mas. Įmokėti apie $15-20.000.
NEW TORONTO — KIPLING AVE. Labai geromis sąlygomis parduo
damas 6 butų namas. Viskas skoningai įrengta. Metinės pajamos apie 
$10.000. Įmokėti $15-20.000 ir viena atvira skola 10-čiai metų. Prašo 
$79.000. REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534 - 9286 — namų: 537 - 2869

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

lietuvio savininko vaistinė

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

408 Roncesvalies Avė. Tel. 535- 1944 
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS { NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- Vyt V riRDAI I'ŠKA'Š jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus Y 1 1 - Y-
1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5938

W. V A S I S real estate
Didelis pasirinkimas namų, 
Skambinti — J. GUDAS 
863 BLOOR St. W., Toronto

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

4 0nt. Tel. 534-7525

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

HIGH PARK — SKUBUS PARDAVIMAS, $7.000 įmokėti, mūrinis 
atskiras 7 kambarių per du augštus namas, moderni virtuvė, dideli 
kambariai, garažas, šoninis įvažiavimas, nauja šildymo krosnis, nau
jas stogas, užbaigtas rūsys, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. 
Pora minučių iki Bloor parko. Viena atvira skola 10-čiai metų. 
Prašoma kaina $31.900.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

deli kambariai ir moderni virtu
vė. Tuojau galima užimti. 
KINGSWAY, $38,900 prašoma 
kaina, (i kambarių, 3 miegamųjų 
mūro namas su dviem garažais 
ir privačiu įvažiavimu. Įrengtas 
rūsys su židiniu.
BABY POINT, $12,000 įmokėti. 
Atskiras, mūrinis, dviejų augš- 
tų, 7 kambarių namas. Garažas 
ir įvažiavimas. $49 pajamų į sa
vaitę. Gerai sutvarkytas namas.
JANE — ELLINS, $33,500 pra
šoma kaina. Mūrinis 5 kambarių, 
vieno augšto namas su privačiu 
įvažiavimu. Priedo du kambariai 
rūsyje. Labai geram stovyje. 
Išmokėtas.
HIGH PARK, dvibutis. Arti po
žeminio. 10 kambarių. Privatus 
įvažiavimas ir du garažai. Prašo
ma kaina $51,900. Reikėtų dides
nio įmokėjimo. Pirmame augšte 
4 kambariai.

SPORTAS VISUR
Tarptautinė stalo teniso federaci

ja paskelbė geriausių pasaulio stalo 
tenisininkų sąrašą. Vyrai: 1. S. 
Bengston, Švedija, 2. N. Hasegawa, 
Japonija, 3. L Joner, Vengrija, 4. Li 
Čing-Kuang, S. Korėja, 5. K. Jo
hanson, Švedija. Moterys: 1. Lin Uiti 
Čing, 2. Ceng Min Ci, Raud. Kinija, 
3. Z. Rudnova, SSSR, 4. V. Onzeki, 
Japonija, 5. Li Li, S. Korėja.

Tryliktose Europos moterų krepši
nio pirmenybėse aiškiai pirmauja ru
sės, kurios savo priešininkes įveikia 
labai dideliu skirtumu. Jos iki šiol 
yra laimėjusios 10 pirmenybių. 1938 
m. šias pirmenybes laimėjo italės. 
Lietuvės tuomet buvo antroj vietoj. 
Rusių laimėjimų virtinę nutraukė 
bulgarės, kurios šias pirmenybes lai
mėjo 1958 m.

Bazelyje pirmą kartą įvyko tarp- 
konlinentinės futbolo rungtynės. P. 
Amerika įveikė Europą 2:0. P. Ame
rikos rinktinę sudarė Argentinos, 
Peru, Urugvajaus ir Brazilijos futbo
lininkai. Europai atstovavo italai, 
vengrai, ispanai, portugalai, olan
dai, čekai ir lenkai.

Pasaulio futbolo atrankinėse rung
tynėse Sov. Sąjunga pralaimėjo Pran
cūzijai 0:1.

VYČIO ŽINIOS
P. Bernecko, klubo pirmininko, ir 

klubo naujas adresas: 32 Rivercrest 
Road, Toronto 9. Tel. RO 3-4429.

Golfininkų balius įvyks šį šešta
dienį Prisikėlimo Parodų salėj 7 v.v.

Jauniausių krepšininkų treniruo
tė — penktadieniais nuo 7 v.v. Ja
mes Cullan mokykloje (Willard ir 
Annette).

Nešukaičiai dalyvavo Vašingtone 
“Capital City” stalo teniso pirmeny
bėse. Violeta moterų vienete laimė
jo pirmą vietą. Poroje su seserim 
Flora moterų dvejete baigmėje pra
laimėjo amerikietėms. Violeta taip 
pat laimėjo antrą vietą mišriame 
dvejete. Sėkmingiausiai žaidė jau
niausia Nešukaitytė Glorija — lai
mėjo 3 pirmąsias vietas: mergaičių 
iki 15 m., mergaičių iki 13 ir mišrio
je mergaičių-berniukų iki 11 m. gru-

IS TORONTO^
Vasario 16 gimnazijos bend

rabučio statybai aukojo: Algir
das Banelis $50, B. Strazdienė 
$30, L. A. Adomavičiai $20, G. 
Šernas $20, B. Pranskus $10, A. 
Statulevičienė $5, A. Statulevi- 
čius $2. Nuoširdi padėka vi
siems aukotojams.

P. J. Rinkevičius, 
Vasario 16 gimnazijos Įgaliotinis 

Ateitininkų tradicinio “Hava
jų vakaro” neįstengė sudrumsti 
dulkiantis rudens lietus. Prisi
kėlimo parapijos salę užpildė 
ateitininkai, jų tėvai ir rėmėjai. 
Dėmesio centre buvo jaunoji ha- 
miltonietė sol. Anita Pakalniš
kytė, dainavimą studijuojanti 
Toronto karališkoje konservato
rijoje. Ji turi gražaus tembro ly
rinį sopraną, kuris ateityje gali 
tapti koloratūriniu, jeigu bus 
dirbama šia kryptimi. Viešniai 
iš Hamiltono akompanavo Eu
genijus Krikščiūnas. Programo
je taipgi dalyvavo publiką ban
dęs linksminti Algis Stankus, gi
taristas Vaidotas Vaičiūnas ir 
gitaristas-dainininkas Ramūnas 
Underys. Vėliau pasirodė ir vai
kinų grupė, pašokusi havajišką 
šokį. Ir jaunimui, ir senimui pa
tiko Algio Dimskio orkestras, 
pagrojęs ir lietuviškų melodijų.

Rinkimuose į parlamentą spa
lio 30 d. lietuviai, atrodo, ga
na gausiai balsuos. Daugelis jų 
aktyviai dalyvauja rinkiminia
me vajuje, talkindami įvairiems 
kandidatams. Lietuvių kandida
tų šį kartą nėra. Apie visus kan
didatus informuoti “TŽ” neįma
noma. Skaitytojai rado arba dar 
ras informacijų bei skelbimų 
apie tas partijas bei kandidatus, 
kurie buvo suinteresuoti lietu
vių spauda ir į ją kreipėsi.

Vengrai paminėjo 1956 m. su
kilimo sukaktį spalio 22 d. Cent
ral Tech, mokyklos salėje. Iš lie
tuvių dalyvavo: apyl. valdybos 
pirm. J. Karpis, šauliai su tauti
ne vėliava, kūrėjai-sa van oriai ir 
skautai su savo vėliavomis. Kal
bas pasakė P. Hellyer, miesto 
valdybos narys Rotenbergas ir 
kiti.

Lankėsi profesoriai. Praėju
sią savaitę Toronte lankėsi prof. 
A. Ramūnas iš Otavos. Jis daly
vavo Ontario švietimo instituci
jų atstovi} posėdyje, kuriame 
buvo svarstomas plataus peda
goginio kongreso rengimas. 
Prof. R. Vaštokas iš Peterboro 
lankėsi veikalo apie Kanados 
lietuvius reikalais, šiais metais 
jis nedėsto universitete ir ren
ka medžiagą istorinio-socioiogi- 
nio pobūdžio veikalui apie Ka
nados lietuvius. Numato aplan
kyti visą eilę lietuvių kolonijų 
Kanadoje.

St. Dargis perėjo dirbti į Al 
Garbens Real Estate. Jis ir to
liau mielai patarnaus savo klien
tams turto reikaluose, ypač že
miu investaciįose.

Baltiečių Moterų Taryba spa
lio 22 d. Estų Namuose paminė

S FORTAS
pėje. Jonas Nešukaitis senjorų kla
sėje pasiekė pusbaigmį. Jo pasidi
džiavimas buvo pergalė prieš garsų
jį amerikietį Buckett. Jonas su di
dele persvara jam pralaimėjo pir
mąjį susitikimą prieš 30 metų V. Vo
kietijoje. Tose pačiose pirmenybėse 
Kanados moterys pralaimėjo koman
dines rungtynes Amerikai 3:2. Ka
nadai atstovavo V. ir F. Nešukaity- 
tės.

V. Nešukaitytė šį savaitgalį vyks
ta į Vankuverį, kur atstovaus Kana
dai tarpvalstybinėse rungtynėse su 
Peru.

J. ir V. Nešukaičiai per praėju
sias dvi savaites aplankė Šiaurės On
tario provinciją ir demonstravo stalo 
teniso žaidimo techniką. Nešukaičių 
išvyka buvo labai populiari. Kaiku- 
riose vietovėse sutraukė iki 1000 šio 
sporto mėgėjų. Violeta buvo labai 
populiari — daug kas prašė auto
grafų, be to, ji išdalijo daugybę 
sviedinukų su savo parašais. Šią iš
vyką organizavo ir lėšomis parėmė 
Violetos darbo įstaiga. A. S.

SPORTININKŲ APYSKAITA
Australijos lietuvių krepšinio 

rinktinės priėmimo Kanadoje š. m. 
liepos 15, 16 ir 17 d. d., finansinė 
apyskaita:
pajamos (visuomenės aukos, 
rungtynės) $ 2,783.00
išlaidos $ 2,092.00

pelnas $ 691.00
Pelnas paskirstytas:
ŠALFASS $ 400.00
Tor. Aušros sporto klubui ” 100.00
Tor. Vyčio sporto klubui ” 100.00
Kanados sporto apygardai ” 45.00
Spaudai ” 46.00

Iš viso $ 691.00
Toronto visuomenei, organizaci

joms ir pavieniams asmenims už 
piniginę paramą — aukas, taip pat 
šeimoms, kurios priėmė ir globojo 
autraliečius krepšininkus viešnagės 
metu, ypatingai nuoširdžiai dėkoja
me.

ALKRI organizacinis komitetas
Kanadoje

Pirmininkas Pr. Berneckas 
Iždininkas II. Chvedukas

jo savo veiklos dvidešimtmeti. 
Programą pranešinėjo I. Meiklė- 
john-šernaitė. Veiklos apžvalgą 
padarė dabartinė pirmininkė S. 
Luitsalu, estė. Pagrindinis kal
bėtojas žurnalistas L. Zink kal
bėjo apie būsimus Kanados par
lamento rinkimus, primindamas 
dabartinės vyriausybės nepalan
kią politiką pavergtom tautom. 
Esą reikia pakeisti dabartinės 
užsienio politikos kursą, nes 
nuo jo pirmiausia nukentės 
Baltijos valstybės. Artėjanti Eu
ropos saugumo konferencija gali 
įteisinti Baltijos valstybių oku
paciją. To siekia Sov. Sąjunga. 
Sukaktuvininkę sveikino buvu
sios pirmininkės, Baltiečių Fe
deracijos pirm. Petersoo, estu 
tarybos pirm. Lupp ir kt. Svečių 
tarpe buvo: estų konsulas Hei- 
soo, T. O’Donohue su Ponia, W. 
Boytchuk, latvių federacijos 
pirm. Kronbergs ir kt. Iš lietu
vių dalyvavo visa eilė moterų 
ir pareigūnų. Meninę dalį atli
ko jaunieji menininkai: estų 
pianistė Kristi Allik, latvių pia
nistė Šutmanis, latvių violonče
listas Keninš. Solistė Marcinku- 
tė-Juknevičienė negalėjo atvyk
ti. Po programos dalyviai biivo 
pavaišinti kava bei pyragaičiais.

Ekskursija iš okupuotos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos — 22 
asmenys aplankė Montrealį, 
Vankuverį, Torontą, Niagara 
Falls, Otavą. Šioje grupėje buvo 
9 estai, 8 lietuviai, 5 latviai. 
Estų grupėje šalia kelių meni
ninkų, buvo Tartu universite
to rektorius, gimęs Rusijoje 
estas, ir buvęs vieno miesto bur
mistras. Abu — dideli partie
čiai. Koncertai buvo surengti 
Montrealyje, Vankuveryje, To
ronte ir Otavoje. Kaikuriuos 
koncertus rengė kanadiečių-so- 
vietų draugystės organizacija. 
Toronte lietuviams ir kitiems 
koncertą surengė vietos komu
nistai ukrainiečių komunistų sa
lėje. Jame dalyvavo apie 
150 asmenų, daugiausia senųjų 
ateivių. Buvo ir keliolika naujų
jų ateivių, bėgusių nuo komu
nizmo grėsmės. Programą atli
ko estai ir šie lietuviai: sol. E.- 
Kuodis, sol. J. Girijotas, birby
nininkas Pr. Tamošaitis, kankli
ninkė R. Tamošaitienė ir akom
paniatorius R. Žigaitis. Pabaigo
je vienas rengėjų bandė sakyti 
prokomunistinę kalbą. Būrelis 
n. ateivių demonstratyviai išėjo 
iš salės. Toks koncertų rengimas 
aiškiai parodė, kad baltiečiai 
menininkai pateko į užsienio ko
munistų ir prokomunistų propa
gandinį vežimą. Girdėti, kad pa
našių ekskursiją bus ir daugiau. 
Techninius jų reikalus tvarko 
“Globe Tours” kelionių agentū
ra. Pridurtina, kad šioje lietu
vių grupėje, be išvardintų me
nininkų, buvo: Vilniaus un-to 
dėstytojai S. Šimkus, L. Pažūsis 
ir Raseinių vykd. k-to pirm. P. 
Skeiverys. KJ.

Ateitininkų žinios
SUSIRINKIMAI šį sekmadienį, 

spalio 29: jaun. berniukų ir mergai
čių, 2 v. p.p., L. Vaikų Namuose (vi
si, kurie gali, prašomi atsinešti arba 
saldainių, arba sausainių — visi kar
tu pasivaišins “Halloween” proga). 
Vyr. moksleivių, 5 v.p.p., ateitininkų 
kambaryje (visi privalo dalyvauti; 
nedalyvaują susirinkimuose privalo 
paskambinti L. Vaitiekūnaitei arba 
R. Stravinskaitei).

Vyr. moksleivių kuopos globėjai 
yra K. Manglicas, sesuo Dalia ir A. 
Juzukonis. Dvasios vadas — kun. 
Ant. Prakapas, OFM.

Rekolekcijos jaunimui įvyks gruo
džio pirmąjį savaitgalį Marylake re
kolekcijų namuose. Kurie nori- jose 
dalyvauti, prašomi tuojau paskam
binti V. Kolyčiui.

Ideologiniai kursai vyr. mokslei
viams įvyks Dainavoje Kalėdų ato
stogų metu. Dalyvių skaičius ribo
tas.

Skautų veikla
• šį šeštadienį, spalio 28, 1 v.p.p., 

L. Namuose renkasi visos vilkiukų ir 
paukštyčių dr-vės j “Halloween" po
būvį. Uniformos nereikalingos, bet 
visos ir visi ateina su kaukėmis ar 
pobūviui pritaikytais drabužiais, ku
rie bus premijuojami. Sueiga pasi
baigs 3 v. p.p.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
draugininke prašo į sueigą spalio 28 
d. visas atsinešti po $1 nario mokes
čio ir fantų bazarui.

• Šį sekmadienį, spalio 29, Min
daugo dr-vė važiuoja iškylauti j La 
Salette, Ont. Iškylautojai renkasi 
8.30 v.r. prie St. Joseph’s High 
School, Bloor St. W., Dominion Plaza 
aikštėje. Pasiimti tik kaklaraiščius. 
Maistas bus bendras. Grįšim 7 v. v.

• Į jaun. skaučių “Tulpės” dr-vę 
įstojo 4 naujos kandidatės: D. Ka- 
lendraitė, D. Pažėliiinaitė, D. Slciny- 
tė ir D. šleinytė.

» Jūrų gintare si. A. Kairytė 
lapkr. 11 d. išteka už leitenanto s. v. 
si. M. Griniaus, tarnaujančio Kana
dos kariuomenėje. Sesei Aldonai 
spalio 15 d. buvo suruoštas mergva
karis, kurio metu sveikino “Šatrijos” 
tunto ir vyr. skaučių vardu ps. P. 
Saplienė, sktn. St. Kairio muzikinio 
vieneto vardu — L. Rusinaitė ir jū
rų skaučių vardu v. vi. D. Balsytė, 
[teikdamos simbolines dovanas.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tėvų k-to tradicinis skautams-tėms 
paremti bazaras-šokiai bus lapkričio 
18 d. Renkami bazarui laimikiai. 
Skautų būkle jie priimami kas sek
madienį po kiekvienų pamaldų. Vi
sos šeimos prašomos paremti šį va
jų daiktais ar pinigais.

e Sekmadienį, spalio 29, po 10 v. 
pamaldų — “Šatrijos” tunto vadijos 
posėdis skautų būkle.

0 Bendroji Toronto skautininkų- 
kių sueigoj spalio 17 d. apžvelgti 
LSS rinkimų reikalai. Kandidatų siū
lymas — iki lapkričio 10 d. Ateinan
tiems metams ramovių seniūnais iš
rinkti s. M. Vasiliauskienė ir ps. P. 
Regina.

0 “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
pasiuntė $200 auką LSS pirmūnui 
v. s. P. Jurgėlai, kaip dalį sponta
niškai išjudėjusio vajaus paremti po 
žmonos mirties paramos reika
lingam broliui.

0 Šeštadienį, spalio 28, įvyks vyr. 
skaučių įžodis pas ps. B. Mažeikienę, 
Port Credit, Ont. Kviečiamos visos 
vyr. skautės ir gintarės dalyvauti. 
Platesnių informacijų teikia vyr. 
skaučių draugininkės ps. A. šešku- 
vieriė tel. 233-2378, v. sk. si. G. Va
siliauskaitė tel. 251-5126 ir v. vi. R. 
Lasienė tel. 766-6209.

0 Skaučių “Mirgos" dr-vės suei
ga — šį šeštadienį, spalio 28, po liet, 
mokyklos pamokų pas sesę Bara- 
kauskaitę, 24 Humberview Rd.

0 Vengrų 16 m. sukilimo sukak
ties minėjime spalio 22 d. lietuvėms 
skautėms atstovavo V. Pilipavičių- 
tė, I. Maziliauskaitė ir Ž. šilininkai- 
tė. Gausūs įvairių tautų svečiai do
mėjosi vėliava, uniformomis ir lietu
vaitėm skautėm, kurios turėjo progą 
papasakoti apie lietuvių jaunimą iš
eivijoje. C. S.

Jaunimo kongreso proga bu
vo pradėta rinkti parašus petici
jai, reikalaujančiai Lietuvai lais
vės. Ji numatyta įteikti Jung
tinėms Tautoms. Parašų rinki
mas tęsiamas toliau. Norima su
rinkti daugiau parašų ypač ki
tataučių tarpe. Kanadoje parašų 
rinkimui vadovauja J. R. Sima
navičius (175 Parkside Dr., To
ronto 3, Ont.). Pas jį gaunami 
ir atitinkami blankai. Taip skel
bia II PLJK informacijos komi
sija.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms ir viešnioms už suruoštą man 
nepaprastai gražų ir didelį priešves- 
tuvinį pobūvį. Aš niekad nesitikėjau 
iš Jūsų visų tiek daug meilės, kuri 
suteikė man nepaprastai daug 
džiaugsmo. Už tai aš ir mano bu
simasis vyras Lerry būsime visada 
Jums nepaprastai dėkingi ir, kiek
vieną daiktą palietę, prisiminsime 
Jus ir tą brangų vakarą, kurį sky
rėte mums. Ačiū labai!

Marytė Gutauskaitė 
ir Lerry Hurst

Atitaisymas. Antrojo pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso finansų ko
misijos Kanadoje paskelbtoje apy
skaitoje “TŽ” 42 nr. įsibrovė klaida. 
Vietoje “Aušros” sporto klubas To
ronte turėjo būti “Aušros” gimna
zijos suvažiavimo komitetas Toron
te $100.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nan

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Blooi St. W,

INDIAN RD. — BLOOR, didžiulis 14 kambarių atskiras namas, 4 
prausyklos, 4 virtuvės, 2 užbaigti kambariai rūsyje, vandeniu-alyya 
šildomas, 6 kambariai pirmame augšte, garažas su privačiu įvažia
vimu. Apie $20.000 [mokėti ir viena atvira skola. Tuojau į pietus nuo 
Bloor. Apie $6.000 metinių pajamų ir butas šeimininkui.
SUNNYSIDE AVE. — HOWARD PARK, apie $10.000 įmokėti, 10 di
delių kambarių atskiras namas, kvadratinis planas, naujas vandeniu- 
alyva šildymas, 3 virtuvės, vieta garažui, viena atvira skola 10-čiai 
metų, greitas užėmimas.
PARKDALE RAJONE, 8 kambarių kvadratinio plano atskiras namas, 
apie $7.000 įmokėti ir viena atvira skola, vandeniu-alyva šildomas, 
2 prausyklos, tinkamas nuomoti rajonas, užbaigtas rūsys.
RUNNYMEDE — BLOOR, 6 kambarių atskiras namas, 2 modernios 
prausyklos, 2 modernios virtuvės, nauja alyva šildymo sistema, pri
vatus įvažiavimas, netoli Bloor. Prašoma kaina $27.900.
INDIAN RD. — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, gražus rupių plytų 
atskiras namas, 6 didžiuliai kambariai, puiki ultra moderni virtuvė 
ir prausykla, vandeniu-alyva šildomas, užbaigtas rūsys, garažas su 
plačiu įvažiavimu, visai netoli Lietuvių Namų.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)

Al. Garbėms, 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 didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA
5’/a % už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
6% už taupymo s-tas
614% už 1 m. term. dep.
63A% už 2 m. term. dep.
7% už 3 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8V4% už mortgičius 

milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
DUNDAS — DUPONT, $22,900, šeši šviesūs kambariai, 2 modernios 
virtuvės, nauja šildymo krosnis, kvadratinis planas, gilus ir apšildo
mas rūsys, tinkamas poilsio kambariui.
RONCESVALLES—HIGH PARK, $12,000 įmokėti, atskiras, plytinis, 
3 virtuvės, 2 prausyklos, 1 mortgičius, dvigubas garažas.
PEARSON — SORAUREN, $5,000 įmokėti, atskiras, plytinis, 6 kam
bariai, moderni virtuvė, nauja šildymo krosnis, įvažiavimas. Turi 
būti parduotas, nes savininkas nusipirko kitą namą.
$6,000 Įmokėti, 10 kambarių, plytinis, atskiras, 2 prausyklos, 2 virtu
vės, dvigubas garažas, 8% atviras mortgičius; prašo $33,900.
MISSISSAUGA — CAWTHRA, $32,900 (back split) vienaaugštis 
(bungalow), 7 kambariai, pristatytas garažas, 6% mortgičius, 2 prau
syklos.

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

1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

Ei Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

Tel. 533-5454

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai., ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė jstaiga: 658 Queen St. W.» Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036

PARCELS TO .EUROPE

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų* 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
r e k I a m i n I a i 
s p a u d i n i a i

971 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI
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SUDBURY, ONTARIO
ŠEIMINIS POBŪVIS. Algio Re- 

meikio žmonai Bonai ir Kęstučio Re- 
meikio žmonai Suzanai L. J. Remei- 
kių restorane buvo suruoštas pobū
vis “gandro” apsilankymo belau
kiant. Dalyvavo labai daug ponių 
ir abidvi jaunamartės gavo daug ir 
vertingi; dovanų.

DANGUOLĖ REMEIKYTĖ šiemet 
pradėjo dėstyti muziką bei dainavi
mą Marymount ir Cambrian kolegi
jose.

ALGIMANTAS KRUČAS, gimęs 
1948 m., po šešcrių metų sėkmingų 
politinių mokslų studijų Otavoje ir 
Sudburio Laurentidų universitetuo
se, gavo atsakingas pareigas Regio

231-6226
2 3 1- 2 6 61

Frank Barauskas, F.R.I.

REALTOR • INSURANCE

3282 BLOOR STREET WEST
ISLINGTON 

Tel. 532-7733

----  TV-HI-F I ----
Taisom Ir parduodam prieinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — į naujus

1613 DUNDAS Street West

BALIO MASKELIŪNO
□RAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

2483 LAKESHORE BLVD. W., TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

A. ČIŽIKAS ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

• Statom ir taisom antenas •
• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių •

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
---------------------------- KRAUTUVĖS KANADOJE ---------------------------

0AM.NUI į, n -top M E ATS 
kas savaip w r r delicatessen 
1727 BLOOR STREET WEST (PRIES KEELE POŽEMINIO STOTI)

YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL 
(SHEPPARO AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 koiias) 

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksviiio, 10 ir s k.iia.)

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki I93Z» 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 ... r?____ „ 480 RONCESVALLES avė.,
IŠTAIGA Baltic txpoi tlllg Co. TORONTO 3, Ontario

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

DUFFER IN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalii

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

Bloor Autorite Garage ~ta9r® įi?sVcouegJi

Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Dirbąs sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius 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.

780 QUEEN ST. W.
PRIE GORE VALE 
TEL. EM 4 - 7994 ____ ______

ART'S PH° tOst^1°
---------- ” Vestuvinės nuotraukos

Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

nai Government Sudburio rajone su 
darboviete Sudbury.

SUDBURIO UNIVERSITETO stu
dentų klubas surengė įvairių tauti
nių šokių festivalį. Jame dalyvavo ir 
lietuvių vyresniojo jaunimo grupė, 
kurią tik šį rudenį suorganizavo gim
nazijos mokytoja Silvija Martinkutė. 
Lietuvių tautiniai šokiai visiems 
labai patiko ir susilaukė daug katu
čių. Taigi, dabar jau turime dvi šo
kių grupes: mažųjų “Ramunėlę” ir 
vyresniųjų, kuri dar nepakrikštyta.

— Šv. Mišias už a. a. Klemenso Žu
kausko vėlę antrųjų mirties metinių 
proga bus atlaikytos spalio 29 d. Už
prašė Salomėja Podericnė. K. A. S.

(6 Points Plaza)

St. Catharines, Ont.
VALDYBOMS PASIKEITUS. Iš

rinkus naują KLB St. Catharines 
apylinkės valdybą, tenka jai linkėti 
sėkmės ir palydėti senąją. Retai ku
riai praėjusių valdybų teko tokia 
staiga susidėjusio darbo našta: Lie
tuvių Diena, parašų rinkimas, kelios 
parodos, demonstracija ir tautiniai 
minėjimai. Dirbo, žinoma, ir visa 
bendruomenė, nes be jos pastangų 
vargu būtų buvę įmanoma kas nors 
atlikti. Senoji valdyba sugebėjo nu
galėti visus nedarnumus. Valdybos 
darbas ėjo sklandžiai. Visi nariai bu
vo pareigingi. Ypač daug dirbo pirm. 
Juozas Sarapnickas ištisus trejus me
tus. Jis yra uolus visuomenininkas, 
pralenkiąs savo darbais ir tituluotus 
tautiečius. Giliąją tautinio darbo va
gą varo ne skambūs postai, savirek
lamos pilni susirinkimai bei suva
žiavimai, o pasišventę paprasti sū
nūs ir dukros.

VYNUOGIŲ ŠVENTĖ šiemet bu
vo milžiniško masto — dalyvavo apie 
pusę milijono žiūrovų, nors diena 
pasitaikė lietinga ir šalta. Buvo apie 
80 orkestrų iš Kanados, JAV, Tri
nidado ir kitų kraštų. Dalyvavo ir 
lietuviai organizuotai.

JOHN MARTIN I BURMISTRUS? 
Atsisakius kandidatuoti dabartiniam 
miesto burmistrui Makenzy Chown, 
vienas pirmųjų kandidatų pasirodė 
esąs lietuvių bičiulis John Martin. 
Paprastai nei Lietuviai, nei kitos 
tautybės burmistrų rinkimuose ne
dalyvauja. Išsirenka vietiniai irgi 
negausiai balsuodami, šiemet reikė
tų dalyvauti labai aktyviai visoms 
tautybėms. Beveik būtų galima ga
rantuoti, kad turėsim bene pirmą 
“saviškį” burmistrą. Tiesą pasakius 
ir M. Chown lietuviams buvo labai 
artimas. Vargu palankesnio bereikia. 
Ačiū jam tūkstantį kartų! Turėtu
mėm tai pasakyti jo išleistuvėse. Kor.

DEMONSTRAVUSIO
JAUNIMO . ..
lAtkelta iš 1-mo psl.)
Teismo sprendimas

Teismo užbaigai korespon
dentai P. Jankauskas ir A. Mac
kevičius skiria šias eilutes:

Teisiamųjų kaltė teismo proceso 
metu buvo visiškai įrodyta, ir visi 
teisiamieji prisipažino kalti, pasmer
kė savo antivisuomeniškus veiks
mus. Jie aiškinosi, kad, ardydami 
viešąją tvarką, elgėsi lengvabūdiškai 
ir apgailestavo tai padarę.

Lietuvos TSR Aukščiausiasis teis
mas, įvertinęs visas bylos aplinky
bes, nusprendė: nubausti V. Kaladę 
ir A. Kačinską laisvės atėmimu tre
jiems metames, paskiriant jiems ati
tinkamai sustiprintą ir griežtą reži
mą, o kitus teisiamuosius — laisvės 
atėmimu nuo pusantrų iki trejų me
tų; V. Urbonavičiūtę, atsižvelgiant į 
nepilnametystę nusikaltimo įvykdy
mo metu, nuoširdų prisipažinimą ir 
apgailestavimą, — be laisvės atėmi
mo pataisos darbams vieneriems 
metams.

Kažkodėl tiksliai ir aiškiai 
paskelbta tik V. Kaladei ir A. 
Kačinskui paskirtoji bausmė, 
kuri, matyt, yra sunkiausia, nes 
minimas “sustiprintas ir griež
tas režimas”. Išryškinama taipgi 
ir lengviausioji bausmė, tekusi 
V. Urbonavičiūtei. Kitiem pa
skirtos bausmės tik bendrai su
minimos, nutylint asmenis. O 
visdėlto būtų įdomu žinoti, ku
rie iš jų gavo pusantrų ir kurie 
trejus metus kalėjimo.

Aplamai, iš viso aprašymo 
matyti, kad teisme buvo at
skleista tiktai viena medalio pu
sė ir nutylėta antroji, kuri bu
vo esminė, būtent, politinė. Tuo 
būdu byla visiem palengvėjo. 
Prieš pasauli Maskva, kad ir ne
vykusiai, užtušavo rezistencini 
lietuvių demonstracijos pobūdi. 
Okupuotos Lietuvos komparti
jai parankiau buvo teisintis 
prieš Maskvą, o Kauno jaunuo
liams pavyko išvengti didesnių 
bausmių, skiriamų už politinius 
nusikaltimus. Visdėlto niekam 
nepavyko nuslėpti tikręsios žy
gio prasmės, nes ir pro tušo 
sluogsnius aidi šauksmas “Lais
vę Lietuvai!” Km.

Pajieškojimas
Jieškomas Vladas Vitauskas, kilęs 

nuo Šiaulių. Vokietijoj gyvenęs 
Hamberg stovykloje. Jieško Pranas 
Bružas, gyvenantis R. R. 2, Echo Bay, 
Ont. Žinantieji apie jieškomąjį Vi
tališką prašomi jam pranešti.

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis 
—i >n —

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

Savininkas V.
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atslkviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

PRANEŠIMAS
TORONTO PILIEČIAMS, GALINTIEMS GAUTI NEMOKAMĄ 

SNIEGO VALYMĄ NUO VIEŠOJO ŠALIGATVIU
KAS TURI TEISĘ?

Savininkai ar nuomininkai, gyvenantys vienos ar dviejų šeimų namuose ir 
jau gaunantys senatvės pensijų, turi teisę gauti nemokamų sniego nuva
lymų, jeigu jų patalpose negyvena joks giminaitis žemiau 65 metų amžiaus.

REIKALAVIMAI
Asmenys turi asmeniškai kreiptis j miesto rotušę (City Hali), pažymėdami 
savo pavardę, adresų, senatvės pensijos gavimo jrodymų ir pasirašyti pa
reiškimų, kad visos pateiktos žinios yra teisingos.
(Pastaba. Senatvės pripažinimo laiškas, mėnesinis pensijos čekis ar senatvės pensijos čekio kopija yra 

pakankamas įrodymas).

Prašymai bus priimami naujoje 
šiomis dienomis:

PIRMADIENĮ,
ANTRADIENĮ,
TREČIADIENĮ,
KETVIRTADIENĮ, lapkričio 2,
PENKTADIENĮ, lapkričio 3,
Nuo pirmadienio, lapkričio 6, iki penktadienio, lapkričio 10 - gyvenantiems
betkurioje apylinkėje
Po 1972 m. lapkričio 10 d. prašymai bus priimami: Department of Streets, 
18 augšte, West Tower, miesto rotušėje, tarp 9 v. r. iki 4 v. p. p.
Jei esate namų savininkas, atsineškite nuosavybės mokesčių sųskaitų kar
tu su prašymu.

< H. F. ATYEO, P. Eng.
gatvių priežiūros viršininkas

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

minių problemų ir nepakanka
mos užsienio kapitalo kontrolės. 
B. H. H. inicialai po vedamuoju 
liudija, kad jį parašė pats laik
raščio leidėjas Beland H. Hon- 
derich. Pasak jo, laikraštis nė
ra patenkintas nei NDP socia
listais, nei konservatoriais, ta
čiau dabartinėse aplinkybėse 
savo skaitytojams pataria remti 
konservatorius. “The Globe and 
Mail”, ligšiolinis konservatorių 
rėmėjas, pripažįsta, kad dabar
tinė vyriausybė turi karpų — 
yra padariusi klaidų, bet jas 
bando taisyti. Pasak laikraščio, 
konservatorių išrinkimas proble
mų neišspręstų. R. Stanfieldas 
esąs geras vadas, vengiantis pi
gaus oportunizmo, bet jo busi
mojo kabineto nariai C. Wagner, 
P. Hellyer, A. Lawrence, G. 
Hees, S. Roman nėra reikiamai 
išryškinę savų pozicijų. “The 
Globe and Mail” dienraščiui at
rodo, kad tokiu atveju krašto 
vadovybę geriau yra patikėti da
bartinei liberalų vyriausybei.

Konservatorių kandidatas To
ronto Lakeshore rinkiminėje 
apylinkėje Dmytro Kupiak, II 
D. karo metais priklausęs S. 
Bancleros ukrainiečių tautiniam 
sąjūdžiui, spaudos konferenci
joje apkaltino Sovietų Sąjungos 
ambasadą kišimusi į parlamento 
rinkimus. Jo rinkiminėje apy
linkėje yra plačiai paskleista 
Kieve išleista brošiūra, D. Ku- 
piaką kaltinanti moterų ir vai
kų žudymu. Sovietų Sąjunga 
jau 1946 m. reikalavo, kad Ka
nada D. Kupiaką grąžintų kaip 
karo nusikaltėlį, bet šis reikala
vimas buvo atmestas, nes jis S. 
Banderos daliniuose kovojo ir 
prieš rusus, ir prieš vokiečius, 
siekdamas nepriklausomybės 
Ukrainai. Paties D. Kupiako tei
gimu, pogrindinės veiklos me
tais jam yra tekę likviduoti so
vietų komisarus bei organizaci
ją bandžiusius infiltruoti KGB 
agentus, bet jis nėra žudęs mo
terų ir vaikų. Sovietų Sąjungos 
ambasada teisinasi, kad tas bro
šiūras iš Kievo galėjo užsisakyti 

spalio 30, 
spalio 31, 
lapkričio 1,

ir gauti betkuris torontietis. Iš 
tikrųjų reikalas nėra jau toks 
paprastas, nes Sovietų Sąjungo
je galima užsisakyti tik tuos lei
dinius, kurie yra įtraukti i ofi
cialų metinį katalogą. Nėra jo
kios abejonės, kad šiuo atveju 
ambasada atėjo į talką vieti
niams Toronto komunistams, 
kandidatuojantiems rinkimuose 
ir siekiantiems propagandinės 
naudos Kanados kompartijai.

Britų Kolumbijoje neseniai 
parlamento rinkimus laimėjusio 
NDP socialistų premjero D. 
Barrett švietimo ministerė E. 
Dailly nutarė atšaukti iš mokyk
lų VI skyrių sociologinio pobū
džio skaitinių knygą “Let’s Visit 
Russia” apie Sovietų Sąjungą. 
Socialistams nepatinka šios kny
gos teiginiai, kad JAV išgelbėjo 
nuo komunizmo Europą, Grai
kiją ir Turkiją, kad Sovietų Są
junga nesilaiko pažadų ir prail
gina Vietnamo karą, kad ji vi
same pasaulyje mezga konflik-1 
tus. Knygos atšaukimas liudi
ja, kad premjero D. Barrett so
cialistinė vyriausybė visiškai ne
susigaudo pasaulio problemose 
ir nepažįsta Sovietų Sąjungos. 
Galimas dalykas, šiam sprendi
mui turi įtakos ir Karolis Mark
sas, socialistų ir komunistų tas 
pats tėvas. Knygos autoriai — 
J. Caldwell ir Julian Popescu. 
Pastarasis yra rumunas, gerai 
pažines vokišką ir sovietinę Ru
munijos okupaciją.

* Kun. Frederick Copleston, 
65 m., vienas žymiausių Brita
nijos katalikų filosofu, aštuo- 
niatomės “Filosofijos istorijos” 
autorius, paskirtas Anglijos 
Londono universiteto fakulteto 
dekanu. Tai pirmas atvejis, kad 
tokią augštą vietą tame univer
sitete užima katalikas.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

miesto rotušėje tarp 9.30 v. r. ir 4 v. p. p.

1972 gyvenantieji 1 ir 2 apylinkėje 
1972 gyvenantieji 3 ir 4 apylinkėje 
1972 gyvenantieji 5, 6 ir 7 apylinkėje 
1972 gyvenantieji 8 ir 9 apylinkėje 
1972 gyvenantieji 10 ir 11 apylinkėje

NATŪRALAUS MAISTO KRAUTUVĖ
Utopia-Organic Natural Foods
Savininkai — Izidorius ir Anelė Gataveckai

1558 Bloor St. W. (priešais Lietuvių Namus), Toronto 9, Ont. 
Krautuvės tel. 537-3862 • Namų tel. 535-0164
Lietuviški sūriai, medus, visokių rūšių duona, vitaminai, šviežia mor
kų sunka, natūrali kosmetika, sveikatos knygos ir daug kitų dalykų

NUO L 0 t N O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
T ei. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 

-VBaaaaBDMMHHBE

A & R TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Notaras
A. Liūdžius, B.L., 
47 Howard Park Ave. 
(Toronto-Dominion Bank pastatai) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠIL-IYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 13G. Tel. LE 2-5191

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Visi darbai atliekami GERIAUSIA!

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.
Eagles Nest

Telefonas 534 - 0563

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vaL 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vai. ry

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 ’ 
yto iki 9 vai. vak.; šeštadie- 
•lotc ntm m v rvt.o iki 6 v.v

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Sj savaitgali laikrodis atsuka- — Mišios: ketvirtad., 8 v. už a. a.

A

mas 1 vai. atgal. Pamaldos sekma
dienį — pagal naują laiką.

— Anapilio sodybos statybai au
kojo po $100: 'S. Jaseliūnas, V. Pet
ravičius, A. Vaitkus, J. Šulcas; po 
850: P. Stripinis ir J. Bernatonis; 
$30: J. Karka; $20: M. Korsakienė.

— Tikybos pamokos vaikams, be
sirengiantiems pirmajai Komunijai, 
vyksta sekmadieniais po 10 v. pa
maldų pas lietuvaites seseles.

— Šeimos lankomos Port Credit — 
Malton rajone.

— Susisiekimo nelaimėje tragiškai 
žuvus a.a. Juozui Ingai, ponios Kir- 
vaitienės broliui Lietuvoje, velionies 
artimiesiems gili užuojauta.

— Po vasaros pertraukos par. cho
ras pradėjo repetuoti naują reper
tuarą. Labai prašome visus choristus 
įsijungti į giedojimą.

— Anelei ir Juozui Bernatoniams, 
praėjusį savaitgalį atšventusiems 50 
metų vedybinę sukaktį, geriausi svei
kinimai. Sukaktuvininkų intencija 
šeštadienio popietę par. bažnyčioje 
atlaikytos specialios padėkos pamal
dos.

— Vėlinių vokeliai mirusiųjų pri
siminimui išdalinami šį sekmadienį 
pamaldų metu.

— Pamaldos kapinėse įvyks lap
kričio 5, sekmadienį, 3 v. p.p.

— Pamatai naujiems paminklams 
išlieti praėjusią savaitę.

— Pamaldos: šį penktadienį 8 v.r. 
už a.a. Juozą Simonaitį; sekmadienį: 
10 v. už a.a. Juozą Kriaučiūną, 11 v. 
už a.a. Juliją Pilkauskienę ir 12 v. 
už a.a. Klemensą Baliūną.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį 6.30 v. konfirman- 

dų pamokos.
— Sį sekmadienį Reformacijos 

šventės bendros pamaldos. Pamokslą 
sakys kun. Alg. Žilinskas. Po pamal
dų įvyks puota St. Martin in the 
Field anglikonų bažnyčios salėje, 
kampas Indian Grove ir Glenlake. 
Šiuo banketu bus pradėtas 1973 m. 
finansinis vajus. Visi parapijiečiai, 
kurie jau bus padarę sprendimą, tu
rės progą pasirašyti 1973 m. paža
dus.

— Nuoširdžiai sveikiname Eleną 
ir Julių Grimus, kurie praėjusį šeš
tadienį savo giminių, draugų ir para
pijiečių tarpe atšventė savo vedybi
nį 25-metį. Ponai Grimai susituokė 
1947 m. spalio 11 d. Anglijoje. Visa
galis telydi jus ir toliau.

Neužmirškite šį šeštadienį at
sukti laikrodžio rodyklės vieną 
valandą atgal — grįžtama i stan
dartinį laiką.

Šv. Juozapo ligoninėje serga 
Bronius Steponaitis, Western li
goninėje po operacijos sveiksta 
V. Lapaitienė.

Jz. ir Anelė Bernatoniai pra
ėjusį savaitgalį atšventė auksi
nę vedybų sukaktį padėkos pa
maldomis ir vaišėmis. Jose daly
vavo gausus būrys bičiulių iš 
Toronto ir kitų vietovių. Du jų 
sūnūs yra baigę Toronto univer
sitetą: Antanas — farmakologi
ją, o Juozas — inžineriją.

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 Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 ■ 8008.

HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas antras augštas. Pageidaujami su
augę žmonės. Skambinti po 6 v. v. 
tel. 536-4181.

PARDUODAMI Įvairaus dydžio (2,5 
ir 4 akrų) vasarnamiams sklypai 
ant Whitefish ežero kranto. Gražus 
ir žuvingas ežeras, kuris jungiasi su 
kitais dviem ežerais. Nuo Toronto 
125 mylios, o nuo greitkelio — 2. 
Skambinti tel. 767-8711.

IŠNUOMOJAMA KRAUTUVE arba 
parduodamas visas pastatas su ma
žu įmokėjimu. Skambinti tel. 488- 
2973.

PENSININKU SEIMĄ jieško dviejų 
kambarių, virtuvės ir atskiros prau
syklos. Skambinti tel. 535-1693.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir- 
tuvė su baldais arti College ir Dover- 
court gatvių. Tel. 534-7086.

FOTOGRAFAS Įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
Ir naujus Įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4", durų, faneros. 
Tel. 8394894. KAZYS CIBAS.

MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.H ■——— 
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. S354329.

J. Buožę, užpr. p. Bakaitienės; penk
tai!., 8.20 v. už a.a. Pr. Valaitį, užpr. 
L. Balaišio; šeštad., 8.30 v. už a.a. 
Jurgio ir Marijos vėles, užpr. P. A. 
Jurkšaičių; 9 v. — už a.a. A. Pabcn- 
dinską, užpr. Br. Pabcdinskienės ve
lionies mirties metinių proga; 9.30 v. 
— už a.a. O. Padvarškienę, užpr. O. 
Grigaravičienės; ateinantį sekmad., 8 
v. — už a.a. E. Barauskienę, užpr. E.
K. Siekių; 9 v. — už a.a. Pr. Dailidie- 
nę, užpr. V. Dailidės; 10 v. — spe
cialia šeimos intencija, užpr. J. A. 
Puterių; 11.15 v. — už a.a. Tėvą Mo
destą Stepaitį, užpr. Prisikėlimo pa
rapijos Katalikų Vyrų Draugijos; 
12.15 v. — už a.a. J. Siminkevičių, 
užpr. B. P. Saplių.

— Tradicinės Vėlinių išvakarių pa
maldos bus lapkričio 1, trečiadienį, 
7.30 v.v. Bus iškilmingos konceleb- 
ruotos Mišios, pamokslas, pereitais 
metais mirusių vardų paminėjimas.

— Kapų lankymo diena — lapkri
čio 5.

— Parapijos choro bendra repeti
cija — ketvirtadienį, 7.30 v.v.; atei
nantį sekmadienį po Sumos — mo
terų balsų repeticija.

— Pensininkų laisvavakaris — lap
kričio 8, trečiadienį, 6.30 v. v.

— Religijos kursas suaugusiems, 
jau kelinti metai organizuojamas mū
sų parapijos tarybos religinės sekci
jos, prasidės lapkričio 15 d., 7.30 v. 
v. Iš anksto visus maloniai kviečia
me gausiai lankytis, keliamais klau
simais domėtis, juos studijuoti ir 
gyvai įsijungti į diskusijas.

— Dėvėtų drabužių išpardavimas, 
vadovaujamas p. Vingelienės ir or
ganizuojamas parapijos tarybos eko
nominės sekcijos, bus gruodžio 2 d. 
Neblogame stovyje senus, iš mados 
išėjusius, išaugtus drabužius kviečia
me pasaugoti iki ateinančio mėn. vi
durio ir atgabenti į par. raštinę.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos moterims — lapkričio 24-26 d. d. 
Registruojamasi pas Kat. Mot. Dr- 
jos pirm. L. Murauskienę RO 3-6954. 
Uždaros savaitgalio rekolekcijos vy
rams — gruodžio 1-3 d.d. Registruo
jamas! pas Kat. Vyrų Dr-jos pirm. 
Jz. Šarūną 537-6615. Uždaros savait
galio rekolekcijos jaunimui (berniu
kam ir mergaitėm, studentam ir lan
kantieji paskutines gimnazijos kla
ses) numatomos neužilgo. Teirautis 
pas V. Kolyčių 654-5481.

— T. Placidas, T. Antanas, T. Ta
das ir Br. Hortulanas išvyko į Ken- 
nebunkporto vienuolyną atlikti me
tinių rekolekcijų. Jie grįš vėlai šeš
tadienį.

KLK Moterų Dr-jos centro 
valdyba rengia simpoziumą lap
kričio 12, sekmadienį, 4.30 v. 
p.p., Prisikėlimo parapijos audi
torijoje. Visos moterys, studen
tės, studentai ir XHI-tos klasės 
jaunimas maloniai kviečiami at
silankyti. Simpoziumo tema: 
“Kodėl jaunimas bėga iš na
mų?” Dalyvauja: S. Butkevičie
nė — sociologė, G. Juozapavi
čiūtė — sociologė, J. Gotceitai- 
tė-Ehlers — psichologė, E. 
Krikščiūnienė — pedagogė, G. 
Paulionienė — pedagogė, A. 
Paškauskas — med. studentas, 
R. Petrauskas — psichologas, 
sesuo Marija-Teresė — psicho
logė; moderatorė — A. Sungai- 
lienė. Po simpoziumo — vaišės, 
loterija. Laukiam!

KLKMD centro valdyba 
Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 

nas, kviečiamas Klevelando Lie
tuvių Veteranų Sąjungos “Ra
movė” ir LB apylinkės valdybų, 
sutiko pasakyti pagrindinę kalbą 
lapkričio 4 d. rengiamoje Lietu
vos kariuomenės metinėje šven
tėje Klevelande.

Toronto burmistro rinkiniai 
artėja ir rinkiminis vajus pra
deda įsisiūbuoti. Tony O’Dono- 
hue susilaukia vis daugiau dė
mesio visuomenėje. Neseniai 
jam pagerbti buvo surengtas di
delis banketas Royal York vieš
butyje. Airiai surengė atskirą 
banketą, kuriame dalyvavo 700 
asmenų, sumokėję už įėjimą po 
$25. Didelį banketą rengia grai
kai spalio 27 d. Tikimasi, kad ir 
lietuviai aktyviai įsijungs į rin
kiminį vajų.
SV. JONO PARAPIJOS KNYGYNE 
jau gauta:

V. Alanto ŠVENTARAGIS, istori
nis romanas, I dalis. Kaina kietais 
viršeliais $6, minkštais $5.

J. Ereto KAZYS PAKŠTAS (Tau
tinio šauklio odisėja) $10.

MARIJOS LITANIJA (išleista 
Australijoje; manoma, kad tai Puti
no kūryba). Kaina $1.25 (ne $1.00 
kaip buvo per klaidą paskelbta).

Visos knygos ir plokštelės parduo- 
domos papigintai.

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kcrberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor • Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Klevelando tautiniy šokiu grupės “GRANDINĖLĖ”

KONCERTAS ijf■r,

BILIETAI GAUNAMI: Toronte — Sv. Jono parapijos kioske pas 
V. Aušrotą; Prisikėlimo parapijoje — pas A. Ulbą, tel. 491-5159; 
pas T. Staniulį, tel. 533-6074; Londone — pas I. Daniliūnienę, tel. 
438-7694; St. Catharines — pas S. Zubrieką, tel. 9344613; Delhi- 
Tillsonburge — pas E. Augustinavičienę, tel. 582-2357; Hamiltone — 
pas P. Grybą, tel. 529-2357, ir sekmadieniais po pamaldų parapijos 
salėje. Paštu galima irgi užsisakyti rašant: P. Grybas, 61 Magill St., 
Hamilton, Ont.
BILIETŲ KAINOS: $4, $3, $2, o vaikams ir studentams pusė kainos. 
Prašome bilietus įsigyti iš anksto.

Mergaičių choro "Aidas" tėvų komitetas

lapkričio 18,
šeštadienį,
Prisikėlimo parapijos salėje

rengia tradicinius
• Bufetas veiks nuo 12 v. Bus šiltų valgių ir įvairių gėrimų.
• Programą atliks Stepono Kairio muzikinis vienetas.
• Šokiams gros Al. DIMSKIO orkestras.

TORONTO "ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO" TUNTŲ SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

BURMISTRO RINKIMŲ REIKA
LU. Bendrų kasdieninių reikalų 
sprendime dideli vaidmenį atlieka 
savivaldybės, kurių veikla priklauso 
nuo jos pareigūnų. Todėl visų parei
ga prisidėti prie tų pareigūnų parin
kimo. Artėja Toronto miesto savi
valdybės rinkimai. Visi lietuviai bal
suokime ir tai tik už tuos kandida
tus, kurie supranta mūsų bendrus 
reikalus. Tik tuomet nebus savival
dybėse tokių pareigūnų, kuriems at
eivių problemos yra jau nusibodu
sios. Kandidatas i burmistrus Tony 
O’Donohue savo programinėje dekla
racijoje ne tik neužmiršta bolševiki
nio imperializmo padarinių, bet ir 
pažada savo globą. Reikia tikėti, kad 
tai nėra pigus rinkiminis pažadas, 
nes jis tai yra įrodęs daug padėda
mas lietuviams įvairiuose reikaluose. 
Nėra abejonės, kad jis daugiau galės 
padėti būdamas miesto galva. Norint 
jo ir kitų lietuviams palankiai nusi
teikusių asmenų kandidatūras remti 
bei pasiekti efektingesnių rezultatų, 
reikia organizuoto ir koordinuoto 
darbo. Tam tikslui Toronto apylin
kės valdyba sudaro komitetą, Į kurį 
kviečia visus galinčius, norinčius, pa
jėgiančius prie šio darbo prisidėti. 
Pirmas to komiteto posėdis Įvyks 
spalio 25, trečiadienį, 7.30 v.v. Prisi
kėlimo parapijos patalpose.
KLB TORONTO APYLINKĖS V-BA

Studijinė konferencija tema 
“The Immigrant Experience in 
North America” įvyks Toronto 
universitete spalio 26-28 d. d. 
Paskaitas skaitys įvairių sričių 
žinovai. Vieną paskaitą skaitys 
lietuvis Arūnas Ališauskas te
ma “Catholicism, Nationalism 
and Reform among Lithuanian 
Immigrants in the United Sta
tes, 1884-1914”. Jo paskaita nu
matyta spalio 27, penktadienį, 
apie 3 v.p.p., Ontario Institute 
for Studies and Education (222 
Bloor St. W.). Prof. Robert 
Adolph telefonu pareiškė “TŽ” 
redakcijai, kad tai labai gerai 
paruošta paskaita.

Kalbės Lubor Zink. Spalio 27, 
penktadienį, 7.30 v.v., Lietuvių 
Namuose kalbės dr. J. Kaškelis 
apie neseniai įvykusią pasaulinę 
anti komunistinę konferenciją 
Meksikoj. Taip pat tars žodi ir 
konservatorių partijos kandida
tas į parlamentą Lubor Zink. Vi
si tautiečiai kviečiami dalyvauti.

Tony O’Donohue, kandidatas 
į Toronto miesto burmistrus, 
maloniai kviečia visus Toronto 
lietuvius atsilankyti į susipaži
nimo pobūvį šį penktadienį, spa
lio 27 d., 8 v.v. Šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje, 941 Dundas St. 
W. Tony O’Donohue ir jo žmo
na Aldona (lietuvaitė) iš anksto 
dėkoja visiems, kurie kokiu

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 

PARKSIDE MARKET 

335 Roncesvalles Ave., ■ r n r inrn 
TORONTO, ONTARIO B 0L W3” 30®

• Įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •

• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •

• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •

• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •

• Importuoti maisto gaminiai •

• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •

• --------------NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

X

SOKIUS.
BAZARĄ 
_ Pradžia: BAZARO — 12 v., ŠOKIŲ — 7 v. v.

ĮĖJIMAS Į ŠOKIUS: 
suaugusiems — $2.50, 
studentams — $1.00

Skautų tėvų k-tas

; Toronto Lietuvių Bendruomenės
; dramos mėgėjų grupė,
* daugumos tautiečių prašoma, pakartos

; == LINKSMĄJĄ KOMEDIJĄ

TEODOUNDA
lapkričio 5, sekmadienį, 6.30 v.v.,
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE

lėiimns ---- laisvo nukn

nors būdu galės prisidėti ir pa
dėti šiame Toronto rinkiminia
me vajuje. Susipažinsime, pasi
vaišinsime ir maloniai praleisi
me vakarą. Įėjimas visiems lais
vas.

Ateitininkų Federacijos tary
ba posėdžiaus Toronto Prisikėli
mo par. patalpose spalio 28-29 
d.d. Posėdžių pradžia — šešta
dienį, 1 v. p.p., muzikos studijo
je, o sekmadienį — nuo 9 iki 
11 v. r. Mišios — 11 v.r. Po pa
maldų bus simpoziumas, kuria
me padarys pranešimus: Fede
racijos dvasios vadas kun. prof. 
St. Yla, Federacijos vadas prof. 
J. Pikūnas, tarybos pirm. G. Ki- 
jauskas, SJ, sendraugių sąjungos 
pirm, prof A. Sužiedėlis. Tary
bos posėdžius globos Toronto at
eitininkai sendraugiai.

“Birbynės” choristų ir naujų 
narių susirinkimas įvyks Toron
to Lietuvių Namuose (Alhamb
ra ir Bloor) penktadienį, lap
kričio 3 d., 8 v. v.

“Birbynės” tėvų komitetas 
Taikomosios dailės parodą 

rengia KLK Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo skyrius lapkričio 4-5 d.d. 
Prisikėlimo Parodų salėje. Pa
rodą bus galima ne tik apžiū
rėti, bet ir įsigyti tinkamų dova
nų artėjančiom šventėm: kera
mikos dalykų, mezginių, papuo
šalų ir kitų dekoratyvinių daly
kų.'Rengėjos maloniai kviečia 
visuomenę atsilankyti ir parem
ti skyriaus kultūrinę veiklą.

Daugiakultūris teatras rengia 
festivalį, kuris prasidės lapkri
čio 5 ir baigsis lapkričio 19 d. 
Kas vakarą St. Lawrence Cent
re salėje bus vaidinami teatro 
veikalai įvairiomis kalbomis. Da
lyvauja 12 tautybių, bet lietuvių 
vardo sąraše nematyti. Įėjimas: 
$4, $3 ir $2. Telefonas informa
cijai: 923-3149 arba 367-5792.

lapkričio 19,
sekmadienį,
3 vai. po pietų, 
MOHAWK COLLEGE 
AUDITORIJOJE.

135 FENNELL ST. W,

Hamiltone.

Kanados Latvių Federacija 
savo oficialiu raštu, skirtu etni
nei spaudai, organizacijoms, 
kandidatams į parlamentą, pa
reiškė nepasitenkinimą libera
lų partijos vyriausybe ir skatina 
balsuoti už konservatorių par
tijos kandidatus.

“Gintaro” šokėjai atliko pro
gramą spalio 17 d. Maple Leaf 
Gardens ministerio pirm. P. E. 
Trudeau atsilankymo proga. 
Programoje dalyvavo ir kiti et
niniai meno vienetai.

Toronto universiteto lietuviai 
studentai ryžtasi įsteigti “U of 
T Lithuanian Students Club”. 
Iniciatorių komitetas tuo reika
lu kviečia steigiamąjį susirinki
mą lapkričio 2, ketvirtadienį, 
4.30 v. u.u., International Stu
dent Centre, 33 St. George, Vi
si lietuviai studentai kviečiami

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE„ TEL. 766-5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas ________

DUODA PASKOLAS:
5.0% Asmenines___________ __ 8.5%

Taupomąsias s-tas _____ 60^ Nekiln. turto 8.5%
Term. ind. 1 m._________
Term. ind. 2 m.________

_ 6.5%„ 0% Čekių kredito __________ ..9.0%
Term. ind. 3 m._________ __7.5% Investacines___ nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.600
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas, už paskolos sumą.

Kooperatinė namų ir kito turto apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

K.

US MONTREAL

ŠOKIAI

literatūrines premijos įteikimas - 

VAKARAS-- 
lapkričio 4, šeštadienį, 7.30 v. v, 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE, 

1465 De Seve Street, Montrealyje

------------------------- PROGRAMOJ E:----------------------- 
Laureatas rašytojas J. Kralikauskas iš Toronto. 
Režisorė aktorė Aleksandra Gustaitienė ir 
satyrikas poetas Antanas Gustaitis iš Bostono. 
Birutės Vaitkūnaitės-Nagienės choreografija; 
atlieka išraiškos šokio grupė.

• BUFETAS • BARAS
Bilietai: $3, studentams — $1.50

MLA Sambūris

Šv. Kazimiero par. žinios
— Labai mažai laiko liko iki me

tinės loterijos vakarienės, kuri įvyks 
lapkričio 11 d. mūsų parapijos sve
tainėje. Į šią įdomią vakarienę pa
prastai susirenka daug parapijiečių 
ir svečių. Patartina bilietus įsigyti iš 
anksto, nes paskutiniu momentu ga
li jų ir pritrūkti. Bilietų kainos —$4, 
jaunimui-studentams — $2. Bilietus 
platina par. k-to nariai.

— Nuo lapkričio 4, šeštadienio, 
Mišios bus laikomos 6 v. vak., o ne 7 
kaip kad buvo iki šiol.

— Spalio 22 d., po 11 vai. pamaldų, 
klebonijoje įvyko par. k-to narių po
sėdis, kuriame aptarta ateinančių me
tų sąmata ir nustatyta data meti
niam parapijiečių susirinkimui.

— Mūsų klebonas netrukus baigs 
lankyti savo parapijiečius.

— Choro dalyviai J. St. Laimikiai 
savaitę laiko atostogavo Tobago salo
je.

— Buvęs mūsų choro dalyvis dr. 
K. Ambrozaitis su savo žmona spa
lio 15 d. atsilankė mūsų bažnyčioje, 
ir ta proga susitiko su choristais. 
Šiuo metu jis gyvena Halifakso mies
te.

— Gaila, kad yra parapijiečių, ku
rie neskaito nei “TŽ”, nei kitų lietu
viškų laikraščių. Tai tenka patirti iš 
jų pačių, kai jie teiraujasi apie pa
rapijos žinias. Yra ir tokių, kurie 
ima lietuviškus laikraščius, bet ne
skaito; pasitenkina anglų kalbos 
spauda. Bet anglų spauda nieko ne
rašo apie lietuvių gyvenimą. Reikė
tų uoliaiu skaityti lietuviškus laik
raščius ir juos prenumeruoti.

— Metinei parapijos loterijai au
kojo: J. S. Laimikiai — presto viri
mui puodą, Gabrusevičiai — rekor
derį, V. S. Vasiliauskai — savo ran
kų darbo, gražiais lietuviškais moty
vais išdrožinėtą knyžių. Visiems au
kotojams nuoširdus ačiū. K. A.

Atisaisymas. “T. Ž.” 40 nr. Mont- 
realio kronikoj paminėta, kad poetas 
H. Nagys yra paruošęs naują savo 
poezijos rinkinį “Atskrend sakalė
lis”. Autorius patikslina, kad jo tik
rasis pavadinimas yra “Prisijaukin
siu sakalą”. — “TŽ” 42 nr. rašoma 
apie aštuonioliktąją V. Krėvės vardo 
premiją. Turėjo būti — devintąją.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Aušros Vartų par. žinios
— Kun. Jonas Kubilius atvyko 

ketvirtadienį iš Čikagos Montrealin 
ir pradėjo eiti klebono pareigas. 
Nuoširdžiai linkime jam geriausios 
sėkmės jo paties įsteigtoj parapijoj.

— Kartūzams uždelsus galutinį 
atsakymą, kun. L. Zaremba atliko re
kolekcijas Tėvų jėzuitų namuose St. 
Jerome ir jų metu apsisprendė at
sisakyti gautojo leidimo pereiti į ki
tą vienuolyną. Penktadienį išvyko į 
Čikagą ir bus lietuvių jėzuitų pro
vincijolo dispozicijoje.

— šeštadienį, spalio 28 d., 7.30 v. 
v., mūsų bažnyčios salėje įvyks para
pijos metinė vakarienė ir klebono 
kun. J. Kubiliaus bei jo vikaro su
tikimas. Visus mielus parapiiječius 
ir parapijos draugus labai kviečia
me atsilankyti.

— Spalio 29 d. po 11 v. Mišių bus 
Šv. Onos Draugijos narių susirinki
mas Aušros Vartų parapijos salėje. 
Visos narės labai prašomos daly
vauti.

— Viktoras ir Linda Sušinskai mi
ni 25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Spalio 21 d. šauliai, vadovau
jami Igno Petrausko, jiems suruošė 
mūsų parapijos salėje šaunias vai
šes. Dalyvavo daug artimųjų, pažįs
tamų ir bičiulių. Linkime jiems ge
ros sveikatos ir daug sėkmės atei
ties gyvenime.

— Užpraėjusį sekmadienį surink
ta $228.43. Negalėdami dalyvauti pa
maldose, vokelius įteikė Ilona Gra
žytė $10, Julius Genaitis $5, J. Gra
žys $5. Mrs. P. Seden padovanojo la
bai gražius gintarinius karolius, pa
ėmė loterijos bilietus ir aukojo Mi
šioms už savo mirusią motiną Jo
sephine Mitchell. Vertingas dovanas 
įteikė E. Žibaitė, V. Valentienė, K. 
Z. Giedraičiai ir kiti.

Akademinis Sambūris ruošia
si V. Krėvės premijos įteikimui 
lapkričio 4 d. Sį kartą premija 
teko rašytojui J. Kralikauskui 
už “Vaišvilką”. Anksčiau premi
jas po $500 gavo: J. Aistis, J. 
Mekas, A. Mackus, V. Ramonas, 
Vaičiulaitis, K. Barėnas. Vertin
tojų komisiją sudarė: pirm. V. 
Piečaitis, sekr. D. Kerbelytė, dr. 
L Gražytė-Maziliauskienė, V. A. 
M. Katiliškis, K. Ostrauskas, A. 
Jonynas, dr. H. Nagys.

Lietuvos kariuomenės atstei- 
gimo 54-oji sukaktis bus pami
nėta lapkričio 25 d., 7 v.v., Auš
ros Vartų par. salėje. Minėjimą 
rengia kūrėjai-savanoriai, kariai 
veteranai ir šauliai. Programa 
bus paskelbta vėliau.

Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė, 
išraiškos šokėja ir mokytoja, 
šiuo metu uoliai repetuoja su 
lietuvaičių grupe specialią iš
raiškos šokio programą, kurią 
atliks Gabija ir Lilė Bendžiūtės, 
Jacintą Gustainytė, Lilė Jonely- 
tė ir Laima Skučaitė, tarkinin- 
kaujant Vidai Burbaitei su Vida 
Žitkute. B. Vaitkūnaitės-Nagie
nės choreografuotas išraiškos 
šokio pastatymąs bus atliktas 
Akademinio Sambūrio iškilmin
game koncerte-baliuje lapkričio 
4 d. Aušros Vartų par. salėje. 
Be to, koncertinėje dalyje daly 
vauti iš Bostono atvyksta aktorė 
Aleksandra Gustaitienė ir saty
rikas poetas Antanas Gustaitis. 
Vakaro metu rašytojui Juozui 
Kralikauskui bus iškilmingai 
įteikta devintoji Vinco Krėvės 
literatūros premija. Laureatą ir 
jo kūrybą pristatys dr. Henrikas 
Nagys. Akademinio Sambūrio 
kruopščiai ruošiamas iškilmin
gas koncertas-balius žada būti 
vienas įdomiausių lietuviškų 
renginių Montrealyje, kuriame' 
laukiama viešnių ir svečių iš To
ronto ir Amerikos, z.

Seni “Lito” čekiai nustos ga
lioję su spalio mėnesio pabaiga. 
Nariai išdavę “postdated” če
kius turėtų juos pakeisti nau
jais. “Pre'authorized” čekiais 
mokantieji savo paskolas, gyvy
bės draudos planus etc. prašomi 
naujų čekių įvedimu nesirūpin
ti, nes tuo reikalu jau pasirūpi
nęs pats “Litas”. Nariai prašo
mi nerašyti čekių iš taupomųjų 
sąskaitų. Ateityje tokie čekiai 
bus grąžinti neapmokėti. Norin
tieji naudotis “Lito” čekiais turi 
atidaryti einamąsias D sąskaitas.


