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Puotos ir asaros Pasaulio Įvykiai
VIETNAMO TAIKOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS GALI BŪTI ATIDĖTAS 
ilgesniam laikui. Prez. R. Niksonas iškilusius naujus nesutarimus 
vadina detalėmis, o komunistai — visos sutarties perredagavimu. 
P. Vietnamo prez. N. V. Thieu labiausiai yra nusistatęs prieš Ha
nojaus ir komunistų partizanų kariuomenės dalinių pasilikimą P. 
Vietname, kur jie sudarytų nuolatinę atsinaujinančio karo grėsmę. 
Į Saigono žvalgybos rankas patekusioje komunistų instrukcijoje 
šią mintį perša reikšmingas sakinys: “Paliaubos nutildys sunkiuo
sius ginklus, bet paliks lengvuosius”. Atrodo, prez. R. Niksonas 
dabar yra pasiryžęs siekti bent dalinio komunistų kariuomenės ati
traukimo iš P. Vietnamo ir Saigono karinių pajėgų sustiprinimo 
prieš paliaubų pradžią. Pagrindinis dėmesys' skiriamas P. Vietna

Visa mūsų išeivija, senoji ir naujoji, yra daug pergyvenusi — 
mačiusi ir vargo, ir džiaugsmo dienų. Pradžia visiem buvo sunki. 
Senieji ateiviai, atvykę Kanadon ar Amerikon, turėjo išgyventi 
ekonomines krizes, varganą kūrimosi laikotarpį, kol pagaliau atsi
stojo ant tvirtesnių kojų. Dauguma jų buvo mažamoksliai, bet ryž
tingi darbo žmonės. Tai padėjo jiems įveikti dideles kliūtis. Nau
jųjų ateivių dauguma buvo laimingesnė tuo, kad turėjo daugiau 
mokslo. Tai padėjo jiems greičiau susiorientuoti ir greičiau pasiek
ti geresnes darbo pozicijas. Bet jų silpnybė buvo ta, kad jie at
vyko ne tiesiai iš savo tėvynės, o iš karo pabėgėlių stovyklų Vo
kietijoje ir kituose Europos kraštuose. Atvyko be jokių išteklių, 
kaip elgetos. Laimei, jie pataikė ne į ekonominės depresijos, o 
pramoninio kilimo laikotarpį. Tai padėjo greičiau pakilti, susitau
pyti ir įsikurti. Senieji ateiviai, kurie pataikė į ekonominės depre
sijos laikotarpį, nors ir buvo atvykę (dauguma) tiesiai iš savo tė
vynės, turėjo ilgiau vargti, kol prasiveržė į tvirtesnes ekonomines 
pozicijas. Dabargi tiek senieji, tiek naujieji ateiviai nebegali skųs
tis savo elgetiškumu, išskyrus nebent nelaimingus atvejus. Yra jau 
ir labai pasiturinčių, ir vidutinių, ir eilinių, bet visų lygis neabe
jotinai augštesnis už okupuotoje Lietuvoje gyvenančių tautiečių. 
Iki šiol dar neteko girdėti, kad bent vienas išeivis būtų prašęs 
ekonominės pagalbos iš savųjų Lietuvoje.

* * *
Pasiekus tokį ekonominį lygį, platesnis pasidarė ir pramo

ginis gyvenimas. Tiesa, jis nebuvo išnykęs nė karo metais, bet 
laikėsi labai kukliuose rėmuose. Kas kita dabar. Pramoginis gyve
nimas taip plačiai išsiliejo, kad ima nustelbti kultūrinį gyvenimą. 
Privatūs pobūviai taip įsigalėjo, kad retas kuris savaitgalis apsieina 
be jų. Dažnai jie konkuruoja viešus kultūrinius parengimus. Jeigu 
susiduria kultūrinis renginys su privačiu pobūviu, apimančiu ne
mažą skaičių asmenų, paprastai nukenčia pirmasis. Nors jo pro
grama įdomi, tikrai verta dėmesio, bet neatsilaiko prieš privatų 
pobūvį, nes šeimos draugai jaučiasi įpareigoti pagerbti ją sukak
ties proga. Jei nedalyvausi, pakenksi savo santykiams su ta ar kita 
šeima arba esamais bičiuliais. Ir juo toliau, juo blogiau, nes su
kaktys gausėja, o su jomis ir pramoginiai pobūviai, kurie apsi
riboja įprastiniais pasveikinimais, dovanomis ir vaišėmis. Visa tai 
sudaro jaukią nuotaiką, ir žmogui, dirbančiam ištisą savaitę tarp 
kitataučių, malonu praleisti vakarą, o kartais ir visą naktį, su 
savaisiais. Čia atsiveria širdis, atsiriša liežuvis, ir žmogus nuošir
džiai dalinasi savo rūpesčiais, patirtimi, laimėjimais ir planais su 
savo mielais tautiečiais. Tai natūralu. Jeigu net vienuolynai turi 
kuklias savo rekreacijas, juo labiau be jų negali apsieiti civilinio 
gyvenimo žmogus.
— * * * - v

Taip, pramogos turi savo vietą žmonių gyvenime, ir niekas 
negali jų išnaikinti nei drausti. Išeiviškame gyvenime, kur izolia
cija labiau paliečia žmones, pramogos yra net reikalingesnės. Pro
blema iškyla betgi tada, kai privačios pramogos, sukaktuviniai 
pobūviai ima nustelbti kultūrinį gyvenimą ir paliečia net mora
linį. Klestint pramoginiam gyvenimui, krinta kultūrinis išeivijos 
lygis, menkėja domesys vertingesniem dalykam. Juk ar ne grau
du, kai lietuviškoje scenoje matai gana gero lygio koncertą ar 
teatrinį veikalą, o salėje — daugybę tuščių kėdžių. Juk ar ne 
liūdna matyti puošnias daugelio tautiečių rezidencijas, kuriose 
nėra vietos lietuviškai knygai ar laikraščiui. Kultūriniai užmo
jai, kaip “Encyclopedia Lituanica”, turi plaktis finansiniuose sun
kumuose, nes neranda pakankamai prenumeratorių, nors jų galėtų 
būti tūkstančiai. Taigi, finansinis tautiečių pasiturėjimas nepakan
kamai išnaudojamas kultūrinėms vertybėms puoselėti. Ekonomi
nės ašaros jau, galima sakyti, nudžiūvo, bet kultūrinės ne tik ne
nudžiūvo, bet dargi daugėja. Prie jų prisideda ir medžiaginės šal
pos ašaros. Neatrodo, kad su išeivių finansiniu pakilimu būtų pa
didėjęs duosnumas šalpos srityje. Taip, šalpos reikalingų dabar 
yra mažiau nei pokario metais, tačiau šelpiamųjų netrūksta. Tai 
matyti iš įvairių šalpos fondų bei organizacijų veiklos. Taigi, mūsų 
tikrovėje šalia puotų stalų yra ir ašarų, besireiškiančių įvairiais 
būdais. Dėlto pagrindinis mūsų dėmesys turėtų būti lenkiamas ne 
puotom, bet augštesniem dalykam.

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDUOS

B a lt i e č i u
Galima pasidžiaugti, kad pra

ėjusioji vasara buvo reikšmin
ga įspūdingais renginiais visoms 
trims baltiečių bendruomenėms 
laisvajame pasaulyje. Lietuviš
koje plotmėje tokiais renginiais 
buvo ketvirtoji tautinių šokių 
šventė Čikagoje ir antrasis pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas. Mūsų spaudoje beveik ne
pastebėtas praėjo antrasis lat
vių jaunimo pasaulinis kongre
sas Londone, gana įdomus kai- 
kuriais savo rengimo užkuli
siais. tiek angažuojant savajai 
bylai tarptautinį svorį turinčias 
smegenis, tiek ryšiams su kraš
tu jaunatvišką energiją. Pasau
linis estų festivalis Kanadoje 
praėjo labai sėkmingai ir nevie
nu atžvilgiu gali būti laikomas 
pavyzdiniu.

Šitie masiniai renginiai įtiki
nančiai parodė išeivijos gyvas
tingumą, pajėgumą planuoti ir 
organizuoti, sutelkti piniginius 
ir kūrybinius išteklius; pakėlė 
pasitikėjimą savomis jėgomis, 
atkreipė nevieno pašalinio dė
mesį į mus ir davė proga tėvy
nėje gyvenantiems pasididžiuo
ti savo tautiečiu užsienyje lai
mėjimais. Nors ir vienkartiniai, 
tokie renginiai nevirsta praei
nančiais įvykiais, bet lieka pa
stoviais laimėjimais ir tai to
kiais, kurie pranoksta iu daly
viu ir liudininkų neišblėstančių 
Įspūdžių sąmonę. Bet tai didele 
dalimi priklauso nuo vienos są-

rengmiai
lygos: kiek patys rengėjai laiku 
pasirūpino savo renginį įamžin
ti, t.y. uždokumentuoti. čia ypa
tingai didelis vaidmuo priklau
so filmui. * ♦ *

Gražų pavyzdį šiuo atžvilgiu 
davė estai. Teko pačiam matyti 
šiuo metu Švedijoje rodomą ka
nadiečių televizijos bendrovės 
CBC sušuktą filmą iš festivalio 
Toronte. Ištisą valandą prieš 
akis slenka vaizdas po vaizdo, 
kaip susitinka tautiečiai iš įvai
rių pasaulio kampelių, čia įžy
mybės, čia bevardžiai įvairių 
kartų atstovai, kiekvienas savito 
būdo, su sava nuotaika, šviesūs, 
drausmingi, kūrybiški žmonės, 
kuriuos malonu stebėti, jau ne
kalbant apie atskirus augšto ly
gio programos dalykus. Tokie 
vaizdai kiekvienam iš šalies ste
binčiam daro labai jaukų įspūdi 
ir neabejotinai sukelia simpati
jas visai estų tautai.

Nežinau, ar tokie dokumenti
niai filmai buvo paruošti ir iš 
šiemetinių didžiųjų lietuviškųjų 
renginių. Jeigu nė, tai labai gai
la. Reikėtų ateityje būtinai pa
sekti estu pavyzdžiu ir pasitelkti 
talkon šios srities specialistus. 
Nufilmuoti renginiai kiekvieną 
kartą iš naujo atgyja žiūrovų 
pergyvenime. Jie tampa visiems 
prieinami. Puiki pažintinė me
džiaga tiek saviems, tiek sveti
miems.

(Nukelta į 7-tą psl.)

Kanados gamtos akimirka — saulėtas, vėjuotas rudens rytas Nuotrauka Vytauto Maco

Rinkiminė kova be laimėtojo
Kanados parlamento rinkimuose išryškėjo anglų-prancūzų skilimas

Kanados federacinio parla
mento rinkimai spalio 30 d. pir
mą kartą šio krašto parlamenti
nėje istorijoje priminė arklių 
lenktynes, kurių laimėtojui iš
ryškinti reikia foto nuotraukos. 
Abi didžiosios partijos — prem
jero P. E. Trudeau liberalai ir 
R. Stanfieldo konservatoriai 
264 vietų parlamentui negavo 
net minimalios 133 atstovų dau
gumos. Pradžioje atstovų santy
kis buvo 108:107 liberalų nau
dai. Baigus skaičiuoti retai ap
gyventose vietovėse išsklaidytus 
ir dėlto vėluojančius balsus, su 
109:108 atstovų santykiu į prie
kį iškopė konservatoriai. Pra
dėjus perskaičiuoti balsus kai- 
kuriose apylinkėse ir pripažinus 
pergalę prekybos ministeriui J. 
L. Pepin, rinkiminė abiejų par
tijų atritmetika išsilygino 109: 
109 atstovų santykiu. Tačiau ir 
šis rezultatas dar gali pasikeisti, 
bet jo pasikeitimas neturi jokios 
didesnės reikšmės.

Kilo klausimas — kas tokiu 
atveju turi valdyti kraštą? Da
bartinė premjero P. E. Trudeau 
liberalų vyriausybė, valdžion 
1968 m. atėjusi su 155 atsto
vais, ar R. Stanfieldo konserva
toriai, atstovų skaičių padidinę 
iki 109? Logiškiausia atrodė 
koalicinės vyriausybės mintis, 
kurios, deja, Kanadoje neįma
noma įgyvendinti. Kvebekiečio 
R. Caouette 14 kreditistų nei li
beralams, nei konservatoriams 
neatneštų minimalios daugu
mos, o NDP socialistų vadas D. 
Lewis su bendru savo 30 atsto
vų skaičiumi nėra linkęs leistis 
į jokias koalicijas. Jam atrodo 
tiksliau remti betkurios partijos 
mažumos vyriausybę, įgyvendi
nančią socialistų pritarimo susi
laukusius planus.

Lieka senoji vyriausybė
Konservatorių vadas R. Stan- 

fieldas pasisiūlė sudaryti nau
ją vyriausybę, kuri sumažintų 
pajamų mokesčius ir padidintų 
pensijas. Liberalų vadas P. E. 
Trudeau savo sprendimą ilgo
kai atidėliojo, kol pagaliau lap
kričio 2 d. nutarė pasilikti val
džioje ir siekti naujojo parla
mento pasitikėjimo, šis uždavi
nys jam nebus lengvas, nes rin
kimuose iškrito net trys minis- 
terių kabineto nariai — darbo 

ministeris M. O’Connell, žemės 
ūkio ministeris H. A. Olson ir 
valstybės reikalų ministeris P. 
Mahoney, jau neminint visos ei
lės kitų reikšmingų liberalų. 
Vyriausybės pasilikimą padikta
vo nuogąstavimas, kad valdžią 
perėmę R. Stanfieldo konserva
toriai mokesčių sumažinimu ir 
pensijų padidinimu gali gerokai 
sustiprinti savo populiarumą se
kančiuose rinkimuose, kurių ne
bus įmanoma atidėti ilgesniam 
laikui dėl nepalankaus balanso 
parlamente.

Iš kitos pusės, premjero P. 
E. Trudeau pasilikimas vargu ar 
besugrąžins prarastą populiaru
mą, nes jam dabar teks imtis 
kadaise atmestų priemonių ir 
tiesiogine žodžio prasme eiti 
prieš save. Be to, liberalų tarpe, 
ypač vakarinėje Kanadoje, jau 
pasigirdo balsų, reikalaujančių 
partijos suvažSavimo, kuriame 
P. E. Trudeau galėtų būti pa
keistas kitu vadu. Vis garsiau 
minimas dabartinis finansų mi
nisteris J. Turner.

Rinkiminiame vajuje liberalai 
tikėjosi atlaikyti 1968 m. po
zicijas su nežymiais apkarpy
mais ar gal net padidinti atsto
vų skaičių nuo 155 iki 160. Tik 
paskutinėmis dienomis juos pri
vertė susimąstyti keliais nuošim
čiais pakilęs konservatorių po
puliarumas. Liberalų rinkimi
nis šūkis “The land is strong” 
nepasitvirtino. Iš tikrųjų Kana
da niekada nebuvo taip susiskal
džiusi. kaip šiuose rinkimuose. 
Pažvelkime į balsavimo rezulta
tus.

Perankstyvas optizmas
Pagal skirtingas laiko zonas 

pirmiausia balsavimas užbaigia
mas rytinėje Kanadoje, vėliau
siai — vakarinės Kanados pačia
me pakraštyje esančioj Britų 
Kolumbijoj. Vankuverį nuo To
ronto skiria trys valandos. Bal
savimo rezultatai iš Atlanto pro
vincijų teikė nemažų vilčių libe
ralams, 1968 m. pozicijas sustip
rinusiems trimis papildomais 
atstovais. Newfoundlande jiem 
pavyko įveikti du konservato
rius, Princo Edvardo saloj — 
vieną, nors šios provincijos yra 
laikomos konservatorių vado R. 
Stanfieldo tvirtove, nes 1956-67 
m. jis yra buvęs Naujosios Ško

tijos premjeru.
Liberalų viltis dar labiau su

stiprino Kvebekas, kuriame bu
vo gautas anksčiau turėtas 56 
atstovų skaičius, o konservato
riai nuo 4 atstovų nukrito iki 2. 
Pastarųjų viltys, sudėtos į Kve
beko liberalų buvusį teisingumo 
ministerį R. Wagnerį nepasi
tvirtino. Jis, tiesa, buvo išrink
tas, bet naujų laimėjimų neat
nešė. Kreditistų vadas R. Ca
ouette pasiliko su turėtu atsto
vų skaičiumi, būtent, 14.

Ontario ir Torontas
Netikėtas ir skaudus smūgis 

liberalų laukė Ontario provinci
joje, kur 1968 m. jie turėjo net 
64 atstovus, konservatoriai — 
17, NDP socialistai — 6. šį 
kartą kartą konservatoriai at
stovų skaičių padidino iki 41, 
socialistai — iki 11, liberalams 
tepalikdami 35.

Laimės ratas pradėjo suktis 
liberalų nenaudai ir Toronto 
mieste, iš kurio konservatorių 
atstovai visiškai buvo išstumti 
1968 m. Tada liberalai ten pra
vedė 19 atstovų, o socialistai 3. 
Tiesa, vėliau į konservatorių 
partiją perėjo liberalai P. Ryan 
ir paskutiniu momentu P. Hel- 
lyer. Dabartiniuose rinkimuose, 
be abejonės, buvo dedamos vi
sos galimos pastangos sutruk
dyti šių “išdavikų” perrinkimą. 
Spadina apylinkėje P. Ryaną 
įveikė lig šiol rinkimus pra
laimėdavęs liberalų kandidatas 
P. Stollery, bet Trinity apylin
kėje 183 balsų dauguma P. Hel- 
lyer atsilaikė prieš liberalę A. 
Nicholson. Torontiečiai ši kar
tą parlamento nariais pasirinko 
10 liberalų, 6 konservatorius ir 
5 socialistus.

Liberalų populiarumo kriti
mą dar labiau išryškino balsavi
mo rezultatai vakarinėje ir šiau
rinėje Kanadoje, turėtus 28 at
stovus sumažinę iki 7, kai tuo 
tarpu konservatoriai nuo 26 pa
kilo iki 44, socialistai nuo 16 — 
iki 19.

Prarado $16.600
Į šiemetinius parlamento rin

kimus, palyginti, labai gausiai 
įsijungė Kanados komunistai, 
matyt, paskatinti premjero P. 
E. Trudeau pradėtos bičiulys
tės su Sovietų Sąjunga. Kandi

mo aviacijai, kurią norima pa
didinti net 400 lėktuvų. Tada ji 
užimtų trečią vietą pasaulyje po 
JAV ir Sovietų Sąjungos. Didelį 
skaičių “F-5A” naikintuvų per
leisti P. Vietnamui jau sutiko P. 
Korėja, tautinė Kinija Formo- 
zoje ir Iranas, šiems kraštams 
bus atsilyginta naujesniais ame
rikiečių gamybos lėktuvais atei
tyje. Numatytoji taikos sutartis 
su karo paliaubomis sustabdo 
karinės paramos teikimą, leis
dama tik pakeisti po paliaubų 
susidėvėjusius ginklus. Šį pa
ragrafą lengvai būtų galima pri
taikyti senstelėjusiems “F-5A” 
naikintuvams. Panašios strategi
jos ėmėsi ir Hanojus, pasiun
tęs per demilitarizuotą zoną po
rą šimtų tankų ir šarvuočių į P. 
Vietnamą.

NAUJA VYRIAUSYBĖ
Čilės marksistas prez. S. 

Allende, norėdamas užbaigti 
jau beveik mėnesį siaučiančius 
streikus, sudarė naują ministe- 
rių kabinetą, vidaus reikalų mi
nisteriją atiduodamas generali
nio štabo viršininkui gen. C. 
Pras, viešųjų darbų — laivyno 
vadui admirolui 1. Huerta ir ka
syklų ministeriją — aviacijos 
vadui gen. C. Sepulveda. Liku
sias vietas ministerių kabinete 
užpildė prez. 3- Allende socia
listai, komunistai bei kitų koali
cinių grupių atstovai. Krikščio
nių demokratų pirm. R. Fuen- 
tealba karinių pajėgų vadų įjun
gimą valdžion laiko teigiamu 
žingsniu, nors jo partija, kaip 
ir kitos opozicinės partijos, re
mia streikininkus.

ATŠAUKIA AMBASADORIŲ
Karčių žodžių iš Izraelio 

premjerės G. Meir ir užsienio 
reikalų ministerio A. Ebano su
silaukė' V. Vokietijos kancleris 
W. Brandtas už iškeitimą trijų 
arabų teroristų į jų draugų pa
grobtą “Lufthansos” lėktuvą su 
20 keleivių ir įgulos narių. Iz
raeliui, atsisakiusiam paleisti 
kalėjimuose laikomus arabų 
partizanus ir paaukojusiam savo 
11 sportininkų gyvybes Miun
cheno olimpiadoje, atrodo, kad 
panašiai turi elgtis ir kitos pa
saulio valstybės, nors iš tikrųjų 
visa kaltė dėl tokio teroro ten
ka Izraelio ir arabų kraštų kon
fliktui. Jokia valstybė nesutiks 
aukoti savo piliečių dėl kitų 
valstybių politinių interesų. Ka
ringasis Izraelis, žinoma, tokią 
išvadą atmetė ir jau atšaukia 
savo ambasadorių E. Ben-Hori- 
ną iš Bonnos “pasitarimams”, 
kurie, be abejonės, reiškia di
plomatinį spaudimą V. Vokieti- 

datavo net 83 komunistai, su
skilę į dvi grupes — senuosius 
komunistus ir maoistus. Pirmie
ji turėjo 31 kandidatą, antrieji 
— 52. Komunistų kandidato 
gautų balsų vidurkis yra 212, 
maoistų — 137. Toronto Daven
port rinkiminėje apylinkėje lai
mę bandęs Maskvą garbinančios 
Kanados kompartijos ilgametis 
vadas W. Kashtan gavo net 204 
balsus iš toje apylinkėje balsa
vusių 22.793 rinkėjų. Visi ko
munistai ir maoistai prarado 
kandidatams privalomą $200 už
statą, nesurinkę nustatyto mini
malaus balsų skaičiaus. Ta jų 
užstato bendroji suma yra 
$16.600.

Nėra jungiančios partijos
Rinkimų rezultatai liudija li

beralų, ypač jų paties vado 
P. E. Trudeau,’ dideli populia
rumo sumažėjimą, bet ir nepa
kankamą R. Stanfieldo konser
vatorių pakilimą, kuris jam vis- 
dėlto reiškia laimėjimą ir teikia 
vilčių naujuose rinkimuose. 
Priežasčių liberalų kritimui gali 
būti daug ir įvairiu. Labai ga
limas dalykas, rinkėjams nei
giamos įtakos turėjo premjero 
P. E. Trudeau nevykusiai ves
ta kova su infliacija, padidinusi 
nedarbą, jaunimo bei vietinės 
iniciatyvos projektų rėmuose 

jai artėjančiuose federacinio 
parlamento rinkimuose.

J. B. TITO PROBLEMOS
Amžiaus aštuoniasdešimtmetį 

atšventęs Jugoslavijos preziden
tas ir kompartijos vadas J. B. 
Tito susiduria su vis didėjančio
mis politinėmis problemomis. 
Praėjusią savaitę jis atleido iš 
pareigų užsienio reikalų minis
terį M. Tepavą, kai pastarasis 
pasipriešino paties Tito kišimui- 
si į užsienio politiką. Iš 23 as
menų federacinės prezidentūros 
pasitraukė serbas K. Popovi- 
čius, pasižymėjęs partizanų va
das II D. karo metais ir artimas 
prez. Tito bičiulis, 1953-65 m. 
buvęs Jugoslavijos užsienio rei
kalų ministerių. Sakoma, kad 64 
m. amžiaus K. Popovičius taip 
pat nusivylė prez. Tito diktatū
riniais metodais ir įsijungė į 
opoziciją.

BOMBA KONSULATE
Centrinėje Ispanijoje, Zara- 

gozos mieste, bomba sunkiai su
žeidė Prancūzijos konsulą R. 
Tur, lengvai — porą konsulato 
tarnautojų. Zaragozos universi
tete paskleisti atsišaukimai bom
bą konsulate vadina atsilygini
mu Prancūzijai už jos įvestus 
suvaržymus Prancūzijon pabė
gusiems baskų aktyvistams. Is
panijos policija suėmė tris stu
dentus, priklausančius kairiojo 
sparno organizacijai “Kūjis ir 
pjautuvas”.

KVAILIOJANTIS DIKTATORIUS
Ginklo jėga į Ugandos prezi

dentus iškilęs diktatorius gen. 
I. Aminas, negras mahometo
nas, iki lapkričio 8 d. iškraustė 
visus azijiečius, palikdamas tik 
7.000, kuriems buvo įsakyta per
sikelti i Ugandos kaimus. Jis 
taipgi pareikalavo, kad sekan
čioji Britų Bendruomenės vadų 
konferencija būtų rengiama nė 
Kanadoje, o Ugandos sostinėje 
Kampaloje, nors rengėjų komi
sija jau yra patvirtinusi Otavą. 
Gen. I. Aminas taipgi pasiūlė 
specialią Afrikos ir arabų kraš
tų konferenciją Kampaloje, ku
rioje būtų sutartos priemonės 
Izraeliui sunaikinti. Gen. I. Ami
nas šiltai sutiko Katalikų Bend
rijos Afrikos kraštų kardinolų 
ir vyskupų konferencijos daly
vius Kampaloje, bet po konfe
rencijos griežtą namų areštą už
krovė Kampalos arkivyskupui 
Emanueliui Nsubugai, atsisakiu
siam pritarti azijiečių išvarymui 
iš Ugandos. Ištisą parą buvo tar
domas ir olandas vysk. J. Willi- 
gers iš Jinja vietovės, kur jį da
bar seka kariuomenė.

švaistomos milijoninės dolerių 
sumos, suartėjimas su Sovietų 
Sąjunga ir ypač už savo krašto 
laisvę kovojančių ukrainiečių 
kvailokas palyginimas su FLQ 
teroristais Kvebeke. Mokesčių 
mokėtojus apvylė padidinta ne
darbo drauda, kai paaiškėjo, 
kad ja pradeda naudotis neno- 
rintieji dirbti. Daugeliui kana
diečių nepatiko imigracijos poli
tika, kurios dėka kraštan pra
dėjo plūsti turistai, norį apsigy
venti Kanadoje.

1968 m. rinkimuose premje
rui P. E. Trudeau didžiulę per
svarą atnešė Kvebeko problema. 
Daugeliui kanadiečių atrodė, 
kad ją geriausiai gali išspręsti 
tik prancūziškos kilmės prem
jeras. Tačiau ji ir šiandien tebė
ra neišspręsta. Pagrindinis P. E. 
Trudeau nuopelnas — FLQ te
roristų griežtas sutramdymas, 
užbaigtas labai švelniomis baus
mėmis. Liūdniausia, kad dabar
tiniuose rinkimuose liberalai, 
praradę daug savo atstovų kito
se provincijose, galima sakyti, 
tapo Kvebeko partija, o konser
vatoriai Kvebekari neįstengė 
įkelti kojos. Tuo būdu Kanada 
lieka be jos visas provincijas 
jungiančios partijos, kuri yra 
būtina federacijai išsaugoti.

V. Kst.
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DABARTIES ATEITININKŲ MISIJA
Spalio 28 — 29 savaitgalį To

ronte posėdžiavo Ateitininkų 
Federacijos tarybos nariai — 15 
rinktų asmenų, kurie yra lyg se
natas, nes svarsto ir siūlo įvai
rius klausimus, susijusius su 
ateitininkų veikla ir idealais, pa
ruošia programines gaires ir 
pan. Federacijos valdyba su va
du yra tų nutarimų ir sumany
mų vykdytojai.

Ateitininkų misija
Šio posėdžio tema buvo "At

eitininkų misija”, kurią nušvie
tė kun. St. Yla. Ypatingai gerai 
paruoštoje paskaitoje prelegen
tas išryškino daug kam nesu
prantamą pagrindinę ateitinin
kų misiją, kuri yra ta pati, kaip 
ir Kristaus misija, arba artėji
mas į Kristaus misiją. Pirmiau
sia buvo išryškintas skirtumas 
tarp organizacijos ir sąjūdžio. 
Ar ateitininkai yra organizacija, 
ar sąjūdis? Mes dažnai apsiribo
jame tik organizacine samprata, 
pamiršdami sąjūdį. Organizaci
jai užtenka numatytų programi
nių darbų. Sąjūdis gi angažuoja 
visam gyvenimui. Organizacija 
paruošia visuomenės veikėją, są
jūdis — visuomenės ugdytoją.

Kalbėdamas apie misiją, pre
legentas pabrėžė patį kertinį jos 
akmenį — kristocentriškumą, 
kuris šiandien daug kieno pa
mirštamas. Linkstama tapti tik 
humanistais be kristinio akcen
to, darosi net perlengva būti 
ateitininku, ir gal dėl to atkrin
ta giliau galvojančių narių. Atei
tininkų misija — Kristaus misi
ja; mokyti, pašventinti, vado
vauti. Tačiau vadovavimas turi 
būti suprastas taip, kaip Kristus 
pabrėžė: tarnauti, ne valdyti.

Antroje savo paskaitos dalyje 
kun. St. Yla misiją išryškino, 
pasiūlydamas konkrečius žings
nius: mobilizuoti, motyvuoti, 
orientuoti. Juos jis labai vaiz
džiai apibūdino: “Tie trys daly
kai yra kaip klavišai vargonuose, 
kad triūbos išduotų tinkamus 
garsus ir melodiją. Kai mes gro

PADĖKA
Mano tėveliui

A+A Juozui Navackui
staigiai Arizonoje mirus, reiškiu nuoširdžią padėką visiems, s 
kurie pagerbė mirusį: kun. A. Valiuškai už gražų tartą g 

Įžodį kapuose, šv. Mišių auką, vakarines maldas ir palai- i
dojimą; visiems Phoenix, Arizona, lietuviams, pagerbu- ffl 
siems savo dalyvavimu laidotuvėse, užprašiusiems šv. Mi- fe 
šias, atsiuntusiems gėles prie jo karsto ir pareiškusiems » 
užuojautas. ■

Viešiems reiškia gilią, nuoširdžią padėką — i

Navackų šeima |
Torontas, Ont. |
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jame lyg nesavo pirštais arba 
nežinom, ką mūsų pirštai groja, 
stebimės, kad nėra sąskambio, 
kad dūdos cypia ir tarp savęs 
pjaunasi.”

Studentų problemos
Jau kuris laikas Studentų 

Ateitininkų Sąjungoje jaučia
mas kažkoks pasimetimas. Fe
deracijos taryba tuo klausimu 
yra susirūpinusi ir šiame posė
dyje jį vėl svarstė. Studentų 
veiklos gaires pristatė Eligijus 
Sužiedėlis ir Gabija Juozapavi
čiūtė. Abudu referentai pateikė 
daug konkrečių pasiūlymų ir 
bandė nustatyti ryšį tarp misi
jos ir konkretaus veikimo. Posė
dyje dalyvavo būrys studentų, 
kurių tarpe buvo ir naujai iš
rinktas studentų sąjungos pir
mininkas Vyt. Narutis.

Veiklos apžvalga
Ateitininkų Federacijos vadas 

prof. J. Pikūnas padarė prane
šimą apie bendrą jos būklę, il
giau sustodamas prie artėjančių 
federacijos vado rinkimų. Fak- 
tinai federacijos valdybos ka
dencija jau yra pasibaigusi, rin
kimai turėtų būti pravesti arti
miausioje ateityje. Taip pat bu
vo diskutuojama ateitininkų 
biblioteka, kurią sudarytų atski
ri mažesnio pobūdžio ideologi
nės linkmės leidiniai.

Posėdžiai buvo tęsiami ir sek
madienio rytą. Po 11 vai. pa
maldų tarybos nariai padarė 
pranešimą visuomenei. Prisikėli
mo parapijos parodų salėje su
sirinko nemažas būrys lietuvių, 
daugiausia jaunimo, norinčių 
susipažinti su ateitininkų veik
la.

Tarybos posėdžiai kiekvieną 
kartą vyksta kitame mieste, nes 
jos nariai yra iš įvairių vietovių. 
Sekantis posėdis ateinančių mė
tų pavasarį bus Čikagoje. To
ronte posėdį globojo sendrau
giai. Ateitininkų Federacijos ta
rybos pirmininkas yra kun. G. 
Kijauskas, S.J. V. Klč.

Okupuotoj Lietuvoj leidžia
mame "Gimtajame Krašte” 1972 
m. 31 ir 32 nr. vėl papilta gru
baus melo. Amerikietis Pilypas 
Bonoskis puola “New York Ti
mes” už vedamąjį, ginantį Lie
tuvos reikalą, o antrasis yra bu
vęs Lietuvos jaunųjų ūkininkų 
sąjungos vadovas agronomas V. 
Tiškus. Nežinia, ar Tiškus savo 
straipsni rašė laisva valia ar en
kavedistų palaužtas, tačiau Bo- 
noskiui tai tikrai jokie enkave
distai negrasino — jis su pagie
žos pilnu straipsniu “išlindo 
kaip Pilypas iš kanapių”.

Išvadinęs Lietuvos reikalą gi
nančius “plunksnos banditais”, 
Pilypas Bonoskis su įžūliu at
kaklumu papila klaikių nesąmo
nių. Jis rašo: “Savo akimis ma
čiau, kaip stebuklingai išaugo ir 
išsivystė toji nedidelė socialisti
nė šalis, turinti tris milijonus gy
ventojų ir 700,000 žmonių nete
kusi kare prieš nacinius fašistus 
(daugelis tų išdavikų vėliau pa
bėgo į Ameriką ir jų dar te
belaukia kartuvės).”

Į šitokią Bonoskio nesąmonę 
tegalima atsakyti: jis buvo Lie
tuvoje, bet kaip aklas kačiukas 
nieko nematė ir nieko negirdė
jo, išskyrus maskvinę propagan
dą. 700,000 lietuvių išžudė ne 
naciai, bet rusiški barbarai, 
įskaitant išžudytus partizanus, 
kalėjimų aukas ir masines de
portacijas į Sibiro vergų stovyk
las.

Na, o kas liečia kartuves, tai 
geriau Bonoskis tepasirūpina 
savo galva, kad kartais neįkištų 
į kilpas, nes rusai yra pagarsėję

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

-----~—-------------------~~ VLADAS RAMOJUS '----------- -------------~~
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Į vienuolyną
Kitos dienos rytą jau trise — 

E. Bradūnaitė, kun. A. Kezys ir 
aš — vėl atskubėjom į Niupilę. 
Klebonijoje šeimininkės atsaky
mas buvo paprastas ir šaltas: 
klebono nėra ir nieko jums ne
galiu daugiau padėti. O mes ta
rėm sau: gal dar geriau, kad nė
ra klebono; mes patys susirasim 
reikiamus žmones ir iš jų suži
nosim daugiau tiesos, negu iš 
paties klebono. Tad nuėjom tie
siai į vienuolyną, prisišliejusį 
prie gražaus mokyklos pastato. 
Mokyklą ir vienuolyną 1926 m. 
pastatė ilgametis Niupilės kle
bonas kun. S. Muzūras. Seselės, 
pertraukusios pamokas mokyk
loje, pasitinka nuoširdžiai ir 
mielai kalbasi. Seniau mokykloje 
dirbo 10 seselių, dabar beliko 4. 
Parapijoj šeimų dauguma mai
šytos, tad toks auga ir jaunimas. 
Bet lietuvių tėvų vaikai mokyk
loje save vadina “broliais”. Jie 
visi išmokyti lietuviškai giedo
ti “Sveika Marija’”.

Su patriote sesele
Kur buvusi nebuvusi iš mo

kyklos atbėga seselė Alberta 
(Kubiliūtė). Ji yra III kartos lie
tuvaitė (jos motina jau gimusi 
šiame krašte), bet iš jos lūpų 
gražūs lietuviški žodžiai krinta 
kaip žirniai. 1927 m. ji įstojo į 
Niupilės lietuvių parapinę mo
kyklą. Tada reguliarių pamokų 
metu čia buvo dėstoma lietuvių 
kalba, gramatika, Lietuvoj isto- 
rija. Ką seselė Alberta mokyk
loje išmoko, liko visam amžiui. 
Ji pasakojo, kaip klebonas kun. 
Muzūras mokykloje kovojo 
prieš anghi kalbą, kaip bausda
vo pertraukų metu angliškai 
kalbančius mokinius. O tėvai 
panašiai elgdavęsi namuose, nes 
klebonas jiems buvęs didelis au
toritetas. Todėl taip ilgai čia išsi
laikiusi gyvoji lietuviška dvasia. 
Kiek iš kitų šaltinių teko patir
ti, lietuviški reikalai liko apleis
ti ir net ignoruojami, kai atkėlė 
neva lietuviškai nekalbantį kle
boną, nors ir su gražia lietuviš
ka pavarde. Kaikurių parapijie
čių pasakojimu, dabartinis kle
bonas tik per išpažintį drįstąs 
prakalbėti lietuviškai, ir iš to 
parapijiečiai daro išvadą, kad 
klebonas lietuviškai supranta. 
Bet mums asmeniškai su juo ne
teko susitikti, pasikalbėt, ir pa
daryti išvadų, ar kaikurių para
pijiečių nuomonės yra teisingos.

Nesigirkhn
Mes, šio pokario naujieji at

eiviai, dažnai mėgstame pasigir
ti, kad štai pirmieji įkūrėm litu
anistines mokyklas, institutus. 
Išsikalbėję su sesele Alberta, 
sužinojom, kad prieš 1926 m., 
kol dar nebuvo pastatyta dabar
tinė mokykla, Niupilėje veikė 
šeštadieninė lietuviška mokyk
la, kurią lankė per 100 lietuvių 
vaikų. Vėliau patyrėm, kad to
kių šeštadieninių mokyklų buvo 
ir Scrantono apylinkės lietu
vių parapijose. Šią istorinę tiesą 
kaikurie LB bei švietimo tary
bos nariai turėtų įsidėmėti ir 
kartais neklaidinti visuomenės, 
kad jie yra šeštadieninių mo
kyklų pijonieriai. O apie dabar 
tebeveikiančius suaugusių litua
nistinius kursus Šenadoriuje 
jau anksčiau užsiminiau. Mano 
manymu, LB bei švietimo val-

Bonoskis ir Tiškus tapo garsiakalbiais
specialistai karstyti visokius 
jiems parsidavusius pataikūnus 
ir net savo buvusius vadus.

Tikrovė yra kitokia
P. Bonoskis rašo savo akimis 

matęs okupuotos Lietuvos išsi
vystymą. Štai keli to “išsivysty
mo” vaizdeliai, paimti iš Lietu
voje leidžiamo žurnalo “Šluota” 
š. m. 15 nr. Tenai tautietis skun
džiasi: “Jau seniai kaip šuo laks
tau iškišęs liežuvį, landžioju po 
parduotuves ir niekaip nerandu 
paprasčiausio virdulio arbatai”.

Tas pats žurnalas rašo, kad į 
Šilalės universalinę krautuvę at
vežė moterų laukiamos kremple- 
no medžiagos. “Deja, medžiagos 
buvo tik 19 metrų, o norinčių — 
aibės”.

Ten pat atspausdintas Klaipė
dos šoferio dienoraštis, kaip jis 
pagal užsakymą vežė iš Klaipė
dos į Alytų 6 tonas pyragaičių. 
Alytuje atsisakius pyragaičius 
priimti, šoferis vežė į Vilkaviš
kį, iš Vilkaviškio į Marijampolę, 
iš ten į Kalvariją’, iš Kalvarijos 
atgal į Klaipėdą, iš Klaipėdos Į 
Tauragę, iš Tauragės j Skuodą. 
Pyragaičių niekas nepriėmė ir 6 
tonos po pusės mėnesio vežioji
mo pavirto vėl į miltus.

Ten pat raseinietė skundžia
si, kad jai rajono laikrodžių re
monto dirbtuvė rankinį laikrodį 
taisė šešis mėnesius. Bet ir po 
pataisymo laikrodis rodė “jo- 
markus”. Laikrodį taisė meiste
ris Gvozdionovas (rusas).

Tiesa, “Šluota” yra humoro 

dybos nariai dabar turėtų jieš- 
koti kelių bei kontaktų, kaip li
tuanistines pamokas atgaivinti 
kaikuriose Pensilvanijos mo
kyklose. Gyvųjų tenykščiij lie
tuvių adresus mielai duosim, jei 
kas paprašys mane ar kun. A. 
Kezį.

Vargonininkai — lietuvybės 
šulai
Kai užėjom į Niupilės lietu

viu bažnyčią ir j ieškojom lietu
viškų pėdsakų, pamatėm gana 
įspūdingus vitražus su lietuviš
kais įrašais, ant vargonų esan
čioje spintoje buvo nemažai lie
tuviškų gaidų, jų tarpe prof. J. 
žilevčiaus giesmynai. Bet jokie 
ženklai neberodė, kad tos gaidos 
būtų dabar naudojamos. Tad ir 
klausiau seselę Albertą, kada 
lietuviška giesmė bei daina už
geso Niupilės lietuvių bažnyčio
je bei parapijoje? Ji atsakė, kad 
seniau čia buvęs puikus vaikų 
bei suaugusių choras. Jie giedo
davę lietuviškai ne tik bažnyčio
je, bet važinėdavę ir po apylin
kes su koncertais. Maždaug 
prieš 10 metų, kai ilgametis var
gonininkas Juozas Sabaitis pra
dėjo sirguliuoti, ėmė tilti ir lie
tuviška giesmė bei daina. Vėliau 
mūsų aplankytos senutės M. 
Kazlauskienės žodžiai “kol Sa
baitis čia buvo, tai ir Niupilė 
buvo augštai iškelta, o dabar 
nieko lietuviško čia nebeliko” 
pasako daug tiesos. Susipratę 
klebonai bei jų pasikviesti ga
būs muzikai - vargonininkai pra
eityje buvo tie didieji ramsčiai, 
drauge su mokytojomis - seselė
mis, kurie per dešimtmečius pa
rapijose išlaikė lietuvišką dva
sią bei tautinį susipratimą. Gai
la, kad daugelyje vietų bent 
veiklesnių vargonininkų gauti 
nebesirūpina klebonai. Nei Lie
tuvių Vargonininkų Sąjunga, 
nei LB ar kitos bendrinės insti
tucijos nesirūpina, kaip šią vis 
didėjančią lietuvių vargonininkų 
spragą lietuviškose parapijose 
užpildyti.

Seselė Alberta (Kubiliūtė), trečios kartos Amerikos lietuvaitė, su savo 
giminaite M. Kazlauskiene Niupilėje. Ji buvo mūsų vadovė jieškant lietu
vybės pėdsakų toje buvusioje didelėje lietuvių saloje

Nuotr. Lietuvių Foto Archyvo

B. RIMGAUDAS
žurnalas, tačiau jame humoris
tine forma atsispindi tikrovė. 
Be to, ir iš kitų šaltinių yra žino
ma, kad eilės prie įvairių par
duotuvių tebėra ir dabar. Šelpti 
reikia ne Ameriką, o pavergtos 
Lietuvos gyventojus.

Šauksmai ir faktai
Toliau Bonoskis šaukia: “ko

kia kvailystė”, kad, girdi, rusai 
nori išrauti katalikų religiją, 
kalbą, kultūrą . ..

Faktas lieka faktu, kad iš bu
vusių nepriklausomoj Lietuvoj 
1450 kunigų šiandien tėra likę 
804, iš kurių 62 invalidai ir 105 
kunigai tegali dirbti susiaurin
tam teisėm. Pareigas eina tiktai 
566 klebonai ir 83 vikarai. Tris
dešimt vienų metų laikotarpyje 
mirė 658 kunigai, 6 naujų įšven
tinta tiktai 334, Praėjusiais me
tais mirė 12 kunigų, o naujų 
įšventinta tiktai 6. Iš nepriklau
somoj Lietuvoj buvusių virš 
tūkstančio katalikų bažnyčių 
šiandien tebeveikia tiktai 652 
apkrautas mokesčiais. 61 bažny
čia neturi kunigo.

Panašiai su lietuviškos kul
tūros ir kalbos reikalais. Rusifi
kacija vyksta nuo pradžios mo
kyklos suolo, bet Bonoskis, bū
damas aklu Maskvos įrankiu, 
to nemato ir nepajėgia suprasti. 
Jei lietuvių kalba ir kultūra te
besilaiko, tai nuopelnas tautie
čių, pajėgiančių atlaikyti rusų 
spaudimą. Lietuvių kultūra gy-

Pas Sabaitį
Seselės Albertos vedami ryžo

mės aplankyti ir ilgametį lietu
viškos Niupilės švyturį — ser
gantį vargonininką Juozą Sabai
tį. Bet, gaila, prie jo negalėjom 
prieiti, nes sunkus ligonis ir ką 
tik buvo paėmęs migdančių bei 
skausmus mažinančių vaistų. 
Taip ir liko neužrašyti šio lietu
vybės apaštalo—muziko gal tes
tamentiniai žodžiai, kurių taip 
laukė prof. J. Žilevičius ir mūsų 
užsimotas darbas — išleisti al
bumą su gyva dokumentine me
džiaga apie Pensilvanijos anglių 
kasyklų srities lietuvius.

Mokinio dovana
Kai lankėm minėtą seselės Al

bertos giminaitę Mariją Kaz
lauskienę, 89 m. amžiaus, kilu
sią iš Dzūkijos, amžių pragyve
nusią Niupilėje, pagimdžiusią 
12 vaikų, is kurių tik penki už
augo , — E. Bradūriaitė užre- 
kordavo jos senoviškas dainas, o 
kun. A. Kezys iš įvairių pusių 
ją nematomai fotografavo. Tuo 
tarpu aš knisausi po knygas, ku
rių glėbelis. buvo padėtas prie
kiniame kambaryje. Jų tarpe 
buvo ir Vyt. Augustino Lietuvos 
vaizdų albumas, išleistas “Atei
ties” Niujorke. Atvertęs albu
mo pirmą puslapį, radau dedi
kaciją seselei Albertai. Ją 1961 
m. birželio 9 d. įrašė Niupilės 
lietuvių parapijos mokyklos mo
kinys Vytautas Paskųs. Mokinio 
vardo bei pavardės lietuvišku
mas bei gražumas, o taip pat ir 
dovanos parinkimas liudijo, kad 
1961 m. lietuviškoji dvasia Niu
pilės parapijinėje mokykloje 
dar buvo gyva. Kur buvo mūsų 
veiksnių akys tada, kodėl mes 
nepadėjom išsilaikyti šiai lietu
viškai salai, iš šalies nebegau- 
nančiai jokio impulso, o savyje 
jau skęstančiai j bedugnę? Rei
kėjo tik dėmesio ir šiokių tokių 
pastangų, kurios ir dabar, de
šimtmečiui praslinkus, gal ne
būtų mirtinai pavėluotos.

(Bus daugiau)

vuoja ne rusų dėka.
Pabaigoje savo propagandi

nės tirados Bonoskis rašo (mū
sų atsakymai skliausteliuose): 
“Ko gi trūksta Lietuvai, ko joje 
nėra? Joje nėra dvarininkų (bet 
jų vietoj sėdi komisarai), joje 
nėra piniguočių (bet yra prole
tariniai kapitalistai), žmonės da
bar neperkami ir nepardavinėja

mi darbo jėgos biržose (nes sovie
tinėj sistemoj žmogus yra bever
tis), niekada lietuvių tauta nebu
vo tokia sveika (o ligoniai Lietu
voj į ligonines nepriimami sa
vaitėms dėl vietos stokos), nie
kada lietuviai negyveno taip il
gai (o mano paties senelis gyve
no 104 metus), niekada taip ge
rai nevalgė (o už kilogramą deš
ros turi dirbti visą dieną), nėra 
elgetų (nes ten dabar visi kol
chozininkai elgetos), nėra palū
kininkų (bet yra raudonieji lu
pikautojai), nėra įžūlių ir grubių 
policininkų (bet jų vietoj yra su- 
gyvulėję enkavedistai, komso- 
molai, šnipai ir milicininkai), 
žmonės nebijo senatvėj likti be 
skatiko (nes visą gyvenimą atlie
kamo skatiko neuždirba).

Abejotini tvirtinimai
V. Tiškus išėjo su propagan

diniu straipsniu “Vardan teisy
bės”. Panašių bolševikų inspi
ruotų “teisybių” esame ne vie
nas skaitę. Tiškus rašo, kad da
bar lietuviai nesisieloja dėl ko
kio sklypo, “o galvoja apie visą 
žemę, nesisieloja dėl vienos 
bergždžios karvės ...” Kai iš 
lietuvio ūkininko okupantas at
ėmė jo žemę, tai kas gi daugiau 
beliko? Svajoti apie visą žemę, 
kurioje yra šalių laisvai gyve
nančių, laisvai kuriančių.

V. Tiškus teigia, kad Lietuvo
je kolchozininkai “kasmet par
davimui išaugina po vieną gal
viją”. Neabejoju, kad kiekvie
nas mūsų žino, jog per metus 
galima išauginti kiaušinius de
dančią vištą, bet galvijui užau
ginti reikia bent trejų metų. 
Kaip ten kolchozininkai per me
tus užaugina galviją, yra tokia 
paslaptis, kaip to ruso tvirtinin- 
mas, kad Rusijoje lašinius gami
na fabrikai.

Lyg ir džiaugdamasis Tiškus 
rašo: dabar Lietuvoj “nemoka
mai moko vaikus, kurie dar gau
na stipendijas ir bendrabučius”. 
Tiesa, stipendijas gauna, bet ko
kias? Pirmais metais studento 
stipendija 35 rubliai, o pora ba

VEIKINAME PONIĄ

Eleną Kudabiene, 
lapkričio 5 d. sulaukusių 5 0 metų amžiaus 

sukakties. Prisimindami Jūsų didelį kultūrinį įnašą 

į lietuvių kultūrinį lobynų, nuoširdžiai džiaugiamės 

ir linkime didžios sėkmės bei sveikatos Jūsų darbe.

AUKURIEČIAI

tų kainuoja 40 rublių. Toliau 
kasmet pridedama po 10 rublių. 
Bet nevisi studentai ir tą vargo 
ašarą — stipendiją gauna. 27% 
Lietuvos studentijos stipendijų 
negauna.

Pagal 1970 m. statistiką, Lie
tuvos gyventojų su augštuoju ir 
viduriniu mokslu nuošimtis yra 
pats žemiausias iš visų 15 sovie
tinių respublikų. Kodėl? Lietu
voje norinčių į augštąsias mo
kyklas įstoti yra daug daugiau, 
negu mokyklose yra vietų. Daug 
norinčių studijuoti nepriimama.

Lietuvos augštosiose mokyk
lose nors dėstomoji kalba yra 
lietuvių, bet šalia to veikia at
skiros rusų kalbos grupės, štai 
pvz. Kauno politechnikos insti
tute rusų grupės sudaro 20% 
visų studentų. Tai labai didelis 
nuošimtis lietuviškam mieste 
kaip Kaunas. Ir studentų diser
tacinių darbų gynimas daugiau
sia vyksta rusų kalba. Kažin ką 
Bonoskis pasakytų, jeigu Va
šingtono mokyklose imtų rusiš
kai mokyti ir susidarytų ištisos 
rusų grupės?

Didysis burbulas
Įsibėgėjęs V. Tiškus meta net 

šitokį tvirtinimą: “Absoliuti 
Lietuvos gyventojų dauguma 
yra už tarybinę santvarką ir už 
ją visada pasisakys.”

Čia tai jau pats didžiausias 
burbulas, kokį Tiškus ar jo ran
ka koks nors propagandistas pa
rašė. Tegul iš Lietuvos išvažiuo
ja rusiški tankai, enkavedistai, 
šnipai ir rusų armija, tai sekan
čią dieną iš tos “tarybinės san
tvarkos” teliks tik dulkės, kaip 
tai akivaizdžiai patvirtino Čeko
slovakijos ir Vengrijos pavyz
džiai.

O pabaigoje Tiškus, norėda
mas pridengti vykdomą Lietu
vos rusifikaciją, rašo: “Mano gi
liausiu įsitikinimu, kaimas da
bar žymiai lietuviškesnis, negu 
anais, lietuviškaisiais laikais.”

Bet štai čia pat necenzūruoto 
laiško iš Lietuvos ištrauka: 
“Mes negyvename visai laisvai, 
viskam groja Maskva, nors yra 
vadinama Lietuvos respublika. 
Tai tik žodžiai. Visur pačias ge
riausias vietas turi rusai. Kol
ūkiuose, kaime nė vienas rusas 
nedirba paprastu darbininku. 
Pas mus retoj krautuvėj rasi 
lietuvių pardavėjų, o skaitos 
Lietuva” (“TŽ”, 37 nr.)

Šitoj vietoj, nors ir atkakliau
siems pilypams bonoskiams rei
kia padėti tašką arba šaukti už
simerkus į tuščią erdvę.
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Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus __ ~

Mažumos didžiųjų partijų žaidime
AL. GIMANTAS

APIE POLITIKĄ
Vieną vakarą teko dalyvauti ke

lių jaunųjų intelektualų, priklausan
čių Lietuvių Fronto Bičiuliams, ra
telyje. Artėjančių rinkimų proga iš
sivystė diskusijos. Buvo paliesta ir 
mūsų spauda. Jaunieji išreiškė tam 
tikrą nepasitenkinimą, kad preziden
tinių rinkimų proga Čikagos lietuviš
ki dienraščiai skaitytojams pateikia 
vienpusiškas žinias, akivaizdžiai pa
taikaudami Niksontii ir tuo neatsto
vaudami daugelio jaunesniųjų nuo
monei. Atsiradus progai, jų paklau
siau, kurį lietuvių laikraštį, leidžia
mą laisvajame pasaulyje, jie labiau
sia vertina. Dauguma pasisakė, kad 
Toronte leidžiamus “Tėviškės Žibu
rius” ir “Draugo” kultūrinį priedą. 
Taip pat iŠ jaunųjų pusės buvo prie
kaištų Amerikos Lietuvių Tarybai, 
kad ši pagaliau vieną kartą “susi
giedojo” ir su Maskva. Tas tariama
sis “susigiedojimas” — Maskva pir
moji “pabalsavo” už Niksoną, kaip 
būsimą ateinančių 4 metų preziden
tą, o po to sekė ir ALTos viešas pa
reiškimas, raginąs lietuvius balsuo
ti už Niksoną.

Teko girdėti, kad plati rezoliucija, 
šimtu procentų remianti Niksoną, 
buvo pasiūlyta ir JAV LB tarybos 
suvažiavime Klevelande. Bet ją kiek 
atvėsinęs vienas profesorius, matęs 
šiemetinius Valstybės Departamento 
išleistus Europos žemėlapius, kur 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai jau pri
dėtos labai nemalonios TSR raidės. 
Esą, maždaug iki 1970 m. tų raidžių 
dar nebuvo. Pernykščiame žemėlapy
je buvusi tuščia vieta, gi paskutinia
me tos trys respublikos jau viešai 
žymimos kaip sovietinės. Esą, po to 
Klevelando suvažiavime ir rezoliu
cija, pasisakanti už Niksono rėmimą, 
buvo smarkiai aptrumpinta ir liko 
nebe, tokia entuziastinga.

PERKELIAMAS BALFAS
Tuo metu, kai Klevelande pašė- 

džiavo JAV LB taryba, daugiausia 
laiko skyrusi lituanistiniam švieti
mui, Detroite įvyko BALFo seimas, 
kuriame dalyvavo ir Čikagoje gyve
nantys direktoriai. Iš seimo grįžusio 
BALFo direktoriaus Vyt. Kasniūno 
pranešimu, nutarta BALFo centrą iš 
Niujorko perkelti į Čikagą. Yra gan
dų, kad BALFo centro raštinė galė
sianti įsikurti kartu su ALTa jos 
įstaigoje, o sandėliui vietą duosiąs 
savo plieno įmonėje inž. A. Rudis, 
kurio žmona Marija yra veikli BAL
Fo darbuotoja bei direktorė.

NAUJAS ANSAMBLIS
Lapkričio 12 ir 19 d. d. Čikagos 

Jaunimo Centro didžiojoj salėj pir
mą kartą pasirodys lietuvių skautų 
ansamblis, jungiąs apie 80 vaidinto
jų bei šokėjų ir keliasdešimt choris
tų. Pirmajame pasirodyme ansamb
lis mažiesiems žiūrovams pateiks 
“Pupos pasaką", o antroje dalyje — 
montažą jaunimui bei suaugusiems, 
parašytą mokyt. Ir. Serelienės pagal 
M. K. Čiurlionio "Karalių pasaką”. 
Montažą atliks: vaidintojai, šokėjai, 
dainininkai, o jo gyvąjį paveikslą — 
visų keturių Čikagos lietuvių skau
tų tuntų atstovai. Pagrindinis monta
žo motyvas: kaip nemiršta pasaka, 
taip nemiršta gyvoji Lietuva mūsų 
vaikų ir jaunimo širdyse. Lietuvių 
skautija šiuos metus, kuriuose Įvyko 
IV tautinių šokių šventė bei II jau
nimo kongresas, yra paskelbusi Jau
nimo Metais. Skautijos vadovai pra
šė visus vienetus Jaunimo Metus tin
kamai įprasminti. Sktn. P. Nedo ini
ciatyva Čikagoje Jaunimo Metų pro
ga ir gimė minimas skautų ansamb
lis, kurio pirmojo pasirodymo vi

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
% sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausių baltų miltų, 2 sv. ryžių, 
Vi sv. kvepančių pipirų, 14 sv. lapelių, % sv. geriamo šokolado, 1 dė
žutė kavos (neseafe), 1% sv razinkų, 1% 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- 
vicijos priimtuvų, šaldytuvų ir 1.1.

Balti c Stores Lt d., ęz. juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2, England, Tel. 01 739-8734 

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

RENGIATĖS VESTI?
Jums patiks mano profesinis foto darbas ir žemos 
kainos. Paskambinkite man ir pasiteiraukite.
Robert Soucie, d. i. photography,
29 Mountview Ave, Toronto • Tel. 766-5877

suomenė su įdomumu laukia. An
samblio vyr. meno vadovė yra J. 
Bobinienė, pirmojo pasirodymo rėži- ' 
sierės — Ir. Šerelienė ir J. Miliutai- 
tienė. Chorus ruošia J. Bobinienė, į 
montažą įvedami ir J. Puodžiūno ba
leto studijos šokėjai. Administruoja 
sktn. R. Račiūnas, dekoracijas tvar
ko A. Dapkus, garsų efektai — F. 
Daukaus, grimas — G. Talandienės.

KONSULO MIRTIES METINĖS
Spalio 29 d. su deramomis iškil

mėmis paminėtos ilgamečio Lietuvos 
gen. konsulo Čikagoje dr. I*. Dauž- 
vardžio mirties metinės (mirė 1971. 
IX. 2G). Iš ryto Šv. Kryžiaus bažny
čioje, giedant “Dainavos” ansambliui 
ir sol. J. Varneliui, vysk. V. Brizgys, 
kun, A. Zakarauskas ir kun. V. Mi- 
kolaitis koncelebravo Mišias, o pa
mokslą pasakė “Draugo" administra
torius kun. P. Cinikas. Po Mišių šv. 
Kazimiero kapinėse vysk. V. Brizgys 
pašventino meniškai skulpt. R. Mo- 
zoliausko sukurtą paminklą, mūsų ir 
ateinančioms kartoms žymėsiantį Lie
tuvos gen. konsulo a. a. dr. P. Dau- 
žvardžio kapą. Popietėje Jaunimo 
centro didžiojoje salėje įvyko aka
demija. Jos metu pagrindine kalbą 
pasakė Lietuvos gen. konsulas Niu
jorke A. Simutis, pristatytas AL
Tos pirm. dr. K. Bobelio. Meninėje 
dalyje dainavo A. Stephens vadovau
jamas “Aidučių” ansamblis, grojo 
violončelistas P. Armonas, o visą 
programą didingai užbaigė Čikagos 
Lietuvių Operos primadona sol. D. 
Stankaitytė. Visiems meninės prog
ramos dalyviams akompanavo muz. 
A. Vasaitis. Tiek bažnyčioje, kapi
nėse, tiek ir akademijoje dalyvavo 
daug žmonių, pagerbusių didįjį Lie
tuvos švyturį, kuris, gyvas būdamas, 
priešų neturėjo ir buvo visų labai 
gerbiamas už begalinį rūpestį švie
sesne Lietuvos ateitimi, už geležinį 
pareigingumą ir šilumą kiekvienam 
lietuviui. Akademijos rengėjų vardu 
Čikagos ALTos pirm. M. Pranevičius 
įteikė velionies žmonai, dabartinei 
Lietuvos gen. konsule! Čikagoje J. 
Daužvardienei simboline auką pa
minklui.

DIDELĖ NELAIMĖ
Spalio 30 d. Čikagoje, susidūrus 

dviem į vidnrmiestį skubantiem prie
miesčių traukiniam, žuvo 44 žmonės 
ir apie 300 buvo sunkiau ar lengviau 
sužeista. Spaudoje paskelbtuose są
rašuose lietuviškų pavardžių nesima
to, nors nelaimė įvyko netoli Bridge- 
porto, kur savo laiku buvo pati di
džiausia lietuvių kolonija Čikagoje. 
I nelaimės vietą nuskubėjęs Čikagos 
burmistras R. Daley, kuris gyvena 
taip pat Bridgeporte, ten išbuvo net 
kelias valandas, kol iš geležies laužo 
buvo ištrauktas paskutinis lavonas. 
Vien dienraščiui “Sun-Times’* nelai
mę aprašinėjo 18 specialių reporte
rių, o nuotraukas darė eilė fotogra
fų.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau- 
|g valonth vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugofa nuo noiva-» 
rūmų, nuo puvimo bakterijų bei |ai 
lunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi tavyje reikalingos Česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus iimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami |o gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jaustos 
geriau, stipriau Ir mažiau slogų tu
rėsi Slot česnako kapsulės notur 
nei kvapo, nei skonio.

Antrojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso stovykloje uždegama ugnis. Aukuras, pastatytas iš akmenų, atneštų 
keturiolikos šalių lietuvių jaunimo, simbolizuoja visų tautinę vienybę Nuotr. A. D.

Už geležinės Kento uždangos II
Ką svarstė jaunimo 

Religinis atsinaujinimas 
“Religinio auklėjimo mažai 

yra (!)”. Vienas būrelis net sura
šė šešis gero religinio auklėji
mo reikalavimus: 1. užsispyru- 
sios mamos (pirmoje eilėje), 2. 
geresnio mokymo universitete, 
3. gerų kunigų, 4. Bažnyčios 
mokymo, 5. žmonių dalyvavimo 
bažnyčios veikloje, 6. Evangeli
jos skaitymų. Pastebėta: "Jei 
tėvai netiki i Dievą, tai nėra re
liginio auklėjimo, nors pavyz
dingas jų elgesys negarantuoja 
gilaus tikėjimo vaikuose,” Ki
toje grupėje iškilo mintis, kad 
“nė vienas žmogus negali gy
venti be tikėjimo, nors tas ti
kėjimas gali būti gilus ar ne.” 
Būrelis suprato pilną tikėjimą 
tokį, “kuris Įgyvendina Dievo 
žodį kasdieniniame gyvenime.” 
Pastaba apie katalikiškumą: 
“Randame, kad dabar jaunimas 
nelabai domisi katalikiškumu, 
nes jis prie jo nepriėjo. Dabarti
niai kunigai, vienuoliai ir vie
nuolės dažnai neatlieka savo 
pareigų, nes jie daugiau laiko 
praleidžia ūkiniams reikalams, 
negu perduodami religijos tie
sas ir diskutuodami su netikin
čiais apie dvasinius reikalus.” 
Aišku, yra išimčių, bet verta į 
tai atkreipti dėmesį. Kituose iš
kilo tokia mintis: “Be jaunimo 
nebeliko parapijų. Parapijos — 
religinės ir lietuviškos — yra 
bendra vieta lietuviams susitik
ti. Gal reiktų sujunti silpnesnes 
parapijas. Administraciniu ir li
turginiu požiūriu lietuvių para
pija atsilikus. Trūkstą kunigų. 
Kodėl? Lietuviai pergerai gyve
na materiališkai, universitetuo
se vyrauja ateistinė pasaulėžiū
ra, trūksta gerų lietuviškų kuni
gų pavyzdžių. Reikia lietuvių 
parapijoms centralizuotis.”

Švietimo reikalai
Iš švietimo temos diskusijų 

viena svarbiausių pastabų buvo 
ta, kad lietuvių’ mokykla turi 
būti ne tik mokslinio, bet ir kul
tūrinio ugdymo centras. Didelis 
informacijų bei leidinių trūku
mas buvo pastebėtas ypač Pie
tų Amerikoje ir Australijoje. 
Du konkretūs pasiūlymai: “Dai
navoje rengiami vienos savaitės 
kursai mokytojams kiekvieną 
vasarą. Reikėtų sudaryti sąly
gas, kad keletas jaunuolių iš 
kiekvieno krašto galėtų nuvykti 
į šituos kursus. Taip pat, kad 
mokytojai lituanistinėse mokyk
lose geriau galėtų atlikti savo 
darbą, turėtų lankyti pedagogi
nius kursus vakarais, pvz. uni
versitetuose (kur galima), nes 
taip jie galėtų pritaikyti mo
dernius metodus lietuvių kal
bos dėstyme.”

IMS MM irKmI

Po koncerto gaivinasi “Grandinėlės" šokėjos Hamburge, V. Vokietijoj. Iš kairės: Nijolė Mainelytė, Diana Stri- 
maitytė, Rūta Giedraitytė Nuotr. J. Garlos

NH

kongreso atstovai Kento 
K. ŠEŠTOKAS

Atstovų suvažiavimas
Štai, mieli skaitytojai, kokie 

dalykai buvo diskutuojami. Stu
dijų dienos baigėsi penktadie
nio vakarą po trijų pilnų dienų. 
Temų nagrinėjimams pasibai
gus, šeštadienis buvo skirtas vi
suotiniam atstovų suvažiavimui. 
Techniškai pradėjome suvažia
vimą penktadienį bendru susi
rinkimu ir reguliamino priėmi
mu. Visas kitas darbas buvo at
liktas šeštadienį. Tie, kurie yra 
dalyvavę suvažiavimuose arba 
kokių nors atstovų posėdžiuose, 
žino kokio ilgio ta diena buvo.

Suvažiavimą surengė , patys 
atstovai. Tiesa, studijų ‘dienų 
rengėjai sudarė sąlygas ir davė 
pagrindinę mintį, bet patys at
stovai išsirinko iš savo tarpo 
prezidiumą. Atstovus į prezidiu
mą rinko pagal gyvenamo kraš
to lietuvių skaičių bei sąlygas. 
Šio organo nariai pasiskirstė 
pareigomis ir sudarė 4 komisi
jas: konkrečių tikslų, pokongre- 
sinio susiorganizavimo, rezoliu
cijų ir mandatų. Kiekvienai ko
misijai vadovavo vienas arba du 
asmenys iš prezidiumo. Pačią 
komisiją sudarė penki arba šeši 
asmenys, kurie buvo arba komi
sijos vadovu parinkti, arba kitų 
asmenų pasiūlyti, arba patys pa
sisiūlę. Narių ir talentų netrūko. 
Užsienio atstovai labai aktyviai 
įsijungė į šias komisijas ir ne
pasidavė vietiniams atstovams 
nei idėjoms, nei įdėtu darbu.

Kodėl jaunimo sąjunga?
Komisijų pastangas galima 

matyti nutarimuose, kurie buvo, 
išspausdinti š. m. “TŽ” 36 nr. 
Nevisi pasiūlymai suvažiavimo 
buvo priimti. Tie nutarimai, ku
riuos skaitėte, yra demokrati
niu atstovų balsavimu priimti. 
Atrodo, kad pagrindinis rūpes
tis kyla ne dėl konkrečios po- 
kongresinės veiklos, ne dėl rezo
liucijų, bet dėl jaunimo sąjun
gos, kuri buvo įsteigta, tarp ki
tų dalykų, tiems nutarimams 
vykdyti. Negalima sakyti, kad 
jaunimo persiorganizavimas ar
ba (kiti sakytų) susiorganizavi- 
mas yra nauja, Kente gimusi 
idėja. Susiorganizavimo klausi
mas buvo iškilęs prieš kongresą. 
Faktas yra, kad reikėjo ką nors 
daryti, nes nieko nebuvo daro
ma. Kam iš viso buvo rengiamas 
šis kongresas? Kam ta šauni 
šimtatūkstantinė suma buvo su
rinkta? Ar tik didelei parodai? 
Nemanau, kad PLB jos siekė. 
Manau, kad PLB centro valdy
ba ir lietuvių visuomenė tuo at
veju būtų ne tik nusiminusi, bet 
ir truputį nepatenkinta.

universiteto auditorijose?
Planai ir kliūtys

Susiorganizavimo klausimas 
buvo toks realus, kad net atski
ra komisija buvo sudaryta jam 
paruošti planą. Suvažiavimas 
nagrinėjo naujos sąjungos klau
simą ir rado, kad ji reikalinga. 
Bet, kaip kūdikis negimsta be 
skausmo, taip ir jauna sąjun
ga susidūrė su keliomis kliūti
mis. Lengva įsteigti naują orga
nizaciją, bet turi būti kas joje 
dirba. Tokiam darbui surasti 
tinkamus ir norinčius asmenis 
nelengva, ypač kai atstovai ruo
šiasi grįžti į keturis pasaulio 
kontinentus už poros savaičių. 
Visdėlto tokie žmonės buvo su
rasti. Kanados miške įvyko pre
zidiumo posėdis, kuris nutarė 
c. valdybą sudaryti P. Amerikoj.

1975 m. turėtų įvykti sekantis 
jaunimo kongresas Brazilijoje. 
Taigi, ideali vieta centro valdy
bai pradėti savo veiklą buvo 
Brazilija ir aplamai Pietų Ame
rika. Tačiau ir šitam pasiūlymui 
reikėjo atstovų patvirtinimo, 
šiuo metu vyksta balsavimas 
paštu, koordinuojamas kongre
so rengėjų komiteto Čikagoje.

PLB ir jaunimas
Yra aišku, kad tauta neišliks 

be savo jaunosios kartos, nesvar
bu kokia ji galinga būtų dabar, 
nesvarbu kiek ji pinigų savo ki
šenėje turėtų. Lietuvių jauni
mas mato reikalą organizuotis.

Jaunimas, o ypač atstovai, pri
pažįsta, kad be PLB kongreso 
nebūtų buvę. PLB, atrodo, pri
pažįsta, kad jaunimas lietuvių 
tautos išlaikymui išeivijoje yra 
gal net ir svarbiausia viltis. Jei
gu jaunimui šis klausimas ne
rūpės, rezultatas aiškus.

Kaikurie mano, kad sąjunga 
nori savais keliais eiti, nesirū
pindama lietuvybės išlaikymu. 
Bet ką tai duotų? Ar mes mate
rialiai pažengtume? Ar mes pa- 
sidarytumėm geresniais lietu
viais? Jeigu jaunimui iš tikrųjų 
nerūpėtų išsilaikymo klausimas, 
jokios organizacijos nesteigtų. 
Didžiausias nuostolis Bendruo
menei būtų visiškas jaunimo pa
sitraukimas iš lietuvių tarpo. 
Steigdami naują sąjungą, mes 
nesitraukiame, bet jieškome 
priemonių lietuviškon veiklon 
įsijungti.

Tokios buvo jaunimo kongre
so studijų dienos. Gal kas nors 
norės ką pridėti prie to, ką aš 
jau pasakiau. Aišku, buvo keli 
lengvesni ir rimtesni momentai, 
apie kuriuos aš galbūt ir neži
nau. žinau tik, kad per tas ke
turias dienas buvo tiek minčių 
ir idėjų pasikeitimo bei pasida
linimo,’kad dar ilgai galėsime 
kalbėti ir jomis naudotis

Amerikiniais rinkim in iais 
metais lietuviai, kaip ir eilė kitų 
mažesnių tautybių Jungtinėse 
Valstybėse, yra beveik apsvaigę 
abiejų didžiųjų politinių partijų 
rodomu dėmesiu mažumoms. 
Demokratams mažiau, respubli
konams lyg ir daugiau staiga pa
rūpo atskirų tautybių visokerio
pi reikalai, problemos ir aspi
racijos. Žinoma, naivu būtų nie
ko neveikti ar nepasinaudoti iš
tiesta ranka ir tomis visomis ta
riamomis (gal tikromis?) simpa
tijomis. Kad visa tai tėra deko
racija ir paviršutinis blizgesys, 
parodys porinkiminė akcija ir 
elgesys. Panašiai buvo praeity, 
vargu ar lauktina čia pasikeiti
mų ir ateities įvykių raidoje.

Prie JAV partijų centrų yra 
sudaryti įvairūs tautiniai komi
tetai ir koordinaciniai centrai 
derinti bendrajai veiklai mažu
mų tarpe. Savaime suprantama, 
kad šis reiškinys turėtų būti tei
giamai vertinamas, nes duoda 
puikią progą iškilti atskiriems 
asmenims, o vienu kitu atveju 
pasiseka gauti ir mažiau ar dau
giau reikšmingą vietą tuo metu 
valdančios administracijos įstai
gose. Labai pravartu turėti sa
vosios tautybės pareigūną tokia
me ar kitokiame poste, bet ir vėl 
nederėtų užmiršti, kad toks pir
moje eilėje nesėdi ten kaip bet- 
kurios mažumos atstovas, bet. 
kaip partijai nusipelnęs indivi
das, kaip amerikietis, atstovau
jąs amerikiniams interesams. 
Kad tie interesai nebūtinai su
tampa, vis dažniau įsitikiname. 
Tai rodo gana dažni dabarties 
reiškiniai užsienio politikos ba
ruose. Gal pats ryškiausias atve
jis — tai visos tos naujos sutar
tys su sovietais: kultūrinio 
bendravimo, konsularinė, pre
kybos ir pramonės, karinio ap
siribojimo ir t. t. Visa tai vyks
ta sovietams palankiausia link
me. Juk Vašingtonas davė jau 
daug iškilmingų ir mažiau iškil
mingų pažadų, patikinimų ir su
pratimo pareiškimų lietuviams

MILŽINIŠKA KULTŪRINĖ LATVIŲ
LOTERIJA!

Pirkdami jos bilietus, padėsite ir lietuvių 
kultūriniams projektams

333 BILIETAI LAIMĖS $333 33-33
$52,909.92 
laimėjimams

Sekantis traukimas — 
gruodžio 21

I $3,333.33 bilieto . $333.33 pardavėjui
II $ 333.33 bilieto ... $ 33.33

pardavctui
III $ 33.33 bilieto $ 3.33 nzi rrin vn u ■ i

Šią atkarpą aiškiai užpildykite ir grąžinkite:

333 Lottery, 16 Queen St. N., Hamilton 13, Ont. i 
arba P.O. Box 6280, Sta. F, Hamilton, Ont.

I Pridedu čekį □ arba perlaidą □ $................. į
už .................... bilietus po $1.50
už .................... knygeles po $13.50
Galite užsakyti bilietus pardavimui ir sumokėti | 

j vėliau.
( □ Prašau atsiųsti man ................ knygučių po

10 bilietų. Už kiekvieną parduotą bilietą sumo
kėsiu jums po $1.50 arba $13.50 už dešim- | 
ties bilietų knygutę. Visus neparduotus bilie- | 
tus grąžinsiu. ..j

□ Organizacijoms
i Prašau atsiųsti mums ................ knygučių po

10 bilietų. ’Už kiekvieną parduotą knygutę 
grąžinsime po $12.00. Visus neparduotus | 
bilietus grąžinsime. j

j Organizacijos pavadinimas..................................... j
Vardas ir pavardė .................................................. •

j Adresas .............................................................. ■’....

tip-topMEATS
* DELICATESSEN

Mūsų klientams vakarinėje metropolinio Toronto dalyje 
(Cooksville) mums yra malonu pranešti, kad

ATIDAROMA
PENKTOJI MŪSŲ KRAUTUVĖ!
Natūraliai paruoštos pir
mos rūšies mėsos (kana- 
dietiški ir europietiški 
pjaustiniai) 
Užkandžiai vaišių sta
lams, mėsos šaldytuvams 
Importuoti skanėstai iš 
viso pasaulio

— Importuota
TURIME DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS, KURIUOS 
GALITE JTEIKTI SAVO DRAUGAMS. 
JŲ KAINOS: $5.00 ir $10. GAUNAMI:

HURON SQUARE SHOPPING CENTRE
2500 Hurontario St. 
Tel. 270-4206. 

bei kitiems aneksuotų kraštų 
atstovams, o flirtas su Maskva 
kiekvieną dieną gilėja ir platė
ja. Tėra tik klausimas: kieno 
sąskaiton? Mūsų plačioji visuo
menė maitinama ir raminama 
vis pasikartojančiais amerikinių 
įstaigų patikinimais, kad niekas 
nėra pasikeitę, viskas ramu, 
gražu ir planingai vykdoma ne
pripažinimo politika. Įdomu, 
kad tikinčių tais pažadais turi
me net ir vadovaujančiųjų pa
reigūnų ir jų institucijų’ tarpe!

Sprendžiant iš amerikinių 
įstaigų metodų, naudojamų lie
tuviams apraminti, atrodo, kad 
mes laikomi labai jau naiviais, 
nesubrendusiais ir galvoti nepa
jėgiančiais piliečiais. Tie plačių 
šypsenų ir keistų minčių sklei
dėjai (jei kam geriau patinka — 
politikai ar tik politikieriai) be 
jokio respekto įrodinėja neįtiki
mus dalykus. Prisiminkime tik 
Kalifornijoje paskelbtą aiškini
mą apie JAV konsulo Leningra
de lankymąsi Lietuvoje. Tai tie
siog klasiškas pavyzdys, kai, so
dietiškai tariant, yra “jieškoma 
kvailesnių už save". Dar blo
giau, kai mūsų pačių dalis ta 
visą neskanią mišrainę “perka”’ 
ir galvoja, kad tai beveik delika
teso esama. Palaimintas naivu
mas, bet kur jis mus nuves, tai 
jau visai kitas klausimas. Gal 
porinkiminiai metai pajėgs grą
žinti realybės pasaulin. Gal.

• Kaip praneša “Sovietskaja 
Litva”, spalio 6 d., švenčiant 
Sovietų Sąjungos penkiasde
šimtmeti, po Lietuvą važinėjo 
daugybė propagandistų. Paskai
tų temos daugiausia buvo mark- 
sizmas-leninizmas, Lenino na
cionalinė politika, sovietinis pat
riotizmas ir pan. Konkrečiai mi
nimos tokios paskaitų temos: 
“Lietuva tarp broliškų tautų”, 
“Mūsų šalis — SSSR”, “Mes vi
si draugai didžiojoje Tėvynėje” 
ir pan. Lietuvos ar lietuvių tau
tos klausimu nebuvo nė vienos 
temos. E.

Ontario prov. loterijos 
leidimo nr. 120204

Didysis traukimas — 
kovo 21

I $33,333.33 bilieto $3,333.33
pardavėjui

II $ 3,333.33 bilieto $ 333.33
pardavėjui

III $ 333.33 bilieto $ 33.33
nn r.inuriliii

Parda
vęs 9 
bilietus 
gaus 
vieną 
nemo
kamai, 
be to, 
parda
vėjo 
10% 
premiją, 
jeigu 
jo par
duotas 
bilietas 
laimės.

• Didžiausias šaltų mėsų 
pasirinkimas

• Kasdien šviežia duona, 
Balkutės, pyragaičiai

• Skanūs užkandžiai prie 
greito aptarnavimo 
bufeto

kosmetika —

(truputį j pietus nuo 5 ir 10 
kelio sankryžos).

KRAUTUVĖS KITOSE VIETOVĖSE:
Fairview Mall — 491-9451 Yorkdale Plaza — 787-1733 

1727 BLOOR ST. W. — 766-4982
ZIGGY'S at SHERWAY GARDENS
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VADOVŲ PASITARIMAS
Spalio 19 d. Vilniaus filharmonijos 

salėje posėdžiavo augštųjų mokyklų 
bei jų fakultetų vadovai, partinių ir 
komjaunimo organizacijų sekreto
riai, švietimo pareigūnai. Darbotvar
kėje buvo maskvinės kompartijos 
XXIV suvažiavimo nutarimų bei vė
lesnių potvarkių įgyvendinimas. 
Sprendžiant iŠ “Tiesos” 248 nr. pa
skelbto posėdžių aprašymo, pagrin
dinis dėmesys buvo skiriamas jauni
mo ideologiniam auklėjimui. Vilniš
kio komjaunimo centrinio komiteto 
I sekr. V. Morkūnas pvz. pareiškė: 
Aukštųjų mokyklų komjaunimo or
ganizacijos nemaža padirbėjo, ugdy
damos studentų klasinį sąmoningu
mą. Jos daug dėmesio skiria, kad 
jaunimas gerai įsisavintų specialybės 
dalykus ir visuomenės mokslus, kad 
komjaunuoliai aktyviai dalyvautų vi
suomeninėje veikloje. Kartu tenka 
pastebėti, jog kai kurių aukštųjų mo
kyklų komjaunimo organizacijos ne
pakankamai rūpinasi, kad įvairūs ma
siniai renginiai turėtų idėjinį krūvį. 
Dėl to kai kurie šių renginių dar 
nepadeda mokyti studentų dialektiš
kai mąstyti, politiškai teisingai ver
tinti įvairius visuomenės reiškinius, 
praktiškai taikyti visuomenės moks
lų žinias ..Kalbėdamas apie Šiau
lių pedagoginio instituto komjauni
mo komitetą, V. Morkūnas konstata
vo: "Institute skurdus komjaunimo 
darbo formų ir metodų arsenalas. 
Panašių trūkumų yra ir kai kurių 
kitų aukštųjų mokyklų komjaunimo 
organizacijų veikloje ...” Posėdžių 
aprašyme minimas ir “švietimo ini- 
nisterio” M. Gedvilo tartas žodis: 
“Drg, Gedvilas kalbėjo, kad buržua
ziniai nacionalistai užsienyje bando 
sumenkinti mūsų pasiekimus liau
dies švietimo srityje, skleidžia įvai
rius šmeižtus ir prasimanymus. 
Jiems reikia duoti deramą atkirtį. 
Dar klasėje, auditorijoje reikia ug
dyti jaunimo klasinį sąmoningumą, 
nepakantumą buržuazinei ideologijai. 
Mokytojų ir aukštųjų mokyklų dėsty
tojų čia laukia dar didelis darbas.. 
Vilniaus partinio komiteto II sekr. 
V. Kojala džiaugėsi, kad miesto augš- 
tosiose mokyklose mokosi daugiau 
kaip 30.000 studentų, kurių 12.000 
yra komjaunuoliai. Taigi, komjau
nuoliai sudaro truputį daugiau kaip 
trečdalį visų Vilniaus studentų. Tiks
laus dėstytojų skaičiaus V. Kojala 
nepaskelbė, suminėdamas tik apie 
100 mokslų daktarų bei profesorių, 
700 mokslų kandidatų ir prasitar
damas, kad dėstytojų eilėse yra apie
I. 000 partijos narių.

PARODA TALINE
Prieš dvejus metus Vilniaus Vin

gio parke surengta baltiečių me
džioklės trofėjų I paroda susilaukė 
tokio medžiotojų bei lankytojų dė
mesio, kad šias parodas buvo nutar
ta rengti kas antri metai Pabaltijo 
kraštų sostinėse, šį rudenį medžiok
lės trofėjų II parodą surengė estai 
Taline. Parodą jos rodlnių ir gau
tų medalių skaičiumi dominavo estai 
medžiotojai. Ypatingo dėmesio susi
laukė E. Kusiko nušauto briedžio ir
J. Antono — stirnino ragai. Lietu
viai medžiotojai, surinkę apie 30 
aukso medalių, maždaug tiek pat 
sidabro ir bronzos, pralenkė latvius. 
Didžiausias lietuvių laimikis, jau Bu
dapešto parodoje gavęs pagrindinį 
prizą, buvo rokiškiečio P. Pajarsko 
nušauto šerno iltys. Sekanti medžiok
lės trofėjų paroda bus surengta Ry
goje.

ŠEŠI ŠIMTAI PORTRETŲ
“Tiesoj” spalio 13 d. pranešama: 

“Lietuvos TSR Aukštojo ir specialio
jo vidurinio mokslo ir Kultūros mi
nisterijos kolegijos, dalyvaujant Vals
tybinio dailės instituto profesoriams 
ir dėstytojams, jungtiniame posėdy
je apsvarstė, kaip ruošiami tapybos, 
grafikos ir skulptūros specialistai. 
Kolegijos pažymėjo, kad pastaraisiais 
metais institutas paruošė nemaža

LONDON, ONT.
PALAIDOTAS A. MAČYS, seniau

sias Londono lietuvis, sulaukęs 86 
metų. Andrius M. gimė 1886 m. 
gruodžio 17 d. Balčiūnų k., Paeže
rių v., Vilkaviškio apskr. Gimnazi
joje buvo vienas iš gabiųjų mokinių 
ir labai geras organizatorius: jis 
burdavo moksleivius j lietuviškus 
ratelius, organizuodavo sceninius pa
sirodymus ir pats juose vaidindavo. 
1907 m. jis baigė Marijampolės gim
naziją ir išvyko į Maskvą studijuoti 
teisės. Po penkerių metų grįžo į 
Vilnių ir buvo priimtas į Lietuvių 
Mokslo Draugiją. 1917 m. pakvies
tas į Lietuvių konferenciją Vilniu
je. Lietuvai pasiskelbus nepriklauso

ARKA-London
776 DUNDAS St. E., t i jrn 
LONDON, ONTARIO I CL 430-UoZU
• DOVANOS • KNYGOS • ĮVAIRIOS PREKĖS
• "ASTRO" KELIONIŲ BIURO AGENTAS
• SIUNTINIAI Į RYTŲ EUROPĄ
-------------------------- SPECIALUS PRANEŠIMAS: --------------------------
Mes siunčiome dovanų siuntinius į Lietuvą —
10 skarelių (31"x 31" dydžio) tik už .................................... $75.75

(j tą kainą įeina muitas, skarelės, oro paštas)
5 mažos <31"x31") ir 5 didelės (36"x36") skarelės tik už $86.75

(įeina visi mokesčiai, skarelės, oro paštas)

kvalifikuotų tapytojų, grafikų, skulp
torių, kurie yra sukūrę idėjiniu po
žiūriu vertingų vaizduojamojo meno 
kūrinių, pagrįstų socialistinio realiz
mo principu, pasižyminčių aktualia 
tematika ir ryškiu pilietiškumu. Kar
tu buvo aptarti ir trūkumai, ruo
šiant šių sričių specialistus. Dar ne
pakankamai dėmesio skiriama stu
dentų tematiniams darbams, kompo
zicijos mokymui, nepilnutinai pa
naudojamos socialistinio realizmo kū
rybinio metodo galimybės. Atkreip
tas dėmesys į profesūros vaidmenį, 
auklėjant busimąjį dailininką, for
muojant jo pasaulėžiūrą ...” Tame 
pačiame "Tiesos” nr. įdėtas kitas 
pranešimas, kad Vilniaus dailės insti
tuto studentai praėjusią vasarą su
sipažino su Maskvai tarnavusiais lie
tuviais revoliucininkais, aplankė jų 
veiklos vietoves ir sukūrė net 600 
portretų, kurie bus išstatyti studen
tų darbų parodoje, ši studentų duok
lė kompartijai turbūt turi tikslą atsi
lyginti už nepakankamą dėmesį te
matiniams darbams ir socialistiniam 
realizmui.

MIRĖ V. GIRDZIJAUSKAS
Vilniuje spalio 24 d. mirė prof, 

dr. Vytautas Girdzijauskas, sulaukęs 
68 metų amžiaus. Velionis kilme bu
vo raseiniškis, baigęs Raseinių gim
naziją ir Kauno universiteto medici
nos fakultetą. Nuo 1930 m. dirbo 
universiteto mikrobiologijos kated
roje pradžioj laborantu, vėliau asis
tentu. Profesoriaus vardas jam buvo 
suteiktas pirmosios sovietinės okupa
cijos metais, kai kompartija jį pa
skyrė Kauno universiteto mikrobiolo
gijos ir higienos katedros vedėju, 
okupuotos Lietuvos sveikatos apsau
gos liaudies komisaru. Vokiečių oku
pacijos metus praleido Sovietų Są
jungoje, dirbdamas pedagoginį ir po
litinį darbą. Pokaryje buvo Vilniaus 
universiteto mikrobiologijos kated
ros vedėju, eksperimentinės medici
nos instituto direktoriumi, Mokslų 
Akademijos chemijos, biologijos sky
riaus sekretoriumi ir kompartijos 
veikėju.

PAKRUOJO DOLOMITAI
“Tiesa” 228 nr. paskelbė Leono 

Braziulio rašinį apie lietuviško dolo
mito kasyklas Pakruojo rajono Pet
rašiūnų, Klovainių ir Linksmučių 
vietovėse. Petrašiūnuose dolomito 
klodo storis kaikuriose vietose siekia 
7 metrus ir yra padengtas 1-2,5 met
ro priemolio apnašu, kurį tenka pa
šalinti buldozeriais ir ekskavatoriais. 
Tada gręžiamos skylės dolomito klo
de, į jas dedamas dinamitas. Vienu 
sprogdinimu paprastai sutrupinama 
apie 7.000 kubinių metrų uolienos. 
Per pastarąjį dešimtmetį čia jau iš
kasta apie 5 milijonus kubinių met
rų dolomito. Jis panaudotas kalkių, 
betono, apdailos plokščių gamybai ir 
kelių tiesimui. Problemą sudaro iš 
po dolomito sluogsnio prasiveržiantis 
vanduo, kurio per parą tenka iš
siurbti 1.500 kubinių metrų. Petra
šiūnų dolomito kasyklose išrausta 
dauba savo dydžiu jau prilygsta 
Talšos ežerui prie Šiaulių. L. Bra
ziulis prisipažįsta, kad dolomito at
sargos prie Petrašiūnų pamažu sen
ka, bet jų dar užteks dvidešimčiai 
metų. Geologijos instituto tyrimų 
duomenimis, lietuviškasis dolomitas 
yra atsparesnis šalčiui ir gniuždymui 
už estiškąjį.

RESTAURUOJA VIENUOLYNĄ
Domininkonų senasis vienuolynas 

Raseiniuose, apgriautas praūžiančios 
karo bangos, jau pradedamas restau
ruoti. šiame pastate įsikurs Raseinių 
rajono knygų saugykla. Spaudoje pa
brėžiama, kad su vienuolyno pastato 
atstatymu bus pašalinti paskutiniai 
karo pėdsakai Raseiniuose. Dešinėje 
vienuolyno pusėje dabar jau yra 
technikos mokykla, lomoje — gais
rinės pastatai ir daugiaaugščiai na
mai. čia taipgi statomi pašto rūmai 
bei kiti administraciniai pastatai.

V. Kst.

ma, jis dirbo advokatūroje ir organi
zavo įvairiose vietose savivaldybes. 
Po to jis buvo pakviestas teisėjo par
eigoms, kuriose išbuvo net 25 metus. 
Ilgiausiai dirbo savo pamėgtuose Ra
seiniuose. 1944 m. pasitraukė Austri- 
jon, o 1948 m. su šeima atvyko Ka- 
nadon. Paskutinius pusketvirtų metų 
buvo iš dalies paralyžuotas ir pralei
do šv. Marijos ligoninėje, kurioje ir 
mirė. Londono lietuviai giliai užjau
čia velionies žmoną Grasildą, davu
sią didelio ir nuoširdaus darbo įna
šą į šios apylinkės gyvenimą, taip 
pat — sūnų Joną su žmona, brolius 
JAV, seserį Lietuvoje bei kitus arti
muosius Londone ir kitur. Paskuti-

S HAMILTON™
LIETUVOS IR KANADOS buvęs 

šachmatų meisteris P. Vaitonis lap
kričio mėn. 18 d. A V parapijos sa
lėje duos simultaną, šachmatų mėgė
jai. norintieji išmėginti jėgas su 
meisteriu, prašomi atsinešti savo len
tas. Simultano pradžia 3 v. p. p.

GARSIOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖ “Grandinėlė” atvyksta į 
Hamiltoną lapkričio 19 d. ir 3 v. p. 
p. Mohawk College auditorijoje duos 
didingą koncertą, kuriuo visuomenė 
yra labai susidomėjusi. Bilietų užsa
kymai plaukia iš tolimų vietovių. 
Laukiama svečių net iš Ročesterio, 
Buffalo ir kitur. Rengėjai stengiasi, 
kad šis koncertas praeitų su gražiu 
pasisekimu.

“Grandinėlė” 20 metų laikotarpyje 
išaugo į savitą sceninį vienetą, kuris 
siekdamas lietuviškos choreografijos 
sceniniam vaizdui išryškinti jau nuo 
1960 m. atlieka pilnas šokių progra- 
mas-spektaklius. šie spektakliai ne 
tik apima paskirus stilizuotus mūsų 
šokius, bet ir scenine šokio forma 
atskleidžia lietuviškos buities, papro
čių, sodžiaus žmonių gyveninio dalį. 
Visas spektaklis yra palydimas gru
pės sceninės šokių kapelos.

"Grandinėlė” savo rėmėjų dėka su 
šokių spektakliais aplankė po kelis 
kartus eilę didžiųjų JAV ir Kanados 
miestų. 1970 m. grupė turėjo kon
certinę kelionę P. Amerikoje, kur 
pirmą kartą lietuviškų šokių spek
takliai buvo atlikti Kolumbijos ir Ve- 
necuelos miestų teatrų salėse. Pra
ėjusią vasarą “Grandinėlė” lankėsi 
Europoje, su dideliu pasisekimu kon
certavo Britanijoje ir Vokietijoje. 
Pasirodymus filmavo televizijos sto
tys, gražiai įvertino tų kraštų didie
ji laikraščiai. Po vizito pas popiežių 
Paulių VI “Grandinėlės” spalvota 
nuotrauka buvo paskleista UPI žinių 
agentūros po visą pasaulį ir tilpo 
įvairių kraštų spaudoje. Todėl būki
me dėkingi tam jaunimui, kuris Lie
tuvos vardą garsina kitataučių tarpe. 
Reikšdami dėkingumą “Grandinė
lei”, visi dalyvaukime lapkričio 19 
d. koncerte. Bilietus galima įsigyti 
sekmadieniais po pamaldų parapijos 
salėje arba pas platintojus. Jų taip 
pat bus galima gauti ir prie įėjimo 
lapkričio 19 d. nuo 1 v. p. p.

LIETUVOS KARIUOMENĖS AT- 
STEIGIMO ir Ramovės Hamiltono 
skyriaus dešimtmečio minėjimas yra 
rengiamas Hamiltono ramovėnų lap
kričio 25 d. Jaunimo Centre. Meni
nę programą atliks AV parapijos 
choras, vadovaujamas A. Paulionio, 
St. Catharines tautinių šokių grupė 
su vadove N. Gverzdyte, deklamato
rius Labuckas ir jaunoji dainininkė 
A. Pakalniškytė. K. B.

SPAUDOS KIOSKE lapkričio 12, 
sekmadienį po visų pamaldų, parapi
jos salėje bus galima įsigyti lietuviš
kų knygų ir plokštelių.

CHORAS “AIDAS’” vad. sol. V. 
Verikaičio, ruošiasi išleisti plokšte
lę. Pirmas plokštelės įdainavimas — 
lapkričio 18 d. Toronte. Choro va
dovas prašo visas choristes lankyti 
repeticijas — kas sekmadienį po 10 
v. pamaldų. Choras į Torontą išvyks 
autobusu 8.30 v. r. nuo Jaunimo 
Centro. Plokštelės išleidimą finan
suoja tėvų komitetas ir pavieniai tė
vai (J. Dervaitis). Norį prisidėti prie 
plokštelės išleidimo aukomis prašo
mi jas įteikti tėvų komitetui. Paau
koję $25 plokštelę gaus nemokamai. 
Jos išleidimui jau paaukojo $25 Pr. 
Gudinskas. J. P.

“ŠIRVINTOS” TUNTO vyr. skau
čių sueigoj spalio 29 d. įžodį davė: 
Genė Juodelienė, Irena Liškauskie- 
nė, Angelė Mikalauskienė, Milda 
Trumpickienė. Dalyvavo virš 20 
skaučių. Nors naktis buvo vėsi, ta
čiau lietuviškos dainos, gražūs atei
ties planai, karšta laužo ugnis sutei
kė daug jaukumo ir jungė visas į 
stiprią lietuvišką šeimą. Laužą užge- 

nius religinius patarnavimus atliko 
klebonas kun. B. Pacevičius. Gausus 
būrys lietuvių jį palydėjo į Sv. Pet
ro kapines. Ten su juo visų Londo
no lietuvių vardu atsisveikino apyl. 
pirm. E. Petrauskas, iškeldamas jo 
nuveiktus darbus lietuvių tautai, o 
kaimynų vardu — J. Aušrotas, išryš
kindamas jį kaip didelį knygų my
lėtoją. Jis tikrai labai mylėjo lie
tuvišką knygą: daugybę jų buvo įsi
gijęs ir dar daugiau jų perskaitęs. 
Jis labai domėjosi ir visa lietuviška 
veikla, o ypač sielojosi lietuvybės iš
laikymo ir bendromis jaunimo pro
blemomis. Sakydavo, kad dabar tė
vams nebėra įmanoma vaikus išauk
lėti ir išmokslinti. Tik gyvenimas 
pajėgs juos išmokyti. Lietuviška 
veikla rūpinosi ne tik pakalbėdamas, 
bet ir viskuo, kuo tik galėjo, ją rem
damas. Jis buvo stropus lietuviškų 
renginių lankytojas. Jo ekonominis 
pajėgumas buvo vienas iš kukliausių 
Londone: buvo pensininkas ir kuk
lias savo darbščios ir energingo
sios žmonos pajamas padidindavo tik 
vienu kitu doleriu iš savo sklype iš
augintų vaismedžių bei bičių me
daus. Taip pat buvo didelis gamtos 
mėgėjas ir jos reiškinių analizuoto
jas. Nežiūrint kuklių pajamų, kelio
lika metų Londone jis buvo vienas 
stambiausių aukotojų Tautos Fondui, 
lietuviškai šalpai ir panašiems rei
kalams! Jį lengva anibūdinti net ir 
trimis žodžiais: ištikimas, kuklus ir 
kultūringas. Tegul Augščiausias Tau, 
ištikimasis lietuvių tautos sūnau, su
teikia amžiną ramybę, nes taikos ir 
ramybės jieškojai ir šiame pasau
lyje. D. E. 

sinus, buvo vaišės Stelos Panavienės 
namuose. Sekanti vyr. skaučių suei
ga — pas M. Trumpickienę lapkričio 
26 d., 6 v. v. “Širvintos” tunto ren
giamos kūčios numatytos gruodžio 10 
d., 5 v. p. p., Jaunimo Centre. Mer
gaitės, norinčios būti skautėmis, 
registruojamos pas paukštyčių glo
bėją L. Kontenienę tel. 689-1519. 
Priimamos nuo 6 metų amžiaus. L. S.

KLB SALPOS FONDO v-ba, kuri 
dabar yra Hamiltone, surengė įdo
mų vakarą, kuriame meninę progra
mą atliko Londono liet, jaunimo an
samblis “Baltija” ir kuriame ta pro
ga buvo pristatyti visuomenei mūsų 
šiais metais gimnazijas baigusieji 
liet, abiturientai. Sąraše jų buvo 28, 
bet į vakarą atėjo tik pusė jų. Prog
ramos pranešėjas Kęst. Norkus iš
kvietė ten esančius į sceną, kur 
jiems buvo prisegta rožė ir apie 
kiekvieną kas nors pasakyta: jo at
eities užsimojimai, priklausymas liet, 
organizacijoms, pasižymėjimai. Be
veik kiekvienas yra daugiau ar ma
žiau įsijungęs į liet, veiklą. Buvo ir 
tokių, kurie visus tikrai stebino savo 
darbštumu, kaip Laima Deksnytė. Ji 
yra baigusi liet, šeštad. mokyklą, li
tuanistinius kursus, tautinių šokių 
šokėja, aktyvi ateitininkė, “Aido” 
choristė, “Aukuro” vaidintoja. Buvo 
ir daugiau tokių. Abiturientus pa
sveikino mons. dr. J. Tadarauskas, 
pasidžiaugdamas, kad Hamiltono lie
tuvių vaikai pirmauja mokyklose ir 
pasigesdamas išvardintųjų sąraše ku
nigo pašaukimo. KLB apyl. vicepirm.
K. Baronas paragino jaunimą pilnai 
įsijungti į Kanados gyvenimą, o sa
vo širdį paskirti Lietuvai. Mokyt. 
J. Mikšys savo anksčiau buvusiems 
mokiniams palinkėjo sėkmės gyveni
me. Turėjo būti jiems įteikta dova
nų — knygos, bet jos nesuspėjo atei
ti iš Bostono.

Londoniškiai ir dainavo, ir šoko. 
Ansamblis gerai žinomas ir gerai už
sirekomendavęs visur savo meniniais 
pasirodymais. Nepirmą kartą jie ir 
Hamiltone, bet visada čia atsiveža 
ką nors naujo. “Baltija” savų reper
tuare visada turi ką nors įdomaus iš 
apeiginių šokių, šį sykį Danutė ir 
Mikas Chainauskai atvežė mums dar 
nematyta "Abrūso” šokį, kuris vaka
ro svečių buvo entuziastingai sutik
tas. Choristams gal trūko kiek drą
sos. Kad juose yra gera balsinė me
džiaga, jie įrodė atskirais momen
tais. Dirigavo Kęstutis Lowson, ne
lietuvis, lietuviškai nemokąs, bet di
riguodamas savo choristams visada 
pasako, kada posmą pradėti berne
liu ir kada dobilėliu. Po meninės da
lies sekė šokiai. Vakaras dar turėjo 
daiktų ir laimės staliukų loteriją, 
kur, viską sudėjus, šhlpos Fondas iš 
to praturtėjo keliais šimtais dolerių. 
Reikia pasidžiaugti mūsų Šalpos Fon
du. kuris vėl atgaivino seniau prakti
kuotą abiturientų pagerbimo tradici
ją, ir lenkti galvas prieš tuos, kurie 
nesibijo darbo, veikia, aukojasi dėl 
kitų ir pasiekia gražių rezultatų.

SPORTININKŲ VEIKLA. Sporto 
klubas Kovas yra viena gausiausių 
narių skaičiumi organizacijų, turinti 
arti šimto sportininkų. Veikimas 
vyksta ištisus metus. Vasarą puose
lėjamas tenisas ir lengvoji atletika. 
Tenisininkai, neturėdami savos aikš
tės, žaidžia pas kanadiečius, bet 
taipogi atstovauja Kovui lietuvių ir 
baltiečių turnyruose. Lengvaatlečiai 
taip pat kiekvienais metais dalyvau
ja baltiečių pirmenybėse, šiemet jie 
išsikovojo 3 pirmąsias ir 4 antrąsias 
vietas. Be to, R. Seniūnas ten pasie- 
,kė naują rekordą 14—15 m. grupėje 
šokime į augštį 1,75 m (5’9”) ir bu
vo apdovanotas geriausiam to am
žiaus grupės sportininkui skirta tau
re. Krepšininkai vasarą treniruojasi 
kartu su kanadiečiais ir daugelis da
lyvauja krepšinio mokykloje Wasa- 
goj. Žiemą žaidžiamas krepšinis. 
Šiuo metu turime 6 komandas, ku
rios treniruojasi šeštadieniais West
dale mokyklos salėje. Dvi berniukų, 
viena vyrų ir mergaičių komandos 
šiemet numato dalyvauti mūsų pa
rapijos vardu CYO (parapijų) lygos 
turnyre. Be to, visos komandos da
lyvaus Kanados lietuvių krepšinio 
pirmenybėse, o geriausios — visos 
š. Amerikos lietuvių turnyre. Taip 
pat, kiek sąlygos leis, žaisime drau
giškas rungtynes su kaimyniniais lie
tuvių klubais. A. G.

KRISTAUS KARALIAUS šventės 
minėjimas spalio 29 d. buvo pradė- 

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA"

830 Main St. East, tel. 544-7125
sd Darbo valandos:
M pirmadieniais
« antradieniais

Į trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais

į ■ šeštadieniais 
g Liepos—rugpjūčio

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

prieš ilgus savaitgalius "Talka” 
šeštadieniais uždaryta._______

Nemokama cvvvbės iNemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
’ čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius, 

i i: Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,400,000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

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

JUOZAS G. GUDINSKAS, 21 metų 
amžiaus, gyv. Hamiltone, Ont., šių 
metų gegužės mėnesį baigė meną 
bakalauro laipsniu (Bachelor of Fi
ne Arts) gerais pažymiais Wisconsi- 
no universitete, Eau Claire, Wiscon
sin. Gavęs dalinę stipendiją, studijas 
tęsia siekdamas magistro laipsnio 
(MFA) Vašingtono universitete, St. 
Louis, Missouri.

tas pamaldomis 11 v. Giedotines Mi
šias laikė kun. L. Januška, pamokslą 
pasakė mons. dr. J. Tadarauskas. Vi
si ateitininkai dalyvavo organizuo
tai, su vėliavomis. Po pamaldų minė
jimą parapijos salėje pradėjo jaunu
čių globėja D. Švažienė, pakviesda- 
ma kun. L. Janušką sukalbėti invo- 
kaciją.

Kun. J. Staškus iš Toronto savo 
paskaitoje dėstė apie Kristaus pa
skelbtą karalystę ir dabartinę žmo
gaus turiamą santvarką bei išryškino 
jų priešingybes. Po to buvo monta
žas apie Kristų Karalių, kurį paruošė 
P. Balsienė. Atliko N. Balsytė, I. Vai- 
nauskaitė, A. Labuckas, A. Pleinytė, 
A. Bugailiškis, E. Norkutė, D. Boru- 
saitė, P. Grajauskas, R. Lukavičiūtė, 
D. Beržaitytė; pianinu skambino M. 
Masytė, giedojo D. Bilevičiūtė, L. 
Lukavičiūtė ir L. Deksnytė. Minėji
mas baigtas ateitininkų himnu ir 
kavute. V.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems gimi

nėms, draugams ir pažįstamiems, 
lankiusiems mane ligoninėj ir namuo
se, už prisiųstas gražias gėles ir do
vanas. Dėkoju dr. Valaitienei, dr. La
ne, dr. Lynes ir kt. už padarytą ope
raciją. Dėkoju mons. dr. J. Tada- 
rauskui, lankiusiam ligoninėj, už at
laikytas šv. Mišias ir maldas. Dėko
ju p. p. E. L. Klevams, kun. Duobai 
už šv. Mišias ir maldas, p. Rakštie- 
nei, A. Mikšienei, p. Gužienei, M. J. 
Martinkams, E. V. Sakavičiams, M. 
P. Vaitoniams, N. Vaitonytei, M. 
Tumaitienei, L. Kybartienei, A. Kan
iauskienei, J. Saunorienei, dr. Sau- 
noriui (atvykusiam iŠ Lietuvos), Vi, 
Jasiunevičiui, p. p. Vitams iš Bur- 
lingtono, p. Pajarskienei, p. Pyragie
nei, p. Mazulaitienei, A. B. Vitkams 
iš Toronto, V. Burdinavičienei, p. 
Karaškienei, Mrs. Antosen, Mrs. 
Holmes. Ypatingai dėkoju p. Beniu
šienei, p. Daiangauskienei ir visoms 
St. Peteris ligoninės gail. seserims 
už užuojautą ir vertingą dovaną. Dė
koju mieliems giminėms, lankiusie
ms mane po kelis kartus ligoninėj ir 
namuose. Ačiū B. Z. Stonkams, N. K. 
Dumčiams iš Amerikos, prisiuntu- 
siems gražias gėles ir užuojautą, G. 
P. Breichmanienei, B. Dumčienei, E. 
J. Ramanauskams, R. Ramanauskaitei 
iš Toronto, Gen. Kažemėkienei bei 
jos vaikams Vidui ir Rimui. K. J. 
Blekaičiams, R. Blekaičiui, J. S. Ble- 
kaičiams, A. Blekaičiui, E. Dulkytei 
iš Toronto, G. Blekaičiui, E. Smith iš 
St. Catharines.

Ypatingai dėkoju savo vyrui, ku
ris kaip ta geroji gail. sesuo rūpino
si manim.

Lieku Jums visuomet dėkinga —
O. čeliauskienė

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______________ 5%
Šerus Ir sutaupąs_________6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius______________ 614%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8’4%

Skanėstai --------------

kiekvieno skoniui
'enninger Ltd.

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641
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© LIETUVIAI PASAULYJE
i. A. Valstybės

VLIKO SEIMAS bus š.m, lapkričio 
25-26 d.d. Klevelande. Jo ruoša rū
pinasi specialus komitetas, vadovau
jamas pirm. J. Daugėlos. Posėdžiams 
jau gauta salė modernaus Hollenden 
House viešbučio salėje. Posėdžiai 
bus atviri — juose galės dalyvauti 
visi norintieji. Kadangi šiemet bai
giasi VLIKo valdybos kadencija, su
važiavime bus sudaryta nauja vado
vybė. Sv. Jurgio parapijos salėje nu
matoma turėti pobūvį su koncertine 
dalimi, kurią atliks vietiniai meni
ninkai — jaunasis pianistas Vytautas 
Smetona, smuikininkė Milda Alkai- 
tytė, kanklininkė Danutė Bankaitytė 
ir deklamatorė bei pranešėja Vilija 
Nasvytytė. Seimo metu taipgi bus 
pamaldos abiejose lietuvių parapijų 
bažnyčiose ir spaudos konferencija, 
kurion kviečiami ne tik lietuvių, 
bet ir amerikiečių laikraščių, televi
zijos bei radijo atstovai.

BOSTONO LIETUVIAI spalio 15 
d. paminėjo prel. Pranciškaus Juro 
auksinę kunigystės sukaktį. Minėji
mas buvo pradėtas Sv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje sukaktuvi
ninko su kitais kunigais koncele- 
bruotomis Mišiomis, giedant kompoz. 
J. Kačinsko vadovaujamam parapijos 
chorui. Sheraton Plaza surengtose 
vaišėse dalyvavo apie 400 kunigų bei 
pasauliečių iš Bostono, aplinkinių 
miešti! ir tolimesnių vietovių. Sukak
tuvininko nuopelnus apibūdino Iš 
Vašingtono atvykęs J. Laučka. Svei
kinimo žodį tarė Bostono arkiv. II. 
Madeiros, visų vyskupų, kunigų ir 
savo vardu vysk. L. Riley. Daug svei
kinimų buvo gauta raštu. Jų autorius 
išvardino programai vadovavęs E. 
Sužiedėlis. Vaišių metu jautrų padė
kos žodį tarė ir pats sukaktuvinin
kas prel. P. Juras. Koncertinę dalį 
atliko smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas, solistas Benediktas Po- 
vilavičius su kompoz. J. Kačinsko for
tepijonine palyda ir pradedantis jau
nas pianistas Saulius Cibas. Baigmi
nį žodį tarė rengėjų komitetui va
dovavęs prel. V. Balčiūnas. Prel. P. 
Juro sukakčiai paminėti specialų lei
dinį suredagavo St. Santvaras.

THE NATIONAL COORDINA
TION ASSEMBLY ON ETHNIC 
STUDIES organizacija, kurioje lie
tuviams atstovauja Aušra Zerr, Juo
zas Novasitis ir kun. K. Pugevičius, 
Vašingtone buvo sušaukusi JAV žy
miųjų etninių grupių vadų bei at
stovų posėdį. Jame buvo tariamasi 
JAV kongreso priimto ir prez. R. 
Niksono š.m. birželio 23 d. pasirašy
to etninių studijų projekto reikalais. 
Naujasis įstatymas 1973 biudžeti
niams metams buvo numatęs $15 mi
lijonų etninėm studijom, tačiau lig 
šiol švietimo biuras ir departamen
tas yra paprašęs tik pusės šios su
mos. Posėdžio dalyviai priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią etninių stu
dijų reikalams panaudoti visą numa
tytą $15 milijonų sumą.

SV. SOSTO APAŠTALIŠKASIS 
DELEGATAS arkiv. Luigi Raimon
di Vašingtone priėmė JAV LB de
legaciją, kurią sudarė LB garbės 
pirm. prel. J. Balkūnas, LB centro 
valdybos vicepirm. Alg. Gečys, Atei
tininkų Federacijos atstovas kun, K. 
Pugevičius, Jaunimo Žygio už Tikėji
mo Laisvę pirm. R. Baublys ir lie
tuvių spaudos atstovas K. čikotas. 
Jie įteikė popiežiui Pauliui VI skir
tą memorandumą, nušviečiantį Kata
likų Bendrijos būklę sovietų okupuo
toje Lietuvoje ir prašantį: 1. pa
skelbti visame pasaulyje Maldos 
Dieną už kenčiančią Lietuvos Kata
likų Bendriją, 2, Sv. Sosto oficialiu 
raštu pasmerkti Sovietų Sąjungos 
vykdomą tikinčiųjų persekiojimą 
okupuotoje Lietuvoje, 3. įtaigoti ka
talikiškas pasaulio valstybes, kad 
žmogaus teisių pažeidimas okupuoto
je Lietuvoje būtų iškeltas Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komisijoje. 
Delegatas arkiv. L. Raimondi paža
dėjo memorandumą perduoti popie
žiui Pauliui VI ir manė, kad Į jį 
Vatikanas atsilieps oficialiu raštu.

VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
OFICIALŲ atsakymą į JAV LB me
morandumą dėl JAV konsulo lanky
mosi Vilniuje gavo JAV LB centro 
valdybos pirm. V. Volertas. Valsty
bės departamento pasekretoriaus Eu
ropos reikalams pavaduotojas R. T. 
Davies rašo: “Valstybės sekretoriaus 
pavedimu aš atsakau į Jūsų rugsė
jo 12 <i. laišką, liečiantį paskirto ge
neralinio konsulo pareigoms Culver 
Gleystecn apsilankymą Vilniuje. Jūs 
galite būti užtikrintas, kad šis apsi
lankymas nereiškia jokio pasikeitimo 
JAV nusistatyme nepripažinti jėga 
įvykdyto Lietuvos įjungimo Sovietų 
Sąjungom C. Gleysteen ten lankėsi 
dėlto, kad būsimo generalinio konsu
lato teritorijon įeis Vilniaus miestas, 
o taip pat ir Ryga su Talinu. Apsi
lankymu siekta susipažinti su miestu 
ir susitikti su tais miesto pareigū
nais, su kuriais jam reikės bendra
darbiauti, lengvinant ryšius tarp 
amerikiečių ir lietuvių. Taigi, apsi
lankymas hcprasilenkia su JAV vy
riausybės noru palaikyti ryšius su 
lietuviais, nepripažįstant betgi Lie
tuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą.”

Urugvajus
KNYGŲ PARODA Montevideo 

mieste, Atenco patalpose, buvo pa
minėti tarptautinės knygos metai. 
Knygas šiai parodai prūpino dauge
lio Amerikos Ir Europos nekomunis
tinių kraštų ambasados bei leidyk

los. Vienas stalų šioje parodoje buvo 
skirtas Lietuvai. Ant jo buvo išdės
tytas Lietuvos pasiuntinybės knygų 
rinkinys apie Lietuvą ispanų, anglų 
ir prancūzų kalbomis. Parodai pasi
baigus, visos jos knygos buvo pado
vanotos Ateneo bibliotekai.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE ir 
jaunimo kongreso renginiuose daly
vavęs "Ąžuolyno” ansamblis išsirin
ko naują valdybą: pirm. — P. Moc
kevičių, sekr. — J. Petruškevičių, 
ižd. — J. čiurkiną.

DR. ADOLFAS .ŠIRVYS, gavęs 
Urugvajaus valstybinę stipendiją, iš
vyko Paryžiun gilinti studijų.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIŲ KUNI

GŲ VIENYBĖ per Sao Paulo arki
vyskupą įteikė raštą Brazilijos vys
kupu konferencijai, prašantį Kūčias 
ar Kalėdas visoje Brazilijoje paskelb
ti maldos diena už Lietuvą. BL Ku
nigų Vienybė, vadovaujama pirm, 
kun. Pr. Gavėno, SDB, P. Amerikos 
lietuvių V kongreso metu surengs 
du pasitarimus religinėmis temomis. 
Kunigams bus skirtas pirmasis pasi
tarimas apie savitarpio talką, glau
desnius ryšius ir pagalbines pastora
cijos priemones, visiems kongreso 
dalyviams — antrasis pasitarimas 
apie pašaukimus, atsinaujinimo ir 
religinės veiklos derinimą.

P. AMERIKOS LIETUVIŲ V kon
gresui finansuoti lapkričio 4-5 d.d. 
Vila Zelinoje, Sao Paulo mieste, su
rengta mugė, kurioje pristatytos vi
suomenei kongreso lietuvaitės kan
didatės, pradedančios rinkti aukas. 
Pasitarimus su Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės pareigūnais turėjo 
tarnybos reikalais į Sao Paulo atvy
kęs R. Vedegys, jaunimo kongreso 
peticijos komisijos narys Čikagoje.

SV. CECILIJOS DIENOS ir savo 
35 metų veiklos minėjimą lapkričio 
19 d. rengia Sao Paulo Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės choras, vado
vaujamas Vyt. Tatarūno.

SAO PAULO LIETUVIŲ TARPE 
pasklido gandai, kad atvyksta koncer
tuoti solistai iš okupuotos Lietuvos. 
Sao Paulo kolonija tokių svečių dar 
nėra turėjusi, tad ruošiasi nuotai
koms, kurios kitose vietovėse sukėlė 
nemažą kontroversiją. Gandai, atro
do, yra susieti su tarptautine San
tiago muge, kur savo paviljoną pir
mą kartą turi ir Sovietų Sąjunga. 
Jame Maskva buvo numačiusi spa
lio 27 d. skirti "tarybinei” Lietuvai. 
Programai mugėje atlikti buvo nu
matyti Vilniaus operos solistai Virgi
lijus Noreika, Nijolė Ambrazaitytė, 
koncertmeisterė pianistė Žaneta No- 
reikienė ir grupė "Lietuvos” an
samblio narių. Mugę spalio 26 — 
lapkričio 12 d.d. galėjo sudrumsti ar 
net ir visiškai sutrukdyti šiuo metu 
Čilėje vykstantys politiniai neramu
mai, prasidėjusi marksisto preziden
to S. Allende vyriausybės krizė. La
bai galimas dalykas, tokiu atveju 
lietuviai menininkai iš okupuotos 
Lietuvos gali būti nukreipti į ra
mesnių kraštų lietuvių kolonijas.

Australija
MELBURNO LIETUVIŲ NAMUO

SE spalio 15 d. šios kolonijos lietu
viai buvo supažindinti su pasaulio 
lietuvių jaunimo II kongresu. A. Mil
vydas rodė kongreso darbų ir vieto
vių skaidres, kurias jam aiškinti pa
dėjo D. Saženytė, E. Jomantienė, S. 
Žemkalnienė, G. Žemkalnis ir II. An
tanaitis. Kelionės įspūdžius atsklei
dė S. G. Žemkalnių filmas. Praneši
mą apie jaunimo kongreso nutari
mus ir jų jau įvykdytą dalį padarė 
H. Antanaitis.

Italija
DIDIEJI DIENRAŠČIAI spalio 17 

d. paskelbė sensacingą žinią apie 
elektronikos inž. Liongino Morkūno 
politinės globos pasiprašymą Genujos 
policijos vyriausioje būstinėje. Ita
lijon jis buvo atvykęs su 100 asmenų 
sovietine ekskursija “Aerofloto” lėk
tuvu j Milaną. Genuja buvo pasku
tinė ekskursijos vietovė, nes po vieš
bučius išskirstyti ekskursantai spa
lio 16 d. rytą turėjo susirinkti prie 
Genujos centrinės geležinkelio sto
ties Aquaverde aikštėje ir autobusu 
išvažiuoti į Milaną, kur jų laukė 
skrydžiui į Maskvą paruoštas “Aero
floto” lėktuvas. Inž. L. Morkūnas 
taksiu nuvažiavo ne į tą aikštę, bet į 
artimiausią policijos nuovadą. Spau
da cituoja jo pareiškimą: “Mano 
kraštas yra okupuotas rusų. Jie įve
dė tokį režimą, kurio aš negalėjau 
pakelti. Todėl nusprendžiau negrįž
ti. Jei galima, noriu, kad man būtų 
leista vykti į JAV, kur laisvame ir 
demokratiniame krašte bandysiu su
sikurti naują gyvenimą. Tikiu, kad 
vieną dieną pas mane galės atvykti 
Žmona ir duktė.” Spaudos praneši
mu, inž. L. Morkūnas yra 45-55 m. 
amžiaus, baigęs elektronikos studi
jas, tarnavęs karininku laivyne. Prieš 
kelerius metus jis buvo paskirtas va
dovauti vienam Vilniaus fabrikui, 
kuriame gaminamos elektroninės da
lys sovietų erdvėlaiviams. Pabėgimą 
jis planavo keletą metų, norėdamas 
išsivežti ir žmoną su dešimtmete 
dukrele, bet šeimos išvykai nepavy
ko gauti leidimo. Su ašaromos aky
se, žurnalistams rodydamas dukrelės 
nuotrauką, inž. L. Morkūnas pabrė
žė, kad jis tikisi susitikti su savo šei
ma, nes žiaurieji Stalino laikai jau 
yra praėję. Iš Genujos jis buvo nu
vežtas į pabėgėlių stovyklą Trieste.
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MOKYKLOS TĖVŲ SUSIRINKIMAS tl KULT3RWUE VEIKIOJE
Toronto Maironio šeštadieninės 

mokyklos ir lituanistinio seminaro 
tėvų susirinkimas įvyko spalio 22 d. 
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje. 
Dalyvavo tik maža dalis tėvų. Atro
do, daugumai mūsų jaunimo švieti
mo reikalai rūpi tik tiek, kiek jie 
yra padiskutuojami šeimyniniuose 
pobūviuose.

Susirinkimą pradėjo tėvų komite
to pirm. V. Stabačinskas, pakviesda
mas pirmininkauti J. Gustainį ir sek
retoriauti R. Valickienę. P. Muraus
kui perskaičius praeito susirinkimo 
protokolą, V. Stabačinskas trumpai 
nušvietė praėjusių metų tėvų komi
teto veiklą, A. Vaičiūnienė pateikė 
finansinę apyskaitą, perskaitydama 
ir visų aukotojų sąrašą. Susidarė įs
pūdis, kad ir aukotojų sąrašas po 
truputį mažėja. Jei ne gerai pavykęs 
šokių vakaras, nebūtų pavykę biu
džeto subalansuoti.

Dėl mažo dalyvių skaičiaus mo
kyklos ir seminaro vedėjų atskiri 
pranešimai buvo praleisti ir pasiten
kinta tik atsakymu į suinteresuotųjų 
paklausimus, šeštadieninei mokyk
lai buvo iškelta keletas pageidavimų. 
Esąs perdidelis mokinių apsunkini
mas, kai per savaitę reikalaujama 
perskaityti knygą ir parašyti jos 
santrauką. Nepakankamai išaiškinus 
dalyką klasėje, duodami atlikti na
muose sunkūs gramatikos pratimai. 
Kaikuriais atvejais nelygiai traktuo
jami mokiniai pagal tai, kuriai orga
nizacijai jie priklauso. I visa tai at
sakydamas mokyklos vedėjas J. And
rulis pareiškė, kad visi mokytojai 
stengiasi atlikti savo pareigas kuo 
geriausiai, bet kaip ir kiekviename 
darbe, taip ir čia gali pasitaikyti ne
sklandumų. Būtų geriausia, jei tė
vai, užuot tai diskutavę savo tarpe, 
pirmiausia bandytų išsiaiškinti su 
klasės mokytojais, jiems paskambin
tų į namus, o ypatingu atveju ir 
pačiam mokyklos vedėjui, kurio te
lefono numeris yra 239-0863. Pamo-

Atsiųsta paminėti
Journal of Baltic Studies. Spring 

1972, Volume III, Number 1. Žurna
lo leidėjas — Association for the 
Advancement of Baltic Studies, Inc. 
Metinė keturių numerių prenumera
ta — $8. Draugijos nariams ją pa
dengia $10 metinis nario mokestis. 
Prenumeratos ir įsijungimo į drau
giją reikalais kreiptis šiuo adresu: 
Janis Gaigulis, Executive Director 
of AABS, 366 — 86th St., Brooklyn, 
New York 11209, USA.

Vytautas Alantas, ŠVENTARAGIS. 
Istorinis romanas, I tomas, 406 psi. 
Kaina: minkštais viršeliais — $5, 
kietais viršeliais — $6. Išleido 1972 
m. 1.200 egz. tiražu “Vilties” drau
gija, 6907 Superior Ave., Cleveland, 
Ohio 44103, USA.

MSGR. P. M. JURAS, P.A. 32 psi. 
leidinys skirtas prel. P. M. Juro auk
sinei kunigystės sukakčiai su jos mi
nėjimo programa, surinktas Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuvėje Bostone, 
atspaustas N. Pr. Marijos seserų 
spaustuvėje Putname, Conn.

PRANEŠIMAS APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus 

ir pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes su
mažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistų au
dinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams, įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti. 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

kų metu galima skambinti tiesiai į 
mokyklą tel. 537-2161.

Kalbant apie lituanistinį semina
rą, buvo iškeltas mokesčio už moks
lą reikalas, nes kaikurie tėvai nusi
skundė, esą šeštadieninės mokyklos 
mokinių tėvai turi išlaikyti ir semi
narą. Jaunoji mokytoja R. Birgely- 
tė pareiškė, jog mokiniai mokyklo
je mokosi ištisus 10 metų. Jei po to 
jie gauna progos dar dvejus metus 
tęsti studijas nemokamai, tėvai ne
turėtų tuo skųstis, nes tai liečia vi
sus lygiai — tuo galės pasinaudoti 
visi, kurie dabar tebėra mokykloje. 
Po kelių pasisakymų buvo prieita 
prie sekančios išvados. Kadangi se
minaro metinis biudžetas yra gana 
mažas, o savo narių skaičiumi jis 
kasmet auga, nereikėtų pradėti jį 
griauti apdedant visokiais mokes
čiais; visi turėtų jam visokeriopai 
padėti, kad jis ir toliau augtų bei 
klestėtų.

Iš tėvų komiteto pasitraukus T. 
Zaleckienei ir J. Kulikauskienei, o 
kitiems sutikus dar vieneriems me
tams pasilikti, buvo pririnkta D. Bra- 
žienė ir A. Rūkas. Revizijos komisija 
liko ta pati. Pasibaigus susirinkimui, 
tėvų komitetas pasiskirstė pareigo
mis: pirm. V. Stabačinskas, vicepirm. 
A. Rūkas, sekr. P. Murauskas, finan
siniams reikalams — A. Vaičiūnienė 
ir P. Dovidaitis, parengimams — A. 
Jagelienė ir D. Bražienė. Pirmininko 
telefonas 766-7384. V. T.

SPECIALIAI ŠVENTĖMS
Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA 
Nemokamas pristatymas

DIRBTINIO KAILIO
IMITACIJA $108.00
Vertingiausio dovana giminėm. 
Užsakykite šiuos liuksusinius 
šiltus apsiaustus. Fantastinės 
vertės. Pasirinkimas iš ūdros 
(lygios ir dryžuotos), persiško 
avinuko (broadtail, mouton).

10 SKARELIŲ $54.90
5 VILNONĖS SKARELĖS, su 
didelėm ar mažom gėlėm bei 
turkišku raštu ir
5 ŠILKINĖS SKARELĖS, labai 
gražios
Oro paštu $63.40

5 DIDELĖS VILNONĖS
SKAROS $96.00
54 x 54 inčų su kutais aplinkui 
ir gražiomis gėlėmis (maždaug 
500 rublių vertės).
Oro paštu .................  $113.00

SPECIALI KOMBINACIJA 
..................................... $169.00 
GERIAUSIOS MEDŽIAGOS 
NEPAPRASTA DOVANA
3 jardai vyriškam žieminiam 
apsiaustui medžiagos, 100% 
vilna, 3 jardai moteriškam žie
miniam apsiaustui medžiagos, 
100% vilna, 3 ir pusė jardo vy
riškai eilutei medžiagos, 100% 
vilnc, 3 jardai moteriškam žie
miniam drabužiui medžiagos, 
100% vilna, 2 paklodės, (dvi
gubo dydžio), 2 pagalvių (val
kai, 6 turkiški rankšluosčiai.

SPECIAL I $62.00
10 svarų kiaulės taukų 
10 svarų kvietinių miltų 
10 svarų ryžių 
10 svarų cukraus

TURIME IR DAUG KITŲ PUI
KIŲ SPECIALIŲ SIUNTINIŲ. 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ KATALOGŲ.
UŽSAKYKITE DABAR TIK PER

I N T E R T R A D E 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. Street, Fifth Floor 
NEW YORK, N.Y. 10010, USA.

Telefonas: 982-1530

LABAI SVARBU 
Vartoti drabužiai 
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ.
MES TURIME 23 METŲ PA
TIRTI SIAME VERSLE IR DAUG 
TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 

KLIENTŲ.

JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos posėdis Kleveiande, kur buvo specialiai gvildenami lietuviškojo švietimo 
klausimai, dalyvaujant mokytojų ir tėvų atstovams Nuotr. J. Garlos

Švietimo problemos Amerikoje
Nors lietuviškasis švietimas ir 

kultūrinis gyvenimas yra vienas 
pagrindinių Lietuvių Bendruo
menės rūpesčių, tačiau oficia
liuose Bendruomenės tarybų su
važiavimuose ir JA Valstybėse, 
ir Kanadoje šiems reikalams nė
ra skiriama pakankamai laiko 
— vyrauja administraciniai rei
kalai. Todėl su Įdomumu per
skaitėme žinią, kad JAV Lietu
vių Bendruomenės tarybos pre
zidiumas šį kartą nutarė nu
krypti nuo jau kone tradicinio 
kelio ir skirti ištisą sesiją beveik 
vien tik švietimo ir kultūros rei
kalams, pridėdamas ir dar vieną 
naujovę — kvietimą dalyvauti 
tose svarstybose praktinį darbą 
dirbančių mokytojų ir tėvų ats
tovams. Pirmas tokio pobūdžio 
suvažiavimas įvyko Kleveiande 
spalio 28—29 d. d.

Pagrindą švietimo svarsty- 
boms sudarė pranešimai, ku
riuos padarė JAV LB švietimo 
tarybos nariai: D. Petrulytė — 
apie priešmokyklinį auklėjimą, 
kun. J. Vaišnys — apie jaunimo 
skaitinius, L. Raslavičius—apie 
vadovėlių bei kitų knygų leidi
mą, St. Rudys — apie finansus 
ir J. Kavaliūnas — apie bendrą
sias švietimo problemas.

Vaikas šeimoje
Giliai išmąstytame akademi

nio pobūdžio pranešime D. Pet
rulytė teigė: “Prielaida, kad 
vaikai nutausta, yra klaidinga. 
Vaikai nenutausta, bet jie ne
įauga į lietuvišką kultūrą dėl 
mūsų kaltės. Dėlto daug prie
kaištų tenka išgirsti tėvams, bet 
ką mes padarėme tėvams padė
ti?” — klausė pranešėja. Prob
lemai išspręsti ji siūlė: 1. steig
ti tėvams vaiko auklėjimo kur
sus, 2. organizuoti šeimose vai
kų židinėlius (po 6—8 vaikus),
3. duoti šeimoms atžymėjimus,
4. įtraukti į priešmokyklinio 
amžiaus vaikų ugdymą senelius 
ir viengungius.

Niekas negali ginčyti, kad šie 
teigimai neteisingi. Lieka tik 
bandyti juos įgyvendinti, o to 
niekas geriau negali pradėti, 
kaip pati prelegentė, būdama 
JAV LB švietimo tarybos nare 
priešmokyklinio auklėjimo rei
kalams. Kitoms švietimo institu
cijoms panašus bandymas, deja, 
nepavyko dėl permažo tėvų ir 
ypač Bendruomenės apylinkių 
valdybų dėmesio tam reikalui.

Pajamos Ir išlaidos
JAV LB švietimo tarybos fi

nansai imponuoja savo stipru
mu esamomis sąlygomis: 1972 
m. turėta daugiau kaip $32.000 
pajamų. Jų stambiausią dalį — 
$25.000 davė JAV Lietuvių Fon
das. Išlaidų pozicijas, kurių 
kiekviena peršoka $2.000, suda
ro: mažų mokyklų rėmimas, va

NEIŠMESKITE!

LAIKRAŠČIU SURINKIMO
Toronto miestas kas mėnesį surenka laikraščius perdirbimui. Neiš

meskite jų — suriškite į ryšulius ir padėkite ant gatvės kampo
7 valandą ryto. Miesto sunkvežimiai surinks juos

jeigu jūsų reguliarios 
surinkimo dienos yra 
antradienis ir penktadienis

jeigu jūsų reguliarios 
surinkimo dienos yra 
pirmadienis ir ketvirtadienis
Mes esame priklausomi nuo jūsų bendra- “f“?/E

darbiavimo. Informacijų teiraukitės O A “ B !■’ įPrC,
LAIKRAŠČIŲ RINKIMAS YRA GERAS ĮPRATIMAS
---- -•• ----------——■/•f; “S w iv.*- *' • S

S«A« CITXof TORONTO |
■ ACTION COMMITTEE ’ ' Štrėets. - Mayor. \

~ -y- - • < ' ■. •

dovėlių ir kitų knygų leidimas, 
mokslo priemonės, mokytojų 
studijų savaitė. Į tą sumą, žino
ma, neįeina nemažesni pinigai, 
sudedami atskirose vietovėse 
mokinių tėvų bei apylinkių or
ganizacijų.

Operuojant tokiomis sumo
mis, džiugus buvo ir JAV LB 
švietimo tarybos mokslo prie
monių komisijos pirm. L. Rasia- 
vičiaus pranešimas apie jų iš
leistus įvairiausius leidinius mo
kyklai ir pasiskaitymui. Tų lei
dinių, anot pranešėjo, yra tiek 
daug, kad Čikagos Jaunimo 
Centro rūsiuose jų prikrauti 
“visi koridoriai tiek, kad nė uo
das savo snapo nebeįkištų”. 
Prie pranešimo pridėtas ir lei
dinių sąrašas, kurio čia nebe- 
kartojame, nes jis jau yra kito
mis progomis spaudoje skelbtas.

Skaitiniai
O visdėlto skaitinių trūksta. 

Pesimistiškai šią būklę apibūdi
no savo pranešime kun. J. Vaiš
nys: “Turime 36 knygeles vai
kams ir 41 paaugliams, bet jei
gu į tas knygeles atidžiau pa
žvelgsime, tai pamatysime, kad 
tokių knygų, kurias vaikai mėgs
ta, yra tik kelios ... Kitos vai
kams neįdomios, nepritaikytos, 
parašytos sunkiu stiliumi ir sun
kiai suprantama kalba”.

Prie šio pesimizmo skaitinių 
atžvilgiu prisidėjo ir J. Kavaliū
nas savo pagrindiniame prane
šime: “Mes išleidome 36 tomų 
enciklopediją, statome operas, 
rengiame milžiniškas dainų ir 
tautinių šokių šventes, šaukia
me jaunimo kongresus ir šiem 
renginiam surenkame daugiau 
kaip $100.000, bet... iš kitos 
pusės mes mažai arba praktiškai 
beveik nieko nepadarėme, kad 
mūsų mažieji turėtų ką namie 
lietuviškai skaityti”.

Po šitokių teigimų nemaža su
važiavimo laiko dalis ir buvo 
skirta skaitinių problemai disku
tuoti, J. Kavaliūnui pasiūlius 
tam reikalui paskelbti atskirą 
$50.000 piniginį vajų. Po ilgų 
diskusijų vajus buvo nutartas. 
Gaila tik, kad mažai beliko laiko 
padiskutuoti antrajai medalio 
pusei: kokie turėtų būti tie lei
diniai, kad vaikai juos skaitytų.

Beje, savo pranešime kun. J. 
Vaišnys iškėlė ir galimybę atsi
gabenti knygeles iš okupuotos 
Lietuvos, nes “kasmet ten išlei
džiama apie 30—40 tokių kny
gelių. Gal tik kokia dešimt būna 
užkrėstų komunistine propagan
da, bet kitos yra visiškai “šva
rios”, vaikams įdomios ir pa
trauklios”. Toji idėja nuolat vis 
grįžta į mūsų švietėjų suvažiavi
mus ir kaskart būna atmetama, 
kaip atsitiko ir šį kartą, vienam 
tarybos nariui aiškiai reziuma

vus, kad net ir tos iš knygelių, 
kurios yra “švarios”, mums tau
tiniu atžvilgiu nieko gero neduo
da. O, be to, ir jų kalba darosi 
mūsų vaikams persunki.

Mokyklų reforma
Visiems užsimenant, kad mū

sų mokyklos pradėjo mažėti ir 
kad jos juo toliau, juo daugiau 
darosi vaikams mažiau įdomios, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
švietimo tarybos pirmininkas 
nurodė kelis receptus: leidimą 
vis geresnių bei patrauklesnių 
vadovėlių, įvedimą naujų moks
lo priemonių ir esamų progra
mų peržiūrėjimą. Visa tai gerai, 
bet ar pakanka? Ar neatėjo lai
kas padaryti mūsų mokyklų pa
grindinę struktūrinę reformą? 
Tas reikalas nebuvo nė disku
tuotas. Tik pačioje suvažiavimo 
pabaigoje mokyt. P. Karalius 
pasiūlė drąsesnį sumanymą: at
sisakyti skyrinės sistemos ir 
grupuoti vaikus pagal amžių bei 
lituanistinį pajėgumą. Pasiūly
mas, vedąs į mokyklų struktūri
nę reformą, taip ir liko tik pa
siūlymu. Atseit, padažykime na
mą ir dar palaukime.

Dvi dienas trukęs pirmasis to
kio pobūdžio suvažiavimas išei
vijoje nors ir nebuvo plataus 
masto skersinis pjūvis mūsų 
švietimo problemų operacijoje, 
visdėlto atnešė daug naudos. 
Reiktų šią praktiką viena ar ki
ta forma tęsti ir toliau. į suva
žiavimą, be JAV LB tarybos na
rių bei vieno kito mokytojo, bu
vo'nuvykę ir du svečiai iš Kana
dos: PLB švietimo tarybos pirm. 
A. Rinkūnas ir Kanados LB švie
timo komisijos pirm. L. Tamo
šauskas. A. R.

Antanas Rinkūnas, PLB švietimo ta
rybos pirmininkas, kalba Lietuvos 
universiteto 50 metų sukakties mi
nėjime Detroite Nuotr. K. Sragausko

"DAINAVOS” ANSAMBLIS lap. 
kričio 18 d. iš Čikagos atvyksta į Det
roitą su Br. Budriūno operete "Si
dabrinė diena". Spektaklį Šv. Anta
no parapijos salėje rengia ir globoja 
vietinis JAV Lietuvių Fondo vajaus 
komitetas. Gruodžio 10 d. “Sidabri
nė diena” dar kartą bus suvaidinta 
čikagiečiams Marijos Augštesniosios 
Mokyklos auditorijoje.

PROFESIONAL ART SHOW ko 
lektyvinėje parodoje Čikagoje gruo
džio 6-12 d. d. dalyvaus montrealie- 
tis medžio šaknų skulptorius Pranas 
Baltuonis. Kvietimą dalyvauti šioje 
parodoje jis yra gavęs iš McCormick 
Place. Jo medžio šaknų skulptūros 
susilaukė didelio amerikiečių dėme
sio praėjusį pavasarį Beverly Art 
Center surengtoje parodoje.

JURGIO GLIAUDOS “SIMĄ”, j 
anglų kalbą išverstą Kęstučio čižiū- 
no su J. Želmkalniu ir išleistą Stp. 
Zobarsko “Manyland Books” leidyk
los Niujorke, savo skaitytojam rug
sėjo 10 d. laidoje pristatė “Sunday 
Advocate” laikraštis Baton Rouge, 
La. Recenzentas Ed Cullen leidinį 
laiko skaitytoją sukrečiančiu pusiau 
dokumentiniu romanu, gerai išvers
tu, išsaugojusiu pagrįstą pasipiktini
mą dėl incidentan įsivėlusių ameri
kiečių pareigūnų nesusigaudymo 
tarptautinėje teisėje. Pasak Ed Cul
len, “Simas” atskleidžia grasų bai
lumą tautos, kuri skelbiasi visiems 
teikianti politinę globą.

PROF. ROMAS VASTOKAS, Tren
to universiteto antropologijos depar
tamento vedėjas, gyvenąs Peterboro 
mieste, Ont., gavo Kanados vyriau
sybės sudarytos kultūros tarybos, va
dinamos Canada Council, $23.479 pa
ramą finansuoti tyrinėjimams akme
ninių paminklų Ontario provincijo
je. Tuose paminkluose, statytuose 
1500 m. pr. Kr., yra įvairių graviūrų, 
tapybos. Prof. R. Vailokas tyrinėji
mus administruos, o juos vykdys tos 
srities žinovas S. Dewdney, talkina
mas universiteto studentų.

FAUSTO KIRSOS pomirtinis raš
tų tomas “Palikimas”, redaguotas 
Stasio Santvaro, greit bus atspaus
dintas Bostone, Lietuvių Enciklope
dijos spaustuvėje. Knyga turi sky
rius: “Nebaigti eilėraščiai”, “Aidų 
aidužių aidai”, “Pelenai”, “Užrašai”. 
Įvadą parašė Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirm. kun. Leonardas 
Andriekus, OFM. “Palikimas” išlei
džiamas velionies lėšomis su visuo
menės ir Lietuvių Rašytojų Draugi
jos finansine parama.

NELĖ MAZALAITĖ antruoju to
mu pratęsė savo knygą “Miestelis, 
kuris buvo mano”. Pirmasis tomas 
buvo paskelbtas Brooklyne išeinan
čio “Darbininko” atkarpoje ir vėliau 
išleistas atskira knyga. -Antrajame 
tome atskleidžiami fantastiniai mies
telio fragmentai, žmonės ir gamta. N. 
Mazalaitė taipgi turi sukūrusi daug 
trumpų pasakojimų, apybraižų, lie
čiančių gyvenimo aktualijas, pasižy
minčių lyrizmu bei subtilumu. Iš jų 
būtų galima sudaryti keletą knygų.

BALTIEČIŲ TAUTODAILĖS II 
metinė paroda spalio 13-22 d. d. bu
vo surengta Brazilijoje, Sao Paulo 
miesto Roosevelto aikštėje, Portinari 
pastato salėje. Lietuviškąja rengi
nio dalimi rūpinosi Brazilijos Lietu
vių Bendruomenė, surinkusi iš tautie
čių dailės kūrinius bei kitus rodinius 
ir pakvietusi žymiąją audėją Mariją 
Remenčienę vadovauti audinių sky
riui. Daugiausia dėmesio susilaukė 
jos išaustos lietuviškos juostos. Pa
rodoje su savo įvairaus žanro kūri
niais dalyvavo Brazilijoje gyvenan
tys lietuviai dailininkai — Elena 
Ąžuolaitė, Agota Petraitienė, Juozas 
Radzevičius, Danutė Šukytė, Stasė 
Steponaitienė, Bruną Petraitienė, 
Irena Pavilonytė-Rivolta ir kt. Lie
tuvių skyriuje parodos lankytojai tu
rėjo progą susipažinti su verpimu, 
audimu, kanklių muzika, tautiniais 
šokiais, dainomis, lietuviškais patie
kalais. Programą atliko “Aušros” ir 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
chorai, “Nemuno” ir “Žilvičio” an
sambliai. Baltiečių tautodailės II pa
roda susilaukė daugiau kaip 5.000 
lankytojų. Baltiečių komitetas tikisi, 
kad sekančiais metais ši paroda jau 
bus įtraukta j visos Brazilijos turis
tinį kalendorių. Parodos jaunieji tal
kininkai lietuviai, latviai ir estai spa
lio 29 d. turėjo bendrą išvyką prie 
ežero Sao Paulo apylinkėje.

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR AR
CHITEKTŲ suvažiavime buvo pa
skelbtos ir įteiktos premijos: $750 
premija — čikagiečiui architektui 
Naliui už Los Angeles Lietuvių Na
mų centro projektą, $100 — archi
tektui E. Arbui iš Los Angeles už 
PLIAS ženkliuką, $100 — vašingto- 
niečiui inž. P. Mažeikai už straipsnį 
“Dabartinė Lietuvos pramonė” žur
nale "Technikos Žodis”.

GENOVAITĖ KAZOKIENĖ popu 
liarina M. K. Čiurlionį Australijoje, 
Sidnėjaus universitete. Laisvalaikiu 
pradėjusi studijuoti universiteto me
no fakultete, magistro diplominiam 
darbui ji pasirinko M. K. Čiurlionio 
kūrybą bei jo gyvenimą. Praėjusią 
vasarą G. Kazokienė lankėsi Vilniu
je ir Kaune, kur susipažino su M. K. 
Čiurlionio kūrinių originalais, rinko 
medžiagą savo diplominiam darbui. 
Jai daug padėjo M. K. Čiurlionio se
suo Valerija Karužienė. Minėto dar
bo apie M. K. Čiurlionį Sydnėjaus 
universiteto meno fakultetas negalės 
išleisti dėl lėšų stokos, bet jo autorė 
G. Kazokienė Šią mintį tikisi įgyven
dinti savo lėšomis su lietuvių para
ma.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIEŽO LAUREATAI. Aukso me

dalį tarptautiniame konkurse Bel
gijoje laimėjusį Vilniaus styginį 
kvartetą 1968 m. sudarė: I smuiki
ninkė Audronė Vainiūnaitė, II smui
kininkas Petras Kunca, ai tįstas Do
natas Katkus ir violončelistas Au
gustinas Vasiliauskas. A. Vainiūnai
tė yra Vilniaus konservatorijos ka
merinio ansamblio katedros docen
tė, 1959 m. baigusi Vilniaus M. K. 
Čiurlionio meno mokykla, 1961-68 m. 
studijavusi Maskvos konservatorijo
je, tobulinimosi kursą išėjusi pas 
prof. D. Oistrachą. P. Kunca ir D. 
Katkus 1960 m. baigė Kauno S. 
Naujalio meno mokyklą, 1965 m. — 
Vilniaus konservatoriją. Pirmasis da
bar dirba pedagoginį darbą Vilniaus 
M. K. Čiurlionio meno mokykloje, 
antrasis yra Lietuvos Kompozitorių 
Sąjungos kritikų sekcijos narys, 
spaudos bendradarbis, išleidęs kny
gą “Lietuvos kvartetas”. A. Vasiliaus
kas, Vilniaus filharmonijos orkestro 
narys, 1963 m. yra baigęs Vilniaus 
M. K. Čiurlionio meno mokyklą, 1969 
m. — Vilniaus konservatoriją. Visi 
keturi Vilniaus styginio kvarteto da
lyviai 1968-71 m. tobulinosi Maskvos 
konservatorijos aspirantūroje pas 
prof. A. Grigorijaną. Kai 1969 m. 
Maskvoje buvo atrenkami kvartetai 
j tarptautinį konkursą Lieže, jaunie
siems vilniečiams iš 10 dalyvausiu 
grupių teko tik IV vieta. Tačiau po 
šios atrankos Budapešte įvykusiame 
Bartoko seminare jų kvartetas buvo 
pripažintas geriausiu. Aukso medalį 
Lieže padėjo laimėti kvarteto narių 
studijos, tobulinimasis ir praktinis 
darbas — koncertai, kurių pastarųjų 
ketvertų metų laikotarpyje turėta 
apie 150 Lietuvoje ir už jos ribų.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
savo veiklos VIII sezoną pradėjo G. 
Kanovičiaus dviejų veiksmų pjese 
"Pepė Ilgakojinė”. Repertuarą pa
pildys dvi premjerinės pjesės: esto 
E. Votemaa — “Vakarienė pen
kiems”, ruso A. Vampilovo — “Pra
ėjusią vasarą”.

BULGARIJOS SOSTINĖJE SOFI
JOJE pas garsųjį baritoną ir bulga
rų dainavimo mokyklos pradininką 
Ch. Brambarovą beveik metus tobu
linosi kaunietė dainininkė A. Ki- 
selienė, kuri netrukus baigs aspi
rantūrą Leningrado konservatorijoj.

LĖLIŲ TEATRAMS SKIRTŲ bul
gariškų pjesių tarptautiniame festi
valyje “Auksinis delfinas” dalyvavo 
vyr. rež. S. Ratkevičiaus vadovauja
mas Kauno lėlių teatras. Festivalin 
kauniečiai buvo nusivežę rež. S. Rat
kevičiaus ir dail. V. Mazuro pastaty
tą Penčo Mančevo pasaką “Zuikių 
mokykla”.

ŠIAULIŲ “AUSROS” MUZĖJUS 
surengė kauniečio dail. Česlovo 
Kontrimo akvarelių ir knygženklių 
parodą.

MOKSLININKŲ KELIONĖS. Iš 
Zambijos grįžo dvejus metus pedago
ginį darbą vietiniame universitete 
dirbęs Kauno politechnikos institu
to radioelektronikos fakulteto docen
tas Nikolajus Kunickis, technikos 
mokslų kandidatas. Vilniaus univer
siteto prorektorius docentas J. Gri
gonis trim mėnesiam išvyko į ameri
kiečių žymųjį Yale universitetą susi
pažinti su filosofinėm fizikos prob
lemom ir filosofijos mokslo klausi
mais.

LATVIŲ ŽURNALAS “Zvaigzne” 
8 nr. paskelbė Vytautės Žilinskai
tės humoreską “Stebuklingos kal
bos”, išverstą K. Sukovskio. Skaity
tojus su V. Žilinskaitės humoreska 
“Ideali žmona” supažindino ir Ru
munijoje vengrų kalba išeinantis 
laikraštis “Voros lobogo” gegužės 21 
d. laidoje. Humoreską vengrų kai- 
bon išvertė P. Banas.

BALTIEČIŲ DRAMATURGŲ SE
MINARE Rygoje Lietuvai atstovavo 
V. Miliūnas, G. Kanovičius ir R. Sa- 
mulevičius.

M. K. ČIURLIONIO šimtosioms gi
mimo metinėms bus išleisti du spe- 
sialūs leidiniai. Vokiečių leidykla 
“Verlag der Kunst” Dresdene išleis 
Vilniaus dailės instituto docento, fi
losofijos mokslų kandidato Gyčio 
Vaitkūno paruoštą monografiją, ku
rioje bus 40 spalvotų M. K. Čiurlio
nio kūrinių reprodukcijų. Vokie
čiams, atrodo, nenori nusileisti ir 
Leningrado leidykla “Avrora”. Vil
niaus laikraščiuose skelbiamas spa
lio 17 d. gautas trumpas praneši
mas iš Leningrado: “M. K. Čiurlionio 
paveikslai “Pilies pasaka” ir “Naktis” 
iš Kauno laikinai persikels į miestą 
prie Nevos. Čia specialia optika bus 
padarytos jų kopijos faksimilinėms 
reprodukcijoms. Si technika kuo tiks
liau atkuria originalą, jo spalvų ga
mą. Didžiojo lietuvių dailininko kū
riniai tokiu būdu reprodukuojami 
pirmą kartą. Leidykla “Avrora”, ku
ri ėmėsi šio darbo, numato išleisti 
50-ties dailininko kūrinių reprodukci
jų aplanką. Sis leidinys bus baigtas 
ruošti iki M. K. Čiurlionio gimimo 
100-ųjų gimimo metinių — 1975 
metų.”

KALBININKO JURGIO LEBE
DŽIO lituanistinių tyrinėjimų me
džiagą dvitomiu “Lituanistikos ba
rų” leidiniu išleido "Vaga” Vilniu
je. Jame yra sutelkti J. Lebedžio 
straipsniai ir studijos apie senąją 
lietuvių literatūrą, literatūrinių lei
dinių, vadovėlių, folkloristikos bei 
kitų darbų gausios recenzijos, pa
skaitos, nebaigtų darbų fragmentai. 
Leidinin neįtrauktos monografijos.

. V.’ Kst.



UNITED TRUST
, ■ .. >' . . į ■

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 imi- 
keti ir viena skola. Atskiras, 
mūrinis, 6 kambarių namas. Di-

Parūpiname paskolas

deli kambariai ir moderni virtu
vė. Tuojau galima užimti. 
KINGSWAY, $38,900 prašoma 
kaina. 6 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.

lengvomis sąlygomis.

BALYS SAKALAS

762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Kasos valandos:
Pirmad......... 10- 3
Antrod  10 - 3 
T r e čiad. uždaryta 
Ketvirtad........ 10-7
Penktad........ 10-8
Seštad...........9 - 12
Sekmad..... 9.30 - 1

MOKA:
už terinininius 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%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
lt asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas.

Nemokamas pilnas čekių patarnavimas
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- wyT V CIRDAUSKAS 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus " ‘ 1 • 

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

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS qp I 7^-10^
863 BLOOR St. W„ Toronto 4, Ont. 1 e’* ’U*4"' UZd

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

SPORTAS • Tėviškės žiburiai6

SPORTAS LIETUVOJE
Džiudo pirmenybėse, surengtose 

Sov. Sąjungos mastu Krasnojarske, 
kaunietis Česlovas Jezerskas antra
me pusvidutiniame svoryje laimėjo 
I vietą. Tai pirmas kartas, kad lie
tuvis tapo Sov. Sąjungos džiudo 
meisteriu. Salia jo šiose pirmenybė
se dalyvavo dar du lietuviai — V. 
Kairys ir Z. Polinauskas, tačiau jie 
reikšmingų laimėjimų nepasiekė. V. 
Kairys laimėjo keturias imtis.

Klaipėdoje įvykusiose sunkumų 
kilnojimų rungtynėse Algis Eidukas 
iškėlė 200 kg. Tai pirmasis Lietu
vos sunkiaatletis, iškėlęs tokį.svorį.

Kaune viešėjo pajėgi Budapešto 
moterų rankinio komanda Sparta
kas. Ji žaidė draugiškas rungtynes su 
Kauno Žalgirio rankininkėmis. Rung
tynes laimėjo kaunietės 16:12.

Statybos rūmuose Vilniuje prasi
dėjo stambus vyrų krepšinio turny
ras. Lietuviai šį turnyrą pradėjo sėk
mingai. Kauno Žalgiris įveikė Ber
lyno DAV 77:76, Vilniaus Statyba 
įveikė Latvijos rinktinę 88:80.

VYČIO ŽINIOS
D v i d e š i m t p e nkinetį ateinančiais 

metais minės Toronto lietuvių sporto 
klubas Vytis. Si reikšminga sukaktis

bus atitinkamai paminėta. Pirmoje 
eilėje bus išleistas dvidešimtpenk- 
mečio leidinys, kuris apims visą Vy
čio sportinę veiklą. Turintieji nuo
traukų, prisiminimų ar pan. prašomi 
įteikti S. Krašauskui, tel. RO 6-5367. 
Ateinančių metų rudenį numatoma 
suruošti iškilmingą balių-paminėji- 
mą ir galbūt sportines varžybas.

Stalo tenisininkai dalyvavo rung
tynėse Peterboro. V. Nešukaitytė 
laimėjo tris pirmąsias vietas moterų 
vieneto, moterų dvejeto su seserim 
Flora ir mišrų dvejetą. E. Sabaliaus
kaitė moterų baigmėje pralaimėjo V. 
Nešukaitytei. J. Nešukaitis senjorų 
grupėje laimėjo II vietą. Šios pir
menybėse taip pat gerai žaidė jau
niausia Nešukaitytė Glorija. J. Ne
šukaitis netrukus išvyksta į Elliot 
Lake, kur demonstruos stalo teniso 
žaidimo techniką. Numatytos stalo 
teniso varžybos su Peru neįvyko, 
nes pavėlavo lėktuvas.

Mergaitės, artėjant CYO pirmeny
bėms, sužaidė porą draugiškų rung
tynių. Žaidikės iki 14 m. pralaimėjo 
20:15. Komandoje geriausiai žaidė 
Ąžuolaitė (12). Mergaitės iki 18 m. 
taip pat pralaimėjo 12:10. Žaidė: Un- 
derytė 4, Poderytė 4, Valiukaitė, Ma
tulaitytė, G. Žukauskaitė, Stočkutė 2.

A, S.

® TORONTO’
Toronto miesto rinkimuose 

antroj apylinkėj (Ward 2) į 
švietimo tarybą (Board of Edu
cation) kandidatuoja pirmą kar
tą lietuvis Stasys Jokūbaitis. 
Spalio 29 d. jo bute buvo susi
rinkęs būrelis lietuvių, norinčių 
padėti jam rinkiminiame vaju
je. Iniciatoriai kviečia Toronto 
lietuvius, kurie norėtų ir galėtų 
kuo nors prisidėti prie rinkimi
nio vajaus, kreiptis telefonais: 
Al. Dūda 762-8758 arba St. Jo
kūbaitis 537-2869. Gyvenantieji 
minėtoje apylinkėje lietuviai, 
atėjus balsavimo dienai, inicia
torių yra kviečiami pabalsuoti 
už savo tautietį.

“Tž” redakcijoj gautas iš 
okupuotos Lietuvos raštas, ku
riuo Kauno miesto prokuratū
ros vyr. tardytojas praneša Onai 
Vyšniauskienei, gyv. Dariaus- 
Girėno gt., kad jos sūnus Vytau
tas suimtas už Įvykdytą nusikal
timą. Raštas pasirašytas II kl. 
teisininko V. Bisikirsko. Nusi
kaltimo rūšis neminima. Rašto 
blankas atspaustas lietuvių ir 
rusų kalbomis su sovietiniu 
ženklu. Tai būdingas okupacinės 
sovietų valdžios liudijimas.

Dienraštis “The Toronto Sun” 
spausdina skyrių “The Ethnic 
Press”, redaguojamą William 
Markiewicz. Skyrius pasirodo 
kartą j savaitę, daugiausia tre
čiadieniais. Jame atpasakojamos 
informacijos iš Įvairių tautybių 
laikraščių. Lapkričio 3 d. laido
je pacituoti ir “TŽ”, rašę apie 
teisininko Z. Butkaus pabėgimą 
iš okupuotos Lietuvos.

Žurnalistas Lubor J. Zink, 
buvęs konservatorių kandidatu Į 
Kanados parlamentą Parkdale 
apylinkėje, atsiuntė “Tž” laiš
ką, kuriame rašo: “Dėkoju jūsiš
kiam laikraščiui ir lietuvių 
bendruomenei, kuriai jis tar
nauja, už paramą federacinių 
rinkimų vajuje. Aš Įsijungiau Į 
politines varžybas, nes norėjau 
išsaugoti ' parlamentinę demo
kratiją Kanadoje. Tikiuosi, kad 
su jūsų duosnia pagalba aš pri
sidėjau prie to uždavinio, žiū
rint viso krašto mastu, nors pats 
pralaimėjau savotiškoje Park- 
dale rinkiminėje apylinkėje. Aš 
manau, kad visdėlto toje apylin
kėje buvo sudarytas stiprus pa
grindas laimėjimui sekančiuose 
federaciniuose rinkimuose, ku
rie turėtų būti artimoje ateity
je.”

Sv. Jono knygyne gauta: V. Alan
to “AMŽINASIS LIETUVIS, II da
lis, $6.50; M. Raišupio DABARTIES 
KANKINIAI (Lietuvos vyskupų, ku
nigų ir tikinčiųjų kryžiaus kelias so
vietų okupacijoje) $10; AKVARELĖ 
— lengvos muzikos rinkinys, $6; ŽI
BURĖLIS — lietuviška, lengva muzi
ka, $6.00; MOTERIS, žurnalas, nr. 5.

Taikomosios dailės p a r o d a 
buvo surengta lapkričio 4-5 d.d. 
Prisikėlimo par. Parodų salėje. 
Įvadinį žodį tarė K. L. Katalikių 
Moterų Dr-jos Prisikėlimo par. 
skyriaus pirm. L. Murauskienė. 
Platesnį parodos apibūdinimą 
atliko N. Kulpavičienė, “Mo
ters” žurnalo redaktorė. Su savo 
keramikos darbais pasirodė: B. 
Balsienė, V. Balsienė, S. Pace- 
vičienė ir G. Valiūnienė, o su 
paveikslais ir kūriniais iš džio
vintų lapų — V. Kralikauskie- 
nė ir A. Abromaitienė. Savo 
meniškus rankdarbius — mezgi
nius, papuošalus ir kitus deko
ratyvinius dalykus parodoj buvo 
išstačiusios: T. Benotieriė, E. 
Dambrauskienė, S. Dervinienė, 
E. Jankutė, S. Kvietienė, S. Mi
niotienė ir M. Valiulienė. Paro
da atsilankiusiems padarė malo
nų Įspūdį. Gyvenantiems masi
nės gamybos aplinkoj, lietuviš
koji kūryba padvelkė nauja dva
sia. Paroda sutraukė daug lan
kytojų, ypač sekmadienį. Gana 
didelė dalis rodinių buvo išpar
duota. Paskatinimo žodi tenka 
tarti visoms parodos talkinin
kėms, o ypač poniom, kurios 
eilę metų atliekamu laiku lankė 
keramikos studijas, ir parodos 
rengėjoms — kat. moterų sky
riui. Tokiu parodų lauktina ir 
daugiau. St. D.

Elena ir Stasys Kairiai, gy
veną Delhi, -Ont., lapkričio 4 d. 
atšventė savo 25 m. vedybinę 
sukakti Courtland miestelio sa
lėje. Šalia gausių svečiu Ifei 
viešnių iš Delhi apylinkės, Mont- 
realio, Čikagos bei kitų vietovių, 
dalyvavo ir keliolika torontie- 
čiu, jų tarpe 4 asmenų Dimskio 
orkestras. E. Kairienė yra Ra- 
dauskaitė, poeto Henriko Ra
dausko giminaitė. St. Kairys yra 
ilgesnį laiką gyvenęs Belgijoj. 
Dabar valdo didoka tabako ūkį.

A. a. kun. Kazimieras Barans- 
kas-Baras mirė lapkričio 5 d. Či
kagoje laikydamas pamaldas. 
Toronte, St. Catharines ir kitur 
jis turėjo giminių bei artimu 
bičiuliu. Tai žymus pamoksli
ninkas ir visuomenininkas. Pa
staruoju metu gyveno marijonų 
vienuolyne prie “Draugo” Čika
goje.

A. a. Bronius Folertas, 72 m., 
mirė lapkričio 5 d. Šv. Juozapo 
ligoninėje. Jo laidotuvėmis rū
pinosi sesuo Anelė Gataveckie- 
nė ir anksčiau mirusio brolio 
žmona. Velionis buvo senosios 
kartos ateivis.

A. a. Aldona Laugalienė, 54 
m., mirė lapkričio 5 d. Palaido
ta lapkričio 8 d. iš Šv. Jono Kr. 
šventovės lietuvių kapinėse. Ve
lionė buvo kilusi iš Žemaitijos. 
Lietuvoje buvo baigusi odonto
logiją.

Nelaukite iki gausite skausmingus 
hemorojus, apsisaugokite nuo nemalonių 
skausmų naudodamiesi kilnojama vonia 

SANI-BATH - Bidet.
SANI-BATH — bidet vonio, koip jau patirta, yra labai naudinga moterims, 
turinčioms specialias problemas, nesvarbu nuo ko jos atsirastų; padeda fizinių 

dirginimų atvejais. Nereikalingi jokie tepalai.
Dabar jūs galite Įsigyti SANLBATH vonią už <$67.50 

PRITAIKOMA IR MAŽIAUSIOSE PRAUSYKLOSE — NEREIKIA JOKIŲ 
SPECIALIŲ ĮRENGIMŲ.

Vienerių metų besąlyginė garantija.
SANI-BATH yra gaunama didesnėse parduotuvėse, metalinių vamzdžių arba 

geležies reikmenų krautuvėse.
Smulkesnių informacijų teiraukitės tel. (416) 533-3309
8 v. r. — 9 v.v. nuo pirmadienio iki šeštadienio arbo rašykite: 
SANI-BATH MFG. CO.
P. O. Box 310, Stn. E., Toronto 4, Ontario.

NAME ...................................... ....................................
(rašykite didžiosiomis raidėmis)

ADDRESS .....................................................................

CITY .................................... PROV...........................

Tel..........................
□ Send me more information
□ Have a representative call

Ateitininkų žinios
SUSIRINKIMAI sekmadienį, lap

kričio 12:
Jaun. berniukų ir mergaičių — 2 

v. L.V. Namuose. Dalyvavimas yra 
visiems būtinas. Negalį dalyvauti 
privalo paskambinti savo būrelių va
dovams. Taip pat visi atsineša po $2 
nario mokesčio.

Vyr. moksleivių — ateitininkų 
kambaryje 5 v. Susirinkimo tema: 
"Mūsų herojai”. Visi atsineša nario 
mokestį.

"Pirmyn Jaunime” Toronto moks
leivių neperiodinis laikraštėlis netru
kus vėl išeis. Kiekvienas vyr. moks
leivis yra įpareigotas parašyti raši
nėlį šių metų šūkio lema “Esame gy
vi — gyvenkime”. Rašinėlius įteikti 
redaktorėms — Sig. Dūdaitei arba 
D. Vaškevičiūtei.

Ateitininkų šventės: Ročesteryje 
lapkričio 11-12 d.d., Putname — lap
kričio 24-26 d. Norį vykti prašomi 
paskambinti Linai Vaitiekūnaitei.

Į Dainavos ideologinius kursus ga
lės vykti tik 11 narių iš Toronto. Vi
si, norį važiuoti, privalo parašyti ra
šinėlį “Ko aš tikiuosi iš kursų”. Pas
kutinė diena įteikti rašinėliams — 
lapkričio 30.

Sekmadieniais po 10 v. Mišių atei
tininkų kambaryje Prisikėlimo para
pijos pastate jaunimas gali gauti ka
vos. Parapijos jaunimas prašomas už
eiti ir pasikalbėti.

Ročesterio ateitininkai rengia dai
nos vakarą lapkričio 11, šeštadienį, 
8 v.v., šv. Jurgio salėje, 545 Hudson 
Ave. Programoje dalyvauja: Nerija 
Linkevičiūtė, sopranas, Bernardas 
Prapuolenis, baritonas, ir Vytautas 
Nakas, bosas. Po koncerto bus pasi
linksminimas ir šokiai. Ročesterio ir 
apylinkių lietuviai kviečiami daly
vauti.

Klevelando moksleivių ateitininkų 
Maironio kuopos susirinkimas įvyko 
spalio 22 d. p. Čyvų namuose. E. Raz- 
gaitytė, centro valdybos pirmininkė, 
įdomiai kalbėjo apie centro valdybos 
planus ir idėjas, apie ateinančias 
stovyklas, studijų savaitgalius ir kur
sus. Taip pat prašė neapvilti, jei pra
šys pagalbos. D. Sušinskaitė, buvusi 
kuopos pirmininkė ir dabartinė 
centro valdybos sekretorė, nuošir
džiai palinkėjo sėkmės naujajai val
dybai, kurią sudaro: M. Laniauskas, 
pirm., Ž. Kliorytė, vicepirm., V. Len- 
kauskaitė, sekt., S. Čyvas, ižd., A. Ja- 
sevičiūtė, socialinių reikalų vedėja, 
R. Kazlauskas, korespondentas. Susi
rinkime buvo įteiktos mažos dovanos 
abiturientams, pereinantiems į stu
dentų ateitininkų eiles. Sekė įdomūs 
žaidimai su naujaisiais moksleiviais. 
Susirinkimas baigėsi vaišėm. (R. 
Kazlauskas)

Skautų veikla
• Tėvų k-to rengiamas bazaras 

bus lapkričio 18 d. Laimikiai priima
mi sekmadieniais po kiekvienų pa
maldų skautų būkle. Visi kviečiami 
prisidėti.

• “Šatrijos” tunto skautės, vad. 
tunt ps. P. Saplienės, lapkričio 5 d. 
kapinių lankymo proga ant mirusių 
skautų-čių kapų uždegė žvakutes ir 
padėjo rūtomis apipintas skautiškas 
emblemas.

• Sktn. Stepo Kairio muzikiniam 
vienetui ir šį sezoną sutiko padėti s. 
D. Fidlerienė, kuri lapkrč. 3-4 d.d. 
su vienetu turėjo bendras repetici
jas. Už jas dėkingi vieneto nariai ir 
vadovai. Taipgi ačiū ps. R. Poškienei, 
vadovavusiai vienetui praėjusį se
zoną.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
sueiga — šį šeštadienį, lapkrč. 11 d., 
1 v. p.p., Lietuvių Namuose.

• Iš eilės dviejose Romuvos tal
kos išvykose dalyvavo A. Vasiliaus
kas, P. Butėnas ir L. Pilypavičius. 
Ačiū jiems,

• Mindaugo dr-vės sueiga — lap
kričio 13, pirmadienį, 7 v.v., skautų 
būkle. C. S.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
INDIAN RD. — WESTMINSTER, originalus dvibutis (duplex) per 
du augštus; dviejų ir trijų miegamųjų, geram stovyje, vandens-aly- 
vos šildymas, platus privatus įvažiavimas, dvigubas garažas. $12.000 
įmokėti, vieną skola 10-čiai metų.
72 AKRAI ŽEMĖS su pastatais, 427 ir 89 kelių sankryžoje, 4.000 
pėdų ant asfaltuoto kelio.
IZOLIUOTAS VASARNAMIS netoli Tėvų pranciškonų stovyklavie
tės; tinka gyventi ištisus metus. Kaimynai — lietuvių šeima.
INDIAN RD. — BLOOR, didžiulis 14 kambarių atskiras namas, 4 
prausyklos, 4 virtuvės, 2 užbaigti kambariai rūsyje, vandeniu-alyva 
šildomas, 6 kambariai pirmame augšte, garažas su privačiu įvažia
vimu. Apie $20.000 įmokėti ir viena atvira skola. Tuojau į pietus nuo 
Bloor. Apie $6.000 metinių pajamų ir butas šeimininkui.
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. GARBENIS, ST. DARGIS, PR. KERBERIS, .
namų tel. HU 9-1543 tel. 536-2738 namų tel. LE 5-1584 •

Pardavusšems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
5!/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6’/4% už 1 m. term. dep. 
63/ą% už 2 m. term. dep. 
7% už 3 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% ui asm. paskolas

8!4% ui mortgipius

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE 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 inin. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: 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—CLENDENAN, $3.000 įmokėti, atskiras 9 kambarių per 
du augštus namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, didelis sklypas, prašoma 
$25.900.
ETOBICOKE, $38.900 vienaaugštis (bungalow), atskiras, plytinis, pri
statytas garažas, 6 kambariai, kilimai, arti Burnhamthorpe Rd.
MISSISSAUGA, atskiras plytinis vienaaugštis (bungalow), dvigubas 
garažas, 6 kambariai ir 2 poilsio bei šeimos kambariai, prašoma 
$41.900.
$3.000 ĮMOKĖTI, plytinis 6 kambarių 2 virtuvių namas, nauja šildy
mo krosnis, prašoma $22.900.
BABY POINT—.JANE, $10,000 įmokėti, atskiras plytinis 6 šviesių 
kambarių ir dviejų prausyklų namas, vienas mortgičius balansui, 
garažas.

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

Lietuvių kapinėse lapkričio 5 
d. Vėlinių proga buvo atlaiky
tos tradicinės pamaldos, daly
vaujant gausiai miniai tautie
čių iš Toronto, Oakvillės, Hamil
tono, Sault Ste. Marie, Montrea- 
lio ir kitų vietovių. Koncelebra- 
cines Mišias atnašavo mons. J. 
Tadarauskas, kun. P. Barius, 
OFM, kun. J. Staškus. Pamokslą 
pasakė kun. P. Ažubalis. Pabai
goje sugiedota “Marija, Mari
ja” ir Lietuvos himnas. Pamal
dų proga dalyviai uždegė žvaku
tes ant savo artimųjų papuoštų 
kapų. Automobilių tvarkymu rū
pinosi šauliai. Iki šiol lietuvių 
kapinėse palaidota 514 tautie
čių. Vėlinių proga pašventinta 
14 naujų paminklų.

“T. Žiburių” administracijo
je galima gauti Įvairių kalėdinių 
ir kitokių kortelių po 15, 20 ir 
25 et. Užsakant prašoma siųsti 
pinigus: 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont.

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

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

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

td. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

Tel. 533-5454

DANISHi CjjSTO
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

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

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

OJlRCELS TOJUKOPE

Hamiltone įkyrius:
293 Ottawa St. H., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skareliu, megztinių Ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikro! džiaugsis.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz- 
fnimo darbus. Skambinti 

1 f o n s u i LE 6-2805,

LITHO-ART SPAUSTUVĖ S 
progrQmoS

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

Telefonas: 5 3 3 -4 3 6 3 F?klom-ini°j
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

ąP ’ĄC' Mt >. <A '*•1 ,1
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NEMOKAMA PAGALBA
VISUOSE JUSU

MIGRACIJOS REIKALUOSS

šypsenos

Užpildymas jūsų prašymo blanko nieko nekainuoja. 
Imigracinis apklausinėjimas nieko nekainuoja. 
Jei gerai nemokate anglų arba prancūzų kalbos, 
nesirūpinkite. Mes parūpinsime vertėją 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 persvarstymą ir 
galėsite atsivesti ką nors jums pagelbėti, jei norėsite. 
Daugelis žymių patarėjų už tai ima prieinamą kainą, 
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

Valgyk nežiūrėdamas
— Meisteri, aš apakau.
— Kaip tai?
— Nematau sviesto, kur 

meisterienė užtepė man ant 
duonos.

— Na, Guste, užtepk jam sto
riau, — juk jis geras darbinin
kas.

— Meisteri, jau aš matau.
— Tai ir gerai. Ką tu ma

tai?
— Matau duoną per tą meis- 

terienės užteptą sviestą.
— Na, ir išdykėlis ... Val

gyk nežiūrėdamas ir bus gar
du. (Iš lietuvių tautosakos)

SUDBURY, ONT.
KLB APYLINKĖS VALDYBA 

lapkričio 25 d., šeštadienį, 130 Frood 
Rd., ukrainiečių salėje, 6.30 v. va
karo, rengia Lietuvos kariuomenės 
atsteigimo 54 metinių minėjimą. 
Programoje: trumpa paskaita, “Ra
munėlės” tautiniai šokiai, Irenos 
Černienės iš Toronto lietuviškos so
lo dainos. Kas jai akompanuos, dar 
nežinoma. Po programos—pasilinks
minimas ir šokiai. Gros geras orkest
ras ir veiks įvairus bufetas. Kviečia
me visus tautiečius dalyvauti ir pa
sikviesti svečių. Taip pat kviečiame 
ir kaimyninių kolonijų — Sault - Ste. 
Marie ir kitų atstovus. Valdyba

*
 Canada 

Immigration 
Centre

Muzika operai
Būdamas Drezdene, Beetho- 

venas kartą klausėsi kompozito
riaus Paero operos “Eleonora”. 
Kai po spektaklio Paeras pa
klausė įžymųjį muziką, kokios 
jis nuomonės apie jo kūrinį, 
Beethovenas atsakė:

— Jūsų opera man taip pa
tiko, kad aš parašysiu jai mu
ziką.

Ir jis žodį ištesėjo — “Eleo
noros” tema parašė operą “Fi
delio”.

Kviečio grūdas
Besikapstydamas kieme, gai

dys rado kviečio grūdą ir sušau
kė vištas, kurioms pagal tradici
ją ir turėjo tas grūdas atitekti. 
Deja, keičiasi laikai, keičiasi pa
pročiai. Gaidys apmetė žvilgs
niu vištas, susimąstė minutėlei 
ir nutarė pasielgti naujamadiš
kai: suorganizavo loteriją.

Kitą dieną jis nusipirko mai
šą kviečių.

Negavo ko norėjo
Įkaušęs vyras nukrinta iš tre

čio augšto ir nesusižeidžia. Gau
na stiklą vandens. Tas atstumia 
geradarį į šalį, piktai klausda
mas:

— Iš kelinto augšto turėčiau 
nukristi, kad gaučiau stiklelį 
degtinės? Parinko Pr. Alš.

Manpower and 
Immigration 
Bryce Mackasey, Minister

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

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS 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

*■ ę.l*'KA.s. 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 EUROPIETIJKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
 KRAUTUVĖS KANADOJE -

SPECIALŪS 
GAMINIAI 
KAS SAVAITE

tip-top MEATS
1 ~ DELICATESSEN

1727 BLOOR STREET WEST (prie* keele poleminio stotu 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL 

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (QUEEN ELIZABETH Ir 27 kelias)

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 )» 5 kelias)

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kilų prekių. 
Sąžiningai Ir greitai patarnaujamo.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ o . . r-___ Z-»^ 480 RONCESVALLES AVI.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. Toronto 3, Ontario

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Bloor Autofite Gbispp 2 9 6 brock Ave.DlUOr MUIOnie Udtdge (tarp Dundas ir CoUege)

Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

IDirbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

Palaidotas vienas
CALGARY, ALTA. S. m. spalio 9 

d. Brooks ligoninėje po trumpos li
gos mirė senosios kartos ateitis Pijus 
Jonko-Jankauskas, sulaukęs 84 metų 
amžiaus. Velionis buvo gimęs Pilviš
kių parapijoje, Sakių apskr. 1888 m. 
spalio 5 d.

Pijus Jankauskas iš Lietuvos emi
gravo j JAV 1912 m. ir apsigyveno 
Grand Rapids, Mich. Grįžo į tėvynę 
1921 ra., įsikūrė vėl Pilviškių para
pijoje, kur vedė Onutę Vaišnytę. ši 
jauna porelė 1926 m. atvyko į Kana
dą ir įsikūrė ūkyje Vermilion, Alta. 
Pardavę ūkį 1929 m., persikėlė į To
rontą, bet čia nepritapo ir tais pa
čiais metais persikėlė į Brooks, Al
ta, kur ūkininkavo iki 1950 m. Tais 
metais pirko motelį, kurį išlaikė iki 
1960 m. Pardavę motelį, pasitraukė į 
poilsį savo naujuose, puošniuose na
muose Brookse.

Velionis buvo susipratęs lietuvis, 
uolus rėmėjas KLB Kalgario apylin
kės ir Brookso seniūnijos. Priklausė 
katalikų šv. Marijos parapijai. Bu
vo gerbiamas tiek lietuvių, tiek sve
timtaučių. Daug talkino šių eilučių 
rašytojui 1941 m. rengiant pirmąjį 
V. K. L. sąskrydį Brookse.

Pijus paliko liūdinčią našlę Onutę 
Vaišnytę - Jankauskienę, keturis sū
nus — Liudviką, Albiną, Stasį ir Be
nių, tris dukras — Birutę, Mildą ir 
Jeane. Taipgi paliko 16 anūkų-ių. Vi
si vaikai yra sukūrę savo šeimas. Tu
riu pažymėti, kad visi sūnūs ir duk
ros yra išmokyti lietuvių kalbos ir 
ją laisvai vartoja.

Pijus Jankauskas yra jau paskuti
nis savo tėvų šeimos narys. Anksčiau 
Lietuvoje mirė keturi broliai ir dvi 
seserys. JAV mirė vienas brolis.

Pernai Jankauskai iškilmingai mi
nėjo savo 50 metų vedybų sukaktį iš
kilmingomis pamaldomis Šv. Marijos 
šventovėje ir puošniu banketu, ku
riame dalyvavo daug draugų. Jau 
tais pačiais metais (1971) liepos mė
nesį velionies sveikata sušlubavo. 
Kviečiamas B-nės pirmininko Neva
rios dalyvauti V V. K. L. sąskrydyje 
ir pasveikinti dalyvius kaip seniau
sias dalyvis pirmojo V. K. L. sąskry
džio, įvykusio 1941 m., mielai suti
ko, bet sveikinimo kalbos negalėjo 
sakyti ir prašė savo sūnų Liudviką 
už jį kalbėti.

Laidotuvės įvyko Brookse, spalio 
13 d. su iškilmingom Mišiom šv. Ma
rijos šventovėje. Klebonas kun. F. 
Moneau atnašavo šv. Mišias ir pasa
kė jaudinantį pamokslą. Baigęs pa
mokslą, kunigas iškvietė KLB Kal
gario apylinkės pirm. A. P. Neva
da tarti atsisveikinimo žodį lietuvių 
kalba, šis išreiškė B-nės apylinkės 
vardu užuojautą našlei, sūnums, duk
roms ir anūkams, taipgi apgailesta
vimą Brookso seniūnijos lietuviams, 
netekusiems tokio nuoširdaus lietu
vio. A. P. Nevada pabrėžė, kad ve
lionį pažinojo 40 metų. Esą jis buvo 
ištikimas savo šeimos idealams, my
lėjo savo žmoną ir vaikus, rūpinosi 
jų gerove. Be to, jo meilė tėvynei 
Lietuvai buvo nepajudinama.

Velionies palaikai buvo palydėti

seniausių ateivių
į Brookso kapus didelio skaičiaus 
svetimtaučių ir visų Brookso lietu
vių. Iš Kalgario dalyvavo 15 asmenų. 
Šiuose kapuose jau ilsisi virš 15 lie
tuvių.

Pagerbdama velionį, KLB Kalga
rio apylinkės valdyba ir Brookso se
niūnija padėjo didelį gyvų gėlių vai
niką specialiai užsakytą Kalgaryje, 
su Lietuvos trispalvės juostom, ant 
kurių buvo įrašyta: “Ilsėkis ramy
bėje, mielas lietuvi! Liūdintys Tavo 
draugai ir draugės — KLB Kalgario 
apylinkė ir Brookso seniūnija.”

Kor.

BALTIEČIŲ...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Ir dar viena mintis kilo, besi
gėrint estų pasaulinio festivalio 
vaizdais, spalvingomis eiseno
mis, sklandžiais ir turiningais 
gimnastų, šokėjų, dainininkų ir 
kitų programos atlikėjų pasiro
dymais. O kad taip kartą drau
ge visi bendro likimo baltiečiai 
išeivijoje surengtų bendrą tau
tinės kultūros festivalį! Progra
mos galėtų vykti kas sau, palie
kant galimybę kiekvienai šei
mai pasidžiaugti savo tarpe. Už
tektų bendros atidarymo eise
nos, vieno bendro didelio pasi
rodymo svetimiesiems. Jeigu 
šiandien atskirai rengiami estų, 
latvių, lietuvių renginiai pajė
gia patraukti pasaulio dėmesį, 
tai ar gi ne dar didesnį įspūdį 
sukeltų bendras visų trijų ren
ginys? Kai vieni estai sugeba 
sutraukti iki 20.000 dalyvių, tai 
kodėl po tiek pat, jeigu ne dar 
daugiau, nuo savęs negalėtų pri
dėti gausesni latviai ir lietuviai? 
Keliasdešimt tūkstantinis bal- 
tiečių sąskrydis su estišku orga
nizuotumu, latvišku veržlumu, 
lietuvišku dvasingumu galėtų 
virsti tokio masto kultūrine de
monstracija, kokios dar nebuvo.

Gal tai perdidelė svajonė? 
Bet juk jėgų turime. Laiko yra. 
Iškyla ir bręsta nauji organiza
ciniai talentai. Bereikia juos pa
drąsinti, kad neužsidarytų vien 
savosios bendruomenės rėmuo
se, o imtųsi bendro darbo. Bal- 
tiečių kultūrinis bendradarbia
vimas turi jau savo tradicijas. 
Ypač vertingas palikimas su
krautas pirmaisiais pokario me
tais Vokietijos stovyklose. Pas
taruoju metu gražiai mezgasi 
naujo intelektualinio bendra- 
dardarbiavimo siekiai. Tad, be
sidžiaugiant praėjusios vasaros 
masiniais renginiais, ar ne pats 
laikas pagalvoti apie bendrą 
baltiečių renginį ateityje? Lai
kas ofenzyvai plačiu baltietiŠ- 
kuoju frontu! — A. L.

Pajieškojimas
Pajieškomas Adomas Piešina. Ži

nantieji jo adresą, prašomi paskam
binti tel. 221-8923 Toronte.

St. Catharines, Ont.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS atkū

rimo 54-jų metinių sukakties minėji
mą rengia L. V. S. ‘'Ramovės” St. 
Caharines skyriaus valdyba lapkri
čio 18, šeštadienį 6.30 v. v. slovakų 
salėje, Page ir Welland gatvių kam
pas. Programoje—kūrėjo-savafnorio, 
Klaipėdos krašto atvadavimo daly
vio, dviejų Vyčio Kryžių kavalieriaus 
Antano Šukio paskaita. Meninę dalį 
atliks Hamiltono Aušros Vartų para
pijos choras, vadovaujamas muz. A. 
Paulionio. Po jos — linksmoji dalis 
su šokiais ir gražia muzika, loterija, 
keliais laimės staliukais. Įėjimas — 
$2.50. Kviečiame visus tautiečius 
gausiu dalyvavimu pagerbti kovose 
už' Lietuvos laisvę žuvusius karius, 
šaulius ir partizanus. Lapkričio 19, 
sekmadienį, 10 v. r., Tėvų pranciš
konų koplyčioje bus pamaldos už mū
sų brangią tėvynę ir už jos laisvę 
žuvusius kovotojus, dalyvaujant orga
nizacijoms su savo vėliavomis.

Skyriaus valdyba 
NIAGAROS PUSIASALIO tauti 

nių šokių ir meno grupė “Nemu
nas” jau pradėjo trečiuosius veiklos 
metus. Repeticijos vyksta kas savai
tę sekmadieniais St. Catharines mies
te, Tėvų pranciškonų patalpose. Tau
tinių šokių mokytojai ir šiemet yra 
tie patys: jaunesniųjų grupės — Sta
sė Zubrickienė, vyresniųjų — Nijo
lė Gverzdytė.

Vyresniųjų tautinių šokių grupė 
po vasaros atostogų jau turėjo du 
pasirodymus. Rugsėjo 9 d. “Nemu
no” šokėjai kartu su kitomis St. Cat
harines liaudies meno grupėmis da
lyvavo St. Catharines Dienoje, kuri 
įvyko Toronte, Ontario Place. Spalio 
3 d. nemųniečiai Buffalo mieste, 
JAV, Hilton viešbutyje, atliko me
ninę programą Amerikos pašto vir
šininkų suvažiavime. Abiejose išvy
kose talkino akordeonistė Rūta Gu- 
dinskaitė iš Burlingtono. P. B.

DELHI, ONT.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ rengiama lapkričio 25, šeš
tadienį, 7 v.v., Delhi lenkų salėje, 
234 Main St. Meninę programą at
liks Hamiltono mergaičių choras 
“Aidas” su sol. V. Verikaičiu ir vie
tinio jaunimo ansamblis “Palanga”, 
vadovaujamas K. Gleno. Bus taip pat 
šokiai, muzika, bufetas, užkandžiai, 
loterija. Rengia DLK Gedimino Del
hi šaulių kuopa. Visi tautiečiai kvie
čiami dalyvauti.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju draugų, kai

mynų ir artimesniųjų pažįstamų bū
riui, suruošusiems malonią staigme- 
ną-pobūvį man sulaukus pensininko 
amžiaus ir pasitraukus iš aktyvios 
tarnybos. Ypatingą padėką reiškiu 
šios staigmenos rengėjams p.p. Au- 
gaičiams, Bartuliams ir Ratavičiams. 
Pasakytus gražius žodžius, dovaną ir 
patį pobūvį bus visada malonu prisi
minti. Ačiū visoms ir visiems.

Bronius Povilaitis

LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS
-LAUKIAMAS SVEČIAS 

TAVO NAMUOSE
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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais

be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

REALTOR

231-6226
2 3 1* 2 6 6 1

Frank Barauskas, F.R.I.

• INSURANCE

3282 BLOOR STREET WEST
ISLINGTON (6 Points Plaza)

Tel. 532*7733

----  TV-HI-FI ----
Taisom ir parduodam prieinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičlam senus — j naujus

1613 DUNDAS Street West

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 LUINOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATU ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

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

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534 - 0563

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILjYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
118 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. 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

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 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 10 vaL ry

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
VViktoria BUKOWSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVI.

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

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

<ni« niin 10 V rvto iki 6 V.T

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.



M TORONTO"1,
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Kapinių lankyme gausiai daly

vavo Toronto ir kitų vietovių tautie
čiai. Padėka Hamiltono liet. par. 
kleb. mons. J. Tadarauskui ir Prisi
kėlimo par. kleb. kun. P. Bariui, 
OFM, dalyvavusiem koncelebracinė- 
se Mišiose. Padėka šauliams už tvar
kos palaikymą ir visiems dalyviams,

— Anapilio sodyboje pradedami 
salės sienų gelžbetonio liejimo dar
bai. Naujajai statybai aukojo $500: 
V. Martinaitis; po $100: dr. O. Pūdy- 
maitis (savo įnašą statybai pakelda
mas iki $500), K. Daulenskis, V. Ger
manavičius, M. Dikčius; po $50: M. 
Žemaitienė, V. Puniuškienė. Nuošir
di padėka geradariams.

— Šią savaitę iš par. bažnyčios pa
laidoti: a.a. Aldona Laugalienė ir 
a.a. Bronius Folertas. Velionių arti
miesiems gili užuojauta.

— Tradicinis parapijos choro pa
rengimas įvyks lapkričio 18, šešta
dienį.

— Katalikių moterų draugijos su
sirinkimas įvyks lapkričio 19, sek
madienį, po 11 v. pamaldų, par. ka
vinės kambariuose.

— Mirus tėveliui Suvalkų trikam
pyje, sūnui Pijui Kružikui gili užuo
jauta.

— Pamaldos: šį ketvirtadienį 8 v. 
r. už a.a. Praną ir Mariją Pošiūnus, 
penktadienį 8 v.r. už a.a. Juozą Buo- 
žį; šeštadienį: 8 v.r. už a.a. Bronių 
Eidukevičių ir 9 v.r. už a.a. Antaną 
Kružiką; sekmadienį: 10 v. už a.a.
Laimutę Nadišauskienę, 11 v. už p.p. 
Vanagų šeimos mirusius.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Šį penktadienį konfirmandų pa

mokų nebus, nes kun. A. Žilinskas 
išvyksta su Toronto liuteronų jauni
mo vadovais į vadovų kursus.

— Pamaldos šį sekmadienį — 9.30 
v. ryto.

— Sveikiname Jievą ir Andrių Po
vilaičius, kurie šį šeštadienį mini sa
vo 50 metų vedybinę sukaktį. Jieva 
(gim. Luokaitytė) ir Andrius Povi
laitis buvo sutuokti kun. Jurkšaičio 
Jurbarko liuteronų bažnyčioje 1922 
m. lapkričio 12 d. Šį sekmadienį, 9.30 
v.r. pamaldose, taip pat lapkričio 12 
d., po 50 laimingų metų atnaujins 
savo santuoką. Povilaičiai turi tris 
sūnus Toronte — Algirdą, Augustą 
ir Jurgį, sūnų Vytautą Oakvillėj ir 
šešis anūkus. Visagalis telydi jus to
liau gyvenimo kelyje.

— Nuoširdžiai dėkojame Petrui 
Šturmui, kuris ilgus metus patarna
vo lietuvių evangelikų parapijai kaip 
vargonininkas. Jūsų įdėtos pastangos 
nebus mūsų pamirštos. P. šturmas ir 
toliau pasilieka parapijos taryboje, 
eidamas lietuvių parapijos dalies fi
nansinio sekretoriaus pareigas.

— Visi parapijiečiai prašomi šį 
sekmadienį grąžinti 1973 m. pažadus.

VIENINTELĖ KANADOS VAL- 
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, Įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont, 
Tel. LE 3 ■ 8008.
BLOOR — JANE, prie gero susisie
kimo ir parduotuvių, ramiame ir šva
riame name išnuomojami su baldais 
du kambariai (njažesnis ir didesnis) 
mėgstantiems ramybę asmenims. Su
sitarus galima būtų pasinaudoti vir
tuve ir garažu. Tel. 763-1332.
PARDUODAMAS NAUJAS MŪRI- 
NIS NAMAS, 3 miegamieji, elektri
nis šildymas. Labai gražus ir gero
je gatvėje (Collingwoode). Mažas 
įmokėjimas. Skambinti: Wa saga 
Beach 705-429-2387.
JIEŠKOMAS ASMUO, kuris sutiktų 
pamokyti vienuoliktos klasės geo
metrijos. Skambinti Liucijai po 5 v. 
v. tel. 537-8646.
IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių butas 
IlI-me augšte su baldais. Tinkamas 
1 ar 2 asmenim. Skambinti darbo 
dienomis po 2 v. p.p. Tel. 535-4905.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
7674737.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus Įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4", durų, faneros. 
Tel. 839-4894. KAZYS CIBAS.

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

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
Išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 5354329.

BARONESSA
Beauty Salon 

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

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdi užuojauta Vyt. Paulio- 

niui ir jo šeimai, Lietuvoje mirus jo 
motinai a.a. Veronikai Paulionienei.

— Mišios: trečiad., 7.30 v. už a.a. 
J. Mickevičių, užpr. p. Namurų iš 
Tillsonburgo, Ont.; 8.20 v. — už a.a. 
Pr. Dailidienę, užpr. V. Dailidės; ket- 
virtad., 7.30 v. — už a.a. Iz Manius- 
kienę, užpr. J. Maniuškos; 8.20 v. — 
už a.a. Gražiną, užpr. E. Vaidoticnės; 
penktad., 7.30 v. — už a.a. Juodikai- 
čių šeimos mirusius, užpr. J. Juodi- 
kaitienės; šeštad., 8.20 v. — už a.a. 
V. Stankevičių, užpr. V. Dranginie
nės; 12 v. — jubilėjinės padėkos Mi
šios, užpr. L. E. Gotceitų; sekmad., 
9 v. — už a.a. VI. Sadauskienę, užpr. 
M. V. Valių; 10 v. — už a.a. M. Jo
nušienę, užpr. velionės vaikų; 11.15 
v. — už a.a. M. Stuikienę, užpr. A. 
Stuikio; 12.15 v. — už a.a. Juozą 
ir Praną Mačiulaičius, užpr. M. Balt- 
ramonienės iš Čikagos. Vėlinių nove- 
nos Mišios aukojamos kasdien, 8 vai. 
ryto.

— T. Benediktas ir T. Rafaelis yra 
išvykę į Brooklyną atlikti savo me
tinių rekolekcijų. Parapijon grįš šį 
šeštadienį.

— Dėvėtus drabužius išpardavimui 
parapijos raštinėn prašom gabenti 
nuo šio savaitgalio. Išpardavimas bus 
gruodžio 2 d

— Tradicinė choro arbatėlė — 
lapkričio 18, šeštadienį, 7 v.v.

— Pensininkų laisvavakaris — lap
kričio 8, trečiadienį, 6.30 v.v. Paro
dų salėje. Vaišes ir įdomią programą 
paruošė ateitininkai moksleiviai ir 
studentai. Visi Toronto vyresnio am
žiaus tautiečiai kviečiami dalyvauti.

— Kun. Aug. Simanavičius, OFM, 
sunegalavus klebonui kun. B. Graus- 
liui, OFM, paskirtas Ročesterio lie
tuvių par. klebonu, o jo asistentu — 
kun. E. Jurgutis, OFM.

— Religinis kursas Suaugusiems 
prasidės lapkričio 15, trečiadienį, 
7.30 v.v. Pirmosios paskaitos tema: 
“Bažnyčios įstatymai ir modernaus 
kataliko sąžinė”.

— Uždaros rekolekcijos moterims 
bus lapkričio 24-26 d.d. Vedėjas — 
kun. G. Kijauskas, SJ. Registruotis 
pas katalikių moterų dr-jos pirm. L. 
Murauskienę RO 3-6984.

— Uždaros rekolekcijos vyrams — 
gruodžio 1-3 d.d. Vedėjas — kun. J. 
Kubilius, SJ. Registruotis pas vyrų 
dr-jos pirm. J. Šarūną 537-6615. Tuo 
pačiu metu uždaros rekolekcijos ber
niukams ir mergaitėms (gimnazijų 
mokiniams) King City Marylake re
kolekcijų namuose. Registruotis pas 
V. Kolyčių 654-5481.

— Religijos pamokos vaikams, cho
ro repeticijos, lituanistinis seminaras 
— įprastu laiku ir įprastoje vietoje.

— Toronto švietimo vadybai rei
kia pagalbinių mokytojų. Skubiai 
kreiptis raštu: Teacher Personnel 
Department, Metropolitan Separate 
School Board, 146 Laird Dr., Toron
to 253, Ont.

š. Amerikos sporto veikėjų 
suvažiavime Klevelande lapkri
čio 4-5 d.d. iš Toronto dalyvavo: 
Pr. Berneckas, kun. T. Degutis, 
OFM, J. Gustainis, S. Krašaus- 
kas, A. Nausėdas.

Siuntinių b-vių atstovas 
St. PRAKAPAS

49 NORSEMAN Street,
Toronto 18, Ontario

Tel. 233-4486

Priima užsakymus visų gaminių, 
leidžiamų siųsti. Pilnai apdraus
ta. • Parduodu įvairias lietu
viškas ilgo grojimo plokšteles, 
odinius albumus, prie automobi
lių klijuojamus vyčius. Siunčiu 

paštu Į betkurią vietovę.

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371) 

persikėlė i naujas patalpas. Važiuoti j vakarus nuo 427 kelio 1 mylią, 
sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (j pietus) Whorton Way, važiuoti Whorton 
Glen gotve tiesiog j garažą. • Sąžiningai atliekame visus automobilių 
mechaniškus pataisymus. • Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 

PARKSIDE MARKET 

335 Roncesvalles Ave., — . rnr <afq 
TORONTO, ONTARIO 161. □uU-'IZ.UO

• 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--------------  •

Maloniai kviečiame visas ponias, paneles;
XIII klasės jaunimą, studentes ir studentus j

SIMPOZIUMĄ
lapkričio 12, sekmadieni, 4.3© v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos auditorijoje. 
° Simpoziumo tema: "Kodėl jaunimas bėga iš 

namų". Dalyvauja 8 prelegentai.

® Kavutė
Rengėjos — KLKMD centro valdyba..

Ę- ....   -—

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

lapkričio 18,
šeštadienį,
Prisikėlimo parapijos salėje

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

BAZARA 
t 

_ Pradžia: BAZARO — 12 v., ŠOKIŲ — 7 v. v.
ĮĖJIMAS Į ŠOKIUS: 
suaugusiems — $2.50, 
studentams — $1.00

Skautu tėvų k-tas

Visi keliai veda į HAMILTONĄ!
Klevelando tautinių šokių grupės “Grandinėlė”

koncertas įvyks š.m. 

lapkričio 19. *ehkmtacdi*ni’ 3dv;pp”■ 7 Mohawk College auditorijoje,
--------------135 Fennell St. W., Hamiltone---------------  
Bilietai gaunami pas platintojus Toronte, Londone, St. Catha
rines, Delhi-Tillsonburge ir Hamiltone (pas P. Grybą, tel. 
529-6541). Taip pat bilietus bus galima gauti prie įėjimo. 
Kasa bus atidaryta 1 v. p.p. MOHAWK COLLEGE 
AUDITORIJA yra ant kalno, Fennell ir West 5th 
gatvių sankryžoje. Važiuojantieji nuo Toronto pusės iš 
403 kelio išvažiuoja Main St. E. ir važiuoja iki Queen St. S., 
tada suka į dešinę ir važiuoja Queen gatve į kalną iki Fennell 
gatvės pirmųjų šviesų ir suka į kairę. Važiuojantieji iš Nia
garos pusės važiuoja King St. E. iki Wellington gatvės, suka 
į kairę ir važiuoja į kalną iki Fennell gatvės (antrųjų šviesų) 
ir suka į dešinę. Atvykstantieji 6 keliu prie Fennell gatvės 
šviesų suka į kairę.
Rengėjai maloniai kviečia visus šiame "Grandinėlės" 
koncerte dalyvauti. Savo dalyvavimu pagerbsime jau
nimą, kuris savo gražiais pasirodymais daug padarė 
Lietuvai. Mergaičių choro "A'idas" tėvų komitetas

Toronto Maironio šeštadieni
nėje mokykloje šį šeštadieni, 
lapkričio 11, painokų nebus, nes 
ryšium su žuvusių karių pager
bimo diena negalima naudotis 
mokyklos patalpomis. Vedėjas

“Dainos” susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 12 d., 3 v. 
p.p., pas narę V. Rasiulienę, 162 
Exbury Rd., tel. CH 1-0895. 
Kviečiame visas nares atsilan
kyti. Valdyba

VLIKo seimas įvyks lapkričio 
25-26 d.d. Klevelando Hollan
der House viešbutyje, 610 Su
perior Ave. Turimomis žinio
mis, iš Toronto jame dalyvaus 
Tautos Fondo Atstovybės pirmi
ninkas Kanadoje Aug. Kuolas. 
Paskaitas skaitys: dr. St. Bačkis, 
dr. J. Genys, St. Dzikas. Be to, 
bus visa eilė pranešimų ir kon- 
certas-vakarienė.

Lietuvos kariuomenės atstei- 
gimo minėjimą šiais metais ren
gia kūrėjai-savanoriai, talkina
mi apylinkės valdybos, lapkričio 
25, šeštadieni, 5.30 v.v., Lietu
vių Namuose. Minėjimo progra
ma bus paskelbta vėliau.

Apylinkės valdyba

Gen. konsulą dr. J. Žmuidzi- 
ną ir p. H. Žmuidzinienę ištiko 
didelė nelaimė. Spalio 20 d., 
2.30 v.p.p., jiedu ėjo per kai
myninę prekyvietę Stonegate 
Plaza. Ten stovėjo automobilis, 
kuriame sėdėjo dvejų metų 
berniukas, kuris besikrapštyda- 
mas atleido stabdžius. Automo
bilis pradėjo riedėti per nuožul
nią aikštelę ir smarkiai trenkė 
iš užpakalio į praeinančius p. 
žmuidzinus, kurie nesuskubo 
pasitraukti, nes nieko nebuvo 
girdėt (automobilio motoras ne
buvo užvestas). Ponia žmuidzi- 
nienė pateko po automobiliu ir 
buvo sunkiai sužeista. Ji tebėra 
ligoninėje. Sveiksta. Dr. žmui- 
dzinas laimingai išsprūdo iš po 
rato, bet buvo partrenktas ant 
žemės šalia automobilio. Jam li
goninės gydymas nebuvo reika
lingas. Jis ir toliau eina savo 
pareigas.

Dail. Dagys rengiasi savo kū
rinių parodai, kuri numatyta Či
kagos Čiurlionio galerijoje 1973 
m. balandžio viduryje. Neseniai 
ten buvo surengta torontietės 
dail. Editos Stankuvienės kūri
nių paroda.

Toronto miesto burmistro rin
kiminis vajus pradeda įsisiūbuo
ti. Lietuviams rūpi, kad būtų iš
rinktas Tony O’Donohue, nuo
širdus jų bičiulis, remiąs lietu
vių reikalus bei dalyvaująs jų 
renginiuose. Be to, jo žmona yra 
lietuvaitė. Jo kandidatūrai rem
ti bei talkinti rinkiminiame va
juje sudarytas specialus lietuvių 
komitetas. Jis kviečia tautiečius 
aktyviai įsijungti į rinkiminį va
jų bei ateiti į talką įvairiuose 
darbuose. Rinkiminė būstinė 
yra 1090 Bloor St. W. Tel. 533- 
9572. Ten kasdien budi p. G. 
Kuzmienė-Yokubynaitė. Sustip
rinta talka labai reikalinga, nes 
T. O’Donohue oponentas smar
kiai darbuojasi rinkiminiame va
juje.

Aldona O’Donohue, kandida
to į burmistrus žmona, yra 
Gvazdaitytė, studijavusi Toron
to universitete, buvusi ateitinin
kė, ilgametė “Varpo” choristė, 
dainavusi chore iki savo šeimos 
sukūrimo. Augina sūnų ir akty
viai dalyvauja rinkiminiame va
juje, talkindama savo vyrui. Jei
gu jis bus išrinktas Toronto bur
mistru, p. Aldona bus pirmoji 
lietuvaitė, pasiekusi “first To
ronto lady” poziciją.

Kanados Lietuvių Fondas, ry
šium su “TŽ” informacinėmis 
paslaugomis, paskyrė $50. Lei
dėjai reiškia nuoširdžią padėką.

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 XIIl-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

Rašytojas J. Kralikauskas pra
ėjusį savaitgalį buvo išvykęs į 
Montreal}, kur Akademinis 
Sambūris jam įteikė $500 pre
miją už romaną “Vaišvilkas”. Iš
kilmė Aušros Vartų salėje pra
ėjo labai sklandžiai. Dalyvavo 
daug montrealiečių. Daug kas 
norėjo ta proga įsigyti “Vaiš
vilką”, bet pasirodė, kad laida 
išparduota. Autorius grįžo i To
rontą su labai šviesiais įspū
džiais, paskatintas naujiems kū
rybiniams darbams.

Medicinos dr. J. Uleckas ati
darė savo privatų kabinetą kar
tu su savo žmona dr. M. Aršti- 
kaityte-Uleckiene, vaikų ligų 
specialiste. Dr. J. Uleckas bai
gė mediciną Heidelberge, V. Vo
kietijoje. Kanadoje specializavo
si Toronto universiteto ligoninė
se rehabilitacijos medicinoje, 
kuri apima muskulų, kaulų, art- 
ritines, paralyžiaus bei nervines 
ligas ir visas kitas ligas, reika
lingas fizioterapijos. Taip pat 
prie savo kabineto įsteigė ir fi
zioterapijos skyrių. Ligonius 
priima pagal susitarimą. Tel. 
368-2661, 123 Edward Ave., To
ronto, Ont. Kambarys 1116 (11 
augštas).

Žymusis lietuvių bičiulis 
Charles J. Kersten, buvęs JAV 
senatorius, mirė spalio 31 d., pa
laidotas lapkričio 3 d. Milwau
kee. Jis yra daug pasidarbavęs 
pavergtoms tautoms, būdamas 
senate pirmininku komisijos ko
munistinei agresijai tirti. Jo dė
ka buvo surinkta daug vertingos 
medžiagos apie klastingą Lietu
vos okupaciją. Velionis turėjo 
pažinčių bei ryšių ir su Toron
to lietuviais. Čia lankydamasis 
kalbėjo lietuviams Prisikėlimo 
par. salėje. Palaikė ryšius su dr. 
M. Arštikaitytės-Uleckienės šei
ma ir kitais lietuviais. Buvo la
bai religingas žmogus.

Ontario Studentų Federacija, 
vadovaujama pirm. Eric Miglin, 
pasmerkė Ontario vyriausybės 
įvestą mokslapinigių padidini
mą provincijos universitetuose 
ir kolegijose. Mokesčio už moks
lą padidinimas svyruoja tarp 
$100 ir $600 įvairių specialybių 
fakultetuose. Federacijos pirm. 
E. Miglin pranešimu, aštuonioli
kos universitetų ir vienos kole
gijos studentai 34.110:4.027 bal
sų santykiu pritarė minčiai ne
mokėti mokslapinigių, kol vy
riausybė neatšauks įvesto padi
dinimo. Sis savotiškas studentų 
streikas betgi bus panaudotas 
tik kraštutiniu atveiu, jeigu ne
padės kitos priemonės.
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Šv. Kazimiero par. žinios
— Maždaug mėnuo laiko beliko 

iki metinio parapijiečių susirinkimo. 
Jau dabar rūpinamasi naujais kandi
datais į parapijos komitetą.

— Per visą spalio mėnesį po 11 
v. pamaldų visi tikintieji mūsų baž
nyčioje kalbėjo Rožinį. Džiugu, jog 
per visus sekmadienius neatsirado 
tautiečių, kurie būtų išėję iš bažny
čios tuoj Mišioms pasibaigus.

— Nuo praėjusio sekmadienio pil
nas mūsų parapijos choras pradėjo 
giedoti per pamaldas. Po atostogų 
sugrįžo visi choristai.

— Metinei loterijai Vapsvos paau
kojo vieną bonką gėrimų.

— Mirė a.a. V. Masys, 64 m. Pa
laidotas spalio 31 d. A.a. J. Abraitis, 
63 m., palaidotas lapkričio 2 d.

— Parapijiečiai, kurie atsilanko į 
mūsų par. parengimus, yra prašomi 
nors pusę valandos atvykti anksčiau 
nustatyto laiko. Atvykus paskutiniu 
momentu susidaro didžiulės eilės 
prie įėjimo ir drabužinės. Nepatogu 
patiems ir vakarienės rengėjams. Mū
sų svetainė yra maloni ir šilta, ku
rioje tą pusvalandį galima maloniai 
praleisti. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Parapijos vakarienė buvo itin 

sėkminga. Naujasis klebonas ir vi
karas buvo priimti iškilminga Jono 
Ladygos, parapijos komiteto pirmi
ninko,- pilna humoro istorine kalba, 
kurioje suminėjo sunkią parapijos 
pradžią ir klebono kovą su žiurkė
mis. Visi parapijos komiteto nariai, 
šios vakarienės šeimininkai, įdėjo 
nuoširdaus darbo ir visus priėmė su 
lietuvišku svetingumų. Parapijos cho
ro oktetas apvainikavo šias iškilmes. 
Didžiausia padėka tenka visiems ko
miteto nariams: Anelei Ūsienei, Pet
rui Vaupšui, p. Vileniškiui, p. Staš
kevičiui, J. Ladygai; šeimininkėms 
— p. Kušleikienei, p. Grinkienei, p. 
Mitchell, O. Ūsienei, p. Vaupšienei, 
p. Lcknickienei, p. Augūnienei, p. 
Sveikauskienei, p. Ladygienei, p. 
Venskuvienei, p. Lukaitienei, p. Ur
bonavičienei, J. Smith ir p. Staske
vičienei. Taip pat daug prisidėjo J. 
Lukaitis ir p. Jonelis. Gilią padėką 
reiškiame oktetui, sol. A. Kebliui ir 
Mme. Roch už vakaro pradžiuginimą 
daina. Gera muzika, šokiai ir gausi 
loterija nedavė publikai nuobodžiau
ti. Vakarienė davė $2,780.45 pelno, 
kuris skiriamas parapijos skoloms 
užbaigti.

— Sekmadienį, po 11 v. Mišių, 
choras giedojo “Libera” už a.a. Elz
bietą Girdauskienę, kuri mirė prieš 
mėnesį laiko.

— Sunkiai serga Montreal Conva
lescence Hospital Adelė Milaknienė.

— Ruošiasi tuoktis Julija Markū- 
naitė iš mūsų parapijos su Ewald 
Welchner iš St. Boniface parapijos.

— Sekmadienį po 10 v. Mišių įvy
ko vilkiukų ir skautų draugovių su
eigos parapijos salėje ir seselių na
mų patalpose. Vadovauja sk. B. Nied
varas.

— Šeštadienį, lapkričio 11, par. 
salėje įvyks bendras jaunųjų talen
tų vakaras. Rengia žvejų-medžiotojų 
klubas “Nida” ir “N. Lietuva”.

— Lapkričio 12 d. tuojau po 11 v. 
Mišių mūsų parapijos salėje Sv. Onos 
Draugijos narės ruošia skanius už-

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

k k I | Y M A J 1 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
L I I H d MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas_________ 5.0%
Taupomąsias s-tas________6.0%
Term. ind. 1 m.6.5% 
Term. ind. 2 m.7.0% 
Term. ind. 3 m.7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

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.

kandčius-pusryčius ir įdomų lotto. 
Visi kviečiami atsilankyti.

— Mūsų choristai ruošiasi meti
niam koncertui, kuris įvyks lapkri
čio 18 d. mūši) parapijos salėje.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$210.65. Vokeliais gausesnę auką įtei
kė: J. Gorys misijoms $10, H. Cote 
$10, A. Kličius $7, J. Mališka $5, A. 
Rudytė $5, A. Viskantas $5, P. Bar- 
teška 4. V. Eferticnė paaukojo para
pijai $10 ir Mišioms už savo moti
ną Leokadiją Paštukienę, kuri mirė 
Lietuvoje. Ona Vilimienė įteikė $5 
pašto ženklams, kad parapijos biule
tenis jai būtų siuntinėjamas į namus.

Vinco Krėvės vardo premijos 
įteikimo iškilmės įvyko lapkri
čio 4 d. AV par. salėje. Jas su
rengė ir $500 premiją įteikė 
Akademinis Sambūris, kuriam 
pirmininkauja V. Piečaitis. Pa
grindinę kalbą pasakė dr. H. 
Nagys. Taip pat atitinkamą kal
bą pasakė laureatas rašytojas J. 
Kralikauskas, atvykęs iš Toron
to. Jam montrealiečiai parodė 
daug nuoširdaus dėmesio. Dau
gelis jų stovėjo eilėje laukdami 
jo autografo įsigytai knygai. 
Nors oras pasitaikė labai žvar
bus, tačiau salė buvo pilna da
lyvių, kurie gėrėjosi ne tik rašy
tojų žodžiu, bet ir menine pro
grama, atlikta bostoniečių p.p. 
Gustaičių. Platesnė informacija 
turbūt ateis vėliau. Nb.

“Litas” bus uždarytas abie
juose skyriuose lapkričio 12 ir 
13 d. Tą savaitgalį visi bankai 
švenčia pirmadienį vietoje šeš
tadienio, nes tai karuose žuvu
sių prisiminimo diena.

Lietuvos kariuomenės atstei- 
gimo 54 m. sukakties minėjimas 
rengiamas lapkričio 25 d., 7 v. 
v., AV parapijos salėje. Paskai
tą skaitys Lietuvos nepriklauso
mybės kovų dalyvis, dviejų Vy
čio kryžiaus ordinų kavalierius, 
kūrėjas-savanoris Antanas Šu
kys, autorius knygos “Trys me
diniai ir du geležiniai kryžiai”. 
Koncertinę minėjimo programą 
atliks sol. A. Keblys ir AV para
pijos choro oktetas, akompanuo
jamas dirig. M. Roch. Minėjimą 
rengia kūrėjai-savanoriai, kariai 
veteranai ir šauliai.

Aug. Ališauskas nuo lapkričio 
1 d. išėjo į pensiją. Kurį laiką 
ketina su žmona atostogauti. Sū
nus Arūnas studijuoja JAV-se 
— John Hopkins universitete 
rašo disertaciją, o Rimantas mo
kosi tryliktoj gimnazijos klasėj.

Specialus “Lito” narių susi
rinkimas statutui priimti 1973 
m. sausio 21 d., sekmadienį, 3 v. 
p. p., o metinis susirinkimas — 
1973 m. kovo 24, šeštadienį, 4 
v. p. p. Abu susirinkimai įvyks 
Aušros Vartų parapijos salėje.

Rugsėjo mėnesį “Litas” padi
dėjo apie $60.000 ir pasiekė 
$3,581,992.27 balansą. “Litas” 
duoda nekilnojamo turto ir as
menines paskolas iš 8.5%, įskai
tant gyvybės draudą iki $10,000 
nesumokėto skolos balanso. Pa
geidautina, kad tais mažais pa
lūkanų nuošimčiais naudotųsi 
lietuviai, o ne kitų tautybių pa
galbiniai “Lito” nariai. Pr. R.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

A D A M O N I S

.8.5%

_8.5%
-9.0 %

DUODA PASKOLAS:
Asmenines________
Nckiln. turto______
čekių kredito_____
Investacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


