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Vyriausybes mostas
Šiame “TŽ” numeryje skaitytojai ras plačią Kanados vyriau

sybės informaciją apie daugiakultūrę jos politiką. Jau ir anksčiau 
šio savaitraščio puslapiuose buvo apsčiai informacijų apie tautines 
Kanados grupes ir dabartinės vyriausybės politiką, bet ši kartą 
skaitytojas ras tos rūšies informacijas sutelktas į vieną vietą ir 
sudarančias gana pilną vaizdą kanadiškosios mozaikos, ryškėjan- 
čios vis naujomis ir stipresnėmis varsomis. Joje matyti, kad etni
nių grupių vaidmuo Kanados gyveniihe pagaliau pasiekė oficialaus 
įvertnimo bei pripažinimo. Jei palyginsime dabartinę būklę su ta, 
kurią radome atvykę Kanadon prieš 20 ar daugiau metų, pama
tysime, kad šioje srityje padaryta didelė pažanga. Jei seniau etni
nės grupės tebuvo nežymus elementas valstybės gyvenime, tai 
dabar su juo skaitosi visos vyriausybės, neišskiriant nė Otavos. 
Dar niekad iki šiol etninės grupės neturėjo savo reikalam skirto 
federacinio ministerio. Dabargi toks jau yra. Tai torontietis dr. S. 
Haidasz, kuriam teko speciali sritis, būtent, etnokultūrinė. Tai 
ženklas, kad Kanados vyriausybės akyse etninės grupės, sudaran
čios beveik trečdali gyventojų, yra dėmesio vertas veiksnys. Spe
cialaus ministerio paskyrimas, žinoma, tėra žingsnis i platesnę 
veiklą. Pvz. jau yra žinoma, kad vyriausybė yra suplanavusi Kana
dos tautybių tarybą, kuri atkels vartus i dar didesnius etnokultū
rinės veiklos plotus.

★ ★ ★

Tai reikšmingi dalykai visom Kanados tautybėm, tačiau jie 
neatsirado per vieną dieną. Tai ilgų metų sutelktinio darbo vaisius. 
Tautinių grupių vadovybės, ypač etninės spaudos organizuoti vie
netai, ilgokai klabeno Otavos duris, kol pagaliau buvo išgirsti ir 
suprasti. Nelengvas tai buvo dalykas, nes pralaužti įsisenėjusias 
anglų tradicijas, pripažįstančias tiktai savąją kalbą ir kultūrą, ga
lėjo tiktai nuolatinis, vieningas ir gana stiprus spaudimas. Jis ypač 
padidėjo, kai premjero Pearsono vyriausybė paskyrė dviejų kalbų 
ir kultūrų komisiją. Galimas dalykas, kad jos tikslas buvo ypač 
iškelti deramon augštumon prancūzų kalbą, gerokai nustelbtą ang
liškosios visame valstybiniame gyvenime. Bet kai išjudėjo prancū
zų kalbos klausimas, įkandin sekė ir kitų etninių grupių kalbos 
bei kultūros. Pradžioje visur buvo skelbiamas šūkis, kad Kanada 
yra dvikalbis ir dvikultūris kraštas, bet vėliau, kai pasigirdo gau
sūs etninių grupių balsai, šūkis pasikeitė ir pagaliau net pati vy
riausybė pripažino, jog Kanada yra dviejų oficialių kalbų kraštas, 
bet daugiakultūris. Tai yra esminis laimėjimas, jau atsispindįs 
ir vyriausybės politikoje, kuri tautinėm grupėm labai palanki. 
Tiesa, pastarosios turi nemažai priekaištų dabartinei vyriausybei 
dėl prosovietinės užsienio politikos, bet neabejotina’ pripažįsta ir 
vertina jos etnokultūrinę politiką krašto viduje.

★ ★ ★
Kokia gi mūsų, lietuvių, padėtis dabartinėje situacijoje? Pir

miausia kiekvienas, paskaitęs šiame “TŽ” numeryje skelbiamas 
vyriausybės informacijas, nuraus neradęs lietuvių vardo. Net ir 
mažiausios grupės rado kelius į vyriausybės duodamas lėšas, bet 
lietuviai šioje programoje iki šiol jų nerado. Ar jiems tos lėšos 
nereikalingos, ar nėra jokios remtinos kultūrinės veiklos? Nei 
viena, nei kita. Mūsų ansambliai nuolat jieško lėšų, telkia jas 
įvairiais būdais, bet iki šiol nebuvo paslankūs kreiptis Į daugia- 
kultūrius vyriausybės fondus. Kultūrinės lietuvių veiklos, kad ir 
susilpnėjusios, yra. Netenka nė abejoti, kad ji gautų daugiakul- 
tūrių fondų paramą, jei prašytų ir mokėtų parodyti, jog ta veikla 
yra kanadietiškos reikšmės bei pobūdžio. Tai nesunku padaryti, 
ypač organizuojant ką nors reikšmingesnio su kitom tautinėm 
grupėm. Jau laikas sukrusti ir lietuviams. Jeigu jie gali išsilaikyti 
augštumoje kitose veiklos srityse, gali ir daugiakultūrėje veikloje. 
Tik reikia aktyvaus judintojo. Natūraliai šis vaidmuo priklauso 
KLB krašto valdybai, ypač jos kultūrinei komisijai, kuri iki šiol 
neparodė jokios akcijos. Jei šitaip bus ir toliau, tai lietuviai arba 
liks gėdingoje pozicijoje, nesiryžtą pasinaudoti esamomis galimy
bėmis, arba prasidės partizaninis sujudimas, ignoruojąs atsakin
gąsias viršūnes. Kol dar laikas, visiem reikia sukrusti ir peržiūrėti 
apleistas kultūrines pozicijas.

KANADOS ĮVYKIAI

UŽDARYS TVIRKINANČIĄ KOLEGIJĄ?

Pasaulio įvykiai
DAUGIAU KAIP DEŠIMTMETĮ TRUKUSĮ VIETNAMO KARĄ PREZ. R.
NIKSONAS užbaigė paskutiniųjų amerikiečių kariuomenės dalinių 
atitraukimu. JAV ambasadoje Saigone liko tik 50 karių ir viena 
informacijos pareigūnė. Džiunglių kare žuvo apie 46.000 ameri
kiečių, sužeistų buvo apie 304.000. S. Vietnamas, Laosas ir komu
nistai P. Vietname grąžino 587 amerikiečius karo belaisvius, nors
jų buvo tikėtasi žymiai daugiau. Grįžusieji belaisviai nieko nepa
sakojo apie nelaisvės sąlygas, kol nebuvo paleista paskutinioji 
grupė. Dabar specialiose spaudos konferencijose jie jau pradeda 
atskleisti neįtikėtinai žiaurius kankinimus, ištisus mėnesius ir net
metus trukusią izoliaciją vienutėse, stoką medicininės pagalbos. 
Didžioji belaisvių dalis šiomis priemonėmis buvo priversta prisi

Rochdale College modernus 
pastatas Toronte buvo atidary
tas 1968 m. Sį neišmokėtą rezi
dencinį pastatą netruko užval
dyti įvairūs hipiai bei naujosios 
“tvarkos” šalininkai, kurių mo
kama nuoma nepadengia hipote- 
kinės skolos. Kolegija tik turi 
gražiai skambantį vardą, bet nė
ra mokslo institucija. Su jos gy
ventojais jau daug vargo yra tu
rėjusi Toronto policija. 1973 m. 
sausio 1 d. Mississaugoje svai
ginančių vaistų užsinuodijimu 
mirė 16 metų paauglys D. 
Sprang, tuos vaistus įsigijęs 
Rochdale kolegijoje. Jo mirties 
aplinkybes tyrusi prisiekusiųjų 
taryba rekomendavo tuojau pat 
uždaryti tą kolegiją ir iškraus
tyti visus jos dabartinius gyven
tojus. Eilę dėmesio vertų faktų 
paskelbė liudininkas J. Wilson, 
Toronto policijos inspektorius 
moraliniame skyriuje. Jo teigi
mu, net 90% Rochdale kolegi
jos gyventojų yra narkotikų var
totojai ar jų platintojai. Vien 
tik nuo š.m. sausio 26 d. policija 
suėmė 400 asmenų, išeinančių 
iš kolegijos pastato su įvairių 
rūšių narkotikais. Kratų metii 
rasta 450 svarų narkotikų — LS 
D, MDA, marijuanos, opiumo ir 
kokaino. Pastato gyventojai yra 
laisvosios meilės šalininkai. Ke
letą kartų policija jau turėjo 
parūpinti globą kūdikiams, ku
rių neįstengia tinkamai prižiūrė
ti narkotikus ar alkoholį varto- 
jančios paauglės motinos. Fede
racinės vyriausybės vietinės ini

ciatyvos LIP programos rėmuo
se kolegijos gyventojai yra ga
vę $380.000, kurių didžioji dalis 
buvo panaudota narkotikams. 
Prisiekusiųjų taryba patarė fe
deracinei vyriausybei sustabdy
ti šias įvairiems projektams ski
riamas pašalpas, nes kolegijos 
gyventojai yra visuomenės para
zitai, šią instituciją pavertę di
džiausiu narkotikų platinimo 
centru visoje Š. Amerikoje. Jei
gu jiems iškraustyti reikia spe
cialaus įstatymo, jį turi išleisti 
Ontario parlamentas. Atsiliep
dami į šiuos pasiūlymus, Roch
dale kolegijos gyventojai žada 
didžiausias riaušes Toronto is
torijoje, jeigu kas juos bandytų 
jėga iškraustyti.

Finansų ministeris J. Turner, 
siekdamas biudžeto reformų pa
tvirtinimo parlamente, kontro
versinį pajamų mokesčio suma
žinimą 9% didžiosioms bendro
vėms nukėlė į patį galą. Sis ma
nevras užtikrina liberalų mažu
mos egzistenciją iki gegužės ar 
net birželio mėnesio. Pirmeny
bė bus duodama asmeninių mo
kesčių reformoms, nes jos, pa
sak ministerio J. Turner, yra 
svarbesnės kanadiečiams už 
bendrovių mokesčius. Parlamen
tas jau patvirtino biudžete pa
skelbtus pensijos padidinimus. 
Mokesčių sumažinimas bendro
vėms nebus svarstomas iki Vely
kų atostopu, kurios gali trukti 
porą savaičių. J. Turner nepri
taria konservatorių vado R. 
Stanfieldo pasiūlytam kompro-

Kanados lituanistinių mokyklų suvažiavime Toronte: užsirašinėja paskaitų ir pranešimų mintis; studijuoja 
reikalingus tekstus. Pirmoje nuotraukoje — mokytojos Malciūtė ir K. Parėštytė, antroje — D. Grajauskaitė

Visur sumažėjo mokinių skaičius
Kanados lietuvių šeštadieninių mokyklų mokytojų suvažiavimas

Kovo 24 d. Toronte susirinko 
Kanados lietuvių šeštadieninių 
mokyklų mokytojai aptarti lie
tuviškojo švietimo klausimų. Su
važiavime dalyvavo 51 mokyto
jas ir apie 10 svečių, kurie do
mėjosi lietuviškų mokyklų rei
kalais. Suvažiavimo dalyviai bu
vo atvykę iš 9 lietuviškų mokyk
lų, kuriose dirba 72 mokytojai 
su 752 mokiniais. Matėsi gana 
daug jaunų veidų.

Suvažiavimui vadovavo pa
kviestas prezidiumas iš mokyto
jų: Pr. Besąspario, V. Gudelio, 
A. Mikšienės ir R. Cepaitytės. 
Sveikino gener. Lietuvos konsu
las dr. J. žmuidzinas ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės švie- 

Vladas Saltmiras, Toronto lituanisti
nio seminaro mokytojas, kalba Kana
dos lietuvių mokytojų suvažiavime.

misui mokestį bendrovėms su
mažinti tik iki 1973 m. pabai
gos, bet šio pasiūlymo nėra ga
lutinai atmetęs. Jeigu liberalai 
norės naujų rinkimų, jie atsisa
kys kompromiso ir sieks pralai
mėjimo parlamente, kur jų šiuo 
klausimu negali remti NDP so
cialistai dėl savo vado D. Lewis 
įsipareigojimų rinkiminiame va
juje.

Premjero E. Schreyer vado
vaujama Manitobos NDP socia
listų vyriausybė nuo š.m. birže
lio 1 d. šios provincijos gyven
tojams panaikina sveikatos 
draudos įmokas. Kai socialistai 
atėjo valdžion 1969 m., metinė 
sveikatos drauda šeimai kaina
vo $204, viengungiui — $102. 
Pernai premjeras E. Schreyer 
draudą šeimom sumažino iki 
$99.60, viengungiam — iki $49.- 
80. Manitoba dabar bus pirmoji 
Kanados provincija, visiems sa
vo gyventojams įvedusi nemo
kamą sveikatos draudą. Jos iš
laidos bus padengtos iš provin
cijos iždo bendrųjų pajamų. 
Premjero E. Schreyer paskelb
tas naujasis biudžetas tėra $693 
milijonai. Tai, žinoma, liudija 
nedidelį gyventojų skaičių, lygi
nant su Ontario ir Kvebeko pro
vincijom. Nemokamos draudos 
įvedimas Ontario provinciioįe 
pareikalautu perdidelių provin
cinio iždo išlaidų. 

timo tarybos pirm. A. Rinkūnas. 
Suvažiavimą organizavo KLB 
švietimo sekcija, kuriai pirmi
ninkauja L- Tamošatiskas.

Paskaitos
Mokyt. VI. Šaltmiras referavo 

suvažiavimui kaikuriuos svarsty
tinus lituanistinės mokyklos 
bruožus. Klausimai buvo karštai 
ir gausiai disfttubjami. Jie lie
tė lietuvių kalbos mokymo me
todus bei pasirinkimą mokymo 
priemonių. Padaryta išvada, kad 
mokytojai gali panaudoti betku- 
rias mokymui tinkamas knygas, 
nelaukdami kokio nors oficia
laus patvirtinimo.

Studentas K. Šeštokas iš Ha
miltono supažindino mokytojus 
su Pedagoginiu Lituanistikos 
Institutu Čikagoje, kur galima 
studijuoti korespondenciniu bū
du. Būtų gera, kad mokytojai 
savo mokyklose surastų naujų 
studentų, kurie korespondenci
niu būdu studijuotų lituanisti
ką. Už mokslą apmoka KLB 
švietimo komisija.

Po užkandžių pertraukos me
tu suvažiavimo dalyviai sekė dr. 
A. Kulpavičiaus paskaitą apie 
M. K. Čiurlionio kūrybą. Tuo pa
čiu metu N. Kulpavičienė rodė 
M. K. Čiurlionio paveikslų skaid
res ir leido pasiklausyti M. K. 
Čiurlionio sukurtos muzikos. 
Mokytojai pageidavo, kad toks 
M. K. Čiurlionio kūrybos pertei
kimas būtų padarytas ir lietuvių 
visuomenei.

Naujas metodas
V. Matulaitis pristatė moky

tojams naujai išleistas pamokų 
korteles. Pagal šį metodą dir
bant, mokytojui būtų daugiau 
darbo pasiruošti pamokai, ku
rioje patys mokiniai, pasirinkda
mi medžiagos šaltinius iš įvai
rių sričių, turėtų atlikti patį dar- 
darbą. Mokiniai būtų aktyvūs 
pamokos ruošėjai, o ne pamoks
lo klausytojai, šios kortelės yra 
paruoštos pagal beskyrės mo
kyklos sistemą, bet pritaikintos 
lietuvių mokyklai, kurioje moks
las einamas pagal skyrinę sis
temą. šis metodas lietuvių mo
kyklose turėtų sudominti moki
nius. Mokytojai pageidavo, kad 
ir kitų dalyku kortelės būtų 
greičiau paruoštos.

Knygų skaitymas
A. Rinkūnas supažindino su 

knygų skaitymo sunkumais ka- 
nadiškose mokyklose ir pastan
gomis tuos skaitymo sunkumus 
pašalinti. Reikia padėti vaikui 
surasti knygose įdomius aspek
tus. Knygos turi būti parašytos 
jo amžiaus galvojimo stiliumi ir 
žodynu. Jos. turi būti gerai 
iliustruotos ir nedidelės. Knygų 
skaitymas gali būti jungiamas 
su skaidrėmis bei plokštelėmis. 
Reikia kontroliuoti, ar vaikai 
tikrai perskaito knygą, kai ją 
grąžina. Už perskaitytas knygas 
duotini kreditai. Diskusijose L. 
Eimantas humoristiškai siūlė 
uždrausti lietuviškų knygų skai
tymą, nes uždraustą dalyką 
kiekvienas mėgintų skaityti.

Vedėjų pranešimai
Pabaigoje buvo išklausyti me

tiniai mokyklų vedėjų ar jų at
stovų pranešimai. Iš jų paaiškė
jo, kad šiais metais visos didžio
sios mokyklos turi labai geras 
patalpas, beveik visos mokyklos 
apsirūpinusios esamomis moks
lo priemonėmis. Mokytojai atly
ginami apie $2 - $2.50 už valan
dą. Visu tuo nesigiria tos lietu
vių mokyklos, kurias lanko tik 
keli ar keliolika mokinių. Visose 
mokyklose ruošiami švenčių mi
nėjimai klasėse arba viešose sa
lėse. Beveik visur jaučiamas mo
kinių mažėjimas. A. Rinkūnas 
pastebėjo, Kad kanadiečių mo
kyklose panaši būklė — pvz. jo 
reguliarioje mokykloje anksčiau 
buvo 360 mokinių, o dabar yra 
tik 140, nes yra sumažėjęs gi
mimų skaičius. Tikybą dėstyti 
šeštadieninėse mokyklose nėra 
draudžiama, bet Montrealio 
dviejų lietuviškų parapijų 4 ku
nigai nepajėgia jos dėstyti.

Lietuvių kalba gimnazijoje
Buvo paaiškinta, kad yra ga

limybė gauti lietuvių kalbos pa
mokas Toronto kanadiečių gim
nazijoje, bet tose pamokose lie
tuvių kalba turėtų būti dėstoma 
taip, kad jos galėtų mokytis ir 
visiškai lietuvių kalbos nemo
kantys mokiniai, neišskiriant nė 
kitų tautybių. Pamokų metu esą 
neturėtų būti dėstoma lietuvių 
kultūros ar politikos klausimai. 
Pasak pranešėjo L. Tamošaus
ko, esą reikia gerai pagalvoti, 
ar lietuviams mokiniams, kurie 
jau moka susikalbėti lietuviškai, 
būtų verta praleisti laiką tokio
se pamokose ir ar tai nesilpnin
tų lietuvių šeštadieninės mokyk
los. Pageidauta glaudesnio bend
ravimo tarp atskirų šeštadieni
nių mokyklų bei ekskursijų.

Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu. Po visos dienos posėdžių 
suvažiavimo dalyvius Toronto 
Maironio šeštadieninės mokyk
los tėvų komitetas pavaišino pui
kia vakariene. Vitas

Liudas Tamošauskas, KLB švietimo 
komisijos pirm., surengęs Kanados 
lietuvių mokytojų suvažiavimą. Šio 
puslapio nuotraukos — St. Dabkaus

imti “karo nusikaltėlių” vardą. 
Š. Vietnamo kompartijos oficio
zas “Nhan Dan” amerikiečių ka
riuomenės atitraukimą iš P. 
Vietnamo laiko pirmųjų Hano
jaus siekių įgyvendinimu, bet 
įspėja skaitytojus, kad dar rei
kės baigti P. Vietnamo išlaisvi
nimą ir pašalinti neokolonistus. 
Prez. R. Niksonas per televizi
ją tartu žodžiu įspėjo Hanojų ir 
komunistus, kad JAV reaguos 
atitinkamais atsilyginimo veiks
mais už taikos sulaužymą. Jis 
taipgi pabrėžė, kad Paryžiaus 
taikos sutartis nėra pilnai įgy
vendinta: komunistai nesuteikė 
žinių apie dingusius karo veiks
muose amerikiečius, neatitrau
kė kariuomenės iš Laoso ir 
Kambodijos, nesustabdė savo 
dalinių bei ginklų siuntimo į P. 
Vietnamą. Šie visi klausimai ir 
vis dar tebevykstantys karo 
veiksmai P. Vietname, atrodo, 
bus svarstomi prez. R. Niksono 
ir P. Vietnamo prez. N. V. Thieu 
susitikime Kalifornijoje. Ameri
kiečių aviacija iš savo bazių Tai- 
landijoje tęs komunistų pozicijų 
bombardavimą Kambodijoj, kol 
jie nesutiks priimti Kambodijos 
prez. L. Nol pasiūlytų paliaubų.

KANADOS DILEMA
Kartu su amerikiečių kariuo

menės dalinių atitraukimu pasi
baigė ir Kanados įsipareigoji
mas dalyvauti Vietnamo taikos 
priežiūros komisijoje. Kaip ir 
buvo galima tikėtis, premjero 
P. E. Trudeau vyriausybė suti
ko kanadiečius karius ir diplo
matus palikti ilgesniam laikui. 
Užsienio reikalų ministeris M. 
Sharp painformavo parlamentą, 
kad kanadiečiai P. Vietname pa
siliks iki gegužės pabaigos. Jeigu 
tada būtų nutarta juos atitrauk
ti, Paryžiaus konferencijos da
lyviams bus duota laiko iki bir
želio pabaigos surasti taikos 
priežiūros komisijoje Kanadą 
pakeičiančią kitą valstybę. Tai
gi, naujasis įsipareigojimas yra 
duotas trims mėnesiams. M. 
Sharp betgi pabrėžė, kad karo 
atsinaujinimo atveju kariai tuo
jau pat būtų grąžinami Kana
don. Jos kontingento vadas P. 
Vietname ambasadorius M. Gau
vin konstatavo, kad Kanada sa
vo vyrų negalėjo atitraukti dėl 
Paryžiaus konferencijoje daly
vavusių valstybių diplomatinio 
spaudimo, prie kurio prisijungė 
ir kiti kraštai. Netgi Vengrija ir 
Lenkija, komunistinių kraštų at
stovės taikos priežiūros komisi
joje, norėjo Kanados pasilikimo, 
nors jų kariai “nemato” komu
nistų vykdomų taikos pažeidi
mų, kuriuos norėtų ištirti kana
diečiai. Su Kanados pasitrauki
mu priežiūros komisija visiškai 
prarastų savo prestižą.

PIRMOJI AUKA
Iš kanadiečių, indoneziečių, 

lenkų ir vengrų sudaryta Viet
namo taikos priežiūros komisija 
jau susilaukė pirmosios aukos 
— šūviu į galvą buvo sunkiai su
žeistas Indonezijos pik. Itn. Me- 
med-Thahir. Šis incidentas įvy
ko Mekongo žemupyje, Can Tho 
vietovės sankryžoje, kai automo
biliu važiavę indoneziečiai laukė 
eilės posūkiui. Taikos priežiūrą 
dar labiau komplikuoja Paryžiu
je numatytas ir jau įvykdytas Š. 
Vietnamo ir JAV karininkų pa
sitraukimas iš jungtinės karinės 
komisijos, kuriai pastebėtus pa
žeidimus pranešdavo taikos prie
žiūros komisija. Pagal Paryžiaus 
taikos sutartį naują karinę ko
misiją dabar turi sudaryti P. 
Vietnamo ir komunistu partiza
nų karininkai, bet šiuo klausimu 
dar net nėra pradėti pokalbiai 
tarp Saigono ir komunistų pro
vizorinės vyriausybės. Ar tokią 
karinę komisiją iš viso bus įma
noma sudaryti, belieka spėti. 
Komunistų partizanų karininkų 
nėra nė vieno pagrindinėse būs
tinėse šiaurinėje P. Vietnamo 
pusėje, o ir pietinėje dalyje jie

beveik nebuvo įsijungę į kari
nės komisijos darbą, kai ji turė
jo keturis narius. Atrodo, komu
nistams rūpi ne taikos įgyvendi
nimas, bet savo valdų plėtimas 
P. Vietnamo teritorijoje.

NAUJA VALDŽIA
Egipto premjero A. Sidky at

sistatydinimu prez. A. Sadatas 
pradėjo ministerių kabineto re
formą. Generolų skaičius jame 
buvo papildytas iki šešių, o pats 
A. Sadatas pasiskelbė premjeru 
ir net kariniu Egipto gubernato
rium. Savo ligšiolinėse pareigo
se buvo palikti du ministerial: 
užsienio reikalų — M. Zayyatas, 
krašto apsaugos — A. Ismailas. 
Nors prez. A. Sadatas tvirtina, 
kad šios reformos turi tikslą pa
ruošti Egiptą galutiniam susi
kirtimui su Izraeliu, atrodo, kad 
jam pirmiausia rūpi atstatyti 
krašto vienybę. Savo ankstesnė
se kalbose prez. A. Sadatas ne
kartą skundėsi, kad Egiptą skal
do avantiūristinės kairės ir re
akcinės dešinės žmonės. Jiems 
jis yra suvertęs kaltę dėl stu
dentų kurstymo ir vyriausybę 
kritikuojančių atsišaukimų pasi
rodymo. Naująsias premjero ir 
karinio gubernatoriaus pareigas 
prez. A. Sadatas skelbiasi eisiąs 
tik laikinai.

NUBAUDĖ SNIPUS
Teismas Haifoje 17-10 metų 

kalėjimo bausmes paskyrė 
dviem žydam ir keturiem ara
bam, Sirijos špionažo nariam, 
norėjusiem komunistinės revo
liucijos būdu nuversti Izraelio 
vyriausybę. Grupei vadovavo 
arabas knygyno savininkas D. 
Turki ir žydas E. Adiv, Izraelio 
kariuomenės parašiutininkas 
1967 m. kare su arabais. Jie bu
vo nuteisti kalėti 17 metų. Ma
žiau paslapčių priešui atsklei
dęs žydas matematikos mokyto
jas D. Vered gavo 10 metų ka
lėjimo. Pirmą kartą Izraelio is
torijoje špionažan buvo jvelti ir 
arabų naudai dirbo du žydai.

KAUTYNĖS SU DEZERTYRAIS
Sovietų Sąjungos ir R. Vokie

tijos karinė policija turėjo aštrų 
susikirtimą su sovietų kariuo
menės dezertyrais. V. Vokieti
jon atvykusieji vokiečiai pasa
koja, kad jiems pakelėje teko 
matyti susišaudyme žuvusius du 
sovietų karinius policininkus, 
vieną vokietį karį ir vieną so
vietų dezertyrą. Plentus į Va
karų Vokietijos pusę buvo už
blokavę Rytų Vokietijos kariuo
menės tankai. Spėjama, jog de
zertyrai norėjo pabėgti V. Vo
kietijon, tačiau neįstengė pra
laužti pasienio užtvarų.

PAKVIETĖ L. BREŽNEVĄ
V. Vokietijos kancleris W. 

Brandtas pakvietė sovietų kom
partijos vadą L. Brežnevą at
vykti V. Vokietijon, šiam ofi
cialiam vizitui pasiūlyta gegu
žės 12-17 data, kuri dar tebėra 
nepatvirtinta. Tai bus antroji L. 
Brežnevo kelionė užsienin. Pir
mą kartą su laisvuoju pasauliu 
jis susipažino 1971 m. vėlų ru
denį, lankydamasis Prancūzijo
je. Kanclerio W. Brandto vy
riausybė ruošia naują įstatymą 
moterų teisėms sustiprinti ir iš
tuokoms palengvinti. Ištekan
čios merginos dabar galės pasi
laikyti savo mergautinę pavar
dę — joms nebus prieš jų norą 
primetama vyro pavardė. Vy
rams bus leista pasirinkti žmo
nos pavarde. Naujasis įstatymas 
taipgi pabrėžia, kad namų prie
žiūra nėra pagrindinė žmonos 
pareiga, ir skyrybų atveju lei
džia vyrui reikalauti finansinės 
paramos iš žmonos.

ŠIAME “TŽ” NUMERYJE 
spausdiname specialią Kanados 
vyriausybės informaciją, užiman
čią 4 puslapius. Dėlto negalėto 
būti įdėti įnrastinlai skyriai. Dėl 
techniškų kliūčių šis nr. nega
lėjo būti padidintas. Atsiprašom.
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Australijos lietuviai ir jų spauda

UNITED TRUST

ANNETTE-RUNNYMEDE. $4,000 
įmokėti. Mūrinis 6 kambarių na
mas. Dvi virtuvės ir prausyklos. 
Naujai įrengtas šildymas. Arti su
sisiekimo ir krautuvių. Prašoma 
kaina $26,800.
HIGH PARK. $12,000 įmokėti. At
skiras, mūrinis 9 kambarių namas. 
Du garažai ir platus įvažiavimas. 
Trys virtuvės ir dvi prausyklos. 
Vandcniu-alyva šildomas. Arti 
parko.
BLOOR - HIGH PARK. $12,000 
įmokėt. Atskiras, mūrinis, 7 kam
barių, vienos šeimos namas. Ga
ražas ir įvažiavimas. Keturi mie
gamieji, moderni virtuvė.
BLOOR - JANE. $39,200 prašoma 
kaina'. 6 kambarių atskiras mūri
nis namas. Garažas ir įvažiavimas. 
Dvi prausyklos, įrengtas rūsys. Ar
ti požeminio ir krautuvių.
ISLINGTON - WEST MALL.

$10,000 įmokėti. 8 kambarių vie
no augšto mūrinis namas. Priva
tus įvažiavimas, didelis sodas. Mo
derniai įrengtas rūsys, dideli kam
bariai, kilimai ir daug kitų prie
dų. Prašoma kaina $49,900.
JANE - WESTON. $12,000 įmokėti. 
5 kambarių, vieno augšto namas 
su įrengtu mažu butuku rūsyje. 
Dvi virtuvės ir dvi prausyklos. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių.
OAKWOOD - ST. CLAIR. $84,900 
prašoma kaina. 4 butų po 5 kam
barius (du miegamieji kiekvie
name) gražaus mūro pastatas. Ke
turi garažai ir privatus įvažiavi
mas. Nepilnai įrengtas rūsys.
MIMICO. $30,000 įmokėti. Mūrinis 
8 butų pastatas. Privatus įvažia
vimas ir vieta automobiliams pa
statyti. Pilnai išnuomotas, geros 
pajamos. Visi priedai. Viena ilgo 
termino skola.

BALYS SAKALAS 
762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad...... ....10 - 3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad........ 10-7
Penktad.......... 10-8
Seštad........9 - 12
Sekmad..... 9.30 - 1

MOKA:
už termininius indėlius —-
dvejų ir trejų metų ................. 7%
vienerių metų ........................6^2%
už taupomąsias (savings) s-tas 614%
už depozitų-čekių sąskaitas....53/4%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000............... 8%
nekiln. turto iki $50.000........... 8%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 
$2.000, asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10.000. 
Parduodame American Express kelionių čekius ir International Money 
Order — pinigines perlaidas. Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, 
telefoną, elektrą, vandenį, dujas. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

Australijos kontinentas - sala 
yra didelis — beveik 3 mil. kv. 
mylių, maždaug tokio dydžio 
kaip JAV. Dabar Australijoj yra 
13 mil. gyventojų. Didžioji jų 
dalis susispietusi į didelius mo
derniškus, greit augančius mies
tus, kurių dauguma įsikūrę prie 
okeano pakraščių. Krašto vidus, 
o ypač jo centrinė didelė dyku
mų dalis, apgyventa labai retai. 
Gyventojų turi: Sydney — 2,8 
mil., Melbourn — 2,5 mil., Bris
bane — 870.000, Adelaide —- 
850.000, Perth — 700.000, Ho
bart (Tasmanijos saloj) — 160.- 
000, Canberra (sostinė) — 150.- 
000, Darwin—40.000. Kiti mies- 
tai-miesteliai turi nuo 2000 iki 
35.000 gyventojų.

Imigracijos pradžia
Lietuvių ateivių (DP) į Aust

raliją oficialiais duomenimis 
1947-1951 m. atvyko apie 10.- 
000. Senų lietuvių imigrantų čia 
beveik neradome. Pvz. Sydnėju- 
je senų laikų imigrantų man te
ko pažinti tik 5 šeimas. Dar yra 
keletas šeimų, su kuriomis nie
kad neteko susitikti. Gal visoj 
Australijoj tokių, kurie save lai
kė lietuviais, buvo apie 100 as
menų. Oficialiais duomenimis, 
iki 1972 m. Australijos piliety
bę priėmė 8.764 lietuviai. Tau
tiečių, dar nepriėmusių piliety
bės, užregistruota 771. ‘Skaitant 
gyventojų prieauglį 1%, iš lie
tuvių tėvų čia gimusių vaikų per 
24 metus priaugo 2.000-3.000 as
menų. Iš okupuotos Lietuvos čia 
vėliau atvyko gal apie 50 asme
nų. Taigi, šiuo metu lietuvių kil
mės gyventoju čia bus apie 12.- 
000- 13.000.

Per gana trumpą laiką lietu
viai susispietė į tris didelius 
miestus: Sydney — apie 2.300, 
Melbourn — apie 2.500 ir Ade
laide — apie 1.700. Mažesnėmis 
grupėmis po 200-300 asmenų 
apsigyveno miestuose Perth, 
Brisbane, Newcastle, Canberra, 
Hobart, Geelong ir Woollon- 
gong. Kitur lietuviai apsigyve
no po kelias dešimtis asmenų. 
Iš Australijos per tuos 24 metus 
išvyko į JAV ir Kanadą gal arti 
300 asmenų.

AL Bendruomenės 
organizavimas

Sydnėjuje radome senųjų lie
tuvių suorganizuotą A. Lietuvių 
Draugiją. Į šią AL Dr-ją įstojo 
ir dauguma naujai atvykusių 
tautiečių. 1950 m. AL Dr-ja per
siorganizavo į Australijos Lie
tuvių Bendruomenę. Pirmuoju 
ALB krašto valdybos pirm, tapo 
tuo metu buvęs AL Dr-jos pir
mininkas senas imigrantas A. 
Baužė. Tos pirmos ALB kr. 
v-bos nariu teko būti ir man. Vė
liau sekančio ALB kr. v-bos 
pirm. J. Vaičaičio dėka greit įsi-

v. Šliogeris
steigė ir ALB padaliniai — apy
linkės bei seniūnijos visoj Aust
ralijoj, kur tik gyveno bent ke
liolika tautiečių.

Parapijos
1948-1950 m. mūsų lietuvių 

kunigų iniciatyva ir pastango
mis greit Įsisteigė ir lietuviškos 
parapijos. Šiuo metu lietuvių 
katalikų dvasios reikalais rūpi
nasi 8 liet, kunigai. Kiek man te
ko patirti, du lietuviai kunigai 
dirba australiečių parapijose. 
Atskiros lietuvių pamaldos bu
vo ir yra laikomos australiečių 
vietos vyskupų skirtose katali
kų bažnyčiose. Adelaidėje yra 
lietuvių įsigyta ir gražiai įrengta 
viena katalikų bažnyčia su prie 
jos pastatyta didoka, moderniš
kai įrengta parengimų sale ir su 
butu dviem kunigam. Melbur
no Lietuvių Namų patalpose yra 
nedidelė liet, evangelikų koply
čia, bet be nuolatinio kunigo.

Kitos organizacijos
Laikui bėgant įsteigta eilė 

ideologinių, kultūrinių, profesi
nių, sporto, skautų ir kitokių or
ganizacijų. 24 metų laikotarpy
je daugelis tų organizacijų, pvz. 
chorai, šokių grupės, sporto ir 
kitokie klubai, išaugo ir savo 
veiklą išplėtė. Tačiau buvo ir 
yra organizacijų, kurių vienos 
tik vegetuoja, o'kitos tyliai nu
stojo veikusios.

Savaitgalio mokyklose vaikų 
skaičius mažėja. Kaikurios mo
kyklos, pvz. Synėjuje, viena iš 
savaitgalio mokyklų ir vyres
niam jaunimui skirti kursai už
sidarė ne dėl mokytojų, o dėl 
mokinių stokos. Man rodos, dar 
ilgai išsilaikys Lietuvių Namai, 
ypač klubai su gėrimais, o iš 
jaunimo tai skautų, sporto ir 
tautinių šokių organizacijos. Iki 
šiol gerai laikęsi chorai pradeda 
silpnėti, nes mažai jaunimo te
sugeba pritraukti.

“Australijos Lietuvis”
Pirmasis dvisavaitinis lietuvių 

laikraštis Australijoje pasirodė 
1948. IX. 12 d., 10 psl., atspaus
dintas rotatorium sąsiuvinio for
mato. Jį redagavo kolektyvas, 
leidėju ir redaktorium pasiraši
nėjo Jurgis Glušauskas. 1951 m. 
pradžioje “AL” jau pasirodė 
spausdinamas spaustuvės raš
menimis. “AL” ėjo be pertrau
kos aštuonerius metus ir buvo 
spausdinamas jo leidėjo J. Glu- 
šausko įsigytoj spaustuvėj Ade
laidėje. “AL”.atliko svarbią mi
siją lietuvių spaudos istorijoj, 
ypač daug padėjo Australijos 
lietuvių visuomeninio ir kultūri
nio gyvenimo plėtrai. Šis laik
raštis turėjo permažai prenume
ratorių, nes šalia jo ėjo ir ALB 
savaitraštis “Mūsų Pastogė”

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
ANNETTE — HIGH PARK AVE. Mūrinis, atskiras namas, 8 kamba; 
rial per du augštus. Platus šoninis įvažiavimas, vieta garažui. Įmokėti 
$8.000. Namas be skolų.
QUEBEC AVE.'— BLOOR. Arti susisiekimo ir mokyklų. 7 kambarių 
namas. Dideli kambariai, moderni virtuvė. Namas be skolų, prašo 
įmokėti apie $10-15.000.
RONCESVALLES — HIGH PARK BLVD. Verslo pastatas: krautuvė 
ir du butai su atskirais įėjimais. Gera betkokiam verslui vieta. Įmėkėti 
prašo apie $15-20.000
BLOOR — RUNNYMEDE. Arti Bloor gatvės, prie puikaus susisiekimo 
ir apsipirkimo. 13-kos kambarių, atskiras, mūrinis namas. 5 kambariai 
pirmame augšte, alyva-vandemu šildomas. Didelis sklypas, privatus 
įvažiavimas, du mūriniai garažai. Įmokėti apie $20.000.
HOWARD PARK — RONCESVALLES. Du mūriniai verslo pastatai. 
480 sėdimų vietų kino teatras, išnuomotas už $1.000 mėnesiui, parduo
damas su visais įrengimais. Įmokėti $20.000. Be to, krautuvė ir 5 
kambarių butas gali būti parduotas atskirai (priklauso tam pačiam 
savininkui). Sis pastatas išnuomotas už $400 mėnesiui. Turint atlieka
mo pinigo — geras investavimas.

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

KANADOS VĖŽIO DRAUGIJA remia 
tyrimus 
švietimę 
ligonių aptarnavimę

Jūs galite padėti KANADOS VĖŽIO DRAUGIJAI 

duosniai aukokite per balandžio mėnesio vajų

VIEŠI POSĖDŽIAI

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS l NAMUS

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS -p , . 7^9^
863 BLOOR St. W„ Toronto 4, Ont. 1 el* AO4-/3Z3

bendruomenės organizavimo reikalu
Miesto tarybos atstovų komitetas svarsto, ar Torontas 
turėtų įsijungti į organizacinį bendruomenės darbą. Pa
siūlymą įteikė tarybos atstovai Sewell ir Thomas. Šių 
pasiūlymų kopijas galima gauti paskambinant į miesto 
rotušę (City Hali) tel. 367-7039. Be to, jos bus dalinamos 
susirinkimuose, kurie įvyks sekančiose vietose:

KETVIRTADIENĮ, 1973 M. BALANDŽIO 12 D.,
8 VALANDĄ VAKARO į

BLOOR COLLEGIATE INSTITUTE, J
1141 BLOOR STREET WEST

RIVERDALE COLLEGIATE INSTITUTE, 
1094 GERRARD STREET EAST 

NORTH TORONTO COLLEGIATE 
70 ROEHAMPTON AVENUE

Norintieji kalbėti turi įteikti miesto rotušės raštinei pa
rašytą trumpą savo kalbos tekstą, nurodant kurioje 
vietoje nori kalbėti, arba susirinkime. Kalbėtojams bus 
duodama tik 5 minutės. Visuomenė kviečiama pasisa
kyti šio miesto keliamos organizacinės pagalbos reikalu 
arba pasiūlyti specifinius kitokius pasiūlymus.
G. T. BATCHELOR,
City Clerk
City of Toronto

F. SENKUS REAL ESTATE

445-6031

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLDS MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. »
(Warden & Ellesmere) -----------------
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A 1 jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti. 

Nemokamas pristatymas.

1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

ci
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

Sydnėjuje ir A.L. Kat. Federa
cijos savaitraštis “Tėviškės Ai
dai” Melburne. “AL” sustojo 
dėl medžiaginių sunkumų.

“Mūsų Pastogė”
“MP” pirmas spaustuvėj 

spausdintas numeris išėjo 1949 
m. sausio 26 d. Jo leidėju buvo 
A.L. Draugija, ats. redaktorius 
— anuometinis Dr-jos pirm. A. 
Baužė, o redaktorius J. Žukaus
kas. Savaitraštis buvo suplanuo
tas išleisti senosios imigracijos 
sąmoningo lietuvio, buvusio Lie
tuvos artilerijos liktinio viršilos 
ir dabartinio vienintelio A.L. 
B-nės garbės nario A. Baužės 
pastangomis, žurnalistui J. Žu
kauskui padedant.

Taigi “MP” eina jau 24-tus 
metus, spausdinama visą laiką 
Sydnėjuje. Vėliau, nuo 1952 m., 
susitarus su A. Bauže, “MP” 
perėmė ALB kr. valdyba ir pa
skelbė ją ALB oficiozu. “MP” 
redaktoriai per eilę metų keitė
si. Ilgiausiai ją redagavo V. Ka
zokas — net daugiau kaip 9 me
tus; nuo 1971 m. pradžios ją re
daguoja dr. A. Mauragis. “MP”, 
nors ir laikomas Bendruomenės 
laikraščiu, kryptis nebuvo pa
stovi. Apie penkerius metus, re
daguojant J. Kalakoniui, jos 
kryptis buvo maždaug bendruo- 
meninė-patriotinė ir neutrali. 
Vėliau, nuo 1958 m., ilgesnį lai
ką ji buvo daugiau tautininkų 
srovės laikraščiu. 1970 m., dar 
redaguojant V. Kazokui, tapo 
kiek liberalesnės krypties. Dėl 
liberalių pažiūrų kaikuriuose ra
šiniuose iš patriotinės-konserva- 
tyviosios visuomenės dalies “M 
P” susilaukė griežtų priekaištų. 
V. Kazokas, kuris redagavo “M 
P” daugiau kaip 9 metus, iškė
lė jos turinį bei kalbą ir padarė 
ją įdomiu laikraščiu, turėjo iš 
“MP” redagavimo pasitraukti. 
Nuo 1971 m. pradžios “MP”, re
daguojama dr. A. Mauragio, vėl 
pasikeitė. Ji, būdama patrioti
nė, tapo, kad ir neryškiai, arti
mesnė katalikų ideologijos žmo
nėms. Joje stengiamasi visas lie
tuvių gyvenimo apraiškas nu
šviesti iš gerosios pusės, o neto
bulumus, negeroves ar kontro
versinius dalykus nutylėti.

“Tėviškės Aidai”
Melburne 1956. H. 11 pasiro

dė pirmas “TA” nr. Taigi, eina 
jau 18-tus metus. Leidžiamas 
Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos ryškiai katalikų ir 
labai patriotinėj dvasioj. Redak
toriais buvo — kun. dr. P. Ba- 
činskas, vėliau — Br. Zumeris, 
o po jo jau eilė metų — kun. 
Pr. Vaseris. Eilės metų prakti
ka parodė, kad “TA” teikia daug 
analogiškų žinių kaip ir “MP”. 
“TA” duoda ir' pasaulio politi
kos apžvalgą, kurios “MP” se
niai nebėra. Si apžvalga nemo
kantiems angliškai labai naudin
ga; esti ir visai gerų rimtų ra-, 
šinių. Turint galvoje laikraščio 
dydį'(4 psl.), objektyviai žiūrint, 
jo turinio perdidelę dalį užima 
grynai vietos ir pasaulio religi
nė informacija bei rašiniai. 
Man rodos, laikraštis neišlaiko 
balanso turimo ploto paskirsty
me. Tą balansą geriau išlaikant, 
manau, “TA” taptų įdomesnis, 
ir jo tiražas žymiai padidėtų.

Kiti periodiniai leidiniai
Turime ir keletą nedidelių 

biuletenių — dvisavaitinių bei 
rečiau pasirodančių. Jų tarpe 
rimčiausias, beveik laikraštis 
yra “Adelaidės Lietuvių Žinios”.

Minėtina “Užuovėja”, litera
tūros, mokslo ir meno žurnalas, 
ėjęs 1949-1950 m. Išėjo 22 nu
meriai. Sustojo dėl finansinių 
sunkumų.

“News Digest International”
“NDI” anglų kalba leidžia 

Sydnėjaus grupė lietuvių, pasi
vadinusių “International Infor
mation Centre”. Tai politinis 
antikomunistinis trimėnesinis 
žurnalas, 64 psl., knygos forma
to. Redakcija — Editorial Board 
susideda iš 2 lietuvių ir 1 esto. 
Žurnalas skiriamas daugiau po
litikams Australijoj ir kituose 
kraštuose, tačiau skaitomas ir 
šiaip žmonių, besidominčių po
litika. Žurnalas jau eina 12-tus 
metus.

Ateities galimybės
Kiek iš spaudos teko patirti, 

visur mūsų periodinė spauda tu
ri sunkumų. Galbūt tų sunkumų 
mūsų spauda Australijoje turi 
kiek daugiau, nes lietuvių čia 
mažai ir tie patys išsimėtę dide
liame kontinente. Dėl mažo pre
numeratorių ir gaunamų skelbi
mų skaičiaus abu mūsų savait
raščiai finansiškai sunkiai ver
čiasi. Gelbsti aukos, pobūviai. 
Tačiau juo tolyn, juo reikalai ei
na sunkyn. Su laiku turėsime 
eiti prie abiejų savaitraščių su
jungimo.

Jei paštas su JAV bei Kana
da veiktų geriau, greičiau ir iš 
ten laikraščius gautume pvz. už 
savaitės, galima būtų tenkintis 
ir lietuvių spauda iš užjūrių, ku
ri už mūsų vietinę yra daug stip
resnė.
MAŽA GARBU SVETIMA 
KALBA KALBĖTI, DIDI 
GĖDA SAVOSIOS NEMOKĖTI

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West

RONCESVALLES RAJONE atsikras 11 kambarių 3 augštų namas 
vandeniu šildomas; 5 kambariai pirmame augšte; privatus įvažiavi
mas, apie $10.000 įmokėti. Viena skola.

INDIAN RD. — HIGH PARK, gražus namas, 10 kambarių per 3 augš
tus, gerame stovyje, vandeniu-alyva šildomas, geros pajamos, atvira 
skola.

NEW TORONTO, apynaujis tributis namas, didelis sklypas, apie 
$15.000 įmokėti, viena atvira skola išmokėjimui.

HIGH PARK — ANNETTE, dvibutis — po du miegamuosius, mo
dernizuotas namas, balkonai, naujai įrengtas vandeniu šildymas, apie 
$10.000 įmokėti.

AL. GARBENIS PR. KERBERIS ST. DARGIS

Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584 Tel. 536-2738

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
53/ą% už depozitus 

6% už šėrus 
6% už taupymo s-tas

6’/2% už 1 m. term. dep.
7’/į % už 2 m. term. dep.

Kapitalas — šeši

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius pagal 
valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. Visų narių 
gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $5.000.

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 

rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario

A. J. GORKIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
DUNDAS — KEELE, $3.000 įmokėti, plytinis 9 kambarių namas, 2 
modernios virtuvės, 2 prausyklos, įvažiavimas. Prašoma $26.900.
ST. CLAIR — DUFFERIN, $35.000 įmokėti, atskiras 6 butų plytinis 
namas, šiltu vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, 3 garažai, viena 
skola, tas pats savininkas per 20 metų.
BLOOR — DOVERCOURT, $2.500 įmokėti, 4 dideli kambariai, atnau
jintas, nauji vamzdžiai (plumbing) per visą namą, moderni virtuvė, 
garažas. Prašo $24.900.
ROYAL YORK — LAKESHORE, plytinis, vienaaugštis (bungalow), 
atskiras, 5 kambariai plius kambarėlis (den), privatus įvažiavimas. 
$5.000 įmokėti.
JANE — DUNDAS, plytinis, 7 kambarių namas, nauja šildymo kros
nis, šoninis įvažiavimas, 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

E D. KO N DR AT A S, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454 Lietuviams daroma

NUOLAIDA

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 vol. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

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

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 

didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 

kuriuos gove giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugtu*

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
97! College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4 363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidinio*, 
pro g r a m o s, 
visi verslo bei 
r e k * a m ‘ n *a- 
s p g u d i n i oj
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LABAI SVARBU VISIEMS KANADIEČIAMS

DAUGIAKULTORE 
KANADOS VYRIAUSYBĖS 

POLITIKA
Kanados vyriausybės 

daugiakultūrės 
politikos siekiai

Čia pateikiamos ištraukos iš Kanados vyriausybės politikos, kuri yra svarbi ir 
verta visų kanadiečių dėmesio. Šiuos pareiškimus pateikė parlamentui 

Rt. Hon. Pierre Elliott Trudeau, Kanados ministeris pirmininkas.

The Rt. Hon. Pierre Elliott Trudeau
“... daugiakultūrė politika dvikalbiškumo rėmuose 
iš esmės suteikia atskiram individui pasirinkimo 
laisvę. Mes esame laisvi, kad išliktume, kas esame. 
Tačiau to negalime palikti atsitiktinumui. Tai 
turi būti skatinama ir aktyviai siekiama. Jei kaikurių 
grupių pasirinkimo laisvė atsidurtų pavojuje, 
visų mūsų pasirinkimo laisvė būtų pavojuje. Šios 
vyriausybės politika siekia pašalinti betkokius šios 
rūšies pavojus ir išsaugoti šią laisvę” —
The Rt. Hon. Pierre Elliott Trudeau, 
ministeris pirmininkas.

Atstovų rūmai, 1971 m. spalio 8 d.

“... mes mielai remiame vyriausybės pareikštą 
principą išlaikyti ir puoselėti daugelio kultūrų 
tradicijas, kurios gyvuoja mūsų krašte... Ko mes 
pageidaujame — tai teisingumo visiems kanadiečiams 
ir pripažinimo kultūrinio šio krašto įvairumo” — 
Hon. Robert L. Stanfield, opozicijos vadas.

Atstovų rūmai, 1971 m. spalio 8 d.

.. giliai įvertindama abu mūsų Kanados kultūrinio 
gyvenimo aspektus, t.y. oficialų dvikalbiškumą ir 
daugiakultūriškumą, mano partija šiltai remia tuos 
ministerio pirmininko nustatytus principus ...” — 
Mr. David E. Lewis, Naujosios Demokratų Partijos vadas.

Atstovų rūmai, 1971 m. spalio 8 d.

“Federacinė vyriausybė pri
ima ir patvirtina daugiaetni- 
nes rekomendacijas ir sutin
ka su visa komisijos prane
šime vyraujančia dvasia. Ji
nai yra įsitikinusi, kad jau 
seniai yra pribrendęs laikas 
Kanados gyventojams giliau 
susipažinti su turtingomis 
tradicijomis tų daugelio kul
tūrų, kurias turime Kanado
je. Mūsų piliečiai yra atvykę 
į Kanadą beveik iš kiekvieno 
pasaulio krašto ir atsinešę su 
savimi visas didesnes pasau
lio religijas bei kalbas, šis 
kultūrinis Įvairumas pratur
tina visus kanadiečius be ga
lo gausiais žmonių patyri
mais. Vyriausybė laiko tai 
neįkainojamu paveldėjimu ir 
tiki, kad Kanada paliktų var
gingesnė, jei mes priimtume 
asimiliacijos programas, pri
versdami savo pliečius pra
rasti ir pamiršti tų kultūrų 
tradicijas, su kuriomis jie 
atvyko į šį kraštą.

Federacinė vyriausybė ti
kisi, kad atskiros provinci
jos taip pat pozityviai atsi
lieps į šias daugiaetnines 
rekomendacijas. Kiekvienas 
provincijos premjeras yra ga
vęs ministerio pirmininko 
laišką, kur išdėstoma ši poli
tika bei programos ir prašo
ma jų bendradarbiavimo.

. . . Vyriausybės galvojimo 
centre glūdi įsitikinimas, kad

. . . Etninė ištikimybė ne
turi sumažinti ir paprastai 
nesumažina ištikimybės pla
tesnei bendruomenei bei ša
liai. Daugiakultūriškumas ne
sužalos kanadietiškumo. Iš tik
rųjų vyriausybė nuoširdžiai ti
ki, kad tikroji Kanados tapa
tybės esmė ir yra jos kultūri
nis įvairumas.

Kiekviena etninė grupė tu
ri teisę išlaikyti savitą kul
tūrą bei jos vertybes, tą kul
tūrą puoselėti neišeinant iš 
visos Kanados konteksto. Mes 
galime turėti dvi oficialias 
šio krašto kalbas, tačiau ne
turime dviejų oficialių kul
tūrų. Daugiakultūrė politika 
turi tapti visų kanadiečių po
litika.

Oficialių kalbų įstatymu 
anglų ir prancūzų kalbos yra 
pripažintos oficialiomis Ka
nados kalbomis, kad jos būtų 
vartojamos visose parlamento 
bei Kanados vyriausybės ins
titucijose. Šis įstatymas ne
varžo kitų kalbų kaip dauge
lio įvairių Kanados kultūrų 
išraiškos. Iš kitos pusės, dau
gelio kitų kalbų kultūrinės 
vertės pripažinimas neturėtų 
sumenkinti Kanados oficialių 
kalbų užimamos pozicijos.

Bus stengiamasi, kad visi pi
liečiai jas vartotų.
1. Kanados vyriausybė rems 
visas Kanados kultūras ir, 
kiek ištekliai leis, jieškos bū
dų ugdyti tas kultūrines gru
pes, kurios jau pareiškė norą 
augti bei prisidėti savo įna
šu prie Kanados klestėjimo įr 
įrodys paramos reikalin
gumą. Vyriausybės paramos 
teikimas remsis principu, 
kad visų pirma tokios kultū
ros pačios turi parodyti savo 
pajėgumą.
2. Vyriausybė rems visų 
kultūrinių grupių narius, 
stengdamasi padėti nugalėti 
kultūrines užtvaras, kliudan
čias pilnai dalyvauti Kanados 
visuomenėje.

Įstatymas gali ir tikrumoje 
saugo nuo atviros diskrimina
cijos. Tačiau joks įstatymas 
negali uždrausti grupės pri
klausomybės jausmo nei pa
šalinti saviniekos jausmo. 
Yra paruoštos programos, 
kurių tikslas — skatinti pa
sitikėjimą savo individualia 
kultūra ir savo teisėta vieta 
Kanados gyvenime. Tam rei
kalui bus panaudojamos isto
rijos, filmai bei muzėjiniai 
rodiniai.

KARALIŠKOJI KOMISIJA f
DVIKALBIŠKUMUI IR

DVIKULTŪRIŠKUMUI TIRTI
1963-čiais metais, Kanados konfederacijos šimt
metinei sukakčiai artėjant, federacinė vyriausybė 
sudarė Karališkųjų Komisijų Dvikalbiškumui ir 
Dvikultūriškumui Tirti, kurios pagrindinis tikslas 
buvo jieškojimas naujų kelių, vedančių į didesnį 
Kanados gyventojų susivienijimų. Pasiremdama jau 
dabar pagarsėjusiu karališkosios komisijos darbu, 
Kanados vyriausybė pravedė oficialių kalbų įsta
tymų, paskelbė daugelį kitų svarbių įstatymų ir 
atkreipė specialų dėmesį į visų eilę rekomenda
cijų, nurodytų ketvirtoje komisijos knygoje, kurios 
tiesiogiai liečia Kanados, kaip susidedančios iš 
daugelio etninų grupių, kilmę.

3. Vyriausybė skatins kūry
binius susitikimus bei pasi
keitimus tarp visų Kanados 
kultūrinių grupių, kad tuo 
būdu pasitarnautų krašto vie
nybei.

Vyriausybės parama dau- 
giakultūriams centrams, spe
cifiniams etninių grupių pro
jektams ir vaidybinių bei 
vaizdinių menų apraiškoms 
stiprins kultūrinį bendradar
biavimą. Tačiau vyriausybė 
yra aiškiai pasisakiusi, kad 
jinai neplanuoja remti tokių 
individualių1 grupių, kurios

izoliuojąs! nuo likusios Kana
dos visuomenės. Programos 
yra taip sutvarkytos, kad ska
tintų kultūrinių grupių dali
jimąsi savo kultūriniais tur
tais su visais kitais kanadie
čiais ir su visais kitais kraš
tais. Tuo siekiama, kad visi 
kraštai pastebėtų mūsų kultū
rinį įvairumą.

4. Vyriausybė ir toliau pa
dės imigrantams, kad jie iš
moktų bent vieną Kanados 
oficialiųjų kalbų ir tokiu bū
du pilnai įsijungtų į Kanados 
visuomenę.”

Hon. S. Haidasz paskirtas valstybės ministeriu, 
atsakingu už daugiakultūriškumą

“... Aš esu pilnai įsitikinęs, kad aplamai kanadiečiai 
laikosi tų pažiūrų, kurias išreiškė ministeris 
pirmininkas. Mes pageidaujame, kad Kanada būtų 
didi šalis visiem gyventojam, visom etninėm grupėm” — 
Mr. Real Caouette, Socialinio Kredito Partijos vadas.

Atstovų rūmai, 1971 m. spalio 8 d.

KITI DAUGIAKULTŪRĖS 
POLITIKOS ASPEKTAI

1. Paga Iba imigrantams išmokti kalbos.

2. Teatrinio ir vaizdinio meno tolimesnis 
puoselėjimas.

3. Skatinimas dalyvauti konferencijose bei 
seminaruose, kurie studijuoja daugiakultūrę 
veiklų.

4. Kreipimasis į valdžios įstaigas, prašant 
paramos etnokultūrinėm organizacijom.

Prašome versti puslapį, kad susipažintu- 
mėte, kaip vykdoma federacinės vyriausybės finan
sinės paramos programa.

visame pasaulyje kultūrinis 
įvairumas yra be galo greitai 
naikinamas pramoninės tech
nologijos, masinės komunika
cijos ir miestų plėtimosi įta
koje. Atkreiptas dėmesys į 
žmogaus prigimties iškreipi
mą, jo nuasmeninimą masi
niuose telkiniuose, masinėje 
kultūroje, pramogose ir į 
nuolat augančias, besiplečian
čias nuasmenintas instituci
jas.

Vienas žmogaus pagrindi
nių reikalavimų yra jausmas, 
kad jisai kam nors priklau
so. Ir daugelis šio meto ne
ramumų pasireiškia (tai lie
čia įvairaus amžiaus žmones) 
dėlto, kad tas reikalavimas 
nebuvo patenkintas. Etninių 
grupių išlaikymas nėra vie
nintelis būdas tam priklau
somumo jausmui ugdyti, bet 
tų grupių buvimas buvo svar
bus veiksnys Kanados visuo
menės raidoje. Gyvai besi
reiškiančios etninės grupės 
gali pažadinti antros, trečios 
ir tolimesnių kartų kanadie
čių jausmą, kad jie yra suriš
ti su įvairių pasaulio dalių ir 
įvairių laikų žmonių tradici
jomis bei patirtimi.

1972 m. lapkričio 27 d. ministeris pir
mininkas The Rt. Hon. Pierre Elliott 
Trudeau paskelbė dr. Stanley Haidasz, 
Toronto-Parkdale apylinkės parlamen
to nario, paskyrimą valstybės minis
teriu, atsakingu už daugiakultūrišku
mą. Jau seniai dr. Haidasz darbuojasi 
etninių kultūrų srityse. Jo parlamen
tinė veikla aiškiai rodo jo rūpestį 
atskirų mažumų bei kultūrinių grupių 
teisėms, jų gerovei, imigrantų pro
blemoms.

Pirmą kartą išrinktas į parlamentą 
1957 metais, dr. Haidasz dalyvavo 
daugelyje parlamento komitetų, buvo 
nariu daugelio oficialių delegacijų, at
stovaujančių Kanadai tarptautinėse 
konferencijose. Jisai turi šakotą par
lamentinę patirtį. Dukart buvo paskir
tas sveikatos bei socialinės gerovės 
ministerio parlamentiniu sekretoriu
mi. Taip pat buvo paskirtas parlamen
tiniu sekretoriumi ministerio indėnų 
reikalų bei šiaurės sričių ministerio, 
vartotojų ir korporacijų reikalų mi
nisterio.

Laisvai vartodamas anglų, prancū
zų ir lenkų kalbas, dr. Haidasz gavo 
filosofijos bakalauro ir licenciato 
laipsnius Otavos universitete, o medi
cinos daktaro laipsnį — Toronto uni
versitete.

Būdamas gydytoju, dr. Haidasz ga
lėjo jungti savo medicininį išsilavini
mą su parlamentine patirtimi ir to

kiu būdu siekti patobulinimų sveika
tos bei socialinės gerovės srityje.

Jis visą laiką domėjosi etninių gru
pių reikalais. Tuo būdu jisai tapo pla
čiai žinomas ir vertinamas. Vienas 
tokių įvertinimo ženklų buvo jo pa
kėlimas Ontario etninės spaudos są
jungos garbės nariu.

Daugiakultūrė vyriausybės politika 
turi tikslą skleisti toleranciją, respek- 
tą ir abipusį įvertinimą tarp įvairios 
kultūrinės kilmės žmonių. Si politika 
atmeta uniformiškumą kaip nepagei
daujamą socialinį tikslą, nes tai ug
dytų netoleranciją ir vidutiniškumą.

Vis labiau įvairios pasaulio tautos 
yra suartinamos viena su kita. Kad 
pasaulis išvengtų daugelio praeities 
klaidų, žmonės turi išmokti suvokti, 
kas yra gera, vertinga, saugotina ir 
palaikytina kituose žmonėse.

Kanados vyriausybės manymu, Ka
nada yra pati tinkamiausia vieta pra
dėti įgyvendinti tokio pobūdžio abipu
sio respekto ir supratimo politiką, 
kad žmonės, kur jie bebūtų, pama
tytų, jog Kanados užmojai remiasi 
daugiau pavyzdžiu, negu įsakymu.

Kaip valstybės ministeris, atsakin
gas už daugiakultūrę politiką, dr. 
Haidasz jau yra davęs eigą daugeliui 
programų, kurių tikslas — sustiprinti 
visų etninių kultūrinių grupių įsijun
gimą į pagrindinę Kanados gyvenimo 
srovę.

Iki šiol pati populiariausia daugia- 
kultūriškumo programa buvo ta, kuri 
yra susijusi su finansine parama et
nokultūrinėm grupėm ir kuri padeda 
įvykdyti kultūrinius projektus, pra
dėtus ir administruojamus jų pačių 
narių. Kaikurios šių ir kitų progra
mų, dabar jau vykdomų pagal vyriau
sybės daugiakultūrinę politiką, yra pa
minėtos šiame specialiame priede. Bus • 
sudaromos naujos programos, o jau 
egzistuojančios plečiamos pagal jų 
naudingumą arba domesį.
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Kanados vyriausybės daugiakultūrė
politika reiškiasi visame krašte

Kaikurios jau paskelbtos pašalpos įvairiom
Kanados etnokultūrinėm grupėm

Pajūrio provincijos
The Daughters of Mary Lebanese, Sy
rian Society, Sydney, N. S., gavo pašal
pą mokyti libano-siriečių kilmės vaikus 
ir moteris libaniečių valgių gaminimo, 
šokių ir savo senolių kalbos.

The Cape Breton Industrial Area Multi
cultural Organization — surengti dau- 
giakultūrį seminarą studijuoti įvairių 
kultūrinių grupių poreikiams.

Cape Breton's Cultural Diversity — 15 
studentų grupė, priklausanti Ethnic 
Youth on the Island organizacijai, ap
keliavo Cape Breton salą, atlikdama 
koncertus, rengdama šokių kursus, rank
darbių, aprangos parodėles, tuo būdu 
išgarsindama kultūrinį salos spalvingu
mą. Pašalpa padėjo įvykdyti jų planus.

Sydney, Nova Scotia—Gaelic Society. — 
Daugiakultūrė federacinė pašalpa padė
jo organizacijai Gaelic Society of Cape 
Breton finansuoti eilę seminarų, studijų 
grupių, kurių darbas buvo vainikuotas 
tautodailės ir rankdarbių festivaliu.

The Black Historical and Dramatic Club 
of Moncton, N.B., gautoji pašalpa pa
dėjo padengti svečių paskaitininkų iš
laidas, kurie kalbėjo apie Kanados neg
rų istoriją. Klubo tikslai yra skatinti 
augštesnį švietimą ir atkreipti dėmesį į 
Kanados juodųjų afrikiečių istorinį bei 
kultūrinį Įnašą į daugiakultūrę visuo
menę.

New Denmark, New Brunswick, danai 
kanadiečiai mini savo šimtmetį. — Prieš 
šimtą metų birželio mėnesį pirmieji 
danų naujakuriai išsikėlė Naujojoj Dani
joj, New Brunswicke. Naujosios Dani
jos šimtmečio komitetas gavo pašalpą 
iškilmėms.

Quebec
Kanadiečius ir imigrantus suartina ge
rai paruoštos programos. — Montreal to 
L’Accord organizacija per paskutiniuo
sius 25 metus rūpinasi prancūziškai kal
bančių integracija bei draugystės pa

laikymu tarp kanadiečių ir imigrantų. 
Paskutiniu metu ji gavo pašalpą savo 
įvairiai' veiklai vykdyti.

Jaunimas mokosi lenkų ir prancūzų ka
nadiečių tautinių šokių bei muzikos. — 
Per tautinių šokių programas ir liau
dies dainų mokymą, kuriuos organizuo

ja lenkų kanadiečių šokių ir dainavimo 
grupė "Podhale”, lenkų ir prancūzų kil
mės jaunimas bei vaikai turi progą dau
giau sužinoti apie vieni kitų kultūras. 
Susidariusias instruktoriams išlaidas pa
deda padengti daugiakultūrė pašalpa.

Montrealyje portugalų klubas organizuo
ja portugalų folkloro pamokas. — Pa
šalpa buvo duota šiai organizacijai ap
mokėti susidariusias išlaidas, rengiant 
šių metų portugalų folkloro programą.

Armėnijos istorijos, literatūros ir kul
tūros kursas. — Tekeyan Armenian Cul
tural Association rengia armėnų istori
jos, literatūros ir kultūros kursus savo 
suaugusiems draugijos nariams ir ki
tiems Montrealio apylinkėje gyvenan
tiems kanadiečiams. Kursų pradžia —
1972 m. rugsėjo mėnesį, pabaiga —
1973 m. balandžio mėnesį. Pašalpa pa
dėjo apmokėti tų kursų mokytojų algas.

Kultūrinė estų programa gauna para
mą. — Montrealio estų draugija, orga
nizuodama jaunimo chorus, tautinius šo
kius ir moderniąją gimnastiką, rūpinasi 
palaikyti bei stiprinti gyvą kultūrinį 
palikimą. Gauta pašalpa pagelbėjo ap
mokėti šių metų programą.

Daugiakultūrę pašalpą gauna Sephardic 
žydų organizacija. — Daugiakultūrė pa
šalpa buvo duota Sepharade Francopho
ne draugijai apmokėti algas organizato
riams, kurie stengėsi padėti naujai at
vykusioms prancūziškai kalbantiems sep- 

aardic žydams įsijungti į kanadiečių vi
suomenę.

Muzikinis rumunų spektaklis. — Rumu
nų ortodoksų parapija Montrealyje, kuri 
veikia 58 metus, norėdama išpopuliarin
ti rumunų kultūros tradicijas, surengė 
chorinį ir tautinių šokių spektaklį. Pa

šalpa padėjo apmokėti spektaklyje daly
vavusių chorų ir tautinių* šokių grupių 
pasiruošimo išlaidas.

Ukrainiečių meno paroda. — The Socie
ty of Artists of Quebec gavo pašalpą su
rengti ukrainiečių-kanadiečių meno dar
bų parodą.

The Canada Korea Cultural Foundation, 
Montreal, organizacija, ruošdama korė
jiečių menininkų renginius, savanoriškai 
yra įsipareigojusi jau 3 ¥2 metų stiprinti 
tautiečių dalyvavimą bendroje visuome
nėje ir kartu pasidalinti korėjiečių kul
tūra su kitais. Pašalpa buvo panaudota 
specialaus paskaitininko atlyginimui.

La Fraternite Canadienne de Quebec 
Inc., Kvebeko mieste. — Pašalpa pagel
bėjo apmokėti susidariusias išlaidas, or
ganizuojant specialius orientacijos kur
sus, kurių tikslas — padėti naujiesiems 
kanadiečiams įsijungti į Kvebeko apy
linkių bendruomenes.

The Union Church of Montreal, minėda
ma savo 65 metų sukakti, suruošė eilę 
specialių renginių, įskaitant paskaitinin
kus, kurie kalbėjo apie negrų kultūrą 
Kanadoje, meno parodą, jaunimo semi
narą ir studijų grupes. Pašalpa pagel
bėjo apmokėti išlaidas.

Arc-en-Clel Sherbrooke, Quebec. — Si 
organizacija buvo įsteigta prieš viene
rius metus. Ji savanoriškai stengiasi pa
dėti naujiesiems kanadiečiams geriau įsi
jungti į vietines bendruomenes. Tam rei
kalui jai buvo duota pašalpa.

Le Centre Social d’Aidc aux Immi
grants, Montreal. — Pašalpa skirta pa
dėti sutikti įvairių kultūrų atvykėlius ir 
organizuoti jiems reguliarius kultūrinius 
renginius.

Centro-Italo-Canades Giovanni Caboto, 
Montreal. — Pašalpa duota keturiem 
specialiai parinktiem žmonėm, kurie 
Montrealio pietryčių gyventojam rengia 
muzikos, meno, dramos, rankdarbių, dai
navimo, virimo, mezgimo, plastikos dir
binių kursus ir kitus patarnavimus.

Montrealio jaunimui atgaivinama Kretos 
kultūra ir istorija. — The Cretan’s Asso
ciation of Montreal yra paruošusi moks
lo metų programą mokykloms ir kitoms 
institucijoms iš kretiečių kultūros ir is
torijos su garsiniais filmais.. Pašalpa pa
deda padengti programos išlaidas.

Vaikų ir suaugusių graikų tautinių šo
kių kursai. — The Hellenic Federation 
of Parents and Guardians of Greater 
Montreal organizuoja graikų kilmės Vai
kams ir suaugusiems tautinių šokių kur
sus, tikėdamiesi' sudaryti pastovią liau
dies dainų ir šokių grupę. Daugiakultū
rė pašalpa panaudota šokių mokytojo 
atlyginimui.

Muzika, dainos ir šokiai iš Italijos. — 
Montrealiečiai turi progos daugiau susi
pažinti su italų kilmės draugais kana
diečiais, nes Gruppo Folkloristico Friu- 
lano Montrealyje organizuoja muzikos, 
dainų, šokių, filmų programas ir paskai
tas. Daugiakultūrė pašalpa padeda pa
ruošti šias programas.

The Szechenyi Society Inc. of Montreal. 
— Pašalpa padeda apmokėti mokytojus, 
kurie moko jaunimą tautodailės, tuo 
būdu tikėdamiesi išlaikyti bei ugdyti 
vengrų kultūrą bendrame kanadiečių 
gyvenimo kontekste.

The B'Nai Brith Women’s Council of 
Montreal. — Apmokėta už stambiu šrif
tu išleistus 500 Yiddish kalba knygų, 
skirtų kilnojamai bibliotekai, kuri ap
tarnauja silpno regėjimo asmenis.

U.N.I.F.Y. Canada Committee (Under
standing National Identity among Fran
co-Ukrainian Youth). — Tai kanadiečių- 
ukrainiečių jaunimo sąjungos ir Les Sor
tileges federacija folklorui skleisti Mont- 
realy. Šios organizacijos 90 studentų ap
keliavo Kanadą. Jie koncertavo Mont- 
realy, Toronte, St. Boniface, Winnipe- 
ge, Yorktone, Prince Albert, Saskatoone, 
Cold Lake Army Base, St. Paul, Edmon- 
tone ir Kalgary.

Ontario
Bus išleistos ukrainiečių kanadiečių liau
dies dainos. — Kanados Ukrainiečių Ko
mitetas Toronte gavo pašalpą išleisti 
Kanados ukrainiečių liaudies dainoms. 
150 parinktų žmonių ir savanorių pa
kviesta visame krašte rinkti liaudies 
dainas. Bus įtrauktos lopšinės, pavasa
rio, derliaus nuėmimo, vestuvių ir kitos 
dainos. Rinkinys bus išleistas ukrainie
čių kalba su anglišku vertimu.

Lenkų studentų teatras Arabesca gauna 
pašalpą. — Neseniai susiorganizavusi 
Toronto lenkų studentų vaidintojų gru
pė Arabesca kaip pirmuosius savo pro
jektus surengė du trumpus vaidinimus. 
Daugiakultūrė pašalpa padėjo padengti 
išlaidas.

Festival Can-Uk (Kanados ukrainiečių 
šokių festivalis). — Kanados ukrainiečių 
federacija globojo šokių ir dainų festi
valį Can-Uk, kuriame varžėsi vietinės ir 
penkių provincijų jaunimo grupės. Or
ganizacija pašalpą panaudojo dalyvių ke
lionėms, teisėjų, algų ir kitoms išlai
doms apmokėti. Festivalyje vienas cho

ras ir viena tautinių šokių grupė buvo 
išrinkti atstovauti federacijai Kanados 
ukrainiečių chorų ir šokių varžybinėje 
šventėje (Ukrainian Canadian Choir and 
Dance Competition), kuri įvyks 1973 
metais.

Maltiečių 50 metų sukakties festivalis.— 
Kanados maltiečių sąjunga atšventė sa
vo 50 metų veiklos sukaktį. Pašalpa 
buvo duota padėti paruošti minėjimui, 
kuris įvyko spalio mėnesį. Buvo su
rengta pačių maltiečių meno ir tauto
dailės parodos, karnavalas ir paradas. 
Valstybinei ir Toronto centrinei biblio
tekai buvo įteiktas maltiečių knygų rin
kinys.

YWCA programa imigrantams. — To
ronto jaunų krikščionių moterų drau
gija (The Young Women’s Christian As
sociation of Toronto) gavo pašalpą pa
dėti imigrantų moterims, kurios gyvena 
izoliacijoj ir nepritampa prie aplinku
mos. Taip YWCA rengia specialius kur
sus savanorėm ir globotojom (big sister).

Korėjiečių kultūrinis festivalis. •— Ko
rėjiečių kultūros festivalis, surengtas 
Ryersono institute, pademonstravo mo
derniąją ir klasikinę muziką, šokius ir 
teatrą. Pašalpa padėjo padengti šventės 
išlaidas.

Greenfield International Folk Festival. 
— Varsity arenoje, Toronte, arabų folk
loro grupė iš Downsview surengė liau
dies kūrybos festivalį. Šventės ruošai 
buvo paskirta pašalpa.

Otavos universiteto slavų klubas planuo
ja filmų savaitę ir slavų meno parodą.— 
Otavos universiteto slavų klubas supla
navo šių metų sezonui lenkų, ukrainie
čių ir rusų filmų savaitę, kuri baigsis 
su kitų rytų europiečių filmų savaitė
mis, įskaitant vengrus ir čekoslovakus. 
Po to bus kanadiečių slavų menininkų 
darbų paroda ir vaidinimai, paruošti 
Otavos ir Carletono universitetų studen
tų. Pašalpa buvo duota tiem planam 
vykdyti.

Parama Maroko žydų imigrantams. — 
The Jewish Immigrant Aid Services 
(Central Region) organizacija, kuri jau 
52 metai rūpinasi naujų žydų ateivių 
Kanadoje įkurdinimu naujoj aplinkoj, 
gavo daugiakultūrę pašalpą.

Parama graikų ateiviams Kanadoje. — 
The Greek Day Care Committee, kuris 
stengiasi padėti imigrantams įsisavinti 
naują aplinką, gavo daugiakultūrę para
mą suruošti ateivių vaikams orientaci- 

« nius vasaros kursus.



Dr. Stanley Haidasz, ministeris daugiakultūriams reikalams, palaiko 
reguliarų kontaktą su etnokultūrinėmis organizacijomis visoje Kana
doje. Delegacijos nariai ukrainiečių organizacijos The Ukrainian 
Canadian Federation of Professional and Business Men susitiko su 
ministeriu Otavoje 1973 m. vasario mėnesį. Iš kairės į dešinę: Stanley 
Frolick, Q.C., Toronto; prof. Walter S. Tarnopolsky iš York uni
versiteto Toronte; Andrew Gregorovich ir prof. M. R. Lupul, iš 
Albertos universiteto Edmontone.
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Kiti Kanados vyriausybės 
finansavimo būdai išlaikyti bei

įtvirtinti daugiakulturei politikai
Valstybinė filmų 
vadyba
Praeityje vadybos pagaminti fil
mai neanglų ir neprancūzų kalbo
mis buvo siunčiami i užsienį. Da
bar šie filmai prieinami pačioje 
Kanadoje. Vadyba, norėdama nu
statyti, kokių filmų pageidautų 
etninės grupės savo senolių kalba, 
pravedė apklausinėjimą. Ji taipgi 
praplėtė gamybą filmų, kurie in
formuoja kanadiečius apie vieni 
kitus, šiuo metu vadyba ruošia fil
mus anglų ir prancūzų kalbomis 
apie etninių grupių problemas ir 
jų įnašą į Kanados gyvenimą.

Valstybinis žmogaus 
muzėjus
Valstybinis žmogaus muzėjus:
1. Perka meno dirbinius, atspin- ' &

Kanados parlamento rūmai Otavoje
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Kalba ir 
kultūra
Kultūros puoselėjimo programos 
(Cultural Development Research) 
tikslas yra surinkti trūkstamus 
duomenis, reikalingus nustatyti 
tiksliam kalbos ryšiui su kultūrine 
raida ir kalbos išlaikymo būdu bei 
apimtimi atskirose- etninėse gru
pėse. Tyrinėjamos švietimo insti
tucijos. kalbų programos, spauda, 
radijas ir televizija, nes norima 
nustatyti jų vaidmenį kalbos išlai
kyme bei kultūros ugdyme. Kana
dos radijo ir televizijos komisija 
taip pat studijuoja, kiek radijas 
ir televizija gali padėti pasiekti 
minėtą tikslą. Aplamai, tų studijų 
tikslas yra surasti tikrove parem
tą bazę, pagal kurią vyriausybė ga
lėtų nustatyti savo politiką neofi
cialiųjų kalbų atžvilgiu. Praneši
mo apie studijos rezultatus laukia
ma dar šiais metais.

Vadovėliai
Karališkoji komisija rado labai 
mažai vadovėlių neoficialioms kal
boms mokyti. Pasitarimuose su 
provincijomis yra patirta, kad tre
čiai kalbai mokyti reikalinga sku
bi pagalba. Šiais metais šešiom at
skirų skirtingų kultūrų grupėms 
buvo padėta išleisti vadovėlius. 
Šiuo metu planuojama praplėsti 
tas programas ir įjungti jas į bend
rą neoficialiom kalbom išlaikyti 
programą.

Etninė spauda
Šiuo metu yra tyrinėjama ir etni
nė spauda. Ji atlieka svarbų vaid
menį, teikdama informaciją nau
jiesiems ateiviams, jų tarpe vyres

nio amžiaus žmonėms. Be to, jau 
pripažinta, kad etninė spauda pa
deda išlaikyti gyvą Kanados dau- 
giakultūrę veiklą. Ir ši studija bus 
konkreti bazė, padedanti nustatyti 
vyriausybės politiką etninės spau
dos atžvilgiu.

Etninių grupių 
istorijos
Valstybės departamento pilietybės 
skyrius užsakys apie 20 etninių 
grupių istorinių darbų Kanadoje. 
Remiantis mokslinių tyrinėjimų 
duomenimis ir turimais leidiniais, 
jie bus kruopščiai paruošti, ypač 
atsižvelgiant į šių grupių kilmę, 
kultūrinį lobį, įnašą ir jų proble
mas. Ši programa yra apčiuopia
mas, efektingas ir reikšmingas 
daugiakultūrės veiklos pripažini
mas Kanadoje. Septyniolika leidi
nių jau užsakyta. Netrukus bus 
užsakyti ir likusieji. Kai šie moks
liniai darbai bus užbaigti ir išleis
ti, bus paruoštos populiarios laidos 
plačiajai visuomenei.

Etninės kanadiečių 
studijos
Reikia sistemingai ir pastoviai ty
rinėti daugiakultūrę Kanados vi
suomenę. Pilietybės skyrius jau 
užbaigė išsamią studiją, kuri nag
rinėja problemas, susijusias su 
tyrinėjimu, knygleidyba ir moky
mu Kanados etninių studijų sri
tyje.

Kai minėtos studijos rekomen
dacijos bus įgyvendintos, išsispręs 
kaikurios problemos, susijusios su 
koordinacijos stoka tyrinėjimo sri
tyje, tinkamos literatūros trūku
mu, specialaus kurso apie etninį 
Kanados įvairumą nebuvimu vi
sose švietimo sistemos pakopose.

Kanados valstybinė galerija Otavoje
dinčius etninę Kanados kultūrų 
įvairybę.
2. Tyrinėja įvairių Kanados etni
nių bendruomenių liaudies meną 
ir muziką.
3. Ryžtasi plėsti muzėjų ir paruoš
ti švietimo pobūdžio projektus, ku
riais būtų pasiekta ir plačioji vi
suomenė.

Daugiakultūrio 
centro pašalpos
Daugiakultūris centras yra vieta, 
kur įvairių kultūrų žmonės gali 
vienas su kitu susitikti ir savo kul
tūriniu lobiu pasidalinti. Tokie 
centrai parūpina vietą ir reikmenis 
kultūrinei grupių veiklai, kaip te
atras, menas, rankdarbiai, infor
maciniai patarnavimai, grupinės 
diskusijos, muzika, šokių pamo
kos, parodos, pasirodymai ir pra
moginio pobūdžio renginiai.

Daugiakultūrės pašalpos progra
ma teikia pašalpas grupėms, ku
rios jau turi ar bando suorganizuo
ti daugiakultūrį centrą, tarnau
jantį etninių grupių daugumos in
teresams atitinkamoje bendruome
nėje. Pagalba teikiama grupėms 
studijuoti užsimotus planus, juos 

paruošti ir eventualiai centro veik
lai išlaikyti.

Viešasis archyvas
Kadangi imigracijos ir kultūrinių 
grupių istorija yra dalis visos Ka

Kanados valstybinė biblioteka ir archyvai Otavoje

nados istorijos, tai viešasis archy
vas renka visų etninių organizaci
jų, draugijų protokolus bei doku
mentus. Kanados istorijai tie do
kumentai yra svarbūs.

Kaip ta programa 
koordinuojama?
Yra sudarytas koordinacinis komi
tetas (Inter-Agency Co-ordinating 
Committee) derinti įvairių depar
tamentų ir federacinės vyriausy
bės kultūrinių reikalų įstaigų veik
lai. Jis nuolat seks federacinės 
vyriausybės politiką ir programas, 
kad jose atsispindėtų mūsų visuo
menės kultūrinės grupės.

Valstybinė 
biblioteka
Skaičius knygų neoficialiomis kal
bomis viešosiose billiotekose. yra 

žymiai mažesnis už jų paklausą. 
Valstybinėje bibliotekoje yra 
įsteigtas daugiakultūris kalbos ir 
literatūros centras. Jis aprūpina 
vietos bibliotekas knygomis kito
mis nei anglų ir prancūzų kalbo
mis.

Patariamoji
Kanados 
dugiakultūrės 
veiklos taryba
Tarybą sudarys paskirti nariai 
kaip asmenys, turį ryšius su savo 
bendruomenėmis ir susipažinę su 
etninių grupių kultūrinėmis orga
nizacijomis bei jų problemomis.

Taryba veiks visame krašte bei 
atskirose srityse ir bent kartą į 
metus posėdžiaus Otavoje.

Tolimesnei informacijai apie daugiakultūrę Kanados programą:
EDMONTON, Alberta
Room 428, Sir Alexander 
McKenzie Bldg., 9828—104 Ave. 
Telephone: (403) 425-6730

HALIFAX, Nova Scotia 
6th Floor, Ralston Bldg., 
1557 Hollis
Telephone: (902) 426-2118

HAMILTON, Ontario
150 Main W., Suite 504 
Telephone: (416) 523-2355

LONDON, Ontario
395 Dundas Street, 
Postian Bldg., 2nd Floor 
Telephone: (409) 679-4335
MONCTON, New Brunswick
1222 Main St., 4th Floor 
Terminal Plaza Bldg.
Telephone: (506) 858-2028
MONTREAL, Quebec
Piece 2101
1080 cote du Beaver Hall 
Telephone: (514) 283-5689

NORANDA, Quebec
243 rue Murdock
C.P. 395, piece 3
Telephone: (819) 762-4512

OTTAWA, Ontario
130 Slater, piece 1129 
Telephone: (613) 996-5977

STE-FOY, Quebec
1141 Route de 1’Eglise, 
5e ėtage
Telephone: (418) 694-3831

REGINA, Saskatchewan 
10th Floor, 1867 Hamilton 
Telephone: (306) 525-6155
SHERBROOKE, Quebec 
Piece 500, Ed. Royal Trust 
25 rue Wellington nord 
Telephone: (819) 565-4772
ST. JOHN’S, Newfoundland 
Sir Humphrey Gilbert Bldg., 
6th Floor, P.O. Box 5368 
Duckworth Street 
Telephone: (709) 722-6181

SUDBURY, Ontario 
Room 346, 19 Lisgar S., 
Telephone: (705) 673-1121 
THUNDER bAy, Ontario 
Room 213, Federal Bldg., 
33 Court S., P.O. Box P 
Telephone: (807) 345-1451
TORONTO, Ontario 
55 St. Clair Ave. E. 
Room 313
Telephone: (416) 966-6554

TROIS-RIVIERES, Quebec
Piece 205 A, 550 Bonaventure
C.P. 335
Telephone: (819) 375-4846

VANCOUVER, British Columbia
Suite 201, 1271 Howe St.
Telephone: (604) 544-3753

WINNIPEG, Manitoba
401 Federal Bldg.,
269 Main Street.
Telephone: (204) 985-3601
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KAIKURIOS JAU PASKELBTOS PAŠALPOS (tęsinys iš antrojo puslapio)
“Internats” iš Hamiltono, Ont., gavo pa
šalpą dviem vienos savaitės stovyklom, 
kurios yra organizuojamos Hamiltono 
srities įvairių kultūrinių grupių šei
moms. “Internals” yra prieš trejus me
tus savanoriškai sudaryta organizacija, 
kuri Hamiltono srityje padeda Antilų sa
lų indiečiams ateiviams priprasti prie Ka
nados gyvenimo būdo.

The Estonian Archives in Canada, To
ronto, gautą pašalpą panaudojo rinkti ir 
kataloguoti tūkstančiams istorinės ir kul
tūrinės vertės dokumentų, turinčių ryšį 
su socialiniu ir kultūriniu estų gyveni
mu Kanadoje.

The Polish Canadian Research Institute, 
Toronte, gavo pašalpą rinkti, registruoti 
lenkų kultūrinių grupių veiklos doku
mentus, istorinę medžiagą, nušviesti jų 
įnašą į Kanados gyvenimą socialiniu bei 
kultūriniu požiūriu bei oragnizuoti pa
skaitas, seminarus.

bei geografijos vadovėlį; telkti finan
sinę pagalbą vengrų kanadiečių auto
riams, rašytojams, poetams bei išleisti 
jų darbus; organizuoti patarnavimus 
skaitytojams, t.y. parūpinti arfglų bei 

- prancūzų kalbomis vengrų knygų ap
žvalgas.

vavimą kinietiškai kalbančių ir Kanado
je gimusių kiniečių bendruomeniniame 
gyvenime per rengiamus vadovų kursus.

The Russian Community Centre of Van
couver gavo pašalpą “Balalaikos” orkest
ro, rusų choro repeticijoms ir vaikų tau
tinių šokių pamokoms.

British Columbia

The Santa Cecilia Chorus, Toronte, gavo 
paramą užrekorduoti anglų, prancūzų ir 
kitomis kalbomis choro dainas, skirtas 
radijo stotims.

The Canadian Black Studies Resources, 
University of Western Ontario, London, 
Ont., duota pašalpa padeda tęsti tyrinė
jimus Kanados ir JAV bibliotekose, taip 
pat pravesti pasikalbėjimus garsiniams 
filmams paruošti ir sudaryti skaidrių 
rinkinį, apimantį visas negrų bendruo
menes Kanadoje.

seminarus savo nariams. Pašalpa bus su
naudota kelionėms, algoms ir kitų į šį 
darbą įtrauktų žmonių išlaidoms pa
dengti. r

Japanese Music Group to Travel Pro
vince. — Daugiakultūrė pašalpa duota 
kelionės išlaidoms padengti Japanese 
Canadian Citizen’s Association muzikos 
grupei, kuri atliks Britų Kolumbijoj eilę 
liaudies ir klasikinės muzikos koncertų.

Latvian Festival of British Columbia ga
vo paramą. Daugiakultūrė pašalpa nese
niai buvo duota Britų Kolumbijos latvių 
dainų šventės draugijai, rengiančiai dai
nų šventę Vankuveryje.

The Canadian Estonian Historical Com
mission Toronto, gavo pašalpą išversti į 
anglų kalbą 500 puslapių knygą — estų 
kilmės kanadiečių istoriją nuo 1898 
metų.

The Native Resource Centre .of the 
Cross-Cultural Centre at the University 
of Western Ontario, London, pašalpa 
duota surinkti istorinei ir kultūrinei in- • 
formacijai apie čiabuvius žmones, gyve
nančius Londono srityje. Surinkta me
džiaga yra skirta įvairių kultūrų cent
rui Londono universitete. Šis centras 
yra aprūpintas įvairiomis moderniomis 
priemonėmis, skirtomis supažindinti ka
nadiečius su trečiojo pasaulio proble
momis bei kultūromis.

Educational Program on Multicultura
lism by the Ukrainian Self-Reliance 
League of Canada. — The Ukrainian 
Self-Reliance League of Canada, Saska
toon, kuri sudaryta iš šešių organizacijų, 
veikia jau 45-ri metai. Ji gavo pašalpą 
paruošti švietimo pobūdžio programai, 
liečiančiai daugiakultūriškumą.

Doukhobor Cultural Research. — Dau
giakultūrė pašalpa duota projektui du- 
choborų kultūrai tirti. Kopijuojamos se
nos fotografijos, filmuojamos duchoborų 
šventės bei iškilmės, registruojami pijo- 
nierių imigrantų atsiminimai. Tuo būdu 
organizatoriai tikisi galėsią duchoborų 
kultūriniu lobiu pasidalinti su kitais ka
nadiečiais.

ofThe Indo-Trinidad Cultural Society 
Canada, Toronto, gauta parama prisi
dėjo prie socialinės-kultūrinės veiklos, 
kurios tikslas — stiprinti indokanadie- 
čių kultūrinį gyvenimą bei gilinti jo su
pratimą.

The Inter-Agency Council for Services 
to Immigrants and Migrants, Toronto, 
gautą pašalpą panaudojo atlyginti te
lefoninio biuro vertėjams ir kitiems 
tarnautojams, kurių paslaugomis naudo
jasi Toronto centre gyveną kiniečiai, 
portugalai, graikai ir italai.

The India-Canada Association of Ottawa 
gautą pašalpą panaudojo paruošti 10 
“Culture of India” programų, kuriomis 
pasinaudojo Otavos ir Hull universitetai, 
technikos mokyklos, gimnazijos. Si or-

The International Services of London, 
Inc. London. — šios organizacijos tiks
las yra padėti įvairių kultūrų imigran
tams pritapti prie Kanados gyvenimo ir 
puoselėti tarpusavio santykius 
nadiečių ir užsienio studentų.

tarp ka-

The Latvian Relief Society of 
Toronto, duota pašalpa rengti 
čių ir amerikiečių jaunimo kongresui, 
kuris įvyks 1973 m. gegužės mėnesį. 
Jaunimas iš Kanados ir Amerikos pa
sirodys su tautiniais šokiais, instrumen
tine ir vokaline muzika.

Canada, 
kanadie-

The Polish Alliance of Canada, Branch 
20, Windsor, Ontario, gautą pašalpą pa
naudojo algoms mokytojų, kurie atgai
vino lenkų jaunimo dainų ir šokių an
samblį. Grupė, kuri susideda iš 40 daly
vių, planuoja koncertuoti aštuoniose 
provincijos vietose.

Manitoba
Ukrainian Canadian Committee to Trans
late Ukrainian Folklore. — Šio komite
to moterų skyrius Winnipege gavo pa
šalpą aprūpinti mokyklas ir valstybines 
bibliotekas 28 ukrainiečių pasakų ver
timais.

Alberta
The Chinese Canadian Citizens Associa
tion of Vancouver gavo pašalpą “Canada 
First” projektui, kurio tikslas — jungti 
naujuosius ateivius į vietinį gyvenimą per 
orientacinius kursus, sustiprinti jų daly-Edmonton’s Hungarian Dance Bouquet 

to go on Tour. — Ši vengrų tautinių šo
kių grupė (Hungarian Dance Bouquet) 
turės Albertos miestuose eilę pasirody
mų. Daugiakultūrė pašalpa padės ap
mokėti kaikurias išlaidas.

Ukrainian C.W.L. Edmontone ruošia uk
rainiečių tautodailės ir rankdarbių kur
sus. — Edmontono ukrainiečių katalikių 
moterų draugija, kuri yra pasiryžusi 
puoselėti ukrainiečių tautodailę ir rank
darbius, gavo pašalpą suruošti ukrainie
čių siuvinėjimo, kiaušinių marginimo ir 
keramikos kursus.

MINISTER OF STATE

Remiama indiečių kultūra. — The Khalsa 
Diwan Information Centre, kuris rūpi
nasi Kanados rytų indiečių bendruome
ne, praėjusių metų gegužės mėnesį Van
kuveryje surengė Sikh kultūros įvairią 
programą, be to, aplankė ir kitus provin
cijos centrus. Į programą buvo įtraukti 
tautiniai šokiai, klasikinė muzika ir de
klamacijos. Daugiakultūrė pašalpa padė
jo šiuos planus įvykdyti.

Hungarian Folk Dance group to partici
pate in 1973 Valley Festivals. — The 
Okanagan Hungarian Society of Kelow
na, British Columbia, gavo pašalpą ke
lionės išlaidoms, kad dainų ir tautinių 
šokių grupės galėtų įsijungti į kitų metų 
Valley srities festivalius ir į kitus tarp- 
kultūrinius renginius.

MINISTRE DĖTAT

ganizacija taip pat paruošė 12 pusės va
landos televizijos programų apie indie- 
čius Kanadoje.

The Filipino Canadian Society of South
ern Alberta, Calgary, gavo pašalpą su
organizuoti filipiniečių-kanadiečių kultū
rinei grupei, kad ruoštų įvairiose Al
bertos vietovėse tautinius šokius, muzi
kos programas bei rūpintųsi kitais ren
giniais.

The Danish Canadian Club of Central 
Alberta, Red Deer, Altą., gavo pašal
pą apmokėti algą ir kelionės išlaidas 
tautinių šokių mokytojui, kuris atvyko 
į Red Deer mokyti danų tautinių šokių.

The United Roumanian Fraternal Com
munity of Freedom, Edmonton, gavo 
pašalpą ruošti tautinių šokių, virimo, 
bei rumunų rankdarbių kursams, kad . 
galėtų dalyvauti su kitomis kultūrinė
mis grupėmis varžybinėse parodose bei 
spektakliuose.

The Croatian Peasant Society, Toronto 
Branch, buvo padėta apmokėti eilę kon
certų, kuriuos atliko “Croatia” — dainų 
ir šokių ansamblis daugelyje Kanados 
miestų ir miestelių.

The Jewish Historical Society of Wes
tern Canada W’innipege gavo pašalpą 
surengti įvairaus pobūdžio parodą, at
skleidžiančią Vakarų Kanados žydų is
toriją. Ji buvo surengta drauge su žmo
gaus ir gamtos muzėjumi Winnipege.

The Szechenyi Society Inc (vengrų švie
timo komitetas) gavo paramą organizuo
ti visuotinį susirinkimą Toronte, kuris 
koordinuotų vengrų trilypį planą: para
šyti ir išleisti Kanados vengrų istorijos

1972 m. lapkričio 27 d. ministeris pirmininkas The. Rt. Hon.

Pierre Elliott Trudeau pakvietė mane į savo kabinetų ministeriu, 

atsakingu už Kanados vyriausybės daugiakultūrės politikos 

vykdymą bei puoselėjimą.

Tuo suteikta man nepaprasta garbė, šis pakvietimas taipgi duoda 

retą progą dirbti bei siekti tokios Kanados, kurioje kiekvienas 

mūsų galėtų jaustis tikru kanadiečiu ir kortu neprarasti savo 

specifinės kultūrinės grupės tapatybės.

Mes, Kanados vyriausybė, tikime, kad pagalba ir paskata 

etninėm kultūrom padeda išsaugoti humanišką visuomenę. 

Daugiakultūriškumas reiškia, kaip ministeris pirmininkas pasakytų, 

“proto pergalę preš jausmus“.

Aš mielai priimu patarimus bei sugestijas, liečiančias daugiakultūrę 

politiką ir programas. Jeigu turite sugestiją, kuri, jūsų manymu, 

būtų svarbi vyriausybės daugiakultūrei veiklai puoselėti, 

malonėkite man parašyti. Aš vertinsiu ir branginsiu gautas 

Jūsų nuomones.

Stanley Haidasz, 

valstybės ministeris 

daugiakultūriams reikalamsChinese Instrumental Music Group of 
the University of Toronto duota pašalpa 
surengti eilei koncertų ir išlaikyti stu
dijų grupėm mokyklose bei institucijose 
ir tuo būdu supažindinti kanadiečius su 
kiniečių muzika. Grupei vadovauja ka
rališkosios muzikos konservatorijos stu
dentas. Dauguma tos 40 grupės narių 
yra studentai.

The Portuguese Association of Manitoba 
in Winnipeg gavo pašalpą įsteigti infor
macijos centrui ir suorganizuoti orien
tacijos kursus, kurių padedami portuga
lų imigrantai galėtų greičiau priprasti 
prie naujos aplinkos.

Saskatchewan

The Canadian Polish Congress, Kitche
ner, gautą paramą sunaudojo 2500 kny
gų Įrišti. I

Folk Arts Council Sponsoring Folk Art 
Workshop. — Saskatoono liaudies meno 
taryba, kuri atstovauja Saskatoono sri
tyje gyvenančių etnokultūrinių grupių 
daugumai, globoja tradicinius studijų

Papildomi egzemplioriai
Šio specialaus priedo, pavadinto
“Kanados vyriausybės daugiakultūrė politika”, 
papildomi egzemplioriai gaunami, 
kreipiantis raštu: The Minister of State 
Responsible for Multiculturalism, 
l?0 Slater Street. Ottawa. Ontario.

I Minister of State
I Responsible for

Multiculturalism
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YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamę 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 

PARKSIDE MARKET 

335 Roncesvalles Ave., - . r ne iafa 
TORONTO, ONTARIO 161. □uU”l£0O

• 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--------------  •

Balio Maskeliūno 
DRAUDOS ĮSTAIGA 
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814
2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS
Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

----- TV-HI-FI -----
Taisomi ir parduodami paprasti ir 
spalvoti televizijos priimtuvai. 
Prieinamos kainos.

7673 DUNDAS Street WestTel. 532-7733

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

persikėlė į naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

ALFA RADIO & TV
* Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus *

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

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviję, Estiją, Ukrainą, Sov. Sujungę 

paprastu ir oro paštu.
Dovanai be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19-14 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ r> i.,- c,,, 480 roncesvalles avė.,
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. Užbalis

Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas
Bloor Autorite Garage £ 9 6 b r o c k a y e 
_______________________________ (tarp Dundas ir College)
Savininkas FRANK PETIT Tel. 531-1305
Autorite sales and service, 1636 Dundas Street West
Parduodami automašinų radijo priimtuvai, padangos ir kt. reikmenys

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Dirbąs sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

g HAMILTON"
SEKMADIENĮ, balandžio 8 d., 12 

v., profesorius istorikas Jonas Pu
rinas iš Filadelfijos skaitys paskai
tą Jaunimo Centre tema: “Iš kur yra 
kilę lietuviai?” Taip pat bus rodo
mos skaidrės. Po paskaitos — trum
pos vaišės. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti. Vyr. skautės

MOTINOS DIENOS minėjimu šie
met rūpinasi ateitininkai. Minėjimas 
bus gegužės 13, sekmadienį, Jaunimo 
Centre. Į tą minėjimą ateitininkai 
nori įjungti visus jaunuosius vietos 
talentus ir minėjimui duoti dar ir 
antrą — talentų vakaro pavadinimą. 
Tad visi jaunieji, kurie manote, kad 
gerai šokate, dainuojate, deklamuo
jate ar grojate kokiu instrumentu, 
paskambinkite ligi bal. 15 d. E. Gu- 
dinskienei tel. 547-1967.

IŠ FLORIDOS grįžo KLB mūsų 
apyl. pirm. L. Skripkutė. Ten pra
leisti besibaigiančios žiemos atosto
gų išskrido šeštad. mokyklos ved. J. 
Mikšys su ponia, šiemet ypatingai 
didelis skaičius hamiltoniečių atosto
gavo Floridoje.

AV PARAPIJA birželio 3 d. minės 
savo 25 metų įsikūrimo sukaktį. Pa
rapijos komitetas, vad. ilgamečio 
pirm. inž. J. Kšivickio, ruošiasi įvy
kį iškilmingai paminėti.

"THE SPECTATOR” perspausdi
no vieno Vašingtono laikraščio ilgoką 
straipsnį “The ghostly diplomacy of 
Lithuania”, kuriame autorius abejin
gai atsiliepia apie mūsų lietuviškųjų 
veiksnių kasmet rengiamus nepri
klausomybės šventės minėjimus.

LIETUVIŲ NAMŲ akcinei bend
rovei už parduotą sklypą pirkėjas 
jau sumokėjo visą skolą. Bendrovės 
turtą dabar sudaro kapitalas grynais

ATVELYKIO ŠOKIAI 
Hamiltone - 

balandžio 28 d.
HAMILTONO ATEITININKAI

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main St East, tel. 544-7125
0

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

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

I
"Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 

čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,800,000

Ubą ’ ■ 1 ■ 1 ■ ■  • ------------

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

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

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 
pirmadienis ir ketvirtadienis
Mes esame priklausomi nuo jūsų bendra- OCT "7*7/1 *1 

darbiavimo. Informacijų teiraukitės -itl/"*/
LAIKRAŠČIŲ RINKIMAS YRA GERAS ĮPRATIMAS

jeigu jūsų reguliarios 
surinkimo dienos yra 
antradienis ir penktadienis

TRAi CITY of TORONTO
TORONTO RECYCLING H. F. Atyeo, P. Eng., David E. Crombie, 

ACTION COMMITTEE Commissioner of Streets. Mayor

SWgWWSWggSSW
BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

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

Savininkas V. BAČĖNAS
parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais
parūpina eismo priemones ekskursijoms 
patarnauja atsikviečlant gimines

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

ir likusios “Deltos" apie $89.000 ipo
tekos, kurias pardavus, bus galima 
užbaigti galutinę bendrovės likvida
ciją, išmokant dalininkams priklau
sančias sumas. Bal. 7 d., 3 v.p.p., AV 
par. salėje kviečiamas L. Namų da
lininkų metinis susirinkimas.

MONS. DR. J. TADARAUSKAS 
yra išvykęs vesti Gavėnios rekolekci
jų Winnipego ir Sudburio lietuviams.

LIETUVIAI LIUT. - EVANGELI
KAI D. Penktadienio pamaldas turės 
bal. 20 d., 3 v.p.p., “Faith Lutheran 
Church”, 1907 King St. E. Pamaldas 
laikys kun. A. Žilinskas iš Toronto. 
Jų organizavimu rūpinasi O. Stasiu- 
lis. K.M.

METINIS ŠAULIŲ SUSIRINKI
MAS įvyko kovo 17 d. Esant labai 
blogam orui, susirinkime dalyvavo 
tik 26 šauliai. Iš valdybos pirminin
ko pranešimo sužinota, kad kuopai 
priklauso 80 šaulių, tarp kurių yra 
12 moterų ir virš 10 jaunuolių. Pra
ėjusiais metais kuopa suruošė du pa
rengimus, kurie gerai pavyko. Val
dyba turėjo 8 posėdžius. Gauta arti 
$1.500 pajamų, šaudyme laimėju
siems varžybas įteiktos 7 taurės. Iš
rinkta nauja kuopos valdyba, kuri 
savo posėdyje kovo 23 d. pasiskirstė 
pareigomis: pirm.—P. Kanopa, sekr. 
P. Enskaitis, ižd. A. šukaitis. Val
dybą sudaro 9 asmenys, kurie turi 
atskiras savo pareigas — sporto va
dovas, moterį; skyriaus vadovė, kul
tūrinių reikalų vadovas, parengimų 
vadovas ir t.t. Sekr.

BANKELIO “TALKA” visuotinis 
susirinkimas įvyko vasario 25 d. pa
rapijos salėje. Dalyvavo 114 narių. 
Pirmininkavo E. Sudikas, sekretoria
vo A. Repčys. Mandatų komisijon

Mokame už: 
depozitus 5% %
Šerus ir sutaupąs  6% % 
už vienų metų terminuotus 
indėlius 7%
ir 3 metams 7% %
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8*/4%

Skanėstai -----------

kiekvieno skoniui
'enn.incj.er Ltd.

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

įėjo St. Dalius, A. Mingėla, V. Keži- 
naitis, balsų skaičiavimo — A. Jan
kūnas, Pr. Enskaitis, J. Žiurlys. Pir
mininkas savo pranešime pasidžiau
gė bankelio augimu (sausio balansas 
— $4.091.000) ir kartu nusiskundė 
naujai įvestais vyriausybės mokes
čiais, kurie sunkina bankelių veiklą. 
Iš 1400 bankelių liko 1383. Bankelio 
vedėjas E. Lengnikas padarė finansi
nį pranešimą. Pasak jo, dėl valdžios 
įvestų mokesčių pernai didelio pelno 
nebuvo, nes valdyba pakėlė palūka
nas už indėlius 1% nuo liepos 1 d., 
sumokėjo OCUL visų narių mokestį 
po $1.50, grąžino skolininkams 10% 
sumokėtų palūkanų už paskolas, stip
riai parėmė lietuviškus reikalus 
($7.150). Vietinei šeštad. mokyklai 
paskirta $2.500, Vasario 16 gimnazi
jai $2.000, Lietuvių Fondui $400 ir 
t.t. Ryšium su mokesčių įstatymu tos 
išlaidos padarytos ne aukų, bet ban
kelio operacijų plėtimo pagrindu. 
Per 18 metų “Talka” liet, reikalams 
yra išmokėjusi $28.525, nariams pa
lūkanų (už Šerus ir indėlius) $840.- 
109, išdavus daugiau kaip $16.5 mil. 
paskolų. Kredito komiteto praneši
mą padarė J. Mikšys, revizijos komi
sijos — R. Kontenis. Auditorius E. 
P. Nolan savo pranešime konstatavo 
gerą bankelio finansinę būklę ir su
manų tvarkymą. Mons. dr. J. Tada- 
rauskas pasveikino susirinkusius ir 
pasidžiaugė stipria finansine institu
cija savo parapijoj, kuri rengiasi mi
nėti savo 25 m. sukaktį. Susirinki
mas vienbalsiai patvirtino įstatų pa
keitimą, leidžiantį bankeliui duoti 
hipotekinę paskolą vienam asmeniui 
iki $40.000. I valdomuosius organus 
perrinkti tie patys asmenys: A. Vai
nauskas ir J. Bulionis valdybon, J. 
Mikšys — kredito komitetan, R. Kon
tenis — revizijos komisijon. Buvo 
įvairių sugestijų bei paklausimų val
dybai. St. Catharines narys p. Lan
gas dėkojo už grąžinimą skolinin
kams'sumokėtų hipotekinių 10%. L. 
Eimantas iš Londono dėkojo už rė
mimą šeštad. mokyklos. Pertraukos 
metu nariai vaišinosi kava ir sausai
niais. Užbaigus darbotvarkę, pirmi
ninkas visiems išreiškė padėką. E. S.

DELHI, Ontario
“PALANGOS” ANSAMBLIS ruo

šiasi didžiulei pavasario šventei ge
gužės 5 d. Užsakyta gražiausia Till- 
sonburgo Community Centre nauja, 
moderni salė. Programoj dalyvaus ir 
garsusis Montrealio ansamblis “Gin
taras”. Tad ne tik vietos lietuvius, 
bet ir kaimynus iš Londono, Rod
ney, Hamiltono, Toronto, ypač jau
nimą, kviečiame dalyvauti.

PRIE “PALANGOS” ANSAMBLIO 
organizuojasi jaunųjų tautinių šokių 
grupė. Juos mokyti sutiko Daiva Ra- 
tavičiūtė. Ji yra baigusi lietuvių tau
tinių šokių mokytojų kursus ir tam 
darbui tinkamai pasiruošusi. Tai gru
pei sudaryti jaunimo yra pakanka
mai, tik reikėtų tėvelių bendradar
biavimo. Si grupė būtų didelis rams
tis vyresniem palangiečiam, kai ru
denį jų eiles gerokai praretina nauji 
studentai.

KAIP ANKSTYVĄ PAVASARĮ at
skridę varnėnai, taip .ir vietos lietu
viai suskato statyti sau naujas pa
stoges. Poros savaičių laikotarpyje 
buvo pašventinti ir su pobūviais įkur
dintos trys vietos lietuvių šeimos: B. 
E, Gudinskai savo ūkyje prie Sim
coe, Juozas ir Vera Jocai Delhi mies
te ir A. Andriekuvienė Tillsonburge.

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS me
tinės rekolekcijos įvyks D. Savaitę 
— nuo pirmadienio iki ketvirtadie
nio imtinai. Jas ves kun. Anicetas 
Tamošaitis, SJ. Parapijos klebonas 
kviečia visus dalyvauti. Kor.

ČESNAKAS-
geras vaistas

Česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas —-• padeda jam 
laisviau teketi, apsaugoja nuo nežva- 
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jeu seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai Įmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk “ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. Žios Česnako kapsulės neturi nei 
kvapo, nei skonio.

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

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

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

Piano - Grand Piano specialistas
Padeda perkant ar parduodant pianinus, sąžiningai atlieka 
-----------  visokius remonto bei stygavimo darbus. -----------  
A. BRIČKUS • Tel. 534-0940 Toronte

• Namai

• Vasarnamiai

• Investacijos

• Viešbučiai

• Moteliai

• Mortgičfai

• Ūkiai

• Žemės 

sklypai

NUO L O » N O S IKI DANGORAI2IOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATU ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas 
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

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

GAMINU! "į j p -tOP HO E ATS
KAS SAVAITE r* r delicatessen
1727 BLOOR STREET WEST (prie« keele požeminio stotu 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

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

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (cook.viii.,ioirsk.iia.)

Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •

R. Stasiulis
Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILUYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 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.—G v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefonu

I N S U R
DŪDA 

2231 Bloor

ŠYPSENOS
Sovietijoj ir čia

Ten, sutikęs tautietį, klausi: 
“Ar esi lietuvis?“ Čia: “Ar mo
ki lietuviškai?”

Ten, norėdami nuteisti žmo
gų, pripažįsta jį psichiškai ne
sveiku, o čia, kai norima ištei
sinti, sakoma, kad yra pamišęs.

Nepažino
— Kas tave taip apkramtė?!
— Įsivaizduok sau, nuosavas 

šuo!
— Kaip tai?
— Kai vakar parėjau namo 

blaivus, jis manęs nepažino.
Parinko Pr. Alš,

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534-0563

FRANK 
BARAUSKAS, 
F. R. I.

FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor

FRANK BARAUSKAS INSURANCE 

38 28 Bloor St, W., ISLINGTON 

231-6226 231-2661

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-425Ų Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai 
vak. šeštadieniais nuo 10 vai. ry

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

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

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 -‘5493

Darbo valandos: kasdien 10 » 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie 
••ni<s nnn io v ryto iki 6 v.r.

AN CE
769-4612

Street W.



V TORONTO"
Šv. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį pamaldų metu 

daroma rinkliava šv. Augustino ku
nigų seminarijos išlaikymui ir bend
rajam Kanados vyskupų fondui, ku
rio lėšos skirstomos įvairioms nuken
tėjusioms valstybėms padėti. Si au
ka dedama kartu j parapijos rinklia
vos vokelius, pažymint specialiame 
lapelyje sumą.

— Anapilio sodybos statybai auko
jo $500 J. Babrauskas; po $100: M. 
J. Duliūnai, J. A. Lukošiūnai, J. J. 
Dauniai, P. A. Augaičiai; po $50:
V. Kazlauskas ir A. Z. Pušinskai. 
Ilgametė kat. mot. draugijos pirm. 
O. Jonaitienė, siųsdama $100 auką, 
rašo: “Prašom priimti mano mažą 
auką Anapilio statybai. Prašau Aukš
čiausiojo palaimos Jūsų planams.” 
Visiems geradariams nuoširdi padė
ka. Anapilio sodybos statyboje vyk
domi mūrijimo darbai.

— Parapijos rekolekcijos prasidės 
šį sekmadienį. Jos truks visą savai
tę. Rekolekcijų vedėjas — kun. L. 
Zaremba, SJ, iš Čikagos.

— Lietuvių kapinėse palaidota: a. 
a. Povilas Ališauskas iš Klevelando 
ir a.a. Stasė Gimžauskienė iš Ha
miltono. Velionių artimiesiems nuo
širdi užuojauta.

— Sis penktadienis — balandžio 
mėnesio pirmasis. Rytinės pamaldos 
įprasta tvarka, o vakare — 7.30 vai.

— Sj sekmadienį, balandžio 8 d., 
4 v.p.p., pamaldos Steineryje p.p. Ra
čiūnų patalpose.

— Sį sekmadienį po 11 vai. pamal
dų — kat. moterų draugijos susirin
kimas.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 0 v.r., 
už Jonynų ir Rickų šeimos mirusius, 
10 v.r. už a.a. Juozą Grubevičių (už
prašė Sv. Jono Pašalpinė Draugija); 
sekmadienį: 10 v.r. už a.a. Kazimierą 
ir Veroniką Plečkaičius, 11 v. už a.a. 
Elzbietą Gecevičienę (užpr. I. D. Cer- 
niai), 12 v. už a.a. Stasį Perminą 
(užpr. S. Beržinskienė).

— Pakrikštyta: Edvardas Paulius 
Pečiulis.

A.a. Liudas Žičkus, 65 m. am
žiaus, mirė balandžio 2 d. Wes
tern ligoninėje. Pašarvotas Tur
ner ir Porter laidotuvių na
muose, Roncesvalles gt. Laido
jamas šį ketvirtadienį, 10 v.r., 
iš Prisikėlimo šventovės lietu
vių kapinėse. Velionis kilęs nuo 
Šeduvos. Kanadoje gyvevena jo 
brolis, o Lietuvoje trys dukte
rys.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.
OAKWOOD • ST. CLAIR rajone iš 
nuomojamas kambarys. Teirautis tel. 
654-4961.
JUOZAS GRYBAS sugrįžo į E. Mil
ler Real Estate Ltd., 67 Dunlop St.
W. , Barrie, Ont. Perkant ir parduo
dant ūkius, sklypus ar namus, mie
lai patarnaus savo buvusiems ir bū
simiems klientams betkurioje Onta
rio dalyje. Tiesioginė telefono linija 
iš Toronto 364-7941, o namų (1341 
King St. E.į London, Ont.) tel. 
1-519-455-5325.
REIKALINGA SEIMININKE long- 
voms virtuvės pareigoms modernia
me vasarnamyje Parry Sound apy
linkėje. Visi patogumai ir atskira 
patalpa gyventi. Pageidaujama pati
kima vedusių pora be vaikų. Skam
binti telefonu: Mr. II. Hawkins, 
249-2755.

KLAIPĖDIETIS LIETUVIS, 35 
metų amžiaus, turįs netoli Toronto 
(apie 70 mylių) nemažą ūki, jieško 
panašaus amžiaus rimtos merginos, 
kuri norėtų už jo Ištekėti ir gyventi 
kaime. Rašyti “T. Žiburių" administ
racijai, 941 Dundas St. W., Toronto 
3, Ont., pažymint K. L.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.

JONAS BANYLIS atlieka visus sta 
tybos remontus, naujus pristatymus. 
Išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329.
ATLIEKU VISUS NAMU REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
Ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 839-4894. KAZYS CIBAS.
|| atlieku grindU 

ATNAUJINIMO 
(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toronte. 
Al font as LE6-2805.

BARONESSAi
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerborienė 
2265 B L O O R St. W., 
kampai Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
nrumetlnlsl. dažvmas, peru- 

1 kai Ir t.t Prieinamos kainos

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai užjaučiame Vladę 

Strimaitienę. Brazilijoje mirus jos 
broliui a.a. Adolfui Zaikauskui; Min
daugą Putrimą, Lietuvoje mirus jo 
motinai a.a. Agotai Putrimienei; Vy
tautą Sadreiką, Lietuvoje mirus jo 
tėvui a.a. Povilui šadreikai; Vladą 
ir Praną Ališauskus, JAV mirus jų 
broliui a.a. Pauliui (velionis pervež
tas į Torontą ir palaidotas kovo 31).

— Sį sekmadienį prasideda para
pijos metinės rekolekcijos, kurias 
ves Tėv. Anicetas Tamošaitis, jėzui
tas iš Čikagos. Jos truks vieną sa
vaitę ir bus kartu vyrams ir mote
rims. Sekmadieniais — įprasta tvar
ka, šiokiadieniais rekolekcijų pa
mokslai, Mišios, išpažintys ir Komu
nija bus 9.30 v.r. ir 7.30 v.v. (šešta
dienio vakarą pradžia 7 v.). Visi 
kviečiami rekolekcijose gausiai daly
vauti ir šį dvasinį atsinaujinimą 
įjungti į parapijos 20-mečio paminė
jimo įvykius. Kurie gali, skatinami 
rekolekcijose dalyvauti rytą ir va
karą.

— Mišios: penktad., 7.30 v.v. — už 
a.a. M. Drungelienę, užpr. K. L. K. 
Moterų Dr-jos Prisikėlimo par. sky
riaus kaip užuojauta narei V. Mise
vičienei; šeštad., 8.20 v. — už a.a. 
Vyt. Babecką, užpr. E. Kemežienės; 
9 v. — už mirusius, užpr. p. Gaide
lių; sekmad., 8 v. — už mirusius, 
užpr. K. Šukevičienės; 10 v. — už mi
rusius, užpr. K. Gapučio; 11.15 v. — 
už a.a. M. Dervinį, užpr. S. Dervi- 
nienės.

— Sis penktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios, išpažintys ir Komu
nija — 7.30, 8 ir 8.20 v. ryto ir 7.30 
v. vak. Ligoniai ir seneliai sakra
mentais aprūpinami iš anksto susi
tarus.

— Vyskupijos metinė rinkliava 
"Share Lent” daroma šį sekmadienį. 
Ji skiriama vietinei kunigų semina
rijai išlaikyti ir įvairių nelaimių pa
liestiem kraštam šelpti. Naudojami 
specialūs vokeliai.

— Lankomos šeimos iš anksto 
susitarus.

— Religijos pamokos vaikams — 
kas sekmadienį po 10 v. Mišių.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
sudažnintos: antradieniais ir ketvir
tadieniais, 7 v.v., ir sekmadieniais 
po 10 v. Mišių. Per rekolekcijas, D. 
Savaitę ir per Velykas pirmosios Ko
munijos pamokų nebus.

Ligoniai. Mississauga ligoni
nėje po operacijos sveiksta G. 
Račienė, Western ligoninė
je gydosi Pr. Kazlauskas, 
Etobicoke generalinėje ligoninė
je — Alf. Gužauskas, Our Lady 
of Mercy ligoninėje — P. Mar
tinaitienė.

V. Sibulis (Cibulskis) guli ne 
Collingwoodo ligoninėje, kaip 
anksčiau buvo rašyta “TŽ”, bet 
Barrie, Ont., Royal Victoria 715 
kambaryje. Amputuota kairioji 
koja žemiau kelio. Dešinioji ko
ja taip pat sulaužyta, bet sugip
suota. Jam teks pagulėti ligoni
nėje dar keletą savaičių, kol pra
dės vaikščioti. Jis yra vienišas ir 
džiaugiasi sulaukęs lankytojų. 
Būdamas sveikas jis uoliai lan
kydavosi lietuvių parengimuose 
Toronte ir kitur.

Iš Montrealio praėjusi savait
galį Toronte lankėsi “Gintaro” 
vadovai — Z. Lapinas, p. Lapi
nienė ir dr. Povilaitis su Ponia. 
Jie dalyvavo Klevelando “Gran
dinėlės” koncerte.

Atvykusiai iš Lietuvos Zuza
nai Žebrauskienei pas savo vy
rą pastarojo draugai surengė 
sutiktuves Prisikėlimo salėje 
kovo 31 d. Dalyvavo apie 150 
asmenų.

Irena ir Vytautas Pečiuliai, 
Suvalkų trikampio tautiečiai, 
įsikūrę Toronte, susilaukė pir
magimio Edvardo ir kovo 31 d. 
surengė krikštynas. Buvo sve
čių ne tik iš Toronto, bet ir ki
tų vietovių — Burlingtono, Ha
miltono.

Toronte lankosi E. Norvidai- 
tė, gyvenanti Jeruzalės mieste, 
Izraelyje. Kurį laiką yra gyve
nusi Lenkijoj, studijavusi kurį 
laiką JAV-se.

PADĖKA
KLK Moterų Dr-jos Sv. Jono Kr. 

parapijos skyriaus vardu dėkojame 
visiems tautiečiams, atsilankiusiems j 
mūsų rengtą pobūvį Anapilio staty
bai paremti. Dėkojame lietuvių stu
dentų klubo nariams už atliktą prog
ramą, K. O. Dalindoms už gražias 
gėles, V. Aušrotu!, K. Ottui, V. Pa
liuliui ir kitiems, prisidėjusiems 
darbu. Valdyba

PADĖKA
Noriu išreikšti nuoširdžią padėką 

už suruoštą man tokį gražų ir didelį 
priešvestuvinį pobūvį (“shower”). 
Ypatingai dėkoju rengėjoms už dide
lį darbą ir vargą šį pobūvį rengiant 
ir už gražias dovanas. Labai ačiū Ma
mytei už rūpestį ir asmenines dova
nas, Tėveliui už malonią staigmeną 
— piniginę dovaną. Nuoširdus ačiū 
visoms viešnioms už dalyvavimą, pui
kias ir brangias dovanas bei prisi
dėjimą.

Kartu su jumis praleistas vakaras, 
dovanos ir puikios vaišės liks man 
kaip neužmirštamas prisiminimas vi
sam mano gyvenimui. Visoms, visoms 
dar kartą nuoširdus ačiū!

Rintė Starkutė

VAKARAS
AUGŠTOS VERTĖS KŪRINIUS VAIDINS M
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MATYSIME

J. Marcinkevičiaus

Vinco Krėvės

A. Vaičiulaičio

MINDAUGĄ
RAGANIŲ 
UODĄ

Vietos numeruotos. Bilietų kaina: $4.00, 
$3.00, $2.00 ir $1.00 studentams. Jų dar galima 
gauti, kreipiantis Toronte j M. ’Vasiliauskienę, 
51 Smithfield Dr., Toronto 18. Telef. CL 1-5126 
Hamiltone į J. Tumaitį, Dundas, Ontario, 
tel. 627-3308 ir, jei bus likusių — prie įėjimo.
--------------- Spektaklio rengėjai---------- --------  
Toronto “Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai

I
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Griežtojo realizmo

KŪRINIU
PARODA

dailininko ROMO ASTRAUSKO

balandžio 14-15 d.d,
Montrealio Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Lankymo valandos: šeštadienį, balandžio 14, nuo 3 v.p.p. 
iki 10 v.v., sekmadienį, balandžio 1 5, nuo 10 v. r. iki 3 v.p.p.

Rengia — Montrealio Lietuvių Studentų Sąjunga

ir moksleivių studentų komandų. 
“Tauro” jauniai iškvietė į “kovą” sa
vo trenerius ir vadovus. Bus įdomu 
žiūrėti. Įėjimas — nemokamas.

— Kovo 25 d. po pamaldų klebo
nas kun. Kubilius su parapijos cho
ristais aptarė religinės plokštelės iš
leidimo reikalus. Ta proga atšventė 
savo vardadienius Juozas Išganaitis 
ir Juozas Lukaitis, o gimtadienius — 
Zina Urbonienė, Vincas Kačergius, 
Vida Adomonytė ir Audronė Jone- 
lytė. Choristams jie suruošė vai
šes. Linksmą programą atliko vyrų 
oktetas. Sukaktuvininkams sugiedo
ta “Ilgiausių metų”. Choro vadovas 
solistas R. Keblys grįžo iš saulėtos 
Floridos ir vėl įsitraukė į dainos 
darbą.

— Praėjusiame “TŽ” nr. praleista, 
kad kun. Juozą Aranauską, SJ, var
dinių proga katalikių moterų draugi
jos vardu sveikino D. Staškevičienė 
ir M. Adomaitienė.

Virš $3000 lietuviškai veiklai. Me
tinis “Lito” susirinkimas ir vakarie
nė įvyko kovo 24 d. AV par. salėje. 
Dalyvavo apie 180 asmenų, vakarie
nėje — 220. Pirmininkavo ne “Lito” 
pirm. P. Vaupšas, bet pagal naują 
statutą rinktas dr. P. Lukoševičius, 
sekretoriavo A. Kličius. Balsų skai
čiavimo komisijon buvo išrinkti: G. 
Alinauskas, A. Blauzdžiūnas, K. Gu
džiūnas, P. Keturka, A. Mylė. Į val
dybą buvo pasiūlyti net 8 kandida
tai, į kredito komisiją 4 ir į revizi
jos komisiją — 1. Tuo būdu buvęs 
revizijos kom. pirm. J. Maskoliūnas 
perrinktas be balsavimų. Į valdybą 
perrinktas A. Kličius ir naujai išrink
ti — R. Išganaitis, S. Kęsgailą ir Iz. 
Mališka. Į kredito komisiją naujai 
išrinktas J. Adomonis. Ved. P. Ru- 
dinskas pateikė apyskaitinius prane
šimus, pelno paskirstymą ir sąmatą 
1973 m. 1972 m. “Litas” paaugo viri 
$600,000, turėjo $285,000 pajamų, 
išmokėjo nariams $196,000 palūkano
mis ir padarė $12,500 pelno. 1973 m. 
sąmata priimta $319,950 sumai. Tiki
masi 4.5 mil. dol. balanso. Susirin
kimas nutarė paskirti 6% dividendų 
už šėrus ir visą tą $448.20 sumą, kaip 
ir pernai, paaukoti Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Montrealio apylinkės 
Šalpos Fondui. Pastarasis už tuos 
pinigus apmoka pašto išlaidas už Su
valkų trikampio lietuviams siunčia
mus drabužius. Kitom lietuviškom 
organizacijom remti paskirti $3,000, 
iš kurių $500 palikti valdybos nuo
žiūrai, o likusieji $2,500 paskirstyti: 
Montrealio lituanistinei mokyklai 
$1,000, “Baltijos” stovyklavietei 
$500, “Nepriklausomai Lietuvai” 
$200, po $100 “Tėviškės Žiburiams”, 
Kanados Lietuvių Fondui, Montrea
lio "Gintaro” ansambliui. Vasario 16 
gimnazijai, lietuvių radijo progra
mai, Montrealio Liet. Stud. Sąjun
gai, Sporto Klubui “Tauras” ir žur
nalui “Lituanus”.

Revizijos kom. pirm. J. Maskoliū
nas ir ved. P. Ručinskas atsakė į vi
są eilę paklausimų. Buvo pageidauta, 
kad ateityje revizijos komisijos pra
nešimai būtų daromi po visų apy- 
skaitinių pranešimų. Susirinkimas už
truko beveik 4 valandas, o vakarie
nė — net iki 11 
labai geroje ir 
koje. Pr. R.

Dail. Romo 
da. Balandžio 
realio Liet. Studentų S-gos ruo
šiamoje parodoje Aušros Vartų 
salėje dailininkas išstatys dau
giau kaip 30 savo tapybos dar
bų. šeštadienį, bal. 14 d., 7.30 v. 
v., parodą atidarys ir žodį tars 
žinomas mūsų kritikas ir publi
cistas V. A. Jonynas. Atidary
mo dalyviai studentų bus pavai
šinti vynu ir sūriu. — kūrybi
nį darbą pradėjęs kaip skulpto
rius, Romas Astrauskas nuo 

' 1971 m. reiškiasi vien tapyboje.
Atsisakęs abstrakto, jis kuria 
realistiškai, nes realizmas, jo pa
ties žodžiais, jam teikiąs neribo
tas kūrybines galimybes. Daili
ninkas kartais priskiriamas tai 
realizmo rūšiai, kuri angliškai 
vadinama “hard edge realism”, 
atseit, griežtajam realizmui. Pa
sak paties dailininko, jis sten
giasi tapyti žmones, kurie tarsi 
būtų atėję iš kito pasaulio, bet 
kurie tuo pačiu norį būti šiame 
mūsų pasaulype atpažinti ir su
prasti. R. Astrauskas savo dar
bus yra rodęs parodose Toron
te, Otavoje, Bostone, Filadelfi
joje, Niujorke, Detroite ir ki
tur. o įo kūriniai yra privačio
se kolekcijose pasklidę šiaurinė
je ir pietinėje Amerikoje, z.

G. Procuta, lyginamosios pe
dagogikos dėstytojas Otavos uni
versitete ir vienas “Akiračių” 
redaktorių, per Montreali išskri
do į Europą, kur mokslinio ty-

k. ir ' •’•ivotn. \

Sv. Kazimiero par. žinios
— D. Savaitės pamaldų tvarka: D. 

Ketvirtadienį, 7 v.v. Paskutinės Va
karienės prisiminimas — Mišios; D. 
Penktadienį, 2.30 v.p.p., Kryžiaus ke
liai ir 3 v.p.p. Kristaus kančios pa
maldos; D. Šeštadienį, 6.30 v.v., ug
nies, vandens šventinimas ir Velykų 
vigilijos Mišios; sekmadienį — Vely- 
kose, 6.30 v. ryto, Prisikėlimas, kitos 
Mišios — 10 ir 11 v.

— Klebonas ir par. k-tas pradėjo 
intensyviai ruoštis iškilmingiems Ve
lykų ryto pusryčiams, kurie prasidės 
po Prisikėlimo pamaldų par. svetai
nėje. Jau virš 200 parapijiečių yra 
pareiškę norą juose dalyvauti.

— Rekolekcijos bus balandžio 12, 
13, 14 dienomis 7.30 v.v., o po to Mi
šios. Jas užbaigsime Verbų sekma
dienį 11 v. pamaldomis ir bendra Ko
munija. Po to parapijos k-to narių 
žmonos suruoš bendrus pusryčius 
par. svetainėje.

— Jau kelintas sekmadienis para
pijiečiai gausiai dalyvauja 11 v. pa
maldose ir ta proga daugelis įdeda į 
vokelius didesnę auką. Tik vis kaž
kodėl dar yra vengiama sėstis į šven
tovės priekį — arčiau altoriaus ir 
giliau įsijungti į Mišių auką.

— O. Lukauskienė paguldyta 
Cabrini ligoninėje tolimesniam 
dymui.

— Isab. Ambrasienė išskrenda į 
V. Vokietiją, kur praleis,Velykas ir 
dalyvaus savo pažįstamų vestuvėse. 
Ten žada viešėti apie tris savaites.

— Kovo 25 d. mūsų svetainėje bu
vo surengtas pobūvis-staigmena būsi
mai jaunamartei D. Tušaitei. Ji gavo 
daug gražių dovanų ir $300 pinigais. 
Pobūvyje dalyvavo virš 150 asmenų. 
Organizavo p.p. Markauskienė, Taut- 
kienė ir Vasiliauskienė.

— Balandžio 28 d. par. jaunimas 
ruošia tradicinę Margučių vakarienę 
par. svetainėje. Bus karšta vakarie
nė, kurią skaniai paruoš mūsų jau
nuolių mamytės. Šokiams gros geras 
orkestras, veiks baras ir loterija. Jau
nimas, nors ir nedrąsiai, prašo pa
aukoti dovanų — fantų. Nepamirš
kime atsilankyti ir paremti mūsų 
jaunimą. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Kovo 26 d. mirė Mykolas Jot- 

kus, 60 m. amžiaus, Paliko žmoną 
E. Kaminskienę, brolį Petrą ir se
serį Oną. Kovo 27 d. mirė Juozas 
Mileris, 71 m. amžiaus. Paliko sūnų 
advokatą Juozą Milerį.

— Balandžio 8, sekmadienį, po 11 
v. pamaldų par. salėje įvyks krepši
nio rungtynės tarp “Tauro” jaunių

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

KRIKŠTYNAS

Įėjimas: $2.50, studentams — $1.50. Bilietai gaunami pas: 
G. Trinkienę tel. 762-9517, M. Vaitkienę tel. 766-8839.

"Atžalyno” tėvų komitetas

ATŽALYNAS
balandžio 8, sekmadienį, 3 vai. p. p.,
Toronto LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE, 1573 Bloor St. West

PROGRAMOJE: "Atžalynas", "Gintaras”, "Birbynė 

sktn. Stepo Kairio muzikinis vienetas, vaišės

Studentų ateitininkų organi
zuojamos rekolekcijos įvyks šį 
šeštadienį, balandžio 7, Lietuvių 
Vaikų Namuose. Pradžia — 9 
v.r. Prašoma dalyvauti nuo pat 
pradžios. Smulkesnes informaci
jas teikia Almis Kuolas telefonu 
769-7051.

Lietuvių pensininkų susirin
kimas — balandžio 7, šį šešta
dienį, 4 v.p.p., Lietuvių Namuo
se (1573 Bloor St.) pasibaigus 
paskaitai apie natūralaus maisto 
svarbą sveikatai. Bus svarstomi 
svarbūs reikalai. Iniciatorių var
du — St. Pociūnas

šv. Jono Kr. parapijos katali
kių moterų skyriaus susirinki
mas — balandžio 8, sekmadienį, 
po 11 v. pamaldų kavinėje. Na
rių dalyvavimas būtinas. V-ba

SLA 236 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 8, sekmadienį, 
1 v.p.p., pas L. Novogrodskienę, 
28 Ormskirk Crt. Tel. RO 9- 
8846. Visi nariai maloniai kvie
čiami atsilankyti. Valdyba

Kolizėjuje (Parodų aikštėje) 
balandžio 4-15 d.d. rengiama pa
roda “National Home Show”. 
Meno dirbinių skyriuje yra ir 
Valentinos Balsienės keramikos 
darbai.

Solisto Vidimanto Valatkos 
koncertas — balandžio 14, šeš
tadienį, 8.30 v.v., Westpark Vo
cational mokyklos salėje (Bloor- 
Dundas sankryžoje). Solistas yra 
neseniai atvykęs iš okupuotos 
Lietuvos ir įsikūręs Los Ange
les mieste, Kaliforniioj. Sekan
čią dieną, balandžio 15, jis kon
certuos Hamiltono Jaunimo 
centre 4 v. o. n. Koncertus ren
gia “Tėvynės Prisiminimu” ra
dijo programos vedėjas J. R. Si
manavičius.

Britų Bendruomenės stalo te
niso varžybose Cardiffe dalyva
vo ir Kanados komandos — mo
terų ir vyrų, kuriose žaidžia ke
letas lietuviu. Didžioji Toronto 
spauda skelbia, kad kanadiečiu 
moterų komanda buvo stipri 
anglių varžovė ir iškovojo II 
vietą. Gerai žaidė Violeta Ne- 
šukaitytė, bet pralaimėjo baig
mėje. Moterų dvejete Violeta su 
M. Domonkos nugalėjo brites. 
Kanadiečiu vvrų komanda liko 
VIII vietoie. Pirmąsias vietas iš
kovojo anglės-ai.

Toronto Lietuvių Namu Mo
terų Būrelis, įsteigtas 1973 m. 
pradžioje, plečia savo veiklą. Jo 
tikslas — organizuoti pagalbą 
LN — lėšomis ir darbu. Šiuo 
metu būreliui pirmininkauja J. 
Skrebutėnienė. Kovo 11 d. jis 
surengė ponietę, kurioje dalyva
vo apie 400 tautiečiu. Taip pat 
kiekviena sekmadieni jis ruošia 
pietus. Būrelyje yra apie 70 
nariu. Jos stengiasi savo veiklą 
telkti Lietuviu Namuose.

Inž. Aleksandras Katche pa
slydės nusilaužė kola. Paguldy
tas Mississauga ligoninėje dr. A. 
Saikaus priežiūroje.

“Grandinėlės” koncertas, 
rengtas N. Pr. Marijos seserų 
rėmėjų balandžio 1 dieną, bu
vo visais atžvilgiais pasigėrėti
nas. Erdvi Ryersono instituto sa
lė (apie 1.500 vietų) ne tik leng
vai sutalpino gausius žiūrovus 
(apie 1.100) bet ir galėjo dau
giau jų sutalpinti. Žiūrovų tar
pe matėsi daug jaunimo, svečių 
iš Montrealio, Londono, Hamil
tono ir kitų vietovių. Buvo ir 
kitataučių, bet kiek, nežinia. 
Rengėjai stengėsi, kad jų atsi
lankytų kuo daugiau. Programa 
prasidėjo gana punktualiai ir 
plaukte plaukė, kaip upės sro
vė — vienas šokis po kito. Jų 
nepertraukė nė įprastiniai pra
nešimai, nes visi žiūrovai turėjo 
programas ir galėjo lengvai sek
ti. Keitėsi vienas vaizdas po kito 
taip, kad niekas negalėjo nuo
bodžiauti. Didelis įvairumas šo
kių, drabužių, figūrų, vaidybos, 
humoro, muzikos vergte paver
gė žiūrovų dėmesį. (Tik pergarsi 
buvo elektrinių vargonų muzi
ka). Šokėjai atliko savo progra
mą per pusantros valandos tik 
su 15 min. pertrauka. Tai pa
vyzdys, kain reikia organizuoti 
programą. Prie gražaus bendro 
vaizdo prisidėjo ir pritaikyti 
šviesos efektai. Labai malonų 
įspūdį darė patys šokėjai savo 
puikia apranga, laikysena — vy
ru būryje nebuvo nė vieno ilga
plaukio. Koncerto pabaigoje 
rengėjų vardu padėkos žodi ta
rė sesuo Teresė. Tain nat kalbė
jo KLB krašto valdybos pirm, 
inž. E. Čuplinskas. visų vardu iš
reikšdamas linkėjimus. Publika 
“Grandinėlei” sugiedojo “Il
siausių metu”, apdovanojo gė
lėmis ir išlydėjo sausiu nlojimu, 
kuris rodė nuoširdų dėkingumą 
vadovams ir šokėiams už sklei
dimą lietuviškų lobių.

“The Toronto Sun” kovo 29 
d. laiškų skyriuje atspausdino 
Vitos Lapaitės laišką, atsilie
piantį į Alfredo Carswell laiš
ką, priekaištaujantį žurnalistui 
L. J. Zink už neigiama rusų bei 
komunistų vertinimą. Esą pasta
rasis turėjo pasilikti Čekoslova
kijoj ir ten kovoti su komunis
tais. V. Lapaitė atkirto, sakyda
ma. kad mažo krašto kova prieš 
milžiną Sov. Sąiunsa būtų be
viltiška. Ji nurodo Lietuvos pa
vyzdį, kur komunistai masiškai 
deportavo ir žudė žmones. Ji sa
ko: “Mano tėvas pasiliko Lietu
voje kovoti. Jis gyveno apie 3 ar 
4 mėnesius — komunistai nužu
dė jį kalėjime. Aš labai aiškiai 
atsimenu paskutinius tėvo žo
džius pasakytus man 'švaž’uo- 
jant iš Lietuvos: “Vaikeli, aš ži
nau, iie nužudys mane het ko
dėl tu turėtum bereikalingai 
mirti? Važiuok i laisvai! pasau
li 'r maldauk kiekviena mums 
nadėti. Tu žinai, kaip mūsų 
žmonės kentėto”. Iš to aiškėta, 
kad rusai nedali būti vaizduoja
mi Palankioje šviesoje. Bravo 

‘ Vita!

UŽ LIETUVOS LAISVĘ KOVOKIME -

FONDUI AUKOKIME
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A.a. Povilas Šadreika mirė 
Lietuvoje balandžio 1 d., palai
dotas balandžio 4 d. Ulbinuose. 
Velionies sūnui Vytautui nuo
širdžią užuojautą reiškia Vilfre- 
das Dyer-Dajarėnas.

Vokiečių savaitraštis “Cou
rier” kovo 29 d. laidoje plačiai 
aprašė baltiečių vakarą Kanados 
parlamento rūmuose ir įdėjo dvi 
nuotraukas. Aprašyme pabrėžia
mas organizacinis estų vaidmuo, 
jų autoriaus romano “Kapai be 
kryžių” įteikimas augštiesiems 
pareigūnams ir aplamai estų 
veikla Kanadoje.

Toronto Universiteto Lietu
vių Studentų Klubo nariai kovo 
21 d. išrinko naują 1973-74 me
tams valdybą. Ją sudaro Angelė 
Abromaitytė, Vytas Lenauskas, 
Algis Valiulis ir Rima Zubaitė. 
Nauji valdybos nariai pasiskirs
tys pareigom, o vicepirmininko 
pareigom rudenį bus išrinktas 
pirmo kurso studentas.

Regina ir Andrius Šileikos su
silaukė sūnaus, o dukrelei De- 
borai — broliuko. x-

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

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

i & LITAS”
MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ..
Taupomąsias s-tas
Term. ind. 1 m. _
Term. ind. 2 m. 
Term. ind. 3 m. __
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

v. v. Viskas praėjo 
darbingoje nuotai-

Astrausko paro- 
14-15 d.d. Mont-

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

_ 5.5%
__ 6.0%
__ 6.5%
__ 7.0%

____ 7.5%

8.5%
8.5%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines________
Nekiln. turto______
Čekių kredito 9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantin!, 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 gegužės 15 d. iki spalio 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.


