Buvome kartu
Jau kuris laikas, kai esame įklimpę į teorinius išvedžiojimus
apie tai, kokia yra mūsų jaunimo vieta lietuviškoje veikloje ir Lie
tuvių Bendruomenėje. Tai buvo pagrindinė tema praėjusių metų
jaunimo kongrese, tą temą svarstė ir IV-sis PLB seimas. Ir iš tų
visų svarstymų tuo tarpu turime tik teorinius išvedžiojimus, kurių
dėka atsirado teoriniai jaunimo atstovai ir, bent didele dalimi,
teorinė Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Ji pradėjo veikti tik
ten, kur rado specifines vietos sąlygas, kaip Brazilijoje, kur yra
didelis skaičius trečiosios emigracinės kartos jaunimo, nemokan
čio lietuviškai. Vokietijoje nedidelis jaunimo būrelis, įsteigęs PL
Jaunimo Sąjungą, nepareiškė didelio noro priklausyti pasauliniam
jos centrui. Venecueloje, smarkiai pradėjusi veikti, Jaunimo Są
junga greitai įėjo į konfliktą su Bendruomenės krašto valdyba, o
Anglijoje, susirinkę ir reikalą apsvarstę, jaunieji pareiškė, kad
jokios atskiros sąjungos jiems nereikia: jie lieka tiesioginėje Bend
ruomenės veikloje. Šį įdomų pastarąjį reiškinį išaiškino Anglijos
atstovai PLB seime. “Istorija su jaunimo atsiskyrimu mums ne
nauja, sakė jie. Jau prieš kelerius metus Anglijos jaunimas tokios
teisės norėjo ir ją iš Bendruomenės gavo, bet greitai pamatė, kad
patys vieni, be vyresniųjų, bent tuo tarpu netoli tegali nueiti. Tai
gi, kaip patys su mūsų sutikimu išėjo, taip patys savo noru ir
grįžo.” Šiuo atveju lemiamąjį žodį turėjo ne teoriniai išvedžioji
mai, bet gyvenimo praktika.
Tokių gyvenimo praktikos padiktuotų jaunimo veiklos pavyz
džių jau yra ir daugiau. Geras pavyzdys yra jaunimo PLJ Ryšių
Centras Čikagoje, leidžiantis laikraštį “Pasaulio Lietuvių Jauni
mas”. Tai praktiška jaunimo veikla pasauliniu mastu, kuri vargu
ar būtų įmanoma be vyresniųjų pritarimo ir paramos. Pastarąjį
faktą paliudija kitas užmojis, pradėtas tose pačiose JA Valsty
bėse be vyresniųjų ir liūdnai pasibaigęs. Turiu galvoje jaunimo
peticiją. Patys vieni jaunieji, kaip tikėjosi, to darbo neprivedė iki
galo. Teko prašytis vyresniųjų, kaikurių net už ątlyginimą. Taip
darant, reikalas buvo suvėluotas iki tokio laipsnio, kad nebetiko
peticijos tekstas. Visdėlto kad ir tokią peticiją buvusioji PLB
valdyba buvo nutarusi įteikti seimo proga, bet apie tai pačiame
seime neteko begirdėti.
Šių faktų akivaizdoje nesididžiuokime ir savęs nepervertin
kime. Nuoširdžiai lietuviškai veiklai tragiškais tautai laikais reika
lingi visi be amžiaus skirtumo. O tokia visų vieta šiuo tarpu yra
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kuriai, pagal naująją konstituciją,
priklauso visi pasaulio lietuviai. Nežiūrint visų gražiai skamban
čių teorinių svarstymų, bene geriausią pavyzdį šioje maišatyje pa
rodė Kanados lietuviai. Užuot steigę atskirą jaunimo sąjungą, Ka
nados jaunieji tiesiogiai įsijungė į Bendruomenės veiklą. Pavyzdį
čia parodė Toronto LB apylinkė, išsirinkusi naująją apylinkės val
dybą beveik ištisai iš jaunimo, su pačiu šios didžiulės apylinkės pir
mininku, ką tik baigusiu universitetą. Gražu buvo matyti tūkstan
tinę tautiečių minią, dalyvavusią šios jaunųjų valdybos suruoštoje
Kanados Lietuvių Dienoje. Ir jie čia jautėsi tikri šeimininkai, ne
mažesni kaip pačiame jaunimo kongrese. Jie visus rikiavo ir tvar
kė, įskaitant ir porą vyresniųjų, bandžiusių kelti netvarką pobū
vio metu.
Tai kelias, kurį mums rodo praktika. Vyresnysis jaunimas jau
yra pajėgus pradėti Bendruomenei vadovauti, pradėti tvarkingai,
iš apačios, nuo Bendruomenės apylinkės. Jaunosios Toronto apy
linkės valdybos vadovautoje Lietuvių Dienoje buvome visi kartu:
tėvai, vaikai ir seneliai. Jaunieji dirbo ir vadovavo, vyresnieji jiems
be pretenzijų padėjo. Ar tai negera? Ar negražu? Ko mums dau
giau bereikia? A. Rinkūnas

KANADOS ĮVYKIAI

SUMAŽINTI PAJAMŲ MOKESČIAI
Finansų ministeris J. Turner
paskelbė pajamų mokesčių su
mažinimą 6,6% 1974 m. dėl in
fliacijos ir įvykusio pragyveni
mo pabrangimo. Mokesčių su
mažinimas bus pasiektas neap
mokestinamos sumos padidini
mu. Pagrindinė nuo mokesčių
atleidžiama $1.600 suma padidi
nama iki $1.706. Panašūs atskai
tymų padidinimai įvedami dir
bantiems vyrams už žmonos ir
vaikų išlaikymą. Jų taipgi susi
lauks seneliai ir praradusieji da
lį sveikatos. Šį planą federaci
nio parlamento rinkimų vajuje
pernai buvo pasiūlęs konserva
torių vadas R. Stanfieldas. Ne
apmokestinamos sumos padidi
nimas nuo pajamų mokesčių vi
siškai atleis apie 175.000 ma
žiausiai uždirbančių kanadiečių.
Premjeras P. E. Trudeau iš
komunistinės Kinijos parsivežė
naują prekybos sutartį, kuri im
portui iš Kinijos sumažins mui
tą. Kadangi Kanada iš Kinijos
dažniausiai perka tik pigius
tekstilės gaminius ir riešutus,
dėl muito sumažinimo triukš
mą gali pradėti kelti gerokai
brangesnių vietinių tekstilės ga
minių pramonė. Pagal naująją
sutartį taipgi bus sudaryta jung
tinė kanadiečių ir kiniečių pre
kybos komisija, kurios nariai
savo pirmąjį metinį posėdį tu
rės gruodžio mėnesį. Naujoji su
tartis užtikrina Kinijai kanadiškų kviečių pardavimą ateityje,
kai jų rinka darosi vis labiau
nepastovi dėl didėjančio kvie
čių trūkumo. Kinijos vyriausy
bė įsipareigojo teikti pirmeny
bę Kanados firmoms, kai Kini
jai reikės naujų fabrikų. Prem
jeras P. E. Trudeau prasitarė,
kad kanadiečiai greit galės gau
ti užsakymą pastatyti Kinijoje
sintetinės gumos gamyklą. Kul

tūrinių ir mokslinių mainų su
tartis numato apsikeitimą gydy
tojų delegacijomis, kanadiško
simfoninio orkestro gastroles ir
Otavos valstybinės galerijos pa
rodą Pekinge. Kinija atsilygins
panašiais renginiais Kanadoje.
Abu premjerai — P. E. Tru
deau ir Ču En-lai taipgi sutarė
diplomatinius ryšius sustiprin
ti dviejų konsulatų atidarymu.
Atrodo, Kanada tokio konsula
to nori Kantone, o Kinija —
Vankuveryje. Prekybos balan
sui tarp abiejų kraštų išlyginti
reikės daugelio metų, nes šie
met Kinija iš Kanados jau yra
nupirkusi gaminių už $196 mili
jonus, Kanada iš Kinijos — tik
už $32,9 milijono. Pekinge
premjeras P. E. Trudeau taipgi
buvo priimtas ir 79 metų am
žiaus kompartijos vado Mao.
Pusantros valandos trukęs po
kalbis lietė Kanados geografiją,
ekonomiją, žemės ūkį, pasaulio
politiką ir karą Artimuosiuose
Rytuose. Premjerui P. E. Tru
deau buvo sudaryta galimybė
traukiniu aplankyti kaikuriuos
Kinijos provincinius miestus. Jo
žmona Margarita užsieniečiams
skirtoje Pekingo krautuvėje sa
vo vyrui nupirko kompartijos
vado Mao stiliaus švarką ir ke
purę.
Arabų kraštų paskelbtas naf
tos pabrangimas ir jos ekspor
to sumažinimas gali priversti
Kanadą įvesti naftos gaminių
normavimą vietinėje rinkoje.
Nors Kanada iš Albertos Ameri
kai kasdien tiekia apie milijoną
statinių naftos, Montrealiui ir
rytinėms provincijoms kasdien
įsiveža 800.000 statinių. Šios im
portuotos naftos 53% yra gau
nami iš Venecuelos ir Kolumbi
jos, 25% — iš arabų kraštų,
(Nukelta j 6-tą psl.)

Pasaulio įvykiai
ARTIMŲJŲ RYTŲ KARE VIS DAR NESIMATO AIŠKAUS LAIMĖTOJO,

Čiurlionio ansamblio choristės ir kanklininkės koncerto metu Kanados Lietuviu Dienoje.
krašte matyti kanklių orkestro vadovė O. Mikulskienė

Antroj eilėj pačiame
Nuotr. S. Dabkaus

Tautiniu grupiu konferencija Otavoje
Pagrindinė jos tema —
Daugiakultūrės konferencijos
Kanadoje jau nebe naujiena.
Jos buvo rengiamos premjerų
St. Laurent, J. Diefenbakerio
ir L. B. Pearsono laikais, tačiau
buvo daugiau pripuolamo pobū
džio. Jų eilėje bene svariausia
buvo 1968 m. Toronte įvykusi
“Thinkers’ Conference”, kuriai
vadovavo senatorius P. Yuzyk
(konservatorius). Ji buvo sureng
ta Kanados mastu, pabrėžiant
kultūrines mažumų teises. Vie
na jos rezoliucijų rekomendavo
sudaryti prie federacinės vyriau
sybės patariamąjį organą. Ta
rezoliucija buvo įvykdyta P. E.
Trudeau vyriausybės 1973 m.,
nors pagrindinis žingsnis dau
giakultūrės politikos linkme bu
vo padarytas 1970 m. premje
ro Trudeau pareiškimu parla
mente. Nuo tos datos ir prasi
dėjo palankūs vėjai tautinėms
grupėms. Jų kultūrinė veikla
susilaukė finansinės valdžios pa
ramos, kokios iki tol nebuvo.
Be to, buvo paskirtas specialus
ministeris daugiakultūriams rei
kalams — dr. S. Haidasz. Jo
iniciatyva liko sudaryta pataria
moji daugiakultūrė taryba, ku
riai buvo pateikti svarstyti įvai
rių sričių projektai. Kadangi ša
lia jos veikė kitos institucijos ir
suplanavo atskirą konferenciją,
vyriausybė nutarė sušaukti
bendriem posėdžiam ir daugia
kultūrės tarybos narius, ir orga
nizacijų bei visuomenės veikė
jus. Tuo būdu š.m. spalio 14-16
d.d. Otavon suvažiavo iš visos
Kanados 101 tarybos narys ir
apie 200 įvairių organizacijų at
stovų bei veikėjų.
Pradžia
Prieš bendrąją konferenciją
atskirai posėdžiavo daugiakul
tūrė taryba, kuri svarstė visą
eilę pasiūlymų bei rekomendaci
jų vyriausybei. Jos bus kada
nors paskelbtos spaudoje. Bend
roji konferencija prasidėjo spa
lio 15 d. “Conference Centre”
patalpose pirmininko senato
riaus C. Goldenbergo atidaro
mąja kalba. Premjero P. E. Tru
deau (buvo išvykęs Kinijon) var
du sveikino valstybės sekreto
rius Faulkner, pabrėždamas
vyriausybės palankumą daugiakultūrei veiklai. Senatorius P.
Yuzyk, kaip pirmosios panašios
konferencijos rengėjas ir kul
tūrinių teisių gynėjas, pasakė
ilgesnę kalbą apie daugiakultūrę veiklą istorinėje perspekty
voje. Jis reiškė nepasitenkini
mą dėl neištesėto vyriausybės
pažado organizuoti daugiakultūrę konferenciją pagal jo planą.
Pagrindinę kalbą pasakė min.
dr. S. Haidasz, taikliai įvertin
damas tautinių grupių kultūri
nį įnašą ir nubrėždamas jų vie
tą bendrajame krašto gyvenime.
Po to konferencijos dalyviai pa
siskirstė į 6 sekcijas: meno,
jaunimo, diskriminacijos, imi
gracijos, kalbos bei kultūros ir
kultūrinių objektų saugojimo.
Menų sritis
Šiai sekcijai vadovavo torontietis L. Kossar. Po diskusijų jis

"Į daugiakultūrę visuomenę" • Dalyvavo keturi lietuviai
padarė pranešimą visumos posė sugu, svarstė imigranto fizinius
dyje. Pirmiausia jis pabrėžė sek ir dvasinius poreikius. Pasiro
cijos pritarimą min. S. Haidasz dė, kad imigrantui pirmoj eilėj
pareiškimui: “Daugiakultūrišku- rūpi ne kultūra, o duona. Anglė
mas yra pastovi Kanados vyriau daktarė F. Hawkins buvo nuo
sybės politika. Ji taikoma ne tik monės, kad daugiakultūriškuetnokultūrinėm mažumom, bet mas imigrantui yra našta, kliu
ir visiem kanadiečiam ... Jos danti pilnai įsijungti Kanados
vystymosi eigoje kanadiečiai ga gyvenimam Su tuo nesutiko sek
lės geriau suprasti kas jie yra cijos dalyviai, kurių dauguma
ir tuo būdu sustiprinti sampra pasisakė už natūralų imigrantų
tą Kanados, kaip kultūrinės mo jungimąsi į savo tautines gru
zaikos, kurios jėga ir grožis glū pes, per kurias išsisprendžia
di įvairume.” Po to L. Kossar daug problemų. Iš viso šioje
perskaitė visą eilę siūlymų bei sekcijoje priimtos rekomendaci
rekomendacijų vyriausybei. Jų jos ribojosi ekonominiais ir so
tarpe pažymėtinos rekomendaci cialiniais poreikiais.
jos — įsteigti atskirą daugiaKalba ir kultūra
kultūrių reikalų ministeriją,
Bene
aktualiausias temas gvil
duoti lėšų kultūrinėm organiza deno kalbos
ir kultūros sekcija.
cijom, kultūriniams centrams, Ji pabrėžė, kad
oficialiųjų
skatinti televizijos, radijo ir fil kalbų turi rastišalia
vietą
neoficia
mų bendrovių vadovybes ruošti liosios krašto kalbos. Privačia
daugiakultūrės programas, iš me gyvenime dvikalbiškumas
leisti įstatymą, leidžiantį trans gali reikšti pvz. anglų ir lenkų
liuoti programas neanglų ir nearba prancūzų * ir ukrai
prancūzų kalbomis, paruošti kalbą
niečių.
Švietimo sistemoje turi
daugiakiiltūrius vadovėlius mo būti sudarytos
sąlygos mokytis
kykloms ir poezijos antologiją, antros ir trečios
Tam
įsteigti agentūrą, kuri rūpintųsi tikslui turėtų būti kalbos.
įvesta
plati
daugiakultūriu scenos menu.
kalbų mokymo programa, pa
Jaunimo problemos
naši į 1960 m. paskelbtą pro
Jaunimo sekcijoje buvo gvil fesijų mokymo programą. Taip
denamas klausimas, kodėl dau gi buvo pateiktas siūlymas dės
gelis jaunuolių atmeta savo tau tyti oficialias kalbas švietimo
tybę, kai kita dalis bando ją iš sistemoje, o trečios kalbos mo
laikyti. Pagrindinė priežastis — kymą palikti etnokultūrinėm
konfliktas tarp šeimos ir aplin grupėm, duodant federacinės
kos. Vaikas vienaip auklėjamas vyriausybės finansinę paramą.
šeimoj, kitaip — mokykloje, Pabrėžta, kad kalba yra būtina
kur mokytojai ir vadovėliai pa kultūrai išlaikyti, kitaip ši tam
brėžia angliškąją arba prancū pa tiktai folklorine seniena. Bu
ziškąją kultūrą. Be to, neanglai vo betgi ir tokių, kurie manė,
ir neprancūzai mokiniai patiria kad viena kalba gali būti net
mokykloje paniekinimo — jų kelių kultūrų išraiška, nes kal
tautybės tėvai minimi kaip juo ba tesanti vienas kultūros ele
dadarbiai. Šiai problemai iš mentas. Netrūko ir tokių kal
spręsti reikia darnaus auklėji bėtojų, kurie manė, jog atėjo
mo ir šeimoje, ir mokykloje. laikas pradėti remti šeštadieni
Taipgi reikia išvalyti tendencin nes mokyklas bei jas plėsti. Kal
gus vadovėlius ir paruošti nau bų mokymas turįs būti pradėtas
jus. Daugiakultūrė vyriausybės nuo vaikų darželio. Tam reikia
politika galinti prie tos linkmės skirti lėšas ir paruošti mokymo
daug prisidėti. Ypač pažymėti priemones. Be to, kultūrai bei
na, kad ir jaunimo sekcija pri kalboms išlaikyti svarbios yra
ėmė rekomendaciją vyriausybei komunikacijos priemonės — te
remti šeštadienines mokyklas, levizija, radijas ir spauda. Tele
įtraukti daugiau jaunimo į dau vizija ir radijas turėtų plėsti
savo daugiakultūrės programas.
giakultūrę tarybą.
Pasisakyta prieš CBC diskrimi
Diskriminacija
naciją ir reikalauta įvesti pro
ši sekcija, vadovaujama uk gramas kitomis kalbomis salia
rainiečio prof. W. Tarnopolskio, anglų ir prancūzų kalbų.
atskleidė nelygybės aspektus
Kultūros saugojimas
įvairiose srityse. Prof. G. Mcšiai sekcijai vadovavo valsty
Diarmid pareiškė, kad vienas di
džiausių diskriminacijos šalti binio muzėjaus direktorius ško
nių yra mokyklų vadovėliai. Jis tas dr. W. Taylor. Iš dalyvių pa
juos studijavęs ir savo pasiūly sisakymų aiškėjo, kad etninių
mus yra pateikęs Ontario žmo grupių kultūros saugojimas yra
gaus teisių komisijai. Teisėja reikšmingas dalykas. Tos rūšies
Dubė iškėlė kaikurias nelygy rodiniai turėtų rasti vietą muzėbes našlaičių globoje, neteisėtų juose ir pasiekti plačiąją visuo
santuokų traktavime. Stipriau menę. Kol kas nėra įstatymo,
siai reiškėsi juodosios rasės at draudžiančio eksportuoti užsie
stovai, keldami rasinę diskrimi nin tokius rodinius. Dėlto pvz.
naciją. Kiti kalbėtojai įžiūrėjo dalis islandiečių ir indėnų kul
diskriminaciją valdžios tarnybo tūros rodinių atsidūrė JAV-se.
se. Priimtos atitinkamos reko Kanadoje reikia įsteigti specialų
etninės kultūros muzėjų. Radi
mendacijos vyriausybei.
jo stoties direktorius iš MontImigrantai
realio dr. Stanczykowski parodė
Nemažai dėmesio buvo skirta skaidres, vaizduojančias etninių
imigrantams. Toji sekcija, pir grupių parodą 1970 m. Montmininkaujama japono F. Morit(Nukelta į 6-tą psl.)

nors iniciatyvą pamažu pradėjo perimti Izraelis. Jo kariuomenės
dalinius nuo Sirijos sostinės Damasko skiria tik keliolika mylių,
tačiau Sirijos kariuomenė tebėra nesutriuškinta ir pajėgi gintis.
Siriją ir Egiptą ginklais, kariais ir savo ištekliais remia Marokas,
Alžerija, Tunizija, Sudanas, Jordanija, Irakas, Kuwaitas ir Saudi
Arabija. Jordanijos karalius neatidarė trečiojo fronto Jordano va
karinėje pakrantėje, bet savo kariuomenės dalinių yra pasiuntęs
S i r i j o n. Aršiausios kautynės vyko Sinajaus pusiasalyje,
kur nuo sovietinės raketos, iššautos iš lėktuvo, žuvo Izraelio fronto
vadas brigados gen. A. Mendleris. Maskvoje buvo paskelbta sovietų
gen. Itn. F. Bondarenkos tragiška mirtis. Kadangi jis vadovavo
priešlėktuvinių raketų dali- •---------------------------------------niams, galimas dalykas, tos tra čių, bet žadėjo tęsti karą iki Si
giškos mirties susilaukė Egip rijos ir Egipto kariuomenių ga
te. Izraelio aviacijai didelių lutinio sunaikinimo. Dalį JAV ir
nuostolių yra padariusios nau Sovietų Sąjungos planų’atsklei
jausios sovietų “SAM-7 Strella” dė jų iniciatyva Jungtinių Tau
priešlėktuvinės raketos, kurių tų saugumo tarybos priimta re
taiklumui sumažinti neturi prie zoliucija, kautynes sustabdanti
monių ir amerikiečiai, nes su dabartinėse fronto linijose ir
jomis neteko susidurti Vietna įsakanti pradėti taikos derybas.
mo kare. Izraelio teigimu, jo Jų pagrindu siūloma JT saugu
kariuomenės daliniams pavyko mo tarybos 1967 m. lapkričio 22
vienoje vietoje persikelti per d. rezoliucija, reikalavusi pilno
Suezo kanalą ir pradėti žygį ar bent dalinio Izraelio pasitrau
Egipto teritorijoje, tačiau šis kimo į prieškarines tų metų sie
prieštiltis, atrodo, dar nesudaro nas. Egiptas ir Izraelis sustabdė
rimtos grėsmės Egiptui. Užsie karo veiksmus, bet ir vėl pra
nio korespondentai nusiskun dėjo. Sirija nebuvo sustabdžiusi
džia, kad Izraelio cenzoriai ne karo veiksmų. Kiti arabų kraš
praleidžia jokių žinių apie Iz tai atmetė JT rezoliuciją.
raelio pralaimėjimus ir netgi
NAUJAS GINKLAS
betkokių kritiškų pranešimų.
Vienuolika naftą tiekiančių
JAV žvalgyba jau patvirtino Iz arabų kraštų nutarė sumažinti
raelio paskelbtą žinią, kad so naftos produkciją 5% ir padi
vietinės gamybos naikintuvais dinti jos kainas apie 60%. Su
Egipte skraidė Š. Korėjos pilo mažinimas pirmiausia taikomas
tai, bet jie dalyvavo tik gyny JAV ir toms valstybėms, kurios
binio pobūdžio kautynėse prie remia Izraelį. Saudi Arabija, Li
Egipto miestų ir nekišo nosies bija ir šešios kitos valsty
į Sinajaus pusiasalį, kur galė bės visiškai nutraukė naftos tie
tų patekti Izraelio nelaisvėn. kimą į JAV, norėdamos sustab
Sovietų spauda teigia, kad Iz dyti amerikiečių paramą Izrae
raelio lėktuvais pradėjo skrai liui. Kadangi JAV jaučiamas jau
dyti ir kautynėse dalyvavo ame ir taip didėjantis naftos trūku
rikiečiai.
mas, arabų spaudimas gali būti
BILIJONINĖ PARAMA
gan veiksmingas, bet jis nebus
Abi kariaujančios pusės jau nepakeliamas. Amerika kasdien
būtų išsėmusios savo išteklius, suvartoja apie 17 milijonų sta
jeigu nebūtų susilaukusios pa tinių naftos, kurios tik 1.100.ramos. Siriją ir Egiptą nuo pat 000 statinių įvežama iš arabų
pirmos karo dienos ginklų siun kraštų. Visas JAV naftos impor
tomis rėmė Sovietų Sąjunga, o tas yra 6.400.000 statinių kas
Izraeliui paramą pradėjo teikti dieną, o pagrindiniai naftos tie
JAV. Didžiaisiais transporto kėjai — Kanada ir Venecuela.
POLITINĖ KRIZĖ
lėktuvais buvo gabenami tankai,
priešlėktuvinės raketos ir muPrez. R. Niksonas atmetė ape
nicija. Prez. R. Niksonas papra liacinio teisėjo J. Ciricos reika
šė JAV kongresą paskirti Izrae lavimą pateikti magnetofono
lio paramai $2,2 bilijono. Di juosteles, liečiančias Waterga
džioji šios sumos dalis, atrodo, te incidento pokalbius Baltuo
bus skirta “Phantom” naikin siuose Rūmuose, bet sutiko pa
tuvams, kurie oro kautynėse vis rūpinti jų santrauką specialaus
dar yra gerokai pranašesni už tardytojo A. Cox įstaigai, prisie
sovietinius naikintuvus. Spaudo kusiųjų tarybai ir senatoriaus
je pasirodė pranešimų, kad JAV S. Ervino vadovaujamam komi
jau per pirmąsias dvi karo sa tetui. Savo paties pasirinktam
vaites Izraeliui pasiuntė $825 tardytojui A. Cox jis įsakė su
milijonų vertės ginklų, kol dar stabdyti juostelių bylą teismuo
nebuvo pradėta oficiali parama. se. Kai A. Cox atmetė prez. R.
Izraelio arsenalą dabar papil Niksono kompromisą, jis atleido
dė amerikiečių Vietname nau jį iš pareigų ir uždarė jo įstaigą,
dotos “gudriosios” bombos — Watergate incidento tardymus
“Walleye” ir “Rockeye”. Pir perduodamas teisingumo depar
moji savo taikinius suranda te tamentui. Dėl specialaus tardy
levizijos pagalba, o antroji virš tojo A. Cox atleidimo tuojau
taikinio pažeria seriją nedidelių pat atsistatydino generaliniu
bombų.
prokuroru vadinamas teisingu
mo ministeris E. Richardsonas
PRIVERSTINĖ TAIKA?
Žydų ii’ arabų karas sujaukė ir jo pavaduotojas W. Ruckelsprez. R. Niksono ir kompartijos hausas, kurie krašto gyvento
vado L. Brežnevo taikaus sam jams buvo pažadėję pilną Wa
būvio planus, kurių jiedu nėra tergate skandalo ištyrimą. Tei
linkę išsižadėti. Tai’ liudijo daž singumo departamento vadovy
ni telefoniniai pokalbiai “karš bę laikinai perėmė R. Borkas.
tąja” telefono linija tarp Va Šie įvykiai taip sukrėtė de
šingtono ir Maskvos, premjero mokratus ir kaikuriuos respubA. Kosygino keturių dienų vieš likininkus, kad JAV kongrese
nagė Kaire, net nepaskelbta so pasigirdo balsų, reikalaujančių
vietinėje spaudoje, ir JAV nau prez. R. Niksono pasitraukimo
jojo valstybės sekr. H. Kissin- ar jo priverstinio pašalinimo
gerio staigi kelionė į Maskvą. iš Baltųjų Rūmų kongreso
Paskutinėmis žiniomis, H. Kis- sprendimu.
TAIKOS PREMIJA
singeris su L. Brežnevu jau su
Alfredo Nobelio premijų ko
tarė taikos Artimuosiuose Ry
tuose planą, privalomą žydams mitetas šiemetinę taikos premi
ir arabams. Jo detalės dar nėra ją paskyrė JAV valstybės sek
paskelbtos, bet pagrindą grei retoriui H. Kissingeriui ir S.
čiausiai sudarys Izraeliui, Egip Vietnamo politbiuro nariui L.
tui ir Sirijai suteikta tvirta So D. Thuo. Jiedu gaus po 225.000
vietų Sąjungos ir JAV sutartų švediškų kronų, kurios yra ver
sienų garantija. Egipto prez. A*. tos $60.000, po medalį ir
Sadatas Izraeliui jau yra pasiū po diplomą. Premija buvo pa
lęs taiką, jeigu jis atšauktų savo skirta už 42 mėnesius trukusias
kariuomenę iš 1967 m. kare už derybas, užbaigtas šūvių ir bom
imtų sričių. Tokiu atveju Egip bų vis dar kasdien drumsčiama
tas žada nesiekti Izraelio sunai taika P. Vietname. Premijos pa
kinimo, kuris buvo pabrėžiamas skyrimą politbiuro nariui L. D.
kiekviena proga per pastaruo Thuo taikliai komentavo vienas
sius 25 metus. Si pareiškimą Saigono vyriausybės pareigūnas,
prez. A. Sadatas padarė po kuriam toks minėto asmens pa
premjero A. Kosygino vizito. gerbimas primena nekaltybės ti
Taikos derybas Izraeliui perša tulo suteikimą prostitutei. S.
ir Jordanijos karalius Hussei- Vietnamo atstovas Paryžiuje L.
nas, vengiantis atviro įsijungi V. Sau pilnai pritarė L. D. Tho
mo karan. Izraelio premjerė G. apdovanojimui, bet suabejojo H.
Meir su ašaromis akyse prisi Kissingeno nuopelnais, kuris
pažino parlamento nariams spar yra jau šešioliktas amerikietis,
čiai augantį žuvusių karių skai susilaukęs taikos premijos.
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Jaunimas tempia radikalion kairėn
J. KAIRYS
V. Vokietijoje darbininkams partijos pirmininkas. Taigi pa
atstovauja atitinkamos profesi starųjų streikų atveju profesi
nės sąjungos. Jos atstovauja ne nės sąjungos buvo apeitos.
vien vokiečiams, bet ir iš kitur
Kancleriui nepatiko streikai
j darbus atvykusioms svetimša dar ir todėl, kad j ų proga vėl iš
liams. Vykdydamos savo užda ryškėjo nesusitarimas partijoje.
vinius, jos nustato ir priemones Pasirodo, socialdemokratų par
bei būdus jiems išspręsti. Čia tijos jaunieji ir čia nepaisė vy
įeina ir streikai. Paskutiniu me resniųjų bei partijos linijos. Jie
tu įvykę streikai buvo betgi ko ne tik aprobavo šituos streikus,
munistų sukelti ir todėl laikomi bet ir juos rėmė. Be to, panašiai
darė net ir keliasdešimt social
nelegaliais.
Streikų priežastimi buvo nuo demokratų parlamentarų.
Jaunųjų rolė tuose streikuose
latinis kainų kilimas bei pragy
venimo pabrangimas. Šitą ap buvo net socialdemokratų cent
linkybę panaudojo komunistai ro svarstoma. Iš dalyvavusių po
savo propagandai darbininkuo sėdyje 25 nariai pasisakė prieš,
se. Pastarieji pradėjo streikus, trys palaikė juos, o du susilaikė
reikalaudami darbdavius pridė nuo balsavimo. Taigi, čia kanc
ti jiems pabrangimo skirtumą— leris laimėjo. Kaikas laiko tuos
rezultatus pasitikėjimo pareiš
iki 500 markių ir daugiau.
Streikavimui lengviausiai pa kimu jam iš partijos pusės, bet
sidavė svetimieji, atvykę į dar jaunieji laikosi ir toliau savo li
bus iš kitur. Gi V. Vokietijoje nijos.
Opozicija mato socialde
yra jų apie trys milijonai (ir
apie du milijonai šeimos narių). mokratų skilimą ir tikisi sekan
Ypač daug yra turkų. Jie pir tį kartą laimėti rinkimus į par
mieji ir paklausė agitatorių. lamentą. Rimtesnieji socialde
Nors daugelis jų nemoka nei ra mokratai rodo taip pat didelį
šyti, nei skaityti, neturi jokios susirūpinimą šita evoliucijai
specialybės, bet prie kaikurių Kancleris pareiškė, esą social
darbų uždirba į mėnesį net iki demokratų partija nesileis stu
tūkstančio ir daugiau markių. miama į pusiaukomunistinį kam
Čionykščiu mastu tai yra labai pą, nors, kiek faktai rodo, ji yra
daug. Vokiečiai darbininkai lai jau nuo seniau komunistų stu
miama į tokį kampą, žinoma, tai
kėsi pasyviau.
dar nereiškia, kad dėl to sekantį
Agitatoriai buvo sudarę skra kartą socialdemokratai pralai
jojančius būrius, kurie visur va mės rinkimus. Praėjusių rinki
žinėdavo. Nuvykę į numatytas mų eiga parodė, kad jaunieji so
įmones, dalindavo darbininkams cialdemokratai ir dalis komu
agitacinius bei prieš darbdavius nistų ne tik balsavo už socialde
kiršinančius lapelius, informuo mokratų partijos kandidatus,
davo juos, kaip turi toliau laiky bet ir aktyviai dalyvavo rinkimų
tis bei ką daryti.
akcijoje. Atrodo, panašiai bus
Kur buvo streikuota, visur lai ir ateityje. Socialdemokratų
mėta: darbdaviai sutiko paten laimėjimas visiems kairiesiems
kinti streikininkų reikalavimus radikalams buvo, yra ir bus pri
pilnai ar dalinai. Laimėjo ir imtinesnis nei krikščioniškų
streikų kurstytojai komunistai. grupių. Be to, krikščioniškos
Jie išbandė savo pajėgumą dar grupės neturėjo tada gerų tal
bininkuose ir pakėlė savo autori kininkų rinkiminėj akcijoj. Kol
tetą juose, prisistatydami kaip kas neatrodo, kad jos sugebės ir
jų reikalų gynėjai. Tai buvo sekantiems rinkimams tinkamai
jiems svarbiausia.
susiorganizuoti. Pagaliau abso
Vyriausybė jau nuo seno kal liučią daugumą vokiško jauni
ba apie kainų kilimo sustabdy mo jau yra užverbavę visokie
mą. Ji yra nusistačiusi prieš at kairieji ir nuolat visokiais bū
lyginimų kėlimą. Atrodo, ir pro dais jį vilioja. O kiekvieniems
fesinės sąjungos buvo sutiku rinkimams jaunųjų rinkikų pri
sios jai talkinti. Todėl prieš to auga iki penkių milijonų. Todėl
kios rūšies streikus yra pasisa iš tokio skaičiaus užteks social
kęs net pats kancleris Brandtas, demokratams ne tik balsuotojų,
kuris yra ir socialdemokratų bet ir talkininkų rinkimuose.

Toronto Prisikėlimo parapijos
kredito kooperatyvo
BALANSAS
1973 m.
rugsėjo 30 d.

AKTYVAS

1972 m.
rugsėjo 30 d.

Kasa ir s-tos bankuose .....
Investavimai ........................
Asmeninės paskolos .............
Mortgičių paskolos ............
Kiti aktyvai ..........................

$20,568.91
$178,510.59
1,556,445.89 1,512,770.89
455,669.28
440,667.53
4,069,210.10 2,555,227.30
86,756.24
60,927.13

Balansas

6,188,650.42 4,748,103.44

PASYVAS

Serai, depozitai ir indėliai $5,856,692.28 $4,434,452.1 3
Atsargos fondai ...................
151,250.88
151,285.63
Kiti pasyvai ..........................
129,155.95
126,777.65
18,621.71
——
1972 m. pelno likutis ..........
32,929.60
35,588.03
Grynas pelnas ......................
Balansas

6,188,650.42 4,748,103.44

Šių metų devynių mėnesių apyvarta pasiekė $19,324,842.00, o praėjusiais metais tuo pačiu metu — $13,496,298.00. Judriausia sąskaita yra čekių-depozitų, iš kurios
šiais metais pagal narių čekius buvo išmokėta $3,466,166.00, o praėjusiais metais — $2,745,386.00.
Siu metų pelnas yra mažesnis, nes taupytojoms buvo
pakeltos palūkanos už š.m. antrą pusmetį ir bus mokama:
už depozitų-čekių s-tas — 614%, taupomąsias (savings) —
7%. Už termininius naujus ir atnaujintus indėlius mokame:
vienerių metų terminui — 8% ir dvejų — 8^2%.
Komerciniai bankai ir kitos finansinės įstaigos palūka
nas už paskolas pakėlė iki 11-12%. Mūsų kooperatyvas ne
siekia pelno. Jo tikslas — patarnauti savo nariams: mokėti
augščiausias palūkanas taupytojoms ir imti mažiausius nuo
šimčius už paskolas. Todėl paskutiniu metu mortgičių pa
skolų pareikalavimas tiek padidėjo, kad visų prašymų ne
buvo galima patenkinti'dėl trumpų mokėjimų terminų. Ta
čiau mortgičių prašymai priimami ir tenkinami eilės tvarka
pagal reikalavimų terminus bei turimas grynų pinigų at
sargas.
S.m. spalio 31 d. komerciniai bankai prirašo palūka
nas už taupomąsias s-tas, už kurias jie moka žymiai ma
žesnes palūkanas, negu mūsų kooperatyvas. Tai geriausias
laikas perkelti pinigus į mūsų banką, neprarandant palūka
nų. Perkėlimo operacija labai paprasta: reikia atnešti banko
knygelę pabaigoje spalio mėnesio į mūsų įstaigą ir pasira
šyti atitinkamą pareiškimą. Tada mes gausime pinigus tie
siai iš banko, už kuriuos palūkanas pradėsime mokėti nuo
š.m. lapkričio 1 d.
J. Varanavičius, vedėjas

Lietuviškųjų studijų savaitės
nuo 1954-jų vasaros kasmet bu
vo rengiamos Vokietijoje. Jos
skiriamos pirmoje eilėje Vaka
rų Europoje gyvenantiems lie
tuviams šviesuoliams ir akade
miniam jaunimui. Jų pagrindą
sudaro įvairių sričių specialistų
paskaitos, vienokiu ar* kitokiu
požiūriu gvildenančios tautinę
kūrybinę mintį tėvynėje ir pa
saulyje. Paskaitinė programos
dalis papildoma meniniais ir vi
suomeniniais renginiais, o visu
ma gaubiama jaukios bendravi
mo nuotaikos, kurią sunku vienu
žodžiu apibūdinti. Kas bent kar
tą turėjo progą ją išgyventi
pats, mielai ją prisimena. Tą
gali paliudyti kiekvienas savai
tės dalyvis. Todėl šitų europi
nių savaičių tradicija, šiandien
gerai žinoma ir už Europos ri
bų, susilaukia gražaus lankytojų
dėmesio ir turėtų būti savotiš
kas moralinis atlyginimas jų
rengėjams už įdėtą darbą.
Prieš 20 metų
Savaičių mintis ir rengimo
iniciatyva išėjo iš palyginti ne
gausaus ratelio asmenų, kurie
visuomeninėje veikloje įkvėpi
mo semiasi rezistenciniame Lie
tuvių Fronto sąjūdyje. Jie iki
šiol ir nešė pagrindinę rengėjų
naštą. Tačiau jei pradžioje sa
vaitės buvo daugiau uždaro po
būdžio, telkė pirmoje eilėje
vienminčius ir jiems simpati
zuojančius, tai su laiku tiek ren
gėjų, tiek dalyvių ratas smar
kiai* išsiplėtė. Tai pasiekta, dar
niai bendradarbiaujant su kito
mis veikliomis organizacijomis.
Kaip tik dėlto europinės savai
tės jau eilę metų naudojasi
PLB Vokietijos krašto valdybos
globa. Sekančioji savaitė bus
jau rengiama Šveicarijoje. To
kiu būdu rengėjų ratas toliau
platėja ir liudija augančią savai
čių reikšmę.
Dvidešimtoji savaitė
Šiemetinė, iš eilės jau dvide
šimtoji, lietuviškųjų studijų sa
vaitė įvyko rugpjūčio 19 — 26
Romuvoje, Vasario 16 gimnazi
joje. Dalyvavo apie pusantro
šimto žmonių iš 10 kraštų —
Anglijos, Belgijos,
Italijos,
Prancūzijos, Švedijos, Šveicari-

Studiją savaitė humanizmo ženkle
jos, Vokietijos, o taip pat JAV,
Kanados ir Kolumbijos. Sveikin
damas savaitės dalyvius, gimna
zijos direktorius V. Natkevičius
džiaugėsi, kad naujai pastatyta
me bendrabutyje patogiau pri
imti svečius ir parodyti šios išei
vijai brangios švietimo įstaigos
išorinę pažangą. Visi, aišku, ne
sutilpo naujose patalpose ir bu
vo priglausti šertojoje pilyje.
Paskaitos vyko didžiojoje gim
nazijos salėje. Atskiriems posė
džiams ir parodoms buvo naudo
jamos klasės. Laisvalaikių per
traukomis kiekvienas galėjo pa
sigrožėti ir atsigaivinti didelia
me ir gražiai sutvarkytame gim
nazijos parke. Beveik visi is to
liau atvykę susidarė įspūdį, jog
tai ideali vieta lietuviškos kul
tūros renginiams, nors jie ne
abejotinai apsunkina gimnazi
jos tvarkytojus, kuriems trum
pas atostogų metas reikalingas
ne tik poilsiui, bet ir naujiems
mokslo metams pasiruošti.
Bendra tema
Savaičių dvidešimtmečiui pa
minėti šiemet buvo pasirinkta
viena bendroji tema: “Humaniz
mas — mūsų laiko problema”,
apie kurią ir sukosi beveik visos
paskaitos. Jos visos buvo
kruopščiai paruoštos pagal prof.
A. Maceinos planą, kurio prak
tišku pravedimu rūpinosi paskaitinės dalies vedėjas dr. K.
J. Čeginskas. Pastarasis atidary
mo žodyje priminė tai, ką jau
prieš eilę metų yra pastebėjęs
mūsų filosofas Juozas Girnius
savo veikale “Žmogus be Die
vo”: šiandien visi kalba apie
žmogų, bet žmoniškumo esmė
skirtingai suprantama. “Huma
nizmų gausa liudija ne žmoniš
kumu pertekimą, o žmoniškumo
ilgesį”. Pati humanizmų gausa
rodo, kad mūsų amžiaus žmogus
atsiduria prieš vis didesnį pavo
jų žmoniškumui.
Įvadinė paskaita
Tai kaip tik ir išryškino įva
dinėje savaitės paskaitoje Įžy
mus mūsų mąstytojas prof. dr.
A. Maceina. “Žmogus kaip mū
sų amžiaus rūpestis” — taip

DR. V. VIDZGIRIS
skambėjo jo tema. Visuotinis
žmogaus vertybės pripažinimas,
jo pastatymas rūpesčių centre,
būdingoji gyvenamojo laiko žy
mė yra giliai prieštaringas reiš
kinys, slepiąs naujus pavojus.
Tomis pačiomis visuotinai pri
pažintomis žmogaus teisėmis
nūdien remiasi jų laužytojai,
kad pridengtų savo nusikalti
mus žmoniškumui. Neatsitikti
nai vis labiau plintantis teroriz
mas tarptautiniame gyvenime
pasirenka savo aukomis nekal
tus žmones, nes naujoji barba
riškoji sąmonė, kaip nurodė
prof. Maceina, pasinaudoja pa
čia žmogaus vertybe kaip kovos
priemone ir tuo ją nuvertina.
Žmogaus susirūpinimas pačiu
savimi — esminis nūdienės
antropologijos klausimas — lie
ka be atsako. Humanistiniai
mokslai savo ruožtu prisideda
prie naujų pavojų iškilimo, kai
žmogus paverčiamas paprastu
tyrimo dalyku ar valdomuoju
daiktu. Ypač grėsmingi trys
šiuolaikiniai pavojai. Pirmas —
iš visų pusių supanti propagan
da, kuri įžūliai siekia savo tiks
lais vairuoti žmogaus, sąmonę ir
ją apspręsti. Antras — fanatiz
mas, atremtas į propagandos
priemonėmis sukurtą aklą tikė
jimą stabais. Trečias — kolek
tyvizmas, kuris asmenį sumina į
minios krūvą ir meilę pakeičia
neapykanta. Tikrasis žmonišku
mas yra ne lengvas laimikis, bet
sunkus uždavinys, dėl kurio at
kakliai rungiasi atskiros pasau
lėžiūros.
Egzistencialistinis žmogus
“Egzistencialistinį ž m o gaus
vaizdą” savo paskaitoje nagri
nėjo kun. dr. J. Jūraitis (Švei
carija). Gyvai ir vaizdingai jis
perteikė tas mintis, kurias savo
raštuose yra paskelbę M. Hei
degger, A. Camus, A. Gide ir J.
P. Sartre. Regėdamas savo būvio
tragiką, vienatvę, nesaugumą ir
susvetimėjimą, egzistencialisti
nis žmogus jieško išeities valin
game pasiryžime gyventi savo

laisvės atsakomybe. Sizifinių
pastangų žmogus pasirodo dve
jopas. Iš vienos pusės jis —
bergždžia aistra, uzsitvėrusi sa
vo beprasmiškume, stokojanti
erdvės savo galioms išreikšti.
Iš kitos pusės jis — atvira, nuo
lat save pranokstanti galimybė,
nežinanti nei tikslo, nei kelio,
tarsi atsidūręs Prahos mieste be
gatvių užrašų, žmogiškojo ryžto
didybėje slepiasi ir jo menkybė,
nes laisvė be varžtų paverčia
žmogų bestija. Išpuikusio žmo
gaus tragedija baigiasi ašaro
mis, krauju, ugnimi. Neveltui
žymusis rusų humanistas ir so
vietų opozicininkas A. Ziniavskis metė prasmingą šūkį: gana
kalbėti apie žmogų, pradėkime
kalbėti apie Dievą!
Marksistinis žmogus
Marksizmo peršamą žmogaus
vaizdą gvildeno dr. K. J. Cegins-

kas (Švedija). Tas vaizdąs šian
dien labai nevienodas, nes
marksizmas nesudaro vieningos
ir vienalytės sistemos. Ir paties
Markso raštai žinovų labai skir
tingai aiškinami. Smarkiai te
besiginčijama, ar humanizmas
rūpėjo Marksui. Paskaitininkas
linko tą klausimą teigiamai at
sakyti. Žmogiškojo svetimbūvio
kritika, kaip ji išreikšta Mark
so raštuose, ir šiandien patrau
kia savo įtaigumu. Joje teisin
gai pabrėžiama dorinė pareiga
panaikinti visas žmogaus ūkinio
ir visuomeninio susvetimėjimo
sąlygas; Marksistinio sprendimo
didybė ir menkybė pasireiškia
tuo, kad jame, kaip pačiame gy
venime, susiduria ir kovoja
žmoniškumas su nežmonišku
mu. Tai kovai niekas negali bū
ti abejingas. Tik savikritiškas
savojo žmoniškumo teigimas
yra veiksmingiausia marksisti
nio žmogaus sampratos kritika.
(Bus daugiau)
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Mano mylimai žmonai ONUTEI mirus, nuoširdi padė
ka: klebonui prel. dr. J. Tadarauskui už Rožinį, pamokslą,
šv. Mišias, palydėjimą į kapines; kun. L. Januškai už Ro
žinio maldas; A. Paulioniui už vargonavimą ir giedojimą
šv. Mišių metu. Giminėms, draugams bei pažįstamiems už
labai gausias šv. Mišioms aukas, gražias gėles; karsto nešė
jams krikšto sūnums — S. Ramanauskui, S. Šlekaičiui, G.
Breichmanui, A. Blekaičiui, G. Šlekaičiui, R. Šlekaičiui; P.
Vaitonienei už atsisveikinimo kalbą kapinėse, KLK Mote
rų Dr-jos Hamiltono skyriaus narėms — p. Mikšienei, p.
Babėnienei, p. Tumaitienei už dalyvavimą su vėliava lai
dotuvių namuose; visiems už taip gausų dalyvavimą Roži
nio maldose, bažnyčioje ir palydėjimą į kapines; už pa
reikštas man skausmo valandose užuojautas spaudoj, laiš
kais bei žodžiu; K. M. ir Z. P. už nekrologą laikraščiuose;
pusryčių paruošėjoms — sės. Ramanauskienei, sės. Blekaitienei, p. Vaitonienei, p. Kažemėkienei, p. Saunorienei.

Visiems labai dėkingas —

Kostas Čeliauskas
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Lietuvoje mirus, jo brolį ANTANĄ ir seserį
STASĘ su šeimomis

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kelionė į paskirtį
Pavalgę sėdome į traukinį.
Vagonai buvo trečios klasės, bet
šilti ir švarūs. Vietos buvo už
tenkamai. Galėjome laisvai ant
suolų išsitiesti, ir tai dar pasi
liko neužimtų. Be mudviejų dar
buvo viena jauna šeima is Kau
no. Vyras, žmona ir 10-11 metų
mergaitė. Vyras, prasidėjus vokiečių-rusų karui, išėjo vertėju
su vokiečių daliniais. Išbuvo
pusantrų metų prie Leningra
do apsupimo, ten peršalo, sun
kiai susirgo ir mirė.
Vagonuose šviesa pritemdy
ta. Lemputės juodai nudažytos,
tik apačioje palikta žirnio di
dumo skylutė šviesai prasi
skverbti. Ant langų ir durų juo
do popieriaus užuolaidos.
Traukinys skriejo visu grei
čiu vakarų link. Retai kur te
sustojo. Iš nakties tamsumos
dvelkė gajūs miškai ir Mozūrų
ežerai. Išsitiesėme ant suolų ir
kietai užmigome.
Pabudome apie 8 vai. ryto.
Buvo saulėtas, gražus rytas.
Traukinys stovėjo kažkokioje
stotyje. Visur švara ir tvarka.
Kiek atokiau perone pamatėme
vokiečių karininką. Matyti, lau
kė traukinio — šauniai unifor
muotas vis žingsniavo pirmyn ir
atgal. Perone pasirodo Raudo
nojo Kryžiaus seselės ir NSV
(Nationalsozialistische Frauen
Vereiningung) pareigūnės su
kava ir dešrelėm. Eidamos palei
traukinį paduoda pusrytį pro
langus. Kas pageidavo, galėjo
gauti daugiau. Liepė stiprintis,
nes sakė, kad pietus gausime tik
apie 3 v.p.p.
Traukinys vėl skriete skriejo,
žiūrėjome pro langus. Matėme
puikius mūrinius ūkininkų pa
status, mašinom apdirbtus lau
kus ir vešlius žiemkenčius. Prie
sodybų ant plentų sukrauti pie
no betonai. Atvažiuoja sunkve
žimis, surenka betonus, nuveža
į pieninę ir sugrąžina švariai
išplautus betonus atgal.
Pakelyje į vakarus sutikome
daug traukinių su karine me
džiaga. Brezentu pridengtos pa
trankos, įvairūs vežimai bei ki
ta karinė medžiaga. Tie trauki
niai vis juda rytų kryptimi. Ste
bimės: nejaugi tarp dviejų di
džių valstybių gali kilti karas?
Juk jos tik neseniai nepuolimo
sutartį pasirašė!
Pakelyje mums pranešė, kad
vykstame į Kulmą (Chelmno)
prie Vyslos, vakarų Prūsijoje.
Tenka pasakyti, kad visus re
patriantus iš Lietuvos gabeno į
buvusi lenkų koridorių, kuris,
nugalėjus Lenkiją, buvo pri
jungtas prie Trečiojo Reicho.
Paskirties vietoje
Į Kulmą atvykome kitos die
nos pavakaryje. Stotyje pasitiko

Vieno tautiečio pergyvenimai
mus keli vokiečių pareigūnai bei
.būrys lietuvių, anksčiau čia at
vykusių.
Į stovyklą teko vykti pės
tiems. Daiktus atvežė kiek vė
liau. Jau visai sutemus pasiekė
me stovyklą. Po kelionės buvo
me nerangūs ir pavargę. Nuro
dė mums kambarį, kuriame sto
vėjo dviaugštės lovos, šiaudiniai
čiužiniai ir pagalvės. Į mūsų
kambarį buvo paskirta dar vie
na bevaikė lenkų pora. Vakarie
nei davė mums pelėsiais atsiduo
dančios makaronų sriubos. Ka
dangi buvome išvargę, tai ne
baigę valgyti atsigulėme ir greit
užmigome.
Kitą rytą pabudę dairomės
pro langą ir stebime apylinkę.
Repatriantų stovyklai buvo pa
rinktas gana didokas sklypas
miesto pakraštyje, šalia miške
lio. Čia buvo pastatyta keletas
naujų medinių barakų. Jie buvo
apie 200 metrų ilgio ir gana pla
tūs. Per vidurį ėjo koridorius,
o abiejose pusėse kambariai su
vienu langu. Kambariuose dvie
jų augštų iš lentų sukaltos lovos
su šiaudų čiužiniais. Palubėje
elektros lemputė, o po langu
vandeniu šildomi radiatoriai.
Kiekviename barake buvo įreng
tos moterims ir vyrams prau
syklos bei išvietės. Koridoriuo
se įrengti radijo garsiakalbiai ži
nioms bei muzikai perduoti. Mū
sų transportas sutilpo viename
barake. Transporte buvo apie
30 lietuvių, likusieji — lenkai
iš Vilniaus krašto.
Kitame sklypo gale taip pat
stovėjo keli barakai. Juose jau
gyveno kiek anksčiau čia atvy
kę vokiečių kilmės ūkininkai iš
Suvalkijos. Jų šeimos buvo ga
na gausios: 4-6 vaikai. Jie laisvai
kalbėjo vokiškai ir lietuviškai.
Kaip vėliau patyrėme, jie buvo
nuoširdūs ir malonūs žmonės.
Daugumas jų mylėjo savo kraš
tą ir didžiavosi, kad Lietuvoje
jiems buvo gera gyventi. Visada
sutiktų atgal į Lietuvą sugrįžti.
Stovykla buvo aptverta augšta spygliuota tvora. Stulpai
stambūs ir giliai į žemę įleisti.
Be kopėčių ir vielai kirpti žirk
lių per tvorą į stovyklą negali
ma nei įeiti, nei iš jos išeiti.
Prie vartų visą laiką budėjo sar
gyba. Ją sudarė ūkininkai. Be
stovyklos viršininko leidimo
niekam negalima išeiti.
Stovyklos rajone buvo užten
kamai vietos ir vaikams pažais
ti, ir žmonėms susirinkti. Rajo
no vidury stovėjo didelis bara
kas. Jame buvo nemaža salė,
virtuvė ir parduotuvė (kantinė).
Salėje stovėjo iš lentų sukalti
stalai ir suolai.
Maistą dalino iš virtuvės. Val
gyti teko salėje. Pusryčiams bu
vo duodama juoda pasaldyta ka-

va, dvi riekutės juodos duonos,
truputis margarino ir šaukšte
lis marmelado. Pietums — du
benėlis tirštos sriubos ir rieku
tė duonos. Vakarienei arba ka
va su duona, arba sriuba. Sek
madieniais į sriubą įmesdavo po
dešrelę.

***

Krautuvėje tuo laiku dar bu
vo galima gauti cigarečių, alaus,
vyno, degtinės ir šiaip visokių
smulkių reikmenų.
Atvykusieji išsirinko barako
seniūną. Jų pareiga buvo prižiū
rėti švarą ir tvarką barakuose
bei rajone. Du kartus į savaitę
buvo plaunamas barako korido
rius, kambariai, prausyklos ir
išvietės. Koridorių, prausyklas ir
išvietes plaudavo paeiliui kiek
vieno kambario gyventojai. Nuo
tų darbų buvo atleisti tik nuo
latos dirbą asmenys stovyklos
raštinėje ar už stovyklos ribų.
Kadangi atvykę nedirbo, tai
neturėjo ir jokių pajamų. Sto
vyklos administracija kiekvie
nam kas savaitė mokėjo tam
tikrą pašalpą. Šeimos galva gau
davo 5 markes, žmona — 3,5
mk., vaikai virš 14 metų — 2,5
mk. ir vaikai iki 14 metų — 1,5
mk. Už tuos pinigus žmonės pir
kosi rūkalų, batams tepalo ir al
koholinių gėralų.
Stovyklos gyventojai keldavo
si pusiau aštuonių. Pusiau devy
nių buvo visiems privalomas vė
liavos pakėlimas (Fahnenappell).
Čia pat stovyklos viršininkas da
rydavo pranešimus. 9 v. pusry
čiai. Po pusryčių maži vaikai
ėjo į darželį, o berniukai ir mer
gaitės į mokyklą. Be to, berniu
kams teko lankyti “Hitler Ju
gend” kursus, o mergaitėms —
BDM (Bund der deutschen
Maedchen). Trečią valandą —
pietūs, o septintą — vakarienė.
Po vakarienės visiems privalo
mas vėliavos nuleidimas. Jei pa
sitaikydavo lietinga diena, tai tą
ceremoniją atlikdavo stovyklos
salėje. 10.30 buvo raginama ge
sinti šviesas ir eiti poilsio.
Medicinos pagalba buvo tei
kiama miestelio ligoninėje. Sto
vykloje nuolatos gyveno trys
Raudonojo Kryžiaus seselės, ku
rios teikdavo pirmąją medicinos
pagalbą bei patardavo, kaip kū
dikius auginti.
Barakų seniūnams ir tarnau
jantiems raštinėje neoficialiai
buvo teikiamos lengvatos. Jiems
nereikėjo dalyvauti vėliavos pa
kėlime bei nuleidime. Jie neju-,
čiomis gaudavo kiek didesnį ir
geresnį maisto davinį.
Stovyklos adresas buvo: Barackenlager K u 1 m, an der
Weichsel. Visa siunčiamoji ir
gaunamoji korespondencija ėjo
per stovyklos administraciją.
Seniūnai laiškus iš gyventojų su
rinkdavo ir jiems išdalindavo.
(Bus daugiau)

nuoširdžiai užjaučia —

A. S. Grigaliūnai

S. A. Pacevičiai

B. K. Lukošiai

V. V. Balsiai
Gr. V. Balsiai
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Matildai Simonaitienei
mirus Lietuvoje, jos sūnų BRONIŲ, marčią BRONISLA
VA ir jų dukterį LAIMĄ SIMONAIČIUS skausmo valan
doje nuoširdžiai užjaučiame —

S. V. Vitališkai

K. J. Blužai
D. E. Gudaičiai

AfA

A. Simonaitienei
Lietuvoje mirus, jos sūnų KLB Wellando apylinkės pir
mininką BR. SIMONAITĮ su šeima giliai užjaučiame
ir kartu liūdime —

J. O. Staškevičiai

V. A. Karaliai

VI. Eižinas

Klubo įsteigėjui bei nariui BRONIUI SIMONAIČIUI ir
šeimai,

jo mylimai MAMYTEI
mirus

Lietuvoje,

reiškiame

gilią

užuojautą —

V/cllando medžiotojų ir meškeriotojų

klubo "Lituanica" valdyba

PILNAS

NAMŲ

APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X 9-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

3 psl. • Tėviškės Žiburiai

MIŠRIOS VEDYBOS TEBEKLESTI
AL, GIMANTAS
Šia tema rašinių mūsų perio
dikoje nestokoja. Tai tik rodo,
kad problema yra jautri ir nesi
baigianti. Atrodo, jog visos gali
mybės yra išnagrinėtos, pasver
tos ir vargu ar būtų galima dar
ką nors naujo išgalvoti ar pasa
kyti. Ir visdėlto apie tai kalba
me, rašome, sielojamės. Vis ne
norime ar negalime susitaikyti
ar priprasti prie fakto, kad miš
rios šeimos po truputį gausėja
ir tiek. Vienų ar kitų duoti re
ceptai bei nurodymai, tegu ir
gražūs, greičiausia liko nepri
taikomi realioje kasdienybėje.
Kaikurie mūsų tėvų jau prade
da rezignuoti ir rankas plauti.
Girdi, darėme, ką išmanėme ir
galėtome: siuntėme prieauglį ir
į lietuviškas mokyklas, įrašėme
Į lietuviškas jaunimo organiza
cijas, vasaros stovyklas ir 1.1.
Žodžiu, sudarėme sąlygas augti
ir bręsti lietuviškoj aplinkoj,
draugauti su savaisiais, tačiau
jaunimas vistiek kuria nelietu
viškas šeimas. Tegu tai ir ne tai
syklė, bet vis dažniau pasitaikan
tis reiškinys, kaikur jau pasie
kęs tokio laipsnio, kad juo ėmė
rūpintis ne tik tėvai, artimieji,
bet ir mūsų visuomenė.
Iš šalies žvelgiant, atrodo, kad
lietuviškų šeimų sudarymo viso
je problematikoje itin didelių
sunkumų turi mūsų jaunosios
kartos merginos. Dalykas labai
paprastas — mergaičių turime
daugiau už berniukus. Kur tik
esama jaunimo susitelkimų, pa
stebime tą patį reiškinį: dalyvių
proporcija rodo moteriškosios
lyties perteklių. Dėlto visiškai
aišku, kad laikui atėjus dalis
(gal net ir žymi) merginų nie-

kad negaus lietuvių vyrų. Ar
vien dėlto jos turėtų likti ne
tekėjusios?
Kita vertus, yra atvejų, kur
merginai vis laukiant progos iš
tekėti už savojo tautiečio, toks
neatsirado. Taip buvo praleistos
visos kitos progos šeimai suda
ryti. Be to, savo gyvenamoje vie
tovėje matome ir merginų, ir
vyrų (virš 40 metų amžiaus gru
pėje), kurios ir kurie dar galėtų
ištekėti ar vesti, bet kažkodėl
(kas ten žino tikrąsias priežastis)
tos trumpesnės ar ilgesnės drau
gystės nenuveda iki altoriaus
pakopų. Atseit, bent teorinių
galimybių yra lietuviškai šeimai
sudaryti, bet praktikoje lieka
tik statistiniai duomenys be no
rimų rezultatų.
Piršlybos, tiesioginės ar skaitytuvinės, kažin ar galėtų padė
tį pagerinti iš esmės. Vieniems
tai atrodys juokingas kelias, ki
tiems net ir visai nerimtas. Juk
nevisi vienodai galvoja. Štai, pa
žįstamas, nuoširdus ir tikrai
pareigingas lietuvis visuomet
garsiai tvirtina, esą vedybų at
veju yra geriau kad ir blo
gas žmogus, bet lietuvis, negu ir
labai geras svetimtautis. Tai, ži
noma, labai jau kraštutinis nu
siteikimas, kurį vargu ar taip
lengvai “pirks” mūsų jaunimas.
Kaikam ir vyresniųjų toks
šauksmas atrodo beveik beviltiš
kas, bet niekas dar iki šiol ne
pajėgia rasti aiškaus ir tikro
rakto į tos gilios problemos
sprendimą. Tuo tarpu kroniki
nės spaudos žinutės liudija, kad
mišrios vedybos mūsų tarpe ne
mažėja, bet dargi sparčiai didė
ja net lietuviškose vietovėse.

PRIVAČIU LĖKTUVU 8.000 MYLIŲ
Hamiltonietis inž. Arvydas
Juozas Vilimas-Wiliams su žmo
na Gražina atskrido iš Argenti
nos nuosavu keturviečiu lėktu
vu į Hamiltoną, kur gyvena jo
tėvai ir kur jis yra baigęs inžine
rijos studijas. Jiedu šią kelionę
atliko per 80 valandų, padaryda
mi 8000 mylių. Kelionė buvo
gana pavojinga, bet jauno lakū
no drąsa bei ryžtas viską nuga
lėjo. Abudu džiaugiasi laimin
gai sugrįžę Kanadon.
A. J. Vilimas yra 26 m. am
žiaus, gimęs Vokietijoj, o jo
žmona Gražina Beržinskaitė yra
gimusi Toronte. Pirmasis studi
javo Hamiltono McMaster uni
versitete, o Gražina — Toronto
mokytojų kolegijoj ir York uni
versitete. Kurį laiką ji mokyto
javo Toronte. Ištekėjusi už A.
J. Vilimo, ji persikėlė į Argen
tiną, kur vyras buvo gavęs inži
nieriaus darbą vokiškoj firmoj
(prieš tai kurį laiką dirbo Vokie
tijoj). Po dvejų metų, pasibai
gus sutarčiai, abu turėjo grįžti
Kanadon. Nusprendė grįžti nuo
savu vienmotoriu lėktuvu, kurį
buvo įsigiję Argentinoje, nes
ten jis buvo reikalingas kelio
nėms Į tolimą darbovietę (statė
plieno fabriką). Piloto leidimą
inž. Juozas jau buvo gavęs žy
miai anksčiau, o Gražina irgi
buvo pradėjusi mokytis skraidy
ti lėktuvu. Lengva buvo nu
spręsti, bet sunku įvykdyti, nes
turimasis lėktuvas nebuvo pri
taikytas tolimiems skridimams.
Nekartą abiem teko žvelgti mir
čiai į akis. Apsirūpinę tiktai že
mėlapiais ir radiju, kartais tu
rėjo klaidžioti, kol rado aredromus. Ypač pavojingas buvo
skridimas per Andų kalnus,
kur sudūžta kartais net didieji
lėktuvai. A. J. Vilimo lėktuvas
kurį laiką buvo pametęs kontak
tą su aerodromais. Visos srities
policija buvo u ž a 1 i a r m uotą.
Įtampa atslūgo, kai mažasis lėk
tuvas vėlyvą vakarą nusileido ne
aerodrome, bet ant vieno kelio.
Daug sunkumų turėjo Čilėje,
kur nusileido prieš pat prezi
dento Allende nuvertimą dargi
kariniame aerodrome (per apsi
rikimą). Juos apsupo karinis da-

linys, ilgokai tardė, kol pagaliau
leido skristi toliau. Dar daugiau
sunkumų turėjo Peru valstybė
je, kur jiedu buvo sulaikyti iš
tisą savaitę, kol gavo leidimą iš
skristi. Kai nusileido JAV-se,
buvo įtariami kaip heroino
kontrabandininkai. Dėlto buvo
padaryta smulkmeniška krata
lėktuve.
Šiuo metu A. J. Vilimas su
žmona Gražina atostogauja, nes
nori atsikvėpti po tokios pavo
jingos kelionės, kuri truko išti
są mėnesį. Turi pasiūlymą
dirbti Vokietijoj, bet yra linkęs
pasilikti Kanadoj.
Kai abu atsilankė “TŽ” re
dakcijoj, buvo paklausti, kodėl
leidosi tokion rizikingon kelio
nėn. A. J. Vilimas atsakė, esą
žmogus nori ką nors savo gyve
nime reikšmingo padaryti. Ir
kai jis pasiryžta, tęsia savo žygį
nepaisydamas pavojų.
Apie jų žygį platų reportažą
atspausdino Hamiltono dienraš
tis “The Spectator” rugsėjo 22
dieną. Jame plačiai atpasakota
nuotykinga ir pavojų pilna ke
lionė dviejų drąsuolių.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
(ei. 533-7954
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Čikagos lietuviu horizonte
----- ~

Londono, Ont., lietuvaičių kvartetas “Rasa”, atlikęs meninę programą Kanados Lietuvių Dienos susipažinimo va
kare Toronte. Iš kairės: K. Bliskytė, L Jokūbaitytė, V. Petrašiūnaitė, L. Petrašiūnaitė
Nuotr. S. Dabkaus

Keturios gaivios dienos Kanadoje
Eilinio Kanados Lietuvių Dienos stebėtojo ir dalyvio įspūdžiai

Pietų miesto pusėje telkšo ra
mus, bekraštis Ontario ežeras.
Jau gerokai nuo miesto į ežerą
nutolusi saulė dar vis gaubia sa
vo šiluma jo pakrantėse įsitvir
tinusį Toronto miestą. Iš toli
mos erdvės atskridę virpantys
saulės spinduliai švelniai glosto
miesto dangoraižius ir pro stik
lo sienas skverbiasi į jų vidų.
Didelių ir mažų parkų gėlynuo
se jie atskleidžia visas, dar ne
pražydusias rudens gėles ir
gelsvai nudažo parke išaugusio
klevo lapą. Tarsi šių spindulių
paragintos, juodos ir pilkos vo
verys skubiai raško kaštanus
bei ąžuolų giles ir neša tik į
joms žinomas slėptuves.
Žmonės irgi skubėdami zuja
miesto gatvėmis, ypač savaitga
liui atėjus: jie eina, bėga, va
žiuoja vienas į kitą atsimušdami. Tokiame puikiame saulėta
me ore paskendęs Torontas jau
penktadienio pavakary susilau
kė daug svečių iš arti ir toli.
Su penktadienio vakaru prasidė
jo Lietuvių Dienos išvakarės.
Tad visas jaunimas skubėjo į
naują, erdvę salę, lietuviškais
motyvais išpuoštą, Lietuvių Na
muose.
To gražaus mūsų jaunimo
daug prigužėjo — pilnutėlė sa
lė. Jie jau visi išaugę. Vieni jų
augštuosius mokslus baigę, o ki
ti gerokai įpusėję. Jie jau dabar
tokiame amžiuje, kuriame akių
žvilgsniai susitinka, ištiesta
stipri vyriška ranka siekia pa
spausti švelnią moterišką ran
ką, puikiais plaukais papuošta
moteriška galva ilgisi tvirtų vy
riškų pečių, širdis j ieško širdies,
kuri mylėtų ir suprastų ...
Hamiltono mergaičių choras
“Aidas” su savo jautriomis
dainomis visus nukėlė prie srau
naus Namuno vandenėlio, kuris
vis dar tebeplauna mūsų paverg
tų brolių ir sesių ašaras. Lietu
viškas orkestras “Muzika” visus
linksmino iki vėlyvos nakties.
* * *
Rytojaus dieną, šeštadienį, po
gerų pusryčių visi sporto mėgė
jai sukišo golfo lazdas į automo
bilių bagažines ir išskubėjo į už
30 mylių esantį Boltono golfo
klubą.
Vakare visi jauni ir vyresni
gausiai rinkosi erdviose Etobico
ke Lions Court patalpose. Vaka
rui įpusėjus ir šios patalpos pa
sidarė perankštos. Ir ko tu čia
žmogus nesutiksi? Jau nekalbant
apie kanadiečius, čia linksmino
si tautiečiai iš Čikagos, Bostono,
Niujorko, Pittsburgh ir kitų
įvairių miestų Amerikoje. O tų
vyrų šaunumas! Ir tų ponių gra
žumas! Vyriškoji pusė jau taip
išsipuošusi, kad Unros žalias

ZIGMAS GIRDAUSKAS
kelnes tiesiog gėda ir prisimin
ti... Mūsų gražuolės savo gra
žiąsias linijas pridengė ilgiausio
mis šilko ir kitų brangių audinių
suknelėmis. Dažna iš jų savo pe
čius brangiais žvėrelių kailiais
apsiautė.
Palubėje sukasi propeleriški
sparnai, sukeldami vėsą tūks
tantinės šokėjų minios veiduose.
Čia grakščių mostų medicinos
daktaras pristatinėja ramųLietuvos laikų pulkininką. Ten liek
nas Kanados kariuomenės majo
ras pasakoja savo įspūdžius iš
praleisto laiko Pietų Vietname.
Senas draugas purto pirmą kar
tą šiame kontinente sutiktą bi
čiulį.
Jauni ir vikrūs Dimskio or
kestro muzikantai nepagailėjo
savo gražios muzikos senimui ir
jaunimui.
* * *
Saulėtas sekmadienis surinko
daug maldininkų į visas tris lie
tuviškas parapijas. O į popieti
nes pamaldas Šv. Mykolo kated
roje prigužėjo tūkstančiai tau
tiečių. Gražiai nuaidi katedros
rektoriaus lietuviams skirtame
sveikinime ištarti Lietuvos ir
Vilniaus vardai. Dar didingiau
skamba maldos ir giesmės. Ši di
džiulė Šv. Mykolo katedra šiais
metais irgi švenčia savo 125 me
tų sukaktį, bet ji ir pats Toron
tas yra tik kūdikiai palyginus
su mūsų Vilniumi.
Iš katedros visiems persikė
lus į Ryersono Politechnikos
Instituto erdvią auditoriją vyks
ta Vilniaus 650 metų sukakties
minėjimas. Tautinės ištvermės
mums linki lietuvių draugas
min. J. Yaremko. Mūsų konsu
las dr. J. Žmuidzinas savo kalbo
je žadina mūsų viltis dėl tautos
ateities. KLB pirm. inž. E. Čuplinskas supažindina su bendra
baltiečių veikla savo kraštų lais
vei. Žavi princesė “Miss Vil
nius” — Jūratė Kobelskytė gra
žia ir taisyklinga kalba praneši
nėja bei pristato svečius lietu
viškai ir angliškai.
Poetas K. Bradūnas savo po
ezija nukelia mus į gilios seno
vės Gedimino laikus. Jis užbai
gia savo kalbą ir poeziją pagal
seną žydų posakį “kad kitą kar
tą Jeruzalėje... ”, t. y. kad su
sitiktume kitais metais Vilniu
je ...
Čiurlionio ansamblis mus
džiugina jau visą trečdalį šimt

mečio. Jis atrodo visuomet jau
nas, savas ir įvairus. Kiekvienas
gerai veikiantis vienetas, suda
rytas iš daugelio asmenų, turi
kilnius asmenis, kurie dėl to vie
neto, jo augšto lygio ir išsilaiky
mo yra atsižadėję asmeninės
naudos bei garbės. Čiurlionio
ansamblyje tokie asmenys yra
muziko A. Mikulskio ir O. Mi
kulskienės asmenyse. Ansamb
lio eilėse aiškiai matyti dvi ge
neracijos, kurios yra sulydytos į
darnų, spalvingą vienetą. Malo
nu yra stebėti muziką A. Mi
kulskį scenoje vikriai diriguo
jantį ir kiekvieną pasireiškusį
ansamblietį pristatinėjantį pub
likai.
Prasmingi buvo jauno teisi
ninko, KLB Toronto apyl. pirmi
ninko A. Puterio padėkos žo
džiai šią Lietuvių Dieną bai
giant: jei mes visada būsime to
kie vieningi, kaip per šią Lietu
vių Dieną, tai tikrai greitai susi
tiksime Vilniuje . ..
* * *
Tik pirmadienio rytą truputį
nulijo, nes Kanados miškuose
augantiems grybams labai reikė
jo lietaus.
Su svečiais susėdus apie gau
siai apkrautą Padėkos Dienos
stalą, kaip parastai, su kalbomis
grįžtama į tolimą tėvynę. O kai
skilvelyje sumaišomos dvi tarp
tautinės “kompanijos” — ško
tiška ir kanadiska, tai nuotaika
dar daugiau pakyla. Pirmiausia,
žinoma, “ant menčių” guldomas
yra suvalkietis — žemaitis pra
deda aiškinti suvalkiečiui apie
jų šykštumą, išdidumą ir kitas
jų gausias nedorybes.
— Suvalkiečiai net nuovados
viršininkui kepurės nenukeldavo, jau nekalbant apie paprastą
policininką, — aiškina žemaitis.
— O jei tu čia suvalkiečiui
prasitarsi, kad mažas būdamas
auginai du triušius, — sako
augštaitis, — tai suvalkietis pa
šoks ir sakys, kad jis anais lai
kai augino du šimtus kralikų ...
— Ja, ja, — jiems pritaria
dzūkas, — suvalkiečiai jau da
bar mėgina tvirtinti, kad ir Vy
tautas buvo kilęs nuo Sintau
tų ...
Suvalkietis šypteli puse lūpų
ir sako:
— Ko jūs iš suvalkiečių nori
te? Juk patys matote, kaip mes
su jumis prie vieno stalo sėdi
me ir jūsų nemušam ... Mes gi
nekalti, kad Vytautas jus, že-

POEZIJA IR POLITIKA
Atostogų metu senajam Pensilva
nijos anglių kasyklų rajone teko su
sitikti įdomią viešnią iš Toronto —
Laimą Svėgždaitę. Ji su mama buvo
atvykusi į St. Clair miestelį, kur lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos kle
bonas yra jos pusbrolis kun. Algi
mantas Bartkus. Kaip vienoje ap
žvalgoje minėjau, š.m. rugpjūčio 19
d. toje lietuvių angliakasių įsteigto
je parapijoje buvo atlaikytos pirmo
sios naujosios liturgijos lietuviškos
Mišios. Ten, šalia kitų svečių iš toli
mesnių bei artimesnių vietų, susitiko
me su Laima. Kadangi buvau skai
tęs jos poeziją mūsų spaudoje, taip
pat antologijoje “Tiltai ir tuneliai”,
o taipogi iš “TŽ” žinojau, kad Laima
kandidatavo ir į Kanados provincinį
seimą, įdomu buvo su ja tomis temo
mis pasikalbėti, o ypač tai, kad ji su
derina du labai jau kraštutinius po
lius — poeziją ir politiką.
TARP BRAZILIJOS IR TORONTO
Laima švėgždaitė gimė Vokietijo
je, bet augo Brazilijoje, kur jos tė
veliai pokario metais buvo emigravę.
Dar jaunutė buvo atvežta į Torontą,
kur ji brendo bei išsimokslino.
— Kur įsisąmoninai lietuvišką žo
dį, kuris poezijai yra taip reikalin
gas?, — paklausiau.
— Su tėveliais namuose visą laiką
kalbėjom tik lietuviškai, taip pat bu
vau veikli visuomenėje: dirbau atei
tininkuose, Lietuvių Bendruomenėje,
buvau net KLB Toronto apylinkės
pirmininke. Visuomeninė veikla pra
platino mano lietuviškąjį žodyną. Ša
lia visuomeninės veiklos, teko nema
žai rašyti lietuviškai. Kurį laiką bu
vau “TŽ" jaunimo skyriaus kolek
tyvo narė, taip pat redagavau ateiti
ninkų laikraštėlį “Pirmyn Jaunime”.
Organizuodavau bendradarbius, o, jei
jie neparašydavo, reikėdavo pačiai
užpildyti puslapius. Nors gal buvo
sunkoka, bet atsirado laiko ir noro.
Per tai lietuviškas žodis dar giliau
įstrigo į sąmonę.
— Ar žurnalizmas, kaip rašymo
amatas, nekenkė poezijai, kuri jau
yra žodžio menas?
— Skirtumo tarp žurnalizmo ir
poezijos nematau, nes ir žurnalizmas
taip pat yra žodžio menas.
TURI PARUOŠUSI RINKINĮ
— Kiek jau esate parašiusi eilė
raščių?
— Jų yra tikrai daug. Turiu paruo
šusi pilną rinkinį. Jei atsirastų lei
dėjas, su malonumu atiduočiau, bet
pati iniciatyvos tam nerodau. Džiaugiuosiu, kad dalis mano eilėraščių
pateko į jaunųjų poetų antologiją
“Tiltai ir tuneliai”.
— Ar čia, senojoj Pensilvanijos
angliakasių Lietuvoje, atsiras naujų
idėjų eilėraščiams?
— Čia esu pirmą kartą. Siela tik
rai atsinaujina: čia kita atmosfera,
kitos srities žmonės. Todėl žmogui,
jei jis yra kūrybingas, atsiranda ir
temų. Tikiu, kad atsiras ir man.
— Kaip suderinat poeziją su poli
tiniu darbu?

— Į politiką nesiveržiau tuščia šir
dimi, bet turėdama idealus kaip pa
gerinti žmonių būklę, kaip jiems pa
dėti, kad gyvenimas būtų dar gražes
nis. Žmogus visada nori ką nors
augštesnio pasiekti. Tad pilnai tikiu,
kad politinis darbas, į kurį žmogus
įeina pilnas idėjų, yra tokia pat kū
ryba kaip ir poezija, kuri irgi išreiš
kia idėjas.
KAD LIETUVIŲ VARDAS
SKAMBĖTŲ
— Kokie buvo Jūsų pirmieji žings
niai į politiką?
— Toje vietoje, kur aš kandidata
vau (į provincinį Kanados seimą),
niekas kitas nenorėjo įsivelti, nes
konkurentas buvo labai stiprus kan
didatas ir laimėjimas atrodė visai be
viltiškas. Mano varžovas buvo senas
politikas, žydų kilmės, iš profesijos
gydytojas ir labai turtingas žmogus,
nesigailėjęs pinigų rinkiminiam va
jui. Mes gi į rinkiminį vajų išėjom
su labai maža suma pinigų ir gerai
žinojom, kad pralaimėsim. Bet norė
jom parodyti, kad turim ambiciją ir
sudarom jėgą. Vieningai man padė
jus broliams lietuviams bei kitiems,
rinkiminiai rezultatai parodė, kad
Kanados politikai turi skaitytis su
lietuvaite kandidate ir lietuvių tau
tine grnpe.
— Jūs kandidatavot liberalų parti
jos sąraše. Kodėl pasirinkot tą par
tiją, kai lietuvis, berods, nuo amžių
yra konservatorius?
— Tarp abiejų didžiųjų Kanados
partijų skirtumo beveik nėra. Ypač
kai partija perima valdžią ir joje
įsitvirtina. Liberalų partiją pasirin
kau todėl, kad tik per ją galėjau kan
didatuoti. O eiti į rinkimus labiausiai
skatino tautinė ambicija: kodėl gi lie
tuvis negali patekti į provincinį sei
mą ar kitas pareigavietes?
— Ar per rinkimus įsigytas popu
liarumas dabar Jums padeda tarny
binėje karjeroje?
— Kai žmogus padaro stambų
žingsnį į viešą gyvenimą, žmonės at
kreipia dėmesį. Dirbu konservatorių
valdžioje. Jie, pamatę mano ryžtą rin
kimuose, pasiūlė tikrai patrauklų
darbą, kur dabar ir dirbu.
— Dabar, dirbant advokatės dar
bą, ar dar tenka sugrįžti ir prie lie
tuviškos poezijos?
— Laiko mažai, nes esu praktikuo
janti advokatė ir ruošiuosi magistrui.
Poezijai belieka viena kita laisva va
landėlė, o su ateitininkais, kurių spal
vas nešioju, tesusitinku tik pačių
svarbiųjų švenčių progomis. Neseniai
buvau nuvykusi į Lietuvių Fronto Bi
čiulių studijų dienas Dainavoje.
— Rašote eilėraščius angliškai?
— Nerašau ir nežadu rašyti ang
liškai, nes nenoriu pamesti lietuviš
kos poezijos gyslelės. Juo daugiau
lietuviškai rašai, juo labiau toji gys
lelė išsivysto, — baigė pokalbį Lai
ma švėgždaitė. Mums gi tik tenka
linkėti, kad atsirastų leidėjas, kuris
išleistų poetės L. Švėgždaitės pirmą
jį poezijos rinkinį.

(iNukelta į 4-tą psl.)

Mes norime
pažinti
jus!
Mums rūpi jūsų istorija, ar esate pasiryžę
padėti mums jų išsaugoti?
Kanados istorija yra sudaryta iš daugelio
kultūrų ir tautybių. Jūs ir jūsų šeima padeda
kurti tų istorijų. Padėkite mums jų išsaugoti.

Valstybiniai etniniai archyvai renka ir
saugo dokumentus, turinčius ryšį su etninių
grupių istorija Kanadoje. Jūsų turimi laiškai,
užrašai, dienoraščiai, nuotraukos ir kita
medžiaga gali būti labai svarbūs jūsų žmonių
istorijos užrašymui bei išsaugojimui.

Remkite mūsų pastangas padėti jums.
Platesnių informacijų raštu teiraukitės
tuojau pat.

Inž. A. J. 'Vilimas-Wiliams su savo žmona Gražina (Beržinskaite), privačiu lėktuvu atskridę iš Argentinos i Ha
miltoną Kanadoj. Abu yra Kanados lietuviai. Jo tėvai gyvena Hamiltone, o jos _ Toronte

Vladas Ramojus

Coordinator
National Ethnic Archives
Public Archives of Canada
395 Wellington Street
Ottawa, KIA 0N3

Laima švėgždaitė poezijos pasaulyje — senųjų Pensilvanijos anglių kasyk
lų išlikusiuose griaučiuose š. m. rugpjūtyje
Nuotr. A. Kezio, SJ
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mirus, jos vyrą, sūnus ir seserį ANGELIKĄ SUNGAILIENĘ bei jos šeimą liūdesio valandoje nuoširdžiai
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TORONTO

MIESTAS — VIEŠAS

PRANEŠIMAS

GRĮŽTAMA Į STANDARTINĮ LAIKĄ
1973 m. spalio 28, sekmadienį
Miesto tarybos nutarimu buvo paskelbtas potvarkis, rei
kalaująs piliečius laikytis dienos šviesos taupymo meto

nuo 1973 m. balandžio 29 iki spalio 28 dienos. Dabar
piliečiai prašomi atsukti laikrodžius vieną valandą atgal

spalio 28, sekmadienį, 2 valandą ryto
David Crombie
burmistras

s

4 psi. • Tėviškės Žiburiai
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SVEČIAI IS ŠVEDIJOS
Tris dienas Vilniuje viešėjo iš
Maskvos atvykusi švedų Socialdemo
kratinės Jaunimo Sąjungos delegaci
ja, vadovaujama Švedijos parlamen
to atstovo O. Gustavsono. Svečiai
lankėsi Trakuose, Pirčiupyje, Vil
niaus miesto vykdomajame komite
te, Vilniaus universitete ir M. K.
Čiurlionio vidurinėje meno mokyk
loje bei kitose institucijose. Viešna
gę 199 ir 200 nr. nr. aprašiusi “Kom
jaunimo Tiesa” džiaugiasi: “Nuošir
dus pokalbis apie Nemuno krašto
jaunimo gyvenimą, darbą, vykdant
devinto penkmečio planus bei spau
dos uždavinius, užsimezgė susitikime
su jaunimo leidinių žurnalistais ... ”
Be darbo penkmečiui, buvo paliestos
ir ideologinės problemos: “Šio vizito
tikslas — susipažinti su Tarybų Lie
tuvos jaunimo ideologiniu ir esteti
niu auklėjimu, jo dalyvavimu res
publikos visuomeniniame ir politi
niame gyvenime”. Tie svečiai grei
čiausiai buvo švedų socialdemokratų
kairiojo sparno atstovai, garbinantys
sovietinį komunizmą. Pasak “Kom
jaunimo Tiesos”, apsilankyti Sovietų
Sąjungoje juos pakvietė maskvinio
jaunimo organizacijų komitetas.

PADĖKA UŽ BULVES
“TŽ” 42 nr. pateikėme “Tiesos”
korespondento S. Blėdos perduotą
šiauliečių skundą, kad miestas pa
čiame bulviakasyje neturi bulvių ir
daržovių. Šią mįslę dabar padeda iš
spręsti “Komjaunimo Tiesoj” spalio
5 d. paskelbtas trumpas susovietintos ELTOS pranešimas “Nuoširdi
maskviečių padėka”. Ta ELTA, pasi
džiaugusi šiemetiniu geru bulvių bei
daržovių derliumi ir pasigyrusi, kad
ūkiai jau yra pardavę du trečdalius
užduotyje numatyto bulvių kiekio,
priduria: “Dalis jo pristatyta mūsų
šalies sostinei...” Ta sostinė, žino
ma, yra ne Vilnius, bet Maskva. Jos
partinio komiteto I sekr. V. Grišinas
su miesto darbo žmonių deputatų ta
rybos vykdomojo komiteto pirm. V.
Promyslovu visų maskviečių vardu
atsiuntė telegramą, dėkojančią oku
puotos Lietuvos “kolūkių ir tarybi
nių ūkių žemclirbiams, partinėms, ta
rybinėms, ūkinėms organizacijoms
ir vartotojų kooperatyvams už įvyk
dytas paruošas ir patiektas miestui
bulves”. Taigi, dėl tų paruošų sku
baus bei pataikūniško įvykdymo, at
rodo, šiauliečiams ir pritrūko bulvių
pačiame bulviakasyje. Tikėkimės,
kad dabar bus atkreiptas dėmesysy ir
į jų poreikius, kai jau atsiskaityta su
Maskva. V. Grišinas ir V. Promyslo
vas, dėkodami už bulves, linki lietu
viams žemdirbiams didelių laimėji
mų ir maskvinės kompartijos XXIV
suvažiavimo nutarimų įgyvendinimo.
Matyt, be lietuviškų bulvių Maskva
negalės išsiversti ir sekančiais me
tais.

VIRS NEMUNO BANGŲ
Bronius Ožkinis jau nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvo pasižymė
jęs savos konstrukcijos originaliais
sklandytuvais. “Tiesa” Kauno žinių
skiltyje spalio 11 d. paskelbė naują
šio talentingo konstruktoriaus laimė
jimą: “Greitas motorlaivis skrodžia
Nemuno paviršių. įkandin jo nuo
vandens J orą šūktelėja dvisparnis
sklandytuvas. Pakilęs į keliolikos
metrų
aukštį, jis
skrieja
užpakaly katerio, o vėliau atsikabi
nęs nuo ilgos virvės, vėl nusileidžia į
vandenį. Toki pirmąjį hidrosklandytuvą sukonstravo Lietuvos sklandy

mo veteranas Br. Ožkinis, o pastatė
eksperimentinės sportinės aviacijos
įmonės meistrai. Startuoti nuo van
dens ir į jį leistis pritaikytą apara
tą išbandė Kauno aviacijos sporto
klubo sklandytojai.”
MUGĖ VILNIUJE
Liaudies Meno Draugija rugsėjo
29 d. surengė pirmąją liaudies meno
mugę Vilniuje, Antokolskio gatvės
rojono senojoje aikštėje. Mugėje da
lyvavo visi draugijos skyriai su me
džio drožiniais, audiniais, gintaro pa
puošalais, suvenyrais, keramikos dir
biniais. Juos galėjo įsigyti vilniečiai.
Bene didžiausio dėmesio susilaukė
molinės puodynės, kiti indai ir pinti
nės. Mugės dalyvius linksmino V.
Kalinu šeimos kaimiška kapela,
šmaikštūs Jono ir Marcės pokalbiai.
Draugija tokias muges planuoja pada
ryti tradicinėmis ir nuo sekančio pa
vasario Vilniuje rengti kiekvieno
mėnesio paskutinį šeštadienį.
PARODA VILKAVIŠKYJE
Gėlių ir vaisių parodą Vilkavišky
je suorganizavo “Komjaunimo” kol
chozo gėlininkai Birutė ir Vincas Da
liai. Vien tik rožių parodon buvo su
vežta net keliasdešimt rūšių. Rožė
mis turtingiausias buvo kybartiečio
V. Ivaškevičiaus staliukas, turėjęs
dešimtį rūšių. Pirmoji vieta už gra
žiausias ir įvairiausias gėles teko K.
Bazilienci, parodon atvežusiai labai
retų kaktusų ir daug teminių puokš
čių. Sodininkų eilėse pirmavo šioje
srityje jau 50 metų dirbantis A.
Ambraziūnas, turėjęs 6 kriaušių ir
11 rudeninių-žieminių obuolių rūšių.
ATEISTINĖS PASKAITOS
“Tiesos” spalio 9 d. laidoje Prienų
rajono kompartijos komiteto propa
gandos bei agitacijos skyriaus vedė
jas S. Kuras ir D. Sadauskienė pra
neša skaitytojam, kad šiame mieste
buvo surengta “mokslinė teorinė ate
istinė” konferencija. Ateizmą propa
guojančias paskaitas skaitė Kauno
politechnikos instituto dėstytojai:
komunizmo katedros vyr. dėstytojas
V. Lauraitis — “Ateistinės propagan
dos temų formos ir inteligentų vaid
muo”, docentas P. Aksomitas —
“Pravoslavybė ir jos kritikos ypaty
bės”, dėstytojas F. Lauraitis — “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios aktyvizaviinasis po antrojo Vatikano susirinki
mo”. Kas toje “mokslinėje” konfe
rencijoje dalyvavo ir kiek buvo su
silaukta klausytojų, žinutės autoriai
nepasako.
KETVIRTA LIGONINĖ
Tris Utenos ligonines papildys ket
virtoji, statoma už Dauniškio kvarta
lo, prie pušyno. Naujoji ligoninė tu
rės 250 vietų, polikliniką ir pagalbi
nius pastatus. Statybininkai ją turi
užbaigti šiais metais, bet, atrodo,
yra atsilikę, nes jiems jau talkino tri
kotažo fabriko komjaunuoliai, jų or
ganizacijai nepriklausantis jaunimas
ir kitų Utenos įmonių bei įstaigų
darbuotojai.
MODERNUS APŠVIETIMAS
Kauno dramos teatras, savo 43čiąjį sezoną pradėdamas moldavo J.
Drucės drama “Mūsų jaunystės
paukščiai”, susilaukė modernaus sce
nos apšvietimo. Iš Vengrijos firmos
“Tungsram” gauta apšvietimo ir švie
sos efektų valdymo elektroninė apa
ratūra tiksliai atlieka iš anksto visam
spektakliui numatytus šviesų pakei
timus. Si aparatūra esanti viena mo
derniausių visame pasaulyje.
V. Kst.

KETURIOS GAIVIOS DIENOS
(Atkelta iš 3-čio psl.)

maičius, kryžiuočiams pardavi
nėjo ...
— Vytautas žinojo ką parduo
ti, — atsikerta žemaitis. — Jei
taip jus, suvalkiečius, būtų par
davęs, tai jūs visi vokiečiais bū
tumėte pavirtę.
— Taigi, taigi, — pritaria že
maičiui dzūkas, — ir taip jau
būdavo nueisi Suvalkijoje pas
ūkininką ir paklausi ten kieme
sutiktą vaiką: “Vaikeli, kur ta
vo mama?” Tau išbers: “Mamu
tė stuboje štriumpęs štapavoja ...”
— Pala, pala, aš girdėjau, kad
išmintingi Los Angeles tautie
čiai surado ir tikrai nustatė,
kad velnias gimė Žemaitijoj, —
pašoko norėdamas pasigirti dzū

kas. — Vėliau jis mokslus ėjo
Suvalkijoje, o praktikavosi
Augštaitijoje, bet pas mus, dzū
kus, jis niekuomet kojos nekėlė,
nes visur buvo Dzievuliukas ....
Ir taip jie visi linksmi išsi
skirstė, nes šventės jau baigėsi.

Jus kviečiame, jūsų tikimės ir jūsų
dalyvavimo laukiame PIRMAJAME
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8 vai. vakaro, puošnioje
CENTENNIAL SALĖJE

• Susitiksime daug senų bičiulių ir užmegsime
naujas malonias pažintis, nes bus svečių iš
visos plačios lietuviškosios Kanados
• Bus laimikiais perpildyta loterija ir turtin
giausias lietuviškų šiltų ir šaltų užkandžių
bei įvairių gėrimų bufetas
įėjimas — $4, studentams ir pensininkams — $2
Informacijų teirautis tel. (519) 438-3530, 438-8983
Salia Centennial salės — požeminis auto garažas

• Mus linksmins lietuviškai dainomis ir
muzika pirmą kartą LONDONE žavin
goji Čikagos NEOLITUANŲ kapela
(Estradiniai A. Modesto ir jo grupės plokš
telių aidai skamba visame lietuviškame sva
jingos muzikos pasaulyje)
• Su naujausia nematytų lietuviškų šokių
programa pasirodys Londono “BALTIJA'

'

V

KLB Londono apylinkės valdyba

V «

:

LONDON, ONTARIO

Hamilton, Ontario

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUN valdybos šiame reikale Bendruome
GOS Londono skyrius penktuosius nei atstovauti, padarė išsamų prane
savo veiklos metus pradėjo bendru šimą. Esą šį reikalą Londono švie
posėdžiu spalio 4 d. Glen Kęstutis timo vadyba yra pateikusi Ontario
Lawson, praėjusių metų pirmininkas, švietimo ministerijai. Tėvų komite
tas, vienbalsiai tėvų ir mokytojų
paskutinį kartą vadovavo susirinki
prašomas, sutiko pasilikti pareigose.
mui. Jis padarė pranešimą apie pra Taigi, dabartinį tėvų komitetą suda
ėjusių metų veiklą ir palinkėjo sėk ro: pirm. St. Keras, I. Dragūnevičiemės naujajai valdybai. Taip pat jis nė ir Pr. Tumosas.
padėkojo studentams už jų pagalbą
ARVYDAS (DAVE) GUDELIS,
praėjusių metų veikloje. Išrinkta
chemikas, baigęs Ontario Vakarų
nauja valdyba 1973-74 mokslo me
Universitetą 1956 m. B.Sc. laipsniu
tam: pirm. Jurgis Valaitis, vicepirm.
Petras Janulis, ižd. Algis Jusys, sekr. (honours), tais pačiais metais pra
dėjo dirbti “Imperial” alyvos bend
Vida Petrašiūnaitė, korespondentė
rovės tyrinėjimų skyriuje Sarnijoje.
Nijolė Gverzdytė, narės — Loreta
Per šį skyrių jau nuo 1958 m. yra
Lukšaitė ir Rūta Gocentaitė. Nauja
užregistruota Gudelio vardu visa ei
jai valdybai linkime daug sėkmės.
lė išradimų patentų. Nuo š. m. bir
Susirinkime matėsi ir naujų veidų.
želio mėnesio A. Gudelis perkeltas
Visi energingai dalyvavo susirinki
Torontan dvejų metų darbui kaip
me ir susipažino su kitais. Londono
ateities planavimo koordinatorius lo
universitete studijuoja apie 80 lie
gistikos skyriuje. Čia įsikūrė su šei
tuvių studentų, suvažiavusių iš įvai
ma Mississaugoje, Lome Parke.
rių vietovių. Šių metų programoje
“Esso Reporter” žurnalas 6 nr.
numatomi renginiai universitete, ku
rie parodys lietuvių kultūrą, Lietu (rugpjūčio — rugsėjo mėn.) įdėjo A.
vos padėtį komunistų rankose. Be to, Gudelio nuotrauką ir straipsnį apie
bus stengiamasi suburti visus lietu naujausią jo išradimą, kurį A. Gude
vius studentus. Spalio 26, penkta lis paskelbė Filadelfijoje gegužės 17
dienį, 8 v. v. bus “Hallowe’en” baliu d. Tai yra tam tikras vaško išėmimo
kas. Visi studentai raginami apsi procesas (dewaxing process), pava
rengti atitinkama apranga — bus dintas “Dilchill”, kurį numato var
skiriami prizai. Be to, bus žaidimai toti ir kitos bendrovės 1977 m. Šį
išradimą A. Gudelis padarė drauge
ir linksmavakaris.
su J. F. Eagen iš Sarnijos ir J. D.
LITUANISTINĖ MOKYKLA vei Bushnell iš New Jersey. Kiti alyvos
kia kiekvieną šeštadienį 9 — 12 vai. pramonės žurnalai — “Oil and Gas
r. St. John’s mokykloje Hill gat Journal” (1973 m. rugpjūtis) ir “In
vėje. Vedėjas — mokytojas yra šios ternational Hydrocarbon Proces
mokyklos steigėjas ir ilgametis mo sing” (1973 m. rugsėjis) šį išradimą
kytojas L. Eimantas. Mokytojauja: plačiai aprašė, kaip didžiausią pažan
V. Gudelis, L. Keraitė ir G. Petraus gą, padarytą šioje srityje per 30 me
kienė. Dainavimo moko kun. B. Pa- tų. B. K.
cevičius, o tautinių šokių — M. Chainauskas, akomponuojant V. Repšiui.
BUFFALO, N.Y.
Šiais metais įvedamas ir X skyrius.
Mokyklos priežiūroje ir atsakomybė
LIETUVIAI TELEVIZIJOJ. Spa
je, mokytojo V. Gudelio labai lio 7 d., 4 v. p. p., septinto kanalo
kruopščiai tvarkoma, yra ir lietuviš “Sunday Surprise” programoje daly
ka biblioteka, kuriai duotos patalpos vavo prof. dr. Julius Slavėnas ir
Šiluvos Marijos parapijos salėje. med. dr. Denis Mažeika pasikalbėji
Knygų jau turima apie 500. Naudo me apie atotampą tarp Amerikos ir
jasi laisvai visi lietuviai.
Sovietų Sąjungos. Dr. Mažeika šiuo
Parapijos salėje rugsėjo 30 d. įvy metu specializuojasi akių gydyme
ko metinis lituanistinės mokyklos Buffalo klinikose ir energingai reiš
mokytojų ir tėvų susirinkimas. Ve kiasi Buffalo lietuvių klubo veikloje.
dėjas padarė pranešimą iš mokytojų Jis yra užmezgęs ryšius su keliomis
suvažiavimo “Dainavoje”, paminėda Buffalo televizijos ir radijo stotimis.
mas, kad Londono mokyklos mokyto Profesorius Slavėnas dėsto istoriją
jai suvažiavime dalyvavo visi, net ir Buffalo State University College. Jis
tėvų komiteto pirmininkas. Disku yra skaitęs paskaitas Toronto lietu
tuotas apylinkės valdybos prašymas, viams akademikams, dalyvavęs balįteiktas Londono švietimo valdybai, tietiškų studijų savaitėje Toronte,
pripažinti Londono lietuvių šeštadie šį rudenį skaitė paskaitą Santarosninės mokyklos darbą lygiu su dės Šviesos jubilėjiniam suvažiavime.
tomais dalykais kanadiečių mokyk Abu daktarai jau nepirmą kartą pa
lose ir gimnazijose, duoti atitinka sirodė Buffalo televizijos programo
mus užskaitymus gimnazijose. A. je. Tai gražus įrodymas Buffalo lie
Pocius, paprašytas Bendruomenės tuvių klubo veiklos. M.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, spalio 27, visi
vykstame į Šalpos Fondo didelį ba
lių Jaunimo Centre. Programoje:
abiturientų pristatymas, tautinių šo
kių grupė “Gyvataras”, vad. G.
Breichmanienės, Aušros Vartų pa
rapijos choras, vad. muziko A. Paulionio, ir šokiams gros visų labai
mėgstamas orkestras, vad. J. Vai
čiaus. Rengėjai kviečia visus gausiai
dalyvauti šiame Šalpos Fondo meti
niame baliuje. Savo atsilankymu paremsite savo šalpos darbą. Progra
mos pradžia 7.30 v. v.
MERGAIČIŲ CHORO “Aida s”
tėvų susirinkimas įvyks spalio 28,
sekmadienį, 4 v. p. p., parapijos sa
lėje. Susirinkime bus aptarti įvairūs
choro reikalai. Komitetas kviečia tė
velius dalyvauti ir visais choro klau
simais pasisakyti. — “Aidas” yra
pakviestas dainuoti lapkričio 24 d.
Hamiltone kariuomenės šventės mi
nėjime, o gruodžio 8 d. vyks į Sudburį. J. P.
KUN. M. TAMOŠIŪNAS iš Kolum
bijos lankėsi Hamiltone. Ta proga
buvo susitikęs su G. Breichmaniene
ir pakvietė “Gyvatarą” dar šią žiemą
aplankyti Kolumbiją. Apsvarstę vi
sas galimybes, gyvatariečiai nutarė
šiuo pakvietimu pasinaudoti ir ruo
šiasi vasario mėnesį universiteto
atostogų metu vykti Kolumbijon.
Koncertai numatomi Bagotoj, Medelline ir Tumaco. Gauta Kanados val
džios parama per min. S. Haidasz šiai
išvykai pasinaudoti negalima, nes ji
gauta specialiam planui ir tik ten
turi būti sunaudota. Tad dabar, nors
ir per trumpą laiką, bus bandoma su
telkti bent dalį lėšų kelionės išlai
doms padengti. Spalio 3 d. buvo su
šauktas šokėjų tėvų susirinkimas,
kuriame visi buvo painformuoti apie
išvyką. Išrinktas pagalbinis komite
tas. Gruodžio 1 d. numatoma suruoš
ti pasilinksminimą Jaunimo Centre.
Mons. J. Tadarauskas maloniai sutiko
duoti salę ir paremti šokėjų pastan
gas telkiant lėšas. Hamiltono visuo
menė prašoma tą vakarą atsilankyti
į šokius ir tuo paremti mūsų išvyką
į Kolumbiją. D.
APYLINKES VALDYBOS pirm.
L. Skripkutė dalyvavo daugiakultūrėje konferencijoje Otavoje.
AV PARAPIJOS CHORAS pradė
jo šiemet savo veiklos 15-tus metus.
Ta sukaktis bus atžymėta vasario 9
d. banketu Jaunimo Centro salėje ir
gegužės 11 d. jubilėjiniu koncertu,
talkinant Ročesterio Liet. Bendruo
menės chorui. Išrinkta nauja choro
valdyba — pirm. K. Mileris, seniū
nais: Aid. Matulienė — altų, St. Jan
kauskienė — sopranų, A. Lukas —
tenorų ir G. Jasevičius — bosų. Spa
lio 27 d. choras dainuos šalpos Fon
do vakare.
VIKTORIJA IR ALBINAS MA
ŽEIKOS, buvę hamiltoniečiai, bet
paskutiniais metais gyvenę prie Del
hi, kur turėjo tabako ūkį, pardavė
viską ir išsikėlė gyventi į Floridą,
kur nusipirko motelių verslą.
BRONIUS MILAŠIUS, pensinin
kas, bet aktyvus daugelio liet, orga
nizacijų narys, po sėkmingos opera
cijos grįžo iš ligoninės į namus ir
jau baigia sveikti ir stiprėti.
JULIJOS IR LEONO KOPERSKIŲ namuose šeštadienį buvo at
švęstos šaunios įkurtuvės, kuriose
dalyvavo nemažas būrelis jų bičiu
lių. J. L. Koperskiai nusipirko Sto
ney Creek naują ir patogų savo pen
kių asmenų šeimai namą ir jau ku
ris laikas yra išsikėlę iš Hamiltono.
BRONĖ IR JUOZAS STANIAI
yra išvykę 3 savaitėm į Floridą. St.
Milerienė su dukra sugrįžo iš atosto
gų Meksikoje.
LIETUVOJE LANKĖSI tvirtina,
kad į ten privačiai siunčiamų laiškų
nereikia adresuoti rašomąja mašinė
le. Ten mašinėle adresuotą laišką
įtaria jau nebesant privačiu susiraši
nėjimu. Tokių laiškų gavimas kaž
kodėl ilgiau užtrunka. Atrodo, kad
jie eina per kokį nors patikrinimą.
AV PARAPIJOS BAŽNYČIOJE da
bar, kaip ir anais laikais Lietuvoje,
spalio mėnesio vakarais yra kalba
mas Rožinis. Kai ateina gegužis, čia
turime gegužines pamaldas. Nedaug
bėra lietuvių parapijų, kur būtų pa
vykę dar ligi šiol išlaikyti tas gražias
mūsų religines tradicijas.
DR. A. GAILIUS, labai paslaugus
lietuviams gydytojas, staigios ligos
ilgesniam laikui buvo paguldytas į
ligoninę. Malonu, kad ligonis sveiks
ta ir žada neužilgo grįžti prie savo
praktikos. K. M.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building,
suite 614,

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

hamijtono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v.
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.

Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $4.600.000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)......... 6%
šėrus ir sutaupąs
7%
term. dep. 1 m.
8%
3 metų .................... 8 Vi %
ir 5 metų ......................... 9%

DUODAME:
asmenines paskolas iš 1 1 %
nekilnojamo turto iš 9’/z %

Mėsos ir pirtkūs dešros gaminiai

Skanėstai
kiekvieno skoniui

Hamiltono mergaičių choras “Aidas” atliko meninę programą jaunimo va
kare Toronte, kuris buvo surengtas Lietuvių Namuose Kanados Lietuvių
Dienos išvakarėse. Nuotraukoje dalis aidiečių su savo dirigentu ir solis
tu V. Verikaičiu
Nuotr. S. Dabkaus

@ LIETUVIAI PASAULYJE

.

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

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

IŽDO IR VALSTYBĖS DEPARTA
MENTUOSE Vašingtone lankėsi J.
A.V. LB krašto valdybos delegacija
— visuomeninių reikalų tarybos na
riai Algimantas Gečys, Aušra Mačiulaitytė-Zerr ir Algimantas Gureckas.
Iždo departamente juos priėmė sekr.
G. P. Schultzo asistento pavaduoto
jas II. L. Worthington, kuriam buvo
pateiktas memorandumas, atkrei
piantis dėmesį į augštą sovietinį
muitą dovanų siuntiniams, leidimą
turistams lankytis tik Vilniaus mies
te ir tokios viešnagės sutrumpinimą
nuo 10 iki 5 dienų. Delegacijos na
riai prašė imtis priemonių, kad So
vietų Sąjungon vykstanti amerikie
čių prekybos delegacija išsikovotų
muito sumažinimą dovanų siunti
niams ir turistams taikomų suvaržy
mų atšaukimą. Valstybės departa
mente delegacija susitiko su Bal
tijos valstybių skyriaus viršininku E.
Ilurwitzu ir abipusių politinių san
tykių skyriaus viršininku E. J. Deyessu. Pokalbiuose buvo paliestos San
Francisco orkestro gastrolės Vilniu
je, JAV valstybės departamento
1973 m. pradžioje išleistas diploma
tinių atstovybių žemėlapis. Jo sąraše
buvo suminėtos visos valstybės, su
kuriomis JAV vyriausybė turi dip
lomatinius ryšius, bet jame trūko
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. E. Hur
witz užtikrino dedegacijos narius,
kad ši klaida jau yra atitaisyta ruo
šiamoje naujoje žemėlapio laidoje
— jo sąraše bus ir Baltijos valstybės.
Su W. J. Deyessu buvo kalbėtasi
apie muito sumažinimą siuntiniams,
išskirtų šeimų sujungimą, lengvatų
išsiderėjimą okupuoton Lietuvon
vykstantiems turistams.
LIETUVOS GARBĖS KONSULĖS
J. DAUŽVARDIENĖS laišką apie
JAV sutarčių su Sovietų Sąjunga pa
vojingumą paskelbė “Chicago Tribu
ne” dienraštis. Autorė primena ame
rikiečiams, kad Maskva nesilaiko jo
kių sutarčių ir netgi yra suėmusi
tuos asmenis, kurie tokias sutartis
buvo pasirašę. Šiuos faktus patvirti
na kaikurių baltiečių skaudus liki
mas.
JURGIS GLIAUDYS, kariuome
nės daliniuose ėjęs advokato ir tei
sėjo pareigas, pasitraukė iš kariuo
menės ir atidarė savo įstaigą Los
Angeles mieste. Teisės mokslus bai
gęs daktaro laipsniu, jis dabar ver
sis advokato ir teisės patarėjo prak
tika. Adv. Jurgis Gliaudys, rašyto
jo Jurgio (Gllaudos) ir Marijos
Giiaudžių sūnus, gerai moka lietuvių
kalbą ir yra pasiruošęs patarnauti
lietuviams. Jo įstaigos adresas: 3424
West 8th St., Los Angeles, Cal90005. Tel. 328-1489,,,
MARIJA IR RAIMUNDAS MOCKAI Nashua, N. II., laimėjo šio mies
to teniso pirmenybes. “Nashua Tele
graph” laikraštis aprašė jų laimėji
mą, iliustruotą dovanų įteikimo nuo
traukomis. Raimundas teniso čem
pionu tapo antrą kartą, Marija —
pirmą.
AKTORIUS HENRIKAS KAČINS
KAS, dirbęs “Amerikos Balse” Va
šingtone, išėjo pensijon ir persikėlė
Niujorkan. Išleistuves jam surengė
“Amerikos Balso” bendradarbiai ir
Vašingtono lietuvių kolonija.
KUN. FAB. KIREILIS, ilgesnį lai
ką dirbęs amerikiečių parapijose, da
bar yra perkeltas į Nekalto Prasidė
jimo parapiją Čikagoje: 2745 West
44 Street, Chicago, Ill. 60632.
KUN. PR. JOKŪBAITIS, daug me
tų buvęs klebonu meksikiečių para
pijose, EI Paso vyskupijoje, dabar iš
ėjo į pensiją ir apsigyveno Čikago
je pas savo brolį: 4525 So. Rockwell
Ave, Chicago, 60632.

Kolumbija
TAUTOS ŠVENTE Bagotos lietu
viai paminėjo rugsėjo 23 d. KLB apy
linkės narių visuotiniame susirinki
me Juozo Kalėdos paskaita. Iš valdy
bos metinio pranešimo paaiškėjo,
kad, pirmininkui pasitraukus, jo pa
reigas ėjo vicepirm. Algirdas Radžiū
nas. KLB Bogotos apylinkės valdyba
surengė 1973 m. sutikimą, Vasario
16 minėjimą, jaunimo iškylą į gam
tą, Kalėdų eglutę, suorganivavo tau
tinių šokių grupę, prof. dr. Juozo
Zarankos vadovaujamus lietuvių kal
bos kursus, premijų fondą konkursi
niam straipsniui apie Lietuvą, pra
dėjo leisti informacinį biuletenį, vė
liau pavadintą “Krivūle”. Spalio
mėnesį pradėtas ciklas paskaitų apie
Lietuvos istoriją, geografiją, meną ir
literatūrą. KLB Bagotos apylinkės
naujojon valdybon šiame susirinki
me buvo išrinkti: pirm. dr. Juozas
Zaranka, vicepirm. Kazimiera Kalėdienė, ižd. Aleksas Šviedrys, sekr.
Pranas Grigaliūnas ir narys Albinas
Klemas.
KOLUMBIJOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ KOMITETAS Medelline lietu
vių kolonijos įsikūrimo sidabrinės
sukakties minėjimą rengia š. m.
gruodžio 7—8 d. d. Jame sutiko da
lyvauti vysk. V. Brizgys, svečias iš
JAV.

Brazilija
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNI
MO SĄJUNGOS pirm. kun. A. Saulaitis, SJ, grįžo į Sao Paulo. Čikagoje
turėtame pasitarime su PLB valdy
bos pirm. B. Nainiu ir vicepirm. R.
Kasparu jis pareiškė, kad Brazilijoje
yra apie 70.000 lietuvių, kurie pajėgs
surengti pasaulio lietuvių jaunimo
III kongresą Sao Paulo mieste.
Kongresui reikės apie 820.000, kurių

pusę sutelks patys Brazilijos lietu
viai, o antrą pusę teks parūpinti PLB
valdybai. Kongreso rengimu sutarti
nai rūpinsis PLB ir PLJ Sąjungos
valdybos. Kongreso reikalams reikės
dviejų komitetų: vieno — Brazilijo
je ir antro — JAV-Kanadoje. Jauni
mo atvežimu į kongresą iš š. Ameri
kos, Europos ir Australijos turėtų
pasirūpinti PLB valdyba. Kun. A.
Saulaičio, SJ, teigimu, Brazilijos, Ar
gentinos ir Urugvajaus lietuvių veik
lai labai reikia jaunimo vadovų. Vie
tinis jaunimas norėtų įsijungti į lie
tuviško darbo barus, bet jam trūksta
patyrimo, žinių ir pakankamo lietu
vių kalbos mokėjimo. PLB valdyba
atliktų sveikintiną žygį, atsiųsdama į
minėtuosius kraštus metams ar pus
mečiui keletą jaunimo vadovų. Bra
zilijos, Urugvajaus ir Argentinos
lietuviai taipgi labai lauktų ir mie
lai priimtų gastrolių atvykstančias
grupes.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGA
NIZACIJŲ ir Spaudos Tarybos
(ALOST) susirinkime rugsėjo 20 d.
Buenos Aires pranešimą apie PLB
IV seimą Vašingtone padarė iš jo su
grįžę Argentinos atstovai A. Mičiūdas ir Z. Juknevičius. Jie džiaugėsi,
kad naujoji PLB valdyba pažadėjo
atsiųsti į P. Ameriką meninių viene
tų. Pirmiausia žada atvykti R. Babic
ko vadovaujamas Klevelando vyrų
oktetas ir muz. D. Lapinsko vadovau
jama muzikinės komedijos grupė.
ALOST susirinkimas nutarė pasiųsti
oficialų kvietimą. Lanus miesto kapi
nėse tikimasi gauti lietuvišką skyrių,
nes tokie skyriai institucijoms ir net
ateivių organizacijoms yra numaty
ti miesto valdybos plane. Lanus
miesto valdyba dėl politinių aplinky
bių turėjo grąžinti senąjį pavadini
mą Lituania gatvei, bet lietuviams
pažadėjo duoti kitą gatvę. Šiuo rei
kalu rūpinasi ALOST pirm. A. Mičiūdas.
GINTARAS A. DAMBRAVA, JAV
ambasados pareigūno dr. Vytauto ir
Aldonos Dambravų vyr. sūnus, dėsto
anglų kalbą ir literatūrą Buenos Ai
res Linkolno vardo amerikiečių gim
nazijoje ir vadovauja dramos klubui.
Jis taipgi yra išrinktas profesoriųstudentų tarybos pirmininku. Atosto
gų metu G. A. Dainbrava lankėsi V.
Vokietijoje, Austrijoje, Čekoslova
kijoje, Lenkijoje ir okupuotoje Lie
tuvoje. Vilniuje viešėjo penkias die
nas ir pusdieniui buvo nuvykęs į
Kauną. “Laike” skelbiama, kad jau
najam Gintarui didelį įspūdį padarė
abu šie Lietuvos miestai, jos gamta,
istoriniai paminklai, lietuvių ištiki
mybė tautinėms tradicijoms bei sa
vajai kultūrai, susitikimas Vilniuje
su močiute, dėdėmis ir teta.

Australija
ŠIAURĖS QUEENSLANDO LIE
TUVIUS rugsėjo pabaigoje lankė
Brisbanės lietuvių kapelionas kun.
dr. P. Bačinskas ir Sydnėjaus lietu
vių kapelionas kun. P. Butkus. Inghame, Calrnse, Yungaburroje, Innisfaile ir Tuliyje jiedu rado apie 30
lietuviškų šeimų ir viengungių tau
tiečių. Jų namuose ir vietinėse šven
tovėse jie atnašavo Mišias lietuvių
kalba.
ADELAIDĖS NAUJAJAME FES
TIVALINIAME TEATRE surengto
je “Hands across the world” progra
moje lietuviams atstovavo Zitos
Bielskytės vadovaujama “Žilvino”
tautinių šokių grupė ir Rasos Kubiliūtės diriguojamas choras “Litua
nia”. Festivalio metu priesalyje bu
vo surengta etninių grupių parodė
lė, kurioje ypatingai didelio dėme
sio susilaukė lietuviškasis audinių,
juostų, medžio drožinių ir gintaro
dirbinių skyrius. Juo rūpinosi ALB
Adelaidės apylinkės valdyba, o patį
skyrių įrengė D. Mikužienė ir E.
Varnienė.

Šveicarija
ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS pirm. dr. P. Radvila at
šventė amžiaus septyniasdešimtmetį.
Sukaktuvininkas yra veterinarijos
gydytojas, nepriklausomoje Lietuvo
je bendradarbiavęs spaudoje, o Švei
carijoje ilgus metus dirbęs serumų
institute. Dr. P. Radvilos vadovauja
ma Šveicarijos LB valdyba pasiuntė
memorandumą Šveicarijos užsienio
reikalų ministeriui P. Graberiui, kai
Ženevoje rinkosi atstovai Europos
saugumo konferencijos posėdžiui.
Šveicarijos žinių agentūra paskelbė
to memorandumo pagrindinius punk
tus, primenančius Lietuvos bei kitų
Baltijos respublikų sovietinę okupa
ciją, ir prašymą nepripažinti minėtų
kraštų priverstinio įjungimo į Sovie
tų Sąjungą, nes toks žingsnis parody
tų laisvosios Europos solidarumą su
nelaisvėje kenčiančiomis tautomis.
/Igentūros pateiktas memorandumo
ištraukas paskelbė beveik visi Švei
carijos laikraščiai, atkreipdami sa
vo skaitytojų dėmesį į Sovietų Sąjun
gos dviveidiškumą.

Vokietija
PASAULIO LIETUVIŲ KATALI
KŲ FEDERACIJOS V. Europos cent
ro valdybos pirmininku išrinktas
prcl. dr. Petras Celiešius, reikalų ve
dėju — kun. Alfonsas Bernatonis,
sekretorium — Jurgis Barasas. PLK
Federacijos centro valdyba Čikagoje
paprašė naująjį V. Europos pirm,
prel. dr. P. Celiešių ir jo valdybą
suorganizuoti šiemetinės lietuvio vi
suomenininko premijos paskyrimą
Europoje.
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Dail. Anastazijos Tamošaitienės kilimas “Diena”, šį ir kitus jos kūri
nius pamatysime parodoje lapkričio 10—18 dienomis Toronto Prisikė
limo Parodų salėje

A. TAMOŠAITIENĖS DAILĖS PARODA
Pasitinkame dar vieną meno
parodą Toronte, šį kartą dail.
A. Tamošaitienės. Menininkė,
kaip liaudies meno puoselėtoja
ir audėja, žinoma visai lietuviš
kai vihuomenei. Kaip moderni
menininkė gausiose parodose
laimėjo žiūrovų pripažinimą ir
gilias simpatijas meno mylėtojų
eilėse.
Apie techniškąsias jos tapy
bos ir audimo paslaptis po paro
dos tars žodį menininkai ir kri
tikai. Mums, eiliniams mirtin
giesiems, nelabai aišku ar lini
jos preciziškai suvestos į vien
tisą sintezę. Taip pat nesiimsim
nagrinėt, kokias nuotaikas me
nininkė bando išreikšti. Mes tik
atsistoję prieš jos paveikslus pajusim tą nuostabią spalvų eks
ploziją, gyvastingumą, tą mis
tiškumą kažkur giliai slypinčio
se moterų figūrose. Mes neatsi
stebėsime ir neatsidžiaugsime
jos kilimų ne tik meniškumu,
bet ir jos nepaprastu darbštu
mu, ta meile kūriniui.
A. Tamošaitienės paveiksluo
se spalvos liejasi kontrastais,
abstrakcijom su atitinkamais
pavadinimais, kaip “Žvitrūs po
sūkiai”, “Sąspalvių sankryžos” ir
pan., bet kažkaip nedirbtinai,
subtiliai kalba į žiūrovą. Kiek
vienam tas linijų ir spalvų žais
mas reikš ką kitą, bet būtinai
ką nors reikš, būtinai sukels
vienokias ar kitokias nuotaikas.
Vieni matys jos darbuose žemės
meilę, liaudies meno įtaką, kiti
asmeninį pasipriešinimą archi
tektūrinėm abstrakcijom, treti
žavėsis tautiniais motyvais kili

muose, bet visi ras jos kūrybo
je ką nors sau mielo, artimo.
Anastazija Tamošaitienė mo
kėsi dailės mokykloje Kaune.
Gavusi švedų stipendiją, studi
javo kilimų dailę Švedijoje ir
mokėsi dailės Austrijoje. Dirbo
Žemės Ūkio Rūmuose audinių
instruktore, buvo Vilniaus “Mari
ginių” vedėja, dėstė Kauno Tai
komosios Dailės ir Freiburgo
Dailės Institutuose. Kanadoje
(Montrealyje) 1948 m. įsteigė
dailės studiją, kurią vėliau per
kėlė į Kingstoną. “Department
of Education” kviečiama, vasa
romis dėsto kilimų dailę kana
dietėms. A. Tamošaitienė yra
surengusi savo individualinių
parodų įvairiose galerijose, muzėjuose ir universitetuose. Jos
darbų yra įsigiję: Vatikano muzėjus Romoje, Alkos muzėjus,
pranciškonų vienuolynas, Windsoro universitetas ir daugelis
privačių asmenų. Ji yra parašiu
si keturias knygas audinių dailės
ir technikos klausimais. Taip pat
yra bendradarbė Lietuvių Enci
klopedijos ir įvairių laikraščių
bei žurnalų.
Dail. A.’ Tamošaitienė paro
dos Toronte proga sutiko vienos
savaitės kursuose pademons
truoti Toronto skautėms kilimųgobelenų audimo pradmenis.
Šios dailininkės paroda lap
kričio — 10—18 d. Toronto Pri
sikėlimo Parodų salėje (1011
College St.). Atidarymas — lap
kričio 10, šeštadienį, 4 v. p. p.
Parodą globoja skautininkių Ra
movė, talkinama Birutės drau
govės. B. Mažeikienė

DVIEJŲ MOTERŲ DAILĖS PARODA
Dailininkės A. Labokienė ir M. Stankūnienė Toronte
DAIL. DAGYS
Spalio 13—14 d. d. Prisikėli
mo par. parodų salėje šios abi
dailininkės turėjo pirmąją savo
darbų parodą Toronte. A. Labo
kienė' ant savo darbų pasirašo
A. Valis, o kataloge — Labokie
nė. Tai sudaro bereikalingą ne
patogumą! Reikia laikytis vie
nos pavardės.
Šios dailininkės į Torontą bu
vo pakviestos KLK Moterų
Draugijos Prisikėlimo skyriaus.
Praktiniai parodos rūpesčiai te
ko N. Kulpavičienei ir L. Mu
rauskienei. Kad parodos ekspo
natų išdėstymas būtų kiek įma
noma geresnis, talkon atėjo ar
chitektas dr. Kulpa-Kulpavičius.
Darbai buvo įvairūs ne tik
forma, bet ir spalva: vieni bal
ta-juoda grafika, kiti daugiaspal
vė tapyba. Todėl netiko nei rit
minio, nei simetrinio išdėstymo
būdas, ir teko pasirinkti pu
siausvyros, t. y. sunkiausios
kompozicijos dėsnius. Vengiant
vienos nuobodžios linijos, pasta
roji buvo laužoma — vienur pa
veikslai buvo kabinami augščiau, kitur žemiau. Manau, pub
lika jautė tą jų malonų banga
vimą.
Abi dailininkės turėjo dau
giausia grafikos darbų. Jie sky
rėsi tuo, kad M. Stankūnienės
kūriniai buvo vienspalvės (bal
ta-juoda) linoleumo raižiniu kom
pozicijos, o A. Labokienės —
spalvotos, daugiausia atspaustos
nuo metalo plokščių kompozici
jos.
Dail. M. Stankūnienė savo
darbuose laikosi arčiau realio

jo pasaulio. Jos raižinių ciklas
“Mėnesiai” pilni gyvų prisimi
nimų iš Lietuvos. Juose juda,
kruta daug žmonių bei gyvulių
figūrų, kurios pavaizduotos ga
na primityviai. Šis sąmoningas
atsisakymas akademinio pieši
nio davė autorei daug laisvės iš
reikšti juos energingai ir gyvai
su atitinkamu judesiu. Iš po jos
temperamentingai vedžiojamų
kaltų tie vaizdai plaukte plau
kia, lyg pasakos. Gana dideli M.
Stankūnienės tapybos paveiks
lai iš karto atrodo lyg būtų tik
dekoratyviniai abstraktai, bet
įsižiūrėjęs į juos surandi bežiū
rinčias žmogaus akis, jo veido
dalį ar net visą figūrą, judančią
erdvėje. Gaila, ji neatvežė sa
vo mozaikų, kurias kartais ji
daro plokštumoje išdėstydama
mažus gabaliukus stiklo, sulau
žiusi juos j atitinkamas formas.
Dail. A. Valis-Labokienė ne
sileidžia į šio pasaulio gyvūnų
vaizdavimą. Ji žaidžia linijomis,
švelniais spalvų tonais ir pasižy
mi svaria technika savo kompo
zicijose. Jos pasaulis, kaip ir
daugumos šių dienų dailininkų,
yra plėmų dekoravimas. Juose
jaučiami geros mokyklos pagrin
dai ir atsargus, rūpestingas dar
bas. Beje, jos darbai buvo labai
vykusiai įrėminti.
Atrodo, ne tik rengėjos šios
parodos dailininkes maloniai
priėmė, bet ir publika jų kūry
ba domėjosi. Manau, ir pačios
dailininkės pas mus pajuto mo
ralinį ir materialinį pasitenki
nimą.

Musų praeities vardai ir veidai^
Nauja kunigo Stasio Ylos dovana skaitytojams
jų duomenų, pastatančių A.
Šios vasaros pabaigoje lietu
K. V. M. CUKURAS
Smetoną tikintiesiems simpatin
vius skaitytojus pasiekė gana
Antrasis skyrelis skirtas vys goje šviesoje (Jakšto atveju —
stambi ir labai Įdomi knyga
Vardai ir veidai mūsų kultūros kupui Motiejui Valančiui. Jam, paskutinysis puslapis—223), ne
istorijoje. Josios autorius kun. tiesa, autorius teduoda 12 pus abejojame. Dėlto ir laukėm šia
Stasys Yla yra plačiajai lietuvių lapių, bet stambiais bruožais nu me skyriuje ryškesnių jo žodi
visuomenei gerai pažįstamas piešia šios didžios, daugumos nio teptuko bruožų, parodančių
žmogus: rašytojas, kultūrinin manymu didžiausios, 19 š. lietu šių didžiųjų kultūrininkų vei
kas, jaunimo auklėtojas, semina vių kultūrinės asmenybės — lie dus.
'!•
rijos profesorius, lietuviškųjų tuvio ir žemaičio profilį. Origi
Ketvirtajame skyriuje trys
jaunimo organizacijų dvasios va nalumo šiame skyrelyje nesutin
das, stovyklose, suvažiavimuose kame, nes, matyt, autorius pasi pavardės — Jonas Mačiulis-Mai
nuolat sutinkamas — tikras spi tenkino tik iškėlęs Valančiaus ronis, Jurgis Matulaitis, Juozas
ritus movens. Daugelis yra skai vardą, prileisdamas, kad daugu Skvireckas. Autorius juos pava
tę jo daugiau kaip tuziną išleis mas iš vadovėlių ir kitų šaltinių dino “tautos dvasintojais”. Apie
tų stambesnių veikalų: “Šiaurio jau turi pakankamą šio didžio juos, rodos, periodinėje spau
doje buvo paskelbti Ylos straips
ji ir pilnutinė katalikybė”, žemaičių vyskupo vaizdą.
dviem laidom išleistieji jo kaVisai kitas vaizdas atsiveria, niai, kurie, atitinkamai apdoroti,
ceto išgyvenimų atsiminimai kai pradedam skaityti trečiąjį gražiai tapo įjungti šion knygon.
(prieš metus pasirodę ir angliš skyrelį apie vysk. Antaną Bara Autorius pažino visus asmeniš
kai), “Komunizmas Lietuvoje”, nauską. Jis pavadintas tautos kai, bet nepasidavė pagundai
“Laisvės problema”, “Šiluvos dainium ir tarmių tyrinėtoju. pereiti į memuarų stilių, taip
istorija” ir kitos. Kultūros žur Jau pačiu pirmuoju sakiniu mū būdingą ir klasiškai išvystytą
nale “Aiduose” ir periodikoje sų autorius pradeda piešti kan. Mykolo Vaitkaus. Visi trys
Stasio Ylos vardas surištas su “Anykščių šilelio” autoriaus pateikiami taip pat daugiau
eile rimtų, sklandžia kalba para veidą. Matyt, Stasys Yla, že- “portretiškai” dvasinės veiklos
šytų straipsnių, aktualiai kede maitkiemietis-ukmergiškis, jau kontekste. Yra kelios asmeninės
nančių religinio-kultūrinio gy tė bendrą augštaitišką pulsą, užuominos, autoriaus bandymas
venimo problemas.
plakusį šio didžiojo anykštėno bent bruožu kitu parodyti Mai
“Vardai ir veidai” yra dide asmenyje. Skyrelis bene pats il ronį — rektorių, žmogų, Skvi
lis, 346 puslapius apimąs vei giausias, skirtas vienam iš jo recką — melancholiką, nutolu
kalas, gal pirmas tokios apim “veidų” — 56 puslapiai. Labai sį nuo žmonių. Bet tai nevisiš
ties ir tematikos šių laikų lie įdomus, tiesiog beletristiniu sti kai pakanka gyvo veido iškė
tuvių raštijoje. Autorius jame lium parašytas. Labai daug nau limui. Vardai, žymūs vardai, gi
leidžiasi Į lietuvių kultūros is jos medžiagos čia sukaupta, pa liai tautos dvasinėje sąmonėje
torijos praeitį ir daro labai įdo sinaudojant jau po antrojo pa įrašyti yra tie trys žymūs “dvamų šios istorijos pjūvį, siekian saulinio karo Lietuvoje paskelb sintojai”, bet šio skyrelio temą
tį net patį mūsų raštijos prieš tais darbais bei dokumentais. — “dvasintojai” ant savo pečių
aušrį. Tai didelės drąsos ir iš Baranauskas — geniali asmeny neša beveik vienas arkiv. Jurgis
tvermės, plataus apsiskaitymo ir bė. Nelengva visus jo veido Matulaitis. Jam autorius duoda
gilaus susimąstymo reikalaująs bruožus suvesti, bet Stasiui Ylai daugiausia vietos knygoje ir pa
uždavinys. Kun. St. Yla šią ne pavyko. Su įsidegimu jis, atro naudoja šilčiausius dažus. Mes
paprastai gausią medžiagą su do, rašė apie šį poetą, kalbinin pamatome gyvą, labai genialią,
skirstė į keturis skyrius: 1. Raš ką, matematiką, mielą ir jautrų dinamišką asmenybę. Iš lengvai
tijos pirmūnai, 2. Liaudies kul augštaitį. Nevienam bus nauja plaukiančių sakinių iškyla šven
tūros kėlėjai, 3. Kultūros darbų ir labai įtikinančiai pateikta tumo atspalviais spinduliuojan
derintojai ir 4. Tautos dvasin- medžiaga, rehabilituojanti vysk. tis geras žmogus, visa siela lie
tojai.
Baranauską, kaikurių apšauktą tuviams atsidavęs ganytojas,
ir net vadovėliuose įrašytą kaip įkvėpęs ir paskatinęs jau šio
Pirmame skyriuje, nusitęsiu- “Aušros” priešą, nepatriotą ir šimtmečio pirmajame dešimt
siame per 72 puslapius, skaity t.t. Ir tikrai galima pilnai su mety lietuvių religinio gyveni
tojas randa šias pavardes: Mar tikti su šia autoriaus išvada: mo pavasarį. Maironį, deja, pa
tynas Mažvydas, Mikalojus “Valančiui mirus, (jis) liko švie matome tik pačiame jo gyveni
Daukša, Kristijonas Donelaitis. siausiu švyturiu tuometinėje mo saulėlydy ir tai daugiausia
Apie Mažvydą, tiesa, nedaug ką tautos buityje. Pradėjo naują tik skuboto, nors ir simpatiško,
naujo be jau daugumai gerai ži tarpsnį mūsų literatūros raido škico pavidale. Autorius, matyt,
nomų vadovėlių faktų rasime. je ir kalbotyroje. Paruošė Lie jautė šį nepakankamumą, todėl
Tačiau labai įdomus yra auto tuvai naują Jakšto-Maironio- pakartotinai mums sugestionuo
ja grįžti į Maironio kūrybą ir
riaus taikliai stambiais bruožais Jauniaus kartą” (109 p.).
patiems atbaigti jo veido ta
nutapytas 16 š. pradžios politi* * *
nis-kultūrinis-religinis fonas, į
Trečiajame skyriuje “Kultū pymą. Arkiv. metropolitas Juo
kuri jis įrašo Martyno Mažvy ros darbų derintojai” autorius zas Skvireckas, perskaičius
do vardą. Galimas daiktas, kad vieną skyrelį pašvenčia tik eilei gana trumpą šios knygos apy
profesijonalai istorikai ir pro vardų, daugiausia klierikų, braižą, kurioje iškeliamas jo
testantų atstovai pateiks įvairių busimųjų kunigų, liaudies kul svarbiausias įnašas į lietuvių re
klausimų, liečiančių kaikurias jo tūrintoj ų, susibūrusių Seinų ir liginę kultūrą — viso Sv. Rašto
pastabas bei interpretacijas, ta Kauno seminarijose. Nors nevi- vertimas, — taip ir lieka tik vie
čiau jau tai yra gera, kad ano siems gal bus įdomi anų sambū nas iš vardų. Dvasintoju jį
šimtmečio katalikų-protestantų rių veikla, bet Stasiui Ylai pa galėtume pavadinti tik netiesio
santykių ir lietuvių tautai įta vyksta ir juos sklandžiai įjungti gine prasme: tai buvo asmuo,
kų problema yra išjudinama ir į pasakojimo tėkmę, kuri nenu praskynęs taką į Apreiškimo šal
nurodomos galimybės tolimes trūkstamai vis ryškiau pavaiz tinius ir leidęs jiems prakalbė
niam dialogui.
duoja augantį lietuvių kultūrinį ti į giliai tikintį, religingą lie
Tą patį galėtume pasakyti ir bei politinį gyvenimą, žengiant tuvį jo gimtąja kalba.
Šiomis pastabomis nenorima
apie antrąjį skyrelį, kuriame per XX amžiaus slenkstį. Du ryš
kalbama apie Daukšą. Čia auto kūs veidai seka anų sambūrių eiti į išsamų Stasio Ylos veika
rius, gal kiek perdaug apologe veiklos apybraižą — tai Anta lo vertinimą bei kritiką, o tik
tiškai, iškelia kunigų vaidmenį nas Smetona ir Aleksandras jį pateikti visuomenei bei pasi
“beldžiantis į lietuvių” sąžinę, Dambrauskas-Jakštas. Šiuos du džiaugti. Spaudos darbas atlik
paberia visą eilę skaitytojui jau vardu autorius kažkaip nesisten tas pasigėrėtinai. Knygos vei
iš istorijos žinomų ir dar ne gia įkūnyti ir paversti “veidais”, das tikrai patrauklus — tai dail.
žinomų vardų. Tai yra, sakytu o tik pastabaus istoriko žvilgs Telesforo Valiaus meistriškai
me, lyg spalvinga mozaika, per niu sumaniai įrikiuoja ir pasta nupieštas aplankas, sugestyviai
kurią jis mus istorijos pako to priešaky, lyg portretus (jis kviečiąs imti knygą į rankas. Ir
pom veda į Donelaičio laikus.
mums sako: derintojus) gana tikrai, sykį paėmęs, skaitytojas
Jeigu apie Stasio Ylos prista komplikuotos lietuvių ideologi nenorės jos padėti nebaigęs,
tytuosius Mažvydą ir Daukšą ga nės diferenciacijos. Čia lyg ir nes lengvai plaukiąs pasakoji
lėtume pasakyti, kad jie prieš pasigendame bent kiek daugiau mas, gyvas ir vaizdus stilius jį
mūsų akis atsistoja pirmoje ei šiltesnių bruožų, ypač A. Sme vers pamiršti kasdieninius rū
lėje kaip vardai, tai Kristijono tonos atveju, kurie mums, ypač pestėlius ir leistis į kelionę po
Donelaičio atveju (užima visą nepažinusiems tų dviejų “derin lietuvių kultūros istorijos labi
trečiąjį skyrelį) autorius staiga tojų” asmeniškai, atskleistų rintus. '
atgyja, jo plunksna virpa kūry kiek ryškesnį žmogišką veidą.
Stasys Yla, VARDAI IR VEI
bine dinamika, ir mes pajuntam, Veikimas, nuolatiniai pasitari
DAI MŪSŲ KULTŪROS ISTO
kad prieš mus iškyla tikrai la mai, straipsniai, akcija ir reak
RIJOJE. Nuo Mažvydo iki Skvi
bai įdomus, originaliai nupieš cija — viskas kažkaip užgožia
recko. Išleido Lietuviškosios
tas “Metų” autoriaus veidas. žmogų ir pridengia jo veidą.
Knygos Klubas. Čikaga, 1973,
Kun. Stasys Yla jau ne nuo da Kad autorius gali šiltai apie
346 psl. Spausdino “Draugo”
bar domisi psichologija, studi žmogų kalbėti ir panaudoti nau
spaustuvė. Kaina $6.00.
juoja psichologinius tipus, tem
peramentus ir bando savo pa
skaitose tais studijų rezultatais ARCHITEKTŲ IR INŽINIERIŲ PLANAI
dalintis. Donelaitis jam —■ sang
viniko tipas. Šitoji įžvalga, ma
PLIAS centro valdyba, kuri
Juno Beach yra vienas iš ma
tyt, bus pavergusi autoriaus jau antri metai veikia Vašing lonesnių Floridos kurortų ne
vaizduotę, nes visas tolimesnis tone, D.C., po vasaros atostogų toli Miami Beach. Būtų gera
Tolminkiemio klebono Kristijo energingai pradėjo rudeninį se proga aplankyti ir garsųjį Flori
no asmens charakterizavimas ir zoną ir yra sumaniusi daug įvai dos Disneyland. Konferencija
kūrybos sklaida plaukia iš šios rių planų ateičiai. Net ir vasaros vyks Al. Pilipausko jaukiame
įžvalgos. Šis skyrelis yra vienas metu šis’tas nuveikta, nežiūrint motelyje, netoli paplūdimio.
pačių originaliausių ir Įdomiau kaitros ir visai natūralaus veik
Nors laiko, atrodo, dar daug,
sių šioje knygoje. Nenuostabu los sulėtėjimo. Centro valdyba bet jis greitai bėga. Nariai ska
tad, kad ir prof. J. Brazaitis, li prisidėjo prie dviejų regijoni- tinami pagalvoti apie šią kelio
teratūros kritikas ir redaktorius, nių suvažiavimų — Niujorke ir nę Floridon iš anksto. Smulkes
savo laiške autoriui pasidžiau Kanadoje, kur buvo aptartos nė informacija apie konferenci
gia nauju Donelaičio charakte veikimo formos ir pasidalinta ją bus perduodama per skyrių
rio kedenimu. Tik, man atrodo, patyrimu. Taip pat galutinai su valdybas.
derėjo šio laiško ištrauką dėti tvarkyti PLIAS ženkliuko reika
PLIAS centro valdybos
ne tuojau po teksto šio skyrelio lai. Sąjungos nariai netrukus ga
sekretorius
pabaigoje, o knygos pabaigoje, lės įsigyti architekto A. Arbo su
pastabose arba išnašoje.
projektuotą konkursą laimėjusį
* *
ženkliuką. Paskutiniu metu val
Č E S N A K A S -'
Antrajame skyriuje, pavadin dybos nariai P. Mažeika ir K,
tame “Liaudies kultūros kėlė Čampė aktyviai dalyvauja moks
geras vaistas
jai”, autorius pateikia tris vys lo simpoziumo ruošime.
Česnakas (garlic) yra natūralus krau
kupų pavardes: Juozas Arnulfas
Iš daugelio ateities planų vie
ją valantis vaistas — padeda Jam
Giedraitis, Motiejus Valančius, nas yra ypač minėtinas dėlto,
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
Antanas Baranauskas. Vysk. kad Sąjungos nariai, kurie pla
Giedraitis, “aukštaitis tapęs že nuoja atostogauti žiemos ar pa
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas
maičiu”, yra apsuptas visos eilės vasario metu, galėtų į tai atsi
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES"
jo draugų, bendradarbių ir že žvelgti. Tai PLIAS ruošiama
turi savyje reikalingos česnako alyvos,
maičių kultūrininkų vardų. Ma “Elektroninių skaičiavimo maši
kuri medicinoje jeu seniai vartojama.
žai ką mes apie jo veidą patiria nų (E.S.M.) pritaikymo inžineri
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
me, bet čia sužinome gana daug nėm problemom konferencija.”
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
faktų apie tragiškuosius įvykius Jinai įvyks balandžio 20-28 die
dami jo gydomąja bei stiprinamąja
18 š. pabaigoje, apie galutinį nomis Juno Beach, Florida. Bus
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas.
Lietuvos-Lenkijos valstybės pa įdomių paskaitų šia tema ir
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC
dalinimą ir pavergimą, apie ne trumpi programavimo kursai
PEARLES" dėžutę vaistinėje.
Jausies
pasisekusį 1831 m. sukilimą ir, tiems, kurie tuo domėtųsi. Taip
goriau, stipriau ir mažiau slogų tu
svarbiausia, apie žemaičių kul pat numatoma programa po
rėsi. Šios česnako kapsulė* neturi nei
tūrinio atgimimo sąjūdžio ge nioms ir, žinoma, baigiamasis
kvapo, nei skonio.
nezę.
vakaras.

fl KILW® VEIKLOJE
ZUZANA ARLAUSKAITĖ - MIKSENĖ, aktorė ir režisorė, mirė spa

lio 2 d. Detroite, sulaukusi 84 metų
amžiaus. Velionė pirmą kartą scenon
yra įžengusi 1907 m. Rygoje su lie
tuvišku vaidinimu “Audra giedroje”.
Lietuvos nepriklausomo gyvenimo
pradžioje ji buvo pakviesta iš Pet
rapilio į Vilniuje organizuojamą
dramos teatrą, bet teko persikelti į
Kauną, kai Vilnių užėmė lenkai.
Kauno dramos teatre velionė dirbo
iki 1931 m., rūpinosi šaulių vaidini
mais ir koncertais. Pokariniais me
tais Vokietijoje organizavo vaidin
tojus ir plačiausiai pasireiškė 1949
m. atvykusi Detroitan, kur įsteigė
Detroito dramos mėgėjų sambūrį. Su
juo dirbo, kol leido jėgos, išvaryda
ma gilią darbo vagą, kurią liudija to
mėgėjų teatro sėkmingi spektakliai
ne tik Detroite, bet ir kituose JAV
bei Kanados miestuose. Velionė bu
vo apdovanota Vytauto Didžioje or
dinu už nuopelnus Lietuvos švieti
mui, Kauno valstybinio teatro gar
bės ženklu — už sceninę veiklą.
Detroito laidotuvių koplyčioje su ve
lione atsisveikino gausūs organiza
cijų atstovai. J laidotuves iš Pary
žiaus buvo atskridęs ir jos sūnus
dail. Žibuntas Mikšys. Jam ir jo se
seriai Nijolei buvo atiduota velionies
karstą dengusi Lietuvos trispalvė.
M. K. ČIURLIONIUI SKIRTĄ sek-'
inadienio popietę Klevelando Lietu
vių Namuose surengė vietinė skauti
ninkių draugovė. Plačią M. K. Čiur
lionio tapybos apžvalgą padarė dr.
Mindaugas Nasvytis, dėstantis meno
istoriją Klevelando valstijos univer
sitete. Doktoratą jis yra gavęs už iš
samų darbą apie M. K. Čiurlionio ta
pybą. Dr. M. Nasvytis taipgi supa
žindino popietės dalyvius ir su M.
K. Čiurlionio polinkiu į literatūrą,
o Dalia Orantaitė paskaitė du M. K.
Čiurlionio kūrinius. Klevelando vals
tijos universiteto fortepijono klasės
vedėjas Andrius Kuprevičius apibū
dino M. K. Čiurlionį kaip muzikinės
kūrybos genijų, pademonstruodamas
būdingus jo kūrybos fragmentus.
Jis taipgi atliko porą trumpų M. K.
Čiurlionio muzikos kūrinių.
KERAMIKOS DARBŲ IR AUDI
NIŲ parodą Čikagos M. K. Čiurlio

nio galerijoje surengė šešios daili
ninkės, sutelkusios 39 keramikos
darbus ir 30 audinių — gobelenų ir
kilimų. Keramikai atstovavo viešnios
iš Kanados — Gražina Balsienė ir
Valentina Balsienė, audinių menui
— Raminta Baukytė, Janina TallatKelpšaitė-Kinkienė, Nijolė Grudzinskaitė-Kentienė ir Janina MonkutėMarks.
SOL. DANUTĖS STANKAITYTĖS

koncertą Čikagos Jaunimo Centre su
rengė LB Gage Parko apylinkės val
dyba, vadovaujama pirm. I. Stončienės. Kadangi koncertas buvo įjung
tas į balių, kurio pelnas skiriamas
lituanistinėms mokykloms, sopranas
D. Stankaitytė pasirinko tokiai nuo
taikai tinkančią lengvesnio pobūdžio
programą — K. Kavecko “Na, tai
kas”, St. Gailevičiaus “Oi laukiau,
laukiau”, F. Šopeno “Rudenį”, J.
Gruodžio “Rūtą”, Rūtelės ariją iš K.
V. Banaičio “Jūratės ir Kastyčio”, G.
Puccini operų “Tosca” ir “Madame
Butterfly” dvi arijas. Solistei akom
panavo muz. Alvydas Vasaitis.
PROF. DR. FELIKSAS PALUBINS
KAS, dvejus metus praleidęs Euro

poje, grįžo į Los Angeles ir vėl
pradėjo dėstyti tarptautinės preky
bos kursą Kalifornijos Long Beach
universitete. Europon ji buvo pa
siuntusi JAV vyriausybė pagal Fulbrighto keitimosi profesoriais progra
mą. Pirmuosius metus jis skaitė pa
skaitas Austrijos tarptautinės preky
bos institute Linze, antruosius —
Helsinkio prekybos institute. Su pa
skaitomis jis taipgi lankėsi Suomijos
Turku ir Tempere miestuose, Jugo
slavijos Novosade ir Suboticoje, Grai
kijos sostinėje Atėnuose. Be to, da
lyvavo tarptautinės prekybos konfe
rencijoje Paryžiuje, skaitė paskaitas
Suomijos vyriausybės ir Jungtinių
Tautų prekybos komisijos Helsinky
je surengtame seminare Afrikos vals
tybininkams ir prekybininkams.
ELENOS JUCIŪTĖS ATSIMINI
MŲ KNYGĄ apie gyvenimą Sibiro

kalėjimuose išleis Niujorko Simo
Kudirkos šaulių kuopa. Knyga bus
didelio formato, iliustruota nuotrau
komis iš Sibiro lietuvių gyvenimo.
Jos kaina — $10. Iš anksto užsisa
kant — tik $8. Leidimo reikalus tvar
ko prie kuopos valdybos sudaryta
speciali komisija. Visais šio leidinio
reikalais prašoma kreiptis į komisi
jos ižd. K. Bačauską, 84-55 86 Avė.,
Woodhaven, N.Y. 11421, USA.
DAIL. ANTANAS VAIKŠNORAS,

ištiktas širdies smūgio, mirė rugsėjo
28 d. Klevelande. Velionis buvo gi
męs 1918 m. Du Bois, Pa., ir nuo
1921 m. su tėvais gyveno Klevelan
de. čia 1942 m. baigė Meno Akade
miją ir buvo pašauktas kariuomenėn.
Pokaryje dirbo pramoninės dailės
projektavimo agentūroje ir vėliau
nuosavoje įstaigoje iki pat mirties.
Klevelando Meno muzėjaus pavasari
nėse parodose buvo laimėjęs net 23
premijas. Rengė individualias savo
parodas ir dalyvavo grupinėse pa
rodose žymiose galerijose. Vienas jo
darbas puošia Ohio valstijos sostinės
Columbus parlamento rūmus. Nors
silpnai mokėjo lietuviškai, priklausė
Lietuvių Dailininkų Sąjungai, iš tė
vų buvo paveldėjęs didelę meilę nie
kad nematytai Lietuvai, didžiavosi
savo lietuviška kilme.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PAVEIKSLŲ GALERIJA pavers
toj Vilniaus katedroj naująjį kon
certų sezoną pradėjo vargonų virtuo
zas Leopoldas Digrys J. Juzeliūno
“Koncertu vargonams solo”, J. S.
Bacho “Antrąja sonata vargonams”.
Programą papildė E. Balsio kantata
“Saulę nešantis”, kurią atliko L. Dig
rys, Vilniaus operos sol. G. Kaukai
tė, Vilniaus televizijos ir radijo cho
ras, Vilniaus filharmonijos simfoni
nio orkestro mušamųjų grupė ir diri
gentas J. Aleksa. Po šio koncerto
vargonininkas L. Digrys išvyks gast
rolių į V. Europą. Vilniuje koncer
tuos du vargonininkai iš V. Vokieti
jos, vilniečiams jau girdėtas var
gonininkas J. Bucher iš Šveicarijos,
vargonininkai S. Džiuras ir V. Stambolcianas iš Sovietų Sąjungos.
KAUNO M. K. ČIURLIONIO dai
lės muzėjuje atidaryta latvių jauno
dail. Aldžio Kliavinio tapybos dar
bų paroda. Didžiausio lankytojų dė
mesio susilaukė jo portretai. Svečias
iš Liepojos šiai parodai yra sukūręs
ir lietuvių dailininkių L. Cieškaitės,
K. Zimblytės, G. Didelytės portretus.
Tuo pačiu metu Liepojuje buvo ati
daryta kauniečio dail. A. Martinaičio
tapybos darbų paroda.
KAUNO DRAMOS TEATRO nau
joji meno vadovė rež. Dalia Tamu
levičiūtė savo darbo pradžiai pasirin
ko amerikiečių dramaturgo Tennes
see Williams 1947 m. Pulitzerio pre
miją laimėjusią pjesę “Troškimų
tramvajus” (“A Streetcar Named
Desire”). Jaunosios kartos rež. G.
Padegimas ruošia muzikinės pjesės
“Karslonas vėl pokštauja” premjerą,
kurioje jaunųjų žiūrovų laukia susi
tikimas su rašytojo A. Lindgren vei
kalų populiariuoju herojumi. Lenin
gradietis rež. J. šifersas stato vokie
čių okupacijos metus vaizduojančią
I. Bukovčano pjesę “Kol užgiedos gai
dys”. Teatro aktorių eiles papildė
Vilniaus konservatorijos aktoriaus
meistriškumo katedros diplomantai
V. Kernagis ir V. Grigolis, Vilniaus
jaunimo teatro aktorė A. Kudlaitė
ir “Lėlės” teatro aktoriaus V. Vai
čekauskas. Iš teatro pasitraukė televizijon dirbti perėjęs rež. M. Kark
lelis. Direktorius Romualdas Tumpa pasigenda lietuvių dramaturgų
naujų veikalų. Vieną pjesę yra paža
dėjęs Juozas Grušas, pernai Kauno
ir Klaipėdos dramos teatrų repertua
rą papildęs “Barbora Radvilaite”.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MUOSE meninhj nuotraukų parodą

surengė Sofijos centrinės televizijos
fotoreporterių grupės vadovė Rumiania Bojadžijeva. Didžioji nuotrau
kų dalis, skirta 1965 m. Varnoje įvy
kusiam tarptautiniam baleto festiva
liui, lankytojus supažindina su ba
leto užkulisiais, šokėjų pasiruošimu
konkursui. Kitos nuotraukos atsklei
džia Bulgarijos gamtovaizdį ir žmo
nes.
LIETUVOS KINO STUDIJA Mask
vos centrinei televizijai kuria spal
votą trijų novelių filmą apie moks
leivių nuotykius. Scenarijaus auto
rius — maskvietis N. Nosovas, filmo
dailininkas — debiutantas A. šaka
lys, baigęs Maskvos kinematografi
jos institutą. Vieną novelę režisuoja
A. Kundelis, kitas dvi — debiutan
tai G. Lukšas ir S. Motiejūnas. Pir
masis yra ką tik baigęs filmų režisū
ros studiją, antrasis kino studijon
yra atėjęs iš Kauno dramos teat
ro. Be gausaus būrio moksleivių, fil
me vaidina aktoriai G. Balandytė, E.
Pleškytė ir S. Kosmauskas.
“SOVIETSKIJ PISATEL” LEI
DYKLA Maskvoj 100.000 egz. tiražu

išleido Alfonso Bieliausko romanų
rinktinę “Kauno romanas”. Felikso
Doktoro rusų kalbon išverstą rinkti
nę sudaro trys romanai — “Mes dar
susitiksim, Vilma”, “Rožės žydi rau
donai” ir “Kauno romanas”.
KAUNO MUZIKINIS TEATRAS

naująjį sezoną pradėjo F. Leserio
muzikinės komedijos “Kur Čarlis?”
premjera. Teatro repertuarą papil
dys vyr. rež. V. Mikštaitės jau ruo
šiama vengrų kompoz. Imte Kalmano operetė “Bajederė”, J. Strausso
“šikšnosparnis”, F. Flotowo opera
“Marta”, E. Griego baletas “Peer
Gynt”. Teatro baleto grupę sustip
rino J. Naujalio meno mokyklos cho
reografijos skyriaus pirmoji šokėjų
laida.
DR. V. IIUDECAS, čekų muzikolo
gas, atvyko Vilniun rinkti medžia
gos apie čekų kompoz. Z. Fibichą, gy
venusį ir dirbusį Vilniuje 1873 m.
Šia proga svečias lankėsi Lietuvių
Kompozitorių Sąjungoje, Vilniaus
filharmonijoje ir konservatorijoje,
susipažino su naujausiais lietuvių
kompozitorių kūriniais.
VILNIAUS FILHARMONIJOS SA
LĖJE J. Domarko diriguojamas sim

foninis orkestras pirmą kartą atliko
V. Montvilos naująją “Šventinę po
emą”. Koncerto programon taipgi
buvo įtraukti J. Juzeliūno “Afrikietiškieji eskizai”, T. Chrenikovo “Pir
moji simfonija” ir pianistės M. Gam
barian atliktas F. Liszto “Antrasis
koncertas fortepijonui”.
M. GLINKOS JAUNŲJŲ DAINI
NINKŲ VI konkurse, kuris šiemet

rengiamas Moldavijos sostinėje Kišiniove, lietuviams atstovauja Vil
niaus filharmonijos solistės V. šiškaitė, R. Maciūtė, operos sol. R. Dau
noras ir konservatorijos studentas A.
čiplys. Vertintojų komisijon yra
pakviestas dainavimo pedagogas Z.
Paulauskas.
v u--.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

Tel. 534-9286

1072 Bloor St. W.

NORSEMAN ST. — ISLINGTON, naujesnės statybos 3-jų miegamų vienaaugštis (bungalow). Pilnai įrengtas rūsys, alyva šildomas. Garažas
su privačiu įvažiavimu. Arti mokyklos ir susisiekimo. įmokėti apie
$15-20.000. Viena atvira skola išsimokėjimui.
QUEBEC AVE. — ANNETTE, mūrinis namas, 8 kambariai per du
augštus. Du atskiri butai su atskirais įėjimais, dvi prausyklos ir dvi
virtuvės. Namas reikalingas mažo remonto. Platus šoninis įvažiavimas,
vieta dviem garažam. Įmokėti tik $5.000. Galima tuoj užimti.
RUSIIOLME DR. — COLLEGE ST., patogiam nuomojimui mūrinis na
mas, 12 kambarių, penki pirmam augšte. Viskas įrengta atskirai: 3
prausyklos, 3 virtuvės, pilnai įrengtas rūsys. Atskiras įėjimas į pirmą
augštą. Įmokėti apie $6-8.000.
RUNNYMEDE — ANNETTE, gerame stovyje 6 kambariai per du
augštus, dvi prausyklos, garažas. Namas arti susisiekimo. Įmokėti $8.000.
RONCESVALLES — GRENADIER RD., komercinis pastatas, 13 butų
po 2 ir po 1 miegamuosius. Visą laiką išnuomotas, alyva —■ vandeniu
šildomas, 5 garažai. Metinės nuomos pajamos $22.000. Įmokėti apie
$25,000 — $30,000. Žema kaina.

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

LIETUVIO

SAVININKO

VAISTINĖ

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

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

PRISTATYMAS

į

NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
TORONTO 4,

999 COLLEGE ST.,

TEL. 532-3400

AKTYVAI — VIRŠ 6 MILIJONŲ DOLERIŲ
Kasos valandos:
Pirmad. .. .... 10-3
Antrad. .. ,_10-3

MOKA:

už termlnlnius Indėlius —
dvejų metų............................... .81/2%
vieneriu metu ....................... .... 8%
7%
už taupomąsias (savings) s-tas
už depozitų-čekių sąskaitas . 614%

Trečiad. uždaryta
Ketvirtad. ..... 10-7
DUODA PASKOLAS
Penktad. . ....... 10-8
.8%
asmenines iki $10.000..........
.... 9 - 12
Seštad.
asmenines — naujas ............ 8/2%
nekiln. turto iki $50.000..... .... 8%
Sekmad. .9.30- 1
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

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

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

Skambinti — J. GUDAS

Tel. 534-7525

863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont.

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLDS

MARKET---------

259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont.

445 6031

(Warden & Ellesmere) -----------------"
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A1 jautiena,
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma,
supakuojama, paruošiama dėti J šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.
Nemokamas pristatymas.
NUO

l O I N OS

IKI

OANGORAlilOt

VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

EKSPORTAS
SPORTAS VISUR
Aštuonioliktųjų Europos vyrų
krepšinio pirmenybių laimėtoju tapo
Jugoslavija, baigmėje nugalėjusi Is
paniją 78:67. Kovoje dėl III vietos
Sov. Sąjunga įveikė Čekoslovakiją
90:58. Penktą vietą laimėjo Italija,
įveikusi Bulgariją 80:71. Tolimesnių
varžybų pasekmės: Izraelis — Turki
ja 96:78, Rumunija — Prancūzija
72:69. Kovoje dėl paskutinės vietos
Graikija nugalėjo Lenkiją 65:64. Tad
pirmenybių laimėtojai išsirikiavo se
kančiai: I (2) Jugoslavija, II (7) Is
panija, III (1) Sov. Sąjunga, IV (5)
Čekoslovakija, V (3) Italija, VI (6)
Bulgarija, VII (11) Izraelis, VIII
(12) Turkija, IX (8) Rumunija, X
(10) Prancūzija, XI (—) Graikija,
XII (4) Lenkija. Buvusi pajėgi Len
kija, laimėjusi paskutinėse pirme
nybėse IV v., nelauktai nusmuko į
XII.
Rungtynėse su Ispanija sovietų ko
mandoje gerai žaidė M. Paulauskas,
įmetęs 19 krepšių. Geriausiu pirme
nybių žaidėju buvo pripažintas ispa
nas Brabender. Daugiausia krepšių
šiose pirmenybėse įmetė bulgaras
Golomejevas — vidutiniškai po 21
krepšį per rungtynes. Sekančios pir
menybės įvyks 1975 m. Jugoslavi
joje.
Pasaulio krepšinio pirmenybės
įvyks 1974 m. liepos 15-30 d. Puerto
Rico. Dalyvaus 14 komandų. Pasau
lio meisteriai jugoslavai ir pirme
nybių rengėjai į baigminį turnyrą
pateks be kovos. Likusios komandos
burtų keliu paskirstytos į 3 pogru
pius.
Pasaulio šachmatų ketvirtbaigmės
mačai bus pradėti 1974 m. sausio
10-15 d. Ketvirtbaigmėje žais: L. Pugajevski — A. Karpovas Sov. Sąjun
goje, T. Petrosian — L. Portiš Is
panijoje, E. Meking — U. Korčnoj
JAV, B. Spaski — R. Birn Puerto
Rico.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotėse padaryta
kaikurių pakeitimų. CYO vadovybei
atšaukus J.Coinan mokyklos salę,
pirm. P. Bernecko pastangomis gau
ta Loretto College salė, 391 Bruns
wick Ave., į šiaurę nuo Bloor gt.
Joje treniruotės vyks berniukams ir
mergaitėms iki 12 m. pradedant spa
lio 29, pirmadieniu, 6-7.30 v.v., jau
niams ir vyrams — 7.30-10 v.v. Prisi
kėlimo salėje treniruosis trečiadie
niais 6-7.30 v.v. mergaitės iki 16 ir
iki 18 m. amžiaus, 7.30 — 9.30 v.v.
berniukai iki 16 m.
Stalo teniso pirmoji treniruotė
Lietuvių Namuose susilaukė 15 jau

Ateitininkų žinios

nųjų stalo tenisininkų. Netrūko ir
žiūrovų. J. Nešukaitis visiems išaiš
kino pirmuosius stalo teniso pagrin
dus. Jam talkino dukterys Flora ir
Glorija. Laukiame daugiau jaunųjų
stalo tenisininkų. Treniruotės vyks
ta ketvirtadieniais nuo 6 v.v.
25-mečio balius bus šį šeštadienį
Seaway Towers viešbutyje. Į balių
atvyksta daug svečių: ministeris dr.
S. Haidasz, gen. kons. J. Žmuidzinas,
sąjungos pirm. J. Baris, liberalų at
stovė L. Svėgždaitė, klubų ir organi
zacijų atstovai.
Apgailestaujame, kad tenka skir
tis su Prisikėlimo par. klebonu Tėvu
Placidu, kuris palieka Torontą. Lin
kime jam geriausios sėkmės naujose
pareigose. A. S.

AUSROS ŽINIOS
Nuoširdžiai sveikiname sporto klu
bą “VYTIS”, švenčiantį 25 metų gy
vavimo sukaktį. Vadovams bei rėmė
jams linkime ir toliau su ta pačia
energija bei ryžtu burti lietuvišką
jaunimą, su juo dirbti ir džiaugtis jų
pasiektais laimėjimais.
Kanados sporto apygardos golfo
turnyro laimėtoju tapo Al. Simana
vičius, Boltono klubo aikštyną įvei
kęs 77 smūgiais. Su apygardos ruoš
tu turnyru pasibaigė ir Aušros-Vyčio
tarpklubinės rungtynės. Bendru (tri
jų rungtynių) smūgių skaičium rung
tynes ir Pr. Barausko taurę laimėjo
vytiečiai: Vytis — 1483, Aušra —
1554. Paskutinėse rungtynėse Aušrai
atstovavo: Al. Simanavičius — 77, V.
Ubeika — 81, J. Danaitis — 83, V.
Pėteraitis — 87, Al. Kuolas — 91 ir
St. Kėkštas — 92.
Septynios Aušros krepšinio ko
mandos yra įregistruotos įvairiose
lygose: CYO lygoje Aušrai atstovaus
jaunių (berniukų) D, C, B ir A ko
mandos. BC lygoje Aušra dalyvaus
su vyrų ir antra jaunių A komanda.
Moterų komanda žais Borough of
York moterų krepšinio lygoje.
Aušros krepšinio treniruotės: pir
madieniais 5-7.30 v.v. jaun. D ir C
klasėms, 7.30-10 v.v. jaun. A klasėms.
Antradieniais 5-7.30 v.v. B klasėms,
7.30-10 • v. v. vyrų kl. Ketvirtad. 57.30 v.v. mergaičių, 7.30-10 v.v. mo
terų klasėms. Penktadieniais 5.3010 v.v. jaun. B, A ir vyrų kl. laisvos
treniruotės. Minėtos treniruotės
vyksta Prisikėlimo salėje. Norintys
įsijungti į Aušros klubą mielai lau
kiami.
Metinis Aušros parengimas — šo
kiai įvyks gruodžio 1 d. Prisikėlimo
auditorijoje. Tą patį savaitgalį nu
matytas ir krepšinio turnyras su sve
čiais iš kitų miestų.

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psL)

8% — iš Nigerijos ir 14% — iš
Irano. Taigi, arabų suvaržymai,
jeigu jie bus taikomi Kanadai,
palies tik ketvirtadalį viso im
porto. Oficialiai arabų kraštai
tuos suvaržymus žada taikyti tik
toms valstybėms, kurios dabar
tiniame kare remia Izraelį. Už
sienio reikalų ministeris M.
Sharp pažadėjo kanadiečius ka
rius Jungtinėms Tautoms, bet
tik tokiu atveju, jeigu joms pa
vyktų nustatyti tvirtas sienas
tarp kariaujančių kraštų. Laiki
nės paliaubų linijos Kanada nė
ra linkusi prižiūrėti, prisimin
dama P. Vietname turėtą pa
moką. Oficialiai Kanada laikosi
neutralumo, tačiau parlamente
daug narių pasisako už Izraelį,
nes jiems, be abejonės, rūpi žy
dų kilmės kanadiečių balsai se
kančiuose rinkimuose.
Kanados statistikos duomeni
mis, rugsėjo mėnesį sezoniniu
masteliu matuojamas nedarbas
pakilo 0,5% ir pasiekė 6%. Mė
nesinis nedarbo padidėjimas yra
didžiausias nuo 1971 m. rudens.
Bedarbių Kanadoje dabar jau
yra 561.000, kurių didžiąją dalį
sudaro 14-24 metų amžiaus jau
nuoliai. Pernai rugsėjo mėnesį
be darbo buvo 6,9% kanadie
čių, o šiemet — tik 6%, tačiau
staigus nedarbo padidėjimas
pranašauja vėl liūdną žiemą.
Spėjama, jog nedarbo staigiam
padidėjimui įtakos turi finansų
suvaržymas ir paskolų pabran
ginimas kovoje su infliacija.
Otavon sugrįžusių parlamen
to narių laukė nemaloni žinia jų
valgykloje — kainų padidini
mas 33,3%. Lig šiol už pilnus
pietus su keturių pagrindinių
patiekalų pasirinkimu reikėda
vo mokėti $1.50, o dabar reikia
mokėti $2. Palyginus su komer
ciniais restoranais, kuriuose
maitinasi eiliniai kanadiečiai,
parlamentarams vis dar taiko
ma didžiulė nuolaida, nors jie
dabar gauna tikrai geras algas.
Oficialiai skelbiama, kad parla
mento restoranas pernai turėjo
$60.000 pelno, tačiau valstybės
išlaidas tikrinęs auditorius M.
Hendersonas konstatavo milijo
no dolerių nuostoli, nes visi res
torano tarnautojai algas gauna
ne iš jo pajamų, o iš valstybės
iždo. Kitais žodžiais tariant, už
maistą gerokai brangiau resto
ranuose ir valgyklose mokantie
ji kanadiečiai savo pajamų mo
kesčiais finansuoja kainų suma
žinimą parlamento nariams ir
jų tarnautojams. Parlamentas
taipgi turi ir savo kirpyklą, kur

kirpėjai už savo paslaugas par
lamentarams ima gerokai ma
žesnį atlyginimą, negu viešose
kirpyklose visoje Kanadoje. Da
lį jų algų taipgi padengia vals
tybės iždas mokesčių mokėtojų
pinigais.
Nelegaliems imigrantams tai
kytos nuolaidos pasibaigė spalio
15 d. vidurnaktį. “The Toronto
Sun” dienraščio pranešimu, To
ronte tokių emigrantų registra
cija neoficialiai buvo pratęsta.
Iš viso Kanadoje užsiregistra
vo ir legalių imigrantų teises ga
vo apie 48.000 asmenų, tačiau
spėjama, kad apie 200.000 ven
gė registracijos, nes bijo, kad
jiems teks atsiskaityti su Otava
už nesumokėtus pajamų mokes
čius. Toronto policija teigia,
kad registruotis vengė ir viso
kie nusikaltėliai — vagys, nar
kotikų platintojai, moterų prie
vartautojai, iš prostitucijos gy
venantys asmenys. Vien tik rug
sėjo mėnesį Toronto policija už
įvairius nusikaltimus suėmė 203
nelegalius imigrantus ir jų pa
vardes perdavė imigracijos par
eigūnams. Kaikuriems nusikal
tėliams registracija ir imigran
to teisių gavimas buvo kaip iš
dangaus siųstas. Pavyzdžiu nu
rodomas vienas amerikietis, teis
mo baustas už prostitučių parūpinimą. Kai jis buvo deportuo
jamas į JAV, pabėgo nuo jį ly
dėjusio imigracijos pareigūno ir
slapstėsi Kanadoje .dvejus me
tus, o dabar užsiregistravo Montrealyje ir gavo pilnas imigran
to teises. Toronto policija nuo
gąstauja, kad Kanada yra tapusi
įvairių kriminalistų Meka dėl
peršvelnių imigracijos paragra
fų ir kad po kelerių metų dėl to
ims kentėti Toronto mieštas.

Muzikos mokykla
(KONSERVATORIJA)
Turime visų instrumentų moky
tojus. Pradedantiesiems 8 savai
čių bandymo laikas. Pamokos
su kiekvienu mokiniu atskirai.
Nereikia sutarties.
VIENNA HOUSE OF MUSIC
2218 Dundas Street West

(prie Roncesvalles)

Telefonas

536-1822

6 psl. • Tėviškės Žiburiai

Žygis “Ateičiai” įvyks spalio 27,
šeštadienį, tuoj po lituanistinės mo
kyklos pamokų. Visi prašomi palauk
ti prie mokyklos. Iš ten kartu vyk
sime į High Park, kur bus paruošti
užkandžiai. Iš High Parko prasidės
žygis. Eisime tik 5 mylias, todėl
visi yra prašomi susirinkti kiek ga
lint daugiau globėjų. Dalyvaukime
visi: jaunučiai ir vyresnieji mokslei
viai! Smulkesnių informacijų prašo
me teirautis pas Liną Vaitiekūnaitę
tel. 763-1919.
Ideologiniai kursai vyr. mokslei
viams bus Dainavoje nuo gruodžio
26 d. iki sausio 1 d. Norį į kursus
vykti privalo parašyti mažiausiai vie
no puslapio rašinėlį — kodėl nori
kursuose dalyvauti.
“Havajų vakaras” įvyks spalio 27,
šį šeštadienį, Prisikėlimo par. salėje.
Tai vienas iš vakarų, kur kartu links
minasi jaunimas ir vyresnieji, vai
kai ir tėvai. Dalyvaukime gausiai ir
kitus paraginkime. Programą atliks
vyr. moksleiviai.
Tėvui Placidui išvykstant iš To
ronto, ateitininkiškas jaunimas dėko
ja už rūpestį mūsų reikalais, už įvai
rius patarimus ir tėvišką globą. Te
gu Kristaus meilė stiprina Jus atei
tyje!

Al. GARBENIS

Skautų veikla

Namu tel. HU 9-1543

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų
tėvų k-to rengiamas bazaras su po
būviu bus lapkričio 17 d. K-tas prašo
skautų-čių vienetus kaip galima grei
čiau sunešti bazaro laimikius.
• “Šatrijos” tunto adjutante yra
v. sk. v. si. J. Kobelskytė; Aušrinės
skaučių dr-vės dr-kė — v. sk. v. si.
R. Sapočkinaitė, adj. v. sk. p. si. V.
Styraitė; Mirgos skaučių dr-vės dr-kė
— v. sk. v. si. B. Paliulytė, adj. si.
V. Barakauskaitė; “Dainos” dr-vės
dr-kė v. sk. v. si. J. Seškutė, adj. si.
R. Draugelytė. V. sk. si. S. Sarkutė
paskirta tunto parengimų vadove.
Jai dėkojama už gerai eitas dr-kės
pareigas.
• “Šatrijos” tunto bendra sueiga
bus lapkričio 3, šeštadienį, 1 v. p.p.,
Lietuvių Namuose. Į sueigą prašoma
sunešti bazaro laimikius, kurie taip
pat priimami sekmadieniais skautų
būkle po kiekvienų pamaldų.
e Visi skautai-tės, vadovai-vės su
dideliu dėkingumu visuomet prisi
mins T. Placidą Barių, OFM, rėmusį
skautiškąjį judėjimą, globojusį ir pa
dėjusį per ištisus 20 metų. Skautiš
kas — ačiū, ačiū, ačiū ir geros sėk
mės bei sveikatos naujoje vietovėje.
• Mindaugo dr-vės rudens iškyla
— šį sekmadienį, spalio 28. Visi
skautai renkasi 9 v.r. prie Prisikėli
mo šventovės. Pasiimti orui pritaiky
tą aprangą ir skautiškus kaklaraiš
čius. Maistas bus bendras iškylos
vietoje. Į Torontą grįžtama 5.30 v.
po pietų.
• P. Bubelis ir A. Kišonas įstojo
į sktn. Stepo Kairio muzikinį viene
tą. Sveikiname. C. S.

TAUTINIŲ GRUPIŲ
KONFERENCIJA
OTAVOJE

GARBENS
REAL

MEDUS reikalingas
sveikatai
Natūralus, nepasterizuotas

Induose ar koriuose. Iš bityno:
30 Dewsou St., Toronto 4, Ont.

ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. Wist
BLOOR — ALHAMBRA, 3 butų atskiras mūrinis namas su atskirais
įėjimais, 3 prausyklos, 3 virtuvės, vandeniu - alyva šildomas, 2 at
skiri sklypai, dvigubas garažas, apie $25.000 įmokėti ir viena atvira
skola; visai netoli Lietuvių Namų.

JANE — BLOOR, 12 kambarių, 3 miegamųjų, dvibutis (duplex), 4 už
baigti kambariai rūsyje, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, arti
Bloor; galima greitai užimti. Apie $20,000 įmokėti.
INDIAN RD. — BLOOR, 10-ties kambarių atskiras namas, kvadratinis
planas, 3 naujos modernios virtuvės, 4 visai modernios prausyklos, už
baigtas kambarys rūsyje, garažas su privačiu įvažiavimu. Apie $30,000
įmokėti.
SIX MILE LAKE, didžiulis 6 kambarių 1% metų senumo vasarnamis
su visais baldais, židinys, dvigubas sklypas. Prašoma kaina $18,000.
Port Severn apylinkėje.
NEW TORONTO, vos keliolikos metų senumo triburis, didžiulis
sklypas, apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola balansui.

Pr. KERBERIS
Namų tel. LE 5-1584

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

MOKA
6% už depozitus

IMA

8% už asm. paskolas

7%% už taupymo s-tas
už 1 m. term. dep.
8%

8% už mortgičius

8’/2% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — septyni milijonai dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki
75% 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. po pietų, išskyrus
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro,
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio
mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723 •
Toronto, Ontario, M6P 1A6
Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
•

Pirkėjams sąžiningas patarnavimas.

tbūsy
REALTOR

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

ED. KONDRATAS, 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., T_i
Toronto 3, Ontario
1

E?? CJEJ

233-3334
214

Lloyd

Sąžiningas patarnavimas.
Parūpiname mortgičius
nuosavybę betkuriame rajone.

perkant ar parduodant nekilnojamą

• A. BLIŪDŽIUS • W. MORKIS •
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario

Rd.,

Telefonai 534-8459;
233-5996

— tv-ha

—

- f i
Taisomi ir parduodami paprasti ir
spalvoti televizijos priimtuvai.
Prieinamos kainos.

Tel. 532-7733

1613 DUNDAS Street West

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

tip-top
IV! E ATS
*DEUGATESSEJfi

GAMINIAI
KAS SAVAITĘ

1727 BLOOR STREET WEST
(pRIES keele požeminio stotu
YORKDALE SHOPPING CENTRE
•
FAIRVIEW MALL
(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (queen Elizabeth ir 27 k.iio.)
HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 Ir 5 kelios)

DANISH
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)
Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch

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

ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563
------ Real Estate Broker----------- Visų rūšių apdrauda--------

Walter Drešeris
Manor

Lietuviams daroma
NUOLAIDA

A. J. MORKIS Realtor

LITHO-ART SPAUSTUVĖ

W. G.DRESHER

// for sale'K

•

R. Stasiulis

(Atkelta iš 1-mo psl.)

realyje, kurioje dalyvavo 38 gru
pės. Jos šūkis buvo: “Esame ka
nadiečiai — nei daugiau, nei
mažiau”. Muzėjaus rodiniai tu
ri būti rodomi plačiajai visuo
menei, mokykloms ir tiriami
mokslo žmonių.
. įįj
Lietuvių dalyvavimas
Kaip ir visi kiti konferencijos
dalyviai, lietuviai taip pat buvo
parinkti ir pakviesti pačių ren
gėjų. Dalyvavo: K LB pirm. inž.
E. Cuplinskas, KLB Hamiltono
apylinkės pirm. L. Skripkutė,
N. Batraks-Dilkutė, kun. Pr.
Gaida. Jie buvo išskirstyti po
įvairias sekcijas. Susitikti galė
jo tik bendruose priėmimuose.
Paskutinę dieną prisidėjo ir
Otavos tautiečiai — dr. M. Ramūnienė ir inž. J. Danys kaip
stebėtojai. Buvo matyti ir lie
tuviškų rodinių etninėje paro
doje, surengtoje konferencijos
proga. Šalia suomiškų kanklių
ryškiai matėsi ir lietuviškosios.
Be to, ryškioje vietoje specialio
je vitrinoje buvo išstatyta lietu
viška Pieta. Latviams atstovavo
didoka figūra, aprengta tauti
niais drabužiais.
Aplamai, konferencija buvo
rūpestingai paruošta ir tvarkin
gai pravesta. Reikia manyti, kad
jos rekomendacijos, drauge su
daugiakultūrės tarybos sugesti
jomis, turės daugiau ar mažiau
Įtakos į vyriausybės politiką
daugiakultūrėje srityje. Pr. G.
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Islington, Ont.

233-4446
M9B 6A3

971

College St.,

Telefonas:
r

Toronto 4, Ont.

533-4363

LIETUVIAI SAVININKAI

... -----yąn

įvairūs spaudos
darbai: leidiniai,
programos,
visi verslo bei
rek I am i n i a i
spaudinio i

šypsenos
Du kirviai
Bernard Shaw buvo supažin
dintas su mergina, kuri gana
arogantiškai elgėsi. Keletui die
nų praėjus, rašytojas gavo iš jos
laišką, kuriame ji rasė: “Kiek
vieną ketvirtadienį, tarp 16 ir 18
valandos esu namie”. B. Shaw
ilgai negalvodamas parašė jai
atsakymą: “Aš taip pat. Shaw.”
Puccini nemuzikas
Garsusis kompozitorius Igor
Strawinski įsėdo Niujorke į tak
sį ir pastebėjo, kad jo lente
lėje įrašytas jo vardas ir pa
vardė.
— Ar tamsta esi kompozito
riaus giminė? — paklausė jis
šoferį.
— Ar yra kompozitorius, ku
rio pavardė Strawinski? — pasi
teiravo šoferis. — Aš niekad
apie tokį negirdėjau. Tai pa
vardė taksi savininko. Aš gi su
muzika nieko bendro neturiu.
Vadinuosi Puccini.
Dabartiniame Vilniuje
Staiga suskamba durų skam
butis. Buto gyventojas atidaro
duris ir pasitinka jauną vyrą, ap
sikarsčiusį įrankiais.
— Esu iš remonto artelės. Ar
šiame bute yra sprogęs vandens
vamzdis?
— Ne.
— Ar čia gyvena Gavrilovas?
— Jo jau nėra — prieš tris
mėnesius išsikraustė.

— Keisti žmonės. Pakelia
triukšmą, iššaukia remontą, o
paskui išsikrausto.
Pr. Alš.

MONTREAL, P. Q.
(Atkelta iš 8-to psl.)
su įvairiomis etninėmis grupėmis, jų
siekimais, problemomis, papročiais
bei pastangomis išlaikyti savąją kul
tūrą ir savąsias tradicijas Kanados
tautybių mozaikoje. Programa girdi
ma visoje Kanadoje. X. 7 ir X 8 bu
vo transliuojamas lenkų kilmės EIviros Rychlak paruoštas 15 min. pa
sikalbėjimas su Reg. Staškevičiūte
apie lankymąsi Lietuvoje. Programa
buvo paįvairinta kanklių muzika ir
dviejų dainų ištraukomis iš Hamilto
no mergaičių choro “Aido” plokš
telės. šios dalies pranešėju buvo uk
rainiečių kilmės Liutomyr Mikiticek.
Be Reginos, taip pat turėjo pašneke
sį jos tėvai Bronius ir Danutė Staš
kevičiai, kuris įvyko jų namuose. A.A.
Papigintą alyvą namams šildyti
“Lito” nariai gali gauti iš Richelieu
Oil Inc. (Golden Eagle). Nuolaida
— 2 et. galionui arba 25.7 et. vietoje
dabar normaliai mokamų 27.7 et. Be
to, įeina nemokamas metinis kros
nies išvalymas, 24 vai. aptarnavimas
ir per visus pirmuosius metus ne
mokamas remontas, įskaitant ir dalis.
Kreiptis: Mr. Antoine Haggart, 3539650.
“Lito” Aušros Vartų skyrius vei
kia ir sekmadieniais įprastomis va
landomis. Pr. R.

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

......... .. ....... ............... -r—
Saugesniam vasaros sezono važiavimui patikrinkite
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305

1536 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage,7

??6 Brock Ave.

(tarp Dundas ir College)
Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas
ir greitas patarnavimas.
Savininkas FRANK PETIT

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
•

10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose
•
Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų
nuosavybę, mielai jums patarnaus

V TORONT®«t
KLK Moterų Draugijos suva
žiavimas įvyko spalio 20-21 d.d.
Prisikėlimo par. patalpose. Da
lyvavo apie 50 atstovių iš Delhi,
Hamiltono, Toronto ir Montrealio skyrių (nebuvo atstovių iŠ
Londono)." Suvažiavimą pradėjo
centro valdybos pirm. dr. O.
Gustainienė. Pirmininkavo D.
Staškevičienė iš Montrealio, se
kretoriavo L. Imbrasienė iš To
ronto. Invokaciją skaitė ligšioli
nis Draugijos dvasios vadas
kun. P. Barius, OFM. Atstovės
padarė išsamius pranešimus
apie praėjusio trimečio veiklą.
Paskaitą meno klausimais skai
tė “Moters” žurnalo red. N.
Kulpavičienė. Centro valdyba
liko ta pati: dr. O. Gustainienė,
Z. Daugvainienė, A. Kuolienė,
S. Laurušaitienė, S. Petraitienė,
A. šimkevičienė, I. Žemaitienė.
Išrinkta nauja revizijos komisi
ja: R. Sirutienė, M. Vaitonienė,
B. Vaitiekūnienė. Sekmadienį
suvažiavimo atstovės bei vieš
nios dalyvavo iškilmingose pa
maldose su vėliavomis. Po to iš
klausė kun. J. Kubiliaus, SJ, žo
džio. Suvažiavimas baigtas jau
kia agape ir menine dalimi.
“Park Lithuania” pavadini
mas susilaukė opozicijos ne tik
savivaldybėje, bet ir spaudoje,
ypač miesto tarybos narės E.
Eayrs. Naujoji iškaba buvo net
užtepta, bet miesto priežiūros
tarnautojai nuvalė. “The Toron
to Star” spalio 18 d. atspausdi
no Sheila Morton laišką, užta
riantį naująjį pavadinimą. Esą
ponia E. Eayrs nori išlaikyti
WASP pavadinimus, be to, ji ra
šiusi netiesą, kad “Oakmount
Park” gavęs tą vardą prieš 70
metų; anksčiau tas parkas va
dintas “Towney Park”. Pakei
čiant pastarąjį pavadinimą ne
buvę jokių ginčų; kodėl tad pri
reikė jų dabar? Tuo reikalu
laišką yra gavęs iš savo kaimy
nės Pr. Alšėnas. Jis bus paskelb
tas vėliau.
“The Catholic Register”, po
puliarus katalikų savaitraštis,
spalio 20 d. laidoje paskelbė,
tarp kitų pasisakymų, ir kun.
Ant. Sabo laišką, reaguojantį į
kun. R. Roach, jėzuito, straips
nį apie Čilę rugsėjo 29 d. nu
meryje. Kadangi pastarasis sa
vo rašinyje parodė palankumo
Čilės marksistams, kun. A. Sa
bas pareiškė: “Kiekvienas ko
munizmo pralaimėjimas turėtų
sukelti džiaugsmą nuoširdžių
krikščionių širdyse, nes tai lai
mėjimas kovoje su blogiu, su pa
čiu demonu. Minėtasis straips
nis piktina lojalius krikščionis,
ypač tuos, kurie paliko savo tė
vynes, traukdamiesi nuo komu

VYT. V. GIRDAUSKAS

nistų tironijos bei teroro. Jūsų
laikraštis eina kartu su komu
nistine spauda... Aš griežtai
protestuoju prieš Jūsų laikyse
ną komunizmo atžvilgiu. Jei ne
sate gerai informuoti apie ko
munizmą ir jo tarptautinį są
mokslą, geriau tylėkite.” Pasta
ruoju metu matyti vis dažniau
lietuviškų pavardžių angliškoje
spaudoje. Tai geras ženklas. Lie
tuviams rūpimais klausimais rei
kėtų visuomet reaguoti, o ne
tylėti.
“Paramos” kredito koopera
tyvas nuo š.m. spalio 1 d. pake
lia palūkanų nuošimtį už tau
pomąsias sąskaitas (savings) nuo
% iki 7%%. Narių patogu
mui, bankelio darbo valandos
prailginamos sekančiai: pirma
dieniais ir penktadieniais nuo
10 v.r. iki 8 v.v. ištisai, kitų
dienų valandos lieka tos pačiosj
t.y. nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p., šeš
tadieniais — nuo 9 v.r. iki 1 v.
p.p. Kviečiame pasinaudoti pa
togiais ir naudingais patarnavi
mais “Paramoje”. Vedėjas
Archit. Vyt. Petrulis spalio
14 d. iškilmėse, kaip pagrindi
nis Toronto un-to Erindale Col
lege rūmų planuotojas, įteikė
raktus un-to prezidentui, kuris
juos perdavė Ontario premjerui
Davis. Vėliau buvo surengtos
vaišės pas un-to prezidentą, kur
dalyvavo ir p.p. Petruliai.
Anglikonų Šv. Mato parapi
jos moterų draugija praneša,
kad jos rengia dėvėtų drabužių,
žaislų ir kitokių daiktų išpardavimą-varžytines spalio 27, šeš
tadienį, nuo 9 v.r. iki 10 v.v. Ad
resas: 3962 Bloor St. W., Parish
Hall.
Canadian Acme Screw įmonė,
kurioje dirbo daug lietuvių, už
sidarė 1972 m. vasarą. Savinin
kai dėl sumažėjusių užsakymų
buvo užšaldę atlyginimus darbi
ninkams pusantrų metų laiko
tarpiui ir pasiūlė tą užšaldymą
pratęsti dar aštuoniolikai mėne
sių. Kai unija paskelbė streiką,
įmonė buvo uždaryta be jokios
kompensacijos
darbininkams.
Tų pačių metų rudenį tose pa
čiose patalpose buvo atidaryta
Canac Shock Absorbers Ltd.
įmonė. Ontario darbo reikalų
taryba, gavusi unijos skundą^
dabar pripažino, kad savininkai
įmonės neuždarė, tik pakeitė jos
pavadinimą, nes abi įmonės pri
klauso tai pačiai Seaway Multi
Corp. Ltd. bendrovei. United
Auto Workers unijos direkto
rius D. McDermott ši tarybos
sprendimą laiko moraliniu uni
jos laimėjimu. Kanados įstaty
mai reikalauja, kad užsidaran
čios įmonės, kurios turi daugiau

7 psl. • Tėviškės Žiburiai
kaip 500 darbininkų, privalo
kiekvienam jų sumokėti 16 sa
vaičių kompensaciją. Unijos
duomenimis, atleistiems Acme
darbininkams priklauso apie
$1,3 milijono. Unija dabar turi
teisę pradėti naujas derybas su
pavadinimą pakeitusia įmone
dėl atleistų darbininkų grąžini
mo darban arba reikalauti kom
pensacijos. Bendrovės savinin
kai kompensacijos gali nemokė
ti tik tuo atveju, kai įmonė už
daroma dėl streiko. Sis atvejis
dabar jiems negalioja, nes ta pa
ti įmonė veikia kitu pavadinimu.
Dainius Žutautas baigė York
universitete chemijos mokslus
bakalauro laipsniu (B. Sc. ho
nours). Šiais metais jis studijuo
ja odontologiją Londono, Ont.,
universitete.
Dalios ir Aloyzo Viskontų pir
magimė dukrelė, vos išvydusi šį
pasaulį, mirė Humber Memorial
ligoninėje praėjusį savaitgalį.
A.a. Augustas Enzelis, 71 me
tų amžiaus, staiga mirė širdies
smūgiu spalio 16 d. Velionis iš
gyveno Kanadoje daugiau kaip
20 metų. Pastaruoju metu gy
veno Hamiltone. Kilęs nuo Kre
tingos. Palaidotas lietuvių kapi
nėse. Paliko dukterį Birutę Starkevičienę ir 3 anūkus, gyvenan
čius Amerikoje.
A.a. Marcelė Korsakienė, 89
m., mirė spalio 22 d. senelių
prieglaudoje Collingwoode. Pa
laidota spalio 24 d. iš Šv. Jono
Kr. šventovės lietuvių kapinėse.
Velionė paliko dukrą ir sūnų.
“Dainos” veikla. 1973 m. rugsėjo
23 d. įvyko pirmas po atostogų mo
terų Šalpos Grupės “Daina” susirin
kimas pas ižd. p. Kulikauskienę. Ty
los minute buvo pagerbta neseniai
mirusi Draugijos narė ir rėmėja a.a.
Marija Pocienė. Gauta daug padėkos
laiškų iš senelių Vokietijoje už nu
siųstus Velykoms ir vasaros metu pinigus-dovanas. Laiškai drebančia se
nelių ranka parašyti, dažnai sunkiai
išskaitomi, giliai sujaudino susirinku
sias. Senelių skaičiui Vokietijoj ma
žėjant, dainietės planuoja rėmimą
vietinių senelių. Nutarta lankyti
Draugijos narę V. Moklickaitę sene
lių namuose. Ačiū p. Kulikauskienei
už susirinkimo priėmimą. Sekantis
susirinkimas įvyks lapkričio mėn.
pas L. Pocienę, 387 Burnhathorpe
Rd., tel. 239-9311. K. B.

“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ”
SPAUSTUVEI ir administraci
jai reikalingas darbininkas dvie
jų dienų darbui į savaitę. Patir
tis nereikalinga. Kreiptis pas
spaustuvės vedėją tel. 368-6813.

REALTOR
3828 Bloor Street West,

—

231-2661

231-6226

Mūsų specialybė — užmiesčio žemės
ir ūkiai, nuo Lake Ontario iki Lake
Simcoe ir Georgian Bay.
Jieškome namų ir pajamas duodan
čių nuosavybių vakarų Toronte.

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė

•
•
•
•
•

j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą
paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates),
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sųžiningai ir greitai patarnaujame.

MARKET

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*

Taip pat priimame užsakymus ("Catering") vestuvėms
ir mažesniems pobūviams nuo 5 iki 500 asmenų.
Susitarus pristatome į namus bei salę šiltą arba šaltą
maistą su aptarnavimu ar be jo.
• ------ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •
• -------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------- •

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais,
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.
LIETUVIŲ o ...
r* .
“80 RONCESVALLES AVI.,
IŠTAIGA
Toronto 3, ONTARIO

Baltic exporting Co.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

Savininkai A. ir S. KALOZA

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,

DUFFERIN RADIO AND TV

ATLIEKA

ĮVAIRIUS

IR

VAMZDŽIŲ

APSILuYMO DARBUS.

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

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136. Tek LE 2-5191

*sav. p. utbaii.

Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

Ir tai yra tiesa!
BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tel. LE 4 -1403
30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Ontario

335 Roncesvalles Ave., T ■ rnr inco
TORONTO, ONTARIO
I Cl. UUU“I4UO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY
Diirbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel WA 1-3225 arba WA 4-1001

Islington,

PARKSIDE

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

1000 College St. • LE 1-3074

Ir vėliau žydai sudarė daugumą, kol
vokiečiai 1941 m. juos visus sunai
kino.
Vardas yra kilęs ne iš lenkiškų žo
džių, bet iš lietuviškų. Apylinkėje
nėra jokio ne tik balto, bet ir kitokio
kalnelio. Jis yra žemumoje, baloto
je vietoje. Jo kilmė greičiausia ir
bus kilusi iš žodžio bala ir stogas.
Pirmieji miestelio pastatai ir dengė
savo stogais balą, todėl ir buvo pa
vadinta Balstogė. Anksčiau šis mies
tas taip ir buvo vadinamas, tik ru
sai, kurie buvo užėmę šias apylinkes
1807—1815 m., šį miestą pavadino
Bialystok.
P. Enskaitis
PARAPIJOS KOMITETAS
Montrealio šv. Kazimiero parapi
jos parapijiečiai, kurie rečiau atsi
lanko į savo bažnyčią, atvykę j ją,
tiek salėje, tiek pačioje bažnyčioje ir
iš lauko pamato didelių pasikeitimų
bei pataisymų. Tai mūsų parapijos
komiteto narių nuopelnas, o ypatin
gai mūsų energingo pirmininko K.
Ambraso, kuris tuos darbus šiemet
numatė ir įvykdė. Mes žinome, kai
yra darbštus ir energingas pirminin
kas, tai toks būna ir komitetas. Mūsų
parapijos komiteto pirmininkas, atro
do, daugiau rūpinasi parapijos pasta
tais, negu savo nemais.
Prieš keletą metų, būdamas pirmi
ninku, įvedė metinę loteriją, šiemet
ją sugalvojo patobulinti, praplėsti.
Kaip matome spaudoje iš šv. Kazi
miero parapijos žinių, šiemet bus dvi
loterijos. Viena piniginė — visiems
parapijiečiams, kita — daiktinė tik
vakarienės dalyviams. Atrodo, labai
geras sumanymas, nes tai padidins
loterijos pajamas, o daiktinė loterija
paskatins daugiau žmonių dalyvauti
vakarienėje, nes bilietai bus parduo
dami tik vakarienėje. Kaipo šv. Ka
zimiero parapijos narys aš linkiu mū
sų parapijos energingam komiteto
pirmininkui daug pasisekimo ir iš
tvermės jo visuose darbuose, nes jis
tikrai yra daug pasidarbavęs mūsų
parapijos labui.
Yra sakoma, kad yra žmonių, bet
nėra žmogaus, kuris turi daug gabu
mų, reikalingų parapijos vadovavi
mui. Kodėl gi rudenį metiniame pa
rapijiečių susirinkime ir vėl neiš
rinkti jo tom pačiom pareigom ir at
einantiems metams. Nors tai pada
ro patys par. komiteto nariai, bet
turėtų tai padaryti ir visi parapijie
čiai — tuo pareikšti jam pasitikėji
mą bei padėką.
Vienas iš parapijiečių

FRANK BARAUSKAS LTD.

(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. •

Telefonas LE 1-3098

TALKA ŽEMĖLAPIAIS
Laikas nuo laiko malonūs lietu
viai, gyvenantieji įvairiose valstybė
se, man atsiunčia senų Lietuvos že
mėlapių. Jie klausia, ar tokios me
džiagos man reikia. Kartais prideda
savo pastabų, nurodymų, prašymų.
Kiek įstengdamas, tokiems mielai at
sakau. Visiems dėkoju už malonią
talką, {vairūs seni Lietuvos žemėla
piai ar žemėlapiai su Lietuva labai
laukiami. Taip pat seni piešiniai, brė
žiniai apie lietuvių papročius, ka
riuomenę, tautinius drabužius ir kt.
Nesutinkant padovanoti, grąžinčiau
pasidaręs atspaudus.
Rodos, 1937 m. Čikagoje Visuomis
—D. Šidlauskas išleido knygutę “Ko
kie lietuvių ir lietuvininkų uždavi
niai?” Čia to darbelio nevertindamas
(jį turiu), norėčiau gauti jo išleistą
Lietuvos žemėlapį. Man galima ra
šyti: 1207 N. Detroit St., Los Ange
les, Calif. 90046, USA.
Visiems dėkoju už įvairiomis pro
gomis reiškiamą pasitikėjimą ir tal
ką.
Algirdas Gustaitis
BALSTOGĖS KILMĖ
Mes piktinamės rusais, kurie suru
sino lietuviškus vietovardžius Ryt
prūsiuose. Tačiau neblogesni specia
listai ir lenkai. Dar daugiau: jie ne
tik sulenkina lietuviškus vietovar
džius, bet ir mėgina aiškinti jų ne
va lenkišką kilmę.
Ruošiama esperanto enciklopedi
ja. Vienas šiai enciklopedijai parašy
tas straipsnis buvo spausdintas “Es
peranto” žurnale. (“Esperanto” yra
Universalą Esperanto Ąsočio orga
nas). 1972 m. gruodžio mėnesio nu
meryje straipsnio autorius N. Z.
Mainon aptaria pavadinimą mieste
lio Bialystok (Balstogė), kuriame
yra gimęs ir savo jaunystę praleidęs
esperanto kalbos autorius dr. L. Zamenhofas. Savo straipsnyje N. Z.
Mainon teigia, kad miestas yra len
kiškos kilmės. Jo pavadinimas kilęs
iš lenkiškų žodžių “bialy” — baltas
ir “stok” — kalnas. Šio straipsnio
autoriui duoda atsakymą J. Uzdzilo
“Esperanto” žurnale 1973 m. birželio
mėnesio numeryje. Jis rašo, kad N.
Z. Mainon visai nemokšiškai aiškina
Bialystok miesto kilmę ir vardą. Šis
miestas esąs lietuviškos kilmės,
įsteigtas D. L. K. Gedimino apie
1320 metus. Gediminas, įsteigęs mies
telį, pasikvietė verslininkus žydus.
1860 m. jo gyventojų buvo 16.564, iš
kurių buvo žydų — 11.288 ( 68,3%).

ATLIEKU GRINDŲ
atnaujinimo (sanding) poliravi
mo ir blizginimo darbus Toronte.
ALFONSAS SODONIS
Telefonas LE6-2805

Alus iš tyro šaltinio vandens

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
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SKAITYTOJAI PASISAKO

Heidelberg

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

•

VBaČėnaS

All Seasons Travel, b.d.

2227 DUNDAS STREET W.,

TORONTO, ONTARIO
M6R

1X6

Visais kelionių reikalais
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.
M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO
Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 VJ.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefoną

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.
412 Roncesvalles Ave. (prie
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-425L Darbo valan
dos nuo 10 vak ryto iki 6.30 vak
vak. šeštadieniais nuo 10 vaL ry
to iki 4 vak po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS

Br. Bukowska-BEJNAR, R.U >
Wiktoria BUKOWSKA, R.0 ,
274 RONCESVALLES A VE .
(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadieniais nuo 10 v. ryto iki 6

INSURANCE
Namų

— Gyvybės

— Automobilių

—

Komerciniai

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883
35 Landron Cres., Weston, Ontario

8 psL • Tėviškės Žiburiai

•
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SS MONTREAL

<9 TORONTE
Šv. Jono Kr. parapijos žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Anapilio sodyboje vykdomi įvai
rūs užbaigiamieji darbai. Užsakyta
1200 naujų kėdžių ir 180 stalų. 1000
asmenų indų, salės virtuvės reikme
nys. Nors gautos didokos nuolaidos,
visdėlto susidaro didelės sumos. Dė
kojame geradariams, kurie pastato
užbaigiamiesiems darbams paskoli
no $20.000. Dėkojame taip pat gera
dariams už aukas. Po $200 aukojo:
J. Barzdaitienė ($400), A. B. Matu
laičiai; $150: M. B. Praniai; po $100:
S. P. Valiukai, O. Jonaitienė ($200),
E. J. M.; $60: K. P. Abromaičiai.
— Ryšium su Anapilio sodyba
kviestiniu būdu sudaryta parapijos
taryba (nariai pakviesti atsižvelgiant
į naująją parapijos vietovę). Persi
kėlus į Mississauga, par. taryba bus
sudaryta par. susirinkime.
— Anapilio sodybos iškilmių vaka
rienei maistą paruošti yra pavesta
p. Simonaitienei, kuri su keletu ap
mokamų ponių paruoš maistą virtu
vėje. Svečių aptarnavimui salėje vai
šių metu yra prašomos ponios ir
jaunimas į talką.
— Anapilio sodybos geradariams,
sunkiose statybos valandose didesne
auka ar paskola pagelbėjusiems, į
pastato atidarymo iškilmes yra pa
siųsti specialūs pakvietimai paštu.
Jie atstoja įėjimo bilietus.
— Tikybos pamokos vaikams, atei
nantį pavasarį einantiems pirmosios
Komunijos, prasidės lapkričio 11 d.
Pamokos bus §v. Jono Kr. par. pa
talpose. Mokys N. Pr. Marijos se
selės.
— A.a. Marcelė Korsakienė laido
jama spalio 24 d., 9 v.r., iš par. baž
nyčias liet, kapinėse. Velionės arti
miesiems nuoširdi užuojauta.
— Nuoširdi užuojauta Daliai ir
Aloyzui Viskontams, mirus jų pirma
gimei dukrelei.
— Sveikiname Toronto sporto klu
bą “Vytis”, švenčiantį 25 m. sukaktį.
— Pamaldos už a.a. Julijoną Šal
kauskį, velionies mirties metinių pro
ga šį penktadienį, 8 v.r., ir šeštadie
nį, 10 v.r. Be to, šeštadienio rytą
pamaldos: 7.30 v.r. už a.a. Juozą Si
monaitį ir 8 v.r. už a.a. Juozą Kriau
čiūną. Sekmadienį, 10 v.r. už a.a. Vy
tautą Plačiakį, 11 v. už a.a. Adelę
Karbačienę, 12 v. už p. Kliugienės
mirusius.
— Pakrikštyta: Amelija Veronika
Mikelėnaitė ir Aleksis Sofija Eižinaitė.

— Mišios: šeštadienį, 8 v.r., už
Kemėžių šeimos mirusius, užpr. E.
Kemežienė; 9 v. r. už Aleksandrą,
užpr. A. S. Čeponiai; 9.20 v. — už
Mickevičių ir E n z e 1 i ų mirusius,
užpr. B. V. Enzelių; sekmadienį, 10
v.r., už Antaną Balnį, užpr. E. G.
Kuchalskiai, 11.15 v. už Juozą Marti
naitį, užpr. S. Martinaitienė.
— Nuoširdžiai užjaučiame A. Bum
bulį, Lietuvoje mirus jo tėveliui, ir
M. Rimkienę, Vokietijoj mirus jos
seseriai Magdalenai.
— T. Placidas Barius, OFM, iš
vyksta į Kennebunkport, Me., šios
savaitės pabaigoje. Parapija dėkin
ga jam už jo atliktus darbus ir lin
ki jam Dievo palaimos bei sėkmės
ateityje.
— Praėjusį šeštadienį mūsų baž
nyčioje susituokė Louise E. Brown
ir Terrence Jackowich.
— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos vaikams vyksta po
10 v. Mišių kiekvieną sekmadienį
Lietuvių Vaikų Namuose, 57 Sylvan
Ave.
—- Lankomos šeimos Port Credit
rajone.
— Choro repeticija — ketvirtadie
nį, 7:30 v.v., muzikos studijoje.
— T. Augustinas Simanavičius,
OFM, perėmęs parapijos klebono
pareigas, dėkoja visiems parapijie
čiams už iki šiol patirtą šiltą pri
ėmimą ir tikisi iš visų parapijiečių
nuoširdaus bendradarbiavimo bei
talkos.
— Šeštadieninės mokyklos tėvų
komiteto posėdis įvyks šį šeštadienį,
7.30 v.v., parapijos patalpose.

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos ir lituanistinio se
minaro mokinių tėvų susirinki
mas įvyko spalio 14 d. Prisikė
limo Parodų salėje. Tarp kitų
dalykų nutarta pakelti seštad.
mokyklos mokestį 5 doleriais, o
seminaro mokestis nustatytas
$15 metams, jei iš tos šeimos
niekas nelanko šeštad. mokyk
los. Išrinktas naujas tėvų komi
tetas: pirm. P. Murauskas, vicepirm. P. Dovydaitis, sekr. O.
Balsienė, ižd. A. Vaičiūnienė,
narė J. Kulikauskienė. Komite
to sudėtin įeina ir parengimų
komisija: V. Dunderienė, H. Bu
kauskas, V. Kulnys. Platesnis re
portažas apie mokyklos rūpes
čius bus vėliau.

Lapkričio 3, šeštadienį, 7 v. vakaro,
Aušros Vartų parapijos salėje

IŠNUOMOJAMAS trečiame augšte
su baldais vienas kambarys. Yra ga
limybė virtis. Tel. 533-1962.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms.
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel.
7674737.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus,
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraustymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p.
tel. 5354329.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMONTO medžio darbus, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičius ir darau
įrengimus. Tel. 579-0309. KAZYS
CIBAS, Oshawa, Ont.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS
' sūrius, estišką duoną. Didelis
mėsos gaminių pasirinkimas.

SUPERIOR SAUSAGE Co.
1004 Dundas St. West,
telefonas 531-8422

BARONESSA
Beauty Salon
Savininkė Alė Kerberienė

2265 BLOOR St. W.,
kampas Bloor-Durie gatvių

Telefonas 762-4252
Įvairaus stiliaus sušukavimai,
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir Lt Prieinamos kainos.

Lietuvių Namų žinios
— Dedamos grindų paviršiaus ply
telės, dažomos lubos ir sienos, tvar
komos virtuvės ir kiti dar neužbaig
ti darbai. Butų virtuvių spintos, san
dėlio spintos ir lentynos, baro per
tvaros ir pan. reikalingos stalių. Rei
kalingi darbininkai ir darbininkės
indų plovimui ir valymo darbams.
Prašoma kreiptis į L.N raštinę arba
paskambinti telefonu 533-9030.
— Sekmadienio popietės, atrodo,
turi pasisekimo. Praėjusį sekmadie
nį valgyti koldūnų, cepelinų, dešrų
su kopūstais ir rūgštynių sriubos
atsilankė per 200 asmenų. Kaikurie
jų stropiai apžiūrėjo LN patalpas.
— Lėšų telkimo vajaus komitetas
apgailestauja, kad informacinio susi
rinkimo metu nebuvo paskelbti LN
paskolinę pinigų šie asmenys: Kęstu
tis Asevičius $5000, Pranas Bastys
$2500, L. Tamošauskas $2500 ir J.
M. $300.
— Praėjusią savaitę LN paskolos
lakštų pirko po $1000: Adelė Vaitke
vičienė ir Henrikas šiaurys; $200:
Juozas Laugalis.
— Nario įnašą $200 įmokėjęs Bro
nius Bražiūnas gegužės mėn. nebuvo
paskelbtas. Vajaus komitetas apgai
lestauja. Nario įnašus po $100 įmo
kėjo: Povilas Baronas, Jonas Bilkis,
Bronė Maziliauskienė, Jonas Mickeliūnas, Jonas Veta, Ott Berenta,
Adolfas Sagevičius; $75: Antanas Raščius; po $50: Martynas Račys, Henri
kas Lukauskas; $25: Anelė Brajus.
— Lietuvių Namuose prasidėjo šio
sezono gyva veikla. Nuolat vyksta
jaunimo pasiruošimai šokiams, dai
noms ir muzikai.
— Praėjusią savaitę į LN narius
įstojo ir jaunimo: Audronė Bilkis,
Antanas Stauskas, Paulius Stauskas,
Anelė Brajus ir Vytautas Pacevičius.
Visi penki sumokėjo po $1 įstojimo
mokesčio. Valdyba

“Tėviškės Žiburių” metinis
spaudos balius — 1974 m. vasa
rio 9 d. Prisikėlimo salėse.

• Baras su Įvairiais
gėrimais

• Skani, karšta
vakarienė
Dirl-žini i

UiaZIOjl l^foriin
lOTerija

atidarymas
PROGRAMOJE:

Sv. Kazimiero par. žinios

(lietuvių kapinių lankymo dienų)

a. atidarymo aktas

b. meninė programa (sol. G. Čapkauskienė)
c. vakarienė

ĮĖJIMAS dviem asmenim—$15.00, vienam — $10.00, moksleiviams—$5.00
Pakvietimai gaunami abiejų parapijų knygynuose ir “TŽ” administracijoje

Anapilio taryba

Visi tautiečiai kviečiami iškilmėse dalyvauti

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

h

lapkričio 17, šeštadieni,
Prisikėlimo parapijos salėse
rengia TRADICINIUS

BAZARA

Bazaro pradžia —

12

v., šokių —

7

v.v.

• Bufetas veiks nuo 12 valandos
• Bus šiltų valgių ir įvairių gėrimų
• Programą atliks Stepo Kairio muzikinis vienetas

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

“Havajų vakaras”, kuris
įvyksta šį šestad., spalio 27 d.,
Prisikėlimo par. salėje, yra vie
nas iš tų jaukių vakarų, kur jau
nimas ir vyresnieji, vaikai ir tė
vai kartu linksminasi. Gausiai
dalyvaukime.
At-kų tėvų komitetas
Tėvų dėmesiui. Ateinantį šeš
tadienį, spalio 27 d., 12.30 v.
p. p., KLB Toronto apylinkės
valdyba organizuoja “Park Li
thuania” atidarymą. Apylinkės
valdyba prašo, kad ir Maironio
šeštadieninės mokyklos moki
niai atidaryme dalyvautų. Todėl
ateinantį šeštadienį mokiniai iš
mokyklos bus paleisti 12 v. Tė
vai maloniai prašomi su savo
vaikais tuoj pat vykti prie “Park
Lithuania” (Glenlake-Keele St.).
Ten bus trumpa iškilmė. Būti
nai dalyvaukime. Vedėjas
“Park Lithuania” (Keele ir
Glenlake gatvių sankryžoje) ofi
cialus atidarymas bus parko
aikštėje šį šeštadienį, spalio 27
d., 12.30 v.p.p. Prie užrašo len
tos įvyks trumpos apeigos. Visi
tautiečiai kviečiami dalyvauti.
Spalio 30, antradienį, 7.30 v.
v., Lietuvių Namuose apyl. val
dyba šaukia tautinių šokių gru
pės “Atžalynas” bendrą tėvų su
sirinkimą. Darbotvarkėje: re
gistracija, apyl. valdybos prane
šimas ir tėvų komiteto rinkimas.
Apyl. valdyba posėdyje apta
rė 19 Kanados Lietuvių Dieną
Toronte. Pasidžiaugta gautu pa
rengimų pelnu (apyskaita bus
paskelbta suvedus sąskaitas).
Apyl. valdyba reiškia didelę pa
dėką visiems talkininkams ir la
bai gausiems šventės dalyviams.
Ypatingą padėką ji reiškia pro

• Šokiam gros Al. Dimskio orkestras
Skautų tėvų komitetas

STEPHAN’S FURS

v

gramų atlikėjams: Klevelando
Čiurlionio ansambliui bei jo va
dovams A. O. Mikulskiams,
kun. L. Andriekui, OFM, poetui
K. Bradūnui, Prisikėlimo par.
chorui, Hamiltono “Aidui”, Lon
dono “Rasai” bei jų vadovams.
Tebūna ilgai neužmiršta visa
tai, kas šventėje buvo gražaus,
ir pamiršti trūkumai, kurių to
kiomis progomis visiems rengė
jams sunku išvengti.
Lietuvių Dienos proga šv. My
kolo katedroje per pamaldas su
rinkta $569.91. Padengus faktinąsias išlaidas, $300 yra per
duota naujojo Lietuvos kankinių
kryžiaus Midlande statybai.
KLB Toronto apyl. valdyba
čikagiečio dali. Ant. Petrikonio dailės paroda rengiama lap
kričio 3-4 d.d. Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Atidarymas — lap
kričio 3, šeštadienį, 3 v.p.p. Lan
kymo valandos: lapkričio 3 d.
— nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v., lapkri
čio 4 d.— nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p.
Dail. A. Tamošaitienės darbų
paroda rengiama lapkričio 1018 d.d. Prisikėlimo Parodų salė
je. Atidarymas — lapkričio 10,
šeštadienį, 4 v. p. p. Kartu vyks
audimo kursai. Pirmoji teorinė
pamoka bus lapkričio 9, penk
tadienį, 7 v.v. Joje kviečiami
lalyvauti visi ir visos, besido
minčios audimo menu.
KLK Moterų Draugijos Šv.
Jono Kr. parapijos skyrius ren
gia vartotų drabužių išpardavi
mą lapkričio 17, šeštadienį, nuo
9 v. ryto iki vakaro. Turintieji
dar tinkamų nešioti drabužių
prašomi pataupyti ir lapkričio
11 d. atnešti juos į parapijos
salę. Valdyba

Latvių katalikų religinis kon
certas — spalio 28, sekmadienį,
4 v.p.p., Blessed Sacrament par.
bažnyčioje, 24 Cheritan Ave.
(Yong-Lawrence). Pelnas skiria
mas Šv. Jono Kr. par. naujos
šventovės statybai. Programą at
liks Latvijos lietuvaitė sol. A.
Sapalis - Raikovskis. įėjimas —
$3.00.
Neužmirškite pasukti laikro
džių rodykles viena valanda pir
myn spalio 27, šį šeštadienį,
prieš eidami gulti. Oficialiai
grįžtama į standartinį laiką spa
lio 28 d., 2 v.r.

telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

TORONTO LIETUVIŲ NAMAMS
reikalingas REIKALŲ VEDĖJAS (manager),

— Nuo spalio 21 d. 11 v. pamal
dose vėl pradėjo giedoti par. choras,
kuriam sutiko vadovauti muz. A.
Ambrozaitis, kiek sąlygos leis. Kvie
čiami įsijungti ir nauji choristai bei
choristės.
— Daugelis siūlė pakelti metinės
loterijos vakarienės bilieto kainą vie
nu doleriu. Komiteto nariai visdėlto
nutarė palikti seną kainą — $4. Jie
gerai žino parapijiečių duosnumą va
karienės metu.
— Klebonas ir par. komiteto na
riai maloniai primena parapijie
čiams nepamiršti paaukoti ką nors
daiktinei metinės vakarienės loteri
jai. K. Ambrasas jau paaukojo Škotiš
kosios bonką, o L. Ambrasienė —
automatinį elektrinį virdulį.
— “TŽ” 41 nr. atspausdinta, kad
J. K. Petryliai paaukojo $30; turėjo
būti — Petruliai.
— Daugelis mūsų parapijiečių šie
met yra užsisakę “TŽ” kaip nauji
skaitytojai. Laikraščiu jie yra gan
patenkinti ir žada jį ir toliau skai
tyti.. Kas norėtų užsisakyti arba už
sakyti savo pažįstamiems, prašomi
kreiptis pas K. Ambrasą arba skam
binti tel. 351-2199.
— J. St. Laimikiai įsigijo antrą
piniginės loterijos bilietų knygelę.
— Nedidelė parapijiečių grupelė
pr. metais paprašė, kad klebonas ne
siuntinėtų aukotojų sąrašų, nes tai
esąs asmeninis dalykas. Klebonas jų
prašymą patenkino. Visdėlto didelė
parapijiečių dauguma nori ir toliau
gauti tuos sąrašus. Pavasarį par. ta
ryba išsiuntinėjo anketas, į kurias
atsakė 3Q% parapijiečių. Sąrašų siun
tinėjimo1 klausimas ir tuo būdu ne
buvo išspręstas, šį klausimą galuti
nai turės išspręsti visuotinis susi
rinkimas gruodžio 2 d. K. A.
Dar nevėlu pradėti lankyti litua
nistinę šeštadieninę mokyklą. Moki
niai priimami į visus skyrius pagal
dalykų žinojimą ir amžių. Atvykti į
mokyklos patalpas (St. Hubert ir
Cherrier g-vių sankryža) 9 v.r. šešta
dieniais. Vedėjas ir mokytojai
Kviestame pasitarime lituanisti
nio seminaro reikalu AV kleboni
joje spalio 18 d. dalyvavo R. Lukoševičiūtė, V. Kudžmaitė, seselė Paulė,
D. Gruodienė, P. Adamonis, A. Kličius, I. Maziliauskienė-Gražytė, dr.
Henrikas Nagys, M. Jonynienė, kun.
J. Kubilius, SJ. Pasitarime prieita
šių išvadų: seminaro reikalu sušauk

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus’: 722'3545
Res.: 256-5355

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

tel

727-3120

Namų 376-3781

Albertas NORKELI 0 N AS, B.A. C.S.C., IB.

Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

406 Roncesvalles Ave.,

“LITAS”

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

MOKA Už:
Einamąsias s-tas ...... ............ 6.0%
Taupomąsias s-tas _________ 6.5%
Term. ind. 1 m._____ ______ 7.5%
Term. ind. 2 m. .. ....... ______ 8.0%
Term. ind. 3 m............ ______ 8.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines __________

9.0%
9 0%
Čekių kredito__________ __ 9.0%
Investaciones nuo 9.5% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.
.

mokus lietuvių ir anglų kalbas
Darbo apimtis: a. salių nuomojimas vestuvėms, baliams,

koncertams ir panašiai

b. parengimų, pokylių, baro ir valgyklos
administravimas

c. namų ir atsiskaitymų priežiūra

Raštu ar asmeniškai kreiptis į Lietuvių Namų valdybų

1573 Bloor St. West, Toronto 9, Ont.

ei

LAUKIAME VISŲ!

' ... A, '

LAPKRIČIO 4,
sekmadieni, 5 v.p.p., A

naujai pastatytoje salėje - £>

Vertingi laimikiai: televizijos
priimtuvas, radijas ir kiti.

ĮĖJIMAS — $4.00,
studentam ir moksleiviam—$2.00
v>
T* 4 :z
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• Puikus
orkestras

LOTERIJA: gausi, įvairi ir turtinga.

MAŽOJI

"■ -

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.

vakarienė

metinė

H

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,
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v.
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d.

antradieniais ir trečia
penktadieniais nuo 12 iki
Sekmadieniais nedirbama
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.

ti jaunimo susirinkimą lapkričio 2
d., 8.30 v.v. seselių namuose, kur
jie patys nutartų norimų dalykų dės
tymą. Pasiskirstyta pareigomis: se
minaro dalyvių telkimas ir dėstomų
dalykų pateikimas — R. Lukoševičiūtė ir V. Kudžmaitė, programos
koordinatoriai — dr. I. Maziliauskienė-Gražytė ir dr. H. Nagys, semina
ro globėjai — kun. J. Kubilius, SJ,
D. Gruodienė ir P. Adamonis.
P. Adamonis
Lituanistinio seminaro reikalu yra
šaukiamas jaunimo susirinkimas lap
kričio 2, penktadienį, 8.30 v. v. (tuo
jau po Vėlinių pamaldų) N. P. Ma
rijos seselių namuose, 1450 De Seve
St. Į šį susirinkimą yra kviečiamas
visas Montrealio jaunimas — baigęs
lituanistinę mokyklą ar negalėjęs
jos baigti, net ir jos nelankęs. Svar
bu, kad asmuo domisi kuria nors li
tuanistine šaka — lietuviškomis
problemomis. Amžius irgi nėra
griežtai apibrėžtas, šiame susirinkimes bus pasisakoma, kokio seminaro
norima. Informacijai: R. Lukoševičiūtė tel. 366-1210, V. Kudžmaitė
tel. 2564318, P. Adamonis tel. 7223545. L. Seminaro organizatoriai
zltitaisymas. “TŽ” 42 nr. straipsny
je apie etninių mokyklų tarybą Montrealyje minėta, kad vokiečiai visai
neturi savo mokyklos. Iš kitų šalti
nių paaiškėjo, kad ir vokiečiai ją tu
ri, tik iki šiol nesikreipė į imigraci
jos departamentą.
Pirmasis studentų ateitininkų susi
rinkimas įvyko rugsėjo 28 d. sese
lių namuose. Buvo svarstoma meti
nė veikla bei nutarta priklausyti Stu
dentų Ateitininkų Sąjungai ir nepa
silikti diskusine grupe kaip praeitais
metais. Taip pat buvo išrinkta valdy
ba iš šių narių: Jonas Abromaitis —
pirmininkas, Dana Styraitė — vice
pirmininkė ir iždininkė, Vida Kudž
maitė — sekretorė. Sekantis susirin
kimas buvo sušauktas spalio 12 d.
Pasinaudodami Otavos lietuvių stu
dentų pakvietimu, sutikome juos ap
lankyti. Be to, buvo pasiūlyta pama
tyti filmą “Jesus Christ Superstar”,
po kurio seks diskusijas. Seselė Pau
lė trumpu žodžiu apibūdino ateitinin*
kų įsteigimą, o Kristina Bendžiūtė
paruošė diskusinę temą “Laimė”.
NY Kudžmaitė
Naujieji mokslo metai prasidėjo,
vaikai grįžta į mokyklas ir lietuviš
kas organizacijas. “Neringos" skau
čių tuntas pradėjo savo metų veik
lą ir tikisi išvysti daug naujų veidų.
Šių metų veikla, gal daugiau negu
pernai, bus įdomi ir linksma, nes
Montrealio skautės švenčia savo 25mečio sukaktį. “Neringos” skaučių
tunto štabas liko tas pats, tik vyr.
skaučių draugininkės pareigas per
ėmė Silvija Žurkevičiūtė (669-5898).
Skaučių draugininke liko Daina Kerbelytė (669-7853), paukštyčių drau
gininke — Audra Žurkevičiūtė, pas
kurią raginame registruotis mokyk
linio amžiaus paukštytes kandidates
(669-5898). Tunto tuntininkė Elė
Jurgutienė (626-7499) eina ir toliau
savo pareigas, taipgi tunto adjutan
te Rasa Lukoševičiūtė (366-1210).
Prie visų šių jaunų sesių prisideda
ir šalutinis židinys, kuriam uoliai va
dovauja Aldona Cičinskienė. Visos
mamos ar šiaip ponios turinčios lai
ko ir galinčios kuo nors prisidėti
skambinkite jai 676-9936.
Pradėsime metų veiklą tunto su
eiga spalio 28, sekmadienį, AV par.
salėje. Visi eisime uniformuoti į 10
v. Mišias. Po Mišių įvyks sueiga, ku
rioje taip pat dalyvaus dalis Otavoje
įsteigtos draugovės, vadovaujamos
Irenos Danytės, o po to pasidžiaug
sime miestiniu laužu ir tautinės sto
vyklos skaidrėmis. Tikimės, kad vi
si netrukus pasimatysime!
“Neringos” skaučių tunto štabas
Gausiai susirinkusios KLK Moterų
Dr-jos narės ir viešnios X. 14 iš
klausė sės. Paulės paskaitos “Atlai
dumas”. Paėmusi vedamąja mintimi
"Tėve mūsų” žodžius “ir atleisk
mums mūsų kaltes, kaip ir mes at
leidžiame savo kaltininkams”, pa
skaitininke pateikė tikrai įdomių,
praktiškais pavyzdžiais paįvairintų,
minčių apie atlaidumą kasdieninia
me krikščionies gyvenime. Išrinkta
nauja skyriaus valdyba: N. Bagdžiūnienė, E. Bernotienė, dr. A. Jaugelienė, J. Mickienė, S. Petrauskienė.
Valdyba dar nepasiskirstė pareigo
mis. D.
Jau bene dveji metai CBC radijas
transliuoja programą “Identities”
pirmadieniais per AM nuo 8.30 iki
10 v. v. ir sekmadieniais per FM nuo
5.30 iki 7 v. Šiai programai vadovau
ja Jill Dean Sherman. Programos
tikslas — supažindinti kanadiečius
(Nukelta j 7-tą psl.)

