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Keliai platumon
Jau nekartą esame rašę apie lietuvių polinkį užsidaryti savo 

kieme, mažai tekreipiant dėmesio į platesnius vandenis. Taip pat 
esame minėję, kad tiktai nedidelis būrelis tautiečių išeina plates- 
nėn viešumon. Prie anksčiau minėtų pavardžių tik minties iliust
racijai, žinoma, galima pridėti dar keletą ar keliolika, bet tai 
nekeičia padėties iš esmės. Bet šalia to iškyla ir kita artima min
tis, būtent, mūsų organizacijų polinkis užsidaryti savo ratelyje ir 
nejieškoti kelių platesnėn visuomenėm Reikia pripažinti, kad 
ypač pastaraisiais metais bent kaikurios organizacijos pradėjo 
jieškoti kelių platumon, nes jų vadai pamatė, kad savojo kiemo 
neužtenka. Jei norime lietuvių reikalui ir ypač pavergtos Lietu
vos bylai padėti, reikia eiti plačiojon visuomenėn. Dažnai skundžia
mės, kad lietuviai mažai žinomi tarptautiniame gyvenime, kad yra 
kitataučių, nežinančių apie Lietuvos problemas, kad jie neinfor
muoti ir t.t. Bet iš kur jie visa tai žinos, jeigu tokie gausūs JAV 
ir Kanados lietuviai nepasirūpina jų supažindinti. Tiesa, nevienas 
yra bandęs pasiekti didžiąją spaudą ir per ją mėginęs informuoti 
apie Lietuvos reikalus. Vienur tos pastangos buvo sėkmingos, kitur 
ne. Daugelyje atvejų jos, atrodo, nebuvo sėkmingos, tačiau yra 
gražių, minėtinų pavyzdžių. Ten, kur buvo sumaniai daryta, pa
siekta ir didesnių ar mažesnių rezultatų. Vienur buvo daryta indi
vidualiai, kitur organizuotai, bet šis tas buvo pasiekta.

★ ★ ★

Didžioji spauda nėra vienintelis kelias į plačiąją visuomenę. 
Šalia jos yra mažoji vietinė spauda, kuri yra daug prieinamesnė. 
Tai rodo jau ir patirtis. Reikėtų ja plačiau ir dažniau naudotis, 
užmegzti ryšius su vietinių mažųjų laikraščių redaktoriais. Tai jau 
daro kaikurios lietuvių bendruomenės. Žinoma, tuos redaktorius 
reikia kuo nors sudominti. Tam yra Įvairių būdų. Jau prieš keletą 
metų šį kelią išbandė Rodney lietuvių apylinkė. Jie savo klube 
ėmė rengti vakarienes su lietuviškom programom ir kviesti vietinį 
redaktorių bei kitus įtakingus vietos žmones. Tuo būdu jie susilau
kė gana gražaus dėmesio. Panašiu keliu, nors žymiai didesniu mas
tu, šiemet pasuko Hamiltono apylinkė. Ji surengė vakarienę dau- 
giakultūriame centre, sukvietė kitas tautines grupes, įtakingesnius 
vietos veikėjus ir spaudos atstovus. Rengėjai sudomino gausią pub
liką ne lietuvių augštąja kultūra, bet jų valgiais, papročiais, apran
ga. Šis renginys susilaukė spaudoje tokio dėmesio, kokio niekad 
nesulaukė nė tūkstantinės Lietuvių Dienos. Tai iškalbingas ženk
las, rodąs, kuo ir kaip galima sudominti kitataučius. Padarius pra
džią, jau galima kalbėti ir apie gilesnius dalykus. Šiąlmntį patvir
tina ir Thunder Bay apylinkė, kur negausūs lietuviai šituo keliu 
pasiekia plačiąją visuomenę. Jie buvo priimti net tautybių parkan, 
kur kitos didesnės grupės turi savo skyrius.

Tuo pačiu požiūriu minėtina Londono, Ont., apylinkė, kuri su
gebėjo ne tiktai puikiai paruošti KLB krašto tarybos suvažiavimą, 
bet ir pasiekti vietinę spaudą, radiją ir net televiziją. Krašto val
dybos pirmininkui buvo sudaryta proga pakalbėti televizijoj apie 
Kanados lietuvius. Apylinkės pirmininkas turėjo platų pasikalbė
jimą su vietiniu periodiniu leidiniu. Reiškia, jei sumaniai dirbama, 
randami keliai ir kitataučių spaudon ir aplamai didesnėn viešu
mon. štai dar viena iliustracija. Otavos lietuvių apylinkė nedidelė, 
bet sugebėjo pralaužti kelius plačiojon visuomenėn. Ji rado kelią 
įglausti savo šeštadieninę mokyklą viešojon sistemon ir gauti jai 
lėšų. Ji surengė originalų koncertą (drauge su estais ir latviais) 
anglikonų šventovėje, kur dalyvavo ir nemažas skaičius kitataučių 
sibirinių trėmimų minėjimo proga. Ypač minėtina baltiečių inicia
tyva surengti bendrą vakarą parlamento rūmuose Otavoje ir laimė
ti šimtinės parlamento narių dėmesį. Tai tik keli ryškūs faktai — 
jų galbūt yra žymiai daugiau. Būdinga yra tai, kad jie pradėjo gau
sėti pastaraisiais metais, atėjus į apylinkių valdybas jaunosios kar
tos žmonėm. Antra, tie pasigėrėtini faktai įvyko mažesnėse kolo
nijose. Didžiosios kolonijos taip pat dirba ta linkme, bet joms pra
siveržti į plačiąją viešumą sekasi sunkiau, nes didmiesčio sąlygos 
daug kietesnės. Sudominti plačiajai visuomenei čia reikia didelių 
dalykų, kaip pvz. pasaulinis estų arba ukrainiečių kongresas. Bet ir 
tai visuomenės dėmesys lieka ribotas. Kaip ten bebūtų, reikia verž
tis tame fronte, kur įmanoma laimėti. Pr. G.

I Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. R. NIKSONAS VAŠINGTONE TURĖJO PASITARIMUS SU 
Egipto užsienio reikalų ministeriu Ismailu Fahmi ir Izraelio prem
jere Goldą Meir. Didžiausią problemą sudaro karo paliaubų linija 
prie Suezo kanalo pietinėje jo dalyje, kur Izraelio kariuomenės 
daliniai yra persikėlę per kanalą į Egipto teritoriją ir atkirtę egip
tiečių III armiją rytinėje Suezo pakrantėje. Tas atkirtimas buvo 
pasiektas po spalio 22 d. paskelbtų karo paliaubų sulaužymo. Egip
to prez. A. Sadatas reikalauja Izraelio kariuomenės dalinių pasi
traukimo į spalio 22 d. paliaubų pozicijas ir delsia apsikeitimą karo 
belaisviais, kol nebus įgyvendintas šis reikalavimas. Atkirstą egip
tiečių armiją maistu ir vandeniu aprūpina Jungtinių Tautų pasiųsti 
karo paliaubų priežiūros daliniai Izraelio užimtu plentu. Prez. R. 
Niksonas Egipto užsienio reika- •----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

LAIMĖJO IR 1
Kvebeko provincinio parla

mento rinkiniuose triuškinan
čios pergalės susilaukė premje
ro R. Bourassos liberalai su 102 
išrinktais atstovais. Naująjį 110 
vietų parlamentą dabar sudarys: 
102 liberalai, 6 Kvebeko parti
jos atstovai, 2 kreditistai. Prieš 
rinkimus liberalai parlamente 
turėjo 68 atstovus, tautinės vie
nybės partija — 15, kreditistai 
— 11 ir Kvebeko partija — 7. 
Rinkimuose krito Kvebeko par
tijos vadas R. Levesque, kredi- 
tistų vadas Y. Dupuis ir tauti
nės vienybės partijos vadas G. 
Loubier. Premjero R. Bourassos 
laimėjimas laikomas didžiausiu 
visoje Kvebeko istorijoje, ta
čiau jis verčia susimąstyti ne
vieną kanadietį. Rinkimų rezul
tatai rodo, kad kvebekie'čiai at
metė R. Levesque ir Kvebeko 
partijos propaguotą Kvebeko 
pasitraukimą iš Kanados federa
cijos, bet naują problemą ga
li sudaryti perdidelis liberalų 
laimėjimas, kurio dėka iš par
lamento buvo visiškai išstumta 
pagrindinę opoziciją sudariusi 
tautinės vienybės partija. Ją da
bar pakeitė ketvirtoje vietoje 
buvusi separatistinė Kvebeko 
partija. Nors naujajame parla
mente ji turi vienu atstovu ma
žiau, bet už ją balsavo apie 30% 
rinkėjų, kai tuo tarpu 1970 m. 
parlamento rinkimuose Kvebe
ko partija buvo gavusi tik 23%

MENI, IR KITI
balsų. Jos vadas R. Levesque, 
neišrinktas į parlamentą, visdėl- 
to pasiekė savo tikslą — Kve
beko partija dabar netikėtai ta
po pagrindine opozicija nauja
jame parlamente. Kyla klausi
mas, ką turės daryti kvebekie- 
čiai, jeigu jie ateityje nusivils 
premjero R. Bourassos libera
lais? Paprastai tokiais atvejais 
balsai atiduodami stipriausiai 
opozicijos partijai, kuria dabar 
yra separatistinė Kvebeko par
tija. Taigi, Kvebeko partijos 
pralaimėjimas ateityje gali tap
ti laimėjimu. Dėl šios priežas
ties Kvebeko politikoje nedaly
vavę konservatoriai dabar rim
tai galvoja įsteigti provincinę 
savo partiją kaip atsvarą prieš 
Kvebeko partiją.

Ontario provincijos liberalų 
vadu vėl buvo perrinktas Rober
tas Niksonas, partijai vadovau
jąs nuo 1967 m. Tačiau perga
lei pasiekti jam reikėjo net tri
jų balsavimų, kurių paskutinia
me jis 992:675 baisų santykiu 
įveikė tvirčiausią savo varžovą 
N. Cafiką, Ontario parlamento 
narį. Vado rinkimai gerokai su
skaldė Ontario liberalus, nors 
jiems šiuo metu kaip tik svarbu 
turėti visišką vienybę, kai vis 
labiau pradeda kristi konserva
torių vado ir premjero W. Davis 
populiarumas.

Ontario darbo ministerio F. 
Guindono pranešimu, minima-

Kanados baltiečių delegacija pas minister! pirmininką š. m. spalio 23 d. Otavoje. Iš kairės: estų tarybos politi
nės komisijos pirm. G. Kahar, daugiakultūrių reikalų min. dr. St. Haidasz, estų tarybos pirm. J. Lupp, latvių 
federacijos politinės komisijos pirm. V. Liepinš, užsienio reikalų min. M. Sharp, latvių federacijos ir šiemetis 
baltiečių federacijos pirm. T. Kronberg, min. pirm. P. E. Trudeau, KLB krašto valdybos ir baltiečių federaci
jos vicepirm. J. R. Simanavičius, KLB krašto valdybos pirm. inž. E. Cuplinskas

Kova už lietuviškas pamaldas
Seinuose lietuviai reikalauja

Dabartinėje Lenkijoje yra ga
na daug lietuvių. Vieni jų yra 
pakeitę savo pavardes, t.y. jas 
sulenkinę, kiti išlaikę grynai lie
tuviškas. Suvalkų trikampyje 
tūkstančiai lietuvių gyvena tra
diciniuose kaimuose, tačiau ne- 
visur jie gali turėti lietuviškas 
pamaldas. Ypač skriaudžiami yra 
Seinų apylinkės lietuviai. Po il
go laukimo ir daugelio prašymų 
Lomžos vyskupas pagaliau leido 
lietuviškas pamaldas, bet ne Sei
nų parapijos šventovėje, o bu
vusiame protestantų dievnamy- 
je. Dauguma lietuvių tokiu vys
kupo sprendimu nėra patenkin
ti ir reikalauja pamaldų savoje 
šventovėje, kurios reikalams 
yra nemažai paaukoję. Konflik
tas dar nėra pasibaigęs. Štai kas 
rašoma pranešime iš Suvalkų 
trikampio.

Sprendimo sulaukus
1973 m. rugpjūčio pabaigoj 

buvo paskelbta Seinų parapijos 
šventovėje, kad Lomžos vysku
pas leido grąžinti lietuviškas pa
maldas nuo 1973 m. rugsėjo 2 
d., bet jos bus laikomos vokie
čių bažnyčioje. Pamaldos ten 
bus laikomos 12.30 v. p.p. Jung
tuvių, krikšto ir laidojimo apei
gos bus atliekamos parapijos 
šventovėje. Vyskupo sprendime 
taipgi buvo nurodyta, kad lie
tuviškom pamaldom vadovaus 
kun. Macikas, lenkas, mokąs lie
tuvių kalbą. Šį kunigą Seinų lie
tuviai labai gerbia, laiko jį dide
liu autoritetu, nes jis neužsiima 
antilietuvišku šovinizmu. Sei
nuose jis išmoko lietuviškai ir 
vykdo a.a. kun. Stasevičiaus tes
tamentą, kuris prieš mirtį prašė 
neapleisti lietuvių, neatstumti jų 
nuo Seinų parapijos, leisti jiems 
melstis gimtąja kalba.

Lietuvių reakcija
Išgirdę tokį Lomžos vyskupo 

sprendimą, Seinų lietuviai pasi
piktino. Nevienas jų sakė: “Na, 
dabar mus visai išvarė iš Seinų 
parapijos bažnyčios. Dejom pini
gus bažnyčios remontui, o da
bar, kai ji jau atremontuota, tai 
klebonas kun. Stasys Ragauskas 
išvaro mus iš parapijos bažny
čios į vokišką kirkę ir atima tei
sę melstis savo parapijos bažny
čioje.”

Seinų parapijos lietuviai nu
tarė tuo Lomžos vyskupo nutari
mu nesinaudoti ir neatsisakyti 
nuo savo pirmykščių reikalavi
mų: lietuviškos pamaldos turi 

lūs valandinis $1.80 atlyginimas 
provincijoje nuo 1974 m. sau
sio 1 d. padidinamas iki $2. Sta
tybų darbininkai, lig šiol gavę 
$2.05 už darbo valandą, tada 
gaus $2.25. Nepilną darbą tu
rintiems studentams mokamas 
minimalus $1.45 valandinis at
lyginimas padidinamas iki 
$1.65. Opozicinės liberalų ir 
NDP socialistų partijos minima
laus valandinio atlyginimo padi
dinimą laiko permažu. šeima su 
dviem vaikais dabar gauna me
tinę $4.365 pašalpą, o jeigu tė-

(Nukelta į 8-ta. psl.) 

pamaldų savoje šventovėje — 
būti laikomos Seinų parapijos 
bažnyčioje 12 v., t.y. po visų 
lenkiškų pamaldų. Dabartiniu 
metu lenkiškos pamaldos — Su
ma baigiasi 12.30 v.p.p.

Pamaldos be kunigo
1973 .m. rugįūja2 d. 12.30 v. 

p.p., Seinų parapijos lietuviai 
susirinko į vietinę parapijos baž
nyčią. Pasigirdo giesmė “Mari
ja, Marija”. Nuskambėjo garsas 
per Seinus apie lietuvių grįžimą 
į Seinų par. bažnyčią. Pirmąjį 
sekmadienį susirinko 300 lietu
vių, o sekantį 400 — jaunų ir 
senų. Daugelis senesnio am
žiaus lietuvių verkė iš džiaugs
mo. Tai buvo istorinė diena — 
Seinų parapijos bažnyčia vėl iš
girdo lietuviškas giesmes po 27 
metų.

Į vokiečių bažnyčią susirinko 
vos keletas Seinų miesto senų 
lietuvių. Jiems Mišias laikė kun. 
Macikas. Daugelis lietuvių bijo
jo eiti į Seinų par. bažnyčią, 
kad lenkai neišprovokuotų muš
tynių. Bet viskas praėjo ramiai.

Jau penktas sekmadienis iš ei
lės (pranešimas rašytas X. 4) 
vieni lietuviai be kunigo renka
si į Seinų parapijos bažnyčią, 
pagieda lietuviškas giesmes ir 
išsiskirsto.

Teko sužinoti, kad Seinų kle
bonas kun. St. Ragauskas krei
pėsi į Seinų miesto policijos vir
šininką, prašydamas iškraustyti 
lietuvius iš parapijos bažnyčios, 
nes šie prievarta jon įsibrovę. 
Sakoma, policijos viršininkas 
paklausęs, ką lietuviai daro baž
nyčioje. Kai išgirdęs atsakymą, 
kad jie gieda lietuviškai, atsa
kęs, esą policija negalinti dėl to 
įsikišti.

Nemaloni provokacija
Po kelių dienų pasirodė ne

maloni lenkų šovinistų provoka
cija: naktį ant lietuvių namų ir 
valdinių įstaigų sienų buvo isra-

“T. ŽIBURIŲ” 
SKAITYTOJAMS
Infliacinis kainų kilimas pa

lietė ir spaudą, ypač laikraštinį 
popierių. “Tėviškės žiburių” lei
dėjai, apsvarstę susidariusią pa
dėtį, nutarė pakelti skelbimų, 
užuojautų bei padėkų kainas ir 
“TŽ” prenumeratą. Nuo 1974 
m. sausio 1 d. šio savaitraščio 
metinė prenumerata bus $8.50, 
o rėmėjo — $15.00. Maloniai 
prašome į tai atkreipti dėmesį 
ir už 1974 metus siųsti ne $7.00, 
kaip lig šiol buvo, bet jau $8.50 
arba $15.00 (rėmėjai). Norime 
pastebėti, kad ir padidintas pre
numeratos mokestis toli gražu 
nepadengia savaitraščio spaus
dinimo išlaidų — tenka jieškoti 
kitų, pagalbinių šaltinių. Vienas 
jų yra skaitytojų duosnumas, be
sireiškiąs aukomis ir rėmėjų 
prenumeratomis. Už paramą 
esame nuoširdžiai dėkingi ir ti
kimės jos, kaip ir ligi šiol, iš 
lietuviško spausdinto žodžio my
lėtojų. Bendromis pastangomis 
galėsime įveikti visus sunku
mus.

rašoma iš Suvalkų trikampio 
šyta lietuvių vardu lenkų kalba: 
“Išpjaut lenkus!” Valdžios par
eigūnai tuos įrašus nufotografa
vo ir pradėjo tardymą, o lenkų 
šovinistai ėmė sakyti, esą lietu
vių pamaldos priėjo liepto ga
lą. Valdžios žmonės gerai žino, 
kad tai buvo be lietuvių, o len
kų provokatorių darbas. Vilnie
čiai ir suvalkiečiai lietuviai ge
rai žino, kad prieškarinė lenkų 
taktika ir dabar praktikuojama 
Seinuose. Prieš II D. karą len
kai dažnai provokuodavo lietu
vius mokyklose: išniekindavo 
Lenkijos valstybės herbą, o kal
tę suversdavo lietuviams.

Seinų lietuviai nori sugyventi 
su lenkais, bet negali atsižadėti 
savo teisių. Jie reikalauja iškel
ti kun. St. Ragauską ir jo vieton 
klebonu paskirti kun. Maciką, 
kuris gali sugrąžinti abiejų tau
tybių sugyvenimą.

Red. pastaba. Iš kitų šaltinių 
patyrėm, kad Seinų klebonas ir 
dekanas kun. St. Ragauskas lie
tuviškom pamaldom yra labai 
priešingas. Vienai lietuvaitei 
lankytojai iš JAV jis pareiškė: 
kol jis klebonaus Seinuose, lie
tuviškų pamaldų parapijos šven
tovėje nebus. Lankytoja pakvie
tė kleboną atvykti Amerikon ir 
pamatyti, kad čia kiekviena tau
tybė gali turėti pamaldas savo 
kalba. Iš vieno Seinuose atsilan
kiusio lietuvio kunigo teko su
žinoti, kad Lomžos vyskupas lie
tuviškom pamaldom nesąs prie
šingas, bet turįs skaitytis su len
kų visuomenės nuotaikomis. 
Sunkinanti aplinkybė esanti ta, 
kad lietuviškų pamaldų Seinų 
parapijos šventovėje nebuvo 
jau ištisą ketvirtį šimtmečio. 
Kaip ten bebūtų, hierarchija net 
ir dabartinėse Lenkijos sąlygo
se tebėra pakankamai pajėgi 
tvarkyti religinius klausimus. 
Nuo jos valios daugiausia ir pri
klauso lietuviškų pamaldų įve
dimas ne tik Seinuose, bet ir 
kitose vietovėse. Nepaisymas di
delės lietuvių tikinčiųjų daugu
mos nusistatymo nėra objekty
vios administracijos ženklas.

KARTOJAMA 
DRAMA

Kanadiečio rašytojo Len Pe
tersono drama “The Trouble 
with Giants” pirmą kartą buvo 
perduota per CBC radiją š.in. 
Vasario 16 šventės išvakarėse. 
CBC vadovybė susilaukė nema
žai padėkos laiškų, o jos auto
rius — premijos. Tai paskatino 
CBC vadovybę minėtąją dramą 
pakartoti Latvijos nepriklauso
mybės šventės išvakarėse, bū
tent, š.m. lapkričio 17, šeštadie
nį, 8.03 v.v. Transliacija bus gir
dima visoje Kanadoje atitinka
mu laiku. Toronte ji bus trans
liuojama per CBL banga 740. 
Kadangi “The Trouble with 
Giants” liečia daugiausia lietu
vius, verta pakartotinai pasi
klausyti ir parašyti savo atsilie
pimus: CBC Radio Network, 
Box 500, Station A, Toronto 
116, Ont. 

lų ministeriui I. Fahmiui pasiū
lė Jungtinių Tautų kontroliuoja
mą koridorių tarp Kairo ir at
kirstos III armijos. Izraelio 
premjerė G. Meir, susitikusi su 
prez. R. Niksonu, atmetė pasi
traukimą į spalio 22 d. pozici
jas. Ji siūlo egiptiečių kariuo
menės atitraukimą į vakarinę 
Suezo pakrantę, Izraelio — į ry
tinę. Tai, žinoma, reikštų grįži
mą į 1967 m. karo nustatytas 
sienas, kai tuo tarpu Egięto 
prez. A. Sadatas savo prestižui 
išlaikyti nori bent šiokio tokio 
laimėjimo dabartiniame kare. 
Praėjusią savaitę jis turėjo slap
tus pasitarimus su Sirijos prez. 
H. Assadu, Saudi Arabijos ka
ralium Faisalu ir Alžerijos pre
zidentu H. Boumedienne, šiuo 
metu arabų kraštai siekia pilno 
Izraelio pasitraukimo iš Sina
jaus, vakarinės Jordano pakran
tės ir Golano augštumų į prieš
karines 1967 m. sienas. Egiptas, 
atrodo, sutiktu su demilitarizuo
ta ir Jungtinių Tautų prižiūri
ma zona Sinajaus pusiasalyje 
prie tikrosios /jr^elio sienos.

MASKVA IR VAŠINGTONAS
Prez. R. Niksono ir komparti

jos vado L. Brežnevo sutartas 
planas arabų-žydų taikai užtik
rinti tebėra’ nepaskelbtas. Jo 
oficialiai nepatvirtintus tris pa
grindinius punktus pranešė li
baniečių laikraštis “An Nahar”, 
informacijos šaltiniu nurodyda
mas Egipto prez. A. Sadatą. Pa
sak laikraščio, Maskva ir Va
šingtonas nori Izraelio pasitrau
kimo iš Sinajaus, vakarinės Jor
dano pakrantės ir Golano augš
tumų, palestiniečių valstybės 
įsteigimo, arabų - žydų derybų 
jungtinių tautų globoje. Palesti
niečių valstybei yra numatyta 
vakarinė Jordanijos pakrantė, 
rytinė Jeruzalė ir Gazos juosta. 
Golano augštumoms ir įplauki
mą į Akabos įlanką kontroliuo
jančiai Šarm ei Šeik vietovei 
Sinajaus pusiasalio iškyšulyje 
būtų įvesta tarptautinė kontro
lė. Demilitarizuotas zonas Sina
juje, prie Golano augštumų, Jor
dano vakarinėje pakrantėje tu
rėtų sutarti tiesioginėmis dery
bomis Izraelis, Sirija, Jordani
ja ir Egiptas. Ar šis arabų laik
raščio pranešimas yra tikslus, 
tuo tarpu nėra aišku. Maskva su 
Vašingtonu jo nepatvirtino ir 
nepaneigė.

POLITINĖ TRINTIS
Izraelio krašto apsaugos mi- 

nisteris gen. M. Dayanas susilau
kia vis aštresnės kritikos dėl ne
pakankamo pasiruošimo karui, 
staigių pradinių Egipto ir Siri
jos kariuomenės laimėjimu. Jo 
atsistatydinimo pareikalavęs tei
singumo ministeris J. Shapiro 
pats atsistatydino, kai premje
rė G. Meir pareiškė pilną pasi
tikėjimą gen. M. Dayanui. Ne
minėdami gen. M. Dayano pa
vardės, pradinių pralaimėjimų 
viešo tyrimo pradėjo reikalauti 
du Izraelio ankstesnių karų did
vyriais laikomi generolai — pre
kybos ministeris H. Bar-Levas 
ir buvęs aviacijos viršininkas F. 
Weizmanas. Savo reikalavimą 
jiedu paskelbė pasikalbėjimuo
se su įtakingo laikraščio “Maa
riv” atstovais. Atrodo, jų kriti
ka yra skirta ne tik krašto ap
saugos ministeriui M. Dayanui, 
bet ir kariuomenės štabo virši
ninkui gen. Itn. D. Elazarui. Ty
rimo vadovu gen. mjr. E. Weiz
manas pasiūlė archeologą prof. 
H. Yadiną, buvusį kariuomenės 
štabo viršininką. Pastarasis bet
gi pareiškė, kad toks tyrimas 
turėtų būti atidėtas, ir priminė, 
kad romėnai jau prieš 2000 me- , 
tų užgniaužė žydų sukilimą dėl 
jų tarpusavio kovų.

EUROPA NEPATENKINTA
Prancūzijos prez. G. Pompi

dou pasiūlė devynių Bendrosios 
Rinkos kraštų vyriausybių vadų 
susitikimą aptarti taikos proble

moms Artimuosiuose Rytuose. 
Jam nepatinka, kad JAV ir So
vietų Sąjunga iš taikos sprendi
mo visiškai išjungė V. Europos 
valstybes, nors joms rūpi užsi
tikrinti naftos tiekimą iš arabų 
kraštų. Pastarieji jau yra su
stabdę naftos pardavimą Olan
dijai. Prez. R. Niksonas nesle
pia savo nusivylimo Atlanto Są
jungos nariais. Jie nenorėjo nie
ko bendro turėti su JAV pradė
tu ginklų tiekimu Izraeliui. 
Kancleris W. Brandtas netgi pa
reikalavo, kad ginklai Izraelin 
nebūtų siunčiami iš V. Vokieti
jos. Ginklų tiekime talkino tik 
Portugalija, transporto lėktu
vams leidusi pasinaudoti ameri
kiečių baze Azorų salose. Kalba
ma, kad už šią paslaugą JAV 
vyriausybė pažadėjo remti Por
tugaliją Jungtinėse Tautose, kai 
ten vėl bus iškeltas jos Mozam
biko, Angolos ir Gvinėjos kolo
nijų klausimas.

NAUJA KRIZĖ
Prez. R. Niksonas buvo pritil- 

dęs savo kritikus pažadėtu de
vynių magnetOfbno juostelių pa- 
rūpiiiimu teisėjui J. Siricai ir 
senatoriaus S. Ervino komitetui. 
Dabar naują audrą sukėlė pra
nešimas iš Baltųjų Rūmų, kad 
dviejų pažadėtų juostelių nėra, 
nes į juosteles nebuvo įrašytas 
prez. R. Niksono telefoninis po
kalbis 1972 m. birželio 20 d. su 
anuometiniu generaliniu proku
roru J. Mitchell ir pasitarimas 
su teisiniu patarėju J. Dean š. 
m. balandžio 15 d. šie du pokal
biai yra esminiai Watergate in
cidento tyrime, nes jie būtų iš
ryškinę, ar prez. R. Niksonui 
buvo žinomos jo padėjėjų pa
stangos nuslėpti Watergate afe
rą. Pranešime iš Baltųjų Rūmų 
teigiama, kad pasikalbėjimo 
metu telefonas nebuvo įjungtas 
į magnetofono liniją, o pasitari
mo metu magnetofonas buvo su
gedęs. Dabar daug kam atrodo, 
kad prez. R. Niksonas mėgina 
nuslėpti jam nepalankias juos
teles. Tačiau tokiu atveju sunku 
suprasti, kodėl jis iš anksto ne
paskelbė, kad tokių juostelių 
nebuvo ir nėra.

TAIKOS KONGRESAS
Sovietų Sąjungos Maskvoj su

organizuoto taikos kongreso so
cialinės pažangos ir žmogaus 
teisių sekcijoj netikėtos kritikos 
susilaukė Maskva ir Praha. 
Amerikiečių “Taikos ir teisin
gumo koalicijai” atstovavęs ka
talikų kun. P. Meyr pareikalavo 
žodžio laisvės ne tik A. Solženi- 
cinui, dr. A. Sacharovui, bet ir 
kiekvienam sovietų piliečiui. 
Amerikiečių pasirašytas atsišau
kimas skelbia: “.. . mes vienin
gai smerkiame sovietų vyriausy
bės akciją nutildyti ne tik inte
lektualus, bet ir kiekvieną so
vietų pilietį, norintį pasinaudo
ti savo teisėmis.” Atsišaukimo 
autoriai taipgi pareikalavo lais
vės politiniams kaliniams Čeko
slovakijoje. Kitą Sovietų Sąjun
gą kritikuojantį atsišaukimą 
sekcijos posėdžiuose paskelbė 
Britanijoje veikiantis “Tarptau
tinis pasipriešinimo karui sąjū
dis”. Jo atstovai pareikalavo 
varžtų atšaukimo emigracijai iš 
Sovietų Sąjungos.

PAŠALINO PALAIKUS
Čekoslovakijos kompartija iš 

Prahos kapinių pašalino 1969 
m. sausio 16 d. susideginusio 
studento Jano Palacho palaikus. 
Jo kapą kasdien aplankydavo ir 
gėlėmis papuošdavo šimtai če- 
koslovakų, pagerbdami už savo 
krašto laisvę pasiaukojusio jau
nuolio atminimą. Praėjusią sa
vaitę jo kapo vietoje jie rado 
palaidotą neseniai mirusią mo
terį. Atrodo, naujoji J. Palacho 
kapavietė nebus atskleista. Mi
nios nuotaikas išreiškė vienas 
lankytojas: “Jie išvežė jo palai
kus, bet simboliškai jis tebėra 
šitoje vietoje ...”
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ONTARIO

Government '
Information I

Vartotojų ir preky
bos ministerijos 

pranešimas
PAKEISTI SVAIGINAMŲJŲ 

GĖRIMŲ LEIDIMŲ IR JŲ 

KONTROLĖS ĮSTATYMAI

Ontario provincijos vyriausybė 1972 
m. lapkričio 24 d. pranešė parlamen
tui, kad ryžosi iš pagrindų peržiūrė
ti Ontario svaigalų įstatymus. Sis 
procesas dar nėra pasibaigęs. Vis- 
dėlto vyriausybė pateikė, o parla
mentas patvirtino kaikuriuos svaiga
lų leidimų ir pardavimo įstatymo 
pakeitimus. Jie liečia tas problemas, 
su kuriomis iki šiol buvo susidurta.
Tie pakeitimai padaryti ne tam, kad 
būtų padidintas svaigalų vartojimas. 
Jų tikslas — panaikinti kaikurias 
neteisybes dabartiniuose įstatymuo
se. Anksčiau paprastas pilietis, ne
priklausąs privačiam klubui, dažnai 
negalėdavo pasinaudoti lengvatomis, 
kurias turėjo privačių klubų nariai. 
Dėlto vienas įstatymo pakeitimas, 
panaikindamas šią nelygybę, leidžia 

I

Mylimam TĖVELIUI 
■

Lietuvoje mirus, bendradarbiui

ANTANUI BUMBULIUI ir 

jo šeimai gilią užuojautą reiškia - 
"TRANE" BENDROVĖS LIETUVIAI

mirus, dukrą VALERIJĄ ir sūnų VYTAUTĄ bei jų 

šeimas skaudžiose atsiskyrimo valandose nuošir

džiai užjaučiame ir kartu liūdime —

AfA

MARCELEI KORSAKIENEI

Danutė ir Antanas Žemaičiai,
Hamilton, Ontario

AfA

Natalijai Patašienei
Lietuvoje mirus, sūnums — kunigui dr. JONUI

PATAŠIUI, jo broliui ANTANUI PATAŠIUI su šeima
Į 

skausmo valandoje reiškiame nuoširdžią užuo

jautą —

L. L. Rudaičiai E. K. Činčikai
Br. Mackevičius

. <> '• - - • ------------- :>

AfA 

kunigui PETRUI TOTORAIČIUI
JAV mirus, jo brolį ALFONSĄ TOTORAITĮ su 

šeima, seserį MARCELĘ LIEGIENĘ ir visas gimines | 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiu —

Br. Mackevičius S

duoti leidimus viešoms pramogų vie
toms — golfo, kurlingo ir slidžių 
klubams visose provincijos srityse, 
neišskiriant privačių klubų, jau tu
rinčių svaigalų leidimus.
Kiti svaigalų leidimų įstatymo pa
keitimai įgalina duoti leidimus uni
versitetų kantinėms, sveikstančių na
mams, policijos svetainėms, senelių 
prieglaudoms ir panašioms instituci
joms Ontario provincijoj.

Svaigalų kontrolės įstatymo pakei
timas įgalina svaigalų kontrolės ta
rybą išduoti savanoriškus asmens ta
patybės liudijimus jaunuoliams ry
šium su leidimu gerti nuo aštuonio
likos metų amžiaus.

Vyriausybei pateikti pageidavimai 
Įrodė, kad asmenys, sulaukę 18 me
tų amžiaus, tapo tikra problema gė
rimų parduotuvių pareigūnams. Par
davėjai gali netekti pragyvenimo, jei 
neatskiria jaunų pirkėjų, neturinčių 
teisės vartoti svaiginamuosius gėri
mus. Dėlto pardavėjai kartais atsi
sakydavo aptarnauti tuos, kurie tam 
turi teisę pagal esamą įstatymą, nes 
nebūdavo įrodymų arba jie būdavo 
laikomi suklastotais.
Atsižvelgiant į pageidavimus abiejų 
pusių, susiduriančių su neaiškumais, 
buvo įvesta asmens tapatybės liudi
jimų sistema, prieinama daugelyje 
Ontario svaiginamųjų gėrimų par
duotuvių.

Kadangi svaiginamųjų gėrimų įsta
tymo peržiūrėjimas dar nėra baigtas, 
vyriausybė tikisi netrukus galėsianti 
pateikti ir kitus įstatymo pakeiti
mus.

The Hon. Willi .m G. Davis 
Premier of Ontario

If
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Izraelio nepriklausomo gyve
nimo 25 metų laikotarpyje pa
saulį sukrėtė net keturi arabų- 
žydų karai — 1948, 1956, 1967 
ir 1973 metais, pareikalavę ne
mažų aukų ir sukėlę įtampą tarp 
didžiųjų pasaulio valstybių. Pir
mąjį ir paskutinįjį karus pradė
jo arabų kraštai, abu viduri
niuosius — Izraelis. 1956 m. ka
re Izraelis pasikliovė sukta, bri
tų ir prancūzų talka dėl Egipto 
įvykdyto Suezo kanalo nusavi
nimo. Šis karas padarė daugiau
sia žalos laisvajam pasauliui, nes 
tuo metu kaip tik bandė išsi
laisvinti iš sovietinės vergijos 
Vengrija. Ji nesusilaukė JAV, 
Prancūzijos ir Britanijos para
mos. Tie kraštai dėmesį skyrė 
Suezo kanalo paprastam bizniui 
ir Izraelio ekspansijai. Vengrų 
laisvės siekius savo tankais su
triuškino anuometinis kompar
tijos vadas N. Chruščiovas, leng
vai numodamas ranka į protes
to notas ir su šypsena lūpose 
primindamas pasauliui, kad ly
giai tokius pačius metodus prieš 
Egiptą naudoja Britanija su 
Prancūzija.

Pranašingi žodžiai
Paliaubas į Viduriniuosius 

Rytus grąžino Jungtinių Tautų 
rezoliucijos ir jų vardu pasiųsti 
priežiūros daliniai, kurių inicia
torium buvo Kanados užsienio 
reikalų ministeris L. B. Pearso- 
nas, už šią savo iniciatyvą ga
vęs Nobelio taikos premiją. 
Kad jo žvilgsnis buvo gerokai 
platesnis ir nesiribojo vien tik 
kariuomenės dalinių pasiunti
mu, liudija kaip tik dabartinio 
karo metu išėjęs antrasis atsi
minimų tomas “Mike”, pradėtas 
rašyti paties L. B. Pearsono ir 
po jo mirties užbaigtas kitų as
menų, pasinaudojusių paliktais 
dienoraščiais bei sukaupta me
džiaga. Jame randame L. B. 
Pearsono 1956 m. Jungtinėms 
Tautoms pateiktus klausimus: 
“Kokia nauda iš priimtos rezo
liucijos, užtikrinančios karo pa
liaubas ir galbūt pasitraukimą? 
Kur mes pasitraukiame — į tas 
pačias neisspręstas problemas?” 
Jungtinėms Tautoms jis primi
nė, kad Vidurinieji Rytai netu
rės nuolatinės pastovios taikos, 
kol nebus išspręsti arabus ir 
žydus skirią klausimai ir pasiek

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Slapti atsovai iš Lietuvos 
pasiuntinybės Berlyne 
Vieną balandžio pavakarį se

niūnas iškvietė lietuvį D. ir pa
sakė, kad su juo nori kažkokie 
du asmenys kalbėtis. Lietuvis D. 
išėjo iš barako ir ilgai su jais 
kalbėjosi. Sugrįžęs į baraką, 
pradėjo lankyti kambariuose lie
tuvius ir jiems aiškinti, esą Lie
tuvos pasiuntinybė Berlyne yra 
susirūpinusi atvykusiais repat
riacijos metu į Vokietiją lietu
viais. Norį likti lietuviais turė
tų registruotis. Buvo siūlomi už
pildyti tam tikri lapai su klau
simais: vardas, pavardė, tėvo 
vardas, gimimo data, užsiėmi
mas, gyvenamoji vieta Lietuvo
je ir t.t. Turiu atvirai prisipa
žinti, kad mūsų stovyklos lietu
viai tuo metu į tą registraciją 
žiūrėjo gana skeptiškai. Asmuo, 
apsiėmęs šią akciją pravesti, tu
rėdavo gana ilgai kiekvienam 
aiškinti. Kokių rezultatų jis 
pasiekė, negalėčiau pasakyti.

į SS dalinius
Apie balandžio mėn. vidurį 

stovyklos viršininkas liepė raš
tinės personalui sudaryti 18-40 
metų vyrų sąrašą. Vieną rytme
tį, tuoj po pusryčių, to amžiaus 
vyrai buvo suvaryti stovyklos sa- 
lėn, patikrinti ir keliom gretom 
pagal ūgį surikiuoti. Atvyko ke
li aukšti SS karinių dalinių ka
riškiai. Vienas jų — generolas 
pasakė 15-20 min. kalbą. Minėjo 
naująją ateivių tėvynę, Fuehre- 
rio nuopelnus ir amžinąjį Rei
chą. Esą didelė garbė mums su
teikiama įsijungti į SS karines 
pajėgas. SS turinti visas gink
lo rūšis, išskyrus karo laivyno 
ir aviacijos. Minėjo garsias tuo 
metu tankų divizijas “Gross- 
deutschland” ir “Hitler Ju
gend”. Po to sukomandavo ir 
pradėjo mus vesti iš salės į kitą 
baraką. Čia jau mūsų laukė ko
misijos nariai su pareiškimais, 
kad savanoriškai stojame į SS 
dalinius. Čia pat buvo mašinin
kės, sveikatos tikrinimo skyrius, 
fotografai ir visa, kas reikalin
ga naujokų ėmimo komisijai. 
Priimti į dalinius po kelių dienų 
gavo pranešimus prisistatyti į 
tam tikras vietoves kariniam ap
mokymui.

Atstumas tarp salės ir bara
ko, kur dirbo komisija, buvo 
pora šimtų metrų. Žygiavome... 
o to laiko buvo taip mažai, ži
nojau kas manęs laukia peržen
gus barako slenkstį. Širdis jau
tė pavojų, mintys skriejo galvo
je žaibo" greitumu. Priartėjęs 
prie barako durų, mečiausi į 
šalį ir barako pasieniu nubėgau 
savo kambarin. Barake buvo ra
mu, apie 11 v. ryto. Vaikai buvo 
išėję į mokyklą, paaugę — į po-

Arabo ir žydo balsas spaudoje
tas politinis susitarimas. Deja, 
tokio sprendimo Jungtinės Tau
tos neišdrįso ir negalėjo pada
ryti, kai jų saugumo tarybai grė
sė JAV ir Sovietų Sąjungos veto 
ir kai su tokiu sprendimu ne
būtų skaitęsis nei Izraelis, nei 
pagaliau arabų kraštai.

Jeigu L. B. Pearsonas šiandien 
būtų gyvas, jis tikriausiai paste
bėtų paskutiniajame arabų-žydų 
karė pasikeitusias nuotaikas 
Jungtinėse Tautose, kurias su
kėlė JAV ir Sovietų Sąjungos 
sambūvis. Pirmą kartą nuo 
1947 m. Jungtinių Tautų saugu
mo tarybos posėdžiuose buvo 
priimta sovietų ir amerikiečių 
remiama karo paliaubų rezoliu
cija, privaloma ir Izraeliui, ir 
Egiptui su Sirija. Tačiau, kaip 
ir 1956 m., vėl kyla klausimas, 
ar ja ir bus pasitenkinta, ar gal
būt šį kartą bus padarytas žings
nis nuolatinio sprendimo kryp
timi?

Užgesusi vaivorykštė
Naujų kelių į nuolatinį spren

dimą bando jieškoti Toronto ra
binas Reuben Slonim, žurnalis
tas, buvęs dabar jau užsidariu
sio “The Toronto Telegram” 
dienraščio nuolatinis bendradar
bis, korespondentas trijuose ara
bų-žydų karuose. Spalio 12 d. 
jis paskelbė “The Toronto Star” 
dienraštyje straipsnį “Izraelio 
karinė galia nėra kelias į Vidu
riniųjų Rytų taiką”. Jau pirmu 
sakiniu R. Slonim pastebi, kad 
paskutinieji karo veiksmai už
gesino sionistų vaivorykštę — 
jų tvirtą įsitikinimą, jog pir
miausia galima įsteigti tvirtą 
žydų valstybę ir tik po to siekti 
sambūvio su arabais: “Tiems, 
kurie pasitikėjo Izraelio karine 
jėga arabų-žydų problemų 
sprendime, dabar turi būti aiš
ku, kad toji jėga tapo nulaužta 
nendre.” R. Slonim pripažįsta 
Izraelio kariuomenės ir aviaci
jos nuopelnus šios valstybės 25 
metų laikotarpyje, tačiau nesu
tinka, kad jėgos principu būtų 
įmanoma užtikrinti Izraelio sau
gumą.

Pasak R. Slonimo, ligšiolinė 
taktika Izraelį yra pasmerkusi 
nuolatiniams karams kas 6-10

Vieno tautiečio pergyvenimai 
litinius kuęsųą, moterys triūsė 
prie virtuvės ir ruošos darbų.

Miesto link
Aš negalėjau pasilikti kam

baryje. Manęs galėjo jieškoti ir 
priversti stoti komisijon. Kadan
gi dirbau raštinėje, tai man ne
reikėjo leidimo išeiti iš stovyk
los ribų. Greitai perėjau stovyk
los rajoną ir artėjau prie vartų. 
Žinojau, kad komendanto buvo 
įstakyta nieko tą-dieną iš stovyk
los neišleisti. Mačiau tris sar
gus, stovinčius prie vartų. Jie 
pažinojo mane, kaip dirbantį 
raštinėje. Drąsiai perėjau pro 
juos ir pasukau miesto pusėn. 
Jau buvau už spygliuotos sto
vyklos ribų. Mane kankino min
tys, kas man toliau daryti, kur 
eiti, kur dingti?

Pasiekiau miestelio centrą. 
Gatvėje sutikau pažįstamą lietu
vį iš vienuolyno stovyklos. Jis 
man papasakojo, kad komisija 
paėmusi tuos ir tuos asmenis. 
Jis nebuvo paimtas, nes prista
tęs gydytojo pažymėjimą, kad 
sergąs chronišku reumatizmu. 
Jieškodamas pagalbos, pasisa
kiau jam, kad pabėgau nuo ko
misijos ir nežinau kas man to
liau daryti. Atsakė, mano padė
tis bloga, gali apkaltinti dezerty
ravimu ir patraukti karo lauko 
teisman. Jo žodžiai nugąsdino 
mane. Blaškiausi miestelio gat
vėmis, sporto aikštėje ir miške
lyje. Užėjau alinėn, atsigėriau 
alaus, nusipirkau keletą cigare
čių. Baisiai skaudėjo galvą. At
ėjo vakaras, tamsa ir vidurnak
tis. Nuvargęs ir minčių iškan
kintas slinkau stovyklos pusėn. 
Staiga pamačiau žmogaus šešė
lį ir išgirdau balsą: “Ar tai tu?” 
Tai buvo mano žmona. Priėjau 
ir klausiau, ar niekas manęs ne- 
jieškojo. Atsakė — ne. Komisi
ja darbą užbaigė ir sutemus iš
važiavo. Grįžome į kambarį. Kri
tau čiužinin ir užmigau.

Sekančią dieną
Kitą dieną, lyg nieku dėtas, 

nuėjau į darbą. Nieks manęs 
nieko neklausė. Tik po kelių 
dienų, kai paimtieji į SS gavo 
pranešimą atvykti į dalinius, 
pradėjo jie eiti į raštinę ir pra
šyti, kad būtų atleisti nuo ka
rinės prievolės, nes serga, turi 
mažus vaikus, senus tėvus ir t.t. 
Tada ir jie mane klausė, ar aš 
paimtas? Atsakiau — ne. “Ein 
junger Mann und kein Soldat” 
(toks jaunas vyras ir ne karei
vis) — murmtelėdavo jie ir su
sirūpinę išeidavo pro duris.

Hitlerio mokykla
Gegužės mėnesio pabaigoje 

stovyklos viršininkas sudarė są
rašą siunčiamų vyrų į Fuehre- 
rio mokyklą prie Jenkau. Balti
jos pajūry, tarp Dancigo ir Zop- 

metų. Saugumas verčia didinti 
karių skaičių, nors jau ir da
bar pasigirsta balsų, kad Izrae
lio kariuomenė yra “naujasis 
dievas” ir kad ji pareikalauja 
perdidelių jaunimo aukų tokio
je mažoje valstybėje. Karuose 
neišvengiama žiaurumo, o jis nė
ra tik skraistė, kurią galima už
sidėti ant pečių ir vėl nusiimti. 
Žiaurumas pažeidžia žmogaus 
sielą ir iškreipia jos tikslus.

Bendra kaltė
Pradžioje žydai turėjo grieb

tis karo priemonių ir buvo tvir
tai įsitikinę, kad jie yra teisūs 
ir kad klaidingi tėra jų priešai. 
Karų liepsnose žydai vis labiau 
ėmė linksniuoti savąsias dory
bes, smerkti savo priešų blogy
bes. R. Slonim sutinka, kad ara
bų teroristai ir ekstremistai yra 
civilizuoto pasaulio pabaisa, bet 
jis taipgi pastebi: “Realūs faktai 
rodo, jog dabartinis smurtas Vi
duriniuose Rytuose įsigalėjo ir. 
žydų, ir arabų dėka. Tai, ko 
mes nepadarėme, ir tai, ką pa
darėme, atnešė krūvas lavonų. 
Teliko vienas kelias — žydai tū
ri prisiimti bendrą kaltę ir kar
tu su arabais siekti klaidų ištai
symo.”

R. Slonim primena žydų tau
tai būdingą liberalizmą, siūlo 
iniciatyvą didžiadvasiškumo sri
tyje, atmesdamas sentimentalu
mą ir pralaimėjimą atnešančias 
nuolaidas priešui. Jo nuomone, 
šiuo momentu svarbiausia yra 
vadovautis gera valia, kuri gali 
įveikti nedėkingumą, užtikrinti 
gerovę visai Viduriniųjų Rytų 
sričiai. Jeigu žydai sugeba su
telkti milijonus dolerių Izraelio 
iždui, jie taipgi gali paremti ir 
į tolimą ateitį nukreiptą kom
promisinę politiką, atsisakančią 
raketų ir “Phantom” naikintu
vų. Nors taika priklauso nuo 
arabų, ji negali būti įgyvendin
ta ir be žydų didžiadvasiško pri
sidėjimo.

Arabo ir žydo duetas
Tas pats “The Toronto Star” 

dienraštis spalio 23 d. laidoje 
paskelbė bendrą rabino R. Slo
nimo ir libaniečių kilmės ara
bo gydytojo Ahamado K a d r y 
straipsnį “Arabas ir žydas vie- 

poto. Keista, rinko tik jaunus 
miestelėnus, iš ūkininkų nieko 
neėmė. Vieną rytmetį parinkto
ji grupė (8 vyrai) traukiniu iš
vyko į Dancigą, o iš ten auto
busu į Jenkau.

Nacių partijos mokykla buvo 
įrengta dideliame ir ištaiginga
me dvare. Pastatai erdvūs ir 
gražūs. Didelis valgomasis, sa
lės paskaitoms ir pramogoms. 
Kitoj kiemo pusėj miegamieji 
pastatai klausytojams. Dviaugš- 
tės lovos, bendros prausyklos ir 
išvietės. Visur tvarka ir karinė 
disciplina. Stovykla trimitu ža
dinama 5 v.r. Šviesos miega
muose gesinamos 10.30 v.v. Sto
vyklos apsaugai — nuolatinė 
sargyba.

Stovyklos karinio ir politinio 
parengimo kadrą sudarė jauni 
partijos pareigūnai. Be to, kas 
antrą dieną lankydavosi keliau
jantieji lektoriai. Visi jie buvo 
uniformuoti ir disciplinuoti par
tijos darbuotojai.

Atvykusioms buvo išdalintos 
nacių uniformos, kepurės, ant
klodės ir šautuvai be šovinių. 
Penktą valandą iš ryto atsikė
lus, per pusvalandį reikėjo nusi
skusti, apsiprausti ir apsirengti. 
Po to sekė rikiuotės ir žygio pa
mokos. 7 v. pusryčiai, vėliau — 
karinė mankšta ir šaudymo pra
timai. Apie pirmą valandą pie
tūs. Po pietų valanda poilsiui, 
sporto pratimai ir fizinė mankš
ta. Apie 4 v. paskaitos salėje, 7 
v. vakarienė. Po jos — politinės 
paskaitos. Kas antrą vakarą sa
lės ekrane rodoma savaitės įvy
kių apžvalga ir politiškai pro- 
pogandiniai filmai, kaip “Ohm 
Krueger”, “Rueckkehr” ir kiti.

Mokykloje indoktrinacijos 
mokslas truko 3 savaites. Mais
tas įvairus ir pakankamas. Mo
kykloje buvo 80 - 90 dalyvių. 
Buvo keletas ir svetimšalių, net 
pora vyresnio amžiaus. Teko su
tikti porą olandų, švedų ir suo
mių. Jie buvo baigę vidurinį ar 
augštąjį mokslą.Visi gana lais
vai kalbėjo vokiškai.

Mokyklos neužbaigiau. Nete
ko būti nei nufotografuotam, 
nei diplomu apdovanotam. Į sto
vyklą, kurioje gyvenome, atvy
ko įpilietinimo komisija. Sto
vyklos komendanto telegrama 
buvome iškviesti tučtuojau su
grįžti į stovyklą. Trečios savai
tės penktadienio popietę išvyko
me, o šeštadienio rytą mokyklos 
klausytojai buvo fotografuoja
mi. Po pietų buvo iškilmingos 
išleistuvės, įteikiami diplomai ir 
ruošiamos vaišės.

Niekas neragino mus daugiau 
užbaigti mokyklos, nors jos di
rektorių esu keletą kartų matęs 
lankantis mūsų stovykloje.

(Bus daugiau) 

ningai taria: jėga nėra tinkamas 
atsakas”. Pradžioje jiedu pabrė
žia, kad kalba bendru balsu tik 
kaip privatūs asmenys, kanadie
čiai, nuliūdinti didėjančio smur
to, ir kad yra atėjęs laikas nuo
saikumui, nes jiems jau užtenka 
arabų ir žydų ekstremizmo: “Da
bar arabas ir žydas prabyla vie
nu balsu. Nors tas balsas gali 
būti tik šauksmas tyruose, jis 
yra vienintelė priemonė atsver
ti tai beprotybei, kuri yra ap
ėmusi mūsų tautas.” Pasak 
straipsnio autorių, arabai ne
kenčia žydų, žydai nekenčia ara
bų — neapykanta gimdo neapy
kantą. Viduriniuosius Rytus te
gali išgelbėti už neapykantą bei 
kerštą stipresnė mohamediškoji- 
žydiškoji-krikščioniškoji gailes
tingumo samprata. Šios trys re
ligijos niekada neleidžia atsisa
kyti moralės principų ir gailes
tingumo, kurį karo šalininkai 
siūlo atidėti pokariniam laiko
tarpiui.

Žydai teigia, kad jie kovoja 
už savo išlikimą ir kad judaiz
mas leidžia savisaugai panaudo
ti jėgą. Tačiau arabai taip pat 
skelbiasi kovo ją prieš agresiją, 
prieš naująją Otomano imperiją. 
Ir arabams šimtmečių eigoje te
ko patirti svetimųjų atneštą pa
žeminimą, skausmą, naikinimus. 
Abi grupės — ir žydai, ir arabai 
galėtų sudaryti kankinių sąjun
gą, nes jos abi reikalingos gai
lestingumo. Dėl šios priežasties 
rabinas R. Slonim ir arabas A. 
Kadry tvirtai tiki, kad jų tautos 
gali gyventi kartu nuolatinėje 
taikoje.

Abraomo ainiai
Arabai ir žydai yra ainiai 

Abraomo, pažadėjusio žemę savo 
sūnums Izaokui ir Ismaeliui. To
dėl dabar reikia pripažinti ara
bų ir žydų lygias teises į tą že
mę, palestiniečių egzistavimą 
valstybiniu mastu ir Izraelio 
saugumą. Rabinas ir arabas siū
lo: “Pripažinkime bendrą skolą 
arabų pabėgėliams, rehabilituo- 
kime juos, įkurdinkime ir vėl 
padarykime "produktyviais pilie
čiais. Pripažinkime abiejų pusių 
išeivių agoniją, suteikime kom
pensaciją žydams už prarastą 
turtą arabų kraštuose, atsilygin
kime arabams už jų žemę bei 
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Padėka
1973 M. "KARAVANO“ PARODOS BENDRADARBIAMS

Štai vasara jau prabėgo. Seniai praėjo liepos mėnesį reng
tas tarptautinis "karavanas". Gražiai įrengtas ir gerai pasi
rodęs lietuvių paviljonas "V i I n i u s" ir ten surengta meno 
paroda liko praeityje, bet aš dar ir dabar jį gražiai ir maloniai 
prisimenu. Negaliu pamiršti ir tiek daug puikių žmonių, kurie 
padėjo surengti karavano parodą. Jos pasisekimas priklausė 
ne nuo vieno ar dviejų asmenų, bet nuo daugelio, prisidėjusių 
savo darbais ir sugebėjimais. Todėl ir noriu padėkoti: V. Bire- 
tai, O. V. Kušneraičiams ir p.p. Nausėdoms, kurie paaukojo 
daug laiko ir įdėjo daug darbo šią parodą rengiant. Be jų aš 
niekados nebūčiau galėjusi savo įdėjų įgyvendinti. Labai ačiū 
S. Jakubauskui už jo didelę duoklę, atliekant staliaus darbus, 
VI. Rušui už ilgus budėjimus prie parodos nakties metu, R. 
Poulioniui už plakatų piešimą, Jūratei Kobelskytei — šių 
metų "Miss Vilnius", M. Rusinui — "karavano" burmistrui, 
J. Lukoševičiūtei, D. Lazauskaitei, Z. Šilininkaitei, R. Dilku- 
tei, V. Vingelytei, R. Vingelytei, L. Rusinaitei, E. Kobelskytei, 
S. Zenkevičiūtei, Violetai, V. Javaitei, R. Valiukaitei, V. Ba- 
rakauskaitei, R. Zubrickaitei, Snieguolei.

Ypatingą padėką reiškiu dail. T. Valiui, dail. J. Dagiui, p. 
Vaitonienei, P. Butėnui, E. Kvederienei ir visiems, kurie savo 
eksponatais praturtino parodą.

Manau, kad šiais metais mes įrodėme ne tik saviems, bet 
ir kitataučiams, kad lietuviai turi seną ir gražią kultūrą, kuria 
gali didžiuotis. Linkiu, kad sekančiais metais paviljonas "Vil
nius" būtų irgi sėkmingas bei turėtų dar didesnį pasisekimą.

Dėkoju už pasitikėjimą ir už gražų bendradarbiavimą —
Ramona Siminkevičiūtė,

"Vilniaus" paviljono parodos komiteto vedėja

Kun. Petrui Totoraičiui
ALFONSĄ ir jo 
artimuosius nuo-
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atsiskyrus su šiuo pasauliu, brolį 
šeimą, seserį MARCELĘ bei kitus 

širdžiai užjaučiame

A. Birgelienė
E. P. Lukavičiai

H
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

• ŠALDYTUVAI

APSTATYMAS IR KT.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRUS KILIMAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ

SIUVAMOS MAŠINOS ®
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

nuosavybę Izraelyje. Išsižadėki
me parapinio nacionalizmo var
dan Izraelio ir arabų federaci
jos. Tikėkime, melskimės ir sie
kime šio galutinio tikslo, ypač 
mes, Kanados žydai ir arabai, 
kurie laisvoje sistemoje sugebė
jome praaugti istoriją užteršu
sius nesutarimus. Mes kreipia
mės į nuosaikių pažiūrų Kana
dos žydus ir arabus, prašydami 
remti šiuos siekius ir kartu su 
mumis daryti spaudimą abiejų 
pusių vadams, kad jie pasuktų 
nuosaikumo kryptimi. ..”

Kaip ir buvo galima tikėtis, šis 
arabo gydytojo ir žydo rabino 
netikėtas straipsnis, kurį jiedu 
buvo pavadinę tyruose šaukian
čiu balsu, susilaukė tik neigia
mo Toronto žydų atsiliepimo 
dienraščio laiškų skyriuje. Iki 
gailestingumo pergalės prieš ne
apykantą Viduriniuosiuose Ry
tuose tebėra labai ilgas kelias.

V. Kst.

JAUNIMO RAŠINIŲ 
KONKURSAS

Kanados Lietuvių Bendruo
menės švietimo komisija skel
bia Kanados jaunimui straips
nių į lietuviškus laikraščius bei 
žurnalus rašymo konkursą, skir
dama tris premijas: $75, $50 ir 
$25. Konkurse gali dalyvauti 
jaunimas 16 - 24_ m. amžiaus. 
Straipsniai turi būti netrumpes- 
ni kaip 200 žodžių. Premijas lai
mės daugiausia straipsnių para
šiusieji. Į konkursą įeina straips
niai, atspausdinti lietuviškoje 
spaudoje nuo 1973 m. lapkričio 
30 iki 1974 m. gruodžio 31 d. 
Konkurso komisijai reikia at
siųsti parašytų straipsnių iškar
pas, nurodant laikraščio pava
dinimą, datą ir nr. arba patį 
laikraštį iki 1975 m. sausio 30 
d. šiuo adresu: KLB švietimo 
komisija, 1011 College St., To
ronto, Ont., M6H 1A8. Iškarpos 
ir laikraščiai, autoriams pagei
daujant, bus grąžinti.

KLB švietimo komisija

ATLIEKU GRINDŲ 
atnaujinimo (sanding) poliravi
mo ir blizginimo darbus Toronte.

ALFONSAS SODONIS 
Telefonas LE6-2805

B
i
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Padėkime lietuviškajam jaunimui
LIETUVIŲ ĮSIKŪRIMAS AUSTRALIJOJ

V. ŠLIOGERIS

Atėjo laikas vyresniajai kar
tai savo pareigą dirbti tėvynės 
išlaisvinimui perleisti jaunesnei 
kartai. Deja, išeivijoje dėl tau
tų tirpdymo katilo ir dėl savo 
pačių neapdairumo nustojame 
daug jaunimo, kuris mūsų sie
kių nepagauna, nesupranta, eina 
klystkeliais. Tik sąmoningų šei
mų, pasiaukojusių organizaci
jų vadovų, mokytojų ir pavienių 
visuomenės narių šėką turime 
didelį būrį puikaus ir sąmonin
go jaunimo, į kurį dedamos mū
sų viltys. Šis jaunimas yra lie
tuviškose mokyklose, ideologi
nėse organizacijose, klubuose, 
ansambliuose ir pan. Organizuo
tas jaunimas yra mūsų dėmesio 
centras, mūsų testamento vyk
dytojas, todėl turime jį saugoti, 
globoti ir jam padėti. Be visuo
meninės pagalbos ir paramos 
dalis ir šio jaunimo nutrupės. 
Reikia jaunimu domėtis, jų dar
bą ir pastangas įvertinti, būti su 
jais, kai jie mūsų reikalingi, iš
skirti juos nuo einančių klyst
keliais, remti moraliai ir mate
rialiai, padėti komitetams, kurie 
telkia lėšas jaunimo veiklai.

Ar ligšiolinė parama pakan
kama? Taip ir ne! Organizaciji; 
vadovai, organizacijų narių da
lis, didžioji tėvų ir mokytojų da
lis, visuomenės narių mažuma 
savo duoklę (ypač materialinę) 
atlieka pilnai. Jų dėka organi
zacijos išsilaiko ir stovi dabarti
nėj augštumoj. Remia parapi
jos, ekonominės organizacijos, 
pavienės šeimos ir didoka vien
gungių dalis. Aplamai, jauni
mui remti pobūviuose matyti tie 
patys veidai.

Jaunimas pasigenda paramos 
iš plačios visuomenės, suaugu
siųjų organizacijų. Jaunimui bū
tų didelis paskatinimas, jei duos- 
niųjų aukotojų vienas kitas cen- 
tas kliūtų ir jaunimui.

Kaip remiamas jaunimas, štai 
keli pavyzdžiai. Toronto Univer
siteto Liet. Stud-tų Klubas uni
versitete surengė Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą: tur
tinga tautodailės paroda, tauti
niai šokiai, kanklių-skudučių an
samblis, geri užkandžiai. Kvietė 
visus. Kas atėjo? Studentų ir 
programos vykdytojų tėvai, “T. 
Ž.” redaktorius, Bendruomenės 
švietimo vadovas ir dar vienas 
kitas. Akademikų Dr-ja pavasa

Lietuvaitė “Miss Canada” rinkimuose
Šiais metais galėjome pasi

didžiuoti šaunia atstove “Miss 
Canada” rinkimuose. Mūsų at
stovė — 22 metų simpatiška ir 
labai sociali muziko Alberto ir 
Aldonos Vaičiulėnų duktė Mar
garita. Ji praėjusią vasarą bu
vo išrinkta “Miss Št. John” ir 
rinkimuose atstovavo New 
Brunswick provincijai. Ji gimė 
St. John mieste. Ten baigė 
gimnaziją ir praėjusį pavasarį 
baigė gerais pažymiais Mount 
Allisono universitete bakalauro 
laipsniu piano ir kompozicijos 
klases. Studijuodama Mt. Alli- 
sone, ji dalyvavo universiteto 
chore, kuris savo programoje 
atliko jos aranžuotas Kalėdų 
giesmes ir lietuvišką liaudies 
dainą “Alutis”. 1973 m. pava
sarį tas pats choras atliko jos 
kantatą “Paveldėtojai” fortepi
jonui, chorui ir timpanui. Tarp 
kitų jos kompozicijų pažymėti
nos siuita neakompanuotam re
korderiui, siuita fortepijonui, 
“Žemės daina” sopranui ir mu
šamiesiems instrumentams.

Šalia individualių fortepijono 
rečitalių, kurių metu ji yra 
skambinusi Čiurlionio ir Jaku- 
bėno kūrinius, Margarita daly
vavo universiteto ir New Bruns- 
wicko jaunimo orkestruose, 
tvarkė muzikos skyrių universi

KALĖDINĖS DOVANOS
Tik per Angliją — greičiau, pigiau, geriau!

Siūlome labai augštos kokybės dovaną siuntinį, kuris bus 
naudingas kiekvienai šeima'i Lietuvoje.

KALĖDINIS 1973
3’4 jardo — puiki vilnonė angliška medžiaga eilutei; 3 jardai — stora 
“crimplene” medžiaga moteriškai eilutei arba moteriškam apsiaustui; 
vyriški nailoniniai marškiniai arba bliuze; vyriškas arba moteriškas 
labai geros rūšies megztinis; 1 vilnonė gėlėta skarelė; 2 gėlėtos nailo
ninės skarelės; 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių 
kojinių; 2 jardai “crimplene” medžiaga suknelei arba 1 sv. vilnonių 
mezgimui siūlų; 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė; 20 angliškų cigarečių. 
Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis __________SH0.(K)
Maisto siuntinius sudarome pagal pareikalavimą. Tam, kas pageidauja 
pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
314 jardo labai gera angliška eilutei medžiaga ____________  $45.00
Stora su ornamentais “crimplene” medžiaga, 1 jardas ----------  $ 6.00
“Crimplene” medžiaga suknelėms, 1 jardas ___ __________  $ 5.50
Nailoninis kailis moteriškam apsiaustui  $33.00 
Dirbtinis mink moteriškam apsiaustui ____ _____________ .... $54.00
Vilnonė medžiaga žieminiam apsiaustui __________________ $36.00
Vilnonė gėlėta skarelė -------- ----------------------------------- ---  $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių ___________ _____ $ 9.00
Jvairių spalvų perukai ________________________________  $30.00
Nailoniniai marškiniai -------------------------------------------- --- $ 9.00
Vilnoniai arba akrileno nertiniai _______________________ $19.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių 
negalima iš čia pasiųsti.

B Ai-TIC S TORES Ltd. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England. Tel. 01739 8734
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą bei kitas šalis.

rį Liet. Namuose suruošė diplo
mantų pobūvį. Jo metu buvo 
įteikti atitinkami pažymėjimai- 
dovanos liet, diplomantams. Kas 
atsilankė? Diplomantų tėvai ir 
apie pusė tuzino svečių. Nesi
matė net Toronto Bendruome
nės vadovų veidų. Diplomantai 
ir pobūvio ruošėj ai išsinešė “pui
kų” įspūdį: ruošėjų pastangų 
neįvertinimą, nusivylimą.

Turėtų būti kreipiamas ypa
tingas dėmesys ideologinėms 
jaunimo organizacijoms, kurios 
ruošia mūsų siekimų tęsėjus.

Tėvų komitetai vienokiu ar 
kitokiu būdu telkia lėšas jauni
mo veiklai paremti. Rėmėjai — 
tie patys tėvai. Pobūviuose vei
dai vis tie patys, ženklas, kad 
visuomenė jaunimu nesidomi. 
Mokyklų, organizacijų tėvu su
sirinkimai negausūs, ypač kai 
renkami komitetai.

Išsikalbėjau su vieno komite
to nariais, kurie lapkričio 17 d. 
ruošia bazarą-pobūvį. Komitetas 
susirūpinęs, ar pavyks renginys, 
nes organizacijai lėšos labai rei
kalingos.

Gerai, kad laikraščių pusla
piuose jaunimas randa save ir 
apie save. Jie domisi, bet žino, 
kad tos informacijos — vadovų 
darbas. Viena studentė sako: 
“Bendruomenė mūsų nevertina, 
tik laikraščiuose paskaito apie 
mus.” Iš aplinkumos jie girdi 
apie jų nepasisekimus, klaidas, 
plaukus, bet mažai apie jų lai
mėjimus. Tai pavienių jaunuo
lių pasisakymai, kurie verti dė
mesio. Mūsų jaunimas moka ir 
gali dirbti, tik reikia paramos.

Išvada: visuomenės rūpestis ir 
parama nepakankama. Įdėtas 
dvasinis ar materialinis kapita
las i jaunimo fondą nesumažės, 
nesiamortizuos, nenukris, nebus 
perleistas svetimiesiems. Jei dėl 
mūsų neapdairumo jaunimo 
veikla susilpnės, neprisiaugin- 
sim vadovų, nebus mūsų testa
mento vykdytojų. Istorija mus 
pasmerks, pavergtoji tauta 
mums neatleis, mūsų gyvenimas 
liks bevertis.
______________________ JUT.

garbė svetimom 
kalbom kalbėti, didi 

gėda savosios nemokėti

teto laikraštyje ir buvo aktyvi 
Mount Allisono radijo darbuo
toja. Baigdama universitetą, 
Margarita gavo BMI premiją už 
kompoziciją ir $1000 stipendiją 
iš New Brunswick valdžios tęs
ti studijoms. Dabar Margarita 
gyvena Toronte ir gilina studi
jas Toronto universitete. I. K.

MARGARITA VAIČIULĖNAITĖ iš 
St. John, N. B., dalyvavusi “Miss Ca
nada” rinkiniuose

Punsko apylinkių lietuviai, kiek dabartinės sąlygos leidžia, reiškiasi tautinėje veikloje. “KB” nuotraukoje — 
Vaitakiemio mokiniai koncertuoja gausiai susirinkusiems savo tautiečiams

Lietuviškos problemos krašto seime
Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos suvažiavimas

Tai kasmetinis įvykis, iš pir
mo žvilgsnio atrodąs gal ir vi
sai nesvarbiu, bet prisiminus, 
kad tai yra organas, atliekąs
K. L. Bendruomenės seimo 
funkcijas, tenka visiems į šį 
įvykį atkreipti rimtą dėmesį.

Aštuntosios krašto tarybos 
trečiąją sesiją atidarė kr. v-bos 
pirm. inž. Eug. čuplinskas ir 
pakvietė kun. J. Staškų sukalbė
ti invokaciją. Po to pirminin
kas pasiūlė prezidiumą šios su
dėties: pirmininkais — V. Ig- 
naitį, P. Augaitį ir dr. S. Čepą, 
sekretoriais — kun. J. Staškų ir
L. Gvildienę. Mandatų komisi- 
jon jis pasiūlė dr. Č. Kurą ir S. 
Kairį, rezoliucijų — A. Puterį, 
L. Tamašauską, dr. Povilaitį. 
Suvažiavimas tam pritarė. Pir
mai suvažiavimo daliai pirmi
ninkavo P. Augaitis, antrai — 
V. Ignaitis, o trečiai dr. S. Če
pas. Praėjusios sesijos protoko
las dauguma balsų priimtas su 
pora mažų papildymų.

Nors ir prasilenkta kiek su 
ankstesnių sesijų nutarimais, 
bet praktiškais sumetimais apy
linkių ir kiti pranešimai šie
met įteikti raštu. Juos leista pa
pildyti po 3 minutes asmeniui. 
Nauja forma turi pliusų ir mi
nusų. Sutaupoma šiek tiek lai
ko, nors neatrodė, kad būtų di
desnis skirtumas, bet, kaip ma
žiau gyvos diskusijos parodė, 
dalis atstovų, atrodo, atvyko jų 
neskaitę. Gal visdėlto reikėtų 
remtis žodiniais pranešimais, ap
ribojant laiką, o platesnius įteik
ti raštu. Garbės teismas išspren
dė vieną bylą.

Lėšų telkimas
Revizijos komisijos praneši

mas dar sykį patvirtino, kad vi
sa piniginė atskaitomybė — 
krašto valdybos, Tautos Fondo, 
Šalpos Fondo, švietimo komisi
jos, “Lithuanians in Canada” ir 
kt. yra rūpestingai tvarkoma. 
Jaunimo sekcijos iždo revizija 
nepadaryta, bet pranešta, kad 
nuo praėjusios revizijos nėra 
Įvykę jokių pasikeitimų. Vien
balsiai priimta 1973-74 m. są
mata. Krašto valdyba metų lai
kotarpyje turėjo pajamų’ $6.- 
152,64, o išlaidų $3.168,97. Tau
tos Fondas gavo $12.344,09 pa
jamų aukomis ir kt. Šioje sri
tyje šiemet ypatingą vietą už
ima Torontas, kuriame A. Fira- 
vičiaus energingos veiklos dėka 
surinkta net $8.600. Hamiltonas 
atstovaujamas su tūkstantine, 
Montrealis su $500. Delhi sakosi 
jau pralenkęs Montrealį. Po to 
seka Windsoras, Londonas ir 
kiti. Pažymėtinos dvi mažos apy
linkės: 20 šeimų Oakville su 
$226 ir 25 šeimų Rodney su 
$234. Atstovybės pirm. A. Kuo
lo nusiskundimas — vienos apy
linkės moka po dolerį ir dau
giau nuo galvos, o kitos — tik 
po kelis centus. Jei visi jaustų 
pareigą duoti po $1 kasmet, Lie
tuvos laisvinimas iš karto sustip
rėtų. Lietuvių Fondas taip pat 
yra pasiekęs labai gerų rezul
tatų. Jo pirm. inž. V. Balsiui 
negalėjus atvykti, pranešimą 
padarė J. Bersėnas, priminda
mas, kad Fondas turi jau 566 
narių ir kad $100.000 kvotos su
darymas turbūt yra jau Įvykęs 
faktas. Įsidėmėtinas laimėjimas 
— Fondui galima užrašyti ir 
palikimus net su tokia sąlyga, 
kad Fondas gali naudoti' tik 
nuošimčius, o pati palikimo su
ma po nario mirties turi būti 
perduota mirusiojo giminėms, 
kai tik susidarys palankios sąly
gos, nežiūrint kur mirusiojo ar
timieji begyventų. Aplamai, pa
grindinė suma niekada nėra lie
čiama — ji yra laikoma Lie
tuvos atkūrimui, nepriklauso
mybę atgavus. Įnašais pirmauja 
Torontas, Otava, Londonas, Sud
bury. Šalpos Fondas per metus 
turėjo pajamų $1.844,76, o iš
laidų $1.367,52.

Krašto valdybos veikla
Ypač įdomus pranešimas bu

vo krašto valdybos pirm. inž. 
Eug. Čuplinsko. Iš jo paaiškėjo, 
kad buvo labai daug daroma 
Lietuvos reikalų gynimui ry
šium su Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija.

DANILIŪNAS
(Apie tai plačiai buvo rašyta 
“TŽ”). Visuose šiuose reikaluo
se buvo palaikytas glaudus ry
šys su baltiečiais ir latvių bei 
estų pirmininkais. Pats didžiau
sias laimėjimas buvo tai, kad 
baltiečių delegacija buvo priim
ta Kanados ministerio pirm. P.

šiame Londono, Ont., viešbutyje įvy
ko Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto tarybos suvažiavimas š. m. 
spalio 27—28 d. d.

E. Trudeau jo kabinete, daly
vaujant užs. reik, ministeriui M. 
Sharp ir kitiems ministeriams. 
Delegacija buvo nustebinta jai 
parodytu nuoširdumu ir Tru
deau dideliu susidomėjimu bal- 
tięčių problemomis.

Kr. valdyba dalyvavo ir kon
servatorių daugiakultūrės politi
kos parlamentinio komiteto 
sušauktame susirinkime Toron
te, taip pat etniniu grupių dele
gacijoje, priimtoje Ontario val
džios. Daug laiko užėmė pasiruo
šimas PLB seimui, kuriame iš 
Kanados 16 rinktų atstovų daly
vavo 15. Inž. Alb* Paškevičiaus 
iniciatyva ir ponios I. Meikle- 
john talka dailininkai Tamošai
čiai išleis išsamią knygą anglų 
ir prancūzų kalbomis apie lietu- 
viškus tautinius drabužius ir jų 
audimą. Jieškomi mecenatai lie
tuviškam tos knygos tekstui ap
mokėti.

Švietimo sritis
Iš L. Tamošausko pranešimo 

paaiškėjo, kad veikia visa 10 li
tuanistinių mokyklų, lituanisti
nis seminaras Toronte, pradėjo 
veikti ir pedagoginis skyrius. 
Stengiamasi atgaivinti seminarą 
ir Montrealyje. Korespondenci- 
niu būdu Pedagoginiame Litua
nistikos Institute Čikagoje stu
dijuoja 13 jaunuolių iš Hamilto
no, 5 iš Toronto ir po vieną iš 
Montrealio, Londono, St. Catha
rines. Mokyklose rengiami įvai
rūs skaitymo, lietuviškų žemė
lapių paišymo ir panašus kon
kursai su premijomis, premijuo
jami mokyklos laikraštėliai ir t. 
t. Su dėkingumu pranešta, kad 
iš Kanados Lietuvių Fondo gau
ta mokykloms $1.575, švietimo 
komisijai $975. Pastarosios pir
mininkas L. Tamošauskas prašė 
tėvus stropiau mokyti vaikus 
lietuviškai, o apylinkės valdy
bas — aplankyti tėvus ir juos 
paraginti vaikus leisti į lietu
višką mokyklą. Lig šiol lyg be 
nugarkaulio buvusi kultūros ko
misija bando įeiti į vėžes ir im
tis konkretaus darbo. Nėra Įma
noma paliesti visus pranešimus, 
bet tiek tik galima pasakyti, kad 
jie visi, išskyrus vieną kitą iš
imtį, yra optimistiški.

Plačiu mastu Į Kanados 
visuomenę

Šis suvažiavimas skyrėsi nuo 
buvusių ne tik tuo, kad pirmą 
sykį vyko Londone ir tokioje 
puikioje atmosferoje. Buvo ir 
svarbesnių dalykų. Pirmą kartą 
jame dalyvavo tiek daug atsto
vų iš Vakarų Kanados ir beveik 
visi jie jaunosios kartos. Su di
deliu susidomėjimu jie sekė su
važiavimą ligi pabaigos. Antra, 
jo metu vyko gerai paruoštas 
simpoziumas, gvildenęs mūsų 
ateities veiklą ir lietuvybės iš
likimo galimybes. Apie jį teks 
kitą kartą išsitarti. Trečia, aiš

kiai išryškėjo mūsų nauja pa
žiūra, besistengianti užčiuopti 
mūsų veiklos tikslingumą. Per 
keletą metų Londono atstovo bu
vo siūlyta plačiau išeiti į Kana
dos visuomenę, bet jo balsas 
kažkaip buvo neišgirstas. Šiame 
suvažiavime beveik visi, kaip 
susitarę, jau nedviprasmiškai 
pareiškė: jei mes norime ką 
nors konkretaus lietuviškam rei
kalui laimėti, turime visomis 
jėgomis ir plačiu mastu išeiti į 
Kanados visuomenę, nes kana
diečiai nekreipia jokio dėme
sio į tuos, kurie yra užsidarę sa
vo kiaute. Jie stengiasi jų nema
tyti. Jau didesnis apylinkių skai
čius pamėgino tokius išėjimus ir 
patyrė, kad tai yra tikrasis mū
sų kelias. Suminėsiu tik kelias 
jų. Didžiausių laimėjimų šioje 
srityje pasiekė mažoji Otavos 
apylinkė, kurios kokybė ir pajė
gumas prašoka kiekybę: ją su
daro tik 30 šeimų ir 15 vien
gungių — iš viso apie 160 as
menų. Jos energingas pirminin
kas V. Priščepionka, o talkinin
kai — visi kiti, jų tarpe ir visa
da šiuose reikaluose aktyvus ta
rybos narys inž. J. Danys. Jie 
kartu su kitais baltiečiais suren
gė Kanados parlamento rūmuo
se vakarą, dalyvaujant arti 100 
parlamentarų. Programą atliko 
latviai, estai ir lietuvių solistė 
G. čapkauskienė. Po to parla
mento restorane įvyko baltiečių 
vakarienė pagerbti anksčiau mi
nėto vakaro globėjams ir minis
teriui dr. Haidasz. Ta proga bu
vo pristatyta ir estų premijuota 
knyga “Kapai be kryžių”, išryš
kinanti didžiąją tragediją. Kai- 
kurie vakaro dalyviai net įsipa
reigojo baltiečių tragediją visą 
laiką palaikyti gyvą Kanados vi
suomenėje. Nemažo atgarsio su
silaukė ir birželio įvykių bei uk
rainiečių badmečio paminėjimas 
religiniu koncertu Otavos angli
konų šventovėje. Dabartinė val
dyba aiškiai pasisakė už suartė
jimą su kitomis grupėmis. Ji da
lyvavo Čekoslovakijos užgrobi
mo paminėjime — konferencijo
je ir demonstracijose, tulpių fes
tivalyje, kurio programoje daly
vavo ir Hamiltono “Gyvataras”. 
Otavos lituanistinė mokykla 
įjungta į miesto švietimo vady
bą, kuri parūpina klases ir ap
moka du mokytojus po $6 į vai. 
Našta palengvėjo. Apylinkė pa
sigenda Kanadoje išleistos infor
macijos apie baltiečių ar lietu
vių problemas ir pastarųjų me
tų įvykius.

Toronte St. Jokūbaičio inicia
tyva ir glaudžių ryšių su įtakin
gais asmenimis palaikymo dėka 
vienas parkas pavadintas “Park 
Lithuania”. Taip pat naujosios 
Toronto apylinkės valdybos, va
dovaujamos A. Puterio, daromi 
žygiai kartu su kitomis tautybė
mis, kad CBC programos būtų 
ne tik anglų ir prancūzų, bet ir 
kitomis kalbomis. Čia labai efek
tingai galėtų ateiti į talką visi 
lietuviai, to prašydami laiškais, 
pasiųstais savo rajono parlamen
to atstovui ir CBC šiuo adresu: 
CBC, 354 Jarvis St., Toronto 2, 
Ont. Sakoma, kad į privačius 
laiškus kreipia daugiau dėmesio, 
negu į valdybų ir panašių or
ganų raštus.

Hamiltono apylinkės energin
goji pirmininkė L. Skripkutė, 
padedama daugiakultūrio cent
ro prezidento T. H. Donaldson, 
surengė etninėms grupėms va
karą, kuriame dalyvavo 22 gru
pės. Jame dalyvavo ir federaci
nės, ir provincinės valdžios at
stovai, miesto burmistras Copps 
ir eilė kitų įtakingų asmenų. 
Negalėję atvykti ministerial at
siuntė sveikinimo telegramas. 
Angliškoje spaudoje buvo išgir
tas turtingas ir spalvingas va
karas, labai skoningai paruoštas. 
Paminėta Lietuvos sostinė Vil
nius, lietuvių papročiai, o mais
tas apibūdintas kaip tinkamas 
net karaliams. Įdomiausia tai, 
kad ten rado vietos ir meninin
ko A. Trumpicko paveikslas, 
vaizduojąs lietuvaitę retežiuose. 
Sumažinto masto jis puošė ir 
valgiaraščio viršelius. Vietos 
laikraštis pastebėjo: “Jis yra 

(Nukelta į 6-tą psl.)

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Į geresnius namus

Dešimtmečiui praėjus, prasi
dėjo pirmųjų, dažnai netobulai 
pastatytų namų, jau gerokai 
pabrangus, pardavimas ir įsigi
jimas naujų geresniuose rajo
nuose. Tas procesas vyksta ir 
dabar. Tačiau iki šiol tikrai ge
rus namus — vilas įsigijo ne
daugelis. Kiek man iš spaudos 
ar pažįstamų teko patirti, ir Ka
nadoj, ir JAV-se didesnė propor
cija tautiečių turi gerus namus.

Pagyvenus čia 12-15 metų, 
daugelio tautiečių vaikai užau
go. Prasidėjo jau mūsų vaikų 
vedybų laikotarpis. Pagal vietos 
paprotį, vedę vaikai su tėvais 
negyvena. Jiems irgi reikėjo ar
ba namus statyti, arba pirkti. 
Daugelis tėvų savo vaikams pi
nigais padėjo* ir padeda namus 
įsigyti. Yra tėvų, kurie savo vai
kui namus nupirko bei pastatė.

Mūsų vaikų reikalavimai jau 
didesni. Jie fibriniais nameliais 
nėra patenkinti. Taigi, jų namai 
statomi ar perkami geresniame 
rajone ir geros statybos. Po 20 
metų gyvenimo čia savo namus 
turi (daugiausia išmokėtus) visi 
atvykę suaugę, net ir viengun
giai. Užaugę čia vaikai, turėda
mi augštesnio lygio namus, turi 
dar skolų. Tik didieji tinginiai 
bei girtuokliai namų neįsigijo. 
Tačiau tokių mūsų tarpe yra tik 
išimtys. Lietuviškas darbštumas 
įgalino visus įsigyti namus.

Vaikų mokymas
Tautiečiams, atvykusiems su 

vaikais, reikėjo pasirūpinti jų 
išmokslinimu. Valstybinės pra
džios mokyklos ir gimnazijos čia 
yra nemokamos. Privačiose mo
kyklose, pvz. katalikų, už mokslą 
reikia mokėti. Dauguma tautie
čių savo vaikus leido į priva
čias katalikų mokyklas, kuriose 
dėstoma tikyba ir daugiau dėme
sio kreipiama į auklėjimą. Vi
sokiose kolegijose bei universi
tetuose už mokslą reikia mokė
ti. Valstybės Įstaigos rūpinosi, 
kad imigrantai savo vaikus leis
tų į pradžios mokyklas, kurių 
lankymas yra privalomas. Pir
mųjų 10 metų laikotarpyje vals

PAMINKLAI, LIUDIJĄ GYVYBĘ
AL. GIMANTAS

Daug įvairios kritikos žodžių 
Jungtinių Valstybių lietuvių 
tarpe susilaukia kaikurie bend
rosios veiklos projektai. Čia 
itin aštrios pastabos tenka (ir 
pirmoji ugnis!) tiems užsimoji
mams, kurie, kaip koplyčių ir 
bažnyčių statyba, anksčiau ar vė
liau visvien pasiliks nelietuvių 
nuosavybėje ir kontrolėje. Ant
roje vietoje pylos gauna pa
minklinės reikšmės sumanymai. 
Esą. kol esame gyvi, krutame, 
veikiame, nereikalingi paminkli
niai unikumai. Tik įnirusiems 
prisiminti ar pagerbti esą gali
ma pateisinti užsimojimus gra
nite, pliene ar kitoje ilgiau išsi
laikančioje medžiagoje. Kaikas 
labai skeptiškai atsiliepia ir 
apie lietuviškąjį kambarį Pitts- 
burgo universitete ir jame te
įžiūri tik labai menką reprezen
tacinį momentą. Yra teigiančių, 
žinoma, perdėtai, kad toji vieta 
pelėsiais ir kerpėm atsiduodanti.

Dabar Detroite, Wayne State 
universitete, pasiūlyta galimybė 
veiklesnėms tautybėms įrengti 
savus atskirus memorialinius 
kambarius. Nežiūrint atskirų 
skeptiškų balsų, miesto ir apy
linkių lietuvių tarpe tam pro
jektui jaučiamas ir dėmesys, ir 
gana šiltas pritarimas. Lietuviš
kam skyriui — kambariui įruoš
ti jau įneštas ir pirminis įmo- 
kėjimas. Iš vietos veiklių asme
nų sudarytas komitetas, kuris vi
są darbą ir finansų telkimą vyk
do pastoviai ir išradingai. Gali
ma pritarti ar atmesti tą projek
tą, bet žavėtis tenka nesavanau
diška ir metodiška iniciatorių 
veikla, neatsižvelgiančia į pasi

Kanados Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos — PLIAS skyrių val
dybų suvažiavimo dalyviai. Iš kairės: J. V. Danys, Otava, PLIAS-ALIAS 
pirm. dr. P. A. Mažeika, Vašingtonas, S. Naginionis, Montrealis, dr. J. Rim
šaitė ir K. Vilčinskas, Otava, A. Ciplijauskas ir J. Stankus, Torontas. Su
važiavimas įvyko 1973 m. rugpjūčio 25 d. dailininkų Tamošaičių sodyboje 
ant Sv. Lauryno upės kranto prie Kingstono. Suvažiavime svarstyta veiki
mo pagerinimo būdai, oficialus įsiregistravimas Kanados įstaigose bei 
organizaciniai persitvarkymai

tybė mažai rūpinosi pagalbinė
mis priemonėmis (pvz. mažesnių 
klasių sudarymu), kad paleng
vintų vaikams, nemokantiems 
anglų kalbos. Vėliau ir dabar 
valstybė tuo reikalu susirūpino 
ir šį tą padarė. Mūsų tautiečiai, 
kaip ir kiti baltiečiai, nežiūrint 
savo išsilavinimo, stengėsi savo 
vaikus išmokslinti, kad baigtų 
ne tik pradžios mokyklas, bet ir 
gimnazijas. Daugelis įstengė sa
vo vaikus mokslinti universite
tuose. Kitos tautybės, pvz. len
kai, tokių pastangų nerodė. 
Daugelis tautiečių, dirbdami dar
bininkais, iš savo bendradarbių 
australiečių susilaukdavo nuste
bimo, o kartais ir pajuokos, kad 
moko savo vaikus net universite
tuose. Mat, eilinis australietis 
nejaučia nei pareigos, nei noro 
mokyti vaikus, išskyrus pradžios 
mokyklą. Mūsų tėvų mokslo 
svarbos supratimo dėka galime 
džiaugtis gerais rezultatais: turi
me apie 200 baigusių universite
tus ir didelį skaičių baigusių ko
kius nors specialius mokslus. 
Retas kuris is mūsų vaikų dirba 
eilinio darbininko darbą, nors 
jų tėvai pradėjo savo karjera 
Australijoj eiliniais darbinin
kais. Daugeliui, deja, nevisiem, 
rūpėjo, kad jų vaikai išmoktų 
lietuviškai skaityti bei rašyti ir 
gautų pagrindines žinias iš Lie
tuvos istorijos geografijos ir kul
tūros. Daugumoj atvejų, buv. 
pradžios mokyklų mokytojų dė
ka, labai anksti pradėta steigti 
didesnėse kolonijose savaitgalio 
mokyklos. Nežiūrint visokių 
sunkumų, mokyklos sėkmingai 
veikė. Vėliau kaikur buvo Įsteig
tos ir augštesnės mokyklos — 
kursai paaugusiems vaikams, iš
ėjusiems pradini kursą, bet jos 
neilgai veikė. Galėtume pasigir
ti, kad Melburne, prie univer
siteto Highschool, vietos val
džios remiami jau trečius metus 
veikia lietuvių kalbos kursai jau
nimui, ypač studentams. Jie at
sirado kelių Melburno patriotų 
kultūrininkų dėka. Paskutiniais 
keleriais metais lietuvių savait
galio mokyklose mokinių skai
čius nradėjo mažėti. Kaikurios 
mokyklos, dvz. viena Sydnėjuje, 
užsidarė dėl mokinių stokos.

taikančias kliūtis bei nesklandu
mus, jų užsidegimu vykdyti užsi
brėžtą tikslą. Tas entuziazmas 
iš dalies užkrečia ir kaikuriuos 
kritikus bei pesimistus, savo me
tu galvojusius, kad toks sumany
mas, net ir pačius geriausius no
rus turint, negalės būti įvykdy
tas tiek dėl lėšų stokos, tiek ir 
dėl techniškų galimybių. Pra
laužus pirminius ledus, atšilo ir 
kaikurių tų kritikų nuotaikos. 
Dabar jau beveik tikra, kad re
prezentacinis lietuvių kambarys 
Detroito didžiausioje mokslo 
šventovėje tikrai bus. Moder
nus ir erdvus pastatas paskirtas 
tautybių kambariams įrengti. 
Kiekviena tokia patalpa numaty
ta įvairiems seminarams ir bus 
studentų lankoma kasdien be
veik apskritus metus, nes ir ato
stogų metu vis daugiau besimo
kančių ima papildomus ar regu
liarius kursus. Taigi, tokios rū
šies svečių niekada nestigs ir 
lietuviškajame kampely. Pa
skelbtas konkursas ir piniginė 
premija paruošti projektui, kad 
tas kambarys iš tiesų būtų ir 
liktų tinkamu lietuviškosios kul
tūros ir tautodailės atspindžiu, 
kartu savitu ir autentišku kitų 
panašių kambarių tarpe.

Darbai po truputį rieda pir
myn. Jų stabdyti naujais išpuo
liais ar kaišioti pagalius į jau 
riedančio vežimo ratus nederė
tų. Jei į reikalą žvelgtume gi
lesniu abipusiu žvilgsniu, turė
tume pripažinti, kad to užsimo
jimo įvykdymas tikrai nepa
kenks taip reikalingai lietuviš
kųjų reikalų reprezentacijai. O 
tai ir yra svarbiausia.
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© LIETUVIAI PASAULYJE
LANKĖSI JAV DIPLOMATAI
Spalio 18 d. laidoje “Gimtasis 

Kraštas” paskelbė trumpą praneši
mą: "Tris dienas Tarybų Lietuvoje 
su oficialiu vizitu viešėjo Jungtinių 
Amerikos Valstijų ambasados Mask
voje konsulas Stivenas Edvardas 
Steineris su žmona ir JAV konsulas 
Leningrade Garis L. Metjuzas. Vieš
nagės metu JAV diplomatai buvo 
priimti Lietuvos TSR Užsienio reika
lų ministerijoje. Vilniaus miesto vyk
domajame ir komjaunimo komitetuo
se, kur vyko dalykiški pokalbiai. Sve
čiai apžiūrėjo Vilniaus miesto naują
sias statybas ir senamiestį, lankėsi 
Elektrėnuose, Kaišiadorių medelyne, 
pabuvojo prie Kauno marių, kur su
sipažino su Buities muziejaus ekspo
natais.” Taigi, šį kartą nebuvo pasi
tenkinta tik priėmimu Vilniaus vyk
domajame komitete, bet užsukta ir 
į jokios galios neturinčia, grynai pro
pagandinę užsienio reikalų ministe
riją, susitikta su komjaunimu. Tų 
“dalykiškų pokalbių” temų “Gimta
sis Kraštas” nesiteikė paskelbti.

RYŠININKŲ POSĖDIS
Spalio 17 d. Vilniuje buvo sušauk

tas archaiškai skambančios “Lietu
vos draugystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos” posėdis. 
(Ta draugystės draugija nejučiomis 
primena sviestuotą sviestą). Ataskai
tinį pranešimą apie 1966-73 m. veik
lą padarė draugijos pirm. R. Pet
rauskas. “Gimtasis Kraštas” išvardi
ja diskusijose dalyvavusius lietuvius 
— L. Diržinkaitę, J. Paleckį, L. Še
petį, A. Vileikį ir J. Grigonį, pridėda
mas kuklią pastabą “ir kiti". Pasi
žiūrėjus į “Tiesos” paskelbtą apra
šymą, paaiškėja, kad diskusijose taip
gi dalyvavo iš Maskvos atvykęs tų 
“draugystės draugijų sąjungos” pre
zidiumo pirmininko pavaduotojas M. 
Pesliakas, Vilniaus “Spartos” fabri
ko meistcrė A. Lavrinovič ir laikraš
čio “Sovctskaja Litva” red. V. Je- 
meljanovas. Draugijos valdybos pre
zidiumo pirmininku vėl perrinktas R. 
Petrauskas, pavaduotojais išrinkti V. 
Sakalauskas ir J. Nekrošius, atsakin
guoju sekr. — J. Mackevičius. Pasak 
“Tiesos”, šiame posėdyje buvo iš
rinkti ir atstovai į “draugystės drau
gijų sąjungos” III konferenciją 
Maskvoje, o aktyvistai buvo apdova
noti garbės raštais. Diskusijų temų 
neatskleidė nei “Gimtasis Kraštas”, 
nei “Tiesa”, nei “Komjaunimo Tie
sa”, paskelbusi tą patį pranešimą.

SVARSTĖ GAIRES
"Komjaunimo Tiesa” 205 nr. pra

neša, kad spalio 16 d. “Lietuviškosios 
Tarybinės Enciklopedijos” leidimo 
gaires Vilniuje svarstė vyr. enciklo
pedijų redakcijos mokslinė redakci
nė taryba. Apie nuveiktą darbą ra
šoma: “Prieš išleidžiant šį daugiato
mį leidinį, buvo sudarytas vardynas, 
apimantis beveik 75.000 straipsnių 
ir 18.000 iliustracijų. Jį ruošiant, 
įvairios organizacijos bei asmenys pa
teikė apie 22.000 papildymų. Dau
giau kaip pusė jų priimta. Paruošti 
taip pat metodiniai nurodymai bei 
transkribavimo iš 32 kalbų taisyklės. 
Pirmieji tomai redaguojami...” Iš
eivija jau seniai turi pirmąją pilną 
“Lietuvių Enciklopediją" J. Kapo
čiaus ir jo bendradarbių dėka, o ta 
“Lietuviškoji Tarybinė Enciklopedi
ja” dar tik pradedama redaguoti.

STEBUKLINGI BATAI
“Tiesos” 243 nr. atkreipiamas dė

mesys į Vilniaus suvirinimo įrengi
mų gamyklos nevykusius “Saturno” 
dulkių siurblius ir batus, kuriuos 
gamina “Elnias” Šiauliuose ir “Rau
donasis Spalis” Kaune. Radviliškie
tis J. Bultkus rašo: “Rugsėjo pirmą
ją išleidom į mokyklą sūnų naujais 
Šiaulių “Elnio” kombinato gamybos 
batais. Iki mokyklos tik pusantro ki
lometro, be to, ten berniukas nuva
žiavo autobusu. O po pamokų mūsų 
pirmokėlis parėjo namo verkdamas 
ir... basas. Atsiklijavę batukų pa
dai sugadino ir sūnui, ir mums šven
tišką rugsėjo pirmosios nuotaiką...” 
Panašią istoriją pasakoja ir anykš- 
tietls V. Gindrėnas: “Tik dvi dienas 
dėvėjau “Raudonojo Spalio” pasiū
tus batus ir turėjau kreiptis Į Anykš
čių buitinio gyventojų aptarnavimo 
kombinato avalynės taisyklą, kad 
pritvirtintų atsiklijavusius padus. 
Ten rado “išeitį”: prikalė tuos padus 
vinimis ir paguodė, kad tris dienas 
tikrai laikys. Be to, meistrai juoka
vo, kad darbo turi per akis, nes kas
dien gauna taisyti “Raudonojo Spa
lio” broką ...” Virš šio laiško redak
cija pridėjo įvadinę savo pastabą: 
“Spalio pradžioje respublikos Vals

EDMONTON, ALTA.
IŠVYKSTA KUN. IZ. GRIGAITIS. 

Pranešu visiems Edmontono ir apy
linkės lietuviams, kad paskutinį kar
tą pamaldos bus gruodžio 2 d., nes 
gruodžio 3 d. išvažiuoju į Vankuve
rį pastoviam apsigyvenimui. Prieš 
palikdamas Edmontono lietuvius, no
riu nuoširdžiai padėkoti kun. B. 
Jurkšui, kuris prieš 20 metų čia 
sėkmingai darbavosi įsteigdamas lie
tuvių misiją net su parapijos teisė
mis ir popiežiaus Pijaus XII-jo pa
tvirtinimu bei palaiminimu. Kun. B. 
Jurkšui išvykus, buvau pakviestas aš 
tęsti jo pradėtojo darbo. Prisimenu, 
kai pirmą kartą išvydau Edmontono 
padangę prieš 17 metų. Tuomet ra
dau gausų būrį lietuvių, su kuriais 
vėliau teko sėkmingai ir vieningai 
bendradarbiauti iki išvažiavimo die

tybinė prekybos ir prekių inspekta
vimo valdyba uždraudė priimti į 
parduotuves “Elnio” kombinato ga
minamus dviejų rūšių vaikiškus auli
nukus. Visi be išimties patikrinti au
linukai grąžinti pataisyti dėl grubių 
gamybos pažeidimų. Per aštuonis šių 
metų mėnesius prakybinės organiza
cijos išbrokavo 58.925 poras “Elnio” 
gaminamos avalynės. Tai sudaro be
veik trečdalį patikrintos produkci
jos ...” Vyr. inspektorius A. Sau
dargas konstatuoja, kad per pirmąjį 
pusmetį “Saturno” dulkių siurblių 
gamykla susilaukė skundų iš 3.259 
pirkėjų. Siurblių pataisymas parei
kalavo 15.441 rb. nuostolį nešančių 
išlaidų. Vieno patikrinimo metu ga
myklai buvo grąžinti 328 siurbliai, 
nes jie neatitiko brėžinių reikalavi
mų.

LIŪDNA ARITMETIKA
Lietuvos skęstančiųjų gelbėjimo 

draugijos respublikinio komiteto dar
buotoja D. Žadeikytė “Komjaunimo 
Tiesoj” spalio 4 d. atkreipia dėmesį 
į liūdnąją vasaros aritmetiką — di
dėjantį nuskendusių skaičių: “Nė 
vienas iš 264 žmonių, šią vasarą ėju
sių į paupį, pajūrį ar šiaip prie van
dens ir negrįžusių, nepagalvojo, kad 
jam, o ne kitam, taip atsitiks. 52 iš 
jų buvo vaikai, paaugliai...” Toliau 
I). Žadeikytė rašo: “Pranešimai apie 
nelaimes su vaikais vandenyje į grės
mingą pluoštą kaupiasi Lietuvos 
Skęstančiųjų gelbėjimo draugijos 
respublikiniame komitete. Aplankas 
su užrašu “Vaikai — 1973 metais” 
jau turi 76 standartinius lapelius. 
Vaikų vandenyje žuvo beveik dvigu
bai daugiau, negu keliuose, avarijų 
metu. Lietuva — vandens kraštas. 
Jūra, tūkstančiai ežerų, upių, upelių. 
Prie visų jų nepastatysi tų, kurie 
gelbėtų neapdairius. Karštą vasaros 
dieną maudosi visur, kur galima ir 
kur negalima ...” D. Žadeikytės nuo
mone, vaikus jau nuo mažens reikia 
mokyti plaukti, bet uždarų baseinų, 
kuriais būtų galima naudotis ištisus 
metus, labai trūksta. Jeigu kelis ir 
turi didesnieji miestai, tai juose daž
niausiai treniruojasi plaukikai. To
dėl reikėtų atkreipti didesnį dėmesį 
į vasaros stovyklas ir jose plačiu 
mastu organizuoti plaukimo kursus.

NENUPJAUTAS VASAROJUS
“Valstiečių Laikraštis” turi humo- 

ristinį-satyrinį skyrių “Mūsų spyg
lys”, kuriam spyglius parūpina skai
tytojų laiškuose rasti faktai. Spalio 
20 d. laidoje įdėtas A. Jonelcvičiaus 
skelbimas atskleidžia kolchozinio 
ūkininkavimo laimėjimus: “Kviečia
me! Visus, kas dar neturi kiek rei
kiant žiemai pašarų, atvykti į Jur
barko rajono “Aušros” kolūkį. Duo
sime jums tų pašarų tiek, kiek no
rėsite. Bet su viena sąlyga: reikės 
patiems nusipiauti. Mat, trečioje bri
gadoje bene 30 hektarų nepjauto va
sarojaus stovi.”

EISMO NELAIMĖS
“Tiesa” 234 nr. paskelbė vedamą

jį “Eismo taisyklės privalomos vi
siems”, nagrinėjantį eismo nelaimių 
priežastis: “Daugybė autoavarijų 
įvyksta dėl neblaivių — tiek vairuo
tojų, tiek pėsčiųjų — kaltės. Statisti
kos duomenimis trečdalio visų eismo 
nelaimių pagrindinė priežastis — al
koholis. Kiek ši blogybė kasmet pa
reikalauja aukų, kiek nusineša gy
vybių! Todėl stikliuko garbintojams 
autoparkuose turi būti paskelbta ne
gailestinga kova. Juk girtas prie ma
šinos vairo visada yra nepaprastai 
pavojingas, su juo kartu keliauja ne
laimė. Iš 2917 autoavarijų, kurios 
pernai Lietuvoje įvyko dėl vairuoto
jų kaltės, beveik tūkstančio priežas
tis ta, kad prie vairo sėdėjo neblai
vūs. Dar daugiau girtų vairuotojų su
laikė autoinspenkcija ...” Vedamasis 
taipgi siūlo atkreipti dėmesį ir į ge
resnį vairuotojų paruošimą bei jų 
atranką: "Individualių mašinų savi
ninkai pernai mūsų respublikoje pa
darė kone pusantro tūkstančio ava
rijų. Daugelio vairuotojų mėgėjų 
įgūdžiai valdyti automobilį menki. 
Ruošiant vairuotojus, pasitaiko, kad 
trumpinamas praktinio mašinos vaira
vimo laikas, beveik neatsižvelgiama, 
kokios markės automobiliais teks 
nuolat važinėti.” Nebe kaltės yra ir 
pėstieji: “Apie 40% žūstančių avari
jose — pėstieji. Net 82 atvejais iš 
šimto jie po automobilio ratais pa
kliūna vien dėl savo neapdairumo, 
neretai pačių elementariausių eismo 
taisyklių pažeidimo. Taip pernai mū
sų respublikoje žuvo 214 žmonių. Tai 
irgi turi priversti susimąstyti...”

V. Kst.

nos, nors ir labai sumažėjus lietu
vių skaičiui Edmontone.

Noriu nuoširdžiai padėkoti vi
siems Edmontono, Kalgario ir apy
linkių lietuviams, kurie per tą lai
ką duosniai rėmė lietuvių misiją. Ap
gailestauju, kad po tiek daug metų, 
taip gražiai praleistų Jūsų tarpe, tu
riu palikti Jus laikinai be lietuvio 
kunigo. Priežastis yra ta, kad šalto
kas ir negailestingas Edmontono kli
matas silpnino mano sveikatą ir ga
lutinai privertė palikti Edmontoną 
bei keltis gyventi gražioje Pacifiko 
pakrantėje. Nesakau nė vienam su
diev, bet iki pasimatymo Vankuve
ryje. Mano adresas: Kun. I. Grigai
tis, 2335 York Ave., apt. 308, Van
couver, B.C.

Kun. I. Grigaitis

Toronto Prisikėlimo parapijos spaudos kiosko vedėjas P. Misevičius aprūpina tautiečius ne tiktai lietuviškomis 
knygomis, bet ir muzikos plokštelėmis bei savo drožiniais kiekvieną sekmadienį B. Tarvydas

$ HAMILTON
KLB ŠALPOS FONDO vajaus už

baigimo balius spalio 28 d. praėjo 
gražioje nuotaikoje. įdomią ir gra
žią programą atliko “Gyvataras” ir 
parapijos choras. Pagerbti abiturien
tai, kurių susirinko 19. Visiems įteik
ta po knygą “Lithuanians in Cana
da”. Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
mons. dr. J. Tadarauskui už leidimą 
nemokamai pasinaudoti sale. Tuo bū
du šalpai gautasis pelnas bus žymiai 
didesnis. Taip pat komitetas reiškia 
nuoširdžią padėką visiems baliaus 
talkininkams, loterijos laimikių bei 
staliukų aukotojams. Gausus visuo
menės dalyvavimas ir visų talkininkų 
prisidėjimas komitetui teikia drąsos 
ir toliau dirbti šalpos darbą. Komi
teto nuoširdi padėka programos da
lyviams bei jų vadovams. Jų dėka 
visuomenė turėjo progos pasigrožėti 
liaudies dainomis bei šokiais.

MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 
jau pakviestas dalyvauti XX Lietu
vių Dienos programoj. Lietuvių Die
na 1974 m. įvyks Winnipege birželio 
29-30 ir liepos 1 d.d. “Aidas” pla
nuoja organizuoti ekskursiją. No
rintieji galės prisidėti. “Aidas” taip 
pat pakviestas atlikti meninę progra
mą Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjime Delhi lapkričio 17 d.

GAUSUS “AIDO” tėvų susirinki
mas įvyko spalio 28 d. parapijos sa
lėje. Aptarti įvairūs choro organiza
ciniai reikalai. “Aidas” turi progą 
sekančią vasarą koncertuoti Europo
je. Tėvai pasisakė už šią kelionę ir 
tam tikslui buvo sudarytas pagalbi
nis komitetas lėšoms telkti. Komite
tą sudaro: E. Norkienė, J. Seniūnie- 
nė, E. Kybartienė, V. Kvedaras ir J. 
Stankus. J. P.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPA 
rengia Lietuvos Kariuomenės 55-rių 
metų sukaktuvinį paminėjimą lapkri
čio 24 d., 7 v.v., Jaunimo Centro 
salėje, 58 Dundurn St. N., Hamilton, 
Ont. Programoje: trumpa oficiali da
lis, mergaičių choras “Aidas”. Į šį 
minėjimą kviečiamos kaimyninės 
šaulių kuopos, KLVS Ramovės sky
riai ir visa lietuviška visuomenė. 
Sekmadienį, lapkričio 25, Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje bus iš
kilmingos pamaldos už žuvusius ko
voje už Lietuvos laisvę. Hamiltono 
liet, organizacijos yra kviečiamos pa
maldose dalyvauti su savo vėliavo
mis. Šaulių kuopa šiai šventei

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.

Nemokamos 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 ’/z %
ir 5 metų 9%

DUODAME:

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai -----------

kiekvieno skoniui

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

kruopščiai ruošiasi. Šiam tikslui jau 
yra gauti vertingi laimės staliukai, 
kuriuos paaukojo: A. Buinys $25, 
maisto krautuvės savininkas J. Ka- 
žemėkas $25, šaulys M. Juodis $25. 
Taip pat bus smulkių, bet vertingų 
daiktų loterija, kurioje svečiai galės 
išmėginti savo laimę. Šokiams gros 
visų mėgstamas liet, orkestras, va
dovaujamas J. Vaičiaus. Orkestras 
žada duoti specialios muzikos vien tik 
jaunimui, šiam vakarui yra taip pat 
kviečiami berniukai, nes aidietės 
lauks šokėjų. Valdyba

CALGARY, ALTA.
KAUKIŲ BALIUS. Ilgas ir gra

žus ruduo prerijose vadinamas “in
dėnų vasara”. Esant geram orui pas
kutinėmis rudens dienomis, K. L. 
Draugijos šokiai — kaukių balius 
praėjo sėkmingai. Rudens lapų ap
ranga (M. Vanagaitienė) laimėjo 
pirmą vietą. Buvo visokių aprangų: 
atvykęs amerikietis iš Kentucky (J. 
Karpa), simpatinga negrų šeima (J. 
Baruta), vietiniai gyventojai iš Ha
vajų (W. Babušių šeima), iš prerijų 
ūkininkas (P. Stakėnas), juokdariai 
(B. Yauga ir T. Mackevičius), senu
tė su lazdele (Ew. Ammon), žavi ka
tytė (jo žmona Lidija) ir kiti. Jau
nimo poros vaizdavo pavojingus užsi
sukimus (36-32-34). Tokios aprangos 
patiko mažiesiems, kurie gerdami 
“ginger” stebėjo visokius prieš tai 
matytus ir nematytus televizijoj iš
kraipymus. Kaukių-šokių teisėjais 
buvo Jessie Yauga, M. Nevadienė, J. 
Karpa, orkestro vedėjas Knopiks, ku
ris grojo ir linksmino visus iki 1 vai. 
Pratęsti šokių ■ riepavyko, nors buvo 
bandyta laiką skaičiuoti taip, kad pa
sukimas laikrodžio atgal leistų dar 
vieną valandą ilgiau pasilinksminti.

C. D.

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS, 
B Sc„ B C. L.

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

suite 614,
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

asmenines paskolas iš 1 1 % 
nekilnojamo turto iŠ

'ennincįer Ltd.

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

Winnipeg, Man.
LIETUVIŲ SKYRIUS. Š.m. rugsė

jo 23 d. The Winnipeg Chamber of 
Commerce sukvietė visos Kanados 
verslininkų bei prekybininkų suva
žiavimą Winnipege The Centennial 
Concert Hall patalpose. Dalyvauti bu
vo pakviesta ir The Folk Arts Coun
cil organizacija, kuri šiais metais bu
vo surengusi Folklorama ’73 Winni
pege. Ji pakartotinai sukvietė vėl vi
sas tautybes su savo parodomis da
lyvauti šiame masiniame suvažiavi
me. Salėje buvo įrengti specialūs 
skyriai kiekvienai tautybei atskirai. 
Dalyvavo 28 tautybės. Tarpe jų ir 
KLB Winnipego apylinkė. Vos pra
ėjus š.m. folkloramai nebelengva bu
vo vėl taip greit susiorganizuoti. Čia 
daug padėjo Monika Marozienė ir 
Emilija Šarauskienė. Pastaroji pasi
ėmė visą parodos sutvarkymo naš
tą: surinko gražiausius dirbinius, 
gražiai išsiuvinėtus rankšluosčius, 
staltieses, užuolaidas, įvairių ginta
rų, knygų ir kt. Viskas buvo taip 
skoningai sutvarkyta, kad lankytojai 
daug dėmesio kreipė į lietuvių sky
rių. Jame atsilankė apie 1000 sve
čių. Buvo įrengti specialūs bufetai 
su įvairiausiais gėrimais bei užkan
džiais. Mūsų skyriui atstovavo bei 
paaiškinimus davė dvi lietuvaitės, 
apsirengusios tautiniais drabužiais. 
Viena iš jų — 1970 m. “Miss Lithua
nia” Irena Marozaitė ir antroji 1973 
m. “Miss Vilnius” — Nijolė Žimins- 
kaitė. Visą laiką lietuvių skyrių pri
žiūrėjo E. Šarauskienė ir M. Marozie
nė. Mečys Sarauskas parūpino susi
siekimo priemones parodėlei atga
benti. Už tokį gražų atstovavimą 
mūsų tautiniams reikalams priklau
so jiems gili.padėka.

GEGUŽINĖ. S.m. rugsėjo 30 d. KL 
B-nės Winnipego apyl. valdyba Ge
nės ir Vyt. Galinaičių vasarvietėje 
surengė gegužinę, kur gauta $80 pel
no. Gegužinės vietovė yra įdomi tuo, 
kad važiuojant 6-ju vieškeliu, apie 40 
mylių nuo Winnipego prie St. Amb
rose kaimelio, keli lietuviai nusipir
ko gana didelį žemės plotą, kuriame 
niekas negyvena. Jis apaugęs drebu
lėmis ir kitais medžiais bei krūmokš
niais. Tą žemę jie pasidalino, vienas 
kitam pamokėjo ir pradėjo statyti 
vilas. Tarp savo vilų jie traktoriais 
iškasė baseiną, kuriame vanduo ty
vuliuoja lyg kokiame ežerėlyje, o 
po jį žuvys narsto. Aplinkui stūkso 
Vyt. Galinaičio, Vinco Dielininkaičio, 
Matveičiko, Librechto ir dar rodos 
vieno, kurio pavardės nebeatsime
nu, eilė vilų, kurios išdažytos įvai
riomis spalvomis, apsodintos mede
liais bei gėlėmis.

Seimininkai papasakojo, kad paukš
čiai ir žvėreliai jiems tiek nepadaro 
nuostolių, kiek tie hipiai. Jie ten daž
nai atvažiuoja naktimis nuotykių 
jieškoti. Išdaužo langus, išlaužia du
ris, ką radę suvalgo, išgeria, bet šei
mininkai grįžę vėl viską pataiso. Tad 
manau, kad kiekvienam būtų įdomu 
tokią vietovę aplankyti ir pamatyti, 
kaip kuriasi naujieji gyventojai sve
timame krašte. Tad iki pasimatymo 
sekančiais metais vėl toje pačioje 
gegužinės vietoje, o Matveičikui už 
tokią gražią muziką nuoširdus ačiū.

FOLK ARTS COUNCIL vadovybė 
spalio 4 d. gražiame North Star pa
state sukvietė narių metinį susirin
kimą, kuriame dalyvavo ir mūsų apy
linkės valdybos atstovai K. Strikaitis 
ir J. Demereckas. Susirinkimui vado
vavo Folk Arts Council pirm. adv. 
Julius Kūteles, kuris kartu yra ir 
Kanados daugiakultūrės tarybos pir
mininku. Po šios organizacijos finan
sinės apžvalgos buvo einama prie 
konstitucijos paruošimo šiai organi
zacijai. Diskusijoms ilgokai užtru
kus, šis reikalas atidėtas.

KRAŠTO TARYBOS NARYS Juo 
zas Grabys lėktuvu buvo nuskridęs į 
KLB krašto tarybos suvažiavimą 
Londone, Ont., kur atstovavo mūsų 
apylinkei.

APYLINKĖS VALDYBA nutarė 
lapkričio 24, šeštadienį, surengti Lie
tuvos kariuomenės minėjimą su ati
tinkama programa ir šokiais. Įėjimas 
— nemažiau dolerio ir nedaugiau 
25. Prašome šio nutarimo neužmiršti. 
Pagrindinę kalbą pasakys mokyt. 
Stasys Ramančauskas, kurio žmona 
nelabai seniai grįžo iš okup. Lie
tuvos. K. Str.

J. A. Valstybės
NIUJORKO DIENRAŠTIS “Daily 

News” spalio 12 d. paskelbė UPI 
pranešimą iš Maskvos, kad ten žur
nalistus pasiekė šešiolikos politinių 
kalinių pasirašytas laiškas, ginantis 
fiziką A. Sacharovą ir remiantis jo 
vedamą kovą už žmogaus teises. Tas 
laiškas yra pasirašytas ir Simo Ku
dirkos.

LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ pro
vincijolas kun. Jurgis Gailiušis, 
OFM, yra išrinktas pranciškonų or
dino patarėjų ekstraordinariniams 
reikalams. Tokių patarėjų pranciško
nų ordinas iš viso turi 25. Jų parei
ga — dalyvauti Romoje vykstančiuo
se posėdžiuose, kuriuos ordino gene
rolas kviečia aptarti svarbiem reika
lam. Lietuvos pranciškonų provinci
ja yra įjungta į angliškai kalbančių
jų provincijų rajoną. Jį sudaro JAV, 
Britanija, Kanada, Airija, Malta ir 
Lietuva.

LIETUVOS GEN. KONSULAS A. 
SIMUTIS spalio 23 d. dalyvavo Niu
jorke įvykusiame užsienio valstybių 
konsulų draugijos susirinkime, kuria
me naujosios valdybos pirmininku 
buvo išrinktas V. Vokietijos gen. 
konsulas grafas Harald von Posa- 
dowsky-Wehner. Spalio 24 d. Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis buvo 
pakviestas į Niujorko burmistro J. 
V. Lindsay surengtą priėmimą Jung
tinių Tautų užsienio valstybių amba
sadoriams ir generaliniams konsu
lams.

VLIKO TARYBA paskelbė prane
šimą visuomenei, atskleisdama nau
ją sovietų taktiką išeivijai skaldyti. 
Jeigu seniau sovietinė propaganda 
lietuvius bandydavo apšaukti fašis
tais, nacių koloborantais, karo nusi
kaltėliais, tai dabar staiga kaiku- 
riuos lietuvius ima vadinti sovieti
nio saugumo bendradarbiais. Tikslas, 
žinoma, liko tas pats — išeivijos 
skaldymas ir laisvės kovos silpnini
mas.

“SANDAROS” PRANEŠIMU, JAV 
ambasada Maskvoje vis dar negali 
gauti išvažiavimo vizų sovietų oku
puotoje Lietuvoje likusiems savo pi
liečiams. Tokių asmenų iš Lietuvos 
JAV ambasadoje yra užsiregistravu
sių apie 240. Kaikuriuos Lietuvon at
sivežė tėvai, kaikurie atvyko patys 
kaip turistai ir dėl II D. karo nega
lėjo grįžti. Leidimo grįžti i JAV 
jau 25 metus laukia ir Anastazija Ta- 
moševičienė, gimusi Elizabcthe, New 
Jersey valstijoje.

MASSACHUSETTS TECHNOLO
GIJOS INSTITUTE studijas gilina 
Kauno politechnikos instituto žiny
binės mikroelektronikos laboratorijos 
vedėjas dr. Liudvikas Pranevičius, 
Bostonan atsiųstas pagal JAV ir So
vietų Sąjungos kultūrinių bei moks
linių mainų programą.

MUZ. STASYS SLIŽYS paskelbė 
pranešimą apie Detroito lietuvių jau
nimo choro likvidavimą, kurį padik
tavo blogas repeticijų lankymas. Sį 
chorą niuz. S. Sližys buvo įsteigęs 
prieš 6 metus ir jau pasiekęs tikrai 
gražių rezultatų. Gaila, kad juos da
bar palaidoja choristų ir jų tėvų 
nerūpestingumas. Muz. S. Sližys ra
šo: “Atsisveikindamas su jumis, jau
nime, nedaug ką begaliu pasakyti, 
nes šešerius metus į jus kalbėjau 
daina, veido išraiška ir mostais, iš
sakiau labai daug tiems, kurie ma
ne supratote. Labai norėčiau, kad 
dar ilgai savo širdyse nešiotumėte 
lietuviškos dainos grožį ir meilę, pri
simintumėte žavingą choro žydėjimo 
laikotarpį ir jį įvertintumėte. Bū
čiau laimingas, jeigu sutiktumėte su 
mano teigimu, jog jūs klydote ne
pasinaudodami mano pastangomis ir 
toliau duoti progų pasisemti iš lietu
viškos kultūros lobyno jūsų pačių 
lietuviškos asmenybės ugdymui. Ir 
nepamirškite, kad muzika, daina — 
ne tik grožis, bet ir jėga, padedanti 
gyventi, neleidžianti nustoti to, kas 
gražiausia ir vertingiausia žmogu
je.” Kaltė, atrodo, tenka Detroito 
lietuvių išsibarstymui užmiesčiuose. 
Kiek galima spręsti iš koresponden
cijų, į repeticijas atvykdavo tik pusė 
choristų. Dėl dainininkų trūkumo ne
galima būdavo surengti net iš anks
to užprašytų koncertų. Su panašia 
problema susiduria ir H. Gobicnės 
vadovaujama “Šilainė”. Net ir lietu
viškose pamaldose mažėja maldinin
kai. Marijonas šnapštys buvo pasi
šovęs suorganizuoti lietuvišką vaikų 
darželi, bet susilaukė tik 4-5 vaikų. 
Be abejonės, tai labai liūdni reiški
niai Detroito lietuvių kolonijos gy
venime. Negi neįmanoma rasti išei
ties? Atrodo, choristų atvežimą į re
peticijas galėtų suorganizuoti tėvų 
komitetas talkos pagrindu. Tikėki
me, kad dar nevėlu pakeisti muz. 
S. Sližio apsisprendimą ir imtis prie
monių jaunimo choro egzistencijai 
užtikrinti.

MOKSLO IR KŪRYBOS II sim
poziumo leidinį savo lėšomis sutiko 
išleisti ALIAS Čikagos skyrius, va
dovaujamas architekto A. Kerelio. 
Leidiniui reikės apie $1.000. Jį re
daguoja inž. J. Rimkevičius.

Kolumbija
KOLUMBIJOS LB BOGOTOS 

APYLINKĖS valdyba leidžia rotato
rium spausdinta biuletenį “Krivūlė", 
redaguojama redakcinės komisijos. 
Jo adresas: Bogota, cL 103 # 22-70, 
Colombia. “Krivūlės” 3 nr., gegužės- 
rugpjūčio laidoje, pabrėžiama, kad 
vienas pagrindinių šio biuletenio 
tikslų yra Kolumbijoje gimusio ir už
augusio lietuviškojo jaunimo supa

žindinimas su lietuvių kultūra, Lietu
vos istorija. Redakcija jaunuosius 
skaitytojus supažindina su Tautos 
švente, Dariaus ir Girėno skrydžio 
40-tosiomis metinėmis, su veliuonie- 
čių lietuvių vestuvėmis, pateikama 
ištrauką iš kun. A. Juškos “Svodbi- 
nių rėdų”. Keli biuletenio puslapiai 
skiriami vietinei Kolumbijos lietu
vių veiklai.

Brazilija
SAO PAULO MIESTO VAIKŲ IR 

JAUNIMO VII piešimo varžybose IV 
vieta laimėjo 17 metų amžiaus lietu
vaitė Janetė Nikitij, “Nemuno” an
samblio šokėja ir “Mūsų Lietuvos” 
savaitraščio jaunimo skyriaus bend
radarbė.

MAURYTIS BENDORAITIS, 14 
metų amžiaus, dalyvavo masiniame 
plaukime per Billings ežerą prie Sao 
Paulo. Jaunasis lietuviukas 750 var
žovų grupėje atplaukė 57-tuoju.

Argentina
DOMININKAS BUTKUS, turėjęs 

stalių dirbtuvę Tandil mieste, pasižy
mėjo kaip sklandytuvų gamintojas. 
Šią karjera jis pradėjo paslauga vie
nam vokiečių sklandytojui, pataisy
damas nulaužta sklandytuvo sparną. 
Kai Tandil mieste buvo įsteigtas 
sklandytojų klubas, jo vadovybė ir 
miesto savivaldybė paprašė K. But
kų pagaminti sklandytuvą. Sį uždavi
nį jis sėkmingai įgyvendino jau 1932 
m. Atėjus i valdžią J. Peronui, klu
bas gavo finansinę paramą kelių 
sklandytuvų gamybai, kurią taip pat 
prižiūrėjo D. Butkus. Pagrindus 
sklandytuvų gamybai jis buvo gavęs 
I D. karo metais Šiauliuose, kur jam 
teko dirbti aerodrome ir taisyti anuo
metinius vokiečių karo lėktuvus. D. 
Butkus dabar gyvena Villa Rumipal, 
Kordobos provincijoje.

Australija
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE 

įvykusį šio miesto balticčių šachma
tų turnyrą laimėjo lietuvių komanda 
— V. Liūgą, V. Patašius, dr. I. Venc
lovas, J. Dambrauskas, V. Augusti- 
navičius ir J. Karpavičius. Antroji 
vieta teko estams, trečioji — lat
viams. Geriausių A klasės žaidėjų in
dividualiose varžybose pirmąsias tris 
vietas taip pat išsikovojo lietuviai: 
Iv. — dr. I. Venclovas, II — V. 
Liūgą, III — V. Patašius. Baltiečių 
šachmatų turnyro Vilnius-Ryga-Tali- 
nas pereinamąją taurę laimėjo dr. 
I. Venclovas.

LITUANISTINIUS KURSUS Mel-. 
hurne šiais mokslo metais lanko tik 
28 jaunuoliai. Dėl jų sumažėjusio 
skaičiaus dvi klases teko sujungti j 
vieną. Kursantai ruošiasi egziminams 
lapkričio mėnesį. Kursų vadovas Pet
ras Stungaila per universiteto pro
fesorius ir lektorius stengiasi iškovo
ti oficialų pripažinimą lietuvių kal
bai, kad ji būtų įtraukta į gimnazi
jos programą. Mokyklos vedėjas se
kantiems mokslo metams yra paža
dėjęs duoti daugiau klasių, jeigu bus 
susilaukta daugiau mokinių. Jų skai
čiaus padidinimu rūpinasi lituanisti
nių kursų lankytojų tėvų komitetas: 
pirm. Jurgis Rūbas, sekr. Dana Bal
tutienė ir ižd. Kazys Micldažys.

Turkija
P. A. BRAŽINSKŲ BYLĄ spalio 

8 d. vėl svarstė Ankaros teismas. 
Kadangi kilo neaiškumų ginklų eks
pertizėje, byla buvo atidėta iki lap
kričio 13 d.

Britanija
ROCHDALE LIETUVIAI susilaukė 

dviejų naujų inžinierių. Aston uni
versitete civilinės inžinerijos studi
jas baigė Paulius Navickas, gamybi
nės inžinerijos — Petras Gugas. Uni
versiteto vadovybė pakvietė inž. P. 
Navicką ruoštis doktoratui. Abu jau
nieji inžinieriai yra gimę 1950 m. 
Rochdale mieste, lankę sekmadieni
nę Mančesterio socialinio klubo lie
tuviška mokyklą, šokę tautinius šo
kius. Jiedu gražiai kalba lietuviškai.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS jau ruo
šia 1974 m. kalendorių su kasdien 
nuplėšiamais lapeliai ir kiekvienai 
dienai skirtais pasiskaitymais.

Šveicarija
LIETUVAITES SESELES Ingėm- 

bohle lankė vysk. A. Deksnys ir 
kun. A. Valančius. Šveicarijoje dar 
yra 34 lietuvaitės vienuolės.

PROF. DR. JUOZAS ERETAS 
“Team” žurnale paskelbė straipsnį 
apie Sovietų Sąjungos ir Kinijos san
tykius. Baigdamas jis daro išvadą, 
kad kiniečiai, Wilhelmo II 1895 m. 
pavadinti geltonąja grėsme Europai, 
dabar gali tapti Europos geltonąja 
viltimi.

SOVIETŲ DAILĖS PARODOJE 
Aubone (tarp Ženevos ir Lozanos) 
yra latvių ir estų kūrinių, o lietu
viams dailininkams atstovauja tik 
vienas grafikės Sigutės Valiuvienės 
raižinys “šeima”. Dail. S. Valiuvienė 
yra talentinga knygų iliustratorė. Pa
rodoje taipgi sutelkta daug ikonų, 
kurios pardavinėjamos šveicarams ir 
už kurias reikalaujama net iki 7.500 
šveicariškų frankų. Tas ikonas kom
partija greičiausiai bus surinkusi iš 
uždarytų cerkvių ir privačių namų 
pasipinigavimo tikslu.

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STU
DIJŲ XXI SAVAITĖ sekančią vasa- * 
ra bus rengiama Šveicarijoje, Mors- 
bache, prie Keturių kantonų ežero. 
Organizaciniais reikalais rūpinsis dr. 
A. Gerutis, kun. J. Jūratis ir kiti 
Šveicarijos lietuviai.
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MUZIKAI ONA IR ALFONSAS MIKULSKIAI, Toronto s. Stepo Kairio 
muzikinio vieneto pakviesti, ištisą savaitgalį dėstė kanklių muziką jauno
siom kanklininkėm ir kanklininkam. Jaunųjų atstovai — Snaigė Valiūnai- 
tė ir G. Kalinauskas taria padėkos žodį Nuotr. S. Dabkaus

DELHI,
LIETUVOS KARIUOMENĖS ir žu

vusių minėjimą rengia vietos šaulių 
kuopa lapkričio 17, šeštadienį, 7 v. 
v. vengrų salėje. Programoje numa
tomas trumpas žodis, Hamiltono mer
gaičių choro “Aidas” ir sol. V. Veri- 
kaičio dainos, Delhi jaunimo an
samblio “Palanga” pasirodymas, šo
kiai, bufetas, loterija. Kor.

MARIJOS ŠVENTĖ. L.K. Moterų 
Dr-jos Delhi skyrius gruodžio 9 d. 
po 11 v. pamaldų parapijos salėje 
ruošia metinę šventę ir N. Pradėto
sios Marijos pagerbimą. Paskaitą 
skaitys O. Gustainienė. Visi parapi
jiečiai maloniai prašomi dalyvauti. 
— Gruodžio 31 d. Delhi miesto sa
vivaldybės salėje ruošiame N. Me
tų sutikimą. Visus prašome atsilan
kyti ir paremti mūsų veiklą. — Se
kantis visuotinis Draugijos susirin
kimas įvyks lapkričio 21 d., 7 v.v., 
p.p. Žiogų namuose. Visas nares pra
šome dalyvauti. Pirm. J. Žiogienė

PRADEDA ATBUSTI apylinkės 
lietuvių kultūrinė veikla po ilgokų 
vasaros atostogų. Jaunimo ansamblis 
“Palanga” — vyresnieji ir jaunes
nieji intensyviai mokosi tautinių šo
kių. Grupės narių sudėtis beveik kas
met po truputį keičiasi, tačiau nie
kad nepavargstą vadovai lieka tie 
patys — Elena Augustinavičienė, 
Agutė Ratavičienė su dukrom ir Kęs
tutis Lawson. Artimiausias ansamb
lio pasirodymas numatomas vietos 
apylinkės rengiamame Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjime lapkri
čio 17 d.

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO

LIETUVOS kariuomenės ir žuvusių 

PAMINĖJIMAS 
įvyksta lapkričio 17, šeštadienį, 
punktualiai 7 valandą vakaro DELHI VENGRŲ SALĖJE 

PROGRAMOJE: žuvusių paminėjimas, Hamiltono choras 
----------------------- “Aidas” su solistu Vaclovu Verikaičiu, 
Delhi ansamblis "Palanga", šokiai, bufetas, loterija 

Visi tautiečiai prašomi gausiai dalyvauti.
Delhi šaulių kuopa

DETRO IT,
PAGERBTI DU MYKOLAI. 

Rugsėjo 29 d. buvo suruoštos šauliš- 
kos pagerbtuvės “švyturio” kuopos 
dviejų šaulių Mykolų — Vitkaus ir 
Kizio. Pirmiausia buvo pagerbtas Lš 
ST c.v. jūros šaulių vadovas Mykolas 
Vitkus, visą eilę metų einąs “švytu
rio” kuopos pirmininko pareigas, 60 
metų amžiaus sukakties proga. Apie 
jį teks parašyti atskirai. Pagerbtuves 
suruošė komitetas: pirm. J. Kinčius, 
A. Šukienė, V. Kulbokienė ir St. 
Lungys. Dalyvavo apie 100 asmenų. 
Prie garbės stalo sėdėjo: M. Vitkus, 
M. Kizis, J. Kizienė, kun. K. Simaitis, 
V. Tamošiūnas, K. Daugvydas, K. 
Daugvydienė, J. Mitkus, A. Šukys. 
Apie sukaktuvininkus žodį tarė VI. 
Mingėla, pakviestas pranešėjos A. 
Šukienės.

M. Kizis nėra detroitietis — gy
vena už plačios Detroito upės Kana
dos pusėje, Windsoro Tekumseh 
priemiestyje. 1972 m. įsijungė į Det
roito jūros šaulių kuopą “Švyturys”. 
Jo tarnybos ir šauliškos veiklos la
pe atžymėta, kad Lietuvoje 1933 m. 
įstojo į Raguvos šaulių būrį. Kai bu
vo perkeltas į A. Panemunę, jos bū
ryje ėjo įvairias pareigas. Keletą me
tų buvo to būrio vadu. Tad “Švytu
rio” šaulių sudarytas komitetas jį 
pagerbė 40 metų šauliškosios veik
los ir vardadienio proga.

“švyturio” kuopa daug laimėjo, 
įsijungus tokiam patyrusiam nariui 
į šį dalinį: jis suorganizavo Wind
soro šaulius. Kas žino, gal vėliau ir 
ten bus įsteigta šaulių kuopa? Tuo 
reikalu M. ir J. Kizių namuose lap
kričio 4 d. buvo sukviestas Windso
re, Ont., gyvenančių šaulių informa
cinis susirinkimas.

M. Kizis yra tvirtas patriotas. Jis 
nuolat remia periodinę ir neperio
dinę lietuvišką spaudą, yra nuolati
nis “Tėviškės Žiburių” prenumera
torius. Namuose nuolat didėja jo 
biblioteka. Kizių rezidencijoj sukaup
ta gana daug brangių meno dalykų. 
Labai pakilus lietuviškų knygų 
spausdinimo išlaidoms, jie daug kam 
pagelbsti jas išleisti — yra kultūri
nių užmojų rėmėjai. J. ir M. Kiziai

ONTARIO
šeštadieninėj mokykloj sutiko 

dirbti A. Ratavičienė, dar neišmoku
si neigiamo atsakymo, paprašyta bet- 
kokiam lietuviškam darbui. Mokyk
lėlė skaičiumi, tiesa, mažytė, net de
šimties nesiekianti, nors to amžiaus 
vaikų galėtų būti žymiai daugiau. 
Trūksta tėvų geros valios ir lietuviš
kų reikalų supratimo. Negirtinas jau
nimo paprotys nutraukti lietuvišką 
šeštadieninę mokyklą, pradėjus lan
kyti gimnaziją.

TABAKO AUGINTOJAI džiaugia
si geru šių metų derliumi. Labai ap
gadino gerą ūkininkų nuotaiką siū
lomos žemesnės kainos už pernykš- 
čias. Tikrai sunkiai suprantama, kai 
tabako auginimo išlaidos žymiai pa
didėjo ir visų kitų žemės ūkio gami
nių kainos pakilo. Tuo tarpu pagrin
dinės apylinkės lietuvių pragyveni
mo pajamos sumažėjo. Vienintelis 
tam vaistas, atrodo, būtų vieningas 
protestas prieš tokią diskriminaciją 
— atmetimas siūlomų kainų.

TRĄŠAS KITIEM METAM tabako 
augintojai raginami jau dabar užsi
sakyti per vietos lietuvių parapijos 
atstovus — P. Augaitį, B. Dirsę, J. 
Strodomskį. Numatomas ateinančiais 
metais trąšų trūkumas, todėl anks
čiau užsisakę turės daugiau galimy
bių jų gauti. Šių metų trūkumas ta
bako vyniojamo popieriaus ir džiovi
nimo lazdelių jau įrodė, kiek berei
kalingo rūpesčio ir nuostolių turime 
iš anksto tų reikmenų nepasirūpinę 
tinkamu laiku.

Kor.

MICHIGAN
uoliai remia Detroito j. š. “švyturio” 
kuopos veiklą. Pvz. vasaros iškyloms 
paveda visus 3 namus ir didelį ža
liuojantį prie St. Clair ežero parką, 
šauliai ponų Kizų duosnumu jau ne
kartą yra pasinaudoję tik ui ačiū. Jų 
vienturtis sūnus yra gydytojas.

Po LŠST c.v. spaudos bei informa
cijos vadovo V. Mingėlos kalbos 
sveikino LŠST c.v. pirm. V. Tamo
šiūnas, garbės narys mjr. K. Daug
vydas, sav. kūr. J. Mitkus ir kt. Pa
galiau gražiu padėkos žodžiu ir nuo
širdumu atsiliepė tie, kurie šiame 
parengime buvo pagerbti: “Švyturio” 
kp. pirm. M. Vitkus ir M. Kizis. 
Turtingas vaišes talkos būdu paruo
šė šaulės šeimininkės: St. Vyčienė, 
V. Kulbokienė, H. Kniurienė, K. 
Kirvelaitienė, M. Lungienė, V. Rin
kevičius, U. Brokienė ir kt. Sve
čiams grojo jaunas akordeonistas Ri
mas Kasputis. V. Tylėnas

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Ontario

Miestų eismas bus vienas didžiausių užmojų, 
reikalaująs visų mūsų pastangų ateinančių 
kelerių metų laikotarpyje. Dėlto Ontario 

vyriausybė išvystė "GO A NEW WAV' —

modernią eismo programą pagal Ontario 
savivaldybių poreikius. Šia programa gali 
pasinaudoti kiekviena Ontario savivaldybė, 
jei tik nori joje dalyvauti.

tt© A new WAV
Ontario’s new Urban Transportation Program. 

Ministry of Transportation and Communications.
Hon. William G. Davis, Premier. I Ion. Gordon Carton, Minister. A.T. C. McNab. Deputy Minister

ROCHESTER, NEW YORK
ATSIKLAUSIAMA PARAPIJOS 

PERKĖLIMO REIKALU. Spalio 28 
d. pamaldų metu šv. Jurgio lietuvių 
kat. parapijos bažnyčioje buvo išda
linti lapeliai, kuriuose parapijiečiai 
kviečiami pasisakyti parapijos perkė
limo reikalu. Esami pastatai esą pa
senę, reikalaują didelio remonto ir 
praplėtimo. Be to esą negalima pa
tenkinti parapijos reikalų. Daugelis 
parapijiečių jaučia, kad dabartinė
je vietoje tolimesnis parapijos išsi
laikymas bei augimas nebeįmanomas, 
net ir jos ateitis neaiški. Lapeliai pa
sirašyti parapijos klebono kun. J. 
Dyburio ir parapijos tarybos k-to 
pirm. Fr. Mockevičiaus. Toliau rašo
ma, kad parapijos planavimo komi
sija po ilgų svarstymų priėjusi išva
dos, jog parapiją perkeldinti galima 
ir kad parapijiečiams perkeldinimo 
išlaidos yra pakeliamos. Būtent: nau
jos parapijos projektas atsieitų apie 
400,000, už dabartinę vietą turėtų 
gauti $200,000, $100,000 ilgalaikė 
paskola ir $100,000 suaukotų parapi
jiečiai, aukodami po $500. Kad para
pijos taryba žinotų ką kiekvienas para
pijietis tuo klausimu galvoja, visi pa
rapijiečiai, pradedant šešiolikme
čiais, kviečiami pridėtuose lapeliuose 
pasisakyti taip ar ne.

Šv. Jurgio lietuvių kat. parapija 
yra būdingas liudininkas, kaip prieš 
70 ir daugiau metų pirmųjų emigran
tų įvairios etninės grupės kūrėsi, 
tos pačios religijos žmonės, bet skir
tingų tautybių statė vieną šalia kitos 
gana erdvias bažnyčias, sales ir mo
kyklas. Vienas toks būdingas pavyz
dys, vertas etnografų dėmesio, tai Ro- 
čestery, Hudson gatvėje, maždaug 
2 mylių linijoj, atsiradimas 5 baž

Ontario miestinio eismo programa

PASIRINKIMAS KIEKVIENAM
traukinius ir greitkelius, gali naudoti esamus 
kelius, o jos kiek pakelti gairintai takai ma
žai tekliudo pėsčiųjų ar autovežimių judė
jimui.

Miestai, įsivedantieji "GO URBAN" siste
mą, gaus paramą iki 75%.

Išdėstytos valandos
Kitas būdas sumažinti judėjimo susikim

šimui yra išdėstyti gyventojų darbo valandas 
ir kasdien bei kas savaitę reguliuoti eismą. 
Kai keleivių poreikiai gali būti išdėstyti ilges
niam laikotarpiui, žmonės gali greičiau ju
dėti. Tokių galimybių studijos gali gauti pa
ramą iki 75%.

Vyriausybė jau vykdo savo tarnautojų dar
bo valandų išdėstymo programą ir tikisi, kad 
kiti taip pat pasinaudos jos patirtimi.

Skaitytuvo tvarkomas
eismas
Metropoliniame Toronte skaitytuvo tvar

koma eismo sistema įrodė, kad kelių pajėgu
mas gali būti žymiai padidintas skaitytuvo. 
Suma, kuri sutaupoma kelių tiesyboje, yra 
dažnai lėšos, padengiančios skaitytuvo įren
gimus.

Vyriausybė apmoka 50% įrengimų, rei
kalingų įvesti arba išplėsti skaitytuvų siste
moms miestuose ir įrengti eismo kontrolės 
priemonėms.

dybinės tų klausimų studijos yra remiamos 
finansiškai.

Labai svarbu
suderinti
Normaliai imant, keliai eina per savival

dybių ribas. Dėlto bendradarbiavimas bei su
derinimas tarpsavivaldybinio kelių planavimo 
darosi vis labiau būtinas.

Jūsų vyriausybė padidino savo pastan
gas ir išteklius, skirtus eismo planavimui bei 
derinimui.

“GO Dial a Bus”
Telefonu užsakomų autobusų sistema yra 

viešojo eismo forma, pradėta Ontario provin
cijos. Tokie autobusai važinėja ne iš anksto 
nustatytom gatvėm, kur yra sužymėti susto
jimai. Jie pradeda savo keliones iš nustaty
tos vietos, pvz. pagrindinės linijos stoties, ir 
važiuoja į paskirtą rezidencinį rajoną. Kelei
viai nėra verčiami įlipti ar išlipti tokio auto
buso sustojimo vietose. "Dial A Bus" auto
busas atvažiuoja prie pat keleivio namų, 
jeigu būna pašauktas.

Veiksmingas kelių 
tvarkymas
Savivaldybės gali padidinti eismo apimtį 

įvesdamas daugiau vienos krypties gatvių, 
tam tikras valandas siuntų pristatymui ir 
įręngdamos modernias autoaikštes. Savival-

"Dial A Bus" jau įvestas Pickeringe, 
Stratforde, Kingstone, Otavoje, Bramalėjoj ir 
netrukus bus įvestas metropolinio Toronto 
šiaurėje.

"GO A NEW WAY" sistema visur pirme
nybę duoda žmonėms. Dėlto jie turi prisidėti, 
kad sistema gerai veiktų.

Ištekliai, tyrimai ir lėšos yra prieinami 
Ontario miestų savivaldybėms. Tuo būdu no
rima padėti joms įvesti tokias eismo sistemas,
kurios pralenktų visas kitas. 
Be to, tai turėtų įrodyti, 
kad miestai yra skirti 
žmonėms.

Eismo ir kelių 
tvarkymas turi 
veiksmingai pa
naudoti turimas 
galimybes

Kai miestai labai padidėja, pasidaro savo
tiškai baisūs.

Jie tampa nebesukontroliuojamais ir nu
gali pačius jų įsteigėjus.

Didžiausi tvarkos pažeidėjai dažnai būna 
eismo sistemos.

Automobiliai ir sunkvežimiai gali tapti 
grėsme, vieškeliai ir keliai — rūkstančiom 
kolonom. Požeminiai traukiniai gali sutrikti, 
autobusai — nepajėgti vežioti vis didėjančio 
krūvio. _ „4.,

Vietinės bendruomenės stengiasi iš anksto 
pasiruošti problemų sprendimui. Tam yra ir 
pagalba — dabarčiai ir ateičiai.

Pirmenybė žmonėms
Pirmoje vietoje žmonės.
Dėlto Ontario vyriausybė skatina tokią 

miestinio eismo sistemą, kuri tikrai galėtų 
tarnauti Ontario gyventojams — veiksmin
gai, patogiai, pigiai ir mažiausiai žalotų 
gamtinę aplinką.

Eismo ir ryšių ministerija įvedė "GO A 
NEW WAY" — miestinio eismo programą, 
siekiančią išvystyti modernią keliavimo sis
temą mūsų miestuose bei didmiesčiuose, ir 
ją remia lėšomis.

Nauji autovežimiai
Patogūs autovežimiai ir tinkami įrengimai 

daro viešąją eismo sistemą patrauklią. Dėlto 
vyriausybė moka 75% savivaldybėms už auto
busus, tramvajus, troleibusus ir panašias eis
mo priemones.

“Go Urban”
Ruošiama nauja, viliojanti vidutinės apim

ties eismo sistema didelių miestų savivaldy
bėms. Ši sistema bus pilnai automatinė, tyki 
ir švari. Ji yra daug pigesnė už požeminius

autotovežimiai
Vyriausybės 75% parama 
daro eismą patogų visiems

nyčių: 3 lenkų (viena iš jų vad. 
“neprigulmingųjų”), vokiečių, lietu
vių ir ukrainiečių. Visos — katalikų. 
Tos bažnyčios gana erdvios, su augš- 
tais bokštais, mūrinės, šalia — di
deli salių, klebonijų ir mokyklų pa
statai. Lietuvių šv. Jurgio mūro baž
nyčią, salę, mokyklą ir kleboniją nuo 
lenkų ir vokiečių skiria tik priešin
ga tos pačios gatvės pusė. Todėl lie
tuvių kat. parapija ir išliko pati lie
tuviškiausia galbūt visoje Amerikoje.

Bet laikas bėgo nesulaikomai, kei
tėsi žmonės ir daiktai; aplink pir
mąsias tris parapijas apsigyveno 
spalvotieji žmonės, atsikėlė krimina
liniai nusikaltimai, žmonių užpuldi
nėjimai. Didelės vokiečių parapijos 
liko tik vardas, jos parapijiečitj di
delė dauguma — jau spalvotieji žmo
nės. Dėlto ir lietuvių parapija su 
savo gražiu ir erdviu pušų sodeliu 
tarp gatvės ir klebonijos atsidūrė 
prieš gana sunkią išlikimo problemą.

OKTETO KONCERTAS. Lapkri
čio 10 d. rengiamame lietuvių radijo 
programos linksmavakaryje meninę 
programą atliks svečiai iš Klevelan- 
do — Rito Babicko vyrų oktetas. Po 
programos — šokiai, loterija ir kitos 
prašmatnybės. Maloniai laukiami 
svečiai ir iš Kanados. Vakaro pra
džia — 7.30 v. v. Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėje, 555 Hudson Ave.

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS. Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos žemutinėje 
salėje spaudos kioske gaunamos pa
piginta kaina knygos: Algio Rukšėno 
“Day of Shame” (buv. $8.95, dabar 
$7), Stasio Raštikio “Įvykiai ir 
žmonės”, K. Ališausko “Kovose dėl 
Lietuvos nepriklausomybės”, plokš
telės “Jūratė ir Kastytis” ir kitos.

VASYLIŪNV KONCERTAS. Spa
lio 28 d. įvykęs smuikininko Izido
riaus Vasyliūno, klarnetisto D. Mott 
ir pianisto dr. Vytenio Vasyliūno, 
K. V. Banaičio kamerinės muzikos 
koncertas sutraukė apie 150 lietu
vių klausytojų. Koncertas įvyko Na
zareth College mažojoje salėje, a. sb.

Glen Meyer, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už mums su
ruoštą 20 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį: p. p. Belaišiams, Žiogams, 
Gurkliams, Rimkams, Budriams, Sta- 
naičiams, Pyteriams, Stanaičiams, 
Goldikams, Osv. Gutauskams, Mic
kevičiams, Valteriams, Petkams, M. 
Alg. Petkams, Beržiniams, Vyšniaus
kams, J. St. Augustiniams, Jul. Nak- 
rošiams, Masiuliams, Žilvičiams, Vid- 
montams, Mitrauskams, Rakščiams, 
Lukošiams, Gužams Hamiltone, Sie- 
sikienei, Nakrošiams Toronte, Šiur- 
noms, Andriekienei, Alf. Kairiui, D. 
Naginskui, Jokubiliams, Vaseliūnie- 
nei, J. Godo, S. ir Dianai Saikams. 
Už jūsų parodytą didelį nuoširdumą 
ir labai gražias ir vertingas dovanas, 
taip pat labai maloniai praleistą lai
ką esame labai dėkingi. Ypatinga pa
dėka J. D. Žiogams, kurie visa tai 
suruošė. P. A. Evans

ĮSI DĖMĖTI NAS IŠRADIMAS
Geriausios Amerikoj Ir Europoj "JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

Kanados Lietuvių Dienos proga Toronto studentai surengė loteriją, kurios 
pelną pasidalino per pusę su KLB Toronto apylinkės valdyba. Prie bilie
tų dėžės iš kairės į dešinę: buvęs Toronto miesto valdybos narys T. O’Do- 
nohue, Vida Bubelytė ir stud. Abromaitytė Nuotr. S. Dabkaus

SYRACUSE,
TAUTYBIŲ FESTIVALIS. Syra

cuse mieste jau keleri metai veikia 
Syracuse miesto ir Onondaga apskri
ties Kultūrinių Išteklių Taryba (Cul
tural Resources Council), kuri kas 
metai ruošia tautybių festivalius. 
Toks, jau penktasis, tautybių festi
valis įvyko ir šiemet — lapkričio 3

NEW YORK
ir 4 d.d. Onondaga War Memorial, 
pačiame Syracuse miesto centre. 
Nors lietuvių čia gyvena labai ne
daug, bet jie uoliai dalyvavo šia
me festivalyje, šiais metais lietuviai 
parodė lietuvišką namelį, o progra
moje dalyvavo viešnia iš Ročesterio 
— solistė Birutė Čypienė. Ji daina
vo šeštadienį, apie 7 v.v., viršutinėje 
salėje, o apatinėje salėje visą laiką 
vyko tautybių paroda: eksponatai, 
valgiai ir pan. Kas metai į šiuos fes
tivalius atsilanko keliolika tūkstan
čių žmonių. Lietuvių atstovas festi
valio rengimo komitete buvo Frank 
Petrauskas, kuris daug dirbo, kad 
festivalis pasisektų. K.

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!



! b SKAITYTOJUI PASISAKO
TURIME IR DRAUGŲ

Spalio 19 d. savo pašto dėžutėje 
radau laišką su “Star" iškarpa iš 
spalio 18 d. Laiško autorė — mano 
kaimynė, labai gabi, veikli ir suma
ni moteris Mrs. Sheila Morton, gyve
nanti 79 Evelyn Ave., Toronte. Ji 
man rašo:

“Mielas Pone,
Štai mano praėjusios dienos laiš

kas, atspaustas “Star” dienraštyje. 
Jūs nuoširdžiai esate leidžiamas jį 
panaudoti jūsiškėj spaudoj, jeigu tai 
rasite reikalinga. Taipogi aš žinau ir 
kitą asmenį, kuris žino, jog šis par
kas paskutiniu metu jau buvo vadi
namas “Towney Park", bet nebe 
“Oakmount Park”. Towney pats žais
davo futbolą šiame parke būdamas 
dar jaunamečiu berniuku. Kadangi 
jis ir dabar tebėra 37 metų amžiaus, 
tai aldermanės Eayers teigimas, jog 
“Oakmount” pavadinimas esąs jau 
70 metų senumo, yra klaidingas.

Aš visa širdimi tikiu, kad Jūs ga
lėsite pasilaikyti šį “Park Lithuania” 
vardą ir mūsiškiai “reformininkai” 
negalės jo pakeisti. Jeigu aš dar ga
lėčiau kuo nors Jums padėti, prašau 
skambinti man telefonu 767-5298.

Sheila Morton (Mrs. John).” 
Pr. Alš.

LIETUVIŲ FONDAS
Man labai maloniai pakuteno ner

vus žinia, kai Amerikos lietuviai iš
kėlė mintį steigti Lietuvių Fondą, 
kuris ne tik materialiai, bet ir mo
raliai stiprins lietuvių tarpe tautinį 
susipratimą. Amerikiečiai lietuviai, 
kurių yra apie milijonas, pasiruošė 
sutelkti milijoną dolerių. Kanadie
čiai pasekė ta didžiąja idėja ir pasi
ryžo sutelkti šimtą tūkstančių dol., 
nors lietuvių čia yra tik apie tris
dešimt tūkstančių. Kanadiečiams at
rodė bus sunku planą išpildyti, ta
čiau gana sumanių ir energingų va
dovaujančių asmenų ir lietuviškos vi
suomenės dėka kanadiečiai $100.000 
jau beveik turi.

Aš labai nustebau, kad skleidžiant 
Lietuvių Fondo idėją ir telkiant lė
šas, atsirado opozicija ir dar tokių 
asmenų tarpe, kurie, mano manymu, 
turėtų daugiau suprasti ir įvertinti 
šią didžiąją idėją, negu aš. Tačiau 
atsivertęs kitą lapo pusę, supratau, 
kad yra toks gamtos dėsnis: "Kiek
viena akcija iššaukia reakciją”.

Pereito šimtmečio pabaigoje gar
susis švedas inžinierius Nobelis savo 
kapitalą — apie dešimt milijonų do
lerių testamento keliu užšaldė ban
ke ir pavedė palūkanas išmokėti 
mokslo, kultūros, medicinos, taikos 
ir kitiem gerovės reikalam. Jau 
1901 m. pradėta išmokėti premijas. 
Iki šiol išmokėta milijonai žmonijos 
gerovei. Garsusis Nobelis suprato, 
kad pasaulyje reikia kelti kultūrą, 
sugyvenimą. Tada gal bus galima 
įgyvendinti taiką. Žmonija pasiekė 
labai daug visose mokslo šakose, ta
čiau taikos šrityje beveik nieko. Pa
saulio mokslininkai ir karo vadai ne
įstengė karo sustabdyti, tad išleido 
taisykles, kaip reikia kariauti. Per 
antrą pasaulinį karą buvo išžudyta

SPECIALIAI .
Į LIETUVĄ

PILNAI APMOKĖTA
Garantuotas nemokamas 

pristatymas
Kailio imitacija S115.00
Geriausios rūšys, 
didžiausias pasirinkimas.

10 SKARELIŲ S60.00
5 vilnonės skarelės su didelėm 
ar mažom gėlėm, turkišku raš
tu ir 5 šilkinės skarelės
Oro paštu $69.70

COMBINATION SPECIAL 
nepaprastai vertingas $186.00 
3 jardai 100% vilnonės medžia

gos žieminiam vyriškui ap
siaustui

3 jardai 100% vilnonės medžia
gos žieminiam moteriškam 
apsiaustui

3.5 jardo 100% vilnonės me
džiagos vyriškai eilutei

3 jardai 100% vilnonės medžia
gos žieminei suknelei

2 paklodės, dvigubos 
2 pagalvėms užvalkalai
6 turkiški rankšluosčiai

SPECIAL 1 $91.00
10 sv. kiaulės taukų
10 svarų kviet. miltų
10 svarų ryžių
10 svarų cukraus

Daug kitų specialių siuntinių 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ ILIUSTRUOTŲ KATALOGŲ

Užsakykite dabar tik per
Intertrade Express Corp.

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor

New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 982-1530

LABAI SVARBU 
Vartoti drabužiai 
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ. 
MES TURIME 24 METŲ PATYRIMĄ 
IR DAUG TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 

KLIENTŲ. 

dešimtys milijonų jaunų vyrų. Tiems, 
kurie daugiausia išžudė, buvo priseg
ti ordinai, nes jie žudė pagal pa
skelbtas taisykles. Vokiečiai gi išžu
dė 6 milijonus žydų ne pagal taisyk
les, tad jų vadus pakorė.

Ir mums, lietuviams, reikia pana
šaus fondo, stiprinančio lietuviško
sios veiklos pastangas. Lietuvių Fon
das kaip tik ir yra mažasis mūsų No
belio fondas, vertas visų paramos.

Juozas Mockus
KAS DAROSI?

S. m. rugpjūčio mėnesį Toronte 
įvyko paroda “The Canadian Natio
nal Exibition". Joje buvo įdomių da
lykų ir kultūriniu požiūriu. Buvo ir 
Sovietų Sąjungos paviljonas, kuria
me netrūko eksponatų ir iš jos pa
vergtų tautų bei pačios Sovietų Ru
sijos respublikos. Lietuvių skyrius 
šiame paviljone buvo vienas iš pa
čių blogiausių bei neįdomiausių vi
soje S. Amerikoje. Sovietų valdžia 
taip paniekino lietuvius, kad neži
nančiam valstiečiui būtų gėda gyven
ti Lietuvoj. Propaganda apie Lietuvą 
buvo ne tik nepatenkinama, bet ir 
labai klaidinga. Cituoju pirmą saki
nį iš Rusijoj išleistos knygelės, kuri 
buvo pardavinėjama paviljone: “Au
gust 3, 1940 marked... a momen
tous date in the history of Lithuania, 
on that day, the Soviets acceded to 
the request of the Lithuanian peo
ple for admission to the Union of 
Socialist Soviet Republics.” Ar čia 
nėra paniekinimas lietuvių, gyvenan
čių S. Amerikoje? Visi darbai, visos 
pastangos išlaisvinti Lietuvą ir pa
rodyti, kad Lietuva yra pavergta, lie
ka be prasmės. Aš klausiu, kodėl To
ronto lietuviai praleido tylomis šį 
savos tautos paniekinimą? Nebuvo 
nei protesto, nei boikoto. Niekas ne
pristatė leidinių apie Lietuvą, spaus
dintų S. Amerikoje, kuriuose išdės
tyta tikroji padėtis Lietuvoje. Lietu
viai, ar jūs miegat?

Ramūnas Švarcas, 
ŠAL Studentų Sąjungos 
centro valdybos vardu

Red. pastaba. Prieš Sov. Sąjungos 
paviljoną jos kariuomenės choro 
koncerto dieną buvo surengta bend
ra įvairių tautybių automobilių de
monstracija. Ta proga buvo dalinami 
ir atitinkami lapeliai. Dalyvavo ir lie
tuvių grupė. Paprastai šioje parodo
je lietuvių skyrių organizuoja ir K. 
L. B. Toronto apylinkės valdyba, bet 
šiais metais tokio skyriaus nebuvo 
dėl staigaus valdybų pasikeitimo, š. 
Amerikos lietuvių paruoštų leidinių 
apie Lietuvą sovietiniam paviljonui 
juk neįmanoma įsiūlyti už jokius pi
nigus.

VALSTYBINĖS SIENOS
Vienas “Tž” skaitytojas pasiuntė 

laišką draugijai “National Geograp
hic Society” Vašingtone, kuri leidžia 
plačiai skaitomą geografinį žurnalą 
“National Geographic”. Laiške buvo 
protestuojama dėl š. m. rugpjūčio 
mėnesio nr. įdėto žemėlapio, kuria
me Pabaltijo kraštai buvo pažymėti 
tik USSR raidėmis. Gautas šio turi
nio atsakymas:

“Dėkoju už Jūsų laišką, rašytą 
1973 m. liepos 23 d. Jis buvo perduo
tas man, nes aš buvau tas asmuo, 
kuriam buvo pavesta paruošti Got
lando žemėlapį mūsų žurnalo rug
pjūčio mėnesiui. Gauta keletas kri
tiškų pastabų tuo klausimu. J jas at
sakiau individualiai.

Visi mūsų žurnalo žemėlapiai pa
prastai būna paruošiami atitinka
miem straipsniam. Minėtame straips
nyje buvo minėta tiktai Estija, dėlto 
kitos dvi Baltijos šalys nebuvo iš
ryškintos. Vienintelis mažo orienta
cinio žemėlapio tikslas buvo paro
dyti Gotlando vietą santykyje su 
Baltijos sritimi. Dėl politinės tikro
vės, žemėlapio dydžio bei mastelio 
negalėjome pridėti nei paaiškinimo, 
nei buvusių sienų.

Mūsų Draugija nėra pakeitusi nu
sistatymo rodyti faktines sienas ir, 
kur vieta leidžia, pridėti paaiškini
mą. Esu tikras, kad mūsų didieji 
sieniniai žemėlapiai ir mūsų atlasas 
ir toliau žymės pastabą, paaiškinan
čią trijų Baltijos valstybių politinę 
būklę, kol JAV valstybės departa
mentas neatšauks dabartinės būklės 
pripažinimo. Be to, aš visai sutinku 
su Jūsų jausmais šiuo klausimu. Aš 
taip pat tikiuosi, kad ateis laikas ro
dyti šias valstybes nepriklausomas 
Europos valstybių bendruomenėje. 
Matote, esu gimęs ir augęs Rygoj, 
Latvijoj.”

Gunars J. Rutins 
Geographic Art Division 
AUKOTOJAI

Be savo bažnyčių, salių ir kitų ins
titucijų išlaikyti lietuvybę Kanado
je ir kitur būtų labai sunku. Jų iš
laikymas remiasi geros valios lietu
viais aukotojais. Gyvenimo patirtis 
rodo, kad daugiausia aukoja tikintie
ji tautiečiai. Per 20—30 metų kiek
vienas savo parapiją remiąs lietuvis 
yra paaukojęs po kelis tūkstančius 
dolerių. Mes turime gerų tautiečių, 
kurie pamaldose nesilanko ir savo 
bažnyčioms neaukoja. Tuo būdu jie 
išvengia net solidarumo įnašų mo
kėjimo, kurie pvz. Toronte renkami 
(vokeliais) pamaldų metu. Tokie 
tautiečiai turėtų stambesnėmis au
komis remti lietuviškas institucijas. 
Iki šiol tikintieji nešė perdidelę naš
tą aukų srityje. Reikia rasti kelius į 
kišenes tų. kurie nuošaliai laikosi 
nuo parapijų ir prie lietuviškų ins
titucijų išlaikymo mažai teprisideda.

J. Vaidlonis

PAS KANADOS MINISTERĮ PIRMININKĄ
šeši baltiečių atstovai 1973 

m. spalio 23 d. buvo priimti Ka
nados min. pirmininko P. E. 
Trudeau, užsienio reikalų minis- 
terio M. Sharp ir daugiakultū- 
rių reikalų ministerio dr. S. Hai- 
dasz. Priėmime dalyvavo ir 
premjero sekretorius M. O’Con
nell (buvęs darbo ministeris). 
Priėmimas įvyko Otavoje, prem
jero kabinete parlamento rū
muose. Baltieėiams atstovavo 
Baltiečių Federacijos Kanadoje 
ir Latvių Federacijos pirm. T. 
Kronbergs, atstovas V. Liepinš, 
estų tarybos pirm. J. Lupp ir 
atstovas G. Kahar, K LB krašto 
valdybos pirm. Eug. čuplinskas 
ir vicepirm. J. R. Simanavičius.

Daugiausia kalbėtasi klausi
mais, surištais su dabar vykstan
čia Europos saugumo konferen
cija ir Kanados valdžios pažiūra 
i Pabaltijo valstybių okupaciją.

Siuntiniai ir laiškai
švenčiu proga

Neužmirškite pridėti 
siuntėjo adresų 
angliškai ar prancūziškai

aiškiai gavėjo adresų,
jo kraštų žymėdami tik prancūziškai ar angliškai

Siuntinius užjūrin gerai Įpakuokite, tvirtai suriškite 
ir nuneškite Į savo pašto, kur jums bus nustatyta 

tiksli persiuntimo kaina.

Visi jūsų siuntiniai bei laiškai

Laiškai ir
Laiškai ir 
Siuntiniai 

Heidelberg

Min. pirm, labai aktyviai domė
josi Pabaltijo problemomis, de
legacijos pateiktus klausimus 
nuodugniai diskutavo, reikalui 
esant talkon pasikviesdamas už
sienio reikalų ministerj. Delega
cija buvo užtikrinta, kad Kana
da nesutiks su jokių valstybinių 
sienų Europoje legalizavimu, 
kad ir toliau laikysis Pabaltijo 
aneksijos nepripažinimo politi
kos. Kadangi Europos saugumo 
konferencijos nutarimai turi bū
ti vienbalsiai ir kadangi ir dau
giau valstybių šiais klausimais 
tikriausiai turi vienodą nuomo
nę su Kanada, nėra galimybės, 
kad esamos de facto sienos bu
tų legalizuotos.

Nors priėmimui buvo numa
tyta 45 min., jis užtruko pusant
ros valandos. Lietuvių atstovai 
priėmimo dalyviams įteikė po 
naująją B. Kaslo knygą “U. S.

Naudokite tinkamo dydžio 
vokus (mažiausia 5Yi" 
ilgumo ir 3’/2" platumo) 

paštui turi būti pristatyti:
atvirukai (paprastu paštui

atvirukai <oro paštu)

(ORO PAŠTU)

i ki
lki 
iki

LAPKRIČIO
GRUODŽIO
GRUODŽIO

■ Canada
■ v Post

Postes 
Canada

Ir tai yra tiesa!

S. R. — German Aggression 
against Lithuania” su atitinka
mais įrašais.

K LB krašto valdyba

ČESNAKAS-
■ -_____ a______ -______ •___________________

geras vaistas
četnokos (garlic) yra natūralus krau- 
|ą valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo neho- 
rūmą, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jcu seniai vartojama. 
Per iitisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžute vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. Šios česnako kapsulė* neturi nei 
kvapo, nei skonio.

Prieš išsiųsdami 
priklijuokite pakankamos 
vertės ženklų
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LIETUVIAI - ESTŲ IR LATVIŲ SVEČIAI
Spalio 20 d. gen. Lietuvos 

konsulas dr. J. Žmuidzinas su 
Ponia dalyvavo kaip garbės sve
čiai Otavos estų ir latvių korpo
racijų filisterių suruoštame aka
deminiame bankete National 
Arts Centre Salon salėje. Kon
sulas savo kalboje priminė, kad 
Estija, Latvija, Lietuva ir Suo
mija, kurdamos savo nepriklau
somas valstybes 1918 m., turėjo 
pasitarimus Rygoje, Taline ir 
Helsinkyje ir 1920 m. buvo nu
tarę sudaryti Baltijos valstybių 
santarvę. Lenkija pareiškė no
rą prisidėti, bet j’os sąlygos ir 
Vilniaus krašto užėmimas pasi
tarimus nutraukė. Jei penkios 
valstybės su 43 milijonais gy
ventojų būsų sudariusios tvirtą 
santarvę, šiandien jų likimas 
gal būtų kitoks. Konsulas linkė
jo baltiėčiams glaudaus bendra
vimo ir budrumo, kad nepada
rytų istorinių klaidų.

Kasmetinis estų ir latvių kor- 
porantų filisterių banketas Ota
voje rengiamas baltiečių santy
kiams sustiprinti. Į ši uždaro 
pobūdžio parengimą lietuviai 
kviečiami svečiais. Jų šiemet da
lyvavo 14 asmenų.

Tą pačią dieną konsulas buvo 
susitikęs ir turėjo ilgesni po
kalbį su senatoriumi P. Yuzyk

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS KRAŠTO...
(Atkelta iš 3 psl.)

simbolinis, nes primena paver
gėjo retežius, kurie dar kausto 
Lietuvą”. Gėrimai ir dar kaikas 
gauti nemokamai reklaminiais 
sumetimais. Tvirtinama, kad 
Hamiltono lietuviai niekada ne
buvo gavę tokio dėmesio kaip šį 
kartą. ‘‘The Spectator” pasky
rė pusę puslapio aprašymui ir 
nuotraukoms, o “East Hamilton 
News” — net du puslapiu. Ra
dijo stotis CHML visą savaitę 
dar stengėsi priminti tą lietu
vių vakarą. Londono apyl. pirm. 
Edm. Petrauskas turėjo pus- 
penktos valandos pasikalbėjimą 
su reporteriais laikraštėlio, lei
džiamo tarnautojams didžiosios 
draudos bendrovės “London Li
fe”, kurioje jis dirba. Jis atvi
rais žodžiais pavaizdavo Lietu
vos ir čia atsidūrusių lietuvių li
kimą, pasisakė prieš tirpdinimo 
katilą, papasakojo apie Baltijos 
valstybių likimą ir pabrėžė et
ninių grupių augantį svori. 
Laikraštėlis keliauja po visą Ka
nadą. Jo tiražas — 12.000.

Londono apylinkė prisidėjo 
prie Ukrainos badmečio de
monstracijų. “Baltijos” ansamb
lis dalyvavo “Klondike Days” 
programoje Edmontone. A. E. 
Pociaus pastangomis mėginama 
gauti sutikimą, kad universitete 
dėstoma lietuvių kalba būtų už
skaityta oficialiu kreditu.

Winnipego lietuviai reiškėsi 
tarp kanadiečių su tautodailės 
paroda. Ar toks kelias teisingas, 

Vasarą prisimenant. Monika Glanertaite, 16 m. amžiaus, vandens slidžių 
čempijonė, rungiasi su bangomis. Kaigario mieste, Albertoje, laimėjo si
dabro medali. Ji yra dalyvavusi ir Toronto lietuvių sportinėje veikloje. 
Šiuo metu studijuoja kalbas Freiburgo universitete. V. Vokietijoj

parlamento rūmuose. Sen. Yu
zyk ypatingai remia Kanados 
tautinių mažumų reikalus.

(Nukelta j 9-tą psl.)

Generalinis Lietuvos konsulas Kana
dai dr. J. Žmuidzinas kalba KLB 
Otavos apylinkės metiniame susi
rinkime 1973 metų spalio 21 dieną

geriausiai įrodo Londono vokie
čių atvejis. Prieš penkerius me
tus jie buvo laikomi didžiausiais 
kanadiečių priešais, o dabar pla
taus išėjimo į Kanados visuome
nę dėka, jie jau yra pirmieji iš 
visų etninių grupių.

Valdžios parama
Panaši istorija ir su valdžios 

parama: kas gudriai beldėsi, tas 
gavo: “Gyvataras” $4000. “Ai
das” — $3.500. “Aukuras” — 
$3.400. Sudbury — S4.000. Ro
dos, gavo Montrealis ir Londo
nas. Teko patirti gerą naujieną: 
“Aidas” yra pasiruošęs vykti 
gastrolėms ir pats gali apsimo
kėti savo kelionę. Suinteresuo
tieji gali kreiptis šiuo adresu: 
J. Pleinys, 137 Gladstone Ave., 
Hamilton 22, Ont.

Pagrindiniai patarimai val
džios paramai gauti yra šie: ne
laukti, kol centras parūpins, bet 
patiems belstis i valdžios duris, 
nes kitam negalima gauti. Rei
kia turėti konkretų projektą ir 
pinigus išleisti Kanadoje. Dau
guma atstovų pasisakė, kad jau 
yra reikalas sukviesti kultūri
ninkų konferenciją valdžios pa
ramai aptarti ir naujoms idė
joms gauti. Mano nuomone, to
kia konferencija galėtų pasvars
tyti ir stambaus renginio, skirto 
kanadiečiams, bendromis jėgo
mis surengimą, kuris plačiai nu
skambėtų spaudoje ir televizi
joje.

(Bus daugiau)

Klišė Vyt Maco



Vyčinui dievų bejieškant
Pastangos atrasti gilesnę už filosofines

Čia pateikiame platesnę apžvalgą 
bei įvertinimą veikalo “Sesrch for 
Gods”, kurio autorius yra dr. Vincas 
Vyčinas, gyvenąs Kanadoje. Tai tre
čioji jo knyga (pirmosios dvi — 
“Earth and Gods”, “Greatness of
Philosophy”). Kadangi lietuviams jo 
raštai mažai žinomi, kun. Vyt. Bag- 
danavičius, MIC, sutiko plačiau su
pažindinti “TŽ” skaitytojus su pasku
tiniuoju autoriaus veikalu. Recenzen
tas yra plačiai susipažinęs su filoso
fija, teologija, literatūra ir mitolo
gija, dėlto jo mintys juo labiau ver
tos dėmesio. RED.

Vincas Vyčinas, buvęs VD 
universiteto studentas, vėliau 
profesorius Prince George kole
gijoje Britų Kolumbijoje, yra 
parašęs knygą “Search for 
Gods”, kurią lietuviškai galima 
būtų pavadinti “Dievų bejieš
kant”. Matydamas dabartinį Va
karų filosofijos snaudulį, jis 
j ieško išminties priešfilosofinia- 
me nusiteikime, kai žmogus dar 
nebuvo pasiekęs filosofinio mąs
tymo. Tokį nusiteikimą jis ran
da tautų mitologijose. Daug 
įkvėpimo jis randa lietuviškoje 
mitologijoje, kurią pla
čiai aprašo, gretindamas ją su 
graikų ir kitomis mitologijomis. 
Autorius yra giliai persiėmęs 

\ savo mintimis ir buvo pasinešęs 
organizuoti net visuomeninį — 
religinį sambūrį, įkvėptą lietu
viškos deivės Medeinės. Nera
dęs lietuvių tarpe šiam suma
nymui pritarimo, jis parašė šią 
knygą.

KNYGOS TURINYS 
Prieš antropocentrizmą

Pirminiame mitologiško nusi
teikimo žmoguje Vyčinas randa 
nesuskilusį žmogų — šventąjį. 
Žmogaus supratimas jo galvose
noje yra kažkas kita, negu ant
ropocentrizmas, t.y. visų dalykų 
vertinimas žmogaus požiūriu. 
Antropocentrizmas jam yra tas 
pat, kas bedievybė. Susitelkęs į 
save, žmogus praranda savo vie
tą Gamtoje. Gamtą V. V. rašo 
dažniausiai didžiąja raide, nes 
ją supranta kaip pačią realybę. 
Žmogaus uždavinys yra mitolo
giškai suartėti su Gamta. Pasta
roji žmogui apsireiškia įvairių 
dievų pavidalais. Žmogaus lai
kysena šios realybės atžvilgiu 
yra jo entuziazmas. Tačiau Gam
ta žmogui niekada pilnai neap- 
sireiškia. Dėlto Gamtą jis laiko 
transcendencija žmogaus atžvil
giu. Ji žmogui tik protarpiais nu
švinta. Taigi, Gamta yra nuoty
kinga.

žaismingumas
Kita mėgiama Vyčino sąvoka 

yra žaismingumas. Gamta, ar 
tiksliau dievai, žaidžia tarp sa
vęs ir iššaukia žaisti žmogų. 
Žmogus šiame dievų žaidime yra 
tarsi anglis, kuri suliepsnoja.

Kas yra dievai, kuriuos iške
lia V. V.? Dievai yra savitas 
Gamtos ir kultūros junginys. Jie 
yra transcendentinės Gamtos jė
gos, jos žaismingumo apraiška. 
Jie nėra daiktai. Dievų nėra ša
lia žmogaus ir gamtos pasaulio. 
Žmogaus pasaulyje jie nevisada 
reiškiasi kaip harmoningos jė
gos, tačiau jie yra sandermėje 
su Gamtos pagrindais. Jie nėra 
antgamtinės būtybės. Jie iš viso 
nėra būtybės (45).

Kyla klausimas, kaip žmogus 
santykiauja su Gamta. Paties 
žmogaus veikla yra silpna ir 
trapi. Kad ji būtų stipresnė, rei
kia, kad žmogus būtų solidarus 
su dievais. Sokratas dėlto nėra 
teisus paniekinęs mitologiją (60). 
Autorius pasisako už teocentri
nę kultūrą, panašią į Egipto (63). 
Žmogaus samprata tik tada yra 
pilna, kai jis yra įėjęs į transcen
dentinį dievų žaidimą (64).

Vakarų filosofija, vadovauja
ma Platono, nusisuko nuo mito- 

į loginio žaidimo ir pateko į žmo- 
xgaus suabsoliutinimo ir gamtos 
nuvertinimo kelią. “Žmogaus pa
saulis yra dieviškas ir šventas. 
Tačiau jis nėra absoliutus, pats 
sau pakankamas ir galiojantis 
visoms kultūroms ir visiems lai
kams” (66). Žmogui reikia grįž
ti į gamtos žaidimą. Tame žai
dime V. V. neranda vietos Aris
totelio Pirmajam Judintojui ir 
Tomo Akviniečio asmeniniam

Reikalinga auka lietuviu literatūrai
Rašytojų, vertėjų ir amerikie

čių literatūros kritikų padeda
mas, paruošiau didžiulę knygą 
anglų kalba, pavadintą “Fifty 

>. Years of Lithuanian Literatu- 
*-je”. Tai rinkinys pačių stipriau

sių ir būdingiausių mūsų groži
nės literatūros pavyzdžių, su
kurtų per paskutiniuosius 50 
metų tėvynėje ir už jos ribų.

Veikalas jau šiandien galėtų 
keliaut į spaustuvę ir ateinan
čių metų pradžioje pasiekti ang
liškai skaitančio pasaulio mies
tų, mokyklų ir universitetų bib
liotekas ir pavienias šeimas. Vie
nas kitas autorius patektų į tarp
tautinę milijoninio tiražo anto
logiją ar mokyklinį vadovėlį, 
kaip jau atsitiko su Jono Biliū
no, Juozo Grušo ir kt. kūriniais, 
paimtais iš mūsų ankstyvesnių 
leidinių. Pasaulis jau pradėjo

sistemas išmintį, glūdinčią žmonijos mitologijose
Dievui. Jis šias galvosenas at
meta ypač dėlto, kad jas pri
ėmus Gamtos jėgos ir jų misti
ka lieka apeinamos bei užmirš
tamos (70). Žmogaus išsipildy
mas, nebūdamas paties žmogaus 
rankose, yra suvoktinas tik gam
tos įvykio aplinkoje. Sekdamas 
Heideggeriu, V. V. atmeta žmo
gų kaip vienintelį ir galutinį 
prasmės davėją pasauliui (73). 
Žmogaus vertė pasirodo tuo, kad 
jame būtis ir pasaulis randa 
savo išraiškos žodį.

Mokslo žmogus — bedievis
Trumpai peržvelgdamas filo

sofijos istoriją, V. V. randa, kad 
Nietzschė yra vertintinas kaip 
gamtos žaismo atradėjas. Jo pa
skleistas šūkis “Dievas yra mi
ręs” nori pasakyti, kad moder
nusis žmogus nebesėdi kartu su 
dievais pokylyje, kaip sėdėjo mi
tologinis žmogus. Moderniajam 
žmogui santykis su transcenden
cija yra tapęs tik apeiga. Dėlto 
šis žmogus yra gilia prasme be
dievis. Mokslinės tiesos, kurio
mis šis žmogus didžiuojasi, nė
ra tiesos, bet tik jų lukštas. Jos 
atidengia ne tiesą, bet sistemą, 
tai yra paviršutiniškumą. Mo
dernusis žmogus yra laisvės ša
lininkas, tačiau toji paviršutinė 
laisvė jį skubotai veda į ver
giją (85).

Kalba, V. V. supratimu, neat
siranda sudedant žodžius vienas 
prie kito. Ji greičiau išsprogsta 
ir išauga iš pirmojo žmogaus žo
džio. Tuo žodžiu yra Dievas. 
Žmogaus neapsprendžia betar
piška realybė. Jį apsprendžia ir 
kartu išlaisvina kažkas egzistuo
jąs anapus daiktų. Dėlto žmo
gaus laisvė glūdi jo atvirybėje 
Gamtai, t.y. Būčiai (89). Šias pa
žiūras V. V. gausiai iliustruoja 
lietuvių, graikų, egiptiečių ir ki
tų mitologijų pavyzdžiais. Mo
derniajai visuomenei jis prie
kaištauja šios “šventosios visu
mos” nepažinimą (92).

Santykis su krikščionybe
Koks yra V.V. teorijos santy

kis su krikščionybe? Krikščiony
bę jis kaltina už antropocentriz
mo išryškinimą. Dėl jo žmogus 
pasidarė beatodairinis gamtos 
valdovas (92-93). “Dievas, žmo
gus ir daiktai pradėta aiškinti 
neatsižvelgiant į Gamtos žaidi
mą arba į jos transcendentinę 
sritį” (95).

Krikščionis jis kaltina bedie
viškumu. Ši bedievybė glūdinti 
tame, Kad krikščionys nesugeba 
dieviškų jėgų matyti konkrečio
je žmogaus gyvenamoje situaci
joje (96). Vyčino dievai, nors bū
dami anapus konkrečių būtybių, 
tebėra prigimties srityje. Tub 
būdu V. V. apsisaugoja, kad ne
būtų laikomas politeistu. Jis ra
šo: “Neteisingai suprantant mi
tologinius dievus, kaip antgam
tinį realybės sluogsnį, išeina, 
kad tie kiti dievai yra šalia 
krikščioniško Dievo danguje” 
(96). Dėlto tiesioginiais žodžiais 
jis krikščionybės neatmeta, ta
čiau reikšmingos vietos savo sis
temoje jai neranda.

Krikščionybė, būdama ant
gamtinė, tuo pačiu pasidaro ir 
antkultūrinė. Jeigu krikščiony
bė nuolat kovoja su įvairiomis 
kultūromis, tai atsitinka dėlto, 
kad ji gerai nepažįsta savo pa
čios prigimties. Būdama antkul
tūrinė, ji negali savęs laikyti 
tikra prasme kultūra. Iš šio ne
susipratimo ją išgelbėjo Jonas 
XXIII, sudarydamas jai galimy
bę susiderinti su įvairiomis kul
tūromis. Konkretus žmogus ne
turi galimybės kitaip susitikti 
su krikščionišku Dievu, kaip tik 
savo kultūroje. Kristus kalbėjo 
ir veikė taip pat tik savo kul
tūroje. Jonas XXIII grąžino 
krikščionybę į žmogaus kasdie
nos gyvenimą, kur jis dirba ir 
žaidžia. Nors V. V. krikščiony
bės nelaiko tikra prasme kultū
ra, tačiau bekultūrė krikščiony
bė jam taip pat yra neįmano
mas dalykas. Būti vien antgam
tiniu krikščioniu jam būtų tas 
pat. kas žuvis ore (98).

Žmogus — peranksti gimęs 
gyvulys

Norėdamas suprasti žmogų, 
V.V. jį gretina su gyvuliu. Ta

domėtis mūsų rašytojų laimėji
mais, tik juos reikia pateikti pa
sauliui suprantama kalba.

Kad visa tai taptų realybe, 
mums skubiai reikalingas mece
natas su dvylikos tūkstančių do
lerių ($12.000) auka.Senosios ar 
jaunosios kartos ateivi, ateive! 
Ateik mums į talką. Padėdamas 
parodyti pasauliui mūsų tautos 
kūrybą, drauge įamžinsi ir savo 
vardą tokiame granite, kurio nei 
audros nei lietūs nesunaikins. 
Didelėmis raidėmis bus pareikš
tas Tau rašytojų dėkingumas pa
čiame veikale ir visoje laisvojo 
pasaulio lietuvių spaudoje.

Laukiu linksmos žinios.
Stepas Zobarskas
Manyland Books, Inc.
84-39 90th Street
Woodhaven, N.Y. 11421, USA

Vytautas Bagdonavičius, MIC

čiau jis nelaiko jo ištobulėjusiu 
gyvuliu. Tautų mitologijos ne- 
kildina žmogaus iš gyvulių, bet 
iš dievų (105). Žmogus greičiau 
yra toks gyvulys, kuris gyvuliš
kai nėra išsispecializavęs ir to
kiu būdu nėra gyvuliškai ištobu- 
lėjęs. Žmogus savo prigimtimi 
yra primityvesnis už daugelį žin
duolių. Tai yra vokiečių filosofo 
Arnoldo Gehleno nuomonė. Bū
damas šia prasme pirminis, žmo
gus yra priklausomas nuo pir
minės gamtos jėgų. Ta prasme 
žmogus nėra gyvuliškos išmin
ties, o dar negimusios išminties 
reiškėjas (122). Žmogaus protas 
yra dėlto gilia prasme pirminis. 
Bet tai nereiškia, kad žmogaus 
išmintis yra primityvi. Iš visų 
žmonių ypač poetas yra tos pir
minės gamtos prasmės išreiškė- 
jas (124). Loginis galvojimas ne
įstengia pasiekti šių transcen
dentinių šaltinių (117).

Netapęs specializuotu vieno
kiu ar kitokiu gyvuliu, tobulai 
pritaikintu kuriai vienai gyveni
mo aplinkai, žmogus yra tam 
tikra prasme gamtos atmestas. 
Čia V. V. vartoja Heideggerio 
įvestą filosofijon terminą — at
metimą. Atmestoje būklėje atsi
radęs žmogus pradeda kurti kul
tūrą. Tuo jis akivaizdžiai paliu
dija savo skirtumą nuo gyvulių. 
Gamtos atmestas žmogus darosi 
socialus kitam žmogui. Jis žai
džia, kad būtų žmogumi (Gyvu
liai nežaidžia, 139).

Turėdamas prieš akis esminę 
žmogaus priklausomybę Gam
tai, nepaisant jos atmetimo, V. 
V. nesutinka, kad žmogus lai
kytų Gamtą tik savo veikimo 
priemone ar įrankiu. Žmogus 
yra greičiau Gamtos žaidimo 
partneris, kuriuo ji veikia. Ne 
žmogus išrado žagrę, bet gam
ta sudarė galimybę ir prasmę 
šiam įrankiui atsirasti (134).

Kadangi žmogus nėra pilnai 
Gamtos surištas, gali su ja žais
ti. Tačiau žmogus apsivalo tik 
pasinerdamas Gamtos šaltinin. 
Tais pasinėrimais jis randa savo 
žodį — “logos”, kuris kiekvie
nam žmogui yra atskiras. Iš ki
tos betgi pusės žmogus nėra sa
la, nes jie visi priklauso Gam
tai. Gamtai žmogus priklauso la
biau, negu Gamta žmogui (149). 
Dėlto ir žmogaus mirtis yra tik
rasis jo išsipildymas (139). Jis 
tada susijungia su Būties visu
ma (152).

Mėlynumas
Pasinaudodamas kitu Heideg

gerio įvestu žodžiu, V. V. sako, 
kad žmogus iš esmės yra mėly
nas. Tas mėlynumas reiškia 
Gamtą kaip tokią (153). Kalba 
nėra žmogaus išrasta, bet tik iš 
Gamtos nugirsta. Žmogus iš tik
rųjų ne gyvena, bet tik žaidžia 
Gamtos kūrybos žaidime (154). 
Dėlto jis yra kurio nors dievo 
veikėjas. Kartais žmogus yra 
krivis ar šamanas, nes reiškiasi 
Gamtos šviesa, kur yra “mėly
numas” (155). Gamtos mėlynu
mas nevisada šviečia. Dėlto žmo
gaus gyvenimas yra nuolatinė 
klajonė. O bedievis žmogus yra 
net ligonis.

Iš visų žmogaus pasireiškimų 
reikšmingiausias yra kalba, ypač 
poetinė. Kalba, kaip matėme, 
yra pirmesnis dalykas, negu 
žmogus. Poetas gyvena toje kal
bos šalyje. Tačiau žodis, būda
mas tik (Būties) pakaitalas, ne
turi būties (163). Žmogus yra 
tiltų statytojas, tuo būdu darąs 
tai, ką jam Gamta yra uždrau
dusi. Loginis žodis tačiau yra 
greičiau jau paties žmogaus žo
dis, negu tikrovės (170).

Toliau V. V. prieina prie žmo
gaus kaltės klausimo. Kaltė 
žmogui yra labai būdinga. Ji pa
daro žmogų. “Žmogus, palaiky
damas vieną dievą, pasipriešina 
kitam” (171). Tačiau ši kaltė nė
ra tas pat, kas dorinis nusikalti
mas. Ji yra greičiau žmogaus 
žaidimas su Gamta. Gamtos žais
mas sukomplikuoja žmogaus gy
venimą. Tuo žmogui reikia pasi
tenkinti ir nejieškoti galutinės 
tiesos. Įvairios žmonijos kultū
ros, kurios tarėsi radusios tie
są ir nugalėjusios gamtą, yra 
viena po kitos žuvusios. Žmogui 
pakanka suvokti save, kaip gam
tos audinį, kaip atsitiktini suži
bėjimą jame (181). (B. d.)

Atsiųsta paminėti
Algirdas Landsbergis, VĖJAS 
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Hamiltono mėgėjų teatro “Aukuro” aktoriai, kurie lapkričio 12, pirmadie
ni, 8 v. v., St. Lawrence Centre Town Hall teatre, Toronte, vaidins J. Mar
cinkevičiaus dramą “Mindaugas” anglų kalba. Tai bus dalis tautybių teat
rų festivalio. Iš kairės sėdi: R. Kvedaras, V. šilininkas, K. Aušrota; II ei
lėj: E. Dcrvaitis, M. Kalvaitienė, režisorė E. Kudabienė, I. Kudabaitė, L. 
Verbickaitė, V. Kalmantavičius; III eilėj — R. Kalvaitis, Amorisi, A. 
Pacevičius, V. Staškevičius, D. Slusorenko

“Mindaugas” tautybių festivalyje
Tada, sakyk, kodėl gi šita žemė, 
Kuri medžius suvienija į girią, 
Nejungia ir nevienija žmonių, 
O skiria juos? Juk kas žmogus — 

tai medis”.
Tai žodžiai iš J. Marcinkevi

čiaus dramos - poemos “Mindau
gas”. Jie tinka ir šių dienų žmo
gui.

Jei medžiui reikia žemės, lie
taus ir saulės, tai žmogui reikia 
daug daugiau — ne tik žemės 
bei kitų gamtinių gėrybių, bet 
ir dvasinių. Didėjančiam jo dva
siniam akiračiui reikia platesnių 
horizontų. O tuos horizontus ir 
praplečia dvasinės vertybės, ku
rių tarpan įsirikiuoja ir teatras.

Hamiltono mėgėjų teatras 
“Aukuras”, vienintelis Kanados 
lietuvių tos rūšies vienetas, kaip 
tik ir bando eiti ta linkme. Taip, 
jis yra mėgėjiškas, bet atlieka 
didelį uždavinį lietuvių gyveni
me. Pastaruoju metu jis plečia 
savo veiklą ir bando eiti į kita
taučių visuomenę su veikalu 
“Mindaugas” anglų kalba.

Kodėl anglų, o ne lietuvių kal
ba? Todėl, kad norima pra
skleisti uždangą ir parodyti Lie
tuvą taipgi kitataučiams. Tuo 
būdu jie bent_ kiek daugiau su
pras mūsų rūpesčius ir meilę 
savo gimtajam kraštui.

O. Spidell - Cerškutės atliktas 
vertimas yra lengvas, sklandus. 
Atrodo, kad veikalo vertė, gro
žis bei jėga nenukentėjo. Tokie 
autoriai, kaip J. Marcinkevičius,

Tininio “Laiškai Andromachai”
ALG. GUSTAITIS

Plačios skalės kultūrininkas 
Juozas Tininis, tragiškai žuvęs 
automobilio nelaimėje 1971 m. 
rugpjūčio 2 d. Kalifornijoj, bu
vo mielas, paslaugus visiems 
kultūra besidomintiems. Žiūrėk, 
kurią dieną jis ateina su kokiu 
svetimtaučiu į lietuvių koncer
tą, o supažindindamas pasako jį 
esant tokiu ar kitokiu profeso
rium, netgi kūrėju.

Su Juozu Tininiu esu susiti
kęs ir kalbėjęs maždaug tiek 
kartų, kiek jo buvimo laiku Ka
lifornijoje buvo šventadienių. 
Nekartą jis klausė mano nuo
monės savo parašytų dalykėlių 
klausimu, nors ir buvo susidaręs 
savą nuomonę. Iš Los Angeles 
gyvenančių kultūrininkų jis la
biausiai pasikliovė, atrodo, Ber
nardu Brazdžioniu — jiedu bu
vo artimi bičiuliai. Juozas dary
davo ar stengdavosi daryti taip, 
kaip Bernardas pageidavo.

Tos draugystės Bernardas ne
pamiršo: dvejiem metam pra
slinkus po Juozo mirties, prita
riant “Lietuvių Dienų” leidyk
lai (A. F. Skiriui), išleido sko
ningai dail. Alfonso Dociaus (ir
gi jau mirusio) iliustruotą leidi
nį “Laiškai Andromachai”. Lei
dinyje sudėta vienuolika Juozo 
Tininio rašinių, pavadintų “Laiš
kai Andromachai”, kurie rašyti 
kokiai nors jo (Tininio) pažino
tai moteriai. Juose jis su nema
ža sentimentalumo doze aprašo 
kelionių po Europą įdomybes, 
įveldamas prisiminimų. Bernar
das sako, kad Juozas tokiais 
laiškais norėjęs sudaryti roma
ną. Gal kada romanas ir būtų 
suklijuotas, bet ligšioliniai dar 
labai toli nuo pilnesnės ar pla
tesnės apimties literatūrinio lei
dinio. Daugelis jau skelbti pe
riodikoje. Kiekvienam laiškui 
dail. A. Docius sukūrė tinkamus 
piešinius, vykusiai papildančius 
rašinius.

Pradedant 47-tu psl. pateikia
mi įvairūs J. Tininio vertimai iš 
įvairių kalbų. Tiktai gaila, kad 
leidėjas keletą puslapių atspaus
dino augštyn kojomis. 90 psl. 
trumpai rašoma apie verstus 
autorius. 91-96 psl. leidinio re
daktorius Bern. Brazdžionis ra
šo apie Juozą Tininį bei jo kū
rybą.

Supažindinimas visuomenės 
su “Laiškais Andromachai” bu

yra reti talentai. Tegu juo pasi
groži ir nelietuviai.

“Mindaugo” veikalą vaidins 
jaunimas. Pagrindinį Mindaugo 
vaidmenį atliks Raimundas Kal
vaitis, Mortos — Lina Verbic
kaitė, Dausprungo — E. Dervai- 
tis. Be to į “Aukuro” eiles įsi
jungė trys talentingi Toronto 
jaunuoliai — Vytautas Staškevi
čius, Vidmantas Šilininkas ir 
Algirdas Pacevičius. Be jų, “Au
kuro” pastatyme dalyvauja: V. 
Kalmantavičius, I. Kudabaitė, 
R. Kvedaras, K. Aušrota ir du 
kanadiečiai — Amorisi ir Slu
sorenko. Jų visų gabumai turi 
būti pastebėti ir visuomenės 
įvertinti.

Todėl kviečiu visus tautiečius 
dalyvauti “Mindaugo” vaidini
me lapkričio 12, pirmadienį, 8 v. 
v., St. Lawrence Centre Town 
Hall Toronte (27 Front Street 
E.). Svarbu, kad visi tautiečiai 
atsivestų savo draugus, kaimy
nus, bendradarbius kanadiečius. 
Padėkite pasidžiaugti mūsų jau
nimo pastangomis scenos meno 
srityje.

J. Marcinkevičiaus Mindau
gas prieš mirtį po ilgų kovų sa
ko:
Kad aš buvau jos įrankis... kad aš 
Tik ją mylėjau ... Lietuvą.

Ją vieną ... 
Gal būt, mane supras ...

gal būt atleis...
Būkime ir mes tais pačiais 

Lietuvos įrankiais svetur. E. K.

vo surengtas Los Angeles mies
te 1973 m. spalio 14 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Įvado 
žodį tarė Bern. Brazdžionis. Du 
J. Tininio atminimui eilėraščius 
paskaitė autorė Danutė Mitkie
nė. Bronys Raila skaitė apie Juo
zą Tininį ir šį leidiny Solistas 
Ant. Pavasaris, pianu akompa
nuojant Raim. Apeikytei, padai
navo dvi dainas. Užbaigiamąjį 
žodį tarė Pranas Gasparonis, 
kalbėjęs Dailiųjų Menų Klubo 
vardu. Ant stalų* buvo išstatyta 
mažutėlė J. Tininio raštų, nuo
traukų, darbų parodėlė. Supa
žindinimą surengė Dailiųjų Me
nų Klubas ir “Lietuvių Dienų” 
leidykla.

Džiaugiantis nauju leidiniu, 
kuris pasaulį išvydo daugiausia 
B. Brazdžionio pastangomis, 
lauktina ir kitų, dar neatspaus
dintų, J. Tininio raštų paskel
bimo. Vertėtų išleisti ir jo 
straipsnius, recenzijas, kores
pondencijas.

AUDRONĖ SIMONAITYTĖ, solistė 
iš Čikagos, atliks meninę dalį Nek. 
Pr. Marijos seserų 25 metų veiklos 
Toronte minėjime lapkričio 25, sek
madienį, 5 v. p.p., Prisikėlimo para
pijos salėje Toronte
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DAINŲ IR OPERŲ DUETŲ KON

CERTĄ Klevelando naujosios para
pijos salėje spalio 13 d. surengė Tė
vų saleziečių veiklai remti komitetas, 
vadovaujamas pirm. P. Zigmanto. 
Programą atliko sopranas Gina čap- 
kauskienė, viešnia iš Mintrealio, ir 
baritonas Kazys Yakutis, svečias iš 

. Niujorko. Koncertą jiedu pradėjo 
Mocarto operų “Figaro vestuvės”, 
“Don Žuanas”, “Užburtoji fleita" 
duetais ir užbaigė G. Verdi “Travia
tos” II veiksmo scena, kurioje su
sitinka Violeta su Žermonu. Intar
puose K. Yakutis padainavo keturias 
VI. Jakubėno harmonizuotas liaudies 
dainas, G. Capkauskienė — septynis 
lietuvių ir nelietuvių kompozitorių 
kūrinius, abu — duetą iš G. Doni
zetti operos “Lucia di Lammermoor”. 
Gausūs koncerto dalyviai, šiltai su 
tikę abu solistus, susilaukė progra
mos papildymo solo dainomis ir due
tais. Solistams akompanavo B. Sme
tonienė.

ČIKAGOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
CENTRO kavinėje surengtoje penk
tadienio vakaronėje dalyvavo Lietu
vių Rašytojų Draugijos premijos lau
reatas Eduardas Cinzas. Svečias iš 
Belgijos kalbėjo apie prancūzų ra
šytojų Chesbron, Bazin, Sagan kū
rybą, paliesdamas ir okupuotoje Lie
tuvoje kuriančius rašytojus — Joną 
Avyžių, Vytautą Bubnį, Kazį Sają, 
Vytautą Sirijos Girą. Jis taipgi kal
bėjo apie premijos susilaukusią savo 
knygą “Brolio Mykolo gatvė” ir bai
giamą rašyti romaną “Raudonojo 
arklio vasara”, kurio užbaigai dar 
reikia apie 40 puslapių.

DAIL. ADOMO GALDIKO memo
rialinė galerija spalio 7 d. atidaryta 
N. Pr. Marijos seselių vienuolyno 
sodyboje Putname, Conn. Iškilmė 
buvo pradėta kun. S. Ylos atnašau
tomis Mišiomis ir specialiu pamoks
lu. išryškinusiu velionies dailininko 
kūrybos mistišką subtilumą. Po pie
tų visi susirinko “Raudondvario” sa
lėje, kur jų laukė A. Galdiko 33 pa
veikslai, papildyti jo surinktais įvai
rių tautų liaudies meno kūriniais. 
Apie dail. A. Galdiko kūrybą kalbė
jo ir prisiminimais dalijosi: vienuo
lyno vadovė sesuo M. Margarita, me
morialinės galerijos kuratorė dail. 
A. Vitkauskaitė - Merker, mons. V. 
Balčiūnas, sesuo Augusta ir velionies 
artimas bičiulis dail. V. Ignas. Vi
siems padėkos žodį tarė M. Galdi
kienė. Sesuo Augusta pranešė, kad 
ši paroda bus nuolatinė ir kad jos 
paveikslai bus dažnai keičiami.

SOL. GINOS CAPKAUSKIENĖS 
KONCERTĄ spalio 20 d. Sv. Andrie
jaus parapijos salėje surengė Fila
delfijos ateitininkai. Pirmoji jo da
lis buvo skirta lietuvių kompizitorių
A. Kačanausko, G. Gudauskienės, B. 
Budriūno, V. Kuprevičiaus, V. Jaku
bėno dainoms, kurias papildė dvi ari
jos iš B. Budriūno “Sidabrinės die
nos” ir K. V. Banaičio “Jūratės ir 
Kastyčio”. Antrojoje dalyje viešnia 
iš Montrealio atliko tris jau iš jos 
plokštelės gerai žinomas C. Saint- 
Saens, H. R. Bishop, J. Strauss kom
pozicijas, V. A. Mocarto “Don Žua- 
no”, “Užburtosios fleitos”, “Pagrobi
mo iš Serailio” arijas. Operų pasau
liui taipgi atstovavo Ch. Gounod “Ro
meo ir žiuljetos”, G. Verdi “Rigo- 
letto” ir “Traviatos” koloratūrinės 
arijos. Solistei akompanavo Marzo 
Farneze.

KOMPOZ. PROF. VL. JAKUBĖ
NO kūrybinės veiklos penkiasdešimt
mečio minėjimą Čikagos Lietuvių 
Tautiniuose Namuose surengė jų va
dovybė ir Lietuvių Moterų Federaci
jos Čikagos klubas. Įvadinį žodį ta
rė aktorė Z. Visockienė, sukaktuvi
ninko kūrybinės veiklos apžvalgą pa
darė muz. A. Šimkus. Prof. VI. Ja- 
kubėnas dalijosi atsiminimų pluoštu 
iš nepriklausomos Lietuvos muzikinio 
gyvenimo ir jame pasiektų laimėji- 
mų.Jis džiaugėsi, kad Lietuvos opera 
yra susilaukusi savo atžalos Čikago
je. A. Dundulis projekciniu apara
tu parodė prof. VI. Jakubėno nuo
traukų. skambant jo muzikai. Prof. 
VI. Jakubėnas išeivijoje yra sukūręs 
baletą “Vaivos juosta”, kuriam užsa
kymą buvo gavęs okupacijų metais. 
Pagrindinis prof. VI. Jakubėno kūry
binės veiklos minėjimas Čikagoje, 
{rikiuotas į mokslo ir kūrybos sim
poziumo rėmus, bus lapkričio 23, 
penktadienį, 8 v.v., Marijos Augštes- 
niosios Mokyklos salėje. Jo kūrinius 
atliks jungtinis “Dainavos” ansamb
lio ir ev. liuteronų “Tėviškės” para
pijos choras, solistai D. Stankaitytė, 
R. Mastienė, S. Baras, J. Vaznelis su 
Alvydo Vasaičio diriguojamu sim
foniniu orkestru.

BRONIAUS BURACO medžio dro
žinių paroda buvo surengta Maryland 
valstijos New Carrollton naujojoje 
bibliotekoje. Ji susilaukė nemažo 
spaudos dėmesio. Parodą aplankiu
sių žurnalistų tarpe buvo net ir “The 
Washington Post” dienraščio kores
pondentas Robert Colone. Kai jam 
buvo pasiūlyta platesnių žinių apie
B. Buračą, R. Colone priminė, kad 
jo dienraštis jau 1952 m. yra paskel
bęs platų iliustruotą rašinį apie šį 
liaudies meno atstovą, kai jis dro
žinėjo vidaus dekoracijas Baltie
siems Rūmams ir JAV kongreso ka
piteliui.

KUN. DR. A. BALTINIS ruošia 
spaudai 1947 m. sovietinio režimo 
Vilniuje nužudyto vysk. Vincento Bo- 
risevičiaus biografiją, kuri bus iš
leista “Krikščionis gyvenime” seri
joj.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. DR. JONAS BUCAS mirė 

Vilniuje spalio 15 d., sulaukęs 72 
metų amžiaus. Velionis buvo kūrėjas- 
savanoris Lietuvos nepriklausomy
bės kare. 1929 m. baigęs Kauno uni- ....... . 
versiteto tciMi^.lakultetoffjcųyėjn.ijos Tgfi 
skyrių, gavo-SVK!timo*inintsteHjos '? 
stipendiją tobulintis Frankfurto ir 
Londono universitetuose. Baigęs stu
dijas, dirbo teisių fakulteto asisten
tu, vėliau privatdocentu, apgynęs 
1933 m. ekonominių mokslų doktora
to disertaciją “Ekonominio pajėgu
mo principas mokesčių paskirstymo 
teorijoje". Pokaryje dirbo Vilniaus 
universitete ir net ėjo rektoriaus 
pareigas 1948-56 m., dalyvavo Moks
lų Akademijos veikloje kaip narys 
korespondentas. Pasak nekrologo, 
yra paskelbęs apie 40 moksliniij dar
bų. Palaidotas Antakalnio kapinėse 
spalio 17 d.

SAULIAUS SONDECKIO vadovau
jamas Lietuvos kamerinis orkestras, 
surengęs Mocarto kūrinių koncertą 
Maskvos konservatorijos mažojoj sa
lėj, išvyko gastrolių į Vengriją. Iš
vykoje numatyti koncertai penkiuo
se miestuose. Jų programoje — H. 
Purcellio, A. Vivaldžio, J. Haydno, 
V. A. Mocarto, D. Sostakovičiaus ir
F. Bajoro kūriniai. J. Haydno “Kon
certe orkestrui ir violončelei” lietu
viams muzikams talkina violončelis
tas D. Geringas, P. Čaikovskio kon
kurso laureatas.

JONAS KRIKŠČIŪNAS JOVARAS, 
knygnešys ir liaudies poetas, susi
laukė antkapinio paminklo Šiaulių 
kapinėse. Poeziją simbolizuojančią 
granitinę moters figūrą sukūrė Šiau
lių K. Preikšo pedagoginio instituto 
docentas skulptorius A. Toleikis. 
Prie paminklo įrengimo taipgi pri
sidėjo ir architektė R. Žukaitė. Jo 
atidengime dalyvavo visuomenės at
stovai, jaunieji vietiniai literatai ir 
grupė iš Vilniaus atvykusių rašytojų. 
Pastarieji prie kapo pasodino berže
lį, skambant J. Krikščiūno-Jovaro po
puliariajai dainai “Ko liūdi, berže
li ...” Apie šiauliečio poeto kūrybi
nį palikimą kalbėjo Rašytojų Sąjun
gos valdybos sekr. A. Pocius, vietinis 
literatas A. Vaidila ir poetas J. Grai- 
čiūnas. Šiai progai sukurtą savo ei
lėraštį skaitė jaunoji poetė J. Gab- 
riūnaitė. Poeto atminimas buvo pa
gerbtas Šiaulių kultūros rūmuose 
įvykusiu literatūros vakaru, kuria
me poetai dalyvavo su savo kūry
ba, o koncertinę dalį atliko Jovaro 
dainų ir šokių liaudies ansamblis.

MASKVOS P. ČAIKOVSKIO SA
LĖJE tris koncertus surengė J. Do
marko vadovaujamas Vilniaus filhar
monijos simfoninis orkestras. Be ki
tų kūrinių, juose skambėjo M. K. 
Čiurlionio simfoninė poema “Miške”, 
J. Juzeliūno “Afrikietiškieji eskizai”. 
Bene didžiausio dėmesio susilaukė j 
dviejų koncertų programą įtrauktas
G. Verdi kūrinys “Requiem”, atliktas 
orkestro, Kauno valstybinio choro, 
Vilniaus operos solistų G. Apanavi- 
čiūtės, N. Ambrazaitytės, V. Norei
kos ir J. Stasiūno.

PABALTIJO AKVARELĖS III PA
RODA spalio 5 d. atidaryta Rygoje. 
Latviams joje atstovauja 27 dailinin
kai, estams — 16, lietuviams — vyrų 
dešimtukas: K. Abramavičius, I. Bud
rys, Č. Kontrimas, A. Petrulis, P. Po- 
rutis, A. Savickas, P. Stauskas, A. 
Švėgžda, L. Tuleikis ir E. Urbona
vičius.

WEIMARO KAMERINIS ORKEST
RAS, vadovaujamas dirigento Lota- 
ro Seiferto, gastroliavo Vilniuje. Pa
grindą šio ansamblio repertuarui su
daro XVIII-XIX š. kompozitorių kū
riniai. Koncertuose su R. Schuman- 
no dainomis dalyvavo jas talentingai 
atliekanti sol. H. Schreuter, su H. 
Eislerio dainomis — baritonas J. 
Prkno.

ŠALTO ĮVERTINIMO SUSILAU
KĖ Vilniuje įvykusios Toru Arimos 
vadovaujamo japonų džiazo orkestro 
gastrolės. Didžiąją programos dalį 
sudarė gerokai pasenti spėjusi P. 
Amerikos kraštų muzika. Nors ant
roji koncerto dalis buvo pavadinta 
“Kelione po pasaulį”, orkestras ribo
josi tik Pietų ir Vidurio Amerikos 
melodijomis. Geriausiai atlikta buvo 
paties vadovo T. Arimos džiazinė 
kompozicija “Balsai, palikę mus”. 
Blankų įspūdį vilniečiams paliko ir 
abu dainininkai — solistė Arisa Ike 
ir solistas Seidži Kacumotas.

KAUNO POLITECHNIKOS INS
TITUTO dainų ir šokių ansamblis 
“Nemunas” su savo vadovu A. Bal
čiūnu išvyko gastrolių į Jugoslaviją. 
Išvykos repertuare — studentiška 
dainų, muzikos ir šokių pynė “Kai 
ateina subatėlė”. Per dvi savaites 
“Nemunas” su koncertais aplankys 
keletą Jugoslavijos miestų.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS sa
vo 43-čiąjį sezoną pradėjo V. Rozo- 
vo dviejų dalių komedija “Situaci
ja”, paruošta vasaros gastrolių me
tu. Teatro repertuarą netrukus papil
dys H. Ibseno tragedija "Gabrielis 
Borkmanas” ir mažiesiems žiūro
vams skirta švedų rašytojos A. Lind
gren pjesė “Karlstonas vėl pokš
tauja”.

TALINO KIK IN-DE-KIOK BOKŠ 
TE daug lankytojų susilaukė V. 
Sttauko meninės fotografijos paro
da, atskleidžianti kasdieninio gyve
nimo akimirkas bei jų grožį. Jos 
proga dauguma estų laikraščių pa
skelbė recenzijas, iliustruotas V. 
Strauko nuotraukomis. V. Kst.



PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
NEW TORONTO. Prie Lakeshore ir septintos gatvės atskiras mūrinis 
7 kambarių namas. Vandeniu - alyva šildomas; privatus įvažiavimas, vie
ta garažui. Geras pirkinys dirbantiems vakarų Toronte. Įmokėti $7.000, 
prašo $34.000.
PRIE DURHAM MIESTELIO, maždaug 80 mylių nuo metropolitio To
ronto, 8 kambarių mūrinis namas ir 5 akrai žemės, 370 pėdų ant asfal
tuoto 4 kelio. Puiki galimybė pastatyti motelį. Įmokėti $15.000. Pilna 
prašoma kaina — $31.000.

.SPRINGHURST — TYNDALL AVE, apartamentų rajone, 8 kambariai, 
2 prausyklos, nauja šildymo sistema. Gera vieta nuomojimųi, geras 
susisiekimas. Įmokėti apie $10.000.
BLOOR ST. W. — CLOVENDALE MALL, gražus 6 kambarių viena; 
augštis (bungalow); skoningai išdekoruoti, gražūs kambariai, pilnai 
įrengtas rūsys. Arti krautuvių ir mokyklų. Įmokėti apie $15.-20.000 
ir viena atvira skola 10-čiai metų.
ANNETTE — KEELE St., komercinis pastatas 14 kambarių — 3 butai 
su atskirais įėjimais, tinkamas gydytojui, dantų gydytojui ar panašiam 
profesijonalui. Prašoma kaina — $59.000. Yra vieta 6 automobiliams.

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

Prieš nuleidžiant vėliavą jubilėjinėje skautų stovykloje Beaumont, Ohio, 
dalyvės gieda giesmę. Toliau matyti v. s. A. Saulaitis, P. Veršelis (Vokie
tijos vadeiva) ir pirmūnas P. Jurgėla Nuotr. VI. Bacevičiaus

SPORTAS
LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS l NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

AKTYVAI — VIRS 6 MILIJONŲ DOLERIŲ
Kasos valandos:
Pirmad...........10-3
Antrad....... .... 10 - 3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad......... 10-7
Penktad..........  10-8
Seštad............. 9-12
Sekmad.......9.30 - 1

MOKA: 
už termininius indėlius — 
dvejų metų................................ 8'/2%
vienerių metų 8%
už taupomąsias (savings) s-tas 7% 
už depozitų-čekių sąskaitas 6V4% 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines iki $10.000................. 8%
asmenines — naujas .................8’/2%
nekiln. turto iki $50.000..............8%

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

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės vyksta Lo

retto mokyklos ir Prisikėlimo par. 
salėse. Loretto salėje treniruojasi 
berniukai ir mergaitės iki 12 m. 
pirmadienį 6-7.30 v., jauniai ir vy
rai 7.30-10 v. Prisikėlimo par. salėje 
trečiadieniais 6-7.30 v. treniruojasi 
mergaitės 16 ir 18 m., 7.30-9.30 v. 
berniukai iki 16 m.

Stalo teniso treniruotės vyksta 
Lietuvių Namuose žemutinėje salėje 
ketvirtadieniais nuo 6 v.v.

V. Nešukaitytė dalyvavo stalo te
niso turnyre Anglijoje. Po kelių lai
mėjimų teko vėl pralaimėti savo nuo
latinei Britų Bendruomenės prieši
ninkei K. Mathews. Nešukaitytė čia 
dalyvaus dar keliuose turnyruose ir 
po to vyks į Paryžių.

Dvidešimtpenkmečio leidinys pasi
rodė sukaktuvinio baliaus metu. Lei
dinys apima visas Vyčio puoselėtas 
sporto šakas ir yra gausiai iliustruo
tas. Kiekvieno vytiečio pareiga įsi
gyti šį leidinį. Kaina tik $3.00. Pra
šome pasiskubinti, nes išleistas ribo
tas skaičius egzempliorių. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Stalo teniso žaidėjai — Aid. Plu- 
čaitė, Birutė Plučaitė ir Paulius Kle- 
vinas dalyvavo tarptautiniame stalo 
teniso turnyre Kingstone, Ont. Biru
tė mergaičių klasėj iki 18 m. am
žiaus iškovojo I v. Sis jos laimėjimas 
yra svarbus tuo, kad baigminėse 
rungtynėse nugalėjo nuolatinę savo 
“priešininkę” M. Damankos. Moterų 
klasės baigmėje pralaimėjo tai pa

čiai montrealietei M. Damankos ir 
užėmė II v. Paulius Klevinas, atga
vęs savo pernykštę formą, turnyre 
pralaimėjo tik Kanados vyrų klasės 
meisteriui Lary Lee ir laimėjo II v. 
Žaisdamas su Lary Lee, laimėjo I v. 
vyrų dvejeto žaidime.

Moterų krepšinio komanda sezoną 
pradėjo draugiškom, rungtynėm su 
Dendibles. Laimėjo aušrietės 34:30. 
Daugiausia taškų iškovojo: S. Rano
nytė 13, R. Radžiūnaitė 7 ir D. Kli- 
maitė 6. Komandos vadovas Albinas 
Puteris džiaugiasi komandos padidė
jimu ir tikisi sėkmingo sezono.

Valdybos posėdis aptarti artėjan
čiam parengimui ir krepšinio turny
rui įvyks lapkričio 14, trečiadienį, 7 
vai. vakaro.

Draugiškom rungtynėm pakviestos 
Hamiltono Kovo jaunių A ir B ko
mandos. Rungtynės įvyks po pamal
dų Prisikėlimo salėje lapkričio 11, 
sekmadienį.

ŠAUDYMO VARŽYBOS
Baltiečių šaudymo varžybose rug

sėjo 16 d. Hamiltono lietuvių šau
dykloj vyko arši kova dėl pirmos 
vietos tarp latvių ir lietuvių koman
dų. Po pakartotinių rungčių latviai 
užėmė pirmą vietą, lietuviai liko ant
roj, estai — trečioj. Kiekviena tau
tybė turėjo po penkis šaulius. Ge
riausi baltiečių trejetukai: latviai — 
Muskots su 96 iš 100 galimų, Zelnis 
96, Krauklins 91; lietuviai — V. Sli
žys 96, A. Prialgauskas 93, R. Svi- 
las 88; estai — Kuvsik 88, Viskinen 
75, P. Cruck 71. H. L. Ž. ir M. Klubo 

“Giedraitis” valdyba

Kanados įvykiai

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 'v'lzf 7^?^
863 BLOOR St. W„ Toronto 4, Ont. 1 cl* 1 °

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVE

ARNOLD’S MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. 445 6031
(Warden & Ellesmere) -------------------- "
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A 1 jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

NUO L 0 i N O S IKI DANGORAIlIOt 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vas dirbtų už naują minimalų 
atlyginimą, šeimos metinės pa
jamos būtų tik $4.160. Naujasis 
įstatymas privers darbadvius 
atostogoms duoti 4% darbinin
ko pajamų jau pirmaisiais dar
bo metais. Tai reiškia dviejų sa
vaičių apmokamas atostogas vie
toj ligšiolinės vienos savaitės. 
Darbadaviai taipgi įpareigojami 
visiems savo darbininkams atsi
lyginti už nedirbamas pagrindi
nes šventes. Viršvalandžiai bus 
mokami po 44 darbo valandų 
savaitėje. Lig šiol riba viršva
landžiams buvo 48 darbo valan
dos.

Arabų kraštų naftos tiekimo 
suvaržymai ir Venecuelos pa
skelbtas naftos pabranginimas 
58% gali gerokai padidinti naf
tos gaminių kainas Kanadoje. 
Energijos išteklių ministeris D. 
Macdonald jau leido naftos 
bendrovėms Kvebeke ir kitose 
rytinėse Kanados provincijose 
padidinti galiono benzino ir na
mų šildymui vartojamos alyvos 
kainą dviem centais. Toks pat 
dviejų centų alyvos pabrangini
mas įvedamas centrinėje Onta
rio dalyje ir Britų Kolumbijoje. 
Benzino kainos Ontario provin
cijoje ir vakarinėse Kanados 
provincijose užšaldomos iki 
1974 m. sausio 31 d. Šios pro
vincijos naftą gauna iš Alber
tos. Kanadiškos naftos bendro
vėms už kainų užšaldymą bus 
atsilyginta muito padidinimu į 
JAV eksportuojamai Albertos 
naftai. Spalio mėnesį kiekvienai 
eksportuojamai statinei naftos 
uždėtas $0.40 muitas dabar bus 
padidintas iki $1.90. Nors oficia
liai skelbiama, kad šiuo muitu 
siekiama sulyginti kanadiškos 
naftos kainas su pasaulinės rin
kos kainomis, iš tikrųjų tas pa
branginimas bus atliktas tik 
amerikiečių sąskaiton, kurie 
jau yra pasišiaušę ir prieš $0.40 
muitą. Labai galimas dalykas, 
dėl statinei naftos taikomo $1.90 
muito bus susilaukta reakcijos 
iš Vašingtono ir panašaus atsi
lyginimo. Arabų kraštų atstovai 
Jungtinėse Tautose painforma
vo Kanadą, kad jie jos nelaiko 
neutralia valstybe savo konflik
te su Izraeliu. Atrodo, čia daug 
prisidėjo premjero P. E. Tru
deau, konservatorių vado R. 
Stanfieldo ir NDP socialistų žy
dų kilmės vado D. Lewis vieši 
pareiškimai federaciniame par
lamente, simpatijas rodę Izrae
liui.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekr. K. Waldheimas buvo pa
kvietęs Kanadą dalyvauti paliau
bų priežiūros komisijoje Arti
muosiuose Rytuose, jos kariams 
patikėdamas administracines ry-

šių bei tiekimo pareigas. Egip
tas ir Sirija šį kartą atmetė Ka
nados tiesioginį dalyvavimą karo 
paliaubų priežiūroje. Tačiau ir 
administracinės pareigos staiga 
pakibo ore dėl Sovietų Sąjun
gos įsikišimo. Maskva sutiko 
įsileisti kanadiečius į Artimuo
sius Rytus tik tokiu atveju, jei
gu ten bus įsileisti ir Varšuvos 
Sąjungai priklausančios kurios 
nors komunistinės valstybės ka
riai. Po pasitarimo su užsienio 
reikalų ministeriu M. Sharp JT 
gen. sekr. K. Waldheimas pa
kvietė Lenkiją talkinti Kanadai 
paliaubų priežiūros administra
cinėse pareigose.

Ontario universitetų ir kole
gijų ininisteris J. McNie paskel
bė provincinę stipendijų refor
mą. 1974-75 akademiniams me
tams yra numatyta $3 milijonų 
stipendijų programa moksle pa
sižymėjusiems studentams. Jie 
gaus $800 stipendiją ir moksla
pinigių už studijas pilną paden
gimą. Penkiolika Ontario uni
versitetų, gaunančių provincinę 
finansinę paramą, stipendijoms 
galės pasiūlyti po 10 savo stu
dentų. Kitus 850 stipendininkų 
pasirinks vyriausybės paskirta 
taryba, kurią sudarys septynių 
universitetų profesoriai. Naujoji 
stipendijų programa pakeičia 
lig šiol veikusią “Ontario Gra
duate Fellowship” programą. 
Stipendijos bus duodamos visų 
mokslo sričių labiausiai pasižy
mėjusiems studentams, išsky-

i
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Ateitininkų žinios
Sekmadienį, lapkričio 11, įvyks šie 

susirinkimai:
Jaun. mergaičių ir berniukų — 2 

v. Mergaitės ir berniukai renkasi L. 
Vaikų Namuose, išskyrus Algio Stan
kaus būrelį, kuris renkasi ateitinin
kų kambaryje.

Vyr. moksleivių susirinkimas įvyks 
4.30 v. ateitininkų kambaryje.

Visi prašomi atnešti už žygį su
rinktus pinigus (jaunučiai ir vyres
nieji).

Studentų susirinkimas — 7 v. atei
tininkų kambaryje. Studentai yra 
nutarę, kad kiekvieną susirinkimą 
paruoš atskiras asmuo. Sį susirinki
mą ruošia Rasa Bukšaitytė.

Moksleiviams rekolekcijos įvyks 
lapkričio 30 — gruodžio 2 d. augus- 
tinijonų vienuolyne King City.

Tėvų komitetas dėkoja už laimi-
kius Havajų vakaro loterijai. Nuo
širdi padėka Margio vaistinei už pi
niginę, p. Budriams už 5 plokšteles, 
p. Padolskienei už saldainių dėžę, p. 
Kuprevičienei ir p. Girdauskienei už 
pyragus (napoleoną), p. Vaitonienei 
už staltiesę, p. Juzukoniui už stipraus 
gėrimo bonką, p. Puteliui už $10 
auką ir p. Danaičiams už nemokamą 
išspausdinimą bilietų.

Sendraugiai, studentai ir vyr. 
moksleiviai yra gavę Federacijos va
do rinkimų balsavimo vokus. Visi 
prašomi kiek galima greičiau tuos 
balsavimo vokus grąžinti rinkimų ko
misijai. Federacijos vado pareigoms 
kandidatas yra dr. P. Kisielius.

Skautų veikla
• Lapkričio 3 d. Lietuvių Namuo

se “Šatrijos” tunto sueigoje v.s. O. 
Gailiūnaitė kalbėjo apie LSS įsikū
rimą. Sueigai vadovavo J. Kobelsky- 
tė. Skautės įžodį davė L. Skėmaitė. 
Iš jaun. skaučių į skautes pakeltos 
L. Radzevičiūtė, V. Sernaitė, V. Gar- 
baliauskaitė; į jūrų skautes — R. To- 
toraitytė. Sveikiname įstojusias į 
skaučių eiles S. Burokaitę, S. Zen- 
kevičiūtę; į jūr. skautes — R. Trin- 
kaitę.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tėvų komiteto rengiamas bazaras ir 
šokiai — lapkričio 17 d. Paskutinis 
laimikių surinkimas skautų būkle bus 
sekmadienį, lapkričio 11, po visų pa
maldų. Pasistenkime praturtinti ba- 
zarą. Pobūvio metu programą atliks 
sktn. Stepo Kairio muzikinis viene
tas ii’ Mirgos skaučių dr-vės daini
ninkės.

• Skautų-akademikų sueiga šau
kiama lapkričio 22, ketvirtadienį, 
7.30 v.v., skautų būkle. Studentai, 
kurie norėtų įstoti į skautų korpora
ciją “Vytis”, prašomi atvykti.

• Dail. A. Tamošaitienės audimo 
kursų rytinės pamokos — 9.45 v., o 
vakarinės — 7.30 v. skautų būkle.

• Vėlinių proga lapkričio 4 d. ka
pinių lankymo metu "Šatrijos” tun
to skautės uždegė skautiškais sim
boliais papuoštas žvakutes ant miru
sių sesių-brolių kapų.

• Mindaugo dr-vės sueiga — lap
kričio 12 d., 7 v.v., L. Namuose.

• Lapkričio 3 d. Romuvoje talkos 
būdu buvo sutaisytas virtuvės stogas. 
Nuoširdus ačiū inž. L. Garbaliauskui 
ir inž. A. Kalendrai už projektą, su
planavimą, medžiagos pristatymą ir 
projekto įvykdymą, Laimai Butėnie
nei už paruoštus ir atsiųstus pietus, 
D. Garbaliauskienei — už šeiminin
kavimą, K. Asevičiui, K. Batūrai, P. 
Butėnui, A. Dilkui, B. Kišoniui ir I. 
Krasauskui — už talką. Šiuo baigėm 
vasaros sezoną, bet rūpesčiai nepa
sibaigė — kiekvieną pastatą reikia 
prižiūrėti ir taisyti. Laukiame aukų. 
A. Grybas, Romuvos k-to pirm. C. S.

rus tuos, kurie studijuoja teolo
giją. Metinė maksimali $2.250 
stipendija padidinama iki $3.- 
500. Studentai stipendijų prašy
mus turi Įteikti iki š.m. gruodžio 
1 d., jeigu jie stipendijas nori 
gauti nuo 1974 m. gegužės ar 
rugsėjo ir nuo 1975 m. sausio. 
Šiemetinis stojančiųjų į Onta
rio universitetus studentų skai
čius padidėjo 3% ir pasiekė 
138.245. Šis padidėjimas pa
lengvins universitetams jų fi
nansinę būklę, nes bus gauta 
daugiau mokslapinigių. Per
nykščiais akademiniais metais 
naujųjų studentų skaičius buvo 
pakilęs tik 1,5%.

Natalijai Patašienei 
mirus Lietuvoje, sūnums: kunigui JONUI, ANTA

NUI su šeima ir žentui L. VALIUKUI liūdesio 

valandoje reiškiame gilių užuojautų —

E. A. Kuraičiai

S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai 
459 Roncesvalles Ave. Tel. LE 4-6602

Didelis pasirinkimas. Urmo kainos. FIRESTONE, 
B. F. GOODRICH, UNIROYAL, GOOD YEAR ir kt. 
Įvairių rūšių žieminės ir kitokios automobilių 
padangos. Padangų taisymas ir vulkanizacija. 
Atidaryta nuo 8.30 v.r. iki 7 v.v. Šeštadieniais iki 2 v.p.p.

Karsi®

Real Estate Broker------
Visų rūšių apdrauda------

233-3334 Walter Drešeris 233-4446
214 Lloyd Manor Rd., Islington, Ont. M9B 6A3

W.G. DRESHER
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REAL 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 tributis, didžiulis 
sklypas, apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola balansui.

Al. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
6% už depozitus

7 Vi % už taupymo s-tas 
8% už 1 m. term. dep. 
81/2% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

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 penktadieni 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

R. Stasiulis Tel. 249-7691
Namų — 241-5181

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

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

E D. 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„ — . E7-J E4E4 Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

A. J. MORKIS Realtor * Parūpiname mortgičius 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIODŽIUS • W. MORKIS • Telefonai 534-8459; 
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

Tel. 532-7733

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

1613 DUNDAS Street West

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUR0P1ETIŠK0S MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
--------------------------- KRAUTUVĖS KANADOJE ---------------------------  

gaminiai "į, p -top WIE ATS 
KAS savaitė---------------------IDEUQATESSEM
1727 BLOOR STREET WEST (pries keele požeminio stoti) 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (QUEEN ELIZABETH ir 27 kelios) 

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

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.

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

1 va i rūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminio i 
spaudiniai



Ribotas palaiminimas
Garsusis filmų aktorius Gary 

Cooper kartą kreipėsi į savo pa
žįstamą kunigą, prašydamas pa
šventinti jo naują automobilį. 
Po šventinimo kunigas tarė:

— Kaip tavo bičiulis, noriu 
pasakyti, kad mano palaimini
mas veikia tik iki 60 mylių per 
valandą ...

Keisti žmonės
“Žmonės yra keisti, — sako 

prancūzų rašytojas Marcel Pag
nol, —pasakyk jiems, kad erd
vėje yra 836 milijardai 618,- 
432,783 žvaigždės — jie tau pa
tikės, tačiau jei ant parko suo
lelio pakabinsiu iškabėlę su už
rašu “Naujai dažyta”, tai visuo
met patikrina pirštu ar tai 
tiesa”.

Revanšas
Susirgo vieno didelio resto

rano padavėjas. Greitosios pa
galbos mašina jis buvo atvežtas 
į ligoninę. Ligonį paguldė ant 
operacinio stalo. Skausmai kas 
minutę didėjo. Pagaliau įėjo 
chirurgas. Padavėjas silpnu bal
su sušnibždėjo:

— Oi, daktare, aš labai blo
gai jaučiuosi, padėkite!

Daktaras 'įsižiūrėjo į pada
vėją.

— Ak, tai jūs! — pasakė jis. 
— Man labai nemalonu, bet ne
galiu jūsų aptarnauti, nes tai 
ne mano stalas.

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

■■ !■ ■■ f ■■jBimii !■ II ML ">in

Saugesniam vasaros sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage,
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

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas
i__r__u~_~__ ~ j ii__ j _-r .------ ------ ~

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. 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 I93zi svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui jvairių medžiagų ir kitų prekių. 

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

LIETUVIŲ o ,-e 480 roncesvau.es avi.,
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

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

E?B|DQ 406 Roncesvalles Ave., FUKd telefonas
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 *sav. p. užbaii.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Dtirbas sąžiningas ir garantuotas 
IJetuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turkas pilnai apdraustas

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

536-5936

ŠYPSENOS į
Teisme

Kaltinamasis: Pats Dievas ga
li paliudyti, kad aš nekaltas.

Teisėjas: Gaila. Liudininkų 
apklausinėjimas jau baigtas.

Pamišimo ženklai
— Man atrodo, kad šiandieni

niame pasaulyje reiškiasi pami
šimo ženklai, — dėsto senukas.

— Kodėl taip galvoji? — tei
raujasi pašnekovas.

— Nagi, tik žvilgterėk! Afri
koje visi, net laukiniai, nori 
vaikščioti apsirengę, o čia, 
Amerikoj, nori vaikščioti nuogi.

Nebe tie laikai
Tėvas skaičiuoja išlaidas sū

naus mokslui universitete.
— Taip, — atsidūsta jis, — 

aš būdamas tavo mėty, iš tėvo 
neprašiau nė grašio. As tada jau 
dirbau pardavėju Smito firmo
je, Londone. Ir taip sėkmingai 
dirbau, kad po šešerių metų 
man priklausė visa parduotuvė.

— Aš tavim tikiu, — atsakė 
sūnus, — bet dabar tai neįma
noma. Mat, dabar visi parduotu
vių savininkai turi automatines 
kasas.

• Šuo gali padaryti kiaulys
tę, kiaulė — šunybę, o žmogus 
— ir kiaulystę ir šunybę ...

• Gamta nemėgsta tuštumos: 
kai galvoje nėra smegenų, ją 
užpildo pavydas.

• Geriau pačiam muštis į krū
tinę, negu nuo kitų gauti per 
nugarą. Parinko Pr. Alšėnas

296 Brock Ave.
(tarp Duudas ir College)

¥ TORONTO^
IŠKILMIŲ DIENA ANAPILYJE

(Atkelta iš 10-to psl.) 
buvusi sudaryta civilinė korpo
racija, nepriklausanti nuo vieti
nės kurijos. Ji yra savininkė 
Anapilio žemės, pastatų ir ka
pinių, išskyrus būsimą švento
vę ir kleboniją.

Ilgesnį žodį tarė Anapilio so
dybos steigėjas bei organizato
rius kun. P. Ažubalis, pasi
džiaugdamas savo svajonių da
lies išsipildymu ir lietuvių visuo
menės parama. Be to, jis išreiš
kė padėką visiems, kurie iki 
šiol daug prisidėjo prie projek
to vykdymo. Jis ypač minėjo ar
chitektą V. Liačą, inž. E. Čup- 
linską, inž. R. Paškauską, inž. H. 
Lapą, inž. G. Šerną, darbų pri
žiūrėtoją Br. Saplį ir kt. Taip 
pat jis nuoširdžiai dėkojo stam
biesiems rėmėjams, kurių pagal
bos dėka buvo sudarytas finan
sinis pagrindas. Tokių tarpe jis 
paminėjo: B. Kroną, dr. J. Egan, 
dr. S. A. Kazlauskus, A. E. 
Sprainaičius, Prisikėlimo par. 
bankelį ir kt. Vėliau pranešė
jas išvardino asmenis, aukoju
sius nemažiau kaip $1000. Jie 
buvo specialiai pagerbti. Visų 
aukotojų pavardės yra skelbia
mos spaudoje. Visiems buvo iš
reikšta nuoširdi padėka, neišski
riant ir uoliųjų talkininkų, kurie 
daug pasidarbavo atidarymo iš
kilmes ruošiant.

Baigdamas savo kalbą, kun. P. 
Ažubalis iškvietė scenon Ana
pilio sodybos korporacijos pirm. 
A. Rinkūną ir jam įteikė nuo

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už surengtą 

mums 10-ties metų vedybų sukakties 
proga pagerbtuvių pobūvi rengė
jams: P. A. Adomaičiams, A. M. 
Bumbuliams, P. O. Derliūnams, L. V. 
Mačioniams, O. V. Marcinkevičiams, 
B. S. Prakapams. Ypatinga padėka 
klebonui kun. P. Ažubaliui už salę 
ir pasakytą gražią kalbą, gerb. kuni
gams — P. Gaidai ir J. Staškui už 
dalyvavimą vaišėse. Nuoširdus ačiū 
Stepui Jakubickui už sveikinimą, J. 
R. Simanavičiui už sveikinimus radijo 
bangomis ir už pobūvio pravedimą 
kartu su P. Adomaičiu; Antanui Zim- 
nickui už akordeono muziką; visiems 
svečiams, atsilankiusiems bei prisidė- 
jusiems prie taip vertingų ir gražių 
dovanų: E. Ažubalienei, E. St. Ažu
baliams, F. St. Ažubaliams, S. V. 
Aušrotams, V. J. Aleknavičiams, S.
J. Andruliams, I. Antanaičiui, F. B. 
Ankudavičiams, Ham., E. V. Abro- 
maičiams, O. Adomavičienei, P. A. 
Adomaičiams, G. J. Bacevičiams, E. 
P. Balytoms, L. S. Baltrušaičiams, A. 
M. Bumbuliams, L. V. Balaišiams, A.
K. Cirušiams, A. Čepaičiui, A. Dau
kantui, O. P. Derliūnams, O. J. Dir- 
mantams, O. A. Dziemionams, Ham., 
V. Giedrikui, M. B. Genčiams, N. Gri- 
gutytei, J. P. Gelažiams, K. M. Gru- 
zinskams, N. Falls, V. Germanavičiui,
K. S. Juknevičiams, S. V. Jakubic- 
kams, Delhi, J. J. Kamaičiams, Ham., 
T. P. Kareckams, Ham., P. Kalesins
kui, O. S. Kiršinams, E. B. Kišonams,
A. J. Kuncaičiams, S. Kalyčiui, I. 
Kondratienei, M. Kuzmickienei, V. A. 
Keršiams, B. A. Kupčikams, Ošava,
L. K. Meškauskams, Hamiltone, 
O. V. Marcinkevičiams, E. Mačiū
nienei, L. V. Mačioniams, M. A. Ne- 
verauskams, J. Morkūnui, B. S. Pra
kapams, A. K. Pajaujams, M. J. Par- 
gauskams, I. V. Pečiuliams, A. J. 
Pliopliams, A. S. Petraičiams, S. Pa- 
ciūnui, V. Paliuliui, V. Ručienei, A.
B. Rickevičiams, A. A. Stunguriams, 
G. A. Slaboševičiams, S. K. Simonai- 
čiams, B. T. Stanuliams, J. J. Šarū
nams, P. Skablauskui, J. V. Simona- 
vičiams, A. M. Statulevičiams, A. M. 

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Ave., y ■ rnc 1OEQ 
TORONTO, ONTARIO I 61. UUU"IZuO
• 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--------------  •

V.B ilČ ė O clS A IĮ Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

savybės dokumentus, kurie iki 
šiol buvo sudaryti įteikėjo var
du. Statybos darbų vykdytojas 
A. Kazilis pastato raktus simbo
liškai įteikė jauniausiam Ana
pilio sodybos korporacijos na
riui stud. Algiui Valiuliui, nes 
šis centras skirtas ypač jauna
jai kartai. A. Rinkūnas perskai
tė dovanojimo akto sąlygas, ku
riose steigėjo kun. P. Ažubalio 
pabrėžtas noras, kad visas stei- 
ginys tarnautų lietuvių religi
niams bei kultūriniams tiks
lams išeivijoje ir ateityje pa
čioje Lietuvoje.

Sveikintojų tarpe buvo: vysk. 
V. Brizgys, Toronto arkivysku
po Ph. Pocock atstovas kun. 
Wall, gen. kon. dr. J. Žmuidzi- 
nas, KLB pirm. inž. E. Čuplins- 
kas, mons. J. Tadarauskas, kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, inž. G. 
Šernas (kun. A. Žilinsko ir evan
gelikų vardu), adv. A. Maloney. 
Be to, gauta visa eilė sveikini
mų raštu. Iškilmės dalyvhj tar
pe buvo matyti tautiečių is Ha
miltono, Londono (kun. B. Pace- 
vičius, p.p. Daniliūnai, J. Auš
rotas) ir kt. Oficialioji dalis baig
ta Lietuvos himnu.

Koncertinę dalį puikiai atliko 
sol. G. čapkauskienė. Pirmoje 
dalyje atliko religinio turinio 
kūrinius, antroje — pasaulieti
nio. Susilaukė visų gražaus įver
tinimo.

Atidarymo iškilmėse dalyva
vo arti 1000 asmenų, tačiau ap
tarnavimas vakarienės metu ir 
šiaip tvarka buvo sklandi. Bvs.

Vaišviloms, M. J. Vaškevičiams, M. 
J. Vaseriams, A. Vaitkevičienei, B. 
A. Vilkus, J. J. Valiuliams, J. A. Va
nagams, S. Valadkienei, C. A. Venc- 
kams, J. Zabulioniui, B. Žolpiui, T. 
V. Užupiams, A. J. Zakevičiams, A. 
Zimnickui, I. J. Žiurinskams, J. Žiu- 
rinskui, A. Žičkui.

Jūsų parodytas nuoširdumas vi
suomet paliks mums neužmirštamai. 
Su dėkingumu Jums —

O. J. Ažubaliai M. A. Daukšos 
J. K. Liutkai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju gerb. klebonui 

kun. P. Ažubaliui už nuolatinę pagal
bą ir paguodą, taip pat gerb. Tėvams 
pranciškonams už mano sergančio 
vyro lankymą; giminaičiams — p.p. 
Bumbuliams už nuolatinę globą ir 
abiejų parapijų •■kat.- moterų draugi
joms už paramą bei paguodą.

Visuomet dėkinga —
M. Daukšienė ir sūnus

Runnymede viešojoj bibliote
koj lapkričio 5-30 d.d. vyksta 
Gražinos Krašauskienės kerami
kos darbų paroda. .

Kultūriniams reikalams skir
tas 19-tasis televizijos kanalas 
liepos ir lapkričio pradžioje ro
dė filmą, kuriame dalyvauja ir 
dailininkai Tamošaičiai su savo 
menu, sukauptu nuosavoje sody
boje prie Kingstono, Ont.

CBC radijo programoje “Iden
tities” lapkričio 4 d. vakare bu
vo transliuojamos Toronto “Bir
bynės” įdainuotos lietuviškos 
sutartinės ir pasikalbėjimas su 
Kanados valstybinio muzėjaus 
pareigūne C. Roy.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

telefonas 531-8422:

INŽ. DR. STEPAS MATAS antraja
me lietuvių mokslo darbuotojų suva
žiavime vadovaus technologijos ir 
arcihtektūros sritims

KLK Moterų Dr-jos Šv. Jono 
Kr. parapijos skyriaus pirminin
kei T. Sekonienei išvykus iš To
ronto, pirmininkės pareigas per
ėmė Regina Sirutienė. P. Smai- 
lienei atsisakius iš vicepirminin
kės pareigų, ją pakeisti sutiko 
V. Ottienė. Valdyba

Prancūzų ir anglų kalbas mo
kančių torontiečių skaičius yra 
padidėjęs pastarajame dešimt
metyje net 104%, o gyventojų 
skaičius paaugo 33%. Prieš 16 
metų abi pagrindines kalbas To
ronte mokėjo 78,803 gyventojai, 
o dabar jas moka 159.815.

Karo išskirtų šeimų sujungi
mo klausimu Kanados vyriausy
bė rūpinasi ir toliau. Užsienio 
reikalų min. M. Sharp lapkričio 
18 d. ketina vykti Maskvon. Su
interesuoti šeimų sujungimo 
klausimu gali kreiptis į jį raštu: 
Mr. M. Sharp, The Secretary of 
State for External Affairs, Hou
se of Commons, Ottawa, Ont.

SaultSte. Marie,Ont.
PADIDĖJO KOLONIJA. Gedimi

nas ir Danutė Poderiai su šeima iš 
Wawos persikėlė tarnybai (OPP) į 
Sault Ste. Marie. Laikinai apsistojo 
pas uošvius I. V. Girdzevičius, ku
rie padovanojo jiems $10.000 vertės 
sklypą. Rangovas jau pradėjo statyti 
$35.000 vertės namą. — Danutė Poš- 
kutė grįžo iš Toronto ir čia studi
juoja Algoma College — Laurentian 
universiteto padalinyje. — Lietuviš
kose pamaldose, kurias atlaikė kun. 
Ant. Sabas iš Sudburio, dalyvavo 
gražus būrys tautiečių. — Medžioto
jai dar kol kas negali pasigirti savo 
laimikiais, bet grybautojai prisirin
ko miškuose daug grybų. K. A. S.

LIETUVIAI - ESTŲ...
(Atkelta iš 6-to psl.)

Apylinkės susirinkimas
Spalio 21 d. metinis KLB Ota

vos apylinkės susirinkimas buvo 
pradėtas pamaldomis, kurias at
laikė kun. dr. V. Skilandžiūnas 
White Fathers vienuolyno kop
lyčioje. Prieš pradedant susirin
kimą, valdybos pirm. V. Prišče- 
pionka pakvietė konsulą dr. J. 
Žmuidziną pasakyti kalbą. Kon
sulą susirinkimui pristatė J. Da
nys, pabrėždamas svarbą turėti 
veikiančius konsulus šiais nenu
sistovėjusiais laikais. Taip pat 
jis trumpai apibūdino dr. Žmui- 
dzino diplomatinę, visuomeninę 
ir rašytojinę veiklą.

Konsulas Žmuidzinas savo 
kalboje plačiau paminėjo Vil
niaus 650 metų sukaktį, atkrei
pė dėmesį į mažai minimus fak
tus apie Vilniaus meninį, muzi
kinį ir kultūrinį gyvenimą anais 
istoriniais laikais. Universiteto 
mokyklos, operos ir kiti meni
niai parengimai Vilniuje buvo 
pradėti anksčiau nei kitose ry
tų valstybių sostinėse.

Apylinkės bendruomenės su
sirinkimas buvo skirtas meti
niams pranešimams ir naujų or
ganų rinkimams. Ateinantiems 
metams perrinkta ta pati valdy
ba, išskyrus V. Radžiuvienę, ku
riai atsisakius, išrinkta S. Mita- 
lienė. Kitais valdybos nariais 
liko V. Priščepionka, B. Čepon- 
kus, A. Elvikis ir R. Barysaitė- 
Ceponkienė. Į revizijos komisiją 
išrinkti — L. Giriūnas, V. Ra- 
džiuvienė ir K. Truska.

Kavutės metu po susirinkimo, 
taip pat ir kitomis progomis, 
konsulas Žmuidzinas ir ponia 
dailininkė žmuidzinienė turėjo 
progos susitikti su eile Otavos 
lietuvių. Taip pat jie apžiūrėjo 
miestą, valstybinę meno galeri
ją ir teatro rūmus.

Juozas Danys
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5 Čikagos lietuviu horizonte <
<----------------------- Vladas Ramojus

SU ŽYMIUOJU POLITIKU
“Draugo” dienraštyje neseniai bu

vo paskelbta žinia: “Kongres. Ed
ward J. Derwinski, atsiliepdamas į 
Altos pirmininko dr. K. Bobelio laiš
ką, prašant paramos sen. Jackson 
rezoliucijai nedidint prekybos su So
vietų Sąjunga tol, kol nebus leidžia
ma laisvai emigruoti iš S. Sąjungos, 
viešai perskaitė šį laišką Atstovų Rū
muose ir įtraukė į spalio 12 d. Con
gressional Record. Kongresmanas 
Derwinski gerai supranta pavergtų 
tautų problemas ir visada stipriai ko
voja už visų žmonių teises”. “TŽ” 
skaitytojams tenka pabrėžti, kad šis 
šaunus JAV kongreso narys atstovau
ja lietuvių apgyventai Čikagos mies
to pietinei daliai bei priemiesčiams. 
Spalio 17 d. platus amerikiečių ko
mitetas, į kurį įėjo ir trys lietuviai 
(dr. J. Briedis, dr. L. Leonas-Kriau- 
čeliūnas ir J. Talandis) prabangiame 
Martinique restorane surengė kon- 
gresmano E. Derwinskio pagerbimą. 
Nors įėjimo bilietas asmeniui kaina
vo $30, bet į parengimą susirinko 
net 600 žmonių, jų tarpe Illinois vals
tijos vyr. prokuroras ir daug kitų 
augštų pareigūnų. Irenos ir dr. Leo
no Kriaučeliūnų dėka pagerbime te
ko dalyvauti ir keliems liet, spaudos 
bei radijo atstovams. Gaila, kad šia
me parengime, kur buvo pagerbtas 
lietuviams daug nusipelnęs kongres
manas, mūsų tautiečiai tesudarė vos 
du stalus. Vienas jų buvo nupirktas 
I. ir dr. L. Kriaučeliūnų, o kitas — 
lietuvių respublikonų. Nesimatė nei 
ALTos, nei LB oficialiųjų atstovų, 
nors kada tik atsiranda reikalas, tos 
mūsų bendrinės organizacijos krei
piasi į šį mums daug padedantį po
litiką. Kai į IV tautinių šokių šventę 
reikėjo pakviesti JAV prezidento 
žmoną, daugiausia pasidarbavo 
kongr. E. Derwinski. Buvęs tos šven
tės rengėjų komiteto pirmininkas 
kongresmano parodytų pastangų ne
galėjo užmiršti ir, pagerbdamas jį, 
paėmė visą stalą už $300. Tokiu pa
vyzdžiu atitinkamais atvejais turėtų 
pasekti mūsų bendrinės organizaci
jos bei kiti vadovaujantys asmenys. 
Minėtame pagerbime programa buvo 
nuostabiai trumpa, be jokių liaupsi
nimų. Pavalgius gerus pietus ir iš
klausius paties kongresmano trumpo 
žodžio, pagrindinis dėmesys atiduotas 
teatrui, kur sužibėjo žinomasis JAV 
aktorius Pat O’Brien.
VIENOS APYLINKĖS PANORAMA

Čikagoje yra kelios LB apylinkės, 
bet tik vieną jų — Brighton Parko 
— išsiuntinėja spaudai įdomiai pa
ruoštus biuletenius. Tai apylinkės 
pirmininko, dabar įėjusio ir į PLB 
centro valdybą, Juozo Šlajaus nuo
pelnas. Brighton Parkas yra, saky
tume, pačiame pietinės Čikagos vi
duryje. Tai daugiausia vidurinės 
klasės žmonių apgyventa apylinkė, 
kur lietuviai pradėjo kurtis prieš I 
D. karą, o po II D. karo pasistatė 
naujutėlę didžiulę šventovę, nors ir 
be lietuviškos architektūros puošme
nų. Brighton Parke jau 23 metai 
gyvuoja lituanistinė mokykla, prisi
glaudusi prie parapijinės. Vietos kle
bono prel. Mozerio sąlygos lit. mo
kyklai sudarytos visai palankios ir 
lit. pamokos vyksta kasdien po regu
liarių pamokų. Tik gaila, kad lietu
viams keliantis i priemiesčius, mažė
ja ir pati mokykla bei kolonija. Kiek 
dabar šią mokyklą lanko mokinių ir 
kiek aplamai ją yra baigę, biulete
nyje’ neskelbiama, bet pabrėžiama, 
kad mokyklą lanko 20 mokinių, kurie 
yra arba visai nelietuvių kilmės, ar

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILuYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5191

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

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

ba mišrių šeimų vaikai. Nors pati 
kolonija mažėja, bet balsuotojų skai
čius renkant LB tarybos atstovus di
dėja. 1955 m. čia balsavo 302 asme
nys, 1961 m. — 122, gi 1973 m. — 
442. Išvada būtų: nors kolonijoje lie
tuvių skaičius ir mažėja, bet didėja 
jų sąmoningumas bei tautinis susi
pratimas.

PINIGAI PLAUKIA
Paskutiniu metu komunistinė “Tie

sa” vėl atėjo mums į talką, iš naujo 
užpuolusi BALFą bei jo darbuotojus. 
Kadangi dabar Čikagoje vyksta didy
sis BALFo vajus ir rinkėjai aplanko 
beveik kiekvieną lietuvių šeimą, tai 
tokia komunistinės “Tiesos" paslauga 
dar labiau sndrebina žmonių širdis, 
ir jie gausiau aukoja tai bendrinei 
lietuvių šalpos organizacijai, kurios 
viduje ankstyvą pavasarį buvo kilę 
tam tikrų kivirčų. Vienas stambiau
sių aukotojų pasirodė dr. A. Maciū
nas, neseniai BALFui įteikęs $500 
auką. Tokių bus ir daugiau, o eili
nės šeimos vidurkis yra apie $10. 
Galim tik pasidžiaugti, kad BALFas 
turi visų lietuvių kartoteką ir nema
žą rinkėjų būrį. Vajui pasibaigus pa
matysime, ar šiemet pralenksim per
nykščius metus, kai čia buvo surink
ta $26,000 broliškai lietuvių šalpai.

NAUJAS PRAŠYMAS
Naujoje Jaunimo Centro kavinė

je kiekvieną penktadienio vakarą 
vyksta kultūrinės vakaronės. Jos vis 
sutraukia gražų būrelį žmonių — 
tarp 50 ir 150. Spalio 26 d. vakaro
nėje su Pensilvanijos lietuvių gyve
nimu supažindino kun. Alg. Kezys ir 
VI. Būtėnas. Spalvotose skaidrėse 
bei pasakojimuose jiedu perbėgo net 
21 tenykščių lietuvių įkurtą ir jauno
sioms kartoms perduotą parapiją su 
žmonių veidais, šventovių detalėmis, 
paminklais, kapinėmis. Visus labai 
sukrėtė vaizdas tų visiškai apleistų 
bei užmirštų Plymoutho senųjų kapi
naičių, kuriose palaidotas vienas di
džiųjų ano meto JAV lietuvių vei
kėjų kun. Aleksandras Burba, laisvo
je JAV žemėje laimėjęs dvasinę ko
vą su lenkais ir išeivijos lietuvius 
amžiams atskyręs nuo jų. Kadangi 
to istorinius darbus išeivijos lietu
viams atlikusio kunigo bei lietuvio 
paminklo ir palaikų niekas dar vis 
nesiryžta perkelti j pagarbesnę vie
tą, tai vakaronės dalyviai priėmė re
zoliuciją ir visi pasirašė raštą Lietu
vių Kunigų Vienybei, kad ji imtųsi 
iniciatyvos kun. A. Burbos palaikus 
perkelti kad ir į naująsias tos pačios 
Plymoutho liet, parapijos kapines, 
nes išeivijos lietuviai neturi tautinio 
panteono, kur drauge ilsėtųsi žy
mieji išeivijos lietuviai.

Pajieškojimas
Jieškomas Antanas Šimaitis, gyve

nęs Raseinių apskrityje. Jieško pus
brolis Antanas Jonutis, gyvenantis 
Klaipėdoje. Jis pats arba apie jį ži
nantieji prašomi rašyti: “T. Žiburių” 
administracija, 941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewsou St., Toronto 4, Ont 
Eagles Nest 

Telefonas 534 - 0563

FRANK BARAUSKAS LTD. 
REALTOR 
3828 Bloor Street West, 
Islington, Ontario 

231-6226 — 231-2661

Mūsų specialybė — užmiesčio žemės 
ir ūkiai, nuo Lake Ontario iki Lake 
Simcoe ir Georgian Bay.

J ieškome namų ir pajamas duodan
čių nuosavybių vakarų Toronte.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

to iki 4 vaL po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarut 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, K.u 
VV ik t ori a BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES AVĖ

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

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

roncesvau.es
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Anapilio sodybos atidarymo iš

kilmės praėjo pakilioje dvasioje. Vi
sa tai buvo galima pasiekti labai gau
sių talkininkių ir talkininkų dėka, 
kurie įdėjo daug pasiaukojimo ir 
darbo. Visiem jiem nuoširdi padėka 
ir pagarba.

— Anapilio sodybai aukojo $500: 
dr. A. Lingytė; $300:. S. E. Ažuba
liai; po $200: V. A. Kvedarai, J. M. 
Maziliauskai ir J. J. Nacevičiai; po 
$100: A. O. Jakimavičiai, J. K. Ru
giai, J. Dobrowski ir N. N. Visiems 
geradariams nuoširdi padėka. Atida
rymo proga gauta naujų aukų. Jos 
bus paskelbtos vėliau.

— Anapilio naujajame pastate 
nuo šio sekmadienio pradedamos pa
maldos sekmadieniais 11 v.

— Pradėjus sekmadieniais viene- 
rias Mišias Anapily, parapijos baž
nyčioje vėlyvosios 12 v. pamaldos nu
traukiamos. Tuo būdu šį sekmadie
nį 12 vai. pamaldos bus paskutinį 
kartą.

— Praėjusį pirmadienį lietuvių ka
pinėse Mississauga palaidotas a.a. 
kun. Petras Totoraitis. Velionies se
seriai ir broliui bei jų šeimoms, gy
venantiems Toronte, gili užuojauta.

— Vėlinių vakare pamaldų metu 
solo giedojo sol. Gina Čapkauskienė 
ir sol. V. Verikaitis, vargonai paly
dint muz. J. Govėdui.

— Tikybos pamokos vaikams, atei
nantį pavasarį besiruošiantiems pir
majai Komunijai, prasideda šį sek
madienį po 10 v. pamaldų.

— Pamaldos: šį penktadienį, 7.30 
v. r., už a.a. Česlovą Kazlauską; šį 
šeštadienį, 7.30 v.r. už a.a. Gružins- 
kienę, 8 v.r. už Juozą Visockį, 9 v.r. 
už a.a. Bronių Steponaitį. Sekmadie
nį: 10 v. už a.a. Mariją ir J. Skaržins- 
kus, 11 v. už a.a. Sofiją MikuleviČie- 
nę ir 12 v. už Perminu ir Butkevi
čių mirusius.

— Sutuokta: Sigitas V. Zadurskis 
ir Irena M. Tačilauskaitė.

Dail. A. Petrikonio paveikslų 
paroda buvo atidaryta lapkričio 
3 d. Prisikėlimo Parodų salėje. 
Susirinkus gana gausiems meno 
mėgėjams atidaromąjį žodį tarė 
Parodos rengėjas dailininko bi- 
iulis Aug. Kuolas. Su dailinin

ko A. Petrikonio kūryba supa
žindino ilgesniu žodžiu dail. Da
gys. Įrėmintų ir neįrėmintų pa
veikslų buvo iškabinta arti 100. 
Kadangi kainos buvo prieina
mos, daug paveikslų lankytojai 
nupirko. Vieną savo kūrinį dai- 
lininkąs padovanojo “TZ” spau
dos loterijai. Parodos lankyto
jai, pasigėrėję dailininko pa
veikslais, daugiausia gamtovaiz
džiais, vaišinosi rengėjų paruoš
ta kava ir pyragaičiais. Vėliau 
numatyta dail. A. Petrikonio pa
roda ir Montrealyje.

Toronto universitete gilinęs 
studijas Andrius Bielskis iš oku
puotos Lietuvos grįžo į savo 
gimtąjį kraštą. Jis yra elektro
nikos inžinierius iš Klaipėdos. 
Savo studijų metu turėjo pro
gos aplankyti Kanados vakarus 
ir JAV-bes.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA 
LAUŠ 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.
ĮVAIRIŲ RETŲ PREKIŲ KRAU 
TUVĖ (boutique) jieško lietuviškų 
dirbinių bei rankų darbo drabužių 
pardavimui. Skambinti Mrs. Irene, 
tel. HOI-8610.
MOKYTOJŲ SEIMAI vakariniame 
Toronto rajone reikalinga moteris 
prižiūrėti 6 mėnesių mergaitei darbo 
dienomis nuo 1974 m. sausio mėne
sio. Tel. 231-0779.
JIESKOMA suaugusi ir subrendusi 
moteris, kuri mėgsta vaikus, įvai
riems namų ruošos darbams, kartu 
gyvenant Tel. 239-8830.
IŠNUOMOJAMAS su baldais kamba- 
rys ir virtuvė moteriai arba vedusiu 
porai. Tel. LE4-8056.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.
JONAS BANYL1S atlieka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 5354329.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičlus ir darau 
įrengimus. Tel. 579-0309. KAZYS 
CIBAS, Oshawa, Ont.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Sv. Jono Kr. para

piją Anapilio Kultūros Centro atida
rymo proga.

— Nuoširdi užuojauta Antanui 
Bumbuliui, tragiškai žuvus Lietuvo
je broliui Juozui. Taip pat nuošir
džiai užjaučiame Alfonsą Tptoraitį ir 
Marcelę Liegienę, mirus jų broliui 
kunigui Petrui.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. už Aleksandrą Kasperavi
čių, užpr. V. Slapšienės ir bičiulių; 
8.30 v. — už Pranciškų Valaitį, užpr. 
p. Bložienės; 9.20 v. — už Salomėją 
Butkienę, užpr. B. Dicevičienės; sek- 
mad., 8 v. už Antaniną Račiukai- 
tienę, užpr. Vikt. Račiukaičio; 9 v. 
— už Vėlinių novenos dalyvius; 10 
v. — už Gotlibą ir Mariją, užpr. J. 
Hirsch; 11.15 v. — už Juozą Simin- 
kevičių, užpr. B. P. Saplių, 12.30 — 
latvių Mišios.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos lankantiems valdi
nes mokyklas — L. Vaikų namuose 
po 10 v. Mišių.

— Uždaros rekolekcijos moterims 
bus lapkričio 23-25 d.d. Port Credit 
Renewal Centre; jas ves kun. L. Za
remba, SJ. Registruotis pas L. Imb- 
rasienę tel. 769-1253.

— Lapkričio 5 d. iš mūsų parapi
jos bažnyčios palaidotas kun. Petras 
Totoraitis.

Lietuvių Namų žinios
— Šeštadienį, lapkričio 10 d., 7 

v.v., įvyks LN atidarymo balius. 
Rengėjų komisija dirba sušilusi, kad 
balius kuo geriausiai pasisektų. Vi
rėjos norėtų žinoti dalyvių skaičių, 
kad galėtų visiems paruošti skanią 
vakarienę. Dėlto rengėjai prašo vi
sus, dar neįsigijusius pakvietimų, 
tuojau juos įsigyti “Paramoje”, Lie
tuvių Namuose ir pas rengėjus.

— Lapkričio 1 d., 7-9 v.v., įvyko 
stalo teniso pratybos. Jaunus stalo 
teniso žaidėjus treniravo garsus sta
lo teniso treneris J. Nešukaitis. Tre
niruotės LN vyksta kiekvieną ketvir
tadienį 7-9 v.v.

— LN lėšų telkimo vajaus komi
tetas praneša, kad praėjusią savai
tę paskolos lakštų po $1000 nupirko: 
dr. Antanas Pacevičius, Jonas Rin
kevičius, Jonas Vaitkus ir Vladas 
Ješkus-Ješkevičius; už $200 — Jonas 
Jakavičius.

— Nario įnašus įmokėjo po $200: 
E. ir J.; po $100: Jonas Jakavičius, 
Vladas Bendorius, Vladas Pyragius, 
Anicetas Lukošius, Kazys Juzumas, 
Malvina Juzumas, Elena Ješkus-Ješ- 
kevičius ir A. ir T. Valiai. Nario 
įnašus iki $100 padidino: Anelė Kul- 
nienė $75, T. Stanulis $75 ir Marija 
Krikščiūnienė $50. Jaunų narių į LN 
šią savaitę įstojo: Donata Pažeriūnas, 
Dalia Pažeriūnas ir Dovydas Genys. 
Visi trys įmokėjo nario įnašus. V-ba

A. Tamošaitienės dailės pa
roda įvyks lapkričio 10 — 18 
d.d. Prisikėlimo Parodų salėje. 
Atidarymas — lapkričio 10, šeš
tadienį, 4 v.p.p. Visi kviečiami 
dalyvauti. Paroda bus atdara 
kiekvieną vakarą 7-9 v., o šešta
dienį, lapkričio 17, nuo 11 v.r. 
iki 10 v.v. Taip pat prašome vi
sus besidominčius audimu daly
vauti dail. A. Tamošaičio paskai
toje apie audimo meną Parodų 
salėje lapkričio 9, penktadienį, 
7 v. vak. Į A. Tamošaitienės pa
rodos atidarymą pakviesti ir ki
tataučiai.

Vi. Pūtvio 100-jo gimtadienio 
minėjimas įvyks lapkričio 11, 
sekmadienį, Sv. Jono Kr. parapi
jos salėje po 11 v. pamaldų. Mi
nėjimą rengia Toronto VI. Pūt
vio šaulių kuopa. Pakviestas da
lyvauti gen. konsulas Kanadai 
dr. J. Žmuidzinas. Bus trumpa 
paskaita. Meninę programą at
liks sktn. S. Kairio muzikinis 
vienetas, vadovaujamas p. Kali
nausko. Kviečiame Toronto vi
suomenę dalyvauti. Sauliams ir 
šaulėms dalyvavimas būtinas. 
Po minėjimo visi bus pavaišinti 
kavute. Valdyba

Dail. Adomo Galdiko kūrybos 
paroda rengiama Toronte gruo
džio 15 ir 16 d. Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Parodą globoja N. 
Pr. Marijos seserys. Tuo būdu 
sudaroma galimybė torontie- 
čiams įsigyti mūsų žymaus dai
lininko kūrinių (aliejaus ir tem
peros tapyba). Informaciniais 
klausimais kreiptis į N. Kulpa- 
vičienę tel. 767-5278.

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

Kariuomenės šventės minėji
mas įvyks lapkričio 18, sekma
dienį, 4 v. p. p., Prisikėlimo par. 
salėje. Jį rengia KLB Toronto 
apyl. valdyba kartu su karinė
mis organizacijomis kūr. sava
norių ir šaulių. Programai atlik
ti iš Londono pakviestas “Balti
jos” ansamblis, Toronto “Var
pas”. Paskaita — S. Setkaus iš 
St. Catharines.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos — PLI 
AS Toronto skyriaus visuotinis

Lietuviu Namu

1573 Bloor St. W

Tautybių teatrų festivalyje 
Hamiltono "A U K U R A S" vaidins J. Marcinkevičiaus 

veikalą IVIINDA UGA S anglų kalba 

lapkričio 12, pirmadienį, 8 v. vakaro, 
St. Lawrence Centre, Town Hall, 
27 Front Street East, Toronto

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

lapkričio 17, šeštadieni, ® r uą
Prisikėlimo parapijos salėse K H į| gį j
rengia TRADICINIUS

BAZARAb
ĮĖJIMAS Į SOKIUS: suaugusiems — $2.50,

studentams — $1.00

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
Šokiam gros Al. Dimskio orkestras

Skautų tėvų komitetas

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MARIJOS SESERŲ

MINĖJIMAS25 metu
veiklos Toronte

koncertas-vakarienė
lapkričio 25, sekmadienį, 5 v.p.p.,
Prisikėlimo parapijos salėje Toronte

• Paskaita — "Vienuolių vaidmuo moderniame
pasaulyje" — kun. dr. Antanas Poškus

• Koncertas — solistė Audronė Simonaitytė, 
akompaniatorius — J. Govėdas

AUKA: $8 asmeniui ($15 porai), 
studentams ir pensininkams — $5. 
Bilietai gaunami Lietuvių Vaikų
Namuose tel. 534-5773 ir abiejose 
lietuvių parapijose.

Rengia Nek. Pr. Marijos Seserų Rėmėjų Būrelis.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti!

susirinkimas įvyks lapkričio 23, 
penktadienį, 8 v.v., Lietuvių Na
mų posėdžių salėje.

Amerikos ir Kanados tautinių 
šokių mokytojų suvažiavimas 
įvyks Čikagoje lapkričio 23-24 
d.d. Bus išrinkta nauja vadovy
bė, aptartas V tautinių šokių 
šventės repertuaras ir kiti rei
kalai. Visi tautinių šokių moky
tojai kviečiami suvažiavime da
lyvauti. Kurie dar neužsiregist
ravę, prašomi nedelsiant regist
ruotis pas Ireną Šilingienę, 
7222 S. Whipple Ave, Chicago, 
Ill. 60629, USA. Tel. 312-HE4- 
8444. Tautinių Šokių Institutas

Vyčio sporto klubas ir VI. 
Pūtvio šaulių kuopa rengia šo
kių vakarą lapkričio 24, šešta
dienį, Liet. Namuose. Pelnas 
skiriamas sportuojančiam jauni
mui paremti.

Sporto klubo “Aušra” meti
nis parengimas-šokiai su progra
ma įvyks gruodžio 1 d. Prisikė
limo auditorijoj. Tą patį savait
galį numatomas ir vyrų ir jau
nių krepšinio turnyras.

A. a. kun. Petras Totoraitis, 
miręs Newarke, N.J., palaidotas 
lapkričio 5 d. lietuvių kapinėse 
Mississauga, Ont., prie Toronto, 
kur gyvena jo giminės. Laidotu
vių pamaldas Prisikėlimo šven
tovėje laikė vysk. V. Brizgys ir 
šie kunigai: mons. J. Tadaraus- 
kas, Ant. Sabas, St. Kulbis, SJ, 
Aug. Simanavičius, OFM, J. 
Staškus, J. Marčiulionis. Pamal
dose ir kapinėse dalyvavo gana 
gausus tautiečiu būrys. Velionis 
buvo 64 m. amžiaus. Pastaruoju 
metu vikaravo Newarko, N.J., 
lietuvių parapijoj.

lapkričio 10, 
šeštadienį, 
7 vai. vakaro,

urxui inaivi iuj v .......

® Lapkričio 10, šeštadienį, 1®
4 valandą po pietų,

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS PARODŲ SALĖJE —

Lapkričio 9 d., 7 v.v., toje pačioje Salėje 
dail. A. TAMOŠAITIS rodys skaidres ir skaitys 
viešą paskaitą "Kilimų dailė įvairiose tautose".

Visi kviečiami dalyvauti. RENGĖJOS

....<4

Iškilmių diena Anapilyje
Lapkričio 4 d. Anapilio sody

boje įvyko dvigubos iškilmės — 
3 v. p.p. kapinių lankymas su 
pamaldomis, o 5 v. p. p. — Ana
pilio sodybos didžiojo pastato 
atidarymas. Pamaldas laikė vys
kupas V. Brizgys, mons. J. Tada- 
rauskas ir kun. St. Kulbis, SJ. 
Pamokslą pasakė taip pat vysk. 
V. Brizgys. Nors oras buvo vė
sus, tačiau pamaldose dalyvavo 
gausus būrys tautiečių. Giedojo 
sol. V. Verikaitis.

Gana punktualiai prasidėjo 
pirmojo Anapilio sodybos pa

Stalai numeruoti — 
prašome rezervuoti 
vietas iš anksto: 
Lietuvių Namuose 
tel. 533-9030, 
"Paramoj” 532-8723, 
Margio vaistinėje 
535-1944 •

I#

PROGRAMA: 
sveikinimai, 
vakarienė su vynu, 
orkestras 
"Muzika", 
šokiai, bufetas
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Įėjimas — $12.50, 
pensininkams ir 
moksleiviams — $10

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

Bilietai — $4.50, $3.50, 
$2.50. Gaunami prie įėjimo.

Kviečiami visi — 
lietuviai ir nelietuviai!

Rengėjai

9

■
■
s

stato atidarymo iškilmės, kurių 
pranešėju buvo Algis Valiulis'. 
Muz. J. Govėdui sugrojus Ka
nados himną, invokaciją per
skaitė kun. St. Kulbis, SJ.

įvadinę kalbą pasakė Anapi
lio sodybos korporacijos pirm. 
A. Rinkūnas. Jis suglaustai nu
pasakojo šio kultūrinio centro ir 
aplamai viso Anapilio komplek
so užmojį — būti religine ir tau
tine tvirtove, kuri galėtų išlikti 
lietuvių rankose ir ateityje pa
gelbėti Lietuvai. Tam tikslui ir

(Nukelta į 9 psl.)

OS MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios

— N. Pr. Marijos seserų veiklos 
sukaktis Montrealyje — gruodžio 1.

— Šalpai surinkta prie durų 
$56.32.

— Sv. Onos Dr-jos susirinkimas — 
lapkričio 11 d. po 11 vai. pamaldų 
salėje.

— Lietuvoje spalio 2 d. mirė Jono 
Kardelio brolis Petras. Pamaldos už 
jo vėlę — lapkričio 9 d., 8 v.r.

— Įspūdingas buvo Vėlinių vaka
ras. Mišių metu giedojo parapijos 
choras. Seserys Lukoševičiūtės ir Kli- 
čiutė atliko dvi giesmes, o poetas 
Henrikas Nagys giliai išmąstytame 
žodyje išryškino mintį, kad mirtis 
yra galutinis savęs atidavimas ir per

TORONTO,
Vysk. V. Brizgys praėjusį sek

madienį atlaikė pamaldas lietu
vių kapinėse, pasakė pamokslą, 
dalyvavo Anapilio atidarymo iš
kilmėje, o sekančią dieną atna
šavo gedulo Mišias a.a. kun. P. 
Totoraičio laidotuvėse ir aplan
kė Toronto arkivyskupą Ph. Po- 
cock. Su juo ir jo kancleriu ta
rėsi lietuvių sielovados reika
lais.

VLIKo seimas įvyks Toronte 
gruodžio 1-2 dienomis Lietuvių 
Namuose. Techniškais jo reika
lais rūpinasi KLB krašto valdy
ba, talkinama apylinkės valdy
bos. Apie VLIKo veiklą kalbės 
jo pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas, vicepirmininkai K J. Valai
tis ir A. Vakselis. Apie Tautos 
Fondą kalbės jo pirmininkas 
prelatas J. Balkūnas ir Kanados 
atstovybės pirmininkas A. Kuo
las. Lietuvos rusifikaciją gvil
dens “Draugo” redaktorius B. 
Kviklys, žmogaus teises okupuo
toje Lietuvose — dr. K. Karve
lis, Rytprūsių ateities problemą 
— prof. M. Brakas. Apie VLIKą 
Lietuvos pogrindyje (minint jo 
30 metų sukaktį) per vakarienę 
kalbės vicepirmininkas J. Au
dėnas.

Tautybių teatrų festivalyje 
pirmą kartą dalyvauja ir lietu
viai. Hamiltono “Aukuras”, va
dovaujamas režisorės E. Kuda
bienės, anglų kalba vaidins J. 
Marcinkevičiaus eiliuotą dramą 
“Mindaugas”, lapkričio 12, pir
madienį, 8 v. v., St. Lawrence 
Centre, Town Hall, 27 Front 
Street East. Svarbu, kad ypač 
Toronto lietuviai dalyvautų šia
me spektaklyje ir atsivestų savo 
draugus kanadiečius, mėgstan
čius teatrą. Aktorių daugumą 
sudaro čiagimis jaunimas. Rei
kėtų įvertinti jų pastangas.

Laisvojo pasaulio ukrainiečių 
kongresas įvyko lapkričio 1-4 d. 
d. Dalyvavo apie 1200 atstovų iš 
daugelio šalių. Programa buvo 
labai plataus masto. Centrinė 
diena buvo sekmadienis. Kalbas 
pasakė žymūs veikėjai, jų tar
pe ir J. G. Diefenbakeris, kuris 
paminėjo ir Baltijos kraštus. Vi
si reikalavo laisvės Ukrainai. 
Lietuviams atstovavo gen. kon
sulas dr. J. žmuidzinas ir KLB 
pirm. inž. E. Cuplinskas.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

k 3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“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 apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League,

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

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

davimas amžinybei. Pabaigoje cho
ras sugiedojo “Libera”, o visi su
sirinkusieji — “Viešpaties Angelas”.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $240.35.

Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės atsteigimo 55 metų 
sukakties minėjimas rengiamas 
gruodžio mėn. 2 d. Minėjimas 
pradedamas 11 v. pamaldomis 
Aušros Vartų parapijos šven
tovėje ir po pamaldų — tęsia
mas parapijos salėje. Tai progai 
kalbą pasakys dr. P. Lukoševi
čius.'Po 10 ir 11 v. pamaldų, 
prie įėjimo šventovėn, bus ren
kamos aukos Lietuvos karo in
validams. A.

ONTARIO
Religinis koncertas. Spalio 28 

d. latvių katalikai suruošė reli
ginį koncertą, norėdami parem
ti Anapilio bažnyčios statybą. 
Nežiūrint blogo oro, susirinko 
gražus būrys latvių katalikų, 
protestantų ir šiaip kanadiečių. 
Lietuvių buvo vos keli. Visi 
džiaugėsi gražiu solistės Sapa- 
lis-Raikovskis sopranu ir vargo- 
ninkės Anitos Rundans muzika. 
Išlaidos buvo labai mažos. Dėlto 
latviai katalikai galėjo įteikti 
kun. P. Ažubaliui $863.00 čekį. 
Latvių katalikų Toronte gyvena 
tik 300. Tai labai susiklausiusi, 
giliai tikinčiųjų žmonių grupė. 
Jie žiūri į lietuvius labai idea
liai ir labai norėtų, kad jų jau
nimas būtų įtrauktas į lietuvių 
jaunimo meninį bei kultūrinį 
gyvenimą.

“The Toronto Star” lapkričio 
2 d. atspausdino KLB Toronto 
apylinkės pirm. Algio Puterio 
laišką, kuriame atsakoma į anks
čiau paskelbtus priekaištus, lie
čiančius “Park Lithuania”. Esą 
šis pavadinimas buvo oficialiai 
priimtas Toronto miesto savival
dybės be jokių užkulisių. Jei ši 
procedūra esą nepatinka miesto 
tarybos narei E. Eayrs, tepasiū
lo geresnę. Tuo pačiu keliu bu
vę duoti pavadinimai “Sir Casi
mir Gzowski” ir “Budapest” par
kams, t. y. prašant mažoms 
etninėms grupėms bei įverti
nant jų nuopelnus Kanados 
gyvenime.

Papildymas. V. Paliulio padė
koje, atspausdintoje “TŽ” 44 
nr., praleistos kaikurios pavar
dės. Dėlto jos autorius ją pa
pildo: “Nuoširdus ačiū rengė
joms — R. Ramanauskienei, Ur
šulei ir Julijai Paliulytėms. La
bai atsiprašau už minėtų pavar
džių praleidimą. VI. Paliulis.”

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės garbės teismas pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkas — 
Antanas Rinkūnas, sekretorius 
— Balys Sakalas, nariai — E. 
Sudikas, kun. A. Žilinskas ir A. 
Kuolas. Teismo adresas: 53 Bur
rows Ave., Islington, Ont., Ca
nada.

Išvykusių j Vėlinių pamaldas 
p. Tamulaičių namą įsibrovė 
piktadariai ir išsinešė keletą 
vertingų dalykų.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ...........  9.0%
Nekiln. turto _____  9.0%
Čekių kredito________ 9.0%
Investaciones nuo 9.5% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


