
Nr. 48 (1243) 1973 LAPKRIČIO - NOVEMBER 29 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONTARIO, CANADA Tel. 36 8-6813

Pasaulio įvykiai I
PROTESTANTŲ IR KATALIKŲ SUSIKIRTIMUS S. AIRIJOJE GALI UŽ
BAIGTI koalicinės vyriausybės sudarymas, kurion pirmą kartą šio 
krašto istorijoje įsileisti katalikai. Š. Airijoje' yra apie 1.000.000 
protestantų ir 500.000 katalikų. Pastaruosius 20 mėnesių Š. Airiją 
valdė Britanijos ministeris šio krašto reikalams W. Whitelaw su 
britų kariuomenės pagalba. Nuo teroristinių veiksmų žuvusių as
menų skaičius jau yra peržengęs 900. Koalicinę vyriausybę suda
rys vienuolikos ministerių kabinetas, kurių šeši bus protestantų 
unionistų partijos nariai, keturi — katalikų krikščionių demokratų 
ir darbiečių, vienas — su religija ryšių neturinčios sąjungininkų 
partijos narys. Premjero pareigos teks unionistų vadui B. Faulk- 
neriui, kuris jau yra buvęs ministerių pirmininku, o vicepremjeru

Lietuvos ateitis
Daug turime rūpesčių nuo pat emigracijos ar tremties pra

džios. Norime išlikti lietuviais net ir sunkiausiomis sąlygomis. 
Dėlto statome savąsias tvirtoves, lietuviškos kultūros pilis, kurios 
dengtų mus nuo gresiančio nutautėjimo pavojaus. Bet visų mūsų 
rūpesčių centre yra Lietuva, ta pagrindinė mūsų tautos pilis, ku
rios likimas labiausiai mus jaudina. Jos ateitis yra ir mūsų ateitis. 
Ji nerūpi tiktai tiems, kurie savo egoistinį “aš” padarė absoliutine 
vertybe ir įžūliai klausia: “Ką man Lietuva davė?” Ji taip pat 
nerūpi ir tiems, kurie savo išganymo įieško Maskvoje. Visiem 
kitiem išeiviam Lietuva yra šviesioji pilis, patekusi priešų vergi- 
jon ir laukianti laisvės dienų. Tai rūpestis, kuris yra gyvas visų 
dorų lietuvių širdyse. Tiesa, nevisi gali būti politikais, sugeban
čiais veikti tarptautinėje arenoje, tačiau visų dvasinės gijos dau
giau ar mažiau sieja juos su Lietuva. Ir kai tik šis vardas politinės 
įtampos momentais iškyla tarptautinėje spaudoje, visos išeivijos 
dėmesys intensyviai palinksta Lietuvos link. Kiekvienam rūpi pa
tirti, kas tenai dedasi, kokios gimsta viltys ir kokie gresia pavo
jai. Tai rodo, kad kiekvienam doram išeiviui Lietuva yra jo paties 
gyvenimo dalis, savotiška nepamainoma Jeruzalė, telkianti apie 
save pasaulyje išblaškytus tėvynainius.

★ ★ ★
Konkreti mūsų to pagrindinio rūpesčio išeivijoje išraiška yra 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Jis simbolizuoja visų 
mūsų rūpestį Lietuvos ateitimi. Galbūt jis nėra galingas, galbūt 
jo struktūra galėtų būti kitokia, galbūt jis turi ir silpnų pusių, bet 
jis atstovauja tai gyvybinei tautos laisvės idėjai, be kurios tauta 
pilnai egzistuoti ir kurti negali. Dėlto ir pavergtos Lietuvos, ir 
išeivijos tautiečių akyse VLIKas yra telkinys, kuris kalba tiktai 
tautos laisvės kalba. Jis ne tiktai kalba, bet ir ta linkme veikia, 
kiek jo pajėgos ir lėšos leidžia. Galbūt nevienas pasako, esą VLI
Kas daug lėšų surinko ir išleido, bet Lietuvos neišlaisvino. Bet 
tai naivi kalba. VLIKas nėra tokia galybė kaip JAV-ės ar Kinija, 
kad galėtų ką nors išlaisvinti. Jo misija laisvajame pasaulyje —• 
būti politiniu pavergtos tautos šaukliu, besibeldžiančiu į tarptau
tinių forumų, į didžiųjų galybių duris ir nuolat primenančiu pada
rytą tautai skriaudą. Jei tokio balso nebūtų, laisvasis pasaulis 
greitai pamirštų Lietuvos ir kitų pavergtų tautų likimą, leistųsi 
užliūliuojamas sovietinės propagandos, kuri ir dabar tebečiulba 
apie savo tautų “laisvę” naujos formos vergijoje. VLIKas sovie
tinei vergijai yra rakštis, o lietuviams — viltis. Sovietai VLIKą 
nuolat puola, niekina jo veikėjus, nes negali pakęsti institucijos, 
kuri rūpinasi Lietuvos laisve. Dori Lietuvos ir išeivijos tautiečiai 
VLIKą remia, nes jis yra didžiosios idėjos vykdytojas.

Ar VLIKo veikla tėra beprasmis legendinio Sizifo darbas? 
Galbūt nevienas savo širdyje svarsto tokį klausimą. Jau daug 
metų praėjo, o laisvės perspektyvų nematyti. Jeigu tautos laisvė 
būtų jau už kalnų, visi matytų ir jokių abejonių nekeltų. Tuomet 
visi sakytų, kai VLIKo egzistencija pateisinama. Akylesnieji gi 
priešingai tvirtintų: kai laisvė jau čia pat, už ją kovoti nebereikia, 
ji ateis savaime. Taip, už tautos laisvę reikia kovoti labiausiai 
tada, kai jos nematyti, kai perspektyvos niūrios. Tokiame laiko
tarpyje svarbu ištverti, neprarasti ryžto bei kovos dvasios. Šiuo 
metu mes kaip tik ir gyvenam tokį laikotarpį, kai laisvės pro
švaisčių dar nematyti, kai tauta gyvena modernioje, rafinuotoje 
vergijoje. Antra vertus, gerai žinome, kad žmogaus ir tautos kalė
jimas nėra permanentinė būklė. Normalus ir pastovus tautos gy
venimas yra ne vergija, o laisvė. Tik ši pastaroji yra tikroji mūsų 
tautos ateitis. Ji gali būti ilgam paneigta, bet negali būti sunai
kinta. Kaip praeitis rodo, greičiau sunyksta ne vergai, o jų sargai 
ir valdovai. Ateina laikas vergams pakilti, o valdovams ir imperi
joms griūti. Dėlto yra pagrindo manyti, kad ir mūsų tautos atei
tis matytina vilties perspektyvoje. Dabartinė mūsų kova yra ke
lias ateitin. Statydami dabartį, statome ir ateitį. VLIKo seimas, 
įvykstantis pirmą kartą Kanadoje, tai aiškiai pabrėžia ir kviečia 
nepamesti kelio dėl takelio.

KANADOS ĮVYKIAI

KVIEČIA TAUPYTI ENERGIJĄ
Premjeras P. E. Trudeau per 

televiziją tartu žodžiu užtikrino 
kanadiečius, kad Kanadoje ne
bus įvestas naftos bei jos ga
minių normavimas vartotojams 
šią žiemą. Jis betgi prašė kana
diečius savanoriškai sumažinti 
energijos išteklių poreikius. Al
bertos naftotiekis iš Toronto 
priemiesčių 1975 m. bus pratęs
tas iki Moritrealio. Kol neužšals 
šv. Lauryno jūrkelis, Kvebekui 
ir Atlanto provincijom skirta 
nafta bus gabenama tanklaiviais. 
Žiemai atėjus, teks panaudoti 
traukinius ir tanklaivius, plau
kiančius iš Britų Kolumbijos 
per Panamos kanalą į Halifak- 
są. Federacinė vyriausybė atida
rys specialią energijos išteklių 
taupymo įstaigą, kuri teiks pata
rimus provincinėms vyriausy
bėms ir visiems Kanados gyven
tojams. Naftos gaminių kainų 
užšaldymas baigiasi sausio 31 d. 
Bendrovės jau pranašauja, kad 
tada statinė nevalytos naftos bus 
pabranginta $1.50, o galionas 
naftos gaminių pabrangs apie 
5-6 centus. Premjeras P. E. Tru
deau pabrėžė, kad kainų užšal
dymo atšaukimas dar nereikš 
vyriausybės sutikimo su besai
kiu jų kėlimu. Federacinės NDP 
socialistų partijos vadas D. Le
wis viešai grasina premjerui P. 
E. Trudeau sustabdyti paramą 
liberalams parlamente, jeigu vy
riausybė leis naftos bendrovėms 
padidinti užšaldytas kainas. At
rodo, šią problemą premjeras P. 
E. Trudeau su savo ministeriais 
svarstė vasarvietėje prie Otavos 

įvykusiame posėdyje, kurio nu
tarimai nebuvo paskelbti ir ku- 
rin nebuvo įsileisti spaudos at
stovai.

Žiemos mėnesiais kanadiečiai 
mėgsta atostogauti Floridoje. 
Kasmet apie 1.500.000 kanadie
čių aplanko Floridos kurortus. 
Didžioji jų dalis Floridon va
žiuoja nuosavais automobiliais. 
Kanados ambasada Vašingtone 
ir JAV valdžios pareigūnai įspė
ja kanadiečius, kad sekančių 
metų pradžioje gali būti įvestos 
benzino pardavimą normuojan
čios kortelės. Kadangi kanadie
čiam nenumatoma daryti išim
čių, jie negautų pakankamai 
benzino automobiliu grįžti Ka- 
nadon. Atostogautojams pataria
ma Floridon vykti lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais, kad 
jų neužkluptų kortelių įvedi
mas.

Imigracijos departamento pra
nešimu. Sovietų Sąjunga padidi
no Kanadon imigruoti išleidžia
mų savo piliečių skaičių. 1971 
m. Kanada susilaukė 155 tokių 
ateivių, 1972 m. — 315, o šie
met per pirmuosius šešis mėne
sius — 113. Premjeras P. E. 
Trudeau, susitikęs su A. Kosy
ginu Sovietų Sąjungoje ir Kana
doje, įteikė du Kanadon norin
čių atvažiuoti 250 asmenų sąra
šus. Su jų šeimų nariais šis skai
čius pakyla iki 500-600. Iš so
vietinės Ukrainos Kanadon no
rėjo grįžti Nadia Demidenko ir 
Eugene Lenko, Kanadoje gimę 
jos piliečiai, kuriuos tėvai dar

(Nukelta j 6-tą psl.)
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Jaunoji dirigentė Vida Petrašiūnaitė diriguoja Londono, Ontario, “Baltijos” ansamblio chorui Prisikėlimo salėje 
Toronte, kur atliko meninės programos dalį minint 55 tąsias Lietuvos kariuomenės metines Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠI M AS IŠ V. VOKIETIJOS

Komunizmas svarbiau už žmoniškumą
Tai principas, kurio tvirtai 

laikosi ne vien dabartinė Rusi
ja. bet ir jos satelitai. Išimties 
nedaro nei R. Berlynas, nei R. 
Vokietija, nors ir yra senutės 
Europos širdyje.

Kai savo rytų politika dabar
tinė Bonna siekė bendradarbia
vimo su R. Berlynu, kalbėjo 
labai daug apie vokiečių žmogiš
kus ryšius bei kontaktus abiejo
se Vokietijose. Atrodo, šitie sie
kiai nulėmė ir pagrindinės su
tarties sudarymą su R. Berlynu. 
Kad ir R. Berlynas būtų nors 
kiek užsiminęs apie anuos sie
kius, neteko nugirsti. Jam rūpė
jo tokį Bonnos užmojį panaudo
ti pirmoje eilėje gauti pripaži
nimui R. Vokietijos kaip suvere
nios valstybės ir įeiti į JT. Tai 
dalykai, kurių R. Berlynas siekė 
visą laiką ir visais būdais.

* * *
Derybų metu ir po sudarymo 

pagrindinės sutarties R. Berly
nas leido V. Berlyno ir V. Vokie
tijos vokiečiams laisviau susi
siekti, lankyti savo artimuosius 
R. Berlyne ir R. Vokietijoje, pa
sikalbėti telefonais ir pan. Iš R. 
Berlyno ir iš R. Vokietijos vo
kiečiai tegalėjo ir tegali tik labai 
retais atvejais aplankyti savuo
sius V. Berlyne ar V. Vokietijo
je. Net vaikai nėra išleidžiami 
pas savo tėvus, gyvenančius va
karuose. Išimtį tesudarė ir dar 
tebesudaro pensininkai. Be 
to, bėgantieji iš R. Berlyno bei 
iš R. Vokietijos į vakarus ir to
liau buvo ir tebėra gaudomi, 
teisiami, kalinami, šaudomi.

Lankytojai iš V. Berlyno ir 
V. Vokietijos buvo ir tebėra 
daugiausia darbininkai. Lanky
dami savuosius, jie nugabena 
jiems dalykų, kurių tenai arba 
visai nėra, arba nėra prieinami 
dėl brangumo. Be to, į galą leido 
įvažiuoti net automobhiais. To
dėl rytų vokiečiai pamato patys, 
jog V. Vokietijoje ūkinė gerovė 
yra tikrai daug didesnė nei pas 
juos, nors savo propagandoje R. 
Berlynas ir kitaip kalba.

* * *
Tokia realioji vakariečių vo

kiečių propaganda kėlė ir tebe
kelia didelį nerimą R. Berlyno 
bei R. Vokietijos komunistuose. 
Todėl jie pradeda jau varžyti 
lankymus. Pradėjo nuo pinigų. 
Seniau kiekvienas lankytojas R. 
Berlyne turėjo kiekvienai die
nai iškeisti po penkias vakarie
tiškas markes į rytietiškąsias 
lygiomis, nors V. Vokietijoje pa
starosios yra apie keturis kartus 
pigesnės. R. Vokietijos lankyto
jai dabar turi keisti per pusę 
daugiau — po 10 markių dienai 
lankantis R. Berlyne ir po 20 
markių — R. Vokietijoje. Be to, 
seniau vakariečiai pensininkai 
buvo atleidžiami nuo tokių dien
pinigių, dabar ir jie privalo juos 
turėti.

* * *
Kad R. Berlynas nenori nei

giamos propagandos apie save 
ir vakarietiškos įtakos, parodo ir 
Miuncheno futbolininkų nese-

J. KAIRYS

niai įvykusios rungtynės su 
Dresdeno futbolininkais Euro
pos taurei laimėti. Kai dresde- 
niečiai žaidė Miunchene, tai su 
jais atvyko ir kitų dresdeniečių. 
Iš viso buvo ,ą>ykĄrl 000 asme
nų. Dėl miuncheniečių visi jie 
būtų galėję į visas puses laisvai 
judėti, bet varžė su jais atvykę 
politrukai. Pastarieji laikė visus 
izoliacijoje bei saugojo nuo bet- 
kokių ryšių su vietiniais. Jie ne

DR. J. K. VALIŪNAS, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirminin
kas, atidarys VLIKo seimą Toronte gruodžio 1 d. Lietuvių Namuose ir vado
vaus jo darbams. Seimas baigsis gruodžio 2, sekmadienį

galėjo net su čia gyvenančiais 
savaisiais susitikti. Gi kai miun- 
cheniečiai futbolininkai pradė
jo rengtis varžyboms Dresdene ir 
kai su jais pasisiūlė vietos re
porteriai važiuoti, tai pradžioje 
R. Berlynas buvo sutikęs tik sau 
palankius įsileisti. Be to, kaiku- 
riems leistiesiems siūlė tik die
ną prieš rungtynes atvykti arba 
rungtynių dieną, o kitiems — 
tik rungtynių dieną penkias mi
nutes prieš rungtynes, ir tai su 
sąlyga, kad jie pasibaigus rung
tynėms tuojau grįš atgal. Neva 
visiems neužtektų vietų viešbu
čiuose. Kadangi tokiam motyva
vimui V. Vokietijoje niekas ne
tikėjo, tai rytiečiai pradėjo vė
liau aiškintis, jog pervėlai buvo 
paduoti pareiškimai, tačiau į ga
lą nusileido. Tai įvyko dėl Miun
cheno futbolininkų protestų ir 
grasinimų žaisti neutraliame 
krašte.

Rytų Berlynas nedavė leidi- 

mo ir kardinolui Doepfneriui, 
norėjusiam dalyvauti Berlyne 
Šv. Jadvygos katedros 200 metų 
sukakties šventėje. Motyvas — 
agresyvi kardinolo laikysena 
prieš R. Vokietiją. Toks moty
vas kardinolui buvo didelė staig
mena, nes jis nedalyvaująs po
litiniame gyvenime.

* * *
Norėdamas kliudyti vakarie

čių lankymus, paskutiniu metu 
R. Berlynas pradėjo kaltinti 
Bonna ir V. Berlyno senatą lau

žymu nuo praėjusių metų vei
kiančios eismo sutarties ir gra
sinti jos nutraukimu. Pagrindą 
davė kaikurių lankytojų vaka
riečių vokiečių pagalba rytie
čiams pabėgti į V. Berlyną ar į 
V. Vokietiją. Kaltindamas ir 
bausdamas didelėmis bausmė
mis anuos padėjėjus, R. Berly
nas prikiša Bonnai bei V. Ber
lyno senatui nesigriebimą ati
tinkamų priemonių prieš bėg
lius.

Be savųjų, gaudyman į vaka
rus bėgančių vokiečių yra įkin
kyti ir kitų komunistinių kraštų 
pasieniečiai. Praha moka savo 
pasieniečiams už kiekvieną pa
gautą bėglį dar ir po 300 kronų. 
Sakoma, kad pasieniečiai ir be 
apmokėjimo gaudo bėglius sąži
ningai, nes, pradėjus lengvai 
leisti į vakarus, išbėgtų visi vo
kiečiai ir teliktų rusai. Gi savo 
k a im ynais rusų jie neno
ri turėti.

taps katalikiškų partijų vadas 
G. Fitt. Britanija savo kontrolė
je pasiliks tik saugumo, teisin
gumo ir užsienio reikalus. Koa
licinė vyriausybė sutiko įsijung
ti į visos Airijos tarybą, kuri 
pradžioje svarstys tik kovą su 
teroristais abiejose Airijos daly
se, bet ateityje gali tapti suvie
nytos Airijos vyriausybe. Pra
ėjusią vasarą išrinktame S. Airi
jos 78 atstovų parlamente koa
licinė vyriausybė turi reikiamą 
balsų daugumą, tačiau jai ne
bus lengva rasti bendrą kalbą 
su šovinistinio plauko protes
tantais, jų vadais pastorium I. 
Paisley ir W. Craigu. Vos tik 
paskelbus koalicinės vyriausy
bės sudarymą, teroristai Bel
faste apšaudė ministerių paskir
to kataliko A. Currie namą, ku
riame tuo metu tebuvo jo žmo
na su vaikais. Nei jos, nei vaikų 
kulkos nepalietė. Spėjama, kad 
tai buvo katalikų IRA grupės 
teroristų darbas, bet tuos šū
vius galėjo paleisti ir protes
tantų teroristai, nes abi šios 
grupės yra nusistačiusios prieš 
koalicinę vyriausybę.

KEIČIA POLITIKĄ
Arabų kraštu naftos tiekimo 

suvaržymai privertė Japoniją 
pakeisti ligšiolinę politiką Arti
muosiuose Rytuose. Ministerių 
kabinetas paskelbė atsišaukimą, 
reikalaujantį Izraelio pasitrau
kimo į prieškarines 1967 m. sie
nas, ir netgi pridėjo pastabą, 
kad ateityje gali tekti peržiū
rėti Japonijos - Izraelio santy
kius. Japonija kasdien suvarto
ja 6,4 milijono statinių naftos, 
kurios net 40% gaudavo iš ara
bų. Naftos trūkumas sudaro di
delę grėsmę pramonei, o jos 
gaminių eksportu yra grindžia
ma šio krašto gerovė. Panašų 
atsišaukimą prieš porą savaičių 
paskelbė ir devyni Europos 
Bendrosios Rinkos nariai, taip 
pat pareikalavę Izraelio pasi 
traukimo. Jiems buvo atsilygin
ta pranešimu, kad arabų kraštai 
nesumažins naftos tiekimo 5% 
gruodžio mėnesį. Olandija, Bel
gija, V. Vokietija, Danija ir Ita
lija jau uždraudė savo gyven
tojams sekmadieniais važinėti 
automobiliais. JAV valstybės 
sekr. H. Kissingeris įspėjo ara
bus, kad Amerika gali būti pri
versta imtis atkirčio, jeigu jai 
taikomas naftos tiekimo boiko
tas užtruks perilgai. Danijoje 
viešėjęs Saudi Arabijos naftos 
ministeris Z. Jamanis, matyt, tu
rėdamas galvoje šį grasinimą, 
pabrėžė, kad naftos tiekimas 
bus sumažintas net 80%, jeigu 
JAV, Japonija ar Europa imsis 
prieš arabus nukreiptų atitin
kamų veiksmų. Jis netgi žadėjo 
susprogdinti naftos šaltinius, 
jeigu juos bandytų užimti JAV 
kariuomenė. Į Japonijos palan
kų pareiškimą arabų kraštai dar 
nereagavo. Labai galimas daly
kas, Japonijai taikomi naftos 
tiekimo suvaržymai bus ir toliau 
didinami diplomatiniu tikslu, 
siekiant politinės įtampos tarp 
JAV ir Japonijos. Pastaroji, tu
rėdama tamprius ekonominius 
bei politinius ryšius su JAV, da
bar yra priversta kentėti dėl Iz
raelį remiančios JAV politikos. 
Žydų organizacijų delegacija, 
vadovaujama J. Šteino, lankėsi 
Japonijos ambasadoje Vašingto
ne, protestuodama prieš ara
bams palankų Japonijos vyriau
sybės atsišaukimą. Ambasado
riui T. Jasukavai buvo pareikš
ta, kad JAV prekybininkai gali 
pradėti boikotuoti japoniškų ga
minių importą.

SUESO PAKRANTĖSE
Egiptas ir Izraelis užbaigė pa

sikeitimą belaisviais, bet įtam
pa vėl pradeda didėti dėl karo 
paliaubų linijos. Izraelis atsisa
ko atitraukti savo kariuomenę 
į spalio 22 d. pozicijas ir siūlo 
abiejų pusių pasitraukimą nuo 
Sueso kanalo. Egiptiečių I ar
mija, nedalyvavusi karo' veiks

muose, permetama į pietus, kur 
yra atkirsta III egiptiečių armi
ja. Egipto karo vadai skelbia, 
kad jų kariuomenė jau yra ga
vusi pakankamai sovietinių 
ginklų naujam karui, kad Alže- 
rija Egiptan yra atsiuntusi vie
ną šarvuočių diviziją su 250 
tankų, Libija — kanų dalinį su 
50 tankų. Karininkams atrodo, 
jog karo atnaujinimas yra be
veik neišvengiamas. Diplomati
niame fronte Egipto prez. A. 
Sadatas reikalauja pradėti taikos 
derybas jau gruodžio mėnesį, 
nors gruodžio 31 d. bus Izraelio 
parlamento rinkimai ir premje
rė G. Meir turi skaitytis su rin
kėjų nuotaikomis. Izraelio užsie
nio reikalų ministeris A. Eba- 
nas, Vašingtone susitikęs su 
valstybės sekr. H. Kissingeriu, 
pareiškė, kad greitos derybų 
pradžios siekia ir prez. R. Nik- 
sonas.

ŠIRDIES PRIEPUOLIS?
Spaudos pranešimu iš Bue

nos Aires, Argentinos prez. J. 
Peroną, 78 metų senį, buvo iš
tikęs lengvas širdies priepuolis. 
Jo žmona ir viceprezidentė Isa
bela betgi teigia, kad J. Peronas 
buvo susirgęs gripu ir kad vėl 
greit pradės eiti prezidento par
eigas. Prieš tai buvo kalbama, 
kad jis lovoje turės praleisti 
apie 10 savaičių. Šiuos gandus 
paneigė ir pats prez. J. Peronas 
pasikalbėjime su televizijos at
stovu. Argentiniečius jaudina jo 
sveikata, nes ligos ar mirties 
atveju krašto valdymą perimtų 
viceprezidente išrinkta žmona 
Isabela, neturinti jokios patir
ties.

TARDO ŽMONĄ
Dr. A. Sacharovo žmona Jele

na pranešė užsieniečiams žurna
listams Maskvoje, kad ją jau ke
letą kartų tardė KGB pareigū
nai. Jie nori nustatyti jos ryšius 
su dviem suimtais asmenimis, 
kurie kaltinami pogrindinio 
laikraštėlio “Dabartinių įvykių 
Kronika” leidimu. Ji taipgi bu
vo tardoma ir dėl žydų kilmės 
kalinio E. Kuznecovo dienoraš
čio išvežimo užsienin. Pasak Je
lenos Sacharovienės, tardytojai 
jai grasino suėmimu už neatsa- 
kymą į klausimus ir netgi prasi
tarė, kad dėl to gali nukentėti 
jos vaikai. Dr. A. Sacharovui 
atrodo, kad žmonos tardymu 
KGB saugumiečiai jam bando 
daryti naują spaudimą.

SUKILIMAS GRAIKIJOJE
Kariuomenės sukilimas Grai

kijoje nuvertė be kraujo pralie
jimo prezidentu pasiskelbusi ka
rinio režimo atstovą G. Papado
poulos, kuris buvo pažadėjęs 
parlamento rinkimus sekančiais 
metais. Prezidento pareigas per
ėmė graikams mažai girdėtas 
gen. Itn. Ph. Gizikis, karaliaus 
Konstantino bičiulis. Spėjama, 
jog tikrasis krašto valdovas da
bar yra karo policijos viršinin
kas brigados gen. D. loannides, 
vadovavęs sukilimui. Naujasis 
prez. Ph. Gizikis atleido iš par
eigų karinių pajėgų viršininką 
gen* D. Zagorianaką, kariuome
nės vadą gen. Itn. M. Mastran- 
donį, aviacijos vadą vicemar- 
šalą T. Mitsaną ir Atėnų polici
jos viršininką N. Daskalopoulą. 
Naująjį ministerių kabinetą su
darė premjeras A. Abdroutsor 
poulos, JAV mokslus baigęs adf 
vokatas ir ekonomistas. Gene
rolams buvo atiduotos dvi pa
grindinės ministerijos — kraš
to apsaugos ir viešosios tvar
kos. Naujasis režimas atidėjo 
numatytus parlamento rinki
mus, kuriuos, prez. Ph. Gizikio 
teigimu, nuverstasis prez. G. Pa
padopoulos buvo suplanavęs tik 
kaip politinį farsą. Atrodo, su
kilimą skatino Atėnų politech
nikos instituto studentų de
monstracijos, kurioms numal
šinti reikėjo tankų pagalbos ir 
kurios pareikalavo net 13 gy
vybės aukų.
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* Mūsų žmogiškoji būtis gims

ta, gyvuoja, plėtojasi ir užsibai
gia egzistenciniame ir moralini- 
me santykyje su Dievu—pareiš
kė Paulius VI Sv. Petro bazili
koje audiencijos metu. Šios tie
sos suvokime slypi visa gyveni
mo išmintis, tiesos jieškojimo 
filosofija ir mūsų likimo teologi
ja. Mes gimstame Dievo kūri
niais, nuo Jo esame priklausomi 
ir, norime ar nenorime, esame 
Jam atsakingi. Primindamas, 
kad daugeliui šiandieną nuodė
mė nebeturi jokios reikšmės, 
popiežius pabrėžė savo tikėji
mą, kad Dievas jam.taip egzis
tuoja kaip akimi matoma saulė. 
Dėlto jis esąs įsitikinęs, kad 
Šventieji Metai yra nepaprastai 
reikalingi dabar žmogaus tikėji
mui į Dievą sustiprinti. Jis ypa
tingai pasmerkė žurnalų ir fil
mų pornografiją ir kvietė visus 
katalikus, nuodugniai ir siste
mingai peržvelgus savo širdis 
bei sąžines, visu savo gyvenimu 
linkti j Dievą.

* Nckatalikams krikščionims 
teikimas Komunijos katalikų 
šventovėse yra išimtinis. Tai 
dabar pakartotinai pabrėžė Va
tikano krikščionių vienybės sek
retoriatas, primindamas taisyk
les, kurios buvo išleistos 1972 
m. Pačia savo prigimtimi Eu
charistija išreiškianti tikėjimo 
ir bendrijinės vienybės pilnu
mą, tačiau įvairių denominacijų 
krikščionys tos vienybės ir tikė
jimo bendrumo neturi, todėl Eu
charistija negali būti naudoja
ma kaip instrumentas tai bend- 
rijinei vienybei pasiekti. Komu
niją nekatalikai krikščionys pas 
katalikus gali priimti tik atski
rais atvejais, jeigu tiki sakra
mentus pagal Kat. Bendrijos 
mokslą, jaučia rimtą eucharisti
nio maisto reikalą, neturi gali
mybės tą Sakramentą priimti 
savo tikybos šventovėje ir sava
noriškai Eucharistiją katalikų 
šventovėje priima.

* Vatikano ir komunistinės 
Lenkijos santykių užmezgimo 
galimybės šiuo metu yra opti
mistiškos. Vatikane lankėsi Len
kijos užsienio reikalų ministeris 
Stefan Olszowski ir kalbėjo 50 
min. su Paulium VI. Paskui 20 
min. tarėsi su Vatikano valsty
bės sekretoriumi kard. Jean Vil- 
lot ir apie pusantros valandos — 
su viešųjų Vatikano reikalų ta
rybos sekretorium arkiv. Ago
stino Casaroli. Pastarasis bu
vo pakviestas ir apsilankyti Var
šuvoje, kur, spėjama, tarsis dėl 
oficialių santykių užmezgimo, 
panašiai kaip su Jugoslavija, ku
ri yra pasikeitusi atstovais su 
Vatikanu.

* Čekoslovakijoj religijos per
sekiojimas vyksta pilnu tempu. 
Slovakijoj iš 90 klierikų, numa
tytų ateinančiais metais šven
tinti į kunigus, 41 buvo pašauk
tas į karinę tarnybą, nors jie 
pagal įstatymus nešaukiami ka
riuomenėn. 80 jaunuolių buvo 
padavę prašymus šiais metais 
įstoti seminarijon, bet tiktai 20 
buvo leista seminarijon priimti. 
Pasiaiškinta, kad ateityje nebū
sią kunigų pareikalavimo, nors 
jau dabar 70 parapijų Slovakijo-
ie kunigų neturi. Visai eilei tų, 
:urie šiais metais buvo įšven

tinti kunigais, yra uždrausta ei
ti kunigiškas pareigas ir net at
našauti Mišias.

* Laimėjimas Čekoslovakijo
je, kuriuo šiomis dienomis pasi
džiaugė arkiv. Agostino Casaro

li, lankydamasis pas kard. Krol 
Filadelfijoje, tai įšventinimas 
trijų slovakų ir vieno moravie- 
čio vyskupais. Jie, anot arkivys
kupo, yra ištikimi ir pasišventę 
asmenys ir jų darbas bus našus. 
Jis taipgi pareiškė, kad buvo 
padrąsintas komunistinių kraštų 
sostinėse pastebėto jaunimo da
lyvavimo pamaldose. Ypatingai 
gyrė lenkų katalikų laikyseną.

* JAV vyskupų konferencija 
savo metiniame susirinkime tre
čią kartą per paskutiniuosius 
penkerius metus atmetė pasiū
lymą leisti Komuniją teikti ti
kintiesiems į rankas. Kadangi šį 
kartą dar mažiau vyskupų pasi
sakė už tokį pasiūlymą, nei 
anksčiau, tai spėjama, kad atei
tyje šis klausimas nebebus iš vi
so keliamas. Vyskupai taipgi 
nustatė plačius pastoracinius rė
mus pirmosios Komunijos ir At
gailos sakramento priėmimui, 
pagal naujausias Vatikano in
strukcijas. Paskutiniąją suvažia
vimo dieną visi vyskupai pasira
šė bendrą ganytojinį laišką “Štai 
tavo motina’’, kuriame pabrėžia 
mūsų tikėjimo į Mariją, Dievo 
motiną, turtingumą Ir skatina 
pamaldumą į ją.

* Sociologinė religingumo stu
dija, kurią paruošė sociologas 
kun. Andrew Greeley, rodo, kad 
26% JAV gyventojų yra turėję 
vienokių ar kitokių mistinių iš
gyvenimų kuriuo nors metu. 
Protestantai dvigubai dažniau 
nei katalikai yra patyrę tokių 
mistinių ekstazių. Amerikos ai
riai, katalikai ir protestantai, 
yra labiau linkę į misticizmą nei 
betkokia kita etninė grupė JAV.

* Pirmieji Baltimorės arki
vyskupijos negrai kunigai bus 
įšventinti ateinantį pavasarį. 
Tai diak. Maurice Blackwell 27 
m. ir diak. Donald Sterling 25 
m., kurie dabar mokosi ir diako- 
nauja Baltimorės parapijose. 
Jau nuo 1861 m. arkivyskupijo
je darbavosi negrai kunigai, ta
čiau jie visi būdavo vienuoliai, 
kurie vyskupijai nepriklausė. 
Šiuo metu Baltimorėje yra 30, 
000 negrų katalikų.

* Prie Otavos parlamento rū
mų susirinkę tūkstančiai už gy
vybę kovojančių demonstrantų 
padėjo gėles bei vainikus prisi
minimui 40,000 praeitais metais 
nužudytų negimusių kūdikių 
Kanadoje.

* Hipokrato draugų sąjūdis 
organizuojasi Ontario provinci
joje. Jam priklauso jau eilė gy
dytojų ir gailestingųjų seserų, 
besipriešinančių abortams ir ki
tiems nesąžiningumams medici
noje. Senovės gydytojo Hipokra
to vardą jie pasirinko sąmonin
gai, nes jo priesaikoje, kurią da
rydavo iki šiol visi gydytojai, sa
koma: “ ... ir nepadėsiu mote
riai įvykdyti aborto”. Jie nori 
tos priesaikos šventai laikytis.

* Pax Romana, katalikų inte
lektualų ir studentų organizaci
ja, pasmerkė Čilėje kariuomenės 
įvykdytą persversmą kaip smū
gį demokratijai. Raštą pasirašė 
organizacijos pirmininkas Clau
de Picard ir studentų pirminin
kas Juergen Nikilai.

* Kun. Daniel Berrigan, SJ, 
su visa eile kitų asmenų pasira
šė protesto raštą, puolantį So
vietų Sąjungos pastangas nutil
dyti režimui prieštaraujančius 
asmenis. Raštas buvo pasiųstas 
Maskvoje vykstančiam proko
munistiniam pasaulio taikingų
jų jėgų kongresui. Kun. J. Stš.
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Europos saugumo konferencija
Ar ji užantspauduos Baltijos valstybių okupacijų?

Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos antro
ji fazė prasidėjo Ženevoj IX. 18. 
Kaip žinome, prieš tai buvo už
sienių reikalų ministerių pasita
rimas Helsinkyje VII. 3-7. Čia 
ministerial išdėstė savo valdžių 
principinius pareiškimus apie 
pastovios taikos Europoje užtik
rinimą, prekybos santykių išvys
tymą, bendradarbiavimą moks
lo, technikos ir kultūros srity
se.

Dabar Ženevoj vykstantieji 
pasitarimai detaliai gvildena tas 
problemas, ruošia būsimų dek
laracijų bei rezoliucijų tekstus, 
kurie vėl bus svarstomi trecio
joj konferencijos fazėj visų da
lyvaujančių valstybių įgaliotų 
atstovų.

Konferencijoj dalyvauja visos 
Europos valstybės (išskyrus Al
baniją ir Baltijos kraštus), JAV 
ir Kanada. Konferencijos sušau
kimo iniciatyva išėjo iš Sov. S- 
gos. Pastaroji siekia, kad Vaka
rų valstybės patvirtintų ir galu
tinai užantspauduotų dabartinį 
Europos “status quo”, t. y. pri
pažintų visas Sovietų S-gos už
grobtas teritorijas ir galutinį 
Vokietijos padalinimą į dvi vals
tybes.

Kas dabar svarstoma?
Kitas Soviety S-gai svarbus 

dalykas yra pašalinimas suvar
žymų prekyboj su Vakarais, 
“tarpusavio mainų” keliu gavi
mas informacijų apie vakarie
čių išradimus mokslo srityje. 
Čia Sovietų S-gai pirmoj eilėj 
rūpi išradimai technikos srityje, 
kurie yra svarbūs jos pramonei.

Vakarų valstybių vyriausybės 
nuo pat pradžios suprato, kad ši 
Europos konferencija siekia 
vienpusiškos naudos Sov. Sąjun
gai. Todėl tik po ilgų svarstymų 
sutiko jos dalyvauti konferenci
joj su sąlyga, kad Sov. S-ga su
tiks tos konferencijos tematiką 
praplėsti bei įjungti humanitari
nius klausimus. Tuo būdu buvo 
prieita prie kompromiso. Į kon
ferencijos darbotvarkę buvo 
įtraukti šie klausimai:

1. laisvė individualių ir gru
pinių kontaktų tarp visų Euro-

pos valstybių piliečių; 2. infor
macijos laisvė spaudos, radijo ir 
televizijos srityje bei abipusis 
pasikeitimas informacija; 3. abi
pusis keitimasis kultūrinėmis 
vertybėmis; 4. keliavimo laisvė 
asmeniniais, profesiniais ar tu
ristiniais tikslais.

Kadangi konferencijos tema
tika labai plati, reikėjo daug 
konferencijos dalyvių — ne tik 
politikų, bet ir visokių sričių ži
novų. Todėl į 35 valstybių dele
gacijų sudėtį įeina apie 500 dip
lomatų, ekspertų-žinovų ir sek
retorių. Darbas tapo paskirsty
tas tarp trijų didelių komisijų. 
Pirmoji komisija svarsto saugu
mo reikalus, antroji — ekono
minius, trečioji — humanitari
nius ir kultūrinius. Tos komisi
jos padalintos į 11 pakomisijų 
ir 1 darbo grupę. Visuma atro
do kaip didžiulis sunkiai suderi
namas mechanizmas. Kaikurie 
klausimai kertasi ar dvigubina- 
si. Nuo konferencijos pradžios 
jau praėjo kelios savaitės, komi
sijos tebesvarsto procedūros bei 
darbo organizavimo klausimus.

Du projektai
Tik saugumo komisija pradė

jo svarstyti šveicarų pateiktą 
rezoliucijos projektą apie tarp
valstybinių ginčų sprendimą tai
kiu būdu. Pradėtas svarstyti ir 
rumunų projektas. Šveicarų 
projektas yra teisinio pobūdžio^ 
o rumunų — daugiau politinio. 
Pagal rumunų projektą, Euro
pos valstybės turi įsipareigoti 
laikytis sekančių dėsnių: į sve
timos valstybė teritoriją negali
ma siųsti nei ten laikyti kariuo
menės, negalima organizuoti 
manevrų nei kitokių karinių de
monstracijų netoli kaimyninės 
valstybės, jei tam nėra specia
laus abišalio susitarimo; negali
ma taikyti ekonominio spaudi
mo, pvz. blokados arba preky
bos boikoto. Tie dėsniai galiotų 
valstybėms, kurios pasirašys 
saugumo ir bendradarbiavimo 
sutartį.

Sovietai sabotuoja
Trečios komisijos (humanita

riniai reikalai ir kultūriniai mai-

nai) darbas visai nejuda. Kaip 
ir buvo tikėtasi, komunistinės 
delegacijos sabotuoja tos komi
sijos darbą. Jų tikslas — išveng
ti detalinių svarstymų klausimų, 
erzinančių' totalistinės santvar
kos kraštus. Sov. Sąjungai pato
giausia, jei konferencija priim
tų humanitariniais klausimais 
kokią nors bendro pobūdžio de
klaraciją, panašią į “Žmogaus 
teisių” deklaraciją, kurios inter
pretacija būtų labai plati.

Vakariečių delegacijos iki šiol 
laikosi vieningai klausimu, lie
čiančiu asmeninę žmogaus lais
vę santykiuose tarp Vakarų ir 
Rytų Europos valstybių.

Kaip šveicarų delegacijos va
dovas P. Graber pareiškė, kon
ferencija tik tuomet pasieks sa
vo tikslą, jei jos rezultatai bus 
pozityviai pajusti Europos gy
ventojų kasdieniniame gyveni
me. Pasak jo, pirmenybė pri
klauso laisvo žmonių santykiavi
mo bei abipusės informacijos 
klausimui.

Visuomenės domesys
Kaip spaudos atstovai infor

muoja, dar sunku numatyti, kas 
išeis iš ilgų ir nuobodžių konfe
rencijos pasitarimų. Tarp dele
gatų, laikraštininkų, politinių 
veikėjų, kurie tą konferenciją 
seka, vyrauja toli siekiąs skep
ticizmas. Iki šiol tik vienas kon
ferencijos iniciatorių nenumaty
tas pozityvus dalybas pasirodė, 
būtent, visuomenės domesio iš
judinimas, ypač Šveicarijoj. Vi
suomenė domisi ypač politine 
priespauda kraštuose už geleži
nės uždangos. Rusų rašytojų bei 
mokslininkų pareiškimai nuolat 
komentuojami spaudoj ir televi
zijoj. Visuomenė domisi įvy
kiais sovietų įtakos sferos kraš
tuose. Konferencijos atidarymo 
dieną “Tribune de Geneve” iš
spausdino lenkų veikėjų kreipi
mąsi į demokratinių valstybių 
vyriausybes. Jame re'ikalauja- 
ma, kad lenkams būtų užtikrin
ta teisė patiems spręsti savo li
kimą. Ar mūsų veiksniai Žene
voj ką nors panašaus spaudoj 
paskelbė, tuo tarpu neteko pa
tirti. V. S.
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(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Fabrikų rajone
Po priešpiečių nuvedė mus į 

vietinę darbo įstaigą (Arbeits- 
amt). Čia jau mūsų laukė ap- 
klausinėtojai — darbų skirstyto
jai. Dalis atvažiavusiųjų buvo 
apklausinėjami, kita dalis lau
kė. Stovyklos administracija nu
siuntė darbo įstaigai mūsų kar
toteką kiek anksčiau. Jie jau bu
vo su ja susipažinę, todėl ap
klausinėjimai vyko gana leng
vai ir sparčiai.

Kartotekoje buvau įsirašęs 
dvi profesijas. Nutariau dabar 
naudoti tą, kuriai nesitikėjau čia 
rasti darbo. Iš apklausinėjimo 
paaiškėjo, kad tai specialybei 
tiesioginio darbo čia nėra, tačiau 
esanti šalutinė sritis, gal kiek gi
mininga. Išdavė man leidimą įei
ti į fabriko rajoną ir nupasakojo 
kelią kaip ten patekti. Be to, 
paskambino telefonu to sky
riaus vedėjui, pas kurį mane 
siuntė.

Išėjau iš darbo įstaigos patal
pų, vienoj rankoj lagaminas, ki
toj leidimas su lydraščiu. Visur 
naujai meksfaltuoti keliai, rau
donų plytų administracijos pa
statai, fabrikų kaminai, daug ge
ležinkelių bėgių. Traukiniai į 
fabrikus įvažiuoja ir vėl išva
žiuoja. Pakelyje visur, kas pora 
šimtų metrų, SS karinė sargyba 
su uždarais vartais ir būstinėm. 
Aplinkui tolumoj plyni laukai 
— matomumas geras.

Pas inžinierių
Pasiekiau nurodytą vietą. Jau

nas, gal kokių 30—35 metų vy
ras, gražiai apsirengęs ir malo
nios išvaizdos, pasitiko mane. 
Pasisakė esąs mechanikos inži
nierius, šio skyriaus vedėjas. 
Pradėjo mane klausinėti apie 
mano išsilavinimą ir patirtį dar
be. Pasakė man kur gyvensiu, 
kiek gausiu atlyginimo, kas rei
kės atlikti. Paklausiau jį, ar ga
lėsiu išeiti iš darbo, jei susiras
čiau darbą kitur. Karo metu tik 
tuo atveju, jeigu savo vietai pa
siūlyčiau pakaitalą. Paklausiau, 
ar tai esanti reali galimybė? At
sakė, ne. Iš pokalbio supratau, 
kad jis galėtų man padėti, jei 
tik pajėgčiau Įtikinti jį, kad ma
no darbas atliktas kitur būtų 
naudingesnis. Pradėjau jam sa
kyti, kad esu dar jaunas, turiu 
apsčiai teorinio ir praktinio pa
siruošimo, galėčiau savo žinias 
pritaikyti kitur, kur mano patir
tis yra reikalinga. Jis vėl klausi
nėjo mane. Atsinešė iš kito kam
bario įvairių pavyzdžių, pradėjo 
tikrinti mano žinias ir patirtį. 
Klausinėjo gan smulkmeniškai, 
kaip to ar kito pavyzdžio darbai 
atliekami. Atsakinėjau greit ir 
sistemingai. Nurodžiau kokia

vokiečių rep
Vieno tautiečio pergyvenimai 
technika bei metodai taikomi 
vienam ar kitam darbui. “Tau 
reikėtų važiuoti į didmiesčius, 
ten yra toji pramonė. Važiuok į 
Braunšveigą, kitur nemėgink— 
gali nepavykti. Mūsų rajono dar
bo įstaiga priklauso Braunšvei- 
gui”. Paskambino į darbo įstai
gą, kuri mane čia atsiuntė, bet 
nesurado to žmogaus. Išdavė lei
dimą ir liepė eiti atgal, žadėjo 
vėl skambinti. Padėkojau jam ir 
išėjau.

Kupinas vilčių
Buvau gal kiek pavargęs, bet 

laimingas ir kupinas vilčių dėl 
ateities. įvairios mintys skriejo 
galvoje. Viena mintis kankino: 
ar pajėgsiu įtikinti darbo įstai
gą, kad leistų man vykti į Braun
šveigą?

Vėl pro tas pačias sargybas grį
žau į darbo įstaigą. Ten man tas 
pats tarnautojas pasakė esąs jau 
painformuotas, kad esu siunčia
mas atgal. Pasiėmė telefono 
knygą ir pradėjo ją vartyti. Su
jungė jį su Braunšveigo kažko
kia įmone ir klausė, ar nereikia 
jiems tokios tai specialybės žmo
gaus. Mano laimei atsakė taip. 
Buvo penktadienio popietė. Už
rašė man firmos pavadinimą ir 
žmogaus pavardę, pas kurį turė
jau kreiptis. Išrašė man leidimą 
palikti fabriko rajoną ir oficialų 
perkėlimą į Braunšveigo mies
tą. Su tuo liudijimu paskirsty
mo įstaigoje gaunu maisto kor
teles. Pasakė, kad nuo valgyklos 
autobusas į geležinkelio stotį iš
eina pusiau penkių. Dar galėsiu 
valgykloje pavalgyti pietus, o 
po to važiuoti. Nėjau valgyklom 
Bijojau, kad kas nors nepasi
keistų ir negrąžintų manęs sto
vyklom Laukiau autobuso atvi
rame ore. Autobusui atvykus, 
įlipau į jį, nusipirkau bilietą ir 
išvažiavau į stotį.

Jieškau žmonos
Vakar vakare, prieš paliekant 

stovyklą, mums pasakė, kad mū
sų žmonos būsiančios perkeltos 
į Goslaro miestelį “Deutsches 
Haus” namus. Nežinojau nei 
kur tas Goslar, nei kur “Deut
sches Haus”.

Geležinkelio stoties bufete 
laukiau traukinio iki 8 v. v. Už
sisakiau alaus, nusipirkau kele
tą cigarečių. Dėžutėm jau nepar
davinėjo. išgėriau alų, užsisa
kiau kitą. Išsiėmiau juodos duo
nos gabalą ir suvalgiau. Pajutau 
alkoholį gyslose. Bufete atsira
do keletas įsismaginusių vokie
čių karių su merginom, jaučiau
si laimingas ir apsvaigintas alu
mi. Pasirodė man, tartum visi 
čia lietuviškai kalbėtų.

Pirkdamas kasoje bilietą su
žinojau, kad teks du kartus per
sėsti. Traukinyje priešais mane

atriacijoj
atsisėdo vyresnio amžiaus žmo
gus. Paklausiau jį, ai- nežinąs 
kur yra Goslar? Atsakė jis pats 
ten vykstąs. Esąs iš Pareinio, at
važiavęs į Goslarą 10-čiai dienų 
atostogų. Nežinąs kur yra 
“Deutsches Haus”, bet man pa
dėsiąs Goslare.

Atvykome į Goslarą po vidur
nakčio. Mano bendrakeleivis 
stotyje susirado kareivį, kuris 
sutiko mane nuvesti į “Deut
sches Haus”. Ėjome visiškai ne
apšviestom gatvėm. Priėjome 
kažkokį namą, ir kareivis pradė
jo baladoti į langines ir duris. 
Tyla visur, niekas neįsileidžia. 
Staiga iš tamsos išneria trys 
žmogystos — du vyriškiai ir mo
teriškė. Vyriškiai įsilinksminę 
klausia ko mes baladojamės. 
Viešbutis ir valgykla pašalie
čiams uždara. Jame apgyvendin
tos repatriantų žmonos. Aš 
jiem sakau, kad mano žmona tu
rėtų čia būti. “Seit wann sind 
Šie ein Umsiedler geworden?” 
(kada aš repatriantu pasida
riau), klausia jie. Pagaliau juos 
įtikinau — pasakė man net ku
riame kambaryje žmona miega. 
Įveda mane į smuklę ir liepia 
gulti ant medinio suolo. Kitame 
kampe girdžiu įsigėrusį krio
kiant.

Kažkaip nesimiega. Praeitos 
dienos įspūdžiai ir vaizdai slen
ka vaizduotėje. Švinta. Tas įsi
gėręs žmogelis išeina pro kiemo 
duris. Keliasi samdinės smuklės 
tvarkyti. Tiesiog nusigąsta mane 
čia suradusios. Paaiškinu jom 
kaip čia atsiradau. Viena jų nu
eina į viršų ir grįžta su mano 
žmona. Kokia ji laiminga. Trum
pai jai paaiškinu viską. Abu 
esame laimingi, nes vėl esame 
pajėgūs savarankiškai tvarkyti 
savo gyvenimą ir ateitį. (B. d.)

ČESNAKAS-
.< . " a ♦’_____ vi > : 5^.’

geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
jo valantis vaistas — padeda Jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo netva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei |as 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jeu seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųja bei stiprinamųja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
goriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. Šios česnako kapsulės neturi nei 
kvapo, nei skonio.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA 2-7981, 261-0537

Lietuvos kariuomenės kūrėjui-savanoriui

KOSTUI IVAŠKEVIČIUI
į š. m. lapkričio 4 d. Montrealyje mirus, jo žmoną
I MARIJĄ (gim. Grabauskaitę), dukras — RAMUTĘ

RIMŠIENĘ ir IRENĄ VABUOLIENĘ ir visus artimuosius

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

L. k. kūrėjai-savanoriai
Montrealyje

Petrui Totoraičiui
MARCELĘ 

su šeima

LIEGIENĘ -TOTORAITYTĘ, 

nuoširdžiai užjaučiame —

M. Girčienė

!

g

R. J. Vaštokai

s

kunigui Petrui Totoraičiui 
mirus, brolį ALFONSĄ su šeima, seserį MARCELĘ 

LIEGIENĘ bei visus gimines nuoširdžiai užjaučia —

Šlenių šeima

Onai Geležinienei
Lietuvoj mirus, dukrai E. ŠOPIENEI, jos vyrui, šeimai ir bro
liams skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia —

M. A. Tumaičiai K. J. Blekaičiai

G. P. Breichmanai M. A. Garkunai

Brangiai Mamytei

AfA Natalijai Patašienei
Lietuvoje mirus, sūnums — kun. dr. JONUI Amerikoje, 
ANTANUI su šeima Toronte, dukroms — PETREI ir STA
SEI bei jų šeimoms Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą — 

Pranas Kėvalaitis J. J. Šarūnai

|
Brangiai Mamytei

A + A (J ršulei Stočkienei
| Lietuvoje mirus, ANELĘ URBONAVIČIENĘ ir jos šeimą 
| nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

R. V. Bartninkai
J. Karaliūnas

M

S. K. Karaškai

A. A. Vladas Giedrikas
|g mirė staigiai ir netikėtai 1973 m. lapkričio 13 d. nuo šir-
i dies smūgio Šv. Juozapo ligoninėje. Gimęs 1912 m. birže

lio 10 d. Kukų kaime, Žiemelio valse., Šiaulių apskr., stam- 
fe baus ūkininko didelėje šeimoje. Mažas būdamas paliko be 

tėvo, augo prie mamos. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir 
policijoje. Pasitraukęs į Vakarus, gyveno Vokietijoje, Seli- 

į genstodte. Atvykęs į Kanadą, sutartį atliko kasyklose, vė- 
I liau bandė auginti tabaką, po to apsigyveno Toronte, įsi- 
I? jungė į chorą, dirbo "Goodyear Tire Co." apie 20 metų.

Velionis buvo taupus, sąžiningas ir patriotas lietuvis. 
H Turėjo daug pažinčių ne tik lietuvių tarpe, bet ir kanadie- 
| čių. Buvo nevedęs. Paliko gimines Lietuvoje. Testamentas 
t paliktas pas A. Sagevičių.

Tebūnie Tau lengvo svetimo, bet nuoširdaus krašto že
li melė- ą Sagevičius

fe

PADĖKA

B

Nuoširdžiai dėkoju velionies a. a. Vlado Giedriko gimi
nių ir savo vardu visiems lankiusiems velionį laidotuvių na
muose, polydėjusiems j kapus, kunigams, kalbėjusiems Ro
žinį ir atlikusiems laidotuvių apeigas, karsto nešėjams ir 
visiems už gėles bei vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems 
prie a. a. Vlado paskutinės kelionės šioje žemėje.

A. Sagevičius
|

I

CANADIAN ART MEMORIALS LTD
176 LAKESHORE ROAD WEST 
(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE -• oficialus skulptorius -•
Bank of Canada, Bank

Nova Scotia ir
of Montreal, Bank of 
Archives Bldg.
paminklų akmens irAtlieka įvairius kapų 

skulptūros darbus — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atliekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visa menišką darbą pagal 

pageidavimus.

Darbovietės telefonas Namų telefonas 
278-2757 278-4529



Sviesi moteris, gyvenusi viltimi
A. a. Damos Šleževičienės prisiminimas, pusei metų nuo 

jos mirties praėjus
P. STRAVINSKAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
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APAŠTALŲ MIESTE EFEZE
K. ASTRAVĄ8

Apsilankymų progomis teko 
man išsikalbėti su velione. Ji 
daug ką yra pasakojusi man 
apie save pačią, savo šeimos gy
venimą, taip pat ir apie ankstes
nį Lietuvos valstybės viešąjį gy
venimą, net ir kaiką iš jo užkuli
sių, kuriuos ji, būdama žymaus 
mūsų valstybės veikėjo Mykolo 
Sleževičiaus žmona, neblogai pa
žino. Iš tų pasikalbėjimų aš ge
riau pažinau ir velionę, jos as
menybę. Dabar noriu čia paryš
kinti visų pirma kaikuriuos jos 
asmenybės bruožus, ypač tuos, 
kurie tuoj po jos mirties, rašant 
kitiems apie ją mūsų spaudoje, 
mandiųg, nebuvo dar kaip rei
kiant išryškinti, nebuvo parody
ti viešumai.

Religingumas
Iš visų velionės asmenybės 

bruožų galbūt pats ryškiausias 
bus buvęs jos religingumas. Iš 
tikrųjų, jos tikėjimas į Dievą bu
vo labai gilus, išskirtinis, gyvas, 
pasireiškiąs ne tik žodžiais, bet 
ir labai gražiu jos krikščionišku 
gyvenimu, parodančiu, kaip ji 
vykdo Dievo valią žemėje. Gal 
tai čia man minėti ir nereikėtų, 
bet pasakysiu, kad tas Domos 
Šleževičienės taip gilus ir gyvas 
tikėjimas į Dievą man priminė 
mano motinos, paprastos kaimo 
moters, tikėjimą su labai gra
žiu jos krikščioniškuoju gyveni
mu. Dėl to aš savo motiną, 
dabar jau prieš kelerius metus 
(po 10 metų Sibiro tremties) tė
vynėje mirusią, laikau šventąja 
ir į ją meldžiuosi. Iš man sveti
mųjų, be Domos Šleževičienės, 
tokio gilaus tikėjimo ir pavyz
dingo gyvenimo krikščionį ar
čiau pažinau tiktai vieną — tai 
jos, velionės, jaunystės dienų 
draugą prof. Julių Gravrogką, V. 
D. universiteto rektorių, mūsų 
inokslininką-išradėją, biivusj so
cialdemokratą, vėliau krikščionį 
demokratą, katalikų veikėją, 
konvertitą. Su juo aš buvau labai 
artimuose ryšiuose irgi paskuti
niais keleriais jo gyvenimo me
tais, gyvendamas su juo bendro
je lietuvių kolonijoje Klevelan- 
de. Apie jo asmenybę plačiau 
esu parašęs 1969. II. 21 ir 26 d. 
“Darbininke”.

Caritas Christi
Domos Šleževičienės gilus ti

kėjimas į Dievą buvo, kaip mi
nėjau, susijęs su jos krikščioniš
kojo gyvenimo praktika, ypač gi 
su jos meile žmogui, su krikš
čioniškąja labdarybe, su Caritas 
Christi. Spaudoj buvo jau anks
čiau parodyta, kokiu uolumu ji, 
net jau ir nesveika, invalidė bū
dama, rinko (susirašinėjimu) au
kas šelpti neturtingiems lietu
viams, gyvenantiems Lenkijoje 
(Suvalkų trikampyje); kaip gra
žiai ji vadovavo Vasario 16 ir 
saleziečių gimnazijoms remti 
būreliams, per eilę metų surink
dama didokas sumas pinigų. Gal 
tik nebuvo spaudoje atkreiptas 
reikiamas dėmesys į tai, kad ve
lionė rūpinosi ne tik žmonių 
medžiagine gerove, bet ir dvasi
ne, tenkindama žmogaus sielos 
alkį ar paturtindama dvasiškai 
skurstančiuosius. Ji stengėsi su
eiti į ryšį su, jos žodžiais tariant, 
atšalusio tikėjimo krikščionimis 
ir grąžinti juos Motinai Bažny
čiai. Ji sielojosi dėl kaikurių jos 
nepasisekimų šioje veiklos sri
tyje, troško ir darė, ką galėjo, 
kad visi lietuviai būtų gilaus ir 
gyvo tikėjimo; kad visi gyventų 
krikčioniškuoju gyvenimo, kad 
laikytųsi krikščioniškojo doros 
mokslo ir krikščioniškųjų tradi
cijų, mūsų paveldėtų iš savo tė
vų ir tėvų tėvų. Ji sielojosi net 
ir dėl daugelio mūsų kunigų, 
matydama jų gyvenime klaidų 
ir papiktinimo kitų krikščionių, 
kuriems kunigai turėtų būti 
krikščioniškojo gyvenimo pavyz
džiu.

Maldos kultūra
Domą Šleževičienė labai verti

no maldą. Ji pati daug meldėsi, 
taip pat ragino tą daryti ir kitus. 
Vadovavo maldos būreliams, 
stengdamasi įtraukti į juos vis 
naujų narių. Ir mane ji kalbi
no įsirašyti į jos vadovaujamą 
maldos būrelį. Kai aš, laikyda
mas individualią maldą (be jo
kių išankstinių įsipareigojimų 
Dievui) man priimtinesnę, ma
no būdui atitinkamesnę, į jos 
maldos būrelį neįsirašiau, ji at
rodė manimi nusivylusi. Dėl tuo 
jai padaryto nemalonumo aš ją 
gražiai atsiprašiau.

Kuklumas
Velionė buvo baigusi augš- 

tąjį mokslą (ji buvo dantų gydy
toja), buvo gerai apsiskaičiusi, 
išlavinto proto, didelės inteli
gencijos. Kartu betgi ji buvo ir 
labai kukli, nenorinti išsiskirti 
netgi nei savo grožiu iš kitų sa
vo bendraamžių moterų —' po
nių, nei imponuoti savo ko
kiu nors puošniu drabužiu ar 
pan. Todėl ji neturėjo įpročio 
perdaug gražinti savo veidą, taip 
sakant, nesidomėjo kosmetika', 

lygiai kaip ir puošniais drabu- 
bužiais. Jos drabužis buvo visuo
met tvarkingas, skoningai pa
rinktas, bet nebrangus, kuklus.

Kalbėdama apie save ar savo 
veiklą praeities metuose ir die
nose, nesigirdavo, nesiaugštin- 
davo, tik pasidžiaugdavo tuo, kas 
jai kada pasisekė kam gero pa
daryti. Ji ypač mėgdavo kalbėti 
ir ažiaugtis savo veikla Lietuvo
je, rūpinantis našlaičiais. Jai, 
Kaip žymaus mūsų valstybės vy
ro (buv. net Lietuvos ministerio 
pirmininko) Mykolo Sleževičiaus 
žmonai ir didelės inteligencijos 
poniai, yra tekę dalyvauti iškil
minguose užsienio diplomatų 
priėmimuose. Ten ji gražiai at
stovaudavo lietuvę moterį, bet 
apie tai ji nelabai noriai kalbė
davo. Tai buvo, jos nuomone, 
nekuklu, lyg ir pasigyrimas.

Dėl to savo kuklumo ji irgi 
nesutiko leisti pasikalbėjimų su 
ja įrašyti į magnetofono juoste
lę. “Ką čia dabar aš būsiu rekor- 
duojama, lyg kokia didelė asme
nybė” — atsakė ji man.

Visuomeniškumas
Nepriklausomoje Lietuvoje 

velionė dalyvaudavo viešajame 
gyvenime, visuomeninėje veik
loje, bet tremtyje, rūpindamasi 
savo dukters ir žento šeima, 
ypač jų dukrelių auklėjimu, ne
daug teturėjo atliekamo laiko, o 
vėliau, kai susirgo, pasidarė in
validė, negalėjo net laisvai ju
dėti, tai tik su vargu galėdavo 
viešumoje (susirinkime, paskai
toje ar parengime) pasirodyti. 
Net ir pas draugus, drauges ar 
pažįstamus jai buvo sunku apsi
lankyti. Ir mano šeimoje ji yra 
buvusi tiktai vieną kartą. Šiaip 
ji laikėsi daugiausia savo na
muose, bet vienatve nesiskųsda
vo, ypač kad vis buvo užsiėmusi 
savo labdaros ir kitais savo dar
bais, teikiančiais jai daug mora
linio pasitenkinimo. Jos visuo
meniškumas namie pasireikšda
vo pasikalbėjimuose su atsilan
kiusiais pas ją svečiais. Ji mėg
davo kalbėti, diskutuoti visais 
mūsų viešojo gyvenimo klausi
mais," netgi ir politiniais. Tuos 
klausimus ji nagrinėdavo bei 
spręsdavo savo pajėgiu ir blai
viu, šviesiu protu, vis pasirem
dama principais ir laikydamasi 
logikos. Su ja buvo įdomu pa
diskutuoti ir neprikl. Lietuvos 
praeities gyvenimo įvykius, pvz. 
kad ir gruodžio 17 perversmą, 
kurį ji vertino labai neigiamai. 
Gal dėlto, kad jis labai skaudžiai 
palietė josios vyrą Mykolą Sle
ževičių, kurį ji labai idealizavo.

Socialumas
Velionė mėgo žmones ir bend

ravimą su jais. Su daug kuo su
sirašinėdavo. Pastaruoju metu, 
sirgdama, svečių pas save ji ne
daug beturėjo," gal dėl to, kad 
žmonės nenorėdavo jos savo daž
nais vizitais varginti. Bet vistiek 
ją aplankydavo dažniau ar re
čiau jos ištikimos draugės — J. 
Grigaliūnienė (jos gera draugė 
dar iš Lietuvos), L. Kairienė, E. 
Kolbienė (ją labai rūpestingai 
globojusi ir sergančią ligoninė
je), E. Daugirdienė, gal dar ir 
kitos, kurių nežinau. Nebuvo nu
trūkę ryšiai nė su mirusios 
dukters Marijos dukterimis, su 
anūkėmis, nors jos gyveno jau 
atskirai už Čikagos ribų, taip 
pat ir su žentu prof. Mečislavu 
Mackevičium. Globojo ją ir kol. 
Liudas Šmulkštys su savo žmo
na dr. Laimute šmulkštiene. 
Taipgi ją labai rūpestingai gydė 
ir prižiūrėjo jos nuolatinė gy
dytoja dr. A. šabanienė. Dažnai 
aplankydavo ir teikdavo jai dva
sinį patarnavimą jos nuodėm- 
klausis kun. Kireilis. Nuolatinį 
ryšį palaikė ji irgi su labai gar
bingu, mokytu mūsų teologu 
bei kitų mokslų žinovu savo pus
broliu prel. L. Gižinsku (iš Det
roito), kurį ji labai gerbė ir juo 
didžiavosi. Jis irgi ją aplankyda
vo. Būdama sociali, ji mėgo ir 
svečius pas save.

Dar būtų kas ir daugiau pa
rašyt' apie velionės Domos Šle
ževičienės asmenybės bruožus 
— jos šeimos židinio meilę, dva
sinę paramą savo vyrui ir pan., 
bet, sakau, gal to, kas čia para
šyta apie jos asmenybę, užteks 
“TŽ” savaitraščiui.

Toronto “Varpo” chorui diriguoja naujasis dirigentas Jonas Govėdas Lietu
vos kariuomenės minėjime Nuotr. St. Dabkaus

Latvijos nepriklausomybės 55-tųjų metinių proga Toronto latviai surengė priėmimą kitų tautybių svečiams Lat
vių Namuose. Iš kairės: KLB pirm. E. Čuplinskas, estų atstovas U. Petersoo, ukrainiečių atstovas dr. P. Klibo- 
vič, gen. kons. dr. J. žmuidzinas, Latvių Federacijos pirm. T. Kronbergs Nuotr. J. Kreilio

Bendruomenė sekančiam dešimtmety
Atpasakojimas šia tema surengto simpoziumo Londone, Ont., KLB kr. tarybos suvažiavime

DANILIŪNASNiekas neabejojo, kad simpo
ziumas Londone bus stiprus. 
Tam vilčių davė ir pati dalyvių 
sudėtis. Pirmininku buvo pa
kviestas dr. P. Lukoševičius iš 
Montrealio. Svarstybų grupę su
darė: vyresniosios kartos atsto
vas A. Rinkūnas iš Toronto, buv. 
PLB švietimo tarybos pirminin
kas, žinomas pedagogas, vado
vėlių autorius ir visuomenės vei
kėjas; viduriniosios kartos at
stovė mokytoja Gr. Petrauskie
nė iš Londono, neseniai gavusi 
magistro laipsnį; G. Breichma- 
nas iš Hamiltono (jam svarbiais 
reikalais išvykus, jo mintis skai
tė teisininkas A. Puteris, Toron
to apyl. pirmininkas); stud. K. 
šeštokas iš Hamiltono. Daugelio 
nuomone, pastarasis buvo pati 
didžiausia staigmena šiame sim
poziume: labai stiprus logiškais 
atsakymais ir to amžiaus žmo
gui neįprastai pozityviu galvo
jimu. Nevienas išsireiškė,- kad 
iš jo gali išaugti lietuviškai veik
lai stambi pajėga. Simpoziumui 
sekretoriavo archit. A. Banelis.

Pirmiausia buvo nagrinėjama, 
kas gero ir blogo bendruome
nėje šiuo metu ir ko daugiausia 
pasigendama.

Dauguma svarstybų dalyvių 
pasisakė, kad KL Bendruome
nės atstovavimas Kanados val
džios įstaigose ir visuomenėje 
yra nepakankamas, jos autori
tetas tarp lietuviškųjų organiza
cijų silpnas, nors ji turėtų jų 
darbą koordinuoti.

Breichmanas (Puterio lūpo
mis): Bendruomenei trūksta ne 
tik autoriteto organizacijų tar
pe, bet ir solidarumo, konkrečių 
planų ateičiai ir lėšų telkimo 
skyriaus.

Petrauskienė: Trūksta mažų
jų apylinkių supratimo iš didžių
jų centrų pusės. Jie nejaučia 
pareigos pagyvinti mažųjų apy
linkių veiklą. Spauda didžių
jų apylinkių ir menkniekius 
spausdina, o mažųjų apylinkių ir 
svarbesnių įvykių aprašymus iš
taiso, sutrumpina ir t.t.

Rinkūnas: Trūksta veiklos 
konkretizavimo pagal iš išeivi
jos uždavinių išplaukiantį mas
tą. Lituanistinė mokykla nepil
nai atlieka savo uždavinį. Bend
ruomenė nesugeba darban 
įtraukti didesnį žmonių skaičių. 
Labiausiai pasigendama: 1. vi
duriniosios kartos žmonių 30-45 
m. amžiaus ribose; 2. aktyves
nio kultūrinio gyvenimo, kaip 
pvz. universiteto reikšmingos su
kakties paminėjimo stambiu 
renginiu, supažindinimo su kny
gomis ir t.t.; 3. lietuvių finansi
ninkų, kurie visą reikalą pasta
tytų ant realių pagrindų ir ne
pasitenkintų vien solidarumo 
įnašo išrinkimu.

Ar Bendruomenė sugeba per
duoti tautinį palikimą?

šeštokas: Pirmiausia Bend
ruomenė turėtų pasakyti, kas 
tautinis palikimas yra ir ko 
konkrečiai iš jaunimo norima. 
Lietuvybės išlaikymas yra per- 
bendra sąvoka ir jaunimui ne
suprantama. Perduoti tokį pali
kimą kaip tėvų šiose sąlygose 
nėra įmanoma. Tad tenka pasi
rinkti kas svarbiausia, ir jauni
mui tai turi būti išaiškinta jiems 
suprantama kalba.

Kitų nuomonės:
Bersėnas: Tėvai kalti, jei vai

kai nemoka lietuviškai, o ne lie
tuviškoji mokykla.

Mikšys: Šeima, o ypač jos šir
dis — motina, turi pasirūpinti 
vaikų lietuviškumu.

Tamošauskas: Vaikų lietuviš
kumu turėtų rūpintis ne tik tė
vai, bet ir apylinkės valdybos, 
paragindamos tėvus vaikus leis
ti į lietuvišką mokyklą ir, kur 
įmanoma, tam sudarydamos są
lygas.

Sakalas: Pirmoje eilėje reikia 
įtikinti jaunus tėvus, kad nie
kas kitas jų vaikų lietuviškai ne
išmokys, tik jie patys.

Tamošauskas: Mūsų nelaimė 
yra ta, kad nesugebame išeiti iš 
rutinos.

Chainauskas: Jei norime iš
laikyti lietuvybę, turime išeiti į 
Kanados gyvenimą, nebūti užsi
darę. Jaunimas ir senimas tu
rime eiti visi kartu ir veržtis į 
mokslą, nes su mokytais visi 
daugiau skaitosi.

Danys: Vidurinioji karta nu
tolo todėl, kad laiku nebuvo su
sirūpinta. Ir studentai, ir moks
lą baigusieji tuoj nebuvo įtrauk
ti į vadovaujamąjį darbą Bend
ruomenėje.

Priščepionka: Seneliai gali 
geriausiai išmokyti vaikus lie
tuviškai. Juos būtinai reikia 
įtraukti į tą darbą. Vidurinioji 
karta neįsijungia į veiklą to
dėl, kad nepakenčia peštynių: 
politinių, ideologinių, ambicinių, 
asmeninių ir pan. Tokie daly
kai juos visada atbaido nuo bet- 
kokio darbo ir įsijungimo į 
Bendruomenę.

Bendruomenė po 10 metų... 
jei dabar nebus padaryta reikia
mų reformų.

Petrauskienė: Jaunimas ne
kalbės lietuviškai ir pamirš mū
sų kultūrines vertybes. Mišrios 
šeimos pastatys mus į keblią pa
dėtį, bet ir lietuviškosios reika
lo neišgelbės, jei jos nebus už 
tenkamai stiprios, jeigu jų skai
čius bus mažas. Viskas daugiau 
ar mažiau paskęs kanadiškoje 
jūroje: mažosios apylinkės iš
nyks, lietuviškosios parapijos 
užsidarys, didžiosios apylinkės 
sumažės. Visi daugiau versis 
pramoginiais renginiais. Viduri
nioji karta ir dabartinis jauni
mas turės atlikti vyresniosios 
kartos darbą, bet veiks tik tokie 
asmenys, kurie bus labai įsiti
kinę lietuvybės išlaikymo reika
lingumu. Maža kiekybė, gera 
kokybė. Norint to liūdno likimo 

KALĖDINĖS DOVANOS

Tik per Angliją — greičiau, pigiau, geriau!
Siūlome lobai augštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus 

naudingas kiekvienai šeimai* Lietuvoje.

KALĖDINIS 1973

3Yi 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__________ j$140.00
Maisto siuntinius sudarome pagal pareikalavimą. Tam, kas pageidauja 
pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
3'Z: 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.
BALTIC STORES Ltd. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2, England. Tel. 01739 8734
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais i Lietuvą bei kitas šalis.

išvengti, reikia rimtai žiūrėti į 
problemą ir atitinkamai veikti 
jau dabar!

Breichmanas (Puteris): Bus 
daug mišrių šeimų. Dauguma 
renginių bus tik pramoginiai.

Rinkūnas: Po 10 metų viskas 
tebebus panašiai kaip ir dabar. 
Liūdnoji dalis prasidės tik po 
15 ar net 20 metų. Į klausimą, 
ar ryšiai su Lietuva daugiau pa
laikys jaunimą Bendruomenėje 
ir ar toks bendradarbiavimas 
yra leistinas, aš šitaip atsaky
čiau: privatus važinėjimas yra 
tvarkoje, bet organizuotos išvy
kos į pionierių vasaros stovyk
las ar kitomis progomis — ne
priimtinos.

Kitų pasisakymai:
Kudukis: Ar smerktinas rašy

mas komunistiniam laikraščiui 
“Gimtasis Kraštas”?

J. Aušrotas: Ar yra statute 
koks paragrafas, draudžiąs tai 
daryti?

Lukoševičius: Sunku į tą klau
simą šią minutę atsakyti, bet 
bent aš tokio nežinau.

Rinkūnas: Bendradarbiavimas 
su okupantu yra tautinė gėda. 
Neaiškumui kilus, suinteresuo
tieji gali kreiptis į garbės teis
mą, bet geriau asmeniškai pasi
kalbėjus tai išsiaiškinti. Reika
las visiems būtų aiškesnis, jei 
laikraščiai vėl persispausdintų 
Klevelando nutarimus dėl bend
radarbiavimo.

Simpoziumo pirmininkas pa
prašė išryškinti Kanados kraš
to valdybos nusistatymą.

Čuplinskas: “Gimtojo Krašto” 
tikslas yra mums aiškus ir ne
palankus. Todėl kas jam raši
nėja, tas kenkia lietuviškam rei
kalui.

L. Eimantas: Neverta kalbėti 
apie tai, kas bus po 10 metų.

Pirmininkas ir svarstybų gru
pės nariai: Ne tik reikia, bet 
yra ir būtina planuoti iš anks
to — spręsti problemą dabar, 
kol dar nevėlu. (Bus daugiau)

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

ALFONSAS SODONIS
Telefonas LE6-2805

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

Toronto. Tel. 531-8422

Pasibaigus didelei perkūnijai 
ir džypo ratam taškant vandens 
balas, artėju Salęuk miesto link. 
Į Istambulą liko tik 4 — 5 die
nos. Žinoma, aš sustosiu pakelė
je aplankyti sunaikintos Trojos, 
persikelsiu per Hellespontą 
(Dardanelus ir, aplankęs Gali- 
polio kovos laukus, trauksiu į 
Istambulą.

Sumažinęs greitį, kryžkelėje 
perskaitau turkiškus įrašus. Sel- 
ęuk esąs tik už vieno kilometro. 
Pakėlęs galvą į tą pusę, pama
tau romėnų vandentiekio lieka
nas. Efezas yra po kairei už dvie
jų kilometrų, o už jo, pasukus į 
kalnus, Manamana (Marijos na
mas) už 6 kilometrų. Tas vietas 
aš žinojau iš kelionės studijų, 
tad pasuku Efezo link. Tuoj 
pat pravažiuoju Septynių mie
gančių brolių uolą ir už kelių 
minučių pamatau įėjimo vartus 
į Efezo miestą. Jis dabar miega 
amžinu miegu apneštas žemė
mis. Sustoju ties įėjimo vartais. 
Mane apipuola būrys visokių 
pardavėjų, siūlydami suvenyrus 
ir ką tik čia iš žemės iškastas 
graikų, romėnų, persų ir kito
kias monetas, žinoma, priešis
torinių ir Kristaus laikų. Nete
kęs kantrybės iš visų plaučių su
šukau arabiškai “Yellah”. Tai 
reiškia, “eik šalin su Alachu” 
(lietuviškai—velniop). Išlipęs iš 
autovežimio, iš kito pardavėjo 
nusipirkau dvi bonkas šalto 
alaus ir, beduinišku peiliu 
pjaustydamas turkišką dešrą bei 
duoną, pradėjau užkandį.

Pas tuos pardavėjus galima 
visko pirkti: senų monetų, Kry
žiaus karų ginklų, džiovintos 
duonos iš Nojaus laivo ... Tos 
visos retos senienos yra gamina
mos Beiruto senienų fabrikuo
se. * * *

Pažvelgiau žemyn į Efezą. Vė
laus popiečio saulės apšviesta 
vietovė buvo pilna turistų. Man 
buvo sunku suprasti, kad aš čia 
esu didžiųjų apaštalų šv. Jono, 
šv. Pauliaus ir Kristaus Motinos 
Marijos lankytose vietose.

Efezas yra kultūrų kryžkelė. 
Jis palaidotas po žeme. Archeo
logams nuėmus storus sluogs- 
nius jį dengiančių dulkių ir iš 
kalnų vandens atnešto aluvinio 
purvo klodus, dabar galima pa
matyti jo tikrąjį vaizdą. Dabar 
yra atkastas pats centras, maž
daug viena aštuntoji viso mies
to, kadaise turėjusio apie tris 
ketvirčius milijono žmonių.

Efezas pasiekė savo žydėjimą 
prieš 2000 metų. Vykstant geo
loginės struktūros keitimuisi, 
prieš pat miestą buvęs uostas ir 
į vakarus jūron įtekančios upės 
vaga staiga pradėjo kilti. Gražį 
upės delta virto pelke, kurioje 
įsiveisė malariją nešantys uo
dai. Pabūgę malarijos, Efezo gy
ventojai pradėjo bėgti iš mies
to. Po 300 metų jis jau buvo tuš
čias —tapo šmėklų miestu. Taip 
žlugo uodų užpultas žymiausias 
Mažosios Azijos kultūros ir reli
gijų centras. ♦ * ♦

Mažoji Azija — dabartinės 
Turkijos teritorija turi labai 
margą istoriją. Tai vienas įdo
miausių kraštų, kur galima ma
tyti graikų bei romėnų kultūrų 
ir krikščionybės liekanas. Tur
kai atėjo čia tik 14 šimtmetyje. 
Senovėje šis kraštas buvo apgy
ventas graikų. Tie, kurie pažįs
tate graikų literatūrą ir esate 
skaitę Homero raštus, prisimin
site, kokie karai čia vyko. Tuo 
metu ne tik mirtingieji pešėsi, 
bet ir jų dievai buvo įsivėlę į 
mirtines intrigas bei kivirčus.

Prieš 2500 metų persų kara
lius Kyras įsteigė Persijos im
periją ir nukariavo Mažąją Azi
ją. Iš čia jis veržėsi gilyn i Euro
pą. Persų teriojami ir tarp savęs 
nevieningi graikai susivienijo ir, 
vadovaujami 22 metų amžiaus 
Aleksandro Didžiojo, persikėlė 
per Hellespontą (Dardanelius). Iš 
čia žygiavo į Aziją sunaikinti 
Persapolio bei padaryti galo 
Persų imperijai, kurią tuo metu 
valdė Darius. Persapolis tuo lai
ku buvo žinomas kaip pasaulio 
kultūros centras.

* * *
Nusikračiusi persų jungo ir 

duoklių, Mažoji Azija sužydėjo 
naujos kultūros žiedais valdoma 
graikų. Per Efezą ėjo tuo laiku 
ne tik sausumos, bet ir jūros ke
lias. Prekės, atvežtos arabų iš 
tolimųjų rytų ir perneštos kup
ranugarių karavanais per dyku
mas į Siriją ar Egiptą, buvo ga
benamos čia. Nuo prekybos 
miestas plėtėsi, darėsi turtin
gesnis, ištaigingesnis. Prieš 
Kristaus gimimą vienas graikų 
karafius, išėjės iš proto, padova
nojo visą Mažąja Aziją Romos 
imperijai. Tai didžiausia dova
na, žinoma pasaulio istorijoje. 
Po šio įvykio Mažoji Azija dar 
labiau suklestėjo, nes suartėjo 
graiku ir romėnu kultūros, ku
rios harmoningai sugyveno ir 
viena kitą papildė. Graikų ir lo
tynų kalbos buvo lygiai vartoja
mos. Romėnai statė ne tik pui
kius pastatus, bet ir graikų sti

liaus teatrus, kuriuose vyko 
graikiški vaidinimai. Į miestus 
vedė iš kalnų upių vandentie
kius, nes jie mėgo švarą ir pir
tis. Be to, jie pradėjo statyti di
džiulius amfiteatrus, kuriuose 
vyko arklių lenktynės ir gladia
torių kovos.

Graikų ir romėnų religijos 
taip pat suartėjo. Graikuose vy
ravęs deivės Artemis kultas ro
mėnus irgi sužavėjo. Deivė Ar
temis davė graikams visa, ko 
jiems reikėjo — turtus ir per
gales. Graiku pastatyta jai mar
muro šventykla tuo metu buvo 
laikoma vienu iš septynių pasau
lio nuostabiausių dalykų, lygi 
“kabantiems sodams Babylono 
mieste”. Atėję romėnai ją atpa
žino kaip savo deivę Dianą, tu
rinčią tokias pat galias. Vėsiais 
vakarais graikų ir romėnų tūks
tantinės minios, susirinkusios 
teatre, šaukdavo Artemis ir Dia
nos vardus, aidas atsimušdavo į 
kalnu šlaitus.♦ ♦ ♦

Efezas buvo geroje geografi
nėje padėtyje — prie Salonikų 
ir kitų Viduržemio jūros miestų. 
Tad iš Egipto ar Sirijos atplau
kę laivai pirma sustodavo čia. 
Gyventojai, moką miestui mo
kesčius, reikalavo daugiau pra
bangos. Kad, keliant miesto pra
bangą, nepakiltų ir mokesčiai, 
miesto tėvai išrado naują būdą 
pajamoms: pačiame miesto cent
re už teatro ir šalia Artemis 
šventyklos pastatė prabangiau
sius linksmybės namus. Tai bu
vo gera vieta jūros prekybinin
kams ir jūrininkams už parduo
tas prekes išleisti gautus pini
gus. Kad tuos namus lengviau 
rastų, ant miesto marmurinių 
šaligatvių iškirto reklamas ir ro
dykles. Taip Efezo mieste gimė 
pirmoji pasaulio reklama.

Efeziečiams linksminti gladia
toriai buvo daugiausia karo be
laisviai, vergai ar iš Nubijos ar 
Turkestano atkeliavę stipruo
liai, susižavėję geru atlyginimu 
už pergales. Apie pralaimėjimą 
dauguma negalvojo. Vėliau gla
diatorių kovoms tapus komer
cinėm, "prie pat arenos įsisteigė 
jų mokykla. Treniruoti gladiato
riai duodavo publikai daugiau 
pasitenkinimo, pavartodami 
įvairius kovos būdus ir ginklus.

♦ ♦ ♦
Pabaigęs valgyti, pasukau vin

giuotu kalnų keliu į Mariamaną 
aplankyti Marijos namo, kur ji 
gyveno prieš mirtį, kaip sako 
padavimas. Rytinėje Efezo mies
to kalvoje, už kalno viršūnės, ra
dau gražią gyvenvietę, apaugu
sią medžiais, daugiausia tujomis 
ir kiparisais. Pravažiavęs vartus 
ir nusipirkęs įėjimo bilietą prie 
įėjimą saugančio Turkijos žan
darmerijos kareivio, įvažiavau į 
vidų. Palikęs autovežimį mažo
je aikštelėje, pasukau į tą gy
venvietę. Medžių paunksmėje 
rožėm apaugęs stovėjo rytietiš
ko stiliaus mūrinis namelis. Įė
jau į vidų. Buvo tamsoka. Vidu
je degė žvakės, prieš mažą sie
noje esantį altorių klūpą du vie
nuoliai kalbėjo lotyniškai Roži
nį. Aš prisidėjau prie jų. Tai bu
vo vakarinės maldos Marijos na
me. Po pamaldų susipažinau su 
vienuoliais. Jie buvo prancūzai, 
atsiųsti čia iš Romos, ten studi
javę ir pažįstą nemažai lietu
vių, gerai žinantys Lietuvos is
toriją bei lietuvių likimą. Jie 
man papasakojo visą šio name
lio istoriją. Išėjus laukan jau be
veik temstant, priėjo prie ma- 
nęs žandaras ir paaiškino, kad aš 
turiu skubiai palikti šią vietą, 
nes jie užrakina vartus. Nors 
daug užrašų čia sakė, kad drau
džiama pasilikti, aš-jam paaiški
nau, kad noriu Čia praleisti nak
tį. Jis, nieko nesakęs, apsisuko 
ir nuėjęs užrakino vartus, man 
tik rankų judesiais išaiškino, 
kad turiu paslėpti autovežimį 
kur nors tarp medžių.

Buvau čia vienas šioje ste
buklingoje gamtos vietovėje. 
Grįžau atgal prie Marijos namo. 
Ten nat tekėjo šaltinis, iš kurio 
Marija imdavo maistui vandenį, 
prie jo sėdėjo mahometonas tur
kas, pasidėjęs savo lazdas ant že
mės ir tuo vandeniu plovė reu
matizmo geliamus sąnarius. Jis, 
mat, turėjo vilti pasveikti. Atsi
gėriau iš to šaltinio. Vanduo bu
vo šaltas, tyras, skanus.

* * *
ši Marijos namo vieta buvo su

rasta po I D. karo pagal labai 
tikslius vokiečiu vienuolės pasa
kojimus. Ji turėjo viziją ir labai 
tiksliai nupasakojo, kaip šia vie
ta rasti, nors pati nėra niekur į 
užsienį keliavusi. Ji nupasakojo 
kelius, kalnų augmeniją ir ki
tas kalnu tako detales. Pagal tas 
detales ir buvo rasta ši vieta. 
Vienuolės nasakojimai sutapo su 
vieta, kurion daug šimtmečių 
no Kristaus mirties ateidavo 
krikščionys rugpjūčio 15 pro?a 
(Marijos mirties diena). Pradė
jus kasinėjimus, pagal vienuolės 
pasakojimus buvo rasti seno na
mo pamatai, ant kuriu dabar 
stovi Mariios namas. Šią vietą

(Nukelta i 6-tą psl.)
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© PAVERGTOJE TFVffiJF,
VIEŠĖJO ERFURTE LIETUVIŠKAS MEDUS
R. Vokietijos Erfurto apygardoje 

surengtomis draugystės dienomis bu
vo paminėtas šios apygardos drau
giškų ryšių su okupuota Lietuva de
šimtmetis. Partiečių ir menininkų de
legacijai vadovavo vilniškės kompar
tijos centrinio komiteto sekr. A. Bar
kauskas. Erfurte, Weimare ir kituo
se miestuose koncertus surengė 
Vilniaus operos sol. B. Almonaitytė, 
L. Pranulio vadovaujamas Vilniaus 
grąžtų gamyklos instrumentinis-voka- 
linis ansamblis ir D. Subatniekienės 
paruošta Vilniaus profsąjungų kultū
ros rūmų tautinių šokių grupė “Vai
va.” Erfurto kino teatre buvo rodo
mas Maskvos tarptautiniame festiva
lyje premiją laimėjęs rež. V. Žala- 
kevičiaus filmas "Tas saldus žodis — 
laisvė,” turintis propagandinį atspal
vį, kurio veiksnias vyksta P. Ameri
koje. Šioje viešnagėje apie senąjį 
ir dabartinį Vilnių, vilniečių vykdo
mus sovietų kompartijos XXIV suva
žiavimo nutarimus kalbėjo šio mies
to vykdomojo komiteto pirm. V. Sa
kalauskas.

RYŠYS SU MASKVA
Kurortinio sezono metu tiesioginį 

orinį susisiekimą su Maskva jau turi 
Palanga, šiemet susilaukusi prail
gintų pakilimo bei nusileidimo takų 
aerodrome, kad jais galėtų pasinau
doti greitieji sprausminiai lėktuvai. 
“Komjaunimo Tiesos” 215 nr. prane
šama, kad sekančią vasarą bus pra
dėta sprausminių keleivinių “JAK- 
40” nauja linija Druskininkai—Mask
va. Taigi, su Maskva tiesioginiais 
skrydžiais jau bus sujungtas ir ant
rasis Lietuvos kurortas. Bus atidary
ta ir antroji linija Vilnius—Druski
ninkai. Tada vilniečiai Druskininkus 
galės pasiekti per 18 minučių. Se
kančiais metais taipgi numatoma iš 
Vilniaus pradėti tiesioginius skry
džius į Baku, Kuibyšcvo ir Archan
gelsko miestus.

KAUNO PAŠTAS
Ryšininkų darbus ir planus atsklei

džia Kauno centriniame pašte atida
ryta paroda. Kaunietis R. Jasinskas 
“Tiesos” 261 nr. pasakoja: “Dabar 
mieste yra 33 ryšių skyriai. Jų dar
buotojai kasdien kauniečiams prista
to 141.379 egz. periodinių leidinių, 
vidutiniškai 26.150 laiškų, 1250 te
legramų, 560 siuntinių. Net 800 kar
tų per dieną kauniečiai telefonu kal
basi su kitų respublikos bei šalies 
miestų gyventojais...” Specialus pa
rodos skyrius “įgyvendinant Sovietų 
Sąjungos kompartijos XXIV suvažia
vimo direktyvas” supažindina su 
spaudos pristatymo mechanizacija, 
lengvėjančiu paštininkų darbu.

PREKYBOS CENTRAI
Vilniuje lapkričio 1 d. buvo atida

ryti du nauji prekybos centrai: “Laz
dynai” — Lazdynų rajone ir “Mins
kas” — Žirmūnų rajone. Abiejų cent
rų pirmuosiuose augštuose yra mais
to gaminių parduotuvės, antruosiuo
se — visuomeninio maitinimo įstai
gos. “Minskas” netgi turi ir dietinę 
valgyklą. Jau anksčiau Antakalnyje 
buvo atidaryta parduotuvė “Ryga”, 
prie Žvėryno tilto — parduotuvė 
“Talinas”, tačiau nei jų įrenginiai, 
nei prekės neprimena Latvijos ir 
Estijos. "Minske” prekybininkai ža
da turėti gudiškų prekių. Atidarymo 
dienai iš Minsko buvo gauta saldai
nių “Baltarusiškas suvenyras”, “Ru
dens puokštė” ir “Svajonė”.

ST. CATHARINES, ONTARIO
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. St. Ca

tharines, Niagara Falls ir kaimyni
nių vietovių lietuviai lapkričio 17 d. 
slovakų salėje paminėjo Lietuvos 
kariuomenės atsteigimo 55-sias meti
nes, Vilniaus sostinės 650 metų ir 
Klaipėdos atvadavimo 50 metų su
kaktis. Gražiai išpuošta salė buvo 
pilna tautiečių. Minėjimą pradėjo 
St. Catharines ramovėnų skyriaus 
valdybos pirm, kūrėjas-savanoris A. 
Šukys. įnešus vėliavas, Kanados him
ną pianinu atliko Viltė Zubrickaitė. 
Maldą sukalbėjo kun. Juvenalis Liau- 
ba, OFM. Visų nustebimui pirminin
kas pranešė, kad dalyvių tarpe yra 
buv. Lietuvos prezidento K. Griniaus 
žmona. Dalyviai pasveikino ją gau
siu plojimu. Šventės reikšmę nušvie-
tė paskaitininkas Teofilis Burokas iš 
Toronto. Meninę programą atliko 
tautinių šokių grupė “Nemunas”, va
dovaujamas St. Zubrickienės ir Vai
dilutės Setikaitės (akordeonu gro-

žuvusiems. Gėles padėjo P. Kalai- 
nienė ir J. Skeivelas, kalbą pasakė 
A. Šukys. Iškilmės baigtos Tautos 
himnu.

Dalyvis

BALFo seimo dalyviai KIcvelaiule. Pirmoje eilėje iš dešinės į kairę: sol. 
A. Stenipužienė, M. Rudienė, p. Bobelienė, kun. A. Trakis ir kt.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Šiemet kolchozų ir sovehozų biti
ninkai prekybininkams parūpino 
4.500 centnerių medaus, dukart dau
giau nei pernai. Respublikinio sodi
ninkystės ir bitininkystės vyr. biti
ninkystės agronomo A. Jaruševičiaus 
pranešimu, geriausi buvo Pasvalio 
bei Joniškio rajonų bitininkai, iš 
kiekvieno avilio prikopę po 20,4 ir 
19,2 kilogramo medaus. Visuomeninį 
bityną turi kiekvienas Šakių rajono 
ūkis. Tačiau tokiems bitynams reikia 
turėti daugiau kaip po šimtą šeimų 
bičių, kad būtų galima panaudoti mo
dernius įrenginius ir susilaukti di
desnio pelno. Bitynų stambinimą 
stabdo kvalifikuotų bitininkų trū
kumas. Šiuo metu juos ruošia tik 
vienintelė vienmetė Raguvėlės mo
kykla. Per vienerius metus busimie
ji bitininkai neįstengia įsigyti pakan
kamai teorinių ir ypač praktinių ži
nių. A. Jaruševičiaus nuomone, biti
ninkus reikėtų pradėti ruošti specia
liuose žemės ūkio technikumų sky
riuose.

UŽMIRŠTOS GIMTINĖS
Algirdas Butkevičius, aplankęs ra

šytojų ir dailininkų gimtines Biržų 
krašte, “Literatūros ir Meno” 42 nr. 
piešia liūdnoką jų vaizdą. Apie Ba
lio Sruogos sodybą jis rašo: “Pūvan
čiais lapais ir dumblu užsinešęs tven
kinys, baigia griūti pirtelė, nubluku
si paminklinė lenta, prikalta prie ra
šytojo gimtojo namo sienos. Rašy
tojo atminimui skirtas kambarys, ma
tyt, daugiau tarnauja patiems šios 
sodybos šeimininkams. Kelios kny
gos, albumas, vienas kitas išlikęs 
baldas — štai ir viskas. O juk tik
riausiai ne taip jau sunku įrengti 
šiame kambaryje nors nedidelę eks
poziciją apie mūsų žiemiečio gyve
nimą.”

Š.m. lapkričio 4 d. buvo Kazio Bin
kio 80-tasis gimtadienis. Apie jo so
dybą, aplankytą prieš šią datą, A. 
Butkevičius pasakoja: “Nelemtis iš
tiko Kazio Binkio sodybą. Kiek čia 
seniai tebeaugo medžiai, ryto saulę 
gėrė medžlapiu vadinamas klevas, 
po kuriuo, grįžęs iš Kauno tėviškėn, 
mėgo sėdėti poetas. Dabar čia švaru. 
Nei klevo, nei sodelio. Tik tyvuliuo
ja žalias linų laukas. O senesnieji 
žmonės ir šiandien prisimena nenuo
ramą Kaziuką ir lyg nedrąsiai pra
taria, kad gimtinės vietoje nors kokį 
akmenį reikia pastatyti. (...) Tik ka
žin ar čia tiktų akmuo — gal į pa
galbą galėtų ateiti rajono architek
tai, o gal neliktų abejingi ir rajono 
liaudies meistrai?”

A. Butkevičius buvo užsukęs ir į 
dail. P. Kalpoko tėviškę: “Kadaise 
Petro Kalpoko sodyba buvo gražiau
sia kaime. “Kiek obuolių būdavo”, — 
atsidūsta čia gyvenanti senutė. O 
šiandien? Apšepęs, neremontuotas 
namas. Nudžiūvusias šakas iškėlę 
medžiai. Aplink fermos: išvažinėta, 
ištrypta, grumstų keteromis pasišiau
šusi žemė. Ant namo sienos nesko
ninga paminklinė lenta, mažai ką te
pasakanti lankytojui: nėra dailinin
ko vardo, gimimo ir mirties datų.”

STEREOFONINĖS LAIDOS
Vilniaus radijas spalio 23 d. pra

dėjo transliuoti stereofonines laidas, 
kurioms buvo pasirinkta kasdien 7- 
9 v.v. perduodama muzikinė-informa- 
cine trečioji programa. Tų stereofo
ninių laidų gali klausytis tik vilnie
čiai, bet ateityje jos pasieks ir kitus 
miestus. y. Kst.

jo S. Zubrickas), ir Anita Pakalniš
kytė, akompanuojama V. Zubrickai- 
tės. Pirm. A. Šukys padėkojo už 
puikiai atliktą programą ir pakvietė 
sugiedoti Lietuvos himną. Kitoje sa
lėje įvyko vaišės, kur šeimininkavo 
P. Skeivelienė ir O. Šukienė. Buvo 
taipgi loterija, baras ii- šokių mu
zika.

Lapkričio 18 d. Tėvų pranciškonų 
koplyčioje buvo atnašautos Mišios už 
žuvusius Lietuvos kovotojus ir nu
kankintus Sibire, dalyvaujant orga
nizacijų vėliavoms. Šventei pritaiky
tą pamokslą pasakė kun. J. Liauba. 
OFM, pabrėždamas, kad kaip tauta 
išliksime, jei būsime krikščioniškai 
ir tautiškai sąmoningi. Po pamaldų 
buvo padėtas vainikas prie paminklo

Hamiltono "AUKURAS" vaidins J. Marcinkevičiaus

VEIKALĄ Mindaugas anglu kalba

gruodžio 2, sekmadienį, 4.30 v.p.p., j
Scott Park auditorijoje,
1099 King Street E.„ HAMILTONE į
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Lietuvos kariuomenės šventėj Toronte buvo pagerbtas gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas savo 75-jų gimimo metinių proga — apdovanotas Lietuvos Šau
lių Sąjungos Tremtyje žvaigždės ordinu. Dešinėje — dr. J. Žmuidzinas, To
ronto šaulių kuopos pirm. St. Jokūbaitis, jūrų šaulių kuopos pirm. V. Bu
šas, kūrėjų-savanorių Toronto skyriaus pirm. prof. A. Zubrys, apyl. pirm. A. 
Puteris, KLB pirm. E. čuplinskas Nuotr. St. Dabkaus

S HAMILTON”"
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo minėjimą KLB Ha
miltono apylinkės valdyba nutarė su
rengti vasario 10 d. Scott Park gim
nazijos salėje.

ši SEKMADIENĮ, po pamaldų, 
pradedami pardavinėti bilietai į N. 
Metų sutikimą. Prašoma iš anksto 
juos įsigyti, nes prie įėjimo bilietai 
nebus parduodami.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
valdyba kviečia visus hamiltoniečius 
paremti “Gyvataro” išvyką į Kolum
biją. Tai mūsų reprezentacinis ir tau
tinis reikalas. Tad gausiai dalyvau
kime gruodžio 1, šeštadienį, “Gyva
taro” vakare. K. B.

CHORO “AIDAS” lėšų telkimo ko
mitetas turėjo pirmąjį posėdį, kuria
me pasiskirstė pareigomis: pirm. — 
H. Norkienė, vicepirm. Vyt. Kve
daras, sekr. — E. Kybartienė, ižd. — 
J. Stankus, narė — J. Seniūnienė. 
Posėdyje taip pat dalyvavo tėvų 
komiteto pirm. V. Sakas ir choro ad
ministratorius J. Pleinys. Šiame 
bendrame posėdyje aptarti įvairūs 
būdai lėšoms telkti ir sudaryti pir
mieji planai. Šis lėšų telkimo komi
tetas, vad. H. Norkienės, tikisi su
telkti pakankamai lėšų išvykai į Eu
ropą. Lėšų telkimo komiteto pirmi
ninkė ir choro administratorius šiuo 
reikalu lankėsi pas parapijos klebo
ną mons. dr. J. Tadarauską, kuris 
pažadėjo visokeriopą paramą. Komi
tetas dėkingas už pažadėtą pagalbą 
jaunimui.

“AIDAS”, vad. sol. V. Verikaičio, 
su gražiu pasisekimu atliko dalį pro
gramos kariuomenės šventės minėji
me lapkričio 17 d. Delhi, o lapkričio 
24 d. dainavo Hamiltono šaulių kuo
pos ruoštame kariuomenės minėjime. 
“Aidas” yra pakviestas atlikti meni
nę programą VLIKo seimo bankete 
Lietuvių Namuose Toronte gruodžio 
1 d. Autobusas išvyksta 5 v.v. nuo 
Jaunimo Centro. Su sol. V. Verikai- 
čiu “Aidas” vyksta gruodžio 8 d. kon
certui į Sudburį. Išvyksta šeštadienį 
10 v.r., o grįš sekmadienį.

LIETUVIŠKA PLOKŠTELĖ — 
gražiausia Kalėdų dovana. Jų galima 
gauti sekmadieniais po 10 ir 11 v. 
pamaldų Jaunimo Centre pas J. 
Picinį.

“AUKURAS” gruodžio 1 d. vyks
tą į Detroitą, kur suvaidins V. Alan
to komediją “Šiapus uždangos”, o 
gruodžio 8 d. — į Klevelandą. Gruo
džio 9 d. bus “Sniego Karalienės” 
premjera. “Aukuras” gruodžio 2 d. 
Hamiltone stato Scott Park mokyk
los auditorijoje anglų kalba “Min
daugą”. Gruodžio 16 d. vaidins pa
saką “Sniego Karalienė”. “Aukuras” 
kviečia visus dalyvauti jų vaidini
muose. J. P.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

rengtas namo įkurtuves ir tokią 
brangią dovaną. Atsilankiusiems ir 
prisidėj ilsiems taip pat nuoširdus 
ačiū. Ypatinga padėka kun. L. Ja
nuškai už namo pašventinimą ir ren
gėjoms: seseriai Danutei, švogeriui 
Bernardui, Marytei ir Antanui Gar-

Advokatas 

EUGENIJUS KRONAS, 
B Sc„ B. C. L 

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

. tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario 

kūnams, Irenai ir Vytui Pečiuliams, 
muzikantui p. Gudeliui. Taip pat dė
kojame: T. Ev. Apanavičiams, P. Ara- 
monui, D. R. Aiderdice, E. P. Baly
tėms, L. F. Ciperiams, S. J. Damb
rauskams, O. A.Dziemionams, N. Gri- 
gutytei, A. Godeliui, p.p. Gudeliams, 
G. B. Juodeliams, O. A. Jusiams, S. 
J. Jankauskams, P. Juraičiams, J. J. 
Kamaičiams, T. P. Kareckams, B. J. 
Kažukauskams, A. J. Kuncaičiams, 
D. V. Kekiams, J. Klypui, A. P. Lu- 
kavičiams, E. J. Mačiams, A. K. Pa
jaujams, B. S. Prakapams, M. A. 
Renkiams, P. Stanuliams, A. A. Stun- 
guriams, P. Senkams, M. Stasevičiui, 
A. Z. Stanaičiams, D. J. Trečiokams, 
M. A. Trumpickams, H. V. Ulbi- 
kams, B. B. Znotinams, A. Zimnic- 
kui.

Liekame visuomet jums dėkingi — 
Aldona ir Vytas Apanavičiai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame rengėjams 

už suruoštą staigmeną mūsų 25 me
tų vedybų sukakties proga bei vi
siems jame dalyvavusiems: p. p. V. 
Mikuckams, žentui E. Vanzoms, V. 
Ikasaloms, S. V. Burdinavičiams, J. 
J. Budninkams, A. O. Elsbergams, J. 
Romikat, E. Siman, J. O. Kažemė- 
kams, p. Lelionui, V. Marozui, V. K. 
Rusinavičiams, C. Tiškevičiui, V. 
Morkūnui, S. Kačinskui, A. G. Gude
liams, B. Jurevičiui, p. Reiniui, J. 
Dubinskui, A. Geležiniui, J. Kamins
kui, p. Jakučinskui, V. L. Kybar
tams, A. L. Kybartams, A. Behnke, 
J. V. Visockiams, J. Lekučiui, V. O. 
Povilaičiams, p. Kūtienei, M. Pet
rauskaitei, A. Stasevičiui, J. Rastaus- 
kui, A. T. Vizgirdoms. Taip pat nuo
širdus ačiū už įteiktas mums dova
nas.

Jums dėkingi —
K. ir O. Tamošiūnai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas K
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.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $4.600.000.

Mėsos ir pufkūs dešros gaminiai

Skanėstai ----------------

kiekvieno skoniui

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

Bilietai: $2.50 — suaugusiems, 
$1.00 — moksleiviams

Kasa atidaryta vieną valandą 
prieš vaidinimą

Kviečiami visi — 
lietuviai ir nelietuviai 
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Ottawa, Ontario
KANADOS LIETUVIU FONDAS 

jau baigė sukaupti pirmąjį $100.000, 
kaip buvo užsibrėžta. Otavos lietu
viai savąją pareigą taip pat sąžinin
gai atliko, ši nedidukė apylinkė, ku
ri sudaro tik apie 1% visų lietuvių 
Kanadoje, padėjo sukaupti virš 5% 
visos sumos, t.y. $5.125. Iš viso iš 
šios apylinkės padaryti 30 narių įra
šai. Didžiausias $1.500 įnašas pasiųs
tas visų Otavos lietuvių vardu (na
rio nr. 23). Jam atstovauja apylinkės 
v-ba. Pirmąją šimtinę tam įnašui pa
darė inž. dr. A. Jurkus, buvęs apyl. 
v-bos pirmininkas 1960 m. Tolimes
nis to įnašo didinimas iki $1.500 bu
vo Fondo įgaliotinio asmeninės ini
ciatyvos per ištisus 10 metų pastan- 
gų vaisius. Vienuolika iš 30 įrašų 
su pagrindiniu $100 įnašu padaryti 
įnirusiems prisiminti — jų vardo 
įamžinimas. Vienas iš šios apylinkės 
Fondo narys yra miręs (Z. Vikaus- 
kas). Nors Otavos apylinkė ir atliko 
savąją pareigą, tačiau dar yra daug 
nepanaudotų galimybių. Reikėtų tik 
tiems, kurie negalėjo šiam tarpsny 
tapti Fondo nariais, pergalvoti savą
jį nusistatymą ir, radus nors vieną
rimtą argumentą už Fondą, jungtis 
į jo narių eiles.

A.A. JONAS IVONAITIS, 86 m., 
mirė š.m. spalio 7 d. nuo širdies ne
galavimo Civic ligoninėj, aprūpintas 
Ligonio sakramentais. Gyveno vie
nas nuomojamame kambary. Iš gi
minių paliko čia gyvenančią poduk
ros šeimą: p. Makarevičius ir jų jau 
suaugusius vaikus. Velionis, kol bu
vo pajėgesnis, reiškėsi kaip labai 
pareigingas ir aktyvus mūsų Bend
ruomenės narys. Ilgoką laiką buvo 
buvo bažnytinių reikalų komiteto na
rys. Nesant kam pagelbėti kunigui 
pamaldų metu, velionis noriai tas 
pareigas atlikdavo. Kilęs iš Šakių 
apskr. Ilgesnį laiką gyveno Kazlų 
Rūdoj ir vertėsi avalynės taisymu. 
Otavos apyl. tautiečiai pagerbė ve-
lionį gausiai susirinkę į “Kelly Fu
neral Home”, kur buvo pašarvotas, ir 
su savo kunigu atkalbėjo Rožinį. Ki
tos dienos rytą atlaikytos pamaldos 
Šv. Patriko šventovėje ir palydėtas į 
Pinecrest kapines. Palaidotas šalia 
žmonos, kuri mirė 1965 m. Laidotu
vių įstaigos savininkas, pažinojęs ve
lionį, pareiškė, kad tai buvo “real 
nice gentleman”. Daugelis mūsų, 
kuriems teko su velioniu artimiau 
būti ar kartu dirbti, tai gali patvir-

Albinas Vilniškis

MEDUS -
reikalingas
sveikatai

Natūralus, nepasterizuota^ 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewsou St., Toronto 4, Ont

Eagles Nesi
Telefonas 534 - 0563

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ... 6%
Šerus ir sutaupąs .... 7% 
term. dcp. 1 m. 8%
3 metų ................. B}/i%
ir 5 metų 9%
DUODAME: 
asmenines paskolas iš 1 1 % 
nekilnojamo turto iš 9!/a%

cbenniiiaer Ltd.

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

@ LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

BALFO VIDINIUS NESUTARI
MUS ir bylas JAV teismuose užbai
gė Klevelande sušauktas XVII sei
mas. Jį atidarė Klevclando BALFo 
skyriaus pirm. V. Akelaitis, BALFo 
direktorių tarybos pirm. VI. Selenis 
ir BALFo centro valdybos pirm. M. 
Rudienė. Visi jie ragino seimo da
lyvius užmiršti nesutarimus ir siek
ti vienybės. Slaptu balsavimu buvo 
išrinkta 32 direktorių BALFo taryba, 
pirmininku vėl pasirinkusi detroitiš- 
kį Vladą Selenį. BALFo centro val- 
dybon taryba išrinko: pirm. — M. 
Rudienę, I viccpirm. — ev. liutero
nų kun. A. Trakį, II viccpirm. — 
kun. A. Zakarauską, III viccpirm. — 
A. Pužauską, IV vicepirm. — A. 
Daukienę, generaliniu sekr. — J. Ja
saitį, ižd. — K. Čepaitį, protokolų 
sekr. — K. Kasakaitį. Centro valdy
bos adresas: BALFas, 2606 W. 63rd 
St., Chicago, Ill. 60629, USA. Šie rin
kimai patvirtino jau Detroito seime 
paskelbtą BALFO vadovybės perkėli
mą į Čikagą. Eugenijus Noakas bylos 
kėlėjų vardu užtikrino, kad šis sei
mas laikomas teisėtu ir kad daugiau 
bylų nebus. Gaila, kad tokia išvada 
tebuvo padaryta po skaudaus susi
skaldymo ir kenksmingos bylos.

LIETUVIŲ KATALIKU KUNIGŲ 
VIENYBĖ paruošė išsamų memoran
dumą apie religijos persekiojimą 
okupuotoje Lietuvoje ir jį įteikė 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių ko
misijai, turėjusiai svarstyti religinės 
netolerancijos apraiškų pašalinimą. 
Komisija buvo paprašyta ištirti re
liginės laisvės ir žmogaus teisių var
žymus Lietuvoje.

NAUJASIS VALSTYBĖS SEKR. 
H. KISSINGERIS į ALTos pirm. dr. 
K. Bobelio sveikinimą atsiliepė pa
dėkos laišku už pareikštą pasitikė
jimą ir siūlomą paramą šiose labai 
atsakingose pareigose.

ČIKAGOS LIETUVIU Šv. Kazimie
ro kapinėse lapkričio 4 d. kun. J. 
Borevičius, SJ, pašventino kuklią a.a. 
kun. B. Suginto paminklinę lentą, 
pabrėždamas jo nuopelnus Dievui ir 
tėvynei. Prie kapo buvo išsirikiavu
si Vytauto D. šaulių kuopa, kurios 
pirm. V. Išganaitis taip pat tarė ve- 
lionies atminimui skirtą žodį. Šauliai 
bei kiti prie kapo, susirinkusieji či- 
kagiečiai sugiedojo “Marija, Marija” 
ir Tautos himną.

Argentina
BUENOS AIRES BĖLGRANO 

UNIVERSITETO tarptautinės teisės 
prof. dr. Jonas M. Daujotas ruošia 
spaudai knygą ispanų kalba apie Lie
tuvos pripažinimą de jure. Knygoje 
bus nagrinėjama Lietuvos nepriklau-
somybė tarptautinės teisės šviesoje. 
Rinkdamas medžiagą, prof. dr. J. M. 
Daujotas lankėsi Urugvajuje, Lietu
vos atstovybėje Montevideo mieste, 
kur susitiko su atstovu A. Grišonu ir
K. Čibiru.

MINDAUGO DRAUGIJA Berisse 
surengė pensininkų šventę, susilau
kusią apie 100 dalyvių. Pensininkai 
ir svečiai buvo pavaišinti ant jiešmo 
keptos jautienos pietumis. Mirusieji 
pensininkai pagerbti tylos minute, 
gyviesiems sugiedota “Ilgiausių me
tų”.

“ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL
SO” patalpose sostinėje Buenos Ai
res lapkričio 11 d. buvo paminėtas 
š.m. rugsėjo 18 d. mirusio žurnalis
to ir ilgamečio red. Kastanto Norkaus 
aštuoniasdešimtasis gimtadienis. “A.
L. B.” leidėjas P. Ožinskas atidengė 
didelį velionies paveikslą ir supažin
dino dalyvius su jo gyvenimu bei 
veikla. Prisiminimų pluoštu dalijosi 
E. Vilčinskaitė-Ryselienė ir Petras 
Talalis. Pijaus Sakalausko iniciatyva 
buvo sudarytas specialus fondas iš
leisti velionies monografijai, kurin 
pirmąją 5.000 naujųjų pezų auką įne
šė jau mirusio Lietuvos bičiulio Ar
naldo Barsanti, Argentinos konsulo 
ir rašytojo, našlė Stasė Galeckaitė- 
Barsanti. Vėlinių dieną a.a. K. Nor
kaus kapą aplankė ir gėlėmis papuo
šė giminės, draugai ir “ALB” leidė
jai.

Australija
SUSIPAŽINIMO VAKARAS su 

Lietuva Adelaidės universitete buvo 
surengtas studentės Rasos Kubiliūtės 
iniciatyva konservatorijos ir dailės 
studentams. Apie Lietuvą studentams 
papasakojo ir dainų padainavo E. 
Dainienė ir p. Maželienė, pakviestos 
R. Kubiliūtės. Vakaro dalyviams bu
vo išdalinta baltiečių moterų išleis
ta kondensuota brošiūra apie Balti
jos kraštus, šį renginį globojusi lek
torė pasiūlė tokius susipažinimo su 
Lietuva vakarus surengti ir kituose 
universiteto fakultetuose.

RASA KUBILIŪTĖ, veiklioji Ade
laidės lietuvaitė, atšventė savo 21- 
mą gimtadienį. Jos pasveikinti spa
lio 19 d. tėvų namuose susirinko dr. 
A. Stepano sukviesti studentai, o spa
lio 21 d. — vyresnio amžiaus gimi
nės ir bičiuliai. Sukaktuvininkę svei
kino kun. A. Spurgis, kun. A. Kaz
lauskas, krikšto tėvai J. Rupinskas 
ir S. Pusdešrienė, E. Varnienė, Br. 
Plokštis, A. Urneviičenė ir kiti. Visi 
jie džiaugėsi nepaprastu Rasos darbš
tumu, visuomenine veikla ir jos lie
tuviškumu. Atsakydama į sveikini
mus, R. Kubiliūtė' padėkojo savo tė
veliams už įdiegtą meilę Lietuvai. 
Sukaktuvininkė yra choro “Lituania” 
dirigentė, PLJ Sąjungos Adelaidės 
skyriaus valdybos veikli narė, atei
tininkų. organizatorė ir pirmininkė, 
jaunučių ateitininkų globėja, Aust
ralijos Lietuvių Katalikų Federaci-

jos atstovė Adelaidėje jaunimo rei
kalams, viena “Svajonių” okteto va
dovių, pianistė, akompaniatorė, pa
skaitininke ir studentė. Tokios lietu
vaitės, atrodo,. Adelaidei turėtų pa
vydėti ir kitų kraštų lietuvių ko
lonijos.

MELBURNO ABC RADIJO STO 
CIAI Liudo Bartkaus iniciatyva bu
vo nupirktos 7 lietuviškos muzikos 
ir dainų plokštelės, kurių pirkimo iš
laidas savo aukomis padengė vieti
niai lietuviai. Melbulrno LB apylin
kės valdyba dabar ragina tautiečius 
rašyti laiškus radijo stoties progra
mų vedėjui ir prašyti tų plokštelių 
transliacijos.

Italija
KUNIGŲ SĄJUNGOS vadovybės 

pastangomis Romoje, Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos koplyčioje, lapkri
čio 11 d. iškilmingomis pamaldomis 
buvo paminėta Kauno arkiv. metro
polito Juozapo Skvirecko 100 metų 
gimimo sukaktis. Šv. Mišias aukojo 
Europos lietuvių vyskupas dr. Ant. 
Deksnys, kartu koncelebruojant 
prel. J. Končiui, prel. P. Celiešiui ir 
kitiem Romoje gyvenantiem kuni
gam. Pamokslą pasakė vysk. A. Deks
nys, iškeldamas arkivyskupo Skvirec
ko gyvenimo ir veiklos bruožus bei 
nuopelnus lietuvių tautai ir Bažny
čiai. Iškilmingoje minėjimo akademi
joje, dalyvaujant visiem Romoje gy
venantiem kunigam ir pasauliečiam, 
išsamią paskaitą skaitė prel. Ladas 
Tulaba. Prel. Z. Ignatavičius skaid
rėmis pailiustravo paskutinį arkivys
kupo J. Skvirecko gyvenimo laikotar
pį tremtyje.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIU KO
LEGIJOJE Romoje laikinai apsisto
jo Tėvų marijonų centro vadovybė, 
ries jos pradėti statyti nauji centro 
rūmai dar nebuvo laiku baigti. Tai
gi, čia gyvena dabar ir generolas, ir 
vicegenerolas kun. Rimšelis, gener.
sekr. kun. Duoba, kun. dr. J. Vaišno
ra ir 10 lenkų marijonų.

MONS. V. MINCEVIČIUS išlcisdi- 
no italų kalba knygelę “Litvania 
Martyre”. Lietuvos istorijos bruo
žus joje pateikia prof. Raimundo 
Rossi, o apie Lietuvos tikinčiųjų kan
čias rašo Don Cristoforo Campana. 
Leidinys gausiai iliustruotas doku
mentiniais vaizdais. Jisai apima 
52 psl. Viršelyje — Aušros Vartų Ma
rijos paveikslas, sukurtas vieno trem
tinio Sibire.

Britanija
MANČESTERIO LIETUVIŲ SO- 

CIALINS KLUBAS surengė metinį 
pobūvį savo nariams pensininkams, 
kurių yra apie 30. Pobūviui vado
vavo D. Damauskas. Pensininkus 
sveikino klubo pirm. V. Bernatavičius 
ir pobūvin atvykęs kun. V. Kamai- 
tis. Maistą paruošė “Rūtos” ratelio 
narės. Besivaišinant ir bedainuojant, 
visi pensininkams linkėjo sulaukti 
daug saulėtų gyvenimo dienų.

MANČESTERIO LIETUVIŲ TĖ
VŲ susirinkimas aptarė sekmadieni
nės mokyklos ir skautų reikalus. 
Nutarta vėl atidaryti mokyklą, išda
žyti jos patalpą ir parūpinti mokslo 
priemones. Mokyklos ir skautų rei
kalams išrinktą tėvų komitetą suda
ro: pirm. V. Kupstys, sekr. K. Pa
žėra ir ižd. A. Rimeikis.

Šveicarija
ALGIS GEGECKAS šį rudenį sėk

mingai apgynė medicinos doktoratą 
“Fallschirmspringer Unfaelle in der 
Schweiz” (“Parašiutininkų nelai
mės Šveicarijoje”). Dr. A. Gegeckas 
yra gimęs 1940 m. gegužės 15 d. 
Ciuriche, stuA'javęs Ciuriche ir Ber
lyne. Dar būdamas studentu, 1965-67 
m. vadovavo Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenei ir atstovavo Šveicari
jai pasaulio lietuvių jaunimo I kon
grese 1966 m.

RAŠYTOJAS EDZARD SCHAPER 
Brigo mieste atšventė 65 metų am
žiaus sukaktį. Šia proga Fribourgo 
universitetas jam suteikė garbės dak
taro laipsnį, Brigo miestas — garbės 
piliečio titulą. E. Schaper, gimęs Poz
nanėje ir ilgesnį laiką gyvenęs Es
tijoje, yra didelis baltiečių bičiulis, 
ginantis Baltijos kraštų teises. Į jo 
kelių romanų veikėjų eiles yra įri- 
kiuoti ir lietuviai. Sukaktuvininkas 
taipgi yra keletą kartų dalyvavęs 
Šveicarijos lietuvių renginiuose. Su
kakties proga ji pasveikino ir už 
nuopelnus lietuviams padėkojo Ber
ne gyvenantis dr. A. Gerutis.

Vokietija
AUTOMOBILIO NELAIMĖJE Hūt- 

tenfelde spalio 15 d. žuvo pensijon 
išėjęs pedagogas a. a. Saliamonas An
tanaitis, dėstęs fiziką ir matematiką 
Vasario 16 gimnazijoje 1951-71 m. 
Kilme velionis buvo šakiškis, gimęs 
1894 m., baigęs Vilniaus gimnaziją, 
studijavęs Karaliaučiaus, Leipcigo ir 
Fribourgo universitetuose, mokyto
javęs keliose Lietuvos gimnazijose ir 
mokytojų seminarijose. Gedulingas 
laidotuvių Mišias koncelcbravo kun. 
A. Bernatonis, kun. Br. Liubinas ir 
kun. J. Dėdinas. Palaidotas spalio 
20 d. Hūttenfeldo kapinėse, daly
vaujant Vasario 16 gimnazijos moky
tojams, mokiniams, VLB atstovams. 
Atsisveikinimo žodį prie kapo duo
bės tarė gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius, VLB valdybos pirm, 
kun. Br. Liubinas, evangelikų liute
ronų kun. J. Urdzė, mokytojas Fr. 
Skėrys — Evangelikų Bendrijos vyr. 
lietuvių tarybos pirmininko ir gim
nazijos evangelikų ratelio vardu. 
Naujai supiltą kapą papuošė apie 
19 vainikų ir daug gėlių puokščių.



Auksinė ' Skautų Aido” sukaktis
Gausių šiemetinių sukakčių 

rikiuotėn jtelpa ir “Skautų Ai
do” 50 metų sukaktis. Lietuvių 
skautų ir skaučių laikraštis 
“Skautų Aidas” pradėtas leisti 
Šiauliuose 1923 m. kovo 15 d. 
Jis pakeitė trumpai ėjusį “Skau
tą”, dar nelabai pažįstamai Lie
tuvoje skautų sistemai aiškinti 
pasiryžusi laikraštį. Pirmuoju 
“Sk autų Aido” redaktoriu
mi buvo V. Baniulis, dirbęs kar
tu su kitais dviem redaktoriais 
— Ig. Tamašausku ir V. čečėta. 
Įvairūs sunkumai palengva bu
vo įveikiami po jų atėjusių re
dagavimo darbo dirbti. Tai bu
vo J. Merkis, E. Zabarauskas, A. 
Gruzevičius, A. Saulaitis, K. 
Laucius ir vėl A. Saulaitis, išve
dęs “Skautų Aidą” jau į rimtą 
dvisavaitinį jaunimo žurnalą, 
ėjusį iki pat 1940 m. okupaci
jos, subūrusį gražų bendradar
bių ir skaitytojų ratelį, kaskart 
visokeriopai stiprėjusi. Okupa
cijos ir karas penkerius metus 
buvo sulaikę viešą skautų veik
lą ir jų laikraštį. Tačiau tuojau 
po karo Detmolde, V. Vokieti
joje, “Skautų Aidas” buvo atkur
tas didelėmis Antano Krauso 
pastangomis ir jo redaguotas 
iki 1948 m. To tremtinuko re
daktorius mirė Melburne, Aust
ralijoje, 1970 m. Emigracinės 
bangos trumpam sustabdė nor
malų laikraščio tęstinumą. En
tuziastas P. Enskaitis, Kanados 
tabakyne nusipirkęs seną spaus
dinimo mašiną ir šiek tiek pri
mityvių raidžių, 1950 m. pats 
vienas pradėjo tęsti nutrukusį 
darbą, pralauždamas didžiuosius 
ledus į “Skautų Aido” atsikūri
mą išeivijoj. 1951 m. tuometi
nio Kanados rajono vado V. Ša
rūno ir vadeivos Z. Paulionio rū
pesčiu “Skautų Aido” leidimą 
perėmė Kanados rajonas, redak
toriumi pakviesdamas Stepą 
KairĮ, kuris jį redagavo iki 1956 
m. Pastarasis įvedė laikraštį į 
normalesnes darbo sąlygas, su
organizavo platesnį redakcinį 
kolektyvą, subūrė pakankamą 
skaičių bendradarbių ir prenu
meratorių. Pavargęs po įtempto 
darbo, “Skautų Aido” redagavi
mą perleido savo pavaduotojui 
Č. Senkevičiui, kuris darbą tę
sė iki 1964 m. Toronte spaus
dinimo galimybėms keičiantis, 
“Skautų Aidas” buvo privers
tas keltis į JAV, kur redaga
vimą perėmė trečią kartą A. 
Saulaitis Waterburyje. Dėl kitų 
įsipareigojimų LSS vadovybė
je “Skautų Aido” redagavimą 
1969 m. perdavė J. Toliušiui 
Čikagoje, kur ir dabar techniš
kai VI. Vijeikio tvarkomas ir

ČESLOVAS K. JONYS-JANUSKE- 
VICIUS, kuriam 1973 m. gegužės 31 
d. Albertos universitetas Edmonto- 
ne suteikė filosofijos daktaro (Ph. 
D.) laipsni civilinėje inžinerijoje. 
Gimęs Kaune, inž. Jonys mokytis 
pradėjo Lietuvoje. Pokario metais 
Vokietijoje lankė Wiesbadeno ir 
Kassel-Mattenbergo lietuvių gimnazi
jas. Brandos atestatų gavo Montrea- 
lyje. 1957 m. baigė McGill universi
tetą taip pat Montrealyje bakalauro 
(B. Eng.) laipsniu civilinėj inžineri
joj. Studijas gilino Illinois Institute 
of Technology Čikagoje ir 1965 m. 
gavo magistro (M. Sc.) laipsnį civi
linėje inžinerijoje. Specializavosi įže- 
inio technologi jos-gcotechnikos sri-

denininkai, atlikę programą Toronto Lietuvių Namų atidaryme lapkričio 
<0 d. Iš kairės: akompaniatorius J. Govėdas, sol. Gina Butkutė-čapkauskie- 
■i, sol. V. Verikaltis Nuotr. B. Tarvydo

C. SENKEVIČIUS
spausdinamas pasaulio šviesą iš
vysta puošnus, tobulėjantis, gal 
kiek “nukritęs” žurnalas, kad 
jaunieji skaitytojai daugiau do
mėtųsi ir patys jame aktyviau 
reikštųsi.

“Skautų Aido” 50 m. sukak
ties paminėjimas Čikagos Jau
nimo Centre lapkričio 10 d. pra
dėtas tų iškilmių rengimo pir
mininko JAV Vidurio rajono 
vado P. Nedo žodžiu su sveikini
mais gausiems dalyviams ir 
skautiškos spaudos darbuoto
jams. Programos pranešėja pa
kvietė t. n. L. Jodviršytę, kuri, 
gėles prisegdama, kvietė kalbėti 
buvusius redaktorius — A. Sau- 
laitį, Č. Senkevičių ir dabartinį 
— j. Toliušį. Kitų, iškilmėse ne
galėjusių dalyvauti, sveikinimai 
buvo perskaityti programos ve
dėjos. Meninę minėjimo dalį at
liko Jaunimo Centro choras,

Naujos gairės daugiakulturoi paramai
Valstybės ministeris daugia- 

kultūriams ’ reikalams Stanley 
Haidasz 1973 m. gegužės 17 d. 
parlamente paskelbė daugiakul- 
tūrės veiklos programos išplėti
mą. Dabar jau nustatytos nau
jos gairės daugiakultūrei veik
iai remti. Padidinti fondai lei
džia daug platesnės apimties 
projektams duoti finansinę pa
ramą.

Naujosios daugiakultūrių 
centrų programos rėmuose vals
tybės sekretorius (Department 
of the Secretary of State) dabar 
parūpina lėšų pradinės veiklos 
išvystymui ir paramą daugia- 
kultūrės veiklos bėgamosioms 
išlaidoms padengti. Miestuose 
visoms grupėms atdari centrai 
parūpins patalpas ir priemones, 
kur galės vykti atskirų grupių 
veikla su nuolatinėmis progra
momis. Veikla gali apimti teat
rą, meną, dailiuosius amatus, 
diskusijų grupes, muzikos bei 
šokių pamokas bei pasirodymus, 
taip pat ir draugijinius pobū
vius. Kaikurie centrai gali rink
ti, tvarkyti ir platinti medžiagą 
apie tautinių mažumų istoriją ir 
kultūrą. Be to, centrai gali orga
nizuoti naujųjų ateivių orienta
cijos programas, teikti informa
ciją, reikalui esant, nukreipti as
menis į atitinkamas įstaigas, 
rengti Kanados abiejų valstybi
nių kalbų kursus.

Kaimo vietovėse beveik nėra 
organizuotų etninių grupių, be 
to, jose paprastai trūksta vieti
nių priemonių ir išteklių. Todėl 
daugiakultūriai centrai kaimuo-

tyje, teorinėje ir statybos mechani
koje, pritaikomojoje matematikoje 
ir aplinkos inžinerijoje. Magistro te
zėje nagrinėjo dinaminių įžemio ap
krovimų matavimų instrumentacijos 
teoriją. Albertos universitete specia
lizavosi hidraulinės inžinerijos, skys
čių mechanikos ir hidrologijos sri
tyse. Disertacijos tyrinėjimuose, ku
riems atlikti buvo gavęs Albertos 
universiteto stipendiją (fellowship), 
pirmą kartą išmatavo įvairių hidro
dinaminių jėgų paskirstymą vandens 
nešamų dugno smėlio kopų aplin
koje. Disertaciją tema “Eksperimen
tinė dugno kopų dinamikos studija’’ 
apgynė 1972 m. rudenį.

Inž. Jonys eilę metų yra dirbęs 
įvairiose civilinės inžinerijos srity
se, surištose su hidraulika ir su 
sunkiosios statybos — užtvankų, po
vandeninių tunelių ir kasyklinių 
įrengimų projektavimu. Statybinės 
inžinerijos patirtį šiaurės sąlygose 
įgijo vandens elektros jėgainės staty
bos eigoje Kanados šiaurės Vakarų 
Teritorijoje. Nuo 1970 m. kaip inži- 
nierius-mokslininkas dirba Kanados 
federacinės valdžios vandens tyrinė
jimų institute — “Canada Centre for 
Inland Waters,” Burlington, Ontario, 
kur veda tyrinėjimus natūralių kana- 
lų-upių hidraulikos, nuosėdų tėkmės 
ir pakrančių griūties. Be eilinių par
eigų, yra išrinktas natūraliųjų kana
lų hidraulikos tyrinėjimams koor
dinuoti Kanadoje komiteto pirminin
ku. Taip pat pakviestas būti dokto
rantų komisijos nariu Otavos uni
versitete. Priklauso Ontario ir Kve
beko profesinių inžinierių sąjun
goms, yra Kanados (CSCE) ir Ame
rikos (ASCE) civilinės inžinerijos są
jungų narys. 

vad. Fausto Strolios, “Jaunimo 
Vilties” skautų-čių tautinių šo
kių grupė, vad. D. Bruškytės ir 
A. Markulio, skautininkių okte
tas, padainavęs humoristikos 
apie “Skautų Aido” darbuoto
jus. Pradedant vaišes, buvę ir 
dabartinis redaktoriai uždegė 
simbolines penkias žvakes. Ka
vute ir skanėstais besivaišinant, 
pravesta vertingų daiktų loteri
ja, pasišokta, padainuota ir 
linksmai visų pabendrauta. Per
traukėlių metu gretimoje salėje 
visi galėjo pasigėrėti skautiškos 
spaudos paroda, kurios rodiniai 
ir dokumentai apėmė visą 50 m. 
laikotarpį.

Kad “Skautų Aidas” savo ai
dėjimu nesilpnės, daug vilčių 
teikia vis jaunesnių pajėgų įsi
jungimas į savosios spaudos dar
bus, kuris nėra lengvas, bet gy- 
veniman įspaudžiąs gilesnes pė
das, tvirčiau susmeigiąs gaires 
bendriems ateities žygiams.

se išplečiami, į juos įjungiant 
bendruomeninę veiklą aplamai. 
Tačiau tokių kaimo centrų pa
grindinis vaidmuo turi atspin
dėti savo apylinkės etnokultūri
nę praeitį.

Daugiakultūriai centrai priva
lo būti atviri visų religijų, tau
tybių, rasių, abiejų lyčių asme
nims. Jie turi būti atdari regu
liariai, o miestuose — lengvai 
pasiekiami viešosiomis susisie
kimo priemonėmis. Vietinės 
bendruomenės parama centram 
turi pasireikšti savanorišku dar
bu, dovanotais rakandais, me
džiagomis ir piniginėmis auko
mis. Centrų veikla turi siekti at
kreipti vietinės bendruomenės 
dėmesį ir ją įtraukti į pačią 
veiklą. Galimas dalykas, kad 
oficialią paramą tokiems cent
rams pasiūlys vietinės savival
dybės ir provincinės vyriausy
bės.

K i e k v i enas daugiakultūris 
centras turi būti įsteigtas ir ad
ministruojamas valdybos (execu
tive committee), kurią demon- 
kratiškai išrenka bendruomeni
nės grupės, kurios aktyviai da
lyvauja centro veikloje. Valdy
ba turi jausti ir suprasti narių 
bei bendruomenės poreikius ir 
susilaukti centro ribose esančių 
etninių grupių aktyvaus pritari
mo. Kaimo vietovėse turi būti 
akivaizdu, kad valdybos veiklai 
pritaria įvairios bendruomenės 
dalys.

Daugiakultūriai centrai gali 
gauti subsidijų visuose savo 
veiklos tarpsniuose. Naują cent
rą organizuojant, valstybės sek
retoriatas teiks subsidijas iki 
$3.000 vieneriems metams to
kiems reikalams, kaip pvz. susi
rinkimų organizavimas, profesi
niai patarėjai, informacijos tel
kimas, esamų apylinkių tyrimas 
(feasibility studies). Jei vienoje 
apylinkėje daugiau kaip viena 
grupė kreipsis savo centro stei
gimo reikalu, visi iniciatoriai 
bus skatinami susijungti, tartis 
ir organizuoti vieną bendrą cent
rą. Pareiškimuose tokioms sub
sidijoms gauti turi būti nurody
ti faktai, liudijantys bendruo
menės poreikius ir pritarimą 
planuojamai programai, be to, 
detalizuoti pirmųjų metų planai 
ir smulki sąmata. Planuose turi 
būti nurodyta, kokiu būdu nu
matoma kreiptis paramos į vie
tos savivaldybę, provincijos vy
riausybę, verslininkus ir kitus 
visuomenės sluogsnius. Po pir
mųjų metų daugiakultūris cent
ras Įurės įteikti smulkią ir visa- 
pusiską savo veiklos apyskaitą.

Subsidijos naujiems centrams 
steigti nebus didesnės kaip treč
dalis visos veiklos sąmatos. Ši 
programa neduos lėšų pagrin
dinėms kapitalinėms išlaidoms, 
bet prisidės prie eilinių remon
to išlaidų. Savanoriškas bend
ruomenės narių darbas turi at
likti pagrindinį vaidmenį visuo
se remon.to ar taisymo darbuo
se. Naujo centro steigimo pla
nuose turi būti nurodyti kiti fi
nansiniai šaltiniai, užtikrinau? 
tieji kitų išlaidų padengimą. 
Centrų valdybos turės įteikti 
metines apyskaitas su revizijos 
patvirtintais sąskaitybos doku
mentais, buvusios veiklos apra-
šymu bei įvertinimu ir su atei
ties planais, kurie turi būti pa
remti akivaizdžiais poreikiais. 
Subsidijos naujų centrų organi
zavimui tebus teikiamos viene
riems metams.

Jau veikiantieji daugiakultū
riai centrai, norintieji gauti fi
nansinės paramos, turi nurody
ti valstybės sekretoriatui, ar 
centras atitinka nurodytas gai
res. ir pateikti revizijos patvir
tintus sąskaitybos dokumentus, 
pranešimą apie praeities veiklą 
bei ateities planus.

Canadian Scene

Atsiųsta paminėti
Moteris nr. 4, liepa-rugpjūtis. Lie

tuvių moterų žurnalas. Leidėjas — 
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija. Adresas: 1011 College St., 
Toronto, Ont., Canada M6H 1A8.

LITUANISTIKOS DARBAI III. 
Redagavo Vincas Maciūnas. 308 psl. 
minkštais viršeliais. Kaina — $10.

Žymusis dailininkas Adomas Galdikas (1893—1969). Jo paveikslų galerija 
įrengta Putname, Conn. Toronto Prisikėlimo Parodų salėje gruodžio 15—16 
d. d. rengiama jo darbų paroda

Pergyvenimu knyga “Nužmogintieji”
Petro česnulio atsiminimai iš lietuvių kovų su lenkais

Šiurpu ir graudu skaityti ne
laimingų žmonių pergyvenimus 
vokiečių koncentracijos stovyk
lose, rusų vergų telkiniuose ir 
kitur. Betgi šiandien jau niekas 
nesistebi nacių ir bolševikų žiau
rumais, nes jie yra taip ryškiai 
mums pateikti, jog niekam ne
tenka abejoti jų baisumu. Taip 
pat niekam netenka stebėtis šių 
dviejų santvarkų žmogaus išnie
kinimo bei jų kankinimo prak
tika, nes jos yra nekrikščioniš
kos. Prievarta yra tapusi pa
grindiniu jų išsilaikymo motyvu.

Bet kodėl šia praktika savo 
valstybingumo principus grin
džia krikščioniškos tautos, sun
ku suprasti. Lenkija, kuri save 
skaito viena iš krikščioniškiau
sių tautų pasaulyje, kuri net 
tautiškumą yra suplakusi su re
ligija ir kuri yra palankiai 
traktuojama net Vatikane, žmo
gaus traktavimo žiaurumu nė 
kiek nesiskiria nuo komunistų 
ar nacių. Savo religiniam prie
raišumui pademonstruoti jie net 
kalėjimui, kurin buvo siunčiami 
mirtin pasmerktieji, prisegė 
šventą vardą, būtent, Šv. Kry
žiaus. Tai prasmingas vardas, 
nes kryžius juk yra kančios sim
bolis, o šiame kalėjime kančios 
turbūt būta nemažiau kaip Kal
varijos kalne, Dachau ar Vorku

Lituanistikos Instituto 1973 m. leidi
nys, kuriam gauta JAV Lietuvių Fon
do finansinė parama. Leidėjo adre

FLORIDA kviečia
Pats maloniausias laikotarpis saulėtoj Floridoj yra dabar: 
šiltas oras, viliojantis jūros vanduo ir baltas paplūdimio 
smėlis. --------------------  Kreipkitės j šiuos lietuvių Viešbučius:

NORWYN Aots., 126 Ocean Dr., 
MIAMI BEACH, FLORIDA 33139, U. S. A. arba

Town & Surf Apts., 9024 Collins Ave.
Telefonas 672-4903
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tos vergų stovyklose.
Atrodo, kad Vilnius ir jo kraš

tas, prasidėjus rusiškos vergijos 
metui, niekad nebuvo laisvas 
nuo Muravjovų teroro. Lenkme
čio laikais čia siautėjo Beckas, 
buvęs lenkų užsienio reikalų mi
nisteris, ir jo idėjų bei planų 
vykdytojas Bocianskis bei kt.

Kokios kankinimo priemonės 
ir veiksmai lenkų buvo naudoja
mi politiniams kaliniams, apra
šo Petras Česnulis savo atsimi
nimų knygoje “Nužmogintieji”. 
Kadangi mes turime daug ma
žiau šios rūšies autentiškos lite
ratūros nei apie rusiškąjį praga
rą, tai Česnulio atsiminimai nu
rodo dar į vieną kryželį lietuvių 
varganame kelyje. Tiesa, iš jo 
knygos neatrodo, kad lenkai bu
vo tokie išradingi kankinimo 
priemonėse, kaip bolševikai, bet 
ir vienų ir kitų tikslai sutapo: 
kankinimais išgauti iš politinio 
kalinio “tiesą” ir, išlašinus 
paskutinius jo gyvybės syvus, 
sunaikinti.

Gal ir nelabai tiksliai auto
rius pavadino savo knygą, nes 
juk kilnus žmogus kito žmogaus 
nužmoginti nesiims. Tik pats nu- 
sižmoginęs jis stengsis ir kitus 
nužmoginti. Be to, žmogaus, ku
rio pusėje yra tiesa, niekados 
nenužmogins net nusižmoginu- 
sieji.

Apie lenkų teritorinius kėslus 
mes esame nemažai girdėję ir 
skaitę, bet apie jų žiaūrų elgesį 
su tais, kurie j ieško tiesos ir gi
na savo teises, mažiau tesame 
patyrę. Taigi P. česnulio per
ėjimas per lenkų teroro kame
ras mums yra įsidėmėtinas ir jo 
atsiminimų knyga yra rekomen
duotina skaitytojui. Žinoma, ne 
kiekvienas lenkas yra mūsų 
priešais, bet mes turime pažinti 
tuos, kurie mums duobę kasa. 
Mes turime pažinti mūsų prie
šus, kad, reikalui ištikus, leng
viau galėtumėm nuo jų apsi
ginti.

Petro Česnulio knyga yra pa
traukli paimti į rankas, simpa
tiškas viršelis, geras formatas, 
gražiai įrišta, neblogai išplanuo
ta .. . Na, bet korektūros klaidų 
galėjo būti daug, daug mažiau. 
Šituo atžvilgiu tiek autoriui, tiek 
leidėjui ir tiek spaustuvei reikė
tų būti apdairesniems.

Petras česnulis, NUŽMOGINTIE
JI. Vilniečių Golgota lenkų oku
pacijoje. Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos leidinys. Kalbą tai
sė Vladas Kulbokas, spaudė “Rū
tos” spaustuvė 1973 m. Viršelis T. 
Valiaus. Įvadinis žodis — A. Juk
nevičiaus. a. Kalnius

sas: Lituanistikos Institutas. 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, Ill. 60629, 
USA.
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W KULTBliNEJE VEIKLOJE
DAIL. JURGIO JUODŽIO kūrinių 

paroda, skirta Simo Kudirkos, Romo 
Kalantos ir kitų Lietuvos didvyrių 
garbei, rengiama gruodžio 8-9 d.d. 
Niujorke, Kultūros Židinio salėje. 
Atidarymas — gruodžio 8, šeštadie
nį, 7 v.v. Žodį tars gen. kons. Ani
cetas Simutis. Dail. C. Janušas apibū
dins kūrinius, A. Rukšėnas, jaunosios 
kartos lietuvis visuomenininkas, pa
rašęs anglų kalba knygą “Day of 
Shame”, nušvies knygoje aprašytus 
Simo Kudirkos tragedijos įvykius. 
Parodą rengia — LFB Niujorko sky
rius.

VELIONIES PROF. DR. Z. IVINS
KIO mokslinį palikimą perėmė Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademija 
Romoje. Tą palikimą sudaro: 1.820 
tomų knygų bibliiteka, 168 žurnalų 
komplektai bei atsiri numeriai, 156 
įvairūs biuleteniai ir brošiūros, 536 
atspaudai ir foto kopijos archyvinių 
rankraščių, straipsnių knygose bei 
žurnaluose, 528 vienetų rankrašty
nas — velionies parašytos studijos, 
spausdinti ir nespausdinti straipsniai, 
jo surinkta istorinė medžiaga, keli 
tūkstančiai mašinraščio puslapių ve
lionies paskaitų, skaitytų vokiečių 
kalba Bonnos universitete, apie 5.000 
vienetų archyvinės - dokumentinės 
medžiagos, mikrofilmuose, 20 Lietu
vos žemėlapių, velionies korespon
dencija — gauti laiškai ir išsiųstų 
laiškų kopijos. Mecenatai — prof. dr. 
Kazys Alminas ir dar vienas pavar
dės neskelbiantis asmuo už šį pali
kimą Paulinai Ivinskienei sumokė
jo $10.000. Visa palikimo medžiaga 
bus pervežta į KLK Akademijos 
būstinę, kur bus padaryta išsami 
inventorizacija, paruošta kartoteka, 
kad a.a. prof. dr. Z. Ivinskio paliki
mu lengvai galėtų naudotis istorikai 
savo moksliniams darbams. Palikimo 
pervežimas, lentynų bei spintų įsigi
jimas pareikalaus nemažų papildo
mų išlaidų, kurias LKM Akademi
ja tikisi padengti savo narių auko
mis.

“LAISVĖS VARPO” RADIJO VA
LANDĖLĖS koncerto Bostone pro
gramą atliko sopranas Irena Stan- 
kūnaitė-Silva ir tenoras Liudas Stu- 
kas. Pirmoji yra gimusi Brazilijoje, 
antrasis — JAV. Abu jie studijas 
baigė ir dainuoti pradėjo Amerikoje. 
Iš koncerto dainų išsiskyrė I. Stan
kūnaitės atlikti rečiau koncertuose 
girdimi lietuvių kompozitorių kūri
niai — S. Cerienės-Mulks "Lietuvos 
laukai”, J. Stankūno “Humoreska”. 
L. Stukas nevieną klausytoją nuste
bino beveik nežinoma arija iš A. Ka- 
čanausko neužbaigtos operos “Eglė 
žalčių karalienė”. Dainų ir operų ari
jų koncertas užbaigtas A. Aleksio 
duetu “Oi berneli vientury”. Solis
tams akompanavo dr. Vytenis M. Va- 
syliūnas.

VILNIAUS 650 METŲ SUKAK
TIES minėjimas Niujorko ir apylin
kės lietuviams buvo surengtas spe
cialaus komiteto Kolumbo vyčių 
salėje Woodhavene, N.Y. Po visų 
sugiedoto Tautos himno komiteto 
pirm. dr. Br. Nemickas pristatė gau
sų garbės prezidiumą ir programai 
vadovauti pakvietė Ireną Veblaitie- 
nę. Istorinę paskaitą apie Vilnių 
skaitė dr. J. Puzinas, su praeitimi 
supintą atsiminimų pluoštą ir Gedi
mino 1323 m. sausio 25 d. rašytą 
laišką — Paulius Jurkus, savo poe
mą “Sostinė” — Jonas Rūtenis. Apie 
60 archeologinių kasinėjimų bei Vil
niaus pastatų skaidrių parodė V. Ra- 
dzivanas, o jas paaiškino dr. J. Pu
zinas. Salę puošė Vilniaus temomis 
sukurti dailininkų Pauliaus Jurkaus 
ir Marijos Žukauskienės 7 paveiks
lai. Ypatingo dalyvių dėmesio susi
laukė iš Lietuvos gautas lininis au
dinys su įausta Gedimino pilimi ir 
tekstu: “Sveikas, senasis Vilniau 
650 m.”

LIETUVIŲ SKAUTŲ VADOVY
BĖ išleis v.s. Petro Jurgėlos veika
lą “Lietuviškoji skautija”. Šioje di
delio formato apie 800 psl. knygoje 
atskleidžiama lietuvių skautijos is
torija ir jos nuopelnai. Finansine pa
rama rūpinasi specialus vajaus ko
mitetas. Paaukojusieji nemažiau 
kaip $50 bus laikomi leidėjais, $25 
— garbės prenumeratoriais, $10 — 
prenumeratoriais, atsiuntusieji bet- 
kokia auką — aukotojais-rėmėjais. 
Leidėjai ir garbės prenumeratoriai 
bus paskelbti knygos puslapiuose, 
pirmieji prenumeratoriai ir aukoto- 
jai-rėmėjai — spaudoje. Užsisakan
tiems iš anksto knyga kainuos $10. 
Prenumeratų ir aukų čekius, išra
šytus “Lietuviškajai skautijai”, pra
šoma siųsti Juozui Bružui, 7103 Ave
nue X, Brooklyn, N.Y. 11234, USA.

VILNIAUS PRAEITIES dokumen
tinę parodą lapkričio 3-4 d.d. Čika
gos Jaunimo Centre surengė lietu
vių filatelistų draugija “Lietuva”, va
dovaujama pirm. Kazio Meškonio. 
Parodą atidarė paskutinis nepriklau
somos Lietuvos Vilniaus burmistras 
Karolis Dabulevičius, simboliškai ati
dengdamas šio miesto planą. Svei
kimo žodį tarė Lietuvos gen. 
konsule U. Daužvardienė, rodinių pa
rūpintojo vardu — Br. Kviklys. Mai
ronio eilėraštį “Vilnius” padeklama
vo Asta Vaičaitytė. Vilniaus 650 me
tų praeiti atskleidė gausus senosios 
Lietuvos monetų rinkinys, Vilniuje 
lietuvių ir okupantų išleisti pašto 
ženklai, lietuviški laikraščiai, kny
gos, ordinai, medaliai, organizacijų 
ženklai, žymiųjų lietuvių autografai, 
Vilniaus nuotraukos bei piešiniai. 
Parodos proga buvo išleistas Liudo 
Kairio redaguotas specialus leidinys.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO 

vidurinės meno mokyklos styginių 
instrumentų orkestras, vadovaujamas 
Sauliaus Sondeckio, lankėsi Olandi
joje ir Belgijoje. Sovietų Sąjungos 
ir Olandijos draugystės mėnesio rė
muose jaunųjų vilniečių koncertai 
buvo surengti Amsterdame, Delfte, 
Harleme, Dordrechte, Vlisingene ir 
kituose Olandijos miestuose. Belgi
joje vilniečiai moksleiviai koncertą 
turėjo Antverpene. Išvykos progra- 
mon buvo įtraukti Vivaldžio, Pagani
nio, Mocarto, Čaikovskio kūriniai, 
papildyti M. K. Čiurlionio, B. Dva
riono ir F. Bajoro kompozicijomis.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
įvykusiame tarptautiniame simpoziu
me “Vibracinių mechanizmų teori
ja”, be lietuvių, dalyvavo šios sri
ties specialistai iš Sovietų Sąjun
gos, R. Vokietijos, Olandijos ir Ita
lijos. Dėmesio centre buvo virpesio 
pajungimas žmogaus tarnybai. Kau
niečių laimėjimus nušvietė prof. dr. 
K. Ragulskis, Kauno politechnikos 
instituto vibrotechnikos mokslinio 
tyrimo laboratorijos vadovas, beveik 
300 išradimų autorius. Lietuviai 
mokslininkai virpesius yra pavertę 
precizinių prietaisų judėjimo šalti
niu, sukurdami vibromechanizmus, 
naudojamus precizinių prietaisų ir 
radiotechnikos pramonėje, medicino
je, navigacijoje, astronautikoje.

VARGONINIŲ SONATŲ koncertų 
ciklą J. S. Bacho, P. Hindemitho, F. 
Mendelssohno ir G. Kuprevičiaus kū
riniais pradėjo vargonininkė Vida 
Prekcrytė. Paveikslų galerija pavers
toj Vilniaus katedroj šio ciklo kon
certai bus rengiami kas mėnesį. Šeš
tuoju koncertu pavasarį ciklą už
baigs vargonų virtuozas Leopoldas 
Dlgrys.

VILNIAUS DRAMOS TEATRO ak
torius Laimonas Noreika, talentin
gas deklamatorius ir skaitovas, da
lyvauja Maskvos kino studijos tele
vizijai skirtame serijiniame filme, 
kurio scenarijui panaudotas A. Tols
tojaus romanas “Kančių keliai”. Da
lis scenų buvo filmuojama Paryžiu
je. Čia L. Noreika susitiko su daili
ninkais Vytautu Kasiuliu ir žibun- 
tu Mikšiu. Pastarasis jį supažindino 
su Paryžiumi ir netgi parodė pa
minklą Adomui Mickevičiui bei na
mą, kuriame poetui teko gyventi. A. 
Mickevičiaus 175-tąjį gimtadienį š.m. 
gruodžio 24 d. L. Noreika ruošiasi 
paminėti jo poezijos vakaru.

VILNIUJE GASTROLIAVO pary
žietis jaunesniosios kartos smuikinin
kas P. Fontanaroza, Genujos ir Rio 
de Janeiro tarptautinių konkursų 
laureatas. Savo koncertui jis buvo 
pasirinkęs J. S. Bacho, F. Kreislerio, 
C. Francko, M. Ravelio ir kaikurių 
kitų klasikų kūrinius,

VILNIAUS OPEROS ir BALETO 
TEATRO baletininkų grupė lapkri
čio 1-6 d.d. lankėsi Bulgarijoje. Ba
letmeisterio C. Žebrausko vadovau
jami vilniečiai penkiuose Bulgarijos 
miestuose atliko koncertinę progra
mą, kurią sudarė ištraukos iš J. Pa
kalnio “Sužadėtinės", J. Juzeliūno 
“Ant marių kranto” ir kitų naujau
sių baletų spektaklių.

ESTRADINĖS MUZIKOS ATLI
KĖJŲ “Gintarinės triūbos-73” tarp
respublikinis konkursas devintą kar
tą buvo surengtas Kaune. Be lietu
vių, jame dalyvavo Latvijos, Estijos, 
Ukrainos, Moldavijos ir Lenkijos at
stovai. Pagrindinį konkurso prizą 
jau septintą kartą laimėjo Kauno 
dirbtinio pluošto gamyklos orkestras 
“Oktava”, vadovaujamas M. Tamo
šiūno. Estradinių ansamblių grupėje 
laimėtojų vardo susilaukė “Jaunieji 
balsai” iš Kišiniovo, vokalinių-inst- 
rumentinių ansamblių grupėje — A. 
Zabotkaitės vadovaujami Kauno ši
luminių tinklų saviveiklininkai. Ge
riausiais estradiniais dainininkais bu
vo pripažinti: ansamblio “Vega" sol. 
Olegas Melnikas iš Talino ir orkest
ro “Gama” sol. Gaida Kriauklė iš 
Jelgavos. Sis latvių orkestras taipgi 
laimėjo specialią premiją už geriau
sią lietuvių liaudies dainos “Plaukė 
antelė” instrumentaciją.

PRANAS KŪRIS, Vilniaus univer
siteto teisės fakulteto docentas, 
Maskvos M. Lomonosovo universite
to teisės fakultete sėkmingai ap
gynė doktorato disertaciją “Valsty
bės atsakomybės tarptautinėje tei
sėje”.

SOL. NIJOLĖ AMBRAZAITYTĖ, 
Vilniaus operos mezzo-sopranas, Dž. 
Eneskaus tarptautinio konkurso lau
reatė, surengė koncertus Estijos sos
tinėje Taline ir Tartu mieste. Išvy
kos programoje buvo V. Europos ir 
rusų klasikų kūriniai, lietuvių liau
dies dainos. Solistei akompanavo M. 
K. Čiurlionio pianistų konkurso lau
reatas Augustinas Maceina, prof. dr. 
Antano Maceinos sūnus.

KAZIO BINKIO 80-tąjį gimtadie- 
dienį spauda paminėjo lapkričio 4 
d. Šia proga “Vagos” leidykla dviem 
tomais išleis K. Binkio raštus, spau
dai paruoštus filologijos mokslų dr. 
V. Galinio, kuriam talkino poetai A. 
Maldonis ir E. Mieželaitis. Pirmąjį 
tomą sudarys K. Binkio lyrika, saty
rinės poemos, eilėraščiai, eiliuoti fel
jetonai, poezija vaikams, antrąjį — 
dramos, prozos, publicistikos kūri
niai, vertimai, autobiografija, pasi
sakymai literatūros ir meno klausi
mais. Įvadą “Keturi keturvėjininko 
portretai” parašė E. Mieželaitis.

V. Kst.
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Tel. 534-92861072 Bloor St. W
JANE — ANNETTE ST., 7 kambariai, mūrinis, 4 kambariai pirmam 
augšte. Dvi modernios virtuvės, 2 prausyklos. Garažas su šoniniu priva
žiavimu, didelis kiemas. Įmokėti apie $15.000.
RONCESVALLES- GEOFFREY ST., arti krautuvių ir gero susisiekimo, 
7 kambariai per du augštus, geras mūras, 2 virtuvės, alyva šildomas. 
Dvigubas garažas, geras privažiavimas. Įmokėti $10.000. Namas be skolų.
BLOOR — INDIAN GROVE, atskiras, mūrinis. 7 kambariai, didelė mo
derni virtuvė, alyva - vandeniu šildomas, arti Bloor požeminio susisie
kimo ir krautuvių. Namas be skolų. Įmokėti apie $15.000.
HIGH PARK BLVD. — RONCESVALLES, puikus 8 kambarių mūrinis 
namas, 2 ekstra kambariai rūsyje su atskira prausykla. Dvi virtuvės, 
dvi prausyklos, privatus įvažiavimas, vieta dviem garažam. Namas be 
skolų. Įmokėti $20.000.
ANNETTE — KEELE ST., komercinis 14 kambarių pastatas — 3 butai 
su atskirais įėjimais. Tinka gydytojui, dantų gydytojui ar panašiam 
profesijonalui. Prašoma kaina $59.000. Vieta 6 automobiliams.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

AKTYVAI — VIRS 6 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKA: 
už termininius indėlius — 
dvejų metų. ................................ 8'/į %
vienerių metų ..........8%
už taupomąsias (savings) s-tas 7% 
už depozitų-čekių sąskaitas . 6(4%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000............... 8%
asmenines — naujas .................8]/2%
nekiln. turto iki $50.000 .......... 8%

gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki

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

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

SPORTAS LIETUVOJE
Europos lengvosios atletikos są

junga patvirtino normas 1974 m. 
Europos lengvosios atletikos pirme
nybėms. Šias normas gali viršyti 20 
Lietuvos lengvaatlečių. Tačiau Lie
tuvos lengvaatlečiams svarbu yra ne 
tik viršyti patvirtintas normas, bet 
ir, negalint atstovauti savo kraštui, 
patekti į Sov. Sąjungos rinktinę. Štai 
tie lengvaatlečiai: N. Razienė, P. Si- 
monėlis, R. Aukštuolis, R. Bitė, M. 
Treinytė, K. Sapka, V. Augustinavi- 
čiūtė, A. Jautakis, J. Sabas, N. Kviet- 
kauskaitė, R. Makauskaitė, L. Sake
lytė, R. Plungė, E. Skapas, A. Vit
kevičius, V. Jaras, J. Dabrila, B. 
Burokas.

Suomijoje viešėjo Lietuvos bokso 
rinktinė, kuri čia turėjo du susitiki
mus su Suomijos rinktine Abu susi
tikimus laimėjo lietuviai 8:2 ir 7:1.

Prasidėjo Sov. Sąjungos 1973-74 m. 
krepšinio pirmenybės. Pradžia Kau
no Žalgiriui buvo nesėkminga — pra
laimėjo pirmąsias dvejas rungtynes: 
Minsko RTI 69:76 ir Leningrado Spar
takui 60:69. Pažymėtina, kad šiose 
pirmenybėse dalyvauja Sov. Sąjun
gos jaunių rinktinė, kuri ruošiasi 
Montrealio olimpiadai. Šioje rinkti
nėje žaidžia du lietuviai — V. Čepas 
ir V. Tarolis.

VYČIO ŽINIOS
Stalo teniso treniruotes, vadovau

jamas J. Nešukaičio, lanko 26 jau
nieji žaidėjai. Treneris yra dėkin
gas L. Namų vadovybei už patalpas 
ir nuoširdumą. Taip pat jis dėkin
gas tėvams už stalo tenisininkų atve
žimą į treniruotes ketvirtadieniais 
7 v.v.

Goifininkų sezono uždarymo ba
lius L. Namų mažojoj salėj, nors ir 
nebuvo gausus, praėjo nuotaikingai. 
Baliaus metu įteikta komandinių 
rungtynių su Aušra pereinamoji Pr. 
Barausko taurė. Vyčio vardu ją pri
ėmė J. Žukas. Taip pat buvo įteiktos 
dovanos tarpusavio turnyro daly
viams. Čia pirmąsias vietas laimėjo: 
Vine. Baliūnas, E. Kuchalskis ir L. 
Radzevičius. Baliaus šeimininkai — 
J. Balsys, L. Radzevičius ir A. Bal
nis.

Sudėtinis rudens balius su Toron
to VI. Pūtvio šaulių kuopa L. Namų 
žemutinėje salėje irgi praėjo paki
lia nuotaika. Į balių atsilankė apie 
150 svečių. Iš vytiečių daugiausia tal
kino B. Vitkus ir V. Žukauskienė.

V. Nešukaitytė po kelių turnyrų 
Anglijoje ir Vengrijoje išvyko į Šve

diją dalyvauti Skandinavijos atviro
se stalo teniso pirmenybėse.

St. Ignatavičius, Vyčio krepšinin
kas, tęsia studijas Edmontone ir ten 
žaidžia krepšinį. Neseniai buvo išvy
kęs į Montaną draugiškoms rungty
nėms.

Mergaitės iki 18 m. CYO pirmeny
bėse nugalėjo St. Joseph’s 38:21. Žai
dė: Gustainytė 2, Ąžuolaitė 4, G. Žu
kauskaitė, L. Žukauskaitė, R. Matu
laitytė 10, V. Jurkevičiūtė 8, K. Stoč- 
kutė 2, S. Underytė 12. Atrodo, kad 
A. Stonkaus priežiūroje ši mergai
čių komanda išaugs į pajėgų vienetą.

A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Metinio klubo parengimo proga 

įvyks ir draugiškas krepšinio turny
ras. šeštadienį, gruodžio 1 d., 10 v.r., 
žais Vyčio ir Kovo vyrai; 11.30 v.r.
— Aušros ir Sakalo vyrai; 1 v.p.p.
— jaunių A kl. rungtynės. Gruodžio 
2 d., nuo 1 v.p.p., bus trejos rungty
nės, po kurių paaiškės turnyro meis
teris. Visos rungtynės vyks parapijos 
salėje. Visi kviečiami pasižiūrėti 
rungtynių ir vakare dalyvauti šo
kiuose.

Metinis Aušros klubo narių ir rė
mėjų susirinkimas — sausio 6 d. po 
11.15 Mišių Parodų salėje. Susirin
kimas yra svarbus tuo, kad bus ren
kama nauja valdyba ir bus aptarti 
klubo ateities planai.

Aušros klubas maloniai kviečia vi
sus atsilankyti į metinį šokių vakarą 
gruodžio 1, 7 v. vak., Prisikėlimo pa
rapijos salėj, šokiam gros A. Dimskio 
orkestras, veiks įvairūs bufetai ir lo
terija.
HAMILTONO KOVAS

Jauniai C draugiškose krepšinio 
rungtynėse nugalėjo Aušros jaunius 
30:24. Kove žaidė: L. Žilvitis, P. Gra
jauskas 6, J. Sadauskas 6, R. Bu- 
dininkas 5, R. Antanaitis 5 ir R. Kal
vaitis.

Vyrai lygos rungtynėse laimėjo 
prieš Knicks komandą 69:51. Žaidė: 
R. Vinerskis 18, L. Meškauskas 12, 
R. Sakalas 12, V. Butkevičius 8, D. 
Vasilowsky 6, R. Kronas 4, V. Lu
košius 4, M. Gudinskas 3, R. Tirilis 
2, K. šeštokas.

Mergaičių A tinklinio komanda 
laimėjo draugiškas rungtynes prieš 
St. Francis Xavier parapijos koman
dą 3:2. Žaidė: A. Lukošiūtė, I. Vai- 
nauskaitė, D. ir B. Beržaitytės, R. 
Vaitonytė, R. Urbaitytė, N. ir J. 
Kisiūnaitės, D. Grajauskaitė, R. Ka- 
reckaitė. A. G.

Ateitininkų žinios
Federacijos vado rinkimams bal

savimo vokai buvo išsiuntinėti vi
siems moksleiviams, studentams ir 
sendraugiams. Kurie dar jų neiš- 
siuntėte atgal, prašomi kiek galima 
greičiau tai padaryti.

Dainavos ideologiniai kursai jau 
artėja. Visi, kurie nori važiuoti, pri
valo parašyti bent vieno puslapio ra
šinėlį ir įteikti kuopos globėjai.

Visas jaunimas Prisikėlimo šven- 
.lovėje per 10 v. Mišias sekmadie
niais prašomas ateiti į pirmuosius 
suolus ir įsijungti į giedojimą.

Jaunimui rekolekcijos įvyks King 
City, augustinijonų vienuolyne, ku
ris yra 25 mylios nuo Toronto. Re
kolekcijos prasideda gruodžio 7, 
penktadienį vakare, ir baigiasi gruo
džio 9 tuoj po pietų. Dalyvauti kvie
čiami moksleiviai ir studentai. Pra
šome registruotis pas V. Kolyčių tel. 
654-5481.

Skautų veikla
• Sveikiname N. P. M. seseles, 25- 

rius metus Toronte su pasišventimu 
paskyrusias lietuviško jaunimo auk
lėjimui, padėjusias ir skautų veik
lai plėstis ir stiprėti. Tebūna ir atei
ties metai — idealistinio darbo pa
vyzdžiai.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinio 
vieneto kanklininkės pasiskirstė į 4 
mokymosi grupes, kurioms vadovau
ja S. Valiūnaitė, L. Rusinaitė, V. Pi- 
lipavičiūtė ir R. Jankaitytė.

• Giedrios lietuviškos ateities lin
kime s. v. L. Baltakiui ir ps. A. Vo- 
lungytei, sukūrusiems skautišką šei
mą.

• Lapkričio 18 d. ASD (akademi- 
kių skaučių dr-vės) sueigoje sk. pir
mininke išrinkta D. Jurkšaitytė, 
kand. globėja R. Poškienė. Norinčios 
jungtis į ASD eiles kreipiasi tel. 447- 
8672.

• V. sk. G. Baltaduonienei už jos 
rūpestį ir darbą, rengiant A. Tamo
šaitienės audimo kursus, nuoširdžią 
padėką reiškia visos kursantės.

• Gruodžio 2 d., 11 v.r., skautų 
būkle bus “Šatrijos” tunto vadijos 
posėdis.

• Jaun. skaučių “Tulpės” dr-vės 
sueiga — šį šeštadienį, gruodžio 1 
d,. 1 v.p.p., L. Namuose. Sueiga 
baigsis 2,30 v.p.p. Tuo pačiu laiku ir 
ten pat sueigą turės jaun. skaučių 
“Rūtos” dr-vė. C. S.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
ETOBICOKE, gražus, naujos statybos vienaaugštis, 6 dideli kambariai, 
dvigubas garažas, 2 prausyklos, pilnai užbaigtas rūsys. Labai skubus 
pardavimas. Savininkas išsikelia. Prašoma $62.900. Arti susisiekimo.
RONCESVALLES — DUNDAS, 9 kambarių mūrinis namas, kvadra
tinis planas, 3 virtuvės, 2 prausyklos, dvigubas garažas. Prašoma 
$45.900. Puikus nuomojimui. Greitas perėmimas.
SWANSEA, $10.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras namas, garažas su 
šoniniu įvažiavimu. Prašoma $45.000. Arti Bloor gatvės.
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.

Al. GARBENIS
Namų tel. HU 9-1543

Pr. KERBERIS
Namų tel. LE 5-1584

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
6% už depozitus

7(4% už taupymo s-tas
8% už 1 m. term. dep.
8!4% už 2 m. term. dep.

1997 Dundas St. W Tel. 533-4414

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

žemės lr kitos rūšies nuosavybių.

4 Ont Tel. 534-7525

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLDS MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. v .
(Warden 4 Ellesmere) _____—------- TeL 445-6031
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 LUINOS i 
VERSLO BEI PRAMONES 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA

ELEKTROS RANGOVAS

K 1 O A N G O R A 
PASTATŲ ELEKTROS 
IR KITI DARBAI

Tel. 489-5425 Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAINamų: 920-2501

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas — septyni milijonai dolerių

Kanados
(.Atkelta iš 1-mo psl.) 

kaip paauglius buvo nusivežę 
Sovietų Sąjungon. Maskva juos 
laikė savo piliečiais ir net kele
tą metų nesutiko išleisti. Da
bar paaiškėjo, kad Nadia Demi
denko su šeima jau yra atvyku
si i Kanadą, bet išvažiavimo vi
zos vis dar laukia Eugene 
Lenko. Užsienio reikalų minis- 
teris M. Sharp praėjusią savai
tę Maskvoje vėl Įteikė užsienio 
reikalų ministeriui A. Gromy- 
kai Kanadon norinčių išvažiuo
ti 606 asmenų sąrašą. Jo reika
lavimas sušvelninti sovietinius 
emigracijos įstatymus susilaukė 
A. Gromykos aštraus protesto 
kaip kišimasis j Sovietų Sąjun
gos vidaus reikalus. Pasak spau
dos pranešimų, pokalbis buvo 
karštas, panašus j atvirą susi
kirtimą. M. Sharp taipgi primi
nė A. Gromykai Sovietų Sąjun
gos Kanadai padarytą netaktą 
Jungtinėse Tautose. Kai JT 
sekr. K. Waldheimas pakvietė 
Kanadą dalyvauti arabų-žydų ka
ro paliaubų priežiūroje, Maskva 
paskelbė, kad ji sutiks su Kana
dos dalyvavimu tik tokiu atve
ju, jeigu bus Įsileista ir Lenki
ja. Pagal 1971 m. pasirašytą Ka
nados ir Sovietų Sąjungos sutar
ti toks Maskvos ultimatumas K. 
Waldheimui pirmiausia turėjo 
būti praneštas Otavai ir apsvars
tytas sovietų bei kanadiečių ati
tinkamų pareigūnų. Premjero 
P. E. Trudeau vyriausybę apie 
ši ultimatumą painformavo ne 
Maskva, bet pats JT sekr. K. 
Waldheimas.

įvykiai
Kvebeko naujasis parlamen

tas darbą pradėjo tradicine sos
to kalba, perskaityta gubernato
riaus H. Lapointe. Pirmą kartą 
šio provincinio parlamento isto
rijoje kalba buvo perskaityta 
tik prancūziškai. Premjero R. 
Bourassos liberalų vyriausybė, 
parlamente turinti'102 narius ir 
tik 8 opozicinių partijų atstovus, 
pagrindinį dėmesį žadėjo skirti 
ekonomijos ir prancūziškos kul
tūros reikalams. Vyriausybė įsi
pareigojo sumoderninti žemės 
ūkį, stiprinti pramonę, didinti 
pajamas už žemės turtų ištek
lius, plėsti turizmą. Nemažas 
dėmesys taipgi bus skiriamas 
prancūzų kalbai viašajaine gy
venime, tačiau tautinių grupių 
kalbų teisės nebus pažeistos. Se
paratistinė Kvebeko partija 
Kvebeko mieste įvykusiame pa
sitarime pareiškė pilną pasiti
kėjimą savo vadui R. Levesque, 
nors jis yra pralaimėjęs rinki
mus. Jam buvo pasiūlyta dar 
kartą bandyti laimę kurioje nors 
rinkiminėje apylinkėje. Tokią 
progą tegali sudaryti tik kurio 
nors išrinkto Kvebeko partijos 
atstovo atsistatydinimas. Su še
šiais išrinktais atstovais Kvebe
ko partija dabar yra tapusi pa
grindine opozicija provincinia
me parlamente.

Kanados užsienio reikalų mi
nisteriui M. Sharp, besilankan
čiam Sov. Sąjungoje, baltiečių 
jaunimo vardu pasiųsta telegra
ma, primenanti Baltijos valsty
bių okupaciją ir prašanti at
kreipti dėmesį į šią problemą.

APAŠTALŲ...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

yra aplankęs popiežius Jonas 
XXIII. Jis taipogi aplankė Sv. 
Jono Evangelisto kapą ir ten at
laikė pamaldas.

Efezo mieste daug laiko pra
leido šv. Paulius. Šis Taršo žy
das Saulius, aršiai persekiojęs 
krikščionis, pats tapo krikščio
niu ir pakeitė savo vardą į Pau
lių. Jis parašė labai gilius laiš
kus efeziečiams. Perskaitykite 
jo laiškų efeziečiams devyniolik
tą skyrių ir pajusite didelį nuo
širdumą. Tuo laiku Efezas buvo 
pačiame žydėjime, prekybinin
kai gėrė tuose linksmybių na
muose, minios šaukė Dianos ir 
Artemis vardus, arenoje kovėsi 
ir kraują liejo gladiatoriai.

ONTARIO

(>oveniment 
Informal ion :

TRANSPORTO IR RYŠIŲ 
MINISTERIJOS 
PRANEŠIMAS

Ontario provincijos vyriausybė pra
neša, kad jos žiemos kelių informa
cijos tarnyba, skirta visuomenei, pra
dėjo veikti pirmadienį, lapkričio 5.
Kelių informacijos centras Toronte 
ir kitos aštuoniolika ministerijos ra
joninių įstaigų visoje provincijoje 
turės naujausią informaciją apie vi
sų provincijos plentų bei vieškelių 
padėtį. Žiemos mėnesiais ji bus ren
kama ištisas 24 valandas per septy
nias dienas.

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.
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

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

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

y^fORSA^\

IWteB
THtUST

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., — . £•>•> E4E4 Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 e,‘ NUOLAIDA

A. J. MORKIS Realtor • Sąžiningas patarnavimas.
* Parūpiname mortgičius

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIŪDŽIUS • 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.

7673 DUNDAS Street West

Proga padaryti karjerą EATON E 
$10.000 iki $15.000 

DIDŽIULĖ BENDROVĖ 
SĄSKAITYBOS ATSTOVAI

Šitos pozicijos bus patrauklios tiems, kurie:
— turi sėkmingą patirtį pardavinėjime ir klientų 

aptarnavime;
— yra nepatenkinti dabartiniu savo atlyginimu;
— yra veržlūs ir turi neeilinės iniciatyvos

EATON FINANCIAL SERVICES
YORKDALE PLAZA • Telefonas 789-6281

Informacija apie žiemos kelių padėtį 
gali būti gaunama kiekvienu metu, 
paskambinus ministerijos įstaigoms.

ROAD INFORMATION CENTRE, 
TORONTO 
248-3561

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

gaminia! j p -įop M E ATS 
KAssAVAiTf-----wBjr ■deugatessem

1727 BLOOR STREET WEST (prie* kiele požeminio stotu 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

(SHEPPARD AVE. / OON VALLEY PARKWAY)

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

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

W. G. DRESHER ------  Real Estate Broker------  
------ Visų rūšių apdrauda--------

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

Th Hm. Williim G. Di vii 
Premier of Ontario

Chatham 354-1400
London 451-5160
Stratford 271-3550
Hamilton 527-9131
Owen Sound 376-7350
Port Hope 885-6381
Kingston 544-2220
Ottawa 745-6841
Bancroft 332-3220
Huntsville 789-2391
North Bay 472-7900
New Liskeard 647-6761
Cochrane __ ____ 272-4333
Sudbury ....... ........ 522-9380
Sault Ste. Marie 256 5682
Thunder Bay __ 577-6451
Kenora 468-6494

DANISH CUSTOM FURNITURE
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.

1
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— Pardavėjau, ar aš galiu už
sakyti pusę porcijos?

— Apgailestauju, bet negali
te. Musų porcijų padalyti nebe
įmanoma.

Patarimas
Jauna aktorė skundėsi Oska

rui Wilde spaudos abejingumu:
— Kritikai nė žodžio nerašo 

apie mano balsą. Visi kaip su-’ 
sitarę tyli! Ir laikraščiai nė žo
džio. Ką man daryti?

— Prisijungti prie jų, — pa
tarė Oskaras Wilde.

Amžius ir įvykiai
Sovietų Rusijoj buvo praneš

ta, kad yra pilietis, turįs 190 m. 
amžiaus. Ji apstojo žurnalistai 
ir pradėjo klausinėti:

— Gal atsimeni carienės Kot
rynos laikus?

— Žinote, kai buvo spalio re
voliucija, — pradėjo senis, bet 
ji tuoj žurnalistai pertraukė:

— Mes tai žinome, papasakok 
apie Napoleoną!

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų
2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA
Ilgametė patirtis — įvairių draudos bvių atstovybė

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

Didelis pasirinkimas. Urmo kainos. FIRESTONE, 
B. F. GOODRICH, UN I ROYAL, 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.

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

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

ir Bloor Autorite Garage, 2?6 Brock Ave.
° 1 (tarp Dundas ir College) 

Atitekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
ittyginimą (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
IQ pardavimo įstaigų Toronto rajonuose 

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSIŠSAUGA 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 j 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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svorų 
gryno svorio. Turime pordavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

... v- ,___ 480 RONCESVALLES AVI.,Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario
LIETUVIŲ
ĮSTAIGA

Telefonas LE 1-3098

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

1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalis*
Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

IDrrbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

STEPHAN’S FURS

Šypsenos j
— Žinote, kai buvo spalio re

voliucija ...
— Mes apie revoliuciją ži

nom, — šaukė korespondentai, 
— papasakok apie Krymo karą.

— Žinote, kai buvo spalio re
voliucija, kilo toks sąmyšis, kad 
jo metu man pridėjo šimtą me
tų, — paaiškino senis.

Neatpažino
Išėjo Viktoras pasivaikščioti. 

Jį sustabdė kažkoks nepažįsta
mas.

— Ar nepažįsti manęs? Mes 
juk prieš trisdešimt metų mokė
mės vienoj klasėj!

— Nebūk kvailas! — atkirto 
Viktoras. — Mūsų klasėj nebu
vo jokio barzdočiaus!

Atsidėkojo
— Ar tai jūs vakar išgelbėjo- 

te mano sūnų, skendusį upėje?
— Taip, bet neverta apie tai 

kalbėti. Mano vietoje taip būtų 
pasielgęs kiekvienas.

— Kaip tai neverta! O kur 
vaiko kepurė? Parinko Pr. Alš.

tel. 277-0814
14, Ontario 

NARYS

Savininkai A. ir S. KALŪZA

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

406 Roncesvalles Ave.,
telefonas 536-5936

APIE “JAUNIMO ŽIBURIUS”
Abu redaktoriai — Antanas ir Ra

mutė skatina rašyti “Jaunimo Žibu
riams”, o kartu lyg ir jaučia nedrą
sumą, ar kas juos skaitys. Dalis žmo
nių visais laikais ir visuose kraštuo
se, neskaitant jų išsilavinimo, gyve
na tik sau ir toliau savo kasdieny
bės nenutolsta. Taip yra ir dabar: 
yra neskaitančių, yra nedalyvaujan
čių visuomeniniame gyvenime, bet 
su jais nereiktų visiems eiti sava
naudišku ir nepajėgiančiu bei neno
rinčiu plačiau galvoti asmeniniu ke
liu. Yra daug skaitančių ir dalyvau
jančių visur, kurie rodo platesnį ir 
šviesesnį rytojų.

Beveik visos temos yra gvildentos 
mūsų spaudoje, bet ši jaunoji karta 
nėra to skaičiusi. Jai kiekviena tema 
yra nauja ar bent temos nagrinėji
mas naujose aplinkybėse bus naujas. 
Tad nereiktų varžytis dėl naujų te
mų jieškojimo. Geriausios temos yra 
iš gyvenamo laikotarpio aplinkos.

Vida lengvai aprašo buvusį studen
tų projektą. Rūta prideda informaci

TO IK ) UI T O
Dvidešimt penkerių metų 

veiklos sukaktį iškilmingai pa
minėjo Toronto N. Pr. Marijos 
seserys drauge su gausiais savo 
rėmėjais ir plačiąja lietuvių vi
suomene. Gražiai papuoštoje 
Prisikėlimo salėje buvo matyti 
visa eilė seselių, dabar dirban
čių L. Vaikų Namuose ir seniau 
dirbusių, bet dabar gyvenančių 
kitur. Iš Putnamo dalyvavo vy
riausioji vienuolijos vadovė se
suo Margarita Bareikaitė, sesuo 
Igne, sesuo Apolinara ir kitos. 
Iškilmę pradėjo rėmėjų būrelio 
vardu S. Aušrotienė ir progra
mos pranešėja pakvietė Vaidotą 
Kuprevičiūtę - Jay. Sveikinimo 
žodį tarė gen. kons. dr. J. Žmui- 
dzinas, KLB pirm. inž. E. Cup- 
linskas, apylinkės pirm. A. Pute- 
ris (seselių auklėtinis), evangeli
kų kun. A. Žilinskas, kun. A. 
Simanavičius, OFM. Raštu svei
kino vysk. V. Brizgys ir kt. Filo
sofiškai psichologinę paskaitą 
apie vienuolių vietą dabartinia
me pasaulyje skaitė kun. prof. 
A. Paskųs iš Otavos. Jo many
mu, dabarties vienuolijos yra 
šaukiamos skleisti religinę dva
sią įvairiais būdais. Socialiniai 
darbai esą gali būti atlikti ir ki
tų vienetų. Malonų įspūdį paliko 
dalyviams jauna solistė iš Čika
gos Audronė Simonaitytė, akom
panuojama J. Govėdo. Ji padai
navo lietuvių ir kitataučių kom
pozitorių dainų ir operų ištrau
kų. Loterija, kuriai vadovavo K. 
Manglicas, apdovanojo visą eilę 
asmenų vertingais laimikiais. 
Užbaigos žodį tarė sesuo Marga
rita, išreikšdama visiems nuo
širdžią padėką.

Kūrėjų-savanorių Toronto sky
rius lapkričio 25 d. L. Namuo
se surengė pagerbtuves savo na
rių, sulaukusių 75 metus am
žiaus. Ta proga pobūvyje dalyva
vo savanorių žmonos ir visa eilė 
kviestųjų svečių bei viešnių. Pa
gerbtuves pradėjo ir joms va
dovavo prof. Alf. Zubrys, sky
riaus pirmininkas. Jis pasakė 
atitinkamą kalbą ir pakvietė po
nias prisegti po rožę šiems su
kaktuvininkams: dr. J. Žmuidzi- 
nui, J. Matulioniui, V. Tamo
šauskui, K. Kregždei, St. Bane
lių!, L. Vaštokui. Trūko St. Ma- 
cikūno. Po labai gražiai paruoš
tų vaišių žodį tarė gen. kons. 
dr. J. Žmuidzinas ir LN pirm. J. 
Strazdas. Pastarasis pasidžiaugė 
savanorių talka L. Namams ir 
jiems įrengta nauja patalpa. St. 
Banelis ir Br. Stasiulis papasa
kojo keletą savo pergyvenimų iš 
kovų su bolševikais 1918-20 m. 
Pagėrbtuvių pabaigoje pirm, 
prof. A. Zubrys padėkojo vi
siems už dalyvavimą ir šeiminin
kėms už vaisių paruošimą, ypač 
p.p. Skrebutėnams, p.p. Gen- 
čiams, ir kitiems.

“Varpo” choras su naujuoju 
dirigentu J. Govėdu pradėjo 
ruoštis koncertams Toronte bei 
kitur ir parinko naują repertua
rą. Įsijungė gražus būrys nau
jų choristų, ypač jaunimo. Lau
kia “Varpas” ir daugiau naujų 
choristų, kviečia grįžti buvusius 
varpiečius, nes reikia daugiau 
balsų. Registruotis repeticijose, 
kurios vyksta L. Namų II augš- 
te 7.30 v.v. — vyrams pirmadie
niais, moterims — trečiadie
niais. Informacijas teikia Graži
na Stauskienė tel. 251-3467 ar
ba Valerija Siminkevičienė tel. 
239-2818.

“The Toronto Sun” dienraš
čio skaitytojų laiškų skyriuje ga

"V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.

2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

nį straipsnelį, kuris yra įdomus. Jis 
būtų dar įdomesnis, jei ten būtų 
detalių pokalbių ar juokų iš to lau
žo aplinkos, jei ten spęcialios progra
mos ir nebuvo. Jūros ir Giedrės 
“Šiaurės pašvaistė” galėtų būti pa
vyzdžiu, kaip parašomas informaci
nio pobūdžio straipsnis su detalėmis 
ir įdomumu. K. š. sprendžia kartų 
spragą, bet ir straipsnyje jaučiama 
spraga.

šį puslapį paįvairina Kristina ir 
Liolita, išreikšdamos savo nuotaikas 
eilėraščiuose. Jų turėtų netrūkti ir 
sekančiuose “JŽ” puslapiuose. Rasos 
aprašymas iš kelionės į Vilnių tikrai 
yra labai malonus. Aš seniai jau 
laukiau, kad kas nors iš Lietuvą lan
kiusių jaunuolių parašytų savo įspū
džius. Nuostabus sutapimas. Skaity
damas Rasos straipsnį, aš prisimi
niau savo pirmą kelionę į Vilnių 
1939 m., tik vienu mėnesiu vėliau po 
iškilmingo Lietuvos kariuomenės su
tikimo Gedimino sostinėje. Pagal Ra
sos aprašymą ir aš pamažu lipau į 
Gedimino kalną ir nejučiomis sie

na dažnai pasirodo Vitos Lapai- 
tienės pasisakymai, kuriuose ji 
prisimena ir Lietuvą. Pvz. X. 9 
laiške ji, pasinaudodama Čilės 
įvykiais, priminė Lietuvos ir ki
tų demokratinių šalių pavergi
mą, dėl kurio niekas neprotesta
vo, nešaukė, kaip Čilės atveju. 
Kitame laiške ji užvežė WASP 
rūšies anglams, laikantiems sa
ve “supermanais” ir niekinan
tiems ateivius neanglus.

PADĖKA
Anapilio sodybos atidarymo iškil

mėms praėjus, jos taryba reiškia gi
lią padėką: kun. P. Ažubaliui, šios 
sodybos iniciatoriui, už neįkainoja
mą pasiaukojimą šį projektą įgyven
dinant ir už perleidimą Anapilio kor
poracijai didelės nuosavybės, t.y. že
mės ir pastato — kultūros centro; 
garbės mecenatams, mecenatams ir 
aukotojams, paaukojusiems Anapilio 
reikalams didesnes ar mažesnes pi
nigų sumas arba davusiems paskolas 
be nuošimčių; architektui V. Lia- 
čul, inžinieriams — E. Cuplinskui H. 
Lapui, R. Paškauskui, G. Šernui; 
rangovui A. Kaziliui, darbų vado
vui B. Sapliui ir dideliam statybos 
talkininkų būriui, aukojusiam savo 
darbą; atidarymo iškilmėse dalyvavu
siems garbės svečiams: vysk. V. Bliz
giui, Toronto arkivyskupijos kancle
riui kun. dr. L. Wall, gen. konsului 
dr. J. Žmuidzinui ir Poniai, adv. A. 
Maloney, KLB pirm. inž. E. Čuplins- 
kui ir Poniai, mons. J. Tadarauskui, 
Prisikėlimo par. klebonui Tėv. A. 
Simanavičiui ir kitiems, liet, kuni
gams bei evangelikų atstovui inž. G. 
Šernui ir Poniai, KLB Toronto apyl. 
pirm. A. Puteriui, latvių katalikų at
stovams ir visiems kitiems, sveikinu
siems žodžiu arba raštu; iškilmių so
listei G. Capkauskienei, akomp. muz. 
J. Govėdui, pranešėjui A. Valiuliui; 
vakarienės šeimininkėms ir jų vado
vei S. Aušrotienei, būriui vyrų 
talkininkų, padėjusių paruošti salę, 
fotografui S. Dabkui ir visiems iš
kilmių dalyviams, kurių šia proga su
sirinko apie 900 asmenų. Gilus lietu
viškas ačiū! ,

Anapilio taryba
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems drau
gams ir giminėms, kurie surengė, 
mums tokią didelę staigmeną — na
mo įkurtuves. Ypatinga padėka pri
klauso gerb. Prisikėlimo parapijos 
klebonui Tėvui Augustinui už namo 
pašventinimą, ponioms L. Muraus
kienei, O. Melnykienei iš Hamilto
no ir G. Strimaitienei — to vakaro 
kaltininkėms - rengėjoms, A. Jagėlai,

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., v ■ eoe 1OCO 
TORONTO, ONTARIO 161. 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--------------  •

kiau senų, apgriuvusių pilies sienų 
su tomis pat mintimis apie gyvenan
čią praeities senovę, prisimindamas 
visus padavimus bei istorinius fak- 
tus’ Vitalius

KALĖDINIAI ATVIRUKAI
šv. Kalėdos tuoj bus mūsų kal

bose. Sveikinsimės, siuntinėsime pa
žįstamiem atvirukus. Kokius? Pirk
tus svetimtaučių knygynuose, paga
mintus svetimųjų, nieko bendro ne
turinčius su lietuviškais jausmais? 
Kas galite, bandykite patys pasida
ryti kalėdinius sveikinimo atviru
kus. Gerai piešiantieji galėtų nu
piešti. Kiti gal pavartotų purškimo 
ar kitokius būdus. Derėtų lietuviš
kai įrašyti savo vardą, pavardę ir 
visą savo šeimą. Bandykime plačiau 
vartoti savus, lietuviškus, kalėdinius 
bei kitokius sveikinimo atvirukus. 
Ilgainiui reikėtų visiškai atsisakyti 
svetimųjų masiškai gaminamų svei
kinimo atvirukų. Lietuviški sveikini
mo atvirukai ateityje bus renkami, 
saugomi muzėjuose ar privačiuose 
rinkiniuose. Pradėkime šiandien!

Lietuvis

linksminusiam visus vakaro dalyvius 
savo muzika.

Už linkėjimus, gėles ir tokią gra
žią bei brangią dovaną dėkojame p.p. 
V. E. Abromavičiams, J. U. Bleiz- 
giams, P. J. Čiurliams, F. D. Ens- 
kaičiams iš Hamiltono, B. E. Gudins- 
kams, Jonukui Gudinskui, J. Gudins- 
kui iš Simcoe, P. Gudinskui, A. Gu
dinskui iš Burlingtono, K. E. Gudins- 
kams iš Hamiltono, R. Gudinskui iš 
Čikagos, A. A. Jagėloms, V. G. Kai
riams iš Burlingtono, R. Kaminskai
tei, A. Kaminskaitei, K. Kaminskui 
iš Hamiltono, J. O. Kirvaičiams, B. 
A. Kišonams, T. O. Krasauskams, B. 
Latauskienei iš Hamiltono, J. V. Lau- 
rinavičiams, A. S. Medeliams iš Oša- 
vos, V. J. Miliauskams, P. L. Muraus
kams, G. O. Melnykams iš Hamilto
no, V. D. Skukauskams, Ž. O. Spu- 
dams, A. Stirbiui, R. G. Strimaičiams, 
A. A. Šmigelskiams, A. R. Ulboms, 
A. A. Vaičiūnams iš Whitby, V. S. 
Vingeliams, D. N. Zeleznak iš St. 
Catharines, B. S. Žutautams, V. Žu- 
tautaitei.

Jūsų parodytas nuoširdumas paliks 
mūsų širdyse neužmirštamai. Atski
ra padėka Jonukui Gudinskui už to
kią gražią asmeninę dovaną. Dar kar
tą visiems nuoširdus ačiū.

Jūsų —
Juzelė ir Pranas Dovidaičiai

PADĖKA
Nuoširdžiausia padėka visiems — 

draugams ir giminėms su šeimomis, 
lankiusiems mane ligoninėje su do
vanomis ir linkėjimais kuo greičiau 
pasveikti. Štai asmenys, kuriems ski
riu šią padėką: dr. J. Yčas, gail. 
sesuo p. Budrienė, kun. J. Staškus, 
Tėvas Tadas, OFM, J. SJ. Augus
tine, N. A. Baneliai, O. S. Baneliai, 
S. A. Batkai, E. Bersėnienė, S. Bie
liauskienė, A. Čepaitis, B. K. Čepai
čiai, U. Gobis, K. J. Jankai, D. E. 
Jankai, R. S. Janušauskai, O. V. Juo- 
dišiai, W. A. Kupitis, N. Pečiulytė, 
O. P. Preikšaičiai, V. V. Rasiuliai, 
A. šiurna, O. A. Skrebūnai, L. A. 
Smolskiai, B. J. Stankaičiai, Z. J. 
Stravinskai, L. J. Stubbs, J. J. Ra- 
cevičiai, O. J. Rinkevičiai, J. V. Vin
geliai, B. V. Vytai, M. P. Žilvičiai, 
E. A. Žemaitaičiai, O. V. Yurkai, D. 
Yurkaitė.

Jūsų — Liudas Racevičius
ŠV. JONO KR. PARAPIJOS kny

gyne gauti nauji leidiniai: "Lietu
vis dailininkas išeivijoje”, §3.00; K. 
Bradūnas, “Pokalbis su karaliumi”, 
$5.00; T. L. S. Klubo Vytis apžvalga, 
§3.00; C. Grincevičius, “Vyskupo ka
tinas”, $2.50; J. Tininis, “Laiškai 
Androinachai”, $4.00; V. Frankie- 
nė, “Užburtos kanklės”, $4.00; N. 
Jankutė, “Kelionė į septintą stotį”, 
$3.00; Dr. J. Končius, “History of Li
thuania”, $2.00; Mažosios pasakos, 
paruošė A. Giedrius, $2.00; J. Švais
tas, “Karnavalo aikštėje”, $5.75.
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; Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lietuvos kariuomenės šventė Či

kagoje buvo paminėta sekmadienį, 
lapkričio 18. Prieš 11 v. Mišias prie 
jėzuitų koplyčios būriavosi pulkeliai 
uniformuotų šaulių, taut, drabužiais 
pasipuošusios vyresnio amžiaus mo
terys, buvę Lietuvos kariuomenės 
karininkai ir labai praretėjęs būrelis 
mums brangiausių žmonių — Lietu
vos kariuomenės savanorių kūrėjų, 
savo krauju 1919-21 m. apgynusių 
Lietuvos nepriklausomybę. Minėji
mas vyko tradicine tvarka: Mišios, 
vainiko padėjimas prie žuvusieins už 
Lietuvos laisvę paminklo, akademija 
su inž. K. Oželio paskaita ir koncer
tine dalimi, kurią atliko muz. F. 
Strolios vadovaujamas Jaunimo Cent
ro choras. Negaliu pasakyti, ar ir 
šiame minėjime, kaip būdavo anks
čiau, kalbos sukosi tik apie nepri
klausomybės ir nepriklausomų laikų 
kariuomenę. Kad Lietuvos kariuome
nės egzistencija nepasibaigė 1940 m. 
vasarą, kai bolševikai okupavo Lietu
vą, kad ji veikė pogrindyje, pasiva
dinusi Lietuvos Laisvės Armija, o 
apie 1949 m. Lietuvos Laisvės Kovo
tojų Sąjunga ir egzistavo maždaug 
iki 1952-53 m., — tą faktą daugelyje 
atitinkamų progų mes stengiamės 
užmiršti.

KOVU LIUDININKĖ
Kariuomenės šventės išvakarėse 

toje pačioje Jaunimo Centro salėje, 
kur rytojaus dieną vyko kariuomenės 
minėjimas, drauge su red. kun. J. 
Prunskiu turėjom progos pasikalbėti 
su viešnia iš Vašingtono Aldona Si- 
inonavičiene. Tai toji moteris, kuri 
1944 m. rudenį, jau įsiliepsnojus Lie
tuvos laisvės kovotojų kovoms su 
Lietuvą okupavusia sovietine armi
ja ir NKVD pulkais, buvo Kauno 
miesto laisvės kovotojų ryšininkė su 
vyriausiu Lietuvos Laisvės Armijos 
štabu, tada buvusiu Zapyškio apylin
kėse. Nekartą ji iš Kauno su slaptais 
uždaviniais keliavo Į anas apylinkes, 
kur buvo išsirikiavusios bunkerių ei
lės, supančios LLA štabą, štabas ten 
išsilaikė iki 1945 m. birželio 11 d., 
kai rusų pulkai, šukuodami miškus, 
jį užtiko. Į saugumo rankas patekusi 
ryšininkė net 8 mėnesius buvo tar
doma bei kankinama, po to buvo Si
bire ir Kazachstane, kur gimė jų 
dukra Laima, dabartinė JAV moterų 
karatės čempijonė, Simonavičių šei
ma buvo laiminga, kad jiems, kaip 
JAV piliečiams, po ilgų kančių Sibi
re pavyko išvažiuoti į JAV. A. Sima- 
navičienė ir dabar nebijo viešai liu
dyti tai, ką ji pergyveno. Ir jei to
kia gyvoji liudininkė būtų buvusi 
pakviesta kalbėti Lietuvos kariuome
nės minėjime, apie mūsų karių žy
gius bei jų kovas būtume sužinoję to
kių faktų, kurių beveik niekas užsie
nyje nežino. Todėl labai gaila, kad 
mes tokių progų nesistengiam išnau
doti. Kartas nuo karto aplankau Lie
tuvos Laisvės Kovų skyrių Balzeko 
Lietuvių Kultūros niuzėjuje, taip pat 
laisvės kovų kambarį Jaunimo Cent
re. Ir ten nuotraukose bei dokumen
tuose Lietuvos kariuomenės egzis

> Viešėdami Čikagoje, •
► (
> neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ <

: GIFTS INTERNATIONAL INC. :
2501 w. 71st STREET, Telefonas 471 -1424 <

’ CHICAGO, ILL. 60629. --------------------------------------- ,
Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. 

-----------  Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. -----------

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.
Jielkome namų ir pajamas duodan
čių nuosavybių vakarų Toronte.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 
249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario

tencija baigiasi 1M0 m. Niekur nerasi 
J. Daumanto, lln. A. Ramanausko, 
kpt. žemaičio ir kitų partizanų did
vyrių portretų, kurie mums nemažiau 
reikšmingi už Povilą Lukšį, kar. A. 
Juozapavičių ir eilę kitų žymiųjų 
karių iš laimėtų neprikausomybės 
kovų. Tad mūsų garbingos kariuome
nės istorijos laikrodi būtinai turėtu
me pasukti | prieki.

MERGINOS PUOŠĖ PROGRAMA
“Margučio” radijo programos va

dovai lapkričio 17 d. Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje surengė banketą 
su tikrai įdomia merginų atlikta 
programa. Žmonių susirinko stebėti
nai daug ir visų nuotaika buvo pui
ki. Su įdomumu visi sekė “.Margu
čio” vadovo P. Petručio meistriškai 
pristatytą bei pravestą programą, 
kur jis su humorų atskleidė eilę fak
tų, kaip banketo programai atlikti 
jieškota žvaigždžių visame laisvaja
me pasaulyje, pasiekiant net ir Aust
raliją. Viena kita žvaigždė buvo su
rasta. Visų pirma paminėtina JAV 
moterų karatės čeinpijonė Sibire gi
musi lietuvaitė Laima Slmonavičiū- 
tė, kuri banketo programoje drauge 
su Algiu Regiu parodė visą eilę ap
sigynimo numerių. Stebino Sibire 
gimusios Lietuvos laisvės kovotojo 
dukters jėga ir vikrumas. Kita atrak
cija buvo gražuolių konkursuose da
lyvavusi Kanados lietuvaitė muzikė 
Margarita Vaičiulėnaitė. Ji, Čikagos 
lietuvių visuomenei gražiai pristaty
ta bei tikrai šiltai jos sutikta, piani
nu paskambino porą koncertinių kū
rinių. M. Vaičiulėnaitė yra IfMl m. 
Panevėžyje besitraukiančių raudon
armiečių nužudyto dr. Mačiulio vai
kaitė. Užkalbinęs tą simpatingą gra
žuolę, tikėjausi, kad ji skaito “Tž”, 
kad ji plačiau informuos apie Kana
dos lietuvių gyvenimą. Deja, greit 
pamačiau, kad Kanados gražuolei 
kalbėti lietuviškai nėra taip lengva. 
“Margučio” banketo programoje pa
čią viršūnę pasiekė bei publiką 
labiausia sušildė trečioji gražuolė 
čikagietė Elena Blandytė, akompa
nuojant komp. D. Lapinskui padai
navusi eilę estradinių dainų, (domu 
pabrėžti, kad sol. E. Blandytė yra 
paruošusi pilną liaudies dainų reči
talį ir, jei kas ją pakviestų gastro
lėms, mielai atvyktų. Aplamai "Mar
gučio" banketas buvo graži ir origi
nali meno šventė.

57 FOTO PARODOJE
Tą patį vakarą, kai vyko “Margu

čio” banketas, Jaunimo Centro ma
žojoje salėje atidaryta Lietuvių Foto 
Archyvo globojama foto paroda, kur 
savo fotografijas išstatė net 57 fo
tografijos meno puoselėtojai, prade
dant pačiais jaunaisiais ir baigiant 
foto meistrais Urba, Izokaičiu, Ke
ži u ir kitais. Paroda tikrai Įdomi bei 
turtinga, atstovaujanti šių dienų mo
derniajam fotografavimo menui, šios 
parodos proga išleistas pernykštės 
foto parodos geriausių darbų albu
mas, redaguotas kun. Alg. Kezio. 
Albume sudėtos 45 lietuvių fotogra
fų rinktinės nuotraukos. Albumą ga
lima įsigyti už $3.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto Iki 6.30 vaL 
vak. šeštadieniais nuo 10 vaL ry

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, K.t 
Wlktoria BtIKOVfSKA, R.U 
274 RONCESVALLES AVk

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

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

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimdi.
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9 TORONTO
?v. Jono Kr. parapijos ir 

Anapilio žinios
— Geriausi linkėjimai Lietuvos 

laisvinimo vadovams, šį savaitgalį su
važiavusiems į savo seimą.

— Anapilio sodyboje sekmadienį 
po 11 v. pamaldų įvyko moterų bū
relio steigiamasis pasitarimas. Daly
vavo ponios, kurios sekmadieniais 
lanko šias pamaldas. Sudaryta ko
misija iš 12 ponių. Jos paruoš pro
gramą sekančiam susirinkimui. Ana
pilio moterų būrelio užduotis: socia
linė ir kultūrinė veikla naujoje vie
tovėje.

— Anapily sekmadienio pamaldo
se dalyvavo per 300 dalyvių. Ateity 
numatoma pagyvinti giedojimą pa
maldų metu. Po pamaldų būna kavu
tė. Jieškoma būdų, kaip įjungti jau
nimą į sekmadienio popietes.

— Nuo šio sekmadienio parapijos 
vaikai, besiruošią pirmajai Komu
nijai, pamokas turės pas seseles Lie
tuvių Vaikų namuose tuoj po 10 v. 
pamaldų. Lietuviškai kalbą vaikai 
įsijungs į ten esamą grupę, o iš ang
liškai kalbančiųjų bus sudaryta spe
ciali grupė.

— Lapkričio 24 d. iš par. bažny
čios lietuvių kapinėse palaidotas a.a. 
Povilas Kolesinskas; lapkričio 28 lai
dojamas a.a. Izidorius (James) Vai
čiulis. Velionių artimiesiems nuoširdi 
užuojauta.

— Mirus Lietuvoje a.a. Pijui Ma- 
tukaičiui, velionies seserims Toron
te — O. Ališauskienei ir p. Zen- 
kevičienei gili užuojauta. Už velio
nį pamaldos — pirmą Kalėdų die
ną 11 v.

— Kalėdinės plotkelės gaunamos 
klebonijoje ir Anapily po pamaldų.

— Bilietai N. Metų sutikimui gau
nami par. knygyne ir Anapilio so
dyboje po pamaldų.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 8 v.r., 
už a.a. Mariją ir Vladą Bytautus, 9 
v.r. už a.a. Verą ir Bronių Steponai
čius; sekmadienį: 10 v.r. už a.a. An
taniną Klevlnienę (užprašė velionės 
vaikai), 11 v. už a.a. Vytautą Radžiu. 
Anapilio sodyboje 11 v. Mišios už 
Bacevičių šeimos mirusius.

A.a. Povilas Kolesinskas, 54 
m., rastas negyvas savo bute. 
Velionis kilęs Punsko apylinkė
je. Palaidotas iš Sv. Jono Kr. 
par. bažnyčios lapkričio 24 d.

A.a. Izidorius (James) Vaičiu
lis, 75 m., mirė lapkričio 25 d. 
Sv. Juozapo ligoninėje. Palaido
tas iš Porter ir Turner laidotu
vių namų Parklawn kapinėse. 
Paliko žmoną ir sūnų dantų gy
dytoją.

Montrealio lietuvių studentų 
rengiama žiemos stovykla bus 
gruodžio 28 — sausio 2 d.d. 80 
mylių už Montrealio. Pilna kai
na — $65; įmokėti $35 iki gruo
džio 7 d. Už tą sumą gaunama: 
5 dienų nakvynė, 3 dienų slidi
nėjimas, 5 pusryčiai, N. Metų 
sutikimas ir bufetas, įvairi pro
grama. Registruotis pas Liną Gi- 
riūną, 5330 De L’Assomption, 
Montreal, Que. Tel. 541 - 259 - 
6865.

VIENINTELĖ 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 
Roncesvailes Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.

JIEŠKOMA MOTERIS prižiūrėti ma
žametei mergaitei ir pašeimininkauti 
darbo dienomis. Skambinti telefonu 
231-0779.

ESU GAILESTINGOJI SESUO ir ga
liu atvažiuoti į namus prižiūrėti ligo
nio. Skambinti tel. 259-8792.
JIEŠKOMAS PRITYRĘS baldų sta
lius. Danish Custom Furniture, 25 Le 
Page Court, Downsview, Ont.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičius ir darau 
Įrengimus. Tel. 579-0309. KAZYS 
CIBAS, Oshawa, Ont.
FOTOGRAFAS (vairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.
JONAS BANYLIS atUeka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymui, 
Išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329.

UTOPIA- 
natūralaus maisto krautuvė 
1558 Bloor Street West 

(PRIES LIETUVIŲ NAMUS) 
Toronto 9, Ont. Tel. 537-3862 
Lietuvlftki sūriai, medus, įvairių tūliu 
riciutoi ir duona, vitaminai, natūrai 

kosmetika ir t.t.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namu) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

. lęšiai (contact lenses).

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Stefaniją ir Juo

zą Vaitkevičius, atšventusius savo 
50 metų vedybinio gyvenimo sukaktį.

— Nuoširdžiai užjaučiame Elzbie
tą Sondienę, mirus Italijoje jos mie- 
lajai seseriai Marijai Elzbietai Ci- 
vinskaitei. — Nuoširdi užuojauta An
tanui Bumbuliui, netekus jau antro 
brolio Lietuvoje.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8.30 v. — už Pranciškų Valaitį, 
užpr. M. Bložienės; 9 v. — už Emili
ją Radvanskienę, užpr. J. G. Kaulių; 
9.20 v. — už Edvardą Stankaitį, užpr. 
P. Skablausko; sekmad., 8 v. — už 
Pranciškų Vaitiekūną, užpr. J. Vai
tiekūnaitės; 9 v. — už Edvardą Stan
kaitį, užpr. P. V. Puidokų; 10 v. — 
už Marcelę Jonušienę, užpr. sės. Lo
retos; 11.15 v. — už Petronėlę Do- 
vidaitienę, užpr. B. Latauskienės;
12.30 v. — tretininkų intencija.

— Uždaros' rekolekcijos vyrams 
bus gruodžio 7-9 d.d. Marylake Re
treat House, King City, Ont. Jas ves 
mons. V. Balčiūnas. Tuo pačiu metu 
ir ten pat atskirai organizuojamos 
jaunimui rekolekcijos — berniukams 
ir mergaitėms nuo 15 m. amžiaus. 
Registruotis parapijos raštinėje.

— Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas nuo 11 metų amžiaus atei
nančių metų gegužės mėn. pradžioje.

— Šį sekmadienį bus daroma rink
liava parapijos skoloms mokėti.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 
mandų pamoka.

— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamaldos 
su Sv. Komunija bei sekmadienio 
mokykla. Po pamaldų — moterų 
draugijos susirinkimas pas p. Stur- 
mienę, 75 Indian Grove.

— Gruodžio 3 d., 7.30 v.v., G. Tar
vydienė praveda Kalėdų papuošalų 
gaminimo kursus. Ponios prašomos 
atsinešti 1%” kaspiną, du %” kas
pinus (kurie patys prilimpa) bei sto
rą, didelę adatą.

— Parapijos dešimtmetis bei mo
terų draugijos šventė bus gruodžio 
9 d.; pamaldos — 3 v.p.p., priėmimas
4.30 v.p.p. L. Namuose, kur taip pat 
įvyks ir banketas 5 v.p.p. Numatoma, 
kad dalyvaus "Tėviškės” parapijos 
choras iš Čikagos. Jis atliks kompoz. 
VI. Jakubėno kantatą “De profundis" 
(Iš gilumos šaukiuosi), akompanuo
jant pačiam kompozitoriui, kuriam 
suėjo 50 m. kūrybinio darbo, žodžiai 
— poeto Bern. Brazdžionio.

— Jaunimo pamaldos bei Kalėdų 
eglutė — gruodžio 23 d., 1.30 v. p.p. 
Atvyks moterų draugijos iškviestas 
Kalėdų senelis.

— Kūčių vakaro žvakių pamaldos 
su šv. Komunija — gruodžio 24 d., 
7 v.v. Kalėdų ryto pamaldų nebus.

Lietuvių Namų žinios
— LN valdybos vicepirmininkui 

J. Karpiui atsisakius būti LN reika- 
h; vedėju, tas pareigas laikinai per
ėmė valdybos narys B. Jackus. Su 
statyba surištus darbus ir toliau tvar
ko J. Karpis.

— Naujų Metų sutikime L. Na
muose gros orkestras “Kubana”. Įėji
mas — $12.50.

— Kūčių vakare L. Namuose ruo
šiama tradicinė vakarienė. Pagal lie
tuviškus papročius, vakarienei bus 
paruošta 12 patiekalų. Bus ir Kūčių 
vakarui pritaikinta programa. Įėji
mas — $6.00.

— Sekmadienį, gruodžio 2 d., 3 
v. p.p., LN seklyčioje įvyks LN Mo
terų Būrelio visuotinis susirinkimas- 
kavutė. Visos lietuvės, norinčios LN 
pagelbėti, prašomos atsilankyti.

— Lėšų telkimo vajaus komitetas 
praneša, kad praėjusią savaitę LN 
nario įnašus įmokėjo po $100: Ro
mualdas Statulevičius, Pranas Žiu- 
rinskas, Ignas Juzukonis, Gražina Ig- 
naitytė, Arvydas Stonkus, Alfonsas 
Sudeikis, Jonas Vaitkus ir V. Stan- 
čius; po $75: Motiejus Barškėtis, Ar
vydas Ciplijauskas, Vladas Stanulis, 
Juozas Jagėla, A. Dimitrijevas, L. 
Gvildys, Jonas Riauba, dr. A. Bar
kauskas; $50: Pranas Bastys; $25: 
Petras Gulbinskas. Praėjusią savaitę 
į LN narių eiles įstojo jaunas tautie
tis Andrius Gaputis, įmokėjęs nario 
mokesčio $1.00.

— LN lėšų telkimo vajaus komi
tetas atitaiso netiksliai paskelbtas 
pavardes: turėjo būti — Juozas Kve- 
derys, Lapėnienė-Žukaitė, Andrius 
Borkertas.

Vietoj kalėdiniu sveikinimų 
“TŽ” paaukojo M. ir Z. Laurina- 
vičiai $10, linkėdami savo arti
miesiems bei bičiuliams geriau
sios sėkmės Kalėdų proga.

Kanados Lietuvių Fondas pa
aukojo “TŽ” ryšium su laikraš
čio paslaugomis informacijos 
srityje $100, KLB Delhi apylin
kės valdyba — $25. Leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja už paramą.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampai Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.L Prieinamos kainos.

Kviečiame lietuvių visuomenę į gruodžio 1, šeštadieni, 8 v.v.,
Toronto LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor Street West, 

rengiamų VLSKo seimo proga ni n

bankete-koncertą
• KONCERTINĘ PROGRAMĄ atliks Hamiltono • Pilna vakarienė, bufetas 

mergaičių choras "AIDAS” ir sol. V. Verikaitis • Pakvietimų kaina 
asmeniui — $7.50

Pakvietimai gaunami abiejuose lietuvių J VLIKo seimo koncertą-banketę kviečia 
bankuose, pas apylinkės valdybos narius KLB krašto valdyba,
ir Tautos Fondo atstovybių Tautos Fondo atstovybės ir
narius-platintojus. KLB Toronto apylinkės valdyba

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į Toronto PPSK "AUŠRA” METINĮ

ŠOKIU VAKARĄ
gruodžio 1, šeštadienį, 7 V.V. * ūkiams gros A. Dimskio orkestras
Įėjimas suaugusiems — $2.50, moksleiviams — $1.00 * Veiks įvairus bufetas

Draugiškas krepšinio TURNYRAS
Vyrų ir jaunių A klasėse — pakviesti Detroitas, Klevelandas,

Ročesteris, Hamiltonas ir Torontas
šeštadienį, gruodžio l,nuo 10 v.r. —3 rungtynės

Sekmadienį, gruodžio 2, nuo l v.p.p.—3 rungtynės

ŠOKIAI ir RUNGTYNĖS įvyks Prisikėlimo parapijos auditorijoje, 
1021 College St., Toronte RENGIA Toronto PPSK "Aušra"

VLIKo SEIMAS įvyks gruo
džio 1, šeštadienį, ir gruodžio 2, 
sekmadienį, Lietuvių Namuose. 
Seimo narių ir svečių registra
cija — nuo 9 v.r. Pirmas posė
dis — 10 v.r., antras posėdis — 
2 v.p.p. Sekmadienį pamaldos— 
katalikams 10 v.r. Prisikėlimo 
šventovėje, evangelikams - 9.30 
vai. r. Išganytojo šventovėje. 
Smulkesnė programa paskelbta 
“Tž” 47 nr. Seime kaip įvairių 
politinių grupių atstovai daly
vaus ir visa eilė Kanados lietu
vių. Kaikurios grupės jau yra 
įgaliojusios torontiečius atsto
vauti joms seime. Pagal statutą, 
kiekviena VLIKo grupė turi tei
sę dalyvauti seime su trimis at
stovais. Posėdžiuose gali daly
vauti ir neatstovai. Visuomenė 
ypač laukiama šeštadienio ban
kete, kuriame dalyvaus ir žy
mieji VLIKo veikėjai. Žiūr.sklb.

Taikomosios dailės paroda, 
rengiama KLK Moterų Draugi
jos Prisikėlimo parapijos sky
riaus, bus atidaryta gruodžio 1, 
šeštadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo 
parapijos Parodų salėje. Gruo
džio 2, sekmadienį, paroda bus 
atidaryta nuo 10 iki 2 v. p.p. Pa
rodoje su savo darbais dalyvau
ja; Gr. Balsienė, V. Balsienė, A. 
Abromaitienė, Gr. Krašauskie- 
nė, S. Pacevičienė, M. Valiulie
nė, K. Valiūnienė. Bus išstaty
ta keramikos darbų, sidabro dir
binių, paveikslų, rankdarbių ir 
1.1. Parodoje dalyvauja ir kaiku
rios skyriaus narės su savo rank
darbiais. Visuomenė maloniai 
kviečiama pasinaudoti šia proga 
įsigyti dovanų Kalėdų šventėm.

KLK Moterų Dr-jos Sv. Jono 
Kr. parapijos skyriaus narių su
sirinkimas — gruodžio 2, sek
madienį, po 11 v. pamaldų kavi
nės patalpoje. Visos narės prašo
mos dalyvauti. Kviečiamos ir 
viešnios. Valdyba

Lietuvių Namų Moterų Būre
lis šaukia visų narių susirinki
mą gruodžio 2, sekmadienį, 3 v. 
p.p. L. Namuose. Bus svarstomi 
svarbūs reikalai. Maloniai kvie
čiame nares ir viešnias gausiai 
dalyvauti. Pasivaišinsime kavu
te. Valdyba

Lietuvių pensininkų susirin
kimas šaukiamas gruodžio 2. 
sekmadienį, 3 v.p.p., L. Namuo
se, 1573 Bloor St. W. Bus ofi
cialus klubo atidarymas. Valdy
ba kviečia visus pensininkus da
lyvauti.

Metropolinio Toronto etninio 
meno taryba ir šiemet rengia 
kalėdinių papročių parodą gruo
džio 5-7 dienomis nuo 12 v. iki 
10 v.v. Joje bus rodoma, kaip 
švenčiamos Kalėdos įvairiuose 
kraštuose. Be to, ten bus galima 
pirkti įvairių kalėdinių rank
darbių, papuošalų, paragauti 
įvairių valgių ir paklausyti gies
mių įvairiomis kalbomis. Rengė
jų pranešime skelbiama, kad 
šioje parodoje dalyvaus čekai, 
olandai, estai, filipiniečiai, suo
miai, prancūzai, vokiečiai, grai
kai. lietuviai, makedoniečiai, 
maltiečiai, lenkai, portugalai, 
rusai, slovakai, ukrainiečiai.

Dali. A. Galdiko kūrybos pa
roda įvyks Toronto Prisikėlimo 
Parodų salėje gruodžio 15, šeš
tadienį, 4 — 8 v.v. ir gruodžio 
16, sekmadienį, 10-2 v. p.p. Ati
darymas — šeštadienį, 4 v.p.p. 
Visuomenė kviečiama atsilanky
ti. Rengia — N. Pr. M. seserys.

TAIKOMOSIOS DAILĖS

iPARODA|
1973 m. gruodžio 1-2 d.d. o

Prisikėlimo parapijos Parodų salėje • Atidarymas:
GRUODŽIO 1, ŠEŠTADIENĮ, 4 valandų po pietų

RENGĖJOS — KLK Moterų Draugijos 
Prisikėlimo par. skyrius ;
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METROPOLINIO TORONTO 
COMMUNITY FOLK ART COUNCIL 

RENGIA PROGRAMĄ

visame pasaulyje
Spektaklis ir įdomių dovanų išpardavimas 

5, 6 ir 7 
v. iki 10 v.v.

GRUODŽIO
Atidaryta nuo 12

YONGE St. ir DAVENPORT Rd, 
įėjimas — 50 et., vaikams iki 12 metų NEMOKAMAI, 

jeigu ateina su suaugusiais

I
i

“Day of Shame” — Algio 
Rukšėno knygos supažindinimo 
popietę rengia Toronto lietuvių 
akademikų draugija gruodžio 
16, sekmadienį, 4 v.p.p. Prisikė
limo Parodų salėje. A. Rukšė
nas yra jaunas žurnalistas, išsa
miai aprašęs Simo Kudirkos pa
bėgimą ir išdavimą rusams. 
Akademikų valdyba kviečia vi
sus tautiečius dalyvauti.

N. Metų sutikimą Anapily 
rengia Anapilio taryba, Sv. Jo
no Kr. parapija ir liet, radijo 
valandėlė “Tėvynės Prisimini
mai”. Stalai numeruoti. Bilietų 
kaina — $12.50 asmeniui. Bi
lietai N. Metų sutikimui gauna
mi: Sv. Jono par. knygyne, “T. 
2.” administracijoje, Anapilio 
sodyboje po pamaldų sekmadie
niais, Parkdale A. Matulaičio 
krautuvėje ir pas J. R. Simana
vičių. Reikalui esant, bus paim
ti specialūs autobusai nuo pože
minio iki Anapilio salės.

Jonas Matulionis, išvaręs gi
lią vagą nepriklausomos Lietu
vos ir tremties lietuvių gyveni
me, stovėjęs arti įvairių tautinio 
ir valstybinio gyvenimo įvykių 
bei reiškinių, uoliai juos regist
ravo savo dienoraštyje. Jo su
telktoji medžiaga vargiai betilp- 
tų kelių tūkstančių puslapių 
knygoje. Savo giminių ir bičiu
liu remiamas moraliai' ir finan
siškai, jis ryžosi išleisti atskira 
knyga pačią svarbiausią savo 
dienoraščio dalį, būtent, apie 
Lietuvos savivaldą, jos veiklą 
ir tautos vargus vokiečių okupa
cijoje. Tai bus bene autentiš
kiausią istorinė medžiaga mūsų 
atsiminimų literatūroje, nes ji

g

t
B

l

*
I 
į 5 s s s 
5

3S)

3
5 
f 
5 ar

bus spausdinama dienoraščio 
formoje, vadinasi, taip, kaip au
torius ją užrašė įvykių metu. 
Šiai knygai išleisti J. Matulio
nio 75 m. amžiaus sukakties pro
ga giminės ir bičiuliai sudarė 
jo vardo fondą. Sąskaita atida
ryta Toronto Prisikėlimo banke.

KLB Toronto apylinkės val
dybai pagaliau pavyko išspręsti 
karavano reikalą — jis bus Lie
tuvių Namuose birželio mėnesio 
gale. Apyl. valdyba yra dėkinga 
LN valdybai, ypač pirm. J. 
Strazdui ir reikalų vedėjui B. 
Jackui, už bendro reikalo su
pratimą ir palankų sprendimą 
karavano reikalu. Jau sudaro
mos atitinkamos komisijos ka
ravano reikalams. — Vasario 16 
bus vasario 16 d. Central Tech 
gimnazijos salėje. Numatyti kal
bėtojai lietuviškajai ir angliška- 
jai daliai. Meninei programai 
pakviesti meniniai jaunimo vie
netai. Ryšium su VLIKo seimu 
šį savaitgalį Toronte, apyl. val
dyba gruodžio 1, šeštadienį, 4 
v.p.p. L. Namuose rengia spe
cialų posėdį jaunimui. Jame 
specialų pranešimą padarys 
VLIko atstovas Antanas Razgai- 
tis. — Apyl. valdyba dėkoja vi
siems, dalyvavusiems kariuome
nės šventės minėjime ir jo ren
gime. Speciali padėka kalbėto
jui S. Šetkui, Londono “Balti
jai”, Toronto “Varpui” ir prane
šėjai 2. Silininkaitei. Inf.

Kun. prof. A. Paškus iš Ota
vos pakviestas paskaitai Toron
te apie Teilhard de Chardin. Ją 
rengia Prisikėlimo par. katalikų 
vyrų draugija ateinančios gavė
nios metu.

M! MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios

— Metinis parapijiečių susirinki
mas įvyks gruodžio 2 d. po 11 v. pa
maldų par. svetainėje. Visi į jį atsi
lankykime ir tuo dalyvaukime mūsų 
parapijų gyvenime bei reikalų tvar
kyme.

— Lapkričio 18 d. 11 v. r. Mišios 
buvo aukojamos už gyvas ir miru
sia Sv. Elzbietos dr-jos nares. Po 
pamaldų dr-jos narės mūsų švento
vėje kalbėjo Rožinį, o po to susi
rinko į svetainę ir turėjo bendrus 
priešpiečius.

— Metinei daiktinei loterijai ver
tingą dovaną — $130 vertės iš savo 
darbovietės parūpino V. Lietuvnin
kas. Jam nuoširdus ačiū.

— Choras, kuriam vadovauja muz.
A. Ambrozaitis, ruošiasi Bernelių Mi
šioms. Ta proga laukiama naujų jė
gų. Mūsų choru turėtų daugiau su
sidomėti par. jaunimas, nes ateityje 
galbūt choro vadovas neturės didelio 
noro kiekvieną savaitgalį iš Kingsto- 
no atvykti į Montrealį vadovauti ne
didelei grupei choristų. Tuo turėtų 
susirūpinti ir patys choristai — pa
kviesti kiekvienas bent po vieną sa
vo pažįstamą j choro šeimą.

— Iš anksto visi parapijiečiai esa
te maloniai kviečiami dalyvauti sa
vo šventovėje Bernelių Mišiose. Ne
pamirškit su savim atsivesti savo sū
nus, dukras, žentus, marčias ir tuo 
būdu tęsti mūsų protėvių gražias tra
dicijas. K. A.

KLB Montrealio seimelio rin
kimai atšaukiami. Gruodžio 9 d., 
sekmadienį, 12 v., AV par. salė
je šaukiamas KLB Montrealio 
seimelio susirinkimas, į kurį 
kviečiami seimelio nariai, orga
nizacijų atstovai ir visi lietuvių 
bendruomenės nariai. Susirinki
mo tikslas — aptarti ir nusta
tyti tolimesnę Montrealio seime
lio ir apylinkės valdybos ateitį 
bei veiklą. Montrealio seimelio 
rinkimai turėjo įvykti gruodžio 
2 d. Dėl susidėjusių aplinkybių 
KLB Montrealio apylinkės val
dybos posėdžio, įvykusio š. m. 
lapkričio 22 d., nutarimu šie rin
kimai yra atšaukiami ir jų vie
toj šaukiamas šis susirinkimas. 
Kiekvienas lietuvis, kuris tiki 
Bendruomenės reikalingumu ir 
jaučia pareigą išlaikyti ją gyvą, 
privalo dalyvauti šiame susirin
kime, nes jame bus nuspręsta 
Montrealio apylinkės ateitis.
KLB Montrealio apylinkės v-ba

“Gintaro” ansamblio susirin
kime lapkričio 11 d. seselių na
muose protokolą perskaitė sekr.
B. Nagienė, o pranešimą apie 
ansamblio veiklą padarė tėvų 
komiteto pirm. inž. P. Povilai
tis. “Gintaro” vadovas inž. Z. 
Lapinas išdėstė ansamblio dar
bo sąlygas, kurios nesančios 
lengvos, nes pats esąs apkrautas 
profesiniu darbu, prie kurio pri
sideda gaidų rašymas, kompozi
cija, nuolatinės repeticijos. Pra
nešė, kad yra pagamintas iš 
“Gintaro” veiklos spalvotas vie
nos valandos filmas. Jį rūpestin
gai paruošė p. Žurkevičius. Ne
trukus jis bus parodytas abie
jose lietuvių parapijose ir Vyt. 
D. Klube. Filme užfiksuotas ke- 
lerių metų “Gintaro” vadovų ir

Greitos ir tikslus pato rna v i mos!
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Res.: 256-5355

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel 727-3120 
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Komercinio, privataus turto, automobilių, 
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“L ITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

s-tas
m. __
m.__
m.__

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

DUODA PASKOLAS
Asmenines _______
Nekiln. turto ............... 9.0%
Čekių kredito   ____ 9.0%
Investaciones nuo 9.5% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

..... 6.0% 
....6.5% 
.....7.5%
__ 8.0% 
__ 8.5%

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

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

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

gintariečių darbas — jų koncer
tai Kanadoje ir JAV-še. Taip 
pat ruošiamas “Gintaro” veiklos 
leidinys, kurį redaguoti sutiko 
R. Maziliauskas. Dabartinę “Gin
taro” vadovybę sudaro: Z. Lapi
nas, I. Kličienė, H. Lapinienė ir 
R. Lapinas. Pasižadėjo šiais me
tais talkinti ir B. Nagienė, išraiš
kos šokio lektorė. Ji planuoja 
papildyti “Gintaro” repertuarą 
lietuvių pasakų, dainų ir papro
čių inscenizavimu. Susirinkusių 
tėvų prašomas, inž. P. Povilai
tis sutiko ir toliau pasilikti val
dyboje. Jo tarnybinės pareigos, 
pažintys su augštais kanadie
čiais pareigūnais ir jo paties su
mani iniciatyva daug prisideda 
prie “Gintaro” veiklos sėkmin
gumo. Pvz. sekančiais metais 
imigracijos ministerija rengia 
25 metų jubilėjų su plačia pro
grama. Pakviestas ir “Gintaras” 
kaip vienas įdomesnių tautinių 
vienetų. Jį sudaro daugiausia 
studentai, kurių vieni yra skau
tai, kiti ateitininkai, treti krep
šininkai. Be to, anglų mokyklo
se jie dalyvauja įvairiose grupė
se. Montrealio gintariečiai yra 
mūsų kolonijos jaunimo bran
duolys. Tiktai gaila, kad tėvų 
susidomėjimas nėra labai dide
lis — jų susirinkimas nepasižy
mėjo gausumu.

Milana ir Albertas Joneliai 
lapkričio 10 d. surengė jaukią 
šeimos šventę — tėvo ir Lilės 
gimtadienių ir klebono kun. J. 
Kubiliaus lankymosi proga. Tai 
labai lietuviška šeima — visi da
lyvauja visuomeninėje veikloje 
ir ją remia lėšomis. Visi trys 
vaikai yra baigę lietuvišką mo
kyklą. Audronė yra paskutinio 
kurso un-to studentė, AV par. 
choristė, gintarietė. Lilė — II 
kurso studentė, ateitininkė, 
skautė, išraiškos šokio studijos 
mokinė. Sūnus Juozas yra skau
tas, ateitininkas, krepšininkas; 
mokosi katalikų gimnazijoj. Il
giausių metų Joneliams!

Tauro jauniams krepšinin
kams vadovauja Jonas Celtorius. 
Komandą sudaro studentai: Ri
mas Ališauskas, Saulius Brikis, 
Šarūnas Norvaiša, Benius Bu- 
nys, Gintaras Nagys, Danius Ma
kauskas, Lenartas Intas, Alber
tas Skučas. Be to, jie yra “Gin
taro” ansamblio dalyviai ir skau
tai. Komanda pradėjo žaisti ir 
su kitataučiais. Tauro jaunučiai 
taip pat išėjo į Montrealio mies
to jaunučių areną. Juos treni
ruoja St. Ė. Brikis vadovo R. 
Otto priežiūroje. Sudaryta ir 
mergaičių krepšinio komanda. 
Jai vadovauja R. Otto. A. A.

Medžio šaknų skulptorius Pr. 
Baltuonis su žmona praėjusią 
vasarą atliko ilgą kelionę po 
JAV-es — 12.000 mylių ir su
rengė keletą sėkmingų parodų 
amerikiečiams. Lapkričio 14-17 
d.d. jis dalyvavo su savo kūri
niais Professional Art Show. 
Landover, Md., netoli Vašing
tono. Parodų rengime daug pa
deda J. Baltūonienė. Kurį laiką 
ji sirgo — ištisą mėnesį išbuvo 
ligoninėje, bet jau pasveiko.


