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Fisi esame kariai
Kai minime savo kariuomenės šventę lapkričio 23 d., galime 

pasakyti, kad šiandien visi esame kariai kovoje už mūsų Tėvynės 
laisvę, nors ir nedėvime karinės uniformos. Ne uniformoje yra 
kario esmė, o jo dvasiniame nusiteikime sąžiningai atlikti pareigas 
savo tautai. Karių dvasinį nusiteikimą daugiausia palaiko religija. 
Žinome, kad 1919-20 m. mūsų religingi kariai narsiai kovojo net 
prieš tris priešus, kai nemažai ateistų lietuvių nuėjo su bolševi
kais. 1945-53 m. religingi partizanai kovojo su okupantu, kai 
ateistinio nusistatymo stribai tarnavo okupantui ir kovojo prieš 
savo brolius lietuvius.

Ir dabar pavergtoje Lietuvoje prieš okupantą kovojo ar ko
voja religingi Kudirkos, Kalantos, Šeškevičiai, Bubniai, Račiūnai, 
Zdebskiai ir kiti, gi okupantui tarnauja ateistai Griškevičiai, Ru
gieniai, Laurinčiukai ir kiti. Patys Lietuvos okupantai pripažįsta, 
kad lietuvių religingumas yra jų moralinis ginklas.

Panašus vaizdas ir laisvajame pasaulyje: dauguma religingų 
lietuvių darbu ir pinigine auka prisideda prie kovos už Lietuvos 
laisvę, o ateistai-komunistai tarnauja mūsų tėvynės okupantui. To
je kovoje permažai aktyvumo rodo ir kiti lietuviai ateistai, nors 
jie ir nėra komunistai. Užtenka pamatyti sąrašus dirbančių bei 
pinigines aukas duodančių mūsų tautos reikalams.

Mūsų karines nuotaikas, surištas su religingumu, mato ir 
svetimtaučiai. Jie tomis nuotaikomis stebisi ir gėrisi. Buvęs Sibiro 
kacetų kalinys D. Panin apie lietuvius, esančius Sibiro kacetuose, 
taip sako: “Lietuviai mums imponavo solidarumu, drąsa, religin
gumu. Jų pavyzdys padėjo man suprasti, kaip yra reikalingos 
draugijos, pagrįstos religiniu principu.” Kitas rusas, kuris 1973 m. 
iš Rusijos atvyko į laisvąjį pasaulį, sako buvęs Sibiro kacetuose, 
kuriuose matęs ir lietuvių. Jis apie tuos lietuvius taip atsiliepia: 
“Lietuviai yra nepaprastai tvirto būdo, užsispyrę, giliai religingi.” 
Tie rusai pastebėjo lietuvius su savybėmis gerų karių, kurie ir 
žiauriose sąlygose atkakliai kovoja su pavergėju.

Jei Sibiro kacetuose esantieji lietuviai yra tautinio susipra
timo pavyzdys, galėtų juo sekti ir laisvojo pasaulio lietuviai. Deja, 
turtas ir kitos priežastys dalį lietuvių tautiniu ir religiniu atžvilgiu 
silpnina.

Tautiniu susipratimu kaikuriais atžvilgiais mus pralenkia net 
mūsų kaimynai latviai ir estai. Jie, pagal tautiečių skaičių, daugiau 
išleidžia reprezentacinių knygų, kurių nemažai yra ir šio krašto 
bibliotekose. Jie surenka daugiau pinigų savo tautinei veiklai. Jei 
į svarbias tarptautines konferencijas latvių ir estų delegacijos 
važiuoja trijų asmenų, tai lietuvių delegacijos dažnai susideda iš 
vieno asmens — VLIKo pirmininko, nes normalios sudėties dele
gacijai neužtektų pinigų. Latviai ir estai tautos reikalams kasmet 
dažnai aukoja dienos uždarbį, kai lietuvių tik kaikurie duoda tokią 
auką. O kiek yra lietuvių “patriotų”, kurie tų aukų visai neduoda, 
betvis klausia: “Kur tie pinigai eina?” _ r

Dalis jaunosios lietuvių inteligentijos nueina nuo lietuviško 
tako, nes, kaip kaikurie svetimtaučiai istorikai sako, nevisi lietu
viai tautiniu atžvilgiu yra stiprūs. O ir laisvoje Lietuvoje baigę 
augštuosius mokslus kaikurie inteligentai lietuviai yra nusišukę 
nuo lietuviškos bendruomenės ir tūno užsidarę savo kiaute, čia 
nekalbamma apie pasenusius ir nustojusius sveikatos. Sakoma, 
kad mokslas įkvepia tautinį susipratimą. Nevisados. Tautiniam su
sipratimui daugiau įtakos turi religija, kuri reikalauja mylėti savo 
tėvus, tėvynę, tautą. Tai matome iš įvykių pavergtoje Lietuvoje, 
tai matome ir laisvajame pasaulyje: religingi JAV, Kanados ir 
kitų kraštų lietuviai išliko tautiškai susipratę, kai daug lietuvių 
ateistų nuėjo su komunistais ir mūsų tautos priešais.

Vienas Lietuvos generolas yra neigiamai atsiliepęs apie tuos 
lietuvius, kurie neturi karinio mokslo ir religijos. Gal tas jo 
pasakymas buvo peraštrus, nes nevisi lietuviai turėjo galimybę 
siekti karinio mokslo, bet reikia pripažinti, kad karo mokslas, 
disciplina, tvarko žmogaus išorę, o religija — vidų.

Būkime kariai su vertingomis kario savybėmis ir kovokime 
už Lietuvos laisvę tokiais ginklais, kokius mes šiandien turime — 
darbu ir auka. J. Vaičeliūnas

Pasaulio ivykiai
PALESTINOS IŠLAISVINIMO ORGANIZACIJOS VADAS Y. ARAFATAS 
Jungtinėse Tautose buvo sutiktas kaip vyriausybės galva. Posėdžių 
salėn jį atlydėjo Jungtinių Tautų protokolo vyr. viršininkas S. 
Korle, o didžioji narių dalis jį pasveikino ovacijomis. Beveik dvi 
valandas trukusioje kalboje Y. Arafatas puolė sionistų ideologiją, 
atnešusią nuolatinį kraujo praliejimą, nesibaigiančius karus, ir pa
sisakė už Palestinos valstybę izraelitams, mahometonams ir krikš
čionims. Ji būtų tvarkoma lygybės, brolybės bei teisingumo princi
pais. Y. Arafatas prisipažino, kad į Jungtines Tautas jis yra atvy
kęs su laisvės kovotojo ginklu ir su alyvos šakele rankoje. Iš tik
rųjų vienos Palestinos valstybės idėja yra kalendoriaus grąžinimas 
į 1948 m., nepriimtinas dabartiniams Izraelio vadams, kurių atsto

Gėdingas mostas
Australijos spauda apie savo premjero kelionę ir baltiečius
Australijos darbiečių prem

jero G. Whitlamo kelionė į JAV 
ir Kanadą susilaukė nemažo dė
mesio vietinėje australiečių 
spaudoje. Spaudos konferenciją 
Niujorke plačiai aprašė Melbur
no laikraštyje “The Age” vyr. 
politinis korespondentas John 
Jost, primindamas ir Pabaltijo 
įjungimo Sovietų Sąjungon pri
pažinimą, kurį G. Whitlamas 
teisino “realios politikos” linija. 
J. Jost cituoja premjero G. 
Whitlamo teigimą, kad Baltijos 
valstybėms atsiskyrimą nuo So
vietų Sąjungos tegali atnešti 
naujas pasaulinis karas ir kad 
būtų netikslu baltiečių mažu
moms Australijoje žadinti jų 
gimtųjų kraštų išsilaisvinimo 
viltį. Panašia viltimi esą gyve
no ir vengrai, kai Vengrijoje 
buvo prasidėjęs sukilimas, bet 
ji nepasitvirtino.

Sydnėjaus laikraščio “The 
Sun - Herald” korespondentas 
Derryn Hinch skaitytojus supa
žindina su baltiečių surengto
mis demonstracijomis Otavoje, 
kur G. Whitlamą sutiko apie 50 
demonstrantų. Prie Kanados 
premjero P. E. Trudeau rezi
dencijos G. Whitlamo automo
bilis turėjo iš lėto pravažiuoti 
pro kitą didelę demonstrantų 
grunę.

Platesnę informaciją apie bal
tiečių demonstraciją Otavoje 
paskelbė Sydnėjaus “Sunday 
Telegram”. Pasak šio laikraščio, 
baltiečiai G. Whitlamą prie Ka
nados vyriausybės svečiams 
skirto pastato pasitiko piktu 
baubimu ir daina “Tie me kan

garoo down sport”. Demonstra
cijos priežastis — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos atidavimas So
vietų Sąjungai. Laikraštis netgi 
pateikia dviejų plakatų įrašus: 
“Kangaroo plus Russian bear 
equals Whitlam”, “Whitlam 
supports Russian colonials”. 
Vienas demonstrantas vaizdavo 
kengūrą, kitas — mešką su 
grandine. Otaviškė demonstra
cija buvo mažesnė už tą, kuri 
įvyko pirmadienį prie Jungtinių 
Tautų būstinės, bet triukšmin
gesnė. Prieš tai baltiečiai de
monstravo prie Australijos 
augštojo komisaro rezidencijos 
ir buvo parodyti televizijoje.

Demonstracijas pastebėjo ir 
Australijos sostinės dienraštis 
“The Canberra Times”: “Whit
lamo vizitas Otavai iššaukė , ne
didelės grupės demonstracijas 
prie Australijos ambasados ir 
Kanados federacinio parlamen
to. Baltiečių Federacijos atsto
vo teigimu, buvo protestuojama 
prieš Australijos pripažinimą 
Estijos, Lietuvos ir Latvijos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.” 
Toliau aprašoma G. Whitlamo 
kelionė automobiliu į St. Catha
rines ir Niagara - on - the - Lake 
miestelį. G. Whitlamo ir jo žmo
nos geros nuotaikos esą neįsten
gė sudrumsti apie 40 demon
strantų, susirinkusių prie resto
rano, kuriame jiedu pietavo.

Šios nuotrupos iš Australijos 
spaudos liudija, kad baltiečių 
demonstracijos buvo pastebėtos 
ne tik Australijos laikraštinin
kų, bet ir paties premjero G. 
Whitlamo, nors joms ir neski-

Iš amerikiečių Simo Kudirkos byloje daugiausia talkino kongreso narys Robert P. Hanrahan. Jam JAV Lietuvių 
Bendruomenės vardu buvo įteiktas garbės žymuo. Iš kairės: JAV krašto valdybos vicepirm. Aušra Mačiulaitytė-Zerr, 
R. P. Hanrahan, JAV LB visuomeninių reikalų tarybos narė ir komiteto “Americans for Simas” pirm. D. Kerienė

Naujų kaimų problemos Lietuvoje
Amerikiečio žurnalisto pastabos apie naująsias kolchozines gyvenvietes

Dienraštis “The New York 
Times” spalio 24 d. paskelbė Vil
niuje apsilankiusio savo kores
pondento Hederick Smith ilgo
ką pranešimą apie senųjų sody
bų ir naujųjų kaimų problemas 
sovietų okupuoto  j Lietuvoj. 
Amerikietis žurnalistas teisin
gai pastebi, kad kompartija jau 
ištisus tris dešimtmečius lietu
vius ūkininkus stengiasi perkel
ti iš jų senųjų sodybų į naujuo
sius kaimus* kolchozų ir sovcho- 
zų centruose. Priverstinis kolek
tyvinių ūkių įvedimas Stalino 
laikais* ilgą laiką buvo ir tebėra 
labai jautrus klausimas Lietu
voj, kuri 1940 m. prievarta bu
vo įjungta Sovietų Sąjungon. 
Pirmaisiais pokariniais metais 
tūkstančiai lietuvių, reikšdami 
opoziciją Sovietų Sąjungai, pa
sitraukė į miškus ir už šį savo 
žygį buvo pavadinti banditais. 
Tūkstančiai lietuvių buvo iš
tremti į Sibirą, Kazachstaną bei 
kitas tolimas sritis. Pastaraisiais 
metais ši opozicija atvėso, bet 
pasipriešinimas vis dar teberu
sena.

Oficiali informacija
Apie kaimiečių perkėlimą iš 

senųjų sodybų į naujuosius kai
mus amerikietį žurnalistą H. 
Smith informavo tuos reikalus 
tvarkantis žemės ūkio ministeri
jos pareigūnas Juozas A. Žu
kauskas. Pirmiausia jis pabrėžė, 
kad pernai 6.400 perkeltų šei
mų gavo 20 milijonų rublių 
kompensaciją, kuri gerokai pa
didės sekančiais metais, kai bus 
pajudinta platesniu mastu. 
Kompensacija už senuosius so
dybų pastatus, sodus bei daržus 
buvo įvesta 1967 m. ir mokama 
toms šeimoms, kurios į naują
sias gyvenvietes atsikeldavo iš 
nusausinamų žemių. Praėjusį 
birželį ji buvo pritaikyta vi
siems persikeliantiems. Apie šį 
potvarkį “TŽ” skaitytojus jau 
esame informavę š. m. liepos 11 
d. laidos “Pavergtoje tėvynėje”.

J. A. Žukauskas žurnalistui 
H. Smith pateikė statistinių 
duomenų, liudijančių lietuvių 

riama didesnės reikšmės.
Reikšmingesnis pranešimas 

yra Adelaidės dienraštyje 
“The Advertiser” apie baltiečių 
demonstraciją Melburne, prie 
kurios prisidėjo East Doncaster 
liberalų partijos skyrius, o žodį 
tarė dabartinis opozicijos ir li
beralų partijos vadas B. Sned- 
denas. Policijos duomenimis, 
dalyvių buvo apie 1.000. Sned- 
denas užtikrino baltiečius, kad 
naujoji liberalų vyriausybė tuo
jau pat peržiūrėtu Australijos 
darbiečių vyriausybės pripažin
tas Sovietų Sąjungos teises į 
Pabaltijį. Jis esąs tikras, kad šis 
pripažinimas būtų atšauktas. 
Premjero G. Whitlamo mostą 
B. Sneddenas pavadino gėdin
gu žingsniu, nuslėptu nuo Aus
tralijos piliečių, ir pažadėjo sa
vo partijos pilną paramą baltie- 
čiams. 

ūkininkų prisirišimą prie savo 
senųjų sodybų. Po II D. karo 
Lietuvoje tokių sodybų buvo 
apie 375.000, o dabar dar jų yra 
208.000. Remdamasis neoficia
liais šaltiniais, H. Smith daro iš
vadą, kad kompensacija siekia
ma palaužti lietuvio ūkininko 
opoziciją kolektyviniam gyveni
mui. Kompartijos kritikos yra 
susilaukęs rašytojas Jonas Ma
čiukevičius už pernai rudenį 
“Literatūroj ir Mene” paskelb
tą novelę, garbinusią senąsias 
sodybas. Amerikietis H. Smith 
taipgi primena, kad ir žinoma
sis poetas Marcelijus Martinai
tis “Kultūros Baruose” netiesio
giai stojo ginti senųjų sodybų, 
rašydamas apie dabartinį kai
mą. Jis pasigenda idealaus pa
vyzdžio, kuriam sukurti seniau 
reikėjo ištisų šimtmečių. Sukur
ti idealų dabartinį kaimą per 
trumpą laiką neįmanoma, jeigu 
šiam vyksmui nebus panaudo
tos visos dvasinės bei intelektu
alinės jėgos, informacija ir 
mokslas.

Pakilo kainos
Pasikalbėjime su žurnalistu 

H. Smith perkraustymo vado
vas J. A. Žukauskas pabrėžė, 
kad vidutinė kompensacija per- 
sikeliančiai šeimai yra 3.510 
rublių. Prie šios sumos prideda
ma valdinė 4.500 rb. paskola, 
kurią reikia grąžinti per 15 me
tų. Taigi, persikeliant! šeima 
gauna apie 8.000 rublių, o nau
jas namas centrinėje gyvenvie
tėje kainuoja nuo 10.000 iki 
12.500 rb. J. A. Žukausko teigi
mu, skirtumą dažniausiai gali 
padengti patys šeimos nariai. 
Kad infliacija yra palietusi ir 
sovietų okupuotą Lietuvą, ma
tome iš J. A. Žukausko prasitar
to namų pabrangimo. Per pa
staruosius šešerius metus kolek
tyvinėse gyvenvietėse namų kai
nos pakilo 3-4000 rublių, o jų 
kokybė krito. Amerikietis H. 
Smith cituoja reikšmingus J. A. 
Žukausko žodžius: “Seniau per
sikeliantiems būdavo statomi 
mūriniai namai iš plytų, o da
bar už didesnę kainą jiems siūlo

ĮVYKIAI TELEVIZIJAI
Konservatorių atstovas fede

raciniame parlamente Patrick 
Nowlan pažėrė aštrių priekaištų 
valstybinei Kanados televizijos 
bendrovei CBC dėl jos pataika
vimo Sovietų Sąjungai. Progą 
sudarė Toronto CITY televizi
jos stoties transliuota dokumen
tinė laida apie sovietų KGB, pa
ruošta Britanijoje. Joje dalyva
vo ir mūsiškis adv. Zigmas But
kus, su šeima pabėgęs iš Lietu
vos. P. Nowlan teigimu, ši laida 
buvo pasiūlyta CBC bendrovei, 
bet ji jos atsisakė. 1972 m. CBC 
bendrovė jau buvo pradėjusi 
reklamuoti pagal N. Chruščio
vo atsiminimus paruoštą laidą, 
tačiau ir jos neišvydo televizijos 

žiūrovai. Ji buvo išimta iš pr 

mi suomiško stiliaus suręsti me
diniai pasUtai.”

Nuolaidos ūkininkams
J. A. Žukauskas bei kiti pa

reigūnai žurnalistui H. Smith 
pabrėžė į individualizmą linku
siam lietuviui ūkininkui daro
mas nuolaidas. Jeigu pradžioj 
naujosiose gyvenvietėse buvo 
statomi triaugščiai miegamieji, 
daugiabučiai namai, tai dabar 
vis labiau pereinama prie atski
rų namų statymo šeimoms. Kol
chozams bei sovchozams skiria
mos specialios premijos už pla
nus ir pastatus, kurie labiausiai 
pat inka persikeliantiesiems ir 
tuo būdu tampa persikėlimo pa
skata kitiems. Šį teigimą H. 
Smith sutinka skeptiškai, 
nes iš žmonių jam teko nugirsti, 
kad dėl statybinės medžiagos 
trūkumo valdžia vis dar yra lin
kusi pagrindinį dėmesį skirti 
daugiabučiams pastatams, ku
rių nemėgsta lietuvis ūkininkas. 
Medžiagos trūkumas taip pat ge
rokai pristabdo ir ūkininkų per
kėlimą į centrines gyvenvietes.

Oficialiai skelbiama, kad se
nųjų sodybų likvidavimą dik
tuoja ūkio darbų mechanizacija, 
jų vykdymas plačiu mastu. Ne
oficialiai prasitariama, kad 
kompartijai labiau už tą platų 
mastą rūpi lietuvio ūkininko iš- 
krapštymas iš jo nuosavo daržo, 
kuriame jis kartais praleidžia 
daugiau laiko, negu kolchozo 
laukuose.

“The New York Times” ko
respondentas savo rašinį iš Vil
niaus iliustravo sovietinio TAS- 
So parūpinta nuotrauka, kurio
je matyti keturi besikalbantys 
vyrai, o fone — du dviaugščiai 
gyvenamieji namai, gerokai pri
menantys prieškarinius pasitu
rinčių ūkininkų pastatus. Vie
nas jų akį rėžia plytų linijomis, 
bet gali būti apkaltas toliu su 
plytų imitacija, nes jo konstruk
cija primena medinius namus. 
Po nuotrauka rašoma, kad sve
čiai iš Latvijos susipažįsta su 
lietuviams pastatytais namais, 
pabrėžiančiais ju individualumą.

V. Kst.

gramos, kai dėl jos protestą pa
reiškė Sovietų Sąjungos amba
sada Otavoje. Premjeras P. E. 
Trudeau šį kaltinimą paneigė, 
o valstvbės sekr. H. Faulkner 
pažadėjo pateikti parlamentui 
tikrąsias N. Chruščiovo atsimi
nimų atmetimo priežastis. Šia 
proga tenka nrisiminti sovietų 
premjero A. Kosygino viešnagę 
Kanadoje. Valdinė institucija 
tada buvo įspėjusi etninių ra
dijo valandėlių vadovus savo lai
dose neliesti A. Kosygino.

Ontario premjeras W. Davis, 
susilaukęs savo konservatorių 
keturių pralaimėjimų papildo
muose provincinio parlamento 
rinkimuose, susidūrė su nauja 
problema, kuri gali dar labiau 

vai netgi boikotavo minėtąjį JT 
posėdį. Tačiau negalima visiš
kai ignoruoti Y. Arafato pakar
totinai pabrėžtos laisvo apsi
sprendimo teisės palestinie
čiams. Ją Jungtinės Tautos bu
vo visiškai užmiršusios 1948 m. 
paskelbtame Palestinos padali
nime. Šiandien milijonai arabų 
skursta tremtinių stovyklose, 
svajodami apie grįžimą į savo 
tėviškes. Jų jaunoji karta papil
do kovotojų eiles, kurias Izrae
lis yra linkęs vadinti tiktai 
teroristų grupėmis. Kol nebus 
išspręstas tų tremtinių klausi
mas, sunku tikėtis taikos Arti
muosiuose Rytuose. Arabų Są
junga Izraelio okupuotą Jorda
no upės vakarinę pakrantę yra 
pripažinusi Palestinos Išlaisvi
nimo Organizacijai ir dėl jos vi
sas derybas su Izraeliu pavedu
si Y. Arafatui. Atrodo, toje teri
torijoje norima įsteigti palesti
niečių tremtinių valstybę, o ne 
vieną* valstybę visai Palestinai, 
apie kurią Jungtinėse Tautose 
kalbėjo Y. Arafatas. Šį klausi
mą turėtų išryškinti tolimesnie
ji JT tautų posėdžiai, arabų kraš
tų pasiūlytos rezoliucijos. Eks
tremistinė žydų Apsaugos Są
junga Niujorke buvo Įsipareigo
jusi nužudyti Y. Arafatą, bet šis 
pažadas baigėsi tik pagrindinio 
grasintojo R. Kellner suėmimu. 
Iš Niujorkb Y. Arafatas išskri
do į Kubą aplankyti F. Castro.

KARAS AR TAIKA?
Izraelio ambasadorius Jung

tinėse Tautose1 Y. Tekoah, atsa
kydamas į Y. Arafato kalbą, at
metė betkokias derybas su Pa
lestinos Išlaisvinimo Organiza
cija ir žadėjo kovoti, kad jai bū
tų atšauktas diplomatinis pripa
žinimas. Spaudos puslapiai pilni 
spėliojimų apie penktąjį karą 
Artimuosiuose Rytuose. Sovietų 
Sąjungos dėka Sirija šiandien 
yra geriau ginkluota, negu prieš 
paskutinįjį karą, o JAV yra pra
dėjusios masinį ginklų tiekimą 
Izraeliui. Pastarasis jau yra pa
skelbęs dalinę mobilizaciją, pa
lietusią apie trečdalį atsarginių 
pajėgų. Oficialiai teisinamasi, 
kad tai esąs atsakas į Sirijos 
manevrus. JAV valstybės sekr. 
H. Kissingeris, lydėdamas prez. 
G. Fordą į Japoniją ir į susitiki
mą su L. Brežnevu, teigė, kad 
karo pavojaus dar nėra. Egiptui 
nuraminti H. Kissingerio inicia
tyva buvo pasirašyta prekybnė 
sutartis, padidinusi šiemetinį 
JAV grūdų tiekimą nuo 100.000 
tonų iki 300.000 tonų ir dar pri
dėjusi $10 milijonų vertės taba
ko. Žemės ūkio sekr. E. Butz 
dabar veda panašias derybas su 
Sirija. Praėjusią savaitę JAV ir 
Alžerija vėl atnaujino diploma
tinius santykius, kurie buvo nu
traukti po 1967 m. karo. Iš visų 
arabų valstybių tik vienas Ira
kas yra likęs be diplomatinių ry
šių su JAV. Šios pastangos liu
dija H. Kissingerio aiškius tai
kos siekius, bet juos gali nie
kais paversti Izraelio pradėtas 
staigus karas savisaugos tikslu.

ŽYDŲ ĮTAKA
JAV jungtinio štabo viršinin

kas gen. George Brown, atsaky
damas į klausimus Duke univer
sitete, N. C., spalio 10 d., palie
tė žydų įtaką šiame krašte. Jo 

pakenkti jo prestižui. Ruošda
masis provincinio parlamento 
rinkimams 1971 m., jis staiga 
sustabdė Toronte jau pradėtą 
įrengti Spadina gatvės greitke
lį, numatytą požeminio trauki
nio liniją. Torontui premjeras 
W. Davis pažadėjo naują mag
netinių traukinėlių sistemą, ku
riamą vokiečių “Krauss-Maffei 
AG” bendrovės Miuncehne. Tie 
neišbandyti traukinėliai turėjo 
skrieti ant oro pagalvės, nelies
dami ore pakibusio cementinio 
bėgio. Už $25 milijonus Toronto 
CNE parodų aikštėje turėjo bū
ti įrengta bandomoji linija, ta- 

(Nukelta j 8 psl.) 

nuomone, jeigu amerikiečiai pa
tirs didesnių naftos importo su
varžymų, jie gali imtis priemo
nių žydų įtakai sumažinti. Tai 
įtakai įrodyti jis pasirinko Kraš
to Apsaugos Departamentą. Jo 
pareigūnai, ginklų pardavimo 
derybose pareiškę* kad tokios 
sumos JAV kongresas negalės 
patvirtinti, iš Izraelio atstovų 
susilaukė atsakymo: “Nesukit 
galvos dėl kongreso. Mes su juo 
patys susitvarkysim ..Prie 
sios citatos gen. G. Brown pri
dėjo neatsargią pastabą, kad iš 
tikrųjų žydai tai ir gali padary
ti, nes jų rankose yra JAV ban
kai ir spauda. Jis betgi pabrėžė, 
kad šie jo žodžiai neturi nieko 
bendro su antisemitizmu. Ta
čiau ir visiem gerai žinomų fak
tų konstatavimas tuojau pat su
silaukė JAV žydų organizacijų 
protesto. Prez. G. Fordas parei
kalavo, kad generolas atšauktų 
tas savo pastabas. Tai jis ir pa
darė Krašto Apsaugos Departa
mento specialiu raštu, teigian
čiu, kad jo pastabos buvo nevy
kusios, nepagrįstos, neapgalvo
tos. Prez. G. Fordas pažadėjo 
generolo G. Brown neatleisti iš 
vado pareigų, bet jo atleidimo 
jau pareikalavo dvi žydų orga- 
nizaciios ir turbūt pareikalaus 
posėdžių susirinkęs JAV nauja
sis kongresas.

NERAMUMAI IZRAELYJE
Premjero Y. Rabino vyriau

sybė paskelbė izraeliško svaro 
nuvertinimą 43%, padidipo pa
jamų mokestį, sustabdė liuksu
sinių* gaminių importą. Šios 
priemonės 17% pabrangino jau 
ir taip nepigų pragyvenimą. Dėl 
cukraus trigubo pabrangimo, 
duonos bei kitų maisto gaminių 
dvigubai augštesnių kainų Izra- 
lio miestuose prasidėjo prieš 
vyriausybę nukreiptos demons
tracijos, masinis antplūdis i 
krautuves. Visi gyvena tik šia 
diena ir stengiasi išleisti suma- 
žėjusios vertės pinigus, nes daug 
kam atrodo, kad penktasis ka
ras su arabais yra neišvengia
mas. Importo uždraudimu ir pa
jamų mokesčių padidinimu 
premjero Y. Rabino vyriausybė 
per pusmetį tikisi s u t a u p yti 
$700 milijonų.

SUSPENDAVO P. AFRIKĄ
Jungtinių Tautų visumos po

sėdis 91:22* balsų santykiu su
spendavo P. Afrikos respubliką. 
Jos atstovai negalės dalyvauti 
šios sesijos posėdžiuose. Sesijos 
pradžioje buvo atsisakyta pa
tvirtinti P. Afrikos atstovų įga
liojimus. Iniciatyvos ėmėsi Af
rikos negrų valstybės, kurios 
saugumo taryboje bandė išsiko
voti P. Afrikos pašalinimą iš 
Jungtinių Tautų. Šį žingsnį su
stabdė JAV, Britanijos ir Pran
cūzijos veto. Jos ir šį kartą bal
savo už P. Afriką, nors neprita
rė jos praktikuojamam rasizmui. 
Suspendavimas, vieną kartą pa
tvirtintas P. Afrikai, kitą kartą 
galės būti panaudotas prieš ku
rią nors kitą valstybę. Jeigu P. 
Afrika pasmerkiama už rasiz
mą, tokio pasmerkimo turėtų 
susilaukti ir Sovietų Sąjunga, 
išžudžius! daugiausia gyventojų, 
pasaulyje žinoma kaip didžiulis 
tautų kalėjimas.

NAUJAS MINISTERIS
Komunistinės Kinijos prem

jeras Cu En-lai naujuoju užsie
nio reikalų ministeriu paskyrė 
savo bičiulį Čiao Kuan-hua, de
legacijos Jungtinėse Tautose va
dovą. Jis yra diplomatas, žurna
listas ir filosofijos daktaras, 
doktoratą įsigijęs 1936 m. Vo
kietijos Tuebingeno universite
te. Naujasis ministeris taipgi 
moka anglų ir vokiečių kalbas, 
yra vienas pagrindinių Kinijos 
suartėjimo su JAV šalininkų. 
Spėjama, kad širdimi negaluo
jantis premjeras Ču En-lai dabar 
beveik visą užsienio reikalų po
litiką paves savo patikėtiniui C. 
Kuan-huai. /



2 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1974. XI. 21 — Nr. 47 (1294)

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai" 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis
Metinė prenumerata $8.50, pusmetinė — $5. Rėmėjo prenumerata $15 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai", Inc. 
Subscription rates: $8.50 per year, $5 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada Telefonas 275-4672

Studentu suvažiavimą pasitinkantUžsibaigus vasaros atstogom, jaunimui grižus į mokslo įstaigas, o vyresniesiems uždarius savo vilas prie ežerų ir ežerėlių, sumirgėjo “Tėviškės Žiburių” puslapiai skelbimais Įvairių parengimų: minėjimai, koncertai, baliai, suvažiavimai. Tai parodo, kad su rudeniu pagyvėjo ir lietuviška veikla.Pasidairius po skelbimus ir aprašymus, krinta į akis du žymūs mūsų visuomenės įvykiai: 
pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, įvykstantis 1975 m. P. Amerikoje, ir Š. Amerikos lie
tuvių studentų suvažiavimas lapkričio mėnesį Toronte.Paasulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga apima asmenis nuo 16 iki 35 metų, nesvarbu ar jie studijuoja ar ne. Ji duoda jauniesiems lietuviams suprasti, kad jie nėra pasimetęs lašas tautybių jūroje, bet didelės organizacijos narelis, nesvarbu kokiam kontinente begyventų.S. Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga apima lietuvius studentus universitetuose ir visose augštosiose mokslo institucijose, įskaitant ir XIII klasės gimnazistus. Tai organizacija, kuri turi išlaikyti įžiebtą lietuvišką ugnelę augštosiose mokslo institucijose ir kuri tenai tol žėrės, kol lietuvių studentų klubai išsilaikys.Universitetas — augštojo mokslo tautybių katilas, kuriame bręsta ir iš kurio išeina politikai, vadai, prezidentai. Tai institucija, kurioje iš daugybės pasaulio kraštų suvažiavęs jaunimas semiasi augštojo mokslo ir žinių iš pasaulio istorijos.Universitetuose lietuvių studentų klubai yra židiniai, iš kurių spinduliuoja Lietuva: jos tradicijos, istorija, literatūra. Iš čia pasigirsta kartais ir dabartinė Lietuvos tikrovė — Rusijos uždėta letena — nelaisvė. Todėl lietuvių studentų suvažiavimas turi būti vienas iš svar
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biausių mūsų visuomenės įvykių. Dėlto ne vien studentams turėtų rūpėti, kad suvažiavimas pavyktų. Suvažiavimui parinktas šūkis — vienybė. Lietuviška studentija suprato, kad tik vieninga ir centralizuota studentų klubų veikla gali pakelti ir įvykdyti didelius darbus ir, svarbiausia, įstengti išsilaikyti — nesunykti.Studentija — akademikai tai mūsų tautos elitas, busimieji mūsų Ii e t u v iškos visuomenės atstovai augštosiose institucijose, valstybės įstaigose.Royal York viešbutis Toronte — tai patalpos, kuriose vyksta svarbūs suvažiavimai. Čia ir įvyks lapkričio 28—30 d. d. Š. Amerikos lietuvių studentų suvažiavimas. Jame studentija diskutuos klubų ateities veiklos planus, posėdžiaus, rinks valdybą, išklausys paskaitų ir trijų dienų darbą užbaigs šeštadienį bendru iškilmingu baliumi. Į balių yra kviečiama visa lietuviška visuomenė. Baliuje dalyvaus ir Toronto miesto burmistras.Nors suvažiavimas skirtas darbui ir ateities planų vykdymui, bet netruks ir studentiškos nuotaikos bei jaunatvišško entuziazmo.Vyresnioji karta, remkime šį studentų suvažiavimą, domėki- mės juoį dalyvaukime visuomenei skirtuose renginiuose! Grįs- kime kelius ir toliau universitetų veiklos linkme. Tegul Lietuvos vardas neišnyksta iš universitetų. Be to, juk ir mūsų anūkai turės rasti universitetuose lietuvišką užuovėją. Mes iš Lietuvos atsivežėm stiprią Lietuvos meilės kibirkštį. Neleiskime jai išblėsti. Tuomet nereikės mums aimanuoti ir laužyti plunksnas rašant: “Kas ateity užims mūsų vietas lietuvybės veikloje, jaunimas nutautėjai” Skirkime savo jėgas tokiems darbams, kurie grindžia takus lietuvybės išlaikymui. Tėvas
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DANIJOS

Ruošiamasi, dirbama, planuojama. Statomos palapinės, verda katiliukas, skamba šūkiai ir dainos, liepsnoja laužai . . . Dabar jau galima pažvelgti atgal į kaikurias praėjusios vasaros stovyklas, pasidalinti įspūdžiais ir mėginti padaryti keletą išvadų. Šią vasarą teko aplankyti ir arčiau pažinti Montrealio skautu-čiu stovyklą “Baltijoj” (1974. VII. 28 — 1974. VIII. 10), mergaičių Vermonte VII. 20), Sąjūdžio Dainavoje 1974. IX. 2).Visur buvo gausu stovyklautojų. Vadovai džiaugėsi ir buvo maloniai nustebę, kad šiemet stovyklautojų skaičius buvo žymiai didesnis. Visos trys stovyklos turėjo šeimininkes kaip tikras mamas, kurios gamino stovyklautojams lietuviškus patiekalus: blynus, balandėlius, virtinius, cepelinus. Kaikurie stovyklautojai ir namuose retai mato tokius skanumynus. Entuziazmas, gera nuotaika ir pozityvus užsiangažavimas buvo kita bendra charakteristika visų šių trijų stovyklų.Montrealio skautų-čių stovykla “Baltijoj” sutraukė' apie 90 stovyklautojų. Palyginus su paskutinių metų 35-40 skaičium, tai jau smagus reiškinys. Į montrealiečių skaučių eiles įsijungė Otavos paukštytės ir davė jaun. skaučių įžodį. Stovyklai vadovavo jaunų vadovų grupė. Ypatingai tai buvo ryšku mergaičių “Vaivorykštės” pastovyk- lėj. L. Bendžiūtė. L Danytė, D. Kerbelytė, R. Lukoševičiūtė, A. Žurkevičiūtė buvo jau mieste sumaniai stovyklos programą suplanavusios, o “Baltijoj” pritaikė visą savo žinojimą ir patirtį tiek “Gintaro” mokyklos, tiek įvairių kitų stovyklų kitose vietovėse, tiek savo studentišką ar profesinę patirtį. Todėl jaunimas natūraliais skautiškais metodais sužinojo bei išmoko visą eilę dalykų iš skautiškos, lituanistinės ir religinės programos. Jaunos mergaitės išmoko dviem balsais dainuoti, o paklausiusios įrašų juostos įgavo tiek entuziazmo, kad net svajoja apie skaučių chorelį. Mont- kaip Strolia, Prapuolenis, Sa-

stovyklą Neringoje, (1974.VI.30 — 1974. Akademinio Skautų jubilėjinę stovykla (1974. VIII. 26 —

FELJETONAS

Mėlyno horizonto klubas
Lietuvių Namų tarpduryje kaktomuša susidūriau su Fabijonu Lapeliu. Fabijonas tuojau mane į glėbį:— Pilypai! Kad tave velneliai rautų! Maniau, kad seniai kanopas užvertei, o tu dar gyvas ir dar peisus užsiauginęs! Tiek metų, kai akis į akį nesimatėm ... Greičiausia jau iš valdžios malonės gyveni?Fabijonas, patvirtindamas savo karštus jausmus, vis kumšteliu per mano nugarą ploja. Daktarišku tikslumu per vietą, kur inkstų esama.— Fabijonai, — sakau, — nebūk pasiutęs! Atitrenksi inkstus! Valdyk rankas...— Ką tu čia dabar apie inkstus! Tiek metų nesimatėm! — ir vėl per inkstus užvožia.Pagaliau Fabijonas paleidžia mane iš savo geležinio glėbio, tačiau po akimirksnio, staiga atsiminęs, kad nevisus savo jausmus išliejęs, griebia mane vėl į glėbį ir bučiuoja tiesiai į lūpas. Kaip sužadėtinę. Bučinys sodriai permerktas česnakų, cibulių, raugintų agurkų ir šilto visky aromatu.— Brolyti, einam į vidų, taurelę išlenksime... Tiek metų nesimatėm! — tempia už rankovės Fabijonas. O mano skilvis nuo to Fabijono bučinio į Latvijos sostinę veržiasi...Va, kitą dieną, po to netikėto pasimatymo su Fabijonu, aštri pagunda į mano plikę įsmigo. Reikia, manau sau, kokiu nors būdu atsiplėšti nuo tos pilkos masės. Didelė čia jau tau laimė, kad koksai žalias kaimo padaras tau inkstus daužo ir česnako aromatą tiesiai ant dūšios lieja!Tie sudūlėję sentimentai paširdžius graužia. Maža to, kad prieš daugel metų, tėvų žemėje, kartu į gegužines ėjom ir svirnų duris, kurios saugojo mūsų širdžių valdoves, laužėm. Dabar, brol, mes kitokį gyvenimą vedam. Aš, nesigiriant ir nesike- liant į nuodėmingą puikybę, tris poras paskutinės mados čevery- kų turiu, angelskai susikalbu ne tiktai mėsinėje, bet ir su policininku. Turiu automobilį, elektra varoma mašina barzdą skutuos. Mano Barbora švietimo ministerijoje tarnauja. Ofisus valo. Pačiam ministeriui kavą priešpiečiams išverda... žodžiu, esame išsimušę paviršiun. Trūksta, taip sakant, tiktai kokio tituliuko, ir mes jau įsi- spraustumėm į “hai sosaity”, atseit, į tikrą ponstvos luomą...

Apmąstymai apie vasaros stovyklasrealio skautams ir laužavedžių problema ateičiai taip pat išsispręs pozityviai, šioje srityje plačiai pasireiškusi Rasa Luko- sevičiūtė mokėjo sukelti intereso ir prisiauginti puikias pagalbininkes — Kristiną Kličiūtę ir Ireną Lukoševičiūtę, kurios drąsiai, energingai ėmėsi savo pareigų.Su džiaugsmu reikia pabrėžti paukštyčių draugininkės Audros Žurkevičiūtės profesinį vadovavimą paukštytėms. Reta stovykla turi tokį liuksusą — priešmokyklinio amžiaus vaikų mokytoją, vadovaujančią jaunesniesiems. *vadovaujama N.“Neringos” mergaičių stovykla Vermonte,P. M. seselių, turėjo 110 stovyklautojų ir, kaip seselė Igne pabrėžė, “daugiau nebūtų galima priimti”. Tai džiuginantis reiškinys. Reikia tikėtis, kad ir ateinančiose stovyklose neteks drebėti dėl stovyklautojų skaičiaus.Geografinė “Neringos” vieta ir bendra organizacija yra dėkingas faktorius gerai stovyklai. Tai specialiai ir apgalvotai įrengta stovyklavietė: atskiri namukai stovyklautojams, dušai, valgykla, salė, meno darbų namelis, sporto aikštės, beržų šventovė ir visa Vermonto kalnų aplinka yra retos sąlygos jaunimo stovyklai. Taip pat seselių administracija, rūpestis ir bendra tvarka yra kitas svarbus, užtikrinantis veiksnys.Siunčiant mergaites į šią stovyklą, yra daug iš jos laukiama, Neperdedu sakydama, kad daug tėvų tikisi beveik profesinio vadovavimo ir geros programos, ypač lietuvių kultūros srityje: kalboj ir literatūroj, dainose, tradicijose, tautodailėj. Laukiama šių dalykų todėl, kad organizacijų stovyklose šie dalykai nevisuomet gali būti pilnai išvystyti — ten reikia skirti nemažai laiko ir specifiniams programiniams dalykams, nevisuomet pavyksta gauti kompetentingus vadovus.Putname ir “Neringoj” yra pastebėta, kad tokie vadovai,

Kartą mano bičiulis Polikarpas užsiminė, jog tapo priimtas nariu į “Mėlyno horizonto klubą”. Jo nariais gali tapti tiktai dvasia ir kūnu išprusę tautiečiai, turį titulą. Su nuogomis pavardėmis, kaip sakysime mano Izidorius šlapaberžis, klubo nariu netapsi. Ale, va, jeigu gali prirašyti prieš pavardę “muzikos ir šešiaeilės armonikos profesorius Izidorius Šlapaberžis”, tai jau kita giesmelė! Į narius tikrai priims. Visa bėda, kad žmogus negimsti su titulu, kaip, sakysime, katinas su uodega. Jį reikia per kietą mokslą ir vargą įgyti-Polikarpas gimė po inžinieriaus žvaigžde. Jau Lietuvoje garsėjo kaip nepamainomas primusų specialistas, dviračių meisteris, karbitinių lempų konstruktorius.Atneša būdavo moteriškėlė pas Polikarpą primusą ir verkšlena:— Ponas Polikarpai, nebeturi mašina jokio dūko. Pompuok nepompavęs, niekas nesidaro. Puti orą kaip į bato aulą. Gal būtum toksai geras ir pažiūrėtum kas čia su ta mašina pasidarė?Polikarpas užsideda akinius, atsineša tokia varine skarda apmuštą dėžutę, kurioje pilna įvairiausios veislės raktelių, straig- telių ir kitokių instrumentų. Ir ima primusą taisyti. Porą sraigtelių priveržia, kitus atpalaiduoja, lašeliu alyvos pavilgina jam tik vienam žinomą vietelę, porą kartų stumteli pompos rankenėlę ir, brolyčiai, primusas šniokščia, tarsi patsai nelabasis jo viduriuose būtų uždarytas! Liepsną galingą pučia. Pragare velniai tokia liepsna paleistu- vingas dūšias svilina, gi bulves išvirti ant tokios karštybės tai tiktai grynas juokas.Karo metu Polikarpas Kuršėnų bažnyčiai tokią karbitinę lempą padarė, kad patsai prelatas jam popiežiaus palaiminimą išrūpino. Būdavo uždega per rarotas tą Polikarpo lempą, ir visa bažnyčia paskęsta šviesos jūroje. Šv. Jurgis, tos šviesos sidabro aplietas, spinduliuojančiais šarvais, riestais pentinais, ant balto žirgo taip šauniai atrodydavo, jog daugelis mergaičių puldavo po to švento gusaro kojomis.Taigi, Polikarpas atvažiavo į Kanadą jau su titulu ir nuo pirmų dienų su didele ponstva susibičiuliavo ...Vieną pavakarį nukiūtinau pas Polikarpą. Alaus bonkutę

IRENA LUKOŠEVIČIENĖgys, Saimininkienė, yra davę stovklautojoms tiek daug, kad ir po 10 metų iš jų gauti pradai yra stiprūs pagrindai, ant kurių išaugo meilė lietuviškai dainaiį šokiui, tautodailei.
« * *Šios vasaros stovykloj reiškėsi jaunų natūralių vadovų grupė. Keliais atvejais jie pritaikė skautišką “rodom-darom” ar stočių sistemą. Tai puiku, bet norėtųsi daugiau tikrų vaizdinių priemonių ir pilnesnio vadovų pasiruošimo. Įdomu, kai vienoj grupelėj, kur buvo susipažįstama su grybais, viena stovyklautoja paminėjo “kazlėką” ir įtikinėjo savo vadovą: “gal ' tavo popieriuje tas vardas neparašytas, bet kazlėkas yra lietuviškas grybas”. Čia ir pasitvirtina teigimas, kad stovykloje turėtų būti stiprų lietuvišką identitetą turintys, kūrybingai užsiangažavę ir beveik profesionalai vadovai. Gal tai utopiškas galvojimas? Bet kaip be viso to užtikrinti lietuvišką ateitį? Lietuviškumas neišmokstamas tik iš knygų ar nurodymų. Lietuviškumas įauga į žmogų per visą eilę tikrų, esminių išgyvenimų. Todėl, mano supratimu, “Neringos” stovykla galėtų ir turėtų būti vienas iš esminių, pozityvių lietuviškų išgyvenimų.

’ »J*Dar daugiau — reikėtų pagalvoti ir apie planingą jaunų vadovų parengimą. Vadovų, kurie sąmoningai galėtų sukti lietuviško gyvenimo ratą vienoje ar kitoje srityje. Ir čia, man rodos, “Neringa” galėtų gal numatyti ir tokias galimybes. Kodėl nesudaryti vyresnių mergaičių ir berniukų grupes, kuri atliktų stovyklose vadovavimo stažą su tam tikrom teorinėm ir praktinėm žiniom? Tam klausimui aptarti galima būtų studijų savaitę suorganizuoti, nes dalykas yra svarbus ir surištas su mūsų lietuvišku išlikimu. Juk tai nėra jokia taisyklė, kad mes savo lietuviškam veikime turim vadovauti tik natūraliai ir spontaniškai!
Balys Arūnas

žmogus pastatė, ir taip mes kalbamės apie šį ir apie tą. Pagaliau įsidrąsinau ir paklausiau Polikarpą:— Ar negalėtum, prieteliau, mane į “Mėlyno horizonto klubą” įsprausti. Pabodo man toje bevardėje masėje trintis. Norėčiau į platesnius • vandenis išplaukti.— Į narius, sakai, įrašyti?— Taip, Polikarpėli, į narius ... Juk tavo žodis klube didelę galią turi...— Hm... — krapšto pakaušį Polikarpas, — ale kad patsai jokio titulo neturi... Ar kai mes Lietuvoje nuo pradžios mokyklos suolo išsiskyrėm, tai tu augčiau ir nepakilai?...— Pakilau, Polikarpėli, ale čia tas mano pakilimas nedaug sveria...— Brolyti, — drąsina mane Polikarpas, — Kanadoje visoks mokslas vertinamas ir gerbiamas ... Tai kokią profesiją buvai įsigijęs?— Ale, brol, kokia tenai profesija! Felčerio amato pas ka- nivolą Juodgalvį pramokau. Tokias mažas operacijėles paršiukams, kumeliukams darydavau. Vežiodavo mane žmonės po visą valsčių. Daktaru vadino. Aš ponų katinams ir uodegas mokėjau patrumpinti. Taigi ir bajorų tarpe buvau žinomas. Kartais.' dvarponių prašomas, ir gončius patvarkydavau, idant jiems bereikalingi vėjai galvoje nesiaustų.— A, — suploja rankomis Polikarpas, — vadinasi, prieš “po- puleisen ekspložen” kovojai!— Ne, Polikarpėlį, be jokių “ekspložen”... Tik su britvele...— Suprantu, suprantu... — pritariamai linguoja galva Polikarpas. — Tu, atseit, buvai vet...— Vet?! O kas tai per velnias?— Šiame krašte taip yra vadinami gyvulių daktarai... Jeigu tokią profesiją turėjai, tai gal ir pavyks tave į “Mėlyno horizonto klubą” įrašyti. Sekmadienį nueisime į klubą. Visiems sakyk, kad esi vet...— Gerai, gerai, Polikarpėlį, visiems sakysiu esu “net”...— “Vet”, — pykteli Polikarpas, — o ne “net”. Vieno lotyniško žodžio negali atsiminti?! Sarmatą turėtum...— Atleisk, Polikarpai, mūsų giminėje kunigų nebuvo, sunku man nesusipianioti lotyniškame liežuvyje ... (Bus daugiau)

Aplamai, “Neringos” stovykla Vermonte yra beveik ideali vasaros stovyklavietė jauniem žmonėm. Reikia džiaugtis ir dėkoti seselėms, kurios rizikavo tokį didelį projektą vykdyti ir kurios nenustojo vilties, kai pirmaisiais metais stovyklautojų skaičius buvo nuostolingas. Neturėtų ir dabar jos pabūgti nustatyti tokį mokestį, kuris jas įgalintų pakelti visų vadovų kokybę, nes tik tokiu būdu ir tokiose vietose galėsime kurti lietuvišką savo ateitį.Akademinio Skautų Sąjūdžio 50 metų jubilėjinė stovykla įvyko Dainavos stovyklavietėj, čia susirinko akademikai nuo tik studijas pradedančių iki jau senokai užbaigusių. Programa buvo įvairi, intelektualiai ir akademiškai stipri. Ji buvo vykdoma beveik ištisai tradiciniu būdu: paskaita ir diskusijos. Rašančiai teko išmėginti grupinių diskusijų metodą klausimu: “Kas padeda lietuviškai šeimai?” Tai buvo maloni staigmena tiek susidomėjimo, tiek rimto dalyvavimo diskusijose atžvilgiu. Po pranešimo trijuose rateliuose vykusiose diskusijose buvo tiek gyvumo ir dinamiškumo, kad niekas nenorėjo baigti, o bendrai padarytos išvados buvo rimtos ir apgalvotos.Čia vėl tenka rimtai sustoti prie vyresniųjų baimės iškelti ir perduoti jaunimui mūsų esminius rūpesčius. Iš tikrųjų ir jų dauguma gyvena tais rūpesčiais, tik nevisuomet moka juos suformuluoti ir išreikšti. Kitas dalykas, ar visuomet mes jiems duodame progos priimti atsakomybę ir ar mokam jiems padėti tą priimtą atsakomybę įgyvendinti.Šia prasme jaunų žmonių atsakomybė ir entuziazmas buvo ryškus Montrealio “Vaivos” vyr. skaučių darbuose, kurios šioje stovykloje vykdė savo “Vaivorykštės” projekto dalį (“Vaivorykštės” projektas yra gavęs $6.150 paramą iš Kanados valdžios). Savarankiškai jos suruošė parodėlę ir surengė kursus taip gabiai, kad kaikurios vietovės žada jas atsikviesti platesniam kursų organizavimui. Gražu buvo stebėti, kai besimokančios gobelenų technikos lankė paskaitas ir kartu stropiai dirbo savo pavyzdėlius. Įdomu, kad ir du broliai labai stropiai audė juostas. ‘ * * *Atrodo, kad akademikai yra jau išaugę iš laužų nuotaikos. 
IM Padėka

Atskubėjusi nekviesta mirtis išplėšė mano neuž
mirštamų Antanėlį ir mūsų mylimų Tėvelį.

Sunkiose skausmo dienose giminių ir draugų nuo
širdumas teikė mums stiprybės ir paguodos.

Dėkingi esame: Tėvams pranciškonams, ypač iš 
toliau atvykusiam Tėvui Pauliui, už koncelebracines 
šv. Mišias ir laidotuvių religines apeigas, Prisikėlimo 
parapijos katalikių moterų skyriui, solistui V. Verikai- 
čiui, laidotuvių iškilmių vadovui H. Stepaičiui, karsto 
nešėjams, kapuose paskutinį sudiev tarusiems Bute- 
geidžio pulko karių vardu E. Šlekiui, draugų vardu 
— A. Rinkūnui ir jautriu eilėraščiu atsisveikinusiam 
J. Stalioraičiui. •

Nuoširdus ačiū giminėms ir draugams už lanky
mų ligoninėje, dalyvavimų laidotuvėse, šv. Mišių au
kas, a. a. Velionies įamžinimų Lietuvių Fonde, užuo
jautas ir gėles.

Nuliūdę: žmona Bronė 
duktė Aušrelė . 
sūnus Algis su šeima 
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YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

TeL 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

Dėlto truputėlį nuostabu, kodėl jie juos kiekvieną vakarą kūrė. Po laužų vakarinės programos salėje buvo charakteringos išskirtiniu kūrybiškumu, sumanumu ir dažniausiai geru skoniu.Svarbu pastebėti, kad daugiausia dėmesio ir užsiangažavimo susilaukė įvairūs konkretūs ir dabartį liečią klausimai, skaidrės ar filmai iš Lietuvos, lietuvių tautodailės ar kitų įvykių rodymas. Čia taip pat norėtųsi matyti kaip galint daugiau jaunų akademikų, įjungtų į programos sudarymą, diskusijų pravedimą ir į kitą stovyklos turinį liečiančią programą. Nereikia manyti, kad jauni žmonės mūsų organizaciniame gyvenime yra niekad neužaugantys vaikai. Neužmirština, kad dauguma jų yra subrendę profesi- jonalai, dažnai vadovaujantys šimtatūkstantiniam projektam ar institucijom.* * *Žvelgiant į šios vasaros tuos kelis gyvus reiškinius (o jų buvo dar daugiau), tenka rimtai pagalvoti, kaip artimoje ateityje šį brangų ir gyvą lietuvišką potencialą įjungti į aktyvų lietuvių gyvenimą. To nepadarys nei pavieniai asmenys, nei pavienės organizacijos, nes lietuvių išeivių išlikimas ir augimas yra daugiau nei kaikurių pavienių individų stiprus ir sąmoningas lietuviškumas ar atskirų organizacijų gajumas. Lietuvių išeivijos išlikimas ir lietuvių kultūros kūrimas svetur yra įmanomas tik bekompromisiniu solidarumu ir užsiangažavimu visam tam, kas šiandien esmingai padeda jaunam lietuviui atrasti savąjį identitetą ir sau priklausančią vietą tiek lietuvių bendruomenėje, tiek platesnėje savo gyvenamos aplinkos visuomenėje. O tai dažnai yra daug daugiau, negu mūsų asmeninės ambicijos, smulkūs tarporgani- zaciniai konfliktai, žemas pavydas ar menkavertiškumo kompleksas.Čia labai gyvai prisimena kun. J. Kubiliaus akademikų skautų stovykloj kelta mintis apie sukūrimą “lietuvybės tresto” kaip laido lietuviškos ateities užtikrinimui. Verta būtų šią ir daug kitų galimybių labai rimtai išstudijuoti ir tada vykdyti.
GIGAM RŪPI LIETUVIŠKIEJI 
1 c reikalai išeivijoj, tam rūpi 

ir LIETUVA— jos 
laisvė, gerovė ir ateitis 
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Lietuva lenku generolo planuose
Generolo Sikorskio Rytų-Vidurio Europos planas ir jame Lietuvai numatytoji vieta

SLA vaidmuo lietuviškoje išeivijoje
Augščiausias Susi vienijimo 

Lietuvių Amerikoje organas yra 
seimas, šaukiamas kas dveji me
tai. Daugeliui kyla klausimas, 
kokia yra tų seimų reikšmė, 
kiek jie yra reikalingi, kiek pa
deda susivienijimo veiklai ir jo 
augimui. Ar jie duoda tokią 
naudą, kuri pateisintų tam tiks
lui išleidžiamas pinigų sumas. 
Kiekvienas SLA seimas iš iždo 
paima apie $10.000, kuriuos bū
tų galima panaudoti lietuviš
kiems reikalams. Kiekvienam' 
delegatui išeina apie $100 išlai
dų. Be to, suvažiavę delegatai 
išleidžia savų pinigų ir daug va
landų sugaišta. Reikėtų rimtai 
pasvarstyti, ar šie taip dažnai 
saukiami, taip brangiai kainuo
jantieji seimai pasiekia savo 
tikslą. O gal tie susitikimai lie
ka tik pasižmonėjimai, senų pa
žinčių atnaujinimas?

Susivienijimas neturėtų būti 
vien komercinė draudos organi
zacija, bet tautinė, kultūrinė, 
fraternalinė organizacija. Ji tu
rėtų nuolat rūpintis lietuvybės 
palaikymu išeivijoj ir kitais lie
tuvių tautos reikalais. Susivieni
jimui turėtų būti svarbu išlaiky
ti lietuvių jaunąją kartą, kad ji 
liktų lietuviška.

SLA organizacija kažkodėl 
nenori prisitaikyti prie dabarti
nio gyvenimo, bijo savikritikos, 
nedaro pažangos, laukia natūra
lios mirties, kaip ir daugelis se
nų organizacijų šiame krašte, 
neturėdamos pakankamo naujų 
narių prieauglio, susilikviduoja.

Susivienijimas dažnai prasi
lenkia su konstitucija, priimda
mas nariais svetimtaučius, nie
ko bendro su lietuviais neturin
čius. Jo įstatų VII sk. 2 pt. 7 
skyriuje pasakyta kas gali būti 
nariais, būtent, visi garbingi lie
tuvių kilmės asmenys ir tie, ku
rie giminingi lietuviams savo 
krauju arba per vedybas ir įsū
nijimą ... Nesilaikant konstitu
cijos, po kurio laiko visas Lie
tuvių Amerikoje Susivienijimas 
su visu lietuvių sudėtu kapitalu 
gali pereiti į nelietuvių rankas.

Labai mažas procentas teda
lyvauja balsavimuose: iš 263 
kuopų, turinčių 7452 narius, 
balsavimuose dalyvavo tik apie 
1200, t. y. vos 15%. SLA vado
vybė nuolat prisimena buvusius 
laimingus laikus, bet nenori 
blaiviai pažiūrėti į klaidas, į da
bartį ir ateitį, prisitaikyti prie 
dabartinio kintančio gyvenimo. 
Teisingai seime jaunimo komi
sijos raporte (psl. 67) pasakyta: 
vienintelė viltis užtikrinti Susi
vienijimo ateitį, tai priaugančio
ji karta, kuri galėtų duoti orga
nizacijai reikalingas gyvybės jė
gas ir eventualiai perimti orga
nizacijos vadovavimą, šis priau-

Australijos opozicijos vadas Snedden kalbasi Kanberoj prie parlamento 
rūmų su taitietėmis moterimis, protestuojančiomis prieš Australijos darbie- 
čių vyriausybes pripažinimą. Pabaltijo kraštų Sov. Sąjungai

“The Canberra Times”

J, GEDMINTAS
gančiosios kartos nusistatymas 
verčia jieškoti priemonių, ku
rios būtų jai patrauklios.

Dėl perdėm mažo susidomėji
mo Susivienijimo veikla tiktai 
101 tedalyvavo ir 58-me seime 
Bostone. Iš 263 kuopų tik 9 pa
darė neesminių pasiūlymų, iš 
kurių net 9 buvo atmesti.

Pažiūrėkime, kiek pirminin
ko paskirtos patikimųjų komisi
jos ir seimai kainuoja Susivieni
jimui (plg. š. m. seimo knygos 
37 psl.): 1972 m. $10.700.41;
1973 m. $11.863.59; 1970 m. sei
mas kainavo $9.390.60; 1972 m. 
— $10.500.65. Atrodo, kad
1974 m. seimo išlaidų suma bus 
nemažesnė.

Laikraščio “Tėvynė” leidi
mas 1971 m. kainavo $25.348.- 
16 (išėjo kas sav.), 1972 m. — 
$14.588.79 (išėjo kas 2 sav.),

IŠBRAUKĖ VOKIŠKUMĄ
J. KAIRYS 

Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj
Tai padarė R. Vokietijos val

dovai. Anksčiau konstitucijoje 
R. Vokietija buvo vadinama De
mokratine Vokietijos Respubli
ka (DDR) ir laikoma “vokiečių 
tautos socialistine valstybe”. S. 
m. spalio 7 d. pakeitime jau nė
ra “vokiečių tautos”. Jos-vieton 
buvusios konstitucijos pakeiti
mo autoriai įrašė: “darbininkų 
ir ūkininkų socialistinė valsty
bė”. Tokį pakeitimą kaikurie V. 
Vokietijos politikai ir spauda 
laiko nutolimu nuo tautiškumo 
ir artėjimu prie Sovietų Sąjun
gos. Sakau, taip mano kaikurie 
politikai ir spauda, nes masės, 
atrodo, nekreipia į tai dėmesio. 
Iš valdančiųjų 800 dalyvavo net 
R. Vokietijos 25 m. egzistavimo 
sukakties proga jos atstovo Bon- 
noje surengtame priėmime. Į 
jį buvo kviesti ir opozicijos va
dai, bet atsisakė. Jie palaikė V. 
Vokietijos vokiečių dalyvavimą 
R. Vokietijos surengtame minė
jime antausiu komunizmo pa
vergtiems vokiečiams.

Be kitų dalykų, nepatenkin
tieji priekaištauja R. Vokietijos 
valdovams, kad jie atsisakė jau 
ir nuo vokiečių tautos noro su
sijungti į vieną Vokietiją. O ir 
vakariečiai vokiečiai tebegalvoja 
dar savo nerealiomis kategori
jomis, nors gavo ir tebegauna 
daugybę smūgių iš rytų pusės. 
Jie visi negali suprasti, jog ko
munizmo metropolija Europai 
Maskva nuo revoliucijos pra
džios nebuvo ir nėra suintere
suota nerusiškomis tautomis ir 
jas visaip slopina. Negi ji darys 
išimtį vokiečiams? Juk bolševi
kinėje Rusijoje iš kaikurių ma
žų tautų bene bus vien asmen- 

1973 m. — $12.217.14 (išėjo 
kas 2 sav.).

Neskaitant centro tarnautojų 
algų, visas Susivienijimas 
labai brangiai kainuoja. Susivie
nijimo Pildomoji Taryba yra at
sakinga už savo veiklą. Jau lai
kas parodyti gerą valią ir įsileis
ti į valdomuosius organus jaunų 
žmonių, kurie sugebėtų dirbti 
pozityvų ir Susivienijimui nau
dingą darbą. Jeigu būtų buvę 
sumaniai tvarkytas!, per beveik 
šimtmetį savo gyvavimo Susi
vienijimas būtų daug galėjęs pa
daryti — įsigyti, jaunimo, sene
lių namų, stovyklaviečių ir pan. 
Tuo Susivienijimas pasidarytų 
lietuviškoje visuomenėje popu
liarus, patrauklus ir lengvai ga
lėtų gauti naujų, jaunų narių. 
Pati organizacija išeitų iš tos 
neveiklumo stadijos ir sėkmin
giau pasitarnautų lietuviškam 
reikalui.

vardžiai bei vietovardžiai likę. 
Išnaikintųjų vietos yra apgy
vendintos arba apgyvendinamos 
daugiausia kolonizatoriais ru
sais. Todėl kas bei kaip bebūtų 
konstitucijose įrašyta, visada 
pagrindinis tikslas liks tas pats, 
ir jo bus siekiama visokiais bū
dais. Pas komunistus konstitu
cijos ir kitos formos tenaudoja
mos naiviųjų vakariečių apgau
dinėjimui. Pas juos viską lemia 
ne teisė ir teisingumas, bet sie
kiamas tikslas. Pastarasis yra 
vykdomas pirmoje eilėje parti
jos ir jos visų rūšių policijos, ki
tų ginkluotų "agentų bei pajėgų. 
Ypač negali būti kalbos apie su
jungimą Vokietijos laisvu apsi
sprendimu, apie kurį dar ir da
bar tebekalba kaikurie V. Vokie
tijos politikai. Jie dar nepajėgia 
suprasti, jog taip vadinamoji 
“Demokratinė Vokietijos Res
publika” yra ne kas kita, kaip 
vien Maskvos dirbtinis dalykas, 
kaip ir pati Sovietų Sąjunga bei 
pastarosios satelitai. Viskas yra 
klasta, apgaule, smurtu ir jėga 
sudaryta, bet ne tautų bei liau
dies laisva valia. Maskva neatsi
sako sujungti Vokietijos, bet tik 
su sąlyga, kad ji bus komunisti
nė.

Kad ir R. Vokietijoje viską 
lemia jėga, parodo jos 25 m. gy
vavimo sukakties paminėjimas. 
Pagal keturių didžiųjų susitari
mą, jokie kariniai paradai netu
rėtų būti rengiami Berlyne, bet 
R. Vokietija rengė juos per sa
vo metinius minėjimus ir ypač 
pompastiškas buvo jis dvide- 
šimtpenkmečio minėjime. Daly
vavo ir Brežnevas, tokio uždrau
dimo signataras.

Dėl sutarties nesilaikymo trys 
didieji vakariečiai sąjunginin
kai reikšdavo Maskvai savo pro
testus seniau, pareiškė jį ir šie
met, nors Kremliaus ponai į tai 
nekreipia dėmesio.

Kad ir R. Vokietijos viduje 
viską lemia jėga, rodo ir vokie
čių bėgimai į vakarus. Per R. 
Vokietijos egzistavimo laiką iš 
ten pabėgo per 2,5 milijono vo
kiečių; per 150 bėgančiųjų žuvo 
nuo pasieniečių kulkų.

Pagaliau aimanavimų dėl R. 
Vokietijos dabar neturėtų būti, 
nes pati Bonna pripažino R. Vo
kietiją atskira valstybe Maskvos 
ir kitomis sutartimis. Dabar ir 
vokiečių patriotams telieka 
veikti atitinkama kryptimi, kad 
pagreitintų XX a. raudonosios 
tironijos žlugimą.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 
30 Dewsou St., Toronto 4, Oni 

Eagles Nest 
Telefonas 534 - 0563

Žlugus Lenkijai, generolas 
Wladyslaw Sikorski 1939-1943 
m. vadovavo lenkų reikalamas 
tarptautinėje politikoje. Jis bu
vo lenkų tremties vyriausybės 
premjeru ir vyriausiu lenkų 
kariuomenės vadu. Prieš 1926 
m. perversmą Lenkijoje jis taip 
pat ėjo premjero ir krašto ap
saugos ministerio pareigas. Po 
J. Pilsudskio perversmo jis bu
vo ištremtas iš Lenkijos ir gyve
no Prancūzijoje.

Pik. Leon Mitkiewicz, buvęs 
po lenkų ultimatumo Lietuvai 
karo attache Kaune, knygoje 
“Su gen. Sikorskiu išeivijoje”, 
išleistoje 1968 m. Paryžiuje, 
plačiai rašo apie generolą. Mi
nėsiu tik tas vietas, kuriose yra 
minima Lietuva ir lietuviai.

Įsakymas evakuoti internuotą 
lenkų kariuomenę iš Lietuvos

. . . 1939 m. spalio 3 d. auto
rius gauna generolo Sikorskio 
įsakymą Kaune, kad kuo sku
biausiai evakuotų visą lenkų ka
riuomenę iš Lietuvos ir pats 
vyktų į Paryžių. Vėliau autorius 
ėjo įvairias augštas pareigas vy
riausiame gen. Sikorskio štabe. 
Jis dalyvavo įvairiuose pasitari
muose, kuriuos Sikorskis vedė 
su Churchilliu, Stalinu, Roose- 
veltu, Edenu ir kitais tų laikų 
augštais pareigūnais.

Protesto nota dėl Lietuvos
1942 m. kovo mėn. per vaka

rienę, kurioje dalyvavo daug 
lenkų diplomatų ir kariškių, Si
korskis pareiškė, kad rengiasi 
įteikti Sovietų Sąjungai protes
to notą dėl Lietuvos aneksijos. 
Toji aneksija, sakė jis, gresia 
Lenkijos interesams. Ta proga 
buvo daug kalbėta apie Lietuvą 
ir lietuvius. Stanislaw Mikolaj- 
czyk, vicepremjeras, griežtai 
kritikavo lietuvius dėl jy bend
radarbiavimo su vokiečiais ir 
rusais. Esą lietuviai formuoja, 
o gal jau suformavo policijos 
bataljonus; lietuviai kariškiai 
tarnauja vokiečiams rytų fronte 
prieš rusus; Sovietų Sąjungoje 
steigiama lietuvių pėstininkų di
vizija; esą ten veikia Justas Pa
leckis ir generolas Vitkauskas. 
Prel. Zygmunt Kaczynski, kuris 
šiek tiek pažinojo Lietuvą, tei
ravosi apie Lietuvos politikus. 
Autorius L. Mitkviewicz bandė 
Mikolajczyko nuomonę apie lie
tuvius švelninti. Pasak jo, Lie
tuva ir prieš karą buvusi bevil
tiškoje padėtyje. Ji jieškojo ir 
tebejieško būdų, kaip išlaikyti 
savo nepriklausomybę. Lietuva 
— mažas kraštas, kuris privalo, 
nori ar nenori, jieškoti savo 
ateities abiejose pusėse, o gal 
net ir trijose. Gen. Sikorskis tai 
patvirtino ir pareiškė, kad Lie
tuva turi teisę būti nepriklauso
ma.

Rytų-Vidurio Europos idėja
Ryšium su Sikorskio vizitu 

pas prez. Rooseveltą 1942 m., 
Sikorskis buvo paruošęs raštą 
su savo tezėmis, liečiančiomis 
karą ir pokarinės Europos san
tvarką. Tie visi dokumentai, ku
riuose buvo minima Lietuva ir 
ir jai skirta vieta, buvo įteikti 
Rooseveltui. Sikorskis rašė, kad 
pasaulinė organizacija neturi 
pakartoti idealistinių Wilsono 
klaidų. Pasaulio organizacija ne
gali būti bejėgė, kaip buvo Tau
tų Sąjunga. Po karo turi būti 
sudaryta stipri organizacija, ku
ri galėtų išlaikyti ilgalaikę taiką 
visame pasaulyje. Generolas 
manė kad Sovietų Sąjunga, kuri 
tapo Vakarų sąjungininke, An
glija ir JAV galės užtikrinti pa
sauliui taiką. Kad mažesnės val
stybės nebūtų išnaudojamos, sa
vo saugumui ir gerovei išlaikyti 
turi dėtis į sąjungas ar federa
cijas. Geriausias sprendimas 
Rytų-Vidurio Europai būtų su
daryti sritinę federaciją. * Pa
grindu būtų Cekslovakija, Len
kija ir galbūt Jugoslavija, vė
liau galėtų prisijungti Rumuni
ja ir Vengrija. Pagal lenkų vy
riausybės patarėjo Jozef Retin- 
ger žodžius, britų ambasadorius 
Maskvai Sir Stanford Cripps su
tiko su tuo projektu, sakyda
mas, kad į tą federaciją turėtų 
būti įjungta Lietuva. Tų valsty
bių jungtinis ūkinis pajėgumas, 
platus priėjimas prie Baltijos ir 
galbūt prie Adrijos jūros, cen
trinė padėtis Europoje galėtų 
užtikirinti pastovumą pokarinė
je Europoje.

Tam projektui turėjo pritarti 
Vašingtonas, Londonas ir Mas
kva. Gen. Sikorskis buvo tikras, 
kad įtikins Maskvą, jog jai bus 
naudingiau sudaryti karinę ir 
politinę sąjungą su federaciniu 
bloku, negu prijungimas mažų 
valstybių jėga ir primetimas 
joms savo sistemos. Koks vai
kiškas politiko naivumas!

Amerika planavo iš Europos 
padaryti vieną valstybę

Amerikai jau buvo nusibodę 
kariauti Europoje dėl naciona
listinių valstybių nusistatymo. 
Jos nuomone, ateityje Europa 
turėtų būti panaši į Jungtines 
Amerikos Valstybes su panašia 
sistema. Ji turėtų būti viena 

kontinentinė valstybė, kurioje 
kiekviena valstybė turėtų savo 
kultūrą ir tradicijas. Tokia kon
tinentinė valstybė būtų labai 
svarbi tarptautinėje politikoje. 
Ji galėtų pasipriešinti didelėm 
ir galingom valstybėm. Jos bal
sas būtų nemažesnis kaip JAV, 
Sovietų Sąjungos bei Kinijos.

Pasitarimai su lietuviais
1942 m. kovo 25 d. gen. Si

korskis pavedė pik. L. Mitkie
wicz vykti į Niujorką ir ten su
sitikti su lietuviais. Buvo numa
tyta susitikti su pik. Kaziu Gri
niumi, pik. Aloyzu Valiušiu ir 
juos supažindinti su lenkų poli
tika Lietuvos atžvilgiu. Pik. K. 
Grinius yra buvusio prezidento 
Griniaus sūnus. Paskutiniu lai
ku jis ėjo karinio attache parei
gas Berlyne. Šią pareigavietę jis 
paliko po vokiečių-rusų susita
rimo 1939 m. JAV taip pat buvo 
ir pik. Valiušis, buvęs karinis 
attache Varšuvoje. Jis buvo pre
zidento Smetonos žentas.

Lietuviai JAV esą gerai susi
organizavę ir gana pasiturinčiai 
gyvena. Politinėje veikloje pa
našūs į lenkus. Jų nusistatymas 
lenkų atžvilgiu yra nepalankus. 
Nepalankumo priežastis — Vil
niaus klausimas ir politinis ne
pasitikėjimas lenkais. Pik. Gri
nius yra numatytas svarbiai vie
tai būsimoje Lietuvių Tautinėje 
Taryboje.

“Be Vilniaus — jokių kalbų”, 
pareiškė pik. Grinius

Prof. Klemens Jędrezewski 
pranešė, kad JAV gyvena ir kiti 
žinomi politiniai veikėjai, kaip 
prof. Pakštas ir kiti. Tai būtų 
gera proga aptarti busimųjų 
Lenkijos-Lietuvos santykių kfos- 
tymąsi. Toks pasitarimas vokie
čių okupacijos metu Lietuvoje 
ar Lenkijoje buvo labai sunkus.

Buvusios Lenkijos politikų ir 
kariškių likučiai neįsivaizdavo 
būsimos Lenkijos be Vilniaus. 
Žlugus Lenkijos valstybei, dau
gelis buvusių politikų ir augštų 
kariškių, jų tarpe Vilniaus už
grobėjas gen. Želigovskis, atsi
dūrė išeivijoje. Jų tarpe buvo 
nemažai vadinamųjų pilsudski- 
ninkų, kurie nesuprato ar neno
rėjo suprasti, kad vykstant ka
rui keitėsi ir Europos politika. 
Jie užsispyrusiai manė, kad jų 
rytų sienos jokiu būdu negali 
būti keičiamos, kad Vilnius ir 
Lvovas bei jų sritys turi priklau
syti jiems. Lenkai sakė, kad jie 
neis į jokius kompromisus dėl 
tų sričių. Iš pokarinės literatū
ros ir dokumentų matyti, kad 
gen. Sikorskis, spaudžiamas są
jungininkų, galvojo daug rea
liau. Jis galvojo, kaip Lenkijai 
atgauti pavojuje atsidūrusią ne
priklausomybę, o ne ją prarasti, 
reikalaujant Vilniaus ir Lvovo. 

Svarbu^ investavimas!
Puiki, vertinga, nepaprasta ir ilgai atmintina dovana kiekvienam. Mūsų odisėja 
aukso, sidabro ir platinos medaliuose. "THE BALTIC SAGA" trys pirmieji 
medaliai pagaminti ir jau gaunami. Kiekvienas jų sveria 30 gramų ir yra 4 cm. 
dydžio. Čia matote pirmų trijų medalių abiejų pusių nutraukas.

Ši reikšminga laido, specialiai pagaminta paminėti 30 metų tremčiai 250.000 estų, latvių ir lietuvių, yra pa
tvirtinta Kanados Baltiečių Federacijos. Šioje laidoje yra tiktai 3000 medalių, kurių kiekvienas numeruotas nuo 1 
iki 3000. JAV piliečiai dabar taip pat jau gali pirkti aukso medalius. JAV muitas aukso ir platinos medaliams yra 
20%, sidabro — 10,5%. Tai puiki kalėdinė dovana mieliems mūsų bičiuliams ir giminėms. Ji yro daili, ver
tinga, labai speciali ir nesenstanti.

"THE BALTIC SAGA" — tai mūsų istorija sidabre, aukse ir plotinoje. Tiktai $26.50 gryname sidabre, $324 
— 22 karatų aukse ir $393 — platinoje.

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI PRIEŠ KALĖDAS!
Atsiminkite, kad JAV piliečiai dabar jau gali pirkti ir aukso medalius.

Rašykite čekius arba pašto perlaidas Balticoin vardu ir siųskite: Balticoin, 148 Duke St.,
Hamilton, Ont., L8P 1X7, C a n a d a.

UŽSAKYMO ATKARPA
Prašau atsiųsti man:
THE BALTIC SAGA 1 2...........  3 ....... medals in 99,9% silver $26.50 each $.............

THE BALTIC SAGA 1 2...........  3 medals in 22 karat gold $324 each $.............

Ontario gyventojai turi pridėti 7% pardavimo mokesčio $.............
Už kiekvieną užsakymą už Kanados ribų reikia pridėti po $1 už pašto ženklus ir 
siuntos paruošimą $.............$1.00
Čekis arba pašto perlaida, skirta Balticoin $.............
JAV doleriai priimami lygia verte kaip ir Kanados
Name .................................................................... Address.....................................................................

City ............................................. Province ............................................. Postal Code ......................

Jis jau buvo numatęs, kad Len
kija pateks į Sovietų Sąjungos 
įtaką ir nebus savarankiška.

Sikorskiui buvo pranešta, kad 
jis labai siaurai pastatė Vilniaus 
klausimą. Reikia neužmiršti, sa
kė pik. Mitkiewicz Sikorskiui, 
kad Vilnius nuo amžių buvo Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštys
tės sostinė dar prieš uniją. Gen. 
Sikorskis dar kartą pakartojo 
savo direktyvas, kad Lenkijos 
vyriausybė savo oficialioje no
toje Britanijai ir JAV reikalavo 
pilnos Lietuvos nepriklausomy
bės sykiu su Lenkijos nepri
klausomybe. Vilniaus klausimo 
su lietuviais nediskutuos, kol 
negaus iš lietuvių pusės kon
krečių pasiūlymų dėl Rytų-Vi
durio Europos federacijos su 
Lenkija. Atrodo, Sikorskis pasi
savino ar kitų buvo priverstas 
pasisavint seną, nugyventą 1938 
m. metodą: “jokios kalbos apie 
Vilnių”. Esama padėtis reika
lavo naujos idėjos, lanksčios 
koncepcijos. Pik. Mitkiewicz sa
kė, esą reikėjo taip brangų lie
tuviams Vilnių atiduoti Lietu
vai. Sikorskio įgaliotinio pasi
kalbėjimas su pik. Griniumi 
1942. III. 30 New York-Ottawa 
traukinyje buvo nesėkmingas. 
Grinius pareiškė, kad be Vil
niaus jokių kalbų su lenkais ne
bus.

Rusų ambasadorius: 
Vilnius nepriklauso Lietuvai 
1942 m. Sovietų Sąjungos am

basadorius Bogomolow pareiš
kė lenkų vyriausybės ambasa
doriui Stanislaw Kot, kad Vil
nius ir Vilniaus kraštas yra pri
skirtas prie Lietuvos respubli
kos, bet jai nepriklauso. Poka
riniame pasiskirstyme, lenkai 
sakė, esą linkę Lietuvai atiduoti 
Rytprūsius, kur gyvena lietu
viai, bet už tai norėtų kad Ame
rikos lietuviai bendradarbiautų 
su lenkais bendrame fronte 
prieš vokiečius. Lenkija, sakė 
generolas, pasižada visokeriopai 

TORONTO MIESTAS 
Savivaldybiniai rinkimai 1975*1976 
BALSAVIMAS PER ĮGALIOTINIUS 

(proxy voting)
Remiantis 1972 metų savivaldybinių rinkimų įstatymo 
pakeista 39 sekcija, šiuo skelbiama, kad paskutinė die
na paduoti prašymą miesto raštvedžiui dėl balsavimo per 
įgaliotinius yra 1974 m. lapkričio 26.
Prašymas tokiam pažymėjimui gauti gali būti įteiktas 
miesto raštvedžio (City Clerk) įstaigoje reguliariomis 
darbo valandomis ir iki 5 v.p.p. antradienį, t.y. 1974 
m. lapkričio 26.

G. T. Batchelor,
City Clerk

padėti Lietuvai atgauti nepri
klausomybę. Tame pasikalbėji
me dalyvavo lenkų ambasado
rius Vašingtone Jan Ciechanow- 
ski, kuris pridūrė, esą Lietuvos 
atstovas Povilas Žadeikis nori 
gauti iš Lenkijos nepriklauso
mybę Lietuvai, o iš Sovietų Są
jungos — Vilnių.

Lenkų pulko vėliava su Vyčiu
Prieš išskrendant lenkų de

legacijai į JAV, 1942 m. kovo 
15 d. Gaškų vietovėje, Škotijoje, 
buvo atlaikytos iškilmingos pa
maldos. Jų intencija: sėkminga 
ir vaisinga kelionė į JAV dery
boms su Rooseveltu. Tai progai 
iš karo muzėjaus buvo atgaben
tos karinės lenkų vėliavos. Vie
na buvo X lietuviško ulonų pul
ko: vienoje busėje Aušros Vartų 
Dievo Motina, kitoje pusėje Vy
tis, Gedimino herbas. Antra vė
liava buvo 85-tojo Vilniaus pės
tininkų pulko. Be anksčiau mi
nėtos Mišių intencijos, buvo dar 
ir kita, būtent, kad rytų žemės 
plotai, tai yra Vilnius ir jo sritis, 
nebūtų atskirti nuo Lenkijos. 
Tiesa, ir dar buvo viena inten
cija — pagalba broliškai Lietu
vai, kad jos savarankiškumas 
būtų užtikrintas. Norėtųsi pa
klausti, kodėl savarankiškumas, 
o ne nepriklausomybė? Skamba 
labai sarkastiškai (S. V.). Pamal
dose dalyvavo ir pats gen. Si
korskis.

Atrodo, kad su gen. Sikorskio 
tragiška mirtimi 1943 m. liepos 
5 d. mirė ir jo Rytų-Vidurio Eu
ropos Federacijos idėja, kurio
je buvo numatyta vieta ir Lie
tuvai. Įdomu, jeigu ji būtų bu
vusi realizuota. Tikriausiai šių 
dienų Europa atrodytų visai 
kitaip. Stepas Varanka

LIETUVIŠKOJI SPAUDA —
• MŪSŲ TAUTINĖ ŠVIESA. •
• Remkime jq ir skleiskime! •
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PALAIDOJO KANAUNINKĄ
Kanauninkas Steponas Telksnys, 

Kauno arkivyskupijos kancleris, mi
rė rugsėjo 16 d. ir buvo palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse rugsėjo 19 d. 
Velionis yra uteniškis, gimęs 1899 m. 
Aluntos valsčiaus Runionių kaime, 
Kauno kuniaų seminarijos auklėti
nis, kunigu įšventintas 1922 m. Pra
džioje buvo paskirtas Deltuvos para
pijos vikaru, 1927 m. — Katalikų 
Veikimo Centro Kauno rajono in
struktorium ir Šv. Kryžiaus parapi
jos vikaru Kaune. Nuo 1934 m. ad
ministravo Kurklių parapija ir buvo 
Ukmergės dekanato vicedekanu, nuo 
1939 m. — Ukmergės parapijos kle
bonu. Pokariniais metais ištremtas 
Sibiran, iš jo grižo 1957 m. ir tapo 
Kauno įgulos šventovės altaristų. Si 
šventovė dabar yra paversta Kauno 
skulptūros ir vitražo muzėjumi. Kan. 
S. Telksnys 1958 m. buvo paskir
tas Kelmės klebonu, Kauno kapitu
los kanauninku, bet 1960 m. grįžo 
Kaunan klebonauti Šv. Antano para
pijoje, o nuo 1962 m. pradėjo eiti 
Kauno arkivyskupijos kanclerio par
eigas. Velionis bendradarbiavo “Tie
sos Kelyje”, “Mūsų Laikraštyje”, pa
rašė keletą religinių knygų, iš kurių 
minėtinos “Svarbiausia tėvų parei
ga” ir “Lietuvos krikštas”.

VILNIAUS ŽYDAI
“Komjaunimo Tiesos” 208 nr. V. 

Scmionovas skaitytojus supažindina 
su Vilniaus žydų kultūrine veikla. 
Respublikiniuose profsąjungų kultū
ros namuose žydai turi rež. B. Lan
dau vadovaujamą savo liaudies teat
rą, choreografinę grupę su vadovu I. 
Margolinu, vokalinį-instrumentinį an
samblį, vadovaujamą E. Janovskio ir 
J. Magičio. Šie vienetai sudaro žydų 
meno saviveiklos kolektyvą, kuris 
šiemet aktyviai dalyvavo sovietinio 
Lietuvos “'švadav'mo” t'-'sdpš'mtme- 
čio renginiuose su literatūrine muzi
kine kompozicija “Šito pamiršti ne
valia.” Jai G. Lev su B. Galperinu 
panaudojo E. Mieželaičio, J. Palec
kio, žydų Galkino ir Perec-Markišo 
kūrinių fragmentus. Teatrinei žydų 
klasikai atstovauja Goldfadeno pje
sė “Burtininkė”, “Cvei Kunilem- 
lach”, ištraukos iš Perec-Girbšeino 
pjesės “Žali laukai”. Teatras dau
giausia vaidina vienaveiksmes pjeses 
ir linksmus škicus. Be rež. Boriso 
Landau, minimi scenos veteranai G. 
Lev, M. Kanovič, jaunosios kartos 
aktoriai T. Gorelik, V. šalkinskis ir 
C. Frank.

SPALIO IŠVAKARĖSE
Spalio revoliucijos metinių išvaka

rėse, lapkričio 5 d., prie Nemenčinės 
buvo atidarytas naujasis Neries til
tas ir Buivydžių sankryžos viadukas. 
Tiltas su plačiu Nemenčinės apva
žiavimo keliu pagreitins susisiekimą 
tarp Vilniaus ir Zarasų rekonstruo
jamu plentu. Vilniečiai lengviau ga
lės pasiekti Ignalinos turizmo ir po
ilsio zonas. Juostelę perkirpo vilniš
kės augščiausiosios tarybos prezidiu
mo pirm. M. Šumauskas ir įteikė pa- 
dovancj'mus statytojams — Vilniaus 
II tiltų statybos valdybai. Jis taipgi 
pabrėžė, kad šiuo metu jau 13.000 km 
svarbiausių Lietuvos kelių turi kie
tų dangą, o daugiau ka:p 6.000 km 
yra asfaltuoti. Du nauji t Itai nu
matyti Vilniuje per Nerį ir Jurbar
ke i’er Nemuną.

PADĖKA UŽ BULVES
Jau beveik tradicine yra tapusi 

maskviečių padėka už rudenį prista
tytas bulves iš okupuotos Lietuvos. 
Maskvos kompartijos ir vykdomasis 
komitetai telegramą visada pradeda 
pagyrimu augštos bulvių kokybės, 
plano įvykdymo pirma laiko, o ją 
baigia linkėjimais sėkmingai įgyven
dinti sovietinės kompartijos XXIV 
suvažiavimo nutarimus dar gauses
niais žemdirbystės bei gyvulininkys
tės gaminiais. Tokia padėka nejučio
mis kelia klausimą — ką gi veikia 
pamaskvio kolchozai ir sovehozai, 
jeigu Maskvą tenka maitinti lietuviš
komis bulvėmis? Negi rusai jau ne
sugeba bulvių išauginti?

PO ATVIRU DANGUM
“Tiesos” korespondentas Jonas Ža

lys rugsėjo 22 d. laidoje pasakoja 
savo įspūdžius iš Vilniaus vaisių-dar- 
žovių prekybos bazės sandėlių Augš- 
tuosiuose Paneriuose. Direktoriaus 
pavaduotojas paruošų reikalams Čes
lovas Adomavičius jam nusiskundė, 

Prisimenant a.a. kan. P. Raudą. Čia jį matome 1936 m. tradicinėje Zarasų 
gimnazijos “šlipsininkų” dienoje (VII klasė perima VHI-sios ir visos gim
nazijos raktą). Pirmoje eilėje iš kairės: T. Karpovaitė, a.a. kan. P. Rauda, 
E. Bartnauskaitė. Antroje eilėje: V. Bagdonas, V. Kuzmickas-Kuzma, Alg. 
Janulis, V. čerškus, J. Pūslys, Pr. Girčys

kad sandėliai nesuspėja priimti at
vežtų kopūstų. Juos iškrauna ne tik 
nuolatiniai darbin’nkai, bet ir jiem 
talkinantys moksleiviai. J. Žalys ra
šo: “Stebėjom ilgokai ir niekaip ne- 
negalėjom suprasti, kas čia per darbo 
organizavimas. Tikras chaosas. Vieni 
kitiems trukdo ...” Prie sandėlių dar 
liūdnesnis vaizdas: “Didžiulės kopūs
tų rietuvės iškilusios atviroje asfal
tuotoje aikštėje. Šioje vietoje su
krauta per aštuonis šimtus tonų. Ko
pūstai visiškai nepridengti. Šalimais 
pūpsojo vos keletas tonų šiaudų, ku
riais neuždengsi nė vienos rietuvės. 
O jų kelios dešimtys. Ir jeigu neti
kėtai užklups šaltis, — kopūstai tik
rai neatsilaikys prieš jį. Gali nueiti 
niekais žemdirbio triūsu išauginti 
vaisiai. Vargu, ar ilgam pagelbės ir 
šiaudais iki pirmųjų šalčių apdeng
tos rietuvės. Juk pernykštės klaidos 
brangiai kainavo. Nespėjus laiku 
realizuoti kopūstų, panašiai sukrau
tų lauke, apgedo ne viena tona jų. 
Daržovė pateko ne ten, kur jai buvo 
skirta ...” Ir Vilniaus parduotuvės, 
ir viešojo maitinimo įstaigos kaiku- 
riais metų sezonais kopūstų pertek
liumi negali pasigirti. J. Žalys siūlo 
skirti didesnį dėmesį kopūstų ap
saugai.

MOLĖTU OBSERVATORIJA
Antanas Stanevičius “Tiesos” 242 

nr. skaitytojus supažindina su naują
ja Molėtų observatorija, kuri stato
ma ant Kaldinių kalno. Jau pastaty
tas pirmasis mūrinis stebėjimo bokš
tas su 63 centimetrų skersmens te
leskopu. Ateityje Molėtų observato
rija gaus 163 centimetrų skersmens 
teleskopą, kuris bus vienas galin
giausių Pabaltijy. Beveik visi Lie
tuvos astronomai pirmuosius stebė
jimus yra atlikę Vilniaus observato
rijoje, kuri savo bokštus turi Čiur
lionio gatvės gale. Čia praktikos dar
bus atlieka Vilniaus universiteto stu
dentai, bet sudėtingesniem tyrimam 
ji yra perankšta. Diplomuotų specia
listų, dirbančių astronomijoje, Lie
tuvoj nėra nė pilnų trijų dešimčių. 
Kadangi jų darbui per metus Lietu
voje būna tik 80-120 tinkamų naktų, 
savo teleskopus jie yra įsirengę Kry
mo ir Kaukazo observatorijose, bai
gia įsirengti observatorijoj prie Sa- 
markando. Ten giedrų naktų būna 
beveik dvigubai daugiau nei Lietu
voje. Molėtų observatorija steigiama 
praktiniais sumetimais — Vilniuje 
jai gerokai trukdo šviesos ir užterš
tas oras. Molėtų observatoriją pa
pildys administracinis pastatas su 
astronomų kabinetais bei laboratori
jomis. Čia jau prieš keletą meti) Įsi
kūrė astronomo E. Meišto šeima.

AK, TA KAVA...
Atvirą laišką tokia antrašte vilniš

kės “Komjaunimo Tiesos” puslapiuo
se rugpjūčio 14 d. paskelbė kavos 
mėgėjas A. Jankus: “Manau, kad 
“neatrastų Amerikos”, rašydamas, 
jog kai kurie prekybos darbuotojai, 
atsidūrę netoli kavai gaminti auto
matų, paprasčiausiai apgaudinėja 
vartotojus. Ir daro akiplėšiškai at
virai. Nieko nebodami jie paprastų 
paprasčiausiai nepripila iš malūnė
lio reikiamos kavos dozės į koštuvą, 
per kurį spaudžiami garai. Na, o kad 
kava nebūtų “nailoninė” arba “per- 
loninė”, kad ji neatrodytų pernelyg 
šviesi, nebūtų permatoma, “iniciaty
vūs” priekystalio darbuotojai papras- 
č'ausiai paskrudina kavos pupeles. 
Įpila jums tokios kavos puodelį — 
skystis juodas, juodas, pauostai, žmo
gus, ir geriausiu atveju surieti nosį 
— degėsiais kvepia, bet ne kava. 
Skaudžiausia, kad apie žmones, pa
prastai tariant, apgaudinėjančius ka
vos mėgėjus, buvo ne kartą rašo
ma ...” Po tokių raštų kava atgauda
vo savo aromatą valgyklose bei kavi
nėse, kol grėsdavo kontrolės pavo
jus, o po to ją ir vėl pakeisdavo de
gėsiais atsiduodantis skystis. Vil
niaus miesto prekybos organizacijų 
valdybos viršininkas P. Kukenys į A. 
Jankaus laišką atsiliepė tik spalio 11 
d. Jo teigimu, netrukus bus sureng
tas specialus seminaras asmenims, 
kurie aptarnauja kavos “Ekspres” 
virdulius, nors pupeles skrudindavo 
ne tie virduliai, o jų kiekį mažinan
tys išradingi valgyklų bei kavinių 
darbuotojai. Jiems ir po seminaro 
nesumažės meilė kapeikoms, kurios 
už sutaupytą kavą byra į nuosava* 
kišenes. ,T .
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KLVS “RAMOVE” Hamiltono skyriaus valdyba 
lapkričio 23, šeštadienį, Jaunimo Centre rengia

Lietuvos kariuomenės sukakties

° Stp. Jakubicko paskaita • AV parapijos choro, 
vad. muz. A. Paulionio, koncertas • Smagūs šokiai, 
grojant J. Vaičiaus orkestrui. • Pradžia — 7 v.v.

Valdyba

Hamiltono moksleiviai ateitininkai su savo dvasios vadu mons. dr. J. Tada- 
rausku ir pirmininke Rūta Siūlyte (dv. vado kairėje) M. Borusienė

Šalpos Fondo vakaras Hamiltone
KLB Šalpos Fondo skyrius savo 

metų vajaus užbaigimo proga lapkri
čio 9 d. Jaunimo Centre surengė įdo
mų kultūrinį vakarą. Šalpos Fondas, 
dabar būdamas žmonių kultūrininkų 
rankose, betelkdamas lėšas savo už
duočiai, atlieka dar ir didelį visuo
meninį darbą, t. y. su savo renginiais 
duoda mūsų liet, visuomenei ir dva
sinio peno. Vakaras prasidėjo šF 
vicepirm. Kęst. Norkaus į sceną įve
dimu būrio jaunų lietuviškų veidų 
ir kiekvieno- pristatymu vakaro sve
čiams. Tai gimnazijos XII klasę bai
gusieji mūsų lietuviai, kurie šiemet 
mokosi XIII klasėje, kad kitais me
tais patektų į universitetus. K. Nor
kus perskaitė, kur kas mokosi, ką lai
mėjęs, kokioje lietuviškoje veikloje 
dalyvauja ir kuo nori būti užaugęs. 
Kiekvienas jų kuo nors ypatingas. Ir 
jei viskas išeitų taip pagal jų norus, 
tai ateity turėtume turėti daug lie
tuvių daktarų, inžinierių, gail. sese
rų, ekonomistų ir nė vieno kunigo. 
Juos čia pasveikino KLB apyl. vice
pirmininkas dr. V. Kvedaras, šeštad. 
mokyklos ved. J. Mikšys ir prel. dr. 
J. Tadarauskas, kuris įteikė dar 
kiekvienam po knygą “Lithuanians 
in Canada”. Su abiturientais supa
žindiname visuomenę per kiekvieną 
rudens balių. Anksčiau tai darė atei
tininkai, po poros metų pertraukos 
tą pasiėmė daryti Šalpos Fondas. 
Štai š. m. mūsų kolonijos mokyklinis 
derlius: Danutė Borusaitė, Vytautas 
Gedrimas, Danguolė Juozapavičiūtė, 
Algis Grajauskas. Romutė Keršytė, 
Rūta Kareckaitė, Vytautas Kezys, 
Danutė Lukavičiūtė, Elena Kuda- 
baitė, Jūratė Kybartaitė, Rita Parėš- 
tytė, Rita Urbonavičiūtė, Tomas Ko- 
chanka, Eduardas Stungevičius, Ele
na Gedminaitė, Genovaitė Petkūnai- 
tė, Eduardas Navickas.

Antroje programos dalyje buvo 
koncertas su sol. J. Sriubiškiene. So
listė Hamiltone jau nebe pirmą kar
tą, bet ji čia visada palieka mums 
kažką gražaus prisiminti. Nėra ji 
profesijonalė dainininkė ar buvus 
operos solistė. Tačiau niekas neuž
ginčys, kad tai didelis talentas, ku
ris gal pervėlai pradėtas puoselėti, 
kad begalėtų pasiekti pačias viršū
nes. Malonu klausyti J. Sriubiškie- 
nę dainuojant todėl, kad jos pasirink
ti dalykėliai visada būna melodingi, 
lyriškai, preciziškai paruošti ir per
duodami su dideliu įsijautimu. Nors 
ji save laiko dramatiniu sopranu, 
bet savo balsu nesišvaisto. Matyti di
delis atsargumas ir konservatyvu
mas pasirenkant repertuarinę me
džiagą. Ji turi gerą sceninę nuojau
tą ir gerai interpretuoja savo dai
nuojamą dalyką, ypač lietuviškus kū
rinius: “Vai gražu, gražu ant kalno”

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125

“TALKA”
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 ėekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai -----------

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

A. Kačanausko, “O kregždute” Pr. 
Šopagos, “Na, tai kas" K. Kavec- 
ko. Ji gerai atliko ir pasaulinių 
kompozitorių kūrinius: “Vilią” F. 
Lehar, G. Verdi ariją iš “Traviatos” 
ir W. Mocarto “Lopšinę”. Pabaigai 
publika savo gausiais plojimais ją 
vėl iškvietė į sceną. Ji padainavo dar 
vieną savo ilgamečio akompaniato
riaus ir inspiruotojo Pr. Šopagos 
kompoziciją. Kas solistę yra girdėjęs 
anksčiau, dabar galėjo pastebėti di
delę jos pažangą. Nebepastebimas 
balso forsavimas, atsirado didelė sce
ninė drąsa ir pasitikėjimas savim, 
bandant jau eiti ir į koloratūrines 
augštumas. Akompanavo jai Eug. 
Krikščiūnas, kuris taip pat prisidėjo 
prie gero J. Sriubiškienės pasirody
mo. Linksmajai programos daliai 
“Aukuro” atstovė L. Stungevičienė 
paskaitė humoristinių pabirų.

Hamiltone dabar yra KLB šalpos 
Fondo centras, kuriam ligi šiol va
dovavo J. Pleinys. Jis yra ir šios 
apyl. skyriaus pirmininkas. Dabar 
KLB Šalpos Fondo vadovybė perėjo 
į kitas geras rankas — ją perėmė ki
tas veiklus hamiltonietis V. Sakas. 
Taigi, čia turime du Šalpos Fondo 
komitetus. J. Pleinys, 3 metus vado
vaudamas KLB Šalpos Fondui, jį vėl 
padarė veikliu KLB padaliniu.

K. Mileris

Hamilton, Ontario
DĖMESIO, JAUNIME!!! Kviečia

me visą Hamiltono ir apylinkės jau
nimą atsilankyti į mūsų ruošiamą ka
vinę, kuri įvyks lapkričio 22, penk
tadienį, 8 v.v., Aušros Vartų para
pijos salėje. Nepraleiskite šios pro
gos pabūti su draugais ir pasiklausy
ti muzikos. Bus programa ir užkan
džiai. Įėjimas pigus. Lauksime visų!

Ateitininkai
LIETUVOS KARIUOMENĖS at

kūrimo sukakties minėjimas yra ren
giamas lapkričio 23, šeštadienį, Jau
nimo Centre. Paskaitą skaitys sve
čias iš Delhi Stp. Jakubickas, o me
ninę programos dalį atliks Hamilto
no AV parapijos choras, vad. muz. 
A. Paulionio. Po oficialios dalies bus 
pasilinksminimas, grojant J. Vai
čiaus orkestrui. Dalyvaukime vi
si ir pagerbkime visus mūsų karius- 
partizanus, iškovojusius laisvę mūsų 
tautai ir kraštui. Pradžia — 7 v.v.

K. B.

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)__ 6%
santaupas_______ 9Vi%
term, depozitus 1 m. 10%
IMAME UŽ:
asmenines paskolas.. 12% 
nekiln. turto pask. 11%%

b • Ltd.'ennincįcr

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

St. Peterburg, Fla.
LIETUVIŲ KATALIKŲ KOMITE

TAS suorganizavo Vėlinių dieną mi
rusių lietuvių kapų lankymą. Kalva
rijos katalikų kapinėse 10 v.r. Mi
šias laikė pats vyskupas, asistuojant 
dideliam būriui kunigų. Po pamaldų 
gana didelis būrelis lietuvių aplan
kė čia palaidotų J. Sadausko, A. Po
vilaičio ir kt. kapus. Daugumai iš
siskirsčius ir išvažinėjus į kitas ka
pines lankyti lietuvių kapų, dalis li
kom ir laukėm atlydini į Kalvarijos 
kapines mirusio Juozo Baranausko. 
Atlikus laidojimo apeigas, mirusįjį 
atlydėjusieji ir laukusieji sugiedojo 
“Marija, Marija”.

LIETUVIŲ KLUBO moterų sekci
jos ruoštas rudens balius praėjo la
bai sėkmingai. Pirm. A. Miliauskie
nės pastangomis ir visų moterų dė
ka išpuošta salė rudens spalvų gėlė
mis ir lapais teikė visiems gerą nuo
taiką. Muz. EI. Rūkštelienės suorga
nizuotas moterų sekstetas padainavo 
keletą dainų. Taip pat keletą dainų 
padainavo mišrus choras, vad. muz. 
A. Mateikos. Bufetas buvo suauko
tas visų sekcijos moterų. Balius da
vė gražaus pelno, kuris paskirtas Si
mui Kudirkai ir jo šeimai paremti.

RUDENS SEZONO atidarymas 
įvyko lapkričio 3 d. Lietuvių klube. 
Pagerbti visi, kurie lietuvių klubo 
statybai aukojo po $1000 ar daugiau. 
Prisiminti ir po šimtelį aukoję. F. 
Prekeris pasakė prasmingą kalbą, 
prisimindamas šio klubo pradinin
kus, ir kvietė taikiai tęsti jų pra
dėtą darbą. Klubo choras, vad. muz. 
A. Mateikos, padainavo gražių dainų. 
Po programos ir pietų prasidėjo 
linksmoji dalis, loterija, šokiai.

R. KALANTOS ŠAULIŲ KUOPA 
lapkričio 23 d. rengia balių ir kuo
pos vėliavos šventinimą. Ramunė

VANCOUVER, ELC.
A. A. JUOZAS GULBINAS stai

giai mirė lapkričio 6 d., sulaukęs 72 
m. amžiaus. Paliko liūdinčią žmoną 
Oną ir brolvaikį Juozą Šmitą. Palai
dotas lapkričio 13 d. iš Šv. Patriko 
šventovės Abbey Ocean View Burial 
Park kapinėse.

London, Ontario
LINKSMAVAKARIS PARAPIJAI 

PAREMTI įvyks lapkričio 30, šeš
tadienį, parapijos salėje, 1414 Dun
das St. E. Pradžia 8 v. v. Gros jauni
mo orkestras ir veiks turtingas bu
fetas su šaltais bei šiltais užkan
džiais, gėrimais ir įvairiais skanu
mynais. Pageidaujami laimikiai (fan
tai) loterijai. Parapija yra čionykš
tės veiklos centras, o dažnai ir jos 
pagrindas. Tad jauskime pareigą ją 
paremti dalyvaudami šiame šokių 
vakare. Vakarą rengia ir visus kvie
čia dalyvauti parapijos komitetas.

D. E.

“Democracy grows dead as Australia 
goes red” — skelbia plakato įrašas 
Toronto baltiečių demonstracijoje

Nuotr. S. Dabkaus

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

lęšiai (contact lenses).
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS pirm. dr. K. Bobelis JAV lietu
vių vardu specialia telegrama padė
kojo prez. G. Fordui už jo pastangas 
gauti leidimą S. Kudirkai bei jo šei
mai išvykti iš Lietuvos. Jų kelionę į 
JAV finansavo ALTa, pasiuntusi 
Valstybės Departamentui $2.484 če
ki, o vėliau dar pridėjusi $500 spe
cialioms išlaidoms. Taip rašoma 
ALTos informacijose lapkričio 7 d. 
Tuo tarpu “Draugas” lapkričio 11 d. 
pirmojo puslapio pranešime iš Fila
delfijos skelbia: “JAV LB Krašto 
valdybos pirm. J. Gaila šeštadienį 
aplankė ir pasveikino Simą Kudirką 
ir jo šeimą. Kudirkų šeima į Ame
riką atskrido LB Krašto valdybos 
nupirktais bilietais. Atsilankymo 
proga Kudirkoms buvo įteikti $2.000, 
suaukoti Amerikos lietuvių.”

JAV LB VISUOMENINIŲ REI
KALŲ tarybos pirm. Algimantas Ge
čys paprašė LB Providence, R.I., 
apylinkės pirm. dr. Antaną Valiušį 
rūpintis “Radio Liberty” lietuviškų 
laidų finansavimo patvirtinimu. Pas
tarasis užmezgė ryšius su senatorium 
John O. Pastore, nuo kurio priklau
sė minėtų lėšų paskyrimas. Senato
rius savo laiške dr. A. Valiušiui pra
neša, kad 1975 m. lietuviškoms lai
doms jau yra paskirta $75.000 suma. 
Laidos bus pradėtos nevėliau kaip 
1975 m. sausio mėnesį. Tų kasdieni
nių laidų ilgis — nuo pusės iki vie
nos valandos.

PLB VALDYBA, reaguodama į 
prof. dr. A. Klimo pranešimą mūsų 
spaudoje, kad “Encyclopedia Britan
nica” savo paskutinėje laidoje suso- 
vietino Lietuvą, ėmėsi priemonių 
šiai skriaudai atitaisyti. PLB valdy
bos pirm. Br. Nainio pranešimu, 
atitinkami žygiai buvo pavesti vice
pirmininkui kultūriniams reikalams 
inž. Donatui Šatui. Kadangi ši lei
dykla yra rimta institucija, tad ir 
reakcija turi būti profesinio lygio, 
pagrista faktais. PLB valdyba pra
šo organizacijas bei asmenis reakci
ją derinti ir koordinuoti su inž. D. 
Šatu, 99 Shenandoah Rd., Warwick, 
R. I. 028866. USA. Tel. 401-884-9572.

LIETUVIŲ VETERINARIJOS GY
DYTOJŲ DRAUGIJA veiklos sidab
rinę sukaktį paminės gruodžio 7 d., 
7 v.v. Čikagos Jaunimo Centro kavi
nėje trumpa akademija, vakariene ir 
šokiais. Minėjimo ruošoje valdybai 
talkina B. Bagdonienė, G. Kaniaus
kienė, I. Kriaučeliūnienė ir F. Kur- 
gonienė. Draugijos valdybon specia
lių uždavinių vykdytoju pakviestas 
knygos “Veterinarinė medicina ne
priklausomoje Lietuvoje” autorius 
dr. Stays Jankauskas. Lietuvių Ve
terinarijos Gydytojų Dr-jos valdybą 
išeivijoje sudaro: pirm. dr. K. Ka
marauskas, vicepirm. dr. K. Latoža, 
sekr. dr. L. Kriaučeliūnas.

PROF. JUOZAS BRAZAITIS po 
trijų širdies priepuolių gydosi 
Orange, N.J. ligoninėje.

KLEVELANDO VALSTYBINIS 
UNIVERSITETAS, švęsdamas veik
los dešimtmetį, specialiais žymeni
mis ir premijomis pagerbė tris savo 
profesorius — Roger W. Binkley, 
Romualdą Kašubą ir Eleonor B. 
Schwartz. Pagerbimo jie susilaukė už 
pavyzdingą dėstymą, mokslinius dar
bus, bendrąją akademinę veiklą. 
Prof. dr. R. Kašuba, universitete dir
bantis nuo 1968 m., į pilnus profeso
rius buvo pakeltas 1972 m.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS spaudos ir 
informacijos skyrius 1973 m. premi
jas paskyrė šaulių žurnalistams: I — 
dr. K. Pautieniui, II — Sragauskui, 
III — Kaunui Jos buvo įteiktos Či
kagoje įvykusiame Vytauto D. šau
lių rinktinės dvidešimtmečio minė
jimo ir vėliavos šventinimo iškilmė
se. Dainų programą atliko klevelan- 
dietės dainininkės L. Čaplinskienė, 
N. Braziulienė, O. Mikulskienė su 
pianiste G. Karsokienc. Pirmą kartą 
nuskambėjo “Šaulių maršas”, kuriam 
žodžius yra sukūręs A. Budreckas, 
muziką — Čiurlionio ansamblio va
dovas A. Mikulskis.

ARCHITEKTAS RIMANTAS 
GRIŠKELIS, dirbantis “Skidmore, 
Owings, Merill” bendrovėje, su žmo
na Regina išvyko į Teheraną įsteigti 
šios bendrovės skyriaus. Jis taipgi 
vadovaus keliems projektams Pary
žiuje. Jo paskutinieji projektai yra 
susilaukę nemažo dėmesio JAV ir 
Japonijos architektų spaudoje.

NIUJORKO LIETUVIŲ DAILI
NINKŲ SĄJUNGOS naują valdybą 
sudarė: pirm. V. K. Jonynas, vice
pirm. A. Kašubienė ir sekr. V. Krikš- 
tolaitytė. Sąjungon pakviesti naujais 
nariais dailininkai — Juozas Bagdo
nas, Gražvydas Botyrius, Paulius 
Jurkus, Giedrė Montvilienė, Jonas 
Rūtenis, Juozas Sodaitis, Vytas Saba
liauskas, Zenonas Ūselis ir Marija 
Žukauskienė. Pranešimą apie dabar
tinės dailės būklę sovietų okupuotoj 
Lietuvoj padarė V. K. Jonynas, apie 
okupuotos Lietuvos skulptūrą — Vy
tautas Kašuba.

Venecuela
VENECUELOS LIETUVIŲ BEND 

RUOMENĖ XVI suvažiavimu Cara
cas mieste, šv. Kazimiero namuose, 
paminėjo 25 metų veiklos sukaktį. 
Dalyvavo 41 atstovas iš Barquisimen- 
to, Caracas, Maracay, Maracaibo ir 
Valencijos apylinkių. Suvažiavimą 
globojo VLB Caracas apylinkės val
dyba, vadovaujama pirm. dr. Povilo 
Dambravos. VLB krašto valdybos 

pirmininku buvo perrinktas inž. Vla
das Venckus. Po suvažiavimo sureng
tose vaišėse dalyvavo apie 200 sve
čių, jų tarpe JAV ambasados nau
jasis I sekr. dr. Vytautas Dambrava 
su žmona Aldona. Kultūrinei ir me
ninei programai vadovavo Jūratė 
Statkutė-Rosales, dalyvius supažin
dinusi su C. Gedgaudo knyga “Mūsų 
praeities bejieškant” ir inž. Alfonso 
Paulausko knyga ispanų kalba “Po
emas de Tres”. Jos autorius skaitė 
keletą ištraukų. Meninę įlalį atliko 
Aurelijos žalnieriūnaitės ir dr. Jad
vygos Klovaitės vadovaujamas Cara
cas ir Valencijos lietuvių jaunimas. 
Suvažiavimo dalyvius žodžiu sveiki
no VLB kapelionas kun. Antanas 
Perkumas, VLB Caracas apylinkės 
valdybos pirm. dr. P. Dambrava. 
Daug sveikinimų buvo gauta raštu, 
jų tarpe vysk. V. Blizgio, VLIKo 
pirm. dr. K. J. Valiūno, Lietuvos dip
lomatijos šefo S. Lozoraičio, Lietu
vos atstovo P. Amerikai A. Grišono, 
PLB valdybos pirm. B. Nainio ir kt.

Brazilija
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS 

“Nemunas” rugsėjo 8 d. atliko pro
gramą Sao Paulo XIII kanalo tele
vizijos stotyje. Jos vadovas turėjo 
trumpą pasikalbėjimą su šokėja Ele
na Bareišyte. Rugsėjo 21-22 d.d. 
“Nemunas” dalyvavo Japonų Kultū
ros Draugijos salėje įvykusiame 
tarptautinianme šokių festivalyje su 
portugalų, ispanų, škotų, formozic- 
čių, peruviečių, japonų, vengrų ir 
ukrainiečių grupėmis. “Nemunas” 
pašoko Čigonėlę, Malūną ir Pasiut
polkę.

SAO PAULO LIETUVIŲ KUNI- 
GŲ posėdyje buvo nutarta išleisti 
portugalų kalba 1972 ir 1973 m. 
“žmogaus teisių pažeidimo Lietuvo
je” leidinius, kurie jau yra išversti 
ton kalbon. Minint lietuvių didžio
sios imigracijos Brazilijon penkias
dešimtmetį, 1976 m. bus pastatytas 
lietuviškas kryžius Brazilijos šven
tovėje Aparecida do Norte. Susirin
kimui vadovavo P. Amerikos ir Bra
zilijos Lietuvių Kunigų Vienybės 
pirm. kun. Pranas Gavėnas.

Argentina
PENSININKŲ ŠVENTŲ Berisse 

surengė Mindaugo draugija. Įvadinį 
žodį tarus J. šešlauskui, lietuvius 
pensininkus sveikino Argentinos 
pensininkų federacijos skyrių atsto
vai ir J. Skurauskaitė iš Adrogue. 
Dainų programą atl-ko jaunoji sol. 
A. Jocytė. šventė užbaigta bendro
mis vaišėmis, kuriose dalyvavo sve
čiai iš Buenos Aires — A. Muškėtas, 
A. Kasauskas, dr. V. Maciūnas su 
žmonomis.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KA- 

KATALIKŲ Federacijos valdyba sa
vo savaitraščio “Tėviškės Aidai” 
1975 m. prenumeratą nutarė pabran
ginti iki $11. Ligšiolinė metinė pre
numerata buvo $8, garbės prenume
rata — $15. Tiems skaitytojams, ku
rie jau yra atsilyginę už 1975 m. se
nąja kaina, papildo nereikės mokėti. 
ALK Federacijos valdybos praneši
me rašoma: “Tą sprendimą pada
rėme dideliu apgailestavimu, bet 
nuolatiniai persiuntimo, spausdinimo 
bei kiti kainų pakilimai privertė mus 
tai padaryti, kad laikraštis ir toliau 
galėtų būti stiprus ir tuo pačiu savo 
kaina visiems prieinamas ...” Lei
dėjai reiškia viltį, kad skaitytojai, 
suprasdami susidariusią būklę, ir to
liau skaitys bei rems “Tėviškės Ai
dus”.

“NEWS WEEKLY”, nedidelio for- 
mato savaitraštukas leidžiamas 
“Laisvės” bendrovės Carltone, spalio 
16 d. laidoj visą puslapį paskyrė 
‘Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos” 10 numeriui, aprašydamas 
Šarūno Žukausko ir jo bičiulių kraš
totyrininkų teismą, išryškindamas jo 
pasakytą drąsią kalbą. Pateikiama ir 
kilos medžiagos, atskleidžiančios lie
tuvių katalikų ir kunigų susirūpini
mą Vatikano linija, ypač dėl naujų 
vyskupų skyrimo. Nuogąstaujama, 
kad Vatikanas gali patvirtinti kom
partijos pasirinktus kandidatus į 
vyskupus.

Vokietija
SOL. LENA VALAITYTĖ, pagar

sėjusi pramoginės muzikos plokšte
lėmis ir dalyvavimu V. Vokietijos 
televizijos programose, turėjo auto
mobilio nelaimę. Dviejų automobi
lių susidūrime smarkiai nukentėjo 
jos “Mercedes 350 SLC”, bet ji iš
vengė sunkaus sužeidimo — buvo 
sutrenkta tik pora šonkaulių.

KARIUOMENĖ ŠVENTĖS minėji
mą Bielfclde lapkričio 23 d. rengia 
šios VLB apylinkės valdyba su VLB 
atstovybe prie Nordrhein-Westfalijos 
vyriausybės.

Lenkija
DARIAUS IR GIRĖNO žuvimo 

aikštelė Soldino miške buvo sutvar
kyta ją aplankiusios JAV lietuvės 
Bronės Lukoševičienės iniciatyva. 
Grįžusi į Richmond Hill, N.Y., ji 
surinko 313 dolerių ir juos pasiuntė 
Lenkijon. Buvo planuota restauruoti 
lietuvišką koplytėlę, bet teko pasta
tyti naują, nes senosios jau negalėjo 
išgelbėti restauracija. Atnaujinti pa
vyko tik kryžių. Pati aikštelė buvo 
aptverta ir pagražinta. Dabar ji lan
kytojams vėl liudys, kad lietuviai 
nėra užmiršę savo didvyrių brangaus 
atminimo.
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Žinių žiupsneliai

Organizacijos ir jaunimo sąjunga
Mintys, dėstytos Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos suvažiavime Toronte

Norint panagrinėti šį klausi
mą, reikia pažvelgti į dvi svar
bias institucijas: bendruomenę 
ir ideologines organizacijas. Šiuo 
atveju pasirinkau skautus.

Nors būsime ir labai protin
gi, nors ir visą pasaulį užkariau
sim, nors ir labai stengsimės bū
ti idealiais žmonėmis, bet jeigu 
nepajėgsime turėti savo identi
teto ir tam tikro atsparumo, — 
mūsų jėgų panaudojimas bus 
beprasmis. Visi esame pastebė
ję, kiek vaikui yra svarbus “su
perman” ar kitoks herojus, kiek 
suaugusiam reikalingas Dievas 
ar kitokia augštesnė būtybė, 
kad galėtų semtis jėgų iš tų šal
tinių, kad pasiektų savo tikslą. 
Taip pat nepamirškime dar vie
no labai svarbaus šaltinio — 
žmogui reikalinga tauta — jo 
tauta. Lietuviui yra būtina lie
tuvių tauta. Kodėl mūsų tėvai 
ar tėvų tėvai, kurie pabėgo iš 
Lietuvos, susibūrė beveik tose 
pačiose vietovėse? Kodėl jie pa
siryžo tęsti ir išlaikyti savo kul
tūrą? Aš nemanau, kad tai buvo 
heroiškas veiksmas. Lietuviai 
yra žmonės kaip ir visi kiti. Ir 
jiems reikia tam tikrų sąlygų 
gyventi. Vaikam reikia herojų, 
suaugusiom reikia Dievo ar ki
tos šviesos, savos aplinkos ir sa
vo bendruomenės.

♦ * *
Mūsų bendruomenė yra susi

dėjus iš daugelio organizacijų, 
iš daugelio žmonių, susiskirsčiu
sių pagal interesus, profesijas ir 
vietoves. Nenoriu iškelti ideolo
gines organizacijas į padanges, 
bet visdėlto manau, kad jos turi 
didelę įtaką bendruomeninia
me gyvenime. Paimkime kaip 
pavyzdį skautų organizaciją. Ji 
yra pasklidus jaunimo tarpe ir 
stengiasi suburti jaunuolius bei 
jaunuoles konkreti ems dar
bams. Konkretus darbas nėra 
mokėti pastatyti palapinę, už
kurti laužą, surišti mazgą. Aš 
taip pat laikau konkrečiais dar
bais parodii rengimą, kursų ve
dimą, paskaitų paruošimą, ligo
nių lankymą, vadovavimą jau
nesniems. Tokiu būdu organiza
cija pajėgia patraukti jaunimo 
dėmesį, čia kalbu daugiau apie 
skautus, bet ir aplamai ideolo
ginės organizacijos ugdo, paruo
šia vadovus, kurie pajėgs toliau 
perduoti jauniesiems organiza
cijos ideologiją, principus ir bū
ti jos vadovais.

* * *
Kai pasižiūri į lietuvių bend

ruomenės istoriją ir visas orga
nizacijas, kurios vienokiu ar ki
tokiu būdu išsilaikė jaunimo 
tarpe, negali nepastebėti, iš kur 
atsirado visi mūsų aktyvūs bend
ruomenės vadai. Pvz. kas suda
rė šio suvažiavimo rengėjų ko
misijas? Aš esu tikra, kad dau
gumą sudarė buvę veiklūs ideo
loginių organizacijų nariai. Ne
norėdama perdaug išsišakoti, 
liksiu skautų srityje. Skautų or
ganizacija ugdo ir paruošia sa
vo narius gyvenimui, duoda pa
tyrimo vadovauti visuomenei 
konkrečiais būdais, kurie kartais 
kaikam atrodo vaikiški ir pavir
šutiniški. Skautų organizacija 
įkvepia jaunuoliui ar jaunuolei 
patyrimo, atsakomybės, darbo 
jausmą, t. y. duoda stiprią bazę 
tolimesniam gyvenimui. Galėtu
me šią bazę surišti su anksčiau 
minėtu identitetu ar atsparumu.

Kaip anksčiau minėjau, skau
tų organizacija ruošia vadovus 
ir visuomenininkus, bet esu tik
ra, kad tai daro ir ateitininkai, 
ir visos kitos organizacijos. Ne- 
visiems per ideologines organi
zacijas praėjusiems jaunuo
liams susidaro sąlygos vadovau
ti. Nevisi yra pakankamai susi
pažinę su bendruomene ir nevisi
pajėgia, dar jauni būdami, jon 
įsijungti. Čia turi reikšmės am
žiaus, interesų skirtumas, kitoks 
galvojimas ir įsipareigojimo 
baimė. Kas su jais atsitinka? Ne
susipažinę ir neatradę pakanka
mo ryšio su lietuvių bendruo
mene, jie pamažu atkrinta ir 
mėgina surasti savo identiteto 
šaknis kitos tautos kultūroje.

♦ * *
Čia tad verta pažiūrėti, kokį 

vaidmenį gali atlikti jaunimo są
junga. Mums, jauniems Kana
dos lietuviams, reikalingi kiti 
jauni Kanados lietuviai, kaip 
mūsų tėvams buvo ir yra reika
linga bendruomenė. Mes skiria
mės nuo visų kitų jaunų kana
diečių tik dar vienos kalbos mo
kėjimu (ir tai gal nevisada) ir 
savo truputį skirtingais papro
čiais. Mums reikia vieneto, ku
ris sudarytų pagrindą mūsų pri
klausomumui ir kuris sudarytų 
sąlygas daugiau subręsti tauti
niam mūsų sąmoningumui. Mes

RASA LUKOSEVIČIŪTĖ
taip pat negalime prarasti nuo 
ideologinių organizacijų nuby
rančių jaunuolių arba ir tų, ku
rie niekad jokiai organizacijai 
nepriklausė. Todėl ir manau, 
kad KLJS turėtų būti tas orga
nas, kuris užtikrintų ryšį tarp 
ideologinių jaunimo organizaci
jų ir niekur nepriklausančių 
jaunų žmonių. Ji turėtų žiūrėti, 
kad būtų teikiama nuolatinė in
formacija apie lietuvių jaunimą 
Kanadoj, Amerikoj, visame pa
saulyje. Jai turėtų rūpėti išstu
dijuoti ir atrasti konkrečius bū
dus, kaip mūsų subrendęs jau
nimas galėtų sukurti sąmoningo 
lietuvio tipą ir tapti užsianga-

Montrealio skautės dirba šiaudinukus lietuvių eglutei miesto muzėjaus ren
giamai kalėdinių eglučių parodai, kuri įvyks Place Bonaventure lapkričio 
21 — sausio 6 d.d. Nuotr. R. Lukoševičiūtės

Kas mes esame?
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga — KLJS

Po suvažiavimo 1974 m. ge
gužės 18-19 d. d. Toronto uni
versiteto patalpose nieko iš Są
jungos negirdėta. Atrodo, kad 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos tarybai suvažiavus po 
rinkimų ir išrinkus KLJS val
dybą, taip viskas ir liko. Tačiau 
taip nėra. Dėlto čia rašome apie 
Sąjungą ir jos paskirtį kaip yra 
išdėstyta KLJS statutuose, kad 
visi galėtų su ja ir jos darbais 
susipažinti.

KLJS valdybą sudaro: Almis 
Kuolas — pirm., Gabija Juoza
pavičiūtė—vicepirm., Rūta Če- 
paitytė — sekr., Romas Puteris 
— iždininkas, Ramutė Birgely
tė — organizuoto jaunimo ryši
ninkė, Silvija Šarkutė — neor
ganizuoto jaunimo ryšininkė, 
Algis Čepas — techniškų reika
lų tvarkytojas.

Kanados Lietuvių Jaunimo Są
junga (Lithuanian Cana dian 
Youth Association) yra Kanado
je gyvenančio jaunimo jungi
nys, kuris telkia jaunimo orga
nizacijoms priklausantį jauni
mą ir paskirus asmenis. Ji yra 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos dalis ir veikia Kanados 
Lietuvių Bendruomenės ribose.

Specifiškai ji rūpinasi bend
ru jaunimo veiklos planavimu, 
derinimu, pagalbinių priemonių 
paruošimu. Ji rūpinasi kitakal
bių informavimu bei nuomonės 
įtaigojimu apie Lietuvą ir lietu* 
vių tautą. KLJS nariai yra lietu
vių kilmės jaunimas tarp 16-30 
m. amžiaus, gyvenąs Kanados 
valstybėje. Nariais tegali būti 
asmenys, o ne organizacijos ar 
jų padaliniai. Sulaukę 18 m. am
žiaus KLJS nariai registruojasi 
Lietuvių Bendruomenėje. KLJS

Anglai opi
REGINA VARANAVICIŪTĖ, kuri 

su savo vyru D. Ilaggo 1973 m. iš
vyko į Škotiją gilinti studijų Edin
burgo universitete, šiais metais sėk
mingai baigė meno istorijos kursą 
kaip geriausia studentė. Ji šiame 
universitete yra pirmoji moteris, ga
vusi teisę ruošti disertaciją meno 
istorijos srityje. Pasirinkta tezė — 
krikščionių meno kilmė. Tai bus 
mokslinis veikalas, kurio parašymas 
užtruks porą metų, nes šių studijų 
reikalais reikės vykti į Italiją ir 
Graikiją. Nežiūrint studijų naštos, 
Regina yra sukūrusi eilėraščių ang
lų ir lietuvių kalbomis. Nepamiršta 
ir lietuviškų reikalų: seka lietuvišką 
spaudą, renka medžiagą iš angliškų 
knygų apie Škotijos lietuvius. Vie
name laiške rašo, kad prie Glasgo- 
wo miesto, Škotijoje, yra mažas Bell- 
shill miestelis. Ap’e šią vietovę kny
goje “The Shell Guide to Scotland” 
rašoma: “Imigrantų tarpe, kurie at
vyko į Bellshill miestelį 19 šimtme
čio viduryje, buvo nedidelė grupė iš
skirtinių ateivių, kurie turėjo žymios 
įtakos Škotijos pramonei, šią grupę 
sudarė lietuviai, kurie atvyko į Sko- 

žavusiu lietuviu. Esmėje KLJS 
turi būti paskutinis laiptas, ve
dąs jaunuolį į lietuvių bendruo
menę. Taigi, KLJS yra lietuvių 
bendruomenės dalis, kurios pa
grindinis tikslas yra suburti 
jaunimą ir sudaryti palankias 
sąlygas jaunų lietuvių tauti
niam sąmoningumui bei tauti
niam visuomeniškumui ugdyti. 
Nereikia užmiršti, kad dabarti
niai mūsų bendruomenės vado
vai nėra amžini. Aš manau, kad 
mes dar ilgai galėsim kartu su 
jais dirbti, daug ko iš jų išmok
ti ir, atėjus laikui, parodyti 
jiems dėkingumą. Geriausia pa
dėka — tęsti jų pradėtą lietu
višką darbą. Mes esame sekan
čioji lietuvių generacija.

neturi piniginių siekių ir nė vie
nos pareigos nėra apmokamos. 
KLJS turi nuosavą turtą, susi
dedantį iš dovanų, aukų, įvairių 
renginių pajamų ir t.t.

KLJS valdyba renkama tre- 
jiem metam tarybos suvažiavi
me.

KLJS taryba nustato atstovų 
į pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą rinkimo tvarką. Tary
bos suvažiavimus šaukia KLJS 
valdyba. Valdyba parenka suva
žiavimams temą ir ją vykdo. Ta
rybą sudaro 30 KLJS narių, 
rinktų slaptu balsavimu. KLJS 
taryba buvo išrinkta per Kana
dos LB tarybos rinkimus š. m. 
gegužės mėnesį ir turėjo pirmą
jį suvažiavimą tą patį mėnesį. 
Tarybos nariui nustojus būti na
riu, jo vieton įeina per tarybos 
rinkimus toje pat rinkiminėje 
vietovėje daugiausia iš eilės ga
vęs balsų kandidatas.

KLJS valdyba yra vykdoma
sis organas, renkamas trejiem 
metam. Ji šaukia KLJS suvažia
vimus, artimai bendrauja ir 
bendradarbiauja su kitomis lie
tuvių organizacijomis, joms tal
kindama ir derindama KLJS 
veiklą prie organizacijų veiklos. 
Ji talkina PLJS valdybai ir tal
kina pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso ruošoje. Ji palaiko 
ryšius su kitų kraštų Lietuvių 
Jaunimo Sąjungomis ir su kitų 
tautybių organizacijomis.

KLJS valdybos veiklą įver
tina KLB krašto valdyba ir pa
teikia savo rekomendacijas. 
KLJS valdyba yra atsakinga 
KLB revizoriui ir pateikia jam 
atskaitomybę. KLJS pirminin
kas yra KLB krašto valdybos 
narys jaunimo reikalams.

KLJS valdyba

e lietuvius
tiją kaip belaisviai 1855 m. po Kry
mo karo. Lietuviai apsisprendė pa-
silikti Škotijoje, sukūrė savo organi
zacijas, kurios sėkmingai veikė Bells
hill miestelyje. 1887 m. jie pasi
kvietė savo kunigą, kuris kalbėjo jų
gimtąja kalba. 1914 m. jie pradėjo 
leisti savo laikraštį “Išeivių Drau
gas”.

MALONŪS SKAITYTOJAI,
Šis “Jaunimo Žiburių” pusla

pis yra jau antras šiais mokslo 
metais. Jame gvildename jauni
mui rūpimus klausimus. Nori
me, kad visi jaunieji skaitytojai 
bendradarbiautų. Dėlto kviečia
me visus, galinčius rašyti, siųsti 
“Jaunimo Žiburiams” savo raši
nius, kūrybą, veiklos aprašy
mus, įdomesnes nuotraukas 
(juoda - balta). Bendromis pa
stangomis gvildensime savo pro
blemas, jieškosime atsakymų ir 
tuo būdu tobulinsime lietuviš
kąjį gyvenimą. Rašinius siųsti: 
G. Juozapavičiūtė, 655 Broad
view Ave., Apt. 2314, Toronto, 
Ont., M4K 2P3.

Jiems teko jaunųjų “Tėviškės Žiburių” bendradarbių premijos, paskirtos 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro valdybos. Pirmoji premija paskirta 
Antanui Šileikai (kairėje), antroji Ramutei Birgelytei (dešinėje), trečioji 
Algiui Čepui (viduryje). Jų rašiniai buvo spausdinti 1973-1974 mokslo me
tais “Jaunimo Žiburiuose”

Pirmasis jaunimo valdybos posėdis
Pirmasis Kanados Lietuvių 

Jaudimo Sąjungos valdybos po
sėdis įvyko rugsėjo 25 d. Toron
te. Visų pirma reikėjo atrasti 
konkrečią veiklos kryptį. KLJS 
yra informacijos centras, kuris 
taip pat palaiko ryšius su mažes
nėm lietuvių kolonijom. Tam 
tikslui pasiekti KLJS išleis 
bendraraštį kaip priedą prie 
KLB leidžiamo bendrarasčio. 
Šiuo metu KLJS yra III pasau
lio jaunimo kongreso koordina
torė Kanadoje. Tai pagrindinis 
šių metų ir iki kongreso uždavi
nys. Ryšiumi su kongresu kal
bėta įvairiais klausimais: apie 
bendradarbiavimą su KLB ir su 
PLB, ypač dėl lėšų telkimo ats
tovams, gavimą informacijų apie 
galimybes gauti “charter 
flights”, kad būtų papigintos 
kainos kongresan. Gautas ilgas 
laiškas iš organizacinio kongre
so komiteto, kuriame teirauja
masi apie atstovų rinkimą ir jų 
skaičiaus sumažinimą. Kilo įvai
rūs klausimai: ar atstovu būti 
sąlyga bus ta, kad žmogus tuo 
laiku turi gauti atostogas (kai- 
kuriems prieš metus reikia tai 
sutvarkyti darbovietėse) ir už
tektinai turėti pinigų kelionei? 
Ar atstovus rinkti iš jaunimo, 
kuris į kongresą važiuos, P. 
Amerikoje? Nuspręsta laukti iš 
mūsų jaunimo pasisakymų ir 
taip pat daugiau direktyvų iš P. 
Amerikos. Taip pat kalbėta apie 
atstovų skaičiaus sumažinimą ir 
organizacijų įtraukimą.

Svarstyti ir kiti kongreso ren
giniai: parodos, kuriose vargiai 
ar galės iš kitų kraštų jaunimas 
dalyvauti dėl sunkumų su mui

Esame tos pačios tautos vaikai 
III Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso organizacinio 

komiteto pareiškimas
Argentinos, Brazilijos ir 

Urugvajaus lietuvius jau pus
šimtis metų jungia glaudūs ry
šiai, išreiškiami ir pagyvinami 
P. Amerikos lietuvių kongre
sais, bendromis stovyklomis, 
kultūrinėmis kelionėmis bei 
svečiavimusi. Gyvendami pana
šiose kultūrinėse bei socialinėse 
sąlygos ir turėdami panašią is
toriją, šių trijų kraštų lietuviai 
ypatingai vieni kitiems artimi ir 
vieni kitiems reikalingi.

Artimiau bendradarbiauti ir 
bendrauti mus skatina 1975 m. 
gruodžio ir 1976 m. sausio mė
nesį įvykstantis trečiasis pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas, 
į kurį susirinks šimtai lietuvių iš 
keliolikos kraštų ir keturių že
mynų.

Sis jaunimo kongresas pirmą 
kartą duos progą kitų šalių lietu
viams plačiau ir giliau pažinti P. 
Ameriką, jos grožį, kultūrą, gy
venimą ir šių kraštų lietuvių 
bendruomenes, įstaigas, organi
zacijas, veiklą, jaunimą ir šei
mas. Pirmą kartą Argentinos, 
Brazilijos ir Urugvajaus lietu
viai išsamiau parodys, ką per 
50 metų imigracijos yra atlikę, 
sukūrę, atsiekę, ko dabar siekia, 
kuo sielojasi bei rūpinasi. O 
suglaudinti tarpusavio ryšiai bei 
paties kongreso pergyvenimai 
sustiprins bei pagyvins mūsų 
veiklą ir draugystę. Kongresas 
vėl pakartos mums ir pasauliui, 
kad išeivijos lietuviai trokšta 
bei siekia savo tėvų žemei lais
vės, nepriklausomybės ir kultū
rinės gyvybės.

Kadangi kongresas yra dide

Mokykimės ir kalbėkime lietuviškai 
Rašo Rūta Čerškutė, grįžusi iš Pietų Amerikos

Turėjau progos praleisti sa
vaitę Romuvos stovykloje per II 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, pavažinėti su skau
tais po Europą ir su kvartetu 
“Aušra” po P. Ameriką. Man 
buvo tikrai graudu ir liūdna ma
tyti, kaip mūsų jaunimas yra 
praradęs savo lietuviškumą, ku
ris pasireiškia kalbos mokėjimu, 
kultūra, papročiais ir t. t. Ir 
Vokietijoj, ir P. Amerikoj labai 
maža dalis jaunimo moka kalbė
ti lietuviškai. Net vienos P. 
Amerikos lietuvių tautinių šokių 
grupės vadovas aiškina šokius 
ispanų kalba! Kitaip jis negali 
susikalbėti.

Dažnai pykdavau ant savo tė
vų, kad jie užsispyrusiai reika
laudavo namuose kalbėti lietu
viškai ne tik šeimoje, bet ir su 
atsilankančiais mano lietuviais

Nuotr. S. Dabkaus

tais; sporto žaidynės kongreso 
metu; dalyvavimas tautinių šo
kių šventėje.

Gautas prašymas - pasiūly
mas priimti svečius — jaunuolį 
ir jaunuolę iš P. Amerikos, ku
rie norėtų atskristi Š. Ameri
kon ateinančią vasarą susipažin
ti su mūsų lietuvių gyvenimu ir 
ypač pasimokyti organizacinės 
veiklos. KLJS mielai sutiktų at
važiuojančiais rūpintis, koordi
nuoti jų keliones Š. Amerikoje, 
susirišti su įvairiom organizaci
jom, gauti iš jų veiklos kalendo
rius. KLJS siūlė, kad naudin
giau būtų atvažiuoti mūsų žie
mos laiku, kai visos organizaci
jos aktyviai veikia, o ne vasaros 
pertraukų metu. Siūlyti sausio 
ir vasario mėnesiai. Prie kelio
nių išlaidų Š. Amerikoje galėtu
me prisidėti ir išlaikymu čia, 
bet keliones iš tenai neįstengtu
me apmokėti. (Neseniai jau gau
tas vienas laiškas - pasiteiravi
mas iš Brazilijos).

KLJS gavo .iš Kanados val
džios piniginę paramą šių me
tų veiklai — nutarta už tai pa
rašyti padėką. Tai skatins pra
šyti iš jų paramos artėjančiam 
kongresui. V a 1 d ž i ai išsiųstas 
KLJS metų veiklos planas.

Pabaltijo reikalu parašyti 
laiškai KLJS vardu: Whitlam— 
Australijoje, New Zealand val
džiai, konsulatams Otavoje, mi- 
nisteriui pirmininkui Trudeau, 
užsienio reikalų ministeriui A. 
MacEachen.

KLJS valdyba dalyvavo KLB 
krašto tarybos suvažiavime lap
kričio 2-3 d. Toronte.
Rūta Čepaitytė, KLJS sekretorė 

lio masto renginys, jį rengti, 
remti ir jame dalyvauti turi vi
sa Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus lietuvių visuomenė, 
ypač jaunimas, ir tie, kurie rū
pinasi lietuvių tautos ateitimi. 
Pats jaunimas', užaugęs čia, rei
kalingas talkos iš tų, kurie daug 
metų veikia ir kuriuos su Lietu
va riša gyvi ryšiai savam kraš
tui. Reikalingas kiekvienas as
muo, kiekviena šeima, visų or
ganizacijų, įstaigų ir apylinkių 
talka, parama, pasiūlymai ir 
darbas. Lietuviai vieni kitus 
kviečia ir traukia į bendrą dar
bą visų labui. Juk lietuvis yra 
lietuvio brolis ir sesuo. Visi 
esame tos pačios tautos vaikai, 
išeivijoje sudarą vieningą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę, 
kuri šį kongresą kviečia, rengia 
ir vykdo. Jaunimo vardu nuošir
džiai dėkojame visiems jau dir
bantiems kongreso ruošos dar
be ir tiems, kurie prisidės bei 
jame dalyvaus.

Argentinos, Brazil ijos ir 
Urugvajaus lietuvių jaunimo ko
misija

Argentina: Nelida Zavickaitė, 
Jonas K. Baltrūnas, Jonas Mika
lonis, Viktoras Barzdžius, Moni
ka Balčiūnaitė, Juozas Deveikis, 
Viktorija Bagdonaitė.

Brazilija: Antanas Saulaitis, 
Jonas Lukoševičius, Elena Ba- 
reišytė, Teresė Jočytė.

Urugvajus: Birutė Z. Mačans- 
kienė, Romas Mačanskis, Juo
zas Petruškevičius, Rikardas Ge- 
ležauskas, Edmundas Andriuš
kevičius.

Buenos Aires, Argentina.

draugais bei draugėmis. Dabar ir 
pati suprantu savo kalbos mokė
jimo svarbą.

Labai svarbu mokėti lietuvių 
kalbą! Be jos mes negalim turėti 
jokių ryšių su įvairių kraštų lie
tuvių jaunimu. P. Amerikos vy
resnieji lietuviai buvo tikrai nu
stebę, kad mes, jaunimas, gimęs 
Kanadoje, gerai galėjom susikal
bėti lietuviškai. Nevienas, mus 
išgirdęs, keletą ašarų išspaudė 
iš akių.

Mes'negalim kaltinti jų jauni
mo, nes sunku yra išmokti tokios 
kalbos, kuri tėra vartojama tik 
tarp lietuvių. Jų tėvai patingėjo 
ir neprivertė savo vaikų išmokti 
lietuviškai. Tai dabar mūsų, jau
nimo, pareiga stengtis tarpusa
vyje kalbėti kiek galima lietu
viškai, kad neprarastume savo 
lietuviško charakterio.

“Jaunimo Žiburiai” kartas nuo 
karto duos žinių žiupsnelius, gautus 
iš ir apie jaunimą kituose kraštuose. 
Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į 
Pietų Ameriką, kad supažindintume 
skaitytojus su padėtimi tuose kraš
tuose, kur vyks III pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas.

* ARGENTINOS JAUNIMUI šiuo 
metu gana sunkiai vyksta studijos. 
Dėl politinių neramumų po Perono 
mirties dažnai universitetuose nebū
na paskaitų, nes studentija labai įvel
ta į politiką. Būna ir taip, kad po 
mėnesį ar net du visai nebūna pa
skaitų. Praleidus tiek daug pamo
kų, tenka visiems antrus metus kar
toti tą patį kursą. Užtat dažnai stu
dentui trunka dvejus ar net trejus 
metus ilgiau baigti savo universiteto 
kursą. Visas mokslas Argentinoje yra 
valdžios rankose ir nemokamas. Ar
gentinoje gali studijuoti iš betkur 
atvykęs jaunuolis nemokamai — jis 
nebūtinai turi būti Argentinos pi
lietis.

* III PLJK DATOS: atidarymas 
Argentinoje, Buenos Aires mieste, 
1975 m. gruodžio 20-27 d.d. Tenai 
bus ir kongreso stovykla. Talentų va
karas — Montevideo, Urugvajuje, 
1975 m. gruodžio 27-28 d.d. Studijų 
savaitė ir uždarymas — Brazilijoje, 
Sao Paulo mieste, 1975 m. gruodžio 
29 — 1976 m. sausio 6 d.

Ypatingi renginiai: Kūčios ir Ka
lėdos bus švenčiamos stovykloje; 
Naujų Metų sutikimas — Sao Paulo 
mieste, talentų vakaras — Urugva
juje.

* NAKVYNĖS KONGRESO ME
TU: siūloma, kad jaunimas — daly
viai ir atstovai apsistotų lietuviii šei
mose, geriau susipažintų, užmegztų 
ryšius tarp įvairių kraštų jaunimo, 
padarytų lietuviškos įtakos vietiniam 
jaunimui, susidraugautų. Svečiai bus 
priimti pagal sąlygas. Tiesioginio įsi
pareigojimo iš PLJK komiteto jais 
rūpintis nėra. Jais rūpinsis PLB.

* PLB INICIATYVA organizuo
jamas kongresui remti komitetas, į 
kurį kviečiami visų kraštų LB pirmi
ninkai. Tokiu būdu kongresas taps 
viso pasaulio lietuvių renginiu. Ko
miteto centras — JAV. Veiklos pla
nuose — lėšų telkimas kongresui, 
kelionės P. Amerikon ir t.t.

* P. AMERIKOS JAUNIMO STU
DIJŲ SAVAITĖ bus 1975 m. sausio 
4-12 d. Jeigu kam iš Š. Amerikos tek
tų tuo metu tenai lankytis (Sao Pau
lo, Brazilijoje), kviečiami dalyvauti.

* III PLJK BENDROJO KOMITE
TO nariai: Jonas Lukoševičius, Ele
na Bareišytė, Teresė Jočytė, Emantė 
Mikuckytė. Visi iš Sao Paulo, Brazi
lijos.

* KONGRESO RUOŠOS DAR
BUOSE jau veikia sekančios komisi
jos: spaudos ir informacijos — St. 
Vancevičius, studijų savaitės — An
tanas Aleknavičius ir Aleksandras 
Valavičius, turizmo-transporto — 
Kristina Valavičiūtė, Aurora Drau- 
gėlytė, būstinės — Laima Vosyliū
tė, ryšių — Robertas Magila. Visi 
iš Sao Paulo, Brazilijos.

* PRIEŠKONGRESINIŲ DARBU 
yra daug. Turį patyrimo organizaci
niame darbe ir norintieji važiuoti 
talkinti P. Amerikon studentai labai 
laukiami tiek Brazilijoje, tiek Ar
gentinoje ir Urugvajuje. Išlaikymas 
ir pragyvenimas būtų parūpinti. No
rintys daugiau informacijų tesikrei
pia į KLJS valdybą arba “Jaunimo 
Žiburių” redakciją.

* JAV NESENIAI SUDARYTA 
KITA (Kongreso Informacijos Tar
nyba) Vašingtone, D.C. Vadovauja 
Romas Sakadolskis: Darbo apimtis: 
informacijos, liečiančios ateinantį 
kongresą.

* III PLJK REIKIA ŠŪKIO. Or
ganizacinis kongreso komitetas skel
bia šūkio vajų. II PLJK šūkis buvo: 
“Jaunimo darbas ir širdis, lietuvių 
tautos ateitis!” Savo siūlymus siųsti: 
III PLJK būstinė, šūkio vajus, Rua 
das Giestas 927-929, Vila Belą, 
03147 Sao Paulo, SP„ Brazil.

* KANADOS LIETUVIŲ JAUNI
MO SĄJUNGOS suvažiavimas šaukia
mas š. m. gruodžio 28, 29, 30 ir 31 d. 
Ročesteryje, N. Y. Pirmos dvi die
nos: KLJS ir JAVJS atskiri suvažia
vimai; antros dvi dienos: bendras 
JAVJS ir KLJS pasitarimas III pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso 
reikalais. Suvažiavimas šaukiamas: 
a. pasitarti KLJS reikalais ir veiklos 
planais; b. pateikti siūlymų P. Ame
rikoje esančioms komisijoms III 
PLJK rengti; c. sudaryti organizavi-

Ypatingai yra svarbu, kad 
kiekvienoje lietuvių kolonijoje, 
ar dar geriau šeimoje, būtų vie
nas žmogus, kuris suktų tą ratą 
ir ragintų jaunimą kalbėti ir mo
kytis lietuviškai. Tikrai bus liūd
na, jei ateinančiam jaunimo 
kongrese, kuris įvyks P. Ameri
koj, jaunimas, susirinkęs iš visų 
keturių pasaulio šalių, negalės 
nė papraščiausiais įspūdžiais pa
sidalinti. Geras pavyzdys yra 
Brazilijos kun. A. Saulaitis, ku
ris visokiais būdais bando savo 
jaunimą lavinti ir paruošti kong
resui. Reikia tikrai gerbti tokį 
žmogų, kuris lietuvybei visą sa
vo gyvenimą aukoja.

Būtų labai gerai, kad kituose 
kraštuose atsirastų tokių pasi
aukojusių žmonių, kurie nuola
tos ragintų jaunimą vartoti lie
tuvių kalbą, kad pats jaunimas 
suprastų kalbos mokėjimo svar
bą.

mosi planus: kongreso atstovų rin
kimų ir paruošimo, kelionių, lėšų 
telkimo. Suvažiavimas atviras visam 
jaunimui, norinčiam AKTYVIAI da
lyvauti ir iš anksto užsiregistravu
siam. Apytikrė kaina 4 dienom ir N. 
Metų sutikimui — tarp $25-$30 
(dar galutinai nenustatyta). Dau
giau informacijų bus skelbiama 
spaudoje artimoje ateityje. Siūlymai 
suvažiavimui labai laukiami iš visų. 
Juos siųsti: KLJS, Apt. 2314—655 
Broadview Avė., Toronto, Ont., 
M4K 2P3. KLJS VALDYBA

Montrealiečiai baigę 
augs tą jį mokslą

BERNADETA KUNCEVICIŪTĖ 1973 
m. pavasarį baigė Lojolos kolegiją 
bakalaurės laipsniu. Padirbėjusi Ka
nados vakaruose, išvažiavo metams į 
Europą. Nuo šių metų rudens stu
dijuoja žurnalistiką Toronte. Ji yra 
aktyvi skautė — buvo vyr. skaučių 
draugininke. Pirmajame jaunimo 
kongrese atstovavo Montrealio jauni
mui.

SILVIJA KUNCEVICIŪTĖ 1974 m. 
pavasarį gavo bakalaurės laipsnį li
gonių slaugymo srityje Fredericton 
universitete, N.B. Prieš keletą metų 
baigė Montrealyje St. Mary’s ligoni
nės gailestingųjų seserų mokyklą. 
Metus padirbėjusi išvažiavo į Euro
pą, kur per 10 mėnesių aplankė 10 
kraštų. Sugrįžusi įstojo į Fredericto- 
no universitetą, siekdama augštesnio 
laipsnio. Baigė universitetą gerais 
pažymiais ir su ypatingu pagyrimu 
už praktikos darbus. Buvo pakviesta 
dėstyti St. John’s School of Nursing, 
N.B., kur ir dabar dirba nuo šių 
mokslo metų pradžios. Lietuvių gyve
nime Silvija buvo aktyvi skautė.

KLAUDIJUS KUNCEVIČIUS 1973 
m. pavasarį baigė Laurentidų uni
versitetą Sudbury bakalauro laips
niu. Dirba Montrealio Jewish Gene
ral ligoninės vaikų psichiatrijos sky
riuje kaip pagalbininkas. Lanko va
karinius kursus, tobulinasi savo pro
fesijoje. Puikus krepšininkas, žaidęs 
įvairiose savo universiteto ar kitose 
kanadiečių komandose, Montrealio 
lietuvių sporto klubo “Tauras” na
rys.

Visi trys Kuncevičiai yra taip pat 
baigę lietuvišką mokyklą ir puikiai 
kalba lietuviškai. Jie visi trys siekė 
mokslo patys užsidirbdami lėšas, nes 
labai jauni neteko tėvo. Jie yra vie
ni iš tų, kurie ir sunkiose sąlygose 
nepasimetė — atrado sau priklausan
čią vietą gyvenime.

Džiugu, kad jų mama, pasilikusi 
svetimam krašte viena su didele at
sakomybe, pajėgė savo vaikams per
duoti gėrio troškimą ir pasiryžimą ko 
nors pasiekti.

Sveikiname visus!



a+a ;
ADOLFUI BALSIUI

netikėtai amžinybėn iškeliavus, žmonai DANUTEI, 
dukrai NEMIRAI, sūnui SAULIUI, broliui su šei
ma, giminėms ir artimiesiems nuoširdžių užuojau
tą reiškia —

A. ir Z. Pulianauskai

NETEKOME TAURAUS LIETUVIO
A. a. Adolfas Balsys, buvęs gimnazijos mokytojas 

K. MILERIS

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 of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
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 visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529

PONIOS! PONIOS! PONIOS!
Sutaupysite 

ant rudens ar žiemos apsiausto 
pirkdamos užsakydamas

didelėje mūsų arba pasiūti pagal 
parduotuvėje ūgį

GERESNI APSIAUSTAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
TIKRAI JUMS PATIKS

Pirkite tiesiai iš įmonės 
ir sutaupysite iki 25% ar daugiau 

l>rist o n Fashions 
GROUND FLOOR 366-4557 
312-318 Adelaide St. West 
(du blokai į rytus nuo Spadina Avė.)

Atidaryta 9 v.r. iki 6 v.v. nuo pirmadienio iki šeštadienio
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• Lietuviams duodama
į nuolaida

• Geras ir greitas 
patarnavimas

Kreiptis: ED. BIČIŪNAS 
darbo: 274-1528 namų: 270-3966

RIFLE RANGE MOTORS 
1019 Lakeshore Road East 

Savininkas — ROMAN TYSIAK (ukrainietis)

Su krintančiais rudenio lapais nu
krito nuo lietuviškojo medžio vėl 
vienas lapelis. Spalio 25 d., besiruoš
damas jau eiti į popietinę pamainą, 
staigiai, širdies smūgio ištiktas, su
krito ir mirė mylimas Danutės vy
ras, Sauliaus ir Nemiros rūpestingas 
tėvelis. Nuo pamainų darbo ir nuo 
anksčiau pasireiškusių širdies nega
lavimų sustojo 53 metus plakusi a.a. 
Adolfo širdis. Netikėtos žinios su
jaudinti hamiltoniečiai gausiai rin
kosi šermenims ir laidotuvėms savo 
brangaus lietuvio, kuris su mumis 
čia kartu išgyveno visą ketvirtį šimt
mečio. Jo žemiškuosius palaikus pri
glaudė liet. Šv. Jono kapinės Mis- 
sissaugoj.

Velionis buvo gimęs 1921. IV. 11 
Švėkšnoje, pašto valdininko šeimo
je. Tėvams persikėlus gyventi ir 
dirbti į Klaipėdą, berniukai mokėsi 
Vytauto D. gimnazijoj. A.a. Adolfui 
gimnazijos baigti Klaipėdoj neteko, 
nes, netekus Klaipėdos krašto, Vy
tauto D. gimnazija persikėlė į Pa
langą. Ten jis 1941 m. pavasarį gavo 
abitūrą ir tų pačių metų vasarą Šiau
liuose, prie mokytojų seminarijos 
kursuose — mokytojo cenzą. Kaip 
laisvai kalbančiam vokiškai jam pa
siūlyta vokiečių kalbos dėstytojo vie
ta Prekybos institute. Ten velionis 
ir dirbo ligi pat bolševikinio fronto 
priartėjimo. 1944 m. rudenį pasi
traukė į vakarus. Nuo apkasų kasimo 
jį tada išgelbėjo Berlyne gyvenęs 
brolis, kuris sudarė jam sąlygas stu
dijuoti. Karui pasibaigus, a.a. A. Bal
sys pasirodė Oldenburge ir ten prisi
glaudė “Lithuanica” stovykloje. Čia 
susipažino ir vedė Danutę Šturmai- 
tytę. Įsikūrus “Unterm Berg” sto
vykloje liet, gimnazijai, jis pradėjo 
mokytojauti. Mokytojas buvo geras, 
nes Kanadoje dabar gyvenantys jo 
mokiniai apie jį labai gerai atsilie
pia. Emigracinė banga D. A. Balsius 
1948 m. vasarą nubloškė į Kanados 
vakarus. Ten jie, porą metų ūkinin
kavę, atvažiavo į Hamiltoną. Čia su
sirado darbą, susilaukė dar vieno sū
naus ir dukros, pasistatydino gražius 
namus, kuriuose ir mirė.

Velionis buvo malonaus, švelnaus 
būdo, su įgimta inteligencija. Sukū
ręs šeimą, jis jai visą gyvenimą ir 
pašventė. Būdamas Balsių namuose 
gali matyti, kaip nuo namo grindinio 
ligi užbaigto įrengimo viską savo 
rankomis padarė, kad žmonai ir vai
kams būtų patogiau, jaukiau. Kitam 
galėjo atrodyti, kad jis buvo perdaug 
vienišas. Jis mylėjo žmones, bet, at
rodo, nejieškojo draugystės ar nau
jų pažinčių. Buvo normalu matyti 
prie bažnyčios visada vieną stovintį 
Balsį. Gimnazijoj jis buvo mėgsta
mas draugų ir mokytojų. Turėjo 
aūgštą tenorą ir dainavo chore bei 
kvartete. Priklausė gimnazistų gru-

pei, kuri per gimnazijos vakarus iš
darinėdavo visokias akrobatikas. Bu
vo prisiekęs jūros skautas ir tuo lai
ku jau nešiojo pasisiuvęs plačias 
melsvas jūrininko kelnes. Mėlyna ei
lutė visada buvo jo mėgstama ap
ranga. Balsiai visi turi kažkokią sti
chiją jūrai: kompozitorius brolis Lie
tuvoj jūros temomis yra sukūręs ge
riausias savo kompozicijas, kitas bro
lis čia — laivų statybos inžinierius.

Nors laikai ir vietos mums labai 
keitėsi, bet aš su velioniu gyvenime 
kažkaip vis kur nors susitikdavau. 
Pirmą sykį a.a. Adolfą sutikau 1940 
m. Palangoj, Vytauto D. gimnazijoj, 
kur buvau persikėlęs užbaigti tais 
laikais X klasės. Jis mokėsi IX, va
dinamoj reformuotoj klasėj. Tais 
metais taip buvo patvarkyta, kad abi
tūrą gavome kartu. Antrą kartą suti
kau aš jį vasarą Šiauliuose, taip pat 
atvažiavusį įsigyti mokytojo teisių. 
Čia būdami mes labai susidraugavo
me. Savo išgalvotais pokštais išky
lose ir gegužinėse linksmindavom 
kitus. Kursus užbaigę išsiskyrėm: jis 
gavo vokiečių kalbos mokytojo vie
tą ten pat Šiaulių prekybos institute, 
o aš nuvažiavau šviesti į bažnytkai
mį. Trečią kartą susitikau jį jau Vo
kietijoj, “Unterm Berg” stovykloje, 
kaip liet, gimnazijos mokytoją. Ten 
aš mokytojavau pradinėj. Ir jau ket
virtą kartą susitikome Kanados že
mėje, abu dirbdami plieno įmonėj. 
Jis čia buvo grupės vadovas, o aš 
atsiųstas prie to darbo inspektorium.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir Įvairių dovanų 

KRAUTUVE.
3288 Lakeshore Blvd. W„ 
Toronto, Ont. • Tel. 259-8364 

R. Statulevičius

Atsitiko taip, kad mes tada bedirb
dami kažkaip sumaišėm medžiagą, 
ir jis patarė man perdaug neimti į 
galvą, nejaudinti savo širdies.

Laidojant jį, per gedulingas Mi
šias, buvo skaitoma tos dienos Evan
gelija: “Aš esu prisikėlimas ir gy
venimas; kas tiki į mane, nors ir bū
tų miręs, bus gyvas, ir kiekvienas, 
kurs gyvas ir į mane tiki, nemirs 
per amžius” (Jono 11,25-26). Kaip 
gerai, nes kitaip mirtis būtų žmoni
jos siaubas ir baisi, beviltė žmogaus 
užbaiga. Adolfai, mes žinome, kad tu 
tikrai tikėjai ir gyvenai Evangelijos 
žodžiais. Dievas pasirinko ir pasi
šaukė tave pas tavo sūnelį Kastytį. 
O mums atrodo, kad dar peranksti ir 
perstaigiai. Lengvai ir greitai gali
ma numirti, bet sunkiai ir ilgai ten
ka kentėti pasilikusiems artimie
siems.

TORONTO MIESTAS
SAVIVALDYBINIA! RINKIMAI

Išankstinis balsavimas
Remiantis savivaldybės rinkimų įstatymu, išankstinis 

balsavimas bus:

1974 m. lapkričio 23, šeštadienį
1974 m. lapkričio 28, ketvirtadienį
1974 m. lapkričio 30, šeštadienį

nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. vakaro šiose vietose:

apylinkės 1, 2 ir 3 — St. Joan of Arc Church,
1701 Bloor St. West

apylinkės 4, 5 ir 7 — CITY HALL,
100 Queen St. West

apylinkės 8 ir 9 — St. Matthews Presbyterian
Church, 31 Eastwood Road

apylinkės 10 ir 11 — Yonge-Eglinton Centre,
2300 Yonge Street

Tiktai asmenys, kurie turi teisę balsuoti savivaldybės 
rinkimuose ir numato, kad negalės balsuoti rinkimų 
dienų savo rinkiminėse būstinėse, — gali įregistruoti 

savo balsų išankstiniame balsavime

Invalidams rinkikams išankstiniame balsavime nu
matyta speciali pagalba.

Gordon T. Batchelor,
City Clerk

Toronto baltiečiai protestuoja prieš Australijos vyriausybę, nutarusią pripažinti Lietuvą, Latviją ir Estiją Sovietų
Sąjungai Nuotr. S. Dabkaus

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

617. Valiuliai, Valytė, Jonukas,
Otava $100

618. Giedraitienė, Birutė, Man. 100
619. Lileikis, Petras, Delhi 100
620. XX laidos karininkai A.

Sapijonio vardu 140
621. Prof. Vilkaičio Vinco atm. 100
622. Prof. Tonkūno Juozo atm. 100
623. Narakienės Julijos atm. 100
624. Spudo Igno atm. 100

Įnašų papildymai:
23. KLB Otavos apylinkė iki 1700

484. Butkevičius, Juozas, Man.,
iki 200

202. Liaukevičius, Povilas, Man.,
iki 200

495. Stanulis, Vladas, Toronto,
iki 800

521. Bastienės Stasės atm. su
dėta $400; jos bendra įnašų 

suma 500
558. Tonkūno Jono atm. $75; jo 

vardu bendra suma 175
Otavos lietuvių apylinkė, nors ir 

negausi, tačiau Įnašų telkimu Lietu
vių Fonde yra pasiekusi pasigėrėti
nai gražių rezultatų. Jausdami tą pa
tį lietuviškosios veiklos pulsą, atsku
bėjo su trimis šimtinėmis ir Mani- 
tobos lietuviai. XX laidos karininkai 
savo laidos ginklo draugo Ant. Sapi
jonio vardui įamžinti sudėjo ir at
siuntė prasmingą LF įnašą. Aukojo 
po $10: T. Balčiūnas, Edv. Cižinaus-

kas, Al. Jankūnas, Vikt. Kažemėkai- 
tis, Br. Latoža, Petr. Leipus, Vincas 
įdauba, Vyt. Poderys, Ant. Skrebys, 
Petr. Sniegaitis, Juozas Sudžius, Pov. 
šepetys, gyv. JAV, ir Balys Bakevi- 
čius, Kostas Lukošius — kanadiškiai. 
Buvusių Žemės Ūkio Akademijos 
rektorių — profesorių Vinco Vilkai
čio ir Juozo Tonkūno pagerbimu ir 
įamžinimu pasirūpino Kanadoje gy
venantieji agronomai. V. Vilkaitis 
badu mirė 1942 m. prie Trofimofsko, 
Sibire, o J. Tonkūnas po 14 metų be 
sveikatos grįžo iš Sibiro ir mirė 
Lietuvoje. Igno Spudo, gimusio 
1842 m. ir tragiškai žuvusio 1911 m., 
pagerbimu ir įamžinimu Lietuvių 
Fonde pasirūpino amžinai jam dė
kingas už išmokslinimą jo sūnus dr. 
A. Spudas, gyv. Toronte. Jono Ton
kūno atminimui vietoje gėlių po $25 
paaukojo Lietuvių Fondui: O. P. Ka
raliūnas, Toronto, P. Kaziukonis, 
Woodstock, ir p. Staugaitis, St. Cat
harines. Taip pat graži suma į Lietu
vių Fondą atėjo vietoje gėlių Stasės 
Bastienės atminimui. Aukojo po $20: 
Vyt. Balsys, E. J. Jurkus, dr. J. Kaš- 
kelis, Alb. Mašalaitienė, VI. Nakro- 
šius, dr. A. Pacevičius, J. Stanaitis, 
Linas šeškus, dr. J. Urbaitis ir J. 
Vaitkus. Visi torontiškiai. Iš St. Louis 
Ag. ir Br. Tiškus—$100, Petras Ker- 
šulis — $25, M. Kr. Kikučiai ir Ch. 
Morgan po $15, A. J. Gumbelevičiai 
— $10, Ch. Morgan darbininkai —

$6 ir velionės motina M. Macijaus
kienė — $29. Už visas šias iš lietu
viško reikalų supratimo ir širdies at
ėjusias aukas Kanados Lietuvių Fon
das nuoširdžiai dėkoja.

Dar vis atsitinka, kad mūsų laiš
kai grįžta atgal nepasiekę adresatų. 
Narius, kurie yra pakeitę savo gyve
namas vietas, prašome pranešti savo 
naujus adresus. Siųsti sekretoriui K. 
Lukošiui, 28 The Palisades, Toron
to, Ont., M6S 2W8. KLF valdyba
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ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugeli metų kaip mais
tų, turintį natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu- 
slpirk ADAMS GARLIC PEARLES Ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produKtas tau patiks.
Kapsulės pavidalo neturi nei kvapo 
nei skonio!

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

Toronto. Tel. 531-8422

KALĖDINI
| DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ |
šį Prieš sudarydami dovanų siuntinius savo giminėms Lietuvoje,
Šį' nepamirškime pasiųsti žemiau išvard'intų prekių, kurios yra įj 
g ten ypač naudingos ir pageidaujamos.
§ Stora “crimplene” medžiaga su ornamentais; tinka moterų q
$ eilutėms arba suknelėms; 1 jardas __________________ — $ 6.00 &
§ Lygi “crimplene” medžiaga suknelėms, 1 jardas__________  $ 5.40 g
§ “Crimplene” medžiaga su blizgučiais, 1 jardas__________ $ 7.80 S
S (Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 j. viename siuntinyje) § 
g Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga, 314 jardo ___ $50.00 §
2 Labai gera eilutei angliška medžiaga, 314 jardo___________ $43.00 $
§ Moterų apsiaustams medžiaga, stora, vilnonė, 3 jardai$30.00 S

Minko kailis moteriškam apsiaustui _____________ <______ $50.00 į
§ Nailono kailis moteriškam apsiaustui, 3 jardai___________ $36,00 g
p Vyriški arba moteriški užsegami megztukai (cardigans)___$16.50 3
S Vyriški nailono marškiniai  $ 9.50
g Sulankstomi lietsargiai, labai geri$ 8.00 į»
§ Vilnonės gėlėtos skarelės arba “Cashmilon” skarelės su S
S blizgučiais $ 7.20 §
?į Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos '3 
§ aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 3 
§ negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau- ŠI 
g, dojimui “Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu. Suda- (į 
A rome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame paliki- § 
S mus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis. g
| BALTIC STORES LTD, (Z. Juras)
1 421 Hackney Rd., London, E. 2. England |
§ Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592 S

1 ** g Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite mūsų ij 
J) kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

FLORIDA kviečia
• Saulė, vanduo ir oras šiuo metu puikiausi.
• Atvažiavę kreipkitės į šiuos lietuviškus viešbučius:

NORWYN APTS, 126 Ocean Dr.,
— arba — Miami Beach, Fla. 33139, USA.

TOWN & SURF APTS, 9024 Collins Ave., 
Miami Beach, Fla. 33154, USA.

• Žemomis kainomis gausite vėsinamus kambarius arba 
butus prie pat jūros.

Skambinti vakarais B. Sergaučiui: 1-305-672-4903

TORONTO MIESTAS

SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI

1974 mėty gruodžio 2 dieną

BALSAVIMO PAŽYMĖJIMAI
Jeigu Jūsų pavardė nebuvo įrašyta preliminariniame rinkikų surašė ir jeigu ne
galite dalyvauti surašo patikrinime, galite gauti, jei turite balsavimo teisę, pažy
mėjimų, įgalinantį balsuoti miesto rotušėje, raštvedžio įstaigoje (office of the 
City Clerk), šiomis dienomis:

nuo pirmadienio iki penktadienio 8.30 v.r. - 4.30 v.p.p, ir 
šeštadienj, lapkričio 30, nuo 9 v.r., iki 3 v.p.p.

Asmuo turi teisę būti rinkiku, jeigu betkuriuo metu nuo 

rugsėjo 3 iki spalio 8 d. laikotarpyje buvo:
a. šios savivaldybės gyventoju

b. Kanados piliečiu arba Britanijos valdiniu

c. pilnų aštuoniolikos metų amžiaus arba tų amžių pasieks balsavimo dienų ar 
prieš jų

Jei nėra savivaldybės gyventojas:
a. yra savininkas bei nuomininkas žemės toje savivaldybėje arba sutuoktinis tokio 

savininko bei nuomininko

b. Kanados pilietis arba Britanijos valdinys

c. sulaukęs pilnų aštuoniolikos metų amžiaus arba sulauks aštuoniolika metų 
balsavimo dienų arba prieš jų

Jeigu esate Kanados piliečiu nuo 1974 m. spalio 8 d. ir turite minėtas kvalifi
kacijas, taip pat galite asmeniškai gauti balsavimo pažymėjimų pas miesto rašt
vedį (City Clerk), jei pristatysite pilietybės pažymėjimų. Jūs betgi negalite už
pildyti žemiau minimo pareiškimo pas įgaliotų balsavimo pareigūnų rinkimų dienų.

Jeigu turite teisę balsuoti rinkimų dienų ir jeigu Jūsų pavardė nebuvo įrašyta 
rinkikų surašė, — vistiek galite balsuoti, jei užpildysite nustatytos formos pareiški
mų pas įgaliotų balsavimo pareigūnų rinkiminėje būstinėje, kuriai priklausote, ir 
jei pakankamai įrodysite savo asmens tapatybę balsavimo pareigūnui.

G. T. BATCHELOR, 
City Clerk



JURGIO JUODŽIO kūrinys “Mano tėvų žemė”. Šis dailininkas 3O-ties metų išeivijos sukakčiai paminėti išspausdi
no spalvotas patriotinio turinio reprodukcijas: 1. Mano t'vų žemė, 2. Laisvę Lietuvai, 3. Tėvynės laisvė nemari, 
4. Kalantos mirtis, 5. Kovojantis Simas, 6. Margio pėdomis, 7. Kur bakūžė samanota, 8. Birštonas naktį, 9. Rytme
tis Punioje, 10. Eisim broleliai namo . . . Vienos reprodukcijos kaina — $4, trijų — $10. Adresas: J. Juodis, 214 
Eldert Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, USA

Architektų ir inžinierių suvažiavimas

Naujojo Prano Naujokaičio plačios apimties veikalo pirmasis tomas
mai gyvena kaip brangūs žem
čiūgai giliam vandeny”.

Kalbėdamas apie J. Biliūną, 
Pr. Naujokaitis taikliai išryški
na šio jaunystėje mirusio belet
risto “išsivadavimą iš materia
listinės pasaulėžiūros... ir nuo 
socialdemokratų r e v o liucinės 
veiklos” (507 psl.). Nors M. 
Lukšienė “Jono Biliūno kūry
bos” studijoje (Vilnius, 1956 
m.) prikišo “klerikalinei spau
dai” — net Vaižgantui ir J. Am
brazevičiui — šitokių “erezijų” 
skelbimą, vis dėlto ji pati pripa
žino objektyvią tiesą: “Faktas 
yra tas, kad J. Biliūno pasaulė
žiūra, pirmaisiais jo visuomeni
nio darbo metais, linkusi for
muotis marksistine linkme, 
1903-4 metais pergyveno tam 
tikrą vidaus persiformavimą, 
nepasistumdama toliau ta 
kryptimi. Atitolęs nuo revoliu
cinių masių, jis nuėjo ne kovo- 
tojo-praktiko keliu, o palinko 
visas į literatūrą” (t. p., 177 
psl.).

Ką ji mėgino vadinti “kūry
bos demokratiškumu” (deja, ši
tokio termino nemini nė 1961 
m. Kaune išleistas L. Timofeje- 
vo ir N. Vengrovo “Literatūros 
mokslo terminų žodynėlis”), Pr. 
Naujokaitis vadina “tyru huma
nizmu”, be abejonės, skirtingu 
nuo “socialinio humanizmo, per
sunkto ne tik užuojauta engia
miesiems, bet ir siekiančio iš 
tikrųjų išvaduoti visų šalių ir 
tautų darbo žmones iš sociali
nės ir nacionalinės priespau
dos” (Lit. m. terminų žodynėlis, 
65 psl.). Mūsų autorius J. Biliū
ną teisingai vadina “humanistu 
pačia giliausia prasme: žmogaus 
meilė ten tokia didelė, kad iš
tirpsta klasių ir luomų ribos, o 
lieka tik žmogus” (508 psl.). 
Šitokia humanizmo samprata 
vadovaudamasis, Pr. Naujokai
tis ir nagrinėja Biliūno kūrybą, 
gal tik be reikalo sutelkdamas 
visą dėmesį į kūrinių turinio at
pasakojimą, neryškindamas sti
listinių savybių, nors “J. Biliū
nas buvo pirmasis lietuvių rašy
tojas, kurs studijavo literatūrą 
ir galvojo dirbti kaip literatūros 
istorikas ir... kritikas” (516 
psl.). (Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Journal of Baltic Studies, Volume 

V, Number 2, Summer 1974. Leidėjas 
— Association for the Advancement 
of Baltic Studies. Gaunama šiuo ad
resu: Executive Office of the AABS, 
366 86th St., Brooklyn, N.Y. 11209

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Aptaręs ligi šiol nagrinėtus 

A. Strazdo religinius raštus, 
“Pulkim ant kelių” giesmę ir 
dainas, Pr. Naujokaitis vos 8 
eilutėmis pamini poeto stilisti
ką ir baigia labai neįprastai: 
“Mokyklų programose įtraukti 
jo eilėraščiai spindi nuostabiu 
poezijos skaidrumu” (226 psl.). 
Kur kas realiau A. Strazdo kū
rybos apžvalgą autorius užbaigė 
ankstyvesnėje “Lietuvių litera
tūros” knygoje (plg. 62-63 psl.).

Trumpai supažindinęs su J. 
A. Pabrėža, J. Zabičiu, L. Grikš- 
na, A. ir Pr. Savickais bei jų ne
gausia kūryba, autorius ilgiau 
sustoja prie pirmojo lietuviškos 
prozos kūrėjo S. Daukanto ir 
puikaus stilisto M. Valančiaus. 
Galbūt būtų buvę naudinga ati
džiau panagrinėti dinamišką, 
sodrų, labai gyvą M. Valančiaus 
stilių ir vaizdavimo būdą, pa
iliustruojant gyvais pavyzdžiais. 
Pateiktas stiliaus pavyzdys iš že
maičių vestuvių nebegali viso 
to atstoti, nors jis ir “lengvai 
paskaitomas kiekvieno mokan
čio skaityti” (262 psl.). Literatū
ros istorijos uždaviniai, kaip 
pats autorius įvade pažymėjo, 
kur kas platesni, nepamirštant 
įvairiopos “kūrinių analizės”.

Iš vadinamų M. Valančiaus 
talkininkų visa galva už kitus 
pranašesnis J. S. Dovydaitis, 
išvertęs į lietuvių kalbą “Kris
taus sekimą”, parašęs 12 pasa
kėčių ir stambų keturių tomų 
“šiaulėniškio senelio” pasakoji
mą. Nors jo kūryba didaktinė 
(kaip daugelio ano laiko rašyto
jų, neišskiriant nė M. Valan
čiaus), bet “nerevoliucinė”. Ge
rai padarė autorius, ištraukęs jį 
į saulės šviesą ir perdaug nenu
tolinęs nuo kito panašaus belet
risto A. Tatarės.

Po žymaus “kalendorininko” 
L. Ivinskio, kalbotyrininko A. 
Kašarauskio ir žodynininko M. 
Miežinio autorius su meile nag
rinėja A. Baranausko gyvenimą, 
charakterį, veiklą bei kūrybą, 
nepagailėjęs garsaus “Anykščių 
šilelio” ištraukų ir nors trum
pos stilistinės analizės (306 psl.). 
Deja, ir jo, kaip ir A. Strazdo, 
religinės giesmės dar nesulau
kia akylesnio mūsų literatūros 
istorikų dėmesio.

Nuo Daukanto iki Vaičaičio
Nors J. Tumas-Vaižgantas su

rinko apie A. Vienažindį įdo
mios b i o g r afinės medžiagos” 
(327 psl.), tačiau apie įdomaus 
trubadūro dainiaus gyvenimą 
Pr. Naujokaitis pateikė žymiai 
šykštesnių žinių nei apie D. Poš
ką ar labai plačiai aprašytą A. 
Strazdą. Be reikalo autorius pa
tikslina ir cituojamąjį V. Myko
laitį, kai šis “pasyviu dvasios 
skundu dėl kenčiamų skriaudų” 
(328 psl.) teiginiu anaiptol ne
tvirtino, jog visi šio dainiaus ei
lėraščiai esą egocentriniai. Kad 
jo poetinis palikimas yra nedi
delis, B. Pranskaus (kurio studi
jos apie A. Vienažindį Įtaka au
toriui itin žymi) teigimu, kaltas 
dainiaus brolis, kuris, jam mi
rus, “sunaikino visus rankraš
čius, kuriuose, esą, buvę kunigą 
kompromituojančių kūrinių, o 
kiti rankraščiai, patekę į sveti
mas rankas, išsimėtė” (Lietuvių 
literatūros istorija, 1958 m., II 
t., 53 psl.). Gražiai panagrinėjęs 
A. Vienažindžio dainas ir pažy
mėjęs, kad visas jo “kūrybos 
vainikas” esąs “gilios prasmės 
eilėrašštis” “Oi gi gražus gražus 
tolimasis dangus”, autorius vis 
dėlto nerado reikalo nė vieno 
ketureilio pacituoti ir įrodyti sa
vo teiginį. Nors mūsų autorius 
prikiša dainiui “svetimybes, pa
kliuvusias iš to meto šnekamo
sios ir raštų kalbos” (iš kur tad 
jis XIX a. galėjo mokytis lietu
vių k.?!) ir netikslų ritmo kirtį,

J. KUZMICKIS
visdėlto tas pats B. Pranskus 
“Ilgu ilgu man ant svieto” leidi
nyje tvirtina, kad “kalbiniu at
žvilgiu A. Vienažindžio poezija 
priklauso prie geriausių XIX a. 
vidurio lietuvių literatūros pa
siekimų. Jo kalba paprasta, 
sklandi, žodinga” (20 psl.). Gai
la, kad ir šis dainius dar turi 
laukti platesnės savo dainų sti
listinės analizės.

Tautinio atgimimo skyriuje 
Pr. Naujokaitis plačiai apžvel
gia politinį ir kultūrinį 1883 - 
1907 m. laikotarpio vaizdą, ko
vą už spaudos laisvę, tos kovos 
1904 m. gegužės 7 d. laimėjimą, 
knygnešius, tautinę sąmonę ža
dinusius lietuvių laikraščius, 
Vilniaus D. Seimą, “Aušros” po
etus (jų tarpe socialinės ir revo
liucinės poezijos kūrėjus) ir 
publicistus — J. Basanavičių, J. 
Šliūpą, P. Vileišį, P. Višinskį, J. 
Adomaitį-Šerną, P. ir Pr. Matu
laičius. Parodo didelį objektyvu
mą, kalbėdamas apie J. Šliūpą, 
kuris kaikurių pakaltinamas, 
kad socializmu ir laisvamanybe 
suskaldęs lietuvius ir tuo pa
kenkęs lietuvybei. Autoriaus tei
gimu, J. Šliūpas nekovojęs prieš 
religiją, neneigęs nei Dievo, nei 
Kristaus istoriškumo, tik moks
lą statęs augščiau už religiją ir 
kovojęs “su religijos atstovų 
skriaudomis lietuvybei, su jų 
moralinėmis silpnybėmis” (426 
psl.). To objektyvumo galėtų iš 
jo pasimokyti nevienas Lietuvo
je rašąs lietuvių literatūros is
torikas. Pažymėtina J. Šliūpo 
pirma išsamesnė lietuvių litera
tūros istorijos knyga — “Lietu
viškieji raštai ir raštininkai” ir 
trijų tomų istorinė studija.

Toliau Pr. Naujokaitis ilgė
liau sustoja prie dviejų stiprios 
valios, bet anksti mirusių rašy
tojų — V. Kudirkos ir Pr. Vai
čaičio. Abu buvo tėvų verčiami 
stoti į kunigų seminariją, bet 
abu pasirinko pasauliečių luo
mą ir visas jėgas atidavė’ savo 
tėvynei. Šakotas V. Kudirkos ta
lentas įgalino jį išsiskleisti net 
keliuose literatūros žanruose. 
Be taiklios publicistikos, satyrų, 
poezijos, net parinktų knygų 
vertimų, jis rašė ir kritikos 
straipsnių ir dėl to autorius jį 
vadina lietuvių literatūros kriti
kos pradininku (454 psl.). Išva
dinės mintys apie šią šakotą as
menybę labai šykščios, bet taik
lios ir net perdaug kondensuo
tos.

Pr. Vaičaičiui tenka 9 psl. Jis 
jaunas — vos 25 metų — mirė, 
dėlto autorius, išnagrinėjęs jo 
lyriką ir epinius eilėraščius, ne 
be pagrindo gina nuo nuvertin- 
tojų, atkreipdamas dėmėsi į jo 
kūrybos “stipriąsias viršūnes” 
(259 psl.). Kai P. Česnulevičiū
tė, žiūrėdama pro iškraipytą 
marksizmo prizmę, jieškojo Pr. 
Vaičaičio kūryboje “idėjinių 
prieštaravimų ir nenuoseklumų, 
kilusių dėl autoriaus pasaulėžiū
ros ribotumo, dėl neturėjimo 
ryšių su revoliucine darbo žmo
nių kova” (Pranas Vaičaitis, 
Rinktinė. Vilnius, 1956 m., 9 
psl.), gerai padarė mūsų auto
rius, kad bent labai trumpai iš
kėlė poeto populiarumą už jo 
“patriotinius ir visuomeninius 
šūkius”, išreikštus “liaudžiai 
prieinama forma” (459 psl.). 
Drauge iš anksčiau minėto 
marksistinio kriterijaus galima 
suvokti, ko net iš mirusių rašy
tojų reikalauja to kriterijaus 
vergai. Gal tik būtų buvę nau
dinga keliais sakiniais paanali
zuoti elegišką “Norėjau iš dei
manto grūdus” eil., kuriame 
visdėlto šalia “prarajos tarp kil
nių norų ir brutalios tikrovės” 
jausti ryškus šiltas jausmas, 
“kad svieto žmonelių širdies vi
dury gražiausi jausmai, suprati-

P L I A S ir ALIAS — Pasau
lio ir Amerikos Lietuvių Inži
nierių bei Architektų Sąjungos 
XII-jame suvažiavime tikimasi 
sulaukti ne tik inžinierių ir ar
chitektų, bet ir daug įvairių sri
čių gamtininkų bei jų’šeimų na
rių. Sąskrydis įvyks š. m. lap
kričio 28—gruodžio 1 d. d., t. 
y. Amerikos Padėkos savaitga
lyje Čikagoj Lietuvių Tautiniuo
se Namuose.

Sąjungos centro valdyba, su
sidedanti iš inžinierių ir įvairių 
gamtininkų, vadovaujama okea- 
nografo dr. P. Mažeikos, ypač 
rūpinosi Sąjungos augimu, nors 
dabartinis vardas ir atrodo ribo
tas. Buvo sudaryta kartoteka, 
kuri bus papildoma ir tikslina
ma ateityje. Nesuspėję atsiųsti 
savo kortelių galės įteikti suva
žiavimo metu kartotekos infor
macinio stalo talkininkėms.

Realiųjų sričių profesiona
lams ši organizacija turėtų būti 
patraukli.

Keturių dienų programa yra 
įdomi ir turininga. Nepriklau
santieji Sąjungai turėtų progos 
artimiau susipažinti su jos veik
la. Posėdžių metu, šalia einamų
jų reikalų, bus svarstomi ypa
tingieji klausimai, kaip sąjun
gos vardo keitimas, ūkinių stu
dijų centro veikla, kartotekos 
projekto tęsimas ir kitos aktua
lijos.

Ketvirtadienį, lapkričio 28, 
bus parodos ir suvažiavimo ati
darymas. Po to seks simpoziu
mas: “Išeivijos profesinės orga
nizacijos maksimalinio naudin-

NAUJOS MENO PAJĖGOS
Šalia gerai mūsų žinomų me

nininkų Toronte, ’ vis dažniau 
pasirodo naujos pajėgos. Š. m. 
lapkričio 2-3 d. d. Anapilio pa
talpose įvykusioje dailės ir pri
taikomojo meno parodoje To
ronto visuomenė labai šiltai ir su 
dideliu dėmesiu sutiko R. Žiū- 
raitienės dailės ir V. Balsienės 
pritaikomojo meno parodą.

R. Žiūraitienė yra padariusi 
didelę pažangą kompozicijos ir 
spalvų deriniuose. Jos ramūs 
tonai ir nuotaika laukinę gamtą 
apvaldo ir perteikia mums kaip 
akiai ir širdžiai malonų meno 
kūrinį. Ypatingai lankytojų dė
mesį atkreipė negausūs meni
ninkės akvarelės darbai, kurie 
buvo tuoj pat išpirkti.

V. Balsienė torontiškiams jau 
pažįstama iš ankstyvesnių paro
dų. Keramikos darbai čia yra 
labai mėgstami ir populiarūs. 
Pritaikomosios dailės meninin
kių turime gana nemažą būrelį. 
Anksčiau jos rengdavo parodas 
drauge, bet dabar išaugus rodi- 
nių kiekiui, jau yra pajėgios 
rengti individualias parodas. V. 
Balsienės darbai yra modernūs, 
skoningi, dailiai atlikti. Visai 
nauja šaka, kurią menininkė ne
seniai pradėjo, tai sidabro dir
biniai, gintaro žiedų, sagių ir 
papuošalų įrėminimas. Į šią me
no formą atkreipė dėmesį ir 
dail. A. Tamošaitienė, kuri savo 
kalboje palinkėjo, kad šitokie 
papuošalai, ypatingai sekant se
novės lietuviškas saulių ir mė
nulių formas, puoštų visas mūsų 
moteris.

Nors “grynieji” menininkai
Bronys Raila, PAGUODA, antroji 

dalis. Akimirksnių kronikos 5. Vir
šelio dailininkas Kostas Jezerskas. 
“Nidos” Knygų Klubo leidinys nr. 
93, 1974 m., 380 psl. Kaina: $5, na
riams — $4, kietais viršeliais — 
$0.50 brangiau. Leidėjo adresas: Ni
da Press, 1 Ladbroke Gardens, Lon
don Wil 2PU, Britain.

DIEVO APVAIZDOS LIETUVIŲ 
PARAPIJA 1908 — 1973. Redagavo 
Jonas Urbonas. Viršelis — dail. Sta
sės Smalinskienės. Tiražas 1.000 egz. 
112 psl. minkštais viršeliais. Kaina 
nepažymėta. Leidėjas — Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapija, 25335 
West Nine Mile Rd., Southfield, 
Mich. 48075, USA. 

> Simon s TELEVISION !
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j Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio. • Prieš pirkda- į 
j mi kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas. j

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Adelaidės lietuvių choras “Lituania” Australijoje sukaktuviniame koncerte. Jis Įsisteigė prieš 25 metus. Viduryje 
choro vadovės: Rasa Kubiliūtė, Genovaitė Vasiliauskienė

gurno modelis” (pirm. inž. J. Da
nys, dr. M. Vygantas, dr. J. Riin- 
čaitė, dr. A. Nasvytis). Susipa
žinimo vakarienė užbaigs pirmą
ją dieną.

Penktadienį, lapkričio 29, po 
pietų, pirmininkaujant S. Nagi- 
nioniui, bus 3 paskaitos apie 
Lietuvą: “Lietuvos žemės tur
tai” (geol. B. Saldukienė), “De
mografinės tendencijos Lietuvo
je” (dr. Z. Rekašius), “Griežtieji 
ir gamtiniai mokslai Lietuvo
je” (dr. R. Vaišnys). Po paskai
tų bus simpoziumas: “PLIAS - 
ALIAS dabartis ir ateities per
spektyvos” (pirm. inž. D. Šatas, 
dr. K. čampė, archit. A. Kere
lis, inž. V. Volertas).

Sąjungos moterų pagalbinis 
vienetas, vadovaujamas L. La
pienės, organizuoja ekskursiją 
seimos nariams į Balzeko muzė- 
jų, Sears Towers ir kitur.

Šeštadienį, lapkričio 30, pie
tų metu bus paskaita apie “Lie
tuvos ir išeivijos literatūros ly
gio bei kultūrinio įnašo sugreti
nimą” (A. T. Antanaitis). Po 
pietų — 2 paskaitos (pirm. inž. 
V. Vidugiris): “Žmogaus įtaka 
miesto klimatui” (dr. R. Viskan
ta), “Didieji ežerai Amerikos 
ūkyje” (dr. L. Bajorūnas). Ban
ketas su menine programa ir šo
kiais užbaigs treciąją suvažiavi
mo dieną.

Gruodžio 1 d. suvažiavimas 
baigsis sekmadienio pamaldo
mis Jėzuitų šventovėje Jaunimo 
Centre.

Ir iš Kanados atvykę nesigai
lės. Birutė Saldukienė 

kaikada nenori pripažinti menu 
keramikos ar kitų meno formų 
ir laiko tai daugiau amatu negu 
menu, tačiau atgyjančios įvai
riausios audimo, siuvimo ir lip
dymo meno formos susilaukia 
vis daugiau dėmesio bei įverti
nimo. Kanadiški iš skudurėlių 
susiuvinėti “quilts” kabo meno 
galerijose, jau nekalbant apie 
Kilimus, keramiką ir kitas šakas.

Paskutinis betkurios meno ša
kos vertintojas vistiek lieka žiū
rovas. Jo skoniu galima pasi
kliauti, nes jis tikriausiai šuniui 
$50.000 premijos už sukandžio
tą pirštinę nepaskirtų, kaip tai 
neseniai padarė meno žinovai.

Smagu pasidžiaugti, kad Ana
pilio Moterų Būrelis imasi ini
ciatyvos rengti parodas ir supa
žindinti visuomenę su vis nau
jom meno pajėgom. Taip pat 
džiugu, kad visuomenė tokias 
parodas įvertina, savo atsilanky
mu ne tik moraliai ir materia
liai paremia menininkų pastan
gas, bet ir praturtina savo na
mus skoningais savų menininkų 
darbais. Dalyvė

X Naujas Anatolijaus Kairio X 
v draminis veikalas f

| KARŪNA j
Istorinė drama — poema iš Min

daugo laikų — nuo 1237 iki 1268 me
tų — parašyta eiliuota kalba ir susi
deda iš trijų savaimingų dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos pavasa
ris, 3 v. legenda, vaizduoja Mindau
go kovas į karūną. Antroji dalis — 
Karūnos žiedai, 3 v. drama, apima 
krikšto, karūnacijos ir jau suvieny
tos valstybės problemas. Trečioji — 
Karūnos vaisiai, 3 v. tragedija, spren
džia Mindaugo mirties, o kartu ir 
Lietuvos tragediją.

Iš viso KARŪNOJE yra 9 veiks
mai, 27 paveikslai, prologas ir epilo
gas, 318 puslapių, kietais viršeliais, 
didelio formato, meniškai iliustruota 
ir gražiai išleista knyga. KARŪNA 
tinka vaidinti, skaityti, deklamuoti 
mokyklose, parengimuose, minėji
muose, graži, taisyklinga ir vaizdi 
kalba. Tai vertinga dovana švenčių, 
vardadienių, gimtadienių, mokyklos 
baigimo ar betkuria kita proga sa
vo vaikams, anūkams ar draugams, 
lietuviško teatro darbuotojams.

KARŪNĄ išleido knygų leidykla 
DIALOGAS. Kaina $6.50 su persiun
timu. Galima gauti “Drauge”, “Dar
bininke”, “Keleivyje”, “Marginiuo
se”, Vaznelių prekyboje, “Terroje”, 
įvairiuose spaudos kioskuose ir pas 
platintojus arba užsisakyti tiesiai iš 
leidyklos tokiu adresu: Leidykla 
“Dialogas”, 8457 S. Pulaski Rd., Chi
cago, Ill. 60652, USA.
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d KULTŪROJE VEIKLOJE
A R K I V. JURGIO MATULAIČIO 

minėjimą Bostone surengė Putnamo 
N. Pr. Marijos seselių rėmėjai, gyve
nantys Bostone, Brocktone ir apylin
kėse. Paskaitą skaitė kun. St. Yla, 
nušviesdamas arkiv. J. Matulaičio 
nuopelnus Dievui ir tėvynei, jo be
atifikacijos bylos reikalus. Beatifi
kacijos tyrinėjimai buvo pravesti 
1953-72 m., o dabar laukiama Sv. 
Sosto sprendimo. Minėjimas užbaig
tas sol. Ginos Čapkauskienės, vieš
nios iš Montrealio, koncertu, pradė
tu V. A. Mocarto motetu “Tu virgi- 
num corona”, Br. Budriūno “Sveika, 
Marija”, G. Gudauskienės “Viešpa
ties pasauliu”. Programon taipgi bu
vo įtrauktos trys A. Scarlatti, A. 
Campra, H. Purcell kompozicijos, B. 
Budriūno “Dainos gimimas”, J. Gai
delio “Poetas”, Br. Jonušo “Vėl sa
kysi”, VI. Jakubėno “Na, tai kas”, G. 
Gudauskienės “Meilės sapnas”. Kon
certo užbaigai sol. G. Čapkauskienė 
pasirinko G. Donizetti operos “Lucia 
di Lammermoor” ariją. Jai akompa
navo pianistas Saulius Cibas.

PIANISTĖ RAIMONDA APEIKY- 
TE Los Angeles miesto Downey te
atre su 70 asmenų Downey simfoni
niu orkestru atliko dirigento ir kom
pozitoriaus Louis Palange “Roman
tinį koncertą fortepijonui”. Dienraš
čio “Los Angeles Times” muzikos 
kritikas Stephen Cera žavisi jos 
muzikalumu, ritmiškumu, interpre
tacijos jautrumu, sutvirtinusiu or
kestro pastangas. Po koncerto jos tė
vų surengtame priėmime buvo pra
neštas R. Apeikytės susižiedavimas 
su inž. Algiu Gumausku, LB San 
Francisco apylinkės pirmininku.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
teatro III festivalis Čikagos Jauni
mo Centre bus pradėtas lapkričio 27 
d., 8 v. v., Anatolijaus Kairio 3 veiks
mų “Mano seneliu”, režisuotu Da
riaus Lapinsko, vaidinamu Čikagos 
LB jaunimo teatro. Spektaklis karto
jamas lapkričio 28 d., 5 v. p. p. Lap
kričio 29 d., 8 v. v., Ročesterio jau
nimo teatras suvaidins dr. Vinco Ku
dirkos 6 paveikslų satyrą “Viršinin
kai”, kurios inscenizaciją yra para
šęs Jurgis Jankus. Lapkričio 30 d., 8 
v. v., pasirodys svečiai iš Kanados — 
rež. E. Dauguvietytės-Kudabienės va
dovaujamas Hamiltono “Aukuras”, 
Čikagon atvežęs Vytauto Alanto 3 
veiksmų komediją “Šiapus uždan
gos”. Gruodžio 1 d., 2 v. p. p., Los 
Angeles dramos sambūris, vadovau
jamas rež. Dalilos Mackelienės, vai
dins Jurgio Gliaudos naująją 3 
veiksmų dramą “Naktis”. Festivalis 
užbaigiamas tos pačios dienos vaka
rą, 6 v., vaišėmis su muzikine prog
rama, režisorių bei aktorių pagerbi
mu, laimėtų žymenų įteikimu. Festi
valio rengėjas — JAV Lietuvių 
Bendruomenė.

DLK BIRUTES DRAUGIJOS Niu
jorko skyrius Brooklyno Kultūros 
Židinyje surengė dail. Juozo Sodai- 
čio tapybos darbų parodą. Apie treč
dalį savo naujausių kūrinių jis vadi
na tapybine grafika, kuri yra įdomi 
savitu stiliumi, tautiniais motyvais 
bei ryškiomis spalvomis. Kiti paro
dos rūdiniai buvo lietuviški peizažai 
ir natiurmort ą.

DAIL. NATALIJA JASIUKYNAI- 
TĖ aliejinių portretų, gamtovaizdžių 
ir natiurmortų parodą surengė Niu
jorko Manhattane. Ji yra suvalkie
tė, į JAV atvykusi 1924 m., dailę 
studijavusi Niujorko Metropolitan 
meno mokykloje, priklausanti ame
rikiečių dailininkų draugijoms. Jos 
kūriniuose vyrauja gamtovaizdžiai, 
antrą vietą užleisdami natiurmor- 
mortams, trečią — portretams. Pa
starųjų grupėje yra prel. J. Bal- 
kūno ir prof. dr. J. Stuko portretai, 
kurie buvo išstatyti šioje parodoje. 
’ SOL. KAZYS R. YAKUTIS, lyri
nis baritonas, atliko koncertinę pro
gramą Bostone įvykusiame tradici
niame “Laisvės Varpo” vakare. Šiai 
lietuviškajai radijo valandėlei vado
vauja Petras Viščinis. Koncertą, pra
dėtą Bacho, Haendelio, Purcell kom
pozicijomis, svečias iš Niujorko už
baigė amerikiečio Barberio dainų 
ciklu ir Jakubėno harmonizuo
tomis dainomis. Lietuviam kompo
zitoriam taipgi atstovavo M. Petraus
kas, A. Vanagaitis, S. Šimkus, A. Ka- 
čanauskas, operų pasauliui — Gou
nod “Fausto”, Mocarto “‘Figaro ves
tuvių” ir Verdi “Kaukių baliaus” 
arijos.

JAUNIMO SKAITINIŲ KONKUR
SĄ, turėjusį pasibaigti š.m. gruodžio 
31 d., JAV LB švietimo taryba pra
tęsė iki 1975 m. liepos 1 d. Laukia
ma paaugliams skirtų romanų, apy
sakų ir novelių, netrumpesnių kaip 
150 mašinraščio puslapių. Už juos 
bus paskirta $1.000 premija. Kon
kursui siunčiami kūriniai turi būti 
pasirašyti slapyvardžiu, su autoriaus 
vardu, pavarde, adresu ir telefono 
numeriu atskirame užklijuotame vo
kelyje. Vertintojų komisija rezer- 
vuojasi teisę premijos neskirti, jei
gu nebus susilaukta pakankamai stip
rių kūrinių, arba ją padalinti į dvi 
dalis ir paskirti dviem autoriam. 
Konkursinius romanus, apysakas ir 
noveles siųsti Stasei Petersonienei, 
jaunimo skaitinių komisijos pirmi
ninkei, 2534 W. 40th St., Chicago, 
Ill. 60632, USA. švietimo tarybos 
spalio 6 d. posėdyje buvo nutarta 
išleisti naujas laidas Vinco Ramo
no romanų “Kryžiai” ir “Dulkės rau
donam saulėlydy”. Jų išleidimu taip 
pat rūpinasi jaunimo skaitinių pirm. 
S. Petersonienė.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS VYRŲ CHORAS “VAR

PAS” su vyr. dirigentu Povilu Giliu 
gastroliavo Vengrijoje — Budapešte 
ir Debrecene. Išvykos repertuarą su
darė naujai paruoštos lietuvių liau
dies dainos, mūsiškių kompozitorių 
ir tarptautinių klasikų kūriniai.

KAUNO DRAMOS TEATRAS ori
ginaliu spektakliu paminėjo prieš 75 
metus Palangoje suvaidintą A. Ke
turakio komediją “Amerika pirty
je”, pirmąjį mūsų mėgėjiško dramos 
teatro bandymą. Rež. Valdas Lence- 
vičius, dail. Janina Malinauskaitė ir 
kompoz. Teisutis Makačinas “Ameri
kos pirtyje” premjerą vakaronės-ge- 
gužinės forma susiejo su anais lai
kais. Dail. J. Malinauskaitės sukurti 
vartai žiūrovus pasitiko jau prie 
įėjimo vestibiulin ir nuvedė iki pat 
scenos, kur spektaklis buvo atlieka
mas ant stilizuoto vežimo. Juos lydė
jo T. Makačino liaudiškų maršų, šo
kių ir žaidimų muzika, atliekama Č. 
Šidlausko vadovaujamės pačių akto
rių kapelos. Su jubilėjine švente vi
sus pasveikino aktorės Doloresa Kaz- 
ragytė, Nijolė Lepeškaitė, o aktorių 
būrys, įsimaišęs į žiūrovus, ir juos 
įjungė į liaudiškus šokius. Vaidini
mo pradžią, kaip anais senaisiais lai
kais, paskelbė per salę su skambu
čiu rankoje perbėgęs aktorius A. 
Vrubliauskas. Net ir spektaklio me
tu aktoriai stengėsi išlaikyti tiesio
ginį ryšį su žiūrovais, o užbaigoje 
susikompromitavusi Agota, aprau
danti savo smalsybės bei tuštumo 
gėdą, scenon atėjo per salę. Nors 
spektaklis tikrai buvo originalus, 
kaikurie kritikai jam prikiša grubo
ką parodiją, stoką nuoseklumo, rež. 
V. Lencevičiaus pasimetimą, perdi- 
deles aktorių linksmybes. Premjeroj 
pagrindinius vaidmenis atliko: Ago
tos — M. Šablauskaitė, Vinco — A. 
Barčas, Bekampio — R. Vitkauskas, 
Bekampienės — R. Varnaitė, Faibči- 
ko — L. Zelčius.

“RUDENS VAINIKŲ” RENGINIU 
šiauliečiai paminėjo savo pirmojo 
viešo spektaklio 1904 m. spalio 31 d. 
septyniasdešimtmetį. Šiauliečiai A. 
Keturakio “Amerikos pirtyje” susi
laukė penkeriais metais vėliau už 
palangiškius. Ji buvo suvaidinta 
anuometinių Liaudies Namų sceno
je, kur dabar yra įsikūręs “šviesos” 
kino teatras. Sukakties proga čia bu
vo prikalta memorialinė lenta, o 
“Ameriką pirtyje” toje pačioje sce
noje suvaidino “Rūtos” konditerijos 
fabriko dramos mėgėjai. “Rudens 
vainikų” renginiai buvo pradėti Vil
niaus Naujosios Vilnios rajono savi
veiklininkų atvežtu Justino Marcin
kevičiaus “Prometėjo pasmerkimu”. 
Juose taipgi dalyvavo Kauno moky
tojų namų, Kretingos ir Tauragės 
liaudies teatrai.

LATVIŲ MOTERŲ CHORAS 
“Dzintars”, vadovaujamas J. Cepy- 
čio ir A. Derkevicos, koncertavo Vil
niuje. Pirmojoje koncerto dalyje 
skambėjo latvių kompozitorių dai
nos, iš kurių skaidriu tėviškės pei
zažu išsiskyrė A. Kalninio daina 
“Latgalijoje”. Populiariajai klasikai 
atstovavo C. Sain-Saenso “Gulbė”, J. 
S. Bacho ir Ch. Gounod “Ave Ma
ria”, V. A. Mocarto “Avė verum”. 
Nemažo klausytojų dėmesio susilau
kė ir B. Britteno “Missa brevis”. 
Choras “Dzintars” turi 80 daininin
kių.

ONA VALIUKEVIČIŪTĖ yra vie
na populiariausių estrados daininin
kių, dažnai koncertuojanti su Vil
niaus ir radijo orkestru, su R. Bal
čiūno vadovaujamu pučiamųjų or
kestru “Trimitas”. Ji yra apkeliavusi 
visą Sovietų Sąjungą, dainavusi Len
kijoje ir Čekoslovakijoje. Kompoz. 
B. Gorbulskis dažnai O. Valiukevičiū
tei ateina į pagalbą specialiai jos 
balsui sukurtomis dainomis. Savęs 
ji nelaiko estrados “žvaigžde”, nes 
populiarumas suteikia tik pasitikė
jimą savimi, bet neatneša meistriš
kumo. O. Valiukevičiūtė norėtų dai
nuoti džiazo melodijas. Šiai svajo
nei įgyvendinti betgi reiktų baigti 
konservatoriją.

VILNIAUS SPORTO RŪMUOSE 
gastroliavo bulgarų vokalinis-instru- 
mentinis ansamblis “Mėlyni-balti” su 
solistais Emiliu Dimitrovu ir Marga
rita Chramova. Vilniečiai turėjo pro
gą susipažinti su bulgarų estradine 
muzika bei jos geriausiais atlikėjais. 
Kylanti estrados žvaigždė M. Chra
mova turi plataus diapazono balsą, 
vienodai skambanti visuose regist
ruose. E. Dimitrovas padainavo ir 
savo kompozicijų, kurias jis yra su
kūręs Paryžiuje ar paskyręs paryžie- 
čiams. šias dainas jis atliko prancū
zų kalba. Ansamblis “Mėlyni-balti” 
kiekvieną programos dalį pradėjo 
pora angliškų dainų.

VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO 
meno mokyklos trys jaunieji pianis
tai parsivežė laureatų vardus iš tarp
tautinio konkurso Čekoslovakijoje. 
Ustės mieste prie Elbės įvykusiame 
jaunųjų pianistų konkurse varžėsi 
apie 120 dalyvių. Vyriausiųjų grupė
je (14-15 m.) I vietą laimėjo do
centės T. Klimavičiūtės mokinė Eglė 
Perkumaitė, III vietą — dėstytojos 
M. Lapėnaitės mokinė Lolita Skir- 
butaitė. Docentės O. šteinbergaitės 
mokinys Arūnas Staškus išsikovojo 
III vietą jaunesniųjų grupėje (12-13 
m.). E. Perkumaitė, L. Skirbutai- 
tė ir A. Staškus buvo vieninteliai M. 
K. Čiurlionio mokyklos atstovai, pir
mą kartą dalyvavę šiame tarptauti
niame konkurse. V. Kst.
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REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 RoncesvaJIes Avė. Tel. 535- 1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — 

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8 • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
Kasos valandos: Moka už:
Pirmadieniais .... 10 - 3 term, indėlius 1 metų. .......9/2%
Antradieniais ..... 10* 3 taupomąsias-savings s-tas.914%
Trečiadieniais uždaryta depozitų-čekių s-tas... ...........6%
Ketvirtadieniais 10- 7 Duoda paskolas:
Penktadieniais 10- 8 asmenines .................. ...101/2%
Šeštadieniais .... 9-12 nekiln. turto............... ........10%
Sekmadieniais 9.30- 1 investacines iki........... ........12%

Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 9.30 v.r iki 1 v.p.p.

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

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

ir Bloor Autorite Garage, 2’6 Brock Ave.a 7 (tarp Dundas ir College)
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Verslo bei pramonės pastatų elektros 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

I AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• studentų draudos
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvclles 
telefonas 536-5S3C.

Parduodafni kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurė< 
Priimant užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimo'

.//soldV 
UNITED 
TRUST

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)
United T rust Co., 2320 Bloor St. W.
tel. 762-8255 Namų: 535-0513

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371) 
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

S PORTAS
BALTIEČIŲ PLAUKYMO IR 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Lapkričio 23 d. York universiteto 
(4700 Keele St.) baseine (25 m.) 
įvyks baltiečių plaukymo pirmeny
bės vyrų ir moterų klasėse (virš 14 
m.), jaunių ir mergaičių klasėse 14- 
13 m., 12-11 m. ir žemiau 11 m. am
žiaus. Pirmenybėse gali dalyvauti vi
si lietuviai, latviai ir estai. Regist
ruotis pas Mr. G. Gulbins, 55 Pine 
Crest Rd., Toronto M6P 3G6, tel. 
416-767-1298 iki lapkričio 20 d.

Baltiečių krepšinio klubų pirme
nybės irgi įvyks Toronte lapkričio 
30 ir gruodžio 1 d.d. vyrų ir jaunių 
(1955 m. ir jaunesni) klasėse. Lie
tuviams ir latviams leidžiama suda
ryti po 3 geriausias komandas, es
tams 2. Meisterių komandoms nega
lint dalyvauti, jų vietą gali užimti 
sekančios iš eilės. Pirmenybes ren
gia estai.

Didesnėse lietuvių kolonijose 
sportininkai yra susispietę į lietuvių 
sporto klubus, tačiau yra ir pavienių 
lietuvių sportininkų plačioje Onta
rio provincijoje, kurie sėkmingai 
reiškiasi sporte. Pvz. Stayneryje gy
vena vispusiškas sportininkas Pau
lius Stanevičius, kuris ne tik pasižy
mi lengv. atletikoje, krepšinyje, bet 
ir tiklinyje. Po kiekvienų tinklinio 
rungtynių jis minimas kaip vienas 
geriausių komandos kirtėjų. Stayne- 
rio mokyklos komanda, nepralaimė
jusi nė vienų rungtynių, tapo Geor
gian Bay apylinkės meisteriu ir da
lyvaus visos Ontario provincijos 
baigminiuose žaidimuose. Staynerio 
tinklinio treneriu yra šios mokyklos 
mokytojas R. Mickevičius. Tos pa
čios mokyklos mergaičių komandoje 
žaidžia krepšinį Rita Kryžanauskaitė.

Vida Yčaitė sudarė McMaster uni
versiteto aštuonvietės valties įgulą. 
Ši aštuonvietė universitetų pirmeny
bėse jaun. mergaičių klasėje laimėjo 
I v.

Vitas Gerulaitis iš Niujorko Vieno
je įvykusiame Grand Prix lauko te
niso turnyre laimėjo I v. Baigmėje 
jis sugalėjo Rodezijos A. Pattison 
6:4; 3:6; 6:3; 6:2.

VYČIO ŽINIOS
Kristina Stočkutė ir Snieguolė Un- 

derytė žaidžia krepšinį Humberside 
mokyklos komandoje ir pasižymi 
kaip geros krepšininkės. Neseniai 
įvykusiose rungtynėse jų komanda 
nugalėjo Bloor mokyklą 22:14. Jos 
abi įmetė daugiausia krepšių — po 8.

Krepšininkai, pradėdami naują 
krepšinio sezoną, jau sužaidė eilę 
draugiškų rungtynių. Jauniausi krep
šininkai (iki 12 m.) nugalėjo Aušrą 
14:8, tačiau atsigriebimo rungtynėse 
Anapilio salėje pralaimėjo tai pačiai 
komandai 10:13. Žaidė: P. Tutlys 8, 
V. Grabauskas 14, J. ir S. Namikai, 
J. R. ir P. Karpiai, G. Grabauskas, R. 
Budrys, J. Ažubalis, A. Balsys 2, Su-

kauskas ir V. Banelis. Jauniai C (iki 
14 m.) taip pat Anapilio salėje ly
gioje kovoje pralaimėjo Hamiltono 
Kovui 17:20. Vyčio komandoje žai
dė: P. Ignatavičius 8, A. Radzevičius 
2, K. Banelis 2, A. Kišonis, T. Kas
peravičius 2, J. Karpis 2, V. Grabaus
kas, J. Zenkevičius; Kovo komandoj: 
A. Juodelė 2, O. Virbickas, R. Kal
vaitis 10, A. Liškauskas 6, A. Dudo
nis, P. Jokūbynas, R. Trumpickas 2. 
Krepšinio rungtynėms Anapilio sa
lėje teisėjavo S. Underytė, kuri 
labai sklandžiai tvarkė abejas rung
tynes. Ji yra vienintelė lietuvaitė, 
oficiali krepšinio teisėja. Jaunių B 
(iki 16 m.) neseniai įvykusios rung
tynės Vytis — Aušra pasibaigė Vy
čio laimėjimu 61:45. Žaidė: R. Dubli
nas 22, Rūtelė 12, Z. Kaknevičius 5, 
Tarvydas, Stauskas, Karol 16 ir R. 
Bumelis 2. Kiek sąlygos leis ir bus 
įmanoma gauti sales krepšinio rung
tynėms, numatoma suruošti daugiau 
draugiškų rungtynių su kaimyni
niais klubais. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Moterų krepšinio komanda žaidė 
su IPA komanda lapkričio 17 d. 
Aušrietės laimėjo 48:40. Daugiausia 
taškų iškovojo J. Klimaitė — 14, 
D. Norkutė — 9, S. Simutytė — 7.

Baltiečiai rengia visų amžiaus kla
sių plaukimo pirmenybes lapkričio 
mėn. Norintieji dalyvauti turi tuo
jau registruotis pas Algį Nausėdą 
tel. 743-9042.

Prisikėlimo parapijos salėje iki 
lapkričio pabaigos bus įtaisytas 
elektroninis rungtynių rezultatų laik
rodis ir lenta. Įrengimo išlaidas — 
apie $1500 apmokės Nielson’s šoko
lado įmonė.

Katalikų jaunimo lyga CYO, ku
ria sudaro katalikų parapijų Toron
te sporto klubai, jau pradėjo 1974- 
75 m. turnyrą. Jame dalyvauja ir 
Aušros klubo krepšinio komandos.

Aušros krepšinio komandoms va
dovauja: vyrų (virš 18 m.) — trene
ris Algis Žaliauskas, tel. 769-9622, 
ir treneris Arvydas Stonkus; jaunių 
A (17-18 m.) — treneris Andrius 
Kaknevičius, 532-6760, globėjai — 
Edvardas Stravinskas ir Viktoras 
Radžiūnas; berniukų B (14-16 m.) 
— treneris Ramūnas Tamulionis ir 
globėjas Bronius Stončius, 255-4758; 
berniukų C (12-14 m.) — treneris 
Stasys Stončius, 255-4758, ir globėjas 
Bronius Stončius; berniukų D (ligi 
12 m.) — treneris ir globėjas Kęs
tutis Grigaitis, 491-6114; mergaičių 
A komanda — trenerė ir vadovė Su
san Simutytė 653-5790; moterų ko
mandos treneris ir globėjas — Albi
nas Puzeris, 453-5519. Klubo pirmi
ninkas yra Algis Nausėdas, 743-9042. 
Jei kas norėtumėte kurioje koman
doje žaisti, prašome paskambinti ati
tinkamam treneriui ar komandos 
globėjui. V. M.

KANADOS ĮVYKIAI

rintį 110 vietų, beveik be opo
zicijos tvarko 102 atstovų susi
laukę liberalai. Apklausinėjimo 
duomenys betgi liudija, kad da
bar už premjerą R. Bourassą ir 
jo liberalus balsuotu tik 29% 
rinkėjų, už kvebekiečių partiją 
— 28%, už kreditistus — 5% 
ir už tautinę uniją — 5%. Ne
pritarimą premjero R. Bouras
sos politikai pareiškė 54%, pri
tarimą — tik 35%. Atrodo, be
ne daugiausia įtakos turėjo Kve
beką kamuojantys nuolatiniai 
streikai ir naujasis įstatymas, 
oficialia kalba šioje provincijo
je pripažįstantis tik prancūzų 
kalbą. Net ir prancūzams nepa
tinka švietimo vadyboms suteik
ta teisė jų vaikus siųsti tik į 
prancūziškas mokyklas, kai tuo 
tarpu angliškose mokyklose jie 
galėtų geriau išmokti visame 
pasaulyje plačiausiai vartojamą 
anglų kalbą ir tapti dvikalbiais 
kanadiečiais. Be to, šis kontro
versinis įstatymas prieštarauja 
Kanados politinį nugarkaulį su
darančiam oficialiam dvikalbiš- 
kumui. Separatistinei kvebekie
čių partijai atrodo, kad įstaty
mas yra peršvelnus.

Prie Sovietų Sąjungos amba
sados Otavoje su degančiomis 
žvakėmis rankose demonstravo 
apie 300 ukrainiečių, reikalau
dami laisvės kalėjime kankina
mam kovotojui už Ukrainos tei
ses Valentinui Morozui. Dr. M. 
Shulmanas, socialistų atstovas 
Ontario provinciniame parla
mente, “The Toronto Sun” 
dienraštyje ukrainiečiams siūlo

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
čiau visus planus dabar staiga 
palaidojo V. Vokietijos vyriau
sybės atšaukta finansinė para
ma tam “Krauss-Maffei AG” 
bendrovės projektui. Bendrovė 
projektą sustabdė ir Ontario vy
riausybei atsiuntė $8,5 milijono 
čekį padengti CNE bandomo
sios linijos pradinėms išlai
doms. Premjero W. Davis vy
riausybė turi teisę savo lėšomis 
vystyti magnetinių traukinėlių 
sistemą, pasinaudodama iš 
“Krauss-Maffei AG” bendrovės 
gautais techniniais duomenimis, 
bet niekas negali garantuoti, 
kad ši sistema bus sėkminga. 
Metropolinio Toronto pirm. P. 
Godefrey reikalauja, kad vėl bū
tų grįžtama prie Spadina greit
kelio, kuriam jau buvo išleista 
apie $30 milijonų, ir prie veiks
mingos požeminių traukinių sis
temos.

Montrealio dienraštis “La 
Presse” paskelbė premjerui R. 
Bourassai nepalankius Kvebeko 
viešosios nuomonės tyrimo in
stituto duomenis. Ši neutrali in
stitucija yra susieta su Lavalio 
universitetu Kvebeko mieste. 
Duomenims buvo panaudotas 
888 prancūzų ir anglų kilmės 
kvebekiečių apklausinėjimas. 
Premjero R. Bourassos libera
lai paskutiniuose provincinio 
parlamento rinkimuose yra ga
vę 55% balsų, separatistinė 
kvebekiečių partija 30%, kredi- 
tistai — 10%, tautinė unija — 
5%. Provincinį parlamentą, tu-

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH. 136. Tcl.532-5191
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Elektros rangovas

Atom Electric Co. 
Atlieku visus elektros įrengimo 
darbus • 328 DUPONT St. • 
TeL 923-7194 • Namų 766-8372

Toronto, Ontario 
Savininkas A. ČEPONIS

1185 Dundas St. E., 
BERNARD 

Fine Real Estate Ltd.
Suite 202, 

Mississauga, Ontario
L4Y 2C6

Telephone 277-0307

Skautų veikla
• Lapkričio 8-9 d. naktį pagal tra

dicijas atlikę uždavinius, skauto-vy- 
čio įžodį davė si. Arūnas Kalinaus
kas, si. Gailius Senkevičius ir si. Al
vydas Senkevičius. Kandidatus pa
ruošė Romo Kalantos sk.-vyčių būre
lis, įžodžiui vadovavo ps. Gediminas 
Kalinauskas. Į sk.-vyčių eiles atėju
sius pasveikino “Rambyno” tunto 
tunt. ps. V. Turūta, būrelio vadovas 
s. v. SI. D. Marijošius ir v. s. Č. Sen
kevičius. Visi dalyviai dėkoja p. p. 
Baltrūnams už leidimą pasinaudoti 
jų žeme ir vaišes.

• Lapkričio 1 d. proga, LSS tary
bos pirmijos pranešimu, į ps. 1 .pa
kelta G. Tarvydienė; į v. s. — M. Va
siliauskienė ir V. Morkūnas.

• Užjaučiame tunt. s. P. Saplienę, 
Rodney, Ont., mirus jos pusseserei 
V. Šarapnickienei.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės su
eiga — lapkričio 23 d., 1 v. p. p., L. 
Namuose. Ten pat tuo laiku šaukia
ma ir visų vilkiukų sueiga.

o Vėlinių proga “Šatrijos” tunto 
skautės aplankė mirusių brolių ir 
sesių kapus bei uždegė žvakutes.

• Lapkričio 12 d. ps. A. šeškuvie- 
nės bute, susirinkus skautininkių ra
movei, skautininkės įžodį davė R. Ša- 
počkinaitė ir G. Tarvydienė. Sueigo
je diskutuoti LS seserijos suvažiavi
mo pranešimai. Padėka sesei Aldo
nai už vaišes.

• “Šatrijos” tunto vadijos posė
dis — gruodžio 1 d., 11 v. r., skautų 
būkle.

• ASD ir Korp. Vytis! Toronto 
skyriai kviečia vyr. skautes ir vy
čius į kavutę lapkr. 24 d., 4 v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos muzikos studi
joje. Bus proga susipažinti su aka
demikų skautų organizacija ir užsi
registruoti į kandidatų-čių eiles.

• Lapkričio 7 d. vyr. skaučių “Vai
dilučių” dr-vė L. Namuose paįvai
rino pensininkų vakarą dainomis bei 
deklamacijomis. C. S.

Studentų žinios
• Penktadienį, lapkričio 8, buvo 

“čiuožimo balius”. Mūsų studentų 
būrelis susirinko “The Terrace” pa
talpose ir drąsiai nuėjo čiuožti. Dau
gumas pirmą kartą išbandė “roller
skating”. Prie smagios muzikos iš
mokom čiuožti. Po poros valandų 
čiuožimo, vis dar gyvi, pasilinksmi
no. Buvo labai smagus vakaras. Jis 
būtų dar smagesnis, jei daugiau stu
dentų būtų susirinkę. Tikimės, kad 
daugiau studentų matysime ŠALSS 
suvažiavime lapkričio 28-30 d.d. Su
važiavimas bus Royal York viešbuty
je. Bus įvairi ir įdomi programa. 
Galėsite susipažinti su lietuviais stu
dentais iš visos Š. Amerikos.

• Gruodžio 20 d. bus studentų 
šokiai, kalėdinė programa ir studi
jų pertrauka. Ypatingai norime ma
tyti pirmųjų metų studentus. Lauk
sime visų!

• Yra mažas priedas studentų 
klubo programoje. Buvo nutarta, 
kad studentų veikloje reikia daugiau 
šokių. Todėl gruodžio 20 d. bus Ka
lėdų balius.

1
naują kovos kelią. Jis pataria 
rašyti laiškus premjerui P. E. 
Trudeau ir reikalauti, kad So
vietų Sąjungai būtų sustabdytas 
kviečių pardavimas, kol ji ne
leis užsieniečių gydytojų komi
sijai patikrinti V. Morozo svei
katos. Dr. M. Shulmanas prime
na skaitytojams JAV kongreso 

/sutarties rėmuose išsikovotą 
metinę 60.000 sovietų žydų emi
graciją Izraelin. Kanados kvie
čiai taip pat galėtų atnešti lais
vę V. Morozui.

V. Morozo žmona Raisa, ap
lankiusi jį kalėjime, paskelbė 
pagalbos prašantį laišką, adre
suotą Kanados premjerui P. E. 
Trudeau, JAV prez. G. Fordui 
ir V. Vokietijos kancleriui H. 
Schmidtui. Šį faktą patvirtino 
dienraščio “Toronto Star” re
dakcijos atstovo telefoninis pa
sikalbėjimas su dr. A. Sacharo
vu Maskvoje. V. Morozas liepos 
1 d. pradėjo bado streiką Vladi
miro kalėjime, reikalaudamas 
perkėlimo į darbo stovyklą. Jo 
svoris dabar yra nukritęs iki 
104 svarų, dėl priverstinio mai
tinimo prasidėjęs inkstų krau
javimas ir širdies sutrikimai. 
Kai šį klausimą Kanados parla
mente iškėlė J. Diefenbakeris, 
premjeras P. E. Trudeau sakėsi 
nieko negirdėjęs apie jam skir
tą R. Morozienės laišką, bet už
tikrino, kad V. Morozo klausimą 
jis buvo iškėlęs susitikime su 
premjeru A. Kosyginu. Nauja
sis Kanados užsienio reikalų 
ministeris A. MacEachenas pa
žadėjo paprašyti papildomų in
formacijų iš Sovietų Sąjungos.

PRIE MILTON, ONT., 20 akrų že
mės ir 8 kambarių mūrinis namas, 
paties savininko statytas. Tiktai 18 
mėnesių senumo (side split), vande- 
niu-alyva šildomas. 2 prausyklos, 4 
miegamieji, aplink namą yra veran
da. Iš valgomojo išėjimas į kiemą. 
Katedrinės lubos salone. Brangiausi 
kilimai visur. Prie gero asfaltuoto 
kelio, labai graži aplinka su dviem 
tvenkiniais.
Smulkesnių informacijų teiraukitės:

VINCAS ZADURSKIS
Tel. 277-0307
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GARBENS

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
INDIAN RD. — BLOOR, atskiras didžiulis 20 kambarių, 5 butų na
mas. Metinės pajamos — daugiau kaip $12.000 ir butas šeimininkui. 
Garažas su privačiu įvažiavimu. Skubiai parduodamas su visais bal
dais, atvira skola.
SUNNYSIDE — HIGH PARK, 12 kmbarių, 4 butų modernus mūrinis 
namas, vandeniu-alyva šildomas. Metinės pajamos — $7.500. Parduo
damas su baldais. Prašoma tik $61.500.
BLOOR — JANE, vienos šeimos namas, 3 prausyklos, 2 poilsio kam
bariai rūsyje, lietuviška pirtis (sauna), maudymosi baseinas, viskas 
naujai įrengta. Savininkas nori skubiai parduoti.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namų, namas be skolų. Įmokėti apie 
$10.000 ar mažiau.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu Įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS PR. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

ST. D ARG IS namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame F* JA g”% JA A JU A 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
93/ą% už 90 dienų term, depozitus

9% už 1 metų term, depozitus
8’/į % už taup. sąskaitas

6% už depozitus (čekių sąskaita).

K API TALAS: $8,800,000

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

EB. 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., 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454 Lietuviams daroma 

NUOLAIDA

A. J. MORKIS Realtor • Parūpiname mortgičius 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

YOUNG a. BIGGIN LTU. REALTOR
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje
1576 Bloo.- St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • 537-3433

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College Si. • LE 1-3074 * Sav. P. Užbalis

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN <& SON LIMITED 

25 Le Poge 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.

UTHO-ART SPAUSTUVĖ
programos,

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

Telefonas: 5 3 3 -4 3 6 3 m 1 "J a j
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Diirbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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



© SKAITYTOJAI PASISAKO
IR MIRUSIO BIJO

“TŽ” 37 nr. išspausdintas prane
šimas iš Lietuvos apie a. a. kan. P. 
Raudos kančias, mirtį ir laidotuves 
giliai mane sujaudino. Kan. P. Raudą 
pažinau Zarasų prof. K. Būgos vardo 
gimnazijoje. Jis kurį laiką buvo tos 
gimnazijos kapelionu ir mano klasės 
auklėtoju — VII-je ir VHI-je klasė
se. Nė vienas iš mūsų buvusių auk
lėtojų nepaliko tokio gero įspūdžio, 
neparodė tokio tėviško rūpesčio, ne
praleido su mumis tiek savo laisvo 
laiko, nepaliko tokių gilių pėdsakų 
mūsų jaunose širdyse, kaip a. a. kan. 
P. Rauda. Nevieną vakarą esame pra
leidę velionies kukliame bute, klau
sydami jo mėgstamų klasikinės muzi
kos plokštelių, dažnai įsiveldami į 
diskusijas įvairiausiomis temomis. 
Dar tada nenuvokdavom, kaip mūsų 
auklėtojas, tas temas parinkęs, suma
niai ir nepastebimai mus į tas vėžes 
įstatydavo. Atrodė, kad jos buvo mū
sų pačių iškeltos. Dora ir taurumas 
buvo pagrindiniai tų diskusijų objek
tai.

Nerūšiavo jis mūsų į ateitininkus, 
skautus ar “neviernus Tamošius” 
(kaip jis juokais kelis iš mūsų vadin
davo). Visus vienodai mylėjo ir vi
siems vienodai savo laiką aukojo. 
Savo asmenine dora, taurumu, pasi
šventimu ir meile jis mums buvo 
puikiausias pavyzdys idealaus kuni
go, auklėtojo, lietuvio ir žmogaus. 
Dėlto buvo visų labai mylimas ir ger
biamas.

Perskaitęs tą skaudžią žinią iš Lie
tuvos, pergyvenau didelį skausmą 
dėl jo kančių ir mirties, tačiau tą liū
desio jausmą nugalėjo kitas — tai 
širdį šildantis jausmas, kad tas mūsų 
mylimas idealus žmogus išliko tokiu 
iki mirties. Per visą savo gyvenimą 
paliko gilius ir neišdildomus pėdsa
kus. Net ir po mirties savo paskuti
nėje kelionėje pasiekė to, ko turbūt 

ONTARIO TRADING CO. LTD.
Importers-Exporters- Man ufact u rers 

« 452 King St. W., Toronto.
niiiiiiiiinmM»rr®i. 364-0631■■■■

• Perukai nuo 90 centų
® "Jeans" nuo $1.00
• Laikrodžiai nuo $6.00
• įvairių rūšių dovanos labai 

žemomis kainomis. Minimalinis 
pirkimas $50.00

INFLIACIJA???
Sumažinldt maisto kainas 50% ... 

Dabar.
Sis metodas yra patvirtintas vyriausybių ir vartotojų. 
Tūkstančiai jau dabar visoje Šiaurės Amerikoje naudoja 
šią logišką, nesudėtingą sistemą ir sumažina infliaciją.
Informacijų apie šį metodą ir duomenis galite gauti, 
atsiųsdami savo pavardę, adresą ir $1.00 šiuo adresu: •

Fiat Lux Institute, 
1255 University St., 
Suite 309, 
MONTREAL, QUE.

DRAUDA |
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Tony O’Donohue 
Balsuokite už jį gruodžio 2 d. 
ANTROJE apylinkėje ’ 
Tai nuoširdus lietuvių bičiulis, 
veiklos žmogus

net pats gyvas būdamas nesitikėjo: 
dar sykį savo gerbėjams ir visiems 
susipratusiems tautiečiams įrodė, 
kad bolševikai tauraus, ištikimo lie
tuvio ir mirusio bijo. Idiotiški bolše
vikų išgalvoti suvaržymai ir kliūtys 
tinkamai velionį palaidoti ir pagerbti 
patvirtino, kad a. a. kan. P. Rauda 
buvo ir liks lietuvių tautos dvasios 
milžinu.

Kiekvieną kartą giedodamas Lietu
vos himno žodžius “Iš praeities Tavo 
sūnūs te stiprybę semia”, prisiminsiu 
labai artimą praeitį ir a. a. kan. P. 
Raudą. V. Čerškus

JAUNIEJI LAISVINTOJAI
“TŽ” 40 nr. vedamasis buvo skir

tas jauniems “laisvintojams”. Vis
kas būtų labai miela ir gražu, bet 
lakštingalos daina nepasotinsi, juo 
labiau filosofavimais lietuviško jau
nimo nepadarysi Lietuvos “laisvinto- 
jais”. Kaip neregiui reikalinga lazda, 
taip ir kiekvienam žmogui, o ypač 
jaunuoliui, reikalingas konkretus pa
vyzdys: kitų atliekamas, įtikinantis 
darbas, atitinkamas paveikslas vie
šoje vietoje, tautinio turinio filmai, 
atitinkami šūkiai mūsų tautinių 
švenčių metu ir pan. Kitaip pasakius, 
betkokia vaizdinė priemonė, kuri pa 
silieka ilgam laikui žmogaus atmin
tyje.

Kartą Toronte jauna mokinė prašė 
savo tėvą parodyti jai Lietuvos 
himno autoriaus V. Kudirkos portre
tą. Deja,-tėvas tokio paveikslo ne tik 
neturėjo, bet ir negalėjo patarti, kur 
ji tokį paveikslą galėtų pamatyti, nes 
lietuviškų salių sienos yra švarios ir 
paveikslams nėra tinkamos.

1919 m. Trakų apkr., Žąslių vis., 
Gegužinės par. ir prie Žąslių ežero, 
Novaziorkoje, pradėjo veikti pirmo
sios dvi pradžios mokyklos. Mokyto
jos buvo jaunos, vos tik grįžusios iš 
Voronežo gimnazijos. Nei vadovėlių, 
nei sąsiuvinių nebuvo. Buvo rašomą

ir piešiama grifeliais ant tam tikrų 
lentelių, lengvai nušluostomų. Jau
nos mokytojos, aiškindamos Lietu
vos istoriją, kunigaikščius piešė tais 
grifeliais, kad pavaizduotų moki
niams didingą Lietuvos praeitį.

Sunku bent apytikriai pasakyti, 
kaip šiuo metu yra okupuotoje Lie
tuvoje, bet lankant šio kontinento 
lietuvių dailininkų parodas, išskyrus 
dail. A. Rūkštelę, dar neteko paste
bėti paveikslo, kuris primintų tėvy
nę. Ir ką gi lietuviško tose parodose 
gali pamatyti busimieji Lietuvos 
“laisvintojai”?

“TŽ” 40 nr. kronikoje iš Montrea- 
lio parašyta, kad AV parapijos cho
ras paminėjo Tautos šventę, sugiedo
damas maldą už tėvynę ir pabaigai 
Lietuvos himną. Žinoma, tai daug ge
riau, negu visai nieko, bet tenka pa
klausti: ar taip gausioje Montrealio 
liet, kolonijoje nebeliko nė vieno 
tautinio vieneto, kad par. chorui te
ko ši garbinga pareiga?

Jau visai kas kita Hamiltone: Tau
tos šventė ir buv. Lietuvos preziden
to A. Smetonos 100 m. gimtadienio 
paminėjimą surengė Hamiltono DLK 
Algirdo šaulių kuopa. Turbūt pirmą 
kartą ir čia, J. Centro salėje, kabėjo 
A. Smetonos portretas, nes vienas 
jaunuolis paklausė šalia sėdintį drau
gą: “Who is in that picture”? Jei 
norime turėti jaunų laisvintojų, pri
valome, bent panašiais atvejais, pa
rodyti jiems šį bei tą iš Lietuvos' 
praeities, kad žinotų, kuriam tikslui 
turi dirbti ir aukotis.

Ten pat “TŽ” sako, kad partijoms 
nepavyko įtraukti į savo eiles jauno
sios kartos. Tenka tik džiaugtis, kad
taip įvyko, nes mums ypatingai rei
kalinga vienybė šiuo laiku, o ne par
tinės rietenos, kurios turi nukeliauti 
užmarštin.

Kitados tremtinys “Varpas” šaukė: 
“Kelkite, kelkite...” Taip pat ir 
šiandien mūsų lietuvių spaudai iš
eivijoje tenka tas pats šauksmas, kad 
ji visuomet būtų aktyvi, duotų toną, 
kitaip pasakius, keltų iš miego įvai
rius mūsų veiksnius bent tam tikro
mis progomis. A. L.

Lietuvių Namuose įsikūręs 
pensininkų klubas, po ilgesnės 
vasaros pertraukos, vėl tęsia sa
vo ketvirtadienių vakarinius po
būvius. Toks pobūvis įvyko lap
kričio 7 d. Atsilankė apie 60 na
rių. Pobūvį paįvairino tautinė
mis bei skautiškomis dainomis 
“Šatrijos” tunto “Vaidilutės” 
draugovės skautės akademikės, 
stud. B. Paliulytės vadovauja
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Grąžinkite į Toronto miesto rotušę kaip tarybos narį

Ifi TORONTO:
FONDAS ATSIMINIMAMS 

IŠLEISTI
Jono Matulionio dienoraštis 

apie paskutinį vokietmetį Lietu
voje, kurio spausdinimas buvo 
susitrukdęs dėlei spaustuvės kė
limosi į naujas patalpas ir kitų 
techniškų kliūčių, vėl yra darbo 
eigoje. Apie 180 puslapių jau 
surinkta ir antroji korektūra 
peržiūrėta. Tikimasi, kad šiais 
metais knyga bus atspausdinta. 
Jos išleidimą finansuoja Jono 
Matulionio Knygos Leidimo 
Fondas, kurį sudarė keliolika 
iniciatorių (autoriaus giminių ir 
draugų), sudėjusių po $100, t.y. 
apie pusę spausdinimo išlaidų. 
Kitos pusės — $2500-$3000 dar 
trūksta. (Sunku nustatyti tikslią 
sumą dėl dažnai besikeičiančių 
kainų). Iniciatoriai norėtų savo 
būrelį praplėsti ir šią sumą su
telkti iš naujų šimtininkų. Ne
pajėgūs fondan tiek įmokėti ga
li prisidėti ir mažesnėmis sumo
mis. Autorius visiems šio už
mojo rėmėjams išsiuntinės savo 
knygą su specialiu įrašu. Taigi, 
laukiame paramos ne tik iš ka
nadiečių, bet ir kitų kraštų lie
tuvių. Pinigus siųsti Jono Matu
lionio Knygos Leidimo Fondui, 
Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvas, sąsk. nr. 2973, 
Toronto, Ont. M6H 1A8.

Fondo iniciatoriai
KLK Moterų Dr-jos centro 

valdybos pirm. dr. O. Gustai
nienė dalyvavo Hamiltono sky
riaus 25 metų sukakties šventė
je ir tarė sveikinimo žodį. Taip 
pat dalyvavo abiejų Toronto 
skyrių atstovės — pirm. R. Si
rutienė, V.. Ottienė, A. Šimke- 
vičienė, S. Petraitienė, pirm. L. 
Murauskienė ir kt.

Latvijos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis buvo paminė- 

mos. Stud. V. Vaitiekūnaitė ir 
stud. V. Bumbulytė gražia dainų 
pyne apie meilės ilgesį linksmai 
nuteikė pensininkus. Po progra
mėlės tos pačios jaunatviškos 
dvasios skautės pensininkus pa
vaišino kavute ir pyragaičiais. 
Judriosios skautės ir toliau pa
žadėjo nepamiršti pensininkų, 
besispiečiančių apie Lietuvių 
Namus. Ačiū joms! S. B.

ta svečių priėmimu Latvių Na
muose lapkričio 15 d. ir paminė
jimo aktu Eatono auditorijoje. 
Priėmime lietuviams atstovavo 
gen. konsulas dr. J. žmuidzinas, 
KLB krašto valdybos pirm. J. 
R. Simanavičius, kr. valdybos 
nariai — kun. A. Žilinskas, I. 
Šernaitė - Meiklejohn, Toronto 
apylinkės valdybos narys A. Ju- 
zukonis, G. Balčiūnienė ir p.p. 
Jokūbaičiai, šeštadienio iškil
mėje iš lietuvių dalyvavo ir jų 
vardu sveikino gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas, kr. valdybos 
pirm. J. R. Simanavičius, I. Šer
naitė - Meiklejohn. Pagrindinę 
kalbą pasakė JAV latvių bend
ruomenės pirm. Spilners. Iš ka
nadiečių dalyvavo buvęs darbo 
min. M. O’Connell, dabar — 
parlamento narys. Kitataučiai 
svečiai nebuvo gausūs, šeštadie
nio iškilmėje dalyvavo apie 
1000 latvių. Apie jų šventę rašė 
ir “The Toronto Star”.

Kanados komunistų laikraš
tis “Canadian Tribune” savival- 
dybinių rinkimų atveju reko
menduoja savo skaitytojams 
balsuoti už savo idėjoms palan
kius kandidatus. Taip jis 1972 
m. 1826 nr. 6 psl. rekomendavo 
šiuos asmenis Toronte: Eliza
beth Eayrs, Archie Chisholm, 
Mike Hookway, Mike D’Arcy 
Goldrick, Margot Andras, Colin 
Vaughan, Ying Hope, Dan
Heap, Horace Brown, Karl Jaf- 
fary, John Sewell, Dallard 
Runge, Dorothy Thomas, Reid 
Scott, Wm. Kilbourn, Juanne 
Hemsol, Anne Johnston. Dalis 
šių asmenų vėl kandidatuoja į 
Toronto miesto tarybą gruodžio 
2 d. rinkimuose. Jie siekia su
stiprinti vadinamąją reformi- 
ninkų grupę miesto taryboje ir 
tuo būdu laimėti daugiau įtakos 
miesto reikalų tvarkyme.

Tautybių teatrų festivalis 
šiais metais buvo surengtas spa
lio 27 — lapkričio 18 d. St. 
Laurent Centre teatre. Dalyva
vo šios tautybės: anglai, vokie
čiai, čekoslovakai, ukrainiečiai, 
bulgarai, latviai, estai, italai, 
lietuviai, žydai, suomiai, veng
rai, lenkai, vokiečiai. Lietu
viams atstovavo hamiltoniškis 
“Aukuras”, vadovaujamas E. 
Kudabienės. Jisai lapkričio 11, 
pirmadienį, dienos metu suvai
dino Andersono pasakos tema 
“Sniego karalienę”, o vakare — 
V. Alanto komediją “Anapus 
uždangos”. Abu veikalai buvo 
vaidinami lietuvių kalba. “Snie
go karaliene” gėrėjosi daugiau
sia šeimos ir vaikai, o komedi
ja — vien suaugusieji. Abu vei
kalai buvo suvaidinti labai 
sklandžiai, aktoriai buvo gerai 
pasiruošę ir savo vaidmenis at
liko pasigėrėtinai. Aiškiai ma
tyti, kad aukuriečiai stengiasi, 
daro pažangą ir nori apdovanoti 
savo tautiečius gerais teatro vei
kalais, bet nelabai stengiasi jų 
pastangomis pasinaudoti mūsų 
tautiečiai. Jų dalyvavimas tau
tybių festivalio spektakliuose 
buvo toli gražu nepakankamas. 
Gaila!
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į Čikagos lietuviu horizonte s
* Vladas RomoĮUS

“MARGUČIO” PROBLEMOS
“Margutis” yra seniausia ir pla

čiausiai Čikagos bei apylinkių lie
tuvių klausoma radijo valandėlė. In
formacijos sritį tyrinėjančių nuomo
ne, “Margučio” radijo programos pa
siekiančios daugiau lietuvių, negu 
lietuviškieji dienraščiai ar savaitraš
čiai. “Margučio” programų vedėjo 
P. Petručio pareiškimu, jei per šią 
radijo valandėlę paskelbiamas koks 
nors pajieškojimas, tai visada kas 
nors į tai atsiliepia. Buvęs tik vienas 
atvejis, kai pajieškojimas nesurado 
jokio atgarsio. Tomis karštosiomis 
dienomis po Australijos vyriausybės 
pripažinimo Lietuvos okupacijos, 
“Margučio” programai oro bangomis 
baigiantis, sustojau studijoje. Pro
gramos metu kaip tik dar kartą bu
vo kreiptasi į lietuvius, kad jie siųs
tų protesto telegramas ir kad “Mar
gutis” mielai patarnausiąs. Pats bu
vau liudininkas, kai, programai vos 
spėjus pasibaigti, be pertraukos raš
tinėje ėmė skambėti telefonai. Tai 
vis lietuviai, išklausę programos ir 
kvietimo telegramas siųsti, šaukėsi 
“Margučio” pagalbos, kad jo vado
vas ar talkininkai telegramas sure
daguotų ir pasiųstų. Prieš kelias sa
vaites “Marguti” ištiko pirmoji ne
sėkmė: stotis programų laiką perkė
lė i nepatogų metą. Anksčiau progra
mos buvo transliuojamos nuo 7 iki 
8 vai. v., dabar gi — nuo 5 iki 6 v.v. 
Tai metas, kada daugiausia žmonių 
yra pakeliui iš darboviečių. Pakeis
dama programų laiką, stotis net 
$100 į savaitę pakėlė kainą už nau
dojimąsi oro bangomis. Dėlto išlai
dų per metus susidarys $5-6,000 dau
giau. Iki šiol “Margutis” šiaip taip 
galą su galu suvesdavo, nors nei ve
dėjas, nei jo talkininkai reguliarios 
algos niekad negavo, o tik trupinius, 
kurie likdavo apmokėjus kitas są
skaitas. Dabar gi finansinė padėtis 
darosi labai rimta. Vienintelis išgel
bėjimas: susibūrę gausūs rėmėjai 
mėnesinėmis ar metinėmis duoklė
mis galėtų sudaryti fondą, iš kurio 
biudžetas būtų išlyginamas. Priešin
gu atveju seniausios ir plačiausiai 
Čikagos bei apylinkiit lietuvių klau
somos radijo valandėlės transliacijos 
vieną dieną gali net sustoti. Įdomu 
pabrėžti, kad vien tik “Pelkių žibu
rėlio”, vienos įdomiausių literatūri
nių programų, per “Margučio” pas
kutinių 20 m. egzistenciją buvo pa
ruošta apie 200 ir i juostą įrašyta 
apie 90% lietuvių rašvtojų, skaitan
čių savąją kūrybą, balsai.

MIRĖ REZISTENCIJOS VYRAS
Paskutinių 7 metų laikotarpyje 

“Margučio” Įstaigoje visada rasda- 
vai talkinantį Į pensiją pasitraukusį 
pik. Įeit. Matą Naujoką, “Margučio” 
vadovo P. Petručio vieną iš pagalbi
ninkų. Š.m. spalio 30 d. jis pasitrau
kė iš gyvųjų tarpo. Lietuvos nepri
klausomybės metais jis buvo 9 pėst. 
pulko vado pavaduotojas ir štabo vir
šininkas; vokiečių okupacijos metais 
vienu laiku ėjo net Lietuvos Laisvės 
Kovotojų S-gos pirmininko pareigas 

/J A FRANK BARAUSKAS Limited
( Jj ąj REALTOR

3828 Bloor Street West, Islington, Ontario 
231-6226

• Didelis namų pasirinkimas I slingtone, Mississaugoje 
ir užmiesčiuose

• Finansuojame [mokėjimus, sudarome naujus 
mortgičius

• Perkame ir parduodame mortgičius
• 10 asmenų pasiruošę jums patarnauti
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Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. -----------  (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

pogrindyje. Įdomiausia vieta a.a. pik. 
Įeit. M. Naujoko biografijoje yra ši: 
kai 1940 m. birželyje Lietuvą okupa
vo raud. armija ir Lietuvos kariuo
menei buvo duotas įsakymas nesi
priešinti, M. Naujokas savo vadovau
jamus 9 pėst. pulko dalinius protes
to ženklan vedė į Vokietiją. Tikslo 
nepasiekė, nes buvo sulaikytas ir 
grąžintas. Pik. Įeit. M. Naujoko palai
kai palaidoti lapkričio 4 d. Šv. Ka
zimiero kapinėse Čikagoje. Velionis, 
kol buvo stiprus ir sveikas, artimą 
ryšį palaikydavo su spaudos žmonė
mis ir skaitė visus mūsų laikraščius 
bei knygas.

TEATRO FESTIVALIS
Vienas kūrybingųjų dabarties lie

tuvių dramaturgų (jo dramos yra įra
šytos Illinois un-te į lietuvių litera
tūros bei dramaturgijos kursą), da
bartinis JAV LB kultūros tarybos 
pirm. Anatolijus Kairys skelbia III- 
jį JAV ir Kanados teatrų festivalį, 
įvyksiantį Čikagoje lapkričio 27 — 
gruodžio 1 d.d! Tai vėl bus įdomi 
kultūrinė šventė, kai į ją sulėks sam
būriai: Čikagos LB jaunimo teatras, 
Ročesterio jaunimo teatras, Hamilto
no “Aukuras” ir Los Angeles dra
mos sambūris. Festivalio metu bus 
vaidinami šių autorių veikalai: Ana
tolijaus Kairio, Vyt. Alanto, Jurgio 
Gliaudės ir Jurgio Jankaus (pritaikė 
scenai V. Kudirkos “Viršininkus”). 
Ar teatro festivaliai daro pažangą? 
Į tai atsako JAV LB kultūros tary
bos pirm. A. Kairys: pirmajame fes
tivalyje dalyvavo daugiau draminių 
vienetų ir daugiau vaidintojų, antra
jame — mažiau grupių, bet kokybė 
buvo patenkinama, trečiajame iš ke
turių veikalų trys bus premjeros. 
Taip pat jaučiamas vaidintojų at- 
jaunėjimas: pirmajame festivalyje 
vaidintojų tarpe buvo 50% jauni
mo, antrajame — 70%, trečiajame 
95%. Tai vienas svarbiausių bruožų, 
rodančių teatro festivalių reikalingu
mą. Deja, su finansais nėra taip ge
rai. Pvz. I-jam festivaliui aukų bu
vo gauta $3,236, II-jam — $1,747. 
Kiek jų suplauks III-jam festivaliui, 
dar nežinia. Aukas prašoma siųsti: 
III teatro festivalis, 8457 S. Pulaski 
Rd., Chicago, Ill. 60652, USA. Savo 
žodyje į visuomenę A. Kairys gražiai 
nusako festivalio tikslą: “Nors trum
pam laikui mūsų teatras suliepsno
ja žaliomis vilties šviesomis. Mūsų 
jaunimas tautiškai bręsta, sąmonin
gai veikia ir pagrįstai kelia pasiti
kėjimą savimi. Auga stiprūs, verti 
moralinės ir materialinės paramos 
scenos talentai...” Čikagos lietuviai 
laimingi, kad teatro festivaliai jau 
trečią kartą įvyks Čikagoje, savuo
siuose Jaunimo Centro rūmuose. Ti
kimasi, kad suvažiuos nemažai sve
čių ir iš kitur.

PASTABA. Ne Laima Nainytė, 
kaip rašiau “TŽ”, bet jos sesuo Rū
ta buvo išrinkta šių metų tautybių 
parodos karalaite Čikagoje. Paroda 
praėjo su dideliu pasisekimu lap
kričio 2-3 d.d. Navy Pier didžiųjų 
mugių salėse.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., «. ■ 
TORONTO, ONTARIO ! CL
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •
o ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------- •

TORONTO SAVIVALDYBĖS RINKIMUOSE

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193.4 svorų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

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

LIETUVIŲ r> 480 roncesvalles av«..
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

š. m. gruodžio 2 dieno 
BALSUOKIME UŽ NUOŠIRDŲ

LIETUVIŲ BIČIULĮ

WILLIAM BOYTCHUK,
kandidatuojantį pirmoje apylinkėje

BIČIULIAI LIETUVIAI

PERKI ŠEVJ AR OLDSMOBILĮ?
Visų rūšių vartotas mašinas gausite per

VIC ADAMS

courtesy
(Viktoras Adomavičius)

C H E V - O L D S

2749 Lakeshore Blvd.
• Raštinė: 255-9151 • Namai: 767-7820

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 Dundas Street W., 
Toronto, Ontario
M6R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v. r. iki 7 v. v.

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D.
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto tel. 531 - 4251 

Darbo valandos nno 10 vaL ry
to iki 6.30 vai. vak. Šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADIENIAIS uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

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

— Šį sekmadienį — Kristaus Ka
raliaus šventė. Kviečiame šeimas pri
imti Komuniją. Šį sekmadienį 11 v. 
pamaldose taip pat prisimenami žu- 
vuvusieji už Lietuvos laisvę.

— Pradėtos pamokos vaikams, be
sirengiantiems pirm. Komunijai ir 
lankantiems valstybines mokyklas, 
kuriose nėra tikybos pamokų. Pa
mokas dėsto seselė Ona Mikailaitė, 
Toronto universitete besiekianti teo
logijos magistro laipsnio. Pamokos 
vyksta sekmadieniais po 11 v. pamal
dų klebonijos koplyčioje.

— Choro repeticijos būna po 11 
v. pamaldų.

— Pr. savaitę įvyko par. tarybos 
posėdis. Jame nustatyta N. Metų su
tikimo eiga, nutarta suaktyvinti pa
maldas, įjungiant naujus skaityto
jus Mišių metu, susipažinta su nau
jos šventovės planų eiga. Iš Niu
jorko buvo atskridęs dail. V. Jony
nas taip pat šventovės reikalu.

— N. Metų sutikimui bilietai gau
nami sekmadieniais po pamaldų, pas 
Anapilio moterų ir vyrų būrelio na
rius. Kaina — $12.50 suaugusiems, 
$8 — studentams.

— Muz. S. Gailevičiui rengiamas 
specialus pagerbimas jo 70 m. sukak
ties proga gruodžio 1 d. Anapilio 
salėje. Pagerbimas jungiamas su va
kariene ir menine dalimi.

— Pamaldos: šį šeštadienį: 7 v.r. 
už a.a. Povilą Kolesinską, 7.30 v.r. 
už Ivanauskų mirusius, 9 v. už a.a. 
Juozą Valešką; sekmadienį: 10 v. 
r. už a.a. kun. Kaz. Juršėną, 11 v. 
už a.a. Pijų Matukaitį, Oną ir Eli- 
gijų Narušius.

Toronto Maironio mokyklos 
tėvų susirinkime, kuris įvyko 
lapkričio 16 d., išrinktas naujas 
tėvų komitetas: Pr. Dovidaitis 
pirm., V. Dunderienė vicepirm., 
O. Balsienė sekr., A. Vaičiūnie
nė ižd.., A. Petrulienė, N. Sli- 
vinskienė ir H. Sukauskas — 
parengimų reikalams. Revizijos 
komisija: B. Saplys, P. Daržins- 
kas ir V. Sendzikas. Plačiau 
apie susirinkimą kitame nume
ryje.

Lapkričio 16-17 savaitgalis 
buvo labai gausus parengimais. 
Daugiausia dalyvių susilaukė 
skautų tėvų komiteto rengtas 
vakaras-bazaras ir šokiai Prisi
kėlimo salėje. Negausūs buvo 
dalyviai jūrų šaulių linksmava- 
karyje Anapilio salėje. Mažiau
sia lankytojų susilaukė profe- 
sijonalų ir verslininkų sąjungos 
koncertas-balius, nors turėjo 
stipriausią meninę programą, 
kurią atliko sol. G. čapkauskie- 
nė ir sol. A. Brazis. Renginiu 
koordinavimas Toronte darosi 
būtinas.

Saulių kuopos susirinkimas 
įvyko lapkričio 10 d., 2.30 v. 
p.p., L. Namuose. Jį pradėjo 
kuopos pirm St. Jokūbaitis, sek
retoriumi pakvietęs St. Dargį. 
Gana gausūs susirinkimo daly
viai išklausė pranešimų. Be kitų 
dalykų, buvo pranešta, kad šau
lių sąjungos centro valdyba or
ganizuoja fondą Simui Kudirkai 
paremti. Susirinkusieji čia pat 
sudėjo nemažą sumą lėšų. Susi
rinkimui pritarus, ši suma bus 
padidinta priedu iš kuopos iždo 
ir pasiųsta centrui. Šaudymo 
laimėtojams įteiktos trofėjos. 
Kuopos šauliui J. Mockui įteik
tas šaulių žvaigždės ordino me
dalis. Įteikimą atliko kūrėjas-sa- 
vanoris St. Banelis ir kuopos 
pirmininkas. P.G.

VIENINTELEKANADOS VAIZ
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, {vairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvales Avė., Toronto 154, Ont. 
Tol. LE 3-8008.

PIRMIEJI MORTGICIAI 
Turime keletą pirmųjų mortgičių 
nuo $15.000 iki $40.000 iš 12,5% 
dvejiem, trejiem ir ketveriem me
tam. Nuosavybių savininkai — italai. 
Skambinti Pr. Barauskui, Realtor, 
tel. 743 0100, Toronte.____________
BLOOR—DUNDAS rajone išnuomo
jamas butas iš vieno ar dviejų kam
barių ir virtuvės su baldais ar be 
jų antrame augšte su atskira prau
sykla. Tel. LE 5-6709.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.
FOTOGRAFAS {vairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tek 
534-5615.
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į BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė į 
2265 Bloor S t. W. Į 
kampas Bloor-Durie gatvių I 
Telefonas 7 62-42 5 2 . 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, } 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos. ‘

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdi užuojauta Vai. Valai

tienei, Lietuvoje mirus jos tetai. 
Taip pat nuoširdžiai užjaučiame Pri
mą Saplienę, mirus jos pusseserei.

— Choro repeticija — ketvirta
dienį, 7.30 v.v.

— Kariuomenės šventės proga šį 
sekmadienį savanoriai-kūrėjai orga
nizuotai dalyvaus 11.15 vai. Mišiose.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos — po 10 v. Mišių 
pas seseles.

— Spaudos kioskas, par. bibliote
ka ir kafeterija su šiltais lietuviškais 
valgiais veikia įprasta tvarka.

— Uždaros rekolekcijos moterims 
bus lapkričio 22-24 d.d. Port Cre
dit rekolekcijų namuose. Vedėjas
— kun. H. Šulcas. Registruotis pas 
L. Murauskienę 763-6984 arba L. 
Imbrasienę 769-1253.

— Uždaros rekolekcijos vyrams 
bus gruodžio 6-8 d.d.; ves kun. H. 
Šulcas. Registruotis pas A. Bumbu
lį 769-6038.

— Prieškalėdinis susikaupimas ir 
Mišios jaunimui — moksleiviams bei 
studentams bus gruodžio 8 d.,-6 v.v. 
pas seseles.

— N. Metų sutikimo baliui mūsų 
salėje vietas galima rezervuoti pas
V. Tasecką 535-6659. Bilieto kaina, 
į kurią įeina ir gėrimai, $18.00. Jau
nimui ir pensininkams — $15.00.

— Didžiulė parapijos loterija ski
ria $10,000 premijoms. Bilietai jau 
pradėti išsiuntinėti. Traukimas vyks 
per metinę parapijos vakarienę ko
vo 16 d.

— Mišios: šeštad., 8 v. — už And
rių Virbūną, užpr. O. Virbūnienės ir 
dukters; 8.30 v. — už Praną Vaitie
kūną, užpr. J. Vaitiekūnienės; 9 v.
— už Vėlinių novenos dal.; 9 v. 
kone. — už Vincą Girdauską, užpr. 
E. Girdauskienės; 9.30 v. — už Kot
ryną Brunkienę, užpr. B. Sapijonie- 
nės; sekmad., 8 v. — už Stanislavą 
Mackuvienę, užpr. Gruodžių; 10 v.
— už Stasį Vaitiekūną, užpr. B. Vai
tiekūnienės; 11.15 v. — už Antaną 
Balnį, užpr. E. G. Kuchalskių; 7 v. 
v. — už Mariją Berentienę, užpr, O. 
R. Berentų.

— Nuoširdi padėka S. Martinaitie
nei už didesnę auką parapijai.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį, 6.30 v.v., bažnyčio

je antrųjų metų konfirmandų pa
moka.

— sekmadienį, 9.30 v.r., mirusiųjų 
minėjimo pamaldos, sekmadienio 
mokykla bei antrųjų metų konfir
mandų pamoka. Po pamaldų vyksi
me į Sv. Jono lietuvių kapines, kur 
apie 11 v.r. taip pat įvyks trumpos 
prisiminimo pamaldos.

— Lapkričio 3 d. mirė ilgametis 
tarybos narys bei parapijos steigė
jas Petras Preikšaitis, kuris palai
dotas Šv. Jono lietuvių kapinėse 
lapkričio 6 d. Apeigas atliko kun. 
A. Žilinskas. Užuojauta mirusio šei
mai — žmonai Madei, dukroms — 
Martai Dalydienei ir Onai Jurkienei.

Lietuvių Namų žinios
— Lapkričio 23 d. LN salėje įvyks

VI. Pūtvio šaulių kuopos parengi- 
mas-balius. Scenos mėgėjų grupė su
vaidins komediją “Kopūstai”. Pel
nas skiriamas LN scenai įrengti.

— Kūčių vakarienės pakvietimus 
jau galima gauti LN raštinėje. Va
karienės patiekalus parinko LN mo
terų būrelis. Pakvietimų kaina su
augusiems $6, jaunuoliams nuo 10 
metų — $2. Vaikams iki 10 m. — 
nemokamai.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo apie 250 asmenų. Nuo atei
nančio sekmadienio popietėse bus 
galima įsigyti Kūčių ir N. Metų su
tikimo bilietus. Taip pat bus galima 
įsirašyti į LN narius.

— Scenos tvarkymą tikimasi už
baigti šią savaitę. Reikalingas geras 
koncertinis rojalis. Tuo tarpu šiam 
reikalui LN neturi lėšų. Būtų la
bai gera, kad lietuvių visuomenė šį 
reikalą paremtų aukomis ar pasko
lomis. Reikia apie $5.000.

— Į LN narius įsirašė Petronis 
Edvardas, įmokėjęs nario įnašą $500, 
Pilipavičius Janina — $100, Rakaus
kas Antanas — $100. Nario įnašus 
papildė Bumbulis Antanas ir Mo
nika po $75. Pr. savaitės LN žiniose 
klaidingai pranešta, kad nario įnašą 
$100 įmokėjo Lapinskas Petras. Tu
rėjo būti Lapinskas Pijus. Už klai
dą . atsiprašome. Valdyba

Savaitraštis “N. Lietuva” 43 
nr. išspausdino vedamąjį ant
rašte “Tėviškės Žiburių 25 me
tų sukaktis.” Jame, be kitko, 
rašoma: “Laikas visokias žaiz
das gydo. NL su TŽ, kaip spaus
dinto žodžio puoselėtojai Ka
nadoje, per šį ketvirtį amžiaus 
yra turėję tamsesnių, pilkesnių 
ir gana šviesių laiko tarpsnių' 
Tuos abu laikraščius riša vie
nas principas — tėvynės mei
lė. Todėl ir kaikuriuo laiku vie
noks ar kitoks nutolimas juos 
sugrąžindavo prie darnaus ke
lio. šiandien, po 25 metų, visa 
jau yra praeityje ir tebūna vien 
gražūs prisiminimai.” Toliau 
dėstomi kaikurie ideologiniai 
samprotavimai bei ateities gali
mybės. Nors ne su visais jais 
galima sutikti, tačiau “TŽ” nuo
širdžiai dėkoja už dėmesį, 
straipsnio išspausdinimą bei 
jo linkėjimus “nepalūžtamos, 
sėkmingos kelionės tolyn ...”

minniiiiiiiim LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMUI 
paminėti lapkričio 23, šeštadieni, 7 v. v., 
Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje

pobūvis-SOKIAIrengiamas
• Trumpa oficialioji dalis
• Vieno veiksmo komedija "Kopūstai“ 

(vaidina Toronto meno mėgėjai, 
režisuoja A. Dargyte-Byszkiewicz).

• Tautinių šokių grupė "Atžalynas", 
vad. S. Martinkutės.

• Europietiškas orkestras, valgių ir 
gėrimų bufetas, loterija.

Bilietai: $3 asmeniui, pensininkams ir studentams $2. 
Pelnas — Toronto Lietuviu Namų scenos Įrengimui, 

Visus maloniai kviečia —
VL. PŪTVIO ŠAULIŲ KUOPA

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS

įvyks lapkričio 28-30 d.d. Toronto Royal York viešbutyje j
Lapkričio 28, ketvirtadienį, registracija — nuo 1 v. p.p. Paskaita ir susipa

žinimo vakaras, 7 v. v.
Lapkričio 29, penktadienį, paskaitos, diskusijos; vakare — "rock” šokiai, 

grojant "Circus" orkestrui nuo 7. 30 v. v.
Lapkričio 30, šeštadienį, naujos valdybos rinkimai, paskaitos; vakare — iš
kilmingas balius, kuriame dalyvaus Toronto burmistras David Crombie. Meninėje progra
moje — humoristas rašytojas Aloyzas Baronas. Bus šiltas ir šaltas prancūziškas bufetas 
(įskaitytas į bilieto kainą). Gros "Dave Woods" orkestras, sudarytas ir CBC televizijos 
muzikantų. Lietuviškoji visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti. Vakarinė programa prasi
dės 7 v. v. Bilietai bus gaunami prie įėjimo.
Trijų dienų programa — $20 asmeniui (sumokama viešbutyje).

Iškilmingo baliaus bilietai — $15 asmeniui, $27 porai.
šeštadien'io baliui bilietus rezervuoti iki lapkričio 26 d. pas Liliją Zenkevičiūtę tel. 231-1492

Visuomenę kviečiame dalyvauti ypač iškilmingame baliuje. RENGĖJAI
.. i..... .......... .

Maloniai kviečiame visus į Toronto PPSK “AUŠROS”

šokiu vakare
• Meninę programų atliks Detroito studentų 

oktetas "Vakaro garsai".
• Šokiams gros Algio Kaminsko muzika.
• Bus įvairių valgių ir gėrimų bufetas.

įėjimas — 3, moksleiviams ir pensininkams — 2.

Toronto PPSK "Aušra

Prisikėlimo salėje 
lapkričio 30, 
šeštadienį, 7v.v.

Muzikui STASIUI GAILEVIČIUI pagerbti 
70 metų sukakties proga gruodžio 1, sekmadienį, 
5 v.p.p., ANAPILIO salėje rengiamas 

koncertas-banketas
PrOgromCK sveikinimai, jungtinis choras, diriguojamas

V. Verikaičio, sol. J. Sriubiškienė, buvęs vyrų kvartetas, iškil
minga vakarienė su vynu. Akompaniatorius — E. Krikščiūnas, 
programos vedėjas — aktorius V. Žukauskas iš Niujorko.

Visus dalyvauti kviečia — rengėjų komitetas
'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii^

Lietuvos kariuomenės atstei- 
gimo sukakties minėjimo pa
maldose lapkričio 24, sekmadie
nį, 11 v.r. kūrėjai-savanoriai or
ganizuotai su vėliava dalyvaus 
Prisikėlimo šventovėje, kur mi
rusių skyriaus narių intencijai 
yra užprašytos Mišios. Renka
masi salėje 20 minučių prieš 
pamaldas. Valdyba.

Už a.a. kun. K. Juršėną Mi
šios užprašytos sekmadienį, lap
kričio 24 d., 10 v.r. Anapilyje. 
Kviečiami visi, ypač tie, kurie 
šį didžios dvasios kunigą — Si
biro kankinį pažino, savo atsi
lankymu jo atminimą pagerbti.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas — lapkričio 24, sek
madienį, 6 v.v., Prisikėlimo par. 
patalpose (ateitininkų kambary
je). Visi ateitininkai — seni ir 
jauni kviečiami dalyvauti. Kun. 
H. Šulcas, svečias iš Brazilijos, 
padarys pranešimą, šiame susi
rinkime bus renkama nauja val
dyba.

Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopa lapkričio 24 d. Kariuo
menės atkūrimo šventės pamal
dose organizuotai su kuopos vė
liava dalyvaus Lietuvos Kanki
nių parapijos šventovėje (Ana
pilyje) Mississaugoje. Šauliai ir 
šaulės, uniformuoti ir neunifor- 
muoti, renkasi 10.30 v.r. prie 
drabužinės. Dalyvavimas vi
siems privalomas. Valdyba

Akademikai skautai kviečia 
visus, norinčius įstoti į ASD ir 
Korp. Vytis! Toronto skyrių, at
silankyti į kavutę lapkričio 24 

d., 4 v. p.p., Prisikėlimo parapi
jos muzikos studijoje. Bus pro
ga susipažinti su akademikų 
skautų organizacija ir užsiregis
truoti į kandidatų-čių eiles.

Informacinis susirinkimas. 
Lapkričio 28, ketvirtadienį, 7.30 
v.v., Keel Public School patalpo
se (į šiaurę nuo Bloor gt.) bus 
visuomenės susirinkimas, kuria
me bus leista kalbėti po 5 min. 
kiekvienam kandidatui į Toron
to miesto tarybą. Dalyvauti 
kviečiami ir lietuviai. W. Boy- 
tehuk kalbės apie “Park Lithu
ania” ir kitus lietuviams rūpi
mus klausimus. Lietuviai savo 
atsilankymu turėtų paremti 
jiems palankius kandidatus.

Dekoratyvinės dailės kūrinių 
parodoje, kuri įvyks 1974 m. 
lapkričio 30 d. — gruodžio 1 d. 
d. Prisikėlimo parapijos Paro
dų salėje, dalyvaus 14 meni
ninkių su savo darbais — ke
ramika, “macrammee”, audi
niais, mezginiais, paveikslais, 
sidabro-gintaro išdirbiniais, lie
tuviškom juostom, lėlėm ir kt. 
Paroda bus gera proga apsirū
pinti originaliomis dovanomis 
artimiesiems Kalėdų proga.

Lietuvių pensininkų klubas 
gruodžio 1, sekmadienį, 12 v., 
Lietuvių Namų III augšto pa
talpose rengia bazarą ir pensi
ninkų darbų parodą. Bus pyra
gų ir kavos.

Anapilio sodybą ir “TŽ” re
dakciją aplankė sol. G. čap- 
kauskienė, sol. A. Brazis, lydi
mi p. Strazdų. Taip pat lankėsi 

Z

Pakvietimai vienam asmeniui 
— $10, studentams — $5. 
Gaunami pas A. Ramanaus
kienę tel. 769-0670, B. Ma
tulaitienę tel. 766-3039, 
"Parkside Meat Market" tel. 
535-1258.

hamiltoniečiai p. p. Godeliai, 
londonietė p. Sventickienė. Pas
taroji užsiprenumeravo ir “TŽ”.

KLB Toronto apylinkės val
dybos nariui J. Vaičeliūnui įsi
jungus į KLB krašto valdybą, jo 
vietoje į apyl. valdybą pakvies
ta pirmoji kandidatė stud. S. 
Šarkutė. Apylinkės valdyba įsi
jungia į lapkričio 23, šeštadie
nį, L. Namuose rengiamą Lie
tuvos kariuomenės minėjimą. 
Apylinkės valdyba prašo visus 
tautiečius, kurie solidarumo įna
šus moka per lietuvių kredito 
unijas, atnaujinti savo pasiža
dėjimus, kad bankelių vadovy
bės solidarumo įnašus galėtų ir 
toliau įrašyti apylinkės valdy
bos sąskaiton.

“The Toronto Star” lapkri
čio 14 d. išspausdino ilgą prof. 
James Eayrs straipsnį apie Si
mą Kudirką: “ A prisoner of 
conscience — but only one — 
who was saved”. Jame autorius 
atpasakoja S. Kudirkos jaunys
tę, jo atsisakymą tapti kompar
tijos nariu ir tuo pačiu atsisa
kymą geresnės karjeros, jo dar
bą pramoniniame laive — išvie
čių valymą (kiti šaltiniai sako, 
kad jis buvo radijo operatorius), 
jo peršokimą į amerikiečių lai
vą, išdavimą sovietams, kanki
nimus Sov. Sąjungoj ir pagaliau 
išvadavimą. Savo straipsnį au
torius užbaigia apgailestavimu, 
kad tik vienas S. Kudirka buvo 
išlaisvintas ir kad kitų sovie
tinių kalinių motinos nėra gi
musios Brooklyne.
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Metinė Aušros Vartų parapijos va

karienė praėjo su netikėtu pasiseki
mu. Tai buvo tikra parapijos šeimos 
šventė. Salė svečiais buvo perpildy
ta ir bilietų pardavimas buvo sulai
kytas. Vakarienę pradėjo k-to pirm. 
'G. Klisevičius. Klebonas kun. J. 
Kubilius pasveikino atsilankiusius ir 
padėkojo visiems, kurie savo duos- 
niomis aukomis ir dideliu darbu pri
sidėjo prie ypatingai gero vakarie
nės pasisekimo. Trumpą meninę pro
gramą atliko AV parapijos vyrų ok
tetas ir solistė Gina Capkauskienė. 
Jiems akompanavo AV choro diri
gentė M. Roch.

Sol. G. Capkauskienė Montrealy- 
je yra viešnia — čia mažai kada bū
na. Jos dainos tėvynė yra plati: Los 
Angeles, Baltimore, Filadelfija, Bos
tonas, Ročesteris, Klcvelandas, Či
kaga. Sekantį sezoną ji dainuos Či
kagos Lietuvių Operoje “Meilės 
eliksyre”. Lapkričio 16 d. koncer
tavo Toronte, o lapkričio 17 d. — 
Hamiltone. Mes ją girdėsime Mont- 
realyje Vasario 16 minėjime. Kle
bonas kun. J. Kubilius savo ir visų 
susirinkusiųjų vardu padėkojo solis
tei, oktetui ir nkomponiatorei. Po to 
buvo įteiktas garbės pažymėjimas 
Marijai Leknickienei, kuri buvo pir
moji veikli parapijos komiteto narė.

Loterijos komisiją sudarė: G. Kli
sevičius, A. Vaupšas ir A. Ališaus-

TORONTO, ONT.
Š. Amerikos Lietuvių Studen

tų suvažiavimo komitetas dėko
ja KLB krašto valdybai už su
važiavimui rengti paramą $250. 
Suvažiavimo rengėjai kreipiasi 
į lietuvių visuomenę, kviesdami 
ją į studentų suvažiavimo balių 
Royal York viešbutyje ir kartu 
skatindami kaip galint greičiau 
užsisakyti bilietus. Balius bus 
lapkričio 30, šeštadienį. Baliaus 
pradžia — 6 v. v., programos 
pradžia — 7 v. v. punktualiai. 
Smulkesnės informacijos — 
skelbime.

Už ką balsuoti? S.m. gruodžio 
2 d. bus rinkimai į Toronto 
miesto tarybą. Lietuviai, žinoma, 
turėtų balsuoti už mums palan
kius kandidatus, ginančius lie
tuvių reikalus. Tokie paprastai 
skelbiasi “T. žiburiuose”, ši 
kartą ypač minėtini šie jau iŠ 
seniau žinomi kandidatai: 
George Ben, W. Boytchuk, Art 
Eggleton, Ben Grys, Negridge, 
Tony O’Donohue.

DĖMESIO!
SVARBU!

Daugumos turima apdrauda yra 
tik 50% pastato vertės - 
dabartinėmis kainomis 
PATARIAME PADIDINTI 
APDRAUDA, nelaukiant 
apdraudos atnaujinimo meto

(Apdraudoje pakeitimus galima daryti betkuriuo metu) 
Naudingų patarimų išgirsite iš -

ADAMONIS Insurance Agency Inc.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA! Tel. 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas N O R K E Ll Ū N AS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS”
MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.75% 
Term. ind. 1 m.10.0% 
Trumpalaikius indėlius 
įvairuojančiomis palūkanomis.
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

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

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

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

kas. Spalvotą televiziją laimėjo R. 
Lapinas nr. 2935, foto aparatą 35 m. 
m. — seselė Magdalena nr. 5865, 
$25 čekį — A. Danaitis nr. 3902, 
olimpinės loterijos bilietą — J. Lu- 
kaitis nr. 5435, “Super Loto” bi
lietą — V. Naikelis-Nickle nr. 1793. 
Odinį foto albumą iš Lietuvos, ku
rį padovanojo J. ir M. Leknickai, 
laimėjo Mr. Ross Weiss nr. 5680. 
Laimėjimų bilietus traukė vaikai. 
Vaišės buvo geros ir gausios. Vyr. 
šeimininkė M. Vaupšienė su pagalbi
ninkėmis p.p. Staniuliene, Zabielie- 
ne, Staškevičiene ir kitomis parapi
jietėmis įdėjo daug darbo ir rūpes
čio. Mažoji loterija šiais metais bu
vo gausi ir turtinga. Ją tvarkė A. 
5veikauskaitė-Krasowska ir N. Bag- 
džiūnienė.

Parapijos šventė praėjo kultūrin
gai, linksmai ir jaukiai. Nors šo
kiams vietos liko neperdaug, bet 
prie geros muzikos šoko visi — se
ni, jauni ir maži.

Kun. K. Kuzminskas, religinės šal
pos rėmėjų pirmininkas iš Čikagos, 
aplankė keletą šeimų, supažindin
damas su religine šalpa, kuri ypač 
reikalinga pavergtos Lietuvos per
sekiojamai ir kenčiančiai Bažnyčiai. 
Kun. Kuzminsko atsilankymo tikslas
— įsteigti Montrealyje religinės šal
pos būrelį. Jam vadovauti sutiko Ju
lija Adamonienė.

“Gintaro” ansamblis koncertavo 
Niujorke lapkričio 9 d. Juos pakvie
tė skautai. Koncertas įvyko gražiame 
Kultūros Židinyje. Koncertas pasise
kė. Žmonių buvo daug, o plojimų 
jaunimui dar daugiau. Sekmadienį 
gintariečiai dalyvavo pamaldose, ap
žiūrėjo Niujorko dangoraižius ir ki
tas įžymybes. Grįžo pavargę pirma
dienį 3 v.r. Trumpai pailsėję, sku
bėjo į kolegijas ir universitetus. Čia 
jų laukia paskaitos ir egzaminai. Ką 
reiškia jaunimui nemiga ir nuovar
gis! Vistiek buvo linksma ir smagu.

Lietuviai studentai rengia žiemos 
stovyklą gruodžio 27 — sausio 1 d.d. 
St. Donat vietovėje Laurentidų kal
nuose. Programoje — įvairus žiemos 
sportas, lenktynės, linksmavakariai 
ir N. Metų sutikimo balius. Kaina
— $75. Išankstinis jmokėjimas — 
$40. Kreiptis šiuo adresu: D. Bulota, 
4860 Roslyn, Montreal, Que., H3W 
2L2.

Sol. G. Capkauskienė lapkričio 16 
ir 17 d.d. koncertavo Toronte ir Ha
miltone. Toronte dainavo su sol. A. 
Braziu, o Hamiltone — su sol. J. 
Vazneliu.

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A-8. TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.5%
Nekiln. turto____________11.0%
čekių kredito---------- ----- 12.0%
Investacines nuo --------------11.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


