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Ir pelenai kalba.
Girdime balsų, kad pelenams paminklų nereikia, kad jų la

biau reikalingi mūsų gyvieji, kad marmoras kalbėti nemoka, kad 
knyga ar stovykla geresni paminklai... Galimas dalykas, kad įni
rusiems paminklai nereikalingi. Jei kas mirusių vardu galėtų pra
bilti, galbūt šią mintį patvirtintų, nes mirusieji nebeturi intereso 
medžiaginiam ženklui. Jų likimo paminklo buvimas ar nebuvimas 
nebegali pakeisti. Medžiaga, kad ir meniškiausiai apipavidalinta, 
nebeturi vertės anapus materialinio pasaulio slenksčio. Visdėlto 
paminklai įnirusiems dygsta tūkstančiais ir milijonais. Kas tini 
progos pvz. aplankyti didžiuosius V. Europos centrus ir jų kapines, 
gali pastebėti didžiausius plotus nuostabių paminklų įnirusiems. 
Kodėl? Todėl, kad jų reikia gyviesiems. Mirusiojo paminklas yra 
ženklas, kalbąs gyviesiems: “Buvau, kas tu esi; tu būsi, kas aš esu.” 
Ir ne tik tai. Paminklas yra matomas ženklinis ryšys gyvųjų su mi
rusiais. Jis nuolat primena gyviesiems neužmiršti iškeliavusių, ku
rie, būdami anapus, sudaro gyvųjų pasaulio dalį. Dvasine prasme 
mirusieji nėra išstumti iš mūsų gyvenimo. Jie tebeveikia jį palik
tomis savo dvasinėmis vertybėmis. Pvz. kovotojo paliktas pavyzdys 
tebėra reali dvasinė vertybė, kuri gali įkvėpti gyvuosius tauriem 
Žygiam. Dėlto jo paminklas nėra vien marmoras, bet įkvėpiantis 
ženklas. Ta prasme kalba ir mirusiųjų pelenai.
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Taigi, nėra pagrindo neigti paminklų reikalingumo. Statydami 
juos įnirusiems, statome gyviesiems. Paminklai yra liudininkai ne 
tik gyvenusio asmens, bet ir jo gyvento dvasinio pasaulio, kurio 
dalimi esame ir mes. Paminklu išreiškiame pagarbą mirusiam ir 
kartu pasijuntame esą. dalininkai to paties likimo. Kai matome 
miesto aikštėse iškiliųjų piliečių paminklus, jaučiame, kad jie savo 
palikimu priklauso ir mūsų gyvenimui. Kai pažvelgiame į lietu
viškųjų kapinių paminklus, pajuntame, kad tai mūsų visų gyvenimo 
dalis* kad tai skirtingas pasaulis, kuris betgi prabyla sava kalba. 
Kai savo mintimis nuskriejame j Lietuvą, i kovotojų kapines, pri
simename artimą ryšį su jų kovomis ir pasijuntame esą tame pa
čiame pasaulyje. Jie stiprina mus savo moraliniu įkvėpimu ir gąs
dina tuos, kurie siautėja naikinančia savo jėga. Tad nenuostabu, 
kad pvz. Lietuvos pavergėjai naikina kovotojų bei didvyrių kapus. 
Jie pabūgo netgi Nežinomojo Kario ir išdraskė jo kapą prie buvu
sio nepriklausomos Lietuvos karo muzėjaus. Jeigu mirusių pamink
lai nieko nekalbėtų, t.y. nebūtų reikšmingi gyviesiems, pavergėjai 
nekreiptų į juos dėmesio. Jeigu paminklai būtų beprasmiai, tai

Lietuvos laisvinimo veiksnių konferencija posėdžiauja Vašingtone. Iš kairės: T. Blinstrubas — sek
retoriato narys, A. Rudis — ALTos pirm., L. šimutis, ALTos garbės pirm., dr. J. K. Valiūnas — 
VLIKo pirm., J. Bačiūnas — PLB pirm., V. Sidzikauskas — LLK pirm., dr. St. Bačkis — diploma
tinės tarnybos atstovas Nuotr. V. Maželio

Ne šermenims, bet prisikėlimui
Politinė Lietuvos laisvinimo veiksnių konferencija Vašingtone

Prieš 50 metų Lietuvos veikė
jai susirinko Vilniuje konferen
cijai, kuri padėjo pagrindus Lie
tuvos Tarybai ir per ją — vals
tybės nepriklausomybei. Šį kar
tą spalio, 21-22 d., lietuvių vei
kėjai išeivijoje rinkosi JAV sos- 

_ ______________ _______ ___ ___ ____ tinėje, nes Vilniuje įsitvirtinę 
gyvieji” kovotojai ju ir nestatytu. ^Tikrovė betgi * yra^kitokja.' Jei maskvinėsvergijos veiksniai, 
vengrų sukilimo dalyviai, atkilę Kanadon, ėmėsi iniciatyvos pa
statydinti paminklą žuvusiems, rodo, kad tai nėra bereikšmis da
lykas. Jie kasmet susitelkia metinių proga prie to paminklo, at
naujina savo ryšį su žuvusiais ir pasiryžta tęsti savo kovą už savo 
broliu laisve. ★ * *

Vėlinių diena atkreipia mūsų dėmesį į didžiąsias vertybes, 
t kurias kovojo mirusieji bei žuvusieji. Retas kuris iš mūsų neturi 

ghfatcĮjų kapo Tėvynėje. Jie yra mūsų gyvenimo dalis, kurios mes 
negimė užmiršti. Dar daugiau. Mes negalime užmiršti ir visų tų, 
kurie žuvo bendrame laisvės fronte. O tokių yra milijonai. Pa- ‘ 
vergėjai siekia nustumti juos užmarštin, kad nei jų kapai, nei pa
minklai nekalbėtų apie laisvės kovą. Užtat laisvasis pasaulis turėtų 
neprarasti akių ir* pamatyti vergijoje žuvusius. Tik tada jis supras 
vergijos siaubą ir turimos laisvės palaimą. Girtina tad grupės 
amerikiečių iniciatyva paskelbti gedulo dieną lapkričio 7. Savo 
atsišaukime toji grupė primena, kad lapkričio septintąją sueina 
50 metų nuo bolševikų revoliucijos Rusijoj, kur įvyko didžiausia 
naujųjų laikų tragedija, nes iš ten pasklido maras, apėmęs bilijoną 
žmonių. Per tą 50 metų komunizmas esą sunaikino įvairiais būdais 
85 milijonus žmonių, įvedė tautų vergi j ąr religijos persekiojimą, 
moralinę priespaudą. Atsišaukimą pasirašė: kardinolas Spellman, 
kardinolas Cushing, gen. A. C. Wademeyer ir daugybė kitų žy
mių amerikiečių. Tai balsas, kuris ateina labai tinkamu laiku. Tada, 
kai laisvasis pasaulis skatinamas gėrėtis komunizmo laimėjimais 
revoliucijos sukakties proga, atsiranda žmonių, kurie drįsta priminti 
pasauliui, kad tie “laimėjimai” pastatyti ant milijonų nekaltų žmo
nių lavonų. Gedulo diena tegu tad primena, kad nukankintųjų ar 
žuvusiųjų neįmanoma nutildyti, nes kalba ne tik gyvieji liudinin
kai, bet ir mirusių pelenai. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
TRIM SOVIETINĖM RAKETOM EGIPTIEČIAI PASKAN

DINO IZRAELIO NAIKINTOJĄ “ELATH”. Egipto vyriausybės 
teigimu, šis didžiausias Izraelio karo laivas buvo įplaukęs į terito
rinius Egipto vandenis. Raketų panaudojimas buvo netikėtas. Kai- 
kurie stebėtojai daro išvadą, jog “Elath” paskandinimas yra įspė
jimas JAV-bėms Vietnamo kare. Sovietinės raketos ten galėtų būti 
panaudotos prieš amerikiečių lėktuvnešius, kurių lėktuvai bombar
duoja Š. Vietnamą. Ųž laivo nuskandinimą Izraelis atsilygino Egip
tui artilerijos ugnimi į Sueso uostą. Artilerijos sviediniai padegė 
didžiausias egiptiečių naftos perdirbimo ir valymo įmones. Prasi
dėjęs abipusis susišaudymas galėjo atnaujinti karo veiksmus, bet 
Jungtinėms Tautoms jį pavyko sustabdyti. Maskva į Port Saido ir 
Aleksandrijos uostus atsiuntė 7< 
savo karo laivus, matyt, norė
dama įspėti Izraelį, kad jis ne
pradėtų invazijos. Šis inciden
tas paskatino JAV-bes atnaujin
ti ginklų tiekimą Izraeliui ir 
penkiems* arabų kraštams ■— 
Marokui, Libijai, Libanui, Sau
di Arabijai ir Tunizijai. Jiems 
bus parduotas nedidelis skaičius 
už garsą greitesnių amerikietiš
ku naikintuvu.

Vatikane lankėsi Ortodoksų 
Bendrijos vadas patriarchasAte- 
nagoras ir kartu su popiežium 
Paulium VI meldėsi šv. Petro 
bazilikoje, šis 500.000.000 kata
likų ir 150.000.000 ortodoksų 
vadų istorinis susitikimas yra 
naujas žingsnis į vienybę. Sve
čias pabrėžė, kad katakombų ir 
kankinių balsas ragina katalikus 
ir ortodoksus visomis galimomis 
priemonėmis siekti vienybės 
Kristaus Bendrijai. Paulius VI 
priminė, jog vienybės reikalau
ja Dievas ir dabartinis pasaulis.

Sovietų kariuomenės laikraš
tis “Krasnaja Zvezda” paskelbė 
š. Vietnamo krašto apsaukos mi- 
nisterio gen. Vo Nguyen Giap 
rašinį apie Vietnamo karą, žy
miausias Hanojaus režimo stra
tegas užtikrina sovietinius skai- 
tytojus, , kad jokie bombardavi- 
-- - - <• 
Vietnamo, kuris yra pasiryžęs 
už pergalę sumokėti betkokią 
kainą. Taiką Vietnamu! gali at
nešti ne bombardavimų sustab
dymas, bet visiškas karo veiks
mų nutraukimas ir amerikiečių 
kariuomenės pasitraukimas iš P. 
Vietnamo. Šis pareiškimas yra 
naujas smūgis “taikos balan
džiams”, reikalaujantiems bom
bardavimų sustabdymo.

Svetlana Stalinaitė paskyrė 
$250.000 ligoninei, kuri stato
ma jos mirusio vyro B. Singh 
gimtajame Kalankaro kaimely
je Indijoje. Ligoninės statyba 
rūpinasi velionies šeima, šiuos 
pinigus Svetlana gavo už knygą 
“Dvidešimt laiškų draugui”. Iš 
gauto honoraro ji taipgi atidavė 
$50.000 Tolstojaus vardo rusų 
emigrantų kultūriniam cent
rui, $10.000 — Pestalozzi vaikų 
kaimeliui Šveicarijoje, $10.000 
— rusų vaikų prieglaudai Pa
ryžiuje,* $10.000 — rusų vaikų 
globos draugijai Niujorke ir 
$5.000 — specialiam fondui, ku
ris remia išeivijoje esančius ru
sų rašytojus ir mokslininkus.

Sovietų žinių agentūra Tassas 
paskelbė,* kad į amerikiečių pu
sę perėjęs sovietų šnipas Jev
genijus Runge nėra KGB pul
kininkas. Visa istorija, girdi, bu
vusi iš piršto išlaužta. R. Vo
kietijos vyriausybė pareiškė, 
kad J. Runge yra vokietis krimi
nalinis nusikaltėlis, spalio 10 d. 
su šeima pabėgęs iš R. Vokie
tijos. Į šiuos bandymus nuver
tinti J. Rungei reagavo Bonna, 
pavadindama jį žymiausiu sovie
tų šnipu, sugebėjusiu išvogti vi-

są eilę planų iš užsienio reikalų 
ministerijos. Jų tarpe netgi bu
vo sąjungininkų paruoštas pla
nas Berlyno krizės atvejui. Sov. 
Sąjungos vyriausybė J. Rungęs 
nuopelnus atžymėjo 1964 m. 
gruodžio 18 d. Raudonosios 
žvaigždės .ordinu. R. Vokietijo
je jis apmokė 30 sovietų agen
tų, apie kuriuos nieko nežinojo 
W. Ulbrichto saugumas.

David Oancia, Toronto dien
raščio “The Globe and Mail” ko
respondentas Pekinge, cituoja 
kiniečių kariuomenės dienraščio 
ištraukas, kuriose prisipažįsta
mą, kad nuversti prezidento Liu 
Shao-chi, buvusio krašto apsau
gos min. Peng Tęh-huai ir buv. 
propagandos vadovo Tao Chu 
neleidžia nepakankamas masių 
apšvietimas. Vadinamosios “kul
tūros revoliucijos” tikslas esąs 
atitinkamai nuteikti ir sujungti 
mases kovai prieš saujelę revi- 
zionistų, sėdinčių kompartijos 
viršūnėje. Tik tada jiems bus 
galima smogti galutinį smūgi.

Atstovų rūmų narys James 
Fulton pareiškė laikraštinin
kams Vašingtone, kad komunis
tinė Kinija sausio mėn. iššaus 
į orbitą aplink žemės rutulį pir
mąjį satelitą. Ji taipgi jau bai- 
V « - pirmą raketą, gink
luotą atominiu užtaisu. Jis sa
kėsi šias žinias gavęs iš JAV vy
riausybės sluogsnių.

Australijos premjeras H. Holt 
pranešė parlamentui, kad lap
kričio mėn. Australija išsiųs į P. 
Vietnamą 11.700 karių, kur šiuo 
metu yra 6.300 australų pėsti
ninkų. Pakeitus karinį įsiparei
gojimą atlikusius vynis, Austra
lijos karių skaičius bus padidin
tas iki 8.000. Australų karingu
mą sustiprins daliniams parū
pinti malūnsparniai. Panašų pra
nešimą padarė ir N. Zelandijos 
premjeras K. Hollyoake. Zelan- 
diečių artilerijos 170 vyrų ba
terija bus padidinta iki 376*

Sovietų Sąjungos premjeras 
A. Kosyginas pasiuntė laišką pi
lietinio karo nusiaubtos Nigeri
jos vadovui gen. mjr. Y. Go- 
wonui, siūlantį užmegzti kultū
rinius ir ekonominius ryšius 
tarp abiejų kraštų, kad Nigerija 
ir visa Afrika galėtų nusimesti 
paskutinius kolonizmo ryšius. 
Jam, matyt, rūpi sustiprinti so
vietų įtaką bent vienoje negrų 
valstybėje. Komunistinė Kinija 
yra tvirtai įkėlusi koją į Tanza
nijai priklausančią Zaiizibaro sa
lą, kur su $14 milijonų kiniečiai 
pradeda plėsti žvejybą, sodinin
kystę ir daržininkystę. Šiose 
operacijose dalyvauja ir W. Ul
brichto R. Vokietija. Zanzibar© 
pramonė suvalstybinama, žemės 
ūkyje įvedami kolchozai, specia
lios jaunimo brigados siunčia
mos padėti žemdirbiams. Kinie-

liušytė. Rezoliucijų komisija: dr. 
V. Šimaitis, p. Bartkus, B. Ne- 
mickas, dr. J. K. Valiūnas, ktm. 
Pr. Garšva, dr. J. Girnius, inž. 
Nainys, J. Staniškis, V. Sidzi
kauskas, V. Vaitiekūnas, P. 
Daužvardis, A. Simutis. Arvydo 
Barzduko siūlymu priimtas spe-. 
cialus pasveikinimą JAV prezi
dentui L. B. Johnsonui.

ba kas galėjo tikėti, kad vieninte
lė Stalino duktė Svetlana atsižadės 
savo tėvo pavardės, kad ji, jau su
brendus, apsikrikštys, pabėgs iš ko
munistinės Sovietų Rusijos Į kapita
listines Jungtines Amerikos Valsty
bes ir čia atvykusi viešai pareikš, 
kad komunizmas per 50 metų neįvyk
dytas, kad režimas ir dabar parem
tas smurtu ir nedemokratėja, kad gy
venimo sąlygos yra vargingos, kad 
piliečiai linkę reikalauti daugiau po
litinių laisvių.

Gerbiamieji šios istorinės konfe
rencijos dalyviai, aš tikiu, kad mū
sų atstovaujamos iį kalba
vardu pusantro etuvių lais
vame pasaulyje ir virš dviejų su 
puse milijono lietuvių okupuotoje 
Tėvynėje. Kvislingai Sniečkus-Maniu- 
šis atstovauja tik 80,000 lietuvių ko
munistų partijos narių, kurių nema- kurių nenuoseklumų. Buvo pa
žą dalis irgi nėra komunistai. Jei 
jie prieštarauja tam pareiškimui, tai 
teišeina sovietinė kariuomenė ir če
kistai iš mūsų šalies ir tebūnie pada
rytas neutralių valstybių kontrolėje 
plebiscitas.

Veiksniai šioje konferencijoje, be
siruošdami jubilėjiniams Laisvės Ko
vos Metams minėti, Įsipareigoja lie
tuvių tautai kovoti už jos išlaisvini
mą iki nepriklausomybės atstatymo. 
Mes pareiškiame, kad nepriklausomy
bės ir tautinės kultūros lietuvis nie
kuomet neatsižadės. Ne šermenims, 
ne pakasynoms, bet Lietuvos prisi
kėlimui esame pasiruošę. Tai perteik
ti visam pasauliui yra šios konfe
rencijos tikslas.

Suglausti gretas
Lietuvos atstovas Vašingtone 

J. Kajeckas taipgi prabilo jaut
riu žodžiu. Priminęs, kad ši 
konferencija susirinko sostinėje 
valstybės, kuri ne tik pasmerkė 
sovietinę agresiją prieš Lietuvą, 
bet ir toliau nepripažįsta įvyk
dyto smurto, pažymėjo-, kad Lie
tuvos likimas sprendžiamas 
dviejų pasaulio galybių konflik
tų vizijoje. Toliau jis pabrėžė:

Dabartiniu metu padėtis nėra džiu
ginanti. Esama žmonių, kurie norėtų, 
kad pavergti kraštai apsiprastų su 
savo nelaimingu likimu. Esama to
kių, kurie bevelytų nusigręžti nuo 
grėsmėj esančių kraštų, pvz. Vietna
me, kaip liudija šiandien vykstanti 
demonstracija šiame mieste. Tokios 
padėties ir tendencijų akivaizdoj be
lieka viena išeitis: suglausti savo 
gretas, dar daugiau aukotis, tikslu 
prikelti Lietuvą mūsų. To tikslo sie
kiant asmeniškai ar grupiniai intere
sai nepakeliui. Jie — laisvės saulė
tų dienų liuksusas. Tik vienybėje ir 
susiklausyme mūsų galybė ir sėk
mės laidas.

Ant bėgių
Atskirą pareiškimą padarė 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm.' inž. A. Rudis. Jo žodis 
rodė kažkokį disonansą, lyg ir 
nenorą dalyvauti konferencijos 
darbuose, nepritarimą kaiku- 
riems bendriems finansiniams 
užsimojimams. Išklausęs jo pa
reiškimo, dr. J. K. Valiūnas tuo
jau ėmėsi statyti konferenciją 
ant bėgių, kad darniai riedėtų. 
Tam buvo sudarytas prezidiu- 

____________ _________t___ __ ________ _____ mas. Pirmininkai: J. Kajeckas, 
pirmiausia' bus įgyvendinta Lab- mi tokie pat atskaitymai kaip ir (Evtušenko, “Precarious Autho- dr. J. K. Valiūnas, J. Bačiūnas, 
radore ir Newfoundlande. susi- individualiai apsidraudusiems, t graphy”, N. Y. 1963). “Sovietiniai pa- v. Sidzikauskas. L. Simutis, A. 
laukė aštrios JAV-bių opozicijos, y. $5 vienam asmeniui, $10 vy- reigūnai yra ne žmonės, bet kažin Rudis. Sekretoriai: T. Blinstru- 
Kadangi ribos liniją planuoja- rui ir žmonai, $12.50 šeimai i kokios mašinos ratų krumpliai” (Bu- bas, B. Nemickas, dr. A. Bud
ina išvesti tarp dviejų labiausiai mėnesį. (Nukelta į 8 psl.) charinas, komunizmo ideologas). Ar- reckis, M. Lenkauskienė, J. Gai

KANADOS ĮVYKIAI

KAS GALI SUSKALDYTI KANADĄ?
į jūrą išsikišusių žemės taškų, 
kaikuriose vietose susidarytų la
bai dideli teritorinių vandenų 
plotai, kaip pvz. rytinėje pakran
tėje esančios Fundy ir šv. Lau
ryno įlankos arba vakarinės pa
krantės Juan de Fuca sąsiauris. 
Lig šiol teritorinių vandenų ri
ba buvo laikomas* trijų mylių 
ruožas, prisitaikąs prie pakran
tės kontūrų.

Finansų ministeris M. Sharp 
Kanados biudžeto išlaidas šiems 
ir sekantiems metams sumažino 
$1.050.000.000, atsisakydamas 
visos eilės įgyvendinti numaty
tų planų. Išlaidų sumažinimas 
gali priversti federacinę vyriau
sybę dar kartą atidėti sveikatos 
apdraudos įvedimą visai Kana
dai, turėjusį įsigalioti 1968 m. 
liepos 1 d. Kanados biudžetas 
1967-68 m. numatė $11.222.- 
000.000 išlaidų, bet jos gali pa
sikeisti. Spėjama, jog finansų 
min. M. Sharp prieš Kalėdas ga
li paskelbti atitinkamas pataisas 
bei papildymus infliacijos pavo
jui sumažinti. Viena tokių prie
monių gali būti pajamų mokes
čių padidinimas.

OMSIP, Ontario medicinos ap- 
drauda, kuri lig šiol teikdavo ne
mokamą gydymą tik atskirai įsi
rašiusiems nariams, nuo sausio 
1 d. įves grupinę draudą. Jos

šiasi paskelbti 12 mylių ruožą tikslas yra įjungti mažas tamau- 
Kanados pakrantėse. Jame bus tojų ir darbininkų grupeles, ku- 
leidžiama žvejoti tik kanadie- riomis nesidomi privačios drau- 
čiams žvejams, ši mintis, kuri dos bendrovės. Joms bus daro-

Premjeras L. B. Pearsonas 
pasakė ovacijų susilaukusią kal
bą federacinės liberalų partijos 
pobūvyje Montrealyje, separa
tizmą pavadindamas pasitrauki
mu į praeitin nuėjusį siaurą na
cionalizmą, kuris gali suskaldyti 
Kanadą. Pagrindinę mintį jis 
išreiškė vienu sakiniu: “Aš ti
kiu į vieną nepriklausomą kana
diečių federaciją, kuriai pagrin
dą sudaro Kanadą sukarusios 
angliškai ir prancūziškai kalban
čios grupės!” Kvebeko bei kitų 
provincijų reikalavimus galima 
įgyvendinti konstituciniu keliu, 
nesugriaunant dabartinės fede
racijos. Didžiausią pavojų ang
liškai kalbantiems kanadiečiams 
L. B. Pearsonas mato JA Vals
tybių vilionėse, o prancūziškai 
kalbantiesiems didžiausia grės
mė yra angliškai kalbančiųjų 
abuojumas jų pagrindiniams rei
kalams ir pačių prancūzų perša
ma separatizmo idėja. Federaci
ja turi suteikti visas galimybes 
prancūzų befidruomenei daly
vauti Kanados gyvenime, nes 
šios teisės jai užtikrintos konsti
tucijos paragrafais pačiame 
Kvebeke ir už jo ribų. Spauda 
šią L. B. Pearsono kalbą pava
dino jo politiniu Credo.

Kanados federacinė vyriausy
bė teritoriniais vandenimis ruo-

Statlerio-Hiltono viešbučio len
toje pažymėta, kad California 
Room salėje renkasi “Supreme 
Committee for Liberation of Li
thuania”. Salėn susirinko kvies
tiniai visų veiksnių veikėjai ir 
lietuviškos spaudos redaktoriai 
kaip pilnateisiai konferencijos 

- nariai. Tai pirmas kartas, kad 
spaudos žmonės dalyvavo ta tei- 

• se (ne kaip korespondentai). Vi
sų nuotaika gana ryžtinga, nors 
Vašingtone tą pačią dieną vyko 
didelė demonstracija, matyt, 
naujosios kairės organizuota, 
prieš amerikiečių dalyvavimą 
Vietnamo kare. Toliau stovintie
ji nuo veiksnių darbų tikėjosi, 
kad tokia lietuvių konferencija 
bus gera proga išeiti amerikie
čių viešumon, bet paaiškėjo, kad 
tam nebuvo sąlygų.

Taiklus žodis
Konferenciją atidarė Vyriau

sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas. Pasveikinęs susirinku
sius ir priminęs Vilniaus kon
ferenciją bei to meto lietuvių 
pasiaukojimą kovojant su bol
ševikinėmis pajėgomis, tarė:

Jubilėjiniais Laisvės Kovos Me
tais mūsų dvasininkai, kultūrininkai, 
rašytojai ir menininkai turėtų tą 
tautos pasiryžimą atskleisti pamoks
luose, atvaizduoti savo veikaluose ir 
Įtvirtinti marmoro kūriniuose. Tai 
svarbu jaunajai kartai, nes ji tų epiš
kų laikų neišgyveno...

Visos pažangios revoliucijos su
griauna Bastilijas, atidaro kalėjimų 
vartus, deklaruoja žmonių politines 
ir pilietines teises. Bolševikinė spa
lio kontrrevoliucija, kuri buvo nu
kreipta prieš demokratiją, kaip ir vi
sos kontrrevoliucijos, atnešė prie
šingus padarinius. Komunistinė san
tvarka Įsteigė gigantiškos apimties 
kalėjimą — Bastiliją: nuo Elbės iki 
Japonijos pakrančių ir iki septynio
liktos paralelės Pietų Vietname. Ca
rų Rusija buvo tautų kalėjimas, o 
Sovietų Rusija tapo mažų tautų ka
pinynu. Kur dingo Volgos vokiečiai, 
Krymo totoriai, kelios Kaukazo tau
telės, dalis kalmukų?

Mes, gyveną laisvėje ir gali švęsti 
Lietuvos Laisvės Kovos jubilėjinius 
metus giliai užjaučiame savo seses 
ir brolius, kurie priversti šiais metais 
švęsti svetimųjų smurto pergalę. 
Karžygiais yra mums ir tie, kurie 
Tėvynės ir tautos neišdavę išsilaiko 
gyvi savo žemėje, nes jų Įnašas atei
čiai bus nepaprastai reikalingas ir 
lemiantis...

Tik paskiausiais metais susidarė 
palankesnės sąlygos komunistinio 
smurto baisumui iškilti viešumon. 
“Tik dabar, praėjus dešimt metų, aš 
suprantu, kad Stalino didžiausiasis 
nusikaltimas buvo ne areštai ir su
šaudymai, padaryti jo Įsakymu. Jo 
didžiausias nusikaltimas yra sunaiki
nimas žmogaus dvasios, kurį jis Įvyk-

Manifestas
Lietuvos Laisvės Komiteto 

pirm. V. Sidzikauskas perskaitė 
paruoštą manifesto tekstą Lie
tuvos penkiasdešimtmečio pro
ga. Jis buvo ps kelių neįstengs pįr
žmonių ir nekartą perrašytas. —- ■ ' - - “
Diskusijose visa eilė asmenų pa
reiškė pastabų. Vieni pageidavo 
trumpesnio teksto, kiti rado kai-

siūlyta perduoti projektą spe
cialiai komisijai, kuri paruoštų 
galutinį tekstą, bet balsų daugu
ma nuspręsta perduoti rezoliuci
jų komisijai. Taipgi numatytas 
specialus atsišaukimas kitatau
čiams — vyriausybėms, politi
kams, spaudai ir t.t, bet jo teks
tą paruoš vėliau VLIKas.

Laisvės kovos metai
LLK pirm. V. Sidzikauskas 

pateikė pranešimą apie Lietu
vos penkiasdešimtmečio planus. 
1968 metai skelbiami Lietuvos 
Laisvės Kovos Metais, šalia jau 
minėto manifesto ir memoran
dumų laisvojo pasaulio kraštų 
vyriausybėms, esą bus lankoma
si pas atskirų kraštų vyriausy
bių galvas bei parlamentų pir
mininkus. Tų audiencijų tikslas 
— priminti sovietinę Lietuvos 
okupaciją bei paprašyti pagal
bos lietuvių tautos pastangoms 
atstaityti Lietuvos nepriklauso
mybę. Stengiamasi, kad įvairių 
kraštų vyriausybės sutiktų iš- 
leisdiiiti specialius pašto ženk
lus. Universitetuose bei kolegi
jose rengiami simpoziumai stu
dentams. Kadangi 1968-j i metai 
Jungtinių Tautų paskelbti Žmo
gaus Teisių Metais, stengtis ta 
proga priminti lietuvių teisių 
paniekinimą okupuotoje Lietu
voje. Taipgi panaudotina tam 
reikalui Spalio revoliucijos 50-ji 
sukaktis. 1968 metais numatyta 

(Nukelta į 2-rą psL)
padaryti pavyzdžiu visiems Afri
kos kraštams.

Dolis Lietuvos laisvinimo veiksnių konferencijos dalyvių
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panašu, kad mūsų veiksmai iš
sigimsta vien į tam tikrus ges
tus, tam tikras apeigas, atlie
kamas tam tikru metų laiku. 
Mūsų veiksmai vis daugiau ir 
daugiau nustoja tikslumo ir es-
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® REMIAME GYVENIME
* Sibiro lietuvaičių malda- pradėjo beatifikacijos bylą.

knygė “Marija, gelbėk mus” iš- * Nauja apaštalavimo forma 
versta į lenkų kalbą. Ją išleido pradėta Indijoj, Gunturo vysku- 
Lietuvių-Lenkų A. Mickevičiaus pijoj. Pagal vietos tradicijas, 
Draugija Londone. Daugiausia gatvėje ar turguje viešai skai- 
jos išleidimu rūpinosi P. Baub- tomą ir giedama. Ir katalikai su 
lys. Įvadą parašė lenkų vysku- -----~
pas VI. Rubin, gyvenąs Romoje. 
Be kitko, jis sako: “Ne be susi
jaudinimo rašau šį įžanginį žodį 
į lenkų kalbą išverstai malda
knygei “Marija, gelbėk mus”, 
prieš keletą metų parašytai as
menų, priklausančių mums bro
liškai lietuvių tautai, ši malda
knygė atsirado labai sunkiose 
sąlygose, kai ištikima Dievui ir 
Tėvynei lietuvių tauta II pasau
linio karo metu atsidūrė didelių 
įvykių sūkuryje. Kaip Babilono 
nelaisvės laikais Dievui ištikima 
tautos siela šventose Knygose 
išdėstė Dievui savo kančias, pa
stangas ir ilgesį, taip ir čia tu
rim kenčiančių katalikiškos tau
tos žmonių surašytą pasikalbė
jimą su Dievu. Kaip Babilono 
nelaisvė ir grįžimas iš jos į šven
tąją žemė buvo Kristaus mirties _ _______  _____ _____
ir prisikėlimo vaizdas, taip ir folk Anglijoj^ ~

* Maldą lakūnams paraše po
piežius Paulius VI. Ji rekomen
duojama lakūnams prieš skren
dant lėktuvu. Maldoje prašoma 
Dievo globos einant atsakingas 
pareigas, kai dešimtys gyvybių 
priklauso nuo lėktuvo piloto 
budrumo.

* Eucharistijos klausimu ka
talikai ir liuterininkai padarė 
naują suartėjimo žingsnį. Ir liu
terininkai sutinka, kad Eucha
ristija yra sakramentas, kuria
me yra nukryžiuotasis ir garbin
gasis Kristus, reiškiąs Kryžiaus 
auką, sudabartinamą Bažnyčio
je. Tik vienu dalyku dar nesu
tinka, būtent: kaip ilgai Kristus 
pasilieka Eucharistijoj.

* Sovietų auklėjimo sistema 
rodoma Amerikoje pagal kul
tūrinės programos susitarimą. 
Šiuo metu visam mėnesiui atida
ryta paroda Tėvų jėzuitų kolegi
joje Bostone. Joje yra 2000 eks
ponatų.

* Vedęs episkopalų dvasinin
kas George Sexton perėjo į ka
talikų tikėjimą Amerikoje. Jis 
nuvyko į Romą sužinoti, ar ga
lėtų būti kunigu būdamas vedęs, 
be to, ar jo šventimai gauti ang
likonų Bažnyčioje yra tikri.

* Čilėje, Santiago mieste, įvy
ko Bažnyčios sinodas, kuriame 
dalyvavo 492 atstovai.- Stebėto
jas pareiškė, kad tai buvo pa
sidalinimas mintims tarp vys
kupų, kunigų, vienuolių ir pa
sauliečių. Sinodo rezultatai bus 
paskelbti už poros mėnesių. Pa
grindinė mintis buvo: ateiti į pa
galbą patekusiems į skurdą,' ku
rių Čilėje yra tūkstančiai.

* Seselės vienuolės paskirtos 
augštom pareigom Vatikano ad
ministracijoj: amerikietė — Ma
riam Cerletty, prancūzė Agnes 
Sauage, ispanė Liucija Claveria, 
anglė Bridget Fitzgerald. Be to, 
Vatikane dirba pasaulietė Rose
mary Goldie iš Australijos ir uk
rainietė seselė Elena Popovič.

* Niujorko arkivyskupija pla
nuoja statyti milžiniškus aparta- 
mentinius pastatus, kurie vadin
sis Co-Op City. Juose galės ap
sigyventi apie 53.000 žmonių. 
Ten bus 15,375 apartamentai.

B. M.

muzika bei giesmėmis sutraukia 
minias žmonių, kuriems papasa
koja apie Kristaus gyvenimą. 
Panašus apaštalavimas bus pra
dėtas ir kitose vietovėse.

* Pornografijai bei nešvariai 
literatūrai JAV-se užkirsti kelią 
sudaryta 18 žmonių komisija, 
kurią patvirtino prezidentas L. 
B. Johnsonas. Amerikoje porno
grafinei spaudai išleidžiama bili
jonai dolerių.

* Įsteigta ištuoktų (divorsuo- 
tų) vyrų draugija Los Angeles 
mieste. Tikslas: patobulinti dva
sinį gyvenimą. Šiuo metu turi 
150 narių.

* Šv. Sostas davė leidimą ka
talikui N. Turner susituokti su 
anglikone J. Rhodes anglikonų 
bažnyčioje. Tai pirmas toks įvy
kis Bažnyčios istorijoje. Jis įvy
ko šv. Edmundo katedroje, Šuf-

krikščionių kančios įgauna pras
mės tik Kristaus kančios švie
soje, tapdamos tarpininkėmis, 
vedančiomis į prisikėlimą.”

* Tikėjimo Metų sąjūdis gy
vai reiškiasi Australijoj ir Indi
joj su specialia religine progra
ma. Tikintieji,, vyskupų kviečia
mi, gausiai dalyvauja/

* Kunigų senatas Čikagoje 
nusprendė įvesti tiesioginį bend
ravimą taip kunigų ir vysku
pų, sprendžiant parapinio gyve
nimo problemas. Taipgi jis re
komenduoja tiesioginį bendravi
mą tarp kunigų ir pasauliečių.

* Naujasis katalikų universi
teto Vašingtone rektorius kun. 
J. Whalen, 39 metų amžiaus, 
naujosios katalikų enciklopedi
jos redaktorius, stipriai pasi
reiškė naujomis mintimis. Pasak 
jo, studentas neturėtų bijoti pa
darytos klaidos. Universitetas 
nereikalauja nuomonių vienodu
mo. Turi būti kūrybinė įtampa 
tarp administracijos ir fakulte
to, tarp fakulteto ir profesorių 
ir studentu.

* Naujai paskirtas apaštališ
kasis delegatas arkivyskupas L. 
Raimondi pasigėrėjo Amerikos 
dvasinėmis vertybėmis, idealis
tiniu gyvenimo supratimu, dina
mišku veiklumu; žadėjo aplan
kyti didesniuosius Amerikos 
centrus.

* Ukrainiečiai katalikai Lon
done, Anglijoj, nupirko bažny
čią už $450.000. Londone yra 
20.000 katalikų ukrainiečių; tu
ri 18 kunigų ir vyskupą A. Hor- 
nyak.

* Popiežius Paulius VI pa
siuntė laišką Jungtinių Tautų 
sekretoriui U Thantui pasigėrė
damas jo nenuilstančiu darbu už 
taiką ir kvietė toliau tęsti gar
bingą taikos darbą, ypač pietų- 
rytų Azijoje.

* Pirmasis Bostono vyskupas 
— kandidatas į šventuosius. Mi
si j onierius Jean Louis Lefebvre 
de Cheverus tapo 1808 m. pir
muoju Bostono vyskupu, paskui 
Bordeaux arkivyskupu ir kardi
nolu. Gimė Prancūzijoj 1768 m., 
mirė 1836 m.; išbuvo misijonie- 
riumi 27 metus ir pastatė Bos
tone pirmąją šv. Kryžiaus baž
nyčią. Dabar kardinolas Cushing

Didžiausias priešas
Mūsų krašto didžiausias prie

šas yra tarptautinio komunizmo 
imperializmas, kuris yra pasišo
vęs vienu ar kitu būdu užvaldy
ti pasaulį. Lietuvos okupavimas 
ir buvo vienas iš komunizmo 
žingsnių siekiant šio tikslo. Mū
sų yra nedaug, ir mes savo ran
komis išplėšti savo tėvynės iš 
Sovietijos nesame pajėgūs. Ta
čiau kiekviena kova, vedama 
prieš komunizmą, yra kova už 
mūsų ir mūsų krašto laisvę. Mes 
turime jieškoti draugų, kurie 
yra pajėgūs ir kurių pastangos 
eina ta kryptimi, kuri gali pa
lengvinti mūsų tikslą pasiekti. 
Taigi kiekvienas kovojąs prieš 
komunizmą, nors jo vedama ko
va ir neturėtų tiesioginės įtakos 
mūsų krašto išlaisvinimui, yra 
sąjungininkas.

Psichologinis frontas
Šiuo metu JAV su savo gink

luota pajėga pastojo komuniz
mui kelią Pietų Vietname. Ve
dama kova yra' gana sunki ir 
neįprasta. Turint galvoje ameri
kiečių karinį pajėgumą, nėra 
abejonės, kad tas kraštas komu
nistams neteks, jeigu tik ne
įvyks nenumatytų įvykių P. 
Vietname arba pačiose Jungti
nėse Valstybėse. Tačiau tarptau
tinis komunizmas yra pasidaręs 
toks rafinuotas, kad nėra pasi
rengęs galva pramušti sienos.

Nematydamas galimybių pa
laužti amerikiečių pastangų 
Vietname fizine jėga, komuniz
mas yra išvystęs milžiniškas pa
stangas psichologinėje plotmėje, 
kad pasiektų pasikeitimų JAV 
politikoje ir amerikiečiai pasi
trauktų iš Vietnamo. Tam rei
kalui jie išnaudoja vakarų pa
saulio branginamą teisę apsi
spręsti dėl politinės santvarkos, 
pagarbą žmogaus gyvybei, nors 
patys, laužydami šiuos princi
pus, yra sukūrę savo imperijas. 
Buvome ir esame liudininkai vi
sos eilės taip vadinamų taikos 
demonstracijų ir susirinkimų. 
Nėra abejonės, kad šitų protes
to susirinkimų kurstytojų ir or
ganizatorių užnugaryje stovi ko
munistinis elitas. Tačiau lygiai 
yra tikras dalykas, kad tų su
sirinkimų dalyviai yra žmonės, 
kurių bendra žymė yra ir nuošir
dumas. ir padėties nežinojimas. 
Nuoširdumas juos skatina pro
testuoti prieš betkokio karo 
žiaurumus, nežinojimas jiems 
uždengia akis, ir todėl nepažįs
ta tikrovės. Jie yra užmiršę 
arba ir niekad nežinojo, kokio
mis priemonėmis komunistai at
eina valdžion.

Mes žiūrovai?
Reikia pripažinti, kad 

krašto žmonės, aplamai, 
jautrūs teisingumui, labai
tina laisvę, tik jie yra perdaug 
užsiėmę, kad patys visada su
sirastų kur toji laisvė yra min
doma. Tai turi būti jiems paro
dyta tų, kurie yra arčiau ken
čiančių. Neužtenka iškelti fak
tus, reikia juo nuolat ir nuolat 
priminti. Ir tai turi būti daro
ma be atvangos. Nemanykime, 
kad padarėme daug pasiųsdami 
valdžios atstovams per metus 
kartą kokią rezoliuciją. Tiesa, 
padarėme šiek tiek, bet labai ne
daug. Turime atsiminti, kad šio 
krašto valdžios labai paiso vie
šosios nuomonės. Todėl jieško- 
dami draugų kovoje už savo 
krašto laisvę 'turime ne tik bels
tis į valdančiųjų duris, bet turi
me jieškoti kėlių informuoti vi
suomenę. Jei visuomenėje bus 
išugdytas prieškomunistinis nu
sistatymas, tai ir valdantieji bus 
ne tik mūsų reikalui palankūs, 
bet ir pasirengę vieną kitą žy
gį padalyti mums rūpimu reika
lu. šito siekiant,, informacinė 
medžiaga turėtų būti siunčiama 
intelektualams,' d v* a s i škiams, 
bibliotekoms ir panašioms ins
titucijoms bei asmenims, kurie 
turi įtakos į visuomenės opinijos 
sudarymą. Informacinės litera
tūros anglų kalba jau yra išleis- pareiškė, kad Pensylvanijoj lie
ta, bet didžiausia jos dalis ne- tuviškumas nyksta ir natarė vie- 
pasiekė vietų, kur ji galėtų tos lietuviams pasekti Niujorko 
veikti mūsų naudai ir guli mūsų ir New Jersey pavyzdžiu, kur 
asmeninėse arba leidyklų lenty- lietuvių kultūrinis gyvenimas

yra stipresnis. Taipgi jis išreiš
kė pageidavimą, kad vyskupas 
leistų lietuvių kalba Mišias bent 
vienoje bažnyčioje. Be to, Pen- 
sylvanijos lietuviai esą turėtų iš
kelti savo tautinę vėliava prie

šio 
yra 
ver-
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jo psichologiniame fronte
čiais juos pamatysime. Didvyriai rikiečiams, pabrėžiant, kad jei 
mirė norėdami užsitarnauti ne mes būtume turėję tokius sąjun- 
paminklų, bet trokšdami laisvės gininkus anose dienose, mūsų 
savo kraštui. Kova dar nebaig- tėvynė niekada nebūtų komuniz- 
ta, todėl didžiausias paminklas mo jungan patekusi.
didvyriams yra tęsimas kovos. Mes turime ne tik lįsti į akis 
* XI • x" *11 1 * x kitiems su savo vargąis, bet tu-isleisti paminklams, reikėtų pa- rįme pamatyti kitų dedamas pa
naudoti išleidžiant anglų kalba stangas ir aukas — jas pripazin- 
veikalą apie Lietuvą, šis veika- ti ir pasakyti> kad mes esame 
las turėtų bendrais bruožais ap- su jr patys galingiausi jieš- 
imti laikotarpį iki senosios vals- ko sau pritariančių, nes kiek- 
tybes vienam žmogui yra lengviau, kai

jis jaučiasi nevienas.
Rašykime į Vietnamą
Atrodo, kad amerikiečių 

riai, kovoją Vietname, yra 
rai supažindinti su karo prie
žastimi ir jo tikslu. Jie parodo 
gana gilaus idealizmo ir herojiš
kumo. Tačiau jie turėtų jausti, 
kad užpakaly jų stovi masė žmo
nių, juos mylinčių, juos atsime
nančių. Amerikiečių kaikurių. 
mokyklų mokiniai praeitų Ka
lėdų proga rašė savo kovojan
tiems Vietname sveikinimus, 
šimtai amerikiečių moterų orga
nizacijų tuo pat laiku rinko, ruo
šė ir siuntė dovanų siuntinėlius. 
Ar mes negalėtumėm ką pana
šaus padaryti? Ar negalėtumėm 
ta proga rašomuose laiškuose iš
reikšti viltį, kad jų vargas ir 
aukos priartins ir mūsų kaštui 
laisvę?

Tokiu būdu susidarytų progų 
dideliam amerikiečių skaičiui 
priminti apie mūsų tėvynės liki
mą ir kartu parodytumėm, kad 
mes nestovime nuošaliai, bet 
esame su jais. Be to, reikia pri
minti, kad amerikiečių kariuo
menėje Pietų Vietname yra ne
mažas skaičius ir lietuvių. Ar ne- 
rastumėm laiko juos prisiminti? 
Kaikurie net prašo, kad jiems ra
šytų. Jų adresų galima būtų gau
ti “Kario” redakcijoje. Ar ne
tiktų mūsų jauniesiems dalį sa
vo dėmesio atkreipti į tai?

Atskleiskime melą
Mes turime išnaudoti kiekvie

ną progą parodyti tikrajam ko
munizmo veidui, turime iškelti 
faktą, kad komunizmo valdžios 
ir taip vadinami jų “parlamen
tai” nėra žmonių atstovai ta 
prasme, kaip suprantama vaka
rų pasaulyje. Mes turime nuo
lat priminti, kad komunistinių 
kraštų žmonės yra valdomi ma
žumos' — komunistų partijos. 
Neperseniausiai Jungtinėse Tau
tose P. Rodezijos valdžia buvo 
apkaltinta, kad būdama sudary
ta iš baltųjų, kurie yra kraš
to gyventojų mažuma, kontro
liuoja kraštą, kurio gyventojų 
daugumą sudaro negrai, ši bal
tųjų valdžia buvo pasmerkta ir 
pritaikintos jai ekonominės 
sankcijos. Neturėdamas jokio 
noro ginti tų baltųjų P. Rodezi
jos valdovų, noriu priminti, kaip 
puiki proga buvo iškelti faktą, 
kad kiekviena komunistinė val
džia yra tuo kalta ir turėtų būti 
taip pat traktuojama.

Renkun demonstracijas
Turėtų būti panaudojamos de

monstracijos išreikšti mūsų 
jausmams ir nusistatymams'. 
Anksčiau mes sugebėjome, bet 
dabar, atrodo, arba praradome 
savo pirmykščius jausmus savo 
kraštui, arba paprasčiausiai su
stingome. Gal gi demonstracijos 
būtų daug veiksmingesnis įran
kis mūsų reikalui, negu koks 
mūsų minėjimas. Susirinkime, 
prisiminę praėjusius laikus, pa
dejuojame, o mūsų pakviestas 
svečias kalbėtojas (koks nors ofi
cialus žmogus) arba mus paguo
džia, arba, nenorėdamas mus la-

(Nukelta į 5-tą psl.)

Mylimam Tėveliui A t A VILIUI GELAŽNIKUI Angli

joje mirus, jo dukterį EUGENIJĄ BALEISIENĘ ir jos

šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

G. K. Budreckai O. Grigaravičienė

nę okupaciją, išsamiai apimti at
kurtos Lietuvos gyvenimą ir 
ypatingai detaliai pavaizduoti vi
sus įvykius, vedusius į dabar
tinę Lietuvos okupaciją. Šis vei
kalas turėtų būti padovanotas 
kiekvienam universitetui, biblio
tekoms, mokykloms, šalia ang
lų kalba išleistų leidinių, yra 
tikrai puikių informacinių da
lykų apie komunizmą lietuviš
kai, kurie, deja, nepasiekia ang
liškai skaitančios visuomenės. 
Gi į kartas nuo karto iškylan
čius reikalus reikėtų reaguoti 
specialiais biuleteniais.

Visa ta informacijos srovė tu
rėtų eiti be atvangos, nes tik 
pastovumas gali padaryti pėdsa
kus — lašas po lašo ir akmenį 
pratašo.

Aktyviai reaguokime

galima būtų pavadinti informa
vimu. Dabar norėčiau paliesti 
•kitą pobūdį veiklos, kurį pava
dinčiau reagavimu.

Šiuo metu politiniame hori
zonte ryškiausiai yra iškilęs 
Vietnamas. JAV valdžia yra 
smarkiai puolama įvairiausio 
plauko protestuojančių dėl jos 
pastangų neleisti komunistams 
įsigalėti P. Vietname. Tų protes
tuojančių agresyvumas toks di
delis, kad susidaro vaizdas, jog 
kitaip galvojančių jau nebeliko. 
Likusi visuomenė stovi neveikli 
ir atrodo lyg žado netekusi. Jų 
tarpe esame ir mes: lietuviai, 
latviai, estai ir įvairių kitų tau
tų atstovai, kurių kraštai neša 
komunizmo jungą'; Ką mes turė
tumėm daryti? Pasirodžius bet- 
kuriame anglų laikraštyje 
straipsniui, smerkiančiam ame
rikiečių pagalbos veiksmus P. 
Vietname, tiems laikraščiams 
turėtų būti siunčiami laiškai įro
dinėjant, kad amerikiečiai atlie
ka herojišką veiksmą padėdami 
P. Vietnamui besipriešinant 
prieš šiauriečių komunistų pa
stangas juos pavergti. Reikia 
įrodinėti, kad 'amerikiečių pa
stangos turėtų būti remiamos vi
sų laisvę mylinčių žmonių. Klau
sant radijo ir žiūrinti televizi
jos, kartas nuo karto irgi pa
sitaiko išgirsti panašių komen
tarų. Reaguoti reikėtų'panašiai, 
kaip į laikraščių straipsnius ar
ba net tiesiog telefonuoti dar 
programai bevykstant.

Šie informacijos šaltiniai tu
rėtų būti nuolat sekami ir, rei
kalui esant, daugeliu laiškų 
bombarduojami. Taip pat ne
reiktų paleisti iš akių visuome
nininkų, intelektualų.

Neužmirškime draugų
Kiekvienas prieškomunistinis 

veiksmas turėtų būti panašiu 
būdu pagiriamas, paremiamas, 
dėkojama už jį. Atrodo, verta, 
kad minėjimų susirinkimuose 
būtų priimamos rezoliucijos dė
kojant JAV prezidentui ir ame
rikiečių tautai už pastangas ir 
aukas siekiant sustabdyti komu
nizmo plėtimąsi ir išreiškiant 
viltį, kad dėl jų sudedamų au
kų ir mūsų tėvynei priartės lais
vės diena.' Gal tokiais atvejais 
tiktų pasiųsti sveikinimus ir Pie
tų Vietname kovojantiems ame-

nose.
Informadnė kova
Mes turime užmiršti apie sta

tymą didvyriams paminklų iš 
akmens ir betono, ypač vietose, 
kur net mes patys tik retkar-

B. V. Končiai R. V. Stabačinskai

ka-

VILIUI GELAŽNIKUI Anglijoje mirus, dukrai EUGE
NIJAI BALEIŠIENEI su šeima, sūnui HARIUI su šeima, 
žmonai ir dukrai Anglijoje gilaus skausmo valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Prima ir Bronius Sapliai -
Valė ir Vitas Siminkevičiai

Laima ir Petras Būtėnai
□

Mylimai ŽMONAI Lietuvoje mirus, didžiai gerbia

mą JUOZĄ KAVOLĖLj liūdesio valandoje giliai už

jaučiu —

A. Giniotis

Lietuviu parapija be lietuvio kunigo
Pensylvanijos valstijoje yra 

garsi Mount Carmel vietovė, 
kurioje buvo įsteigta lietuviška 
parapija prieš 75 metus. Joje 
klebonavo visa eilė lietuvių ku
nigų. Toje eilėje buvo pre'l. J. 
Končius, buvęs BALFo pirmi
ninkas, ir bene paskutinis — 
kun. St. Laurinaitis. Šiuo metu 
ten klebonauja slovakų kilmės 
amerikietis kunigas Francis Hu
dak. Neseniai ta parapija atšven
tė deimantinę savo gyvavimo su
kaktį (įsteigta 1892 m.). Laik
raštis “The Catholic Witness” 
36 nr. paskelbė platų iškilmių 
aprašymą su visa eile nuotrau
kų. Iš aprašymo matyti, kad vie
tinis vyskupas G. L. Leech, asis
tuojamas dviejų amerikiečių ir 
dviejų svečiu lietuvių kunigų 
(St. Laurinaičio ir W. Karavec- 
ko) atlaikė iškilmingas pamal
das. Vaišių metu patrijotišką 
kalba pasakė dr. J. Stukas. Jis

NE ŠERMENIMS, BET PRISIKĖLIMUI
(Atkelta iš 1-ro psL) 

išleisti informacinių leidinių 
anglų ir kitomis kalbomis. 
Kreiptis į spaudą, radiją ir te
leviziją (tai' esą turėtų atlikti 
vietos lietuvių organizacijos). 

Lietuvos Laisvės Kovos Metai 
pradedami JAV ir Kanados lie
tuvių kultūros kongresu Čika
goje 1967 m. lapkričio 23-26 d. 
Vasario 16 minėjimai visose ko
lonijose rengtini plačiausiu mas
tu. 1968 m. liepos 7 d. Čikago
je rengiama JAV ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių šventė. 
Svarbiausia sukaktuvinė mani
festacija būsianti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seimas 
Niujorke 1968 m. rugpjūčio 31- 
rugsėjo 2 d. Atskirą manifesta
ciją rengia ALT Vašingtone paš
to ženklo išleidimo proga.

Tais klausimais kalbėjo ir ki
tų veiksnių atstovai: A. Rudis, A. 
S. Bačkis, A. Rinkūnas, B. Nai
nys, A. Budreckis. Jie detaliza
vo kaikuriuos punktus. Diskusi
jose buvo keltas ypač bendro 
plano klausimas. Klevelando 
konferencijoj iškeltas sumany
mas paruošti lietuvių programą 
per JAV televizijos tinklą nebu
vo čia pabrėžtas, nes atrodė sun
kiai įvykdomas. A. Rudis ir kiti 
siūlė panašias televizizijos pro
gramas rengti vietinėse televizi
jos stotyse.

Lėšų klausimas C-
Lietuvos penkiasdešimtmečio 

programai vykdyti reikės daug 
lėšų. Jau anksčiau tam reikalui 
buvo sudarytas jungtinis komi
tetas, vadovaujamas prel. J. Bal- 
kūno. Į šį komitetą įeina visų 
veiksnių atstovai. Diskusijose 
betgi paaiškėjo, kad komitete 
nepilnai dalyvauja ALTa. Ji ir 
toliau rinks aukas atskirai vasa
rio ir kovo mėnesiais, kai ren
giami Vasario 16 minėjimai. 
Jungtinio komiteto surinktos lė
šos bus skirstomos VLIKo ir 
PLB užsimotiems darbams.

Veiksniu bendradarbiavimas
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū

nas savo referate panagrinėjo 
konkrečius Lietuvos laisvinimo 
veiksnių bendradarbiavimo bū
dus — periodinius pasitarimus 
ir ryšininkus. Darbo koordina
vimas esąs būtinas norint pa
siekti gerų rezultatų. Atliktinų 

pabrėžė, kad lietuviai turi daug uždavinių svarbumas esą verčia 
kultūrinių vertybių, tačiau so
vietinė okupacija neleidžia jų 
paskleisti pasaulyje.

Kun. T. Marcincavage (Mar
cinkevičius), šv. Pranciškaus 
Ksavero Gettysburge klebonas, 
pasakė pamokslą, kuriame pri
minė, kad Mount Carmel šv. 
Kryžiaus lietuvių parapija per 
75 m. davė 4 kunigus, 23 vie
nuoles, kad čia 1907 m. buvo 
įsteigta šv. Kazimiero seserų 
vienuolija, kuri dabar turi 470 
seserų JAV-se. Jos dirba 48 vie
tovėse ir turi 4 misijas P. Ame
rikoje. Daugelis iš tos parapijos Referatą tuo klausimu skaitė 
kilusių seserų dalyvavo sukak
ties iškilmėse. Vietiniai lietu
viai, pasak laikraščio, padaina
vo angliškų ir lietuviškų dainų, 
sugiedojo Lietuvos himną ir po 
to dar ilgai šoko.

Visa tai gražu, bet tragiška 
yra tai, kad parapija, kuri buvo 
lietuvių įsteigta ir kuri davė 
tiek vienuolių ir kunigų, šian
dieną nebeturi savo kunigo. 
Daugybė lietuvių kunigų dirba 
svetimtaučių parapijose, o lietu
viškoje parapijoje slovakas. Tai

ga. Savo kalboje dr. J. Stukas

labiau suglaudinti paskirų vie
netų darbus. Tuo klausimu pa
sisakė ir kitų veiksnių atstovai, 
sutikdami su pasiūlytais būdais. 
Kaikurie siūlė sudaryti pastovų 
koordinacinį viršūnių komitetą 
penkiasdešimtmečio programai 
derinti. Deja, ši mintis nerado 
pritarimo. Rezoliucijose buvo 
pabrėžti tiktai veiksnių pasitari
mai, kuriuos gali kviesti kiek
vienas veiksnys. Taigi, pasiten
kinta kontakto palaikymu.

Santykiai su Lietuva

valdybos pirm. J. Bačiūnas pa
reiškė, kad dr. Nasvyčio mintys 
tėra jo asmeninė nuomonė. Kaip 
koreferentai dar kalbėjo kons. 
J. Žmuidzinas, A. Rudis, ir A. 
Rinkūnas. Po to kalbėjo dar visa 
eilė konferencijos dalyvių: J. 
Audėnas, dr. J. Girnius, M. Vai- 
dyla, A. Barzdukas, D. Krivic
kas, L. Dambriūnas, dr. St. Bač- 
kis, J. Kardelis, Pr. Gaida ir kt. 
Iš visų nuomonių buvo matyti: 
problema yra sudėtinga ir reika
linga gilesnių studijų; bendravi
mas su pavergtąja tauta reika
lingas, tačiau jis slepia ir tam 
tikrus pavojus; išėjimas iš priva
taus santykiavimo ribų gali tu
rėti neigiamos įtakos į palankių 
kraštų laikyseną. Rezoliucijose 
buvo išreikštas Klevelando nu
tarimo patvirtinimas su pagei
davimu jį išplėtoti bei paryškin
ti, atsiremiant į konkrečius at
vejus.

Paskutinis posėdis /
Sekmadienio rytą posėdžiavo 

nutarimų komisija ir atskirai — 
PLB delegacija su kultūros ta
rybos nariais. Po pietų 2.30 vai. 
susirinko visa konferencija pa
skutinio posėdžio. Pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas perskaitė ga
lutinį manifesto tekstą, kuris bu
vo priimtas plojimu. Buvo pra
nešta, kad manifestą pasirašys: 
diplomatinės tarnybos šefas, 
VLIKo pirm., PLB pirm., AL- 
Tos pirm., LLK pirm. JAV LB 
centro v-bos pirm, ir Kanados LB 
pirm. Rezoliucijas perskaitė V. 
Vaitiekūnas. Jos priimtos rankų 
pakėlimu be diskusijų, tik vė
liau dar buvo pasiaiškinta dėl 
kaikurių nutarimų formulavi
mo. Užbaigos žodį tarė VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas, padė
kodamas visiems dalyviams už 
bendras pastangas Lietuvai iš
laisvinti. Pagaliau Lietuvos him
nu liko padėtas taškas šiai reikš
mingai konferencijai,

Su spaudos atstovais
Atskiras pokalbis įvyko tarp 

veiksnių vadovų ir redaktorių: 
“Draugo”, “Darbininko”, “T'. Ži
burių”, “N. Lietuvos”, “L. Lie
tuvos”, “Keleivio”, “Pasaulio 
Lietuvio”. Kaikurie redaktoriai 
jau buvo išvykę ir negalėjo da
lyvauti. Pokalbyje pasikeista 
įspūdžiais ir pageidavimais. Iš 
veiksnių pusės pageidauta glau
desnio bendradarbiavimo, o iš 
redaktorių pusės — greitesnės 
informacijos, orientacinių pra
nešimų, kontakto. Taipgi iškilo 
etikos klausimas. Pageidauta iš
gyvendinti iš spaudos puslapių 
asmeninę polemiką. Pažadėta, 
kad tai nepaskutinis toks susi
tikimas.

Priėmimai
Tarp posėdžių konferencijos 

dalyviai turėjo progos dalyvauti 
ir oficialiuose priėmimuose. Vie
ną jų surengė šeštadienį VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas Statler- 
Hiltoh viešbutyje, o sekmadienį 
— Lietuvos atstovas Vašingto
ne J. Kajeckas su Ponia pasiun
tinybės namuose. Tai buvo pui
ki proga konferencijos daly
viams susipažinti ir pasidalinti

V. Vaitiekūnas. Teisiniu atžvil
giu jo referatas buvo gerai pa
ruoštas ir pagrįstas, tačiau trū
ko ypač kultūrinės pusės. Auto
rius laikėsi Klevelando knferen-

C metu- Tai Padėi° subendrinu
ii n^avi" idėjas bei jas išaiškinti, nes po-
r’sėdžių metu kalbėjimo laikas 
rainio pobūdžio, užkabinąs kai
kuriuos laikraščius, stokojąs ob
jektyvaus žvilgsnio. PLB valdy
bos skirtas koreferentas dr. A.

liūdnas faktas^ kuris rodo, kad, Nasvytis pabėrė kontrastinių 
esant visai eilei veiksnių, nėra minčių. Kadangi kalbėjo iš savo

buvo labai ribotas.

miestu rotušių Vasario 16 pro- egzistencija. Ms. jis susilaukė priekaištų, o PLB

Aplamai, konferencija buvo 
darbinga, pagrindiniuose klau
simuose vieninga ir nesileido į 
ginčus, nors buvo paliesta ir 
opių klausimų. Dalyvavo 38 pil
nateisiai nariai ilr keliolika 
kviestinių svečių, kurie taipgi 
galėjo dalyvauti diskusijose.



Lietuviai pasauliečių kongrese
A. SUNGAILIENĖ

H Vatikano santaryba atvėrė 
tikintiesiems milžiniškus minti
jimo plotus nauja kryptimi, su
teikė daugiau laisvių, bet uždė
jo didesnę atsakomybę.

S. m. spalio 11-18 d.d. įvykęs 
Pasauliečių Apaštalavimo Kon
gresas sutraukė į Romą apie 
2500 atstovų iš įvairių kraštų. 
Pasauliečiai, įsigilinę į šių die
nų žmogaus situaciją ir jam sta
tomus klausimus, stengiasi su 
Bažnyčios pagalba duoti savo 
bendralaikiams atsakymus, ku
rie padėtų orientuotis naujų 
krypčių labirintuose ir atitiktų 
dabarties reikalavimus.

Pagrindinės temos
Kongreso tema “Dievo tauta 

žmogaus kelionėje” buvo pa
skirstyta į dvi dalis: “Žmogus 
šiandien” ir “Pasauliečiai Baž
nyčios atnaujinime”. Pirmoje 
dalyje dėmesys nukreiptas į mo
dernųjį žmogų, jo džiaugsmus, 
viltis, skausmus ir rūpesčius 
žmogaus su Dievu santykių Švie
soje.

Po įvedamųjų paskaitų kon
greso dalyviai pasiskirstė į se
minarus, kuriuose buvo disku
tuojamos šios temos: šių dienų 
žmogaus dvasinė būsena; šeima; 
vyro ir moters bendradarbiavi
mas įvairiose socialinio gyveni
mo plotmėse; įtampa tarp ge
neracijų; komunikacija; kultū
rinė revoliucija; gerovės augi
mas; didėjanti atsakomybė; tai
ka ir tarptautinis teisingumas; 
emigracija.

Antroje dalyje išstudijuotų 
minčių ir faktų šviesoje mėgin
ta nustatyti, kiek ar kokiais bū
dais pasauliečiai galėtų prisi
dėti prie Bažnyčios ir visos 
žmonijos atnaujinimo. Diskusi
joms temos: pristatyti Dievo 
klausimą modernaus žmogaus 
mentalitetui tinkamiausia for
ma; krikščionišas auklėjimas 
mokykloje ir už jos sienų; nauji 
metodai pagelbėti krikščionims 
jų uždaviniuose įvairiose srity
se; dialogas Bažnyčioje; pasau
liečių uždaviniai atnaujinant re
ligines bendruomenes; pasaulie
čių organizacijos; pasauliečių 
pagalba misijoms; ekumeninis 
dialogas ir bendradarbiavimas.

Dalyviai turėjo atsirinkti dis
kusijas. nes daug kas vyko tuo 

.pačiu laiku ir i visas suspėti bu- 
Pvo sunku.

Pasauliečiu vaidmuo A
Thom Kerstiens (gen. sekreto

rius) Įžanginėje paskaitoje tarp 
daugelio kitų minčių paminėjo, 
kad viena dalis pasaulio šian
dien ignoruoja Bažnyčią iš viso, 
kiti nepasitiki ja kaip preten
duojančia į jėgą, treti žiūri į ją 
kaip į pasenusią instituciją. Ti
kinčiųjų uždavinys — parodyti, 
kad visų pirma Bažnyčia nori 
pasauliui padėti, bet ne valdyti; 
kad mes nebijom pasikeitimų ir 
naujovių, kurias gausiai atneša, 
kiekviena diena, bet priešingai, 
laukiam jų su aiškiu žvilgsniu ir 
viltimi. Jei norim duoti nau
jiems Įvykiams krikščioniškus 
bruožus, turim stovėti jų prie
kyje, bet neiti iš paskos. Plėto
dami minti — Bažnyčia pasaulio 
tarnyboje prieiname prie pasau
liečio klausimo, šiandieną ka
talikas pasaulietis, kaip giliai at
sakingas asmuo, reikalingas dau
giau paklausimo ir sprendimo 
laisvės. Mintis, kad daugelis 
klausimų ir problemų Bažnyčios 
gyvenime jo visai neliečia, yra 
atgyvenusi. Iš kitos pusės, pasi
gailėtiną vaizdą kelia žmogus, 
kuris, atlikęs profesines studijas 
ir pasiekęs augšto specializaci
jos laipsnio, religini išsilavinimą 
turi V skyriaus mokinio (daž
niausiai pats to nepripažinda- 
mas). Atrodo, kad besikeičiąs pa
saulis įieško vertybių permąs
tymo. Mūsų tradicinėje sistemo
je ypatinga vieta buvo skiriama 
paklusnumui ir rezignacijai, ta
čiau paskutiniųjų dešimtmečių 
Įvykiai parodė, kad jas gal per
daug akcentavom.

Vakarų jaunimas
Įdomiai palietė T. Kierstens 

šių dienų jaunuolį. Vakarų kraš
tuose jaunimo nesidomėjimas 
Bažnyčia didėja ne dėlto, kad ji 
perdaug reikalauja, bet, grei
čiausia, dėlto, kad jis randa ją 
perdaug atlaidžią, buržuazišką. 
Vyresnieji, kalbėdami apie di
deles teorijas ir augštus idealus, 
patys jų rimtai nesilaiko ir ne
sistengia Įgyvendinti. Jie nepa
jėgia nukreipti jaunuolio ener
gijos ir kovos į kilnius tikslus, 
nors pastarojo veržimasis ir jieš- 
kojimas dažnai yra labai nuošir

dus. Iš čia kyla jaunuolio nusi
vylimas, cinizmas ir maištavi
mas klaidinga bei destruktyvia 
kryptimi,

Laiko ženklai
Pagarsėjęs dabarties teologas 

ir filosofas Yves Congar, OP, 
savo paskaitoje “Dievo kvieti
mas” po įdomių išvedžiojimų su
sumavo: Dievo planai yra išsi
dėstę visoj žmonijos istorijoj ir 
Bažnyčios ateitis yra visos žmo
nijos ateitis. Mes matome dau
gybę laiko ženklų: masių sąmo
ningumas, naujų tautų kėlima- 
sis, visuomeninis moters iškili
mas, nepaprastas technikos au
gimas, pagaliau net ir didžiosios 
žmonijos nelaimės — ar visa tai 
nėra ypatingi ženklai? Ar tai 
nėra Dievo kvietimas?

Lietuvių delegaciją kongrese 
globojo vysk. V. Brizgys, jai pir
mininkavo dr. P. Vygantas. At
stovų tarpe buvo: prel. Pr. Ju
ras, prel. J. Balkūnas, kun. dr. 
P. Bačinskas, kun. A. Rubikas, 
A. Lingė, E. Grinienė, B. Vens- 
kuvienė, A. Viliušis, D. Stakytė, 
A. Sungailienė ir kt.

Moterys skaitė Šv. Raštą
Spalio 15 d. buvo paskelbta 

Pasaulio Maldos Diena. Popie
žius Paulius VI šv, Petro ba
zilikoje koncelebravo Mišias su 
24 vyskupais. Kadangi šv. Tė
vas, ligos varginamas, nei kata
likių moterų, nei Pasauliečių 
Apaštalavimo kongresų daly
viams specialios audiencijos ne
davė, šioms iškilmėms buvo ro
domas nepaprasta susidomėji
mas, ir į jas suplaukė gausios 
minios. Vietos buvo rezervuotos, 
ir lietuvių delegacija, dr. V. Vy
ganto rūpesčiu, jas gavo kerti
nėse tribūnose prie pagrindinio 
altoriaus. Dalyvaujančiai pirmą 
kartą tokios rūšies iškilmėse li
ko gilus Įspūdis, šv. Tėvas at
rodė sunykęs ir išbalęs, tačiau 
jo balsas skambėjo lygiai. Mišių 
metu jis dalijo Komuniją šim
tui vyrų ir moterų, parinktų iš 
Įvairių delegacijų. Pirmą kartą 
Šv Petro bazilikos istorijoje 
skaitymuose iš Šv. Rašto Mišių 
metu dalyvavo ir moterys. Po 
Mišių Šv. Tėvas skaitė ilgą kal
bą, i kurią buvo sudėti kongreso 
dalyviams jo sveikinimai, linkė
jimai, pageidavimai ir nurody
mai, kokios krypties turi laiky
tis pasauliečiai, kad atliktų savo 
misiją.

Gintaro Rožinis ir astronautas
Po kalbos Šv. Tėvui buvo 

Įteiktos dovanėlės nuo Įvairių 
delegacijų. Jų tarpe buvo ir mū
sų vokas su gintariniu Rožiniu 
iš Lietuvos ir prašymas prisi
minti Kenčiančią Bažnyčią. Pa
stebimą sujudimą Bazilikoje su
kėlė žmogiškas ir šiltas momen
tas, kai amerikiečių astronautas 
James McDiwitt atsiklaupęs Įtei
kė šv. Tėvui erdvėlaivio “Ge
mini” modeli, kuriuo jis skrido 
į tolimąsias erdves. Kai ji pri
veržė su diržais erdvėlaivyje ir 
uždarė duris, tada jis turėjo pa
justi, kad nei Stropaus pasiruo
šimo, nei didžiausių pastangų iš 
žmogaus pusės galine beužtekti.

Atidarymo iškilmėse ir kituo
se oficialiuose parengimuose lie
tuvaitės, apsirengusios tautiniais 
drabužiais, iš visų pusių būdavo 
apsuptos fotografų. “Kieno to
kie gražūs drabužiai? Kokios jūs 
tautybės?” Per klausimus ir 
žmones nebūdavo galima nė 
praeiti.

Lietuviai ir kongresai
Baigiant dalintis Įspūdžiais, 

peršasi viena pagrindinė mintis: 
mes, lietuviai, turim daugiau dė
mesio ir pasiruošimo skirti tarp
tautiniams kongresams, negu iki 
šiol skyrėme. Būdami dėkingi 
vysk. V. Blizgiui ir dr. P. V. 
Vygantui už rūpestingą delega
cijos globojimą ir vadovavimą, 
mes turėtumėm išnaudoti kiek
vieną progą ir plyšelį, per kuri 
tik galim išlįsti i tarptautinę vie
šumą ir visokiais būdais padėti 
tiems asmenims, kurie mums 
tokias progas suranda. Nuo 1941 
m. jau išaugo nauja karta, ku
riai anų laikų Įvykiai atrodo la
bai migloti ir nerealūs. Pasau
liniuose kongresuose, jau ne
kalbant apie oficialaus dalyvavi
mo reikšmę, atsiranda daugybė 
progų susitikti su žmonėmis iš 
tolimiausių kraštų ir juos supa
žindinti su Lietuvos okupacija ir 
tikėjimo persekiojimu. Sutiktas 
žmogus tai nėra oficialus raštas, 
kurį, vos permetę akimis, ime- 
ta į stalčių. Gwas įspūdis išlie
ka atmintyje daug metų.

Paari
pasiruošęs nuraminti

Tarptautiniame katalikių moterų kongrese Romoje dalyvavo ir lie
tuvės atstovės su savo dvasios vadu. Iš kairės: A. Sungailienė, prel. 
J. Balkūnas, G. Kaneb, B. Venskuvienė

Dabar Lietuvoje dar daugiau pony
AL. GIMANTAS

jūsų troškuli
(Išlaukę ištisus aštuonerius metus 

mažose ąžuolinėse statinėse, 
ir jūs būtumėte ištroškę)

Tai buvo prieš keletu metų. 
Tada teko labai aktyviai bendra
darbiauti šiame laikrašty. Lietu
viškosios temos, niekada neišse
miamos, visada teikė gerą pro
gą Įvairiems svarstymams, nuo
monėms. Tuo pat metu mūsų 
“progresyviųjų” leidžiama “Lais
vė” itin neatiaidi buvo šio auto
riaus rašiniams. Beveik kiekvie
ną savaitę ten buvo šaipomasi, 
priekaištaujama, cituojama, ban
doma kabinėtis prie atskirų sa
kinių, iš bendrojo kontekso iš
trauktų, ir pan. Pradėti su jais 
betkoki aiškinimąsi, polemiką, 
bent tuo metu, nebuvo nė ma
žiausio tikslo. “Laisvės” autoriai 
visvien laikosi savo; nekartą jau 
teko tame laikrašty pastebėti, 
kad normali logika ar argumen
tai jiems kaip ir negalioja.

Maždaug apie tą patį laiką 
kaikurie reikalai vertė apsilan
kyti Niujorke. Dar namuose 
esant, pažįstamas bičiulis, išgir
dęs apie numatomą kelionę, pri
sispyręs prašė bandyti užprenu
meruoti jam vieną žurnalą, išei
nanti okupuotoje Lietuvoje. Gir
di, “Laisvė” tikrai priimsianti 
prenumeratos užsakymą. Tad 
susidarė lyg ir proga, lyg ir rei
kalas užsukti “Laisvės” pasto
gėn. Be to, buvo smalsu susidur
ti akis i akį su mūsų “pažangių
jų” veikėjais, iš arčiau pamaty
ti ir pažinti, kas jie tokie. Paga
liau kaip ideologini priešą ge
riau pažinsi, jei ne jo kieme, kas
dieninėje aplinkoje? Blogai ar 
gerai, bet šio rašinio autorius 
norėtų juos laikyti suklaidin
tais, atskilusiais broliais, kurie 
nevisada verti vien rūsčių pa
smerkimo žodžių, bet ir tam tik
ro supratimo. Šioje plotmėje 
žvelgiant, atrodo, lietuviškasis 
misijų kelias itin platus, bet iki 
šiol mes niekad dar nebandėme 
nieko, kas padėtų bent vienam 
kitam tų suklaidintųjų pasukti 
tiesiu lietuvišku ir patrijotiniu 
keliu. Nuolatinis ignoravimas, 
atšiaurumas, pikta pašaipa juos 
veda dar didesnio užkietėjimo 
šunkeliu toliau nuo bendrųjų 
lietuviškųjų tikslų...

Taip teko pirmą ir paskutini 
kartą susitikti su Rojum Mizara.

NEDARBINGUMO PENSIJA
Klausimas. — Kanadoje gy

venu. 20 metų. 17 metų dirbau 
Įvairiose darbovietėse. Nustojau 
sveikatos ir dabar esu visiškai 
nedarbingas. Turto neturiu. Ne
darbingumo dokumentai provin
cijos valdžioje. Turėjau grupi
ni draudimą ir dabar gaunu 82 
dol. i mėnesį apdraudos, kuri 
pasibaigs už 4 mėnesių. Prašau 
nedarbingumo pensijos, bet at
sakė, kad man nemokės, nes 
mano žmona dirba. Ar turiu tei
sę gauti nedarbingumo pensiją, 
kiek gaučiau ir kur kreiptis?

Atsakymas. — Pagrindinė 
priežastis, kodėl Jūs negalite 
gauti valstybinės nedarbingumo 
pensijos yra ta, kad nedarbin
gumo pensijos dar nėra moka
mos. Jos prasidės tik 1970 m. 

Torptautiniome katalikų pasauliečių apaštalavimo kongrese lietuvių atstovai turėjo progos susitikti 
su įvairių tautų veikėjais. Nuotraukoje B. Venskuvienė r A. Sungailienė (abi tautiniais drabužiais) 

su Azijos ir Afrikos katalikų atstovais

Čia pat spaustuvė ir redakcijos 
kambarys. Darbuojasi eilė vyrų 
ir moterų. Visi aiškiai vyresnio 
amžiaus. Neseniai būta lietaus, 
vietomis varva per stogą. Net ir 
redaktoriaus kabinete ant grin
dų pastatytas indas varvantiems 
nuo lubų lietaus lašams surinkti. 
R. Mizara kalbėjo neskubėdamas 
ir nustebino itin gera lietuvių 
kalbos tarena. Beveik be jokio 
angliško akcento, be anglų kal
bos žodžių maišymo. Užsakyti 
žurnalą taip ir neteko, nes, pa
sirodo, “Laisvė” tuo neužsiiman- 
ti. Mat, jei esi spaudos agentas 
sovietiniams leidiniams, turi ati
tinkamose amerikiečių įstaigose 
registruotis kaip svetimos vals
tybės spaudos platinimo Įstaiga. 
Jie, girdi, to nenori, tad ir pre
numeratų So v. Sąjungoje lei
džiamiems laikraščiams bei žur
nalams nepriima. Žinojau, kad 
tuo metu R. Mizara buvo grįžęs 
iš Lietuvos, kurioje išbuvo gerą 
pusmeti. Užsimezgę kalba apie 
gyvenimą ir aplinką tėvynėje. 
Šeimininkas nesikarščiuodamas, 
lygiu balsu pasakojo savuosius 
Įspūdžius. Aišku, jie, aplamai 
žvelgiant, buvo palankūs dabar
tinėms ten sąlygoms, bet, kita 
vertus, nerodė jis ir ypatingo 
entuziazmo ar pasigėrėjimo. Pri
pažino, kad visoje eilėje sričių 
dar būtina daugkas atlikti, pa
daryti, kad žmonėms būtu leng
viau gyventi. Bet vienas R. Mi- 
zaros teigimas, pareikštas tame 
pasikalbėjime, niekad negalės 
būti užmirštas. Į klausimą: “Lan
kėtės nepriklausomo gyvenimo 
metais Lietuvoje, viešėjote ilgo
kai ir dabar. Sakykite, koks 
Tamstai atrodė pats didžiausias 
skirtumas tarn šios ir anų dienų 
Lietuvos?” Kiek patylėjęs, pa
galvojęs, neskubėdamas ir aiš
kiai kiekvieną žodi tardamas 
atsakė: “žinai, Tamsta, anomis 
dienomis, kai lankiausi Lietuvo
je, pastebėjau visur labai daug 
ponų, bet šiandien, man atrodo, 
tų ponų ten yra dar daugiau!” 
Tai atsakymas asmens, kuris vi
są savo gyvenimą kovojo prieš 
tuos visus “ponus”, kuris save 
visad laikė darbo žmonių “gy
nėju” ir kovotoju už juos.

Be to, jos bus mokamos tik 
tiems nedarbingiems asmenims, 
kurie bus dalyvavę Kanados 
Pensijų Plane bent 5 metus. 
(Kanados Pensijų Planas Įvestas 
1966 m. Prieš tai buvo tik pri
vačių bendrovių pensijos ir vals
tybinė senatvės pensija).

Kvebeko provincija tvarko 
Pensijų Planą savarankiškai su 
kaikuriais pakeitimais. Smul
kiau gali informuoti Kvebeko 
Provincijos Pensijų Plano pa
reigūnas, kurio adresą galite 
rasti telefono knygoje.

Jei šitas atsakymas nėra pa
kankamai aiškus arba jei turi
te daugiau klausimų, malonėki
te parašyti “Tėviškės Žibu
riams”.

V. S. Mastis

RAŠO IŠ MADRIDO

Ispanų šeima - nauja problema
Jeigu Europoje dar yra dva

siškai ir morališkai sveikų šei
mų, tai jų reikia jieškoti Ispa
nijoje, ypač kaimuose. Ispani
jos šeima yra patriarchalinė, ku
rioje tėvas ir motina — šventas 
dalykas, nors moderniais laikais 
yra išimčių, čia pat turiu paste
bėti, kad ‘pastaraisiais metais, 
dėl didelės darbininkų emigra
cijos užsienin duonos jieškoti, 
ispanų šeimos tradicijos ėmė 
keistis — vaikai pasidarė nepri- 
klausomesni nuo tėvų. Be to, is
panų šeima pasikeitė liberales- 
nėn pusėn dėl didėjančio supa
saulėjimo, dėl religinio elemen
to susilpnėjimo, dėl vaikų atsi
palaidavimo iš tėvų globos, ypač 
miestuose.

Kaimas ir miestas čia yra di
delis kontrastas. Miestas yra 
daug kuo pranašesnis už kaimą: 
techninė pažanga, susisiekimas, 
visuomenės aplinka, valdžios 
Įstaigos ir t.t. Iš kitos pusės, 
kaimo bruožai jaučiami jau ir 
mieste. Bet pats didžiausias pa
sikeitimas — yra gyventojų kė- 
limasis iš kaimo į miestą. Kitur 
Europoj tai Įvyko jau praeito 
šimtmečio antroje pusėje, bet 
Ispanijos miestai iki šio amžiaus 
pradžios, ar gal antrojo ketvir
tadalio, nejautė reikalo didėti, 
nes čia trūko pramonės ir už
darbių iš kaimo atvykusiems. 
Miestan persikėlusiems susida
rė gana rimtos problemos: išsi
lavinimo bei išsimokslinimo 
skirtumas, kaimo atskyrimas 
mieste, kaimiečių neigudimas 
miesto gyvenime ir darbe — 
pramonėje, prekyboje... Se
niau Ispanijos kaimai buvo gau
sūs ir pasiturintys. Dabar matyti 
nykus vaizdas dėl masinio gy
ventojų bėgimo į miestus, jieš- 
kant geresnio ir lengvesnio pra
gyvenimo. Kaikurie prieš 25 me
tus buvę dideli ir neblogai ap
gyvendinti kaimai liko gyvento
jų apleisti. Kaikur kaimai labai 
praretėjo. Iš kitos pusės, reikia 
pasidžiaugti, kad daugelis kai
mų atkuto ir padarė pažangą. 
Visur kaimuose rasi radiją, te
leviziją, kino teatrų, laikraščių. 
Seniau to nebuvo. Daug kur kai
muose jau mechanizuotas ūkis.

Iki 1959 m. šeimų klausimas 
nebuvo nagrinėjamas, bet po 

pirmojo šeimos kongreso visi 
juo susirūpino. Buvo pradėta su
darinėti specialūs šeimų sąra
šai, atliktos specialios studijos 
tiek. dvasiniu, tiek moksliniu, 
tiek ekonominiu požiūriu. Įsteig
tas šeimos žurnalas “Familia Es
panola”, pradėta dalyvauti tarp
tautinėse ir vietinėse paskaitose 
šeimų klausimais, imta rinkti 
duomenys apie savo krašto ir 
užsienio šeimas. Ispanų šeimos 
vidurkis 1900 m. buvo 3,87 as
menų, 1940 m. — 4,22 ir 1950 
ir vėl 3,74. šis skaičių sumažė
jimas rodo gimimų sumažėjimą, 
nors mirimų skaičius sumažėjo, 
sveikatingumas padidėjo. Gimi
mų skaičius šio šimtmečio pra
džioje buvo 35 vienam tūkstan
čiui gyventoju, o 1951 m. — tik 
20.

Nežiūrint visų sunkumų ir pa
sikeitimų, ispanų šeima nepra
rado savo tradicinių žymių, kaip 
pvz. vaikų paklusnumo tėvams, 
pastovumo, vedybų rimtumo, re
ligingumo ir t.t. šeimos vienybė 
ir sveikumas daug padėjo ispa
nams išsilaikyti dvasiškai bei 
tautiškai, kai tuo tarpu politinė 
nesantaika, suirutė teriojo kraš
tą. šeimos problema užtat šia
me krašte yra naujas dalykas, 
kuriuo nesirūpino amžiais Ispa
nijos karaliai ir paskiau respub
lika. Tiesa, Antroji Ispanijos 
Respublika (1931 m.) savo kons
titucijoje paskelbė, kad šeima 
yra valstybės pagrindas ir kad 
abi lytys yra lygios. Tačiau visų 
šeiminių blogybių priežastis bu
vo ištuokų Įstatymas, kuris 
buvo paskelbtas 1932 m. kovo 
•2 d. Tai buvo prieš krašto Įsta
tymus ir amžių praktiką. Tasai 
Įstatymas pakirto ispanų šeimos 
pagrindus. 1938 m. ištuokų Įsta
tymas buvo panaikintas ‘ kaip 
priešingas krašto tradicijoms, 
kenksmingas tautai ir nepriim
tinas Katalikų Bendrijai. Nau
jojoj Ispanijos konstitucijoj aiš
kiai pasakyta, kad šeima yra pa
grindinė krašto gyventojų ląs
telė, kuri turi teisę materialiai 
išsilaikyti, kad galėtų atsiekti ki
tų vertybių. Valstybė remia šei
mas: vedybų proga jaunave
džiai gauna piniginę paramą, 
vaikai iki 16 metų amžiaus ati
tinkamus priedus, bedarbiai — 
pašalpas ir t.t. Butų, gydymo ir
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KAZ. PATALAVIČIUS

auklėjimo problemos taip pat 
sutvarkytos. Tikimasi, kad atei
tyje, jei taip ir toliau bus rūpi
namasi, ispanų šeima pasiliks 
pagrindine tautos ląstele.

* * *
Neseniai Įvyko ispanų kata

likų akcijos istorinis suvažiavi
mas, į kurį susirinko 244 pasau
liečiai, 4 vyskupai ir 44 kunigai. 
Vyskupų tarpe buvo Madrido ar
kivyskupas, vyriausias kariuo
menės kapelionas ir Įvairių ka
talikų veiklos šakų vadai. Vys
kupai buvo nusiteikę panaikinti 
senąją kat. akciją ir sukurti 
naują, pritaikytą Vatikano san- 
tarybos dėsniams. Užtat suvažia
vimas buvo gana gyvas, kartais 
labai karštas ir kritiškas — ki
lo ginčų tarp pasauliečių ir dva
sininkų.' Norėta išgirsti' pasau
liečių nuomonė apie naująjį ka
talikų akcijos planą. Dalyvavo 
nemažai žosistų — kat. darbinin
kų atstovų. Jie reiškėsi gana 
aktyviai. Vyskupams buvo pri
kišta, kad jie nepakankamai rū
pinasi jaunimu ir specialiomis 
akcijos šakomis; parapijose ir 
net vyskupijose gerokai apleis
ta suaugusiųjų (vyrų ir moterų) 
šaka. Be to,'dar buvo diskutuo
ta ir katalikų akcijos sandara, 
jos veiklos būdai Bendrijoje, ti
kėjimo atnaujinimas ir t.t. Pa
geidauta, kad kat. akcija savo 
veikloje būtų savarankiškesnė 
— tuomet bus daugiau noro 
dirbti Dievo garbei ir sielų nau
dai.

Žurnalistai prisimins 
tironiją

V. Vokietijoje veikia Laisvo
sios Spaudos Draugija. Ją su
daro apie 20 tautybių žurnalis
tai iš už geležinės uždangos. 
Priklauso ir lietuviai (atst. J. 
Kairys). Kadangi šiemet Maskva 
su jai Įprasta pompa mini 50 m. 
revoliucijos sukaktį, tai ir šios 
draugijos žurnalistai nutarė pa
minėti šią tironiją. Tam tikslui 
bus surengta trumpa akademija, 
kurios metu bus pagerbtos rau
donųjų nukankintos bei nužudy
tos aukos ir išleista atitinkamą 
knyga. Pastarąja bus stengia
masi parodyti tikruosius Krem
liaus tikslus. J. K.

WIKATOS KLINIKA Health Clinic
Medicinine ir pooperacinis gydymas

Vienintelė vaidilos registruota natūralaus jtrdymo lietuviška klinika. 
Jvairts spinduliai, elektriniai Ir Ariniai ranku masalai. spindulinės ir 

Karu vonios. Gydomieji Judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis. Ps.D.RJW.N.Pt.

460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Ps.D.RJW.N.Pt


© PAVERGTOJE TM®E
VIESULAS. BALTIJOS JŪROJE rusą Chabarovų grupė, klounai — 
Susidūrus šilto ir šalto oro masėms Barbaras» Juzė k broliai Muchorto- 

Norvegijos jūros ir Britanijos ra- vai" 
jone, kilo ciklonas, kuris naktį iš ARCHITEKTŲ SEMINARAS 
spalio 17-tos į 184ą įsiveržė Balti*

Vilniuje ketvirtą kartą iŠ eilės įvy
ko metinis Sovietą Sąjungos archi-
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jos jūron. Viesulo greitis Klaipėdoje 
ir Nidoje buvo iki 40 metrą per se
kundę, Kaune ir Šiauliuose — 30 m, 
Utenoje — 28 m ir Vilniuje 20 m. 
Daugiausia nuostolių padaryta Klai
pėdoje, kur iš krantą išsiliejusi Da
nės upė užtvindė Garažą gatvę. Uos
te viesulas aplamdė kelis nedidelius 
laivus ir nuvertė vieną sandėlį, čia 
taipgi buvo nunešta visa eilė stogą, 
išdaužyta krautuvių vitriną, kaiku- 
riose vietose nutraukti telefono ir 
elektros laidai. Yra sužeistą ir ne
tekusią pastogės. Neringoje nuken
tėjo žvejybos laivai, Kintuose ir Rus
nėje — ūkiniai pastatai. Palangoje 
buvo nutrauktas elektros tiekimas, 
keli namai liko be stogu, bet didžiau
sias smūgis teko gamtai — tai liu- 

‘ dija parke, pačiame mieste ir aplin
kiniuose miškuose išrauti šimtame
čiai medžiai. Viesulas taipgi sugrio
vė jūros tiltą ir nušlavė abi gelbėji
mo stotis.

PAAUGŠTINIMAS AR 
PAŽEMINIMAS?

“Tiesa” paskelbė maskvinio augš- 
čiaušio sovieto prezidiumo pirm. N. 
Podgorno ir sekr. M. Georgadzes pa
sirašytą raštą, kuriuo vilniškės augš- 
čiausios tarybos prezidiumo pirm. 
Motiejus šumauskas yra skiriamas 
maskvinio augščiausio sovieto prezi
diumo pirmininko pavaduotoju. Šis 
postas neturi jokios vykdomosios ga
lios, nes ir sovietas, ir taryba ten
kinasi tik kompartijos pateiktu pla
ną aklu tvirtinimu. Atrodo, kad ko
munistą M. Šumauską jau ruošiama
si išleisti į pensiją. Iš sovietą okup. 
Lietuvos “ministerių” tarybos pirmi
ninko pareigą jis buvo atleistas pra
ėjusį pavasarį. Maskva jo vieton pa
skyrė J. Maniušį, surusėjusį lietuvį, 
silpnai kalbantį lietuviškai ir palan
ku rusinimo politikai.

NUSKRIAUS?! SALAKIŠKIAI

Vilnietė L. Dičiūnienė skundžia
si “Tiesos” redaktoriams: “Daug va
sarotoją visada prisivilioja gražusis 
Aukštaitijos kampelis — Zarasą 
kraštas. Čia ne tik gamta puiki, bet 
ir vietos gyventojai malonūs, vaišin
gi. Ištisa virtinė ežeru supa pačius 
Zarasus. O prie Salako tyvuliuoja 
platus Luodis. Jame tiek daug pui
kią salą! Tačiau kaip į jas patekti? 
Pasirodo, nuo 1967 m. Luodžio eže
re meškerioti ir naudotis valtimis 
uždrausta. Gamtos apsaugos darbuo
tojai teigia, kad žvejų mėgėją val
tys trukdančios pramoninei žvejybai. 
Nuskriausti pasijuto vietos gyvento
jai, čia gimę ir augę, pas juos at
vykstantys vasarotojai ir svečiai..

!

TEISMAS KAUNE

Augščiausiojo teismo išvažiuoja
moji sesija, pirmininkaujama J. Bur- 
neikio, Kaune svarstė Eugenijaus 
Paškevičiaus, Petro Brazausko ir 
Anatolijaus Karlovskio bylą. Iš kalti
namojo akto paaiškėja, kad jie bir
želio 10 <L naktį uždraustoje vieto
je ir neleistinais įrankiais gaudė žu
vis prie Kauno hidroelektrinės. To
kiems veiksmams apibūdinti dabar 
yra įvestas brakonieriaus terminas. 
Juos suimti norėjo gamtos apsaugos 
inspektorius Dominykas Damašius, 
bet įstatymo laužytojai nepasidavė — 
apmėtė jo valtį akmenimis, o E. 
Paškevičius trenkė irklu inspektoriui 
į galvą ir jį vietoje užmušė. Nusi- 
kaltiiho bendrininkai pabėgo, tikėda
miesi, kad jų nesuseks milicija. E. 
Paškevičius buvo nuteistas kalėti 15 
metu, P. Brazauskas — 4, A. Karlovs- 
kis — pusantrų metu.

“VILNIAUS” CIRKAS

Vilniuje naują programą pradėjo 
demonstruoti prieš 26 m. suorgani
zuotas “Vilniaus” cirkas, kurio me-
no vadovas yra rusas F. Portnovas, 
nors didžiąją artistą dalį sudaro lie
tuviai. Publiką linksmina jėgos žong
lierius Jonas Ramanauskas, oro gim
nastai — Romualda Koluževičiūtė, 
Algimantas Patrius, Otilija Koluževi- 
čienė, balanso ant karčią specialistai 
— Jadvyga Ramanauskienė ir Pet
ras Pipiras, jaunosios kartos akro- 
batai-ekscentrikai — A Gaičiūnas ir 
V. Kazlauskas, akrobatės ant įtemp
to lyno — L. Nurminskaja ir V. 
Pičkūnaitė, pagarsėjusi kiaulių dre
siruotoja Vladislava Variakojienė, 

V. GERULSKIS ROOFING
DENGTO VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS JDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.

tektą seminaras visuomeninių ir gy
venamųjų pastatą vidaus įrengimo 
problemoms aptarti. Jį atidarė Lietu
vos Architektų Sąjungos valdybos 
pirm. J. Vaškevičius, įžanginį žodį 
tarė Vilniaus dailės instituto archi
tektūros katedros vedėjas V. Miku- 
čianis. Dalyviai turėjo progos susi
pažinti su Vilniaus ir Kauno pasta
tais, statybos įmonėmis. Ta pačia 
proga tenka priminti lietuvių archi
tektų pergalę Maskvoje įvykusioje 
konkursinėje apžiūroje, kurioje bu
vo išstatyti 1962-67 m. 154 darbai. 
Geriausiu buvo pripažintas Vilniaus 
Žirmūnų rajonas, sukurtas architek
tės B. Kasperavičienės, talkinant ar
chitektui A. Panavui ir konstrukto
riui A. Vaičiūnui, šiam darbui teko 
vienintelis pirmojo laipsnio diplomas 
su atitinkama pinigine premija. B. 
Kasperavičienė su archit. K. Buču 
anksčiau yra ''paruošusi projektą 
Elektrėnams.

DVI NAUJOS “EROS”

Valstybinė komisija Vilniuje pri
ėmė du naujus kopijų dauginimo 
elektrografinius aparatus — “ERA- 
11KM” ir “ERA-12RM”, kuriuos su
kūrė elektrografinių aparatų sky
riaus viršininko O. Gramovo vadovau
jami konstruktoriai N. Jurevičius ir 
M. Subotinas. Ankstyvesnis “ERA-M” 
modelis buvęs griozdiškas, neauto
matinis, dirbęs perlėtai — trim ko
pijom pagaminti reikėdavę 8-10 mi
nučių. Dabargi pirmai kopijai reikė
sią 70 sekundžių, o sekančioms — 
po 30 sekundžių. Visą darbą attik
siąs pats aparatas, paspaudus atitin
kamą mygtuką. “ERA-12RM” galė
sianti gaminti ir mikrofilmą repro
dukcijas. Komisijos nuomone, naujie
ji aparatai pralenkia geriausius pa
saulyje.

A. BIELIAUSKAS PASAKOJA

Plačiausią Montrealio pasaulinės 
parodos vaizdą jos nemačiusiems lie
tuviams atskleidė su oficialia dele
gacija ir pirmąja menininkų grupe 
viešėjęs rašytojas ir “švyturio” žur
nalo vyr. red. Alfonsas Bieliauskas. 
Jo žvilgsnis gerokai platesnis, giles
nis ir išsamesnis už A. Laurinčiuko 
propagandinius postringavimus. Pa
starasis, kaip žurnalistas, geriau val
do sakinį, kai tuo tarpu rašytojas A 
Bieliauskas pasiklysta perdaug jau 
gausiuose kabliataškiuose, į skliaus
telius uždarytose įtarpose, bet viską 
atperka vaizdo nuoširdumas: “Jeigu 
naudoti matematikos kalbą (o mate
matika šiais laikais madingesnė ne
gu lyrinės metaforos), tai galima drą
siai tvirtinti, jog Parodos lankytoju 
apsirengimas primena “milijoną sti
lių”; žodžiu, kiekvienas vaikšto apsi
rengęs taip, kaip jam atrodo pato
giau. Būtent — patogiau, o ne gra
žiau; gal todėl iš dešimties sutiktą 
moterų bent aštuonios bus margo
mis, siauromis, iki pat keliu užslin- 
kusiomis kelnėmis tokiu rėkiančią 
spalvų, kad praeidamas nejučiomis 
prisimerki, bijodamas pagadinti akis; 
kitos, jaunesnės, vaikšto su mini suk
nutėmis, maždaug dvidešimt centi
metru pakeltomis aukščiau keliu; ne
drįstu spręsti — gražu tai ar ne; 
pagaliau, kas tinka anūkei, ne visa
da tiks bobutei, nors ta bobutė ir no
rėtu pavaizduoti jauną ir patrauk
lią. Nuo moterų neatsilieka ir vy
rai — ką gi, visuotinės emancipaci
jos amžius; vyrai taip pat vaikšto 
tokie įvairūs ir margi, kad nenoro
mis ir nejučiomis darosi absoliučiai 
panašūs vieni į kitus; iš šimto sutik
tu vyru gal vienas buvo švarkuotas; 
tas vienas buvau aš...” (“Šv.” nr. 
16). Ryškiomis spalvomis A. Bie
liauskas piešia pirmuosius pusryčius 
Montrealyje: ‘‘Mums, lietuviams, 
mėgstantiems neploną juodos duonos 
riekę su geru bekono gabalu, kana- 
diški pusryčiai atrodė aiškiai per 
silpni; bulkutė atrodė lyg pripūsta 
oro ir subliukšdavo vos paspaudus; 
nieko negelbėdavo ir visai sąmonin
gai suvokiama mintis, kad Kanada — 
pačių geriausių kviečią kraštas...” 
(“šv.” nr. 15). Kiek galima spręsti 
iš laiškų, A. Bieliausko įspūdžiai pla
čiai skaitomi ir komentuojami Lietu
voje, nes iš jų galima susidaryti pa
kankamai išsamu parodos vaizdą.

V. Kst.

g HAMILTON
TRADICINIS SPAUDOS BALIUS, 

rengiamas ateitininkų sendraugių, 
įvyks lapkričio 4 d. Jaunimo Centre, 
šio penktojo spaudos baliaus progra
mos atlikti atvyksta Klevelando tau
tinių šokių grupė “Grandinėlė”, ku
ri duos valandos laiko gražią ir įdo
mią meninę programą. Bilietai jau 
platinami. Susidomėjimas gana dide
lis. Svečių laukiama ir iš tolimesnių 
vietovių. Bus renkama spaudos ba
liaus karalaitė, pagerbti abiturentai, 
baigusieji XII gimnazijos klasę, ir ki
tos įvairybės. Rengėjai kviečia visus 
atsilankyti. J. P.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
KLUBAS lapkričio 4 d. organizuoja 
ančių medžioklę. Kreiptis pas P. Ba- 
biną tel. 529-9294. — Užsibaigus va
saros sezonui, klubo šaudykla atida
roma sekmadieniais nuo 1 v. p.p. — 
Spalio mėn. sumokėta $1.631.70 už 
moliniams balandžiams mėtyti dvi 
mašinas. Dar liko $4.350 skolos. — 
Klubo 5 metų sukaktuviniam baliui 
išnuomota Jaunimo Centro salė. — 
Lapkričio mėn. numatytos klubo ir 
tarpklubinės šaudymo varžybos. Šau- 

, dymo, žvejojimo ir medžiojimo var
žybose dėl taurių gali dalyvauti tik 
nario mokestį apsimokėję nariai. Na
rio mokestį priima kiekvienas valdy
bos narys. Valdyba

UŽBAIGĖM LIETUVIŲ SAVAI
TĘ spalio 22 d. koncertu Jaunimo 
C. salėje, kur sol. Aid. Stempužie- 
nė ir sol. V. Verikaitis atliko lietu
vių dainų ir arijų programą. Ją dar 
papildė G. Breichmanienės vad. “Gy- 
vataras” su tautiniais šokiais. Sol. 
Aid. Stempužienė pasirodė net ketu
riais išėjimais ir priedo padainavo 
didingai nuskambėjusią “Granadą”.

KNIGHT RADIO & TELEVISION 168 Locke st. s. 
SALES AND SERVICE HAMILTON JA 2-S02S

PHILIPS^ 
takas tlMtim to briU tot

color tv 
as it should be

Norite pirkti spalvotą televizijos aparatą? 

Kreipkitės pas mus. 5 dieną išmėginimo 

laikas. Pamatysit, kad PHILIPS automa
tinis spalvotas televizijos priimtuvas yra 

pats geriausias.

Šio modelio reg. kaina $995.00

Dabar galite išmainyti savo senę 

priimtuvą.

Skirtumas tik $795.00

25" SPALVOTA TELEVIZIJA

MODELIS T2206

Pilnai trarisistorinis priimtuvas AM-FM 

STEREO RADIJAS. 4 greičių aumotatinis 

plokštelių keitėjas.
4 dvigubi garsiakalbiai.

Daug vietos sudėti plokštelėms.
Augštis 26H"
Plotis 18"
Ilgis 54" ,

Mod. R37 STEREO REG. $459.00

Dabar $399.00 ST—7 (PHILIPS R37—2COL)

SoL V. Verikaitis hamiltoniečiams 
gerai žinomas, bet visada laukiamas. 
Bilietų parduota 150. Tik dešimtas 
nuošimtis mūsų kolonijos beturiu 
susidomėjo lietuvių savaitės koncer
tu. Šitas koncertas buvo rengtas ir 
kanadiečiams svečiams, bet jų ne
buvo nė vieno.

RAŠINIŲ IR LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ skaitymo konkurso paskutinė 
data — š.m. lapkričio 18 d. Ligi tos 
dienos sudarytos komisijos nariams 
turi būti atiduoti konkursiniai raši
niai. Tie, kurie dalyvauja' liet, kny
gų skaitymo konkurse, pristato per
skaitytų knygų sąrašą su trumpu 
knygos turinio atpasakojimu. Komi
siją sudaro: šeštad. mokyklos ved.
J. Mikšys, -Bendruomenės pirm. J. 
Krištolaitis ir mokyt. K Mileris. 
Konkurso taisyklės jau buvo skelb
tos spaudoje. Papildomai informa
cijų galima gauti pas šeštad. mo
kyklos mokytojus. Konkurse gali da
lyvauti ir ne šeštad. mokyklos vai
kai. Vietoje yra skiriamos šios pi
niginės premijos: I — $20, II — $10 
ir III — $5. Konkurso dalyviai skirs
tomi dviem amžiaus grupėm ir ra
šo skirtingas temas. Čia laimėjusie
ji premijas bus persiųsti į Toron
tą dalyvauti visos Kanados švietimo 
komisijos paskelbtame tokiame pat 
konkurse, kur I premija yra $30, II 
— $20 ir III — $10. Premijom pi
nigų yra davę: Hamiltono Bendruo
menės v-ba $60 ir Kęst. Norkus $5. 
Jieškoma dar daugiau mecenatų.

VYSK. M. VALANČIAUS ŠEŠTA- 
DIENINĖ MOKYKLOS mokytojai 
vedėjo bute turėjo posėdį, kuriame 
aptarė mokyklą liečiančius reikalus. 
Vaikų Kalėdų eglutė su programa 

Taisom radijo ir televizijos aparatus. Darbas garantuotas.

^>arbo valandos 9—6,-penktadieniais 9—9 

Kreiptis pas AL Pilypaitj, krautuvės vedėję

numatyta gruodžio 17, sekmadienį. 
Mokykla atskirai rengs mokiniams ir 
jų tėvams Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 50 m. sukakties pa
minėjimą vasario 17, šeštadienį, Jau
nimo Centre. Dainavimą mokykloje 
pradėjo dėstyti Alf. Juozapavičius.
K. Mileris yra pakviestas eiti mo
kyklos ved. pavaduotojo pareigas.

KIWANIS KLUBAS minėjo Kana
dos šimtmetį. Connaught viešbuty
je buvo didelės iškilmės, kur visos 
miesto etninės grupės turėjo pri
statyti savo tautybės seniausią Ka
nados pilietį. Mums, nesuradus nė 
vieno tokio asmens, atstovauti buvo 
paprašyta L. Skripkutė, kaip viena 
iš lietuvių daugiausia veikusi su 
tautinėm grupėm. Ji gavo atžymėji- 
mo lapą ir jos nuotrauka su trumpu 
aprašymu buvo įdėta ta proga išleis
tame leidinėlyje.

A. JUODGALVIS, prieš keletą me
tų McMaster universitete baigęs eko
nomiją ir po to dirbęs “Stelco” įmo
nėje gen. formanu, išvažiavo į Wes
tern universitetą Londone, Ont., stu
dijuoti teisės. K. M.

ARŪNAS BAKAITIS susituokė su 
Sharon Thompson šv. Jono katalikų 
bažnyčioje.

KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI
JOS ' valdybos posėdis įvyko spalio 
20 d.. Aptarta daug ateities darbų, 
ypač “Rudens lapų” baliaus, kuris 
įvyks lapkričio 18 d. Jaunimo Cent
ro salėje 7 v.v. Radome nemažai ge
radarių, kurie paaukojo staliukus. 
Bus įdomi loterija. Pyragaičiais ir 
kavute bus visi vaišinami nemoka
mai. Kviečiame visus atsilankyti.

Valdyba
K. BARONAS, pasinaudidamas sa

vo atostogomis išskrido Europon. Jau 
aplankė Britaniją ir V. Vokietiją, 
kur palaidota jo motina.

(Nukelta į 5-tą psl.)

LIEJIMAI PASAUIUE
J. A. Valstybės

JUNGTINIŲ TAUTŲ socialinią, 
humanitarinių ir kultūrinių reika
lą komitete, kuris ruošia deklaraci
ją moterims taikomai diskriminaci
jai pašalinti, žodį tarė Maskvos iŠ 
Vilniaus atsiųsta sovietų okupuotos 
Lietuvos “ministerių” tarybos pirmi
ninko pavaduotoja ir užsienio reika
lą “ministerė” Leokadija Diržinskai- 
tė-Piliušenka. Kaip ir galima buvo 
spėti, jai rūpi ne moterų išnaudoji
mas pasaulyje, bet Lietuvos sovieti
nės okupacijos įteisinimas tarptau
tiniame forume. “Draugo” spalio 14 
d. laidoje koresp. Ona Labanauskai
tė cituoja jos žodžius: “Kaip sovie
tą delegacijos narys aš tuo pačiu 
laiku čia atstovauju vieną iš pen
kiolikos suvereninių respublikų — 
Lietuvos Tarybų Socialistinę Respub
liką — vieną jauniausių Sovietų Są
jungos respublikų.” Atidavusi duok
lę nieko bendro su tiesiogine tema 
neturintiems kompartijos laimėji
mams sovietų okup. Lietuvoje, L. 
Diržinskaitė-Piliušenka pareiškė: 
“Per 20 buržuazinės valdžios metų 
Lietuvoje nebuvo nė vienos moters 
ministrės ar aukštesnės valdininkės. 
Dažniausias buržuazinės Lietuvos mo
ters užsiėmimas buvo tarnaitė ar 
šeimininkė. Už lygų su vyrais darbą 
moteris gaudavo mažesnį atlyginimą. 
Dabar Tarybų Lietuvoje moterų li
kimas yra jų pačių rankose... Aš 
pati jau septyneri metai esu LTSR 
ministru tarybos pirmininko pavaduo
toja ir užsienio reikalų ministrė. Ar 
kur kitur, panašaus dydžio valsty
bėje, galėtą moteris pasiekti tokios 
padėties skirtingose sąlygose? Nie
kados.” Kai amerikiečiu atstovė P. 
R. Harris paklausė, kam iš tikrųjų
L. Diržinskaitė-Piliušenka atstovau
ja, ji atsikirto, kad tai esąs Sov. 
Sąjungos reikalas, bet visdėlto pri
dūrė: “Aš džiaugiuosi, kad man, Ta
rybų Lietuvos, atstovei, patikėta at
stovauti visą didžiąją Tarybų Sąjun
gą generalinės ansamblėjos 22-joj 
sesijoj.”

GENOVAITĖ TRINKŪNAITĖ iš 
Lietuvos atskrido atostogų į Čika
gą pas seserį Vandą Stankuvienę. Ji 
yra gimusi Lietuvoje, bet dabar gy
vena Vorkutoje, Sibire.

VAŠINGTONE BUVO SUORGA
NIZUOTAS Embassy Tour — V. Vo
kietijos, Nikaragvos, Portugalijos, 
Italijos, Lietuvos, Turkijos, Čilės, P. 
Vietnamo ir Togo atstovybių ekskur
sinis lankymas. Už įėjimą buvo ima
mi $4 protiniu atžvilgiu atsilikusių 
vaikų šalpai. Lietuvos pasiuntinybę 
per 4 valandas aplankė virš 2.000 as
menų, kuriuos sutiko lankymą suor
ganizavusio amerikiečių jaunųjų mo-
teru klubo narės ir kuriems paaiški
nimus teikė tautiniais drabužiais pa
sipuošusios lietuvaitės: A. Zundytė, 
D. Puzinauskaitė, J. Vaičiulaitytė, R. 
Vaitkutė, D. Barzdukienė, G. Malė 
naitė, Z. Butkutė, J. Mažeikaitė, A. 
Mįchelevičiūtė ir A. Vitėnaitė. Sve
čiams buvo papasakota apie Vytau
tą Didįjį, Lietuvos prezidentus bei 
kitus žymiuosius asmenis, kuriu por 
tretai puošia atstovybes sienas. Juos 
žavėjo gintaro dirbiniu, medžio dro
žinių, kalėdiniu šiaudinukų, lietuviš
ku lėlių rinkinys, susimąstyti ir nu
liūsti vertė Sibiro lietuvaičiu malda
knygė, iš duonos trupinių padarytas 
rožinis.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS rinkiminė komisija nusi
skundžia, kad daug balsavimo kor
teliu dėl pasikeitusių adresų nepa
siekė adresatų. Adresus pakeitę na
riai ir tie spaudos darbuotojai, ku
rie nori dalyvauti rinkimuose, pra
šomi rašyti J. Kapačinskui, 6811 So. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 66629, 
USA.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA Ken- 
, nebunkporte, Maine, nutarė šiais 

mokslo metais bendradarbiauti su 
lietuvaičiu bendrabučiu Putname, 
Conn. Bendromis jėgomis bus ren
giami tautinių ir religinių švenčių 
minėjimai. Planuojama netgi suda
ryti mišrų chorą ir tautinių šokių 
grupę. Pirmas bendras pasirodymas 
įvyks Kristaus Karaliaus minėjimo 
metu.

MARIJONŲ BENDRADARBIŲ SĄ
JUNGOS metinė vakarienė ir kun. 
K. Matulaičio, MIC, pagerbimas ku
nigystės auksinio jubilėjaus proga 
įvyks Čikagoje lapkričio 5 d.

LIETUVIŲ GOLFININKŲ SĄ
JUNGĄ Čikagoje suorganizavo fi
nansininkas J. Pakel, dr. St. Biežis, 
inž. J. Baris ir R. Korzonas. Įstatus 
paruošė adv. Charles P. Kai. Nariu 
jau turima virš 50. Pirmosios varžy
bos įvyko spalio 8 d. Woodridge gol
fo aikštėje.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS Čikagos skyriaus naująją val
dybą sudarė Tautinės Sandaros, 
Amerikos Lietuviu Tautinės Sąjun
gos, Lietuvią Kataliką Federacijos 
ir Lietuvių Socialdemokratą Srovės 
atstovai: pirm. — Julius Pakalka, 
vicepirmininkai — Juozas Skeivys, 
Juozas Skorubskas, Rimas Staniūnas, 
kun. Adolfas Stašys; vykdomieji sek
retoriai — Julija ir Povilas Kilius, 
protokolą sekr. — Stasys Maukus, 
finansų sekr. — Vincas Mankos, iid.
— Antanas Valionis, iždo globėjai
— Juzė Gulbinienė, Mečys Šimkūs, 
Julija Valdienė; spaudos komisijos 
nariai — Algirdas Pužauskas, Juozas 
Skeivys ir Ignas AndraMūnas.

VILNIAUS DIENOS minėjimą Či
kagoje surengė Čikagos ALT, LB 
apygarda, kūrėjai-savanoriai ir VKL 
S-ga. Iškilmės buvo pradėtos pamal
domis! Tėvų jėzuitą koplyčioje, šiai 
dienai pritaikytu kun. dr. J. Kubi
liaus, SJ, pamokslu. Prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę vainiką 
padėjo ALT skyr. pirm. J. Pakalka, 
dalyvaujant gausiam būriui tautie
čių ir organizaciją atstovams su vė
liavomis. Pagrindinę kalbą Jaunimo 
Centro salėje pasakė iš Klevelando 
atvykęs adv. Julius Smetona. Svei
kinimo žodį tarė ukrainiečių atsto
vas, medaliais atžymėjęs konsulą dr. 
P. Daužvardį ir buvusį gen. S. Dir- 
mantą. Meninę programos dalį atli
ko muz. A. Luppo vadovaujamas uk
rainiečių organizacijos Odumo sty
ginis ansamblis ir porą dainelių pa
dainavusi sol. L. šalnienė, tris šo
kius greitu ritmu pateikusi “Gran
dies” grupė. Programos pranešėja 
buvo Rūta Domarkaitė. Po minėji
mo įvyko vaišės svečiams. Pr. F.

Brazilija
PIETŲ AMERIKOS Lietuvių Jau

nimo Studiją Savaitės komiteto pre
zidiumą sudaro: Rikardas Tijūnėlis 
— pirm.; Jonas Lukoševičius — vi- 
cepirm.; susirinkimą sekr. — Hele
na Buitvydaitė; propagandos ir ryšiu 
sudarytan sekretoriatan įeina: Julija 
Jurgelavičiūtė, Liucija Jodelytė ir 
Romualdas Guiga. Buhalterijai tvar- 

t kyti: Klaudija čipaitė ir Verity Du- 
linskaitė. Studijų savaitės ir stovyk
los rėmėjai yra: prof. A. Stonys, M. 
Kindurienė, A. Bumblis, J. Jodelis, 
G. Draugelis, inž. Alg. Šukys, preL 
P. Ragažinskas, A. Boguslauskas, E. 
Polišaitienė, R. Steponaitytė, inž. Pr. 
Šukys, N. Satkūnas, K. Baužys, A. 
Ambrozevičienė, J. Žvingilas, inž. A. 
Idika, J. Antanaitis, N. Stasiulionis, 
L Lingė, Alf. Kublickas, E. Pavilo- 
nienė, V. Kutka ir V. Černiauskas. 
Stovyklos vieta — prie Billings mil
žiniškos užtvankos. Patalpos išnuo
motos iš Associacao Cristao dos Mo- 
cos. Nemaža rūpesčio kelih lėšų su
telkimas. Tuo tikslu jau buvo suruoš
tas vienas šokių vakaras, o rugpjūčio 
25 d. — pirmutinis kokteilis-vaka- 
rienė kviestiems svečiams, kurios 
metu visi atsilankiusieji pasižadėjo 
iki studiją dienos kas mėnesį mo
kėti tam tikrą mokestį. Būtų labai 
pageidautina, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė atkreiptu dėmesį ir 
padėtų Brazilijos lietuvių jaunimui 
vienokiu ar kitokiu būdu įvykdyti šį 
gražų sumanymą. Studijų savaitės- 
stovyklos reikalais prašoma kreij^ft 
f* P. Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Studijų Savaitės Komitetą, Caixa pos-" 
tai 4118, Sao Paulo, S. P., BrasiL

Vokietija
SASIO MOTUZO medžio droži

nių paroda buvo surengta šv. Teresės 
mokyklos patalpose Dorweg, Ham
burg-Altona. Drožinius papildė 
lietuviški tautiniai drabužiai, juostos, 
rankšluosčiai, kilimėliai, gintaro dir
biniai, Lietuvos pinigų ir pašto ženk
lų rinkiniai.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIME 
Miunchene paskaitą skaitė apylinkės 
pirm. A. Brakauskas, valdybos var
du dalyvius sveikino J. Barasas, 
smuiko ir pianino koncertą surengė 
vietiniai jaunuoliai — A. Hermanas 
ir T. Jonas. Bad Zwischenahne Tau
tos šventę minėjo, be vietinių, lietu
viai iš Oldenburgo, Bremeno, Osna- 
bruecko ir Bielfeldo. Paskaitą skai
tė Bremeno apylinkės pirm. Br. 
Skruodis. Mišias katalikų bažnyčioje 
atlaikė kun. Girčius. Minėjimas bu
vo baigtas bendra vakariene. Duis- 
burgo apylinkės lietuviams paskaitą 
Tautos šventės proga skaitė svečias 
iš Bochumo Petras Rožė. Programą 
atliko deklamatorė I. Sakalauskaitė 
ir balerina I. Mičiulytė. šiame mi
nėjime dalyvavo daug lietuviu, nese
niai iš Lietuvos atvykusių Vokieti
jon. Oficialiai jie yra laikomi Vokie
tijos piliečiais, bet iš tikrųjų yra 
šimtaprocentiniai žemaičiai, dzūkai 
ir zanavykai. Hamburgo lietuviai 
Tautos šventės minėjimą pradėjo sa
leziečiu gimnazijos direktoriaus kun. 
Pr. Gavėno atlaikytomis Mišiomis 
ir jo pasakytu pamokslu. Minėjimą 
parapijos salėje atidarė kun. V. šar
ka. Programą išpildė soL Izabelė 
Srederienė, savo kūrybos paskaitęs 
saleziečių auklėtinis Viktoras Stan- 
čius, Putino kūrinių pluoštą patei
kęs Vasario 16 gimnazijos absolven
tas Andrius Šmitas ir kiti deklama
toriai. Programai vadovavo Leonas 
Narkevičius. Be hamburgiečių, minė
jime dalyvavo ir artimesniųjų mies
tų lietuviai.

Britanija
LIETUVIŲ BENDRUOMENES su

važiavime rugsėjo 23 d. Londone 
dalyvavo 25 delegatai, atstovavę 20 
organizaciją. Krašto tarybon išrink
ti: prel. J. Gutauskas, kun. S. Ma
tulis, R. Baublys ir J. Alkis. Krašto 
valdybą sudarė: G. Valterytė, S. Kas
paras, J. Babilius, R. Kinka ir p. 
Baublienė. Buvo nutarta artimiausiu 
laiku Londone sušaukti Europos 
kraštą LB pirmininką suvažiavimą. 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo penkiasdešimtmečio sukaktis bus 
jungiama su Tikėjimo Metą iškilmė
mis. Ta proga visi Britanijos lietu
viai bus kviečiami j iškilmingas pa
maldas Westainsterto katedroje 
Londone.
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O kaip gi jums patinka lietuvių šeštadieninė mokykla?

Kodėl aš einu į šeštadieninę mokyklą?
Aš einu j Maironio šeštadie

ninę mokyklą, čia aš išmokstu 
skaityti, rašyti, gramatikos ir ti
kybos. Man visi mokyklos daly
kai visą laiką eina gerai ir aš 
labiausiai mėgstu skaityti. Mano 
tėtė kokį sykį paragina mane 
važiuoti į lietuvišką mokyklą, 
bet aš irgi noriu važiuoti. Aš 
džiaugiuos, kad galiu skaityti ir 
truputį rašyti. Lietuviška mo
kykla padeda.

Birutė Stasiūnaitė
Aš esu 11 metų ir nuo 7 me. 

tų einu į lietuvišką mokyklą. 
Aš einu į mokyklą už tai, kad 
mano tėveliai liepia. Man atro
do, kad gerai yra eiti į mokyk
lą. Jeigu nuvažiuotum* į Lietu
vą, nemokėtum kalbėti lietuviš-

Lietuviškoje mokykloje moko
mės kalbėti, rašyti ir skaityti 
lietuviškai. Kiekviena šeštadie- 
nį mes gauname pamokas pada
ryti. Jeigu vaikai kalba arba žai
džia per pamokas, gauna pasta
bas. Bet vistiek ir lietuviškoj

Mano sapnas
Mačiau ten, prie ežero kranto, 
Neramiu milijonus bangu, 
Kurios man šnibždėjo, kalbėjo 
Apie mūs tjgęnės vargus. 
Apie kunigaikščius kalbėjo 
Ir dainavo Birutės dainas, • 
O tas laikas taip greitai prabėgo, 
Praeitin nusinešęs garbingas dienas. 
Ir taip prie to ežero kranto 
Sėdėjau, klausiau ir klausiau, 
Kol ruduo atkeliavo prie kojų — 
Negaliu besvajoti daugiau.

Kristina Budinskaitė
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 

šeštad. mokykla, X sk.

mokykloj turime daug juoko.
Algimantas Nakrošius

Aš einu į šeštadieninę mokyk
lą, kurioje mes mokomės skai
tyti ir rašyti lietuviškai. Taip 
pat mes mokomės Lietuvos is
torijos ir geografijos. Kas ant
ra savaitė mes turime tikybos 
pamoką ir pradžioje šių metų tu
rėdavome dainavimo pamoką. 
Man patinka lietuviška mokykla 
dėlto, kad aš daug apie Lie
tuvą išmokstu.

Julė Norkutė
Aš esu šeštame skyriuje, šeš

tas B būtų geriau, šeštadieni
nėje mokykloje aš mokausi gra
matikos, Lietuvos istorijos ir 
skaitymo. Kodėl aš čia einu? Aš 
tau pasakysiu. Aš čia einu, kad 
aš galėčiau išmokti lietuviškai 
kalbėti, kad- aš galėčiau išmokti 
Lietuvos istorijos, apie Lietuvos 
rašytojus Maironį, Daukantą, 
apie Vilnių, Kauną, čia aš ga
liu išmokti* daug ko apie mano 
Lietuvą.

Ramūnas Barakauskas

Kiškių vaišės
Kartą kiškis ilgakojis, 
Ausimis draugam pamojęs, 
Per dirvoną per klampynę 
Kvietė j daržus kaimyno.
Tie kiškeliai tartum kulkos, 
Iš laukų subėgo pulkas. 
Griaužė, traškino kopūstus 
Ir begriaužiant kraipė ūsus.
— Neperdaug į pilvą kiškit! 
Barė juos gudriausias kiškis. 
Kai kieme šunis išvysit, 
Ar per tvorą beišlįsit?

A. Abromaitienė

Studentų Draugija — LSD; ji pri
klauso McMaster Studentų Unijai ir 
tenai turi registruotą savo konsti
tuciją. Spalio 10 įvyko balsavimas; 
išrinkta nauja valdyba: pirm. Vytas 
Beniušis, vicepirm. Silvija Martin- 
kutė, ižd. Juozas Chrolavičius, glo
bėjas — Gedas Breichmanas (praei
tų metų pirmininkas). Draugijai pri
klauso 25 studentai. Jų tarpe yra ne
mažas skaičius pirmamečių. Darbo 
planas ligi Kalėdų jau nustatytas 
ir tuoj bus vykdomas. Visi studen
tai tikisi, kad visa lietuvių visuome
nė savo gausiu atsilankymu parems 
visus jų parengimus. Apuokas

“AUKURO” PARENGIMAS. Rug
sėjo 30 d. rengtas rudens balius pa
jėgė sutraukti tik mažą saujelę žmo
nių. Bet nebuvo gaila įdėto darbo ir 
pasiruošimo, nes atsilankę svečiai 
savo nuoširdumu ir gera nuotaika ne
leido pajusti dalyvių trukumo. Šia 
proga dėkojame: gerb. dr. mons. J. 
Tadarauskui už $50 auką; loterijos 
fantų aukotojams: A. Aisbergui 
(Firth Bros Ltd., vyriška eilutė); A. 
Pilypaičiui (Knight Radio & TV, 
elektrinis peilis); K. Mikšiui (servi
zas); madų parodos modeliuotojoms: 
R. Solivjavienei ir V. Paškevičiūtei; 
nuoširdžiu darbu prisidėjusiems: B. 
Racevičiui (St. Catharines), V. Mor
kūnui, J. Kudabai, V. Meškauskaitei, 
A. Markov, A. Matulienei, p-lei Mik
šytei, p. Virbickienei, p. Kontenie- 

■ nei. Negalime pamiršti ir “Aukuro” 
grupės narių, kurie savo darbu, pa
siryžimu ir drąsa stengėsi ir padė
jo šį vakarą paįvairinti. Ačiū vi
siems!

... Aukuro ugnis, lyg amžinybė. 
Ji neužgęsta, tik priblėsta, 
Kad vėl suliepsnotų 
Šviesa amžina...

“Aukuro” valdyba
NUTILO CHORAS. Pastaruoju me

tu negirdėti choro nei dainuojant, 
nei giedant per pamaldas. Atrodo, 
įvyko kažkokia krizė. Choras buvo su
organizuotas iš darbo žmonių, kurie 
vogdavo savo poilsio valandas po sun
kaus dienos darbo ir aukodavosi lie
tuviškai dainai. Jis koncertuodavo ne 
tik Hamiltone, bet ir kitose vietovė
se. Būtų gaila, jeigu įvykusi krizė 
baigtųsi choro iširimu. Kor. J

SLA 80 METŲ SUKAKTIS paminė
ta spalio 14 dieną. Kalbą pasakė 
svečias iš JAV P. Dargis, SLA pirmi
ninkas. Meninę dalį atliko jaunieji 
menininkai: Aldona Bogušytė, Vai
dilutė Šetikaitė, Margarita Klevaitė 
ir Rimantas Klevas. Ta proga pagerb
ti vietiniai SLA veikėjai — J. Ba
joraitis, Z. Pulianauskas, A. Kaušpė
das ir Pr. Dauginas. Pirm. P. Dargis 
jiems įteikė dovanas — po albumą, 
o P. Dargini buvo įteikta dovana — 
ąžuolo lentoje įklijuota gintarinė 
Gedimino pilis. Minėjimą parėmė St. 
žvirblys, paaukodamas loterijai mo
dernų staliuką kavai, kurį laimėjo 
M. Tiškevičius. Loterijai staliukus 
aukojo: p.p. Dauginai, VI. Bagdonas, 
Bakšiai, J. Bajoraitis, J. Šarapnic- 
kas ir A Kaušpėdas. Visa eilė tau
tiečių talkino parengime darbu. Šven
tę rengė 72 SLA kuopa. Kor.

LONDON, ONT.
PRADEDAMI NAUJI VEIKLOS 

METAI. Šiluvos Marijos parapija 
juos pradeda 40 valandų adoracija, 
apylinkės valdyba — svarbių atei
ties įvykių apmąstymu, katalikės mo
terys — pasilinksminimu, jaunimo 
meno ansamblis “Baltija” ir para
pijos choras — repeticijomis, spor
tininkai — treniruotėmis ir mažu

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI J (Atkelta iš 2-ro psL) Sų visos bendruomenės ir jos

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ SSS.
1967 M. LAPKRIČIO 11 D., 7 V. VAK. DELHI LENKŲ SALEJE. lieka tarp, teturiu sienų, o de- ^*4! tari likusi ‘viSmeiė 

MENINBJE PROGRAMOJE DALYVAUJASOLISTAS V. VERIKAITIS. ft gavimu Ypad svarbu,
Bus šokiai, veiks bufetas. menei jau prieinamas, nes ir ra- Jaunesmoji torte pajungtų

laukiama svečiu iš Toronto. Hamiltono ir kitu vietovių. L >> šion veiklom Didele dalis vy-

(Atkelta iš 2-ro psL)

Laukiama svečių iš Toronto, Hamiltono ir kitų vietovių. dijui, ir televizijai, ir spaudai 
D.L.K. Gedimino šaulių kuopa sunku tai ignoruoti. Jeigu de- 

----------------------------------------------------------------------------- monstracijos už Vietnamo ko
munistus sutraukia be taip va
dinamų “peacenikų” ir šiaip 
įvairių profesijų ir amžiaus žmo
nių, atrodo, kad mes, būdami 
kiekvienas asmeniškai paliesti, 
galėtumėm surasti ir laiko, ir 
energijos aktyviau pareikšti sa
vo įsitikinimus.

Kovotojų talka
Visai šiai akcijai pradėti ir 

vesti reikia organizacijos., kuri 
nuolat budėtų, sektų, darytų 
sprendimus, organizuotų. Tačiau 
viso šio darbo pasisekimas dide
le dalimi priklausytų nuo mū-

DELHI, TILLSONBURG, ONT
SPORTUOJANTIS JAUNIMAS
Jau peržengęs antruosius savo gy

vavimo metus Delhi sporto Įdubas 
“Kovas” su savo futbolo komanda ža
da dar veikti ir sekančiais metais. 
Praėjusią vasarą dukart į savaitę pa
stoviai komandoje žaidė A. ir M. 
Vindašiai, Galeckas, P. Lingaitis ir 
Steigvila. Retkarčiais komandai pa
dėdavo Albertas Lingaitis, kuris žai
džia stiprioje Ingersoll škotų koman
doje, ir kitas brolis Jonas Lingaitis,

nuoširdžios vyresniųjų paramos. Šie
met klubą parėmė tiktai katalikės 
moterys su pora desėtkų dolerių. 
Ačiū joms. Deja, tai permala suma, 
kad klubas galėtų bent vegetuoti. 
Lėšų stoka (teisėjai, vaistai ir kt.) 
klubą pastato ant labai slidaus pa
grindo. Kyla klausimas —tęsti to
liau ar užsidaryti? Pagyvinti ir plės
ti “Kovo” veiklai ir kitose šakose, 
ne vien futbole, reikia ižde turėti ko
kį dolerį-kitą. Tam tikslui sportuo
jančio jaunimo rėmėjų būrelis ren-

resniosios kartos yra žymiai var
žoma nepakankamo anglų kal
bos mokėjimo. Gi šioje veikloje 
anglų kalbos geras žinojimas yra 
labai svarbus. Turėtumėm su
prasti, kad jau laikas sutelkti 
vyresniųjų patirtį, žinojimą ir 
jaunesniųjų sugebėjimą vienon 
jungtihėn, nepaliaujamon kovon 
prieš mūsų krašto pavergėjus ir 
jų pasaulėžiūros sklidimą.

Turint galvoj, kad tai būtų 
milžiniškas darbas, reikalaująs 
laiko ir pinigų, gal būtų verta 
visa tai daryti bendromis jėgo
mis su latviais ir estais, nes mū
sų likimas yra vienodas.

A. S. Mindaugėnas

Berniukų ekskursija
Jau ir vėl vasarėlė prabėgo. 

Ji nunešė mūsų atostogas ir ki
tus malonumus*. Mes jau ir vėl 
sėdime mokyklos suole. Per ato
stogas turėjome keletą kelionių, 
bet įdomiausios man buvo į 
Montrealį ir Sibbald Point. Jau 
antri metai kaip man tenka Mi
šioms tarnauti. Birželio mėne
sį Tėvai pranciškonai savo pa
rapijos choristams ir Mišių tar- 
niukams suruošė ekskursiją į 
Sibbald Point. Kelionė, maistas 
ir muzėjaus lankymas mums bu
vo nemokamas. Greit pasiekėm 
Sibbald Point, čia aplankėm 
parką, per kurį eidami kiškiuką 
išbaidėm: mūsų triukšmą išgir
dęs, nudūmė savo keliu. Si vie
tovė ir muzėjus vadinasi Sib
bald Point, nes čia gyveno Sib
bald šeima, kuri turėjo 9 sūnus. 
Septyni sūnūs buvo karininkai.

Daugiausia jiems teko tarnauti 
svetimose valstybėse. Muzėjus 
nedidelis ir nelabai įdomus, nes 
jame tėra Sibbald karininkų uni
formos ir dovanos. Taip ir grį
žom namo dainuodami, gaila, ne
lietuviškai. Mišioms tarnauti 
Įdomu, nes Tėvai pranciškonai 
tarniukams suruošia pobūvius, 
ekskursijas ir kartais kišenpini
gių gaunam; be to, galim susipa
žinti su kunigais ir broliuku. 
Kai buvau mažesnis, tai gal
vodavau apie tuos tarniukus ki
taip. Maniau sau: kokie jie gud
rūs; arti altoriaus ir kunigų 
vaikštinėja ir lotyniškai moka 
atsakinėt, nors patys nesupran
ta ką sako, o dabar viskas lietu
viškai. Dėlto netaip įdomu, bet 
lengviau ir maloniau.

Romas Ledas
' VII skyriaus mokinys

persiorganizavimu bei didelių užsi
mojimų planavimu, kitos organiza
cijos posėdžiais ir ateities veiklos 
aptarimu. Praėjusieji veiklos metai 
Londonui buvo nepaprastai sėkmingi: 
šimtmečio proga lietuviai puikiai bu
vo atstovaujami' kanadiečių tarpe. 
Šios srities nuopelnai su dėkingumu 
ypač priskirtini Jaunimo Meno An
samblio “Baltija” taut, šokių grupei 
ir paradiniam vaizdui, katalikių mo
terų Londono skyriui, apyl. valdybai, 
L. L. S. Klubui “Tauras” ir pavie
niams asmenims, ’atėjusiems šiems 
vienetams į talką arba savarankiš
kai -šia reta proga populiarinusiems 
lietuvių vardą. Būtų gera, kad ir 
1968-ieji Lietuvos sukaktuviniai me
tai būtų taip sėkmingai išnaudoti, 

■kaip ir Kanados šimtmetiniai 1967- 
ieji.

ANSAMBLIS “BALTIJA” lapkri
čio 4 d. organizuotai vyksta į Hamil
toną, į ateitininkų rengiamą spau
dos balių, D. E.

Miestas medžiuose
Seno miško vidury
Auga medžiai keturi,
Kai lapeliai sužaliavo, 
žvėrys, paukščiai užkariavo. 1
Ąžuole štai iš. kairės, 
Yra butas voverės.
Uodegytę šokant kraipo, 
Riešutukų turi kraitį.
O pušaitėj štai genys, 
Ponas daktaras — žinys 
Snapeliu žievėn kalena, 
Čia su rūpesčiais gyvena.

Lazdyne štai tarp šakų 
Vis kukuoja vai ku-kū.

- Si maža raiba gegutė 
Svetimam lizde vis tupi.
O baltam berže augštai 
Seimą mokytą matai. 
Ten vaikai gudrios pelėdos 
Skaito knygą atsisėdę.
Tarp tų medžių keturių 
Dar išvyst gali žvėrių: 
Ežį, kurmį ir kiškelį, 
Vilką, lapę ir stirnelę.

A. Abromaitienė

Šiandien:
Sniegas su vėju susipyko,

. a . ..... Ir didelės muštynės įvyko.Sniegas krenta - balta, balta, abu mu^kas pagavo,
Vėjas, sniegas smarkiai šoka, ir pas žiemą nuvažiavo. 
Tik žiūrėkite — galbūt polką! Danguolė Laugaly

Vakar:

įvyko.
Kanados lokys Įieško maisto 
šiukšlių dėžėje

Nuotr. M. Pranevičiaus

žaidžiąs St Catharines. Likusį sąsta
tą papildė belgai. Kadangi daug svei
kiau ir naudingiau, kai mūsų jauni
mas bėgioja paskui futbolą nei pas
kui sijonus, todėl jis yra reikalingas

gia rudens balių-šokius lapkričio 4 d. 
Delhi lenkų salėje. Pradžia 7 vai. v. 
Tikimasi gausaus tautiečių suėjimo, 
pabendravimo bei pasilinksminimo.

K.

SUDBURY, Ont.
PAD Ė K A

Už suruoštą man staigmeną-“baby 
shower” ir gražią dovaną nuoširdžiai 
dėkoju rengėjai Audronei Albrech- 
tienei.

Taip pat dėkoju visoms ponioms, 
dalyvavusioms pobūvyje ir įteiku
sioms man vertingas dovanas: p.p. 
C. Balaišienei, M. Glizickienei, L.

Griškonienei, Z. Griškonytei, J. Gurk- 
lienei, V. Jasiūnienei, L. Karklins, 
A. Kručienei, S. Poderienei, S. Po- 
derytei, A. Pranckūnienei, I. Kačins
kienei, I. Raškevičienei, L. Semežie- 
nei, E. šviežikienei, T. Tolvaišienei, 
M. Venckevičienei, B. Visockienei.

Gražus prisiminimas to vakaro ir 
Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
liks neišdildomas mano širdyje.

Birutė Stankienė, 
Sudbury, Ont.

VANCOUVER, B.C.
VAKARŲ KANADOS LIETUVIŲ 

DIENA planuojama rengti 1968 m. 
rugpjūčio 3-4 dienomis Vankuvery
je. Rūpinamasi sudaryti įdomią pro
gramą, kad sutrauktų kiek galint 
daugiau tautiečių iš Kanados ir 
JAV-ių.

RUDENS VEIKLA. Po gegužinių 
ir iškylų gamtoje lietuviška veikla 
prasidėjo po stogu. Tautinių šokių 
grupė reguliariai praktikuojasi, va
dovaujant p.p. Z. Kaulienei ir A. 
Šmitienei. Spalio 7 d. pirmą kartą 
tautinių šokių grupė gastroliavo už 
Britų Kolumbijos ribų — Edmonto- 
ne baltiečių festivalyje. — Šachma
tininkai š.m. tarpusavio turnyrines 
žaidynes jau užbaigė. Pereinamoji 
taurė lieka globoje V. Skabeikio — 
geriausio š.m. žaidėjo. Į valdybą per
rinkti: V. Skabeikis — pirm., E. 
Gumbelis — sekr. Tarptautinėse 
šachmatų žaidynėse Winnipege did- 
meisteriai Paul Keres ir Boris Spas
ky davė simultaną Vankuverio šach
matininkams. Ir lietuviai turėjo pro
gos ten žaisti, deja, laimėti nebuvo 
lemta. — V. Kanados Lietuvių Die
nai Rengti Komitetas nuolatos po
sėdžiauja; viskas tebėra organizaci
nėje stadijoje. — P. Skabeikių na

muose sušauktas tėvų susirinkimas 
nutarė pradėti mokyklos sezoną ma
žiesiems. Svarstyta auklėjimo pro
blemos. Tėvams rūpi, kaip apsaugoti 
vaikus nuo palaido jaunimo blogos 
įtakos. — Lankėsi A. Juozaitis iš 
Toronto pas lietuvius verslininkus, 
dalyvavo mūsų šokių vakare. A. Gri- 
gaitytė iš Hamiltono, Ont., atlieka 
praktiką General Hospital kaip gai
lestingoji sesuo. P. Bukauskų šeima 
iš Kamploops, B.C., persikėlė į Van
kuverį ir įsigijo viešbutį, čikagie- 
čiai p. čėsnaičiai su šeima persikė
lė gyventi į Vankuverį. P. česnaitis 
yra statybininkas. Linkime geros sėk
mės. — Gandras pasirodė p. Skučų 
šeimoje. Dalyvaujant gausiam būriui 
svečių, mažoji dukrelė pakrikštyta 
Alyda (Liuda). Krikšto tėvais buvo 
Vincas ir Aldona Skabeikiai. E. G.

Otavos savivaldybė planuoja 
pakeisti De Gaulle bulvaro pa
vadinimą, nes iš jame gyvenan
čių otaviečių buvo gauta eilė 
prašymų, siūlančių De Gaulle 
bulvarą pavadinti Šimtmečio 
bulvaru. Prašymai savivaldybėn 
pradėjo plaukti po prez. De 
Gaulle garsios kalbos su “Vive 
le Quebec libre!” šūkiu Mont- 
realyje.

PADVIGUBINKITE

SAVO PINIGUS
SU CANADA
SAVINGS BONDS

- ♦

Vienas didžiausių dalykų Kanadoje — taupomieji lakštai (Cana
da Savings Bonds), šių metų serija ypatingai verta dėmesio. Me
tinės pradinės palūkanos pradedamos mokėti nuo 5^4%. Tai iki 
šiol augščiausios Kanados taupomųjų lakštų pradinės palūka
nos. Jos pakils iki 6%. Per 13 metų palūkanų vidurkis bus 
5.48%.

Geriausia yra tai, kad Kanados taupomieji lakštai turi jungtines 
palūkanas, t. y. duoda palūkanas už palūkanas. Pasinaudokite 
šia galimybe ir padvigubinkite savo pinigus.
Kaip visada, Kanados taupomieji lakštai išperkami kiekvienu 
momentu. Už juos galite gauti pinigus pilna verte ir dar su 
nuošimčiais. Lakštus galima lengvai įsigyti mokant grynais pi
nigais iš karto arba dalimis. Jie prieinami visiems taupyto- 
jams — nuo $50.

Iš viso pirmą kartą populiariausias Kanados asmeninis investa
vimas gali būti nuperkant verslo, bažnyčių, labdaros, klubų ir 
kitų organizacijų: šios serijos lakštų vienas asmuo gali turėti 
iki $50.000.

Kanados taupomiejij lakštai, paremti krašto ištekliais, yra pui
kus taupymo būdas.
Nusipirkite jų dar šiandien ir padvigubinkite savo pinigus.

... *

Įsigykite savo darbovietėje, banke, investavimo Įstaigoje!
CM

Lengva įsigyti
Patogu laikyti
Paprasta parduoti - betkada



Plieno ryšiai sieja jus su Lietuva...
Dr. Charles E. Hendry žodis dail. A. Tamošaičio parodos 

atidarymo proga 1967 m. rugsėjo 9 d. Toronto universiteto 
Hart House meno galerijoje
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Nuskriaustus apsunkina tomai potvarkiu
Aš čia esu dėka Sofijos But

kevičienės, buv. mano studentės, 
baigusios Toronto universiteto 
socialinės veiklos mokyklą, ku
rios aš esu direktorius. Šiuo rei
kalu ji neseniai į mane kreipė
si Toronto Lietuvių Akademikų 
Draugijos vardu. Aš laikau gar
be ir malonumu šia nepaprasta 
proga pasinaudoti.

Nors niekad nesu buvęs Hart 
House meno komiteto nariu, bet 
retai kada praleidžiu progą ap
lankyti parodas šioje galerijoje. 
Nuo pat šių namų įsteigimo pra
džios, t.y. per kokias penkias de
šimtis metų, jie, tvarkomi ir glo
bojami garbingų vadovų, įskai
tant ir Arnold Wilkinson, kuris 
šiandien čia dalyvauja, yra paro
dę retos iniciatyvos, estetinės 
nuovokos ir drąsaus žvilgio ka
nadiečių menininkų padrąsini
mo ir jų Įvertinimo atžvilgiu, 
pradedant Septynetuko grupe, 
kai jie 1920 metų pradžioje bu
vo išjuokiami ir atstumiami.

Marshal McLuhan nebuvo 
pats pirmasis, kuris nurodė, kad 
dailininkas yra daug pajėgesnis 
prasimušti pro patirties uždan
gą, ištirti gyvenimo gelmes ir 
išsakyti jo sudėtingumą bei ver
tę visose jo dimensijose, kaip 
kas nors kitas. Aš, kaip vienas 
tokių, šitaip galvojau ištisą ei
lę metų. Ir, iš tikrųjų, aš pui
kiai atsimenu šią mintį, kuri 
įstrigo man į galvą, beskaitant 
Edna St. Vincent Millay sonetų 
rinkinio tomą, kuris jos buvo 
pavadintas “Huntsman, What 
Quarry?” Leiskite mano mėgia
mą ištrauką pacituoti:

“Šin apdovanotan amžiun, 
jo tamsos valandoje,

Tarytum meteorų lietus, 
iš dangaus krenta faktai.

Jie yra neišaiškinti ir 
rūšimis neišdėlioti.

Tai išmintis, pakankama mus 
išvaduoti iš mūsų negalių, 

Kasdieną verpiama į siūlą, 
Bet jokiomis staklėmis 
Nesuaudžiama į audeklą.” 
Roloff Beny pirmaujantis 

šimtmečio veikalas “To Every 
Thing There is a Season” patei
kia puikų tokios interpretacijos 
pavyzdį.

Pereitą penktadienį, prieš iš
vykdamas Otavon, aš iš anksto 
apžiūrėjau šią parodą ir, nors 
trumpą valandėlę, vienas pabu
vojau su šiomis meno vertybė
mis. Ikišiol aš neturėjau pro
gos susitikti su Antanu Tamo
šaičiu, bet turėjau neabejotiną 
viltį jį aplankyti jo studijoje 
prie Kingstono, ir tai aš pada
rysiu kada nors šį rudenį.

Pamatęs šiuos paveikslus, aš 
prisėdau ir bandžiau savo minty

se susitelkti, štai keletas pasta
bų, kurias aš pasižymėjau:

Vyraują įspūdžiai — tarytum 
kilimas. Kokia sandara, spalva 
ir formos! Čia esama ilgesingų 
atspalvių, kultūringo prisitaiky
mo sąlygoms, subtiliai prasiver
žiančio simbolizmo. Aš pasibrau
kiau žodžius “Distinctive Cha
racter”, nes šiuose paveiksluose 
esama kažko naujo, būdingo ir 
kaikuriais atžvilgiais nepakarto
jamo. Jie turėjo būti perkošti 
tarytum per savito suvokimo 
koštuvą, sukonstruktuotą iš gi
laus ir jautraus noro atkurti 
liaudies meną, dar vaikystės me
tais pamiltą Lietuvoje.

Man teko pastebėti su prof. 
Joana Vaštokiene perėjimą — 
arba bent taip mums atrodė — 
iš griežtai kampuotų linijų per
eitame periode į “švelnesnes 
formas, kurios, atrodo, sužėri 
nuosavos šviesos aureole” pasta
rojo meto darbuose.

(Čia prof. Hendry pacitavd re
cenziją apie dail. A. Tamošaičio 
parodą iš “The Globe and Mail” 
rugsėjo 9 d. laidos).

Kaip čiagimis kanadietis, aš 
labai didžiavausi sudarinėdamas 
kuklią kanadiečių dailininkų pa
veikslų kolekciją, ypatingai Sep
tyneto grupės, pradėdamas To
mu Thomson, kurį aš pirkau 
prieš 34 metus, kai dar buvau 
bebaigiąs studijas Čikagos uni
versitete. Mokėjau $10 kas mė
nesį per 30 mėnesių, ir turiu 
jums pasakyti, kad man tai bu
vo nelengva našta. Dar netaip 
seniai man pasisekė laimingai 
išsaugoti mažą Paul Emile Bour
dais paveiksliuką, kuris kažkaip 
atspindi Antano Tamošaičio dar
bus. Man tie paveikslai atsklei
džia gilią mintį ir suteikia dide
lio džiaugsmo. Jie man kalba 
apie mano gimtąjį kraštą. Gi 
jums, švelniais, bet tvirtais, kaip 
plienas, ryšiais susijusiais su 
Lietuva, šie paveikslai atnauji
na jūsų pasididžiavimą jūsų nuo
savu kraštu.

Taipgi tenka džiaugtis, jog 
Antanas Tamošaitis, kad ir nau
ju būdu, yra davęs ir Kanadai 
Kažką brangaus, nors sėmė įkvė
pimą Lietuvoje.

Iš tikrųjų, jo paveikslai žėri 
nuosavos ' šviesos aureole. Aš 
sveikinu visus suinteresuotus — 
dailininką, kurio kūrybą mes pa
gerbiame, iniciatorių grupę, ku
ri surengė šią parodą, Hart Hou
se meno komitetą ir lietuvių ka
nadiečių bendruomenę už šią 
malonią ir įkvepiančią valandą 
šioje sekmadienio popietėje.

Vertė A. Kalnius

Tom Thomson Kanados gamta Toronto Art Gallery

Veidu į Lietuvą - galimybės ir pavojai
Toronto Lietuvių Akademikų 

Draugija vėl pradėjo šiemetinį 
paskaitų sezoną. Spalio 21 d. 
Prisikėlimo muzikos studijoje, 
antraštėje nurodyta tema, pa
skaitą skaitė dr. Leonas Saba
liūnas, svečias iš Detroito. Pa
skaitininkas politinius mokslus 
yra baigęs * Kolumbijos-univer
sitete Niujorke daktaro laips
niu. Atidaromąjį žodį tarė nau
jasis Akademikų Dr-jos pirm, 
archit. V. Petrulis, kartu prista
tydamas susirinkusiems paskai
tininką. Po to išrinktas Draugi
jos iždininkas p. šernas. Sekre
torė S. Butkevičienė perskaitė 
svarbiuosius susirinkimo, įvyku
sio liepos 26 d., punktus. Šiuo 
metu Dr-ja yra nustačiusi pavie
niams asmenims nario mokestį 
$5 metams, šeimoms — $8. Įėji
mo i paskaitas mokestis pakeltas 
iki $1.50.

Paskaitininkas savajai temai 
buvo pakankamai pasiruošęs, 
nenuobodus klausytojams ir sa
vo teigimuose gana nuosaikus. 
Paskaitos pradžioje jis pabrėžė, 
jog bendravimo su Lietuva tezes 
nei griežtai teigsiąs, nei neig
siąs. Paaiškindamas, kodėl jis 
tą temą pasirinko, nurodė, jog 
ji esanti mūsų tautai itin aktua
li ir kad su šia tema rišasi visa 
eilė kitokių klausimų. Bendravi

mo klausimo, esą, nei VLIKas, 
nei veiksniai neišsprendė, nežiū
rint jų paskelbtų nutarimų ir 
deklaracijų. Girdi, jie sportinin
kams sakė į Lietuvą nevykti, o 
jie nuvyko. Paskaitininko many
mu, kaip karo reikalų negalima 
atiduoti spręsti vien generolams, 
taip šitokių reikalų negalima pa
vesti tik politikams. Jie, esą, 
svarstytini ir spręstini visų.

Oficialioji nuomonė svetur: 
vykti Lietuvon? — nevykti; at- 
sikviest ką iš Lietuvos? — ne. 
Iš to išplaukia visa eilė kitų gi
miningų problemų, kurios suda
romos ne mūsų vienų, čia daug 
prisidėję pokario Sov. Sąjungos 
santykiai su Amerika. Po Stali
no pagerėjusi komunikacija ir 
su Sovietija. Nuo Eisenhowerio 
laikų Amerikos pradėtas kultū
rinis bendradarbiavimas su so
vietais didėja. Tuo naudojasi ir 
lietuviškoji išeivija, ypač siųs
dama laiškus ?ir siuntinius, nors 
yra teigiančių, jog ir siuntiniai 
padedą okupantui. Senas social
demokratas (jau miręs) Stp. Kai
rys siūlė atsisukti “veidu į Lie
tuvą”, nes lietuviams ten reika
linga nors ir nevieša, bet efek
tyvi parama. Dėl tos tad priežas
ties ir Santaros-Šviesos Federa
cija į visą ryšių su Lietuva klau
simą imanti žiūrėti iš visų pu

sių, nors kol kas tai tik svarsty
mai.

Mūsų svarbiausias priešas 
esanti Sov. Sąjunga, bet ne da
bartinis mūsų krašte režimas. 
Pirmiausia, esą reikia skirti ru
są okupantą nuo aplamai tik ko
munisto. Todėl reikia išsiaiškinti 
naujoji priešo sąvoka. O tam rei
kalingi svarstymai. Kaikas siūlo 
siekti satelitinio statuso mūsų 
kraštui, o po to — nepriklauso
mybės. Bet ir čia esama laimė
jimo ir pralaimėjimo. Kaip 
svarstymų medžiagą paskaitinin
kas suminėjo eilę valstybių, ku
rios naudojasi ribotomis nepri
klausomybėmis. Tokių valsty
bių tarpe esanti Austrija, Suo
mija, daugelio Rytų Europos 
valstybių nepriklausomybės 
esančios gerokai suvaržytos, tu
rinčios trukdymų ir Pietų Ame
rikos valstybės. Taigi, ir sateli
tinis stovis suponuojąs nusivy
limus. Antra vertus, siekimas sa
telitinio statuso jau būtų politi
nis pralaimėjimas kovoj'su ko
munizmu, nes praktiškai tai bū
tų dabartinės padėties įteisini
mas. Taigi, politinio mūsų dialo
go su kraštu sunku esą tikėtis. 
Dėmesys kreiptinas į kultūrinį 
bendravimą.

Ir pavergtoj Lietuvoj tam tik
ri aspektai verčia žmones supa-

Turbūt niekur kitur taip ne
jaučiami pasaulio lietuvių var
gai, kaip BALFo centre. Viena 
iŠ tų vargo kategorijų yra trem
tinių pastangos teismo keliu lai
mėti šiokį tokį atlyginimą už 
nacių padarytas nuoskaudas. Na
cių skriaudoms išlyginti vokie
čiai prirašė ištisus tomus po
tvarkių. Juos nukentėjusiems 
pritaikinti gali tik įgudę advo
katai, specialistai. Nei JAV, nei 
Vokietijoj civiliniam jieškiniui 
laimėti valdžia neskiria advo
kato — jį reikia samdyti. Tiesa, 
kaikurie advokatai sutinka gin
ti bylą už pusę laimikio, bet be
veik visi prašo rankpinigių 300 
ar 500 DM (apie 100 dol.). Mū
sų tremtiniai pinigų neturį, kal
bos pakankamai nemoka. Jiems 
labai sunku ir dokumentus, liu
dininkus surankioti. Jie neturi 
pinigų į didesnius miestus pa
važiuoti. BALFui labai neaišku, 
ar piniginė parama toms byloms 
vesti įeina į šalpos kategoriją, 
ypač kai rezultatai labai ne
aiškūs. .

Buvusiems septintojo forto 
' kaliniams

Henrikas Pernavičius, “Spin
dulio” spaustuvės raidžių rinkė
jas, spausdino ir platino atsi
šaukimus prieš nacius. Vokiečiai 

žindinti ir su mūsų veikla. Pvz. 
“Pergalėj” įvestas* skyrius, su
pažindinąs ir komentuojąs mūsų 
kultūrinę veiklą. Kiekvienam 
numeryje tam reikalui duoda
ma 1-2 puslapiai vietos. Gražiai 
mūsų jausmus nuteikianti Lietu
voj ^išleista poezijos antologija 
“Graži Tu mano brangi Tėvy
ne”. Jis skirta, užsieniui, bet da
lis platinama ir Lietuvoj. “Gim
tasis kraštas” pardavinėjamas ir 
Lietuvoj. Tokiu būdu medžiaga, 
mintys ir žodžiai ima patekti 
Lietuvon, ko pirmiau nebuvo.

Esą, čia perduodami tik svars
tymai arba keliamos tik svarsty
mui problemos: kas neigiamo, 
kas teigiamo? Su kua ir kas turi 
santykiauti —- pavieniai, insti
tucijos? Kokios santykiavimo ri
bos? Vykti paskirai Lietuvon ar 
grupėmis? Visa tai dar esą gana 
sunku nustatyti.

Kaikas sako, jog pradėjus 
padrikai važinėti Lietuvon pa-- 
sidarysiąs chaosas. Tokio pavo
jaus nesą, nes Kudirka, perskai
tęs “Aušrą”, tapo sąmoningu 
lietuviu, o jo pažįstama studen
tė, nuvažiavusi Lietuvon, grįžo 
tikra lietuvaitė, nors pirma buvo 
abejinga lietuvybei. Ir iš viso 
anksčiau buvusi labai didelė ir 
augšta siena į .Lietuvą, o dabar 
— ji sumažėjusi. Taigi ir kyla 
klausima — nugara ar veidu į 
Lietuvą?

Gale paskaitos buvo keletas 
klausimų, tačiau ne pagrindinio 

jį pagavo ir 1943 m. uždarė į 
VII fortą Žaliakalnyje. Iš ten iš
vežė į Vokietijos kalėjimus, iš 
kurių 1945 m. išlaisvino ameri- 
kiečiai. H. Pernavičius buvo įvai
riai kankintas, susirgo tuberku
lioze, iš kurios iki šiol nepagi- 
jo. žmona pusiau paralyžuota. 
Abu nedarbingi, nuolat BALFo 
šelpiami. Jis tikrai galėtų gauti 
iš vokiečių kompensaciją, jei 
įrodytų, kad sėdėjo VII forte. 
Kas apie tai žinote, malonėkite 
BALFą painformuoti. Rašykite: 
B ALF 105 Grand Street, Brook
lyn, N.Y. 11211, USA.

BALFo reikalų vedėjas

Montrealio pramonininkai, 
prekybininkai, akademikai, ra
šytojai, advokatai, religinių 
bendruomenių vadovai ir poli
tikai sudarė specialų komitetą, 
kurio tikslas yra duoti organi
zuotą atkirtį Kvebeko separa
tistams. Steigiamajame susirin
kime dalyvavo apie 150 asmenų, 
jų tarpe rašytojas Hugh Mac- 
Lennan, McGill universiteto tei
sės fakulteto docentas Maxwell 
Cohen, trys Aluminum bendro
vės viceprezidentai, šeši bankų 
direktoriai, Montrealio biržos 
vadovas Charles Neapole, sena
torius L. P. Beaubien ir kt.

esmingumo. Vienas paklausėjų 
teiravosi, kokios patirtos žmonių 
nuotaikos Lietuvoje? (Prelegen
tas lankėsi Lietuvoj). Jis atsakė, 
jog su daugeliu žmonių pasišne
kėjus ten paaiškėjo, kad jie visi 
norėtų to, ko ir mes norime. At
sakymų progapaskaitininkas dar 
priminė: jeigu aštrinsime ideolo
ginius aspektus su pasilikusiais 
Lietuvoj, jie bus pastumti į bol
ševikinį glėbį.

Pr. Alšėnas
Red. pastaba. Dr. L. Sabaliū

nas gerai formulavo savo temą, 
iškėlė visą eilę aktualių klausi
mų, bet klausytojus paliko be 
atsakymų. Ryškių teigimų jis 
vengė, o* ten, kur bandė teigti, 
neįtikino. Jo teigimas, kad svar
biausias mūsų priešas esąs Sov. 
Sąjunga, o ne dabartinis reži
mas mūsų krašte, verčia skaity
toją labai'suabejoti. Ar gi tas re
žimas jėga įvestas ne Sov. Są
jungos ir jos. palaikomas? Jei 
šis teigimas tiksliai atpasakotas, 
tai paskaitininkas šauna pro ša
lį. Kalbėdamas apie kultūrinį 
bendravimą, jis giliau nepanag- 
rinėja, ar jam yra sąlygos, ar 
įmanomas abipusiškumas, kokia 
jo prasmė ir pan. Aplamai, kal
bantieji tokio jautriom temom 
pirmiausia patys turėtų jas iš
mąstyti ir preciziškai pateikti. 
Paviršutiniškas problemos paju
dinimas ir jos palikimas sukelia 
nusivylimą.

SUVALKŲ
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Iliustracija Antano Laurinaičio

BALYS-JONAS ARŪNAS

(Istorija tikra be jokių prasimanymų bei 
dpsilenkimų su ščyra teisybe)

Daugiau kaip penkias dešimtis metelių pra- 
stūmiau šioje ašarų pakalnėje po skaidriu žabojo 
dobilo ženklu ir jau tikėjausi taip ir užbaigti gy
venimėlį viengungio stone, tačiau visas kortas 
sumaišė mano prietelius Agurkas. Tai žmogelis 
su blizgančia plike, kumpa nosimi, klibančiais 
dantimis, kreivomis kojomis. Trumpai sakant — 
neholivudiškas tipas. Ir va, jisai išsirašė ž Su
valkų trikampio pačią, ir papūsk kad nori! Ir, 
tamstos, žinote, ne betkokią pačią, bet stačiai 
lėtytę! Į langa gali statyti. Gražuolių seiman 
vesti!... Ir dabar su Agurku sunku žodį rasti. 
Baisiai išdidus pasidarė. Visur vaikšto su pačia 
pašonėje ir pranašingai kalba:

— Tikras vyras ir ant karsto lentos gulėdamas 
gal pačią rasti! Tiktai paskutiniai pūsrai visą 
gyvenimą pradūhnėja vieni!

Tie Agurko žodžiai man stačiai ant tulžies 
gula ir mamonėlį kaitina. Kad dar būtų kam 
nosį riesti! Pamanykite, Agurkas taip kalba! O 
prieš ženatvę visomis ligomis, kokios tiktai yra 
šiame margame sviete, sirgo. Ir dusulį turėjo 
ir plaučiai esą rudavo, nugarkaulis iškrypęs 
buvo, blauzdas reumatas suko, o dabar, mat, 
koksai vyras pasidarė - krūtinę išpūtęs vaikšto 
ir kandaus žodžio savo viengungiams draugams 
nesigaili!...

Na, vieną vakarą pagalvojau, ką jau ką, Agur-

TRIKAMPIS

kėli, -bet jau manęs tai ilgai už nosies netampysi. 
Aš, brač, tau parodysiu, kad mes ne iš to paties 
molio nudrėbti!... Aš, brolyti, pačią iš pačios 
Vokietijos išsirašysiu ir ko gero dar iš kaizerio 
giminės. Tiktai tokie persenę drimbos, kaip tu, 
Agurkėli, su kokiais tai Suvalkų trikampiais pra
sideda ...

Vieną vakarą sudėjau lyriškai komercinį skel- 
bimėlį ir pasiunčiau į germanų žemės gazietą. 
Jisai skambėjo maždaug taip: “Širdis, neapaugu
si taukais, neapklota lašiniais, tiktai skęstanti ru- 
žavame ilgesyje bei tamsioje vienatvėje, šaukiasi 
iš anapus plačių marių į Tave, mano svajone. Tu 
sapnų karalaitė ir busimoji mano širdies, aštuo- 
nių cilinderių Pontiako ir trijų butų namo val
dovė, turi būti išgyvenusi nedaugiau kaip 25 
pavasarius, privalai turėti tiesias Kojas, neper- 
daug riestas šlaunis, mergautinio dydžio nosį, 
mėlynas akis ir savus plaukus, be to, jausti nuo
širdų prisirišimą prie katinų, šunelių ir kitokios 
veislės keturkojų sutvėrimų. Aš pats esu peržen
gęs penkias dešimtis, bet turiu “fain” sveikatą, 
naktimis retai knarkiu (tiktai po nugėrimo bei 
prieš staigią oro atmainą tai pasitaiko!), mano 
paausių rajonas apaugęs vešliomis garbanomis, 
pripažįstu Dievą ir žemaičių valdžią- Beje, turiu 
banke pluoštą žaliukų ir su manimi, jeigu pildysi
ženatvės zokonus, gyvenant neteks pažinti skur
do bei vargo! Turėdamas intenciją rimčiausiąll tinas paleistas iš maišo, ir aš matau, kad čia da- 
sukurti šeimos židinį, prisipažįstu, jog kartais || bar bus velniava, kol mes susikalbėsime.

~ iuk. Pavargusi esi, to- 
tau reikia...

Mes išeiname į gatvę. Aš vedu savo širdies 
i sustojimo vietos-

mano prieteliai užmena, esą turiu lengvą širdį — Na, einam Gregenr 
visoms Jievos dukterims, tačiau čia pat skubu||kia ilga kelionė. Poilsio t 
priminti, kad nesu nuskriaudęs nei vienos mer " ’ * _ ‘ _
ginos ir neturiu jokių mokėjimų, išeinančių iš H karalienę prie tramvajaus j 
tos šelmystės!... Taigi, svajonių karaliene, jei-1’ — Automobil... auto...

gu mano žodžiai artimi tavo širdžiai ir jei nori 
razkažnai praleisti gyvenimą žalio klevo kara
lystėje, atsiliepk į šį mano dūšios šauksmą, pridė
dama abrozėlį, o taip pat kūniškas išmieras. 
Paslaptis garantuojama prieš Dievą ir viso svie
to žmones. Pasirašo Svajingas viengungis”.

Po nepilno mėnesio mane germanų žemės 
dukros apvertė laiškais ir abrozais. Ir, brolyčiai, 
visos gražios, blondinės! Nors pasiusk — nega
liu išsirinkti su kuria čia dabar savo gyvenimą 
sujungti. Per naktis skaitau svaiginančius laiškų 
žodžius, žiūrinėju abrozėlius, o širdyje didelė 
pagunda kyla ir tarsi geras alus mamonėlį ver
žia: o tai nušluostysiu Agurkėliui nosį! Galės po 
lovą lįsti su savo Suvalkų trikampiu...

Pagaliau po ilgų svarstymų ir abejonių ap
sistojau ties Gretchen. Pupytė, kaip paveikslas 
rodo, pačiame žydėjime, stovi prie atdaro lan
go, svajingai rankas už galvos sunėrus, žvilgsnis 
toksai ramus, švelnus. Kaip gerai nusiganiusios 
avelės. Ir rašo jinai, kad naktimis jinai sapnuoja 
apie mano “Pontiaką” ir rausvą banko knygutę. 
Manęs pačio —jai dar nepavyko sapne sutikti, 
greičiausia dėlto, kad mano abrozas atmuštas 
germaniškoje gazietoje yra labai neryškus, ypač 
sunku iš jo spręsti ar abi mano akys yra Dievo j 
dovanotos, nes viena labai įtartinai (ypač turint, 
galvoje mano amžių!) blizga. Bet, esą gyventi 
Kanadoje ji galėtų su betkuo, jau nekalbant apie 
tokį šaunų vyrą, kaip aš!...

Va, tai aš ir rašau Gretchen, kad vienatvės 
valandos mane smaugia, todėl tegu jinai grei
čiausiai važiuoja Kanadon.

Atsakymo ilgai laukti nereikėjo. Gretchen 
man parašė, kad iš stoties jinai pasirengusi eiti 
tiesiai prie altoriaus, tačiau aš jai turiu atsiųsti 
šipkartę, nes jinai neturi tokios daugybės ger- 
manskų markių, kiek kaštuoja šipkartė į tolimą 
Kanados žemę- Žinoma, aš išpirkau šipkartę ir 
dar tris poras nailoninių kojinių pasiunčiau.

Gretchen atvažiavo greičiau nei aš tikėjaus. 
Nuėjau pasitikti stotin su krakmolyta maniška.

Buvome sutarę, kad jinai dėvės raudoną skry- 
pėlę ir aš neturėsiu jokio vargo ją atskirti iš 
margos žmonių minios.

— Labas Pupuliuk, tai aš čia tasai tavo 
Anupras! — sakau Gretchen žiūrėdamas į jos 
žalsvas akytes ir pagarbiai, tarsi parapijos kle
bonui, spaudžiu jos pirštinuotą rankutę.

— Guten Abend, mein Liebling...
— Aš, — sakau, — Pupuliuk esu Anupras, o 

ne koksai liblingas, busimasis tavo gyvenimo 
draugas... Užmiršk visus tuos germanskus var
dus ...

Jinai žiūri į mane didelėmis akimis, tarsi ka-

chen ir, brač, nesėda į tramvajų. — Pašvilpk, — 
šaukia jinai, — aš per karą ir tai automobiliu 
važinėjau!

— Klausyk, automobilį tai aš tikrai turiu, bet 
pati matai koks oras! Negaliu aš savo naujo 
“Pontiako” tokiame purvyne maudyti!...

O Gretchen vistiek savo:
— Auto, auto, bitte...
Žmonės apie mus ėmė spiestis. O vienas pi

lietis, toksai su pamėlusia nosimi, man sako:
— Pilieti, nemoki su leidėmis apseiti... Šū

kauji gatvėji, kaip virtuvėje...
A, pamaniau, ko gero dar policiją tas vel

nias galūpašaukti...
— Jawohl, Gretcheniuk bus auto...
Ir, vadinasi, turėjau šaukti taksį. Reiškia, dar 

nei altoriaus žvakių nematęs, pajutau vedusio 
žmogaus likimą!

Vos įžengus į mano trobą Gretchen surau
kė nosytę ir aiškina man, kad “luft” mano kam
baryje yra sunkus ir esą jai atrodo, jog aš esu 
vienas iš tų tipelių, kurie nemėgsta plautis 
kojų ir visą gyvenimą slaptai svajoja, esą jie bus 
pakviesti į Romą, kur popiežius pasodins tarp 
rinktinių Italijos bomelių ir kojas nuplaus! ...

— Pupyt, — sakau, — čia troba, o ne aptieka 
,ir nenorėk, kad jazminais kvepėtų! Gyvas žmo
gus esu, sunkų darbą dirbu, kartais prakaite 
mirkstu, kaip silkė rašale. Taip pat pasitaiko, 
kad dėl viengungiškos maitinimosi sistemos ir 
vidurėhus suka. Kartą marinuotų grybelių už- 
valgau ir, Pupyt, žinotum, gazai vos mano že
maitiško pilvo nesuplėšė! Izoliacija čia menkoka, 
tai tasai kvapelis iki artimiausio kaimyno daėjo. 
Kaimynas policiją iššaukė ir apskundė, esą aš 
arklių odas rūsyje rauginu ir dėl to švelnaus kva-'dinasi, mano būsi 
pelio jų geros veislės katinas padvėsė. Jo žmona kelinę skarelę!...
jau trečia diena keistai žiauksi ir kamparu pa- — Ne, ne! — puola mane Gretchen. — Tai 
kinklius bei paausius trina! Esą, tie dipukai neįmano pusbrolis ir mes nesimatėm 10 metų!... 
tiktai prieš karalienės paveikslą nepriklaupia, Aš einu pas jį!... Jis manęs taip ilgai laukė, mes 
bet dar ir pradeda tikrus anglus smarve smaug- nuo mažens, taip sakant, meilę prisiekėm!... Aš 
ti!... Turėjau daug vargo, kol valdžios atsto- nebūsiu pas tave! Jokiu būdu nebūsiu! Tu esi 
vams išaiškinau, iš kur tasai neromantiškas kva- Į senas... Aš einu su pusbroliu... 
pelis kaimyną užgulė!...

Gretchen išklausė mano pasakojimą labai 
abejingu veidu, vis dar raukydama nosytę, pas
kui tokiu šaltu balsu, tarsi nuovados viriininkas, 
tarė:

— Telephone..•
— Je, Pupuliuk, turiu ne tik telefoną, bet ir 

televiženą ir barzdai skusti elektrinę mašinėlę. 
Mes Kanadoje, brač, viską su mašinom! Telefo
nas, kurmiuk, čia — forzimeryje... Irgi automa
tiškas, Susuk numerį kokį tik nori, jokių cent
rinių čia nėra. Telefonistės nesimaišo, gali kal
bėti atvirai, kaip per išpažintį, niekas tavo pas
lapčių neišduos....

“bairbaren” ir mano galvelėje aiškus protas tvir
tino, kad jinai čiulba su Barboryte - sena savo 
drauge — ir džiaugiasi kanadiško rojaus links- nosių.

mybėmis, o gal net jai pasakoja, kaip svaiginan
čiai veikia mėlynos mano akys ir kaip artimai 
Napoleono didybę primena mano eisena....

Dar nespėjo atvėsti telefono aparatas po 
Gretchen pokalbio, girdžiu, kažin kas beldžiasi į 
duris. Atidariau. Tarpduryje stovi vyrukas tarsi 
iš filmo abrozėlių iškirptas: augštas, lieknas, su 
plonučiais ūsiukais ir kvepia taip saldžiai, lyg 
šviežiai pražydusi jieva.

— Yes Sir! — sakau.
— Ar čia gyvena Gretchen Zimennan? — 

klausia tasai filmo abrozėlis ir išdidžiai išmeta į 
priekį kairę koją.

— Taip, gyvena. Be to, ponaičiuk, aš turiu 
tau pasakyti, jog Gretchen tuojau bus ponia 
Anuprienė, t y. mano žmona ir pačiam nėra čia 
ko kaišioti> nosytės, nes aš ją galiu taip -nu
kreipti į šalį, kad net visi pačios karalienės dak
tarai jos neįstengs ištiesinti. O antra vertus, aš 
nemėgstu, kad ženatvės išvakarėse nepažįstami 
piliečiai maišytųsi man po kojomis.

Ir va, čia jau norėjau užtrekti duris, kai 
pro mano pažastį išniro Gretchen ir stačiai kri
to į to filminio tipelio glėbį.

— O mein Liebling, o mein -Liebling... — 
dusdama iš didelio jausmų susimaišymo šnibž
dėjo Gretchen ir abiem plonytėm savo rankutėm 
apsivijo apie vyruko kaklą. Mano širdis ėmė įtar
tinu greičiu plakti, o kai Gretchen ėmė bučiuoti 
to išblizginto katinėlio aids, skruostus, lūpas, aš 
pajutau, kad mano pilve darosi netvarka. Sąmo
nėje vėl aiškiu paveikslu pasivaideno kaimynų 
skundai, valdžios atstovai, kaip anomis dienomis 
po tų nelemtų marinuotų grybelių...

— Aut! — sakau tam hanteliui. — Tu, va
dinasi, mano būsimą žmoną glamžai, tarsi per-

— Ne, ne! — puola mane Gretchen. — Tai

Nuo tų Gretchen žodžių man juodi ratilai 
akyse krakoviaką ėmė šokti ir burnoje sausa da
rosi.

— O kas man už šipkartę ir tris poras nailo
niniu kojinių sumokės? — sušunku visa plaučių 
galybe.

Gretchen negirdi mano beviltiško šauksmo 

pusbroliu...
AJ ilgai ,, ,

apie metrikus, nemalonų kvapą ir, svarbiausia, 
kaip dabar bus man sunku į akį susidurti su tuo 
Agurku ... Rodos, tasai Suvalkų trikampis tiktai

i
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perskaičius lietuviškai
Religiją, o ypač savąją, pažin

ti kiekvienam tikinčiajam yra ne 
tik pravartu, bet ir būtina. Deja, 
mūsų nevieno religinis pažini
mas yra gerokai skurdus. Dargi 
net blogas įprotis yra įsigalė
jęs: nusišypsoti iŠ to, kuris šiuo 
klausimu domisi ir paskaito vie
ną kitą religinio turinio knygą. 
Tai yra dvasinio lėkštumo pa
žymys, gerokai nublukinęs kar
tais jau ir taip nelabai spalvin
gą mūsų žinijos akiratį.

Sveikintinas užmojis
Tikras knygos mylėtojas pa

garbiai priima kiekvieną rim
tai parašytą knygą, nors joje 
skelbiamos idėjos ir nesutiktų 
su jo pažiūromis. Toks skaityto
jas mielai pasveikins ir “Krikš
čionis gyvenime” leidėjų bei re- 
cįaktorių pastangas išleisti kny
gų seriją religiniais klausimais. 
Šitais klausimais mes niekad ne
turėjome literatūros pakanka
mai, o ypač geros. Būtu tiktai 
malonu, kad ir mūsų pačių teo
loginės pajėgos labiau pasitemp
tų ir, užuot besiėmusios verti
mo darbo, pačios ką nors ryš
kesnio panagrinėtų, kaip pvz. 
A. Maceina.

Naujagimė knyga neapvylė
“II Vatikano susirinkimo do

kumentai, konstitucijos” jau pa
sirodė knygų rinkoje. Tai Va
tikano santarybos nutarimų rin
kinys. čia yra aptariami patys 
svarbieji Bažnyčios klausimai: 
1. Bažnyčia ir jos mistinė struk
tūra bei jos pasaulietinė admi
nistracija, 2. dieviškas apreiški
mas ir jo formos, 3.1iturigija, jos 
apimtis ir normos, 4. Bažnyčios 
santykis su pasauliu ir žmogum.

Medžiaga yra paskirstyta i ke
liasdešimt-skyrelių, kurie savo 
ruožtu išdalinti paragrafais, ta
rytum koks teisynas. Taigi, 
smulkesnis turinio atpasakoji
mas laikraštiniame rėme yra ne
įmanomas. Standartinis forma
tas, kieti viršeliai, geras popie
rius, lengvai skaitomas šriftas, 
geras vertimas... Vienu žodžiu, 
dar pridėjus puikias dail. T. 
Valiaus iliustracijas, akiai mie
la knyga.

Pasaulietis neišvengs 
problemų
Nors daug kas šioje knygoje 

net ir eiliniam skaitytojui yra 
ne nauja, betgi esama ir tokių 
dajykų, kurie atsako į daugelį 
rūpimų klausimų, pvz., kad ir 
kitatikių išganymo problema 
arba patekusių į kraštutini var
gą teisė įsigyti gėrybių iš kito 
nuosavybės ir t.t.

Įdomiai yra aiškinama Baž
nyčios pažiūra i pasauli ir jos 
santykį su juo. Kadangi mums 
aprėpiamo pasaulio centre sto
vi žmogus, tai apie jį čia dau
giausia ir kalbama. Nors žmo
gaus išganymas buvo, yra ir bus 
Bažnyčios uždavinys, betgi dar 
iš nelabai senos patirties mums 
buvo susidaręs įspūdis, kad 

< anksčiau žmogus, pasaulietis, 
bažnytinėj struktūroj buvo trak
tuojamas lyg ir kaip kūdikis. 
Dabar jis yra laikomas suaugu
siu ir atsakingu ne tik Bažny
čios nariu, bet ir savo būties 
vairuotoju. Prie to pasaulietis 
skaitytojas galėtų pridėti, kad 
Bažnyčia kaikurių žmogiškosios 
egzistencijos problemų sprendi
me labai dažnai vėluojasi. Vis 
kažkodėl pirmiau' i gyvenimo 
priekį išlenda priešingo nusitei
kimo elementas su savo naujais 
šūkiais ir sistemomis, o Bažny
čia i tai reaguoja tik vėliau. Tai 
yra veikiau apsigynimo pozi
cija. kuri jos pažangai turi ma
žiausia reikšmės.

Tebekalba šimtmečiai
Nors visi šie nutarimai for

muluoti reformų dvasioje, bet 
dar labai daug kas dvelkia gi
lia senove, kuri nevienam skai
tytojui net sudarys sunkumų. 
Antai, didesnėje knygos dalyje 
mintys reiškiamos patriarchų, 
pranašų, šventųjų, Bažnyčios 
Tėvų ir senųjų popiežių lūpo
mis,* sąvokomis ir kalba, kuri 
moderniais laikais nuskamba 
keistokai, o savo simbolinės iš
raiškos gausa dažnai net aptem
do dalykų prasmę, štai pavyz
dys senamadiško mąstymo, ku
riuo yra grindžiama Bažnyčios, 
kaip mistinio Kristaus Kūno, 
samprata: “Iš jo “visas kūnas 
sunėrimais ir sujungimais su
rištas ir palaikomas auga Die
vo duodamu augimu” (Kol. 2, 
19). “Jis pats savo kūne, tai yra 
Bažnyčioje, nuolatos tvarko 
mums tarnaujančias dovanas, 
kuriomis jo galia padedame 
vieni kitų išganymui, kad visur, 
veikdami tiesa ir meile, augtu
me i ji. mūsų galvą (nlg. Efez. 
14. 11-16)”. (22 psl.). šitoks mis
tinis Kristaus Kūno anatominis 
pristatymas kallnniu atžvilgiu 
nuskamba nesimpatiškai. Tai 
nevvkes senažodžiavimas ne tik 
modernios bažnytinės vadovy
bės mastyme, bet net ir maldo
se bei apskritai liturgijoje.

Neaiškumai
Žmogus nori visur įsiskverb

ti ir viską žinoti. Taigi, jis ver

žiasi ir į dievišką paslaptį. De
ja, čia jisai suklumpa ir vėl iš
kyla į žmogišką paviršių. Tai 
galima įžiūrėti kad ir tokiame 
samprotavime: .. tapę į jį pa
našūs (į Kristų), drauge su juo 
mirę ir prisikėlę, vieną dieną 
drauge su juo ir karaliausime” 
(22 psl.). Si karaliavimo sąvoka 
žodiškai, turbūt, nesuprastina. 
Ji greičiausia reiškia, kad mes 
Kristaus karalystėje būsime to
kie laimingi, kaip, mes dažnai 
manome, yra laimingi karaliai. 
Nes žodiškai suprantant, išeitų, 
kad mes kada nors prilygsime 
Kristui, atseit, tapsime dievais. 
Ak, kas to nenorėtų! Betgi kuk
lesnis žmogus greičiausiai pasi
tenkintų nors ir tolimu bei ma
žu kampučiu, bet kad tik jis bū
tų Kristaus karalystėje.

Arba vėl; “.. .'sekminių dieną 
buvo atsiųsta šventoji Dvasia...” 
(17 psl.). “Taigi visa Bažnyčia 
stovi prieš mus, kaip “bendri
ja, sujungta Tėvo, Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios vienybe” (17 
psl.), “... Ir atsiuntė savo mo
kiniams Tėvo pažadėtąją Dva
sią” (18 psl.). “Perteikdamas sa
vo Dvasią iš visų tautų pasi
šauktiems broliams, padarė juos 
savo mistiniu kūnu” (21 psl.). 
“Kad galėtume jame nuolatos 
atsinaujinti (plg. Efez. 4,23), jis 
davė mumssavo Dvasios(22 psl.). 
“Tam tikslui atsiuntė savo Sū
nų, paskyręs visatos paveldėto
ju (plg. Žyd. 1, 2), kad būtų vi
sų mokytoju, karalium ir kuni
gu, naujosios ir visuotinės Die
vo vaikų tautos galva. Tam tiks
lui atsiuntė ir savo Sūnaus Dva
sią” (31 psl.)... ir t.t.

Tik iš šių kelių citatų teolo
giškai nesubrendusiems skaity
tojams (o jų esama turbūt 99,9 
%) gali kilti klausimas, apie ko
kias dvasias čia kalbama. Juk 
čia yra minima Sūnaus Dvasia, 
Tėvo (“pažadėtoji”) Dvasia. Iš 
teksto sunkoka susidaryti įspū
dį, kad čia kalbama apie šven
tąją Dvasią, kaip trečiąjį šv. 
Trejybės asmenį. Klausimo ne
aiškumas dar labiau išryškėja, 
kai paskaitai, jog “... Tam tiks
lui atsiuntė savo Sūnų” ir “Tam 
tikslui atsiuntė savo Sūnaus 
Dvasią...”

Reikia naujesnės kalbos
Tokių neaiškumų gali kilti be

veik iš *kiekvieno knygos pusla
pio. čia jų keli suminimi ne dėl
to, kad jų autorius turėtų į juos 
kitokį atsakymą, o tam, kad pa
rodytų, jog pasauliečiai turi 
labiau apsišviesti religinuose 
klausimuose, o Bažnyčia turi 
kalbėti aiškesne kalba. Nes, jei
gu liturgijoje Kristaus praeities 

’ gyvenimo įvykiai yra sudabar
tinami, tai ir jų istoriškumas 
turi būti sudabartinamas mo
derniu laiku išraiškos formo
mis.

Antra vertus, žmogus dažnai 
dedasi galis išspręsti daugeli ne
išsprendžiamų problemų. Jų tar- 
pan dažnai jis iglaudina ir die
viškumo paslaptį. Kažin, ar jis 
jau yra pribrendęs tai padary
ti? Juk Dievo didybė yra taip 
neaprėpiama, kad žmogus jos 
nesuprato net Taboro kalno ste
bukle. Gal šią didžiąją paslap
tį jis perpras tik ilgų laikų bū
vyje, t.y. galutiniame* savęs kū
rimo atbaigime arba dieviškos 
kūrybos evoliucijoje. Gal tad 
dabarties žmogui dar peranksti 
jieškoti atsakymo į nesuvokia
mus dieviškumo klausimus, o 
naudotis tik tuo, kas mums yra 
aiškiai apreikšta.

Šią knygą verta turėti kiek
vienam. Joje atsiskleidžia mū
sų Bažnyčios veidas, su kuriuo 
susitikti ir jį išvysti yra mūsų 
pareiga. Tiesa, šią knygą skai
tant reikės kantrybės, bet po 
kiekvienos, kad ir mažutės, au
kos seka ir pasitenkinimas.

II Vatikano susirinkimo doku
mentai, I dalis, konstitucijos. Iš
leido “Krikščionis gyvenime” 
1967. Vertė prel. V. Balčiūnas 
ir A. Tamošaitis, spausdino Lie
tuvių Enciklopedijos spaustuvė. 
Kaina — $3.50, prenumerato
riams — $2.50.

A. Kalnius

Atsiusta paminėti
Akėčios nr. 3(2), rugsėjis. Humo

ro, satyros, sarkazmo ir poilsio pluoš
tas.

Eglutė nr. 7, rugsėjis, ir nr. 8, spa
lis. Vienintelis lietuviškas vaikų laik
raštėlis laisvajame pasaulyje.

Evangelijos šviesa nr. 4, liepa- 
rugpjūtis.

Aktorės ir režisorės Zuzanos Ar
lauskaitės 60 m. sceninės veiklos su
kakčiai atžymėti leidinėlis su S. 
Kymantaitės-čiurlionienės komedijos 
“Pinigėliai” vaidintojų pavardėmis 
ir sukaktuvininkei skirtais sveikini
mais. Viršelis Vlado Vijeikio.

ACEN News, November, 1967. Pa
vergtųjų Europos Tautų leidžiamas 
žurnalas, šis numeris'skiriamas Spa
lio revoliucijai. Jame yra mūsų dra
maturgo Algirdo Landsbergio straips
nis “Writers Under Communism: 
Farewell To Utopia”. Žurnalo adre
sas: Press Bureau of ACEN, 29 W. 
57th St, New York, N. Y. 10019, 
USA

Dail. Jurgis Juodis Visa Jo rankose

ČIKAGA RUOŠIASI KULTŪROS 
KONGRESUI, kuris įvyks š.m. lap
kričio 23-26 d.d. Pagrindines paskai
tas skaitys dr. J. Girnius ir dr. J. 
Jakštas, atskiroms sekcijoms vado
vaus specialūs referentai. Kongreso 
pradžioje bus atidaryta Čiurlionio ga
lerija su visu 130 darbų rinkiniu. 
Lapkričio 24, penktadienį, Jaunimo 
Centre rengiamas literatūros vaka
ras, kurio metu bus įteikta LRD pre
mija Ant. Gustaičiui už humoristinių 
eilėraščių rinkinį “Ir atskrido juo
das varnas”. Programoje jau sutiko 
dalyvauti mūsų poezijos veteranas 
Bem. Brazdžionis iš Los Angeles. 
Lapkričio 25 ir 26 d.d. Marijos Augšt. 
Mokyklos salėje čikagiečių ir svečių 
lauks kompoz. D. Lapinsko viena
veiksmė opera “Maras”, kantata “Ka
ralius Mindaugas”, kurioms tekstą 
parašė poetas K. Bradūnas. “Maro” 
pagrindines partijas atliks solistai — 
Aldona Stempužienė, Stasys Baras, 
pasakotojas akt. Leonas Barauskas. 
Dainuojantį chorą ruošia pats D. La
pinskas, kalbantįjį — pianistas Al
vydas Vasaitis. Choreografija rūpin- 
nasi iš Montrealio atvykusi išraiš
kos šokio specialistė B. Vaitkūnaitė-

VEIKIOJE
OKUPUQTOJ LIETUVOJ
VACLOVAS DAUNORAS, Vilniaus 

operos bosas-baritonas, su sovietų 
jaunųjų menininkų grupe — violon
čeliste K. Georgian, pianistu S. Sla- 
bodianiku ir smuikininku E. Graču 
— pradėjo aštuonių koncertų seri
ją Londone, Mančesteryje, Bostone 
ir kituose Britanijos miestuose. Gast
rolės bus tęsiamos Italijoje, kur V. 
Daunoro laukia antrieji tobulinimo
si metai Milano La Scales teatre.

BALIO SRUOGOS kapą Vilniaus 
Rasų kapinėse mirties dvidešimtme
čio proga aplankė iš JAV atvykusi 
dukra Dalia Sruogaitė-Bylienė, rašy
tojai, augštųjų mokyklų dėstytojai, 
studentai ir teatralai. Žodį susirin
kusiųjų vardu tarė A. Venclova, pa
brėždamas, kad velionis savo raštais 
tebėra gyvas lietuvių tautoje, nors 
jam nebuvo lemta įgyvendinti visų 
planų. Aktorė M. Mironaitė padek
lamavo B. Sruogos eilėraštį “Ties 
banga”, akt. L. Noreika — Sapie
gos monologą iš tragedijos “Kazi
mieras Sapiega”. Ant kapo buvo pa
dėtos gėlių puokštės.

R. BERLYNO TELEVIZIJA žiūro-

Lietuva moksle, parodoje ir maldoje
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimo baigiamosios paskaitos ir apeigos 

Laiko balsas
Auditorija pripildyta — virš 

80 dalyvių. Literatūros sekcijos 
vadovas dr. J. Grinius primena 
klausytojams, kad ši sekcija, 
kaip ir kitos, išskyrus istorijos 
mokslų sekciją, neveikia pasto
viai, bet suorganizuojama suva
žiavimo metui. Programoje — 
dr. J. Griniaus paskaita: “Lai
ko balsas ir lietuvių literatūra”. 
Tema nelengva, — pastebi pa
skaitininkas, — nes mūsų ra
šytojai okupacijos suskaldyti. 
Vieni gyvena užsienyje, kiti tė
vynėje. Tai lyg dvi literatūros 
pusės. Visdėlto apie ją galima 
kalbėti kaip apie vieną.

Ar literatūra gali būti abe
jinga gyvenimui, laiko balsui?
— stato klausimą paskaitinin
kas. Jei kūrinys nieko nepasako 
skaitančiajam, tai jis turėtų bū
ti menkas. Nei Dantė, nei Goe
the, nei Dostojevskis, nei kiti 
žymūs rašytojai nekūrė savo vei
kalų tik savo estetiniam pasigė
rėjimui. Būtų nesuprantama, 
kam ta literatūra reikalinga, jei 
ji nekalbėtų žmonėms gyvenimo 
problemomis. Kas yra tas laiko 
balsas? Jį sudaro problemos, lie
čiančios žmonių likimą.

Pirmiausia metafizinės pro
blemos — žmogaus santykiai su 
transcendencija. Mūsų laikais 
netikėjimas ir skepticizmas yra 
labai galingi tiek Sovietijoj, tiek 
laisvajame pasaulyje, nors tikė
jimo ilgesys yra didelis visur. 
Tai liudija ir Svetlana, ir Stra- 
vinskis, priėmę krikštą jau su
brendę. Iš požemių kyląs Sovie
tijoj balsas yra šauksmas tikė
jimo linkme. Vakaruose gi reiš
kiasi skepticizmas vedąs į nihi
lizmą. Pastarasis atsispindi dra
mose, kur vaizduojamas bepras
mis gyvenimas, tarsi pasityčioji
mas iš Dievo. Šios nihilistinės 
krypties atstovai lietuvių lite
ratūroj yra Škėma, K. Ostraus
kas ir kt.

žmogaus problema
šalia metafizinių problemų 

pasaulyje yra ir visuomeninių
— žmogaus, asmens ir visuome
nės santykiai. Nė viena Bažny
čios santaryba taip plačiai ne
kalbėjo apie žmogaus asmenį ir 
jo problemą, kaip Vatikano II- 
oji. Žmogus, asmuo yra centri
nė dabarties problema ir. lite
ratūroj. Vakarų rašytojai ne- 
besitenkina atvaizduoti bendrais 
bruožais žmogaus kūną ir sielą. 
Jie veržiasis į giliausius vidinius 
kampelius, daro smulkiausią sie- 
dos analizę. Prisiminkime tik 
daugelio romanų veikėjų išpaži
nimus. Lietuvių rašytojai dar 
nepajėgia atsidėti gilesnėms vi
dinėms žmogaus vidaus intro
spekcijoms. Mieželaitis savo ly
rikos rinkinyje “Žmogus” smul
kiai analizavo žmogų, bet tai dar 
toli nuo giliųjų analizavimų, ku
riuos buvo pradėję rašytojai Va
karuose. Tėvynėje rašytojams 
žmogus negali tapti rūpesčių ob
jektu, nes kompartija duoda 
jiems kitokių uždarinių ... Lie
tuviai rašytojai okupuotoj Lie
tuvoj ir nenuslepia to sunkaus, 
dusinančio režimo svorio, kuris 
juos nuolatos slegia.

Toliau paskaitininkas palietė 
gyvenamosios aplinkos — kaimo 
ir miesto problemą rašytojuose. 
Kaimas liko nugalėtas miesto 
technikos, bet ir didmiestis ne
patenkina žmogaus. Nors ten 
žmogus yra arti vienas kito, bet 
tas artumas nebesujungia jo su 
kitais. Rašytojai net ir šio su
menkinto žmogaus kartais nebe
mato ir nepajėgia jo analizuoti.

šiapus ir anapus
Atskleisdamas, kaip laiko bal

sas pasireiškia musu literatūroj, 
paskaitininkas suminėjo visa ei
le šio amžiaus rašvtoiu išeivijoj 
ir tėvynėje. Atsiliepti j laiko 
balsų, tai nereiškia jam paklusti.

Rašytojai gali ir privalo laiko loję, kaip prisikėlimas, kaip nau
joji aušra..

žemaičiai ir kryžiuočiai
Paskutinė suvažiavimo diena 

šventiška. 10 vai. suvažiavimo 
dalyviai susirinko į vietos vo
kiečių katalikų bažnytėlę šv. 
Mišių, kurias atnašavo kun. dr. 
V. Jeskevičius, SJ, Fordhamo 
universiteto profesorius, ir pa
sakė pamokslą, pasvarstydamas 
šių dienų tikėjimo sunkenybes 
ir Dievo jieškojimą: “Kas mums 
turi parodyti kelią ir vesti į Jį? 
Ar gali žmogui parodyti kelią į 
Dievą valstybė ir jos valdžia? 
Ne. Ar gali parodyti kelią į Die
vą mokslo įstaigos — universi
tetai? Ne. Jieškome tad Dievo 
Bažnyčioje. Jos pareiga — pa
rodyti Jį ir vesti į Jį”.

Po pamaldų — baigiamasis iš
kilmingas suvažiavimo posėdis 
didžiojoj gimnazijos salėj, skir
tas Žemaičių vyskupijos įkūrimo 
sukakčiai paminėti. Salėje daly
vių — 80. Tėv. dr. A. Liuima ati
daro posėdį ir pakviečia prof, 
dr. Z. Ivinskį skaityti paskaitą: 
“Žemaičių (Medininkų) vyskupi
jos 550 metų įkūrimo sukaktis”.

Priminęs 1926 m. padarytą 
Lietuvos Bažnyčios organizacijų 
pertvarkymą, kuriuo buvo už
baigtas anos senosios žemaičių 
(Medininkų) vyskupijos gyvavi
mas, paskaitininkas kalbėjo: Že
maičių vyskupija yra įbrėžusi 
gilius pėdsakus ne tik Bažny
čios, bet ir Lietuvos istorijoj. Ji 
yra išraiška anos šimtus metų 
užtrukusios dramatiškos kovos 
su kryžiuočiais. Jos žemės virto 
kryžių ir koplytėlių lauku — ji 
tapo krikščioniška* tuo tarpu 
kryžiuočiai, tie nevykę krikščio
nybės nešėjai, taip norėję ją už
kariauti ir per ją pasidaryti sau 
tiltą tarp Livonijos ir Prūsų, 
nuklydo nuo tikėjimo, tapdami 
heretikais. Žemaičiai rodė he
roizmą ne tik tada, bet ir visais 
laikais.

Prof. dr. Z. Ivinskis atskleidė lausomybės Fondo anglų kalba lei- 
Žemaičių vyskupijos įkūrimo ap
linkybes. Ją įkūrė 1417 m. Kons
tancos bažnytinis susirinkimas. 
Tame susirinkime žemaičių de
legacija atrodė tikrai egzotiškai 
ir atkreipė susirinkimo dalyvių 
dėmesį. Jų skundas (propositio 
Samogitarum) prieš kryžiuočius 
padarė dideli įspūdį ir sujaudino 
susirinkimo dalyvius, o kryžiuo
čių ordinas turėjo visomis išga
lėmis teisintis ir stengėsi pa
neigti jam metamus kaltinimus, 
žemaičių prašymas buvo išklau
sytas. Konstancos susirinkimas 
paskyrė delegatus, kurie atvy
ko į Žemaičius, įkūrė vyskupiją, 
pašventino katedrą, paskyrė ka
pitulą. pakonsekravo pirmąjį 
Žemaičių vyskupą Motiejų. Apie 
visą tą savo veikla Žemaičiuose 
ir Trakuose pas Vytautą dele
gatai 1417. X. 14 raštu pranešė 
Konstancos susirinkimui, žemai
čių vyskupijos įkūrimu, jos ap
rūpinimu daugiausia sielojosi 
Vytautas. Jam padėjo ir Jogaila. 
Kaip su Jogaila yra surištas Vil
niaus vyskupijos, taip su Vytau
tu — žemaičiu vyskupuos įstei
gimas. 1417. XI. 11 Žemaičių 
vyskupijos įsteigimas buvo pri
pažintas popiežiaus Martyno V.

Anžvelgdamas tolimesni Že-

jai Sovietijoj ir okupuoto) Lie
tuvoj teigiamai paliečia komu
nizmą, bet neigiamai jį vertina 
mūsų rašytojai užsienyje. Jie 
ypač jautrūs komunizmo proble
mai dėl pralieto partizanų (miš
ko brolių) kraujo, dėl Golgotos 
kelio mūsų brolių Sibire, dėl su
tryptos tėvynės.

Nors lietuvių tremtinių pro
blemos nėra universalios, bet 
mūsų rašytojams jos yra savos. 
Jos iyškiai atsispindi jų kūry
boj, jos jiems yra irgi laiko bal
sas. Ko būtų verta literatūra, 
jei mūsų rašytojai neatsilieptų 
į tautos nelaimes, gimtosios že
mės praradimą ir t.t.?

Dr. J. Grinius savo paskaitoj 
stabtelėjo ir prie formos klausi
mo. Kiekviena epocha savo laiko 
balsu įbrėžia literatūroj ypa
tingų žymių, kuriose daugiau
sia atsispindi socialinė aplinka ir 
pasaulėžiūra.- Bet mūsų rašyto
jai neturi nei geros socialinės 
aplinkos, nei vieningos pasaulė
žiūros. Už geležinės uždangos, 
kur privaloma-viena pasaulėžiū
ra, rašytojai eksperimentuoja, 
jieško naujų kūrybos kelių, nau
jų formų, nenori sustingti, bet 
jie bandymams turi mažiau ga
limybių nei rašytojai laisvėje.

Dr. J. Grinius savo paskaitoje 
davė kondensuotą literatūros 
vaizdą tėvynėje ir tremtyje. Dis
kusijose dalyvavo nemažas bū
rys, jų tarpe A. Liulevičienė- 
Skirmūntaitė, dr. J. Norkaitis, 
dr. K. J. Čeginskas ir kt.

Tėvynės mistika
Ši suvažiavimo diena buvo už

baigta Studijų Savaitės progra
mos dalimi — A. Grinienės ir 
kitų rūpesčiu suruošta įspūdin
ga Tėvynės valandėle. Imituo- 
j ant Kauno Karo muzėjaus sode
lyje vėliavos nuleidimo apeigas 
ir vakaro sutemai begaubiant 
Romuvos sodybą, pasigirdo tri
mitų maršo muzika. Dešimt vy
rų su fakelais ir vėliavos nulei
dėjai bei mergaitės tautiniais 
drabužiais atžygiavo į vėliavos 
aikštelę ir sustojo pusračiu. Su
sirinko ir visi suvažiavimo da
lyviai. Nutilus maršo muzikai, 
V. Banaitis pasakė momentui 
pritaikytą kalbą. Į aukurą įpil
ti smilkalai pasiskleidžia kvap
niais dūmais ir, giedant Lietuvos 
himną, nuleidžiama vėliava. Ap
eigos baigiamos giesme “Marija 
Marija”.

Po to visi suėjo į didžiąją gim
nazijos salę, kur ant apskritimu 
sustatytų stalų išdėstyti įvairiau
si tėvynes suvenyrai: raštais aus
tos staltiesės, rankšluosčiai, 
juostos, juostelės, gausūs ginta
ro išdirbiniai, statulėlės, smui
keliai, lietuviški kryželiai ir ki
ta. Tai buvo Tėvynės valandė
lės tęsinys. Prie viso to gražiai 
derinosi religinė dalis su gies
me, kun. dr. Kl. žalalio pamoks
lėliu, bendrai visų kalbama už 
tėvynę malda.

Toliau sekė muzikinė dalis: 
liaudies dainos, masinės ir pa
vienės deklamacijos, fleita (Kęs
tutis Ivinskis ir P. Ivinskienė), 
B. Gailiūtės solo, akompanuo
jant V. Banaičiui, partizanų dai
nos ir pabaisai visų tartas pa- __ __ ______
reiškimas: “šiandien mes stovi- maičių vyskupijos kelia ir jos 
me ant Įdėto granito — išvaikš- reikšme vėlesniais amžiais, prof, 
čioti visi takai, lyg Golgota Die- Ivinskis sus+oio prie dvieju tos 
v0" žmogaus kojomis... Kažkas wslnmijos šulu, atlaikiusių ją 

kritiškuose momentuose — pro
testantizmo ir rusifikaciios. Tie 
šulai buvo vvsk. Merkelis Gied
raitis ir vvsk. Motieius Valan
čius. Ju reikšmė vvskumiai ir 
anlamai Lietuvai vra milžiniška.

Nagienė. “Maro” spektakliuose ji at
liks šokiu paremtą Mergaitės vaidme
nį. Operoje taipgi bus panaudotos 
filminės akimirkos^ vaizduojančios 
koncentracijos stovyklas, trėmimus 
Sibiran bei kitus moderniojo pasau
lio marų momentus, paruoštos ameri
kiečio John Heinz. Orkestrą sudarys 
Čikagos Lyric operos rinktiniai or
kestrantai.

ANATOLIJUS KAIRYS, populia
rių scenos veikalų autorius, pakvies
tas referentu simpoziume teatro 
klausimais kultūros kongrese. Sim
poziume moderatorium pakviestas 
aktorius Algimantas Dikinis.

VYTAUTAS KASNIŪNAS, JAV 
Lietuvių Bendruomenės tarybos na
rys, pakviestas moderatorium spau
dos sekcijai kultūros kongrese. Spau
dos sekcijos pagrindinis referentas 
— kun. Pr. Garšva, koreferentai: 
Alg. Pužauskas, Ant. Kučys ir M. 
Valiukėnas.

LAIKRAŠTIS “CICERO LIFE” 
spalio 13 laidoj paskelbė ilgoką ra
šinį apie Mikalojų Ivanauską, jo gau
tą išskirtinio JAV naujojo piliečio 
pažymėjimą ir jo puoselėjamą degin- 
tinę tapybą. 1968 m. pavasarį M. 
Ivanauskas planuoja surengti savo ___ _ _ _ ____
kūrinių parodą Miunchene, V. Vo- . Konferencijos dalyviai pagrindinį dė

mesį skyrė kaspinuočiais apsikrėtu
sių žmonių gydymo klausimams.

DAIL. VIKTORAS PALYS atžymė- 
jo 60 m. amžiaus sukaktį. Skulptū
ros studijas jis yra baigęs Kauno me
no mokykloje 1936 m. pas prof. J. 
Zikarą, tobulinęsis pas estų dailinin
ką prof. A. Starkopfą Tartu augšto- 
joje meno mokykloje “Palias”. Iš jo 
sukurtų skulptūrų minėtinos: “Au
ka”, “Prie tvenkinio”, “Sėdinti mer
gaitė”, paminklinis P. Cvirkos biustas 
ir kt. Jis taipgi reiškėsi ir grafi
koje, apipavidalindamas keletą kny
gų. šiuo metu dėsto skulptūrą ir 
piešimą Vilniaus dailės instituto 
Kauno skyriaus vakariniame kurse.

VINCO KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS 
85-tosios gimimo metinės buvo atžy
mėtos Vilniaus respublikinėje bib
liotekoje. Mokslų Akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros instituto 
bendradarbiai šį rudenį rinko me
džiagą apie rašytoją jo gimtajame

vus supažindino su Nidos ir Nerin
gos vaizdais, rašytojo T. Manno na- 
meliu-muzėjumi. Filmą šiai progra
mai parūpino Vilniaus televizijos 
operatoriai.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS koncer
tų ciklą Vilniaus filharmonijos sa
lėje pradėjo tarptautinio pripažini
mo susilaukęs styginis kvartetas, pra
ėjusią vasarą pasirodęs Montrealy- 
je ir iš ten užsukęs į Torontą. Kon
certų metu pirmą kartą bus atlik
ta Teisučio Makačino H siuita ir An
tano Račiūno sonata dviem fortepi
jonam. Programon tapgi įtraukta lig 
šiol Lietuvoje negirdėta D. šostako- 
vičiaus VIII simfonija, kurią išpil
dys Jono Aleksos diriguojamas fil- 
harminijos simfoninis orkestras. Kon
certus užbaigs estradiniai ansambliai: 
J. Cijūnėlio vadovaujami “Nemuno 
žiburiai”, J. Tiškaus — “Estradinės 
melodijos” ir T. Sadausko — “Vil
niaus aidai”.

LENKIJOS PARAZITOLOGŲ IR 
FARMACEUTŲ VI konferencijoje, 
kuri buvo sušaukta spalio 20-21 d-d. 
Lodzėje, lietuviams atstovavo medi
cinos mokslų dr. Stasys Biziulevi- 
čius, zoologijos ir parazitologijos ins
tituto vyr. mokslinis bendradarbis.

kietijoje.
MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJOS 

100 metų sukakties monografijai 
ruošti komitetas jau yra surinkęs ir 
sutvarkęs 1867—1917 m. laikotarpio 
medžiagą. Sekantis žingsnis — ne
priklausomo gyvenimo metai ir dvie
jų okupacijų skaudžiosios dienos.

S. ZOBARSKO vadovaujamai Ma- 
nyland Books leidyklai vienas ame
rikietis profesorius pasiūlė išleisti 
savo knygą apie erdvių mediciną. Jis 
yra tyręs į erdves skrendančius ir iš 
erdvių grįžusius amerikiečius astro
nautus.

DAIL. VACLOVO RATO kūrinių 
paroda įvyks lapkričio 11-12 d.d. 
Woodhavene, Columbian Lounge pa
talpose. Ją rengia ir globoja skau
tams remti'tėvų komitetas ir JAV 
viešinti dailininko dukra Ramona 
Rataitė, baleto artistė. Iš Australi
jos jau yra gauta ir bus išstatyta 
apie 50. naujausių V. Rato kūrinių.

DR. ALBERTAS GERUTIS, Lie
tuvos pasiuntinybės Šveicarijoje pa- Subartonių kaime. Šios ekspedicijos 
tarėjas, redaguoja Lietuvos Neprik- rezultatus ir V. Krėvės vietą lietu-

džiamą Lietuvos istorijos studiją, 
kurios skyrius paruoš keli autoriai. 
Pats dr. A. Gerutis apžvelgs nepri
klausomybės dienų laikotarpį. §i 550- 
600 psl. knyga išeis iš spaudos se
kančiais metais, kai bus švenčiamas 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
penkiasdešimtmetis.

vių literatūroje nušvietė MA cent
rinės bibliotekos rankraščių skyriaus 
vedėjas A. Trakymas. Apie V. Krė
vę, kaip tautosakos rinkėją, skelbė
ją bei tyrinėtoją, kalbėjo vyr. bib
liografas S. Skrodenis. Jo kūrybos 
ištraukas skaitė Vilniaus dramos 
teatro aktoriai R. Paliukaitytė ir T. 
Vaisieta. * V. Kst.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 

švenčiu proga gali kiekvienas, pasiųsdamas dovanų siuntinėlį ir pa
sinaudodamas BALTIC STORES patarnavimu.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką pagal 
Baltic Stores kainoraštį arba užsakyti jam patinkamą jau paruoštą 
siuntinį, žemiau išvardiname kelis siuntinius, kurie yra labai prak
tiški ir ten laukiami.
Mišrus siuntinys 1967
3% jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės medžiagos eilutei, 
3’ jardai vilnonės medžiagos eilutei arba vilnonei suknelei 2 ------ ............... - ...
1

rašo testamentus, dalinasi oalai- 
kais ir mūsų vardo nemini (par
tizanų). Tačiau mes neužmiršta
me — graudžiai skelbiame pa
saulio sąžinei, jog Lietuva gwa 
musu troškimuose, kap perlinis 
rssos lašas ant palangės žiedo, šv^dami žemaičiu vvskuoijos 
Jį gyva ir didinga kaip karžv- rro m. fkūrimn sukakti toli nuo 
riu auka. Ji gyva birželio saulė- tos ribų ir prisimindami anuos 
ie. kiekviename lauku žiede. Ji šulus. isissmoninkimA ir nritai- 
gyva ir skausmo pakrvnusiam kykime tai savn būklei. Jie yra 
kryžiuje... Ji gyva kūdikio šie- (Nukelta j 9-tą pri.)

vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi šilk, arba terelyno bliuzės. 
vyriškas arba moteriškas geros rūšies mėgztukas. 1 vilnonė gėlėta 
arba su ornamentais skarelė, 2 poros vyriškų arba moteriškų vil
nonių ar nailoninių kojinių, 1 nailoninis itališkas vyriškas arba 
moteriškas lietpaltis. 1 svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. 
$100.00.

Maisto 1967
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, Vi sv. kakavos, 

2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė kavos nescafe, 
1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. raankų, 1 sv. cukraus, Vt sv. pipirų 
ir Vą sv. lauro lapų.
$30.00

Moteriškas K. 1967
3 jardai vilnonės apsiaustui medžiagos, 3 jardai vilnonės suknelei me

džiagos, 1 vilnonis megztukas, 2 poros nailoninių arba vilnonių ko
jinių. 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 pora odinių pirštinių, 1 sv. maišy
tų saldainių.
$75.00 ,

P-3. Vilnonė medžiaga dviem apsiaustam ir angliška vilnonė medžiaga 
vyriškai arba moteriškai eilutei 
$75.00

V-3.10 jardų medžiagos trim eilutėm
$55.00
Praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet kurio siuntinio: 

itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00; šveicariški 17 akmenų laikro
džiai $27.00; vilnonės skarelės $4.00; ilgo grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD,

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A KustasUs, 167 College St, Apt 2, Sudbury, Ontario.



MartelMann CHOLKANLietuvių skautų veiklaREALTORS

Tel. RO 7-5454
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy-

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4

TOPiONT©^ 8 PSL. • Tėviškės žiburiai • 1967. XL 2 — Nr. 44 (927)

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštu mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštu gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima, užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7300 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN & MARTEL REALTORS
Tel. 249-7691

žus, didelis sklypas 136x186 ir 122 
x75, 3 prausyklos.
BATHURST - LAWRENCE, 
$22,900.00, atskiras plytų namas, 
5 kambariai ir 1-nas rūsy, geras 
namas, didelis sklypas, greitas užė
mimas.
COLLEGE - OSSINGTON, 
$3,000.00 įmokėti, 7 kambariai, 
atskiras plytų namas, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, vienas kambarys rūsy, 
naujas blokų garažas, prašoma kai
na tik $25,000.00.
JANE - ST. CLAIR,
$15,900.00 pilna kaina, įmokėti $ 
4,500.00; 5-kių kambarių namas, 
privatus asfaltuotas įvažiavimas.
JANE - LAWRENCE,
$18,500.00 kaina, $3,000.00 įmokė- 
jimas, 5-kių kambarių plytų na
mas. vienas kambarys rūsyje.

ST, VAUPŠAS
Darbo teL 249-7691 Namų tel. 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

> 1928 Weston Rd,
WESTON ROAD - LAWRENCE, 
$105.000.00 prašoma kaina, 10-

■ plex, {mokėjimas apie $30.000, 8 
' metų senumo. Pajamų metams 

$14.500, sklypas 58x141 pėda. Prie 
gero susisiekimo, naujai atremon
tuotas, terašo grindinys ir laiptai. 
RONCESVALLES - GEOFFREY, 
$5,000.00 įmokėti, 3-jų butų atski
ras plytų namas. Prašoma kaina 
virš $30,000.00. Garažas, geras įva
žiavimas, gražus kiemas, naujas

i vandens šildymas, pajamų namas. 
RATHBURN - ISLINGTON, 
$37,900.00 prašoma kaina, gražus 
namas, 2 frontiniai įėjimai. Galė
tų tikti daktarui, dantistui. 7 kam
bariai, užbaigtas rūsys, iki lubų 
židinys, gėlėms dėžės viduje, nau
ji kilimai gyv. kambary, 3-uose 
miegamuose ir iš dalies rūsy. Gra-

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 Ir 4.30-7
Antr.lO-UO
Treč. uždarytas
Ketv.10-L30ir4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Sešt.9-12
Sekm. 930 -1

43,4%
5i/2%

6i/2%
7%

100% saugumas.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai. 
Mūsų greitas augimas yra sveikos 
finansinės įstaigos išdava.

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD

REALTOR
1072 Bloor Str. W.

BLOOR-CLENDENAN, $4.000 įmo- 
keti, 6 kambariai, rupių plytų, ats
kiras, naujai išdekoruotas, šoninis 
įvažiavimas, garažas. Galima tuoj 
užimti.
DURRIE ST. - ANNETTE, $5.000 
įmokėti, mūrinis, 5 kambariai, vie
naaugštis (bungalow). Sklypas 30x 
148, arti susisiekimo ir krautuvių. 
Idealus namas mažai šeimai.
DUNDAS-SHERIDAN, $5.000 įmo
kėti mūrinis namas, krautuvė, tinka
ma bet kokiam verslui, 5 kambariai, 
garažas ir privatus įvažiavimas. Vie
na skola iš 7% % balansui dešimčiai 
metų.
REXDALE-ISLINGTON, $5.000 įmo

Tel. 534-9286
keti, 5 kambariai, mūrinis, naujos 
statybos, vienaaugštis (bungalow). 
Didelis sklypas, arti mokyklų ir ap
sipirkimo. Vertas dėmesio dirban
tiems šiaurės vakarų Toronte.
CLENDENAN • ANNETTE, $6.000 
įmokėti, 8 kambariai per du augš
tus, mūrinis, atskiras, dvigubas ga
ražas, privatus įvažiavimas. Idealus 
dviem šeimom.
QUEEN • RONCESVALLES, $9.000 
įmokėti, 7 kambariai per 2 augštus, 
mūrinis, atskiras. Prašo tik 24.500.
OAKWOOD - DAVENPORT, $10.000 
įmokėti, 12 kambarių, originalus 
dupleksas. Privatus įvažiavimas, 2 
garažai.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Exira Realty Ltd
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE 1-1161

BLOOR • DURIE, mūro, atskiras, 7 didelių kambarių, 2 modernios vir
tuvės, įrengtas rūsys, garažas, gražus kiemas.
RONCESVALLES • GEOFFREY, mūro, atskiras, 3 augštu, 15 didelių 
kambarių, kiekviename augšte prausykla, garažas, $400 mėnesinės pa
jamos.
VAKARUOSE 6 butų 7 metų senumo gražus ir pelningas apartamentas. 
ISLINGTON - RODBURN, mūro, atskiras 2 butų po 6 kambarius apar
tamentas, du garažai, kiemas 200 x 150 pėdų.
JANE • ANNETTE, 5 kambarių (bungalow) vienaaugštis namas, gara
žas, privatus įvažiavimas.
ST. CLAIRE • BATHURST, 3 butų apartamentas po 3 miegamuosius. 
Galiu duoti pirmą skolą ant namo iki $10.000 iš 8% % 5 metams.

Čia paskelbti namai verti dėmesio. Viešame pardavime jų nėra. 
Neradus šiame skelbime Jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne
judamą turtą, prašau skambinti kiekvienų laiku, gausite teisingą patar
navimą.

Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, nam, 783-2105

rinkimas įvyko pereitą sekmadienį, 
spalio 29. Išklausyti valdybos na
rių pranešimai, išrinkta valdyba, ap
tarti einamieji stovyklavietės reika
lai ir pasivaišinta kavute.

• Jūrų skautų-jaunių sueigos vyks
ta kas antrą šeštadienį, 1 v.p.p., nau
jose evangelikų bažnyčios patalpose

• Kanados etninių skautų grupių 
konferencija išrinko valdybą viene- 
rių metų laikotarpiui: pirm. K. Z. 
Stohandel, pav. I. Welyhorski ir P. 
Regina, sekr. Z. Buczewski. Valdyba 
gavo kvietimą vykti į Otavą kur 
lapkr. 34 d. įvyksta jaunimo reika
lams konferencija, remiama piliety
bės departamento. Lietuviams atsto- (Indian Rd. ir Bloor gatvių kampas), 
vaus ps. P. Regina.

• Satrijietės sveikina ps. D. 
Skrinskaitę, grįžusią iš ilgesnės ke
lionės po Europą.

• Dariaus-Girėno dr-vė turėjo sa
vo pirmą sueigą spalio 23 d. Vyres
nio amžiaus dr-vės berniukai perve
dami pas skautus-vyčius kandidatus. 
Jaunesniems vadovauti sutiko ps. P. 
Regina. Buvęs draugininkas v.sl. L. 
Baziliauskas tampa “Rambyno” tun
to ūkio skyriaus vedėju.

• Visuotinis Romuvos narių susi-

Nuoširdi padėka kun. A. Žilinskui 
už patogias patalpas sueigoms.

• Lapkr. 18 d., 7.30 v.v., Prisi
kėlimo parodų salėje “Šatrijos” tun
to jūrų skautės rengia jaunimo šo
kius. Kviečiamas visas lietuvių jau
nimas. č. S.

• Skautų tėvų komiteto ruošia
mam bazarui fantai priimami lapkr. 
5 d., po pamaldų, skautų būkle ir 
Šv. Jono Kr. par. salėje. Komitetas 
prašo vadovų, skautų ir tėvų talkos 
fantais.

JUOZUI DIDŽBALIUI JAV mirus, broliui JONUI ir jo

šeimai gilią užuojautą reiškia —

J. K. Ališauskai J. O. Ališauskai
Zenkevičių šeima

Mylimam Broliui JUOZUI mirus JAV-se, nuoširdžiai 
užjaučiame Velionies seseris -— p. BLEKAITIENĘ, p. 
RAMANAUSKIENĘ, p. ČELIAUSKIENĘ ir jų artimuo
sius —
L. J. Kriaučiūnai S. S. Rakščiai

Fruitland, Ont.

BRONIUI, PETRUI, JUOZUI, JUSTINUI, SIGITUI

ir seseriai RAŠKAUSKAMS bei jų šeimoms, jų myli

mam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, reiškiame gilią

užuojautą ir kartu liūdime —

M. A. Radžiūnai

“Halloween party”, ruošiama visų 
ateitininkių mergaičių, įvyks šį šeš
tadienį, lapkričio 4 d., 6 v.v., L. V. 
Namuose. Tai tradicinis pobūvis, ruo
šiamas kiekvienais pietais. Mergaitės 
prašomos atvykti prideramai tai pro
gai apsirengusios. Bus smagu!

Kristaus Karaliaus šventės progra- 
mon atsilankė gana daug žiūrovų. Vi
sa programa buvo paruošta jaunimo. 
Nuoširdi padėka seselei Ignei ir Vi
dai Tamulaitytei už montažo paruo
šimą. Ačiū Laimai švėgždaitei, prisi
dėjusiai sava kūryba. Ypatinga pa
dėka tenka p. Žadavičiui, tvarkiu
siam šviesas ir sukusiam filmą. P. 
Žadavičius jaunimui niekada negaili 
savo laiko ir visada mielai talkina.

Hamiltono ateitininkai atvyksta 
Torontan šeštadienį,lapkričio 11. Bus 
bendras susirinkimas-susipažinimas, 
L. V. Namuose 5.30 v.v., po to —šo
kiai. Hamiltoniškiai nakvos Toronte 
ir sekmadienį, lapkričio 12, dalyvaus 
10 v. pamaldose. Torontiškiai, pade
dami tėvų komiteto, nori svečius 
bent kukliai pavaišinti.

“Pirmyn Jaunime” išeis dar prieš 
Kalėdas. Redaguoja Eug. Girdauskas.

Skautų bazaras — lapkričio 11 d. 
Visų ateitininkų pareigą bazarą pa
remti. Skautai žada ateityje parem
ti ir ateitininkus. Juk beveik visas 
Toronto jaunimas yra susispietęs to
se dviejose organizacijose, tarp kurių 
bendravimas yra ne tik pageidauti
nas, bet ir būtinas.

Wasagos stovyklavietės langų ir 
indų sudaužymas pridarė tūkstan
čius nuostolių. Reikalinga surinkti 
stiklus iš smėlio būtinai dar šį ru
denį. Šį šeštadienį organizuojama tal
ka. Ypatingai laukiama daug jauni
mo. Galį važiuoti ir šiek tiek padėti 
prašomi paskambinti T. Pauliui arba 
J. Stankaičiui tel. 782-3003. Reikia 
daug talkininkų.

& CO. LIMITED realtors 
2232 BLOOR ST. W.

JANE — ANNETTE, $34.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras namas, naujas 
šildymas, ilgas sklypas, dvi prausyklos, platus šoninis įvažiavimas.
ROYAL YORK — BLOOR, apie $8.000 įmokėti, 8 kambarių per du augš
tus gražus atskiras namas, užbaigtas rūsys, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, netoli požeminio traukinio stoties.
SOUTH KINGSWAY, $10.000 įmokėti, 6 kamb. vienaaugštis (bungalow), 
garažas su privačiu įvažiavimu, graži, jauki vieta, tuojau galima užimti, 
šeimininkas išvyksta iš Toronto.
RUNNYMEDE - BLOOR, apie $12.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras na
mas, kvadratinis planas, vandens - alyvos šildymas, puikus rūsys, garažas 
su plačiu įvažiavimu.
HIGH PARK — BLOOR, $10.000 įmokėti, originalus 10 kambarių dvibu- 
tis (duplex), dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola 
10-čiai metų.
ISLINGTON — BLOOR, $11.000 įmokėti ar mažiau, 6 kambarių viena
augštis (bungalow), kilimais išklotas, puikiai užbaigtas rūsys su baru, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, didelis kiemas, viena skola.
JANE — BLOOR, $15.000 įmokėti, gražus 10 didelių kambarių atskiras 
namas. 3 prausyklos, užbaigtas virš 30 pėdų kambarys rūsyje su baru ir 
atviru židiniu, garažas su privačiu įvažiavimu.
KINGSWAY, $20.000 įmokėti, dviejų butų po 6 kambarius originalus dvi- 
būtis (duplex), vandens - alyvos šildymas, viena skola, apšildomi garažai 
su privačiu įvažiavimu, puiki vieta.
MIGH PARK — BLOOR, $20.000 įmokėti, vis kelerių metų puikus atski 
ras triburis (triplex), vandens - alyvos šildymas, garažai su plačiu įvažia
vimu.
VAKARUOSO, apie $24.000 įmokėti, 6 butų apartamentas, dideli kamba
riai vandens - alyvos šildymas, virš $9.000 nuomos, apie 10% gryno pelno, 
geras rajonas nuomojimui, galima įkeisti namą Toronte.
HIGH PARKE BLVD., puikus dvibutis (duplex) su 3-jų kambarių butu 
rūsyje, abu butai po tris miegamus, dvigubas garažas su plačiu privačiu 
įvažiavimu, graži aplinka, skubiam pardavimui sumažinta kaina.
GLENLAKE — BLOOR, $15.000 įmokėti, o gal ir mažiau, 9 kambarių per 
du augštus atskiras namas, garažas su šoniniu įvažiavimu, viena atvira 
skola 10-čiai metų.

PR. KERBERIS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Septyniasdešimt du žymūs eu
ropiečiai pasirašė raštą, reika
laujantį uždaryti Spandau kalė
jimą V. Berlyne ir išleisti lais
vėn 74 m. amžiaus sulaukusį vie
nintelį jo kalinį Rudolfą Hessą, 
buvusį Hitlerio"pavaduotoją. Jų 
nuomone, karą laimėjusiems są
jungininkams nedaro garbės R. 
Hesso lėtas marinimas šiame ka
lėjime. R. Hessas Nuernbergo 
tribunolo buvo nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos. Visi kiti kari
niai nacių nusikaltėliai jau yra 
atlikę bausmes. Vakarų sąjungi
ninkai nekartą siūlė dovanoti li
kusią bausmės dalį R. Hessui, 
bet šiai minčiai priešinasi So
vietų Sąjunga. Ji taipgi nesu
tinka, kad R. Hessas būtų per
keltas i kitą kalėjimą.

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Kaune pasibaigė Sov. Sąjungos 

rankinio baigminio rato pirmenybės. 
Moterų klasėje laimėjo Kauno Žal
girio rankininkės. Laimėjimas buvo 
nelengvas, tačiau kaunietės paskuti
nėse rungtynėse artimiausią konku
rentą Maskvos Lučo komandą įvei
kė meistriškai 10:6. Komandą suda
rė: Elena Petkienė, Rožė Stasiule
vičienė, Gražina Lapinskaitė, Danu
tė Vaitiekūnaitė, Regina Bitinaitė, 
Anelė Lasickaitė, Janina Rasimai- 
tė, Regina Grinevičiūtė, Stefa Le-

Taupyk ir skolinkis

J. A. Pūkai

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

New Brunswick provincinio 
parlamento rinkimus laimėjo 
premjero Louis Robichaud va
dovaujami liberalai. Sudarius 
šešias naujas rinkimines apylin
kes, parlamentarų skaičius buvo 
padidintas nuo 52 iki 58. Libe
ralai į naująjį parlamentą pra
vedė 32, konservatoriai 26 at
stovus, tačiau pastarųjų gretos 
sumažėjo iki 25, po rinkimų mi
rus jų atstovui dr. J. F. Mc
Inerney. Skaudus smūgis taipgi 
buvo jų vado Charles Van Hor
ne pralaimėjimas. Jį 200 balsų 
dauguma įveikė liberalų atsto
vas adv. J. Senechal. ' _ _  ________  ___ ___

Toronte viešėjęs senatorius R. Sįnskaitė, Elena Buzelienė ir Pajau- 
Kennedy turėjo pasikalbėjimą 
su “The Telegram” dienraščio 
leidėju J. Bassett, transliuotą 
CFTO televizijos stoties. Svečias 
pabrėžė, kad Kanada turi mo
ralinę teisę rūpintis Vietnamo 
karu, nors ji pati jame nedaly- • T • . v • j • •

ta Dimaitė. R. Stasiulevičienė buvo 
pripažinta geriausia vartininke. Ko
mandą treniruoja Fausta Bimbienė. 
žalgirietės yra 1967 m. Europos meis- 
terės.

Lietuvos ir vietos jaunių lengv. 
- - , _ - atletikos rungtynės įvyko Gdanske;

vauja. Jeigu sis karas sustiprė- laimėjo lietuviai 149:148. A. Vitke- 
tų iki tokio laipsnio, kad į jį vičius pasiekė naują Sov. Sąjungos 
įstotų ir komunistinė Kinija, Ka- jaunių rekordą rutulio stūmime — 
nada tada taip pat butų įtraukta 16.43 m. Nijolė Sabaitė pasiekė nau- 
į karo veiksmus. R. KennedžlO ja Lietuvos rekordą 800 m. bėgime 
nuomone, visa tai, kas šiandien* — 2:13.3. Z. Vizbaraitė laimėjo 3 

pirmas vietas — 100, 200 ir 400 m. 
bėgime.

Šiaulių pedagoginio instituto leng
vaatlečiai viešėjo Liepojoje, kur 
rungtyniavo su vietos pedagoginio 
instituto rinktine. Laimėjo šiaulie- 
šiai 93,5:70,5.

SPORTAS VISUR
žiemos olimpijados belaukiant 

Grenoblyje buvo suruoštas ledo ritu
lio turnyras, kuriame dalyvavo Sov. 
Sąjungos, Kanados, JAV ir Čekoslo
vakijos rinktinės. Pirmą vietą laimė
jo rusai, antrą — amerikiečiai. Pa-

vyksta pasaulyje, liečia ne tik 
JAV-bes, bet ir Kanadą. Jeigu 
sovietams būtų pavykę Kubą ap
ginkluoti raketomis, i taikinių 
sąrašą būtų buvęs Įtrauktas Tol 
rontas, Otava ir kiti Kanados 
miestai. Panašią problemą suda
ro sovietų ir sudarys kiniečių 
raketos, nes karo atveju jos 
sproginėtų ne tik Amerikoje, 
bet ir Kanadoje. Svečias siūlė 
bendromis jėgomis jieškoti 
sprendimo, kuris užtikrintų sau
gumą ir taiką abiejų kraštų atei
siančioms kartoms.

Vienintelė lietuviška Toronte.PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W., 
(prie Gladstone). Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir 11. Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (lapkr. 4—11) atidaryta visą 
parą — 24 valandas. ____ ___

I—(ome Owners 
ENTRE

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir x 

remontus

CTOAMtST. W.

2 MULOCK 
AVI.

JUNCTION *O.

s
3

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

starieji pralaimėjo rusams 2:6, bet 
įveikė kanadiečius 5:4 ir čekus 8:6.

Tuniso mieste Suse prasidėjo tarp- 
zoninių nugalėtojų šachmatų pirme
nybės, kurios išaiškins 6 stipriausius 
pasaulio šachmatininkus. Tos šešiu
kės laimėtojas varžysis su dabarti
niu pasaulio meisteriu rusu T. Pet- 
rosianu dėl pasaulio meisterystės. 
Pirmenybės užtruks apie mėnesį lai
ko.

Ateinančių metų olimpijados at
rankinėse futbolo rungtynėse Ang
lija nugalėjo V. Vokietiją 2:0.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės pradėtos Gi- 

vins mokykloje praeitą penktadienį 
ir bus tęsiamos: penktadieniais nuo 
7 v. iki 8 v. mergaitėms ir berniu
kams, nuo 8 v. iki 9 v. jauniams. 
Visus krepšininkus kviečiame atsi
lankyti.

parengimų

pa-

ši

LSK Vytis

AUŠROS ŽINIOS
Išrinkta nauja valdyba: Al. Kuo

las — pirm., A. Nausėdas — vice- 
pirm. ir jaunių krepšinio vad., E. 
Šlekys — sporto vadovas, D. Nau
sėdienė — sekr., H. Chvedukas — 
ižd., VI. Simonaitis
vad., K. Žebrauskas — ūkio vedėjas, 
K. Grigaitis — vald. narys ir vyrų 
krepš. vad., D. Laurinavičius — vald. 
narys ir jaunučių krepš. vad., A. 
Stuopis — mergaičių krepš. vad., S. 
Kėkštas — plaukimo sekc. vad., A. 
Malinauskas — lengv. atletikos sekc. 
vad., V. Stuikys, I. Jurcevičius ir Pr. 
Mačiulaitis — vald. nariai kandida
tai. šachmatų, stalo bei lauko teni
so ir golfo sekcijų vadovai bus 
skirti vėliau.

Prasideda krepšinio sezonas, 
ketvirtadienį, 8 v.v., mūsų salėje
rai žais pirmąsias Toronto Metro 
lygos rungtynes. B-C lygos rungtynės 
numatomos pradėti šį sekmadienį. 
York Township moterų lyga rungty
nes pradės lapkričio 14 d. CYO 
mergaičių krepšinio lyga — sekan
čią savaitę. Naujai persitvarkiusi ber
niukų krepšinio lyga savo rungtynes 
planuoja pradėti irgi ateinančią sa
vaitę.

Aušros metinis ir vienintelis šio 
sezono parengimas — lapkričio 25 d.

SALO TENISO dešimtuko turny
ras įvyks š.m. lapkričio 18-19 d. Či
kagoje Jaunimo Centre.

Pajieškojimal
Mokytojos Jadvygos čižaitės,

musios Kurkliuose 1919 m., ir Sta
sio Čižo, gimusio Panevėžyje 1926 
m., motinos prašomas jieško J. Jo-

gi-

Mass. 01840, USA. '

n DUODAME 
mortgičius iš 6!£% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- » j j
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAfvlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
434 % už depozitus
SV2% numatyta už šėrus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Parąmos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 19 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
Iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL, BARBENS
’ REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543

INDIAN RD., $5.000 įmokėti, vienas mortgičius balansui, atskiras plytinis 
namas 7 kambariai, per du augštu, dvi prausyklos, 2 virtuvės, garažas, arti 
Bloor gatvės, greitas užėmimas, vandeniu, alyva apšildomas.
INDIAN GROVE, $6.000 įmokėti, 8 kambariai per 3 augštus, 2 virtuvės, 
gražioj vietoj, prie pat Bloor gatvės, vandeniu, alyva apšildomas, garažas; 
reikalinga parduoti greit
DORVAL RD., $12.000 įmokėti, balansui vienas atviras mortgičius, 10 kam
barių (penki kambariai pirmame augšte, 2 prausyklos, 3 virtuvės, 3 gara
žai su plačiu privačiu įvažiavimu, nauja vandens apšildymo sistema, arti 
Bloor, geras pirkinys.
RONCESVALLES ST. KRAUTUVĖ $15.000 įmokėti, atskiras pastatas per 
2 augštu, krautuvė (variety gift shop) gera proga perimti verslą nemoka
mai, nuperkant pastatą 2-jų miegamųjų, butas antrame augšte, dvigubas 
garažas, vandeniu, alyva apšildomas^

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD
259 LAKE SHORE BĖVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI. KURO ALYVOS BENDROVE 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$5.000 įmokėti, St Clair - Oakwood, atskiras, mūrinis 7 kamb., dviejų 
augštu ir 2 kamb. butas rūsy, 3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas. 
Garažas.
$7.000 įmokėti, High Park Ave., mūrinis, 8 dideli ir šviesūs kambariai; 
naujas šildymas, 3 virtuvės, 2 vonios: tik 6% % mortgičius.
$2.500 įmokėti, Bloor - Margaretta, 7 kamb. mūrinis, 2 virtuvės, naujas 
šildymas, užpakaly privažiavimas.
$19.900 visa kaina, naujas, modernus, statybininko bungalovas, atskiras, 
gerų plytų, 3 miegamieji, vienas turi du įėjimus ir vonią (tinka atskirai 
išnuomoti); didelis salionas, moderni virtuvė; 2 modernios vonios, labai 
puošniai ir gerai įrengtos, elektrinis apšildymas, garažas, didelis sklypas; 
maži mokesčiai. Tik 40 min. nuo Toronto, prie ežero. (Keswick).

Ūkis (Fanna)
108 akrai, miesčioniškas gyv. namas (6 miegamieji); geras tvartas — dar

žinė; išilgai farmos plentas (tinka padalinti po 10 akrų), lygi ir der
linga žemė; 3 mylios nuo liet vasarvietės (Spnnghurst — Wasaga), be 
mortgičių. įmokėti tik $5.000.

1082 BLOOR SL W., Toronto 4,

Vyt. Morkh J. Kaškelis A. Bliūdžiu* Air. (Mialdažuk*) Wiztotki
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI Kreivo ūso kreivos šypsenos S. Sapnavau, kad su Laurin- 
’— suran-

AFDRA ŪDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER* 

ALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI- 
• MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS e MR* 

INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS <14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

"ALTA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVS- TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2140 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO, 
K. STRIAUPIS i.

Res. tel. LE 6-5363

| CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
| TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi
| STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS,
į 532 - 7733
| 1736 Dundas St. W. Scv. R. Stasiui!*

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparataL Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas aute mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i

Bloor Autorite Garage <žs ^c^geLTeL^iSos

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau J 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kL Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
243 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
531-1432 A. B. Beresnevičius

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus meenaniš- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: noro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS

EDVARDAS BULAITIS
APIE 500 LIETUVIŲ spalio 22 d. 1

buvo susirinkę į Gage Parko salę mas Wamsley taurę, įrodė esąs stip- 
išreikšti nepasitenkinimo nauja tvar* riatisias Čikagos šachmatininkas, ši
ka lietuvių įsteigtose Sv. Kazimiero taurė jam atiteko surinkus daugiau

sia taškų penkių turnyrų serijoje 
(juose buvo po 5 ratus, taigi, reikėjo 
sužaisti 25 rungtynes). Turnyrai vy

ko kas du mėnesiai — nuo '_____
iki spalio mėn. Mūsiškis surinko 21% 
taško iš 25 galimų. Ypatingai puikiai 
Tautvaišui sekėsi paskutiniuose dvie-

Leidinys apie lietuvius. Leidi- NAUJASIS SAPNININKAS man visūs^savo grybus
nys apie Kanados lietuvius (“Li- Sapnas. Sapnavau, kad sėdžiu ^4 reiškia?

; parapijos kavinėje ir kalbuosi Ą* Patikrink savo kPOVILAS tautvaisas, hdmėda- thuanians in Canada”) jau spau- 
as Wamsley taurę, įrodė esąs stip- doje. Komisija praneša, kad jis 

išeis, kai išeis. Darbas užtruko įšpįia ant manęs puoduką kavos, 
ilgiau, negu buvo tikėtasi, nes tai reiškia7 
lietuviai laišku nerašo. Paskuti- -------- ' - -

tra'^r^r• įsr^a 
prat vy- i^ Dcorganizuotss spaudini as į • ▲ •
vasario redakcinį kolektyvą, kad būtų prį, - - -

Aiškinimas. Kitą kartą pasi-

International 
Driving School 

WALDI
Centrini (staiga 691 /—.lette St., 

Tol. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
TeL LE 2-5461 

Mokome tu standartinūmb, 
sutvmctfoėmlt trantmUieatte 

te VcflmragMMto.

VISU RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas turtas pilnai apdraustas. 
Skambinti teL LE 4-1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and HEATING

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas piomberis, atlieka įvair. plum- 
oing ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžininga* ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191

Visų rūšių automobilių Išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b 

automatinės transmisijos
Dundas Auto Body

Max Kane Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. I

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST,

teL WA 14225 arta WA 4-1881

vadovavo Komiteto Lietuvių Teisėms 
§v. Kazimiero Kapinėse Ginti pirm. 
A. Regis, šis komitetas buvo įsteig
tas prie Lietuvių Bendruomenės Či
kagos apygardos valdybos. Jis kurį 
laiką tyrė įvairias kapines liečiančias
problemas ir dabar pranešė tautie- juose turnyruose, kur jis laimėjo 
čiams apie patirtus rezultatus. Pir- 9% taško iŠ 10 galimų.
masis prabilo A. Regis, kuris kelias 
dienas prieš susirinkimą kalbėjo ir 
“Margučio0 radijo programoje. Jis 
nusiskundė, jog nieko realaus komi
tetas negalėjo padaryti ir siūlė įsteig
ti kapinių sklypų savininkų draugi
ją, kuri gal turės didesnį balsą. Nu
siskųsta^ jog dabar kapinėse yra pa
naikintos tradicinės laidojimo apei
gos. Dabar į kapines atvežtieji mi
rusieji, pagal arkivyskupijos potvar
kius, po trumpų apeigų kapinių kop
lyčioj yra ten paliekami. Vėliau ka
pinių darbininkų numirusieji yra nu
vežami prie duobių ir jose užkasa
mi, net neleidžiant artimiesiems ste
bėti. Mirusiems darbininkai dažnai 
nerodą jokios pagarbos ir elgiasi, 
kaip jiems patinka. Kiti sako, kad 
darbininkai gali sumaišyti karstus ir 
juos užkasti visai ne tose duobėse, 
kadangi dažnai kiekvieną dieną į Šv. 
Kazimiero kapines atveža po 3 ar 
daugiau numirėlių. Taip pat artimie
ji vėliaus turi sunkumų surasti no
rimą kapą, nes nėra galimybių tiks.- 
liai jį atpažinti. Be to neleidžiama 
ant paminklų užrašyti patrijotinio ar 
religinio turinio tekstų, o tik siūlo
ma pasitenkinti kaikuriomis ištrau
komis iš Sv. Rašto. Yra paaiškėję, 
jog kapinėse yra palaidota ir negru, 
nors jie lietuviškoms parapijoms ne
priklauso. Diskusijose dalyvavę tau
tiečiai labai jausmingai dėstė savo 
kieta nusistatymą prieš naują tvar
ką kapinėse ir visi puoselėja viltį, 
jog gal suminkštės širdys tų, kurie 
tokią tvarką įvedė. Vėliau buvo pri
imtos rezoliucijos, kuriose iškelti nu
siskundimai dėl naujos tvarkos ka
pinėse. Taip pat išrinktas 10 asme
nų sklypų kapinėse savininkų komi
tetas, kurio daugumą sudaro senieji 
ateiviai, jau daugeli metų veikę šio 
krašto katalikiškose organizacijose. 
Šio susirinkimo organizatoriai buvo 
patenkinti gausiu susirinkusiųjų skai
čiumi (susirinkimo metu buvo pra
nešta, jog dalyvauja 1000 žmonių; 
gerokai perdėta). Tačiau ir 500 su
rinkti šiltą rudens popietę Čikago
je yra nelabai lengva. O jeigu į šį 
susirinkimą tiek atėjo, tai reiškia, 
jog kapinių reikalas mūsų tautie
čiams yra žymiai aktualesnis, negu 
daugelis politinių ar kultūrinių po
būvių.

“LITUANIKOS” futbolininkai spa
lio 22 d. įvykusiose pirmenybėse lai
mėjo 2 taškus, nugalėję “Atlas” ko
mandą 2:1. Žaidžiant prieš vėją, pir
mame kėlinyje lietuviams pasisekė 
pasiekti du įvarčius (vieną iš bau
dinio, kitą įsimušė patys varžovai). 
Prieš kėlinio pabaigą “Atlas” pa
sekmę sušvelnino. Po pertraukos, liukas tikisi, kad filmas minkš- 
nors ir turėdami vėją savo pusėje, 
lietuviai žaidė blankiai ir pasekmės 
padidinti negalėjo. Rezervinių ko
mandų susitikimą irgi laimėjo lietu
viai

dedamos nuotraukos ir žinios . S. Sapnavau, kad esu Expo 67 
visų žmonų, tetų, uošvių ir ki- ?mu Per Soy1®^ Rusijos pa
tu giminių viljoną. Apsisuku ir matau, kad

■ 6 4 ‘ ’ mano žmona turi politruko vei-
Kultūriniai filmai. Veiklus dą. Ką tai reiškia?

lietuvių kultūrintojas drg. Cin
kas iš Expo tęsia savo misiją 
tarp laukinių išeivių Kanadoje. 
Dabar bus rodomas dokumenti
nis filmas, kaip lietuviai trėmė 
rusus į Sibirą, kaip lietuviai 
elgėsi su rusais Rainiuose, Čer
venėje ir Kauno fortuose, kaip 
lietuvius mylėjo drg. Juozapas, 
kurio niekuomet nebuvo. Drg.

na yra paruošusi man puikią va
karienę. Stovi bonka ant stalo ir 
raudonos rožės. Ką tai reiškia? 
- A. Pas jus apsigyvens tavo 
uošvė.

S. Sapnuoju, kad sėdžiu baž
nyčioje ir žaksiu. Taip nepato
gu, nes visi į mane pirštais rodo.

1:0.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Lietuviai 
pasirodė Įvairių Čikagos tautybių 
festivalyje spalio 21-22 dienomis Na
vy Pier patalpose. Meninėje dalyje 
lietuviams atstovavo “Grandies” taut, 
šokių grupė. — Kun. Jonas Pranys, 
kuris dirba pastoracinį darbą Dan
cigo apylinkėje, Lenkijoje, atvyko 
atostogoms Į Čikagą pas savo seserį 
E. Mikolajūnienę. Jis Lenkijoje gy
vena nuo 1945 m. Amerikoje žada 
viešėti 6 mėn. — žurnalui “Kariui” 
paremti Liet. Veteranų Sąjungos 
“Ramovė” Čikagos skyrius buvo su
rengęs kultūrinę popietę spalio 22 d. 
Jaunimo Centre.

DR. JUOZAS JURGINIS iš oku
puotos Lietuvos kartu su sovietinių 
mokslininkų grupe lankėsi JAV ir 
kelioms dienoms buvo sustojęs Čika
goje. { Niujorką atskrido spalio 9 d. 
Prieš tai šešiom valandom buvo su
stojęs Montrealyje, kur galėjo pama
tyti pasaulinę parodą. Jo grupė yra 
turistinio pobūdžio (už kelionę, sako, 
turėjo visi užsimokėti patys po 850 
rublių), nors ji čia lanko daugiau
sia mokslo Įstaigas. Šalia 12 moksli
ninkų yra 2 vertėjai ir palydovas 
iš “Inturisto” bendrovės. Niujorke 
J. Jurginis lankėsi Kolumbijos uni
versitete, o Vašingtone
town un-te. Atvykęs į Čikagą spalio 
14 d. lankė Čikagos un-tą. Iš čia iš
vyko i San Francisco ir Los Ange
les miestus. Kelionės tvarkaraštis ro
dė grįžimą i Niujorką ir spalio 23 
d. — skridimą atgal per Atlantą.

Dr. Jurginis Amerikoje viešėjo ne
be pirmą kartą. Jam čia yra tekę 
gyventi 1939 m. 8 mėnesius rytinė
je dalyje, nors buvo užsukęs ir či-

George-

tas smegenis dar labiau su
minkštins.

kia.
S. Sapnuoju, kad sėdžiu ant 

ežero kranto ir gaudau žuvis, bet 
kiekviena kartą, kai traukiu 
meškerę, vieton žuvies užkimba 
“vodkos” bonka. Ką tai reiškia?

A. Neparašei, ar bonka tuščia 
ar pilna. Jei tuščia, tau žmona 
neleis su draugais meškerioti, o 
jei pilna, tai, matyt, tavo žiop- 

' las draugas ją įmetė į vandenį.
S. Sapnavau, kad rinkau au

kas pamaldų metu sekmadienį. . 
žmonės meta penkines ir šyp
sosi. Ką tai reiškia?

A. Tai reiškia, brolau, kad gy-

A. Padidink savo savaitinę 
duoklę parapijai ir nežaksėsi.

Telegramos. 1. Noriu keisti 
kailį — pageidauju Maskvos iš
dirbinių. 2. Medžiotojų draugija 
ruošia šaunų balių ir vakarienę. 
Medžioklė labai gerai sekasi žy
dų turguje.

Kaidustos

MIAMI,
LIET. PILIEČIŲ KLUBAS šiemet 

turės didesnių patogumų: jau įveda
mi oro šildymo ir šaldymo aparatai
salėje ir baro kambaryje. Vasaros
karštomis dienomis klubas savo kie
me turėjo kas sekmadienį pikniką 
su šaltais užkandžiais ir alumi. Pas
kutiniu metu piknike širdies smūgį 
gavo p. Nevis, kuris jau grįžo iš li
goninės namo ir sveiksta rūpestin
goje žmonos globoje.

ONA PETRULIENĖ, buv. finansų 
ministerio našlė, pardavusi savo na
mą Detroite, atvyko į Miami pas p. 
Tūbelienę.

ONA NAVICKIENĖ su dukra Ani
ta atvyko iš Čikagos į savo reziden
ciją Miami Beach, kurią ketina par

FLORIDA
duoti miestui ir nusipirkti namą ki
tur.

JANINA PAKŠTIENĖ išnuomoja
kambarius nebrangia kaina ir par-
duoda savo namą 3338 S. W. 25 St. 
Miami, Fla.

IRENA IR AURELIJA STONGVI- 
LAI7ĖS atostogas praleido Bogota 
mięste, Kolumbijoje, inž. Didžiulio 
šeimoje. Jos aplankė Kartagenos ir 
Medellino miestą.

ATOSTOGAVO KUN. DR. JUO
ZAS PRUNSKIS, “Draugo” redakto
rius. Kartu su juo buvo atvykusi jo 
mylima motinėlė Ona Prunskienė. 
Per didelį vargą ir savo sūnaus rū
pestį ji iš Sibiro sugrįžo į Lietuvą ir 
iš tenai prieš kurį laiką atskrido į 
Čikagą. J. N.

Lietuva moksle, parodoje ir maldoje
(Atkelta iš 7-to psl.) 

nums gimtosios kalbos ir rezis
tencinės dvasios pavyzdžiai.

Tėv. dr. A. Liuima padėkojo 
prof. Ivinskiui ir tarė suvažia
vimo uždarymo žodį išreikšda
mas padėką Miuncheno L. K. M. 
Akademijos židinio valdybai, 
kuri nešė suvažiavimo paruoši
mo didžiąją naštą ir išlaidų pa
dengimą, Vasario 16 gimnazijos 
vadovybei už patalpas, sekcijų 
vadovams ir paskaitininkams^ 
mons. dr. J. Tadarauskui už fi-
nansinę paramą ($250) ir visiems 
kuo nors prisidėjusiems prie su
važiavimo darbų.

Sveikinimas Lietuvai
Kadangi šiuo posėdžiu buvo 

taip pat užbaigiama ir Studijų 
Savaitė, tai atsisveikinimo žodį 
tarė ir jos moderatorius dr. K. 
J. Čeginskas. Jis padėkojo Vo
kietijos Bendruomenės valdy
bai, iždininkui p. Barasui, Tėv. 
dr. Kl. žąlaliui, rengėjų komi
sijai — A. Grinienei, p. Verše
liui, A. Smitui ir pasiūlė p>-

• telkia pa
• sutvarko

Naujas sambūris. Didelė pa
sipiktinimo banga nuriedėjo 
per kaikurių širdis, kai žinoma 
operos solistė viešai Montrealy
je politruko akivaizdoje pareiš- . . ,
kė laukianti laisvos Lietuvos.. veni pasaulyje.
Ateityje politrukams nuo tokių 
smūgių apsaugoti ruošiamasi 
įsteigti Politrukų Apsaugos 
Sambūrį, kuris žiūrės, kad pa
našios fašistinės mintys viešai 
nebūtų reiškiamos.

Kietos pastangos, šimtinių 
plaukimas į Lietuvių Fondą ei
na pilnu tempu, ypač paskelbus, 
kad “kas neaukoja Fondui, tas 
neturi teisės būti valdybose”. 
Mat, tautiečiai ten labai skver
biasi. Spūstis tokia didelė, kad 
aukotojai net raginami nesku
bėti. Duoda ir tie, kurie buvo 
taupę velykinei kelionei į Flo
ridą ar yra nusipirkę išsimokė- 
jimui golfo lazdas sekmadienio 
“pamaldoms”.

kagon. Atvykęs į Čikagą, jis rado 
senų draugų iš ankstesnių laikų su 
kurių nemaža dalimi pasistengė susi
tikti. Taip pat matėsi ir su naujo
sios kartos kultūrininkais: Br. Kvik
liu J. Dainausku, J. Kreivėnu, V. 
Sauliumi (šis prieš klias savaites 
lankėsi Lietuvoje) ir kt. Svečias kurį 
laiką yra vertęsis žurnalistika ir 
prieš karą buvo “Lietuvos žinių” 
korespondentu Švedijoje. Istorijos 
mokslų doktoratą apgynė jau poka
rio metais Vilniaus universitete, ku
riame dabar profesoriauja. Pas jį 
mokslinį darbą šiuo metu rašo vo
kiečių kilmės amerikietis iš Kan
sas universiteto, atvykęs pagal Sov. 
Sąjungos-JAV studentų pasikeitimo 
planą, šis jaunas mokslininkas (Kari
von Loewe) savo disertacijoje nagri
nėja Lietuvos Statuto giminingumą 
Lenkijos teisei. Taip pat jis domisi 
Leono Sapiegos susirašinėjimu su V. 
Europa.

SIŲSKITE PINI
GUS Į LIETUVĄ 
GAUSITE UŽTAI DAU
GIAUSIA NAUDOS. JOKIŲ 
PERSIUNTIMO IŠLAIDŲ. 

JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI.

Tai geriausia dovana 
Tai vertingiausia dovana

TIK JAV DOLERIŲ
PAŽYMĖJIMAI

— Ar buvai pas gydytoją, Mo
tiejau?

— Taip, buvau!
— Ir ką jis rado?
— Rado visa, ką turėjau.
— Būtent?
— Turėjau 18 dolerių, o jo 

sąskaita buvo $17.50.

231 -2661 2s/-3323

BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT.
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RANCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVĖ., TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir Jriti sporto reikmenys. '

780 Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

------- - Vestuvinės nuotraukos
------ Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
S* imo—pardavimo dokumentų su

mas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(įėjimas H Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

įstaigos tel. LE 7-17Q8;
Namų — CR 9-6166

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

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

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

OKULISTAS

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1677 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas>

Telefonas LE. 24188

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prio Keele,
Priėmimo valandos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼.
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonu RO. 6-1372

siųsti radijo bangomis Tėvynei 
sveikinimą:

“XIV-sios Liet. Studijų Savaitės 
dalyviai iš Anglijos, Belgijos, Itali
jos, Olandijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos ir Vokietijos, o taip pat 
iš Australijos, J. A. Valstybių ir Ka
nados, susirinkę š. m. rugpjūčio 20-27 
dienomis Vasario 16 gimnazijoje — 
Romuvoje, sveikina seses ir brolius 
pavergtoje Tėvynėje. Svarstydami ir 
gilindamiesi į mūsų tautos likiminius 
klausimus, mes priėjome išvadą, kad 
svarbiausioji jėga glūdi pačioje Lie
tuvos valioje būti sąmoninga, valsty-
binga, solidaria ir kultūringa tauta ir 
kad ryškiausias šios valios įkūniji
mas yra tautinio pasipriešinimo dva
sia ir darbai. Su tokiu nusiteikimu 
mes ryžtamės ir kviečiame visus lie
tuvius atnaujinti lietuviškojo pasi
priešinimo dvasią, kad ji mus ypa
tingai įkvėptų deramai sutikti artė
jančią Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50-mečio garbingą ir įparei
gojančią sukaktį.”

Taip buvo baigtas L. K. Moks
lo Akademijos VH-tasis suva
žiavimas ir Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė. R. Krasauskas

DUOS JŪSŲ GIMINĖMS KE
TURIS KARTUS DAUGIAU 

NEI GRYNAIS RUBLIAIS. 
JŪSŲ GIMINĖS GALI TAI 

PATVIRTINTI.
TIK JAV DOLERIŲ PAŽYMĖ
JIMAI SUTEIKIA JŪSŲ GI
MINĖMS G A LIM Y B Ų NUSI
PIRKTI VISA, KO JIE NORI 
— MAISTO, DRABUŽIŲ IR 
DAUG KITŲ ĮVAIRIŲ DALY
KŲ — AMERIKIETIŠKŲ, VA
KARŲ EUROPOS IR VIETOS 
IŠDIRBINIŲ S P E C I ALIOSE 
VNEŠPOSYLTORG D O LERIŲ 
KRAUTUVĖSE, LABAI ŽEMO

MIS DOLERIŲ KAINOMIS. 
JŪSŲ GIMINĖS GALI TAI 

PATVIRTINTI.

PILNAI GARANTUOTA 
JOKIO MOKESČIO.

Neimamas joks patarnavimo 
mokestis iš siuntėjo ar gavėjo, 
nes visos išlaidos yra apmoka

mos Vnešposyltorg įstaigų.

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
New York, N.Y. 10010 U.S.A.

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO KATALOGO

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
/

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.
Savininkas V. BAČĖNAS

M planuojantiems keHones ♦ parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,
racijų, nakvynių Ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais 
line • parūpina eismo priemones ekskursijoms

Skambfnti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

S. BROGOWSKI, O.D.

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonu LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).
AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eiezira valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

Kabineto telefonu LE. 444*1
DR. P. MORRIS .

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronte 

(j rytu* nuo Dužferin St)

D R. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampos Bloor & Batiiorat) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V4HŲ 
B UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131
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šv. Jono Kr. par. žinios
— Šį trečiadienį — Visų šventų

jų (bažnytinė šventė). Pamaldos — 
rytą 7.30 v., vakare 7.30 v. Po vaka
rinių Mišių — mirusiųjų prisimini
mas. Ketvirtadienį, lapkr. 2, Vėlinės; 
pamaldos — 7.30 ir 9 v., o vakare 
— 7.30 v. Rytinės 9 vai. pamaldos 
skiriamos už šv. Jono Pašalpinės 
Draugijos mirusius narius. Vėlinėse 
surenkami vokeliai su Mišių intenci
jomis už mirusius.

— Šį penktadieni vakarinių pamal- 
lų nebus. Po rytinių pamaldų lanko
mi ligoniai.

— Praėjusį penktadienį įvyko pa
rapijos mergaičių pirmasis susirin
kimas. Jį pravedė seselės Igne .ir 
Jonė. Dalyvavusios mergaitės labai 
domėjosi iškeltomis problemomis. 
Sekantis mergaičių susirinkimas su 
seselių pokalbiu įvyks lapkričio 17, 
penktadienį, 5.30 vai. Susirinkimuose 
nagrinėjamos modernios mergaitės 
problemos.

— Parapijiečiai lankomi Etobicoke 
rajone.

— Jaunimo choras, vadovaujamas 
sol. V. Verikaičio, artėja į 50. Ruo
šiamas naujų giesmių repertuaras. 
Kviečiami įsijungti nauji choristai. 
Choristai gieda mokinių pamaldo
se 10 vai. '

— Parapijos salės remontas tiki
masi užbaigti šią savaitę.

— Kat. moterų draugijos susirin
kime A. Sungailienė padarė praneši
mą iš Romoje įvykusio pasauliečių 
apaštalavimo kongreso.

—Sutuokta: Danutė L. Čelkytė ir 
Christofer R. Carson.

— šį šeštadienį 8 v.r. pamaldos 
už a.a. Joną Bielašauską (Užprašė ve- 
lionies sesuo); 11 vai. — A. Stung- 
rio ir A. Pečiulytės jungtuvės. Sek
madienį 10 vai. prisimenama a.a. 
Barbora Stonkienė.

Iš Lietuvos gauta telegrama, 
pranešanti Vytauto Krikščiūno 
motinos mirtį- V. Krikščiūnas 
yra daug pasidarbavęs “Tėviš- 

, kės žiburiams” ir ilgą laiką yra 
buvęs K. L. K. Kultūros Drau
gijos pirmininku. Visas “Tž” 
kolektyvas reiškia jam nuošir-

“Tž” redakcijoj gautas savait
raštis “The West Lome Sim” 
spalio 26 d. Jame plačiai apra
šytos Rodney Lietuvių Namų 
šventinimo iškilmės ir pirmaja
me puslapyje Įdėta valdybos 
nuotrauka. Be to, Įdėtas paties 
redaktoriaus parašytas ilgas 
straipsnis apie vietos lietuvius 
“Our Lithuanian Community”. 
Jame labai gražiai atsiliepiama 
apie lietuvius.

Onutės ir Kazio Ivanauskų 15- 
toji vedybinio gyvenimo sukak
tis buvo atžymėta bičiulių su
rengta staigmena — jaukiu po
būviu A- J. Vaškevičių reziden
cijoje. Pobūvyje dalyvavo ir 
sveikinimo žodi tarė šv. Jono 
Kr. parapijos klebonas kun. P. 
Ažubalis, prieš 15 metų sutuo
kęs sukaktuvininkus. Programai 
vadovavo ir humoro žodžiu 
skaidrino J. Šarūnas, kuris, šį 
šeštadieni sumainys aukso žie
delius su J. čaplikiene.

Leonas Rutkauskas, patyręs 
medžiotojas, prieš pora savaičių 
Orangevillės rajone medžioda
mas antis, persišovė koją ir pa
guldytas Western ligoninėje 4 
augšte North. Nelaimė Įvyko 
paslydus kojai ir netikėtai iššo
vus šautuvui.

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 

Oakville, Ont, Kanada;
Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270. stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA 

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 Roncesvalles Ave., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdūs sveikinimai J. M. 

Karkoms 25 m. vedybinės sukakties 
proga.

— Pamaldos Vėlinių išvakarėse — 
šį trečiadienį, 7.30 v.v. Kadangi tai 
Visų Šventų diena, Mišias išklausyti 
yra pareiga. Jos laikomos 7, 7.30, 8 
ir 9 v. ryto ir 7.30 v. vak.

— Vėlinių Mišios: 7, 7.30, 8, 8 30 
ir 9 v.r. Vakare nei Mišių, nei kitų 
pamaldų nebus. Visuotiniams atlai
dams gauti bažnyčia atidaryta iki 8 
v. v.

— Vėlinių novenos Mišios per visą 
lapkr. mėn. — 8 v.r.

— Šį šeštadienį, 7.30 v. Mišios už 
a.a. K. Adomavičių, užpr. p. Adoma
vičienė; 8.30 v. — už a.a. J. Čapli
ką, užpr. p. čaplikiene; šį sekmad.,
9 v. — tretininkų int.; 10 v. — už a.a. 
G. Vaidotaitę, užpr. p. Vaidotienė; 
11.15 v. — už a.a. U. Klemkienę, 
užpr. p. šmigelskiai.

— Pirmosios Komunijos pamokos
— kas sekmad. po 10 v. Mišių.

— Katechetinės pamokos I-IV sk.
— kas sekmad. po 10 v. Mišių; V-VI 
sk. — kas antrad., 4.30 v.; VII-VIII 
sk. — kas ketvirtad., 4.30 v. L. V. 
Namuose.

— Religijos pamoka valdines gim
nazijas lankantiems — šį sekmad. po
10 v. Mišių muzikos studjoje. Kalbės 
T. Rafaelis.

— Chorų repeticijos: studenčių 
merg. — antrad. (ne trečiad.), 7 v. 
v.; suaugusių — trečiad. po vak. pa
maldų (choras gieda per vak. pamal
das, 7.30 v.); vaikų — penktad., 6.30 
v.v. Po to vaikai gieda per vak. Mi
šias.

— Šis penktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios, išpažintis ir Komuni
ja — 7, 7.30 ir 8 v. ryto ir 7.30 v. 
vak. Ligoniai aprūpinami sakramen
tais iš anksto susitarus.

— Kepimo kursai didž salės vir
tuvėje — kas antrad., 7.30 v.v.

— Šį sekmadienį — mėn. rinkliava 
par. skoloms sumažinti.

— Šį sekmadienį po paskutinių 
Mišių — tretininkų susirinkimas baž
nyčioje; vadovaus naujasis kongrega
cijos dv. vadas T. Benediktas, OFM.

— Kt. sav. lankoma: užmiesty — 
Brampton ir Cooksville; mieste — 
Ossington ir Concord Ave.

— Katalikų Vyrų ir Katal. Mote
rų draugijų susirinkimai — kt. sek
madienį, lapkr. 12.

— Pirmas šio sezono pensininkų 
klubo laisvavakaris — antrad., lapkr. 
14 d.

Kristaus Karaliaus šventė bu
vo paminėta specialia programa 
Prisikėlimo salėje. Moksleiviai 
ir studentai ateitininkai paruo
šė dienai pritaikytą vaidinimą- 
montažą, kurio autorė yra mont- 
realietė sesuo Eucharista. Reži
savo ir muzikinę dalį paruošė 
sesuo Igne. Į montažą buvo įpin
ti vaidintojai, skaitytojai ir cho
ras už scenos. Tai originalus bū
das pateikti religinei minčiai bei 
nuotaikai, kuriai pradinį toną 
davė kun. Ambrozijaus Prakapo' 
OFM, turininga Įžanginė invoka- 
cija. Prie tos nuotaikos derinosi 
ir Laimos švėgždaitės parašyti ir 
jos pačios paskaityti eilėraščiai- 
Užbaigai parodytas 22 min. fil
mas ‘‘Parable”, kurio turini be 
paaiškinimo sunkoka buvo su
prasti. Jame pavaizduota Įvairių 
žmonių reakcija i Kristaiis pa
sirodymą cirko aplinkoje: vieni 
ji seka, kiti kankina.

Susituokė Liucija Eglė Bonč- 
kutė su Leonardu Allen Camp
bell.

Dėl W. Brigaičio mirties York- 
villėje rastas kaltu Zigmond No- 
wosynski. Teismas ji nubaudė 4 
metais kalėjimo. Prieš teismo 
sprendimo paskelbimą kaltina
masis Don kalėjimo vienutėje 
bandė nusižudyti perpjaudamas 
rankų gyslas akinių stiklu, bet 
buvo laiku pastebėtas.

Lapkričio 11 d. nuo 1 vai. 
p.p. Prisikėlimo salėse 

vyks gausus fantais H MONTREAL
S g K i ta patį vakaro nuo 7 va!, ten pat, 

geram orkestrui grojant.

Nuo 1 vai. po pietų iki šokių pabaigos veiks sotus bufetas — karšti cepelinai su spirgais 
ir stiprus baras. (Seimininkėms gera proga negaminti pietų namie, o visai šeimai ateiti ir 
pasistiprinti bazare - šokiuose}.

VISUS KVIEČIAME GAUSIAI ATSILANKYTI į BAZARĄ — ĮĖJIMAS NEMOKAMAS, O 
VAKARE į ŠOKIUS —- $2. Skautų Tėvų Komitetas

JORDAN ir SCHENKER FURS 
116 Spadina Ave. 7-sis augštas, 

tel. 366-7138
Gamina kailinius, moteriškus ap
siaustus, puspalčius, minką kai

lius, apikakles, kepures.
Pilki ir juodi avies kailio apsiaus
tai, Aliaskos ruonio, bebro ir kiti 

puikūs kailiai.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS iš 3 
kambarių ir virtuvės su atskira prau
sykla ir įėjimu arti Prisikėlimo pa
rapijos. Tel. 532-6453.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ir kitur 
Angliškos ir kitokios medžiagos. 

Daniški maisto gaminiai.
Garantuotas ir greitas pristatymas 

“TAURO” ATSTOVYBE
ST. PRAKAPAS

18 Brookside Ave., Toronto 9, 
Ont TeL 767-9088

SIŲSTI LIETUVON — arba turė
ti sau — labai gerom sąlygom ra
šomoji mašinėlė su lietuvišku ar 
kitu raidynu, transistoriniai radi* 
jo aparatai ir kt Galite siųsti j 
Lietuvą tiesiai iš JAV. Katalogų 

ir informacijų teiraukitės:
J. L. GIEDRAITIS, 10 BARRY

DR., E. NORTHPORT, N.Y., 
11731, USA.

Arba Toronte — RO 7-9088

Lietuvišku ir anglišku raidynu 
rašomosios mašinėlės

Lietuviški albumai, piniginės 
ir kt

Lietuvių kapinių lankymas — 
šį sekmadienį, lapkričio 5 d., 3 
v.p.p. Prašom# ta proga papuoš
ti artimųjų kapus. Atvykstantie- 
ji į kapines prašomi automobi
lius tvarkingai statyti kapinių 
aikštėje. Pamaldų metu daroma 
rinkliava kapinių centrinėj aikš
tėj planuojamam paminklui.

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis šaukiamas š.m. gruo
džio 3 d., 4 v.p.p., Šv. Jono Kr. 
par. salėje. Tarybą sudaro rink
tieji atstovai ir organizacijų pir
mininkai. Šis pranešimas yra 
kartu ir kvietimas — visi pra
šomi dalyvauti. Bus aptariamas 
Vasario 16 minėjimas ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 50-tąja sukaktimi. Dar
botvarkė: atidarymas, prezidiu
mo sudarymas, apylinkės pirmi
ninko pranešimas, Vasario 16 
reikalai, klausimai bei sumany
mai, uždarymas. Nuo šio posė
džio daug priklausys Lietuvos 
penkiasdešimtmečio paminėji
mas Toronte. Todėl visi tarybos 
nariai prašomi posėdyje daly
vauti.

Bazaras, rengiamas skautų tė
vų komiteto, Įvyks lapkričio' 11 
d.', 1 v.p.p. Prisikėlimo salėse. 
Vakare bus šokiai. Fantai ba- 
zarui priimami lapkr. 5 d. po 
pamaldų skautų būkle ir šv. Jo
no Kr. par. salėje.

VI. Pūtvio šaulių kuopos me
tinis parengimas-balius lapkri
čio 25, šeštadienį, Šv. Jono Kr. 
parapijos naujai atremontuotoje 
salėje- Tikimasi svečių iš Čika
gos, Detroito ir kitų JAV vieto
vių. Numatoma linksma trumpa 
programa. Valdyba

“Tėviškės žiburių” metinis 
spaudos balius — 1968 m. vasa
rio 10 d. Prisikėlimo salėse.

Pradedamas metinis “TŽ” 
platinimo vajus. Laikraštis bus 
siunčiamas susipažinti visiems 
jo dar neprenumeruojantiems, 
kurių tik adresus gausime. Kvie
čiame “TŽ” bičiulius atsiųsti ad
resus tokių, kurie norėtų su mū
sų savaitraščiu susipažinti-

Apylinkės valdyba savo po
sėdyje svarstė daug klausimų, 
susijusių su ateities veikla. Ka
riuomenės dienos minėjimas 
lapkr. 26 d. pavestas rengti To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopai. 
Vasario 16 minėjimui jieškota 
naujų būdų radijo, televizijoj ir 
kt. Numatomas ta proga priėmi
mas kanadiečiams. Tiem reika
lam aptarti gruodžio 3 d. numa
tyta sušaukti Toronto apyl. ta
rybos posėdi. Solidarumo įnašų 
vajus numatytas per lietuvių 
bažnyčias specialių vokelių for
moje. Laisvės paminklui statyti 
lietuvių kapinėse lapkr. 5 d. 
nutarta pravesti rinkliavą. Su
vesta Kanados šimtmečio proga 
rengto baliaus apyskaita ir pa
reikšta valdybos padėka iškilia
jai lietuvaitei Nijolei Kazlaus
kaitei už dalyvavimą baliuje. Pa
reikštas valdybos didelis pagei
davimas, kad Vasario 16-sios mi
nėjime visos Toronto meninės 
pajėgos, įjungiant ir šeštadieni
nę mokyklą, dalyvautų progra
moje.

“Lithuanians in Canada” — 
leidinys apie Kanados lietuvius 
susilaukia vis daugiau dėmesio. 
Administracinė komisija gauna 
užsakymą iš įvairių vietovių. 
Ošavos medžiotojų ir meškerio
tojų klubo “Ešerys” nariai, A. 
Lukošiaus rūpesčiu, užsisakė 15 
egzempliorių ir atsiuntė čekį- 
Laukiama atsiliepiant ir kitų 
vietovių. Užsakymus siųsti ad
ministracinės komisijos ižd. A. 
J. Viskanto vardu 941 Dundas 
St. W., Toronto 3, Ont. Leidinio 
kaina, užsisakant iš anksto, $6. 
šiuo metu leidinys laužomas “Ži
burių” spaustuvėje; spausdins 
ofsetinė lietuvi}} spaustuvė “Ti
me Press Lithd”.

Holiday Inn prie 27-jo kelio
Sausio 27 dieną, 8.30 vai. vakaro

BENNI FERRI ORKESTRAS
Baras ir bufeto stiliaus valgiai • ^Apranga — formali
Kaina: studentą porai—$6.00; nestudentą porai—$10.00

Visus iš anksto kviečiame dalyvauti!
Studentų valdyba

“Gintarėlių balius”, rengtas 
K. L. Katalikių Moterų centro 
valdybos Prisikėlimo salėje, pra
ėjo labai sėkmingai. Pirm. dr. O.

jaunas lietuvaites, pasireiškusias 
lietuviškoje veikloje, o G. Bal
čiūnienė prisegė joms po gėlę. 
Po to jos atliko meninę progra
mą: padeklamavo, paskambino 
pianinu, o visa aštuoniukė, paly
dima pianinu V. Verikaičio, pa
dainavo keletą dainų. Visa ap
linka, mergaitės, jų'palydovai, 
tėvai ir visi dalyviai atrodė la
bai, puošniai. Baliaus metu Įvy
ko loterija “Moters” žurnalo 
naudai. Fantai — 5 paveikslai 
ir viena skulptūra. Laimėjo: E. 
Docienės skulptūrą t— E. Bu- 
meisteris, R. Jautakaitės lito
grafiją — L Kulikauskienė Či-

kagoje, A. Vitkauskaitės-Merker 
paveikslą — B. Gražulienė Aust
ralijoj, J. Paukštienės paveikslą 
— A. Baliukonis, antrą J. 
Paukštienės paveikslą — A. Šu- 
kaitis Hamiltone, A. Tamošaitie
nės paveikslą — G. Balčiūnienė.

Viešosios nuomonės tyrimo 
instituto duomenimis, konserva
toriai dabar yra populiariausia 
partija Kanadoje. Jiems, matyt, 
padėo, J. Diefenbakerio pakeiti
mas nauju vadu — R. Stanfieldu 
Ir liberalų posūkis į kairę už
sienio politikoje. Apklaustų ka
nadiečių 43% pasisakė už kon
servatorius, 34% — už liberalus 
ir 17% — už naujuosius demo
kratus. Paskutini kartą konser
vatoriai yra pirmavę 1962 m.

sirengę? Tai vis klausimai, į kuriuos 
kiekvienas gali kitaip atsakyti.

Atėjęs klounas parodo, kur ran
dama tikroji laimė, būtent, padedant 
kitiem. Jis valo vaikų batus; paga
liau pats pasiryžta būti iškeltu augš- 
tyn ir būti kankinamu. Jis miršta. 
Tai nukryžiavimas. Koks veidas to,

Kristus cirko aikštėje
Kristaus Karaliaus šventės metu 

Toronte rodytas filmas “Parable” li
ko daug kieno nesuprastas. Gal čia 
rengėjų kaltė, kad prieš filmą ne
buvo duota platesnio paaiškinimo.

Tas filmas daugiausia rodomas re
kolekcijų metu. Paprastai po paro
dymo vyksta pasikalbėjimas ir po to
filmas rodomas antrą kartą. Stebint kuris norėjo jo mirties — Magnaus? 
antrą ar trečią kartą žiūrovas pa
stebi naujus aspektus, kurių nepa
stebėjo pradžioje. Filmą kiekvienas 
supranta kitaip. Tai priklauso nuo 
žmogaus išsilavinimo, pastabumo ir 
jo dvasinio stovio. Visiem aišku, kad 
“baltasis klounas” yra Kristus. Jis 
eina darydamas gera. Jo žvilgsnis 
švelnus ir jo veidas toks ramus. Mė
tąs sviedinukus Į taikini žmogus per
gyvena vidini konfliktą. Jo veide ne
apykanta ir pyktis. Jis ir lieka per- 
sekiojąs savo artimą ir Kristų. Žmo
nės, kuriem “baltasis klounas” pa
dėjo, seka jį, kiti gi lieka pilni ne
apykantos. Palapinėje matosi visa 
gyvenimo drama. Magnus, žaidžia su 
marijonetėmis — gyvais žmonėmis. 
Jiems mušantis nukenčia nekalti.
Krinta žemėn lėlė. Tai mirtis. Vai
kai, t.y. visa žmonija, stebi. Ką jie 
jaučia? Kodėl jie visi vienodai ap-

Jis šėlsta. Įsikanda Į lūpą, žiūri į ra
mų mirusio klouno veidą ir jo sie
loje įvyksta permaina. Jis pagaliau 
siekia balto kremo, dažo savo vei
dą ir įvyksta atsivertimas.

Ir vėl rodoma cirko procesija, vaiz
duojanti visą žmonijos istoriją. Ją 
lydi klounas ant asiliuko. Šį kartą 
asiliukas eine ne viduriu kelio, kaip 
pradžioje, bet šalikele. Kodėl? Gal 
šį kartą lydėjo atsivertęs žmogus, 
kuris niekada nesusilygins su Kris
tumi.

Filmas tinka diskusijom. Jis yra 
rodomas rekolekcijose, buvo rodo
mas net 2 kartu Wasagoje ateitinin
kų stovykloje, rodomas mokyklose 
per religijos pamoką. Jis yra gilus, 
daug pasakąs. Reikia tik mokėti jį 
stebėti. Tai geriausias pamokslas. Tai 
žmonijos istorija ir dabartinis gy
venimas. STEB.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Spalio 28 d. susituokė Jean 

Joseph su Albina Norkaite.
— Spalio 15 d. pakrikštytas Alek

sandro ir Katarinos Klimų sūnus 
vardais — Dovydas ir Andrius.

— Spalio 29 d. 3 v.p.p. įvyko prieš- 
vestuvinis pobūvis p-lei Kimanskaitei.

— Lapkričio 1 d. — Visų šventųjų 
šventė; Mišios 9, 10, 11 vai. ryto ir 8 
v. vakaro. Lapkričio 2d. — Vėlinės;. 
Mišios 8 v. ryto ir 8 v. vakaro.

— Lapkričio 5 d., IĮ vaL, Mišios už 
mirusias šv. Onos dr-jos nares. Po 
pamaldų salėje — šilti pietūs; visi 
maloniai kviečiami juose dalyvauti.

— Lapkričio 5 d. po Sumos — jau
nimo susirinkimas; bus renkama nau
ja valdyba.

— Po Sumos lapkričio 5 — šv. Ka
zimiero choro repeticijja; vadovauja 
muz. A Ambrozaitis; naujus ir senes 
nius choristus prašome uoliai lanky
tis į repeticijas, nes artėja Kalėdų 
šventės.

— Prie šeštadieninės mokyklos yra 
organizuojama atskira klasė tiems, 
kurie kalba tik angliškai arba pran
cūziškai; prašom kreiptis į Rosemont 
mokyklą prie 8 Avė. ir Dandurant St.

— Bazaras — lapkričio 10, 11 ir 12 
dienomis; prašom grąžinti loterijos 
knygutes.

— Lapkričio 25 d., šv. Onos dr-jos 
metinė vakarienė; pradžia 7.30 v.v.; 
gros geras orkestras, bus gera vaka
rienė, loterija.

— Parapijiečių lankymas: Mont
real East — Cadillac, Bossuet, Louis 
Veuillot, Locordaire ir Rosemount 
Ave. 12—19.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va $162.12. K.J.G.

Naujasis mokyklų tėvų komi
tetas praneša, kad šiais mokslo 
metais abiejose šeštad. mokyklo
se yra 78 mokiniai, pernai buvo 
108. Organizuojama speciali 
klasė visai nemokantiems lietu
vių kalbos, švietimo reikalams 
tvarkyti Montrealyje pasiūlytas 
kun. G. Kijauskas ir pristatytas 
KLB tvirtinti. Sekantiems moks
lo metams numatyta sąmata 
$1.050.00. Pernai turėta pajamų 
$1.300.00, išlaidų $1.700.00; iž
de—$311.00. Mokestis už moks
lą šeštad. mokyklose: $10 nuo 
šeimos už vieną vaiką, $13 — už 
du, $15 — už tris ir daugiau vai
kų. Tradicinis mokyklų paren
gimas — lapkričio 25, šeštadie
nį.

Tėvų ir mokytojų susirinki
mas. Spalio 22 d. lietuviškų mo
kyklų mokytojų ir tėvų susirin
kime dalyvavo nedidelis skaičius 
tėvu (20). Gaila, kad daugiau tė
vų nerado laiko nei reikalo ja
me dalyvauti. Pirmiausia buvo 
tėvų komiteto pirm. p. Tanner 
pranešimas, po to — mokyklų 
vedėjų ir iždininko. Daugiausia 
buvo svarstomos mokyklų prob
lemos: nepakankamas mokinių 
skaičius mokyklose, negatyvus 
mokinių nusiteikimas lietuviškai 
mokyklai ir perm'ažas tėvu do
mėjimasis pačia mokykla. Mo
kyklos mokestis nuo šeimos nu
statytas $15 metams. Nutarta or
ganizuoti atskiros klasės nemo
kantiems arba silpnai kalban
tiems lietuviškai. Sekantiems 
mokslo metams i tėvų komitetą 
išrinkti: P. Adomonis, Z. Sku
čienė, p. Valinskas, Br. Staškevi
čius, A. Kudžma ir Sabalys. B. L.

Aušros Vartų par. žinios
— Metinis parapijos balius — lap

kričio 4, šeštadienį, 7.30 v.v. Progra
moj — soL A. Keblio koncertas, lo
terija, vaišės, šokiai, grojant geram 
A. Balčiūno orkestrui. Visus kviečia
me baliuje dalyvauti.

— Lapkričio 1, trečiadienį, Visų 
šventų šventė. Mišios: 8, 9, 10 ir 11 
v. ryto. Vėlinių pamaldos — lapkri
čio 1, trečiadienį, 7.30 v. vakaro.

— Lapkričio 2, ketvirtadienį — Vė
linės; pamaldos — 7-8 v. ryto, 7.30 v. 
vakaro.

— Lapkričio 3 — pirmasis mėnesio 
penktadienis. Mišios rytą 7 ir 8 v., 
vakare — 7.30v.

— Mokyklų parengimas bus lap
kričio 25 d. Aušros Vartų salėje.

— Važiuojantys iš La Salle į AV 
bažnyčią autobusu jau gali privažiuo
ti netoli mūsų bažnyčios — iki Wood
land tilto; autobuso nr. 112, Verduno 
pusėje.

— T. S. Kulbis lanko likusius Vil
le Emard ir Lachine, T. K. Pečkys — 
Verdune, T G. Kijauskas — lanko lie
tuvius už upės: Candiac, Chateau- 
guay Centre, St. Hubert, Brossard, 
La .Fleche, Greenfield Park.

— Organizuojama speciali klasė 
kalbantiems angliškai ar prancūziš
kai; bus mokoma lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti. Tiek mokomi daly
kai, tiek pats metodas bus taikomi 
jaunimui. Tėvai, kurie norėtų leisti 
savo vaikus, prašomi skambinti kun. 
G. Kijauskui tel. 765-5755 (geriausia 
rytą).

— Bažnyčios fondui aukojo: $10 — 
P. Jocas, Daniliauskai, J. Rasimavi- 
čius; $4 — V. Rozmack; 9 — St. Bal
čiūnas; $15 — V. Mileris, K. Žemai
tis; $100 — Dr. J. Mališka ir N. N.; 
$50 — A. Danaitis.

Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimą Montrealyje jaunimas 
pradėjo 10 vai. šv. Mišiomis 
Aušros Vartų bažnyčioje. Būrys 
jaunesniųjų giedojo Įprastas 
giesmes ir dalyvavo dialoginėse 
Mišiose. Seselių namuose jaunu
čiai, jauniai ir vyresnieji moks
leiviai ateitininkai atliko sės. M. 
Eucharistos paruoštą montažą 
“Jaunimas keliauja su Kristu
mi”. Montažo pradžioje T. G. Ki
jauskas, SJ, įnešė didelę žvakę, 
simbolizuojančią Kristų. Jis taip 
pat paaiškino šio minėjimo pras
mę: Kristus, pasaulio šviesa, at
eidamas į pasaulį, atnešė mums 
savo šviesą; šiandien yra mūsų 
pareiga nešti tą šviesą Į kitų 
žmonių gyvenimą. Kiekvienas 
moksleivis tada užsidegė savo 
žvakutę nuo didžiosios žvakės. 
Po to jaunieji skaitė eilėraščius 
ir giedojo tai progai pritaikytas 

, giesmes, palydint Arūnui Staš
kevičiui gitara. Montažo gale 
jaunieji sunešė savo žvakutes 
prie didžiosios žvakės, tuo reikš
dami savo norą ir ryžtą eiti per 
gyvenimą kartu su Kristumi. 
Programoje dalyvavo būrelis tė
ve, svečių ir skautų. G.

šeštadieninės mokyklos šiuo 
metu montrealiečiams sudaro 
pagrindinį rūpesti. Yra pakan
kamai mokytojų, patalpų, lėšų, 
bet trūksta mokinių. Lietuvių 
vaikų kolonijoje yra. tik juos la
bai sunku surinkti. Naujasis tė
vų komitetas tikisi, kad visi tė
vai supras reikalo svarbumą ir 
paskatins savo atžalyną lietuviš- 
kon mokyklon.

Lietuviškos ilgo grojimo plokš
telės pigiau nei kitur.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minklti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonai WA 2 -7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1 -0537.

AMBER DRAP ERIES
55 Colbeck St. (prie Runnymede Rd.). Sav. A. Jankaitienė ir M. Vaitkienė 
Siuvam bei taisėm namams ir įstaigoms užuolaidas. Parduodam medžia

gas ir užuolaidoms priedus, žemos kainos. Darbas garantuotas.
Tel. 762-3838 arba 766 - 8839

Clty Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mfi* 
#ų klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

1076 BATHURST ST.
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
•- _ _ _ _ MEAT

335 Roncesvalles Are, Toronto. Tel. LE 5-1258
Savininkai — E. Punkrrs ir A. Matulaitis

Jvoiriot sava pettat. rūkyto. d«iroi ir m*rot, lietuviSd tūrio i, paršukai 
rSkyti anąvriai, fatportaotf maisto gaminiai, bahriato dairas ir kt.

Užsskynal priimam! ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

DĖMESIO!!!
Nuo 1967 m. spalio 1 d. nepaprastai atpiginti (nuo 30% 

iki 60%) įvairios sudėties maisto siuntiniai (dovanos) be mui
to, kurie čia užsakomi ir gaunami p'er Rygą (Latviją); pvz.: 
10 kg. cukraus, 2 kg. pieno miltelių, 1 kg. kavos pupelių ir 
200 cigarečių kainavo $19.46, o dabar — tiktai $11.94.

Taip pat atpiginti ir pavieniai maisto gaminiai, iš kurių 
galima sudaryti betkokios sudėties siuntinį; pvz.: 1 kg. kvieti 
miltų kainavo 62 et., o dabar — 43 et. 1 kg. ryžių kainavo 
$1.17, o dabar — 50 et. 1 kg. cukraus kainavo 93 c., o dabar 
— 31 c. ir t.t. ir t.t.

Be to, švenčių proga (nuo 1967 m. spalio 1 d. iki gruo
džio 31 d.) automobiliai, motociklai, televizijos aparatai ir 
tranzistoriniai radijo aparatai yra atpiginti 10%.

Tuo pačiu norime pranešti, kad per mus galite užsakyti 
savo giminėms bei pažįstamiems Lietuvoje ir kitur dovanas 
be muito: automobilius, automobiliams motorus ir padan
gas, motociklus, dviračius, šaldytuvus, skalbimo mašinas, 
siuvamas mašinas, televizijos aparatus, pianinus, foto apara
tus, radijo ir transistoHnius radijo aparatus, laikrodžius, ki
limus, baldus, butus (apartamentus), poilsį kurortuose, poilsį 
kurortuose su gydymu ir t.ti štai pora pavyzdžių: poilsis ku
rorte (įskaitant maistą ir kambarį) prie Juodosios jūros, prie 
Rygos ir kitur 24 dienom — $61.88. Poilsis kurorte su gy
dymu (įskaitant maistą ir kambarį) prie Juodosios jūros 26 
dienom — $159.40.

’Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra 
smulkus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra 
galutinės. '

gali nusipirkti įvairių prekių specialiose dolerinėse krautu
vėse.

LIETUVIŲ {STAIGA

Baltic Exporting Co.
480 Roncesvalles Ave., Toronto 3, Ontario. Telef. LE 1-3098

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Lietuvių Bendruomenės seimelio prezidiumo sudaryta rinki
mų komisija' skelbia rinkimus lapkričio 19 d.; bus renkami nauji 
asmenys Į Montrealio seimeli. Montrealiečiai yra prašomi atkreipti 
dėmesį ir nedelsiant siūlyti kandidatus — nevėliau kaip iki lap
kričio 5 d. Sutinką kandidatuoti ir pasirašę sutikimo lapelius pra
šom siųsti A. Mylei, 37, — 5th Ave, Verdun 19. Prašome pasiinau- 
doti šia atkarpa.

SUTIKIMAS
Aš žemiau pasirašęs ....__________ _________ gimęs__________ m.
________ ____ mėn.___ d. (užsiėmimas______________ __ ____ ) 

sutinku kandidatuoti ir būti renkamu Į KLB Montrealio seimelį.

Montreal, 1967____ ____ ________

Seimelio rinkimų komisija




