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Dabarties beraščiai
ir rašyti išmoksta beveik visi, nors aukštesnį mokslą nevisi pa

v

BaItiečiu kovos scenoje
Pasikalbėjimas su John Havard, "Baltic Story“ autoriumi Toronte • Jis rašo dramą, kuri ke

tina sujudinti vakariečių sąžinę • Ji bus vaidinama didžiuosiuose centruose
— Kaip žinote, yra trys Bal-ir rašyti išmoksta beveik visi, nors augštesių mokslą nevisi pa- Jau esame rašę «t. žiburiuose” bus vaidinamas. Reikės choru, — Kaip žinote, yra trys Bal- 

siekia. Pastaraisiais laikais susidarė nauja kategorija, kurią gale- apie Vakarų Kanadoje kilusį projek- tautinių šokių, scenų iš Baltijos tijos kraštai — Estija, Latvija,
tume pavadinti beraščiais. Jie nėra nei analfabetai, nei bemoks- tą suorganizuoti masinį spektaklį, ku- valstybių, kuriose bus pavaiz- 
liai. Jie ir skaito, ir rašo, ir dažnai gana gerai verčiasi praktiniame rūme būtų pavaizduota Estijos, Lat- duota okupacija, kankinimai, Si- 

j . ----- —s biras ir kiti epizodai, sudarą bal
tiečių tragediją. Taipgi reikės 
daugelio aktorių pagrindinėje 
dramos dalyje — Jungtinių Tau
tų visumos posėdyje, kuriame 
vyks susikirtimas tarp Baltijos 
valstybių ir Sovietų Sąjungos. 
Tai apims pirmąjį ir antrąjį 
veiksmą. Prologe ir epiloge vy
raus masinės scenos, dainos, šo
kiai ir kiti panašūs epizodai. Vei
kalas tuo būdu įgaus istorinio 
epo aspektų, kaip Tolstojaus

gyvenime, tačiau nemėgsta rašto — nei spausdinto, nei rašyto. 
Ne tik nemėgsta, bet ir patys nesugeba rašyti. Tokių žmonių 
dabar masės. Dauguma jų yra baigę vienokias ar kitokias mokyk
las, tačiau rašto žmonėmis netapo — liko moderniųjų laikų be
raščiais. Kodėl? Ar jie neturi tam talento? Galimas dalykas, kad 
greičiausiai juos paveikia bendra nuotaika, ypač vyraujanti Šiau
rės Amerikoje. Europoje žmonės dar tebėra veikiami senosios 
humanistinės tradicijos, kuri lenkte lenkia žmogų į raštą, į knygą. 
Amerikoje gi vyrauja pragmatinė dvasia, lenkianti žmogų į išorinę 
civilizaciją, galingą savo šarvais, silpną savo dvasia. Bene dau
giausia ta linkme žmones formuoja amerikinio tipo mokykla, ap
sišarvojusi moderniausiom priemonėm, kurios raštui žmogaus 
neugdo. Visur pabrėžiami vaizdai, garsai, judesiai, laboratorinės 
priemonės. Juk kas gi sudaro pagrindinę mokinių skaitybą? Ar 
ne komikai? Kas labiausiai patraukia mokinių dėmesį? Ar ne 
televizija? Raštas lieka paskutinėje vietoje. Domėjimasis litera
tūra nepažadinamas iki tokio laipsnio, kad jaunoji karta ryžtųsi 
būti rašto žmonėmis.

vijos ir Lietuvos kančia bei dra
matiška kova už laisvę. Tam pro
jektui vykdyti Edmontono baltiečiai 
sudarė atskira kultūrinio pobūdžio 
bendrovę ir pakvietė anglų rašyto- 
ją-dramaturgą John Havard būti to
kio sceninio veikalo autoriumi. Pa
starasis yra ateivis iš Britanijos, kur 
dirbo teatruose ir pastatė neviena 
scenos veikalą. Kanadoje jis paruošė 
masinio pobūdžio spektaklius “Atha
basca Story” ir “Martin Luther”, ku
rie buvo net pakartoti. “Baltic Story” 
numatoma pastatyti anglų kalba di
džiuosiuose teatruose Kanadoje ir 
galbūt JAV-se. šiuo metu autorius 
gyvena Toronte ir mielai sutiko atsa
kyti f klausimus.

— Mūsų skaitytojai jau žino 
apie Jūsų planuojamą “Baltic 
Story”. Jie norėtų platesnės in
formacijos apie šį puikų suma
nymą. Gal galėtumėt trumpai 
apibūdinti pagrindinnę veikalo 
idėją?

— Tame veikale bus pavaiz
duotas Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos pavergimas, brutalūs Sov. 
Sąjungos veiksmai. Jame atsi
spindės šių kraštų kultūriniai-

Lietuva. Ar juos savo veikale 
minėsite kaip vienetą ar kaip 
atskiras šalis?

— Šioje srityje nematau sun
kumų. Visos trys valstybės vei
kia kartu kaip vienetas preliu
de ir epiloge, nors šokiai ir dai
nos bus individualus įnašas. Vie
nos tragedija buvo kartu ir kitos 
tragedija pavergimo kontekste. 
Baltijos valstybių gynėjas savo 
pradinėje kalboje Jungtinių 
Tautų visumos posėdyje išdės
tys visą istoriją. Jis suminės 
kiekvieną valstybę atskirai —

Pasaulio įvykiai

Tokioje atmosferoje gyvename ir mes. Ateiviai, atkilę iš 
Europos, vis dar palaiko rašto tradiciją, tačiau ji palengva sudyla 
ir pasiduoda vietinėms nuotaikoms. Pvz. jau daugelis europiečių 
Kanadoje ir JAV-se pradeda angliškus laikraščius skaityti nuo 
komikų. Visus pagavo televizija, filmai, teatrai, bet raštas nedau
gelį paviliojo. Net ir tie, kurie Europoje mėgo knygą, Amerikos 
žemyne toliau laikraščio puslapių nenueina. Dažnai skundžiamės,
kad lietuviškoji knyga stokoja skaitytojų, bet neklausiame, ar - 
mūsų lietuviai iš viso knygas beskaito. Jaunimo vadovai kartais 
anketomis klausia čiagimį prieauglį, kiek lietuviškų knygų per
skaito per metus. Vieni atsako perskaitę po keletą, kiti — po ____ _______________
vieną, treti — nė vienos. Bet iki šiol niekas panašios anketos istoriniai aspektai, ju inašaš ci- 
neparuošė jau suaugusiem tautiečiam, brendusiem Lietuvoje, kiek -vilizacijai, bet pagrindinės see- 
jie knygų beskaito? Sprendžiant iš pirmo žvilgsnio, rezultatai būtų 
nedaug kuo geresni. Dar blogesni rezultatai būtų rašymo srityje. 1 
Turime pvz. daugybę mokytojų, išprusintų dar Lietuvoje, bet kiek 
iš jų pajėgia rašyti bent laikraščiui? Kai reikia iškelti kurias nors 
pedagogines problemas, aprašyti švietimo įvykius, tenka jieškoti 1 
kitu pagalbos. Panašiai yra su kunigais. Daug kas pageidauja ak
tualiu rašinių religinėm temom, bet rasti kunigą, pajėgiantį rašvti. 
nėra lengva. Rašančiųjų skaičius toks mažas, kad juos nesunkiai 
galima suskaičiuoti. Dar blogiau su kitom profesijom, stovinčiom 
toliau nuo rašto — vos vienas kitas pajėgia valdyti plunksną. 

★ * * »
Jei taip yra su vyresniąja karta, ką bekalbėti apie jaunimą, 

kuris sąlygų rašyti visai neturi arba labai kuklias. Retas kuris 
ryžtasi eiti angliško rašto keliu, o dar retesnis — lietuviškojo. 
Dėlto su pagrindu dr. J. Girnius mano, kad rašytojų iš ateivijos 
nėra ko laukti. Visdėlto ir čia yra prošvaisčių. Geresnėse mokyk
lose ir kaikuriose šeimose jaunimas pramoksta lietuvių kalbos 
tiek, kad gali jau bandyti savo jėgas lietuviškame rašte. Tokių 
prošvaisčių matyti “Eglutėje”. “Ateityje”. “Drauge”. “Tėviškės 
Žiburiuose”, moksleivių laikraštėliuose. Tai geras ženklas, kuriuo 
galima pasidžiaugti, nes iš beraščių kartos bando prasikalti rašto 
žmonės. Kaikurie jų yra tiek pažengė, kad su nedidele pagalba iš 
šalies gali jau ir lietuviškam laikraščiui parašyti. Labai gerai daro 
tos šeštadieninės mokyklos ir lietuviškieji kursai, kurie skatina 
mokinius bei studentus lietuviškai rašyti, atrenka geresnius ra
šinius ir paskelbia spaudoje. Tai ne tik lavina lietuviškąją jau
nimo plunksną, bet ir paskatina domėtis lietuviu spauda. Jau
nieji. radę savo rašinius laikraštyje, domisi ir savo kūryba, ir savo 
draugu. Tai kelias, vertas visų dėmesio. Labiau išnrusę mokiniai 
lietuviškajame rašte ateityje galės ateiti į talka laikraščiams ir 
sugebės savo artimiesiems Lietuvoje parašvti lietuviška laiška. 
Taigi, būklė nėra beviltiška. Net ir beraščių kartoje atsiranda 
raštingų jaunuolių. Gal jie ir neišaugs į rašytojus-kūrėius. nes 
tam nėra salvgų, bet turės raktą į kitų sukurtą lietuviškojo rašto 
lobyną. Pr. G.
KANADOS ĮVYKIAI

NELYGIOS ATEIVIŲ TEISĖS

nos bus pavaizduotos Jungtinių 
Tautų visumos posėdžių salėje, 
kur Baltijos kraštų gynėjas su
sitiks su Sov. Sąjungos atstovais. 
Teatro žiūrovai bus Jungtinių 
Tautu posėdžio dalyviai. Pabai
goje JT pirmininkas bylą pateiks 
balsavimui.

— Kaip Jums atėjo mintis 
imtis tokio pobūdžio sceninio 
veikalo? Bendraujant-su baltie- 
čiais, skaitant jų kraštų istoriją 
ar kitais keliais?

— Ta mintis kilo man pir
miausia bendraujant su lietu
viais — p. Kantautais Edmon- 
tone, o paskui brendo beskai
tant trijų Baltijos kraštų isto
riją-

— Koks yra Jūsų veikalo 
“Baltic Story” tikslas? Ar keti
nate panaudoti Baltijos kraštų 
tragiškus įvykius kaip medžiagą 
meno veikalui, ar siekiate poli
tinio tikslo, būtent, atkreipti lais
vojo pasaulio dėmesį i nutylėtą 
pavergtų tautų tragediją?

— Bandau pajudinti politinę 
sritį Jungtinių Tautų diskusijų 
formoje. Pradžioje bus sceniniai 
vaizdai iš gintaro pakrančių, o 
pabaigoje — grįžimas į gintaro 
žemę. .

— Ar Jūsų veikalas “Baltic 
Story” turės kiek panašumo į 
Hochhuto “Churchill” arba dra
mą apie popiežių Pijų XII?

— Pradžioje planavau imti 
centrine figūra Staliną, bet to
limesnės studijos paskatino ma
ne telkti vyksmą apie Jungti
nes Tautas. Stalino idėja buvo 
kilusi manyje dar prieš Hoch
huto dramas. Dabar telkimas 
vyksmo apie Staliną atrodytų 
kaip Hochhuto veikalų sekimas^ 
Pastarojo centriniai veikėjai bu
vo tauraus pobūdžio žmonės, 
tuo tarpu Juozapas Stalinas bu
vo antroji žmogaus prigimties 
medalio ousė. Tai žmogus, ku
riame veikė jėgos, neprieinamos 
analizei; nebent jo biografas ar 
dramaturgas būtų padaryti iš to
kio nat molio, kaip ir jis. Evo
liucijos raidoje galėjo iškilti tik 
vienas Stalinas! Jo kruvini dar
bai liudija jį buvus psichopatą, 
iškrypėlį. Nežmoniškumas buvo 
jo būdingoji žymė.

— Ar Jūsų veikalą “Baltic 
Story” pamatys daug žmonių 
Kanadoje ir JAV-sė? Jei taip, 
kokiu būdu?

— Taip. Per teatrus, televizi
niu grupiu junginys dabar turės ją ir filmą;, taipgi per gyvą ir 
apie 30 000 narių F**?1. ^re^nZ^’^eS

Kanados darbo uniių tarybos istorija, zmo-
įžd. Kent Rowley puolė vadina- dram*, ^uI!1v^orne^ “°" 
masias tarptautines unijas, kurių pms naujienų skleidimo kana- 
centrinės įstaigos vra JAV, o Ius-

rnu numatyto mokesčio nemoka. 
Audrą sukėlė premjero P. E. 
Trudeau nelogiškas klausimas 
už pagalbą Biafrai Halifakse de
monstravusiems kanadiečiams— 
ar jie būtų norėję, kad jis siųs
tų maistą prie Stalingrado ap
suptiems vokiečiams? Biafros 
badaujančių moterų ir vaikų su
lyginimą su vokiečių kariais kri
tikavo federaciniame parlamen
te J. Diefenbakeris. Vokiečiai 
buvo įsiveržę i Sovietų Sąjun
gos teritorija. 6 biafriečiai, puo
lami nigeriečių, ginasi savo že
mėje. P. E. Trudeau buvo pri
verstas prisipažinti, kad tokios 
minties jis neturėjęs galvoje, 
bet tik norėjęs pabrėžti pagal
bos teikimo sunkumus.

Pierre Bourgault prieš aštuo
nerius metus įsteigta pirmoji 
Kvebeko separatistų partija 
“Rassemblement pour l’Inde- 
pendance Nationale” nutarė įsi
jungti į R. Levesque kvebekieČiu 
partiją. Sis trijų separatisti-

PREZ. L. B. JOHNSONAS SUSTABDĖ ŠIAURĖS VIETNAMO 
BOMBARDAVIMĄ ir sutiko įsileisti į Paryžiaus konferenciją ko
munistų partizanų Tautinio Išsilaisvinimo Fronto atstovus. Konfe
rencijoje taipgi buvo numatyta vieta ir Pietų Vietnamo vyriausy
bės atstovams. Daug kam atrodo, kad šis politinis manevras yra 
bandymas paskutinę valandą padėti demokratų kandidatui į pre
zidentus H. Humphrey. Didėlis smūgis prez. L. B. Johnsono pla
nams buvo P. Vietnamo prez. N. V. Thieu griežtas atsisakymas 
atsiųsti vyriausybės atstovus į Paryžiaus konferenciją. Parlamento 
nariams pasakytoje kalboje prez. N. V. Thieu pabrėžė, kad Saigonas 
niekada nepripažino ir nepripažins Hanojaus kontroliuojamo Tau
tinio Išsilaisvinimo Fronto. Susitikimas prie derybų stalo su jo 
stovais galėtų baigtis koalicinės •----------------------- ----------------
vyriausybės sudarymu P. Viet- žuvo medžioklės nelaimėje. Vė- 
name. Tokia mintis Saigonui yra 
nepriimtina. Hanojaus radijas 
bombardavimų sustabdymą suti
ko kaip š. Vietnamo pergalę. 
Komunistai dabar reikalauja 
amerikiečių kariuomenės ati
traukimo iš P. Vietnamo ir ža
da taiką “išlaisvintam” P. Viet
namu!. Susidaro įspūdis, jog 
prez. L. B. Johnsono politinis 
manevras jam gali padaryti dau
giau žalos nei naudos. Bombar
davimams sustabdyti prez. L. B. 
Johnsonas gavo generalinio šta
bo narių ir amerikiečių kariuo
menės vado P. Vietname gen. 
C. Abrams pritarimą, kai jiems 
buvo leista sustiprinti Ho Chi 
Minh kelio bombardavimus Laos 
teritorijoje. Amerikiečių žvalgy
bos duomenimis, 58% tiekimo 
komunistus P. Vietnanfe pasie
kia per Laosą, 9% — per demi
litarizuotą zoną ir 33% — per 
Karnbodiją. Virš Š. Vietnamo te
ritorijos bus tęsiami neginkluo
tų žvalgybos lėktuvų skraidy
mai, kad komunistai negalėtų 
pasiruošti ir pradėti netikėtos 
invazijos į P. Vietnamą.

Sovietų okupuota Čekoslovaki
ja nepriklausomybės penkiasde
šimtmetį atžymėjo masinėmis 
jaunimo demonstracijomis, fe
deracine reforma, Smetanos ope
ra “Libuše”, J kurios' arijoje 
skamba reikšmingi žodžiai: “Ma
no mieloji čekų tauta nežus. Ji 
garbingai įveiks pragaro terorą”. 
Nepriklausomybės dienos išva
karėse prez. L. Svobodos vardu 
buvo padėti gėlių vainikai ant 
pirmųjų prezidentų — Tomo 
Masaryko ir Eduardo Benešo — 
kapų. Čekoslovakijos vyriausy
bė priėmė naująjį federacinės 
sistemos įstatymą, suteikiantį ly
gias teises čekams ir slovakams. 
Abi tautos turės savivaldą, išsky
rus krašto apsaugą ir užsienio 
politiką. Sekančiais metais bus 
išrinktas naujas “liaudies sei
mas” ir tautybių seimas. I pir
mąjį rinkimai bus pravesti pa
gal gyventojų proporciją, o ant
rąjį sudarys pusė čekų ir pusė 
slovakų atstovų. Nepriklausomy
bės dieną Prahos ir Bratislavos 
gatves užliejo jaunimas su tau
tinėmis vėliavomis, sovietinę 
okupaciją smerkiančiais šūkiais: 
“Rusai, grįžkite namo!”, “Mes 
išvijom Hitlerį, išvysim ir Brež
nevą!” “Jūs turite tankus, mes 
— tiesą!”, “Tegyvuoja Svobo
da'” Paskutinysis šūkis buvo po
puliariausias dėl savo dvejopos 
prasmės — Svoboda yra ne tik 
prezidento pavardė, bet ir žodis 
“laisvė”. Sovietų okupacinė ka
riuomenė vengė susikirtimų su 
demonstruojančiu jaunimu, pasi
tenkindama vieno kito jaunuo
lio suėmimu ir perdavimu čeko- 
slovakams policininkams, kurie 
tokius suimtuosius tuojau pat 
paleisdavo.

V. Vokietijos žvalgybos reor
ganizacijai vadovauja kancleris 
K. G. Kiesingeris ir užsienio rei
kalų min. W. Brandtas. Jie taip
gi prižiūri suintensyvintą šnipų 
gaudymą. Federacinis prokun> 
ras Ludwig Martin pranešė, kad 
buvo suimtas vokiečių karo avia
cijos viršila W. D. Knooe ir Len
kijoje gimęs mechanikas J. Li- 
nowski. Jiems su trečiu dar ne
suimtu bendrininku pavyko pa
vogti iš Atlanto Sąjungos avia
cijos Želi bazės amerikiečių ga
mybos lėktuvo raketa “Sidewin
der”, navigacijos “LM-3” prie- mios skulptorės dukra Rosite 
taisus ir juos išsiųsti j Maskva. Hunziger. Teismo sprendimo 
ši priešlėktuvinė rakėte neturi laukia mokslininko Roberto Ha- 
didesnės vertės, nes ja jau vra vemann du sūnūs. Iš viso buvo 
pakeitę tobulesni ginklai Tar- suimta anie 100 jaunuoliu, ku- 
domas yra špionažu įtariamas rhi nemažas skaičius yra R. Vo- 
Čekoslovakijos žinių agentūros kietuos žymūnu vaikai. Kalėji- 
“ČTK” korespondentes Bonno- bausmės siekia iki 27 mė

liau mirties versija buvo pakeis
ta į savižudybę. Toronto dien
raščio “The Telegram” koresp. 
A. Schroederis, apKlausinėjęs la
voną mačiusius gydytojus, su
griovė ir šią teoriją. Admirolas 
ne nusišovė, bet buvo nušautas. 
Tai liudija medžioklinio šautuvo 
šūvis į nugarą, užtaiso horizon- 
tinė linija krūtinėje, kurios joks 
savižudys nebūtų galėjęs pasiek
ti dėl šautuvo ilgumo. Įtarimą 
kelia ir admirolo filme aptiktos 
Atlanto Sąjungos slaptų doku
mentų nuotraukos. Joks šnipas 
nebūtų, davęs filmo su tokia me
džiaga aiškinti fotografinių reik
menų įmonei. Susidaro įspūdis, 
jog foto aparatas* iš tikrųjų bu
vo pavogtas, juo padarytos nuo
traukos admirolui inkriminuoti. 
Inscenizuota savižudybė, matyt, 
turėjo tikslą nukreipti įtarimą 
nuo tikrųjų šnipų į admirolą.

Amerikiečių vandenų tyrimo 
laivas “Mizar” į gelmes nuleis
tu foto aparatu surado nusken
dusį povandeninį atominį laivą 
“Scorpion”. Vandens spaudimo 
dviejų mylių gylyje sutriuškin
tos “Scorpion” liekanos buvo ap
tiktos 400 mylių nuotolyje nuo 
Azorų salų. Nelaimės priežastis 
tebėra neaiški. Buvo spėjama, 
jog laivas galėjo atsidaužti į po- 
vandeniniuS kalnus.bet toje vie
toje Atlanto dugnas yra lygus. 
Atrodo, dėl nežinomų priežasčių 
buvo prarasta laivo kontrolė. Ne
laimėje žuvo 99 vyrų įgula.

Sovietų kosmonautas pik. G. 
Beregovojus sėkmingai nusilei
do su erdvėlaiviu “Sojuz-3”, 
erdvėse praleidęs pusšeštos pa
ros. Jis buvo priartėjęs prie įgu
los neturinčio “Sojuz-2” erdvė
laivio, bet su juo nebandė susi
jungti, kaip jau yra ne kartą pa
darę amerikiesčiai astronautai. 
Šio skrydžio pagrindinis tikslas 
turbūt buvo išbandyti “Sojuz” 
tipo erdvėlaivį, kuriame 1967 m. 
balandžio 24 d. žuvo kosmonau
tas pik. V. Komarovas.

Vatikanas sutiko mokėti pa
jamų mokesčius Italijos vyriau
sybei už italų firmose investuo
tus $206.000.000. Dividendams 
taikomi pajamų mokesčiai Vati
kanui atsieis apie $1.600.000 į 
metus. Juos reikės sumokėti už 
paskutinius penkerius metus. 
Kadangi Vatikanas neturi tiek 
daug pinigų savo ižde, mokėji
mai bus padaryti dalimis. Gin
čą tarp Vatikano ir Italijos su
kėlė 1963 m. komunistų aptikta 
sutartis, Vatikano dividendus at
leidžianti nuo pajamų mokesčių.

Transporto laivų savininkai 
Londone, Britanijoje, įvykusio
je konferencijoje nepagailėjo 
karčių žodžių sovietams ir jų 
satelitams. Į S. Vietnamą gink
lus atvežę sovietų laivai, užuot 
grįžę tuščiomis į Europą, už pu
sę įprastinės kainos perveža Ja
ponijos ir kitų Azi jos kraštų ga
minius. Tokios konkurencijos 
negali atlaikyti privačios laivi
ninkystės bendrovės.

Rytų Vokietijoje buvo nuteis
ta visa eilė jaunuolių, protesta
vusių prieš Čekoslovakijos oku
paciją. Nuteistųjų tarpe yra ve- 
lionies dramaturgo B. Brechto 
našlės giminaitė Sandra Weigel, 
kultūros ministerio pavaduotojo 
sūnus Thomas Brasch, marksiz
mo-leninizmo instituto direkto
riaus dukra Erika Berthold, žy-

“Karas ir taika”. Visas spektak
lis bus paruoštas taip, kad pa
saulis pamatytų Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos likimą komunizmo 
valdžioje, didelę jų drąsą, pasi
gėrėtiną dvasinį atsparumą, ku
ris stengiasi išsivaduoti iš jun
go, laikančio jas vergijoj nuo 
1940 m.

— Kaip ilgai truks pats “Bal
tic Story” spektaklis ir kuriuos 
epizodus pavaizduos?

— Apie tris valandas, įskai
tant pertrauką. Vaizduos senų 
tautų palikimą ir jų sėkmingą 
iškilimą demokratinėmis resputh 
likomis tarp 1918 ir 1940 metų. 
Vienintelis dalykas ar žodis, ku
rio nematys žiūrovai Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos dramoje, tai 
— pesimizmas. Jų praeitis yra 
žmogus pačioje savo viršūnėje.© 
jų ateitis — jauna kaip rytojus. 
Apie tai esu kalbėjęs atsakyme 
į pirmąjį klausimą.

— Ar manote, kad Baltijos 
kraštų įvykiuose yra pakanka
mai įtampos ir kad iš jų galima 
sukurti tikrai pagaunančią mo
dernią dramą?

— Neabejotinai taip. Kitaip 
aš jos nerašyčiau; nei estetiniu, 
nei turimo laiko atžvilgiu nesi
ryžčiau darbui, reikalaujančiam 
iš manęs maždaug dvejų metų 
laisvo laiko, kuris ir taip yra per
krautas.

— Leiskite paklausti, kaip toli 
esate pažengęs savo darbe? Ar 
rankraštis jau paruoštas?

— Preliudo išplanavimas (out
line) jau baigtas. Laukiu dar me
džiagos: filminių ištraukų bei 
skaidrių, muzikiniu palydų, ku
rie jau ruošiami. Pirmąjį veiks
mą užbaigęs pasiųsiu kunigui 
Norbertui Trepšai, kad jis ir jo 
kolegos patikrintų politinį tu
rini, nes visas šis oroiektas yra 
vadovaujamas BATUNo Niujor
ke.

— Ar gaunate nakankamai pa
galbos iš baltiečių ir kokios na- , _ . . ,
raibos esate daugiausia reika- riuose miestuose ir kada jie bus 
lingas? -----

— Taip. Kai tik jie sužinojo

Anglų dramaturgas John Havard, dabar gyvenąs Kanadoje ir ra
šąs sceninį veikalą "Baltic Story"

Estiją, Latviją, Lietuvą, kai pri
eis prie kiekvieno paskiro at
vejo — pagal reikalą. Pagaliau, 
apžvelgdamas visą bylą, gynėjas 
vėl remsis bendra giminyste ant
rojo veiksmo gale. Antrajame 
veiksme, kuriame bus ir sovietų 
atsakymas, Jungtinių Tautų pir
mininkas paprašys visumos po
sėdžio dalyvius balsuoti. Nevy
raus nė viena šalis.

— Ar manote, kad “Baltic Sto
ry” bus priimtina plačioms ka
nadiečių ir amerikiečių masėms? 
Ar jie neatmes spektaklio kaip 
politinės propagandos?

— Taip. Kaip jau minėjau at
sakymuose į aštuntą klausimą, 
tai jokia politinė propaganda. 
Negalėčiau rašyti tokios “pro
pagandos”, jei dalykas neturėtų 
savo grynumo. Aš buvau suža
vėtas . Baltijos istorijos tiesa. 
Reikia atsiminti, kad Baltijos 
valstybių gynėjas Jungtinėse 
Tautose sueis akistaton su sovie
tų atstovu, pasiruošusiu piktam 
puolimui. Anaiptol tai nebus 
lengvas plaukimas. Sovietai pa- 
te;ks labai įtikinantį argumentą, 
pateisinantį jų veiksmus. Jie 
taipgi puls baltiečius, kad su
kliudytu jiems palankų sprendi
mą. Dėlto mano veikale negali 
būti propagandos. Labai blogas 
“teatras”, kur nuo pat pradžios 
eiga aiškiai pakreipiama suinte
resuotųjų pusėn. Autorius pa
prastai yra lenkiamas savo sim
patijos bylai prarasti objektyvu
mą ir pusiausvyra. Aš betgi ma
tau tragediją akimis bešališko 
žmogaus, stovinčio audros cent
re. Pagrindiniai tragedijos mo
tyvai. kurie randa atgarsį many
je. ras ji ir sąžinėje daugybės 
neangažuotu žmonių, kurie, gi
liai sujudinti bei sujaudinti, pa
keičia istorijos eigą. Dėlto jie 
nedali atmesti mano veikalo 
kaip politinės propagandos, nes 
jos ten nėra.

— Lietuviai nekantriai lauks 
“Baltic Story” snektakliu. Ku-

Premjeras P. E. Trudeau pa
darė keletą įdomių pareiškimų. 
Otavoje jis prasitarė, kad bus 
pakeistas pilietybės įstatymas 
Kanadoj gimusių ir Kanadon 
imigravusių piliečių teisėms su
vienodinti. Pagrindinis skirtu
mas daugiausia lietė kriminali
nius nusikaltimus.' Kanadoj gi
męs pilietis už juos atsidurda
vo kalėjime, o imigrantas pra
rasdavo pilietybę ir būdavo de
portuojamas į gimtąjį kraštą. 
Antrasis nenuoseklumas lietė 
imigrantus iš Britų Bendruome
nės kraštų. Kanados pilietybė 
jiems būdavo suteikiama po vie- 
nerių metų, kai tuo tarnu visi 
kiti imigrantai jos turėdavo 
laukti penkerius metus. Halifak
se liberalams pasakytoje kalbo
je P. E. Trudeau prisipažino, 
kad ministerių kabinetas svars
to pajamų mokesčių turtingie
siems sumažinimo klausimą, ku
rį buvo rekomendavusi Carterio 
komisija. Dabartinė tokių mo
kesčiu galutinė riba yra 80% 
visu pajamų. Carterio komisija 
mokesčius siūlė sumažinti iki 
50%. įstatymo pakeitimas nebū
tu nonuliarus. nes daugeliui ka
nadiečiu atrodytu, kad P. E. Tru- 
d°?”i. milijonierius, stengiasi na- skyriai Kanadoje. Jo nuomone, _ —- ,, - - . —r. — —  --------- * , _ , ,,, _ ,
dėti turtuoliams. Iš kitos betgi kanadiškų uniju ryšiai su ame- tie Story ? Profesijonalal akto- apie mano užmojį, visa baltiečių lietuviams už linkėjimus. Jeigu
nusės mokesčių sumažinimas ir rikietiškomis vra didžiausia ne- riai ar mėgėjai? Ar ji bus vai- šeima, nuo Atlanto iki Pacifiko. nežavėtų manes jų drąsą pne- ------ - ----- - ------ ----- —
turtuoliu pajamų padidinimas laimė Kanadai. įžeidimas kraš- dinama kurios nors jau veikiau- suglaudino savo gretas man pa- spaudoje, ši drama nebutu <n- įe O. Svercina. Nors šnipų dar nešiu, 
jiems leistu investuoti didesnes to neoriklausomvbei. Per pasta- čios teatrinės grupės, ar numa- rerati. Tai geras ženklas. Aš jau- muši mano širdyje. (Spektakliu nepavyko surasti. Atlanto Sa- George Papandreou, 80 metų 
sumas i Kanados nramone. pa- ruosius nenkerius metus šių tote sutelkti soecialią grupę čiuosi lyg būčiau priešakyje ko- yĮetas ir datas skelbia rengėjų jungos vadovybė įsakė perkelti amžiaus, tris kartus buvęs Grai-
rūointi nauju darboviečių bedar- tamtautinių unijų centram kana- šiam nastatymui? vejančių pajėgų, kurios yra na- biuleteniai iš Edmontono). j kitas vietas atominių ginklų kijos oremjeru. mirė Atėnuose
biam<? Advokatu navalbos dėka diečiai vra atidavė $50 milijonu — Pagrindinius vaidmenis at- siruošusios pramušti spragą Va- — Nuoširdus ačiū už Jūsų sandėlius ir pakeisti kodą. Pa- po vidurių operacijos. Laidotu- 
miliionieriai sugeba rasti sora- Kanadoje surinkto unijų nariu liks profesijonalai aktoriai, o karų egoizme ir ignoravime fak- darbo ir ataakvmus. “TŽ” skai- grindinis dėmesys tebėra skiria- vėse dalyvavo 300.000 atėnie-.
gu dabartinio įstatymo naragra- mokesčio. Kent Rowley pasisa- masinių scenų dalyvius parūpins to — sovietinės Baltijos kraš- tvtotoi linki Jums didžiausios mas admirolui H. Luedkei. Iš čių, demonstravusių prieš kali
fuose. Nė vienas jų 80% įstate- Nukelto j 9-tą puslapį tos vietovės, kur šis veikalas tų okupacijos. sėkmės. karto buvo skelbiama, kad jis nę vyriausybę.

— Kas vaidins lūšiške “Bal-
matomi?

— Esu nuoširdžiai dėkingas

tos vietovės,* kur šis veikalas tų okupacijos. * sėkmės. karto buvo skelbiama, kad jis nę vyriausybę.
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Nebaigta didžioji talka

Artėjame į Laisvės Kovos 
Metų pabaigą. Greit pradėsime 
antrąjį pusšimtį nuo Lietuvos 
nepriklausomybės a t s t a t ymo. 
Neeilinė sukaktis atžymėta svar
biais darbais ir įvykiais: sušauk
tas Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas, išleistas veika
las “Lithuanians in-Canada”, su
rengta tautinių šokių šventė Či
kagoje,' baigta leisti Lietuvių 
Enciklopedija, “Gyvataras” da
lyvavo tautinių šokių festivalyje 
Prancūzijoje. Be to; atlikta ir 
daug kitų kultūrinio-politinio 
pobūdžio darbų. Tai padaryta 
be didelių finansinių išteklių, o 
daugiau lietuviško ryžto ir su
manumo dėka.

Lietuvos Valstybės Atstaty
mo Penkiasdešimtmečio Jungti
nis Finansų Komitetas Kanado
je iki šiol surinko $9,516.95 au
kų. Nors gražios talkos sulauk
ta kone iš kiekvieno lietuviško
jo gyvenimo kampo, tačiau dar 
nemažai trūksta iki numatyto
sios $15,000 sumos. Reikia su
krusti ir tikslą pasiekti. '

Todėl Jungtinis Finansų Ko
mitetas papildomai kreipiasi ir 
prašo Tautos Fondo-atstovybes, 
įgaliotinius, KLB apylinkių val
dybas ir visus Kanados lietuvius 
rinkti aukas ir aukoti. Lietuvio 
vardas ir garbė mus įpareigoja 
remti Lietuvos laisvinimo kovą 
ir lietuvybės išlaikymo darbą.

Kanados lietuviai šiais Lais
vės Kovos Metais buvo ypatin
gai pagerbti, kai lietuviškasis 
“Gyvataras” buvo pakviestas at
stovauti Kanadai tautinių šokiu 
festivalyje Prancūzijoje*. Dar

ISPANIJOS MINISTERIŲ ALGOS
Visuose kraštuose piliečiai do

misi ir nori sužinoti, kiek uždir
ba ir “susikrauna” bankuose 
kraštą valdantieji asmenys. Is
panijoje seniau tokie dalykai 
nelabai noriai buvo skelbiami, 
bet dabar mielai skelbiami ir 
tokie “paslaptingi” dalykai. Iš 
šių metų valstybės biudžeto su
žinota. kiek patys augštieji Ispa
nijos valdininkai gauna algos 
metams. Ministeris, kurių da
bartiniu metu čia yra 17, gauna 
metams 714.000 pezečių, arba 
10.200 dolerių. Priedas' repre
zentacijai kiekvienam — 240.- 
000 pez. arba 3.628,5 doleriai. 
Taigi, ministeris i metus iš vi
so gauna 714.000 pez. plius 240.- 
000 pez. arba 13.200 dolerių. 
Mėnesiui būtų 79.500 pez. arba 
1.136 nepilni doleriai. Atrodo 
“krūva” pinigų, bet taip nėra, 
nes didelių tautinių ir tarptau
tinių firmų vedėjas, patarėjas ar 
generalinis direktorius gauna žy

TORONTO MIESTAS
PRANEŠIMAS ATMATŲ IŠVEŽIMO REIKALU

Kadangi pirmadienis, lapkričio 11 -ji, yra nedarbo 
diena miesto tarnautojams, tą dieną šiukšlės bei atma
tos nebus išvežamos. »

Pirmadienio įvežimas bus atliktas antradienį, o ant- 
i radienio — trečiadienį.

H. F. ATYEO, P. Eng. }

Gatvių priežiūros viršininkas I

daugiau. Kelionė buvo net vy
riausybės ir finansuota, šis svar
bus įvykis mus ne tik džiugina, 
bet ir įpareigoja.

Parodykime pavergtai Lietu
vai, laisvajai Kanadai, visam pa
sauliui ir sau, kad dvasinę kul
tūrą branginame ir daugiau ver
tiname, negu medžiaginę. Atliki
me lietuvišką pareigą — suau
kokime likusius $6,000.

Aukas siųsti JFK ižd. VI. Kaz
lauskui, -20 Brumell Avė., To
ronto 9, Ontario.

Aukos reikalingos KLB remia
mam lietuvių skyriui federaci
niame muzėjuje Otavoje, lietu
viškojo jaunimo švietimui, pla
tinimui veikalo “Lithuanians in 
Canada” kanadiškosios šviesuo
menės tarpe ir eilei kitų projek
tų.

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!
Lietuvos Valstybės Atstatymo 
Penkiasdešimtmečio Jungtinis 
Finansų Komitetas Kanadoje
, AUKOS JUNGTINIAM 

FINANSŲ KOMITETUI 
KANADOJE

Rodney TF įgal. V. Ignaitis $244 
Wellando TF įgal. A. če- 

pukas $181
Fort William TF Įgal. dr.

E. Jasevičiūtė $ 80
Otavos TF Įgal. K. Vilčins

kas $ 90
Už visas aukas dėkojame. Au

kas siųsti: JFK ižd. VI. Kazlaus
kui, 20 Brumell Avė., Toronto 
9, Ont.

JFK Informacija

miai daugiau. Taip pat daugiau 
gauna daugelis oankų direkto
rių, pinigu keitimo agentų, no
tarų. ir kitų žymių valdininkų. 
Užtat, palyginus su kitais, mi- 
nisterio alga čia gana maža. Jei 
atskaitysime reprezentacines iš
laidas, labai sunkiai gali ministe
rial čia pasidėti bankan santau
pų. Visdėlto, kaip ir kitur, mi
nisterial čia gali drąsiai žiūrė
ti į ateitį, nes jie, kai atsisako 
ministerio vietos, noriai priima
mi i valdines ar privačias vietas, 
ypač kurie įsigijo gerą vardą ir 
patyrimą painių klausimų spren
dime. Galima tvirtinti, kad jie 
augštose, nors ir privačiose vie
tose, gauna didesni atlygynimą, 
negu būdami ministeriais. Minis- 
teriu pavaduotojai į metus gau
na 765.000 pezetes arba 10.928 
dolerius. Generaliniai direkto
riai — 612.000 pez. arba 8.742,5 
dolerius.

Kun. Kaz. Patalavičius

Sukaktuviniai metai slenka Į 
pabaigą. Jų paminėjimui besi
rengiant buvo įžvalgiai apsi
spręsta, kad ta proga reikia iš 
pagrindų sujudinti išeivijos vi
suomenę, kultūrinę, politinę 
veiklą ir tuos metus atžymėti iš
skirtinės reikšmės atsiekimais. 
Tuo reikalu buvo nemažai pla
nuota ir galutinai sutarta plates- 

Cinll
rencijoj. Baigiant Laisvės Ko
vos Metus atkreiptinas dėmesys 
Į vieno nutarimo — finansinės 
talkos — įvykdyme bauginančią 
nesėkmę.

Suplanuota $100.000
Vašingtono konferencijoj bu

vo sutarta sukaktuvinių metų 
darbams finansuoti lėšas telkti 
bendromis jėgomis ir tam tiks
lui buvo sudarytas Jungtinis Fi
nansų Komitetas, kuriame suti
ko dalyvauti visos centrinės vi
suomeninės organizacijos. Nusi
statyta per šiuos metus surinkti 
$100.000, kurių pusė eitų kultū
rinių darbų rėmimui per PLB, o 
kita pusė politinei veiklai — 
VLIKo vadovybėje. Komitetas, 
sudarytas plačiais pagrindais ir 
vadovaujamas prel. J. Balkūno, 
lėšų telkimui paruošė išsamų 
planą ir tuojau ėmėsi jį vykdyti: 
skatino steigti kolonijose lėšoms 
telkti židinius ir, kur tik galė
jo, išsiuntinėjo visą lėšų telki
mui paruoštą medžiagą '■— au
kų lapus, įvairius ženklus, lote
rijos bilietus ir kt. Tikėtasi, kad 
LB apylinkės sudarys visos šios 
talkos pagrindą. Dailininkai lo
terijai suaukojo 30 Įvairaus di
dumo vertingų savo kūrinių. Tai
gi, talka pradėta vykdyti be prie
kaišto.

Kodėl nesurinkta?
Nežiūrint daug žadančios pra

džios, iki šiol surinkta mažiau 
nei ketvirtis užsimotos sumos. 
Kodėl? Nurodoma, kad Įvairiais 
keliais vien Amerikos ir Kana
dos lietuviai jau yra sudėję vie
šiems reikalams apie $300.000: 
taut, šokių šventė, skautų sto
vykla, PLB seimas, Įvairios pa
stovaus pobūdžio rinkliavos ir 
kita. Antra vertus, JFK talkinin

ji Šventoj žemėj ĮSPŪDŽIAI, VAIZDAI, PASTABOS, \

v e v • \

\ PASIKALBĖJIMAI rįęsventi žmones <į
(Tęsinys iš pr. numerio)

Litanija lietuviškai
Žinojau, kad Beirute yra ku

nigas domininkonas Pelletier, 
gyvenęs Lietuvoje, berods, nuo 
1937 iki 1940 metų. Paskambi
nau i domininkonų vienuolyną 
ir susiradau tą prancūzų, pramo
kusį lietuviškai. Kai pasakiau 
esąs lietuvis, kun. Pelletier pra
dėjo giedoti per telefoną Mari
jos litaniją: “K y ri e e 1 e i s o n, 
Christeeleison...”, o paskui už
giedojo “Garbinkime Švenčiau
siąjį Sakramentą ...” Reiškia, 
žmogus dar moka lietuviškai gie
doti, bet kalbėti visdėlto reikė
jo prancūziškai. Sutarėm susi
tikti viešbutyje. Atvyko jis ci
viliškai apsirengęs, kaip ir kiti 
keliauninkai. Kadangi aš ji at
siminiau dar iš studijų laikų 
Kaune. įdomu buvo po tiek me
tų sužinoti kaikurias “paslaptis”, 
kurios dabar jau nebebuvo pa
slaptys.

— Buvote Vatikano atsiųstas i 
Kauno kunigų seminarija kain 
vizitatorius. Ar dėlto, kad Vati
kane buvo ffautas skundas?

— Ne. Tuo metu Vatikano 
seminarijų konsreęaciia buvo 
nutarusi patikrinti kunigų semi
narijų auklėjima bei mokslini- 

visame pasaulyje. Taigi, 
Kaunas nebuvo jokia išimtis.

— Buvo kalbama, kad atvy
kote Kauno seminarijon jieško- 
ti komm»i«*n. nes buvo atsira
dusių nesutarimu tam klierikų 
ir semmariios vadovybės.

— Tai netiesa. Jokių komu
nistu ten nebuvo ir jų nejieš- 
kojau. nors buvo netvarkingo 
elemento, kuris man nepatiko, 
— aiškino kun. Pelletier.

— Kokį įspūdį padarė tuome
tinės Lietuvos seminariios?

— Radau ias pačiame žydėji
me. Trūko tik abipusio glaudu
mo tarp senosios ir naujosios 
kartos. Jaunimas buvo nilnas 
polėkio, jieškojo nauju keliu ir 
na^eidavO jaunesnės vadovybės. 
Dėlto ir siūliau kaikurias refor
mas.

— Ar vykdydamas savo už
davinį turėjote sunkumų?

— Pirmasis sunkumas buvo 
tas. kad atvykau iš Lenkijos, 
kur buvau pyvenes 10 metų ir 
išmokės lenkų' kalba. Nors at- 
wkau i Kauna iš Latvijos, kur 
nradėiau insoektoriavimo misi- 
ia. iaučian. kad lietuviai neno- 

su manimi kalbėtis lenkiškai. 
Kan. Pr. Penkauskas Kauno ku- 
jv<ni seminarijos rektorius na- 
»-«ika’avo. kad su iuo kalbėčiau 
lotvniškai. nors iis nats lenku 
v«1ba nėriau mokėio negu aš. 
'<an sunkoka buvo viską naaiš- 
kinti lotvniškai ir reikėdavo 
griebtis vieno kito lenkiško žo
džio. Lengviausia man buvo su

kai periferijose neparodė pakan
kamai veržlumo įtraukti visus į 
šią didžiąją vienkartinę talką. 
Vietinės talkos reikšmę rodo ir 
tas faktas, kad kaikurios kolo
nijos yra pasiekusios gerų rezul
tatų. Kanados garbei reikia pa
brėžti, kad iki jos numatyto įna
šo $15,000 tesėjimo nedaug be
trūksta. Pagaliau ir tie, kuriuos 
JFK kreipimasis vienū ar kitu 
keliu pasiekė, savo pasyvumu 
prisidėjo prie Laisvės Kovos Me
tų vajaus nesėkmingumo. Mūsų 
nesėkmę išryškina ir tai, kad iš
eivijos latviai, pasiryžę šiais me
tais surinkti irgi tą pačią sumą, 
ją jau yra pralenkę. O juk ir 
jie turėjo labai plačios apimties 
ir sėkmingų parengimų.

Specialus pasitarimas
Vajaus eigos paskutinės fa

zės vykdymui aptarti spalio 13 
d. prel. J. Balkūnas sukvietė 
JFK-to, VLIKo, L. B-nės vado
vybės narius ir spaudos atsto
vus, o taip pat ir loterijai auko
jusius dailininkus pasitarimui. 
Iš pranešimų paaiškėjo, kad po 
Kanados taip pat ir Detroito ko
lonijos vajaus komitetas yra jau 
pusiaukelyje iki užsibrėžto tiks
lo atsiekime. Nusiskųsta, kad 
daugelio kolonijų vajaus rezul
tatai J. F. Komitetui dar visai 
nežinomi. Tarp tokių, deja, yra 
ir lietuviškoji Čikaga.

30 dailininkų
Šia proga negalime nepabrėž

ti fakto, kad Į JFK kvietimą at
siliepė eilė menininkų, paauko
jusių 30 savo darbų (28 pa
veikslus ir 2 skulptūras), kurie 
visi yra augštos meninės koky
bės ir verti apie $6000. štai tie 
pagarbos verti dailininkai: D. 
Aleliūnaitė, M. Balkuvienė, J. 
Bagdonas, P. Baltuonis, kun. P. 
Brazauskas, A. Galdikas, V. Ig
nas, R. Ingelevičienė, č: Janu- 
šas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. 
Paukštienė, J. Pautienius, J. Rū
tenis, M. Stankūnienė, J. Suba
čius, E.Urbaitytė, R.Viesulas, V. 
Vizgirda, W- Witkus, K. Žoroms- 
kis. Atrodo, kad ir kiti meno 
kūrėjai — dainininkai, instru
mentalistai ir net rašytojai ga

sikalbėti su Kauno seminarijos 
vicerektoriumi, kuris buvo len
kas (atrodo, kun. Pelletier tu
rėjo galvoje prel. S. Jokūbaus- 
kį. kuris gerai mokėjo lenkiš
kai, bet, mano žiniomis, buvo 
lietuvis, gimęs Kelmės parapi
joj. Kun. Pelletier, matyt, su
sidarė klaidingą įspūdį, kurį 
bandžiau čia pat atitaisyti).

— Ar su tuo pačiu sunkumu 
susidūrėte ir kitose Lietuvos se
minarijose?

— Kitose seminarijose — 
Telšiuose ir Vilkaviškyje mano 
darbas ėjo sklandžiau. Lengviau
sia man buvo susikalbėti su prel. 
Borisevičiumi, kuris mielai kal
bėjo lenkiškai ir nereikalavo lo
tynų kalbos. Be to, jau turėjau 
patyrimo iš Kauno seminarijos.

— Kaip sekėsi susikalbėti su 
klierikais?

— Teko naudotis daugiausia 
vokiečių kalba, kurios buvau 
pramokęs: su kaikuriais galėjau 
susikalbėti prancūziškai ir, žino
ma, lotyniškai.

— Ar dar atsimenate tuos lie
tuvius. su kuriais teko ilgesnį 
laiką bendradarbiauti?

— Prisimenu jų visą eilę: 
vyskupą T. Matulionį, kun. Sta
si Ylą, domininkonus... Nebe
atsimenu daugelio pavardžių.

— Kada išvykote »iš Lietuvos?
— Prieš pat karą buvau pri

skirtas prie lietuvių domininko
nų vienuolyno Raseiniuose. Iš
vykau atostogų Prancūzijon, bu
vau begrįžtąs Lietuvon, bet už
klupo karas, ir pasilikau Pran
cūzijoj. Vėliau atvykau i Beiru
tą ir čia dėstau tikybą įvairiose 
mokyklose.

— Ar dar neužmiršote lietu
vių kalbos?

— Dar galiu paskaityti, atsi
menu kaikurias lietuviškas gies
mes. bet kalbėti — ne. Gyven
damas Lietuvoje, laikydavau pa
maldas lietuviams, jau ruošiau
si sakyti pamokslus, bet taip ir 
neteko pasireikšti.

— Kaip žiūrite į Lietuvos 
ateitį?

— Laisvės viltis tebėra. Ga
limas dalykas, kad pvz. Europa 
nrieis prie federacinės santvar
kos, kurioje ir Lietuva galės 
naudotis laisve...

Klausiau dar. ar neteko su
tikti Libane lietuvių, bet atsaky
mas buvo neigiamas. Lenku čia 
yra buvę daug — anie 6000 ge
nerolo Anderso kariu. Buvusi 
net lenku knni<m seminarija, ku
rią, tarp kitų, baigęs ir dabar
tinis lenkų vyskupas Romoje 
Rubin.

Esant toli nūn savn krašto, 
miela sutikti lietuviui artimą 
žmogų, nors ir nelietuvį. 

lėtų būti įtraukti į šią talką, jei 
jie būtų pakviesti atlikti progra
mas didžiosiose kolonijose ir 
jiems priklausantį honorarą pa
aukotų J. F. K-to vajui. Reikia 
tik, kad tai kas nors suorgani
zuotų.

Kas turi organizuoti?
Iki galo metų laiko liko ne

daug, o iki tikslo esame toli. 
Kultūriniai užmojai ir politinė, 
viešumai mažai žinoma, bet ne
atidėliotina, veikla negali susto
ti. Ir mūsų tautinė savigarba 
negali leisti mums taip lepšiš
kai sugniužti neatlikus nė ket
virtadalio užsibrėžto uždavinio. 
Juo labiau turime susirūpinti jo 
įvykdymu, nes tai pirmas vie
ningo lėšų telkimo bandymas. 
LB, kaip visus lietuvius apjun
gianti ir visas kolonijas apiman
ti organizacija ir kartu šios di
džiosios talkos kultūrinio sekto
riaus vykdytoja, turėjo sudaryti 
talkos organizacinį pagrindą, 
steigiant vietinius vajaus komi
tetus, arba savomis jėgomis im
tis šio darbo.

Beliko viena išeitis
Dabar teliko viena išeitis: su- 

bruskime! LB padalinių vado
vybės ar vietiniai vajaus komi
tetai, kur tokie buvo sutelkti, 
turėtų tuojau ištraukti iš stal
čių JFK-to jiems atsiųstą visą 
medžiagą ir. tuojau pat rasti ke
lius, kaip su ja pasiekti kiek
vieną dar neaukojusi lietuvį. 
Lygiai taip pat kiekvienas lietu
vis turi tuojau patikrinti savo 
stalčių, ar ten neguli atidarytas 
ar gal net neatidarytas vokas, 
kuriuo Į jį jau senokai buvo 
kreiptasi ir siūlyta betkuriuo 
būdu (perkant ženklus, vokus, 
loterijos bilietus ar tiesiog au
kojant) paremti didžiąją Lietu
vos Laisvės Kovos Metų finan
sinę talką.

Taigi, atlikime mums visiems 
lengvai pakeliamą pareigą tuo
jau pat, kad šie kovos metai 
neliktų mūsų tautos istorijoj di
džios gėdos metais. Užbaikime 
garbingai didžiąją Lietuvos Lais
vės Kovos Metų talką! S. Dz.

Kipro link
Keliaujame į Šventąją žemę, 

bet iš Libano, arabų krašto, ne
galima ten vykti. Negalėjome 
aplankyti net Damasko, Sirijos 
sostinės, kurį nuo Beiruto tik 
pusantros valandos kelio auto
mobiliu. Mums buvo pranešta, 
kad Sirija šiuo metu neįsilei
džia amerikiečių, kanadiečių, 
olandų, prancūzų ir vokiečių 
kaip žydų rėmėjų. Norint pa
siekti Izraelį, reikia vykti i neut
ralu kraštą. Toks artimiausias 
kraštas yra Kipras. “Olympic” 
bendrovės lėktuvas per pusva
landi perkėlė mus Kipro salon. 
Jau iš tolo matyti, kad tai vario 
sala. Vėliau sužinojom, kad va
ris yra pagrindinis Kipro eks
porto gaminys. Iš to kilęs ir sa
los vardas (cyprium). Nusilei
dom aerodrome, kuris vos baig
tas įrengti už beveik milijoną 
dolerių. Pusę jų davė Britanija, 
besinaudojanti Kipro sala kaip 
strategine baze. Pirmieii sutikti 
pareigūnai aiškino, kad dabar 
salos sostinėje Nikosiioje ir vi
same krašte ramu, tačiau nepa
tarė eiti į turku rajoną, nes tur
kai Kipro valdžios neklauso, ir 
dėlto svetimšaliai turi būti atsar
gūs.

“Ar šausite?”
Vos spėję susitvarkyti “Ledra 

Palace” viešbutyje, išeiname į 
Kipro sostinės gatves. Vaizdas 
panašus į Atėnų miesto, tik žy
miai skurdesnis. Besidairydami 
netikėtai pakliūvame į turkų ra
joną. štai, stovi ginkluota jų sar
gyba. Viena moteris nusigando 
ir tarė: “Ar šausite į mus?” 
Mandagus turkų karininkas pri
ėjo prie mūsų, padavė ranką ir 
paklausė:

— Kas jūs esate? Žydai, ame
rikiečiai. ..?

— Kanadiečiai. — atsakėm.
Karininkas maloniai praleido 

pro ginkluotus sargybinius ir 
naaiškino kad visur galime 
laisvai lankytis.

Turku rajonas žymiai skiriasi 
nuo ’Taiku. Krautuvėlės pilnos 
visokių medžiagų, bet tokios 
mažos, primityvios, kad mažai 
kas iš euroniečiu drista užeiti, 
čia pat didinga gotikos stiliaus 
šventovė, statvta kryžininkų 
1192 m., bet dabar — mečetė. 
Pataikėm pamaldų metu. Grupe
lė vyrų, vadovaujamą ju vyres
niojo, meldėsi. Sėdėdami ant ki
limo. jie sekė kalbamas maldas, 
remiliariai pasikeldami ir kakta 
naliesdami žeme. Pasibaigus 
maldoms, iu pareigūnas naa’š- 
kino. kad Mahometo sekėjai čia 
renkasi maldai nenkis kartus i 
d’ena. Taip oat iis parodė mums 
didingai! n ariat a. kur palaido
ta daugvbė žymiuiu karininku 
bei ju šeimų, daugiausia pran-
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Kilnojamoji tautžudystės paroda
K. JANUŠKA

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos sukviestoje spaudos 
konferencijoje Čikagoje buvo 
plačiau nušviesta lietuvių tautos 
naikinimo parodos paruošiamų
jų darbų eiga. Konferenciją su
kvietė ALTos valdybos narys ir 
lietuvių tautžudystės parodos 
komisijos pirmininkas Jonas Ja
saitis.

Dokumentai ir nuotraukos
Tokios parodos organizavimo 

idėja kilo iš privačių asmenų 
iniciatyvos. Tuometinė JAV lie-; 
tuvių Bendruomenės centro val
dyba šiai idėjai pritarė ir skati
no jos vykdymą. Per eilę metų 
buvo renkama parodai medžia
ga: dokumentacija, nuotraukos, 
diagramos. Visa tai bus išstaty
ta ant 50 specialių aliumininių 
skydų. Tai darys parodą lengvai 
sustatomą ir pervežamą iš vie
tos į vietą.

Skydus pagamino ir ALTai 
perdavė anksčiau veikęs “Knyg
nešių Komitetas”, globojamas 
JAV* LB centro valdybos. Ko
mitetas sutelkęs lėšų, pirkdavo 
anglų kalba apie Lietuvą išleis
tas knygas ir jas įteikdavo įvai
riems valdžios pareigūnams bei 
perduodavo lietuvių . instituci
joms (Lietuvių Bendruomenei, 
ALTai ir VLIKui). kad jos tas 
knygas panaudotų lietuviškosios 
bylos reikalams.

Tautžudystės parodai rengti 
iniciatorius sutelkė dail. Zeno
nas Kolba. 1968 m. pavasarį, ini
ciatoriams kreipiantis, parodos 
rengimą perėmė Amerikos Lie
tuvių Tarybos valdyba. Iniciato
riai — dail. Adomas Varnas, 
dail. Z. Kolba, J. Jasaitis, L. Pra
puolenis, J. Skorubskas, A. D. 
Valėnas ir J. Karklinis, ALTai 
perėmus parodos rengimą, suti
ko būti parodos rengimo komi
sija prie ALTos. Komisijos pir
mininku išrinktas Jonas Jasaitis, 

cūzų, čia mirusių ar žuvusių kry
žiaus karu metu.

Pas kanadiečius karius
Jau atvykę viešbutin pastebė

jom du švedus karininkus, tar
naujančius Jungtinių Tautų da
liniuose Kipro saloje. Jie mus 
informavo, kad JT daliniai pa
skirstyti po visą 160 x 40 mylių 
salą ir kad vienas kanadiečių da
linys esąs prie Nikosijos. Eida
mi miesto ‘ gatvėmis, štai, susi
tinkame kanadiečius karius. Vie
nas jų yra ryšių karininkas ma
joras ’ Jean Pariseau. Jis pa
kvietė mus atvykti vakare į ka
rininkų klubą Camp Maple Leaf. 
Kadangi tas klubas nevisai arti, 
mažai teatsirado savanorių ten 
važiuoti. Nuvykome mudu su 
monsinjoru Cuny. Pasitiko ma
joras Pariseau. Salėje kariai žiū
rėjo filmą, o mes šnekučiavo
mės gretimame kambaryje. Prie 
mūsų prisidėjo katalikų ir ang
likonų kapelionai.

— Kada grįšite Kanadon? -— 
paklausėm.

— Niekas nežino. Padėtis šiuo 
metu aprimusi. Graikai su tur
kais po ilsų kovu bando tartis 
ir yra vilties, kad susitars. Ta
da mūsų uždavinys bus baigtas, 
— aiškino majoras.

— Iš spaudos nevisuomet ga
lima susigaudyti, kodėl šioje 

Patarimų tarnyba "Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽT redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ?. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Argentinos pilietis padavė prašymą Kanados ministerijai imigruo
ti j Kanadą. Nesulaukęs atsakymo, pats nuvažiavo i Kanadą kaip tu
ristas ir gavo “Landed Immigrant” vizą. Kadangi nebuvo tikras dėl 
vizos gavimo, nelikvidavo savo verslo nei nuosavybės Argentinoje. Ga
vęs vizą Kanadoje, po 30 dieną grįžo į Argentiną likviduoti visą savo 
nuosavybią. Kaip ilgai jis gali negrįžti į Kanadą ir neprarasti savo 
vizos? Jei yra ribotas laikas, tai ar jis galėtą grįžti porai savaičią. į 
Kanadą ir tada vėl išvažiuoti leistinam laikui pabaigti likviduoti savu 
nuosavybės? A. K-as, Antofagasta, Čilė, A. K-ys, Torontas

Apgailestaujame, kad šio klausimo atsakymas taip ilgai užtruko 
nežiūrint to, kad mes tą patį klausimą gavome iš dvieją asmenų. Pa
vėlavimo priežastis buvo ta, kad mes norėjome gauti oficialų atsaky
mą iš imigracijos ministerijos. Imigracijos įstatymas ir papildomi nuo
statai nenustato laikotarpio, todėl mes turėjome gauti paaiškinimą 
raštu, kurio vertimą ėia pateikiame: “Asmenys, gavę nuolatinį leidi
mą kaip imigrantai, gali vėl būti įleidžiami j Kanadą po išvykimo j 
užsienį, jeigu jie įrodo imigracijos pareigūnui, kuris juos apklausi- 
nėja grįžtant į Kanadą, kad ją išvykimas turėjo specialų arba laikinį 
tikslą. Po kiek laiko toks asmuo turi grįžti į Kanadą, nėra nustatyta. 
Jo vienas išvykimas nedraudžia išvykti ir ateityje... A. L May, imi
gracijos leidimų patarėjas.” Reiškia, kaip ilgai galima negrįžti į Ka
nadą ir kiek kartą galima išvažiuoti, nėra nustatyta. Galima išvykti 
tik laikinai. Grįžtant reikia turėti kokius .nors įrodymus, kad buvo 
išvykta laikinai ir specialiu tikslu. Šiuo atveju turto pardavimo, per
leidimo sutartys būtą geras įrodymas. Reikia atsiminti, kad imigra
cijos pareigūnas, kuris apklausinėja visus asmenis, įvažiuojančius į 
Kanadą, nieko nežino apie grįžtantį asmenį, todėl reikia turėti visus 
įrodomuosius dokumentus. Išvažiavimas su tikslu likviduoti turtą yra 
laikomas laikinio pobūdžio kelione. Tačiau išvažiavimas dirbti ar tar
nauti, kad ir trumpam laikui, yra laikomas gyvenamojo krašto pakei
timu. Tokiais atvejais būtų prarasta teisė grįžti į Kanadą. Išimtis 
daroma tais atvejais, kai darbdaviai yra kandfečių bendrovės ar įstai
gos.

o finansinę atsakomybę pasiėmė 
ALTa.

Ką matysime?
Atidarę parodos duris, ant pa

kylos matysime stovintį visos 
žmonijos pabaisą — pjautuvą ir 
kū^^Viršuje^ kabos^ dĮd^ilis 

somis rodydamas kiekvienais 
metais besireiškiančią komuniz
mo plėtotę. Ant skydų bus ma
tyti dokumentai ir nuotraukos, 
vaizduojančios rusiškojo komu
nizmo veiksmus Lietuvoje. Čia 
taipgi pamatysime: dviejų dik
tatorių atstovų, besitariančių 
Europos pasidalinimo reikalu 
(Molotovo ir Ribbentropo) nuo
traukas ir susitarimo tekstus; į 
Lietuvą žygiuojančią sovietinę 
kariuomenę ir ant tankų neša
mą “laisvę”, rusiškų sovietinių 
komisarų potvarkius lietuvių 
tautai naikinti; žmonių naikini
mo kameras, tardymo priemo
nes, teismus, ištrėmimui pa
smerktųjų sąrašų dalį, tremtinių 
vagonus, gyvenimą Sibire, jų 
kančias, kapinynus; Rainius ir 
Praveniškes, šalia jų — komu
nistų išžudytų amerikiečiu ka
pus Korėjoje; prie nukankinto 
vyro lavono suklupusią lietuvę 
motelį ir šiaurės vietnamiečių 
sunaikintus Pietų Vietnamo kai
mus bei išžudytus žmones ir t.t.

'Paroda skiriama ypač ameri
kiečiams. Pvz jiems bus parody
ta grafiškai darbininko ir val
dančiųjų klasės pajamos bei jų 
perkamoji galia Sovietu Sąjun
goje ir jos okupuotoje Lietuvo
je.

Vietos skirta ir lietuvių tautos 
rezistencijai prieš okupantus. 
Partizanų kovos, Lietuvos laisvi
nimo veiksniai, svarbesnieji pa-' 
šaulio valdovų pasisakymai bus 
išryškinti dokumentais ir nuo
traukomis. Tai rodys, kad lietu
vių tauta nepraranda vilties lais
vę atgauti.

mažoje saloje, kur yra vos 600.- 
000 gyventojų, taip kruvinai ko
vojama?

— Matote, — aiškina majo- , 
ras, — Kipro sala yra maža geo
grafiškai, bet labai didelė stra
tegiškai. Jos nori ir britai, ypač 
netekę Suezo kanalo, ir graikai, 
ir turkai. Jeigu to užnugario ne
būtų, tai nekiltų kovos Kipro 
saloje, kuri praeityje priklausė ' 
graikams, romėnams,. turkams, 1 
britams. Po II D. karo prasidėjo 
sąjūdis už Kipro prijungimą 
prie Graikijos. Jo vadai — arki
vyskupas Makarios ir gen. Gri
vas. Jiems pasipriešino britai ir 
turkai, ypač pastarieji, šiuo me
tu Kipro graikai yra nuomonės, 
kad geriau atsisakyti susijungi
mo su Graikija, turėti nepri
klausomą valstybę, kurioje tur
kų mažumai būtų laiduotos vi
sos teisės. Graikų yra 80%, tur
kų — 18%. kitų — 2%. Susita
rimą sunkina ypač turkai, kurie 
nori būti lyg ir valstybėlė vals
tybėje.

Iš pokalbio susidarėme įspū
dį, kad kanadiečiai kariai ten 
yra gerai įsikūrę, viskuo aprū
pinti ir neskuba grįžti Kana
don. Apie lietuvių buvimą ne
teko patirti. Buvo tik, berods, 
vienas latvis.
Pr. G. (Bus daugiau)
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V. ZALATORIUS 0 aš savo vilčių dar
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Federacijos 39-tasas suvažiavi
mas spalio 26 d. savaitgalyje 
Čikagoje ėmėsi iniciatyvos ap
jungti pasaulio lietuvius katali
kus ir Įsteigti religinį centrą. 
Suvažiavime dalyvavo ir trys 
Kanados lietuviai: kun. P. Ba
rius, OFM, J. Matulionis ir dr. 
J. Sungaila. Kun. P. Barius bu
vo pakviestas Į prezidiumą. Bu
vo išklausytos paskaitos, prane
šimai, diskutuota. Mišias Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje atnašavo 
vysk. V. Brizgys, pamokslą pa
sakė prel. L. Tulaba iš Romos, 
giedojo “Dainavos” choras.

Iškilminga vakarienė šeštadie
nio vakare sutraukė daug svečių, 

• maždaug 250, nors registruotų, 
su balsavimo teise, kongreso da
lyvių tebuvo 69 ir 10 svečių. 
Bet ir vakarienė nebuvo vien 
tik pasilinksminimui. Jos metu 
styginį koncertą atliko smuiki
ninkas P. Mariukas, violenčelis- 
tas P. Armonas ir pianistas M. 
Motiekaitis. Paskaitą per vaka- 

Jonas Matulionis, Kanados lietu
vių katalikų reorganizacinio ko
miteto pirmininkas, sveikina 
Amerikos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos 39-tąj.i suvažiavimą 
Čikagoje. Nuotr. V. Zalatoriaus

nas. Jis gana neigiamai Įverti
no dabartinės Amerikos gyveni
mo sąlygas auklėjimo ir mora
lės atžvilgiais. Paskaitininkas ra
gino klausytojus “kurti lietuviš
kai krikščionišką aplinką”.

Į naują federacijos valdybą 
išrinkti: kun. J. J. Budzeika. dr. 
A. Darnusis, dr. Z. Danilevičius, 
dr. J. Jerome, P. Kilius, dr. J. 
Meškauskas, J. Paškus, P. Po
vilaitis, kun. K. Trimakas ir A. 
Viliušis.

Religinis centras
Gal daugiausia susidomėjimo 

ir diskusijų kongrese susilaukė 
kun. Pr. Garšvos pasiūlytas re
liginio centro steigimas, kuris 
padėtų Įgyvendinti II Vatikano 
santarybos dvasią lietuviuose. 
Pagal pateiktą projektą, cent
ras būtų Kunigų Vienybės ir 
ALRK Federacijos organas, nes 
nėra reikalo steigti naują orga
nizaciją. Vienybė siųstų i tokį 
organą du atstovus, federacija 
kitus du, o dar vieną galėtų 
skirti vysk. V. Brizgys. šitie 
žmonės galėtų pasikviesti Įvai
rių sričių specialistus specifi
nėm problemom spręsti. Toks 
centras studijuotų pačias ge
riausias religinio gyvenimo for
mas ir perteiktų jas kunigams, 
parapijiečiams "ir organizaci
joms. Jis taip pat nurodytų tei
sini pagrindą religiniam veiki
mui ir skatintų dialogą tarp ku
nigų ir pasauliečių.

Gyvos diskusijos parodė, kad 
daugumai suvažiavimo dalyvių 
toks centras priimtinas, tik no
rėtų, kad jis kuo mažiau “stu
dijuotų” ir kuo daugiau veiktu. 
Didelė dalis kalbėtojų pabrėžė 
tokio centro tautini vaidmenį 
kovoje su nelietuviška vietine 
bažnytine hierarchija. Prel. J. 
Balkūnas. kun. dr. J. Prunskis 
ir kovotojas už Čikagos kapiniu 
atlietuvinimą A. Regis pabrėžė 
organizuotumo ir vienybės reika
lą kovoiant už lietuviškumą. 
“Mūsų lietuvių kataliku unija 
turi būti visuotinė”, — išreiškė 
savo troškimą prel. J. Balkūnas.

“Krikščionis gyvenime”
Su naujai pradėta leisti vei

kalu serija “Krikščionis gyveni
me” supažindino pats serijos re
daktorius mens. dr. V. Balčiū
nas. Visi šie veikalai bus pasau
lėžiūriniai, nagrinės religines 
bei moralines temas, liturgiją ir 
visus tautinio pobūdžio pasaulė
žiūrinius dalykus. Esą buvo 
kreiptasi i 100 asmenų medžia
gos. Jai andoroti pakviesti penki 
redaktoriai. Dvidešimt autorių 
ruošia rankraščius, šeši rankraš
čiai jau redakcijoje arba spaus
tuvėje. Du tomai jau knygų 
rinkoje ir buvo platinami posė

džių salėse prie įėjimo. Abu to
mai skirti II Vatikano santary- 
bai. Pirmajame sudėti santary
bos dokumentai ir konstituci
jas, Į antrąjį — dekretai ir pa
reiškimai. Medžiaga versta iš lo
tynų kalbos mons. V. Balčiūno 
ir A. Tamošaičio, SJ. Kalbą tik
rino V. Kulbokas. Kaina $3.50 
perkant atskirus tomus, $2.50 už 
tomą prenumeruojant visą seri
ją. Šias knygas spausdina Lie
tuvių Enciklopedijos leidykla 
Bostone. Pranešėjas pažadėjo, 
kad III-sis tomas pasirodys se
kančių metų pradžioje ir bus 
taip pat skirtas Vatikano santa
rybos dokumentams su visų tri
jų tomų rodykle, padedančia 
greičiau surasti j ieškomą temą. 
Kun. St. Yla dirbo 10 metų ir 
paruošė monografiją “Šiluva že
maičių istorijoj”. Ši knyga už
ims IV ir V serijos tomus. Po 
jų bus leidžiamos (nebūtinai to
ki? eile): kun. Žilio “Gyvoji li
tui rija”, kun. J. Gutausko 
“Ki ščionies Dievas” ir kun. S. 
GraUiJo “Jieškau Tavo veido”.

Suvažiavimo posėdžiams sėk
mingai pirmininkavo S. Raucki- 
nas, talkinamas jau minėto ka
nadiečio kun. P. Bariaus ir J. 
Rotskutės. Sekretoriavo: T. Idze- 
lytė, V. Samoška ir J. švedas.

Tarp daugelio sveikinimu bu
vo ir telegrama Apaštališkojo 
delegato Vašingtone.

Jungianti viršūnė
(Šio pranešimo autorius, yra 

ne V. Zalatorius).
Jau senokai spaudoje ir Įvai

riuose susibūrimuose buvo ke
liama mintis eiti prie viso lais
vojo pasaulio lietuvių katalikų 
apsijungimo, skatinti ir koordi
nuoti visokeriopą katalikišką 
veiklą išeivijoje ir suintensyvin
ti mūsų paramą kenčiančiai Ka
talikų Bažnyčiai pavergtoje Lie
tuvoje. Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijos suva
žiavime š.m. spalio 26 d. Čika
goje šis klausimas buvo išsa
miai išdiskutuotas ir prieita prie 
konkrečių formų.

Sekmadieni, spalio 27, Įvyko 
specialus posėdis, kuriame daly
vavo: vysk. V. Brizgys, Europos 
liet, katalikų atstovas — prel. 
L. Tulaba, Britanijos — kun. dr. 
Sakevičius, Argentinos — P. Gu- 
delevičius, Kanados — T. Pla
cidas Barius, OFM, J. Matulio
nis, dr. J. Sungaila ir JAV liet, 
katalikų atstovai (paskirti ALR 
KF valdybos) — kun. Pr. Garš
va, MIC, kun. J. Vaišnys, SJ, K. 
Kleiva, M. Rudienė ir S. Rauc- 
kinas. Po išsamių diskusijų su
darytas Pasaulio Lietuvių Kata
liku Organizacinis Komitetas, į 
kuri įeina: vysk. V. Brizgys (ex 
officio), Amerikos Kunigu Vie
nybės atstovas (bus paskirtas), 
Kanados liet, katalikų du atsto
vai (bus paskirti) ir augščiau iš
vardinti JAV liet, katalikų at
stovai. Komiteto pirmininku iš
rinktas K. Kleiva (buv. ALRKF 
pirm.) ir sekretoriumi — kun. 
Pr. Garšva.

Komitetui pavesta: a. nedel
siant užmegzti ryši su visų kraš
tų lietuviais katalikais ir ska
tinti juos susiorganizuoti bei su
aktyvinti savo katalikišką misiją; 
b. artimiausiu laiku sudaryti Pa
saulio Lietuvių Katalikų Tary
bą, kurion Įeitų visų kraštų at
stovai — pasauliečiai ir dvasi
ninkai; c. paruošti tarybai veik
los statuto projektą; d. sukvies
ti tarybos suvažiavimą, o jei tai 
būtų neįmanoma, pravesti kores- 
pondenciniu būdu rinkimus i ta
rybos prezidiumą, kuris ir būtų 
ateityje vyriausias pasaulio lie
tuvių katalikų koordinacinis ir 
atstovaujantis organas.

Taigi, pradžia padaryta, o to
limesni rezultatai priklausys 
nuo organizacinio komiteto veik
los bei pasaulio lietuvių katali
ku gerų noru. j. s.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968
Artėjančių Kalėdų Švenčių proga siūlome tris specialiai sudarytus 

siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai yra reikalingi Lietuvoje ir 
iš tikrųjų naudingi Jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1968
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas vyriš
kas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, 3% jardo vilnonės angliškos 
vyriškai eilutei medžiagos, vilnonė sijonui medžiaga, 3 jardai labai 
gražios moteriškai eilutei medžiagos, puikūs vyriški nailono marškiniai 
arba nailoninė bliuze. 1 dėžė šokoladinių saldainių, 20 angliškų geriau
sios rūšies cigarečių. $100.—.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968
Komplektas moteriškų nailoninių drabužių (labai ten reikalingi), 

gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai vilnonės moteriš
kai eilutei (cremplene) medžiagos, gražus moteriškas megztinis, 3 
jardai vilnonės medžiagos apsiaustui, 2% jardo vilnonės medžiagos 
suknelei. $100.—.

MAISTO SIUNTINYS 1968
% sv. arbatos. 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų, 2 sv. 
ryžių, Vt sv. pipirų, Vi sv. lapelių. % sv. geriamo šokolado, 1 dėž. nes- 
cafe, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių saldai
nių. $30.—.

Taip pat į betkurj drabužių siuntinį galima jdėti žemiau išvardinti 
daiktai, kurie visada yra naudingi ir laukiami Lietuvoje.
Vilnonė skarelė $4.50. nailoniniai itališki lietpalčiai $12.00, vyriški ar
ba moteriški megztiniai $14 00, vyriškos arba moteriškos nailoninės ar
ba vilnonės kojinės $2 50. labai geras plunksnakotis firmos "Parker” 
$9.00, šveicariški laikrodžiai $15.00, vyriški nailono marškiniai $8.00.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas sudaro 
iš musų kainoraščio. Taip pat persiunčiame Jūsų pačių paruoštus siun
tinius.

Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti pajamų mokesčių sumaži
nimą.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras) 421 Hackney Rd., London, E. 2 England. Tel. SHO 8734. 
Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St, apt 2, Sudbury, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave, Toronto 9. TeL 762-7845.

Aires mieste, mažasis ansamblis, Irenos Veličkaitės-Si-Susivienijimo Lietuvių Argentinoje, Buenos . . _
manauskienės vadovaujamas, atšventė 2 metų sukaktį. Jaunieji artistai Dr. Vinco Kudirkos rūmų 
scenoje rugsėjo 7 d. suvaidino Vandos Frankienės 3 veiksmų pasaką "Karalaitė Teisutė"

Nuotr. Pr. Ožinsko

Maištaujanti jaunoji karta
Laiko ženklas
Sakoma, kad kiekvienas lai

kotarpis turi savo būdingus 
bruožus, ypatingus to meto 
ženklus. Šiuo laiku per visą pa
sauli eina neramumų banga. Ją 
sukelia maištaujantis, besiblaš
kantis, neramus jaunimas, ap
imtas kraštutinių minčių, suma
nymų. Maištaujančio jaunimo 
gretose matome universitetų 
studentus, žemesnių mokyklų 
mokinius, Įvairios rūšies sąvė- 
las, “hipius” ir jiems panašius.

Paryžiaus Sorbonos studentai 
buv_ užėmę universiteto patal
pas, kovojo su policija ir kariuo
mene. Jei prie jų būtų prisidė
ję daugiau darbininkų, Prancū
zijos valdžia būtų kritusi. Kas 
būtų atėję valdžion, nesunku su
prasti. Sociologai yra nuomonės, 
kad 5% radikalaus, gerai orga
nizuoto, ryžtingo elemento gali 
paimti krašto valdžią.

Neseniai baigėsi kovos Meksi
kos sostinės studentu su kariuo
mene. Žuvo kelios dešimtys žmo
nių. Atrodė, kad Meksikos val
džia kris, kad bus sutrukdyti 
ten vykę olimpiniai žaidimai. 
Kovos nurimo, bet miestas pil
nas kariuomenės.

Atsimename kas dėjosi Čika
goje demokratų partijos suva
žiavimo metu, kai 3000 “hipių” 
kėlė riaušes, ardė viešąją tvar
ką. Ne riaušininkai, bet miesto 
burmistras ir policija buvo pa
kaltinti. Girdi, policija buvusi 
brutali su tais “nekaltais avinė
liais”. O tie nekalti avinėliai, 
bent didelė dalis, buvo anar
chistai, narkotiku vartotojai, tin
giniai. suirusių šeimų nelaimin
gi vaikai. Kas jiems vadovavo, 
nesunku atspėti.

Kvebeko provincijoj net ke
liolikos kolegijų pataluos buvo 
okupuotos studentu. Jie reika
lauja balso mokyklų tvarkyme, 
nori nustatyti mokymo ir val
dymo plana. Tūkstančiai Mont- 
realio ir Kvebeko universitetu 
studentų juos rėmė neidami i 
klases ar demonstruodami gat
vėse. Girdi, senoji universitetų 
santvarka tarnavo senajai visuo
menei. naujoji kurs naująją vi
suomenę. Kokią nauja visuome
nę? Vargu jie natys žino. Kaio 
marga minia, taip margos jų 
nuomonės.

Ko jie nori?
Kokia yra gyvenimo filosofi

ja maištaujančios jaunosios kar
tos? Prieš ką jie protestuoja, 
ko jie siekia? Į šiuos klausimus 
netaip lengva atsakyti. Revoliu
cinis jaunimas skirtingas savo 
siekimais ir nevienodas savo pa
saulėžiūra. Reikia aiškiai skirti 
augštųjų mokyklų studentus ir 
šiaip visokius “bytnikus” bei

KUN. DR. J. GUTAUSKAS 

“hipius”. Juos visus jungia vie
nas bendras bruožas—protestas 
prieš esančią santvarką, nusi
statymas prieš dabartinę visuo
menę. Augštųjų mokyklų stu
dentų neramumuose yra politi
nių siekimų, yra norų reformuo
ti "universitetų santvarką, pa
keisti visą švietimo sistemą. 
“Bytninkų”, “hipių” sąjūdyje 
galima įžiūrėti tokius elemen
tus:

Jie kovoja prieš paterializmą, 
prieš pinigo kultą, o patys par
davinėja narkotikus, kad užsi
dirbtų sau duoną.

Jie kovoja prieš kiekvieną au
toritetą, prieš valdžią, nešdami 
anarchiją. Ar gali sveika visuo
menė būti be autoriteto, be val
džios?

Jie kovoja prieš materializmą, 
mą, prieš civilizacijos blizgu
čius. Protestuodami, nesikerpa 
plaukų, nesiskuta barzdų, nesi
prausia. Ar purvas, nešvara, nar
kotikais apsvaigimas, dorinis pa
laidumas gali ką gero atnešti 
visuomenei?

Girdi, žmogus pavirtęs darbo 
ir mašinų vergu, kad tik užtik
rintų sau saugią ateitį. Jie pro
testo ženklan vengia darbo ir 
tinginiauja. Kas būtų, jei visi 
nieko nedirbtų, jei nebūtų dar
bo “vergų”?

Reikia gėlių ir... muilo
Čia prisimėha žurnalistės Ann 

Landers atsakymas į penkioli
kametės klausimą, kas yra “hi
pis”? Klausėją rašė:

Aš tesu 15 m. ir neturiu tvirtes
nės nuomonės apie daugeli dalykų. 
Tai pasakytina ypač apie “hipius”. 
Man rodosi, kad jie stovi už meilę 
ir taiką. Ar tai bloga? Mūsų laikais, 
kai yra tiek sumišimo pasaulyje, tiek 
daug neapykantos, žudynių ir pykčio, 
argi kalbėti apie meilę nėra geras 
dalykas? Kas gi blogo, jei žmonės 
vienas kitam duoda gėlių. Kodėl kai- 
kurie žmonės nusistatę prieš “hi
pius”? Gal jie yra kaip tik atsaky
mas i pasaulio problemas? Aš nera
dau nieko Jūsų skiltyje apie “hipius”. 
Parašykite ką Jūs apie juos manote.

Ann Landers su jai būdinga 
pašaipa davė tokį atsakymą:

Aš esu už taiką ir meilę, mėgstu 
gėles kaip ir kiti asmenys, bet taip 
pat tikiu i darbą, muilą ir vandeni, 
Į tikrovę, reikalą kurti ką nors kon
struktyvaus, kad pasaulis būtų ge
resnis. Gulinėjimas grupėmis žolėje, 
vengimas užsiėmimo, rūkymas “pot” 
ir spjaudymasis neišsprendžia nė vie
nos problemos.

Hipiai neturi nieko, tik kritiką. 
Jie yra tinginiai ir nevykėliai. Ką 
jie vadna meile, tai yra tik iš nar
kotikų kilęs laikinis svaigulys. Pra
džioje jų sąjūdžio daugelis nuošir
džių žmonių tikėjo jų idealizmu ir 
pritarė jų protestui prieš pasaulio 
negeroves. Bet ilgainiui paaiškėjo, 
kad tikrus idealistus užgožia apgau
dinėtojai, karštakošiai ir bailiai, už
pildę jų eiles.

Kaip į juos žiūrėti?
Kaip į “hipius” ar “bytni

kus” bežiūrėsime, jie yra mūsų 
laikotarpio reiškinys. Jie teisin
gai mato mūsų visuomenėj nei
giamų pusių, "trūkumų. Gerai, 
kad tuos trūkumus atmeta, bet 
negerai, kad nieko nedaro jiems 
sumažinti. Savo gyvenimo filoso
fijoj neturi nieko pozityvaus, jo
kių tikrų gyvenimo vertybių. 
Jie" moka griauti, bet nemoka 
statyti, ko nors naudingo duo
ti. Tai tuščių širdžių ir tuščių 
protų manifestacija. Tai mūsų 
gyvenamojo laikotarpio žaizda, 
skaudi ir iftmaloni visiems.

Yra senas posakis, kad gam
ta tuštumos nemėgsta. Ji turi 
būti kuo nors užpildyta. Tas pats 
pasakytina ir apie žmogų. Kai 
jis neturi pozityvios gyvenimo 
filosofijos, susiranda negatyvią. 
Kai jis nesivadovauja sveikais 
gyvenimo principais, remiasi ne
sveikais. “Hipių” ir “bytnikų” 
gyvenimo filosofija negatyvi, jų 
pažiūros svarbiaisiais gyvenimo 
klausimais klaidingos. Jie yra 
laivai be vairo ir inkaro, jie — 
paklydusios avys be piemens.

Kai apie tuos vargšus jaunuo

lius galvoju, vis prisimenu Nai
mo jaunikaitį, kurį Kristus pri
kėlė. Jie yra dvasiškai mirę ir 
kūniškai sunykę. Kaip reikalin
gos jiems prikeliančios, laimi
nančios, paguodžiančios, tiesą 
nešančios dieviškojo Išganytojo 
rankos. Bet jie jų nepažįsta. Jie 
nepažįsta savo geriausio Bičiu
lio, nepažįsta Tiesos, Kelio ir Gy
venimo. Jie apie Ji negirdėjo 
nei šeimoj, nei mokykloj, o jei 
ir girdėjo, tai neatkreipė dėme
sio kaip Į jų gyvenimo Vadovą. 
Nepaprastai svarbu jaunuoliui, 
išeinančiam i gyvenimą, susida
ryti aiškią, "tvirtą, krikščioniš
ką pasaulėžiūrą. Būtinos tokios 
mokyklos ir organizacijos, kurio
se iauni žmonės gauna gerą 
krikščionišką auklėjimą!

Maištaujanti, protestuojanti 
jaunoji karta nėra tik JAV ar 
Kanados problema. Ji aktuali vi
same pasaulyje. Tėvai, pedago
gai. kunigai, sociologai, valsty
bininkai tuo susirūpinę. Atskiri 
rimtu žurnalų numeriai skiria
mi šitai problemai nagrinėti(plg. 
Katechetische Blaetter — Kirch- 

■ liche Jugendarbeit, Juli 7, 1968. 
Čia pateiktą gausi tuo klausimu 
literatūra).

NORITE SUSIPAŽINTI SU
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESA
— GAUSITE KELETĄ

NUMERIŲ NEMOKAMAI

LIETUVIŠKŲ GYVENVIEČIŲNEBEBUS
AL. G1MANTAS

Dažnokai pakalbama apie rei
kalą tautiečiams burtis kompak
tine mase, gyventi artimoje ap
linkoje, jei tik galima, ištisais 
rajonais, apylinkėmis. Sakoma, 
kad tokia būklė padėtų išlai
kyti lietuvybę, be to, būtų ir 
ekonominių pliusų: juk reikėtų 
savų parduotuvių, valyklų, skal
byklų, kepyklų, Įvairių namų 
apyvokos Įmonių, skystojo kuro 
stočių, bankų irt.t. Visa galėtų 
būti lietuviška, savojo persona
lo aptarnaujama, savųjų tvarko
ma. O ką jau bekalbėti apie sa
vąsias bažnyčias, mokyklas, 
sporto aikštes, jaunimo namus. 
Tokiose aplinkybėse visa tai ne
būtų sunku Įgyvendinti.

žodžiai nestato
Tai, žinoma, gražūs žodžiai, 

bet iki šiol nieko ta linkme ne
įstengta nuveikti, ši klausimą 
teko svarstyti su visa eile tau
tiečių. žodinis pritarimas tokiai 
idėjai labai didelis, bet tuoj pat 
atsiranda visa eilė tų nelemtųjų 
“bet”... Iš visų atsakymų ga
lima susidaryti išvadą, kad, ne
žiūrint visų pritarimo balsų, ne
labai tokios bendros lietuviškos 
kolonijos ir norima. Priežasčių 
daug. Daugumai pralobus, pra
bangiai Įsikūrus, dargi esant 
pernelyg aiškiam atlyginimų 
skirtumui, teliko noras grupuok 
tis atlyginimų plotmėje pagal fi
nansini pajėgumą bei gyvenimo 
lygį. Tie matomi skirtumai nėra 
malonūs ypač mažiau pajamų tu
rintiems, kurie negali ir vargiai 
ar kada galės pasiekti daugiau 
pasiturinčiųjų sluogsnius.

Ir dėl kitų priežasčių nenori
ma kaimynais turėti lietuvius. 
Iškyla visa eilė grynai šeimyni
nės reikšmės priežasčių: kaikur 
nuolatiniai ar dažnoki barniai, 
vienoks ar kitoks negeistinas pa
protys, skirtinga namų ir aplin
kos tvarka. Nenorima, kad tai 
išeitų aikštėn savųjų tame. Sve
timi kaimynai paprastai su ki
tais lietuviais nepažįstami ir iš 
jų vargiai ką galėtų išgirsti. Lie
tuviai paprastai nepageidauja, 
kad saviškiai patirtu, kada ir 
kokie pobūviai ruošiami, kas 
lankosi, kada ir kokios šeimv- 
ninės šventės švenčiamos... Ži
noma, kai pasikviečiama svečių, 
tai jau visai kitas dalykas.

Bėga nuo savųjų
Kad šie teigimai ar bent prie

laidos yra arti teisybės, jau te
ko nekartą girdėti iš pažįstamų, 
kurie turėjo lietuvius kaimynus 
ir nelabai džiaugėsi vėl jų sa

Rodos, dar taip neseniai, ei
damas pro šalį, pas mane už
suko Gintautas Indrišiūnas, jau
nas ir žvalus vyras, 22 mėty am
žiaus. Jis dažnai pas mus užeida
vo, mandagiai pasisveikindavo, 
pakalbėdavo ir, pastebėjęs mus 
ką nors veikiant, pasiūlydavo sa
vo paslaugą. Jis ją pasiūlydavo 
ir kitiems savo kaimynams. O 
šie už tai jį labai gerbdavo ir 
mylėdavo, ypač senesnieji.

ši kartą Gintautas savo pa
slaugos nepasiūlė, nes mano dar
bas jau visiškai baigėsi. Dėlto 
jis mielai leidosi į pokalbį, čia 
atverdamas savo širdies kerte
lę, čia atskleisdamas ateities pla
nus, čia išskaičiuodamas kaiku- 
riuos savo rūpesčius. Niekados, 
žinoma, nepamiršdavo paklausti, 
o kaip gi mes besilaikome.

— O aš savo vilčių šį tą gy
venime pasiekti dar nepalaido
jau, — tarė jis. — Man reikia 
tik susirasti geresnį darbą, su
kaupti daugiau- lėšų ir po metų 
— kitų ko nors griebtis, nes 
šiuo metu nenorėčiau nieko dau
giau iš tėvelių prašyti.

Ir tokių pokalbių su Gintau
tu esame' turėję nevieną. Jis, 
mat, nebėgdavo nuo vyresniosios 
kartos, nevengdavo susitikti -su 
gyvenime patyrusiais žmonėmis 
ir iš jų išgirsti vieną kitą prak
tišką mintį, kuri, kas žino, gali 
praversti jaunoms dienoms.

Bet šis mūsų susitikimas bu
vo iau naskutinis. 1968 m. spa
lio 23 diena Gintautui buvo tra
giška. Ankstu ryta, važiuojant 
namo iš naktinės darbo pamai
nos. ivyko automobilio nelaimė, 
kurioie jis buvo mirtinai sužeis
tas. Tos pačios dienos vakarą, 
neatgavęs sąmonės, mirė.

“Nelaimės atveju 
pašaukite kunigą”
Labai dažnai net ir vyresnio 

amžiaus vairuotojas su savim ne
sinešioja tokio kreipinio. Gin
tautas buvo atsargesnis. Nors 
buvo jaunas ir mirčiai dar nesi
tikėjo pažvelgti į veidą, bet kas 
žino savo lemtingą valandą? Ir 
atsargumas io neapvylė: nelai
mei ištikus, tuoj pat nuskubėjo 
kun. P. Ažubalis ir palaimino 
jo kelionę amžinybėn. O mums, 
kurie savo lemtingos valandos 
nenujaučiame, šio jaunuolio at
sargumas tebūna pavyzdžiu.

“Čia mano motina, čia tėvas”
Dar net ir Lietuvoje nevie

nas gimnazistas vengdavo su 
savo tėvu ar motina gatvėje pa
sirodyti. Ju varganas veidas, nuo 
darbo palinkę pečiai, skurdus 

silaukę. žinoma, šioje srityje 
yra ir išimčių. Todėl nereikia 
stebėtis, kad bendroji tenden
cija keltis iš miestų centrų ar 
net pakraščių toliau i užmies
čius reiškiasi individualiai. Juk 
pažįstami ar bičiuliai galėtų su
sitarti: kelkimės kartu, pirkime 
ar statykime namus greta vie
nas kito. Bet tokie atvejai labai 
reti, žinoma, džiaugiamasi, kad 
savasis tautietis gyvena netoli, 
gal už bloko ar dviejų, bet ne
labai džiūgaujama, jeigu jis Įsi
kuria šalia ar priešais. Visi kaž
kaip nori daugiau to privatumo, 
kuo mažiau liudininkų, kuo ma
žiau stebėtojų.

Kas kita senatvėje
Nuomonės betgi keičiasi, kai 

žmonės sulaukia vyresnio 
žiaus. Tuomet jau malonu 

Nukelta į 6-tą psl.

am-

A. Kalnius

Vakarų Vokietijos studentas naujausioje "uniformoje”. Senovės 
lietuviai sakydavo: "Ilgos plaukas, trumpos protas”.

A. a. Gintautas Indrišiūnas 
drabužis nevienam sūneliui ar 
dukrelei tapdavo gėdos motyvu 
viešoje vietoje pasirodyti. O juk 
ir čia, Kanadoje, ar maža yra 
lietuviukų, kurie su tėvais ne
drįsta pro savo draugus praeiti? 
O ką bekalbėti apie supažindini
mą su jais! Mat, jie silpnai kal
ba angliškai ir jų pažiūros to
kios “keistos”, netokios, kaip 
šio krašto žmonių. O juk sūne
lis ir dukrelė plaukia pavande
niui, kaip ir jų draugai. Tik tie 
tėvai vis prieš srovę, vis prieš 
vėją...

Netokio būta Gintauto. Nors 
šeimose visados iš kurio nors 
kampo ima veržtis dūmai, bet 
jis, ypač per pastaruosius kele
rius metus, vis švelnėjo ir švel- 
nėjo, stengėsi būti vis geresniu 
sūnumi.

— čia mano motina, čia mano 
tėvas, — išdidžiai ir pagarbiai 
jis, atsitikus progai, pristatinė- 
davo juos savo pažįstamiems ir 
draugams.

Kur pabėgs žmogus?
Gintauto mirtis didį sielvartą 

sukėlė jo tėvams. Apgailėjo jį 
artimieji, kaimynai ir draugai" 
O tiems, kurie patyrė jo paslau
gą ir gerą žodį, taip pat nurie
dėjo ašara per .skruostus.

Nevienam betgi, kilo klausi
mas: ar reikėtų apraudoti tą, 
kurį, nors ir iš gražiausio jau
nystės gėlyno, pakando mirties 
šalna? Gal jam reikėjo pasi- . 
traukti iš šio neramaus gyveni
mo, idant išvengtų jo skaudžiu 
smūgių, netaptų luošu ir nelai
mingu, nepalūžtų dvasia, nepra
rastų to nuoširdaus jausmo, kurį 
jis savyje sutelkė per taip trum
pą laiką ... Juk niekas neat- 
spės Didžiojo Kūrėjo planų, ku
riuose išbraižyti ir mūsų gyven- 
nimo keliai ir takeliai.

Pagaliau mirusiojo pasitrauki
mas ar jau iš tikrųjų ir. reiškia 
jo netekimą? Juk argi ne tame 
pačiame pasaulyje gyvename 
mes ir mirusieji? Tiesa, Vieš
paties pasaulis yra milžiniškas 
ir neaprėpiamas, bet jis yra tik 
vienas ir jame gyvename mes 
Visi, net ir pats Kūrėjas. Ir mes 
vieni nuo kitų niekur negalime 
pabėgti, taigi negalime vieni ki
tų ir netekti. Mes', gyvieji, gal 
tik dar nesame perėję tos die
viškos kūrybos fazės, kurią yra. 
perėję mirusieji ir dėlto tapę 
tobulesni, galį plačiau šį pasau
lį aprėpti, pilniau pažinti ir 
jautriau išgyventi. Bet vistiek ir 
jie. ir mes esame to paties Kū
rė o akivaizdoje. Tik gal vieni 
kiek toliau, kiti — arčiau.

Taigi, ir jaunasis Gintautas 
nėra mums buvęs, jis yra 
esamas. Ir šis esimas tebū
nie sielvarto sumažinimu jo tė
vams, broliams ir visiem jį bran-
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vą su vergišku raportu išvyko kom
jaunimo vilniškio centrinio komite
to I sekr. V. Morkūno vadovaujama
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© LIETUVIAI PASAULYJE
Iš spaudos išėjo “Mažosios lietu

viškosios tarybinės enciklopedijos” 
n tomas, apimąs K-P raides ir turįs 
6.550 įvairių straipsnių. Sovietinė 
ELTA rašo: “Spalvotais žemėlapiais 
ir vaizdais iliustruotame straipsny
je “Lietuvos TSR” apžvelgiama kraš
to istorija, jos gamta, ekonomika, 
kultūra. Vertingos istorinės medžia
gos paskelbta apie Lietuvos Komu
nistų partiją, komjaunimą, profesi
nes sąjungas, partizanini judėjimą 
Tėvynės karo metais, apie V. Kap
suko, K. Požėlos ir kitų įžymių revo
liucionierių gyvenimą ir veiklą...” 
Enciklopedijos vertę kaip tik ir su
menkina ta “istorinė medžiaga”, ku
ri iš tikrųjų yra kompartijos propa
ganda, vergiškas prisitaikymas Mask
vos reikalavimams, šiame tome at- 
skirais straipsniais nagrinėjama D. 
Poškos, V. Kudirkos, Maironio, Laz
dynų Pelėdos, V. Krėvės, S. Nėries, 
V. Mykolaičio-Putino, R. Mizaros, E. 
Mieželaičio, Justino Marcinkevičiaus 
ir kitų rašytojų kūryba, skaitytojai 
supažindinami su skulptoriais J. Mi
kėnu, J. Kėdainių, tapytojais P. Kal
poku, V. Mackevičium, grafikais J. 
Kuzminskiu, A. Kuču, S. Krasausku 
ir A. Makūnaite. Muzikos raidą nu
šviečia straipsniai “Muzika”, “Muzi
kologija”, “Muzikos mokyklos”, “Mu
zikų draugija”, “Konservatorijos”. 
Žymi tomo dalis skiriama mokslo 
įstaigoms, mokslinėms ir kultūri
nėms organizacijoms, draugijoms.

IS A. BYRO MELAS BYRA
‘Tiesa” spalio 25 d. užjūrio lietu

vių komunistų veiklai rezervuotame 
skyriuje “Toli nuo Tėvynės” paskel
bė “pažangaus Kanados lietuvių vei
kėjo” Antano Byro laišką, šis “vei
kėjas” sovietų okupuotoje Lietuvoje 
vieši jau ne pirmą kartą ir visada 
už viešnagę atsilygina kompartijai 
parankiais rašiniais. Ilgokame laiš
ke A. Byrąs džiaugiasi “tarybinės” 
valdžios pažanga, juodina “buržuazi
jos” valdymo metus, garbina Kana
dos lietuvių komunistų draugijas, už
simena ir apie pokario išeivijos be
vardes organizacijas, kurių “pagrin
dinis tikslas buvo šmeižti ir juodin
ti tarybinę Lietuvą ir joje likusius 
žmones”. Kad Kanadoje po II D. ka
ro įsikūrusių lietuvių organizacijos 
rūpinasi lietuvybės puoselėjimu, jau
nimo veikla, lietuviškomis mokyklo
mis, lituanistikos kursais, tautiniais 
šokiais, lietuviška daina ir veda kovą 
už Lietuvos išlaisvinimą, A. Byrąs 
nutyli. Kova yra nukreipta ne prieš 
Lietuvą, bet Sovietų Sąjungą ir jos 
pataikūnus Lietuvoje. Laisvės reika
lavimą gimtajam kraštui A. Byrąs 
laiko šmeižtu. Kanados lietuvius jis 
skirsto į dvi grupes — geruosius “pa-

ir bloguosius ‘Tarybų no hidroelektrinės jėgainės ir Pa
žaislio buvusio vienuolyno, kur da
bar įrengiamas muzėjus.

žanguolius”
Lietuvos priešus”, Ly. tuos, kurie pa
sisako prieš sovietinę Lietuvos oku
paciją. Toliau A. Byrąs rašo: “... Ma
žosios Lietuvos Bičiulių draugijos 
Monrealyje skyrius pagal gautus iš 
Lietuvos magnetofono juostelėse įra
šus išleido plokštelę “Senovinės Ku
piškėnų vestuvės”. Lietuviai naciona
listai diskutuoja, kaip traktuoti tokį 
šios Draugijos poelgį. Jie konevei
kia šią gražią Draugijos iniciaty
vą...” Kiekviename muzika besido
minčio Kanados lietuvio bute šian
dien yra dešimtys ilgo grojimo plokš
telių su dainomis iš Lietuvos, išleis
tų Kanadoje ir JAV, o muzika nesi
domintis A. Byrąs verkšlena, kad 
mažlietuviai bus “ekskomunikuoti” 
už etnografinio meno paskleidimą. 
Mat, už kompartijos padarytą išim
tį — ilgesnę viešnagę Lietuvoje rei- 
Jcia atsilyginti. “Literatūros ir Me
no” savaitraštyje A. Byrąs (Palan- 
ta) bandė įsirikiuoti į poetų gretas 
ketureiliais prozos posmais “Palie
kant gimtinę”, kuriuos redaktoriai 
visai teisingai pavadino eilėmis pa
rašytu atsisveikinimo žodžiu, kad ne
įsižeistų Lietuvoje pradedantys ei
liuoti gimnazistai, tuose posmuose 
neradę nei talento, nei poezijos.

KOMJAUNIMO SUKAKTIS
Propagandinius renginius papildė 

šūkiai ir vėliavos komjaunimo pen
kiasdešimtmečiui. Per dvi savaites 
sovietų okupuotos Lietuvos kolcho
zuose, sovchozuose, pramonės įmo
nėse ir mokslo įstaigose komjaunuo
liai turėjo 7.500 susirinkimų, ku
riuose jiems teko klausytis Sovietų 
Sąjungai tarnavusių senųjų komunis
tų, karių ir partizanų pasakojimų, 
priimti įsipareigojimus Lenino šim- 
tajam gimtadieniui ir apie visa tai 
informuoti kompartjos politbiurą 
Maskvoje. Kauno sporto halėje tuo 
reikalu netgi buvo sušauktas visų ?

1 Geriausio taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

I Kredito Kooperatyve “TALKA”
I 21 MAIN ST. E., KAMB, 203. TEL. 528-0511.____
S Darbo valandos:
■ Pirmn antr^ treč. ir
■ ketvirtad. 9.30 — 5 v.p.p.
1 Penkt. 9^ft—8 v.p.p.

Šeštadieniais 9.30 — 1 v.p.p.

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. • 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

1 St Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
J parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

į V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR

; NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU 
ĮKAINOJIMAS nemokamas, kreiptis ret KURIUO LAIKU (

Ml 8340® AtfCASTKR. ONT. Į

komjaunuolių delegacija. Lietuvos 
teatrai komjaunimo sukaktį atžymė
jo specialiais spektakliais, o daili
ninkai — Vilniuje surengta paroda, 
kurios eksponatai “vaizduoja jauno
sios kartos žygius”. Prof. J. Kuzmins- 
kis šiai parodai sukūrė M, Melni- 
kaitės portretą, tapytojas A. Motie
jūnas — J. Aleksonio, grafikas E. 
Jurėnas — į rašytojus išėjusio en
kavedisto A. Gudaičio-Guzevičiaus, o 
talentingoji grafikė A. Skirutytė 
duoklę komunistinei propagandai tu
rėjo atiduoti nieko bendro su jos 
pamėgtomis lietuvių liaudies temo
mis neturinčiu “Komjaunimo dainų” 
ciklu.

NERINGA NERIJOJE
Neringos pusiasalis dabar yra va

dinamas Nerija, o Neringos vardas 
teks planuojamam statyti miestui, 
kurio problemas svarstė Nidoje su
sirinkę Vilniaus, Klaipėdos, Kauno 
architektai, turistinių ir kurortinių 
įstaigų atstovai. Platesnį pasikalbė
jimą šiuo klausimu su Architektų 
Sąjungos atsakinguoju sekr. Algi
mantu Mačiuliu rugsėjo 28 d. laidoj 
paskelbė savaitraštis “Literatūra ir 
Menas”. Jo teigimu, pasitarimo da
lyviams buvo pateikti du projektai. 
Vienas jų, siūlęs miestą statyti miš
ke, Juodkrantės link, dėl gamtai gre
siančios žalos nesusilaukė pritarimo. 
Antrajame projekte Neringą numa
toma palikti tokią, kokia ji dabar 
yra, — tautiniu parku, draustiniu, 
turistine vietove, atsisakant kurorto 
minties. Pasitarimo dalyviai pritarė 
vasapiamių tipo statybai, suderintai 
su v liaudies architektūros tradicijo
mis. Senąsias žvejų sodybas nutarta 
saugoti kaip architektūrinius pamink
lus. A. Mačiulis užsiminė ir apie naf
tos jieškotojus: “Atvirai kalbant, su 
nerimu žvelgiame į šių gręžinių bokš
tus. Jau porą metų jie baugina ne 
tik mus, bet ir vietinius gyventojus, 
poilsiautojus. Aišku, nafta reikalin
ga, mes tai suprantame. Vis dėlto bū
tų gerai, kad šį unikalų Nerijos kam
pelį — Lietuvos Sacharą — paglo
botų ir mūsų geologai...”

“BURE” PRIE KAUNO MARIŲ
Kauno marių pakrantės, ypač hid

roelektrinė ir Pažaislis, vasaros mė
nesiais sutraukia daug kauniečių bei 
svečių iš kitų vietovių. Jiems pail
sėti ir pavalgydinti prekybininkai 
nutarė pastatyti kavinę “Burė”, ku
rios projektą ruošia pramoninės sta
tybos projektavimo instituto archi
tektai, vadovaujanti vilniečio Alekso 
Eigirdo. “Burė” bus pastatyta ma
rių pakrantėje, pusiasalyje tarp Kau-

^“KARALIENĖS LIŪNAS”
Šventosios pakrantėje, netoli Pun

tuko, pagal žemės ūkio statybos pro
jektavimo instituto architekto K. Zu
bovo planus bus pastatyta kavinė 
“Karalienės liūnas”. Pirmame augš- 
te bus įrengta 60 vietų salė, poky
lių kambarys su žiemą spragsinčiu ži
diniu, antrame — vasaros kavinė. 
Originaliam statiniui bus panaudoti 
lauko akmenys, medis ir stiklas.

NAUJAS “MINISTERIS”
“Tiesos” spalio 24 d. laidos prane

šimu, P. Kurys augščiausios tarybos 
prezidiumo įsaku paskirtas baldų ir 
medžio apdirbimo pramonės “minis- 
teriu”. Pranešimas nepateikia jokių 
komentarų.

VAIZDINĖS PRIEMONĖS
Lenkijos užsienio prekybos įmonė 

“Metroneks” surengė mokymo vaiz
dinių priemonių parodą šių gaminių 
Vilniaus parduotuvės salėje. “Met
roneks” direktoriaus pavaduotojo S. 
Pščiulkovskio teigimu, įmonė gami
na daugiau kaip 1.600 pavadinimų 
vaizdines mokymo priemones, kurių 
tik apie 200 yra šioje vidurinėms 
mokykloms skirtoje parodoje. Ji tu
ri fizikos-chemijos, gamtos-geografi- 
jos, laboratorinių indų ir politech- 
nizavimo skyrius. Visus parodos eks
ponatus žadama w nupirkti Lietuvos 
mokykloms.

MUZIKA DUSETOSE
Dusetose pradėjo darbą muzikos 

mokykla, kurios akordeono ir forte
pijono klases lanko 60 moksleivių. 
Muzikiniu lavinimus! susidomėjo K. 
Būgos, Antalieptės ir Antazavės vi
durinių mokyklų moksleiviai, aštuon
mečiu mokyklų mokiniai.

V. Kst.

Hamiltono ateitininkai sendraugiai lapkričio 9, šeštadienį,
S Jaunimo Centre rengia tradicinį

spaudos balių • kokius j

• Spaudos karalaitės rinkimai
• Puikus Dominico Ferrie orkestras k

. • Vertinga loterija bei turtingas bufetas

Bilietai — $2.50, studentams — $1.00. Programos pradžia — punktualiai 7.30 vai. vakaro.
RENGĖJAI MALONIAI KVIEČIA VISUS IR IS VISUR I SJ TRADICINI SPAUDOS BALIŲ. 

Ateitininkų sendraugių valdyba \

PROGRAMOJE:
• "Žibuoklių" sekstetus iš Niujorko
• Abiturientų pagerbimas

S HAMILTON
JAUNIMUI STALAI rezervuoti šį 

šeštadienį, lapkričio 9 d., spaudos ba
liuje. šiais metais vien abiturientų 
yra 27. Meninę programą atliks “Ži- 
buoklių” sekstetas iš Niujorko. Ha- 
miltoniečiaį ir apylinkių lietuviai tu
rės progą išgirsti šį meno vienętą. 
Programa prasidės punktualiai 7.30 
v.v., o salė bus atidara nuo 6 v.v. 
Rengėjai kviečia visus dalyvauti ir 
tuo paremti jaunimo lietuvišką spau
dą bei vietinę jaunimo veiklą. Pra
šome nesivėluoti į programą.

BALYS KRONAS, vienos didžiau
sių nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigų savininkas, sutiko vėl būti 
mecenatu dovanos spaudos baliaus 
karalaitei. Ateitininkai labai dėkin
gi B. Kronui už paramą.

ATEITININKŲ ORGANIZUOJA- 
MAI loterijai spaudos baliuje gau-. 
šiai aukojo: “Olympia” kirpyklos sav. 
B. J. Norkai du vertingus fantus $20 
vertės; Moose Head viešbučio sav. A. 
Dirsė ir A. Pilipavičius — $15; po 
$10 — Concession Garage sav. P. 
Armonas ir Z. Bolskis, nekilnojamo 
turto pardavimo įstaigos sav. J. Va
levičius; po S5 — mons. dr. J. Ta- 
darauskas, Tri Realty Ltd. sav. Z. 
Didžbalis ir A. Pranskevičius, Oakvil
le Constr. Co. sav. A. Liaukus, Co
lonial House sav. A. Tėvelis, Sakas 
Parcel Service sav. I. Šakienė, sta
tybininkas E. Apanavičius, D. Pikie- 
nė. Ateitininkai visiems dėkoja už 
aukas. Visi kiti aukotojai bus pa
skelbti vėliau. J. P.

LIETUVIŲ NAMŲ akcinės bend
rovės narių susirinkimas, įvykęs spa
lio 26 d. AV par. salėje, patvirtino 
valdybos pateiktą pasiūlymą parduo
ti “Deltos” pastatą. Susirinkime da
lyvavo 530 akcijų, kurių turėtojai 
pasisakė vienbalsiai už pardavimą. 
Pastatas buvo pirktas už $172.000, 
parduotas už $175.100. Pirkėjas įmo
ka $65.000, o likusią sumą išmokės 
per 5 metus. Pirmaisiais metais pir
kėjas mokės už likusią skolą 8,5% 
palūkanų. Be to, pirkėjas turi atvirus 
mokėjimus po 5 metų rinkos procen
tų sąlygomis dar 5 metus pratęsti 
mokėjimą. Šiam terminui pasibaigus, 
turi išmokėti likusią skolą. Pirkėjas 
perima “Deltos” pastatą š.m. lapkri
čio 30 d. Viskas padaryta per To
ronto Crown Trust Company. Pirm. 
G. Palmeris kvietė LN b-vės narius 
neišsiskirstyti, nesiekti likvidacijos 
bet jieškoti ūkio ir ten įrengti tauti
nę pastoge. Prieš likvidavimą pasisa
kė A. Patamsis ir kiti, kviesdami su
daryti naujus planus. Susirinkimas 
nutarė taip pat b-vės turimą 48.000 
kv. pėdų sklypą įrašyti pardavimui 
po $7 už pėdą. J. S.

LIETUVIŲ NAMAI miršta sunkia 
ir ilga mirtimi. Jau parduotas “Del
tos” pastatas. Narių susirinkimas įga
liojo valdybą jieškoti pirkėjo dar tu
rimam sklypui. Tačiau v-bos žmonės 
žodžio “likvidacija” dar kratosi, nes 
jau būtų einama prie paskutinio LN 
įstatų paragrafo. Kaip tas nepagydo
mas ligonis — bijo išgirsti savo tik
rąją diagnozę, šitas negausus LN šė- 
rininkų susirinkimas, įvykęs spalio 26 
d. par. salėje, praėjo daugiau blaš
kymosi, pasimetimo ir nežinojimo 
kas daryti nuotaikoje. Tik vienas 
darbas čia buvo atliktas — susirin
kimas vienbalsiai pasisakė už “Del
tos*’ pardavimą. Vieni bandė užgirti 
gera pardavimą, kiti nieko ypatingo 
čia nematė uždirbant desėtką tūks
tančių ant tokio pirkinio, kai mes 
tais laikais savo pirktus namus da
bar parduodame beveik už dvigubą 
kainą. Buvo siūlymų šalia dabarti
nės LN v-bos dar sudaryti komitetą 
išstudijuoti LN įsigijimo galimybes, 
lyg per tuos keliolika metų Liet. Na
mams vadovavę žmonės tuo reikalu 
visiškai nebūtų rūpinėsi. Dar buvo 
bandyta patriotiškom frazėm sukelti 
lietuvybės ir vieningumo jausmus, 
bet šitoje publikoje viskas paliko be 
atgarsio. Susirinkimo daugumą suda
rė mūsų senieji lietuviai iš Hamil
tono ir tolimesnių vietovių. Vėl bu
vo keliamas klausimas leisti vienam 
asmeniui pirkti daugiau šėrų. Gir
dėjosi kalbant apie LN statybą ko
merciniais motyvais. Bet jei tautinis 
motyvas mums nebuvo pakankamas, 
komerciniais išskaičiavimais galime 
pastatyti namus, tačiau tada neapsi
mokės ten leisti lietuvių. K. M.

ŠAULIŲ KUOPA, kartu su ramo- 
vėnais veteranais, maloniai kviečia 
visus dalyvauti Lietuvos kariuome- 
sės šventės paminėjimo iškilmėse 
lapkričio 23-24 d. Hamiltone, 48 Dun
dam St. N., Jaunimo Centro salė
je. šeštadienio vakare bus meninė 
programa, stambių fantų loterija ir 
linksmoji dalis; užkandžiai, gaivinan
tys gėrimai, geras orkestras. Sekma
dienį, 11 v.r^ Mišias atnašaus mons. 
dr. J. Tadarauskas Aušros Vartų pa

rapijos bažnyčioje. Po Mišių bus 
šventinama Hamiltono D. L. K. šau
lių kuopos vėliava, nešami gyvų gė
lių vainikai prie kryžiaus pagerbti 
žuvusiems už laisvę ir p. Musteikio 
paskaita J. C. salėje. Valdyba.

A. a. JONAS KAŽEMĖKAS, 73 m. 
amžiaus, po ilgos ir sunkios ligos 
atsiskyrė su šiuo pasauliu ir buvo 
iškilmingai palaidotas lietuvių šv. Jo
no kapinėse. Velionis buvo rokiškie- 
tis, gimęs Juodupėnų valsčiuje. Savo 
gyvenimą pradėjo kaip mokytojas, 
bet, turėdamas verslininko-prekybi- 
ninko gabumus ir veržlumą, greit 
perėjo į tą sritį. Savo vardu buvo 
įsteigęs eksporto įmonę, kur vedė 
prekybą su užsieniu. Karo metais 
Rokišky turėjo alaus urmo sandėlius. 
Kurį laiką yra dirbęs prie žemės 
ūkio ministerijos kaip linų gamybos 
instruktorius. Jis pirmas iškėlė min
tį steigti Lietuvos verslininkų sąjun
gą ir buvo vienas tų steigėjų. Pasi
traukęs iš Lietuvos gyveno Vokieti
joj, o po karo giminių buvo iškvies
tas į Švediją, kur išgyveno trejus 
metus; 1948 m. su žmona ir trimis 
savo sūnumis atvyko į Hamiltoną. Čia 
ėmėsi savo pamėgto verslo — preky
bos: įsigijo mėsos gaminių dirbtuvę 
ir dvi krautuves. Kažemėkai ir buvo 
čia pirmieji lietuviai prekybininkai. 
Liga pakirto nepaprastos dinamikos 
ir apsukrumo lietuvį. Keletą metų 
išsirgęs, spalio 23 d. rytą užgeso 
amžinai, palikdamas našlę žmoną ir 
tris sūnus Hamiltone. Lietuvoje yra 
likę ir dar gyvena brolis ir dvi sese
rys. K. M.

KLK MOTERŲ DR-JOS Hamilto
no skyrių dvidešimtmečio proga svei
kino mons. dr. J. Tadarauskas, prel. 
L. Tulaba — Šv. Kazimiero kolegi
jos rektorius iš Romos, KLB Hamil
tono apylinkės pirm. A. Juozapavi
čius, KLK Moterų Draugijos cent
ro valdybos pirm. dr. O. Gustainie
nė iš Toronto, šeštadieninės. mokyk
los vedėjas J. Mikšys, ateitininkų 
vardu J. Pleinys, Toronto Prisikė
limo ir Šv. Jono parapijos skyrių 
atstovės, Delhi parapijos atstovė. 
Raštu sveikino “Moters” žurnalo re
daktorė ir Londono parapijos sky
rius J. P.

BANKELIS “TALKA” savo biule 
tenio š.m. 10 nr. rašo: Rugsėjo 30 d. 
bankelio balansas buvo $1,505,602.37. 
Šerai — S955,961.32, depozitai — 
$439.043.13. Narių skaičius — 1154, 
depozitorių — 354. Asmeninių pa
skolų išduota — $446,851.57, mort- 
gičių — $850,025.04. Pelno per šiuos 
metus iki rugsėjo 30 d. turėta — 
$54,825.48. Bankelio pinigų, laikomų 
Ontario Credit Union League — 
$132,198.86, kasoje — banke — $68,- 
957.42. Pinigų apyvarta buvo gana 
gyva. Vienu metu balansas artėjo 
prie 2 milijonų dolerių, bet staiga 
nukrito išėmus dideles sumas iš šėrų 
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sąskaitų. Daugelis narių stengėsi in
vestuoti pinigus į nekilnojamąjį tur
tą ar verslus. Nežiūrint, kad bankai 
pradėjo mokėti augštesnius procen
tus už indėlius, visdėlto lietuvių ban
keliai moka tiek pat ir net daugiau 
nei bankai už indėlius, turint galvoj 
bankelio duodamą nemokama gyvy
bės draudimą ligi $2000. Šiais metais 
bankelis numato mokėti už šėrus 
5,5%.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame už 

suruoštą mums staigmeną, puikias 
vaišes ir įteiktą brangią dovaną mū
sų dešimties metų vedybinio gyveni
mo proga. Visų pirma ačiū P. O. Sa
vickam už leidimą panaudoti savo 
gražias ir erdvias patalpas; rengė
jam G. V. Stabingiam, L. A. Šilins- 
kam ir A. Šilinskui už puikią muziką, 
kuri linksmino visus dalyvius, J. Kė- 
žinaičiui už sukaktuvių vaišių pra- 
vedimą, A. Patamsiui už pasakytą 
gražią kalbą, p. Stanevičienei, pri
minusiai artimą kaimynystę Lietuvo
je ir dar kartą prašiusiai sugiedoti 
“Ilgiausių metų”, p. Ripkevičiam, 
sveikinusiem telegrama.

Dar kartą ačiū visiems dalyvavu
siems ir prisidėjusiems prie gražios 
dovanos, kuri mums primins jus visą 
mūsų likusį gyvenimą. Liekame dė
kingi: p.p. Bartininkam, Beržiniam, 
Galinienei, Gujam, Juraičiam, Jurce- 
vičiam, Januškevičiam, J. Kėžinaičiui, 
Karaliūnui, St. Kačinskui, O. Kačins
kienei, Lesevičiui, Liaugminui, Mu- 
lioliui, A. Virbickui, Vengriam, Zur- 
liam, Žuliam, Ripkevičiam, Patam
siam, Skripkutei, Savickam, Stane
vičiam, šilinskam, Stabingiam, šiukš- 
teriam, Toliam, Urbonavičiam, Vit- 
kevičiam. Vaitiekūnam.

Jūsų Fel. ir Pr. Krivinskai
PADĖKA

Man staigiai ir sunkiai susirgus, 
ligoninėje, o vėliau namuose mane 
nuoširdžiai prisiminė ir įvairiais bū
dais užjautė daug mano bičiulių bei 
pažįstamų.

Gilią padėką reiškiu: mons. dr. J. 
Tadarauskui, čekoslovakų ir anglų 
kunigams už aplankymą ligoninėje; 
gyd. O. Valaitienei už kasdieninį lan
kymą ligoninėje; gydytojams — šir
dies specialistams Orr ir Finn — už 
atidžią priežiūrą; J. Romikaičiui už 
gėles ir parvežimą iš ligoninės; D. 
Babinienei, aplankiusiai mane Kat. 
Mot. Dr-jos vardu ir įteikusiai dova
ną bei gėlių; Berzinš ir Juraičių šei
moms už prisiųstas man į namus gė
les; Jonui Kažemėkui ir jo žmonai 
Gražinai už prisiųstas gėles ir nuo
širdžius linkėjimus; Mrs. Anna Ka- 
cinski. kuri mano darbovietės bend
radarbių vardu įteikė dovaną; Vyt. 
Agurkiui su žmona ir Pranui Kažemė
kui su žmona, mane aplankiusiems.

Visų Tamstų moralinė ir dvasinė 
parama padėjo man labai daug šioje 
sunkioje ligoje. Dar kartą visiems 
Jums mano giliausias ir nuoširdžiau
sias ačiū jonė Kažemėkienė

J. A. Valstybės
DR. PUAUS GRIGAIČIO. “Naujie- 

nų” vyr. redaktoriaus, 85 metų am
žiaus sukaktis buvo atžymėta spalio 
20 d. jaukiu pobūviu Čikagoje, šar
kos restorane. Dalyvius su sukaktu
vininko veikla bei darbu “Naujieno
se” supažindino A. Budreckas ir M. 
Gudelis. Ilgoje sveikintojų eilėje bu
vo Lietuvos generalinis konsulas dr. 
P. Daužvardis, PLB valdybos pirm. 
J. Bačiūnas, ALTos pirm. inž. E. 
Bartkus, buvęs “Draugo” red. L. Si
mutis, visuomenininkas inž. A. J. Ru
dis, Amerikos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos pirm. J. Pakalka, lie
tuvių demokratų klubo atstovas S. 
Galzinas, valstiečių liaudininkų — L, 
Šmulkštys, Lietuvių Socialdemokratų 
Delegatūros — J. Vilkaitis ir M. Ru
dienė. Daug sveikinimų buvo gauta 
raštu. Savo padėkos žodyje dr. P. 
Grigaitis grįžo į gimnazijos, univer
siteto, 1905 m. revoliucijos laikus, su
ėmimą, pabėgimą ir kelionę į JAV. 
Pobūvio dalyviai gražaus amžiaus su
laukusiam politikui ir žurnalistui 
įteikė dovanų.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
rytų apygardos suvažiavimas — lap 
kričio 9 d. lietuvių parapijos salėje 
Maspeth, N. Y. Bus viešas simpoziu
mas tema “PLB penkmetis nuo III 
iki IV seimo pagal III seimo nuta
rimus”. Lietuvos reikalus referuos 
inž. V. Volertas, lietuviškų parapi
jų — inž. A. Sabalis, jaunimo — J. 
Gailiušytė • Viesulienė. Simpoziumo 
moderatorius — V. Vaitiekūnas. Par
tizanų pagerbime žodį tars prof. J. 
Brazaitis, meninę programą praves 
studentė S. Gedvilaitė ir rašytojas P. 
Jurkus. Suvažiavimas bus užbaigtas 
vakariene ir šokiais,

O. KAJECKIENĖ, Lietuvos atsto
vo Vašingtone žmona, prie pasiunti
nybės durų buvo užpulta negrų, ku
rie iš jos atėmė rankinuką su ke
liais doleriais, Rožiniu ir lietuviška 
maldaknyge. Policija ją nugabeno li
goninėn stiklų sužeistiems keliams 
sutvarstyti. Valstybės departamentas 
O. Kajeckienei pareiškė užuojautą.

ČIURLIONIO ANSAMBLLIO NA
MUOSE, Klevelande, posėdžiavo Lie
tuvių Krikščionių Demokratų Sąjun
gos taryba, pagrindinį dėmesį skir
dama veiklos plėtimui, jaunimo poli
tiniam švietimui bei auklėjimui, “Tė- 
vvnės Sargo” ir biuletenio dažnes- 
niam pasirodymui. Aptartos galimy
bės biuletenį leisti anglų kalba, telk
ti lėšas planuojamiems leidiniams. 
Posėdžio dalyviai išrinko tris vicepir
mininkus — dr. K. Šidlauską, Pr. 
Vainauską ir kan. V. Zakarauską. Iš 
preL M. Krupavičiaus buvo gautas 
gražus sveikinimo laiškas su eile rea
lių ir aštrokų minčių, kurios susi
laukė posėdžiavusiųjų pritarimo.

ANTANAS VAIČIULAITIS Vašing- 
šingtono priemiesčio Suitland biblio
tekai padovanojo savo knygą “Noon 
at a Country Inn”, šia proga savait
raštis “The Courier” paskelbė jo nuo
trauką su bibliotekos tarnautoja, pri
dėdamas atitinkamą paaiškinimą, kad 
A. Vaičiulaitis yra lietuvis rašyto
jas, eilės knygų ir straipsnių auto
rius, susilaukęs vertimų į prancūzų, 
vokiečiu, italų ir ispanų kalbas.

JAV LB CENTRO VALDYBOS 
pirm. inž. Bronius Nainys dalyvavo 
Vašingtone surengtame Latvijos ne
priklausomybės penkiasdešimtmečio 
minėjime ir pobūvyje. Su latvių iš
eivių vadais jis aptarė glaudesnių 
santykių klausimą bendriems sie
kiams igyvendinti.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PREZIDENTAMS bendrą paminklą 
planuoja statyti Hartforde, Conn., 

sudarytas komitetas, vadovaujamas 
dr. Petro Vileišio. Spaudoje jau pa
sirodė pranešimai lėšų telkimo rei
kalu. Garbes narių yra labai ilgas 
sąrašas, bet jame nematyti mūsų pa
grindinių organizacijų, Lietuvių 
Bendruomenės, VLIKo bei kitų veiks
nių. Susidaro įspūdis, jog iniciaty
vos ėmėsi grupė tautiečių, neatsiklau
susi ir neprašiusi visuomenės prita
rimo. Jungtinis Finansų Koimtetas 
šiais Lietuvos Laisvės Kovos Metais 
telkė lėšas labai svarbiems projek
tams, kurių dalis tebus įgyvendin
ta dėl lėšų stokos. Tokių faktų aki
vaizdoje tiesos turi “Keleivio” pusla
piuose prieš šį sumanymą pasisakęs 
žemaitis. Jis primena iniciatoriams, 
jog dr. Kaziui Griniui paminklas jau 
yra pastatytas Čikagoje, Antanui 
Smetonai — Klevelande. Taigi, pa
minklo neturi tik Aleksasdras Stul
ginskis, skurstantis sovietų okupuo
toje Lietuvoje.

Australija
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMUS 

surengė visos didžiosios lietuvių ko
lonijos, bet iš jų išsiskyrė origina
lia mintimi ir nauja idėja Sidnėjaus 
lietuviai. “Dainavos” salėje buvo su
rengtas G. Kazokienės parašytas ir 
režisuotas Lietuvoj istorijos vaizdų 
spektaklis “Lietuvių tautos keliais”, 
kurį atliko lietuviškasis jaunimas, ap
sirengęs atitinkamo laikotarpio dra
bužiais. žilajai senovei atstovavo du 
Mindaugo ir Vytauto laikų epizodai, 
atgimimo laikotarpiui — dr. V. Ku
dirkos, M. K. Čiurlionio ir Maironio 
kūriniai, dabarčiai — masinė jauni
mo scena, vaizduojanti užtvara at
skirtą laisvosios išeivijos ir sovietų 
okupuotos Lietuvos jaunimą. Abipu
sis jungties ilgesys buvo užbaigtas 
šūkiu: “Broliai, sujunkime rankas!” 
Virš užtvaros iškeltas, viena kitos 
siekiančias rankas lydėjo nesenstan
tys Maironio žodžiai: “Užtrauksim 
naują giesmę broliai, kurią jaunimas 
tesupras...” Spektaklio autorei ir 
režisorei G. Kazokienei talkino: jau
nimo deklamacijų paruošėjas V. Ka
zokas, dekoracijų dailininkas Algis 
Plukas, drabužius parūpinusi Danu
tė Skorulienė, grimuotoja Agnė Gri 
nienė, šviesų tvarkytojas Viktoras 
šliteris, M. K. Čiurlionio preliudų at
likėjas pianistas Algis Laurinaitis.

DAIL. HENRIKAS ŠALKAUSKAS 
darbovietėje susižeidė ranką, pavo
jingai persipjaudamas riešą.

MELBURNO LIETUVIŲ NAMUO
SE Tautos šventės išvakarėse buvo 
atidarytas LB reprezentacinis kam
barys, skirtas įvairių organizacijų 
veiklai. Įrengimo darbus vykdė A. 
Ramanauskas, menines dekoracijas 
sukūrė A. Vingis, šventinimo apeigas 
atliko kun. dr. P. Bačinskas, raginęs 
Į šį naują židinį suburti visą lietu
vių jaunimą.

PIETŲ AUSTRALIJOS domininko
nų mokyklų šimtmečio šventėje 
Cabra gimnazijos VI-VII klasių mo
kinės atliko E. Varnienės paruoštą 
lietuvišką vaizdelį “In a Lithuanian 
Village”. Lietuviškais tautiniais dra
bužiais pasipuošusios australės pa
šoko Sadutę, Kubilą ir lietuviškai pa
dainavo “O ramunėle, pasakyk”. E. 
Varnienės vaikai lanko šią gimnazi
ją. Ji jau anksčiau yra mokiusi tau
tinių šokių ne tik gimnazistes, bet 
ir seseles. Pusvalandį trukusią lie
tuvišką programą Norwood priemies
čio rotušės salėje stebėjo gausūs 
šventės dalyviai australai.

Italija
Iš VILNIAUS PER MASKVĄ at

skrido du lietuviai kunigai — Juo
zas Pranka ir Pranas Vaičekonis tęs
ti augštosios teologijos studijų Ro
moje. Jie apsigyveno vokiečių S. M. 
dell’ Anima popiežiškoje kolegijoje.

KUN. J. KASPONIS ir kun. J. 
Staškevičius, kurį laiką gilinę studi
jas Romoje, per Genują grįžo š. 
Amerikon. Pirmasis talkins prel. J. 
Kučingiui Los Angeles, Kalif., ant
rasis darbuosis Toronte.

Prancūzija
ANTRŲJŲ VELIONIES MIRTIES 

METINIŲ proga a.a. E. Turausko 
kapą Paryžiaus Nanterre kapinėse 
aplankė jo žmona, giminės, ilgame
tis šeimos bičiulis adv. P. Raulinai- 
tis iš Los Angeles, lietuvių krikščio
nių demokratų tarybos pirm. A. 
Venskus. Velionies atminimui buvo 
skirtos prancūziškos gėlės ir lietu
viška malda.

Costa Rica
MONS. AUDRYS JUOZAS BAČ- 

KIS, Vatikano nunciatūros I sekre
torius. šioms pareigoms nuo š. m. 
lapkričio 1 d. paskirtas i nunciatūrą 
Ankaroje, Turkijos sostinėje. Atsi
sveikinęs su tėvais Vašingtone, Tur- 
kijon išvyks lapkričio viduryje.

Uruevaius
"ARGENTINOS LIETUVIU BAL

SO” korespondencijų skyriuje skel
biama 60 metu amžiaus vienišo lietu
vio Adomo Kasperaičio šiurpi, trage
dija, kurią aprašė Montevideo dien
raštis “El Pais”. A, Kasperaitis, sodi
ninku dirbės Montevideo Nuevo Paris 
parapijoje, šakėmis nudūrė kleboną 
kun. G. C. Apalis ir sužeidė klebo
nijos virėją M. J. Roman. Tragedijos 
priežastis — nervų pairimas dėl dvie
jų šunų, kuriuos A. Kasperaitis lai
kė savo kambaryje. Klebonas jj buvo 
įspėjęs šunų nelaikyti. Kai vienas jų 
buvo nunuodvtas, A. Kasperaitis įta
rė, kad tai buvo klebono ir virėjo 
darbas. Praradęs protinę pusiausvyra, 
jis griebėsi šakių. A. Kasperaičio lau
kia teismas nž žmogžudystę.



IS SUTEMŲ I 
AUŠRĄ

PROFESORIAUS 
ANTANO RAMONO

NAUJAUSIAS VEIKALAS, 
DŽIĄS ŽMOGAUS, TAUTOS IR

SAULIO PROBLEMAS.
Gaunamas “Tėviškės žiburiu" 
nistracijoj 941 Dundas St. W., 
ronto 3, Ont. Kaina $6.00.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos —
PLIAS nariui inžinieriui

KAROLIUI BALČIŪNUI mirus, I

šeimos nariams ir artimiesiems reiškia gilią užuo
jautą —

PLIAS centro valdyba

Mylimam Tėvui JONUI KAŽEMĖKUI mirus, I 

buvusiam KLB Hamiltono apylinkės valdybos pirmi

ninkui VLADUI KAŽEMĖKUI ir jo giminėms gilią 

užuojautą reiškia — 
X

KLB Hamiltono apylinkės valdyba

A t A
JONUI KAŽEMĖKUI mirus, I

žmoną VL. KAŽEMĖKIENĘ, sūnus — VLADĄ, JONĄ, 
VYTAUTĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

E. A. Ramanausko) O. K. Celiauskai
K. J. Šlekaičiai

A t A

JONUI KAŽEMĖKUI mirus, sūnų VLADĄ ir kitus šei

mos narius bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

R. P. Bražukai J. K. Kaknevičiai

A t A

JONUI VALATKAI mirus,
žmona STASĘ ir kitus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

L. J. Pužai

A. A. GINTAUTUI INDRIŠIONUI, tėvams liūdesio

valandose nuoširdžią užuojautą reiškia —

Z. E. Kazlauskai S. I. Varankos

MARYTEI ir VALENTINUI INDRIŪNAMS, jų 

mielam sūnui staigiai mirus, nuoširdžią užuo

jautą reiškia —

Toronto ateitininkai sendraugiai

A t A

VACLOVUI NARBUTUI mirus,
žmoną JULIJĄ NARBUTIENĘ su šeima ir artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Antanas ir Pranė Kisieliai
.......... .......................................................................................

~2įH/TįL

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION 

SHORTCUT

NO PRINTED CIRCUIT

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAHTS

ČIKAGOS LIETUVIAI plačiai do
mėjosi Meksikoj vykusia olimpiada. 
Daugumas ją sekė televizijoje, kiti 
apie ją skaitė spaudoje, o 17 Čika
gos lietuvių net buvo į pačią Meksi
ką nuvažiavę. Ypatingai visus domi
no lietuvių pasirodymas, kadangi šį 
kartą iš Lietuvos buvo atvažiavę 10 
sportininkų, kurie parsivežė daugiau 
medalių, negu betkada anksčiau. Pir
mą kartą į Lietuvą buvo atvežtas 
olimpinis aukso medalis, kurį gavo 
lenkų kilmės senas vilnietis Danas 
Pozniakas.

Per ABC televizijos tinklą ir vie
tinėje spaudoje buvo kartojami lie
tuvių sportininkų vardai, nors ame
rikiečiai juos vadino rusais. Ameri
kiečių žurnalizmas yra augšto lygio, 
tačiau nevisur jie yra akylus ir ne- 
visada pasižymi tobula informacija. 
Daugiausia dėmesio susilaukė sunkia
svoris boksininkas Jonas Čepulis. Jo 
rungtynės su amerikiečiu Forema- 
nu Čikagoje buvo matomos ištisai 
per televiziją. Šias rungtynes tech
nišku nuokautu antrame rate laimėjo 
jaunas Amerikos negras, tačiau ma
lonu buvo matyti, kad lietuvis gavo 
sidabro medalį. Taip pat televizijo
je buvo matomas ir Modestas Pau
lauskas, kai Sov. Sąjungos krepšinio 
rinktinė žaidė su Brazilija dėl bron
zos medalių, šiose rungtynėse Pau
lauskas kaip tik įmetė paskutinį 
krepšį. Amerikietis pranešėjas jį pa
vadino 23 m. amžiaus “rusu”, turin
čiu didelę ateitį.

čikagiečiai lietuviai, nuvykę į olim
piadą, irgi turėjo 'progų pasikalbėti 
su okupuotos Lietuvos sportininkais. 
Jie buvo draugiški ir mielai kalbė
josi su čikagiečiais. Daugeliui buvo

i 
šų, kad leidinys galėtų geriau atrody
ti. žurnalą redaguoja jau Ameriko
je gimusi lietuvaitė Irena Senkutė. 
Lietuvos vyčiai veikia visos Amen- 
kos mastu. Dabartiniu šios organize 
cijos pirmininku yra gabus senosios 
kartos išeivių vaikas — prof. dr. Jo
kūbas Stukas, gyvenantis netoli Niu
jorko. 
• • •

“LIETUVIAI TELEVIZIJOJE” 
programa, kuri buvo keliems mėne
siams nutrūkusi, spalio 27 d. vakare 
vėl pasirodė ekranuose, čikagiečiams 
vėl bus malonu stebėti vienintelę iš
eivijoje nuolatinę lietuvių televizijos 
valandėlę, kuri dabar bus matoma 
sekmadieniais nuo 8.30 iki 9 v.v. per 
26-jį kanalą, ši programa tegalės nuo
latos rodytis tik su tautiečių finan
sine parama, kuri yra labai laukia
ma. čikagiečiai, kurie anksčiau se
kė ar dabar seka šią programą, ži
no kur reikia nukreipti savo aukas. 
Tolius šlutas, lietuvių televizijos pro
gramos vedėjas, užsitarnauja pagar
bos. Jis nenuilstamai klabena visas 
duris, kad ši valandėlė galėtų išsi
laikyti. 
• • •

VIRGILIJUS NOREIKA, Lietu
vos operos solistas, kuris koncerta
vo Kanados lietuviams, pagaliau ga
lės atvykti ir į Ameriką. Čikagoje jo 
pasirodymas yra numatytas lapkričio 
9 d., jeigu reikalai kitaip nesusi
klostys. Susidomėjimas sol. Noreikos 
pasirodymu yra didelis. 
♦ • •

“CICERO LIFE” laikraštis, kuris 
aptarnauja Čikagos vakarinius prie
miesčius ir rodosi 3 kartus savaitė-

Prel. Mykolas Krupavičius, š. m. 
spalio 1 d. sulaukęs 83 metų am
žiaus; gyvena Cicero mieste. 
Nuotraukoje — su kaimynystėje 
gyvenančios šeimos lietuvaite

Nuotr. E. Šulaičio

je, dažnai rašo apie lietuvius ir deda 
mūsų tautiečių nuotraukas. Neseniai 
buvo plačiai aprašytas ir vaizdais pa
iliustruotas Valdui Adamkui suruoš
tas pagerbimas, kuriame dalyvavo 
daug amerikiečių žymių politikų, jų 
tarpe kandidatas į gubernatorius Ri
chard Ogilvy. Taip pat šis laikraštis 
pirmame puslapyje atspausdino inž. 
M. Ivanausko nuotrauką kartu su 
prezidentiniu kandidatu Niksonu, ku
riam mūsiškis anksčiau buvo įteikęs 
liepsnos tapyba atliktą portretą.
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malonu sutikti žymųjį krepšininką 
Stepą Butautą, kuris du kartus vie
šėjo Amerikoje kaip Sov. Sąjungos 
moterų rinktinės krepšinio treneris, 
o Meksikoje dalyvavo kaip Kubos vy
rų krepšinio rinktinės treneris. Bu
vo nuvažiavęs ir treneris R. Vaitke
vičius, kurio paruošta “Žalgirio” aš- 
tuonvietė valtis iškovojo bronzos me
dalius. 
• • * •

LIETUVOS VYČIAI yra viena iš 
nedaugelio senųjų ateivių įsteigtų 
organizacijų, kuri rodo didesnį akty
vumą. Dabar joje vyrauja vidutinio 
ar senesniojo amžiaus lietuviai. Jau
nimas, kaip jau netenka stebėtis, ne
pritampa prie lietuvių grupių. Tai 
mes galime matyti ir naujųjų atei
vių tarpe. Čikagoj dar veikia 5 vy
čių kuopos, kurias jungia Illinojaus- 
Indijanos apskritis, turinti savo va
dovybę. Neseniai buvo šios apskri
ties valdybos rinkimai ir pirminin-
ku tapo Leonas Paukšta. Valdybos 
sudėtyje, šalia senosios kartos išei
vių vaikų, matome kelis iš naujųjų
— Birutę Pačkauskaitę ir Aleksą 
Budrį. Čikagos vyčiai turi savo cho
rą, vienintelį visoje Amerikoje, ku
riam vadovauja Faustas Strolia. šio 
choro vadovybėje yra Jonas Aukš- 
čiūnas, Vytautas Bilitavičius, Loreta 
Macekonytė, Elena Gudauskaitė ir 
Leonas Paukšta. Repeticijos vyksta 
kiekvieną penktadienio vakarą nuo 
8 iki 10 v. Lietuvos vyčių salėje. Či
kagos vyčiai turi savo namus ir sa
lę — taip pat vienintelę Ameriko
je. Salės adresas — 2453 W. 47 St.
— Brighton Parko lietuvių koloni
jos centre. Čia kaikurios lietuvių or
ganizacijos rengia savo vakarus, ta
čiau salė galėtų priimti ir daugiau 
tautiečių parengimų. Vyčiai leidžia 
ir savo žurnalą, pasirodantį 10 kar
tų metuose. Tai gana plačios apim
ties leidinys, nors savo išvaizda ir 
turiniu dabar nelabai imponuojan
tis. Trūksta stipresnės rankos ir dau
giau bendradarbių, o taip pat ir lė-

Prieš pirkdami televiziją - radiją ar Hi-Fi gerai
pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!

Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas.

Vaizdas geresnis 
ir aparatas patvaresnis.

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO & TV
SALES - SERVICE

Sav. A. ČIŽIKAS

672 Lansdowne LE 1-6165

NAUJAS SKYRIUS:
J. Dambrausko sporto reikmenų 

krautuvėje, 295 Roncesvalles Avė. 

Čia parduodamos ir lietuviškos 

muzikos plokštelės

DELHl-TILLSONBURG, ONT■ STz 
t t
| Lapkričio 9, šeštadieni, 7 vai. vakaro \

Delhi lenkų salėje sukaktuvinį | 

1 POEZIJOS IR MUZIKOS I t VAKARĄ įJ RENGIA K. L. KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS JJ DELHI SKYRIUS, PAMINĖDAMAS SAVO VEIKLOS J
I DEŠIMTMETĮ. \
5 Bus bufetiniai užkandžiai, gėrimai, orkestras, šokiai. 
% B< MALONIAI KVIEČIAME VISAS TAUTIETES IR TAUTIEČIUS Į DALYVAUTI Valdyba J

Padėka

STUDENTAI LIETUVIAI. St. Ca 
tharines Brock universitete šiemet 
studijuoja devyni lietuviai — keletas 
iš Toronto ir Hamiltono; iš Wellan- 
do — Vytas Ramanauskas, iš Nia
gara Falls — Vytas Gudaitis ir iš 
St. Catharines — Birutė Bogušytė, 
Regina Bušauskaitė, Marius Setkus. 
Pastarasis ir V. Gudaitis, nežiūrint 
studijų universitete, pasiliko aktyvūs 
lietuvybės darbe, ypač su skautais. 
Jau planuojama įsteigti Brock uni
versitete lietuvių studentų būrelį. 
Sveikintinas sumanymas, kuriam tu
rėtų padėti ir imtis iniciatyvos čia 
gyveną akademikai. Labai svarbu 
jau dabar jį pradėti, nes kasmet vis 
daugiau lietuvių mokinių artėja į 
studentų gretas ir mes negalime leis
ti, kad tie studentai, busimieji moks
lo žmonės, pasitrauktų nuo mūsų 
bendruomenės, nuo lietuviškų orga
nizacijų. Visuomenė turėtų atkreipti 
visą savo dėmėsi, pirmiausia juos 
remdama morališkai ir visus įtrauk
dama į lietuvišką veiklą.

NEMAŽAI LIETUVIŲ dalyvavo iš 
St. Catharines ir iš Wellando Lie
tuvių Dienoje Toronte. Visiems la
bai patiko programa, tačiau visi pa
laiko nuomonę, išreikštą “Tėviškės 
Žiburių” vedamajame, kad L. Dienos 
turėtų tapti daug platesnės apimties 
lietuviškos kultūros pasireiškimais, 
kurie būtų verti dėmesio visokio am
žiaus bei padėties lietuviams ir būtų 
verti šimtų mylių kelionės. Aišku, 
nebus lengva padaryti, bet reiktų tą 
kryptimi eiti skiriant daug daugiau 
laiko L. Dienos paruošimui.

NAUJA LB VALDYBA. Šiais me
tais buvo gana triukšmingas susirin
kimas. Palengva vėl ateina nenau
dinga mada pulti valdybas. Dažniau
siai jas puola tie, kurie patys nie
kad nieko geriau nepadarė, jei ką 
nors iš viso daro. Niekas tur būt 
neginčys fakto, kad buvusi valdyba 
lietuvybei padarė šiais jubilėjiniais 
metais daugiau, negu betkuri anks
čiau buvusių valdybų. Ji plačiai pa
skleidė lietuvybės reikalus kanadie
čių tarpe, iškėlė Lietuvos vardą. Mū
sų nelaimė yra ta. kad atsiranda žmo
nių, kurie savo asmenines ambicijas 
stato augščiau už viską. Tas neklys

ta, kas nedirba. Juo didesnis dar
bas, juo sunkiau mums jį padaryti. 
Valdybas puolant, rezultatas bus tas, 
kad tikrai geros sudėties valdybą 
vis bus sunkiau išrinkti.

ANTANAS ŠUKYS rašo antrą kny
gą apie Lietuvos laisvės kovas, ku
riose jis dalyvavo. A. Šukys, nors 
metų krūvos prispaustas, yra kūry
bingas, aktyviai reiškiasi lietuvybės 
darbe. Eidamas KLB St. Catharines 
pirmininko pareigas, labai gražiai ir 
sumaniai atžymėjo jubilėjinius Lietu
vos metus. Linkim jam parašyti vėl 
gerą, įdomią knygą ir tuo užfiksuo
ti laisvės kovų dienas mūsų tautos 
istorijoj.

STASYS JANUŠONIS yra pasie
kęs vadovaujamą vietą stambioj įmo
nėj, kurias metinė apyvarta siekia 
pusantro milijono dolerių. įmonės 
savininkas J. Čatko ir jo žmona yra 
dideli lietuvių veiklos rėmėjai St. 
Catharines mieste. Jo dėka per Vasa
rio 16 šventę netrūko žymių kanadie
čių, net ministerio laipsnio. Jei ku
riam lietuviui prireikia darbo, J. 
Čatko mielai priima į savo įmonę. Jo 
paaukoti laimės staliukai lietuvių pa
rengimuose yra visuomet vertingi. 
Visa tai sudaro didelę paramą mūsų 
mažai bendruomenei. Tai rodo, kad 
Stasys Janušonis yra tikrai apdairus 
lietuviškų reikalų “ambasadorius” 
kanadiečių tarpe.

STEPAS ŠETKUS, aktyvus visuo
menininkas, buvo paskirtas St. Ca
tharines mieste posėdžiavusion Ka
nados vyriausio teismo prisiekusiųjų 
komisijon.

SLA 278 KUOPA, kuri jau artėja 
prie 14-to gimtadienio, nesiriboja 
vien šalpa bei drauda — dalyvauja 
ir kultūriniame gyvenime. Ji remia 
vietinę šeštad. mokyklą, lietuvių 
spaudą, radijo programą; Vasario 16 
proga talkino Bendruomenei, paau
kodama loterijai dovaną, šiuo metu 
valdyba ruošiasi N. Metų sutikimui 
gruodžio 31 d. Pakviestas kitataučių 
orkestras, kuris mokosi Lietuvos him
ną, kad galėtų jį groti N. Metų suti
kime. Rengėjai kviečia visus Niaga
ros pusiasalio tautiečius ruoštis šiam 
parengimui. Smulkesnės žinias bus 
paskelbtos vėliau. Kor.

Owners
ENTRE

Statybinės medžiagos ir remontai 
2742 Dundas St. W. Tel. 769-5171

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

Tillsonburgo ligoninėje man buvo 
padaryta sunki operacija. Už ją ir 
rūpestingą priežiūrą tariu nuoširdų 
ačiū dr. Laney. Taip pat esu labai 
dėkinga lankiusiems mane ligoninė
je ir namuose, ypač savo vyrui, sū
nums ir marčioms — I. S. Dambraus
kams, V. P. Dambrauskams, E. Damb
rauskui, dukrai bei žentui I. L. Ul- 
binams ir anūkams. Ačiū O. F. Dau
baram, p. Juodekaičiam, J. E. Ma

čiam, B. D. Mačiam, p.p. Cvirkom, 
Onaičiam, Mikėnam, B. McFarlane, 
A. McFarlane, Galdikam, Liutkam, 
Vasiliūnienei, (neišskaitoma pavar
dė), Simaičiam, Žiogam, Jokubiliam. 
Ramanauskam, Grigam, Ablėnam. 
Ačiū už dovaną ir gėles švč. Marijos 
Moterų Draugijai Tillsonburge.

Visiems nuoširdžiai dėkinga —
A. Dambrauskienė

WINNIPEG, MAN.
PO LABAI LIETINGOS VASAROS 

atėjo ne ką sausesnis ruduo. Ūkinin
kai, ypatingai gyveną žemesnėse vie
tose, buvo susirūpinę derliaus nu
ėmimu, o miestiečiai nežinojo kaip 
apsiginti nuo daugelio ir didelių uo
dų. Visdėlto labai graži diena pasi
taikė rugsėjo 8 — mūsų parapijos 
išvykai Oak Point vasarvietėje. Da
lyvavo daug žmonių, bet dar daugiau 
galėjo jų būti. Ypatingai pasigenda
ma mūsų ūkininkų, kurie labai retai 
kur pasirodo. Išvykos metu visus ska
niai pavaišino mūsų kruopščios šei
mininkės. E. Kalasauskas gražiai 
tvarkė žaidimus jaunimui. Juo pase
kė ir vyresnieji.

RUDENS SEZONO atidarymui rug
sėjo 21 d. buvo surengti šokiai-ban- 
ketas, kuriuose taip pat galėjo dau
giau žmonių dalyvauti. Ar mes esa
me taip pasenę, aptingę, ar tokiais 
dideliais darbais užsiėmę, kad nei 
pasilinksminti nerandame laiko? Šo
kiai spalio 26 d. buvo surengti vien 
tik jaunimui. Lapkričio 30 d. įvyks 
bendras priešadventinis pasilinksmi
nimas. Parapijos komitetas kviečia 
visus gausiai dalyvauti.

ŠIOS VASAROS PABAIGOJE ne
toli Winnipego esančiame Birds Hill 
parke įvyko kanadiečių skautų meti
nė stovykla, kurioje dalyvavo ir lie
tuviai skautai iš Ontario. Nors jų 
buvo tik 5, bet gražiau pasirodė, ne
gu kitos grupės su 15 skautų. Ne
maža vietos lietuvių atvažiavo pasi
gėrėti skautiškais gabumais ir pasi
džiaugti mūsiškių laimėjimaįs.

MALONI STAIGMENA mūsų ko 
lonijai buvo Audriaus Šileikos ir po
nios atvažiavimas į Winnipega. Jie, 
dar nespėję nei susitvarkyti, atsilan
kė į parapijos šokius ir jau sekan
tį sekmadienį padėjo pravesti mūsų 
jaunimui diskusijas, kurios rengia
mos kas antrą sekmadienį tuoj po 
Sumos. A. Šileika šiais metais bai
gė chemijos studijas, vedė ir gavo 
paskyrimą savo profesiniam darbui 
į Winnipegą. Atvyko jiedu tuoj po 
povestuvinės kelionės, kurios metu 
pamatė Vakarų Kanadą ir gražiuosius 
Jasper bei Banffo kalnus. Nors tik 
porą mėnesių čia pagyveno, bet jau 
apsiprato.

A. a. JUOZAS SAVICKAS, 74 m., 
mirė spalio 10 d. Daugelį metų jis 
dirbo geležinkelių bendrovėje ir gy
veno Oakville, Man. Jo liūdi žmona, 
dukra ir sūnus medikas St. Bonifa
ce ligoninėje.

BAZARAS. S.m. lapkričio 14, 15 ir 
16 d.d. Šv. Kazimiero parapija ruo
šia didelį bazarą. Jau atspausdintos 
laimėjimų knygutės. Malonu jose 
matyti gražų skaičių mūsų lietuvių 
profesijonalų bei verslininkų skelbi
mų bei tiek daug dovanotų fantų. 
Taip pat smagu girdėti iš mūsų kle
bono, kad daugelis tautiečių, anks
čiau gyvenusių Winnipege, bet da
bar išsikėlusių kitur, mielai priside
da prie šios mūsų metinės mugės, o 
tuo pačiu — bažnyčios išlaikymo. 
Garbė ir padėka jiems už tai. Para
pijos komitetas kviečia visus pri
sidėti prie šios mūsų mugės ir gau
siai dalyvauti. Gerosios mūsų šei
mininkės sutiko pagaminti kas vaka- 
ra skanius lietuviškus valgius.

Ev. f.

PADĖKA
Už suruoštas man kūdikio sutiktu

ves (“baby shower”) ir puikias do
vanas nuoširdžiai dėkoju: M. Bagdo
nienei, p. Balbonienei, p. Balčiūnie
nei, H. Barkauskaitei, J. Barkaus- 
kaitei, p. Bėžienei, p. Bujokienei, 
p. Dabažinskienei, S. Daubarienei, p. 
Daubarienei, p. Dielininkaitienei, p. 
Dūdonicnei, p. Galininkaitienei, B. 
Jančiukienei, O. Jančiukienei. E. Ja
nuškienei, M. Januškienei, M. Januš
kienei, p. Kalasauskienei. p. Kleinie- 
nei, p. Kriščiūnienei, p. Kuncaitie- 
nei, p. Malaškevičienei, p. Mališaus
kienei, p. Metveičikienei, p. Mikalaus
kienei, p. Monkevičienei, p. Nolienei, 
p. Pranevičienei, p. Rutkauskienei, p. 
Samulaitienei, D. Skolny, J. Skolny. 
p. šneideraitienei, p. Stanevičienei, 
p. Stankevičienei, p. Steponavičienei, 
M. Jauniškienei, U. Jauniškienei, p. 
Juškienei, p. Zarnauskienei, p. Za
vadskienei, p. žiminskienei.

Ypatingai dėkoju p. Demereckienei 
ir p. Timmermanienei — to jaukaus 
pobūvio rengėjoms.

Ačiū. Ta maloni staigmena ilgai 
paliks mano atmintyje.

J. Ramančiauskienė

AR JAU UŽSAKEI SAU IR KI
TIEMS KETURMĖNESINI 
ŽURNALĄ “LITUANUS” ANG
LŲ KALBA? METINE PRENU

MERATA $5. ADRESAS: 
LITUANUS, POB 9318, 

CHICAGO, ILL. 60690, USA

DIANA
OWOPS

COUGHS

COLDS

\ASTHMA

SORE 
THROAT

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN« 
TĖTI! KURIE IŠ TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę 
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINĖSE________

ROXODIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, škausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
$2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

J1B vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymas su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont.

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
. Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBE EUROPIETIŠKŲ MIŠINIU. KAIP TRE 

JOS DEVYNETUOS. RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLE, “C” TERM O 

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.
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MOKINIŲ TĖVŲ RŪPESČIAI
Toronto Maironio šeštadieninės mo

kyklos metinis tėvu susirinkimas įvy
ko š.m. spalio 20 <L Prisikėlimo pa
rapijos auditorijoje. Mokyklos tėvų 
komiteto pirm. Z. Girdauskas pasi
džiaugė sėkmingais darbo metais, ku
rie davė gražius vaisius. Jis pastebė
jo, kad gausių aukotojų ir visų dar
bo dėka komitetas atliko visus už
simotus planus. Jis pateikė susirin
kimui priimti komiteto pasiūlymą — 
pakelti mokytojų algas po 25 et. j 
valandą^ pabrėždamas, kad mokyto
jams ir su pakėlimu pilnai nebus 
apmokėta už jų pasišventimą, bet vis- 
dėlto pagerins nuotaiką. Antra, šiuo 
metu už mokslą tėvams mokesčio ne
didinti, nes gausioms šeimoms ir taip 
yra sunku nustatytą sumą $30 su
mokėti, o šeimos, kurios leidžia i 
mokyklą tik vieną vaiką, ir taip jau 
daug moka. Abu pasiūlymai buvo pri
imti. Tėvu komitetas prašė daugiau 
aukų iš Bendruomenės, bankelių ir 
parapijų, šias visas institucijas re
mia tie patys tėvai, o mokslą baigę 
jaunuoliai šeštadieninėje mokykloje 
tampa Bendruomenės, bankelių ir 
parapijų nariais. Tik tada, kai paaiš
kės, kad padidintų aukų nebus gau
ta, bus kreipiamasi i tėvus papildo
mo mokesčio. Tėvų komiteto pirmi
ninkas pastebėjo, kad ateinančių me
tų sąmatoje yra numatyta gauti au
komis $4,500, t.y. $1,400 daugiau nei 
praėjusiais metais.

Tėvų komiteto iždininkės A. Vai
čiūnienės pranešime buvo perskaity
tas ilgas praėjusių metų aukotojų są
rašas.

Revizijos komisijos pirm. K. Ša- 
počkinas savo pranešime pastebėjo, 
kad iždo knygos vedamos tvarkin
gai.

Mokyklos vedėjas J. Andrulis savo 
kalboje pasidžiaugė, kad praėjusieji 
mokslo metai buvo ypač “derlingi’* 
— baigė 50 mokinių. Gražiai pasi
rodė mokyklos tautinių šokių grupė 
bendroje šventėje Čikagoje. Baigu
siųjų 10 skyrių ekskursija Į Otavą 
taip pat pavyko. Be to, mokyklos ve
dėjas pranešė, kad bus Įvesti nauji 
vadovėliai.

Visiems komiteto nariams sutikus 
kandidatuoti, dar sutiko Įeiti kandi
datais J. Banaitis ir K. Gaputis. Pu
siau slaptu balsavimu buvo išrinkti 
ir pareigom pasiskirstė sekančiai: 
pirm. Z. Girdauskas, vicepirm. J. Ku
likauskienė. sekr. L. Kalinauskas, 
ižd. A. Vaičiūnienė, parengimų va
dovės — A. Jagėlienė ir T. Zaleckie
nė, nariai — K. Gaputis ir K. Čepai
tis. Kandidatais liko — J. V. Šim
kus ir J. Banaitis.

TAI NE TA, 
APIE KURIA 
GALVOJI

Tai degtinė. Baltoji degtinė. 

“McGuinness White Canadian Whisky”.

Pilnai nusistovėjusi ąžuolinėse statinėse, 

keturis kartus valyta, tris kartus filtruota. 

Nepaprastai švelni ir žavinčiai skaidri.

Taip maloni, kad mes ja vadiname 

užkandžių degtine. Tai puikus gaminys. 
Pamėginkite. Patirsite jos lengvumą.

McGuinness Distillers Limited

Revizijos komisija sutiko pasilikti 
sekantiems metams. Jon Įeina: pirm. 
K. šapočkinas, nariai — V. Nakro- 
šius ir P. Bražukas.

Iškelta visa eilė klausimų. Tėvų 
komitetas pageidavo: kad tėvai užsi
mokėtų mokesti už mokslą pirmoje 
mokslo metų pusėje, kad tėvai, ku
rie Įeina Į bankelių valdybas, daly
vauja bankelių metiniuose susirinki
muose, paremtų šeštadieninės mokyk
los reikalus. Pagaliau tėvų komite
tas kvietė tėvus paremti mokyklą sa
vo gausiu atsilankymu į 1969 m. sau
sio 25 d. tėvų komiteto rengiamą ba
lių Prisikėlimo parapijos auditorijo
je. Susirinkimui sklandžiai pirminin
kavo B. Saplys, sekretoriavo T. Za- 
leskienė. Z. G.

Silvija Kuncevičiūtė, baigusi gai
lestingųjų seserų mokyklą Mont- 
realyje

DIPLOMUOTA GAILESTINGOJI SESUO
Ši rudeni spalio 27 d. Silvija Kun

cevičiūtė gavo gailestingosios sesers 
(Registred Nurse) diplomą, baigusi 
St. Mary’s School Of Nursing. Diplo
mų Įteikimo labai gražios iškilmės 
Įvyko puošnioje Vincent B’Indy kon
servatorijos salėje. Malonu pabrėžti, 
kad Silvija buvo savo kurso pirmi
ninke ir baigimo iškilmėse kalbėjo 
visų baigusiųjų vardu. Ji šių metų 
baigusiųjų 64 grupėje yra vienintelė 
užsienietė. Beito nepaprastai smagu, 
kad ji turi toki pripažinimą tiek iš 
savo bendraklasių, tiek iš savo pro
fesorių pusės.

Silvija gimė Vokietijoj 1947 m. 
Mokėsi Lasalle mokykloj ir gimna
zijoj. Balyvavo sporte ir buvo spor
to klubo pirmininke. Gimnazijos vy
resnėse klasėse buvo seniūne, o tre-

Toronto "Romybo" tunto jūrų skautai penktojoj tautinėj stovykloj.
Dešinėje vadovai — ps. P. Gorys ir s. J. Dambaras

LONDON,
BENDRUOMENĖS apylinkės na

rių metinis susirinkimas — lapkri
čio 10, sekmadienį, 12.30 v., par. sa
lėje, 1414 Dundas St. Susirinkimo 
darbotvarkė įvairi, įdomi. Bus ren
kama apylinkės valdyba ir kiti val
domieji organai, daromas įdomus 
pranešimas apie pavergtų tautų ei
seną Londone ir kt. Bendruomenės 
apylinkės rūpesčiai yra visų mūsų 
reikalas. Tad visi dalyvaukime.

KUN. B. PACEVIČIUS, Londono 
L. Šiluvos Marijos parapijos klebo
nas, spalio 28 d. susižeidė koją ir 
laukia operacijos šv. Juozapo ligo
ninėje. Parapijiečiai linki mielam 
klebonui galimai greičiau pasveikti.

SPORTININKAI IR SKAUTAI va
saros metu buvo įsijungę į įvairius 

čioj ir ketvirtoj klasėj — visos gim
nazijos mokinių vicepirmininke.

Silvija baigė lietuvių šeštadieninę 
mokyklą ir lituanistinius kursus. Mo
kėsi muzikos E. Kardelienės muzi
kos studijoj. Keletą vasarų stovyk
lavo Putname ir skautų stovyklose. 
Priklausė Marijos Sambūriui ir yra 
vyr. skautė.

Silvija dar maža būdama neteko 
tėvelio, todėl mokslo siekė su dide
liu pasiryžimu, atsisakydama pramo
gų. Jos mamos didelis rūpestingu
mas ir Silvijos pareigingumas bei at
sakomybė Įgalino ją pasiekti gražių 
rezultatų. Jos turtas yra profesija, 
kuri atidaro duris Į gyvenimą. Svei
kinam, linkim nesustoti ir siekti dar 
augštesnio laipsnio. L.

ONTARIO
darbus tabako ūkiuose, įmonėse ir 
kitur. Kaikurie jų galėjo dar ir pa- 
stovyklauti. L.L.S.K. “Tauras” jau
nių B komandos kapitonas Š. Švilpa 
ir jo pavaduotojas J. Valaitis savai
tę praleido “Vyčio” klubų surengto
je sportininkų stovykloje netoli Va- 
sagos, lankydami žinomojo krepšinin
ko ir pasižymėjusio trenerio P. Če- 
kausko krepšinio kursus. Idėja gera, 
bet laikas nepatogus: vyresnio am
žiaus Londono sportininkai irgi no
rėjo tuos kursus lankyti, bet dėl pra
sidėjusio tabako derliaus nuėmimo 
juose negalėjo dalyvauti. Mūsų jau
nių A komandos kapitonas L. But
kus įmetė daugiausia krepšių iš visų 
turnyre dalyvavusių žaidėjų. Nese
niai įvykusiose draugiškose rungtynė
se prieš Toronto “Aušrą” jauniai A 
pralaimėjo, o jauniai B (jaunesnie
ji) laimėjo. Toronto “Vyčio” klubo 
20 metų sukaktuviniame baliuje 
“Taurui” atstovavo valdybos narys 
V. Navickas ir B k-dos kpt. Š. Švil
pa. Jie įteikė “Vyčio” pirmininkui 
A. Supronui auksinį “Vyčio” ženk
lelį. Skautės R. Bliskytė ir L. Petra- 
šiūnaitė bei skautai broliai J. ir V. 
Valaičiai dalyvavo skautų stovyklo
je prie Čikagos.

L. PETRAŠIŪNAITĖ kartu pa
jėgiu katalikų gimnazijos pučiamųjų 
orkestru, kuriame ji groja, buvo nu
vykusi į Barbados salą ir ten davė 
keliolika koncertų. Ypač atkreipė jos 
dėmesį tenykščių žmonių draugišku
mas. Liucija P. labai aktyviai daly
vauja lietuviškoje veikloje, muzikoje 
ir kitur. B. E.

& SKAITYTOJAI PASISAKO
DISKUSIJOS NE IŠ TO GALO

Tik taip galiu pavadinti gerb. J. 
Kuprionio “diskusines mintis” (“T. 
Ž.” nr. 42), kuriomis atsiliepiama j 
kun. dr. F. Jucevičiaus kelionės įspū
džius, tilpusius šiame laikraštyje. Tie 
įspūdžiai netruko sukelti atgarsių 
spaudoje. Vatikano radijas tęsiniais 
juos perdavė klausytojams Lietuvo
je. Gerb. J. Matulionis, man regis, 
neveltui skaitytojų vardu šioje tribū
noje padėkojo Įspūdžių autoriui. Jun- 
giuosi ir aš prie išreikšto pageidavi
mo turėti šito rašinio atspaudą. Gal 
čia galėtų pagelbėti ir pats autorius? 
Būtent, ta proga įspūdžius vietomis 
kiek papildyti savo gerai išmankš
tintų teologo ir filosofo smegenų 
samprotavimais. Drįstu tvirtinti, kad 
toks leidinys būtų didesnės išlieka
mosios vertės, negu eilė poezijos ar 
prozos knygelių, kuriomis mus mai
tina išeivijos leidyklos.

Bet grįžkime prie J. K. kritikos, 
kuri pradeda diskusijas ne iš to ga
lo, t. y. nepririša skaitytojo prie ap
tariamojo dalyko, bet atkreipia dė
mesį į save. Ir kuo? Pirmiausia — 
savo nenuoseklumu. Kritikas iš savo 
aukos reikalauja to, ko pats sau vi
sai netaiko.

Jis klausia: koks įspūdžių “apra
šymo tikslas”? Man regis, įspūdžiai 
yra subjektyvaus pergyvenimo daly
kas, todėl vargu ar verta juos ma
tuoti kokiais nors objektyviais tiks
lais. Bet kokį tikslą turi pats kri
tikos autorius? Beveik pusę straips
nio skyrė išpešiotoms iš sąryšio ci
tatoms, panaudodamas netiesioginę 
atpasakojimo formą. Koks tokios ope
racijos rezultatas, pailiustruokime sa
kiniu iš paties kritiko straipsnio. 
Kaip gi atrodytų toks p. Kuprionio 
minčių atpasakojimas jo pavyzdžiu?

... Čia, Amerikoj, kaip atrodo, kar
tą teko aplankyti lietuvio inteligen
to šeimą, kuri, kaip jis rašo, augštai 
iškilusi tarnyboje ...

Argi tai ne oponento sukarikatū
rinimas?

Nesiruošiu mokyti gerb. J. Kuprio- 
nį taip, kaip jis “moko” kun. dr. Ju
cevičių rašyti. Bet man lieka tik ran
kas augštyn pakelti, kai ten pat jo 
mokykloje skaitau: “... teisybė, jei 
ją nušvieti tik iš vienos pusės, išeina 
iškreipta ir. tam tikra prasme, tam
pa neteisybe”. Medice, eura te ip- 
sum!

J. K. interpretuoja F. J. ir paskui 
savo interpretaciją užkabina oponen
tui. Taip jis daro antroje savo pasi
sakymo dalyje. Pagal jį, įspūdžių au
torius “lyg ir nori įtaigoti, kad iš
sigelbėjimo nebėra”, o po to jau se
ka, žinoma, nuraminimai ir nauji pa
mokymai. F. J. vietoje klausčiau, ką 
bendro kelionė turėjo su Dubčeko 
vargais, bajoriška namų šeimininke 
Amerikoje ir proizraeliška televizijos 
programa? Giliai gerbiu p. Kuprionį 
už tai, kad jis mano, jog mums šian
dien reikia Kudirkos tipo inteligentų, 
bet kuo remia jis savo Įtarimą, kad 
F. J. to nežino? Apie tai galima ir 
reikia kalbėti, bet tai atskira kalba, 
į kurią nereikėjo velti jai nepriešta
ravusio keliautojo įspūdžių.

J. K. sutinka, kad dabartinė oku
puotos Lietuvos tikrovė yra sukre
čianti ir labai sunki, bet kelia klau
simą, kaip apie tai turėtų būti kal
bama viešumoje. Tai didelis ir sun
kus klausimas, su kuriuo nuolat su
siduria mūsų spauda ir veiksniai. Yra 
pastebėta, jog kaikur mūsų buvo per
sistengta “aliarmuoti” dėl tautžudys- 
tės, rusinimo, kitokių pavojų, ir ten
ka nemaloniai pajusti, kad vietoj 
užuojautos ar paramos tokie skun
dai iššaukia visišką abejingumą mū
sų bylai (“jeigu jau taip, tai niekas 
negelbės”). Vadinasi, čia reikia tam 
tikro saiko.

Tik ar tai jau reiškia, kad reikėtų 
visiškai atsisakyti aliarmuojančių ži
nių? Ar Elta, mūsiškė ir mums pa
lankioji spauda turėtų pasinaudoti 
J. K. antrosios straipsnio dalies me
todu? Atseit, visame reikšti oficialų 
optimizmą: lietuviškas kamienas yra 
labai kietas, tai amžinai nesitęs, jieš- 
koti pusių, kurios tokį tikėjimą stip
rintų ...

Aišku, kad ir to reikia. Bet ir čia 
lygiai svarbu neprarasti saiko. Vil
ties nepamesti — vienas dalykas, ta
čiau sunkioje ir pavojingoje būklėje 
užsimerkti prieš tai, kas kelia siaubą, 
jieškoti vien nusiraminimo — kitas 
dalykas.

Abejoju, ar daug paguodos galima 
rasti paviršutiniškuose palyginimuo

Lietuviškų 
gyvenviečių nebebus

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
venti kartu šalimais, netoli, kad 
būtų galima ir vienu kitu žo
džiu persimesti kasdien, aplan
kyti vieni kitus pėsčiomis. Dar. 
galimas dalykas, bendroji tai
syklė negalioja vasarvietėse, čia 
vasaros metu ribota laika, atro
do. puikiausiai gali sutarti ir 
bendrauti savieji tautiečiai.

Vargu ar mums kada na vyks 
įgyvendinti didesnį projektą — 
įsteigti lietuviškus kvartalus*ar 
gyvenvietes su savo bažnyčiom, 
mokyklom, įmonėm. Individua
lumas, privatumas iau pernelyg 
giliai yra mus palietes, ir nie
kas nebenorėtų atsižadėti šitos 
privilegijos. Bepigu buvo mums 
kalbėti ir svajoti anie komnak- 
tine mase persikėlimą iš Euro
pos dn stovyklų i užjūrio kraš
tus. Tuomet visa atrodė ir realu 
ir patrauklu, bet šiandien jau 
vargiai įvykdoma.

se. Ar galima lyginti du nevienodus 
dydžius, kaip Dubčeką, ty. satelitinę 
valstybę su formaliai nepriklausoma 
kompartija, ir Sniečkų (ar busimąjį 
anti-Sniečkų), t.y. Maskvai pavaldžią 
sritį su atitinkamai subordinuotu 
kompartijos padaliniu? Ką gi savo 
dabartinėje padėtyje okupuotosios 
Lietuvos žmogus gali panašaus suras
ti, kaip galybių remiamos nepriklau
somos, užimtaisiais arabų plotais ap
sisaugojusios Izraelio valstybės pi
lietis?!

Sunku sutikti su griežta nuomone, 
kad Maskva neskaito mūsų spaudos 
skundų ir aliarmų. Manau priešin
gai: ne tik skaito, bet dar net rū
pestingai suskaičiuoja visus “kietus” 
ir “minkštus” balsus. Dėlto galime 
ginčytis ir eksperimentuoti, kuri 
prielaida mums naudingesnė. Nema
nau, kad lengva surasti “aukso vi
durį” ar kad jo visuomet reikėtų.

Noras viską suvesti į “vieną” klau
simą buvo ir liks pasmerktas nepa
sisekti sudėtingoje tikrovėje. Pripa
žįstu, kad tai geras būdas ginčui iš
šaukti, bet tuo atveju ginčysimės ne 
dėl kun. dr. Jucevičiaus kelionės 
įspūdžių. A. L.

SENPRŪSIŲ PRAEITIS
Dr. M. Anysas, autorius veikalo 

“Senprūsių laisvės kovos” yra gavęs 
iš skaitytojų įvairių laiškų. Vieno jų 
ištrauką čia spausdiname. Red.

Gerb. “Senprūsių” autoriau!
Vos tik perskaičiusi knygą, tuoj 

noriu Jums pareikšti padėką: kokios 
neįkainojamos vertės turinys, kaip vi
sapusiškai sutelkta medžiaga, kaip 
aiškiai ir įdomiai išdėstyta — be 
tuščiažodžiavimų ir pašalinių nušne- 
kėjimų, kaip dažnai pasitaiko dabar
tinėse mūsų knygose! šita knyga 
mums buvo labai reikalinga, nes per- 
menkai apie senprūsius išmanėme. 
Be to, senprūsių kovos (beviltiškos) 
ir kryžiuočių žiaurumai taip greto
mis atsiliepia į dabartinę lietuvių 
būklę po bolševikais. Gerai, kad kal
bą davėte pertikrinti — nekliūva ra
šybos ir kt. netikslumai, malonu skai
tyti, daro gerą įspūdį visais atžvil
giais.

Jūs dabar turite tiek gyvos me
džiagos ir vaizdų — rašykite daugiau 
ką nors tomis temomis. Čia mums 
įsidėmėtina tikrovė iš praeities savo 
genčių gyvybės, jų ryžtingumo ko
voti dėl laisvės, jų ilgesys žmoniškų 
teisių, jų meilė savai žemei!

Aš, kaip lituanistė, ypač dar pasi
domėjau vardais — asmenų ir vie
tovių. ši sritis dar laukia darbinin
kų. Iš senprūsių neliko jokių raštų, o 
svetimieji beveik visus žodžius ap
darkė, tad reikėtų daug triūso (ir 
nuovokos, išmanymo) — gal dar dau
gelis pavadinimų išryškėtų savom 
baltų-aisčių formom. Jūs ėjote geru 
keliu — pasekėte vardų formas iš 
pirmųjų šaltinių ir savo galva darėte 
išvadas, t.y. nesitenkinote kitų, vė
lesnių tyrėjų, išvadomis. Pvz. Suda- 
vija — gal ir geriau (aš gi suvalkie
tė)? Man vis buvo neaišku, iš kur 
surasta ta ilga ū — Sūduva, lyg 
kiltų iš “sūdyti” (druskos). Irgi prie
saga “ava” gal geriau, jeigu vietos 
žmonės daugiau linkę taip tarti. O 
juk “ava” ir “uva” yra lietuviškos, 
tad nedera kokiam augštaičiui arba 
kapsui primesti savo tarmę kitiems.

Kaikurie vardai jau gražiai atitai
syti: Geldupė, Ungurupė, Baislau- 
kiai, bet dar daug kitų laukia savo 
eilės... Man dar vis knieti dėl Pre- 
gel, nes upę reiks vadinti ir ateity
je kaip nors, neišnyks kaip kaimai ir 
žmonės. Dabar pas mus oficialiai ra
šoma Prieglius, -aus; visai netikra ir 
bjauri, gramozdiška lytis ... Jūsų 
Priegla jau arčiau tiesos, o ir leng
viau, gražiau skamba negu Prieg
lius ... P. Janutienė

LAIŠKAI IŠ PUNSKO
Ant mano rašomojo stalo guli vi

sa eilė laiškų ... Viskas prasidėjo 
po to, kai pasiunčiau paramos vie
nam nepažįstamam asmeniui. Labai 
greitai atsirado kitas prašantysis. 
Vėliau — trečias ir ketvirtas... Pa
ruošiau penkis siuntinius. Kai jie pa
siekė adresatus, atėjo 5 padėkos laiš
kai ir 5 nauji prašymai! Pasiėmus 
tuos laiškus nuėjau pas Sv. Jono Kr. 
par. katalikių moterų draugijos pir
mininkę. Kaip tik tuo laiku mote
rys ruošė siuntinius į Punską. Iš
klausius mane pirmininkė atsakė: 
“Turime 150 prašymų, tegalėjome iš
pildyti 49. Jeigu Jūs galite toms šei-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia € 

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančia sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais, t yrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gvdo- 
maia medžiaga (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
•r sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
le bei laTde^s formose “Prenaration 
TT’ vardu vijose vaistinė
se. Pinigai bus gražinti, jei nebūsi- 
te patenkinti

moms paruošti siuntinius, siųskite. 
Aš, žinoma, daugiau siųsti negalėjau, 
o laiškų sava ranka išmesti irgi ne
galėjau. Mėginau juos perduoti Įei
tiems lietuviams, deja, visi kratėsi; 
sakė — pasiusi vienam, atsiras — 
kitas ir galo nebus. Taip aš visvien 
laiškus atidaviau pirmininkei. Jinai 
giliai atsiduso, pakraipė galvą ir ne
noromis juos priėmė. Anie laiškai 
turbūt susilaukė likusiųjų neišpildy
tų prašymų likimo...

Žiūriu į naujų laiškų desėtką ir 
nežinau ką su jais daryti? Vieni pra
šo tiktai atliekamų senų drabužių, 
kiti stačiai maldauja bent vaikams 
ko nors šiltesnio aprengti, nes ar
tinasi žiema. Dvi tautietės prašo: jei 
neturite atliekamų drabužių, tai at
siųskite bent senų paklodžių, iš ku
rių būtų galima pasidaryti vystyk
lų besirengiančiam kūdikiui išvys
ti pasaulio šviesą... Viena prašo 
vaistų; kita maldaute maldauja lie
tuviškos maldaknygės, nes Punske jų 
neįmanoma gauti. Visų prašymai kuk
lūs, juos būtų galima išpildyti, tik
tai paskutiniosios ne! Turiu pustu
zinį maldaknygių ir maloniai jas iš
siūčiau, deja, lietuviškoji maldakny
gė į Lenkiją nepatenka... Ne dėl
to, kad Lenkija yra komunistinės 
Rusijos satelitas, o dėlto, kad mal
daknygė lietuviška. Pasiųskite lenkiš
ką maldaknygę — adresatą pasieks 
(jau buvo išmėginta). Lietuviškos 
maldaknygės ar knygos dingsta iš 
siuntinio! (Ar vėl mano ankstyves
nis oponentas puls ginti lenkus, tvir
tindamas, kad lietuviai nediskrimi
nuojami? Siūlyčiau pabandyti pa
čiam).

Išsiųsti vieną siuntinį tekainuo
ja $4 — $5. Kai pagalvoji, mes, 
ačiū Dievui, esame ir sotūs, ir ap
sirengę bei rėdomės visai neblogai. 
Dėvėtų drabužių, ir tai dar gerų, at
lieka visiems. Tad ar juos mes iš
metame, ar viskas eina į Sv. Vin
cento Pauliečio dėžę, ar kur kitur? 
O galėtume turėti Suvalkų trikam
pyje lietuvių šeimą, kurią paremtu
me bent kartą metuose. Kokia būtų 
paguoda žinant, kad remiam savąjį, 
mažiau laimingesnį už mus tautietį.

Sakoma, kad meilė — savišalpa 
prasideda nuo savųjų. Tad neužmirš
kime Suvalkų trikampio! Mūsų bro
liai laukia mūsų paramos!

Regina Kutka
Red. pastaba. Minėti laiškai-pra- 

šymai pasiekia ne tik šio laiško au
torę. bet ir daugelį kitų. Dalis jų 
ateina į “TŽ” redakciją. Privati lab
dara yra girtinas dalykas, tačiau, 
esant didesniam pareikalavimui, ji 
darosi neįmanoma, be to, yra pa
vojus, kad parama gali tekti daugiau 
prašantiems. Yra žinių, kad vieni 
gauna po kelis siuntinius, kiti — 
nieko. Reikalinga paramos koordina
cija. Kanadoje ją vykdo Šalpos Fon
das, o JAV-se — B ALFas. Taigi, šal
pos prašymai iš Suvalkų trikampio 
yra perduotini toms įstaigoms.

Žuvies gaminių eksporte Ka
nadai pernai po Japonijos teko 
antroji vieta pasaulyje. Džiovin
tos, sušaldytos ir dėžutėse kon
servuotos žuvies Kanada ekspor
tavo už $235.000.000. Šio eks
porto 61,6% nupirko JAV, 13,9 
% — Britanija.

Federacinis sveikatos draudos 
planas, susilaukęs kaikurių pro
vincijų, ypač Ontario, didelės 
opozicijos, žengia į priekį. Šiuo 
metu plane numatytomis gydy
tojų paslaugomis jau naudojasi 
Britų Kolumbija ir Saskačeva- 
nas, o nuo 1969 m. balandžio 1 
d. Įsijungs Naujoji Škotija ir 
Manitoba. Didėjantis narių skai
čius, atrodo, privers pakeisti 
nuomonę ir Ontario premjerą 
J. Robarts, nes jo įvesta drauda 
negauna jokios paramos iš fede
racinio iždo, kurin suplaukia ir 
Ontario gyventojų mokesčiai.

Į LIETUVĄ
GERIAUSIA IR VERTINGIAU

SIA DOVANA —
DOVANU PAŽYMĖJIMAI 

IR JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI
PILNAI GARANTUOTI 

GREITESNIS PRISTATYMAS 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

yra vertingiausia dovana ir daug 
geriau, negu siuntiniai. Jūsų gi

minės gali tai patvirtinti.
Todėl, jei sekantį kartą planuojate 
siųsti siuntinį, susilaikykite ir 

vietoje jo pasiųskite
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS 

ir pamatysite, kaip patenkinti 
bus jūsų giminės.

TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
suteikia galimybę jūsų giminėms 
nusipirkti specialiose Vnešposyl- 
torgo dolerių krautuvėse puikiau
sius Amerikos, Vakarų Europos 
ir vietos gaminius. Jūsų giminės 

patvirtins tai.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
suteiks galimybę giminėms pirkti 

SPECIALIOS NUOLAIDOS 
KAINOMIS.

Jūsų giminės galės tai patvirtinti. 
Joks mokestis neimamas nei iš 

siuntėjo, nei iš gavėjo.
RUBLIAI Į SSSR

Jei norite, kad jūsų giminės gau
tų rubliais, galime tai padaryti 
per užsienio prekybos banką 
Maskvoje. Jūsų giminės gaus pi
nigus pilnai be jokių atskaitymu 
p«r 10—14 dienų. Tarifas — 9 
naujieji rubliai už $10.00. Per
siuntimo išlaidos — $2.75 iki 
$30.00 sumos ir 10% virš $30.00 
sumos. Visi užsakymai pilnai ga
rantuoti ir apdrausti.

UŽSAKYKITE DABAR 
TIK PER

INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street.

New York, N.Y. 10010 U.S.A. 
PRAŠYKITE MŪSŲ 

NEMOKAMŲ KATALOGŲ
Ml



Pirmasis Pulgio Andriušio raštų tomas
Retai kuris mūsų plunksnos 

darbuotojų buvo taip vienbal
siai, triumfiškai “a la Trudeau” 
priimtas rašytojų vyrijon, kaip 
Pulgis Andriušis. Pasirodžiusi 
1947 m. jo lyrinių miniatiūrų 
knygelė “Anoj pusėj ežero” su
žavėjo savo nuoširdumu, savitu
mu gausias anuomet skaitytojų 
mases. Ir ne vien todėl, kad tą
syk krėtė visus nostalgijos dru
gys-

Dar ir šiandien, po dvidešim
ties metų, Pulgio piešti Sėlių 
krašto vaizdai virpa pirmykščių 
spalvų vaiskumu, kvepia juod
žemio drėgme. “Aušrokas” (tos 
gimnazijų gimnazijos auklėtinis),, 
devynis amatus keitęs tipelis, 
kažkada juokinęs žmones felje
tonais ir kuntapliniais niekeliais 
žurnalistas tapo mūsų literatū
ros klasiku, kurio raštus ima 
leisti (žaliam mundurėly, kaip 
“Immortels” pritinka) Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla.

Tik ką pasirodė pirmasis to
mas, apimantis tą pačią “Anoj 
pusėj ežero”, naujai parašytą 
“Septinton įleidus” (memuari- 
niai-autobiografiniai apmatai) ir 
Alberto Zubro nuoširdų impre
sionistinį įvadą “Pulgio Andriu
šio kūryba”. Jį seks dar du to
mai, kuriuose ras vietos trypią 
už durų kiti autoriaus kūriniai 
— “Sudie kvietkeli”, “Rojaus 
vartai”, “Tipelis” ir t.t.

Ginčytina, ar leidėjų sumany
toji knygų grupavimo tvarka 
yra pati geriausia. Mūsų many
mu — ne! Nesunku tačiau at
spėti, kad skaitytoją ypatingai 
sumasins atminimų pluoštas 
“Septinton įleidus”. Juo ir pra
dėsim.

Pasakotojo dovana Pulgiui se
niai pripažįstama. Memuaristo 
taip pat. Nepaslaptis, kad kai 
pasirodė “Literatūros pradal
gėj” Pulgio memuarinis straips
nis apie a.a. Juchnevičių, buvo 
pasitiktas recenzentų su valiavi
mais. “Kas galėtų geresnio pa
minklo tikėtis”, — retoriškai 
klausia Įvado autorius A. Zub- 
ras, — “kokio yra susilaukęs 
Juchnevičius iš draugo Pulgio 
plunksnos!” Nebūtina mums su
tikti su jo nuomone. Kaip jau 
esame kitur minėję, noras pieš
ti portretą “be pagražinimų ir 
kosmetikos”, kad jis būtų “žmo
giškai patrauklus ir toks alsuo
jančiai gyvas”, dažnai pastumia 
memuaristus į kitą kraštutinu
mą, būtent, teprisiminti tik tuos 
gyvenimo epizodus, kurie surišti 
su bohemiška “romantika”, su 
tuo “sursum corda”, išreikštu 
A. Gustaičio dvieiliu: “O buvo, 
buvo gražus pasaulis, namo ke
liaujant ant keturių!”

Tenka pripažinti, kad “Sep
tinton Įleidus” tokių dvasinės 
ekstazės aprašymų, ačiū Dievui, 
neperdaugiausia. Triukšminga
me, raibame savo gyvenimo ke
lyje Pulgis Andriušis sutiko vi
sokio mailiaus — tvirtų žmonių 
ir svyruonėlių, pranašių ir išste
nančių per devynis prakaitus, 
bet visumoj ta portretų galeri
ja piešiama vienodu atidumu, 
nesistengiant iškelti vien anek
dotiškų aspektų.

Kitas klausimas, ar struktū
riniu atžvilgiu “Septinton Įlei
dus” yra vientisas, išbaigtas kū
rinys. Mūsų manymu (ir apgai
lestavimu). aiškiai ne! Pusiau
svyros. išbalansavimo stoka to
kia akivaizdi, kad norisi stačiai 
barti visus: ir autorių, ir raštų 
leidėją. Ironiškiausia, kad kom
pozicinė nedarna primena kaž
kaip “Beržatiltin” (pirmoji Pul
gio apsakymėlio, sužavėjusio 
skaitytoją ir dabar kažkodėl “su- 
pravoslavinto” i “Tauragnuos”) 
fabulą Kol Pulgis kopia Į kal
ną. tai yra. per pirmąją knygos 
dalj (maždaug 10-11 perskyri
mų). turi laiko viską peržiūrėti, 
rūpestingai pasikrauti i vežėčias, 
bet kai “kalamaškė” pasileidžia 
nuokalnėn — i tremtį, emigra
ciją. aiškiai jaučiasi dardėjimas, 
skubėjimas, išvirstąs į sausą Įvy
kių registraciją, chronologiją. 
Atrodo, rašytojas, leidėjo skubi
namas. būtų atsakinėjęs nuobo
doką klausimų anketą. Nebūtų 
Pulgis Pulgiu. jeigu, net ir ge
namas. nerastų laiko užsisvaiot. 
pafilosofuot apie literatūrą, išei
vio psichikos metamorfozę. Jo 
mintys ir čia pulgiškai gyvos, 
savitos. Įdomios. Tačiau visu
moj antroji knygos dalis sche
miška ir net gal pasižyminti at
rankos stoka.

Atvirai pasakius, galbūt tas 
įspūdis susidaro dar ir todėl, 
kad skaitytojas Pulgiui yoatin- 
^ai reiklus. Ir dar, neužmirš- 
kim. Pulgis, kaip memuaristas, 
turi tvirtą varžovą Aisčio (“Apie 
la’ka ir žmones”) asmenyje.

Atsiminimu rašytojų turim 
jau nemažą pulkelį — M. Vait
kų. Švaistą. Aisti, neskaitant vi
suomenininkų: Kairio, Raštikioir

Dailininkas mozaikas pirma priskal
do krūvas atlaužų, įvairaus dydžio 
ir skirtingų spalvų, tačiau iš anksto

I KALĖDŲ DOVANOMS UŽSISAKYKITE |

| MARIJOS AUKŠTAITĖS "ROŽIŲ VASARĄ" B

* SI POEZIJOS KNYGA TURININGA IR GRAŽIAI IŠLEISTA. ft
L' GAUSIAI ILIUSTRUOTA DAILININKO J. JUODŽIO. $
I UŽSAKYMUS SIUSTI: “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”, |
j 941 DUNDAS ST. W., TORONTO 3. ONT. Kaina $7.00 f

VYTAUTAS A. JONYNAS

kt. O kur Lietuvoj rašę a la 
Venclova, Tilvytis... Iš jų li
teratams tik Aistis ir Putinas 
(savo fragmentais, spausdintais 
“Poezijos pavasary” ir “Perga
lėj”) yra nuostabūs savo žodžio 
jėga ir dvasine kultūra. Nė vie
no tačiau jų gyvenimas nebuvo 
toks turtingas įvykiais, kaip Pul
gio Andriulio, kuris, tikra to žo
džio prasme, vartėsi per galvą, 
tai prasimanydamas visokiau
sius amatus, tai leisdamasis į 
keisčiausias avantiūras (“droš- 
ke” Į Rymą, laivu į kažkokią 
Valiją). Nenuostabu, kad nenuo
ramos Pulgio patirtis tokia spal
vinga, kad ilgainiui skaitytojas 
išlempa pasigesdamas papildo
mų nuotykių, dar daugiau taik
lių charakteristikų. O jų, sku
bėdamas .užbaigt ir taip prailgu- 
sius autobiografinius metmenis, 
autorius, atrodo, pasišykšti. Kas 
kita būtų buvę, jei pasinaudojęs 
Aisčio metodu, Pulgis būtų pa
sitenkinęs vos keletu tvirtai Įrė
mintų savo gyvenimo mozaikos 
ketvirtainių. Tada jo knyga būtų 
buvus tikrai meistriška.

Tai anaiptol nereiškia, kad jo 
memuariniai - a u t o biografiniai 
apmatai būtų anemiški ar nuo
bodūs. Priešingai, kaip sakėme, 
pirmojoj daly apstu vaizdžių vai
kystės epizodų, Sėlių genties 
mistikos pavaizdavimų, tikroviš
kų Kauno buities aprašymų, 
tikslių charakteristikų. Pulgis, 
sakysim, nuostabiai sugeba api
būdinti profesūrą. Nevisi sutiks 
su jo charakteristikom, bet jam 
tenka tarti ačiū bent už tai, 
kad jis rehabilituoja prof. Va
balą-Gudaitį. Dažnai autorius, 
sakytum, iš nieko sukuria perso
nažą. Tokia sugrąžinta gyveni- 
man figūra yra Šalomas Zelma- 
navičius. Scena, kurioj Pulgis 
pasakoja, kaip pasturlakos Di
džiokas ir Dauguvietis išnaudo
ja šalomą, kad jis juos girdytų, 
nuostabi savo graudumu ir tiesa. 
Nemažiau gyvas yra ir V. Bar- 
čiauskas. Kartais autoriui pa
kanka vien kelių eilučių, kad 
atsistotų kaip gyvas prieš akis 
aptariamasis asmuo:

... Jaku dvare pastačius radijo 
stoti, pradėjus programas, atvyko iš 
Kauno vokiečių kalbos diktorium pa
kviestas poetas H. Radauskas. Ji pri
ėmiau ant kampo, kol susiras sau 
pastoge. Susinešė savo goethes, Ši
lėnus, hoelderlinus, rilkes, grįžęs iš 
tarnybos visas nuskęsdavo kituose 
pasauliuose. Vieną rytą atsitrenkiu 
namo po naktinių nuotykių, H. Ra
dauskas visa rūstybe puola mane 
dėl tuščiai leidžiamo laiko, nesido- 
mėjimo literatūrinėmis studijomis, 
kaip kad pridera kiekvienam huma
nitarui, girdi, šlamštas tas tavo žur- 
nalizmas, nusivalkiosi ir baigsi gy
venimą atbukusiu plunksnagraužio 
kapliu, nors paskaitytum gerą kny
ga.

Kitas rašytojas būtų, gink 
Diev, neminėjęs savo silpnybių. 
Veikiau būtų patį save kėlęs. 
Pasitaiko, kaip matysim, Pul
giui ir čia suklupti, bet iškiliau
sia jo dorybe laikytume žvelg
ti Į praeiti be kartėlio. Užmiršti 
nuoskaudas, kurių jam, kaip 
kiekvienam, turbūt dalis teko. 
Tai nedažnai pasitaikąs memua
rinių veikalų autoriuose bruo
žas. Kaip bebūtų žavi, kupina 
šilumos knyga “Apie laiką ir 
žmones”, Aistis neiškenčia ne- 
ikandęs kam i blauzdas. Pulgio 
Andriušio knygoj neteko paste
bėti to niežėjimo suvesti sąskai
tas. Veikiau jis per neapsižiūrė
jimą lepters ką nors nelabai 
komplimentiško. Šiaip jis labiau 
linkęs užgaišt pasakojimu apie 
brangaus jam žmogaus staigią 
neregystę ar bevardžio senelio 
keistą elgseną Tiubingeno ka
puose, užuot skalbęs nevidonus 
savo priešus. Bet ir tuose grau
džiuose puslapiuose išvengia sen
timentalumo.

Kitas būdingas Pulgio bruo
žas yra dovana kalbėti su humo
ru, su liūdnu šypsniu. Atmini
mu griūtis galėjo pastūmėti au
torių Į beatodairinį plepumą ir 
pozavimą. Tiesa, skyrelyje apie 
vokietmečio ivykius Pulgis ver
čia protarpiais suabejoti skaity
toją. ar anrašomieji dalykai nėra 
išlaužti iš piršto. Patetiškai nu
skamba ir jo nastangos primin
ti savo nuopelnus antrojoje ra
šinio dalyje, kurioj visai be rei
kalo suminimos vertintojų ko
misijos pavardės, ištraukos iš 
nrotokolu ir t.t. Gal tai pasekmė 
to prakeikto anketos lapo, kurį 
minčiau šios recenzijos pradžioj. 
Bet iš kitos pusės, tariamai mis
tifikuojąs, bronzinąs save auto
rius nustebina skaitytoją ne
lauktu rašytojui atvirumu, kai 
ima ir atveria savo rašytojiškos 
kulinarijos paslaptis:

žino, kokia bus kūrinio struktūra ir 
faktūra (apmatai ir ataudai). Apsi
segęs žaliavų, mozaikas darbo metu 
prisiskaldo naujų, kol baigia lipdyti 
iki galo. Rašytojas, atsisėdęs prie 
tuščio popieriaus lakšto ant mašinė
lės veleno, jei ką žino, tai tik mig
lotą bendrą idėją, neturėdamas jo
kių žaliavų apmatams ir ataudams. 
Juodraštis ir yra autoriaus žaliava. 
Jos pasigaminimas man yra pats pri- 
kliausias naujos knygos rašymo ak
tas, nes visą laiką mane kamuoja 
mintis, kad iš tos krūvos rankraščių 
gal tik vienas liesas ketvirtadalis ne
nueis į šiukšlyną. O pilnų, galutinės 
redakcijos nepaliestų, sakinų, vargiai 
tesusidarys vienas nuošimtis. Tačiau 
nepaisant šios pasibaisėtinos laiko 
gaišaties, psichinio nuosmūkio, kiek
vienam kūriniui juodraštis turi būti 
pagamintas iki galo, kitaip neužsuksi 
mašinos. Baigęs pirmąjį rankraštį, ir, 
jei leidėjas ar redaktorius nemina 
ant kulnų, ilgam pamirštu tą žaliavą 
numetęs stalčiun išsigulėti. Visai ki
ta istorija rankraščių redagavimas, 
galutinas paruošimas spaudai, čia 
tuojau įsiskelia kibirkštis, kažkur vi
są laiką besislapstęs “įkvėpimas” pa
čiumpa už rankos ir veda iki galo. 
Beredeguojant savaime išryškėja, su
siformuoja tam veikalui savaiminga 
faktūra (ataudai), pakeliui ima aiškė
ti ir struktūra (apmatai) bei stilius.

...Kaip nevykęs būtų juodraštis, 
tegu tai turza-keverza, tingių akimirkų 
niekadarbis, vis atsiras koks žodis, 
mintelė, šapelis, už ko nusitvėrus ga
lima atkurti padorų sakinį, šmaikštų 
vaizdą. Man kartais gėda būtų paro
dyt savo kai kuriuos juodraščius, iš- 
kurių vėliau atgaminau dalykų, ku
riuos net kritikai pagarbino.

... Juokingai atrodo alksnis su 
“raganos šluotomis” ant sveikų ša
kų arba medyje užaugę gumbai. Juo
kingai atrodo kupriukas...

Feljetonas man buvo kaip raganos 
šluota, gumbas ir kupra.

Vis tai samprotavimai, kurie 
galbūt kiek ir nublunkina “ra
šytojo iš Dievo malonės” aureo
lės švytėjimą, bet kartu išryš
kina ištikimybę kūrybinei tiesai.

Be šių prisipažinimų būtume 
taip ir laikę Pulgi Andriušį gam
tos fenomenu, Augštaitijos lakš
tute; nebūtume atspėję jo kas
dieninės. slenksčiuotos, muzika
lios frazės paslapčių. Būtų likęs 
jisai regionaliniu rašytoju. Gal 
pridėtume — gaivališku, “poete 
du terroir”.* * *

“O baltas, rožiniais šlakais ap
taškytas snaudalis mano, kad už 
dirvonėlio jau baigiasi pasaulis”. 
— sako P. Andriušis vienoj savo 
lyriškų novelių, ir kažkaip tie 
žodžiai tinka jam pačiam:

... tiktai atvažiavęs į Gaidžius ato
stogų pasijusdavau tikrai namie. 
Kaip vienas dvylikos brolių juod
varniais lakščiusių pakabindavau ant 
gembės miestiškus sparnus, atvirsda- 
mas eiliniu gaidiškiu, savu tarp sa
vųjų. Plona civilizacijos plutelė nu- 
trupėdavo vos įžengus gimtojo kaimo 
laukuos, tėviškės vėjas nupūsdavo 
kažkur toli P. Skardžiaus ir S. Čiur
lionienės lietuvių kalbą ir sąmonėn 
grįždavo skambi sėlių giminės tar
mė, raktas į kaimiečių širdį... Ste- 
bėdavaus P. Cvirka, kuris taip pat 
ruošėsi literatūrai, kad taip mažai 
domisi savo gimtuoju kaimu, nie
kuomet negirdėjau jo pasakojant 
apie tėviškę, net vasaros metu ne
važiuodavo namo, prasitrindavo Kau
ne ar atostogoms nusitrenkdavo į ko
kią madingą poilsiavietę”.

Tas prisirišimas prie savo 
gimtosios žemės toks stichinis, 
kad ir trečią sykį skaitydamas 
“Anoj pusėj ežero” negali atsi
spirti lyriko autoriaus kerams. 
Knyga pasižymi begaliniu alkiu 
gyvent, tikslia detalės pagava, 
meistrišku sugebėjimu jungti 
poetinėn visumon prieštarin
giausius realistinius vaizdus. P. 
Andriušis nusinelno būti laiko
mas vienu iškiliausių mūsų ra
šytojų.

Nelabasis šnabžda ausin kaž
ką kita. Būtent, gal ir negerai, 
kad tąsyk Vaičkaus entuziastin- 
gieji kineastai nepagriebė And
riušio. Žinoma, ne apie pritupi
ma galvojame, o prikalbinimą 
nauion avantiūron — filmui. 
Galbūt Pulgis, susiradęs Done
laitis 4- Valančius kombinaciia. 
būtii sukūres filmų kadro 4-lyri
nio savo teksto formulę? Dabar 
tai atlikti lieka kitiems.

Atsiusta na minėti
LIETUVIU INŽINIERIŲ IR AR

CHITEKTŲ METRAŠTIS, I tomo IV 
dalis. “Pramone kuriant ir gamybą 
plečiant”. Spaudė Lietuvių Enciklo
pedijos spaustuvė, iSleido Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjunga. Paruošė redakcinė komisi
ja — Juozas Dačys, Bronius V. Ga
linis, Viktoras Kubilius, redagavo 
Kazys Krulikas, kalbą taisė Vladas 
Kulbokas. Knyga turi 102 psl. minkš
tuose viršeliuose, kainuoja $2. Met
raštį platina ALIAS ir Kanados 
PLIAS skyriai. Paštu galima užsisa
kyti pas redakcinės komisijos narį J. 
Dačį. 27 Boumeside St.. Dorchester, 
Mass. 02124. USA.

Gabija nr. 3(7), rugsėjis. LSS skau
čių seserijos vadijos žurnalas.

Ateities nr. 6. birželis. Moksleivių 
Ateitininkų Saiungos leidžiamas lie
tuvių katalikiškojo jaunimo žurna
las.

Mitteilungen aus baltischem Le- 
ben Nr. 2(62). Baltiečių žurnalas vo-

/

Hamiltono lietuvių dramos grupė paruošė V. Krėvės veikalą "Min
daugo mirtis"; su juo dalyvaus teatrų festivalyje Čikagoje; Toronte 
vaidins š. m. lapkričio 17 d. Nuotraukoje: Tautvilis — Arūnas Sta
sius, Vaidotas — Jonas Petraitis, Treniota — Balys Juodelė

ALĖS RŪTOS "PRISIKĖLIMAS"
PR. NAUJOKAITIS

Neseniai “Nidos” išleistas 
naujas Alės Rūtos romanas “Pri
sikėlimas” žymiai skiriasi nuo 
ankstesnės gausios autorės kū
rybos. Tai romanas, kuriame 
maža išorinių Įvykių, kur veiks
mas vyksta pačiame žmoguje, jo 
mąstyme, jo pastangose gyven
ti, kad galėtų kurti. “Prisikėli
mas” gal kiek giminingas su J. 
Gliaudos “Ikaro sonata” ta pras
me, kad abiejuose kūriniuose 
sprendžiama meno kūrybos es
mė, gausu protautinio elemento. 
Bet šiaip abu kūriniai skirtingi 
ir visiškai individualūs.

“Prisikėlime” dailininkas Ze
nonas, sergąs nepagydoma dau- 
giaskleroze, rūpestingai slaugo-

Rašytoja Alė Rūta

mas žmonos Renatos, materia
liai remiamas čia pat gyvenan
čio šeimos draugo Valerijaus, li
guistai pasiilgęs Lietuvoje pasi
likusios sesers (Įsivaizduoto mo
ters idealo) Filomenos, fiziškai 
diena po dienos eina silpnyn, 
bet jo dvasios polėkiai yra labai 
stiprūs, meno problemų spren
dimas aštrus ir gilus, siekias pa
čią kūrybos esmę, noras ir vil
tis pasveikti — neapsakomai di
deli.

Romanas padalintas i keturias 
dalis. Pirmoji dalis — “Tiltas 
virš okeano” — praskleidžia dai
lininko Zenono gyvenimo kai- 
kuriuos bruožus: tėvų ištrėmimą 
dar carų laikais, augimą sveti
mam krašte, studijas ir jaunys
tės nuotykius, bręstančio meni
ninko svajones — tilta virš okea
no. Antroji dalis — “Keisti žmo
nės” — gyvenimo ir meno reiš
kiniu filosofinis svarstymas. Bet 
ne sausomis sąvokomis, o emo
ciniais vaizdais, Įsijautimu, vi
duje glūdinčiu nerimu. Kalbė
kime paties romano žodžiais:

Gyvenimas? — Nėra tai lengvas, 
atviras, aiškus kelias. Jis yra pil
nas komplikacijų, enigmų ir slėpi
nių. kuriuos nedaug kam lemta su
prasti. Vieni — tai negyvena, o tik 
sapnuoja ... Kiti — gyvulio instink
tu veržiasi į pasisotinimą... Dauge
lis žmonių gali gyventi be muzikos, 
be knygos, be paveikslo, žmogus ne
numirs be šių dalyku ... Menas pra
sideda ten. kur baigiasi reikalingu
mas. Jis yra švitėjimas virš reikalin
gumo. Menas yra svečias iš kito pa
saulio. o tikras menininkas yra sve
timšalis šioje žemėje ... Yra du eže
rai. Vienas aukščiau, kitas žemiau. 
Iš aukštesniojo, kai jis prisipildo, 
prasiveržia skaistūs vandenys tikšda- 
mi pro uolas ir šokinėdami per ak
menis. per išgraužas, renkasi į že-
mesnį ežerą, jo drumstas bangas 
skaidrindami... Ir many dabar lyg 
šniokščia bangos, lyg kokie balsai 
aidi, kurių reikšmę aš suvokiu... 
(93-94 psl.).

Išrašome čia vieną ilgesnę iš
trauką iš trečiosios dalies — 
“Naujasis Faustas”, kur daili
ninkas maldauja ne jaunystės 
grąžinimo, bet laiko, kad galėtų 
kiečių kalba, kurio metinė prenu
merata yra 6 DM ($1,5). Leidėjas — 
Baltische Gesellschaft in Deutsch
land. Užsisakyti galima šiuo adre
su: Adam Gruenbaum, 8 Muenchen 
15. Lessingstr. 5, W. Germany.

Lietuvių Dienos nr. 7(186), rugsė
jis. Gausiai iliustruotas žurnalas lie
tuvių ir anglų kalbomis. Adresas: 
J364 Sunset Blvd., Hollywood, CaL 
90029. USA.

Reguliaminas ir programos, Peda
goginis Lituanistikos Institutas, Čika
ga. 1968 Lietuvos Laisvės Kovos Me
tai. Leidinys gaunamas institute, 
562$ S. Claremont Ave., Chicago 36, 
Illinois, USA.

pataisyti savo kūrybos klaidas, 
kad galėtų užbaigti Kristaus pri
sikėlimo paveikslą. Panašiu sti
liumi atausta visa knyga:

Guliu ir guliu, tankiai alsuodamas, 
nulietas karštos srovės.

Mano paveikslai sienose tai iš
nyksta, tai vėl išauga Į didelius prie
kaištautojus. Tiktai Kristaus Prisikė
limas ramiai kyla prieš mano akis. 
Vis aukštyn, aukštyn... Tarytum jau 
įžengė į dangų ... Mano Kristus? Ar 
tokį norėjau nupiešti, ar tokį nupie
šiau? Ne, ne! Reikia laiko, reikia 
man daugiau laiko! Dar kažko tam 
paveikslui trūksta. Dar tiktai kylan
čio į viršų žmogaus vaizdas, o ne 
pats Kristus...

Kaip aš norėjau įsiskverbti į vi
sus gyvenimo slėpinius! Ar nebuvo 
per daug norėta? Ar ne per daug no
rėjo Faustas ir kiti faustai?

Faustas beveik pražudė save... Bi
čiulystė su šėtonu nėra juokai... 
Taip. Mane siaubia karštos srovės. 
Kambary labai šilta; tai gerasis Va
lerijus aprūpino anglimis, užkamšė, 
užlopė kiauruosius namo kampus... 
Gera, kai yra kas namus prižūri. Re
nata verda kvepiančią arbatą, įpilia 
šaukštuku į burną. Palaikyti mano 
jėgoms... Palaikyti? Man reikia su
stiprinti jėgas! Man reikia greičiau 
atsikelti dirbti...

Ko jūs dabar slepiatės, mano pa
veikslai? Ar gėditės savo tapytojo? 
Palaukit! Aš jums atiduosiu, kas pri
klauso ... Įdėsiu visa sielą kūrėjo, 
tik laiko daugiau...

Ar aš norėčiau būti atjaunintas? 
Taip! Tik ne dėl naujos Margaritos 
meilės; dėl laiko, dėl darbo dienos, 
dėl Velykų ryto, kada suskambėtų vi
sais varpais Prisikėlimas...

Aš ne penkioliktojo, o dvidešimto 
amžiaus Faustas! Aš turiu mintį, aš 
turiu kūrybinių jėgų tą mintį išreikš
ti. Tik laiko, rankų stiprumo ir akių 
šviesos...

Maldauju, Viešpatie, maldauju, Vi
sagali, maldauju...

Aš, tur būt, apalpau maldos eksta
zėje; nes tik degė kūnas, skendau 
tamsoje.

Sudrėko lūpos. Tai Renata davė 
man kažkokio skysčio ar maisto. Ji 
mano kalendorius, mano laikrodis. 
Renata... Ji žino, kada ir ko man 
reikia. Nematau aiškiai jos veido... 
Naktis ar diena — nežinau. Bet jun
tu rankas, pataisančias patalą, pa
ginsiančias veidą, nušluostančias lū
pas, įleidžiančias švirkštu vaistų .. 
(136-64 psl.).

Ketvirtoji dalis — “Prisikėli
mas” — veda į paskutinę eks
tazę, per kurią ateina tikrasis 
prisikėlimas — pro mirties var
tus. Atgyja sienoje Prisikėlimo 
paveikslas, tikras gyvasis Kris
tus... Knyga baigiama giedriais 
lyriniais vaizdais.

Reikia stebėti autorės sugebė
jimu per visą kūrinį išlaikyti 
reikiamą įtampą, kalbėti vaizdų 
kalba, nepasinerti į abstrakci
jas. Žinoma, pasitaiko kaikuriu 
ištęsimų, minties ar vaizdo pa
sikartojimu, bet knyga lengvai 
skaitoma ir patraukli, nors 5nL. 
riga ir atremta daugiau i išvi
dinį veiksmą. Labiau išprusu- 
siems skaitytojams naujasis ro
manas turėtų būti maloni dva
sinė atgaiva.

Alė Rūta. PRISIKĖLIMAS. Ro
manas. “Nidos” leidinys, 1968 
m. 205 psl. Kaina klubo nariams 
$2, kietais viršeliai $3, nena- 
riams 25% brangiau.

Vilniaus operos solistas Virgilijus Noreika koncerto metu Toronte. 
Akompanuoja Žaneta Noreikienė Nuotr. M. Pranevičiaus
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C KULTORimEJE VEIKLOJE
POETAS /.AISTIS, paklaustas 

“Draugo” kultūrinės dalies redakto
riaus apie okupuotos Lietuvos poe
ziją, pareiškė: “Kalbėti apie anos pu
sės poeziją man yra sunku. Reikėtų 
giliau pažinti aplinką, tos poezijos 
šaltinius, ir ypač, kalbant apie jau
nimą, pažinti įtakas ir pačią atmo
sferą. Žmonės ten jau pripratę kab 
bėti oficialiu, partiškai tarybišku žar
gonu, dėl to dažnai sunku ir net pa
sakyti, kur poetas yra nuoširdus, o 
kur tyčiniai kartoja oficialias bana
lybes. Aišku, kad juos žavi, traukia 
tai, kas nėra primetama. Aišku, kad 
juos žavi buvusi ir kitur prasiver
žianti laisvė bei naujumas. Mane te
nai pritrenkia ne įtakos, kurių net 
yda būčiau linkęs nelaikyti, bet jų 
eilių akin krintantis nelygumas: gre
ta geros eilutės styro sakinys iš vals
tiečių laikraščio ar iš pradžios mo
kyklos mokinio sąsiuvinio, šalia ge
resnio eilėraščio grafomaniškas sa
paliojimas. Ypač jaučiama pastanga 
pasirodyti daugiau pajėgiančiu negu 
galinčiu. Sau statomi reikalavimai ga
na aukšti, gal net per aukšti, o prak
tikoje nevykdomi. Bet paskutinį de
šimtmetį jaučiama jaunimo pastan
ga išsivaduoti iš bolševikinio štam
po. Jau poezija darosi poezija pilno
je to žodžio prasmėje, ne Lenino ar 
kieno kito priesakų eiliavimas. Tu
rint galvoje stipresnes asmenybes, 
įtakų klausimas nėra labai būdingas 
reiškinys. Pradedantieji visuomet tu
ri į ką nors nusižiūrėti.” (“Drg.” 
1968. X. 26).

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
TEATRO pirmasis festivalis įvyks 
Čikagos Jaunimo Centre lapkričio-28
— gruodžio 1 dienomis. Bilietai jau 
pardavinėjami po $3 ir $2 “Margi
niuose”, 2511 69th St., Čikagoje. Fes
tivalio programa: lapkričio 27, tre
čiadienį, 8 v.v., pirmasis spektaklis
— D. Lapinsko ir L. Barausko reži
suota keturių autorių “Viva poezija”, 
atliekama Čikagos LB Jaunimo Teat
ro; lapkričio 28, ketvirtadieni, 1 v. 
p.p., Klevelando jaunimo teatras 
“Vaidila” suvaidins Antano Rūko 
“Keturis keliauninkus”, režisuotus 
Petro Maželio; 8 v.v. Detroito Dra
mos teatras — Sofijos Čiurlionienės
3 veiksmų komediją “Pinigėliai”, rež. 
Z. Arlauskaitės-Mikšienės; lapkričio 
29, penktadienį. 8 v.v., Čikagos Sau
lių Teatras — Sofijos Čiurlionienės
4 veiksmų dramą “Aušros sūnūs”, 
rež. Alfo Brinkos; lapkričio 30, šeš
tadieni. 8 v.v., Hamiltono dramos 
teatras “Aukuras” parodys E. Dau- 
guvietytės-Kudabienės režisuotą Vin
co Krėvės 3 veiksmų tragediją “Min
daugo mirtis”; gruodžio 1, sekma
dienį, 2 v. p»p., Los Angeles Dramos 
Sambūris — Anatolijaus Kairio 3 
veiksmų tragedijetę “Šviesa, kuri už
sidegė”, režisuotą Dalios Mackelie- 
nės. Festivalis bus užbaigtas 7.30 v.v. 
dovanų Įteikimu, teatro darbuotojų 
pagerbimu, menine programa ir šo
kiais. Festivalio rengimu rūpinasi ko
mitetas: pirm. Anatolijus Kairys, po
būvio organizavimu — vicepirm. Vyt. 
Jasinevičius, meno reikalais — Jur
gis Daugvila, bilietų platinimu — 
Marija Pėteraitienė, spauda ir pro
paganda — Juozas Šlajus, aukų rin
kimu, leidinio platinimu ir garbės 
bilietais — Dalia Kučėnienė, techni
niais reikalais — Jonas Paštukas, 
specialiais uždaviniais — Alfonsas 
Alčiauskas, komiteto sekr. — Leonas 
Juškaitis, narys — Aleksas Smilga.

LFB LOS ANGELES SAMBŪRIS, 
tęsdamas literatūros vakarų tradici
ją, šiuos metus planuoja užbaigti 
Šv. Kazimiero parapijos salėje su
rengta kultūrine popiete,, kurios pro
gramą atliks Kalifornijos Berkeley 
universiteto prof. Raphael Sealy, jo 
žmona poetė Danguolė Sadūnaitė. 
pianistė Raimonda Apeikytė ir sol. 
Antanas Pavasaris.

DR. J. DEVEIKĖS (DEVEIKY
TĖS - NAVIKIENĖS) veikalą apie 
pirmąjį Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės Statutą (1529 m.) jau 
spausdina Litho Art Studio Čika
goje. Veikalą redagavo ir įvadą pa
rašė teisės istorikas dr. Aleksand
ras Plateris. Skaitytojus su autore 
supažindins istoriko prof. dr. Z. 
Ivinskio įvadinis straipsnis. Lietuvių 
kalbą ir veikalo bibliografiją per
žiūrėjo prof. dr. Petras Jonikas, šią 
maždaug 300 psl. knygą leidžia a.a. 
dr. J. Deveikės testamento vykdyto
jas dail. žibuntas Mikšys. Skaityto
jus ji pasieks sekančiais metais.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. DR. PRANCIŠKUS SIVIC- 

KIS, Mokslų Akademijos narys, be
stuburių zoologijos specialistas, mi
rė Vilniuje spalio 10 d. Velionis bu
vo gimęs 1882 m. Žalakiškių kaime, 
Raseinių apskr. 1906 m. atvykęs į 
JAV, veržėsi į mokslus — 1917 m. 
baigė Missouri universitetą, 1920-22 
m. apgynė doktorato disertaciją Či
kagos universitete ir buvo išrinktas 
profesoriumi. Nuo 1929 m. Kauno 
Vytauto D. universitete dėstė biolo
giją, lyginamąją anatomiją, embrio
logiją, histologiją, tyrė Lietuvos eže
rų ir Baltijos pakrančių gyvius. Prof, 
dr. P. Sivickis Vilniaus universitete 
suorganizavo bendrosios biologijos ir 
histologijos katedras, Mokslų Akade
mijos gyvulininkystės ir veterinari
jos institute — parazitologijos labo
ratoriją. Velionis yra parašęs dau
giau kaip 100 mokslinių darbų, jų 
tarpe knygas “Parazitų apibūdini
mas”, “Lietuvos TSR moliuskai ir 
jų apibūdinimas”. Jo pastangų dėka 
buvo išugdyta naujoji zoologų-parazi- 
tologų karta, kuri šiandien tęsia sa
vo mokytojo darbą. Palaidotas spa
lio 12 d. Vilniuje, Antakalnio karių. 
kapinėse.

MASKVOJE SURENGTAME že
mės ūkio filmų festivalyje III vie
tą ir pirmo laipsnio diplomą laimė
jo Vilniaus kino studijos spalvotas 
dviejų dalių mokslo populiarinimo 
filmas “Kultūrinėse ganyklose”.

J. TUMO-VAIŽGANTO 99-tųjų gi
mimo metinių minėjimas įvyko Kau
no Mokytojų Namų salėje. Praneši
mą apie Vaižganto kūrybą ir gyve
nimą padarė docentė A. Vaitiekūnie
nė, atsiminimų pluoštu dalijosi mo
kytojas A. Kalnius.

M. K. ČIURLIONIO pianistų ir 
vargonininkų konkurse lapkričio 15- 
30 d.d. Vilniuje dalyvaus Estijos, 
Latvijos, Gudijos ir Moldavijos at
stovai. Prof. S. Vainiūno vadovauja
ma vertintojų komisija konkurse da
lyvauti leido lietuviams pianistams L. 
Bagdonavičiūtei, I. čiurilaitei, A. 
Juozapėnaitei, D. Krestjanovaitei, P. 
Libeckytei, A. Radvilaitei, P. Sapi- 
raitei, B. Žiūraičiui, vargonininkams 
G. Lukšaitei, V. Prekerytei, N. Trin- 
kūnaitei ir B. Vasiliauskui.

TARPTAUTINĖJE FOTOGRAFI
JOS meno parodoje “Europa-68” Ber
gamo mieste, Italijoje, yra išstatyti 
vilniečio Liudo Ruikio ir kauniečio 
Aleksandro Macijausko darbai.

RADIJO IR TELEVIZIJOS CHO
RAS, vadovaujamas Liongino Aba
riaus, surengė* lietuvių klasikų cho
rinių kūrinių koncertą paveikslų ga
lerija paverstoje Vilniaus katedroje. 
Klausytojus žavėjo č. Sasnausko, J. 
Naujalio, J. Gudavičiaus, M. K. Čiur
lionio, J. Gruodžio ir S. Šimkaus dai
nos. Dirigentės ir pianistės Marga
ritos Dvarionaitės teigimu, vieninte
lis disonansas buvo J. Juzeliūno per
kurta J. Naujalio daina “Lietuva 
brangi”, išsiskyrusi J. Naujalio kū
rybai nebūdingais sąskambiais. Rim
ties ir susikaupimo nuotaiką sukėlė 
J. Naujalio “Jaunimo giesmė”, “Va
saros naktys”, Č. Sasnausko “Užmi
go žemė”. Koncerte taipgi dalyvavo 
ir vargonininkas B. Vasiliauskas.

PRIE BUVUSIOS JONAIČIŲ PRA
DŽIOS MOKYKLOS sienos prikalta 
Vydūno atminimui kauniečio skulp
toriaus Vlado žuklio sukurta barel
jefinė lenta su rašytojo atvaizdu ir 
Įrašu: “Lietuvių rašytojo, filosofo ir 
kultūros veikėjo Vydūno — Viliaus 
Storostos (1868—1953) gimtinė”. Be 
apylinkės gyventojų, iškilmėje daly
vavo svečiai iš Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos ir Rygos. Apie Vydūno nuopel
nus filosofijai kalbėjo Vilniaus uni
versiteto docentas filosofijos moks
lų kandidatas Bronius Genzelis, apie 
jo kūrybos reikšmę lietuvių litera
tūrai — Kauno literatūros muzėjaus 
mokslinė bendradarbė Joana Daunie
nė. Apie susitikimus studijų dieno
mis su Vydūnu papasakojo Šilutės 
aštuonmetės mokyklos lietuvių kal
bos ir literatūros mokytojas Romual
das Kuzmickas. Paminklinę lentą ati
dengė Vydūno biografas poetas Salys 
Semerys - Šmerauskas. Kauno litera
tūros muzėjaus atstovė J. Daunienė 
iš Kauno atvežtas tris rožes įteikė 
Vydūno kūrybos populiarintojams — 
viešniai iš Rygos Guntai Rudzytei, 
poetui S. Semeriui - Smerauskui ir 
Vilniaus universiteto aspirantui Vac
lovui Bagdonavičiui. Vydūno gyve
nimui ir kūrybai skirtame literatūros
vakare programą atliko Vilniaus uni
versiteto mokslinės bibliotekos dar
buotojų ansamblis. Vydūno “Pasau
lio gaisro” ištrauką suvaidino uni
versiteto teatrinė grupė. Plojimų 
banga buvo sutikta iš Klaipėdos at
vykusi Zuzana Daugirdienė, kadaise 
dainavusi Vydūno vadovautame cho
re Tilžėje.

LIAUDIES MENO DRAUGIJOS 
Panevėžio skyrius kultūros namuose 
surengė Panevėžio zonos meno meist
rų darbų parodą, kurios lankytojai 
turėjo proga įsigyti išstatytuosius 
eksponatus. Didžiausio dėmesio su
silaukė “Tulpės” suvenyrų įmonės at
stovo Vytauto Ulevičiaus drožiniai. 
Petro Kalvelio akvarelės “Palangos 
jūra”, “Trakų pilis”. Marijos Lasaus- 
Henės audiniai.

VAIŽGANTO “NEBYLI”, radiofo
nui pritaikyta P Jackevičiaus, su
vaidino Vilniaus radijo teatras. Vai
dinimą režisavo Galina Jackevičiūtė, 
pagrindinius vaidmenis sukūrė H. 
Kurauskas, P. Saudargas, L Parokai- 
tė ir kiti aktoriai, pasakotoju buvo 
V. Muraška. V, KsL



fVIAMN MARTEL
REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD—BLOOR, $15,000 įmo
kėti, 12 kambarių atskiras mūrinis 
namas su plačiu įvažiavimu ir gara
žu; 3 virtuvės, 3 prausyklos; van- 
dens-alyvos šildymas. Viena atvira 
skola balansui.
JANE—BLOOR, $12.000 įmokėti, 9 
kambariai per 2 augštus (5 kamba
riai) pirmame ir 4 antrame augšte), 
garažas ir įvažiavimas, vandens-aly- 
vos šildymas, viena atvira skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 
įmokėti, 7 kambarių (per 2 augš
tus) atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir įvažiavimu. Vandens-alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, arti po
žeminio traukinio.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti. 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR,
18.000 Įmokėti. 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4

Tel. RO 2-8255
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
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 turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Moka:
už depozitus-5%
už šėrus -5'/i%

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10 -1.30
Tree, uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 - 8
šešt. 9-12
Sekm. 9.30-1 ■

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI J
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ. 1

$2.000 gyvybės drauda nemokamai. g

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
$7.200 prašoma kaina už 74 akrus gražios žemės. Kampinis sklypas prie
6 kelio, maždaug 100 mylių nuo Toronto. 35 akrai dirbamos žemės, Ii- < 
kusi apaugus medžiais. Per kampą žemės teka upelis. Puikus pirkinys.
QUEENSWAY — ROYAL YORK. Naujos statybos tributis (tripleks) 
du butai po tris miegamuosius, vienas 2 miegamųjų. Arti susisiekimo, 
viskas išnuomota. įmokėti apie $15.000.
BLOOR — ISLINGTON. Mūrinis 5 kambarių vienaaugštis (bungalow), 
gražiai įrengtas rūsys, alyva šildomas; garažas su privačiu įvažiavimu;

‘ arti požeminio susisiekimo ir krautuvių; namas be skolų. 1
PACIFIC — ANNETTTE. Atskiras, 8 kambariai, 2 virtuvės, 2 prausyk-

, los, alyva šildomas. Prašo apie $29.000; namas be skolų.
JANE — BABY POINT. Gražus mūrinis vienaaugštis (bungalow), 5 
šviesūs kambariai, 2 prausyklos, 2 ekstra kambariai rūsyje. Retai pasi
taikantis pirkinys. Įmokėti apie $10-15.000.
MIMICO — BURLINGTON ST. Naujos statybos 5 butų namas, didelis 
sklypas, privatus įvažiavimas. Įmokėti apie $20-25.000; skola iš 7^%; 
prašo $64.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869 į

AL G A R B E N S
REAL ESTATE t

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

QUEBEC — GLENLAKE, $32.900 prašoma kaina, atskiras plytų namas, 
9 kambariai per 3 augštus, 2 prausyklos, 2 virtuvės, didelis sklypas, ga
ražui vieta; įmokėti apie $10.000; lieka vienas atviras mortgičius.
ALHAMBRA — BLOOR, $5.000 įmokėti, 8 kambariai per 3 augštus, 2 
modernios prausyklos, 3 virtuvės, vandeniu-alyva apšildomas, naujai 
įrengtas garažas; reikia greitai parduoti, atviras mortgičius.
JANE — BABY POINT RD., $20.000 įmokėti, gražus atskiras namas, ge
rame rajone, 8 kambariai per 2 augštu, pilnai užbaigtas rūsys, kilimai 
pirmajame augšte, vandeniu apšildomas, gražus sklypas, platus privatus 
įvažiavimas, garažas, lieka viena atvira skola.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

WILSON — DUFFERIN, $35 000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 butų apar
tamentas. Už butą prašoma kaina — $12.000. •
VAKARUOSE 4 kambarių vienaaugštis (bungalow). Prašoma kaina — 
$15.060.
BLOOR — WINDERMERE, mūro atskiras, 7 kambarių namas — gara- 
žas; prašoma kaina — $27.000.
BATHURST — WILSON, 11 butų apartamentas, 11 garažų, geros pir- 
kimo sąlygos.
NIAGARA FALLS, ONT. 28 vienetai (28 units), motelis, graži ir gera 
vieta, geros pajamos.
SIAURĖS VAKARUOSE. 39 mylios nuo Toronto, 9 akrai žemės su gė
riais pastatais, prie upės kranto, 2 mylios nuo miestelio; mokėta $48.000, 
galima nupirkti už $30.000.
HIGH PARK, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 butų apartamentas po 
5 kambarius, 2 garažai, privatus įvažiavimas.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys. 

LE 1-1161, namų 783-2105

^TORONTO"
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Parapijos taryba spalio 31 d., 
pirmininkaujant tarybos pirm. inž. 
H. Lapui, apsvarstė kapinių koply
čios statybos reikalus. Ryšium su 
parapijos 40 m. įsteigimo sukaktimi, 
nutarta gruodžio 1, sekmadienį, 5 v., 
parapijos bažnyčioje turėti padėkos 
pamaldas, o po to — salėje pobūvį. 
Bus kviečiami ir šv. Kr. par. steigė- 
jai-veteranai. Tolimesnės iškilmių de
talės pavestos parengimų sekcijai, va
dovaujamai V. Ottienės.

— Gausiai lankėsi tikintieji — Vi
sų Šventųjų ir Vėlinių pamaldose. 
Bendras mirusiųjų prisiminimas vai
nikuotas iškilmėmis lietuvių kapinė
se, dalyvaujant tūkstantinei miniai 
tautiečių. Dėkojame už giesmes sol. 
V. Verikaičiui, P. Gulbinskui ir Br. 
Mackevičiui, taipgi vargonais palydė
jusiam muz. stud. J. Govėdui.

— Šią savaitę lankomi Queen-King 
rajone gyvenantys parapijiečiai. -

— Tikybos pamokos vaikams, besi
rengiantiems pirmajai Komunijai, dė
stomos kas sekmadienį po 10 vai. pa
maldų. Jaunimo choras gieda 10 vai. 
pamaldose ir po jų susirenka repeti
cijai salėje.

— Sį sekmadienį prie bažnyčios 
durų katalikų jaunimo organizacija 
dalins lapelius su užrašu SOS. Tai 
ženklas, kad nelaimės atveju asmuo 
pageidauja kunigo patarnavimo.

— Kunigui B. Pacevičiui, besigy
dančiam ligoninėje, nuoširdžiai linki
me Augščiausiojo palaimos ir grei
to pasveikimo.

— Šį šeštadienį, 9 v.r., pamaldos 
už a.a. Vladą ir Mariją Bytautus.

PADĖKA
Mano nuoširdi padėka visiems už 

lankymą sunkios ligos metu, už gė
les ir dovanas. Dėkoju Tėvui Pau
liui, OFM, už dvasinę globą, dr. Mc
Intyre už sėkmingai padarytą ope
raciją, dr. J. Urbaičiui už rūpestin
gą priežiūrą, gail. seseriai L. Novo- 
grodskienei už tikrai nuoširdų ir rū
pestingą slaugymą. Taipgi nuoširdus 
ačiū E. Barzevičiūtei, A. Bernotai- 
čiui, V. Buragui. B. P. Ceponkams, 
B. A. Čepukams, E. V. Dailydėms, E. 
Daunce. A. P. Jurkšaičiams, D. Jurk- 
šaitytei, D. J. Kaunaitėms, V. V. Ke- 
coriams, Mr. ir Mrs. A. Kemble, P. 
Kuliešiui, S. Laurinavičienei, S. V. 
Liuimoms, V. Liuimaitei, S. B. Ma
tulevičiams, J. Z. Mažonams, F. Moc
kui, M. B. Norkams, Mr. & Mrs. B. 
Newson, p. Ottams, R. V. Petruše
vičiams, A. K. Rusinams, T. A. Seko- 
niams, P. J. Sičiūnams, V. F. Skrins- 
kams, G. Skrinskui, V. E. Smilgiams, 
A. šapokienei, D. A. Viskontams, M. 
Vaišvilams, R. Žiogariui.

Visus dėkingai prisimenąs —
I. Girdzijauskas

Pajieškojimai
Artimieji iš Lietuvos jieško Petro 

Šidlausko, sūnaus Martyno, gimusio 
1922 m. Atsiliepti: A. Povilaitis, 6 
Prince Rupert Ave., Toronto, Ont., 
Canada.

Prisikėlimo par. žinios
— Mįrus a.a. Gertrūdai Buntinie- 

nei, nuoširdi užuojauta artimiesiems.
— Mišios: ketvirtad., 8.20 v. — 

už a.a. A. Pabedinską, užpr. p. Ma
tulioniu; penktad., 7.30 v. — už a.a. 
G. Indrišiūną, užpr. p. Gudelių iš 
Brampton, Ont. kaip užuojauta arti
miesiems; šeštad., 8.20 v. — už a.a. 
A. Baronienę, užpr. p. Telyčėnų.

— Vėlinių novenos Mišios — kas
dien 8 v. ryto.

— Sį sekmadienį pamokslai ski
riami bažnyčių mokesčiais apdėjimo 
Ontario provincijoje klausimui.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
— sekmadieniais po 10 v. Mišių. Ka
techetinės pamokos: I-IV sk. sek- 
mad. po 10 v. Mišių; V-VI sk. — 
antrad,, 4.30 v. p.p.; VII-VIII sk. — 
ketvirtad. 4.30 v. p.p. Relig. pamo
kos gimnazistams — sekmad. po 10 v. 
Mišių muzikos studijoje.

— Lituanistinis seminaras — pa
rapijos namuose penktad., 7 v. vak.

— Chorų žinios: bendra studentų 
repeticija — antrad., 7 v.v., o jų 
choro pasirodymas kanadiečiams sve
čiams — trečiadienio vakarą; renka
masi taip pat 7 vai.; suaugusių — 
ketvirtad., 7.30 v.v.; vaikų — penk
tad., 6.30 v.v.

— Katalikų vyrų dr-jos susirinki
mas — šį sekmad. po 11.15 v. Mišių 
parodų salėje; valdybos rinkimai, 
svečio žodis.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Evelyn Ave., Evelyn Cres., Glendon- 
wynne Rd., Marguaretta St., Norma 
Cres., Wyndham St. ’

— Parapijiečiai, kurie planuoja 
pirkti ką nors brangesnio, kaip au
tomobilį, šaldytuvą, skalbimo maši
ną, baldus ir pan., gali pasinaudoti 
parapijai duodamomis nuolaidomis. 
Pvz. perkant naują automobilį, nuo
laida siekia kelis šimtus dolerių. In
formacijų teirautis pas par. ekono
mą T. Benediktą ar pas T. kleboną.

— Nuoširdūs sveikinimai ir lin
kėjimai jaunavedžiams Otto Kaizeriui 
ir Sharon McClintock.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už sėkmingai 

padarytą operaciją dr. R. J. Knowl
ton ir dr. A. Valadkai. Taipgi nuo
širdi mano padėka Šv. Jono Kr. pa
rapijos katalikėms moterims už rū
pestį — p.p. Ottienei, Žėkienei, Dei- 
mantavičienei, Eižinienei; už šv. Mi
šias — p.p. Ottienei, Puterienei, Ei
žinienei, Norkienei, Simkevičienei; 
lankiusiems mane ligoninėje ir na
muose: p.p. Sekoniams, Girėnams, 
Andruliams, Underiams, Girdžiaus- 
kienei, Vanagams, Petraitienei, Ko- 
belskiams, Kaknevičienei, K. Ottui 
(už dovaną), A. R. Ottams iš Mont- 
realio, Švėgždai, Germanavičiui, T. 
A. Bildams, B. A. Dūdoms-Sarrtson, 
šeštadieninės mokyklos mokytojams 
ir vedėjui J. Andruliui, p. Kuolie
nei bei Prisikėlimo parapijos katali
kėms moterims, broliui Hortulanui 
Sedeikai, G. A. Pliopliams.

Visiems nuoširdžiai dėkinga —
Adelė Vaišvilienė

A t A
VACLOVUI NARBUTUI mirus, jo žmonai JULEI, j 

sūnui, dukterims, giminėms bei artimiesiems liūde- 

desio valandoje reiškiame nuoširdžia užuojauta —

O. A. Kanapkos 

_________________________________________________________________________

Dėkojame: skautų tėvams, vadovėms, vadovams ir visiems gau
siai aukojusiems fantus ir atsilankiusiems į mūsų metinį bazarą bei šokius. 
Mūsų padėka lietuviams prekybininkams, kurie nuoširdžiai mus parėmė: 
Mohawk Furniture Ltd. — p. p. Aukštaičiui, Draugeliui, Mockui; Margis 
Drugs — p j. Margiui; Nord Mende — p. p. Tumosoms; North Sylva Co.; 
Parkside Meat Market — p. p. Punkriui ir Matulaičiui; “Romuvos” stovyk
lavietės valdybai; Stouffville Creamery — p. p. Viskontams; Canada 
Packers Co. Pinigais aukojo: Metropolitan Furniture Mfg. Co: — p. E. 
Bumeistras $20, kleb. kun. P. Ažubalis $5, p. p. Asevičiai $5, p. p. Liuimos 
$3 (ir fantų), p. Adomavičienė $3. Taip pat dėkojame prisidėjusiems dar
bu ruošiant bazarą.

Nuoširdus ačiū visiems. Bendros pastangos sudaro sąlygas mūsų jau
nimui išlikti lietuviškam būry.

“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų skautų tėvų komitetas

BAROl^ESSA
BEAUTY SALONi

2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252
(kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė

ATLIEKU GRINDŲ ATNAUJINIMO 
(SANDING), POLIRAVIMO IR BLIZGINIMO DARBUS. 

SKAMBINTI ALFONSUI TORONTE TEL. LE 6-2805

S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai
159 Roncesvolles Are. Tel. LE 4-6602
didelis pasirinkimas. Urmo kainos.
3UNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt. 
autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
Visų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt. 
Atidaryta kasdien iki 7 v.v. šeštadieniais iki 2 v.p.p.

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

Dėmesio, studentai! “Initium 
semestri” įvyks šį penktadienį, 
lapkričio 8, Sv. Jono Kr. par. sa
lėje, 941 Dundas St. W. Pradžia 
8 v.v. Kviečiame dalyvauti visus 
studentus. Šią žinią perskaitęs 
pasakyk ir kitiems! Valdyba

Lietuvių šeštadieninėje mo
kykloje 1968. Xr 19 mus aplan
kė labai įdomus asmuo. Buvo 
diskusijos, kuriose visi mokiniai 
dalyvavo. Šis asmuo, būdamas 
vaikų poetas ir buvęs Lietuvoje 
mokytojas, Pr. Imsrys-Bastys, 
turėjo daug įspūdžių, kuriuos 
jis mums perdavė. Didelis ačiū 
gerb. Pranui Basčiui už paauko
jimą brangaus laiko mums su
artinti mintyse ir sieloje su Lie
tuvos lietuviais.

Sofija Norkutė
“Penki stulpai turgaus aikš

tėje”, A. Landsbergio dramą, 
Toronto latvių t-eatras vaidino 
jau du kartu/ Trečią ir pasku
tinį kartą vaidins (latvių kalba) 
lapkričio 23, šeštadienį, 6 va
landą vakaro, Bickford High 
School salėje (Bloor - Christie). 
Teatro vadovė Inta Purvs pra
šė “Tž” redakciją perduoti lat
vių teatro kvietimą lietuviams 
dalyvauti minėtos lietuvio rašy
tojo dramos vaidinime. Bilietai: 
$3 ir $2.50; gaunami Latvių Na
mų knygyne, College St. 491. 
Telefonas informacijai: 362- 
4248 (dienos metu), HU 1-6973 
(vakarais). Pažymėtina, kad To
ronto latvių teatras yra vienas 
geriausių išeivijoj, laimėjęs pre
mijų.

Filmininkas K. Motuzas, pa
garsėjęs dokumentiniais filmais 
iš nepriklausomos Lietuvos gy
venimo ir gyvenąs Niujorke, lan
kėsi Toronte ryšium su baltie- 
čių pašto ženklų bei monetų pa
roda. Atsilankęs “TŽ” redakci
joj papasakojo turįs gausų rin
kinį filmų, kurių dalis apima 
Lietuvos gyvenimo įvykius prieš 
30 metų. Dabar tie filmai yra 
retenybė ir labai įdomūs pažiū
rėti. Gaila tik, kad spalvoti fil
mai pradeda nublukti ir reika
lingi atnaujinimo. Tai surišta su 
didesnėm lėšom, kurių filminin
kas K. M. neturi. Tuo reikalu 
turėtų susirūpinti visuomeninės 
organizacijos. Yra keletas K. M. 
filmų kopijų, kurios rodomos ir 
dabar įvairiose vietovėse — 
Australijoj. P. Amerikoj ir ki
tur.

Prisikėlimo kredito koopera
tyvo valdyba prašo visus narius, 
kurie per paskutinius metus pa
keitė adresą, pranešti kiek ga
lima greičiau naująjį — telefo
nu arba asmeniškai darbo valan
domis raštinėje. Valdyba

Vėlinių proga lapkričio 3 d. 
mirusiu prisiminti į lietuvių ka- 
pines-Port Credit, Ont., susirin
ko tūkstantinė minia tautiečių 
iš Toronto, Hamiltono ir kitų 
vietovių. Po atitinkamų pamal
dų sugiedotas Lietuvos himnas, 
pašventintas kertinis koplyčios 
akmuo ir paminklai: V. Šarū
nui, M. Kučinskienei, V. Balsie
nei, J. Yokubynui. V. Račienei, 
L. Karbūnui. Iki šiol palaidota 
305 lietuviai. Kapiniu centre 
statomas Laisvės paminklas ir 
koplyčia. Rinkliavą paminklui 
padarė apylinkės valdyba. Sta
tyba atsieis apie S35.000. Ji nu
matoma užbaigti šį rudenį. Pa
šventinimas įvyks sekantį pava
sarį, gegužės 25 d., per Sekmi
nes.

Walter Deakon, federacinia
me parlamente atstovaująs To
ronto High Park rajonui, atsiun
tė laišką “TŽ”, kuriame dėko
ja lietuviams už paramą rinkimų 
metu ir sakosi esąs pasiruošęs 
padėti reikalui esant.

Slaugių organizacija “Victo
rian Order of Nurses Greater 
Toronto Branch”, 281 Sherbour- 
ne St., Toronto 2, praneša, kad 
ji yra pasiruošusi padėti ligo
niams. besigydantiems namie. 
Pvz. jei kas yra diabetikas ir 
turi vartoti insuliną, tos orga
nizacijos slaugė gali išmokyti 
patį ligonį arba kurį šeimos na
rį įšvirkšti insuliną. Taip pat 
tos slaugės gali padėti tiems, 
kurie po operacijos ar širdies 
smūgio turi pradėti vaikščioti. 
Skambinti tel. 921-3184.

Stefanijos - Kristinos Vėlyvy- 
tės ir Pauliaus Alvano Fehn 
jungtuvės įvyks š.m. gruodžio 
28 d. Prisikėlimo par. bažny
čioje.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Toronto Lie

tuvių Kredito Kooneratyvo “Parama” 
valdybai už paskirtus 25 dolerius To
ronto liet, filatelistų ir numizmatikų 
klubui. Tie pinigai buvo panaudoti 
š.m. lapkričio 2-3 dienomis suruoštos 
parodos premijoms. Valdyba

PADĖKA
Taip netikėtai buvome užklupti sa

vo draugų ir giminių, kurie atvy
ko mūsų pasveikinti 20-ties metų ve
dybinio gyvenimo sukakties proga. 
Už atsilankymą, sveikinimus, vaišes 
ir brangias dovanas dėkojame p.p. 
P. V. Jankaičiams, V. V. Kasiuliams, 
J. J. Rukšoms, G. S. Kuzmams, M. 
Yokubynienei, S. Kuzmickui, J. S. 
Bubuliams, J. Empakerienei, V. Ti- 
mošenko, V. L. Stuikiams, A. A Ma
čiuliams, H. V. Ūsams, S. V. Šaka
liams.

Jūsų parodyto nuoširdumo, Bran
gieji, niekuomet nepamiršime! Vi
siems nuoširdus lietuviškas ačiū!

Stasė ir Benius Yokubynai
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

SWANSEA, tiktai pora minučių iki Bloor gt., 6 kambarių vienaaugs- 
tis, vandeniu-alyva šildomas; prašoma kaina $27.000.
RUNNYMEDE • BLOOR, apie $5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras na
mas, geras šoninis įvažiavimas su garažu, naujas šildymas, nedideli 
mokesčiai.
KIPUNG — KINGSWAY, $7.000, o gal mažiau įmokėti, gražus 6 kam
barių vienaaugštis su didžiuliu, apie 200 pėdų, sklypu, yra vaisine- 1 
džių; užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, arti labai gero 
susisiekimo.
INDIAN RD. — BLOOR, $8.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras namas, 
kvadratinis planas, dvigubas garažas, arti požeminio traukinio bei 
krautuvių, puiki nuomojimui vieta.
DVIBUTIS (dupleksas), maždaug 5 metų senumo, du butai po 7 kam
barius, kiekvienas butas turi po 2 prausyklas, atskiri šildymai, garažai 
su privačiu įvažiavimu, tikrai pigus pirkinys, tinka net dviem šeimom 
ar geriem draugam; tikrai $10.000 įmokėti.
CLENDENAN AVĖ — BLOOR, $10.000 įmokėti; galite nusipirkti 8 
kambarių per du augštus atskirą gražų plytų namą; reikalingas mažo 
vidaus remonto bei sumoderninimo; platus privatus įvažiavimas su ga
ražu; lieka viena atvira skola. Tas namas perkamas iš pirmųjų rankų. ; 
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, puikus di
džiulis kiemas, kurio gale teka upelis, daug medžių, užbaigtas rūsys, 
garažas su privačiu įvažiavimu; neturi skolų, netoli nuo požeminio trau
kinio stoties, e
PRINCE — EDWARD — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių 
atskiras namas, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu; su di
desniu įmokėjimu, lieka viena skola.
HIGH PARK — RONCESVALLES, apie $15.000 įmokėti didžiulis gra
žus 15 kambarių atskiras namas, vandeniu - alyva šildomas, 5 kambariai 
ir prausykla pirmame augšte, 4 kambariai ir prausykla III augšte, tin
ka nuomoti, platus sklypas, garažas su privačiu įvažiavimu, graži vieta. 
JANE — BLOOR, 8 kambariai per du augštus, rupių plytų, vandeniu - 
alyva šildomas, garažas su privačiu įvažiavimu, tuoj gali užimti; priima 
kiekvieną pasiūlymą, nes turi būti parduotas.
BLOOR — DUNDAS, apie $15.000 įmokėti, vos kelėtos metų senumo, 5i 
butų apartamentas; turi būti parduotas.
50 AKRŲ Ūkis, tiktai $12.000 pilna kaina, 50 mylių nuo Toronto.

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
PR. KERBERIS

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Dorbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

I
1 — .

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A < 
SIAME TORONTO LIETUVIU HAfcA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE * 

MOKAME II DUODAME
5% už depozitus Į mortgičius iš 7%
5!4% už šėrus " asm. paskolas iš 7%Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki §5.000 ir MORTGTCTUS 
naeai valdžios nnstafvta norma — 66% įkainuoto turto. 
VISU NARTU GYVYBE apdrausta santaupų dydvie. bet 
nedaugiau §2 000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 

! draustos iki $5.000.

Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir^ 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Duodas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$8.000 ĮMOKĖTI, Royal York-Bloor, vienaaugštis (bungalow), arti paže- 
minio, 5 šviesūs dideli kambariai, plytinis, nauja šildymo krosnis, pri
vatus įvažiavimas; turi būti parduotas, nes savininkas nusipirko naują 
namą.
$5.000 ĮMOKĖTI, 10 akrų gražios žemės arti Bolton, Ont. prie 50 ir 9 
kelio apie 35 mylios nuo Toronto; vienas mortgičius balansui.
S20.000 ĮMOKĖTI, Dovercourt-Dundas, šešiabutis, plytinis, atskiras, 
šiltu vandeniu apšildomas, 1 mortgičius balansui, $9.000 metinių paja
mų.
$10.000 ĮMOKĖTI, Annette-Runnymede, atskiras dvibutis (duplex), ply
tinis, 10 didelių kambarių, šiltu vandeniu apšildomas, garažas, 1 mort- [ 
Sičius balansui, prašoma $36.900.
$3.900 ĮMOKĖTI, Bloor St.-Clarens, pusiau atskiras, 6 švarūs kambariai 
2 modernios virtuvės namas pilnai atnaujintas, įvažiavimas.

1082 BLOOR St. W., Toronto 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, moteliu
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA 
ir 

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, š. 
Amerikos mėsos ir skanumynų 
krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 64982

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO. ONT. 

nemokamas metinis krosnių išvalymas 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Rinito ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau uiuazevv k B vėg #tst c (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.
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APDRA PDA ęįį&)
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • 
PERSONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAI- 
KAMS • MĖNESINES INVALILDUMO PAJAMOS IR KT.

LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

TORONTO

—ALFA RADIO & TV
Parduodam Ir taisom televizijos ir radijo aparatus. 
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1 ■ 6 16 5 .• 672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuva, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 

S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, su gydymu ir 11 
automobiliai, automobiliams moto- Maisto siuntinių svoris neribotas, 
rai i? padangos, motociklai, dvira- Turime naujus iliustruotus kata- 
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši- logus, kuriuose yra smulkus aprašy- 
nos, siuvamosios mašinos, televizi- mas ir paaiškiųimaL Pažymėtos kai- 
jos priimtuvai, pianinai, foto apara- nos yra galutinės.
tai, radijo priimtuvai, trapsistori- Taip pat persiunčiame pinigus, už 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki- kuriuos gavėtas gali nusipirkti įvai- 
limai, baldai, butai (apartamentai), rių prekių specialiose dolerinėse 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius danti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte,'prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bet rašyt), 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.

• Sukaktuvinių LSS metų pabai
gos iškilminga sueiga — šį sekma
dienį, lapkričio 10 d., 5.30 v.v., Pri
sikėlimo auditorijoje. “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų skautai-tės tvarkin
gai uniformuoti renkasi 5 v. Bus: 
trumpa oficialioji dalis, skautorama 
ir vaišės. Kviečiami atsilankyti tė
vai, rėmėjai ir visi tautiečiai.

• Lapkr. 3 d. “Šatrijos” kankli
ninkės, “Rambyno” skudutininkai ir 
“Gintaro” taut, šokių grupė daly
vavo programoje St. Catharines “Žal
girio” vietininkijos iškilmingoj su
eigoj. Buvo nuvažiuota ir grįžta au
tobusu.

• Lapkr. 2 d. Romuvoje iškylavo 
A. Vasiliauskas, V. Sendžikas ir C. 
Senkevičius. Baigtas dažyti centrinis 
pastatas.

• “Šatrijos” tunto sudėtis: jaun. 
skaučių “Tulpės” dr-vė, vad. vyr. 
skautė B. Abromaitienė; “Rūtos” dr- 
vė, vad. ps. M. Stanionienė; skaučių 
“Dainos” dr-vė, vad. valt. L. Tei
šerskytė, adj. si. L Stanionytė; nau

jai “Mirgos” dr-vei vadovauja si. B. 
Paliulytė; jūrų skaučių-gintarių “Jū
ratės” laivo vadovės vair. D. Stul
gytė, adj. Ž. Rukšaitė; “Baltijos” lai
vui vad. valt A. Kairytė, adj. vair. 
S. Krašauskaitė; jūrų skaučių inst
ruktorė ps. A Biškevičienė (tel. 249- 
7303): vyr. skaučių “Birutės” dr-vei 
vad. v. si. A. Seškuvienė, adj. E. Si- 
monavičienė; vyr. skaučių “Vaidilu
tės” dr-vei vad., eidama ir tunto lau- 
žavedės pareigas, v. si. J. čeponkutė, 
kandidačių būrelio — ps. R. Gvil
dyto; tunto, .iždininkė s. D. Keršie
nė, adj. v. si. R. Baltaduonytė, tunt. 
s. L. Gvildienė.

• “Rambyno” tunto vienetų vado
vais paskirti: I-sios vilkiukų dr-vės s. 
J. Dambaras, II-sios — si. M. Ru
sinas, globėjas ps. B. Poška; skautų
— v. si. J. Svirplys, vyresniųjų skau
tų — s. E. Kazakevičius; oro skautų
— ps. P. Regina, jūrų skautų Vaido
to laivo — vi. J. Šileika, Žilvino 
laivo vi. T. Galinis, budžių — si. VI. 
Rušas. C. S.

IMPORTAS

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
telefonus LE 1-3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai ryte 
Iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-22SV

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. teL LE 6-5363

SPORTAS LIETUVOJE
Iš okupuotos Lietuvos dalyvavusių 

sportininkų Meksikos olimpiadoje ge
riausiai pasirodė boksininkai. Danas 
Pozniakas pussunkiam svoryje laimė
jo I vietą, Jonas Čepulis sunkiame 
svoryje — sidabro medalį. Moder
nioj komandinėj penkiakovėj Sta
sys Šaparnis laimėjo sidabro meda
lį. Individualiai jis buvo X. “Žal
girio” aštuonvietė valtis, papildyta 
keliais rusai, laimėjo bronzos meda
lį. Apolinarui Grigui, kuris dalyva
vo dviviečių lenktynėse, nepasisekė
— prieš pat baigmę apalpo.

SPORTAS VISUR
Pasaulinės komandinės šachmatų 

pirmenybės vyksta Lugano mieste 
Šveicarijoj. Šiose pirmenybėse daly
vauja ir Kanada, kuri šiuo momen
tu su 2 taškais yra paskutinėje XIV 
vietoje. Paskutinėse rungtynėse JAV 
įveikė Kanadą 4:0 ir pakilo į III 
vietą. I vietoje yra Sov. Sąjunga, II
— Jugoslavija.

Sekanti vasaros olimpiada įvyks 
1972 m. Miunchene. Kandidatų 1976 
m. olimpiadai vis gausėja. Iki šiol 
pasisiūlė Los Angeles, Monirealis, 
Sao Paulo, Alžyras ir Nairobi, Keni
joj. Nairobi yra maždaug toje pat 
augštumoje, kaip ir Meksikos mies
tas. Jeigu JAV dar kariaus iki 1970 
m. vargu ar galės ruošti olimpiadą.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai B-C lygos jaunių 

krepšinio pirmose rungtynėse nuga
lėjo Aušrą 70:58. Žaidė: Kazakevi

čius 13, Sepulis 2, Stankus 4, Ake
laitis 1, Laurinavičius 3, Ignatavičius
10, Vaičeliūnas 12, Nacevičius, Du- 
liūnas, Sprogis 25.

Stalo tenisininkai žaidė keletą sėk
mingų pirmenybių. Pietų Ontario 
pirmenybėse Niagara Falls, Ont., V. 
Nešukaitytė laimėjo pirmas vietas 
moterų ir mišriame vienete; poroje 
su savo seserimi F. Nešukaityte lai
mėjo moterų dvejeto varžybas. F. 
Nešukaitytė moterų B klasės viene
te laimėjo I vietą, E. Sabaliauskaitė 
vienete pasiekė pusbaigmį. YMCA 
pirmenybėse V. Nešukaitytė moterų 
A vienete laimėjo I vietą ir F. Ne
šukaitytė moterų B vienete laimėjo
11. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šį sekmadienį, 12.30 v., B-C lygos 

rungtynėse Aušros vyrai žais su Tri
dents ir po jų 2 v. p.p. Aušros jau
niai — Tridents jauniai.

Praėjusios savaitės B-C rungtynė
se jauniai pralaimėjo Vyčiui 58:70. 
Žaidė: Rautinš 21, Misevičius 15, Nor
kus, Kaknevičius 8, Tamošiūnas 4, 
Vaškevičius 7, Plačiakis 2 ir Plučas.

Stalo teniso lygoje jaunių koman
da (Almis Kuolas, L. Klevinas ir 
P. Klevinas) laimėjo pirmąsias rung
tynes 10:0.

Vinco Krėvės-Mickevičiaus 4 veiks
mų istorinė drama “Mindaugo mir
tis” vaidinama Toronte lapkričio 17 
dieną.

Aušros priešadventinis parengimas 
— šokiai lapkričio 30 d.

Ateitininkų žinios
Vadovų kursai lapkričio 2 d. Pri

sikėlimo patalpose praėjo su dideliu 
pasisekimu. Dalyvavo vadovai iš Ha
miltono ir 20 iš Toronto. Seselė Ig
ne kalbėjo dviem temom: “Asmens pa
žinimas” ir “Grupės pažinimas”. Abu 
pasikalbėjimai buvo ypatingai vaiz
džiai perduoti, paįvairinant grafiš
kais brėžiniais. Prof. R. Vaštokas kal
bėjo apie veiklos metodus, kun. dr. 
Gaida apie ateitininką moderniajame 
pasaulyje. Paskaitoje buvo duota 
daugelis konkrečių veikimo gairių, į 
kurias ateitininkai šiuo laiku turėtų 
atkreipti dėmesį. V. Kolyčius kalbė
jo apie vadovą ir jo savybes. Daug 
kas pageidavo, kad panašūs pasikal
bėjimai būtų surengti dažniau. Ačiū 
sendraugiams už iniciatyvą.

Nauja tėvų komiteto valdyba iš
rinkta tėvų susirinkime lapkričio 3 
d.: J. Danaitis — pirm., p. Stravins
kienė — vicepirm., p. Čepaitis — 
ižd., nariais p.p. Bražienė, Didžbalie- 
nė, Girdauskas, Janeliūnienė ir Lu
košienė. Nuoširdi padėka buvusiam 
tėvų komitetui, kuriam vadovavo p. 
Stankaitis, už nuoširdų darbą ir pa
galbą jaunimo veikloje. — Nutarta, 
kad ateityje susirinkimai bus daromi' 
kas antrą sekmadienį, 2 vai., kartu 
visiems būreliams — berniukam ir 
mergaitėm. Visiems patogaus laiko 
nesurasta. Mergaitėm susirinkimai 
vyks L. V. Namuose, berniukam — 
Prisikėlimo par. patalpose. Taip pat 
bus atskira patalpa tėvams, kurie at
vežę vaikus laukia. Tėvai prašomi ne
laukti automobiliuose ar gatvėje, bet 
kartu susieiti ir pasikalbėti. Numa
tomi specialūs pasikalbėjimai ir tė
vams tuo pačiu laiku. Pageidauta ar
timesnių tėvų ryšių su vadovais. 
Ateitininkų kambaryje bus įtaisyta 
atskira dėžutė, kur tėvai-savo pagei
davimus raštu galės įmesti.

Vyr. moksleivių susirinkimas — šį 
sekmadienį, lapkričio 10 d., 6 v. v., 
muzikos studijoje.

Nuoširdi padėka Z. Girdauskui, pa
aukojusiam vyr. moksleivių kuopai 
$30. Ačiū labai! Laukiame ir daugiau 
panašių geradarių.

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
centro valdyba šaukia moksl. at-kų 
nepaprastą suvažiavimą ideologinių 
žiemos kursų gale — gruodžio 30- 
31 d.d. Dainavoje. Kuopos yra ragi
namos atstovus pramatyti iš kursų 
dalyvių, kuriems bus proga kursų 
metu šiam suvažiavimui pasiruošti. 
Taip pat primename, kad stiprios bei 
pareigingos naujos centro valdybos 
sudarymas turėtų būti kiekvienos 
kuopos, kiekvieno globėjo rūpestis 
bei pareiga. Tad raginame visose 
kuopose pagalvoti apie tos vietovės 
asmenis, pramatyti kandidatai į nau
ją centro valdybą, padaryti pasiūly
mus dabartinei centro valdybai raš
tu ar telefonu ne vėliau š.m. gruo
džio 15 d. MAS centro valdyba

Žmogus
Žmogus, pagal humoristą An

taną Gustaitį, yra vertas pajuo
kos vien dėlto, kad jis, turėda
mas visas plėšraus žvėries sa
vybes ir keturias pritaikytas ga
lūnes, pamėgdžiodamas dangiš
kus dievus, vaikščioja tik dviem 
kojom...

Ir dar:
— Žmogus nuo kitų kūrinių 

skiriasi tuo, kad sugeba juok
tis...

Daina apie kolchozus
Kai mokyt. B. Butkus (dabar 

Amerikoje), dvidešimt dvejus 
metus iškentėjęs Sibire, grįžo į 
gimtąjį kaimą Lietuvoje, rado 
savo pažįstamus kaimynus, bu
vusius pasiturinčius ūkininkus, 
dabar kolchozininkus, kurie jam 
šitaip uždainavo:

Verkia antis ir višta, 
prie kolchozo pririšta. 
Ką jūs norit, tą darykit, 
tik kolchozan nevarykit...

ŠYPSENOS
Svyruoja be vėjo...

Gerdutė Naujų Metų vakare 
pamačiusi girtą žmogų, taria 
motinai:

— Žiūrėk, mamyt, vėjo nėra, 
o tas žmogus svyruoja.

Du filmai — 

Rimskio Korsakovo opera 

“CARO NUOTAKA“ 
("The Tsar's Bride")

PIRMĄ KARTĄ KANADOJE

Priedo: 
“DON KICHOTAS“ I 

garsus klasikinis spalvotas 

filmas. Abu su angliškais 

įrašais.

BRIGHTON 
kino teatras, 
127 Roncesvalles Avė. 

tel. 532-2710
Lapkričio 7 iki lapkričio 12.
Kasdien vienas seansas nuo 7.30 V.V. 

šeštadieniais ir sekmadieniais — 

nuo 5 v.p.p. »r 8 v.v.

“Prezidentas” ir mokinys
Naujasis okupuotos Lietuvos 

“prezidentas” Sumauskas, per
ėmęs pareigas iš Paleckio, pa
noro susipažinti su mokyklų 
nuotaikomis. Paklausė vieną mo-

— Koks skirtumas ar panašu
mas tarp partijos ir tautos?

Mokinys atsakė:
— Partija pasitiki tauta, bet 

tauta nepasitiki partija...
Nuopelnas

Kartą pas didįjį airių rašyto
ją ir humoristą Bernardą Shaw 
atvyko jaunas vyras ir pasigyrė:

— Mečiau mediciną ir noriu 
pasidaiyti rašytoju. Manau, kad 
tuo būdu geriau patarnausiu 
žmonijai.

— Norint žmonijai pasitar
nauti, nereikia pasidaryti rašy
toju, — atsakė Shaw.

— Kaip tai? Aš to nesupran
tu.

— Tamsta jau geriausiai pa
sitarnavai žmonijai mesdamas 
mediciną, — paaiškino Shaw.* * *

Kalbasi dvi kūmutės:
— Mudu su vyru baramės du 

kartus per mėnesi.
— O mes rečiau. Mat, vyras 

tik vieną kartą per mėnesį gau
na atlyginimą. Parinko Pr. Al.

A A A

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pogrindinė įstaiga: 670 Queen St. W.z Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 

parcels TO EUROPE kuriuos govę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsi*.

►

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE t n 3

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

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

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1613 Dundas St W. Sav. R. Stasiulis

KANADOS ĮVYKIAI

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

AiitAdifro 296 BROCK AVE. (tarp Dun-D1OOF Auto rite \30ra9e das ir CoUege). TeL 531-1305

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS 
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kė už grynai kanadiškas unijas 
ir pinigu palikimą Kanadoje.

Kanada ir Prancūzija, nepai
sydamos dėl Kvebeko kylančių 
nesutarimų, pasirašė sutarti pen- 
keriem metam keistis atominių 
reaktorių gamyboje Įgyta patir
timi. Kadangi šioje srityje Ka
nada yra gerokai pralenkusi 
Prancūziją, prezidento De Gaul
le vyriausybė sutiko sumokėti 
Kanadai $700.000 ir inves

tuoti kapitalą Į šios pramonės 
įmones Kanadoje. Kanadiečiai 
pagrindinį vaidmenį skiria sun
kiojo vandens atominiams reak
toriams, kuriems pasaulinėje 
rinkoje tenka varžytis su ame
rikiečių lengvojo vandens ato- 
miniaisreaktoriais. Tikimasi, jog 
ši sutartis ir Prancūzijos inves
tuotas kapitalas Kanadai atida
rys platesnę tarptautinę rinką.

Graikų valstybinio teatro ak
torė Katina Paxinou teismo ke
liu reikalauja $143.520 iš “Expo 
67” vadovybės už susižeidimą 
Montrealio pasaulinėje parodo
je. Pargriuvusi pakankamai ne

apšviestame teatre repeticijos 
metu, ji turėjo gydytis 7 mėne
sius ir šiandien yra praradusi 
vienos rankos pilną pajėgumą. 
Kaltę ji suverčia “Expo 67” va
dovybei dėl salės tarpsuolių ne- 
apšvietimo ir neįspėjimo apie 
apie ten esančius laiptus.

Kanados Šiaurės Vakarų Te
ritorijos vyriausybė paskelbė 
konkursą šios srities vėliavai 
sukurti. Laimėtojams skiriamos 
$1.000, $300 ir $200 premijos. 
Konkurso vertintojų komisija 
pasilieka teisę atitinkamai papil
dyti ar pakeisti pirmą vietą lai
mėjusios vėliavos projektą.

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas) 

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTE 
DR. D. ANDRIULIONYTĖ

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St W. (prie Keele) 

Pirm., ahtr. ir penkt: 9.30-5 v.p.p. 
Antr. ir ketvirt: 12.00 — 8 v.v.

Pagal susitarimą,.
Tel. 766-1372

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
'Jamų. ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
468 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(ĮėHmcš ts H ©word Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 vj. Od 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-t vjp. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

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 t. L Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503. _____

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (Rugs. 1—5) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD.

2019 YONGE SL, Toronto 7 (tarp DavisviUe ir Eglinton) 
TeL 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažto 
tas plomberis, atlieka įvair. plum 
bing ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK A VE

LE. 5-9130
Atliek* sąžiningai viso* mecnanH- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus Ir alyvos keltimii*.

ANTANAS PARKKVICIUS

BALTIC MOVERS 
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4-1403
30 Dewson St, Toronto, Ont
Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b 

automatinės transmisijos 
Dundas Auto Body

Max Kane Auto Body 1 
Darbas sąžiningas Ir garantuotas. 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST 8T„ 

teL WA 14225 arba WA 4-1001

TORONTO MIESTAS

"Kad neužmirštume"
Civilinis mirusiųjų prisiminimas pirmadienį, lapkričio 11, 1968

Toronto miesto korporacija maloniai kviečia buvusius karius ir visus gyven
tojus i mirusiųjų prisiminimą, rengiamų prie senosios miesto rotušės punktualiai 11 
vai. ryto, pirmadienį, 1968 m. lapkričio 11, pareikšti pagarbų narsiems vyrams ir 
moterims, kurie, paklusdami savo pareigai bei suprasdami tarnybos svarbumų, pa
aukojo savo gyvybes už savo kraštų didžiuosiuose karuose 1914-18 ir 1939 - 45.

VAINIKŲ PADĖJIMAS PRIE PAMINKLO
Vainikai bus padedami 10.15 v. r. miesto senosios rotušės viduje prie pa- 

grindino įėjimo — įeiti iš James gatvės
Darbdaviai, turį buvusių karių, maloniai prašomi išleisti juos dalyvauti valstybinėje mirusių prisiminimo dienoje.

William Dennfcon, Burmistras

„ Į ■ —i — į į M R ■ ,M,R-il įįIMI 1- »■■■■■ 'I I į—,

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

aiAiuru atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
' • agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje * patarnauja atsfkvieėiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE. 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451 
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(Į rytus nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST 

(kampa* Bloor A Bathunt)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IB {VAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieatra valymai Sutai
sau IMrnshu galu ir pradegintus 
kflimns. P. KARAUuNAS. 

Skambinkite LE. 34912.

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
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS
LLUNSKY.R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C. 
470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v. 

Dėl priėmimo skambinti telefonu

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AND REAL ESTATE 

3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT. 

231-2661 231-6226
Turime plačių klijentūrų. J ieško m e nuosavybių

draudimai
NAMŲ,AUTOMOBILI! 
KOMERCINIŲ IR KITI

draudi o Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769 - 4612 
769-4131



k ‘VARPO’ RUDENS BALIUS
rengiamas šį šeštadieni, lapkričio mėnesio 9 dieną
atsivers Toronto Prisikėlimo salės darys, Meninėje programoje

suskambės dainos, sudundės grindys

Vytauto Babecko orkestras gros įvairius 
šokių muzikos kūrinius rudens spalvomis 
dekoruotoje salėje 
Pradžia - 7.30 v.v.
Bilietai - $2.50, studentams - 51.50.
KVIEČIAME VISUS!
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Maloniai kviečiame dalyvauti
Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų 

vienuolijos auksinio jubilėjaus
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koncerte - vakarienėje 
lapkričio 16, šeštadienj, 7 vai. vakaro, 

Prisikėlimo salėje.
Jaukiai išpuoštoje salėje būsite 

pavaišinti šilta vakariene.
MENINĖJE PROGRAMOJE:

• Solistė ROMA MASTIEN Ė iš Čikagos

• Smuikininkas STEPAS KAIRYS

• Akompaniatorė DALIA SKRINSKAITĖ

• Jauna poetė LAIMA ŠVĖGŽDAITĖ
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Pakvietimai - bilietai ($5 asmeniui) šią savaitę dar 
gaunami pas rėmėjus bei rėmėjas ir parapijų spaudos 
kioskuose. Laukiame visų!

| N. Pr. rėmėjų būrelio valdyba

B. NAUJALIS, turintis sveikatos 
kliniką 460 Roncesvalles Avė., išklau
sė vienų metų medicinos teorinį li
gonių priežiūros kursą ir dabar pa
skirtas atlikti keturių mėnesių prak
tiką Toronto General, Sick Children, 
Toronto Western ir Riverdale ligoni
nėse po vieną mėnesį kiekvienoje. 
Dėl tos priežasties jo sveikatos kli
nika veiks tik nuo ketvirtos valandos 
po pietų ir šeštadieniais visą dieną. 
Kreiptis telefonu LE 3-8008.
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IŠNUOMOJAMAS BUTAS (du 
kambariai, virtuvė, prausykla) III 
augšte, Indian Rd. TeL 7674014.

LIETUVIŲ MAISTO KRAUTUVEI 
reikalingas pardavėjas ir pardavėja. 
Pardavėjai patyrimas ir šoferio lei
dimas pageidaujamas, bet nebūtinas. 
Skambinti tel. 535-1258.

MOGAMBO KVINTETAS 
ORKESTRAS 
ĮVAIRIEMS 

PARENGIMAMS 
Tel. 741-3164

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šia mokyklą gauna piges
nį auto draudimą. Nemokami 
nurodymai klasėje ar namuose 

turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
Tat. L£ 2*3656. Rytuose KO 6*1331

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sov. A. Čeponi

j Baltiečių pašto ženklų ir pini
gų paroda‘surengta Prisikėlimo 

. parodų salėje lapkričio 2 ir 3 

. dienomis. Išstatyta labai vertin
gų rinkinių. Dalyvavo ir keletas 

, iš JAV-ių. Parodą aplankė gana 
daug baltiečių. ypač sekmadie
nį. Tuo būdu filatelistai atžymė
jo savo kraštų nepriklausomy
bės paskelbimo penkiasdešimt
metį. Parodą surengė specialus 
komitetas, kurį sudarė: kun. Br. 
Jurkšas, pirm., P. Morkūnas, E. 
Raid, H. Maeste — vicepirmi
ninkai, M. Zichmanis, sekr., E. 
Alberings, ižd. Reikėtų atkreip
ti rengėjų dėmesį i Klaipėdos 
vardo vartojimą. Programoje 
anglų kalba įrašyta: “Medal of 
Memėl’s Incorporation”. “Mė
mei” yra vokiškas Klaipėdos 
vardas, primenąs jos vokietini
mą. Todėl visur vartotinas Klai
pėdos vardas ir angliškai rašant, 
kaip tai daroma su Vilniumi, 
Kaunu ir t t., “Memel” galėtu 
būti vartojama nebent skliauste
liuose.

VI. Pūtvio šaulių kuopa Lie
tuvos kariuomenės šventės mi
nėjimo išvakarėse, lapkričio 23 
d., šv. Jono Kr. par. salėje ren
gia metini vakarą, šauliai, pri
jaučiantieji ir svečiai su drau
gais kviečiami dalyvauti bend
ruose užkandžiuose ir išbandy
ti laimę turtingoje loterijoje, šo
kiams gros D’Amico orkestras.

Valdyba
Dr. A. Valadka išvyksta ato

stogų lapkričio 8. nenktadieni; 
griš į darba gruodžio 11 d. Jo 
raštinėje, 1081 Bloor W., ligo
nius priiminės dr. Stasys Pace- 
vičius kasdien nuo 5 v.p.p. iki 
8 v.v. Tel. 531-2933.

Rašytoia Marija Aukštaitė, 
gyvenanti Toronte, atostogas 
praleido Floridoje.

• "Varpo" choras
• Choras su solistu R. Strimaičiu
• "Varpo" sutartinių grupė
• "Varpo" tautinių šokių sambūris

Dirigentė - muz. D. Skrinskaitė-Viskontienė 
Tautinių šokių vadovas - Juozas Karasiejus

LAUKIAME VISŲ !
Rengėjai

1968 m. lapkričio 17, sekmadienį, 5 v.p.p

Toronto Prisikėlimo auditorijoje
V. Krėvės-Mickevičiaus istorinė drama - premjera

MINDAUGO MIRTIS
i

VAIDINA HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS GRUPĖ "AUKURAS

RENGIA TORONTO P.P.S.K. "AUŠRA

ĮĖJIMAS — $2.00, JAUNIMUI IR PENSININKAMS — $1.00

Baltiečių studijų savaitgalis 
Toronto universitete lapkričio 2 
— 3 dienomis buvo gana sėk
mingas. Paskaitose dalyvavo 
apie 200 asmenų, daugiausia estų 
ir latvių. Lietuvių buvo mažiau
siai. Paskaitos buvo įdomios ir 
davė geros medžiagos diskusi
joms, kuriose dalyvavo ne tik 
“panel discussion” nariai, bet ir 
klausytojai. Dalis pastarųjų bu
vo kanadiečiai. Pranešėja buvo 
Laima Švėgždaitė. Diskusijų gru
pėms buvo parinkti asmenys, 
lankęsi Baltijos kraštuose. Iš 
lietuvių paskaitas skaitė — prof. 
V. Vardys ir kun. Pr. Geisčiūnas 
iš JAV. Pastarasis, kaip BALFo 
reikalų vedėjas, domėjosi Toron
to lietuvių veikla, aplankė “TŽ” 
ir kitas įstaigas.

Dienraštis “The Telegram” 
lapkričio 4 d. laidoje trumpai ap
rašė Toronto universitete baltie
čių studentų surengtą studijų sa
vaitgalį. Korespondentas, matyt, 
tiek nesiorientavo, kad visą klau
simą perkėlė į Balkanus. Pa
skambinus dienraščio redakcijai 
gautas atsakymas, kad klaida pa
stebėta atspaudus 40.000 eg
zempliorių. O ir pats aprašymas 
toks tendencingas, kad laikraš
čiui garbės nedaro. Jame atrink
ti pareiškimai, kompromituoją 
pačius baltiečius. Esą reikia at- 
sisakvti kovos už Pabaltijo kraš
tų laisvę ir kovoti tiktai už tau
tinį išlikimą. Prof. K. Ginsbergs 
pareiškęs, girdi, tikėtis pilnos 
politinės laisvės reiškia “sap
nuoti”. Kiek blaiviau aprašė lap
kričio 4 dienos “Toronto Daily 
Star”. Jo koresnondentas paci
tavo tą patį Ginsbergs, latvį, bet 
švelniau. Be to, jis pacitavo es
tą prof. I. Ivask. kuris išreiškė 
viltį jog politinė Pabaltijo ne
priklausomybė gali ateiti sugriu
vus Rusijos politinei struktūrai. 
Aplamai, iš aprašymų matyti, 
kad kaikurie paskaitininkai bei 
diskusijų dalyviai paskleidė pe
simistiniu minčių, kurias išnau
doja sovietams palankūs asme
nys.

Solisto Virgilijaus Noreikos 
atsisveikinimo koncertas Toron
te bus gruodžio 1, sekmadienį, 
3 v. p.p., Brocktono gimnazijos 
salėje.

Motina M. Aloyza iš Putnamo 
ir sesuo M. Margarita iš Mont
realio atvyksta i N. Pr. M. se
serų jubilėjinį koncertą — va
karienę. Prašome nepamiršti Įsi
gyti pakvietimus-bilietus, nes ši 
savaitė yra paskutinė jiems Įsi
gyti. Juos galima gauti parapijų 
kioskuose ir pas rėmėjus.

Pranas Vaitukaitis susižieda
vo su Kristina Bette.

A. čižikas. “Alfa Radio a. 
TV” krautuvės savininkas ir te
levizijos bei radijo priimtuvų 
mechanikas, atidarė naują sky
rių J. Dambrausko sporto reik
menų krautuvėje, 295 Ronces- 
valles Avė. Ten parduodami ra-

♦uviškos muzikos plokštelės. 
Skyriaus atidarymo proga yra 
duodama sneciali nuolaida lie
tuviams. Plačiau — žiūfr. skelbi
mą 5 psl.

◄
<
◄
◄

◄ 
◄

k
t

\

'%.

Lapkričio 9, šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje 

SLA 236 kuopa rengia

ŠOKIU VAKARA
GROS D'AMICO ORKESTRAS

PILNAS BUFETAS

Kviečiame visus dalyvauti

Rengėjai £
______ ______

K. KŪRĖJŲ ■ SAVANORIŲ SĄJUNGOS TORONTO SKYRIAUS 
tradicinis

VAKARAS-BALIUS
ĮVYKS Š. M. LAPKRIČIO 16, ŠEŠTADIENĮ, 7 v.v. 

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE.
SMAGŪS ŠOKIAI, LOTERIJA, PIGUS BUFETAS 

(KOLDŪNAI, DEŠROS SU KOPŪSTAIS).
Įėjimas $2.00. Valdyba

Šv. Kazimiero par. žinios
— Spalio 21 d. Aleksandras Plau

šinis, pralaimėjęs teisme bylą su sa
vo nuomininku, gavo širdies smūgį. 
Palaidotas spalio 25 d. iš Sv. Kazi
miero bažnyčios Cote dės Neiges ka
pinėse.

— Su dideliu apgailestavimu rei
kia pripažinti, kad Šv. Kazimiero pa
rapija nustojo vieno iš pavyzdingiau
sių zakristininkų — Juozo Paznokai- 
čio. Jis dėl labai padidėjusio artričio 
nebegali čia darbuotis. Jis ir jo žmo
na labai daug dirbo parapijai, auko
jo savo darbus ir įvairius reikmenis. 
Bažnyčia buvo labai gražiai prižiūrė
ta. J. Paznokaitis baigė zakristininko 
darbą š.m. spalio 31 d. Nuoširdžiau
sias ačiū už visą pagalbą ir darbą.

— Parapijos salėje pradėtos šeš
tadieninės mokyklos pamokos. Vi
siems suėjus į bažnyčią, sukalbėtos 
maldos, išgirstas kapeliono J. Gau- 
dzės žodis ir po giesmės “Marija, 
Marija” pradėtas darbas. Visi tėvai 
kviečiami leisti savo vaikučius į lie
tuvių mokyklą. Mums reikia ugdyti 
lietuvybę, kad ji neužgestų.

— Rosemonto šeštadieninės lietu
vių mokyklos vedėja dabar yra E. 
Navikėnienė. Tel. 259-4498. Sekantį f 
šeštadienį, nuo 9 vai vėl renkama
si į Šv. Kazimiero par. salę.

— Spalio 26 d. susituokė Philip 
Mitchell su Lilijana Kaušpėdai te.

— Parapijos bazaras — lapkričio 
8, 9 ir 10 dienomis. Prašoma grą
žinti loterijos knygutes.

— Ligoniai: sunkiai serga Patrici
ja Bandžiuvienė; Jonas Kuodis, 72 
m. amžiaus, gydomas Montreal Con
valescent ligoninėje; Jonas Šankus 

po operacijos sveiksta Jewish Gene
ral ligoninėje; Juozas Kalinauskas gy
dosi St. Mary’s ligoninėje; Eleono
ra Andrijauskaitė nuvežta į širdies 
ligų institutą; Domicėlė Brazauskie
nė gydoma Royal Victoria ligoninėj.

— Parapijiečiai lankomi vakarais. 
Kun. J. Gaudzė lanko Rosemontą 
apie Pie IX Boulevard.

— Po pašto streiko pristatymas 
laiškų ir spaudos pasidarė labai blo
gas — vėluoja 2 dienom. Išsiunčiama 
iš Montrealio korespondencija šešta
dienį Torontą kartais pasiekia tik 
trečiadienį!

— Lietuvis gydytojas Edvardas 
Andriukaitis praneša, kad nuo lap
kričio 1 d. atidarė naują modernų 
kabinetą 832 St. Joseph Blvd., ne
toli Laurier Metro. Tel. 522-7236. 
Bendroji praktika. Priima pacientus 
antradieniais ir trečiadieniais nuo 4 
v.p.p. iki vėlaus vakaro.

— Lapkričio 19 d. rytą 8 vai. bus 
Mišios už mirusias šv. Elzbietos Dr- 
jos nares. Kurios gali, maloniai pra
šomos dalyvauti.

— Lapkričio 24, sekmadienį, 11 
vai. Mišios — už gyvas Šv. Elzbie
tos Dr-jos nares; bus bendra Komu
nija. Po pamaldų visi kviečiami atei
ti į salę, kur draugija duos šiltus 
pusryčius.

— Lapkričio 30, sekmadienį, Mi
šios — už Gyvojo Rožinio mirusias 
nares.

— Lapkričio 30, šeštadienį, šv. Elz
bietos Dr-ja ruošia šaunią vakarienę 
su šokiais.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $182.06. K. J. G.

Aušros Vartų par. žinios
— Parapijos choras pasiruošė pui

kiam linksmavakariui ateinantį šeš
tadienį, lapkričio 9 d., 730 v.v. Įdomi 
programa. Kaikurių dainų dar nie
kas nebus girdėjęs. Programoje pasi
rodys duetas, vyrų oktetas, moterų 
choras ir mišrus choras. Po meninės 
dalies — šokiai. Visi tautiečiai malo
niai kviečiami dalyvauti.

— Kol švietimo vadyba nėra da
vusi atsakymo, šeštadieninė mokykla 
prisiglaudė peš N. M. P. seseris, o li
tuanistiniai kursai ir seminaras — 
Aušros Vartų parapijos patalpose.

— Rūta-Marija Semogaitė ruošiasi 
tuoktis su Ronaldu Petru Peroff.

— Bažnyčios fondui aukojo: po $ 
10 — P. Girdžius, D. Jurkus, p. Vili
mas ir p. Vaicekauskas; $50—P. Te- 
kutis; $100 — J. Mališka. Nuoširdžiai 
jiems dėkojame. P. Ilgūnas aukojo 
$15.

— Abiejose užpraėjusio sekmadie
nio rinkliavose suaukota $351.70.

mas pastaruoju metu labai sulė
tėjo. Skundai ateina ne tik iš 
Montrealio, bet ir iš kitu vie
tovių. “TŽ” administracija para
šė paštui skundą jau antrą kar
tą, bet pareigūnai teisinasi, kad 
po streiko pašto tarnyba vis dar 
negali grįžti į normalias darbo 
vėžes. Patartina montrealie- 
čiams kreiptis j savo paštą, ypač 
District Director of Postal Ser
vice, dėl perlėto siuntų prista
tymo. Patirta, kad dažnai būna 
kaltas vietinis paštas.

Akademinis sambūris ruošia 
sukaktuvinį balių moderniausia
me Montrealio viešbutyje Cha
teau Champlain lapkričio 16, 
sekmadienį. Bus paminėta Sam
būrio 20 metų sukaktis ir įteik
ta V. Krėvės vardo septintoji 
literatūros premija atrinktam 
rašvtoiui. Iškilmė bus oradėta 
vakariene. Po to — oficialioji 
dalis, debiutančių pristatymas, 
šokiai. Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama dalyvauti ir tuo pri
sidėti prie V. Krėvės premijos 
išlaikymo. Bilietų dar galima 
gauti iki lapkričio 9 d. pas Sam
būrio narius. Prie įėjimo bilietai 
nebus pardavinėiami. Telefonas 
informacijai — 681-7605 H. La
pinienė.

Ligi šiol bankai buvo įpareigoti 
mokesčių įstaigai pranešinėti tik tų 
asmenų pajamas, kurie per metus iš 
savo santaupų vienoje sąskaitoje gau
davo S100 arba daugiau. Naujasis 
Kanados biudžetas nustatė, kad atei
tyje visos finansinės įstaigos turės 
pranešinėti jų išmokamas taupyto- 
jams palūkanas ir dividentus prade
dant nuo S10. Taigi, ateityje nebe
bus prasmės išdėstyti pinigus į dau
gelį bankų arba į, kelias sąskaitas 
tame pačiame banke. Dabar bus tiks
lingiausia perkelti santaupas ten. 
kur už jas daugiau mokama, kadan
gi mokesčių vistiek nebus galima iš
vengti. Pr. R.

Mūsų Kred:to Unijos nariui

GEORGE KEEN-KINUI mirus, jo žmonai MARTAI, 
dukrai EILLEEN ir sūnui ROBERTUI nuoširdžią 
užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Lito" valdyba

Lietuvių Kredito Kooperaty
vas “Parama” lapkričio 9 d., 1 
v. p.p.. Lietuvių Namuose, 1129 
Dundas St. W., rengia jaunie
siems taupytojams Kooperacijos 
Dienos minėjimą. Programoje: 
1. žodis jauniesiems kooperati
ninkams, 2. filmas, 3. vaišės ir 
dovanėlės, šios dienos tikslas — 
supažindinti mūsų jaunimą su 
kooperacijos ir taupymo idėjo
mis, nes per jas keliamas bend
ruomeninis susipratimas ir eko
nominė gerovė. Visus jaunuosius 
taupytojus ir norinčius būti na
riais prašome šiame minėjime 
dalyvauti. Vedėjas .

Prof. Vyt. Vardys, pakviestas 
Akademikų Dr-jos, lapkričio 1 
d. L. V. Namuose skaitė aktua
lią paskaitą tema: “Lietuvių 
Bendruomenė — tikrovė ar iliu
zija?” Dalyvavo gausus būrys 
torontiečių, kurie ne tik paskai
tos klausėsi, bet ir ilgose dis
kusijose gyvai reiškėsi. Prof. V. 
Vardys, anksčiau dėstės Wiscon- 
sino universitete, nuo šio rudens 
perėjo Į Oklahomos universite
to politinių mokslų fakult^ts. 
kuriame vadovauja rusologijai. 
Be to, jis yra direktorius ruso- 
logijos instituto Miunchene.

Ryšium su baltiečių pašto 
ženklų paroda K. Motuzas at
siuntė “TŽ” redakcijai “Linn’s 
Weekly Stamp News” 1968 m. 
vasario 12 d. laidą. Joje pirma
me puslapyje Įdėtas ilgas straips
nis apie lietuvius filatelistus J. 
A. V-se ir apie Lietuvą. Straips
nio antraštė didelėm raidėm — 
“Lithuanian Philately Open 
Field”.

PAKUODAMI TAUTINIAI DRA
BUŽIAI K Lietuvos. Skambinti tel. 
RO 2-5186.

Stipendijas kanadiečiams, 
ypač olandų kilmės, skiria 
kasmet Olandijos vyriausybė. 
Ambasados biuletenis “Nether
lands News” skelbia, kad 1969- 
70 metams paskirtos 5 stipendi
jos Kanados piliečiams, norin
tiems studijuoti Olandijoj. Sti
pendijų dydis — po 5000 gul
denų arba $1.480 dol., be to, ne
mokamas mokslas universitetuo
se. Olandijos ambasados adre
sas: 12 Marlborough Ave., Otta
wa, Ont.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986 
' S-tos "Lite" nr. 752D

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. ir vakarais — plrmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS: MOKA UŽ:
Asmenines iš __________ 9 %
Nekiln. turto iš ......... _ 8.5%
{skaitant gyvybės draudimą 
11d $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

Depozitus _______  ___ 4.4 %
'Serus....... .... ...... . ......... .  5.%%
Term. ind. 1 met._____ 6.0 %
Tenn. ind. 2 met ..............63 %

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros šėnj ir depozitų 
sumos.

A. NORKELIClNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

“Litas” visuomet už santaupas mo
kėjo daugiau, kaip kiti bankai, šiuo 
metu “Litas” moka 6.5% už dvejų 
metų, 6% už vienerių metų termi
nuotus indėlius. 5% % už šėrus ir 
4.4% už depozitus su čekių rašymo 
teise. Be to. už šėrus “Litas” dar 
duoda nemokamą gyvybės apdraudą 
iki $2,000 sumos. Pinigų išėmimas 
“Lite” galimas ir prieš terminą, tik 
tokiais atvejai už terminuotus indė
lius nustojama apie 1% palūkanų. 
“Litas” kviečia Montrealio lietuvius 
pasinaudoti jo teikiamais patarnavi
mais ir perkelti i jį savo santaupas iš 
kitų bankų. Kadangi praeitą savaite 
visi bankai prirašė palūkanas už pra
eitą pusę metų, tai dabar yra pats ge
riausias laikas Tamstų santaupų per
kėlimui. “Litas” šiuo metu artėja 
prie 2.5 milijono dolerių kapitalo ir 
1500 narių. Pr. R.

“Litas” bus uždarytas abie
juose skyriuose š.m. lapkričio 
11, pirmadienį, “Remembrance 
Day”, kurią visi bankai ir “Cais- 

” t,ūna uždar"4’
Leidinys “Lithuanians

administracijoj.




