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Nuomonės ir kuolai

Pasaulio įvykiai

Laisvame krašte laisva mintis yra vertybė. Kiekvienas džiau
giasi galėdamas ją išreikšti. Tegu ta mintis nevisuomet būna gili,
pakankamai pagrįsta, iki galo išmąstyta, visdėlto turi savo reikšmę.
Galbūt ji išreiškia vieną kurį dalyko aspektą, kuris visumos spekt
re gali būti naudingas, ypač tada, kai dalykas svarstomas visais
požiūriais. Net ir tuo atveju, kai žmogus, reikšdamas savo nuomo
nę, klysta, — gali būti naudingas gilesniam dalyko pažinimui.
Juk žmogaus kelias į tiesą paprastai būna vingiuotas, ypač kai jieškomoji tiesa būna sudėtinga. Patekęs į klystkelį, žmogus ryškiau
pastebi, patiria tikrojo kelio netekimą ir su šviesesniu žvilgsniu
grįžta į tą kelią, kuriame atsiskleidžia tiesa. Juk yra net žymių
pasaulio žmonių, kurie iškilo kaip tiesos švyturiai, bet kol jie to
kiais tapo, gerokai paklaidžiojo. Panašiai yra ir su mažo masto
žmonėmis — jie taip pat negali apsieiti be klystkelių, be vingių,
kol suranda tvirtą plotmę. Tai įsitikinimo kelias, būdingas laisva
jam pasauliui ir jo žmonėms. Jis yra ilgas, trankąs visą gyvenimą,
tačiau giliai žmogiškas, natūralus. Tuo keliu laimėjęs tiesą, žmo
gus tampa jos gynėju, nes tai vertybė, kuri tapo jo širdies dalimi.
Kitaip yra vergijoj, diktatūroj. Ten tiesos nereikia ir negalima
jieškoti — ji perteikiama įsakymo keliu. Tiesą nustato valdovas, o
valdiniams belieka ją nuolankiai priimti. Ten nėra nuomonių, o tik
įsakomoji valia. Laisva mintis trempiama, nes ji — nusikaltimas.
★

★

★

Kaip gi lietuviai žiūri į minties laisvę? Imant teoriškai, visi
pasisako už minties bei nuomonės laisvę. Praktiniame gyvenime
visdėlto taip nėra. Jame ryškėja dvejopa laikysena. Vieni yra linkę
į tradicinę galvoseną, pripažįsta minties bei nuomonės laisvę, bet
pabrėžia amžiumi vyresniųjų nuomonę, sudarytą remiantis patyri
mu, kolektyviniu sutarimu, ilga tradicija. Kiti gi tokią galvoseną
laiko konservatyvia, dogmatine, varžančia ir net autoritetine. Pir
mieji iškelia savo subrendimą ir iš augšto žiūri į jaunesnius,
kuriuos laiko mažiau subrendusiais. Antrieji gi jaučiasi nemažiau
subrendę ir į vyresniuosius žiūri kaip atsilikusius nuo gyvenimo
pažangos. Pirmosios linkmės žmonės savo nuomones visais klausi
mais laiko svariomis, pagrįstomis, o antrieji iš to šaiposi ir prieš
pastato savo nuomones, neigiančias pirmąsias. Susidaro lyg ir dvi
kraštutinės linkmės. Teorijoj abi pripažįsta minties bei nuomonės
lais.vę, tačiau praktikoje išsiskiria. Pirmajai linkmei priklauso dau
giausia vyresnio amžiaus asmenys, antrajai — jaunesnio, nors am
žius ir čia galioja nevisu plotu. Tai ryšku ir spaudoje. Ypač jau
nesnieji stipriai pabrėžia opozicinės nuomonės laisvę, sąmoningai
neigia vyresniųjų nuomones. Tai reakcija prieš konservatyviąją
linkmę, reakcija, kuri ir pati darosi kraštutine. Jai opozicinė nuo
monė yra viliojanti, nes pabrėžia laisvę, ir vertinga jau pačiu savo
opoziciniu pobūdžiu.
★

★

★

Šių dviejų linkmių dialoge pertempia ir vieni, ir kiti. Vyres
nieji galbūt nesąmoningai operuoja savo autoritetingumu, erzin
dami jaunesniuosius, o pastarieji perdaug pabrėžia savo opozicine
laisvę, kuri nieko kito nebepaiso. Vyresnieji, bandydami sudrausti
kitaip manančius jaunesniuosius, imasi grubumo priemonių, koliojimo, pravardžiavimo spaudoje. Bet tai pati bloaiausia oriemonė.
Jos nebevartoja nė inteligentiški tėvai savo vaikams. Tuo tarpu
kaikurie mūsų spaudos darbuotojai dar išeina viešumon su kuolais.
Tai ženklas, kad žmogus nieko kito ir neturi. Juk jei turėtų argu
mentų, juos išdėstytų ir bandytų dalykiškai įrodyti savo nuomo
nės teisingumą, o kitos — klaidingumą. Deja, mūsuose vis dar pra
sikiša kuolų argumentas (argumentum baculinum). Ir kas blogiau
sia — tie kuolai nukreipiami ne Į nuomones, o tiesiai į asmenis,
juos bandant suniekinti. Gal seniau tokie išpuoliaijr turėjo reikš
mės, bet tik ne dabar. Asmeniniai išpuoliai kompromituoja tiktai
patį puolėją ir jo laikraštį, pasirodantį tokiu primityvumu. Tiesa,
ginti savo nuomonę bei kritikuoti kitą turi teisę kiekvienas, bet tik
ne kuolais. Tam yra argumentai, svarstymai, vedą tiesos linkme.
O tiesa juk ir yra tas kriterijus, švyturys, i kurį turi rikiuotis visos
nuomonės ir linkmės. Tam ir yra laisvė. Joje gimsta nuo
monės, bręsta, keičiasi, siekdamos pilnesnės tiesos. Kai ginama
nuomonė dėl nuomonės, nepaisant objektvvios tiesos, kvla triukš
mas. nieko bendro neturįs nei su tikrąja laisve, nei su tiesa, kuri
yra bendras rodiklis visiems.
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PRALAUŽĖ LEDUS
Sėkminga amerikiečių tank
laivio “Manhattan” kelionė šiau
rės ledjūriu į Aliaską, kaip papaprastai tokiais atvejais, paža
dino iš ramaus miego kanadie
čius politikus, kurie mėgsta
švaistytis patriotizmo frazėmis.
Federacinio parlamento komite
to indėnų ir šiaurės reikalams
pirm. I. Watson, praskrisdamas
virš ledus triuškinančio “Man
hattan”, per radiją pasveikino
laivo kapitoną ir palinkėjo lai
mingos kelionės Kanados van
denyse. Komitetas dabar reika
lauja, kad Kanados vyriausybė
oficialiai paskelbtų tarp ledjūrio salų esančius vandenis Ka
nados teritoriniais vandenimis.
Pasigirdo netgi balsų, jog tiems
vandenims saugoti Kanada turi
būti pasiruošusi, reikalui esant,
panaudoti karo laivus. Tanklai
vio “Manhattan” eksperimenti
nė kelionė amerikiečiams atsi
eis $40 milijonų. Tiek pinigų ga
lėjo surasti ir kanadiečiai, nes
juk žemės turtu pasiekimas Ka
nados šiaurėje iš tikrųjų yra la
bai svarbus dalykas. Deja, nie
kas nesiėmė iniciatyvos ir ne
paruošė planų tokiam bandy
mui. nors pvz. J. Diefenbakeris
daug kalbėjo apie šiaurės vizi
ją. Jeigu amerikiečiams pavyks
surasti pastovų kelia ledjūriu į
Aliaska, šiuo laimėjimu naudo
sis ir Kanada. Iš atostogų grižęs
premjeras P. E. Trudeau patrio
tu Šauksmus sutiko skeptiškai.
Spaudos konferencijoje jis pa
reiškė, jog neverta skubėti, nes
peraštrus teritoriniu vandenų
užakcentavimas ši klausimą ga
lėtų nerkelti į tarntautini teis
mą. Neatrodo, kad amerikiečiai
i Kanadai priklausantį ledjūrį

reikštų pretenzijų, nes tanklaivį
“Manhattan” lydi Kanados ka
ro laivyno ledlaužis. Teritori
niuose vandenyse laivai šalia sa
vo vėliavos paprastai iškelia ir
to krašto vėliavą. Ant “Manhat
tan” laivo nėra jokios vėliavos.
Susidaro įspūdis, jog eksperi
mentą finansavusios amerikiečių
naftos bendrovės šį didelės
reikšmės galintį turėti žygį ski
ria abiems kraštams. Aliaskos
iždą papildė beveik bilijonas
dolerių už parduotas teises jos
teritorijoje jieškoti žemės turtų.
Gal net didesnės sumos sulauks
ir Kanados iždas, jeigu bus ati
darytas susisiekimas ledjūryje,
nes Kanados šiaurėje taip pat
yra gausių žemės turtų, kurių lig
šiol nebuvo įmanoma išvežti.
Kanados kviečių atsargų ta
rybos atstovai Pekinge pradėjo
derybas su komunistine Kinija.
1965 m. pasirašyta sutartis kvie
čiams parduoti už $200 milijonų
jau yra pasibaigusi. Derybų tiks
las — pasirašyti naują sutartį.
Ar jos bus sėkmingos, tuo tar
pu neaišku, bet Kanados atsto
vai buvo šiltai sutikti. Jiems net
gi buvo leista iš Kantono i Pekingą vvkti traukiniu, kai tuo
tarnu kiti užsieniečiai turi skris
ti lėktuvu.
Montrealio St I^eonard prie
miestyje demonstracijas prieš
tėvus, kurie nori savo vaikus
leisti i angliškas mokyklas, su
rengė šovinisto R. Lemieux va
dovaudama organizacija “Ligų®
nour integration S e o 1 a ir e”
(“Mokslinės integracijos sąjun
gą”). Policija pirmą karta šio il
go ginčo metu buvo priversta
panaudoti lazdas ir ašarines duNukelto į 10-tą psl.

'Zakarų Kanados surengtame tarptautiniame festivalyje Rea Deer, Altą, buvo įrengtas ir baltiečių
skyrius. Nuotraukoje iš dešinės — Regina Povyiiūtė-Š'Kietienė, toliau — estė ir latvė

Visuomenės veikėjai Taboro Formoje
Bendruomenės viršūnių pasitarimas, kuriame dalyvavo spaulos
Velionis J. Bačiūnas, buvęs Švėgždaitė su savo kūryba ir
PLB pirmininkas, savo vasarvie poetas Kazys Bradūnas su savo
tėje Tabor Farm kadaise su eilėraščių ciklu apie Donelaitį
kvietė spaudos darbuotojų pasi
tarimą, kuris pasirodė gana sėk PLB pirmininko pareiškimai
Vakarop tie patys dalyviai su
mingas. Kilo mintis kviesti pa
našius pasitarimus ir toliau. To sirinko lietuviškųjų reikalų
užsimojimo ’ velioniui nebuvo svarstyti. Pirmininkaujantis dr.
lemta įvykdyti — teko jį per _i. Batxus, PLB vykd. vicepir
imti įpėdiniams. Dabartinė PLB mininkas, pirmiausia pakvietė
valdyba, vadovaujama St. Barz- kalbėti St. Barzduką. Pastarasis
duko. sukvietė Bendruomenės ir perskaitė kondensuotą praneši
spaudos darbuotojų pasitarimą mą “Lietuviški uždaviniai Lie
rugsėjo 13-14 d. Šį kartą suvažia tuvių Bendruomenės rėmuose”.
vusieji iau buvo globojami nau Remdamasis Lietuvių Charta,
jųjų Taboro Farmos šeimininkų pranešėjas išdėstė pagrindinius
— Almos ir Valdo Adamkų, tę uždavinius, kartu pastebėdamas,
siančių velionies vaišingumą. - kad Bendruomenė per 20 metų
atliko daug didelių darbų, tačiau
Dalyviai
visų laisvojo pasaulio lietuvių
Dalyvių skaičius Taboro Far dar nepasiekia. Jis pacitavo
mos raštinės registracijoj suko prel. M. Krupavičiaus mintį, pri
si apie 60, bet posėdžiuose jis menančią reikalą telkti visas lie
gerokai įvairavo. Dalyvių tarpe tuviškas jėgas, apjungtas vienos
matėsi PLB valdybos nariai, kul vadovybės, t.y. PLB. šalia to St.
tūros tarybos nariai, JAV-ių L. Barzdukas pareiškė, kad reikia
Bendruomenės veikėjai, Kana skaitytis su esamomis sąlygomis,
dos L. Bendruomenės atstovai, t.y. su faktu, “kad taip pat eg
jaunimo organizacijų atstovai, zistuoja ir specialios paskirties
spaudos darbuotojai ir šiaipjau mūsų politiniai bei visuomeni
visuomenininkai. Spauda nebuvo niai veiksniai ir kiti jungniai...
gausiai atstovaujama. Matėsi šių Tam yra taip pat būtinas politi
laikraščių atstovai: “Draugo”* nių, visuomeninių bei kultūrinių
“Dirvos”, “Tėviškės . Žiburių”, mūsų siekimu ir darbu derini
“Akiračių”, Eltos. Taipgi daly mas.” Dėl VLIKo PLB pirm. St.
vavo visa eilė lietuviškųjų radi Barzdukas pareiškė, kad jis, su
jo programų vedėjų. Buvo taip darytas politinių lietuvių srovių
pat kviesti VLIKo. ALTos ir bei laisvės kovos sąjūdžių, vado
BALFo atstovai, bet jų pasitari vauja politinei laisvės kovai.
muose nebuvo matyti.
Antra vertus, VLIKas “negali
būti nuo lietuvių atitrūkęs, kaž
J. Račiūno pagerbimas
Lyg ir įžangą pasitarimams kur už Bendruomenės ribų. Jei
sudarė J. Bačiūno pagerbimas Bendruomenę sudaro pasauly
šeštadienio popietę. Jį pradėjo nasklidę lietuviai (Lietuvių
įvadiniu žodžiu PLB pirm. St. Charta), tai VLIKas svetur vei
Barzdukas. o paskaitą apie ve kia jos “teritorijoj” ir būtinas
lionį skaitė inž. V. Adamkus (pa jos atramos. Išsiskyrimas ir ėji
skaitos paruošime talkino V. mas nesusisiekiančiais keliais
Rastenis). Jis iškėlė būdinguosius nebotu naudingas nei VLIKui,
velionies bruožus, nušvietė jo nei Bendruomenei, ir jei šitam
atėiimą lietuviškon veiklon, jo kartais atsitinka — nukenčia
optimizmą ir protarpiais prasi abi pusės.”
veržiantį nusivylimą visuome*1’Kitų pareiškimai
nės veiklos nedarnumais, jo
J. A. V. Liet. Bendruomenės
skaudų pergyvenimą smūgių, centro valdybos pirm. inž. Br.
ateinančių iš savųjų pusės, jo Nainys, atsiliepdamas i St. Barznepaprasta veržlumą praktinia duko mintis, pareiškė, kad Bend
me gvvenime. Religinio aspek ruomenė negali būti pasyvi Lie
to J. Bačiūno gyvenime paskaiti tuvos laisvinimo reikaluose, kad
ninkas nelietė. Jis apbūdino jį ji privalo juose aktyviai daly
kaip tautininką-ateitininką pla vauti sau tinkamu būdu, kuris
čia prasme, kaip žmogų, kuriam nesikerta su kitų veiksnių dar
daugiau rūpėjo dabartis ir atei bais. “Laisvinimo darbų rėmuo
tis. Esą jam tinka žodžiai “iŠ se Bendruomenė rūpinasi sveti
dabarties Tavo sūnūs te stipry mosios aplinkos informavimu,
be semia”. Velioniui ypač rūgė Lietuvos reikalų išryškinimu įta
jo lietuvių vienybė, tolerancija. kingosios visuomenės tarpe,
Meninėje dalyje gražiai pasi mokslinių veikalu leidimu sve
rodė Gražina Brazaitytė su poe timomis kalbomis, jieškoiimn
zijos deklamacijomis, Laima draugų Lietuvos laisvės bylai

ir radijc programų darbuotojai
ginti, reagavimu į tendencingas
i.’formacijas ir kitais panašaus
pobūdžio reikalais.” Br. Nainys
palietė ir Bendruomenės sava
rankiškumo aspektą. Esą B-nė,
’ ■ ^’-•■>1 tvirčiausia išeivijos pa
jėga, kaikieno vis nustumiama į
antrą eilę, jai nurodoma kas
veikti. Pvz. PLB seime vienas
atstovas, svarstant kažkokį klau
si.^ą, siūlęs viešai atsiklausti
veiksnių, ar seimas gali jį svars
tyti. Taipgi PLB seimas nesijau
tos laisvas į Vašingtoną vykstan
čios delegacijos sudaryme.
“Bendruomenė visuomet yra at
vira pasitarimams dėl darbų de
rinimo, tačiau ji turi tartis tik
kaip lygus partneris.”
Kanados Liet. B-nės pirm. dr.
S. Čepas, pasisakydamas dėl mi
nėto St. Barzduko pranešimo,
pabrėžė mintį, esą Bendruome
nės veržimasis į politinę sritį da
bartinėse mūsų sąlygose yra nei.-audingas, skaldantis. Bendruo
menei esą pakanka darbo ir be
poetiniu problemų.
Tais ir kitais klausimais dis
kusijų metu pasisakė visa eilė
asmenų. Iš jų pasisakymų ryš
kėjo mintis, kad Bendruomenei
reikia koncentruotis į pozityvius
darbus, atsižvelgti į esamą pa
dėti, resoektuoti kitus veiksnius,
neorganizuoti paralelinių darbų
b°i institucijų, šalinti kliūtis, ku
rios kliudo Bendruomenei įleis
ti šaknis, jieškoti Bendruomenės
modelių, tinkamų kraštams, kur
vyrauja specifinės sąlygos, ištir
ti priežastis, kodėl B-nė per 20
metų nevisur prigijo ir t.t. Į
š’as sugestijas jautriai atsiliepė
diskusijoms nirmininkaves dr.
St. Butkus, kuris pateikė net
konkretų planą, siekianti visų
veiksnių integracijos bei apsijungimo. Planas nebuvo disku
tuotas — paliktas privatiems
svarstymams bei pasitarimams.
Kiti darbai
šeštadienio vakarą posėdžia
vo PLB, JAV ir Kanados Bend
ruomenių valdybos, dalyvaujant
spaudos atstovams ir kitiems
stebėtojams, kurie taip pat galė
jo is;terpti su savo pasiūlymais.
Sekmadieni kun. J. Borevičius, SJ, atlaikė pamaldas, pasa
kė progai taikomą pamokslą, o
po to įvyko simpoziumas jauni
mo temomis. Jis buvo labai gy
vas. aktualus ir viltingas. Daly
vavę jaunimo atstovai kalbėjo
apie galimą lietuviu jaunimo re
nesansą ir metė žvilgsni i busi
mąjį jaunimo kongresą 1972 mętai« Ame visa tai teks parašyti
atskirai.

SAVAITĖS STAIGMENA TENKA LAIKYTI PEKINGO
AERODROME įvykusį sovietų premjero A. Kosygino susitikimą
su komunistinės Kinijos premjeru čuenlai. Oficialiai skelbiama, jog
progą sudarė kelionė į Š. Vietnamo prez. Ho Chi Minh laidotuves,
tačiau iš tikrųjų toks pasiaiškinimas neišlaiko kritikos. Užuot iš
Hanojaus pasukęs į Pekingą, A. Kosyginas išskrido priešinga kryp
timi į Indijos miestą Kalkutą. Jo lėktuvas, nusileidęs tadžikų
provincijos sostinėje Dušanbėje, iš sovietų centrinės Azijos staiga
pakilo skrydžiui į Pekingą. Tiesioginiu skridimu iš Hanojaus į Pe
kingą A. Kosyginas būtų sutaupęs apie 4.000 mylių kelio. Susidaro
įspūdis, jog abiejų premjerų susitikimas buvo suplanuotas pavė
luotai, kai A. Kosyginas jau buvo pakeliui į Maskvą, ir jam teko
pakeisti kelionės tvarkaraštį.
Kas buvo šio susitikimo inicia karo veiksmai persikelia į užsie
toriais, belieka spėti. Galimas nį. Arabai susprogdino plasti
dalykas, iniciatyvos ėmėsi Ru kines bombas Izraelio Bonnos
munija, o nemažos įtakos turėjo ir Hagos pasiuntinybėse ir ori
velionies Ho Chi Minh paskelb nio susisiekimo bendrovės “EI
tas testamentas, raginęs atstatyti Al” įstaigoje Briuselyje, o žy
kompartijų vienybę. A. Kosygi dai padegė egiptiečių kelionės
no kelionės išvakarėse Sovietų biurą Frankfurte, V. Vokieti
Sąjunga apkaltino komunistinę joje.
Kiniją 488 pasienio incidentais,
Braziliją valdantys generolai
kurie kiniečių buvo išprovokuo įvedė mirties bausmę revoliuciti tarp birželio ir rugpjūčio mė ninkams. Lig šiol mirtimi Brazi
nesių. Čuenlai ir A. Kosygino 4 lijoje buvo baudžiami tik kaiku
valandas trukęs pasikalbėjimas, rie karo meto nusikaltimai. Po
be abejonės, lietė dabartinę licija yra suėmusi apie 40 asme
įtampą tarp abiejų milžinų. So nų, įtariamų JAV ambasadoriaus
vietinė spauda porai dienų buvo C. B. Elbrick pagrobimu.
nutraukusi antikinietišką propa
V. Vokietijos kanclerį K. G.
gandą, bet dabar puolimus jau Kiesingeri B o n n o j e aplankė
atnaujino po premjerų susitiki Prancūzijos naujasis prez. G.
mo išėjusių žurnalų “Ogoniok” Pompidou. Pagrindine pokalbio
ir “Za Rubežom” paskutinieji tema, atrodo, buvo Britanijos
numeriai. Atrodo, jokio santy įsileidimas į Bendrąją Europos
kių pagerėjimo netenka laukti, Rinką. Bonna ir Paryžius įsipa
nors abu kraštai atviro karo reigojo lapkričio mėn. sušaukti
veiksmų nenori. Kinija yra per- Bendrosios Rinkos šešių kraštų
silpna pradėti karą prieš Sovie vyriausybės vadų specialią kon
tu Sąjungą, o pastarąją gąsdina ferenciją. Tai yra džiugi žinia
Kinijos plotai ir prie bilijono ar Britanijai, kuri po ilgų ekono
tėjąs gyventojų skaičius.
minių negalavimų šiemet jau
Š. Vietnamo prez. Ho Chi pasiekė $300 milijonų biudžetinį
Minh laidotuvių iškiliausiu mo perteklių. Naujų vilčių už me
mentu buvo jo testamentas, ku tų įvyksiančiuose rinkimuose
rį Hanojaus Ba Dinh aikštėje premjerui H. Wilsonui teikia
perskaitė kompartijos sekr. Le staiga pradėjęs didėti jo popu
Duan. Gegužės 10 d. pasirašy liarumas, kurį buvo sumenkinu
tame testamente velionis skel sios jo griežtos priemonės ekcn
bia galutinę pergalę prieš JAV, nomijai sutvarkyti.
nors jai pasiekti reikės daug ryž
Visi ženklai rodo, kad Čeko
to ir aukų. Pasak Ho Chi Minh, slovakijoje netrukus prasidės
Š. Vietnamas įeis į istoriją kaip Kremliaus įsakyta valymų ban
mažas kraštas, sutriuškinęs ga. Iš pareigų pašalintas Čeko
Prancūzijos ir JAV imperializ slovakijos Žurnalistų Sąjungos
mą. Jis taipgi pranašauja abie prezidiumas ir uždarytas šios or
jų Vietnamu sujungimą.
ganizacijos liberaliausias Prahos
skyrius.
Sąjungos vadovybę per
Ho Chi Minh laidotuvių proga
Š. Vietnamas buvo paskelbęs 72 ėmė kompartijos paskirtas 30 as
valandų karo paliaubas, kurių menų komitetas, įpareigotas se
pilnai nesilaikė abi kovojančios kančiais metais sušaukti žurna
pusės. Prez. R. Niksonas 36 va listų suvažiavimą. Iliustruotame
landoms buvo sustabdęs didžių savaitraštyje “Kvety” A. Dubjų B-52 bombonešių bombarda čeką ir 12 kitų liberalių komu
vimus Š. Vietname, tikėdamasis nistų melo skleidimu ir krašto
susilaukti atitinkamo karinių išdavimu apkaltino konservato
veiksmų sumažinimo iš priešo rius B. Horakas. Kompartijos
pusės. Tačiau po laidotuvių P. dienraštyje “Rude Pravo" pana
Vietnamo miestuose vėl pradėjo šų kaltinimą dabartiniam prem
sproginėti komunistų raketos, jerui O. černikui metė inaskviB-52 bombonešiai turėjo pradė nės invazijos garbintojas D. Kolti darbą, jau pirmą dieną į ko deris, kurį čekai ir slovakai lai
munistų pozicijas numesdami ko maskolberniu, Čekoslovakijos
300 tonų bombų. Paryžiaus tai išdaviku. Prahoje prasidėjusiuo
kos derybose JAV atstovas H. se demonstrantų teismuose jau
C. Lodge apkaltino Š. Vietnamą nimui skiriamos 10 mėnesių ka
karo belaisvių kankinimu, Rau lėjimo bausmės.
Tarptautiniame žurnalistu se
donojo Kryžiaus taisyklių pažei
dimu. š. Vietnamo delegacijos minare Varšuvoje, turėjusiame
vadovas pik. H. V. Lau atmetė nagrinėti II D. karo priežastis,
amerikiečių pasiūlytą abipusį Lenkija pagrindinį dėmesį sky
kariuomenių atitraukimą ir lais rė minčiai 1970 m. sušaukti Eu
vus rinkimus P. Vietname. Trijų ropos saugumo konferenciją, ku
iš karo nelaisvės paleistų ameri ri patvirtintų Europos padalini
kiečių pareiškimus apie belais mą į Sovietų Sąjungos ir JAV
vių kankinimą jis pavadino JAV interesų zonas. Seminaro daly
vyriausybės surežisuota propa viams netgi buvo neoficialai pra
sitarta, jog tokiu atVėju Vaka
ganda.
Izraelis pradėjo 5.730 metus rams būtų garantuojamas ne
’ susisiekimas su V.
pagal žydų kalendorių didėjan trukdomas
čioje karo grėsmėje. Izraelio ka Berlynu. Konferencijos nori
riai su tankais buvo išsikėlę į Maskva, siekdama apsaugoti sa
Egiptą 100 mylių atstume į pie vo įtaką Rytų Europoje ir turė
tus nuo Suezo kanalo. Kanale ti laisvas rankas konflikte su
buvo paskandinti du sovietų ga Kinija.
mybos Egipto, torpedlaiviai' Už s Norvegijos parlamento rinki
šiuos veiksmus pirmą kartą po mus laimėjo P. Bortono nesocia14 mėnesių egiptiečiai bandė at listinių partijų koalicinė grupė,
silyginti koncentruotu aviacijos išsikovojusi 76 vietas. Darbiečių
smūgiu Sinajaus pusiasalyje. Iz partija, kuri iki 1965 m. be pra
raelio duomenimis, amerikietiš laimėjimo Norvegiją valdė 30
kos “Hawk” raketos ir aviacija metų, parlamentan pravedė 74
numušė 11 Egipto lėktuvų. Kas atstovus. Rinkiminiame vajuje
buvo laimėtoju sunku pasakyti, darbiečiai žadėjo padidinti pen
nes Egiptas skelbiasi į Sinaiu sijas bei eilę kitų socialinių re
pasiuntęs 102 lėktuvus. Tokiu formų.
Walter Reed karinėje ligoni
atveju 10% nuostolis būtų visiš
kai normalus, jeigu kitiems lėk nėje Vašingtone po plaučių vėžio
tuvams pavyko pasiekti ir sunai operacijos mirė respublikininkų
kinti taikinius. Izraelio vyriau- partijos vadas senate E. M. Dirksvbė ištrėmė iš Jeruzalės ame senas. Velionis buvo 73 metų
rikiečių radiio ir televizijos amžiaus, net 35 metus praleidęs
bendrovės CBS korespondentą atstovų rūmuose ir senate. Su
A. Hatch už paskelbimą prane juo skaitėsi ir paramos įstaty
šimo anie Izraelio invazija i mams pravesti siekdavo net de
Kriptą, kol šios operacijos dar mokratų nrezidentai J. F. Kennebuvo patvirtinęs oficialus Iz nedis ir L. B. Johnsonas. Res
raelio komunikatas. Korespon publikininkų vado, pareigas se
dentui prikišamas karinės cenzū nate laikinai perėmė H. Scott
ros pažeidimas, žydų ir arabų iš Pensilvanijos.
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* Vyskupų sinodo suvažiavi
mas Romoje prasidės š.m. spa
lio 11 d. Visiems vyskupams iš
siuntinėta darbotvarkė. Tai 30
puslapių dokumentas, parengtas
doktrinos kongregacijos patarė
jo olando kun. Willem Bert
rams, SJ, remiantis vyskupų
konferencijų pasiūlymais. Keti
nama svarstyti šiuos klausimus:
tikinčiųjų santykis su hierarchi
ja; kolėginis principas bei vys
kupų konferencijos santykis su
Vatikanu; celibatas; liturgija ir
ekumeniniai reikalai.
* Kardinolas Seper atsisakė
Zagrebo vyskupijos Jugoslavijo
je ir pasiliko pastoviai dirbti
kaip doktrinos kongregacijos
prefektas, šv. Tėvas laikiniu ar
kivyskupijos administratoriumi
paskyrė vysk. Franjo Kuharic.
* Kardinolas John Carberry
paskelbė, kad St. Louis, JAV,
arkivyskupijoje tikintieji sekma
dienio pareigą dalyvauti Mišio
se gali atlikti šeštadieni.
* Kun. Raymond Durocher,
OMI, “The Canadian Register”
redakcijos narys, pareiškė, kad
paliekančiųjų kunigystę pagrin
dinė priežastis nėra celibatas.
Jis tolaus kunigus skirsto i tris
grupes: 1. netinkamieji, kurie iš
viso neturėjo tapti kunigais, nes
jiems trūko psichologinio ir mo
ralinio subrendimo; 2. nelaimin
gieji. kurių formavimas bei įpro
čiai neparuošė jų nepramato
miem ateities pasikeitimam (jie
buvo geri kunigai, bet tik tamtikram laikui ir vietai); 3. silpnatikiai. kuriems trūksta tikėjimo
šviesos; esą daugelio dalykų ne
įmanoma suprasti vien žmogišku
protu, be tikėjimo šviesos. Kuni
gystė nesanti mechaninis daly
kas, o pasiaukojimas, kuris tu
ri būti padarytas prieš šventi
mus ir visada kunigo gyvenime
atnaujinamas malda bei pastan
gomis. To nedarant, anksč’au pa
darytas pasiaukojimas savaime
praras kunigui savo prasmę ir
atrodys nesąmonė. Pasitraukia
kunigai, pasak jo, reiškia, jog
Bendrija apsivalo nuo netinka
mų tikėjimo skelbėjų.
* Kardinolas Suenens siūlo
šventinti vedusius vyrus kuni
gais. Pasak jo, tokiu būdu būtų
išvengta kunigų trūkumo ir ne
prasižengta Bendrijos šimtme
tinėmis tradicijomis. Kaip žino
ma. Rytų apeigų vede katalikai
vyrai visada gali tapti kunigais,
bet sykį tane kunigais nebegali
vesti. Panašaus principo esą bu
vo laikomasi ir lotvnų apeigose.
Pvz. popiežiaus Pijaus XII lai
kais katalikais tapusiems pro
testantų dvasininkams buvo lei
džiama tapti katalikų kunigais
ir toliau gyventi su savo žmono
mis.
* Kun. Walter M. Abbott, SJ,
rabinas Arthur Gilbert ir protes
tantai dvasininkai dr. Rolfe Lamier Hunt, dr. J. Carter Swaim
išleido naują bendrą Šv. Rašto
laida, pavadintą “The Bible Tea
cher”. Tikimasi, kad ši knyga
bus panaudota viešosiose Ame
rikos mokyklose studijuojant li
teratūrą. istoriją ir kultūrą, kai
buvo paiusta, kad JAV valdžia
uždraus vartoti Šv. Raštą viešų
jų mokyklų maldoms. Knyga
turi virš tūkstančio puslapių su
žydų, katalikų ir protestantų ko
mentarais, patvirtintais visų triiu relinių vadovybių. Komenta
ruose šv.' Raštas nagrinėjamas
kain kultūrinis, istorinis ir lite
ratūrinis turtas.
* 2.500 Indijos anglikonų su
penkiais savo dvasininkais' iš

Nandyal vyskupijos perėjo į Ka
talikų Bendriją. Tai įvyko, kai
Nandyal vyskupijos angliko
nams buvo duota pasirinkti: ar
ba įsijungti i naujai anglikonų
planuojamą šiaurės Indijos
Bendriją, arba į esančią Pietų
Indijos Bendriją. Daugelis ang
likonų atsisakė abiejų galimy
bių, argumentuodami, kad abe
jose minėtose Bendrijose trūks
ta tinkamų jų išpažįstamo tikėji
mo pagrindų,' nes ten nuvertina
mas Mišių, kaip aukos, aspektas,
krikštas laikomas nebūtinu vai
kams, nekreipiama dėmesio į
Kunigystės sakramento tęstinu
mą. Visa tai, anot jų, esą apsau
gota Katalikų Bendrijoje. Tai
galbūt jau masinio anglikonų
pas katalikus perėjimo pradžia,
nes, anot vietinio ekumenizmo
direktoriaus kun. Cherian Chirayil, jau daugelis ir kitų Indi
jos anglikonų yra padavę prašy
mus pereiti į Katalikų Bend
riją.
* Haličo metropolitas ir kar
dinolas su patriarcho teisėmis
-Juzapas Slipyj lankė ukrainie
čių katalikų dekanatą Šiaurės
Vokietijoje. Rugsėjo 7 d. Ham
burgo švč. M. Marijos šventovė
je celebravo pontifikalines Mi
šias. Koncelebravo Vokietijos
ukrainiečių egzarchas Platonas
Kornyljak ir Jugoslavijos — Jokymas Segedy. Antruoju dijakonu buvo dekanas kun. V. šarka.
Pamaldose dalyvavo Hamburge
reziduojąs Osnabruecko vysk,
pagalbininkas J. von Rudolff,
daug ukrainiečių ir vietinių ka
talikų bei įvairių tautybių at
stovų. Lietuvių grupei atstova
vo dr. L. Pašait'ienė ir T. Kons
tantinas Gulbinas, OFM Cap.
Slavų liturgijos himnus gražiai
giedojo kun. H. F. von de Berg
vadovaujamas choras “Musica
sacra”. Po pamaldų kardinolas
paskelbė atlaidus ir suteikė
apaštališkąjį palaiminima. Uk
rainiečiai savo ganytojui, sve
čiams bei saviesiems surengė
pietus, kuriuose dalyvavo ir
Hamburgo miesto sveikatos sky
riaus Senatorius Seeler su po
nia. Dekanas Leskovič savo kal
boje iškėlė kardinolo nuopel
nus ukrainiečių tautai bei visai
Katalikų Bendrijai. Aštuoniolika
metų garbingasis ganytojas yra
iškentėjęs Sibiro vergu stovyklo
se. Po sveikinimo kalbų grupe
lė vaikų savo dainomis parodė,
kad jie mokosi gimtosios kalbos,
o jaunimo tautinių šokių sam
būris — kad jie ir tremtyje tę
sia ukrainiečių tautos tradicijas.
Kun. J. Stš.
Proga pagerbti Lietuvos
kankinius
NEPASIKARTOS!
Mums tenka nepasikarto
janti privilegija jamžinti
Lietuvos vardą ir jos kan
kinių atminimą lietuviška
koolyčia Šv7 Petro bazili
koje. Romoje. Tanti šio
darbo dalininku . jau ne
daug laiko beliko.
Kviečiame visus jamžinti
savo ir savųjų vardus Lie
tuvos kankinių koplyčios
kūrėjų eilėse. *
Aukas siųsti:

LITHUANIAN MARTYRS’
CHAPEL FUND,
2701, W. 68th St. Chicago,
Ill. 60629.

MOHAWK
FURNITURE LTD.
PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
{VAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS
NcihmM į namus pristatymas.
KRAUTUVAS:
Vakaruose —137 RONCESVALLES Avė. — TeL 537 - 1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 vaL ryto iki 9 vai. vakaro.

Lietuva panaši i Rožinį
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Lenkų žurnalo "Kultūra" informacijos ir samprotavimai apie padėtį Lietuvoje

Paryžiuje leidžiamas laisvųjų
lenkų kūrybinės minties mėn
raštis “Kultūra” yra patrauklus
tiek savo intelektualiniu lygiu,
tiek plačia turinio problemati
ka. Kiekviename numerio tome
lyje Čia galima rasti daug įdo
mios informacinio ir svarstomo
jo pobūdžio medžiagos, kuri lie
čia ne vien tik specifiškai len
kiškus klausimus. Tarp siste
mingai apžvelgiamų didžiosios jr
mažosios pasaulio kronikos da
lykų čia laikas nuo laiko randa
vietos ir lietuviškoji problemati
ka.
Paskutiniame žurnalo tomely
je nr. 7(262-8)263 išspausdintas
keliolikos puslapių straipsnis
apie nūdienę Lietuvą neabejoti
nai pravartus susipažinti ne tik
lenkams skaitytojams. Jo auto
rius E. Žagiell — akylas ir gu
vus lietuviškųjų reikalų stebė
tojas: geba prieiti prie šaltinių,
suregistruoti reikšmingesnes ap
raiškas ir faktų žaliavą kritiš
kai, originaliai apdoroti.
Autorius nevadina savo ap
žvalginio straipsnio studija; bet
laikraštine kompiliacija, nes ži
nios apie nūdienę Lietuvą, jo
žodžiais, esančios šykščios ir ne
išsamios. Pasinaudodamas lietu
vių spauda, ypač išeivijos ir Vil
niaus enciklopedijomis, jis visdėlto sugebėjo duoti gana pla
čią apžvalgą, kurios neįmanoma
trumpai atpasakoti — reikėtų ją
visą ištisai išversti. Palikdamas
tą darbą labiau pajėgiantiems,
noriu čia stabtelti tik ties kaikuriais straipsnyje iškeltais daly
kais.
Švietimas ir pramonė
Akivaizdžius pasiekimus auto
rius mato Lietuvos švietimo ir
pramoninimo baruose, ypač pas
tarajame. Pramonė pradėta plės
ti netuojau po karo, bet vėliau,
kai buvo užbaigta . “pacifikacija”. Tokiu žodžiu, atrodo, reikia
suprasti sovietinį susidorojimą
su pasipriešinimo sąjūdžiu kraš- te.
Pasivėlavimas išėjęs Lietuvos
pramonei į naudą, nes dabar ji
kuriama šiuolaikinės technologi
jos pagrindais. Kitas jos būdin
gas bruožas — nesiremti vieti
niais žaliavų ištekliais. Kaikurie naujai įdiegtos pramonės ga
miniai užima labai žymią vietą
visos Sov. Sąjungos mastu. Pvz.
1968 m. Lietuva pagamino apie
4 mln elektros skaitiklių. Tai
natenkino apie 90% sov. porei
kių.

Augšti gamybiniai rodikliai
yra tokiose šakose, kaip cemen
to, mažo galingumo variklių, dul
kių siurblių, televizorių gamy
boje. Nevisos pramoninės gamy
bos šakos vienodai tarpsta. Yra
tokių, kurios smarkiai atsiliko
nuo prieškarinių rodiklių — tai
celiuliozės gamyba, linų apdir
bimas. Katastrofiškai nukrito
prieškarinės pagarsėjusios že
mės ūkio eksporto gaminių ša
kos — sviestas ir bekonas. Mais
to pramonėje išaugo tik cukraus
ir žuvies produktų gamyba.
Palyginti šviesų švietimo ir
pramonės vaizdą aptemdo ne
sėkmės kituose ūkinio ir viešojo
gyvenimo baruose. Ypač liūdnai
atrodo žemės ūkis, kurio dabarti
nė organizacija — sako E? Ža
gteli — neatitinka lietuviškosios
tradicijos ir galvosenos, todėl
jos padariniai fatališki.
Padidėjus teritorijai
Prijungus 9.000 kv. kilometrų
Vilniaus srities, prieškarinė Lie
tuvos teritorija padidėjo šešta
daliu, tačiau žemės naudmenų
plotas sumažėjo nuo 2,74 mln ha
iki 2,43 (1964), galvijų skaičius
— 10%, kiaulių — perpus. La
bai svyruoja metiniai derliai.
Vienais nederlingais metais gau
tasis derlius sudaręs tik pusę
;938 m. derliaus. Sumažėjo kvie
čių bei avižų auginimas, visiš
kai sužlugdyta daržininkystė,
daržovės importuojamos iš kitų
respublikų. Kolūkiuose pusė iš
laidų tenka išbujojusiai admi
nistracijai.
Jau keleri metai vykdomas
laipsniškas mažų kolūkių jungi
mas į didelius' “agromiestus”,
senos' sodybos griaunamos, o
naujos gyvenvietės lėtai dygsta.
Mechanizavimas, elektrifikavi
mas vis labiau keičia kaimo vei
dą. Vilnijos kaimietis daugiau
sia šviečiasi elektra ir šildosi
dujomis.
Pertvarkomame kaime ir sta
tomuose miestuose labai aštri
butų problema. Penkmetis pla
nas numato tik 1970-siems
7,7 m- gyv. ploto asmeniui.
Bendras gyvenimo lygis že
mas. Prieš keletą metų Lietuvos
darbininkas vidutiniškai uždirb
davo 60 rb. Netrukus visoje Sov.
Sąjungoje buvo nustatytas toks
minimalus atlyginimas. Pasta
ruoju metu gyvenimas kaime
kiek pagerėjęs. Daug padaro
siuntiniai iš .Amerikos.
Vilniečius šiparkiai jaudina
projektuojamas Neries vandens
nukreipimas per S v i s 1 o č i ų į

Minską, kuriame gyvena dau
giau kaip 800.000 žmonių. Bai
minamasi, kad Neris virsianti
menku upokšniu, nors planuo
tojai tikina, kad vandens užtek
sią abiem sostinėm.
Tačiau ne tik vandens ūkis
riša Lietuvą ir Gudiją. Visas
Lietuvos ūkinis gyvenimas nū
dien yra taip glaudžiai susietas
su sovietiniu užnugariu, kad at
siskirti, net susidarius palankiai
politinei konjunktūrai, būtų be
galo sunku.
Vairuose įprasta galvoti, jog
Chruščiovas buvęs “geras”, o
Berija — “blogas”, blogesnis už
patį Staliną. Lietuvoje vyrau
jąs priešingas įsitikinimas. Be
rija mėgino remtis kitomis tau
tybėmis, atšaukė rusų mases iš
Lietuvos, porai metų sulaikė ru
sifikaciją. Tuo tarpu Chruščio
vas buvo aršiausias rusintojas.
Jo laikais sustiprėjęs religinis
persekiojimas. C h r u š čiovinės
ūkio decentralizacijos išdavoje
Lietuva ūkiniu požiūriu buvo su
jungta su Rytų Prūsija, kurioje
gyvena 800.000 rusų. Bendri rei
kalai turėjo būti tvarkomi rusiš
kai. Tokiu būdu Maskvos ir ru
sų ateivių spaudimą sustiprino
Kaliningrado Trojos arklys.
Nuostoliai žmonėmis
“Kultūros” bendradarbis pa
teikia gana tikslius duomenis,
apie Lietuvos gyventojų nuosto
lius žmonėmis. Dabartinį Lie
tuvos plotą sudaro 50.000 kv. km
prieškarinės teritorijos su Klai
pėda ir 9.000 kv. km Vilniaus
sritis. Šiame plote 1939 m. buvo
3,1 mln gyv. Po 30 metų vėl
persirista per 3 mln. Per tą lai
ką Lietuva netekusi vieno mili
jono žmonių. Tame tarpe apie
200.000 žydų nužudyta, 200.000
lenkų repatrijuota Lenkijon,
250.000 atsidūrė Vokietijoje ir
Vakaruose (iš jų 60.000 pabėgę-.
liu. 30.000 išvežtųjų darbams,.
50.000 repatrijantų, virš. 100.000 evakuotų Klaipėdos gyv.),
350.000 deportuota Sibiran, žu
vo kalėjimuose ir kt.
Deportacijų bangos Lietuvo
je smarkiai palietusios lenkus,
kurių skaičius 1959 m. surašy
me tesudaręs 8,5%. Jie gyvena
daugiausia Vilnijoje, nes Kaunijos lenkai smarkiai nutausta.
Autorius laiko” paradoksu, kad
Vilnius buvęs lenkiškiausias
1942 m. Vokiečių pravestasis gy
ventojų surašymas rado Vilniaus
mieste 71,9%. o apylinkėse —
(Nukelta j 9-tą psl.)

RAUDONOJI L YDŲ A
Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 17 užrašai
Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA
(Tęsinys iš pr. numerio)

Įsibraunu kambarin
Rytą Lagarde vėl išvažiavo sa
vo automobiliu. Aš puoliau prie
tarpinių durų — jos buvo užra
kintos. Siūliau sargui šimtą kro
nų, tačiau jis negalėjo atidaryti
arba rakto duoti, nes esą jo netu
rėjo. Be to, jis sargui uždraudė
tai daryti, greičiausia, už tai ge
rai užmokėjo.
Pagaliau vistiek duris atida
riau. Pirmiausia man parūpo La
garde mažasis lagaminėlis, kurio
jis niekad mano akivaizdoje neatidarinėjo. Bandžiau turimais
raktais atrakinti. Nė vienas ne
tiko. Skubiai nubėgau į specia
lią krautuvę ir nusipirkau apie
20 panašaus didumo raktų. Grį
žusi skubiai išbandžiau visus —
vienas jų tiko. Atrakinau. At
sargiai pakėliau dangtį. Mažame
lagaminėly buvo sudėta apie 20
stiklinių tūtelių. Kas jose? ...
Ant kiekvienos buvo kažkokios
raidės ir numeriai užrašyti. Grei
čiausia, galvojau, tai sutartiniai
ženklai. Visus kodo ženklus vi
siškai tiksliai nurašiau. Tūtelėse
buvo kažkas panašaus i smėlį, o
kitose — lyg dulkės. Iš kiekvie
nos tūtelės atskirai įkrapščiau to
keisto turinio į popierių, suvy
niojau ir vėl užračiau sutartinius
ženklus. Pavyzdžius gerai paslė
piau savo lagaminėly. Lagarde’o
lagaminėlį užrakinau ir įvilkau
ji maišelin, taip, kaip buvau ra
dusi. Sargui-portier vėl daviau
šimtinę kronų. Už tai jis užra
kino duris.
Svarbus laimikis
Nakties metu laukiau lovoje
Lagarde ateinant. Po kelių va
landų, paryčiais, išgirdau kaip
jis ėjo tyliai per mano kamba
rį, atrakino tarpinių durų užrak
ta ir įslinko savo kambarin.
Gulėdama lovoje po antklode ne
galėjau susilaikyti nuo pikto
juoko. Manyje slypėjo piktas
džiaugsmas. Ir kai atvykome į
Prahą, Lagarde įkišo voką i ma
no rankinuką. Jame buvo 50 do
leriu amerikiniais pinigais.
Kitą rytą prisistatė Jarosla
vas. Nekalbėjau nieko apie gau
tus pinigus. Tuo laiku kažkodėl
norėjau užsieninę valiutą patau
pyti. Kai jam įteikiau visus
“smėlio” pavyzdžius, jis nušvi-

tusiu veidu ėmė švilpauti. Tas
švilpavimas pro suspaustus dan
tis rodė Jaroslavo didelį susido
mėjimą.
— Lydija, man kažkodėl at
rodo, jog tau vėl nusišypsojo tik
rai didelė laimė. Niekad taip ne
sidžiaugė mūsų Burda tavo nuo
stabiu genialumu, šįkart tu lai
mesi jo visas simpatijas.
— Kodėl?
— Jeigu aš neklystu, tu atvežei uranijaus iškasenų pavyzdžius. Tai labai svarbu!
Išskirtinė padėka
Jaroslavas palydėjo mane Į
centrinius saugumo rūmus. Nie
ko nelaukęs jis mane nuvedė į
didelį ir puošnų kambarį, kuria
me pamačiau pik. Burdą. Ježeką
ir apie 18 saugumiečių. Visi bu
vo apsivilkę enkavedistų unifor
momis. Man buvo neįprasta, kad
kiekvieną man pristatytų ir kad
kiekvienas paduodamas' ranką,
tartų savo vardą: saugumiečių
tarpe tai nebuvo praktikuojama.
Tuo metu atsivėrė durys ir
įėjo dar vienas enkavedistas.
Amžius? Gal 40 metų vyras —
petingas, augštas; raudonas, pla
tus randas puošė jo kakta. Visi
greit atsistojo ir pagerbė jį. Tai
rodė, jog buvo atėjęs jų vyriau
sias. Prie jo priėjo Burda ir
ranka rodydamas į mane tarė:
— Tai mūsų agentė Lydija.—
Tas vyras pagarbiai nusilenkė
man ir paduodamas ranką kaž
kaip keistai prašvokštė:
— Drauge Lydija, turiu pa
reikšti tamstai padėką. Tamsta
atlikai savo kraštui, visai Sovie
tu Sąjungai, komunistų partijai
didelį patarnavimą. Komunistų
partijos ir liaudies vyriausybės
vardu reiškiu Tamstai, drauge,
didelę padėką. Partija tos pa
slaugos niekad neužmirš. Gal
dabar padarytumei mums pra
nešima apie pasisekusią urano
pavyzdžiu medžiokle? įdomu bū
tų išgirsti ir apie jūsų, drauge,
santykius bei kelionę su Jean
Lagarde.
Kas jis?
Man dingtelėjo galvon keista
mintis. Juk to žmogaus aš nepa
žįstu, nors jis man išreiškė pa
dėką net komunistu partiios ir
vyriausybės vardu. Tad aš jį ir
paklausiau:

— Kas jūs būsite, kad aš tu .
riu Jums raportuoti?
Visi dalyvavę šyptelėjo, tačiau
tylėjo. Ir tas žmogus, kurį visi
dalyviai laikė viršininku, nusi
juokė ir šypsodamasis pramur
mėjo:
— Labai protingas ir sąmo
ningas klausimas. Juk ir aš ga
lėčiau kartais šnipinėti priešui.
Komunistinis budrumas tokiais
atvejais yra būtinas. (Visi sau
gumiečiai vėl nusijuokė). Taigi,
turiu prisistatyti:
— Mano vardas ir pavardė—
Karelis švabas. Aš esu vidaus
reikalų ministerio pavaduotojas,
be to, einu saugumo ir špionažo
skyriaus viršininko pareigas.
Taipgi man patikėtos ir kitokios
liaudies vyriausybės pareigos.
Tikiuosi, kad dabar, drauge, bū
site patenkinta.
Pulkininko samprotavimai
Linktelėjau galva sutikdama,
jog dabar galiu pradėti savo pra
nešimą. Kai pabaigiau praneši
mą, vėl įsiterpė švabas:
— Nagi dabar, drauge Burda,
ką manote daryti? — Burda pa
rodė pirštu į kabantį žemėlapį
ir tarnybiniu tonu, iš lėto ėmė
aiškinti:
— Lagarde šias sritis nekar
tą yra apvažiavęs. Kalivoda be
veik pastoviai vadovavo jo pa
žintims su reakcionieriais. Tai
mes žinome. Mūsų agentės drau
gės Lydijos vertingos kelionės
apybraižos ir smulkmeniški nuo
tykiai labai prisideda prie ma
no nuomonės patvirtinimo. —
Švabas linktelėjo galva ir papra
šė tęsti.
— Tas mažasis lagaminėlis,
iš kurio Lydija išėmė uranijaus;
iškasenų pavyzdžius, šiuo metu[
yra Prancūzijos pasiuntinybėje.
Mūsų agentas G 34 turi ir rak’
tus nuo to lagaminėlio. Jis pa,
dėtas į geležinę saugią spintą.
Rytoj šitos tūtelės su uranijaus
pavyzdžiais bus mūsų, o geleži
nės spintos turinys bus smulk
meniškai nufotografuotas. Mano
manymu, pirmiausia reikia su
imti Kalivodą ir jo bendrinin
kus. Net ir Lagarde bent 48 va
landom turėtų būti suimtas.
Mūsų manymu, Lagarde’ui ne
tiek svarbus tas uranijus, kiek
uranijaus ką sykių sabotažo

atsisveikinus su šiuo pasauliu, jo sūnų JONĄ
VYTAUTĄ MARGį, nuolatinį "Dainos“ rėmėją,
nuoširdžiai užjaučiame — ,
Toronto Lietuvių Moterų
šalpos Grupė “Daina“

išsiskyrus su šiuo pasauliu, jo žmoną KOTRYNĄ
ir sūnų JONĄ VYTAUTĄ giliai užjaučiu —
Marija F. Yokubynienė

mirus, jo brolį JONĄ STANAITĮ bei gimines
nuoširdžiai užjaučiame —
Vilniaus Aušros Vartų parapijos
komitetas Hamiltone ir

klebonas

mirus, jo žmoną JADVYGA, sūnus — RIMĄ ir
ALEKSANDRĄ bei gimines liūdesio valandoje giliai
užjaučiame —
Kazimieras ir Salomėja Poderiai

Sudbury, Ont.

mirus, jos dukterį KAZĘ RICKIENĘ giliai
užjaučia —
Gunda Zabielienė

staiga mirus, jo seserį ELENĄ SPILCHAK ir jos
šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
A. Šuopienė

K. S. Baliai

J. J. Raudoniai

Amerikos Lietuviu Tarybos kongresas
Amerikos Lietuvių Tarybos
VII kongresas įvyko Darbo
Dienos ilgąjį savaitgalį, rugpjū
čio 30-31 d. d., Detroito Stat
ler Hilton viešbutyje. Kartu bu
vo atžymėta ir ALTos 29 metų
veiklos sukaktis, nes ši organi
zacija yra įsteigta 1940 m. rug
pjūčio 10 a. Pittsburge. Jos pir
mininku tada buvo išrinktas
"Draugo” red. L. šimutis, sekretorium — “Dirvos” red. K.
S. Karpius. Pasitraukę iš redak
cinio darbo, šiame kongrese jie
atstovavo praretėjusioms ALTos
steigėjų gretoms.
Daug nuoširdaus darbo kon
gresui skyrė rengėjų komitetas,
kurį sudarė Detroito organiza
cijų veikėjai, vadovaujami pirm.
Kazio Veikučio. Kongresą atida
ryti jis pakvietė ALTos pirm,
inž. E. Bartkų. Pradėta JAV
ir Lietuvos himnais, vysk. V.
Brizgio invokacija. Prezidiuman
pakviesti: pirm. Vyt. Abraitis,
dr. P. Vileišis, A. Markevičius,
V. Kolyčienė, R. Staniūnas ir dr.
K. Karvelis, sekretoriatan —
J. Jonynas, M. Sims, V. Baukytė ir L. Jaras. Pirm. V. Abraičiui tarus jautrų žodį, prasidėjo
gausūs sveikinimai: diplomati
jos vardu — Lietuvos gen. kon
sulo dr. P. Daužvardžio, VLIKo
pirm. dr. J. K. Valiūno, LLK
pirm. V. Sidzikausko, JAV LB
tarybos prezidiumo pirm. dr. P.
Vileišio, BALFo reikalų vedėjo
kun. P. Geisčiūno, Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos pirm. V. Alan
to, 1917 m. Petrapilio lietuvių
seimo dalyvio Z. Jonyno, Miči
gano gubernatoriaus. Detroito
miesto atstovų, amerikiečių po
litikų ir organizacijų, žodžiu ir
raštu sveikinimai peržengė šim
tinę. Prie kaikurių sveikinimų
buvo pridėta ir aukų kongre^
sui arba ALTos tolimesnei veik
lai.
Popietiniame posėdyje ALTos
penkerių metų veiklos apžvalgą
padarė pirm.' inž. E. Bartkus,
skyrių pranešimus skaitė kelio
lika atstovų. Tolimesnėn programon buvo įtrauktos kviestų paskaitininkų skaitytos paskaitos:
V. Vaitiekūno — “Dabartinė lie
tuvių tautos padėtis”, Alenos Deveniėnės — “Lietuvių padėtis išeivijoje”, Algirdo Kasiulaičio —
“Lietuvos laisvinimo sėkmės ir
nesėkmės”. Po to sekė dr. K.
Šidlausko vadovautas simpoziu
mas “Ateities uždaviniai laisvi-

nimo darbe”, kuriame dalyvavo
J. Jasaitis, J. Daugėla ir kan.
V. Zakarauskas. Lygiagrečiai
dirbo keletas komisijų. Pirmą
kongreso dieną dalyvių turėta
apie 300. jų tarpe buvo 253 už
siregistravę organizacijų atsto
vai.
Sekmadienio rytą Šv. Antano
parapijos bažnyčioje koncelebracines Mišias su šešiais kunigais
atnašavo ir pamokslą pasakė
specialiai į šį kongresą iš Euro
pos atvykęs vysk. A. Deksnys.
Pamaldas evangelikams liutero
nams Evergreen bažnyčioje lai
kė kun. J. Pauperas.
Popiečio valandomis kongreso
dalyviai vėl susirinko Statler
Hilton viešbutyje, kur kongreso
vakarykščių paskaitų apžvalgą
padarė inž. J. Jurkūnas, suteik
damas progą klausimams, pasiū
lymams ir komentarams. Dr.
K. Šidlausko vadovaujama rezo
liucijų komisija pateikė keletą
rezoliucijų — apie bendravimą
su okupuotos Lietuvos tautie
čiais, kongreso dalyvių pareiš
kimą lietuvių visuomenei, prašy-mą prez. R. Niksonui ginti pa^
vergtų tautų reikalus, padėką
JAV valstybės departamentui ir
prez. R. Niksonui, pareiškimą
ALTos skyrių steigimo klausi
mu, Vasario 16 aukų rinkimo
reikalu.
- Po iškilmingo posėdžio, ku
riam vadovauti buvo pakviestas
ALTos pirm. inž. E. Bartkus,
baigminį žodį tarė vysk. A. Deks
nys, geri, konsulas dr. P. Daužvardis, VLIKo pirm. J. K. Va
liūnas, LLK pirm. V. Sidzikaus
kas ir ALTos garbės pirm. L.
Šimutis. Kongresas baigtas po
kyliu su koncertine programa,
kurią atliko sopranas Daiva
Mongirdaitė, mezzo-sopranas Al
dona Stempužienė, kompoz. Da
rius Lapinskas ir aktorius Leo
nas Barauskas.
Be kitų, aktuali kongreso te
ma buvo vienybė. Atrodo, kol
kas užkastas karo kirvis daug
nedarnos įnešusiame ginče tarp
ALTos ir JAV LB centro val
dybos dėl Vasario 16 minėji
muose surenkamų aukų. ALTos
pirm. inž. E. Bartkaus teigimu,
šiuo klausimu JAV LB tarybai
yra įteiktas memorandumas. AL
Tos ir JAV LB santykių jis pra
šė kongrese neliesti, nes JAV
LB santykius su kitomis orga
nizacijomis tvarko jos taryba.
Sunegalavusį J. Kapočių pakei
tęs JAV LB tarybos prezidiumo
naujasis pirm. dr. P. Vileišis
nizatorius. Leiskite man primin pareiškė, kad ateityje nesutari
ti, drauge viršininke, kad 60% mu su ALTa neturėtų būti, nes
kasyklų darbininkų yra politi tos pačios tautos vaikai turi skir
ti visas savo iėvas im laisvei ir
niai nusikaltėliai ir kaliniai.
nepriklausomybei. Nbs.
(Bos daugiau)

3 psl. • Tėviškės Žiburiai

Ar verta varginti su lietuvių kalba?

Toronto Maironio šeštadieninės
mokyklos vedėjas Jonas Andru
lis, jau kelinti metai sėkmingai
vadovaująs didžiausiai išeivijos
mokyklai

mokosi, kad visų mokinių lygis
vienodas. Tai didelė netiesa. Yra
mokinių, kurie be priekaištų lie
tuviškai kalba, skaito ir net, pa
lyginti, gerai rašo. Geriausi mo
kiniai yra tie, kurie susilaukia
pagalbos namuose.
Kas svarbiausia?
Šalia visų reikšmingų ir dide
lių darbų mūsų bendruomenėje,
ar nebus pats svarbiausias — iš
ugdyti jaunoje kartoje tautinį
sąmoningumą? Šiais švietimo ir
šeimos metais reikėtų atkreip
ti ypatingą dėmesį į sveiką lie
tuviškos šeimos ugdymą, šešta
dienines mokyklas, seminarus,
jaunimo organizacijas bei viene
tus. Ir tai ne skambiomis frazė
mis, bet konkrečiu užsiangažavi
mu ir darbais. Tam reikalui ne
reikėtų gailėti ir medžiaginės pa
ramos. Kas iš visų telkiamų ka
pitalų, jei netolimoje ateityje
ištuštės lietuvių bažnyčios ir
praktiškai nustos egzistavusi lie
tuvių bendruomenė?
Savoji kalba
Lietuvių kalba yra pati di
džiausia mūsų kultūrinė verty
bė ir turtas. Bet kasdieniniame
gyvenime pasitaiko ir kitaip. Jau
bandome kaikada, dar nedrą
siai, siūlyti, esą norint išlikti lie
tuviu nebūtina mokėti lietuvių
kalbą. Pasitaiko, kad lietuviškų
grupių vadovai kalbasi su savo
grupe angliškai, nors dar galėtų
puikiai išsiversti ir su lietuvių
kalba.
Didelis lietuviško žodžio mylė
tojas ir puoselėtojas prof. Vac
lovas Biržiška viename pasikal

bėjime su užsidegimu maždaug
taip sakė: kaip esu laimingas
savo gyvenimo saulėlydyje, kad
savo laiku atsisakiau nuo visų
kitų karjerų ir ilgus savo gyve
nimo metus* pašvenčiau lituanis
tikai.
Tad, rodos, ir nereiktų kalbė
ti, rašyti ir raginti neužmiršti
savosios kalbos, kuri yra pats
didžiausias tautinės garbės rei
kalas. Bet visi žinome, kad taip
nėra. Sakoma, kad mūsuose
tarpsta, kaip ta piktžolė, savęs
nuvertinimo ir menkavertišku
mo kompleksas. Esą norima tap
ti škotais, anglais, ar lenkais...
Savaime aišku, netapsime tų tau
tybių žmonėmis, tik save paže
minsime. Save laikyti lojaliu ir
geru Kanados piliečiu ir tuo pa
čiu save sutapdinti su airiu, ško
tu ar anglu yra nesusipratimas.
Savo tautinės individualybės ir
kultūros išlaikymas tampa
brangakmeniu bendroje krašto
kultūros mozaikoje. Priešingu
atveju tampame pilkšvais pake
lės akmenėliais, kurie niekieno
dėmesio neatkreipia.
Perdaug kalbų?
1954 m. specialioje konfe
rencijoje, kur buvo nagrinėja
ma daugiakalbiškumo problema
JAV-se, pasak Williams R. Par
ker, žymaus Indianos universi
teto anglų kalbos profesoriaus,
visų buvo rasta, kad kalbų “tir
pinimo katilo”(melting pot) teo
rija yra atgyvenusi ir kad kitų
kalbų bei kultūrų egzistavimas
amerikinės kultūros ne tik ne
griauna, bet dargi ją praturti
na. JAV-se 1955 m. rudenį sve
timų kalbų mokėsi 217,617 vai
kų, b 1962 m. jau prašoko mili
joną. Amerikos pietvakarinėje
dalyje kas aštuntas gyventojas
kalba ispaniškai. Bet iki praeito
dešimtmečio ispanų kalba buvo
draudžiama net mokyklos kieme
kalbėti. Prof. Th. Anderson
amerikiečių konferencijoje pa
reiškė: “Tai augščiausio laipsnio
ironija, kad užuot padėję ispa
nų vaikams gerai savo kalbą iš
mokti nedidelėm išlaidom, mes
kaip Įmanydami stengiamės ją
sužlugdyti. Tai dalis neapdai
rios, negaliojančios ir sau prieš
taraujančios JAV politikos žlug
dyti neanglų kalbas ir kultūras,
ar tai būtų prancūzu, vokiečiu,
ispanų ar kuri kita.” Prof. W.
Parker pridūrė: “Jei anksčiau
anglų kalbos vartojimas buvo
laikomas patriotine žyme, tai ši
pažiūra nyksta ir jau beveik vi
suotinai laikoma nelogiška ir ne
humaniška.” Prof. M. Boyer pa
stebėjo: “Vaikas, kalbąs ne vie
na, o dviem kalbom, yra prana
šesnis, nežiūrint, ar jo tėvas yra
ateivis pomidorų skynėjas, ar
chirurgas.” (Cituota iš J. Kava
liūno paskaitos “Dvikalbiškumo
problema”).
Nuo pat mažens
Kada pradėti vaiką mokyti
lietuviškai? Pasak psichologijos
prof. dr. J. Pikūno, yra bendra
taisyklė, kad krašto kalba nu
stelbia mažumų kalbas. Mažumų
- kalba, mūsų atveju lietuvių kal
ba, anglų kalbai jokiu būdu ne
kenkia. Tad pirmuosius žodžius
mūsų vaikai Turėtų tarti lietu
viškai. Pirma išmokykime vai
kus kalbėti lietuviškai, o ang
liškai išmoks darželyje ir mo
kykloje. Prof. J. Pikūno teigi
mu, lietuvių kalbos fonetinė ba
zė yra geras pagrindas mokytis
kitų kalbų. Juo vaikas jaunes
nis, juo greičiau pasisavina kal
bas. Paaugliams jau reikia nu
teikimo ir motyvavimo. Todėl tė
vai turėtų vaikus pradėti siųsti
j lietuviškus darželius ir mokyk
las nuo 4 metų amžiaus. Kai vai
kas moka dvi kalbas, trečią iš
moksta daug greičiau ir' leng
viau. Taigi, nemokydami savo
vaikų lietuviškai, mes juos pa
darome kultūriniu atžvilgiu
skurdesniais.
Išvados. 1. Lietuvių kalba ne
kenkia anglų kalbos tarsenai.
2. Dvikalbis ar daugiakalbis as
muo yra pranašesnis už tą, ku
ris moka tik vieną kalbą. 3. Siųs
ti vaikus į lietuvių darželius ir
mokyklas nuo 4 nietų amžiaus.
4. Vaikas pajėgia išmokti tiek
kalbų, kiek jų savo aplinkoje
girdi* 5. šeimos, kurių nariai
tarp savęs kalba lietuviškai, yra
darnesnės, jaučia vieni kitiems
sąmoningą priklausomybę.

Mokslo metus pradedant, reikia gerai pasistiprinti
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Ir vėl pradedame mokslo me
tus lietuvių mokyklose. Kaikurie tėvai sakys: “Štai, ir vėl rei
kės vaikus kiekvieną šeštadie
nį vežioti į mokyklą.” Kiti gal
prisimins ir mokestį už mokyk
lą, ir išlaidas už vadovėlius, ir
kitas mokymo priemones. Bet,
mieli tėvai, tos išlaidos tikrai
nėra didelės, kai palyginame su
tomis, kurias mes visi išleidžia
me nebūtiniems vaikų reika
lams.
Tėvai lemia
Taip pat atsiras mokinių, ku
rie tėvams sakys: “Kuo aš blo
gesnis už savo klasės draugą,
kuris šeštadienį gali televiziją
žiūrėti ar laisvai gatvėmis slam
pinėti? Nebeisiu daugiau į šeš
tadieninę mokyklą!” Ir kyla abe
jonė, ar išlaikys tėvas bei moti
na tvirtą savo nusistatymą, ar
turės drąsos sūnui bei dukrai
pasakyti: “O visdėlto tu lankysi
šeštadieninę mokyklą. Mes vė
liau pasikalbėsime, kodėl mano
pareiga tave ten siųsti, o tavo pa
reiga ją lankyti.”
Man tenka ilgesnį laiką dirb
ti mokykloje. Iki šiol nesutikau
nė vieno buvusio mūsų mokyk
los mokinio, kuris gailėtųsi bai
gęs šeštadieninę mokyklą. O ne
kartą teko nugirsti, kad buvo pa
sakyta griežtų žodžių tėvų adre
su, kurie savos mokyklos ne
įvertino ar be pasipriešinimo nu
sileido jauno žmogaus įnoriams.
Bet yra tėvų ir mokinių (dau
guma), kuriems suminėti klausi
mai visiškai nekyla. Jiems šeš
tadieninės mokyklos lankymas
yra normalus dalykas.
Tenka dažnai nugirsti, žino
ma, iš tų, kurių vaikai silpnai

•

Vakarų Kanados surengtame tarptautiniame fes • •' ’'*e keri Deer, Altą, buvo įrengtas ir baltiečių

skyrius. Nuotraukoje iš dešinės — Regina Poviliūtė-Šepetienė, toliau — estė ir latvė

Pertvarkytos šventųjų šventės
(TĘSINYS lt PRAĖJUSIO NR.)

3. Parinkimas visuotinės
reikšmės šventųjų
Konstitucija apie šv. liturgiją
nustatė, kad liturginiame kalen
doriuje paliktinos “tik tos šven
tės, kurios primena šventuosius,
turinčius iš tikrųjų visuotinės
reikšmės”. Nėra jokios abejonės
dėl didžiųjų Rytų ir Vakarų Baž
nyčios Tėvų, Mokytojų, dėl Leo
no Didžiojo, Benedikto, Pranciš
kaus Asyžiečio, Bernardo, Domi
ninko, Tomo Akviniečio, Ignoto
Lojolos, Pranciškaus Ksavero,
Teresės Avilietės ir kaikurių ki
tu, kurie turėjo didelės reikšmės
visai Bažnyčiai.
Daugelis šios “visuotinės reikš
mės” šventųjų yra paimti iš 1960
m. kalendoriaus, kiti parinkti
nauji, kad kalendorius iš tikrų
jų būtų visuotinis. Parenkant
paisyta chronologinės ir geogra
finės eilės, kad būtų išlaikyta
tam tikra pusiausvyra. Juk visi
amžiai turėjo garsių šventųjų.
Kadangi daugybė šventųjų buvo
italai ar prancūzai, lygybei išlai
kyti reikėjo jų skaičių suma
žinti.
a. Romos popiežiai. Ilgą lai
ką manyta, kad pirmųjų trijų
amžių visi popiežiai yra mirę
kankinių mirtimi. Tačiau seniau
sieji šventųjų sąrašai nevisus va
dina kankiniais. Istoriški tyrinė
jimai nustatė, kad kaikurie jų
yra mirę natūralia mirtimi. Iki
šiol kalendoriuje buvo 38 popie
žių šventės, kaikurios jų įvestos
į liturginį kalendorių tik XII—
XIII a. Dabar visuotiniame ka
lendoriuje paliktos tik 15 po
piežių šventės: 6 pirmųjų trijų
amžių, 6 sekančių amžių ir 3 pas
kutinių laikų (Pijaus V, Griga
liaus VII ir Pijaus X).
b. Ne Romos kankiniai. Iki
šiol liturginiame kalendoriuje jų
buvo 62 šventės. Iš jų dabar at
rinkti keli žymesnieji senovės
kankiniai (Polikarpas, Perpetua,
Felicita, Kiprijonas), keli viduri
nių ir naujųjų amžių iš įvairių
kraštų kankiniai (Fidelis Šigmaringietis, Stanislovas, Bonifacas,
Vaclovas, Juozapatas, Tomas Mo
re, Tomas Becket, Jonas Fisher)
ir kankiniai, kurių garbinimas
Romoje ir kitur yra labai popu
liarus (Vincentas, Blažiejus, Ago
ta, Jurgis, Januarijus, Kosmas
ir Damijonas, Liucija). Nors pas
tarųjų kankinystės yra apipintos
legendomis, tačiau istorikai nė
kiek neabejoja dėl jų buvimo ir
dėl jų kankinystės fakto.
c. Šventieji ne kankiniai. Vie
nus jų Bažnyčia gerbia, kaip
įvairių kraštų apaštalus, pvz. Au
gustiną — Anglijos apaštalą, Ki
rilą ir Metodijų — slavų apašta
lus, Ansgarą — Danijos ir Šve
dijos- apaštalą. Jie yra kalendo
riuje palikti. Lygiai palikti ir
steigėjai tų vienuolijų, kurios
turėjo ir tebeturi didelės reikš
mės Bažnyčios gyvenime.
Iš liturginio kalendoriaus iš
leista 30 švenčių italų šventųjų,
nes norėta išlaikyti geografinė
pusiausvyra. Jie palikti vieti
niams kalendoriams ten, kur yra
ypatingai garbinami.
4. švenčių dienos nustatymas
Senovėje buvo švenčiama tik
šventojo mirties diena — “gim
tadienis” (dies natalis). t.y. pra
džia dangiškojo gyvenimo. Pvz.
Smirnos krikščionys viename sa
vo laiške nurodę, kur yra šv.
Polikarpo kapas, rašo: “Ten,
kiek galima, su džiaugsmu susi
renkame metinėse, Dievui pade
dant, švęsti tos dienos, kuria Po
likarpas yra gimęs dangui” (PG.,
51. 1043).
Tačiau laikui bėgant tos seno
vės taisyklės imta nesilaikvti.
Kaikurių šventųjų mirties die
nos vra klaidingos, o kaikurie
šventieji yra sutaoatinti su to
nat vardo kitais. Kaikada švento
jo šventės diena buvo parinkta
arba kūno perkėlimo diena, ar
ba jo bazilikos pašventinimo die-
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na, arba dėlto, kad šventojo mir
ties dieną buvo įrašytas kitas
šventasis.
Dabar pagrindu paimta šven
tojo mirties diena. Tačiau, jei
toji diena yra užimta kitos dide
lės šventės, parinkta artimiausia
diena prieš arba po jo mirties
dienos. Pvz. šv. Pijaus X yra mi
ręs rugpjūčio 20 d., bet tą diena
yra šv. Bernardo šventė* todėl
Pijaus X šventė įrašyta rugpjū
čio 21 dieną. Daugelio Rytų Baž
nyčios šventųjų parinktos tos
dienos, kuriose nuo senovės bu
vo švenčiama Rytuose (pvz. Ig
noto Antiochiečio).
Trijų žymių šventųjų šventės
pasitaiko gavėnioje, kai švento
jo šventė turi užleisti vietą ga
vėnios dienai. Dėlto jos iškeltos
iš gavėnios laikotarpio i laisva
laiką: šv. Tomo Akviniečio — į
sausio 28 d., kai jo kūnas buvo
perkeltas į Tulūzą, šv. Grigaliaus
Didžiojo — į rugsėjo 3 d., šv.
Benedikto — i liepos 11 d., nes
tą dieną benediktinai jau VIII a.
šventė savo steigėjo šventę.
5. Liturginio kalendoriaus
suvisuotinimas
Jau minėta, kad šventųjų kul
tas kilo iš jų kankinystės, dau
giausia Romoje. Vėliau prie Ro
mos šventųjų buvo pridėta daug
Rytų, Afrikos šventųjų, daug
italų, prancūzų, ispanų ir keli iš
kitų Europos kraštų. Susidarė
didelė disproporcija. Dabartinia
me reformuotame kalendoriuje
norėta, kad būtų atstovai iš visų
pasaulio karštų, ypač kankiniai,
kuriuos visa Bažnyčia gerbia.
Dabar kalendoriuje jau yra visų
penkių kontinentų Evangelijos
skelbėjai, gyvybe ir krauju pa
liudiję Kristų. Tad naujame ka
lendoriuje rasime Paulių Miki ir
jo draugus kankinius Japonijo
je (1597. II. 5), Izaoką Jogue ir
draugus kankinius Kanadoje ir
Amerikoje (1647. X. 18), Okea
nijos kankinį Petrą Chanel
(1841. IV. 28). Karolį Lwanga ir
jo draugus, nukankintus Ugan
doje 1886. VI. 3. Pietų Ameri
kos atstovai yra Rožė iš Limos,
' Turibijus in Mongeovejo (Limos
arkivyskupas), Martynas Porres,
mulatas, miręs 1639. XI. 3.
Nors jau paskelbtas visai Baž
nyčiai bendras liturginis kalen
dorius, kol dar nėra naujiems
šventiesiems sustatytų Mišių ir
brevijoriaus maldų, iki tai bus
atlikta, reikia laikytis dar seno
sios kalendoriaus tvarkos. Todėl
ir 1970 m. liturginiame kalendo
riuje dar nerasime visų tų pa
keitimų, apie kuriuos čia buvo
kalbama.
Pabrėžtina, kad naujoji litur
ginio kalendoriaus reforma, iš
leisdama iš bendrojo kalendo
riaus daugelį šventųjų, jų nepa
naikino, neišbraukė iš šventųjų
sąrašo, o tik paliko jų šventes
švęsti atskiruose kraštuose, tau
tose, vyskupijose, vienuolijose.
Praktikoje bus taip, kad kaiku
rie iki šiol nežinomi šventieji da
bar turės savo šventę ten, kur jų
garbinimas yra populiarus, tra
dicinis arba kur jie yra vietos
ypatingi globėjai.
Romos, kalendoriaus reikalu
Vatikane išleista oficiali knyga
“Calendarium Romanum”, ku
rioje įdėta popiežiaus ir apeigų
kongregacijos dekretai, liturgi
nių metų ir kalendoriaus nor
mos, paties kalendoriaus sąran
ga, naujų trijų Visų Šventųjų li
tanijų tekstai (bendroji, šventi
mų, prie mirusiųjų) ir pavyzdys
kalendoriaus, kurio reikia laiky
tis, kol bus paruošti nauji mišio
lai ir brevijoriai.
Antroje knveos dalvje yra
įvairūs paaiškinimai apie litur
ginius metus, apie naujoves re
formuotame kalendoriuje, pa
duotos istorinės žinios apie kiek
viena šventąjį, o pabaigoje geo
grafinis, chronologinis ir alfabe
tinis šventųjų sąrašas.

6. Kaip su šv. Kazimieru?
Nelaimingai ir neapdairiai bu
vo sudarytas geografinis (pagal
atskirus kraštus) šventųjų sąra
šas, kuriame šv. Kazimieras,
Lietuvos Globėjas, yra priskir
tas prie Lenkijos šventųjų. Pa
darius reikiamus žygius apeigų
kongregacijoje, kad ši klaida bū
tų atitaisyta, apeigų kongrega
cijos sekretorius pripažino, kad
įvyko neapsižiūrėjimas, klaida
ir tai bus oficialiai pataisyta šv.
Kazimierą įrašant kaip Lietuvos
šventąjį.
Šventųjų istorinėje dalyje
anie šv. Kazimierą pasakyta:
“Šv. Kazimieras mirė Vilniuje,
Lietuvoje, 1484 m. kovo 4 d. Ka
nonizuotas 1521 m., o jo šventė
įrašyta į Romos kalendorių 1621
m.” Nors istorikai nustatė, kad
šv. Kazimieras faktinai mirė

Šiemet pavyko išgarsinti Lie
tuvą Vakarų Kanadoje. Tai pa
darė bene mažiausios kolonijos
Red Deer lietuviai — dvi šei
mos Albertoj. Red Deer turi 27.000 gyventojų, bet į jų sureng
tą tarptautinį festival) Dominion
Day savaitgalyje birželio 30 —
liepos 1 suplaukė 70.000 žiūro
vų. “International Folk Festi
val” truko 4 dienas. Prie jo pa
sisekimo prisidėjo ir ta aplinky
bė, kad Red Deer yra Kanados
gen. gubernatoriaus Roland Michener gimtinė. Dėlto jis suti
ko būti festivalio globėju. Be
to, festivalį aplankė net 9 vals
tybių atstovai, konsulai, valdžios
atstovai, kitų miestų pareigūnai,
šventės paruošime dalyvavo
1000 savanorių darbuotojų.
Lietuvių dalyvavimas
Keletą savaičių prieš festivalį
vietinė spauda paskelbė gerai
paruoštą Reginos Povyliūtės-šepetienės straipsnį apie lietuvių
liaudies meną, muziką, dainas.
Be to, straipsnyje buvo pabrėž
tas ir lietuvių įnašas į Kanados
gyvenimą. Prie straipsnio buvo
pridėta nuotrauka autorės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais.
Vėliau tos pačios tautietės rū
pesčiu buvo papuoštas Hudson
Bay parduotuvės langas ir jame
išstatyti lietuviški drožiniai, au
diniai, lėlės, tautinė vėliava. Be
to, minėtos parduotuvės inicia
tyva buvo suruošta madų paro
da, kurioje su tautiniais drabu
žiais dalyvavo ir p. šepetienė. Ji
aiškino apie tautinių drabužiu
audimą, stilių, spalvas. Visa tai
prisidėjo prie gausaus baltiečių
paviljono lankymo.
Baltiečių paviljonas
Liepos 1 d. teko aplankyti

Gardino pilyje, bet jo laidotuvės
buvo sostinėje, ten jis palaido
tas, ten įvyko jo šventuoju pa
skelbimo iškilmės. Šv. Kazimie
ras suaugęs su Vilniumi, todėl
■pirmenybė duotina tradicijai,
juoba, kad šiandien Gardinas yra
už Lietuvos ribų, Maskvos pri
skirtas Gudijos respublikai.

Red Deer didžiąją areną, kurio
je pagal Expo 67 stilių buvo
įrengti paviljonai: britų salų, uk
rainiečių, vokiečių, prancūzų,
danų, skandinavų, baltiečių, in
dėnų. Išorines paviljonų sienas
Suošė atitinkamų kraštų ženklai
ei vaizdai. Baltiečių paviljono
priekinę sieną puošė Baltijos
kraštų žemėlapis, Vytis ir kiti
ženklai, vėliavos. Apačioje ma
tėsi nupieštas Baltijos pakran
tės vaizdas. Visų paviljonų sienų
papuošimas buvo atliktas meni
ninko A. Schmidt, kuris, tarp
kitko, yra buvęs Lietuvoje II D.
karo metu.
Pastovėjęs gerą valandą eilė
je, pagaliau įėjau į baltiečių pa
viljoną. Į akis krito 3 gražiai ap
rengti tautiniais drabužiais ma
nekenai. Visi trys skyriai atro
dė vienodi savo eksponatais. Es
tai turėjo verpimo ratelį, lat
viai keletą varinių puodų ir me
dinių liktorių. Lietuvos skyrius
turėjo arti šimto skoningai iš
dėstytų eksponatų — audinių,
drožinių, gintaro, juostų. Į klau
simus atsakinėjo ir paaiškinimus
davė parodos organizatorė Regi
na Povyliūtė-šepetienė.
Ukrainiečių ir vokiečių pavil
jonai buvo kiek panašūs į mū
siški, kuris nuo visų skyrėsi
ypač audiniais, gintaru ir droži
niais^_ _____________ ______
Festivalis ir paroda praėjo la
bai sėkmingai. Už puikų lietu
vių atstovavimą visi turime bū
ti dėkingi ypač Reginai Povyliūtei-Šlepetienei, įrengusiai paro
dą, V. Grigienei iš Kalgario
ir V. Sapkienei iš Edmontono,
surinkusioms eksponatus. Taip
gi uoliai talkino parodos metu p.
Dubauskai.
Ruoštis ateičiai
Panaši šventė numatoma ir ki
tais metais. Tautybių paviljonai
bus tikriausiai pertvarkyti, o
lankytoju skaičius žymiai padi
dės. Tad* ar ne laikas jau da
bar pradėti rinkti eksponatus
bei ruoštis būsimai parodai? Tai
(Nukelta i 9-tą psl.)

Jei neturite jokios
sveikatos draudos,

įsirašykite dabar,
kad būtumėte
apdrausti
nuo š. m. spalio 1 d.

ONTARIO HEALTH SERVICES INSURANCE PLAN
Galite įsijungti individualiai su tiesiogi
nėmis įmokomis ar kartu su grupe, ne
žiūrint jūsų amžiaus, sveikatos, finansi
niuc. ištekliu,
c
Galėsite naudotis "visų sveikatos drau
dos" teikiama apsauga Ontario provin
cijoje. Nuo spalio 1 d. kiekvienas darb
davys, turintis 15 ar daugiau darbininkų,
juos privalo įrašyti į OHSIP. Grupinė
drauda leidžiama ir tiems darbdaviams,
kurie turi daugiau kaip 5, bet mažiau
kaip 15 darbininkų.
Mėnesinės įmokos: viengungiui — $5.90,
šeimai be vaikų — $11.80, šeimai su
vaikais — $14.75. Turintieji mažas
metines pajamas gali gauti nemokamą

OHSIP draudą ar dalinį įmokų paden
gimą.
• Jeigu įsijungsite po spalio 1 d., draudos
įsigaliojimo gali tekti laukti tris mėne
sius nuo pareiškimo įteikimo bei jo pa
tvirtinimo dienos. Kodėl turėtumėte būti
neapsaugoti? Nedelskite ir įsirašykite
šiandien.
• Tiems, kurie jai}-yra įsijungę į OMSIP
ar privatų sveikatos draudos ploną, naujo
pareiškimo nereikia užpildyti. Jiems ir
toliau bus teikiama nuolatinė apsauga
už jų mėnesines įmokas.
• OHSIP nepadengia ligoninės išlaidų. Šią
paslaugą jums teikia Ontario Hospital
Insurance — ligoninių draudos planas.

Pareiškimų blankus galite gauti
betkuriame banke arba kreipkitės j OHSIP,

2195 Yonge St, Toronto 7. Tel. 482-1111

( psl. « Tėviškės Žiburiai

© WERGTOffi TFVYKIEJL
MOKYKLŲ TRADICIJOS

Dalį mokslo metų pradžios tradi
cijų atskleidžia “Komjaunimo Tiesa”
rugsėjo 2 d. laidoje. Apie iškilmes
Vilniaus XXXV vidurinėj mokykloj
E. Balaišis rašo: “Pirmokus iki jų
klasių palydėjo penketukai. O čia
pirmoji kliūtis. Raudonas kaspinas
ištemptas. Patys drąsiausi apsigink
lavo žirklėmis ... ir nugalėjo... Tai
simboliška. Pažinimo kelyje bus
daug barjerų. Kur kas sunkesnių,
negu šis. Ir tik valia, susikaupimas,
drąsa padės juos įveikti. Padės kop
ti iš klasės į klasę, skinti vis naujus
pažinimo vaisius...” Senojo Vil
niaus universiteto Sarbievijaus kie
me studentus pasitiko užrašas: “Sal
ve, Alma Mater!” Su tradicine pro
grama “KT” skaitytojus supažindi
na V. Jaskutėlis: “Skambant lietuviš
kai muzikai, istorikų ir filologų mai
šaty prie vartų laukia pirmakursių
tradiciniai Lašininis ir Kanapinis.
“Na ir kas, kad mandatinė komisija
praėjo!... štai mes jums gyveni
miškų klausimėlių...” Sąmojingi
klausimai, seka tokie patys atsaky
mai. Pirmakursiai Įleidžiami. Vieni
už kitus išradingiau sveikina pirma
kursius ir stengiasi patraukti savo
pusėn įvairių universiteto organiza
cijų ir meninių kolektyvų atstovai.
Iškviečiami ir kai kurie išbandomi.
Čia, prie berželio, universiteto prof
sąjungos komiteto atstovai juos pa
vaišina studentiška duona ir druska.
Išrašytų popierių šūsniais apdovano
ja Studentų mokslinė draugija. Visų
akivaizdoje pro langą “iššoka” pas
kutinis skolininkas, palikęs savo tes
tamentą... Vėliau, kieme esančio
fontano vandeniu pirmakursiai buvo
pakrikštyti...” šioje iškilmėje gal
būt keisčiausias yra tradicinio Užgavėnių karnavalo Lašininio ir Kana
pinio perkėlimas į jiems visiškai sve
timą universiteto kiemą. Pirmakur
sius šiemet sveikino poetas Justinas
Marcinkevičius, ragindamas gerbti
seniausią Lietuvos augštojo mokslo
Įstaigą. Filologijos fakulteto prodekanas Jonas Balkevičius linkėjo lai
kytis gražiausios tradicijos — nešti
gėrį savo kraštui. Profsąjungų rū
mų salėje sveikinimo žodį studen
tams, dėstytojams, profesoriams ir
svečiams tarė universiteto rektorius
prof. J. Kubilius, pagrindinį dėmesį
skirdamas
seniausios
Lietuvoje
skirdamas seniausios Lietuvoje moks
lo institucijos tradicijoms, pirmakur
sių uždaviniams ir jų pareigoms.
GAUSŪS SVEČIAI
“Tiesa” džiaugiasi gausiais turis
tais ir svečiais iš laisvojo pasaulio.
I tokių eiles ji rikiuoja komunisti
nės “Vilnies” red. S. Jokubką iš Či
kagos, “pažangų” JAV lietuvių vei
kėją Miką Masį, žurnalistę Salomėją
Narkeliūnaitę, žodynui medžiagą
renkantį prof. A. Salį, ketvirtą kartą
Vilniuje viešinčią Kalifornijos uni
versiteto prof. Mariją AlseikaitęGimbutienę, Los Angeles saviveklinės scenos rež. J. Kaributą (Kel
mą), dažną svečią iš Kanados A.
Byrą ir iš Londono, Britanijos, atvy
kusią skulptorę bei meno dėstytoją
Eleną Gaputytę, kurią Vilniuje suti
ko didelis bičiulių ir pažįstamų bū
rys. Buvusi torontietė E. Gaputytė,
studijas baigusi Paryžiuje ir Londo
ne, domisi muzėjais, architektūra ir
dailininkų darbais. Labiausiai išsigarsino “Gimtojo Krašto” 35 nr. pa
skelbtu pasikalbėjimu teatralas J.

Kaributas. Skaitant jo pareiškimus
apie Los Angeles lietuvių saviveik
lininkų laimėjimus, susidaro įspūdis,
jog ju autorius yra žymiausias režisorius Kalifornijoje, o galbūt ir JA
V. Apie Dalilą Mackelienę, jis, ma
tyt, nieko nėra girdėjęs, nors ji su
Los Angeles dramos sambūriu lai
mėjo, $250 — II premiją pirmajame
lietuvių teatrų festivalyje Čikagoje.
Nė žodžio nerandi ir apie kitas sa
viveiklinio teatro grupes bei jų va
dovus. J. Kaributas skelbiasi mokę
sis Kauno dramos teatro studijoje
pas Dauguvietį ir Miltinį kartu su
dabartiniais aktoriais Kupstaite, Ka
valiausku, Muraška, Likša. Jonas Ka
valiauskas ir Petras Likša 194144
m. lankė ir baigė rež. J. Monkevi
čiaus įsteigtą dramos studiją, kurios
vadovavimą po jo tragiškos mirties
(nušautas lig šiol neišaiškintų plė
šikų) perėmė rež. P. Kubertavičius.
Nei J. Miltinio, nei B. Dauguviečio
tada Kauno dramos teatre nebuvo.
GIMNAZIJOS SUKAKTIS
Švėkšnos “Saulės” gimnazijos pen
kiasdešimtmetį Čikagoje atžymėjo
jos buvę mokytojai, mokiniai ir abi
turientai. Panašios iškilmės buvo su
rengtos ir Švėkšnoje. Apie jas “Tie
sos” rugpjūčio 31 d. laidoj rašo A.
Šaulys: “Ilgą ir garbingą kelią, auk
lėdama jaunąją kartą, nuėjo ši momykla, didelį darbą atliko jos pe
dagogų kolektyvas. Mokykloje įreng
tas muziejus, kuriame pasakojama
apie mokytojo J. Bartkaus veiklą
buržuazinės santvarkos metais, tra
giškai žuvusių komjaunuolių I. Er
čiaus, P. Žemgulio ir kitų atliktus
darbus, kovas su buržuaziniais na
cionalistais. Po iškilmingo minėji
mo koncertą suruošė dabartiniai ir
buvę mokyklos auklėtiniai. Sekančią
dieną nunešti vainikai į kapus, pa
gerbtas mirusių ir tragiškai žuvusių
mokytojų atminimas.” Tiek kompar
tijos oficiozas “Tiesa” tesurado vie
tos neeiliniai sukakčiai. Daugiau in
formacijų “Gimtojo Krašto” 35
nr. pateikia Vytautas Lomsargis, at
skleisdamas šios mokyklos istoriją.
Jis mini steigėjų komitetą — J. Rup
šį, T. Balsį, A. Kaulakį, P. Rimkų ir
S. Serapiną, pirmąjį direktorių An
taną Šarką, 200.000 auksinų mokyk
lai palikusį švėkšniškį Endzelį, J.
Macijauską, tris kartus JAV rinkusį
aukas sudegusiam pastatui atstatyti.
Švėkšnos gimnazija, gyveniman išlei
dusi 979 abiturientus, dabar turi 34
pedagogus, kurių didesnė pusė yra
švėkšniškiai. Sportininkus ugdo
Švėkšnos vargonininko sūnus Me
dardas Urmulevičius, o muziką dės
to jo brolis Sigitas. Turistams ir
kraštotyrininkams vadovauja vieno
šios mokyklos steigėjų J. Rupšio sū
nus Jonas Vytautas Rupšys. Su juo
moksleiviai yra išvaikščioję visą Že
maitiją, lankęsi Augštaitijoje, Vil
niuje ir net Užkarpatėje. Į nusipel
niusių senųjų mokytojų gretas V.
Lomsargis įtraukia lietuvių kalbos ir
matematikos vadovėlių autorius Al
biną Iešmantą ir Kazį Vaičekauską,
iš gimnazijos už komunistinę veiklsf
pašalintą fizikos, matematikos ir
gamtos mokslų dėstytoją Justiną
Bartkų, mirusį džiova 1929 m. Ku
piškyje, ir kun. Antaną šarką, kurį
vokiečiai 1917 m. buvo ištrėmė Vo
kietijon. Į Lietuvą grįžęs palaužta
sveikata, jis mirė 1922 m. Karaliau
čiuje po sunkios operacijos, savo
turtą ir knygas palikęs Švėkšnos
progimnazijai.
V. Kst.

K?

Brangiam vyrui ir tėveliui

I N Ž.

ADOLFUI

MACIŪNUI

palikus šį pasaulį, nuoširdus ačiū mieliems tautiečiams, giminėms,
draugams ir pažįstamiems už pareikštą užuojautą žodžiu, raštu ir
spaudoje, už aukotas Mišias, ištiestą pagalbos ranką ir dvasinę
paramą ligos ir liūdesio valandose —
Joana Mačiūnienė ir
dukra Silvija

LONDON, ONT.
“BALTIJOS” ANSAMBLIS, per norintieji lavintis betkurioje sporto
jaunimo vakarą gražiai pasirodęs šakose prašomi kreiptis į DaniliūHamiltone, išpildys programą rugsė- ną, sr., vakarais po 7 v. ir sekmajo 20 d. per tautos šventės minėjimą dieniais po 2 v. p.p. telefonu 438St. Catharines slovakų salėje (Wel 7694. šį rudenį numatoma turėti
land ir Page gatvių kampas). “Bal ypač stiprią krepšinio vyrų koman
tijos” vadovai tiksi, kad programa dą. Ji 1969 m. neturėjo dar nė vieno
bus labai įvairi ir įdomi. Girdėsite pralaimėjimo! Mielai priimami ir į
daug gražių dainų, matysite daug jaunių A bei jaunesniųjų komandas
naujų šokių, kitų grupių nešokamų. ir kitas sporto šakas. L. L. Sporto
Programoje taip pat numatomi in Klubas “Tauras” sveikina visus nau
dividualūs jaunųjų menininkų pa. jai atvykusius ir laukia naujų sporsirodymai. Dirbame smarkiai, todėl
PETRAS PETRULION1S po sunatvykite pasidžiaugti mūši darbu.
Po programos — linksmi šokiai vi k’ 'S operacijos gydosi Viktorijos Iiporinės vakarinėje dalyje, 617 kam
siems. B. K.
SPORTININKŲ REGISTRACIJA. barį, Nuoširdžiai linkime jam gali
Londone naujai apsigyvenusieji ir ma*’ greičiau pasveikti. E. D.

PADĖKA
Po ilgos ir sunkios ligos mirus mano mylimam vyrui ir tėvui

A.A.
ZIGMUI PAULIONIUI,
nuoširdžiai dėkojame organizacijoms: skautų, sporto, taut, šokių
grupei. Lietuvių Bendruomenei, taip pat — draugams, giminėms,
pažįstamiems ir nepažįstamiems už lankymą velionies laidotuvių na*
muose. už maldas, brangias gėles, gausų dalyvavimą bažnyčioje,
už šv. Mišias, palydėjimą j amžiną poilsio vietą — Toronto Lietuvių
Sv. Jono kapines Port Credit. Taipgi nuoširdi padėka pareiškusiems
užuojautas per spaudą ir asmeniškai, atvykusioms j bendrus gedulo
pietus, pasakiusiems jautrias kalbas apie velionies asmenį, jo gyve*
nimą ir darbus. Ačiū ir visiems kitiems, kurių dar šiandieną skausmo
slegiama negaliu prisiminti, prisidėjusiems prie mūsų suraminimo,
paguodos ir tikėjimo į ateitį.
žmona Elena, duktė Joana,
sūnus Jurgis Paulioniai
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® LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

Gyvas, jaunas, judrus Londono, Ont., "Baltijos” ansamblis šokio metu. Jis atliks programą St. Cat
harines mieste rugsėjo 20 d. Tautos šventės minėjime

WINNIPEG, MAN.
MIRĖ INŽ. A. MACIŪNAS. Š. m
liepos 26 d., poros metų sunkios li
gos išvargintas, St. Boniface ligoni
nėje mirė inž. Adolfas Maciūnas, vos
peržengęs 60-tuosius amžiaus metus.
Buvo gimęs Odesoje, kur tėveliai
dar caro laikais buvo atsidūrę. Jie
ten vertėsi prekyba. Atsikūrus ne
priklausomai Lietuvai, Maciūnai su
dviem sūnunvs — Adolfu ir Juozu
grįžo i savo gimtąjį krąštą ir apsi
gyveno Šiauliuose, čia Adolfas bai
gė gimnaziją, o vėliau, šeimai per
sikėlus į Kauną, studijavo inžineri
ją Vytautės Didžiojo Universitete.
Baigęs įstojo į karo mokyklą, gavo
j. Įeit, laipsnį ir tolimesnei karo tar
nybai išvyko į inžinerijos batalijoną
Radviliškyje. Su savo daliniu daly
vavo žygyje į Vilnių, o vėliau, jau
rusams įsigalėius Lietuvoje, paleis
tas į atsargą. Būdamas atsargoje, Vil
niuje susirado darbą prie statybos
kaipo inžinierius. Antrą kartą ru
sams okupavus Lietuvą, pasitraukė
į Vakarus; gyveno Berlyne, vėliau
Flensburge. Iš ten atvyko i Kanada
ir įsikūrė Winnipege. Dirbo Domi
nion Bridge 16 metų kaip inžinierius-planuotojas prie braižinių.
Velionis buvo aktyvus Lietuvių Bnės Winnipego apylinkės narys, pri
klausė lietuvių parapijai ir paskuti
nius dvejus metus buvo Winnipego
Baltiečių F-cijos skyriaus valdybos
pirmininku. Kaip inžinierius, nema
žą įnašą yra įdėjęs statant Winnipe
go lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčią.
Y.'innioege paliko liūdinčią žmoną
Jonę ir dukrą Silviją, okup. Lietu
voje — vienintelį brolį Juozą. Š. m.
rugpjūčio 2 d. palaidotas Winnipego
All Saints kapinėse. Adolfai, Tavo
paskutinėje kelionėje ilga automo
bilių virtinė liudijo, kad Tu buvai

brangus visai Winnipego lietuviška
jai kolonijai. Tu palikai didele spra
gą jos veikloje, nes vargiai beatsiras
asmuo, kuris taip sumaniai, tyliai ir
rūpestingai ja užpildys. Ilsėkis ra
mybėje, kad ir svetimoje, bet svetin
goje Kanados žemėje. Mes, netekę
Tavęs, liūdime, o žmonai ir dukrai
Silvijai reiškiame gilią užuojautą.
^VESTUVĖS. Š. m. birželio 28 d.
lietuvių šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje susituokė Jono ir Teklės
Timmermanų dukra Imekė su Wil
liam Jeffrey H. Kerr. Vakare įvyko
vestuvinis pokylis gražioje “St. Bo
niface The Dokata Motor Hotel” gra
žiai išpuoštoje salėje.. Apie 500 da
lyvių gražiai pagerbė jaunuosius, o
linksma europiška muzika su įvai
riomis dainomis bei kitais pokštais
linksmino vestuvininkus. Jaunosios
tėvelis yra olandas, mamytė — lietu
vaitė nuo Šiaulių, tačiau vaikučiai vi
si kalba lietuviškai. Abu T. ir J. Timmermanai domisi lietuviška veik
la, oriklauso Wmnioe^o lietuvių pa
rapijai. K. L. B. apylinkei ir yra
nuolatiniai “Tėviškės žiburių” skait- toiai. Užaugino tris sūnus: Algį,
Rolanda ir Marijų, kurie visi eina
mokslus ir patarnauja lietuvių baž
nyčioje Mišioms. Duktė Imekė-Marianna. kuri dabar ištekėjo, baigia
Manitobos universitetą rr greit pra
dės mokytojauti, o jaunasis — jau
mokytojauja. Po vestuvių iaunieji
gyvens nuosavūose namuose, kuriuos
rūpestingi tėveliai padėjo įsigyti. Jo
nas Timmermanas dirba vienoje di
delėje firmoje kaip plomberių vir
šininkas ir nevienam lietuviui yra
padėjęs gauti darbą.
Ilgiausių metų jaunai šeimai!
JUOZAS DEMERECKAS gavo val
dinį darbą The Metropolitan Corpo

S HAMILTON

VETERANAI IR ŠAULIAI lap
kričio 22-23 d.d. rengia Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėjimą. Ki
tos organizacijos tomis dienomis
prašomos pobūvių nerengti. P. E.
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
“Tėvynės Prisiminimai” išleido nau
ją plokštelę “Tykus buvo vakarėlis”.
Ja galima gauti pas J. Pleini: tel.
5274876. Galima dar gauti sol. V.
Noreikos, sol. J. Liustikaitės ir kitų
plokštelių.
MOKSLEIVIAI ATEITININKAI iš
leido naują numerį savo neoeriodinio laikraštėlio “Moksleivio Balsas”.
Gražiai iliustruotas. Redaktorius —
K. šeštokas.
“ATEITIES” žurnalo, leidžiamo Či
kagoje. atstovu Hamiltone yra J.
Pleinys. Gana daug skaitytojų nėra
sumokėję prenumeratos. “Ateities”
atstovas prašo visus skolininkus kuo
greičiau atsilyginti. Kurie dar ne
skaito “Ateties”, kviečiami užsipre
numeruoti. Žurnalas skirtas jauni
mui, ypač moksleiviams.
ATEITININKIŠKOJO JAUNIMO
veiklai paaukojo M. Borusienė $5.
Jaunimas nuoširdžiai dėkoja. J. P.

VYSK. M. VALANČIAUS ŠEŠTAD.
MOKYKLA rugsėjo 13 d. pradėjo
mokslo metus, šeštadienį mokyklos
ved. J.* Mikšio bute įvyko mokytojų
posėdis, kuriame buvo aptarti nau
jųjų darbo metų planai, pristatyti
naujieji mokytojai ir pasiskirstyta
klasėmis, šiais metais I skyrių mo
kys L. Stungevičienė, II — Alg. Ga
vėnas. III — Kr. Parėštytė. IV —
D. Deksnytė, V — G. Repšienė, VI
— B. Juozapavičienė, VII — Ant.
Mikšienė, VIII — M. Kvedarienė, IX
— A. Mikalauskas ir X — Aid. Volungienė. šiemet šeštad. mokykloje
mokytojaus jau trys ir naujosios kar
tos asmenys, kurie prieš kiek metų
sėkmingai tas pačias mokyklas yra
baigę. Tai Algis Gavėnas, Darija
Deksnytė ir Kristina Parėštytė. Yra
norima jau šiais metais atidaryti ir
priešmokyklini skyrių 4-5 metų vai
kams. jei atsiras pakankamai norin
čių. Tokie skyriai kitur jau veikia.
Pedagogikos mokslo yra pripažinta,
kad jauname amžiuje yra labai leng
va išmokti betkokią kalbą. Mes klai
dingai galvojame, kad, iš sykio vai
kui girdim dvi Yalbas, bus sunku-

mo išmokti viena gerai. Dalvko ži
novai aiškina, kad jaunas gali išmokti vieną, dvi, kad ir penkias kalbas
be didesnių pastangų. Ar turėjo mū
sų vaikai sunkumo išmokti angliš
kai? Tuo tarpu mes su ta kalba jau
tiek metų vargstame. Pirmoji kalba,
kuria turime oradėti mokyti savo ma
žuosius. vra lietuviu. Jei ma*?s bū
damas jis tos kalbos nepasisavins,
vėliau jis tikrai lietuviškai nebe
kalbės.
M. BORUSIENĖ sutiko įeiti i Tau
tos Fondo skyr. valdybą. Dabar val
dyba sudaro 8 žmonės. Tautos F.
skyrius jau oradeda ruoštis savo tra
diciniam oriešadventiniam subatvakariui, kuris įvyks lapkričio 29 d.
Jaunimo Centro salėje, šiemet tas
vakaras ruošiamas didesniu mastu.
Jame pasirodys vietos sutelktinės
meno pajėgos su G. Veličkos muzi
kine ojese “žydintis pavasario vė
jas”. Prieš metus tas veikalas Hamil
tone jau buvo statytas. Nevisi jį ma
tė, o tie, kurie matė, norės dar sy
ki pamatyti. Mūsų ansamblis su savo
trimis pasirodymais — Hamiltone,
Toronte ir St. Catharines — susilau
kė gražiausio įvertinimo. K. M.

ration Greater Winnipeg—Parks and
Protection Division.
Lietuvoje jis
kurį laiką tarnavo pasienio policijo
je Klaipėdos krašte, vėliau —miš
kų žinyboje eiguliu, kur daugiausia
dirbo prie medelių želdinimo. Čia
gavo panašų darbą Winnipego zoolo
gijos sode.
KAZYS KAZLAUSKAS š. m. rug
pjūčio 5 naktį rastas negyvas savo
garaže. Jo šeimyninis gyvenimas bu
vo audringas. Kurį laiką gyveno Da
nijoj ir Vokietijoj^ kur parašė ir iš
leido knygą apie savo gyvenimo nuo
tykius. Palaidotas rugpjūčio 9 d.
Brookside kapinėse.

K. Str.

Delhi - Tillsonburg
NETEKOME KILNAUS LIETU
VIO. 1969 m. rugsėjo 2 d. Hamilto
no Sv. Juozapo ligoninėj po sunkios
operacijos mirė Juozas Svilas, sulau
kęs 87 m. amžiaus. Jis paliko žmo
ną Mariją, sūnus Juozą ir Vytautą,
dukras dr. L^onildą Giedraitienę ir
Birute Lukošiene. Pn ilgų pastangų,
•aikams nuolatos rūpinantis, jis pa
siekė šį kraštą kartu su žmona ir
no daugelio metų susitiko su savo
vaikais. Tai buvo 1966 m. vasario 2
d. Daugiausia gvvono Karolio ir Bi
rutės Lukošių ūkyje. Kaip buvęs, pa
vyzdingas ūkininkas, mėgo tyrą lau
kų orą, išeidavo pamedžioti, nenusė
dėdavo be darbo.
Ve’ionis buvo kilęs iš Trakeliškių
kaimo, Dusetų valsčiaus, taigi gra
žiosios Augštaitijos. Jo tikras brolis
d~. Povilas Svilas buvo ilgametis
Utenos ligoninės vedėjas ir gimna
zijos gydytojas. Abu brolius ištiko
ta pati sunki dalia — abu buvo iš
vežti į tolimąsias Sibiro sritis. Dak
taras grižo į Lietuvą, bet palaužta
sveikata ir mirė vėžiu. Juozas apie
trejus metus slapstėsi, bet 1948 m.
atsidūrė Karakandos. srities koncent
racijos stovykloj. Grižo Lietuvon
1956 m. Iš gražaus ūkio trobesių be
rado viena pirtį ir tą turėjo atpirk
ti ;š buvusios tarnaitės. Pirtyje kurį
laiką ir gyveno.
Neilgai velionis džiaugėsi gyven
damas laisvame krašte, globojamas
savo dukrų ir sūnų. Jis dažnai buvo
matomas su žmonele Šv. Kazimiero
lietuvių bažnyčioj, buvo pavyzdingas
lietuvis ir katalikas. Jį pamilo šios
apylinkės lietuviai. Jo laidotuvės bu
vo gražios ir iškilmingos. Per du va
karus laidotuvių namuose dalyvavo
-moni’j. Paskutini vakarą bu
vo pilna didelė koplyčia, nors šiuo
mot’ šiol apylinkėj tabako skynimo
darbvmetė. Laidojimo pamaldose
bažnyčia buvo pilna žmonių. Koncelebracines Mišias laikė klebonas kun.
dr. J. Gutauskas ir mons. dr. J. Tadaravskas, vargonavo kun. B. Pacevičius. Londono lietuvių parapijos
klebonas. Kanuose atsisveikinimo žo
dį tarė Sv. Kazimiero parapijos ko
miteto pirm. Julius Strodomskis. MilMar restorane laidotuvių nietuose
dalyvavo apie 200 asmenų. Visi šios
apylinkės lietuviai liūdi netekę to
kio pavyzdingo tautiečio ir visi reiš
kia nuoširdžiausią užuojauta velio
nies artimiesiems. Tegu jis ilsisi ra
mybėj Delhi kat. kapinėse, ne Duse
tų kryžių kalnely, Kor.

RIBBENTROPOMOLOTOVO gėdingosios sutarties trisdešimtmetis
bus atžymėtas Niujorke, Dag Ham
marskjoid aikštėje, rugsėjo 20 d. 2
5 v. p. p. BATUNo rengiama de
monstracija, kurioje visus lietuvius
ragina dalyvauti VLIKas, demons
tracijos rengimą parėmęs finansiš
kai. BATUNas atspausdino 50.000
informacinių lapelių apie Baltijos
respublikų nepriklausomybę, pažei
dusią Hitlerio ir Stalino sutartį. Iš
laidas tikimasi padengti aukomis,
kurias prašoma siųsti šiuo adresu:
United Baltic Appeal, 2789 Schurz
Ave., Bronx, N. Y. 10465, USA.
JAV VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS
Assistant Secretary of Transportation
Mr. Walter Mazon ir Kinijos delega
tas prie Jungtinių Tautų min. Wang
Meng-Hsien bus vieni iš pagrindinių
kalbėtojų BATUNo rengiamoj protes
to demonstracijoj prie JT rugsėjo 20.
ESTŲ CHORAS iš Švedijos, Stock
holm miesto, atvyksta gastrolių į
JAV ir dalyvaus BATUNo rengia
moj protesto demonstracijoj prie JT.
Tą pačią dieną, tuoj po demonstra
cijos, jis turės savo pirmąjį koncertą
Niujorko miesto Towa Hali salėje.
INŽ. KĘSTUTIS MIKLAS, BA
TUNo vykdomasis pirmininkas, rug
sėjo 7 d., 1 v.p.p. kalbėjo penkias
minutes per Long Island populiariau
sią amerikiečių radijo stotį WGBB
AM ir FM bangomis BATUNo ren
giamos demonstracijos reikalu; su
pažindino amerikiečius su HitlerioStalino suokalbiu prieš 30 metų, ku
riuo Lietuva, Latvija ir Estija neteko
savo nepriklausomybių.
LK DEMOKRATŲ SĄJUNGOS
centro valdyba, prisimindama Pabal
tijį pasidalijusią vokiečių ir sovietų
sutartį, spaudai išsiuntinėtuose pra
nešimuose skelbia: “Mūsų kelias nu
žymėtas krauju ir auka, bet jis ve
da į Lietuvos laisvę ir didybę. Joks
smurtas, joks melas, jokia jėga mūs
iš to kelio neišmuš. Mes minime šią
gėdos sukaktį vieninteliu vertu bū
du — atsakymu komunistiniam
Kremliui: kol nors vienas lietuvis
gyvens ant šio žemės rutulio, tol ko
munistinis žvėris nebus saugus.”,
LKDS vadovybė kreipėsi į pasauli
nės krikščionių demokratų sąjungos
komitetą, ruošiantį memorandumą
apie žmogaus teises Jungtinėms Tau
toms, primindama visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos laužymą so
vietų okupuotoje Lietuvoje. Iš komi
teto generalinio sekr. E. Talentino
gautas atsakymas, jog Lietuvos prob
lema bus įtraukta į memorandumą
Jungtinėms Tautoms.
VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIŪ
NAS, grįžęs iš ilgesnės kelionės Eu
ropoje, dalyvavo ALTos rengtame
kongrese. Europoje jis aplankė Bri
taniją, Belgiją. Ispaniją, Prancūziją,
Šveicariją ir V. Vokietiją, kur turė
jo progos susitikti su Lietuvos dip
lomatinės tarnybos pareigūnais, lie
tuvių organizacijų vadovybėmis, tų
kraštų visuomenininkais ir politi
kais.
BALTIEČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠVENTĖ įvyks So. Bostono Lietuvių
Piliečių Draugijos didžiojoj salėj š.
m. rugsėjo 28 d., 5 v. p. p. Dalyvaus
Waterbury, Worcesterio, Brocktono,
Bostono lietuvių tautinių šokių gru
pės ir latvių tautinių šokių grupė. Po
to bus šokiai, grojant geram orkest
rui. Veiks bufetas. Bus loterija, kurios
įdomiausias fantas yra dail. V. Rato
paveikslas “Bakūžė”. Pelnas skiria
mas jaunimui, vykstančiam į tarp
tautinį festivalį Knoxville, Tennesse.
Kviečiami visi atsilankyti. Rengėjas
— Bostono Lietuvių Tautinių šokių
Sambūris.
VYTAUTAS RADZIVANAS—IN
ŽINERIJOS MAGISTRAS. Med. dr.
Broniaus ir dantų gyd. Apolonijos
Radzivanų sūnus Vytautas Manhat
tan© katalikų kolegijoje 1967 m. bai
gė civilinę inžineriją bakalauro
laipsniu, o š. m. birželio 12 d. Brook
lyn© politechnikos institute gavo
inžinerijos magistro laipsnį. Jis jau
užsiregistravo tolimesnėm studijom
ir sieks inžinerijos daktaro laipsnio.
Vytautą, gavusį magistro laipsnį, tė
vai išleido pavažinėti po Europos
kraštus. Apvažinėjo eilę valstybių,
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V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR

suite 614,

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

pabuvojo ir tėvų žemėj — Lietuvos
sostinėje Vilniuje. Jo pusseserė, bu
vusi Sibiro tremtinė, Vytautą apdo.
vanojo naujausia dovana — neseniai
iš spaudos išėjusiais Vaižganto “Pra
giedruliais”. Jaunasis intelektualas
Vytautas iš kelionės jau grižo namo.
Dabartiniu metu jis mokytojauja
Paly Prep mokykloje ir dėsto mate
matiką. Vytautas yra veiklus ameri
kiečių ir lietuvių organizacijose.
VYSK. A. DEKSNYS, dalyvavęs
ALTOos kongrese, išskrido į Vokie
tiją, kur savaitę numato viešėti
Miunchene ir Bad Woerishoffene, o
po to vėl grįš Romon.
APREIŠKIMO PARAPIJOJE Bro.
oklyne, N.Y., vieši svečias iš Romos
prel. dr. Jonas Bičiūnas. Atostogų
metu jis aplankys gimines ir pažįsta
mus Čikagoje bei kituose miestuose.

Vokietija
VYDŪNO FONDĄ, vykdydamas a.
a. E. Simonaičio testamentą, perėmė
Vasario 16 gimnazijos mokytojas F.
Skėrys. Pinigai laikomi Weinheimo
banke. Jis rūpinsis visais fondo rei
kalais ir Vydūno kapo priežiūra.
BALTIEČIŲ STUDENTŲ suvažia
vimas įvyks spalio 30 — lapkričio 2
d.d. Bad Godesberge, Baltiečių
Krikščionių Studentų Sąjungai pri
klausančioje Annabergo pilyje. Pla
tesnes informacijas teikia kun. J.
Urdzė, 532 Bad Godesberg, Schloss
Annaberg, W. Germany.
VINCAS RAUDONAITIS, ištiktas
širdies priepuolio, mirė LuebeckMoisling. Jo šeima buvo emigravusi
į JAV, o jis turėjo pasilikti Vokie
tijoje dėl jį kamavusios džiovos. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. V. Šar
ka. Velionį į Luebecko Vorwerker
kapines palydėjo gausus būrys lieti>
vių, latvių, vokiečių, iš Bostono at
skridusi žmona ir uošvė.

Australija
PERNAI AUSTRALIJOS LIETUVIAI V Lietuvių Dienas surengė
Adelaidėje. Kadangi jos rengiamos
kas antri metai, VI lietuvių susibū
rimas Lietuvių Dienų rėmuose įvyks
Melburne 1970 m. pabaigoje. Die
noms rengti komitetą sudarė: pirm,
inž. A. E. Liubinas, sekr. E. šeikienė, ižd. B. Vanagas, ALB Melburno
apyl. atstovas J. Meiliūnas, parapi
jos atstovas kun. P. Vaseris, dainų
šventės organizatorius L. Baltrūnas,
sporto šventės — J. Tamošiūnas, li
teratūros vakaro — H. Statkuvienė,
jaunimo vakaro—D. Baltutienę, tau
tinių šokių vadovė H. Statkuvienė,
“Aušros” teatro vadovės V. Karu
žienė ir M. Gylytė, studentų atstovas
H. Antanaitis ir informacijos vado
vas A. Krausas. Dainų šventei jau
gauta nauja moderni Masonic Cent
re salė. Programai ruošti pradėtas
susirašinėjimas su organizacijomis
ir ALB apylinkių valdybomis. Dau
giau kaip metus truksiantis pasiruo
šimas galėtų būti geru pavyzdžiu Ka
nados lietuviams, kurie savo Lietu
vių Diena susirūpina tik tada, kai
jau yra likę pora mėnesių iki tos
datos.
MELBURNIEČIAI A T Ž Y M ĖJO
kun. S. Gaidelio, SJ, sidabrinį kuni
gystės jubilėjų sukaktuvininko pa
dėkos Mišiomis Marijos N. Prasidėji
mo bažnyčioje ir kun. P. Dauknio
progai pritaikytu pamokslu.
Nors
kun. S. Gaidelis, SJ, yra paskirtas
tvarkyti latvių sielovados reikalus,
bet jis ilgus metus rasdavo laiko
Newcastle, Brisbanės ir net Kanberos lietuviams.
SIDNĖJAUS UNIVERSITETO
odontologijos ’ fakulteto absolventų
žurnaals
“Apollonia”
paskelbė
straipsnį apie moteris pionieres
odontologijoje. Jų tarpe minimos
sidnėjiškės lietuvės dantų gydytojos
Kotryna Gumaniukienė ir Genovaitė
Kazokienė. žurnalas stebisi jų ryž
tu, nes joms, baigusioms odontolo
gijos studijas Lietuvoje, teko antrą
kartą išeiti odontologijos kursą
Sidnėjuje.

Peru
LIETUVAITĖ MISIJONIERĖ Ma
rijos širdies Jėzaus — buvusi Kauno
universiteto studentė Apolonija Valeikaitė darbuojasi Requena seselių
pranciškiečių misijose; rugsėjo 4-8
jos atžymėjo veiklos penkiasdešimt
metį. Paramą jai galima siųsti per
“Draugo” red. kun. J. Prunskį.

Rodezija
STASYS TAMKV AITIS, SJ, kaip
vienuolijos brolis, jau 12 metu yra
praleidęs šovinistinio rasizmo kelią
pasirinkusioje Rodezijos respubliko
je. Jam tenka eiti įvairias pareigas
Tėvų jėzuitų 60.000 akrų ūkyje, kurį
jie yra įsigiję netoli Rodezijos sosti
nės Salisburio. Praėjusią vasarą S.
Tamkvaitis, SJ, lankėsi Londone ir
atostogas praleido JAV.

KNIGHT
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Hamilton, Ont.
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Kapelionas gimnazijon nebesugrįžo
KUN. BRONIUS LIUBINAS
Kai rugsėjo 9 d. Vasario 16
gimnazistai susirinko į Romuvą
pradėti naujų mokslo metų, jų
kapelionas kun. Jonas Riaubūnas pamaldų jiems nebelaikė,
sulaužydamas tradiciją, nuo
1962 m. pavasario tapusią gim
nazijos dalimi. Jis atvyko iš
'talijos, kur iki tol mokytojavo
vienoje katalikiškoje berniukų
gimnazijoje Castel Gandolfe,
kad užimtų vietą invalidu tapu
sio kapeliono kun. dr. Juozo Na
vicko. Kun. Navickas ir šiandien
tebėra gyvas Heidelberge, inva
lidų namuose, ten retkarčiais
aplankomas savo buvusių moki
nių ar kolegų. O kun.* Jonas
Riaubūnas dingo be jokio ženk
lo. Vasaros atostogas buvo nu
sistatęs praleisti prie Vidurže
mio jūros ir ten buvo užsisakęs
kambarį nuo rugpjūčio 8 d. Ta
čiau gale liepos Vasario 16 gim
nazijos mokytojas salezietis kun.

Vincas Mincevičius, kuris Antey
St. Andre apylinkes pažįsta kaip
nuosavą kiemą. Buvo surastas
kalnietis, su kuriuo dingusysis
kalbėjo sekmadienį apie 5 v. p.
p., klausė patogaus kelio į sale
ziečių vasarnamį ir gavo tikslius
nurodymus. Patraukęs pagal ne
gilų kanalą, kurio gale yra už
akęs durpynas. Daugiau jokio
ženklo. Galima tik spėlioti. To
se apylinkėse pastaraisiais me
tais panašiai yra dingę dar 3
žmonės.

*

Stasys Šileika jį prisiprašė pa
lydėti į Italijos Alpėse prie Antey St. Andre vietovės esantį lie
tuvių saleziečių vasarnamį. Mat,
nepasitikėjo savo vairuotojiškais sugebėjimais. Kuir. Jonas,
visuomet paslaugus ir bičiuliš
kas, atėjo pagalbon. Sėdo abu
du automobilin ir laimingai nu
važiavo. Sekmadienį, liepos 27
d. popiet, kun. Riaubūnas išėjo
pasižvalgyti į kalnus. Kad neža
dėjo ilgai užtrukti, matyti iš
kambaryje paliktų dokumentų,
pinigų ir net švarko. Apylinkes
šiek tiek pažinojo, nes toje pa
čioje vietovėje (saleziečiai savo
vilos tada dar neturėjo) buvo
atostogavęs studijų laikais. 1947
m. kartu su visa Romos lietu
vių Šv. Kazimiero kolegija. Išė
jo ir nebegrįžo. Saleziečiai jo
pasigedo ant rytojaus ir kiek pajieškojo savo jėgomis. Antradie
nį,. liepos 29, pranešė policijai.
Nuo tada buvo jieškoma visu
smarkumu. Į jieškojimo akciją
įsijungė iš Romos atvykęs din
gusiojo studijų draugas mons.

*

*

1962 m. pavasarį atvyko kapelionauti į Vasario* 16 gimnazi
ją Vokietijoje, šalia savo tiesio
ginio darbo, dar dėstydavo tai
lotynų ar lietuvių kalbas, tai is
toriją. Direktoriui kur nors iš
vykus ilgesniam laikui, eidavo
jo pareigas, o ir šiaip pagelbė
davo. ypač sustatant pamokų
lentelę. Savo laiku buvo kviečia
mas užimti direktoriaus vietą,
bet visu griežtumu atsisakė. Tu
rėdamas meniškų polinkių,
glaudžiai bendradarbiavo viso
kių parengimų proga su gimna
zijos meniškųjų ansamblių va
dovais, ar tai sopindamas poezi
jos ar prozos vientisą pynę, ar
patardamas režisorei, ar bent
palaikydamas gerą nuotaiką ak
torių ir vadovų tarpe. Meniškų
jų ansamblių išvykose į tolimes
nes vietovės*buvo laukiamas pa
lydovas. Neieškojo nei garbės,
nei turtų. Visai nesijaudindavo,
kai vokiškoji spauda, aprašyda
ma kokį nors gimnazijos rengi
nį. jo kolegą iškeldavo, o jo vi
sai nepastebėdavo. Gimnazistai,
pritrūkę kišenpinigių, žinojo,
kad kapelionas pagelbės ... Ir
aplamai, buvo labai švelnaus ir
išlyginto būdo. įžvalgus pedago
gas. nesidavė įtraukiamas į Va
sario 16 gimnazijoje kolegų sa
vitarpio apkalbas bei įvairaus
pobūdžio intrigėles. Mielai tal
kindavo sielovadoje šalia gim
nazijos. Nekartą jis sutinkamas
pavaduojant vietos lietuvių ka
pelioną Kaiserlauterne, Schwetzingene ir kitur. Nevengė nė
visuomeninės veiklos. Buvo Ro
muvos LB apylinkės valdybos
nariu.
Vokietijos lietuvių sielovadoje
kun. Joną pakeisti nebus leng
va. Buvusieji auklėtiniai ir kiti
jo gerbėjai negalės aplankyti nei
jo, nei jo kapo. Telieka malda,
pavedanti kun. Joną Riaubūną
Visagalio gailestingumui. ELI

JAUNIMO STOVYKLA WINNIPEGE
Mėnulis, žvaigždės, vanduo, vėjas,
žolė, dangus yra mano draugai.

Apie 15 jaunuolių rugpjūčio
15 d. iš Toronto vykome į Win
nipeg© stovyklą. Kelionė truko
apie 30 valandų. Gal atrodo ki
tiems tai ilgas laikas, bet mums
ji buvo trumpa, labai įdomi ir
naudinga — turėjome progos iš
vysti Kanados didumą ir jos
gamtos grožį bent pro traukinio
langą. Atvykome į Winnipega
šeštadienį apie 12 v. nakties.
Stotyje mus pasitiko kun. J.
Bertašius ir būrelis lietuvių. Iš
čia buvome išvežioti į lietuvių
privačius namus nakvvnei. Sek
madienį po Mišių Šv. Kazimiero
bažnyčioj nuvažiavom i stovyk
lavietę Oak Point nrie Manitobos ežero. Mums iš Ontario čia
atrodė labai keista, nes esam
ipratę prie kalnu, miškų, o čia
tik Ivgumos. Padedami atvyku
siu iš Winninego lietuvių, mes
?riebėm statyti palapines ir tvarkvti vietovę. Pirmomis dieno
mis vyko tvarkymasis ir susipa
žinimas su kitais stovyklautojais,
aišku, užbaigiant dieną laužu ir
be "dr a daina.
Gera stovyklos nuotaika, iš
kvies. maudymasis, vakarais lau
žai labai trumpino diedas. Re to.
mus aplankė ukrainiečiai ir len
kai. Turėjome dideli lauža. Prie
laužo pasirodė su savo progra
momis lietuviai, ukrainiečiai ir
lenkai. Prie blėstančio laužo, po
Manitobos dangumi, daugelio
mūsų mintys klaidžiojo tai Mani-

Lietuvių jaunimo būrys iš Toronto praėjusią vasarą buvo nuvykęs stovyklauti j Manitobos provinciją.
Nuotraukoje iš kairės: stovyklos vadovas P. Regina, V. Balsienė, D. Balsytė, G. Sinkevičiūtė, M. Butėnaitė, J. Grigonis. Antroje nuotraukoje — lietusiai traukinyje susitinka su kanadiečių jaunimo
grupe
> Nuotr. P. Reginos

*

Kun. Jonas Riaubūnas buvo
gimęs Kazlų Rūdoje 1926 m.
birželio 3 d* o užaugęs Kaišia
doryse, kur tėvelis buvo pašto
viršininku. Tėvelis mirė, berods,
pernai; gyva tebėra mama ir du
broliai. Visi Lietuvoje. Jonas
gimnaziją baigė labai jaunutis,
apie 17 metų, ir tuoj pat įsirašė
į Kauno universiteto technikos
fakultetą. Tačiau technika jo
dvasios nepatenkino, jautėsi šau
kiamas kunigystėn, perėjo į
Kauno kunigų seminariją. 1944
m. rudenį jį jau sutinkame stu
dijuojantį Bavarijos Eichstaette, iš kur už metų pasiunčiamas
Romon. Ten tęsia studijas Šv.
Gregorijaus universitete, jas ap
vainikuodamas dviem licencia
tais — teologijos ir kanonų tei
sės. Kunigo šventimus priėmė
taip pat Romoje 1950 m. kovo
4 d.

*

Taip kalbėdavo kun. J. Riaubū
nas jaunimui Vasario 16 gimna
zijoj

*

toboje, tai Toronte, tai Romuvo
je ...
Sekmadienį paskutinį kartą su
Manitobos jaunimu kartu sušo
kome Kalvelį, Suktinį ir Malūną,
grojant lūpine armonikėle kun.
St. Kulbiui ir akordeonu p. Re
ginai. šokiams vadovavo p. Bal
sienė.
Sudiev Edmontono ir Winni
peg© jaunimui! Ačiū visiems,
kurie sudarėt mums progą į šią
stovyklą atvažiuoti. Mes paliko
me naujus draugus Manitoboje
— iki pasimatymo!
Antanas Edvardas Šileika

JEIGU LIETUVIAI
VAŽIUOS...
Mažosios Lietuvos veikėjo Erdmono Simonaičio testamentiniai
Žodžiai, pasakyti 1968 m. lapkri
čio 2 d. Vasario 16 gimnazijoj
“... mūsų jaunimui ir moki
niams dar norėčiau pasakyti, kad
to krašto kalbos mokėjimas, ku
riame gyvename, yra reikalin
gas. Bet mūsų brangiausia kalba
vra mūsų bočių, mūsų tėvų kal
ba. Jeigu lietuviai važiuos Į Lie
tuvą, kada sąlygos tai leis, tai
būtų gėda, kad iš čia atvažiavę
lietuviai Lietuvoje negalėtų lie
tuviškai susikalbėti. Taigi visi ir
visur lietuviškai! Vasario šešio
liktos gimnazija yra Vakarų Eu
ropoje svarbiausias lietuvybės
židinys. Ji reikia palaikyti ir
jam neleist pražūt...”

vo/c/fr/jos

Toronto ir Winnipeg©
Manitobos provinciją.
Toronto ir Winnipeg©
tant į bendrą stovyklą

jaunimo būrys, kuris kartu stovyklavo, turėjo progos pavažinėti autobusu po
Priekyje — kun. J. Bertašius ir kun. St. Kulbis, SJ. Kitoje nuotraukoje —
lietuvių jaunimo būrys prie Winnipeg© Šv. Kazimiero bažnyčios prieš išvyks
Oak Point

Eikim pasaulio pamatyti!
Toronto jaunimo grupė stovyklavo drauge su Kanados vakarų jaunimu prie Manitobos ežero
Mes išvykome iš Toronto rug
pjūčio 15 d. vakarą. Įdomu ir
nuostabu, bet nuotaika pradžio
je buvo nepergeriausia, nes permažas būrelis iš tokios didelės
lietuvių kolonijos ryžosi į tokią
ilgą kelionę. Palengva traukinys
išriedėjo iš miesto Kanados šiaurėn. Traukinyje visi labai pato
giai įsitaisėme.

Čia dirbo mūsųc. tėvai
Traukiniui riedant toliau į
šiaurę, pradėjo gerėti ir nuotai
ka. Po vidunakčio visi pradėjo
snausti. Auštant šeštadienio ry
tui, jau buvome tolokai šiaurė
je. ir tik dabar traukinys pradė
jo sukti į vakarus. Nuo Toronto
iki Winnipego pravažiavome 18
stočių ir visą eilę mažų mieste
lių, apie kuriuos kun. St. Kul
bis, SJ, pasakojo kaip apie savo
gimtąjį kraštą. Vargu ar kas
nors iš lietuvių taip gerai pa
žįsta Kanadą, kaip kun. St. Kul
bis, SJ. Tarp daugelio stočių įsi
dėmėtina pvz. Longlake, kur pir
mieji mūsų ateiviai atvyko prieš
22 metus, jų tarpe ir ps. P. Re
gina; Sioux * Lookout, apsuptas
ežerų, kaip tikra žvejų ir me
džiotojų sostinė; Capreal, neto
li Sudbury, kur kun. St. Kulbis.
SJ. atsiskyrė nuo mūsų grįžtant
atgal ir nuvažiavo į Montreal}.

Keliaujantis jaunimas
Kelionė darėsi vis įdomesnė.
Tame pačiame traukinyje važia
vo dar dvi kanadiečių grupės.
Viena — į indėnų rezervatus su
tam tikra misija, kita — pran
cūzų kilmės jaunimas iš Kvebe
ko nrovinciios į Britų Kolumbi
ją. Tarp jų ir mūsų grupių susi
darė glaudūs ryšiai. Tai. žinoma,
paįvairino ir taip jau įdomią
mūsų kelionę, kuriai vadovavo
ps. P. Regina — ne tik geras
vadovas, bet ir sėkmingas vers
lininkas.
Girdėjome, .kad buvome pa
kviesti apsilankyti sekančiais
metais Kvebeko ir kitose rytų
provincijose. Taip pat neoficia
liai pažadėta Kvebeko provinci
jos finansinė parama. Savo va
dovams — p. V. Balsienei ir ps.
P. Reginai mes visu balsu šau
kėm valio...
Pasitiko winnipegiečiai
Winnipegą pasiekėm šeštadie
nio naktį. Stotyje mus sutiko tik
rai nemažas būrys Winnipego
lietuvių. Jų veiduose galima bu
vo lengvai išskaityti: “Kodėl
tiek mažai? Toks nedidelis bū
relis iš Toronto?” Netrukus bu
vome išskirstyti į winnipegiečių
šeimas.
Sekmadienį po pusryčių susi
rinkom 11 vai. pamaldoms. Po
jų skaniai pavalgėme pietus pa
rapijos salėje. Po pietų išėjome
trumpai pasižvalgyti, kaip atro
do Winnipegas. Nors tikro vaiz
do ir nesusidarėme, bet jau bu
vo aišku, kad Winnipegas yra
nemažas miestas. Winnipegiečiams ps. P. Regina parodė
skaidrių iš Romuvos stovyklos,
o p. Balsienė aiškino ias. 3 v.
p.p. visi su lagaminais išvažiavo
me į stovyklą Oak Point vieto
vėje.
Tik išvažiavę iš miesto, namat^m mums neįprastus vaizdus —
didžiausias lygumas, be galo ir
be krašto. Matėsi prinokusių ja
vų laukai, ūkininku trobos, ma
ži indėnu nameliai. Labai ne
daug medžių ir tie labai maži.

Stovyklavietėje
Pagaliau privažiavome stovyk
lavietę. Tai didelė pieva ant eže
ro kranto. Maždaug viduryje sto
vi baltas, lentomis apkaltas, su
raudonu stogu namas. Netoli jo
pastatyta didelė palapinė, kur
buvo įrengta valgykla. Keliose
vietose auga ąžuolai, lyg sugru
puoti į paskiras šeimas.
Viename ąžuolyne buvo jau
keletas palapinių. Tai buvo mer
gaičių pastovyklė. Didelėje pie
voje buvo sukrautos kelios di
delės kupetos šieno. Netoli to
kios kupetos, arčiau prie ežero,
įsikūrė berniukų pastovyklė.
Diena buvo truputi apsiniau
kusi ir vėsoka. Po poilsio pažai
dėm orinį ir apie 9 v.v., dar sau
lei nenusileidus, užkūrėm pir
mai} stovyklos laužą. Pastebė
jome, kad Manitoboje saulė lei
džiasi visa valanda vėliau nei
Toronte. Laužas buvo neilgas —
keletas dainų, juokų, pavaka
riai. Po kelionės nuovargio visi
nuėjome anksti miegoti.
Pirmadienio rytą mus pažadi
no trimito garsai. Išlindome iš
palapinių rytmetinei mankštai.
Šyosojosi švelni saulutė gražiai
mėlyname Manitobos danguje.
Nusiprausėm, susitvarkėm. pa
kelėm vėliavas ir išklausėme šv.
Mišių. Po pusryčių pradėjom
dirbti, kad ši stovvkla būtu įdo
mi.
Vadovavo jaunimas
Mes sužinojome iš mergaičių
pastovyklės vedėjos p. V. Bal
sienės. kad ši stovykla, pilna ta
žodžio prasme, yra jaunimo sto
vykla. Tai mes, jaunimas,-jai ir
vadovavome. Atsirado noras
dirbti — mes supratome, kad
mumis pasitiki, ir kiekvienas
stovyklautojas stengėsi rimtai
dirbti.
Berniukų pašto vyklėje irgi
turbūt tas pats buvo, nes Anta
nas Šileika bėgiojo vis kažką or
ganizuodamas; net iki mergaičių
pastovyklės atbėgdavo jieškoti
naujų idėjų. Tomas Regina su
grupė jaunųjų skudutininkų
prie kupetos šieno pūtė bambu
ko lazdeles, atvežtas iš Toronto.
Dingo vadovas...
Visą dieną mūsų vadovo ps.
P. Reginos nesimatė stovykloje.
Tačiau vakare mums paaiškėjo,
kad mūsų vadovas taip pat turė
jo uždavinius atlikti. Mums pra
nešė. vėliau pamatėme dieno
tvarkėje, kuri buvo tvarkoma s.
v. E. Petrušaičio, kad trečiadie
ni, t.y. rugpjūčio 20, turėsime
ekskursiia i Manitobos naujau
sią atominės jėgainės stotį. Taip
pat stovyklavimui paivairinti
ruep. 21 d. gauti 7 arkliai —
teks visiems pajodinėti.
Prakaitas ir vanduo
Po įvairių dienos užsiėmimų,
saulėlydžio metu pradėjome
laužą — nors ir nedrąsiai, bet
su programa. Laužą baigėme
skautiška “Ateina naktis”. Ma
nitobos ežere mėnulis leidžiasi
j vandenį ir susidaro labai gra
žus spalvų derinys. Tokio spal
vingumo niekad neteko matyti.
Karštoką antradienio rytą pra
dėjome savo užsiėmimus ir
greit juos atlikom, kol dar ne
buvo taip karšta. Po to ištisą
diena maudėmės ir kaitinomės
saulėje. Manitobos ežeras yra
skirtingas nuo Ontario ežerų.
Vanduo atrodo drumzlinas, bet
dugne — minkštas smėlis. Labai

toli galima buvo bristi. Kai oras
atvėsta, vakarais vėl prasideda
žaidimai, užsiėmimai ir pasiruo
šimai laužui, šiandien ėjome
anksčiau miegoti, nes rytojaus
dieną — ekskursija po Mani
toba.
Ekskursija autobusu
Trečiadienį anksti atsikėlėm
ir 8 v.r. jau sėdėjome autobu
se. Su daina išvažiavome Win
nipego link. Pirmas mūsų susto
jimas buvo prie Winnipego Lo
wer Fort Garry, ant Red River
kranto. Pastatai ir mūrinės sie
nos Įrengtos kovai su betkokiu
priešu, bet jokių kovų niekad
nebuvo. Pastatai pasižymi žemo
mis durimis, nes žmonės buvo
žemo ūgio — maždaug 5’4”.
Daug pastatų apgriuvę. Dabar
atremontuojami ir paliekami
taip, kaip buvo pradžioje pasta
tyti — su visais įrengimais ir
baldais.
Antras sustojimas buvo Pinawa. Whiteshell Nuclear Rese
arch Establishment. Labai gra
žiai atrodo visa eilė naujų pa
statų. Pirmiausia' čia turėjome
užvalgyti, nes buvo jau po 12
vai. Mums besivaišinant prisi
statė pora kanadiečių skautinin
kų, kurie mus maloniai priėmė.
Čia jau anksčiau buvo parūpin
tas ekskursijos leidimas p. G.
Steponavičienės vyro Normanto,
kuris yra Winnipego miesto ta
rybos narys. Mums parodė fil
mą apie atominės energijos vei
kimą ir įvairius atominius įren
gimus. Matyti realybėj daug
įdomiau, negu televizijoj. Mums
visa tai buvo labai įdomu pa
matyti.
Pakeliui į Winnipega sustojo
me orie didžiulės užtvankos pa
sižiūrėti elektros jėgainės, kuri
vadinasi Seven Sisters Falls.
Toks vardas parinktas dėlto, kad
septyni didžiuliai generatoriai
gamina elektros srovę.
Grįždami atgal į stovyklą, ap
važiavome Winnipego miestą.
Susidarėme vaizda. kad Winni
pegas yra didelis ir dar jaunas
miestas. Matėme iškastus kana
lus anie visą miestą. Tai didžiu
lė ansauga nuo potvynių, kai
Red River išsilieja iš savo kran
tų.
Arkliai ir laužai
Ketvirtadienio diena buvo
ypatingai karšta. Mažieji sto
vyklautojai išvažiavo pasijodi
nėti. o mes didesni gavome sto
vyklines temas iš s. v. E. Petru
šaičio. Po pietų atėjo ir mūsų
eilė pasijodinėti. Buvo labai
smagu, tik pasirodė, kad arkliai
buvo gudresni už raitelius. Vie
nas numetė raiteli, o kiti vėsi
nos! tvenkinyje. Didelio malo
numo jodinėjimas mums nesu
darė.
Ši vakarą laužas buvo jau su
didesne programa, nes su kiek
viena diena daugiau pasiruošdavom iškilmingam šeštadienio
laužui.
Penktadienį pradėjom jausti,
kad stovykla eina prie galo. Vi
si stovyklautojai taip susigyve
no, kain viena šeima. Karšta ir
kartu lengva diena. Liko tik
maudvtis ir saulėie kaitintis. Ge
neralinė repeticija prie laužo
mus užtikrino, kad didysis lau
žas pasiseks.
Lenkai ir ukrainiečiai
šeštadienį atvažiavo gražus
būrelis ukrainiečių skautų ir

Keli paskutinieji metai pasi
žymi demonstracijomis. Ypač
demonstruojama demokrtiniuose kraštuose. Iš komunistinių
kraštų daugiausia išimčių bus
padariusi Čekoslovakija. Bet čia
tiesiogiai ar netiesiogiai buvo
demonstruojama prieš rusus su
jų satelitais, okupavusiais kraš
tą*. Demonstracijų iniciatoriai ir
jų vykdytojai daugiausia yra
studentai. Vakaruose demonstra
cijos būna dažniausiai socialinio
ir kultūrinio pobūdžio, nors į ga
lą virsta politinėmis. Mat, į jas
įsimaišo komunistai bei jų agen
tai ir pakreipia į tą pusę.
Nuo kitų kraštų studentų ne
atsiliko ir V.. Vokietijos studen
tija. Jie rengė demonstracijas
beveik kiekviename universite
tiniame mieste pagal visur kitur
nusistovėjusius būdus ir prakti
ką.
Demonstracijų motyvai įvai
rūs. Pvz. 1966 m*, rudeni Koęlno
universiteto studentai demonst
ravo prieš miesto sumanymą pa
kelti jiems ir moksleiviams bi
lietų kainą už naudojimąsi susi
siekimo priemonėmis mieste.
Demonstracijos iniciatoriai ir
vykdytojai buvo Koelno univer
siteto studentų atstovybės pirmi
ninkas su savo padėjėju. Jie pa
kvietė studentus ir moksleivius
demonstruoti prieš miesto nuta
rimą. Susirinko apie 3.000 stu
dentų ir moksleivių. Demonstra
cija reiškėsi pirmoje eilėje sėdė
jimu ant tramvajaus bėgių. Dėl
to miesto centre judėjimas buvo
visiškai paralyžuotas. Be to, bu
vo įvykdyta išsišokimų prieš po
liciją ir padaryta nuostolių. Pro
kuratūra tos demonstracijos ini
ciatorius buvo patraukusi bau
džiamojon atsakomybėn. Jie bu
vo apkaltinti už sukeltą sąmyšį,
už viešos tvarkos ardymą, už pa
sipriešinimą tvarkos saugoto
jams ir už sutrukdymą jėga ki
tiems laisvai judėti.* Koelno apy
gardos teismas juos išteisino,
remdamasis konstitucija, lei

džiančia demonstruoti. Tokį
sprendimą prokuratūra apskun
dė augščiausiam teismui. Pasta
rasis patenkino skundą ir perda
vė bylą kitam apygardos teismui
spręsti iš naujo. Augščiausiojo
teismo nuomone, nors konstitu
cija ir leidžia demonstracijas,
bet tai nereiškia, kad jų metu
pašaliečiai gali būti jėga sutruk
dyti laisvai judėti. Girdi, de
monstracijos teisė neteikia de
monstrantams pirmumo prieš
kitus piliečius, ši aplinkybė
esanti svarbi, ir Koelno apygar
dos teismas turėjęs ją apsvars
tyti.
Dėl kainų pakėlimo už tram
vajus bei kitas miestinio eismo
priemones įvyko demonstracijų
Hannovery, Heidelberge ir ki
tur. Remiantis minėto teismo
sprendimu, ir šių demonstracijų
iniciatoriai turės* būti patraukti
baudžiamojon atsakomybėn.
Bausmės už tokius ir panašius
dalykus nėra didelės — dažniau
siai trumpalaikis paprastas kalė
jimas. Tik svarbesniais atvejais
gali būti skiriamas sunkusis ka
lėjimas.
Besikartoj ant studentų de
monstracijoms, kaikurios parti
jos kėlė klausimą papildyti bau
džiamąjį statutą įvedant nuosta
tą, pritaikytą specialiai studen
tams bausti. Iki šiol betgi tokio
projekto parlamentui niekas ne
pateikė. Ar anas V. Vokietijos
augščiausiojo teismo sprendimas
atgrasins demonstracijų rengė
jus bei pačius demonstrantus
nuo savivalės, nieko bendro ne
turinčios su demonstracijomis
siekiamu tikslu, nežinią. Bet po
to sprendimo Įvykusios demons
tracijos, rengtos taip vadinamos
“užparlamentinės o p o z i cijos”,
vyko įprastu būdu. Tikimasi,
kad teismams pradėjus bausti
demonstrantus už jų nukrypi
mus, padarytus demonstracijų
metu, surimtės ir pačios demons
tracijos.

Vienas iš linksmųjų Kanados moksleivių ateitininkų stovyklos mo
mentų N. Wasagoje: Toronto kuopos globėjas V. Kolyčius patar
nauja globotiniams
Nuotr. M. Borusienės

skaučių, taip pat ir keletas len
kų skautų. Vėliau prisidėjo ir
skautės. Įvyko draugiškos spur
to rungtynės tarp lietuvių ir uk
rainiečių. Kadangi ukrainiečiai
buvo vyresni, taškus nelabai
skaičiavom. Vakare laužas pra
ėjo daug geriau, negu galėjom
tikėtis. Mums pasisekė taip lau
žą suorganizuoti, kad kiekvie
nas stovyklautojas buvo Įjung
tas.
Laužą pradėjo ps. P. Regi
na, pakviesdamas S. šmaižienę
ir E. Federą uždegti laužą, o
jam vadovauti — vyr. sk. Dalią
Balsytę. Mes buvo išmokę tris
tautinius šokius — Kalvelį, Suk
tinį ir Malūną. Išskyrus Malū
ną. nežiūrint amžiaus skirtumo,
šoko visi stovyklautojai. Iš v. s.
St. Kairio Toronto skaučių gru
pės kankliavo S. Valiūnaitė, A.
Birštonaitė ir J. Reginaitė. Sku
dučių grupei, kurioje dalyvavo
daugiausia winnipegiečiai, vado
vavo Tomas Regina. Sudainavo
me daug dainų. Prie kaikurių
dainų pravedimo prisidėjo M.
Butėnaitė, S. Valiūnaitė ir A.
Šileika. Suvaidinom keletą vai
dinimėlių, o mūsų skardūs šū
kiai nuaidėjo Manitobos ežeru.
Prie mūsų programos gražiai
prisijungė skautai ukrainiečiai
ir lenkai su savo gražiomis dai
nomis. Laužą baigėm kanklėmis
ir daina “Lietuva brangi”. Atsi
sveikinome su “Ateina naktis”.
Po laužo susilaukėm daug pagy
rimų. Teko girdėti, kad Winnipege ir jo apylinkėse gyvena
apie 500 lietuvių, bet į šį iškil
mingą jaunimo laužą vos tik sau
jelė susirinko.
Užbaigos iškilmės
Sekmadienį įvyko oficialus
stovyklos uždarymas. Rytą pakėlėm Lietuvos, Ukrainos, Ka
nados vėliavas (lenkai savo vė
liavos nebuvo atsivežę). Mišias
atnašavo kun. St Kulbis, SJ, ir
pasakė gražų pamokslą, pritai
kytą tokiai progai. Per Mišias
atskirais momentais giedojo lie
tuviai, ukrainiečiai ir lenkai. Po
pamaldų buvo paruošti visiems
bendri pietūs.

Stovyklos uždarymas įvyko 3
v.p.p. Kalbėjo “Discover Cana
da Camp” stovyklos viršininkas
P. Regina. Winnipego Lietuvių
Bendruomenės pirm. J. Mali
nauskas ir savanorių-kūrėjų var
du P. Liaukevičius. Winnipego
Šv< Kazimiero par. klebonas kun.
J. Bertašius gražiai padėkojo
stovyklos vadovams, stovyklau
tojams, ukrainiečių ir lenkų
skautėms ir skautams, stovyklos
gydytojui A. A. Yauniškiui, gai
lestingai seseriai J. Yauniškienei, ponioms šeimininkėms, ūk
vedžiui p. Mažeikai ir stovyklos
ryšininkei p. G. Steponavičie
nei. Taip pat kunigas J. Berta
šius įteikė prisiminimui dova
nas: ps. P. Reginai, p. V. Bal
sienei, s. J. Dambarui, p. Dambarienei, s. v. E. Petrušaičiui.
jauniems stovyklos vadovams —
vyr. sk. D. Balsytei, vyr. sk. M.
Butėnaitei, sk. A. Šileikai. Taip
pat dovanėlės buvo įteiktos ūk
vedžiui, ryšininkei, virtuvės nersonalui ir gailestingajai seselei.
V. Balsienė visiems gražiai pa
dėkojo ir vadovavo meninei pro
gramos daliai. Po programos —vėliavųC nuleidimas.
Pagaliau ašaros...
Pakeliui i namus jaunimui
ašaros riedėjo ir atrodė, kad
gaila buvo skirtis. Winnipege
traukinys vėlavo. Turėjome pro
gos aplankyti parlamento rū
mus. Tarp kitų įdomių dalykų
čia buvo Manitobos auksinis
berniukas ant paties parlamen
to bokšto. Viduje pastato būdin
gas spalvų derinimas — auksi
nė kviečių spalva su Manitobos
mėlynu dangumi. Rugpjūčio 25
d. apie 2.30 v.p.p. traukinys pa
judėjo iš Winnipego. Toronte
buvome antradienio vidunaktį,
nes traukinys vėlavo apie 6 va
landas.
Jaunimo troškimas — dau
giau tokių stovyklų! Neužsida
rykime savose stovyklose, sa
vuose kampeliuose! Eikime pa
saulio pamatyti, o pasaulis tegu
pamato mus!
Dalia Balsytė
Marytė Butėnaitė

6 psi. * Tėviškės Žiburiai
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Ž
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mas?-mažiesiems.
Pasakyki,
Nemunėli!

Prie ežerėlio
Oi, eisiu,
nueisiu
ten prie ežerėlio.
Taškysiu,
braidysiu
skaidrų vandenei}.
Sėdėsiu,
žiūrėsiu,
kaip plaukia žąselės.

Pasakyki, Nemunėli,
Kiek metelių tu turi?
Ar nešei daug ašarėlių,
Ar rauda buvo gili?
Daugel metų jau prabėgo
Nuo tremties liūdnos dienos,
Kada mane palydėjai
Lig žemelės svetimos.
Kaip norėčiau, Nemunėli,
Rymosiu,
Atsikvėpt tavuos krantuos,
klausysiu,
Kol gyvenimo saulelė
kaip ošia medeliai...
Dar vis šviečia vakaruos!
J. Narūne
Stasė Slavinskienė

Pirmoji mano stovykla
Mano pirmoji stovykla “Bal
tija” Kanadoje prasidėjo liepos
12 d. Buvo šilta ir gražu. Nuva
žiavome iki kalnų — ėmė ir ap
siniaukė. Pradėjo žaibuoti. Už
kelių minučių net nematėm kur
važiuoti — taip smarkiai lijo.
Kai privažiavome prie stovykla
vietės, nustojo lyti. Susiradome
mums skirtas vietas nakvynių
namukuose, persirengėme, pa
valgėme ir nuėjom maudytis į
ežerą. Išsimaudę ėjome spor
tuoti su vadovais. Vadovai bu
vo: Algis Rudinskas, Linas Gi
ntinas, Paulius Kolyčius, Rai
mundas Vilčinskas, kun. L. Za
remba; vadovės: seselė Marga
rita, seselė Jonė ir Rita Abro
maitytė.
Man pirmą dieną stovykloje
labai patiko. Vakarais būdavo
laužas. Dainuodavome, dekla
muodavome. juokus krėsdavome. Kiekvieną dieną dirbdavo

me visokius darbelius ir maudydavomės. Nepamatėme, kaip
prabėgo savaitė. Paskutinę die
ną visi draugai liūdni važiavo
namo. Pasiliko tik keletas ber
niukų ir mergaičių stovyklauti
antrą savaitę. Ta savaitė buvo
skautų vadovaujama. Taip pat
dirbom, maudėmės ir sportavom. Bėgom 50 metrų, šokom į
toli, i augštį, žaidėm orinį, krep
šinį ir daug kitų žaidimų. Vie
ną dieną žaidėm miške. Visi la
bai susibraižėm.
Kitą dieną važiavom namo.
Smagu buvo važiuoti tarp dide
lių kalnų. Kai parvažiavau, pa
sakojau tėveliams, kas įvyko per
tas dvi savaites stovykloje.
Dabar dažnai su broliukais
prisimename stovyklą ir šneka
mės apie ją. Manome, kad ki
tais metais bus dar smagiau sto
vyklauti.
Antanas Gėčius, Montrealis

MODO OtOStOgOS

Mano atostogos prasidėjo bir
želio 20 d. Pirmą savaitę mes
buvome dar Montrealyje. Pas
kui mūsų šeima išvažiavo į Ken
nebunkport, Maine. Išvažiavom
iš Montrealio autobusu. Po ko
kios valandos su puse privažia
vome Amerikos sieną. Trumpai
tikrino dokumentus. Važiavome
daugiausia per kalnus. Labai
gražūs kalnai. Pagaliau priva
žiavome Kennebunk ir Tėvų
pranciškonų vienuolyną. Netru
kus nuėjome prie Atlanto. Kas
dien eidavome pasivaikščioti į
parką ir į miestelį. Pirmą dieną
Atlanto vanduo buvo šaltas, tai
mes tik pabraidėm. Buvo tenai
tokie akmenys, tai mes vieną
kartą buvom nuėję prie tų uolų
ir pamatėm, kaip ten gražu ir
kiek gražių _ jūros žvaigždžių.
Tada mes beveik kiekvieną die
ną ten eidavom. Miestelyje nu
sipirkdavom vėžių, jūros žuvų.
Vakarais parke su kitais ber
niukais žaisdavome. Buvo sma
guGrįždami irgi per kalnus va
žiavom. Aš niekados tokių gra
žių kalnų nemačiau. Tą dieną li
jo, tai kalnai dar gražiau atrodė
— viršūnės buvo apdengtos de
besimis. Taip ir pasibaigė mano
atostogos pas Tėvus pranciško
nus. Labai man patiko. Norė
čiau ten ir kitais metais atosto
gauti.
Juozas Gečius, St. Leonard, P.Q.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

Buvęs nepriklausomos Lietuvos ministeris pirmininkas gen. J. Čer
nius įteikia VI. Selenio pereinamąją dovaną 1968 m. šaudymo
varžybų laimėtojui inž. Kęstučiui Kodaičiui Nuotr. K. Sragausko

KAI RINKOSI ŠVĖKŠNIŠKIAI

PRAĖJUSI KARTĄ rašėm apie vis
didėjančius nusikaltimus Čikagoje,
kurie paliečia ir mūsų tautiečius.
Rugsėjo 6 d. amerikiečių spaudoje
plačiai nuskambėjo dviejų lietuvių
moterų peršovimas, kai jos pasiprie
šino jaunam juodaodžiui, atėjusiam
apiplėšti kepyklos. Apiplėšimo auko
mis buvo “Lithuanian bakery” sa
vininkė Valentina Dailidkienė ir
tarnautoja Viktorija Benešiūnienė.
Tai įvyko penktadienį prieš pietus,
kai kepyklos parduotuvėje nebuvo
kitų žmonių. Prieš tai tas pats plė
šikas buvo atėjęs nusipirkti pyragai
čių ir po pusvalandžio sugrįžęs sa
kė, kad anksčiau pirktieji pyragai
čiai buvo skanūs ir norėtų daugiau
jų gauti. Kai V. Dailidkienė ėjo py
ragaičių atnešti, tas išsitraukė šau
tuvą ir paprašė atiduoti pinigus. V.
Dailidkienė pagriebė šiukšlių dėžę ir
metė į plėšiką, šis bėgdamas palei
do du šūvius, kurių vienas pataikė
V. Dailidkienei i krūtinę. Būdamas
prie durų, jis iššovė dar kartą, ir šis
šūvis kliudė V. Benešiūnienės petį.
Iššovęs išbėgo į gatvę, įsėdo į au
tomobilį ir niekieno nesulaikytas nu
važiavo. Pašautosios moterys buvo
nuvežtos į lietuvaičių kazimieriečių
vadovaujamą Šv. Kryžiaus ligoninę,
kuri buvo netoli įvykio vietos. Nu
kentėjusiųjų gyvybei pavojaus nėra.
Šią kepyklą Valentina ir Zigmas
Dailidkos (jis yra buvęs JAV Liet.
Bendruomenės Kultūros Fondo pir
mininku) nupirko prieš maždaug pu
sę metų. Kepykla yra tik baltųjų
žmonių apgyventame rajone, tačiau
ir čia jau neramu. O ką bekalbėti
apie tokias vietas, kurios jau iš da
lies yra juodųjų apgyventos?
Visuomenė dėl tokių atsitikimų
kaltina policija ir aplamai miesto va
dovybę, kuri pro pirštus žiūri i juo
dųjų savivaliavimą. Kaikurie mano,
jog baltieji patys turėtų suorgani
zuoti apsaugą, kad galėtų apsiginti.

no banko sekretoriaus. Jis Vatikane
darbuojasi jau 19 metų — ilgiau
nei betkuris kitas amerikietis. Vysk.
P. Marcinkus, kalbėdamas su šiuo
žydų kilmės žurnalistu, labai domė
josi ir Čikagos “Cubs” beisbolo ko
manda, kuri tikisi patekti į “World
Series” žaidimus. Vyskupas šį rude,
nį žada vėl aplankyti savo motiną
Cicero mieste. Po Įšventinimo į vys
kupus šių metų sausio pradžioje vysk.
Marcinkus kartą jau buvo atvykęs į
Cicero.

•

•

•

“LITUANIKOS” FUTBOLININKAI
rugsėjo 7 d. Marquette Parko aikš
tėje turėjo pirmąsias rudens sezo
no pirmenybių rungtynes. Priešinin
ku buvo fubolininkai iš Peorijos, 111.
Varžovai, kurie keliavo 150 mylių,
buvo silpnesni už lietuvius, tačiau
gerai išsilaikė ir pralaimėjo tik 0:1.
Vienintelį įvarti “Lituanika” pasiekė
iš 11 metrų baudinio, kuri atliko M.
Jenigas. Tiek pirmame kėlinyje, tiek
antrame lietuviai turėjo daug pro
gų. Nemažai gerų šūvių nuėmė prie
šininkų vartininkas, kuriam gelbėjo
ir lietuviai, kažkodėl taikydami į jį,
o ne į kampus. Gerų progų turėjo A.
Kleinaitis, J. Ringus, M. Mikalaus
kas ir kiti. Labai keistas atrodė ir
lietuvių puolėjų vedžiojimasis prie
pačių priešininkų vartų, lyg buvo
norėta Įsivaryti į varžovu vartus.
Rungtynes sekė apie 400 žmonių.
•
•
e
GAUSĖJA SVEČIAI iš Lietuvos,
atvykstą pas savo gimines ilgesniam
laikui. Jie plačiai susipažįsta ir su
vietine lietuvių veikla, dalyvauja
Įvairiuose parengimuose, suvažiavi
muose, lanko laikraščių redakcijas ir
pan. Ilgą laiką pas seseris viešėjo
Juozas Vaitkus, “Minties” leidyklos
redaktorius. Tai jaunas vyras. Jis
irgi aplankė daug lietuviškų «^iigu.
Su juo pasitarimus turėjo čikagiečiai,
platiną okup. Lietuvoje leidžiamas
knygas. Iš Čikagos išskrido rugsėjo
9 d. Dar tebevieši rašytojas Jonas
Dovydaitis, kuris yra apsistojęs pas
seserį ir jos vyrą Victor Malko. Jis
plačiai domisi išeivių veikimu ir li
teratūra. Pas savo tėvus vieši iš Kau
no inž. Vytautas Ličkus, kuris jau
spėjo aplankyti Detroitą, Floridą, o
dabar planuoja vykti Kalifornijon.
Praėjusią žiemą Čikagoje 4 mėne
sius praleido jo sesuo Aldona Ličkutė-Jusionienė, kuri dėsto Vilniaus
meno mokykloje.

Ilgai lauktas Švėkšnos “Sau vimo dalyvių, atvykusių iš įvai
lės” gimnazijos 50 metų jubilė- rių pasaulio kraštų. Visų akyse
jinis suvažiavimas jau praeity matėsi entuziazmas ir pakili nuo
je — įvyko š.m. rugpjūčio 31 d. taika, nes gyvenome vėl kele
Čikagoje, Jaunimo Centro patal to dešimčių metų praeitį, kai bu
vome jauni ir pilni nerūpestigo
pose.
Senų draugų švėkšniškių — džiaugsmo. Ir tikrai, vargu ar
buvusių gimnazijos mokytojų ir kas kitas taip realiai gali grąžin
mokinių — susitikimas prasidė ti į praeitį, kaip praeities drau
Ruduo yra metų laikas, kuris jo prie registracijos stalo. Ne gai ir bendramoksliai.
Už šį suvažiavimą esame be
skelbia visiems žmonėms ir gy vienam buvo didelė staigmena,
vulėliams, kad jau vasara praėjo o kartu ir džiaugsmas sutikti bu galo dėkingi jo iniciatorei ir ren
vusį klasės draugą, bendramoks gėjų komiteto pirmininkei Alici
ir jau reikia ruoštis žiemai.
Rūgytei ir nė kiek nemažiau
O toks gražus ir liūdnas tas lį, mokytoją ar mokinį, nematy jai
—
visam
kurį sudarė:
ruduo! Lapai gelsta ir krinta, tą 30 su viršum metų. Nuosta St. Rudys,komitetui,
dr. V. Šaulys, I. Račžvėreliai eina miegoti, paukšte bu, kaip nevienodai žmonės kei kutė-Krapauskienė,
E. Oželytėliai skrenda į pietus. Visi ruo čiasi — vienus galima buvo at Šaulienė, T. Blinstrubas,
J.
šiasi žiemai, net ir voveraitės į pažinti iš pirmo žvilgsnio, ro Markvaldas. J. čiliauskas, P.
• • •
savo namelius nešasi riešutukus dos, matei jį ar ją tik prieš porą Norvilas, J. Sūdžius, L. MiltaŽURNALISTAS Kupci— savo žiemos maistą. Zuiku metų, kai tuo tarpu pamatęs ki kytė-Mičienė, St. Vanagaitė-Pe- net,ČIKAGOS
kuris “Sun-Times” dienraštyje
čiai keičia savo spalvą. Gėlelės tą nenori tikėti, kad tai tas pats tersonienė. J. Šlajus' S. Blinst- turi savo skilti “Kup’s Column”, ato
baigia žydėti. Jau naktys ilgėja, berniokas ar mergytė, su kuriais rubaitė-Juškienė. E. Vilutienė, stogų metu plačiai pakeliavo po Eu
RAŠO TORONTO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS MOKINIAI
o dienos trumpėja. Tai ženklas, praleidai penkerius metus toje K. Oželis, M. Kasniūnas. Tiki- ropą ir aprašė savo Įspūdžius. RugBe gerų pusių, televizija turi kad žiema artėja.
Daug žmonių beveik visą die
pačioje klasėje.
3 d. skiltyje jis prisiminė viešė
ną praleidžia nieko nedarydami, daug ir blogų dalykų. Daktarai
Suvažiavimas prasidėjo pa mės, kad sekančio suvažiavimo sėjo
Miškuose
grybai
karaliauja.
jimą
Romoje ir susitikimą su lietuvių
tik spoksodami į dėžę, kuri va rašo, kad televizija žaloja akis.
maldomis T. jėzuitų koplyčioje. nereikės laukti penkiasdešimt kilmės vyskupu iš Cicero — P. Mar
Šungrybiai,
kazlėkai
ir
baravy

dinasi “televizija”. Daugiausia Televizijoj męs matome daug
Mišias koncelebravo švėkšniš metų. Tada tikrai būtų sunku cinkum. Esą pastarasis užima svarbią
kai
ir
dar
kitokie
negirdėti.
iš jų yra vaikai. Jie pareina na negerų dalykų? Matome susišau
kiai kunigai, vadovaujant prel. vienas kitą beatpažinti...
Kaikurie
žmonės
eina
grybauti.
švėkšniškis vietą Katalikii Bendrijoje — Vatikamo iš mokyklos, nusirengia, at dymus, kur miršta daug žmonių,
J. Kučingiui. kuris taip pat pa
Kitiems
reikia
lapus
grėbti.
Me

sisėda kur patogiau, nusistato tą ir matome programas, kur rodo
sakė ir gražų pamokslą. Po pa
dėžę ir žiūri programą gadinda žudymus ir vagystes. Man atro džiotojai džiaugiasi, nes miškai maldų buvo padėtas vainikas ŠAULLIŲ VARŽYBOS DAINAVOJ
mi akis. Normalus vaikas, kuris do, kad televizija duoda blogų pilni žvėrelių.
TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Vlado
Vaikučiai verkia — jau ir vėl prie paminklo, pagerbiant ir pri Geriausiai šaudė Toronto ekipa — laimėjo pereinamąją taurę
žiūri daug televizijos, sugadina idėjų vaikams.
simenant
mirusius
draugus
bei
Rask-Rasčiaųsko paskutinė šių metų
Š.m. rugpjūčio 30 — rugsėjo 1 d. roito jaunučių.
Margarita Lukošiūnaitė. i mokyklą. O tokia buvo graži drauges švėkšniškius.
akis ir jam reikia prirašyti re
ekskursija
Lietuvon iš Čikagos išvy
Pereinamąją taurę ir šiemet laimė
Dainavos stovyklavietėje Įvyko JAV
Vllb sk. vasara! Bet kitais metais vėl bus
ceptą akiniams.
Akademiją atidarė suvažiavi ir Kanados lietuvių šaulių šaudymo jo torontiškiai, nugalėję Detroito St. ko rugsėjo 8 d. Iš viso kelionėje iš
-vasara ir vėl visi džiaugsimės.
*
* *
mui
rengti k-to pirmininkė — varžybos. Varžytasi dėl LŠST centro Butkaus ekipą 187 taškų persvara. bus 3 savaites, nors Lietuvoje galės
Ta dėže daro ne vien blogo —
Eglutė Josiukaitė Švėkšnos
Vieną
dalyką
aš
noriu
pasa

gimnazijos buvusi di valdybos pereinamosios taurės. 12 Be to. torontiškiai iškovojo dar 10 paviešėti tik 5 dienas. — Muz. J.
ji yra mums reikalinga: rodo
rektorė Alicija Rūgytė. Tolimes trofėjų ir 6 knygų, kurias parūpino taurių: E. Sičiūnas. A. Girdvainis ir Bertulis susirgo ir gydomas Šv. Kry
mokslinius filmus, žinias ir kas kyti dėl televizijos. Jeigu pirk
nį akademijos vadovavimą ji centro sporto vadovas St. Bernata G. Gediminas turėjo 500 taiklių šūvių žiaus ligoninėj — Kun. B. Sugintas,
vyksta aplink mūsų pasaulį. sit televiziją, pirkit dvi iš karto,
Atėjo
jau
ruduo
į
mūsų
kraš

nes
jeigu
yra
labai
gera
progra

perdavė dr, J. Sungailai. Invo- vičius. šaudyta iš 22 kalibro šautu iš 600 galimų. Pagal šaudymo sporto pasižymėjęs aukų rinkėjas lietuvių
Kartais yra gerai pažiūrėti tele
tą,
o
iš
kur
—
niekas
nežino.
ma
šeštadieniais
ir
tavo
tėvas
kaciją skaitė kun. J. Burzdžius, vų 50 jardų atstume gulom, stačiom taisykles, teisėjų komisija juos pri gimnazijoms Europoje, buvo išvykęs
vizijos. bet ne perdaug. Tai bū
Oras
kiekvieną
dieną
pradeda
norės
žiūrėti
“
Hockey
Night
in
1944 m. Švėkšnos gimnazijos ir klūpom. Kiekvienai pozicijai buvo statė LŠST centro valdybai apdova iš Čikagos i Klevelandą, kur pava
kite sveiki ir leiskite televizijai
būti
šaltesnis
ir
šaltesnis.
Vėjas
Canada
”
,
tai
tu
negalėsi
žiūrėti
abiturientas,
atvvkes specialiai į skirta po 20 šūvių. Galimų pataikymų noti bronzos medaliu. St. Butkaus davo atostogaujanti Šv. Jurgio para
truputi pailsėti.
pradeda pūsti lapus nuo medžių šį suvažiavimą iš V. Vokietijos. — 600. Dalyvavo 5 ekipos. Toronto: šauliai laimėjo po trofėją — V. Šepu pijos kleboną. — Dr. Danguolė Vasavo programos.
Tomas Balsys. Vllb sk. visu smarkumu. Nespėji nė jų Pagrindinė akademijos dalis — E. Sičiūnas. A. Girdvainis. J. Ast ta ir J. Šostakas: iš jaunučių S. Leo riakojytė, buvusi čikagietė, nuo šio
Edvardas Punkris, Vllb sk.
sugrėbti. O tie lapai — visokių Alicijos Rūgytės paskaita buvo rauskas. G. Daugėla. V. Keturakis. navičiūtė laimėjo dvi taures ir kny rudens pradės dėstyti antropologiją
spalvų! Tikrai nepaprasti. Kiek pasigėrėtinai išsami ir koncent Detroito:
J. Šostakas. V. šeputa. J. gą, R. Ivanauskas — 2 knygas. Ci Lojolos universitete.
vienas lapas vis atrodo gražesnis ruota. Ji nuvedė mus i Švėkšnos Kavaliauskas, A. Ivanauskas, M. cero jaunučiai laimėjo: E. Krikščiu
Ką reikia daryti, kad pasaulis -ūžia. Tokia valdžia turėtų būti už kitą.
miestelį, jo apylinkes, supažin Baukys; jaunučiai: S. Leonavičiūtė. kas — , trofėją ir dvi knygas, J. riai V. ir A. Siurkos. Užbaigos ban
būtų gražesnis? Pirmiausia tu ne tik gera, bet ir griežta, draus
Vasarą
žydėjo
gėlės
mūsų
kie

dino su miestelio tolima praei R. Ivanauskas. Detroito jūros šaulių Krikščiukas — knygą. Teisėjų komi kete laimėtojams įteikti laimėjimai.
rėtų sustoti karai — Vietname ir minga. Valdžia turėtų sugebėti
muose.
Dabar
jų
jau
nebėra,
timi ir ilsiau sustojo prie gim “Švyturio”: A. Vaitiekūnas. jr„ J. sijoj buvo: D. šostakienė'. V. Ketur Rengėjai labai dėkingi Dainavos sto
kitur, kad nežūtų tiek daug žmo palaikyti tvarka ir drausmę vi
tik
stovi
pusplikiai
medžiai.
Jau
nazijos kūrimosi, jos vystymosi Kinčius. A. Lungys. K. Urbšaitis. Ci akis. L. Šulcas, St. Bernatavičius, J. vyklavietės vadovybei už patalpas.
nių. nereikėtų bijoti bombarda sur. Tada pranyktų visos negero
Ateityje varžybininkus reikėtų su
vimų. Kad išnyktų visos demons vės, dėl kurių žmonės bijo išeiti ir žvėreliai nujaučia, kad žiema ir nuveiktu darbų bei reikšmės cero jūros šaulių “Klaipėda”: J. Ži Šostakas. V. Tamošiūnas. Ugnies li
ateina.
Voverytės
visur
bėgioja
skirstyti
grupėmis. Jaunučiai — nuo
žemaičių kraštui.
linskas. J. Staška. St. Bernatavi- nijai vadovavo M. Vitkus ir V. Kniūtracijos ir riaušės, negeri jau į gatvę. Turtingesnės tautos tu
Suvažiavimą sveikino žodžiu vičius, V. Krikščiukas; jaunučiai: E. ra. Nakvynėmis rūpinosi L. Šulcas. 15 iki 20 m., jauniai — nuo 20 iki
nuoliai nedegintų namų, krautu rėtų dalintis savo gėrybėmis su ir įieško maisto ateinančiai žie
mai.
Paukščiai
pradeda
skristi
į
dr. A. Plateris — buv. mokytojų Krikščiukas, J. Krikščiukas. Penk Sportininkus ir svečius vaišino St. 45 m., vyresnieji — nuo 45 m., m-ovių, nedėtų bombų į pašto dėžu vargingesnėmis tautomis. Kada'
(Nukelta į 9-tą psl.)
tes ir šiukšlių dėžes. Kad gatvės visos tautos gerbs ir mylės viena šiltuosius kraštus. Nesigirdi bi vardu, Br. Barškėtis — mokinių toji ekipa, sudaryta iš Cicero ir Det- Butkaus šaulių kuopos valdybos na
čių
ir
musių
zirzimo
nei
paukš

vardu. Gražų sveikinimo žodį ta
nebūtų primėtytos sudužusių kitą, tada ir visi žmonės gerbs ir
čių
čiulbėjimo.
Atrodo,
kad
visas
rė ir patalpų šeimininkas kun.
stiklų ir plytų. Tada ir policijai mylės vienas kita. Aš manau,
J. Borevičius, SJ. Sveikinimų
nereikėtų suimti tiek daug žmo kad dar ilgai reikės laukti iki pa kraštas pasidaro labai tylus.
Regina Krasauskaitė raštu buvo gausu, tad perskai
nių. Nereikėtų ir tiek daug poli saulin ateis tokie gražūs laikai.
tytos tik sveikinusių pavardės.
cijos. Visi žmonės gyventų lai Tik puikūs vadai galėtų pasaulį
Suvažiavimo organizatoriai bu
mingai. Visos tautos turėtų būti padaryti daug geresnį. Bet dar
laisvos ir nepriklausomos vienos ilgai reikės tokių vadų laukti.
Man patinka ruduo, nes visi vo užsimoję surinkti $3.000
nuo kitų — tiek didelės, tiek ma
Dalia Pajarskaitė lapai ant medžių keičia spalvas. Amerikos Lietuvių Fondui, kad
žos. Pasaulis būtų gražesnis, jei
Visi vaisiai prinoksta ir skanu tie pinigai būtų saugomi Švėkš
gu Lietuva ir kitos svetimųjų už
juos valgyti. Spalio mėnesio nos gimnazijai laisvoje Lietuvo
imtos tautos atgautų savo laisvę.
viduryje yra Padėkos šventė ir je. Projektas buvo kone pilnai
Tada visi žmonės galėtų grįžti Takiuku, takiuku
mes kiekvienais metais kur nors įvykdytas ir čekis įteiktas Fon
pas savo šeimas ir į savo tėviš Per šilko pievelę
važiuojam. Rudenį yra mano do atstovui.
Uždarydamas akademiją dr. J.
kes. Visi vaikai galėtų pamatyti Greitu, greitu žingsniuku
gimtadienis. Tada turiu balių ir
savo tėvų gimtąsias šalis, žmo Bėga sau Rūtelė.
gaunu dovanų. Bet man neviskas Sungaila priminė, kad maždaug
nės galėtų gyventi laisvai ir eiti
patinka rudenį. Visi draugai su tuo pačiu metu įvyko gimnazijos
i bažnyčią melstis. Aš manau, Siauručiu takiuku
grįžta po atostogų ir turim eiti sukakties minėjimas ir pačioje
Taip
malonu
bėgti,
kad pasaulis turėtų naujai persi
į mokyklą. Jau pasidaro šalčiau. Švėkšnoje, kvietė mintimis nu
tvarkyti. Visame pasaulyje turė Išvingiuotu, nestriuku
Bet gerai, kad daugiau nėra uo sikelti ten ir jungtis kartu su sa
Basai
žemę
siekti!
tu būti gera krikščioniška valdų. Visos dienos pasidaro trum vo tautos broliais, kurie, nešda
pesnės ir paukščiai lekia į pie mi sunkų vergijos jungą, visdėlTakiuku, takiuku
to dirba ir aukojasi savo tau
tus.
Šokinėja Rūta.
tos
gerovei. Akademija užbaigta
Romas Babelis
Ak, kaip miela, kaip smagu
Tautos himnu.
Basom kojom būti!
*
*
*
Meninė dalis buvo neilga ir
J. Narūne
Ruduo yra gražus metų lai gerai paruošta. Jai vadovavo
kas ir man labai patinka. Gra Eglė Vilutienė. Turėjome pro
žus savo besikeičiančia gamta. gos susipažinti su garsiąja Žy
Mūsų akis patraukia spalvoti me mantų šeima ir pajusti jos me
džių lapai. Ypatingai tai aiškiai ninius laimėjimus. Toliau losangeliškiai Birutė ir Rymantas
pamatai išvažiavęs iš miesto.
Žiūrėdamas į spalvotus medžių Dabšiai, akompanuojant Rai
lapus matai, kad viskas yra tvar mondai Apeikytei, pasigėrėtinai
gražiai padainavo solo ir duetu
Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas.
koma iŠ augščiau — Dievo.
keltą populiarių dainų bei ariju.
Ruduo yra mums duosnus sa Vėliau, banketo metu, R. ApeiVaizdas geresnis
vo gėrybėmis. Sodai ir laukai kytė davė augšto lygio piano so
visko pilni. Ūkininkai patenkin lo koncertą. Visi jie atvyko iš
ir aparatas patvaresnis.
ti derlių gabena į pastoges. Los Angeles į Čikaga pas švėkš
Krautuvėse atsiranda daugiau niškius prel. J. Kučingio dėka,
ZENITH aparatus jūs galite gauti pas
šviežių vaisių ir daržovių piges kuris nepagailėjo tam reikalui
Įrašykite skersai:
nėmis kainomis.
nei pastangų, nei lėšų.
1. Jūra prie Lietuvos
Mes,
vaikai,
ypatingai
mėgsta

ALFA RADIO & TV
Po akademijos sekusį banke
2. Kas sapnavo geležinį vilką?
me rudenį. Mes turime daug pro tą atidarė rengėjų komiteto vi3. Lietuvos prezidentas
SALES . SERVICE
gos pasiausti po nubirusių lapų cepirm. dr. V. Šaulys, o maldą
4. Spalva iš trispalvės vėlia
krūvas. Kartais, kai man liepia sukalbėjo buv. Švėkšnos gimna
Sav. A. ČIŽIKAS
vos
sutvarkyti
lapus,
mes
daugiau
zijos kapelionas kun. dr. J. Rui5. Didžiausia Lietuvos upė
672 Lansdowne LE 1*6165
žaidžiame
jais,
negu
padarome
bys. Kai vieni vaišinosi, kiti
6. Marijos apsireiškimo vieta
ką gero.
linksminosi humoristine dalimi,
Lietuvoje
NAUJAS SKYRIUS:
Mat,
mūsų
toks
amžius,
kad
kuriai vadovavo St. Petersonie7. Vasarojimo vieta prie jū
295 RONCESVALLES Avė., Tel. 536-1373
tik daugiau juoko padaryti. La nė-Vanagaitė, talkinama E. Juros Lietuvoje
puose labai smagu voliotis, už ciūtės ir Onos Lukienės.
Atidaryta: kasdien 9—6 vai.
Perskaitę išilgai 8 eilutę, gau
tai
man
ruduo
labai
patinka.
Nežiūrint
karšto
bei
tvankaus
site vietą, kur gimė jūsų tėvai. Praėjo vasara, atėjo ruduo...
Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai.
oro,
salė
buvo
pilnutėlė
suvažia

Aidas
Vaidila
reikės
ir
vėl
sėsti
prie
knygų
VAaian siv

Televizijos žala ir nauda

Štai atėjo ruduo

Kad pasaulis butų gražesnis

Takiuku

Prieš pirkdami juodą-baltą arba spalvotą
televiziją ar Hi-Fi gerai
pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!

Penktąja Pradalgy pasitinkant

Lietuvos rašytojos kan. Juozas Tumas-Vaižgantas, kuriam
ši rudenį sueina 100 metų nuo jo gimimo

Neseniai skaitytojus pasiekė
“Nidos” leidžiamas, K. Barėno
redaguojamas, literatūros met
raštis, pažymėtas 1968 metų da
ta. Tai “Penktoji Pradalgė”.
Nuoširdžiai reikia sveikinti re
daktorių, kad nenuleido rankų
ir nenutilo. O būta pastangų nu
tildyti. Vadinami kovingieji kri
tikai puolė redaktorių, kodėl jis
nesuteikia jaunesniosios kartos
rašytojų, o spausdina vyresnės
kartos kūrinius — žemo kūrybi
nio lygio ... Žinoma, dėl to kū
rybinio lygio galima įvairiai gal
voti. Nebūtinai modernios for
mos kūrinys turi būti laikomas
pranašesniu už senesnės tradici
nės formos kūrinį. O taip pat ir
vyresniosios kartos rašytojai tu
ri tokią pat teisę kurti ir spaus
dinti savo kūrinius, kaip ir šio
laikotarpio vardu drįstančios
kalbėti jaunesniosios kartos.
Taip jau yra meno pasaulyje,
kad viena kovingesnė grupė kar
tais mėgina leistinom ir neleis
tinom priemonėm kitus nutildy
ti. išstumti, vardus aptemdyti.
Atsiminkime keturvėjininkų ko
vą prieš Maironį. Buvo, kovingų
jų, kurie iš viso nenorėjo jam
pripažinti egzistencijos teisės...
O visdėlto Maironis pasiliko di
delis ir tebėra ... Taigi, ir kova
prieš vyresniosios kartos kūrėjus
yra beprasmė ir nereikalinga. O
redaktorius visai nekaltintinas,
jei kartais susitelkia daugiau vy
resniosios kartos raštų, kad tie
vyresnieji paslaugesni. Negerai
būna, kad kartais metraščiui pa
siunčiami silpniausi kūriniai, lyg
atmestiniai. Bet taip pasitaiko

Šimtametis Tumas-Faizgantas
Tautą sudaro ne tik dabar gy
venantieji jos nariai, bet ir jau
pirma gyvenusios kartos, kurios
ilgus šimtmečius vartojo ir tur
tino gimtąją kalbą, kūrė savitą
tautos kultūrą, išugdė tam tik
rus tautinius papročius, kėlė ir
stiprino tautos- savarankiškumo
ir valstybinio nepriklausomumo
mintį, žodžiu tariant, davė tau
tai veidą, kuris skiria mus nuo
kitų tautų ir kurį mes stengia
mės išlaikyti ir tobulinti. Ypač
čia nusipelnė mūsų didieji ra
šytojai. meno ir mokslo žmonės,
žymieji visuomenininkai ir vals
tybininkai. Tad jų įvairias su
kaktis mes tolydžio minime, ne
tik pareikšdami jiems tuo savo
padėką, bet ir patys stiprindamies savo lietuvybėje.
Šiandien minime vieno iš to
kių mūsų žvmiųjų vyrų sukakti:
lygiai prieš šimtą metų — rug
sėjo 8 d., arba naujuoju stilium
— rugsėjo 20 d., gimė kanau
ninkas Juozas Tumas-Vaižgan
tas. Nevargindamas jo įvairaus
ir turtingo gyvenimo datų ir fak
tų smulkmenišku išskaičiavimu,
pasistengsiu keliais ryškesniais
bruožais apibūdinti ji kain rašy
toją, kaio visuomenininką ir
kaip mokslo žmogų.
Didysis veikalas
Jei išvardintume dešimti pa
čių žymiųjų mūsų rašytojų. Tu
mo-Vaižganto pavardė neabejoti
nai būtų jų tarpe, o jo didysis
veikalas “Pragiedruliai” įeina į
pagrindini mūsų literatūros lo
byną. Ir laikai, kurie ten pla
čiu epopėjos mostu nupiešti, yra
itin reikšmingi mūsų tautos isto
rijoje: tai spaudos draudimo ga
dynė. kurios vienas iš pačių
stambiųjų veikėjų ir nepailsta
mų kovotojų buvo kaip tik pats
Tumas-Vaižgantas. Savo veikale
jis betgi nėra tik anų laikų kad
ir labai iškalbingas liudininkas,
o Pin pat ir didelis žodžio me
nini įkas, atvaizdavęs daugybę
ryškiu Gondingos krašto (tai yra
žemaičių) ir ypač savo gimtojo
Augštaičių krašto (veikale pava
dinto Vaduvomis) žmonių su jų
jausmais, mintimis, siekimais,
gyvenimo džiaugsmais ir var
gais o ypač su ju ryžtingomis
pastangomis kelti ir ginti savo
lietuviškąją kultūrą. Ir patį vei-'la autorius prasmingai pava
dino vaizdais kovos dėl kultū
ros.
“Dėdės ir dėdienės”
Iš kitų Vaižganto veikalu žy
miausias—apysaka “Dėdės ir dė
dienės". Senojo, dar baudžiavi
nio ir tik iš baudžiavos atleis
to. kaimo gyvenimas čia atvaiz
duotas su tikru patyrusio etno
grafo pastabumu. Bet ne tai. ži
noma. sudaro meniškąją veika
lo verte, o tasai subtilus auto
riaus žvilgsnis kaimo žmogaus
sielon. Net nustembi, kiek daug
giliu išgyvenimų, nsichologinių
oroblemų ir didžiai vertingų
dvasios savybių parodo tie pa
prasti ir. rodos, tokie pilki, kas
dieninio sunkaus darbo ir tik
rai nelengvu gyvenimo sąlygų
suvarginti kaimo dėdės ir dėdie
nės. Ir dar daugiau nustembi,
pagalvoies. kokio didelio talen
to reikėjo rašytojui visa tai gi
liai išeini ir stipriu meno žo
džiu išreikšti, kad skaitytoją pa
gautų. sujaudintu, sužavėtų.
Raštų kalba
Paminėtina vra ir puiki Vaiž
ganto raštų kalba. Ji yra įvairi

VINCAS MACIŪNAS

nuotaikomis. Joje šalia entuziastinio polėkio yra ir blaivaus
svarstymo, o net ir pašaipaus
sąmojo bei aštrios satyros; šalia
poetinio pakilumo yra ir prozi
nio šiurkštumo. Jis atviras ir
tiesus: nesidangsto ir nesivaržo
žodžiais. Jo kalba vienkartinė,
būdinga tik jam, tikrai vaižgantiška. Be to, ji labai žodinga,
pilna gražių lietuviškų posakių
ir yra tikras aruodas kalbinin
kams. Kai kartą vienas antraei
lis kalbininkas ėmėsi jį spaudoje
nešioti, prikišdamas įvairius kal
binius netikslumus, plačiu
straipsniu jo ginti išėjo pats Ka
zimieras Būga.
. Dažnas mūsų rašytojas geriau
yra žinomas savo literatūriniu
slapyvardžiu, kuris ilgainiui nu
stelbia tikrąją pavardę. Anaip
tol nėkiekvienas iš karto pasa
kys Žemaitės, Lazdynų Pelėdos.
Vienuolio, Šeiniaus, net ir Mai
ronio tikrąsias pavardes. Betgi
Tumo-Vaižganto atveju tiek jo
tikroji pavardė, tiek ir literatū
rinis slapvvarois yra lygiai ge
rai žinomi ir vienas kito anaip
tol nenustelbė. Tai lyg ir aki
vaizdžiai rodytų, kad jis plačiai
žinomas ir vertinamas ne tik
kaip rašytojas, bet ir kaip žmo
gus, mūsų veikėjas. •
Visuomenės žmogus
Savo ryškiu vaižgantišku sti
liumi jis kartą šiaip pasisakė:
“Kuone nuo pat kūdikio lonšio
ir iki pat pasenusio lazdos aš
nieko tiek nemylėjau, deja, nei
paties Pono Dievo, prisipažįstu,
nors ir be to prisipažinimo vi
siems tai aišku, kiek slieko širdžia tą velėną, po kurią aš štai
jau septintą dešimtį metų lan
džioju.” Taip labai pamilęs Lie
tuvą ir' būdamas veiklos žmo
gus, Tumas-Vaižgantas negalė
jo ribotis tik grožine kūryba —
jau nuo pat jaunystės laikų grie
bėsi energingo darbo Lietuvos ir
jos visuomenės naudai. Jis ap
sigimęs visuomenininkas. Jis
lyg ir neturėio savo uždaro, nuo
kitų saugomo ar net pavydžiai
slepiamo gyvenimo. Jis visas gy
veno visuomenėie. Viskas, kas
darėsi lietuvių visuomenėje, bu
vo jam idomu; viskas buvo svar
bu; į viską, kiek spėdavo, jis rea’miodavo savo karštu tiek spaus
dintu, tiek ir gyvu žodžiu. Jis
buvo vienas iš gausiausių ir la
biausiai skaitomų mūsų publicistu-laikraštininkų. Veiklus bu
vo jis betgi ne tik spaudoje, bet
ir mūsų organizaciniame gyve
nime. Dalyvavo, ir tai labai ak
tyviai. nesuskaitomoje daugybė
je įvairiu drauriju. Nė vienas
stambesnis, dažnai ir netoks
stambus. įvykis, minėjimas, su
važiavimas nevalėio apsieiti be
Tumo-Vaižganto ne tik pasyvaus
nasėdėiimo, bet ir aktyvaus daIvvavimo.
V
Fjo, kur reikėjo
Savo visuomeniškumą jis taip
apibūdino: “Ir tapau savosios,
lietuviškos visuomenės tarnas;
ne. dar daugiau — jos Vergas,
dėl jos metu metais nebemątąs,
kain skaisti saulutė šviečia ir
džiugina. Kur tik kas man lienė
eiti ėiau. neatsiklausdamas, kas
ji i«alioio man liepti; bet tik
visuomenės labui. Ėjau, dirbau
be atodairos, laiku nesumetes.
ar aš tam kvalifikuotas. Lienė
būti kunigu, kad galėčiau likti
savo krašte, esu, nesiskundžiu ir

nusikunigavęs nesijaučiu^ Liepė
būti žurnalistu, buvau. Liepė bū
ti politikos veikėju, diplomatu,
revoliucionierium, tik ne anar
chistu (buvau kviestas vieno til
to sprogdinti), buvau. Liepė pro
fesoriauti, profesoriavau pačioje
aukštojoje mokslo įstaigoje. Jei
būtų liepę važiuoti į Anglų ka
ralių, tur būt, būč važiavęs...”
Energingą lietuvišką veiklą
Tumas-Vaižgantas pradėjo beku
nigaudamas įvairiose parapijose.
O ju praleido gana daug. Mat.
dvasinė vyresnybė, kurioje dar
tebevyravo lenkiška dvasia, ne
mėgo jo ir dažnai kilojo, nekar
tą i tolimus užkampius, pavasa
riais ir rudenimis dėl neišvažiuo
jamų kelių sunkiai tepasiekia
mus. Bet ir čia jaunas ir ryžtin
gas vikaras sugebėdavo susiras
ti palankias širdis ir gausiai pa
sėdavo lietuvybės bakterijų,
skleisdamas lietuvybės ligą,
kaip tai nevienam ano meto lie
tuviškumo priešininkui atrodė.
Skaitė visa Lietuva
Žymiai daugiau žmonių, kaip
tokiais asmeniškais kontaktais.
Tumas - Vaižgantas pasiekdavo
spausdintu savo žodžiu. Kaip
“Varpas” buvo artimai susijęs
su Vinco Kudirkos vardu, taip
antro pagrindinio anų draudimo
laikų laikraščio, “Tėvynės Sar
go”, svarbiausias bendradarbis,
ilgametis redaktorius ir pati jo
siela buvo Tumas - Vaižgantas.
Paskiau darbavosi įtakingųjų
laikraščių “Vilniaus Žinių” ir
“Vilties” redakcijose. Ir visą sa
vo amžių jis gausiai bendradar
biavo įvairiuose laikraščiuose, o
kaikuriuos dar ir pats reda
gavo.
Tumo-Vaižganto žodį skaitė
visa Lietuva. Skaitė ir dėjosi
širdin. Jo žodis veikė kaip ko
kie skatinamieji vaistai. Jis juk
nebuvo tik koks aprašomiesiems
įvykiams abejingas reporteris, o
aistringas kovotojas, šauklys, ra
gintojas, mokytojas. Kad ir ne
uždarydamas akių įvairioms vi
suomenės ydoms, jis betgi ypa
tingai rūpinosi iškelti tai, kas
visuomenėje buvo šviesu, gražu,
tauru. Ne tik iškelti, bet ir rem
ti, skatinti, ugdyti. Jis iš pat sa
vo prigimties ontimistas. kelias
ir kituose tą pati šviesų optimiz
mą. pozityvų darbštuma, savo
sios visuomenės ir krašto mei
le. Ir literatūroje jis buvo pa
garsėjęs kaip vadinamųjų dei
mančiukų jieškotojas. Jis rašė:
“... kiekvienu leidiniu nirmu
nirmiausia reikia pasidžiaugti.
Tai mūsų dvasios turtas. Vieną
karią i mūsų iždine-litėratūrą
ilaša tūkstantis auksinių, kitą
kart šimtas, o kitąkart ir skati
kas. Vis dėlto, ir jis didina, ne
mažina hendraji turtą. Tai kaip
gi nesidžiaugti. Reikia džianriis.
ir aš iokio sąžinės prikaišioji
mo nei gėdos nejaučiu kai i?
rrianęs vieni tvčioias. kiti net
piktinas ir neikia, kam aš esąs
specialistas knveoms girti.”
Visa tai darė Tuma-Vaižgantą
toki visiems natrauklu ir visu
mylimą, nors jis anaiptol nebuvo
sentimentaliai švelnus ir mokė
davo nė kiek nesivaržvdamas su
rasti aštru, net pikta žodi pliek
damas kurią nors pastebėta blo
gybę.
(Bus daugiau)

Atsiusta paminėti
I Laisve nr. 45(82), birželis. Lie
tuvių Fronto Bičiulių politinis žur-

PR. NAUJOKAITIS
ir jaunesniesiems...
“Penktoje Pradalgėje” susi
telkė 20 autorių. Iš jų 8 kiek vy
resnės kartos, 1 vyriausios, o ki
ti 11 yra jaunesniosios kartos.
Taigi, šį kartą persvarą sudaro
tie, kuriuos pulti ir kovingie
siems nepatogu. Spausdina Čia
savo kūrinius 10 poetų, 8 belet
ristai, 1 literatūras teoretikas, 1
duoda pluoštelį atsiminimų.
Jonas Aistis davė tik vieną ei
lėraštį “Išėjusiai”. Tai lyg atsi
sveikinimas su kažkuo labai
brangaus, artimo, dvelkiąs nuo- ’
širdumu ir rezignacija. Gražina
Tulauskaitė duoda net 20 grakš
čios klasinės formos eilėraščių,
kaip rodo datos, rašytų 1968
metais ir dvelkiančių panašiais
motyvais bei nuotaikomis, kaip
ir paskutinis rinkinys “Vakarė
banga”. Benedikto Rutkūno 11
grakščios, lengvai žaismingos
formos eilėraščių rodo neilstan
čius kūrybinius polėkius, širdies
džiaugsmą pasauliu ir gyveni
mu. Mykolas Vaitkus, vyriausias
amžiumi tarp visų bendradar
bių, prabyla trimis eilėraščiais,
rašytais 1946 metais, įprasta au
toriui lakia klasine forma, švie
siu turiniu, gyvenimo kelionės
prasmingu suvokimu. Kazys Bradūnas reiškiasi keturiais frag
mentais iš “Donelaičio kapo”,
dvelkiančiais giminiškumo sub
tilumu, buities prasmės bendru
mu. Prano Visvydo devyniuose
eilėraščiuose pajuntame kūry
bos išvidinę jėgą, besiliejančią
gaiviomis nuotaikomis ir išvirši
nės formos sklandumu. Vladas
Šlaitas septyniolikoje trumpų ei
lėraščių pasirodo gerokai ūgte
lėjęs po savo paskutinio eilių
rinkinio. Turinio prasmingumas
liejasi vaizdine forma, vengiant
jo anksčiau mėgtų sausų proziškumų. Česlovas Valdas Obcarskas septyniuose ilgesniuose peisažuose išsako vienatvės melan
choliją, kai pats pasijunta esąs
tik peisažo dalimi, įsiliejęs į
naktį, į upes, į vėjus, liepsnojąs
savų vaizdų keista ugnim. Kar
tais autorius brūkšteli tikrai
ryškiu poezijos brūkšniu, bet
dažnai jo eilėraštin įsilieja ir
deklamacinės retorikos. Agnė
Lukšytė, rodos, daugiau reiškusis beletristika, šį kartą duoda
ilgesnį epinį eilėraštį, kuriame
juntama kiek nuotaikos, bet for
ma dar neišdailinta, lyg juodraš
tinė. Tarp poezijos atstovų ran
dame ir mūsų novelės meistrą,
premijuoto romano autorių Al
biną Baranauską. Jau kuris lai
kas jis rodosi spaudoje labai ori
ginaliai ultra impresionistiniais
eilėraščiais. Kaikas sako, kad
tai gili poezija. O aš skaitau tuos
eilėraščius ir jaučiuosi, lyg sto
vėčiau ties abstraktiniu paveiks
lu. kur pripilta spalvų, bet nėra
apčiuopiamesnio turinio. Sako,
spalvos betarpiškai kalba i pa
sąmonę ir sudaro nuotaika. Tei
singai, A. Baranausko eilėraš
čiuose labai daug impresionisti
nių vaizdu, bet jie visi lyg atski
ri spalvų brūkšniai, suskaldą vi
suma ir neleidžia suvokti turi
nio. Vaizdų chaotiškumas nesu
daro vieningos nuotaikos ir nenrakalba į pasąmonę betarpiška
indukcija. Sunku perskaityti
septyniolika čia įdėtų gabaliu
kų, o kas būtų, jei ištisa tokios
poezijos knygą reikėtų skaityti?
Man rodos, kad eksperimentą ir
reikėtų laikyti tik eksperimen

tu, o brandi kūryba vėl turėtų
grįžti į nuosaikumą.
Iš beletristų Juozas Kralikauskas duoda patriotinę, novelę
“Saulelė raudona”, kuri nuke
lia skaitytoją į Lietuvos kaimą
tuo metu, kai 1941 metų vasarą
raudoniesiems bėgant, kilo par
tizaniniai žygiai, pareikalavę ne
mažai aukų. Marius Katiliškis
novele “Senatvėje” nukelia skai
tytoją į vokiečių okupacijos me
tus, kai buvo naikinami žydai ir
kai daugumas lietuvių parodė
nelaimingiesiems geros širdies,
patys statydami save į pavojų.
Pasakojimas atrodo kiek sauses
nis, negu ankstenėse autoriaus
novelėse. Vytautas Alantas duo
da ilgoką tryliktojo amžiaus kro
nikos “Šventaragis” tęsinį, vaiz
duojantį Mindaugo pasiuntinius,
nuvykusius į Rygą pas vyskupą
ir ordino magistrą. Ši ištrauka
yra gana dinamiška, intriguojan
ti, gausi įvykiais, tik šiek tiek ap
sunkinta statistiniais istoriniais
duomenimis. Vienas įdomiausių
beletristų yra Eduardas Cinzas
su savo novele “Moriso Bredo
užrašai”, kur gilesnis psicholo
ginis turinys jungiasi su nuosai
kia beletristo nuovoka. Nieko
bereikalingo, nieko perdaug, ne
išbaigto. Pasakojimas teka
sklandžiai ir vaizdingai, intriga
išlaikoma nuo pradžios iki ato
mazgos, po kurios skaitytojas tu
ri susimąstyti. Karolė Pažėraitė
duoda trumputį, bet gyvą frag
mentą iš rašomo romano “Ana
pilio papėdėje”. Antanas Tulys
rodosi su fantastine novele
“Mergina ir kaspinas”, kur turi
nys skaitytojo neįtikina. Tačiau
autorius turi įgimtą pasakojimo
dovaną, kuriai nedaug kas gali
prilygti. Liudas Dovydėnas skel
bia penkias pasakas, atrodo, im
tas iš liaudies lobyno, bet savaip
ataustas, stilizuotas, sklandžiai
išbaigtas. Irena Joerg beletristų
eilę užbaigia nuotaikinga, šiltai
atausta novele “Kaimynai”. M.
Slavėnienė (Mykolaitytė) spaus
dina pluoštelį atsiminimų apie
savo santykius su Putinu Kauno
laikais. “Penktąją Pradalgę”
užsklendžia R. Šilbajoris studijėle apie Algimanto Mackaus
egzistencinės lyrikos pagrindus,
idėjas, motyvus. Plačiau anali
zuojami trys poeto rinkiniai:
“Jo yra žemė”, “Neornamentuo
tos kalbos generacija ir auginti
niai” ir “Chapel B”. Gal dėl kaikurių interpretacijų ir galėtu
me ginčytis, bet visumoje studijėlė yra rūpestingai paruošta,
išmąstyta, metanti daug šviesos
i aplamai miglotą A. Mackaus
kūrybą.
Iš čia prabėgomis paliestų
autorių matome, kad “Penktoji
Pradalgė” yra gerokai pranašes
nė už trečiąją ir ketvirtąją. Pa
sigendame literatūrinės kroni
kos. sistemingesnio sukakčių pa
minėjimo. metinės knygų apžval
gos; Tačiau, atrodo, kad tie da
lykai redaktoriui sunkiai įgyven
dinami ne tiek dėl bendradar
biu nebuvimo, kiek dėl to nere
guliaraus “Pradalgės” išleidi
mo. Literatūrinė kronika ir ap
žvalgos pasensta, ir dėlto niekas
nenori ių apsiimti rašvti. kai
nežino, kada tie dalykai bus iš
spausdinti — po metu ar po
dveių. Geriausia būtu, kad met
raštis rodytųsi kiekvienų metų
pradžioje, tada gal atsirastų ir
pastovesnių literatūrinių kroni
kininku.
C

TRŪKSTA ŽINIŲ ŠVIETIMO LEIDINIUI
Leidinys “Lietuvių švietimas Vo amatų kursų, išskyrus “žibinto” pre
kybos mokyklą, Eichstaetto kunigų
kietijoje” jau suredeguotas, kalba
peržiūrėta, rankraštis atiduotas lei seminariją, Flensburgo jūrų mokyk
dėjui — Kultūrai Remti Draugijai. la ir suaugusių institutą Wiurzburge. Tų švietimų įstaigų, iš kurių ne
Šiuo metu tvarkomos iliustracijos.
gauta
iliustracijų, vedėjai ar moky
Gautąsias fotografijas suskirsčius
tojai
prašomi
skubiai atsiųsti po po
pagal turimus sąrašus, pasirodė, kad
dalis švietimo įstaigų atsiuntė labai rą charakteringų fotografijų. Lyd
daug, bet yra ir tokių, kurios jokios raštyje reikia pažymėti ar jos tik pa
neatsiuntė. Neatsiuntusiųjų tarpe skolinamos, ar panadojus padėti į
yra a. vaikų darželiai: Haunstetteno Pasaulio Lietuvių Archyvą. Siųsti
ir Hochfeldo (abu Augsburge), Bad šios įstaigos adresu: V. Liulevičius,
Woerishofeno, Blombergo, Dillinge- 5620 So. Claremont Ave., Chicago,
no, Dresdeno, Dinkelsbuehlio, Eich- Hl. 60636, USA. V. L.
staetto, Eutino, Flensburgo, Haagos,
Ingolstadto, Itzehoes, Kempteno, Kielio, Maxhuetes, Memmingeno, Meerbecko,
Muehldorfo,
Muencheno,
Rothenburgo, Traunsteino, Unterlenningeno ir Wagenreutho; b. pra
džios mokyklos: Ambergo, Augsburgo-Haunstetteno, Bad Aiblingeno,
Bad Woerishofeno, Clausthalio, Deiseno, Dillingeno, Hallendorfo, Illertisseno, Ingolstadto, Kielio, Meerbe
cko. Memmingeno, Mittenwaldes, vi
sų keturių mokyklų Miuncheno
Noerdlingeno, Niurnbergo, Okerio,
Passau, Revensburgo, Redsburgo,
Rosenheimo, Scheinfeldo, Stadės,
Tirschenreutho, Traunsteino, r’agenreutho ir Weissenburgo; c. pro
gimnazijos ir gimnazijos: Bambergo,
Hanau, Hannoverio, Neumuensterio,
Schweinfurto, Tuebingeno ir Wunsiedelio; d. beveik jokių nuotraukų
negauta iš specialinių mokyklų ir
nalas, redaguojamas Leonardo Valiu
ko. Administratoriaus adresas: Alek
sas Kulnys, 1510 East Merced Avė.,
West Covin*. Calif. 91790, USA.

Musų Vytis nr. 1. Akademinio
Skautų Sąjūdžio leidžiamas žurnalas.
Administratorius — Jonas Tamulaitis, 6744 S. Oakley Ave., Chicago, Ill.
60636, USA.

Sol. I. Stankūnaitė iš Niujorko
atliks meninę programą St. Cat
harines, Ont., šj rudenį parapijos
Šventėje
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$ KULTŪRItfJE VEIKLOJE
ALEKSANDRAS KUTKUS, lietu
vių operos veteranas, mirė rugsėjo
6 d. Čikagos Sv. Kryžiaus ligoninėje.
Velionis buvo gimęs 1889 m. balan
džio 6 d. Svėdasų valsčiaus šlapiašlio

kaime.

Mokslus baigė ir dainavimą

studijavo Petrapilyje. Operos daini

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIUN GRIŽO IV tarptauti
niame kantatų ir oratorijų festivaly
je Vroclave, Lenkijoje, dalyvavęs
Hermano Perelšteino vadovaujamas
berniukų choras “Ąžuoliukas”. Ma
žieji vilniečiai festivalyje atliko M.
K. Čiurlionio “Sanctus”, B. Britteno
Mišias D-dur, V. Jurgučio vokalinį
ciklą “Kareivio laiškai”, kompoz. E.
Balsio ir poetės V. Palčinskaitės
oratoriją “Nelieskite mėlyno gaub
lio”. Du koncertai buvo surengti
Poznanėje, kur šalia festivalinės pro
gramos skambėjo kompozitorių Z.
Venckaus, S. Šimkaus, V. Barkaus
ko, V. Paltanavičiaus, H. Perselio ir
Ornando di Laso kūriniai. Išvykoje
dalyvavo ir “Ąžuoliukui” talkino Vil
niaus filharmonijos vyr. dirigentas
Juozas Domarkas, operos solistai Ni
jolė Ambrazaitytė, Vincentas. Kup
rys, vargonininkė Giedrė Lukšaitė ir
pianistė Gražina Ručytė. Dalyvių tar
pe taipgi buvo Vroclave premjerą
turėjusios oratorijos “Nelieskite mė
lyno gaublio” autorius kompoz. E.
Balsys.’ Pagal V. Palčinskaitės teks
tą sukurto kūrinio pagrindiniu mo
tyvu jis yra panaudojęs lietuvių liau
dies dainą “Oi, sustok, palauk, vaka
re žvaigšde”. Naujoji oratorija yra
protestas prieš karą.
ADOLFO KROGERTO vadovauja
mas Vilniaus vyrų choras “Varpas”,
laimėjęs I vietą Areco mieste, Itali
joje, įvykusiame XVII tarptautinia
me polifoninės muzikos konkurse,
jėgas išbandė ir tarptautiniame liau
dinio dainavimo konkurse. Pirmoji
vieta ir pirmojo laipsnio diplomas
vėl teko vilniečiams už konkurse at
liktas lietuvių liaudies dainas. Dai
nininkų žemėje Italijoje lietuviška
sis “Varpas” susilaukė dvigubo lai
mėjimo, įveikdamas abiejų konkur
sų dalyvius iš viso pasaulio.

ninko kelią pradėjo Sevastopolio te
atre, Kryme. Lietuvon grįžęs 1922
m., pirmąjį koncertą surengė buvu
sioje Kauno rotušėje ir įsijungė į
valstybinį operos teatrą, kuriame dir
bo iki 1944 m. vasaras, profesoriau
damas ir konservatorijoje. Lyriniam
tenorui A. Kutkui teko sunkaus dar
bo krūvis lietuviškoje operoje, tais
laikais turėjusioje tik du pirmaeilius
tenorus — jį ir Kiprą Petrauską. Ve
lionis savo repertuare turėjo dau
giau kaip 40 pagrindinių vaidmenų.
Tenka stebėtis A. Kutkaus darbštumu
ir muzikalumu, juoba, kad jam sce
noje tekdavo nusiimti akinius, atsi
sakant dirigento pagalbos įstojimuo
se. Velionis atlikdavo tuos pačius
vaidmenis, kaip ir K. Petrauskas, iš
skyrus G. Verdi “Aidos” Radamesą
ir Otelą to paties pavadinimo ope
roje. Iš daugelio sukurtų vaidmenų
A. Kutkaus didžiausiu laimėjimu
turbūt reikėtų laikyti piemenį D’Alberto “Pakalnėje”, kur jis buvo ge
resnis už Kiprą. Jeigu šiandien bū
tų paskelbti statistiniai spektaklių
duomenys, jų skaičiumi A. Kutkus
greičiausiai būtų pralenkęs K. Pet
rauską, kuris daugiau laiko skirda
vo medžioklėms bei kitoms pramo
goms. Velioniui kliūčių nesudaryda
vo didelė darbo našta, augštasis bal
so registras, kuriame dažnai suklum
pa jaunesni ir fizinių jėgų daugiau
turintys tenorai. Vieninteliu prie
kaištu tenka laikyti A. Kutkui būdin
gą nosinį rezonansą, kuris turbūt bu
vo ne tembro, bet balso pastatymo
kaltė. Jis ypač ryškus A. Kutkaus į
plokštelę įdainuotoj S. Gastaldono
PENSILVANIJOS UNIVERSITE
“Užgintoje dainoje” ir kituose įra
TO
PROF. A. SALYS, Vilniuje ren
šuose. Velionis taipgi reiškėsi spau
doje, buvo išleidęs atsiminimų kny kąs medžiagą istoriniam lietuvių kal
gą, kuri yra vertingas indėlis lietu bos žodynui, su šiuo savo darbu ir
JAV kalbininkų veikla supažindino
viškojo operos teatro istorijai.
DR. VYTAUTAS BIELIAUSKAS, Mokslų Akademijos lietuvių kalbos
Xavier universiteto psichologijos fa ir literatūros instituto darbuotojus,
kulteto vedėjas, Amerikiečių Psicho augštųjų mokyklų lietuvių kalbos ka
logų Draugijos metiniame suvažiavi tedrų dėstytojus. Svečias iš JAV
me Vašingtone rugsėjo 1—2 d. d. da taipgi atsakė į susitikimo dalyvių iš
lyvavo simpoziume “Vedybinė meilė keltus klausimus.
KONCERTINE KELIONĘ Vidur
ir gimimų kontrolė” ir skaitė prane
žemio
jūros kraštuose laivu “Litva”
šimą tema “Vyriškumas, moterišku
pradėjo Kauno politechnikos insti
mas ir vedybinė meilė”.
DAIL. GRAŽINA BUTAUSKAITĖ tuto liaudies dainų ir šokių ansamb
FIRINAUSKIENE mirė Adelaidėje. lis “Nemunas”.
TARPTAUTINĖJE KONFEREN
Australijoje. Velionė buvo gimusi
CIJOJE
netiesinių virpesių proble
1918 m. Liubave, skulptorės diplomą
įsigijusi Kauno meno mokykloje, mos klausimais Kieve dalyvavo ir
šv. Kazimiero koplyčią puošia jos su keletą pranešimų padarė prof. dr. K.
kurtos didžiulės šv. Kazimiero ir Ragulskio vadovaujami Kauno poli
Šiluvos Marijos statulos. Jos daug technikos instituto vibrotechnikos
darbų yra įsigiję Melburno Ir Ade mokslinio tyrimo laboratorijos dar
laidės lietuviai. , Vėžio pakirsta, ve buotojai A. Vitkutė, E. Gedgaudaitė.
lionė paliko 83 metų amžiaus motiną V. Dovydėnas. Pagrindinė lietuvių
ir dvi besimokančias dukreles. Palai mokslininkų pranešimų tema — ant
dota Cheltenham kapinėse. Australi virpančio pagrindo esančių precizi
jos lietuviai jos šeimai šelpti renka nių netiesinių sistemų virpesių teori
aukas, kurias galima siųsti Anelei niai tyrimai, kuriems atlikti buvo su
Urnevičienei. 11 East Pallant St.. kurtas originalus kibernetinio pobū
L. North Adelaide, 5006, S. A., Aust džio metodas, šios srities didžiausias
specialistas Lietuvoje yra Kauno po
ralia.
litechnikos
instituto vibrotechnikos
ČIKAGOS ALVUDO vaikų teatro
suaugusiųjų
skyrius
čikagiėčių laboratorijos vad. prof. dr. K. RagulsUnion Pier “Gintaro” vasarvietėje kis, paskelbęs apie 150 mokslinių
po atviru dangumi suvaidino S. Čiur darbų. 4 monografijas., padaręs dau
lionienės “Kuprotą oželį”. Spektakli giau kaip 50 išradimų. Laboratori
režisavo Alfas Brinką, dekoracijas su joj jis yra sutelkęs keliasdešimt dar
kūrė dail. Juozas Kiburas, scenon at buotojų su moksliniais laipsniais ir
kėlęs lietuvio ūkininko sodybą su 25 aspirantus. Jo vadovaujami moks
menišku kryžiumi. Spektaklio inicia lininkai šį mėnesį taipgi dalyvaus
torium buvo nenuilstantis Alvudo Lenkijoj rengiamoj konferencijoj
darbuotojas ir rėmėjas dr. J. Ado mašinų teorijos klausimais. Labora
torija keičiasi informacine ir disku
mavičius.
sine medžiaga bei moksliniais dar
LIETUVIŠKOS MUZIKOS RINKI bais su R. Vokietijos, Čekoslovaki
NIUS papildė nauja ilgo grojimo jos, Vengrijos, Rumunijos. Bulgari
(high fidelity) plokštelė “Tykus bu jos. JAV. Kanados, V. Vokietijos ir
vo vakarėlis”, išleista lietuvių radijo Olandijos mokslininkais. Pernai la
programos “Tėvynės prisiminimai”. boratorijos darbuotojai paskelbė apie
175 Parkside Drive. Toronto 3, Ont. 110 mokslinių darbų ir gavo 40 auto
Pirmoji pusė yra skirta V. Bartusevi rinių teisių už išradimus.
čiaus vadovaujamo “Lietuvos” an
LENKIJOS DAILININKŲ SĄJUN
samblio ir jo solistų išpildomoms dai GOS Bydgoščo skyriaus tarptautinė
noms: “Tykus buvo vakarėlis”, “Siu je stovykloje dalyvavo lietuviai ta
naktely”, “Kas bernelio sumislyta”, pytojai A. Stasiulevičius ir A. Švažas.
“Oi laukiau, laukiau”. Ją papildo Vil Stovykla buvo baigta jos metu prie
niaus operos baritono K. šilgalio įdai Charžykovo ežero sukurtų kūrinių
nuoti “Laivai” ir vyrų kvarteto su provizorine paroda, nes joje buvo iš
orkestru atliekama populiarioji daina statyti tik eskizinio pobūdžio darbai.
“Bernužėli, nesvoliok”. Antrojoje Užbaigtų kūrinių paroda bus sureng
plokštelės pusėje yra šokių muzika: ta vėliau Bydgošče ir Varšuvoje. Vil
Vilniaus operos boso-baritono V. niaus parodų rūmuose dabar veikia
Daunoro su vyrų kvartetų įdainuota Bydgoščo dailininkų tapybos ir gra
“Sena amerikiečių daina”, “Dėdės Jo fikos darbų paroda. Jos atidaryme
no polka”, kaimiškos kapelos patei dalyvavo tapytojai Elena Gviazdovskiamas “Trankus kaimo valsas”, so ka, Kazimieras Julga ir grafikas
listų ir ansamblių atliekami šlageriai Andriejus Novickis.
“Plauks laivelis”, “Septynias mergai
ANTANO SUTKAUS, fotografijos
tes sutikau”, “Rožėta”, “Džiaugtis jau menininko, nuotraukas “Mieželaitis
nystėj”. Solistų ir kompozitorių pa su dukra” ir “Dirigentas” paskelbė
vardės nepažymėtos. Atrodo, šie kūri Londone, Britanijoje, išeinantis me
niai yra nukopijuoti iš Vakarų Euro ninės fotografijos leidinys “Photo
pos pramoginės muzikos pasaulio, o graphic Year Book”. A. Sutkaus trys
juos išpildo Vilniaus ar Kauno popu nuotraukos — “Protestas”, “Nerin
liariausieji estradiniai ansambliai bei gos kopos”, “Lietuviška šeimyna” —
i” solistai. Pirmosios pusės dainos, iš taipgi buvo atspaustos R. Vokietijos
skyrus sol. K. šilgalio “Laivus”, daug
kam bus girdėtos, bet mielos širdžiai

augšto lygio profesine interpretacija.
Antroji plokštelės pusė supažindins
su melodijomis, kurios dabar skam
ba senimo ir jaunimo šokių salėse.
ŽURNALISTES RASOS GUSTAITYTES psichologines problemas na
grinėjantį straipsnį “Fear” (“Bai
mė”) paskelbė dienraščio “Los An
geles Times” sekmadienio laidos
žurnalas “West”. Tame pačiame žur
nale anksčiau ji recenzavo Antonio
ni naująjį filmą “Zabriskie Point”.
Paauglių problemoms skirtą R. Gustaitytės knygą “Turning On” yra iš
leidusi McMillan leidykla Niujorke.

meninės fotografijos almanache “Fotojahrbuch International 68-69”.
SALIO SEMERIO, “Keturių vėjų”
sąjūdžio nario, poezijos rinktinę
“Granata krūtinėj” 6.000 egz, tiražu
išleido “Vaga”, šiam leidiniui atrink
ti geriausi S. Seinerio 1924-26 m. ei
lėraščiai iš tada pasirodžiusių knygų
“Granata krūtinėje” ir “Liepsnosvai
dis širdims deginti”. Atskirą skyrių
“Jūrų vėjas” sudaro vėlyvesnė kūry
ba. Pensininkas S. šemerys, pernai
atžymėjęs 70 metų amžiaus sukakti,
gyvena ir kuria Klaipėdoje.
DAIL.

A.

ŽMUIDZINAVIČIAUS

antkapinį portretą sukūrė kaunietis
skulptorius V. žuklys.
V. Kst.

SPORTAS

h/IANN MARTS.
REALTOR
Tel RO 2-8255
2320 Bloor St. W..
BABY POINT — JANE $4.900 įmo
kėti, tik 8 metų senumo, mūrinis 6
kb. namas su privačiu įvažiavimu,
moderni virtuve ir vonia, 6% ilga
laikė skola, už mėnesio galima už
imti.
WESTON — JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas
su garažu ir įvažiavimu, įrengtas
rūsys. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti apie $4.000. Arti susisiekimo ir
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE,
$10.000 įmokėti. 12 didelių kamba
riu. atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis
sklypas, 3 virtuvės, 2 prausyklos.
Geros pajamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berry Rd.
4 hutai po 2 miegamuosius; $25.000
įmokėti, 14 metų senumo, 4 garažai,
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui.

kamb. 1-me augšte, vandens alyva
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 {mokėti, 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 {mokėti, 6 butų apartmentinis 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 WINDERMERE — BLOOR.
alyva; viena atvira skola 10 metų.
88.000 Įmokėti. 10 kambarių atski Visai arti Bloor požeminio trauki
ras mūrinis namas, dvigubas gara nio Viršutinį butą galima tuojau
žas, 2 vonios. 3 gražios virtuvės. 4 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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Antr. 10 -1.30
Treč. uždarytas

Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Šešt. 9-12

Sekm. 9:30-1

MOKA:
už depozitus
—5!4%
už šėrus
1968 m. išmokėta
5%%
už 2 metų terminuotus
indėlius 6%%

IMA:
už asmenines paskolas
už mortgičius

7Y2%
7]/2%

I
PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI
I VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

I

$2.000 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W.

Tel. 534-92S6

ISLINGTON — QUEENSWAY, gražus rupių plytų 6 kambarių vienaaugštis (bungalow). Pilnai Įrengtas rūsys, puikus privatus įvažiavimas.
Įmokėti $8.000 ir viena atvira skola išsimokėjimui.
' JANE — BLOOR, 7 gražūs kambariai per du augštus, atskiras, geras
mūras, vandeniu-alyva šildomas, naujai išdekoruotas. Įmokėti apie
$8-10,000, skola išmokama per 10 metų.
RUSHOLME RD. — COLLEGE, netoli Prisikėlimo parapijos, mūrinis,
atskiras, 7 dideli kambariai per du augštus, moderni virtuvė ir 2 kam
bariai rūsyje. Namas naujai atremontuotas, galima tuojau užimti. Šo
ninis įvažiavimas, garažas. Įmokėti apie $12.000.
* ROYAL YORK — KINQSWAY, specialios statybos originalus dvibutis
(duplex), 10 moderniai įrengtų kambarių, užbaigtas rūsys, sklypas
60 x 110. Įmokėti apie $20.000.
RONCESVALLES - GRENADIER RD., mūrinis namas su krautuve, tinI karnas betkokiam verslui, priedo 5 kambarių butas. Gera vieta preky
bai, namas be skolų. Vertas dėmesio pirkinys. Įmokėti apie $15.000.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

SPORTAS LIETUVOJE

mų įveikė P. Stauską. Abiejų pa
sekmė 77. B klasėje antrą kartą I
vietą laimėjo A. Juozaitis 86, II —
Kymantas 88 ir III — V. Balsys 91.
Rungtynėse su išlyginamaisiais smū
giais pirmas buvo P. Stauskas 63,
antras V. Pulkys 64 ir trečias S.
Rukša 67. Gausi buvo ir jaunių gru
pė. Varžėsi 5 dalyviai. Pirmą vietą
laimėjo svečias iš Londono — Zabu
lionis 84, antras buvo A. Siminkevi
čius 85 ir trečias V. Sergantis 99.
Komandinėse varžybose ir šį kartą
sėgmingesni buvo vytiečiai — laimė
jo antrąjį susitikimą 678:706 pasek
me. Vyčio komandoje žaidė: Sergan
tis 76, Siminkevičius 77, Stauskas 77,
Juozaitis 86, Kymantas 88, Ignatavi
čius 89, V. Balsys 91, Eižinas 94.
Aušros komandoje žaidė: Astrauskas
76, Ubeika 82, T. Augustinas 85, Pet
raitis 91, Šimkus 92, Al. Kuolas 93, .
Smolskis 93, Simanavičius 94. Pirme
nybes sklandžiai tvarkė naujasis sek
cijos vadovas J. Žukas. A. S.

Kleve pasibaigė Sov. Sąjungos
jaunių irklavimo pirmenybės. Lietu
vaitė S. Pacauskaitė vienviečių plau
kime laimėjo I vietą.
Europos lengvosios atletikos pir
menybės įvyks rugsėjo mėn. Atėnuo
se. Sov. Sąjungai atstovaus vilnietis
diskininkas V. Jaras.
Europos irklavimo pirmenybės
įvyks Klagenfurte, Austrijoj. Daly
vaus Vilniaus Žalgirio aštuonvietė
ir G. Sidagytė vienviete valtimi.
Vilniuje įvykusiose lengvosios at
letikos pirmenybėse pasiekta gerų
pasekmių. R. Aukštuolis 100 m. bė
gime pasiekė naują Lietuvos rekor
dą — nubėgo per 10,3 sek. N. Kvietkauskaitė šuolyje į augštį peršoko
l, 66 m. Lietuvos rekordas yra 1,67
m. Buvusi pasaulio rekordininkė Bi
rutė Kalėdiėnė jietį nusviedė 52,08 m.
Bulgarijoje viešėjo Kauno vandensvydininkai, kurie žaidė keletą rung
tynių. Pirmose rungtynėse su Bulga
rijos rinktine pralaimėjo 4:6 ir ant AUŠROS ŽINIOS
rose sužaidė lygiomis 7:7. Sekančio
Metinis Aušros klubo susirinkimas
se rungtynėse nugalėjo Bulgarijos įvyks rugsėjo 28 d., 12.30 v., parodų
olimpinę rinktinę 4:0.
salėje. Visi klubo nariai, narių tė
veliai ir rėmėjai prašomi dalyvauti,
SPORTAS VISUR
Suomijos lengvosios atletikos rung nes bus svarstomi svarbūs klubo veik
tynėse pasiekta pasigėrėtinų pasek los reikalai bei renkama nauja val
mių. I. Kinuneno numetė jietį 92.70 dyba.
Krepšinio ir stalo teniso treniruo
m. Karin Blazer, R. Vokietijos leng
tės
numatomos pradėti rugsėjo pa
vaatletė, tapo pirmąja bėgike, įvei
baigoje.
kusia 100 m kliūtinį bėgimą žemiau
Praėjusio savaitgalio Š. Amerikos
13 sek. Jos laikas — 12.9 sek. Se
lietuvių
ir baltiečių pirmenybėmis
nasis rekordas 13 sek. irgi buvo jos.
Stipri Argentinos futbolo vienuo sėkmingai užbaigtas lengvosios atle
likė tapo išstumta iš 1970 m. pasau tikos sezonas. Dvejuose ratuose pra
lio futbolo pirmenybių. Po to, kai vestose pirmenybėse lietuviai išsiko
Buenos Aires sužaidė lygiomis 2:2 su vojo 45 I vietas, latviai 14 ir estai
Peru rinktine, Brazilija savo grupė 18. Tarpklubinėse lietuvių pirmeny
bėse Aušros lengvaatlečiai išsikovo
je liko paskutinioje vietoje.
Brazilija, 1958 ir 1962 m. pasaulio jo dvigubą čempijonatą: prieauglio
meisteris, užsitikrino vietą 1970 m. klasių, surinkę 137,4 taško prieš
pirmenybėse nugalėdama Paragvajų Klevelando žaibo 110.2, ir klubinį
1:0. Vienintelį įvartį įmušė “futbolo visų klasių, gavę 242.9 taško prieš
Klevelando 227.1 t. bei Čikagos 46 t.
karalius” Pele.
Detroito golfininkai lietuvių tarp
TAURO ŽINIOS
miestinėse pirmenybėse nepasižymė
Medžiotojų ir žūklautojų klubo
jo, tačiau sekančiais metais numato
dalyvauti su labai pajėgia grupe. “Tauras” iškyla rugsėjo 6-7 d. pra
Taip pat pamatoma individualinių ėjo labai sėkmingai. Buvo suvažiavę
pirmenybių nugalėtoją išvesti iš dvie virš 30 narių ir 3 jauniai su 6 lai
vais ir svečiai, šaudyme geriausiai
jų dienų žaidimo, t.y. 36 skylių.
pasirodė ne tik nariai, bet ir svečiai
GOLFO TURNYRAS
— Čeponis, Andriulis, Klimas. Už
Kanados Sporto Apygardos golfo siregistravo 11 žuvauto jų, kurie pa
turnyras įvyks rugsėjo 21, sekmadie gavo 32 lydekas ir kitokių žuvų. Ir
nį, 12 v., Hornby Towers. Turnyras čia pirmavo Klimas, pagavęs 19 sv.
bus pravedamas vyrų, moterų ir jau lydeką, J. Pažemeckas — 9 sv., Ado
nių klasėse. Ypatingai kviečiame mo mavičius — 7 sv. Kitos buvo mažes
teris. Tuo pačiu metu įvyks Aušros nės.
ir Vyčio komandinio golfo turnyro
Daug darbo įdėjo į klubo būstinės
trečiasis ratas. Pageidaujama, kad vi statymą: A. Adomavičius dirbo 14
si būtų S ALF AS Sąjungos nariai.
dienų, S. Mackevičius — 9, J. Šim
KAS vadovas kus — 8, a. Tamošaitis — 7, J. Ali
šauskas — 6. Iš viso dirbo 17 narių
VYČIO ŽINIOS
Atviros golfo pirmenybės, jau ir sudarė 67 darbo dienas. Taip pat
penktos iš eilės, rugsėjo 14 d. buvo buvęs klubo narys A. Klimas visą
gausios dalyviais. Buvo 42 golfinin dieną pagelbėjo darbuose. Už tai jam
kai iš Toronto, Londono ir Montrea- sportiškas ačiū! Būtų malonu, kad
lio. Pirmenybės pravestos vyrų A, B, * ir kiti klubo nariai daugiau prie dar
jaunių klasėse ir su išlyginamaisiais bų prisidėtų, nes darbų dar daug, o
smūgiais. Vyrų A klasėje I vietą po prieš medžioklės sezoną norėtųsi
pakartotinių peržaidimų laimėjo V. įrengti kiek galima daugiau patogu
Astrauskas su 76. Antroji vieta su mų. Galutinis šių metų darbų užbai
tokia pat pasekme atiteko A. Ser- gimas įvyks rugsėjo 20-21 d. Visi pra
gaučiui. Taip pat teko peržaisti ir šomi tomis dienomis atvykti į būstinę
dėl III vietos. Čia laimingesnis buvo ir pasidarbuoti. Klubo ūkio vadovas
V. Siminkevičius, kuris po peržaidi laukia jūsų visų. Valdyba

O’KEEFE CENTRE
FRONT & YONGE

lENI.3-6633

KANADOS OPERA '
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“La forza del destino”

AL BARBENS
RE AL ĖST ATE
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
WINDERMERE — BLOOR, $27.500, 5 kambarių vienaaugštis (bun
galow), vandeniu šildomas, netoli Bloor gatvės.

VAISMEDŽIŲ ŪKIS, $14.000 pilna kaina, 5 akrų ūkis, 3 kambarių na
mukas, miestelio vanduo, netoli St. Catharines.

SWANSEA, $25.900, atskiras, 5 kambariai, užbaigtas rūsys, privatus
įvažiavimas, prijungtas garažas. Įmokėti apie $6.000.
SWANSEA, $42.000, dviejų šeimų, 5 kambariai pirmame augšte, vande;
niu apšildomas, privatus įvažiavimas, reikalingas didelis įmokėjimas.
BLOOR — RUNNYMEDE, $34.900, 9 kambariai per 2 augštus, 2 vir
tuvės ir prausyklos, garažas, vienas mortgičius.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

BLOOR — WILLARD, tik 6 namai į pietus nuo Bloor, 7 kambariai,
2 modernios virtuvės, prausyklos pirmame ir antrame augšte, priva
tus platus įvažiavimas, gražus kiemas; namas gražiai išdekoruotas,
nereikalingas jokio remonto.
RONCESVALLES — DUNDAS, mūro, 9 dideli kambariai per 3 augštus, modernios virtuvės, baigtas rūsys, 2 garažai. Skubiai parduodamas.
ETOBICOKE — KIPLING, gražioj vietoj, prie gero susisiekimo, vieaugštis (bungalow); nereikalingas jokių remontų.
14 MYLIU Už BARIE, prie gražaus miestelio, 60 akrų žemės su trobe
siais. Prašo $25.000.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J.

K U D A B A

Toronto Real Estate Boards narys.

LE1-1161, namų 783-210'

•

(itališkai)

Rugsėjo 12, 17, 22, 27 (popietinis seansas), spalio 9, 11
“Die Fledermaus” (angliškai)
rugsėjo 15, 19, 27, 30,
spalio 2, 8,11 (popietinis seansas)

“Elektra” (vokiškai)
rugsėjo 20, 24, spalio 3

“Rigoletto” (itališkai)
rugsėjo 25, 29, spalio 1,
4 (popiet, seansas), 7, 10
Su orkestru The Toronto Symphony

“Turandot” (itališkai)
rugsėjo 23, 26, spalio 4, 6

VAKARAIS 8.15 v. — ŠEŠTADIENIAIS popietiniai seansai 2 v. p. p.
PIRMADIENIAIS ir KETVIRTADIENIAIS — $7.50, $6.00, $4.50, $3.50
PENKTADIENIO ir ŠEŠTADIENIO vakarais — $8.00, $6.50, $5.00, $4.00
ŠEŠTADIENIO POPIETINIAI SEANSAI — $6.50, $5.00, $4.00, $3.00

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI
T e 1 e f o n a.s LE 2-5965
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
♦ MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Ateitininkų žinios
SekmMieni, rugsėjo 21, visi atei
tininkai organizuotai dalyvauja 10 v.
Mišiose Prisikėlimo bažnyčioje. Visi
su uniformomis salėn renkasi 9.30 v.
r. Su šiomis Mišiomis pradedama nau
jų mokslo metų veikla.
Visų būrelių susirinkimai įvyks šį
sekmadienį, rugsėjo 21 d., 2 v. Visi
berniukai renkasi prie Prisikėlimo
bažnyčios, o mergaitės — L. V. Na
muose. Visi bus išskirstyti į atski
rus būrelius. Prašoma nepamiršti,
kad į ateitininkus gali įstoti jaunuo
liai nuo pat pirmo pradžios mokyk
los skyriaus. Užtruks 1 valandą.
Vyr. moksleivių susirinkimas įvyks
sekmadienį, rugsėjo 21 d., 5 v.p.p.,
ateitininkų kambaryje. Kviečiami visi
nariai būtinai dalyvauti, taip pat
ir tie, kurie tik šiais metais perėjo
į 9-tą skyrių, ir visi, kurie norėtų
būti ateitininkais.
Giedojimo repeticija įvyks šį penktadienį, rugsėjo 19 d., 6.30 v., L. V.
Namuose. Kadangi sekmadienio Mi
šių metu ateitininkai giedos, visi
kviečiami dalyvauti repeticijoj. Už
truks pusę valandos.
Valdybos rinkimai įvyks sekmadie
nį susirinkimo metu — 5 v. Norį kan
didatuoti valdybon prašomi iki šeš
tadienio paskambinti Eug. Girdauskui. Kiekvienas kandidatas privalo
pasiruošti kelių minučių rinkiminei
kalbai — ką darytų, jeigu būtų iš
rinktas, ir kodėl kandidatuoja. Val
dybon reikia: pirmininko, dviejų vi
cepirmininkų, iždininko, sekretoriaus
ir parengimų vadovo. Kandidatuoti
gali kas tik nori — berniukai ir mer
gaitės, tačiau turi būti davę įžodį.
Ekskursija į Glen Haffy parką
(conservation area) numatoma sek
madienį, rugsėjo 28. Kviečiami visi
jaunučiai, jaunesnieji, vyr. mokslei
viai, studentai ir tėvai. Norį važiuo
ti autobusu prašomi per susirinki
mą užsiregistruoti pas savo globėjus.

Skautų veikla
• LSS tarybos pirmi j a išsiuntinė
jo visiems sąjungos vadovams-vėms
suvažiavimo kvieslius su registraci
jos lapais ir rinkimų nuostatais. Ta
rybos pirmija suvažiavimo prezidiu-.
mą sudarė Bostone ir prezidiumo
pirmininku išrinko s. fil. Kostą Ne
nortą, 44 Alben St., Dorchester, Mass.
02124, USA. Šiuo adresu reikia ra
šyti visus su rinkimais susijusius
raštus. Suvažiavimo atstovų registra
cijos mokestis $2 asmeniui. Suvažia
vimo atstovai turi būti sumokėję na
rio mokestį už visą kadencijos laiką
— už 1967, 1968 ir 1969 metus. Kas
to mokesčio dar nebūtų sumokėjęs,
tepasiunčia prezidiumo pirmininkui
drauge su registracija. Primenama,
kad LSS metinis mokestis yra: skautininkams-kėms — $3. sk. vyčiams ir
vyr. skautėms — $2.50, skautamstėms $2. Suvažiavimo atstovų regist
racija prisiunčiama iki rugsėjo 25 d.
Iki tos pat dienos pristatomi ir va
dovybės organų narių kandidatų siū
lymai. Pranešimai, pasisakymai, siūlymai prezidiumui siunčiami iki spa
lio mėn. 5 d. Kandidatų sąrašai nu
matomi paskelbti spalio pabaigoje,
balsavimas įvyks lapkričio mėn. Kvie
čiami visi vadovai-vės aktyviai suva
žiavime dalyvauti: pasisakyti ir bal
suoti.
• Priimami nauji nariai į “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntų dr-ves.
Kreiptis į tuntininkus — s. L.
Gvildienę tel. AT 2-5995 ir ps. dr.
A. Dailydę tel. 766-4412.
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų
vadijų posėdyje rugsėjo 16 d. svars
tyti rinkimų reikalai ir sudarytas
bendrųjų sueigų tvarkaraštis.
• Ps. Rūta Gvildytė susižiedavo
su Kęstučiu Poškumi. Sveikiname.
č. S.

ĮDOMŪS

I

FILMAI

|

Toronto kino teatre

|

BRIGHTON

I

127 Roncesvolles Avė.
tel. 532-2710

|
I

“MEIN KAMPF”

I

Siaubingai tikras Hitlerio
Reicho pavaizdavimas
— TIK 3 DIENAS —

|
1
I

Rugsėjo 21, 22, 23
|
Kasdien nuo 7.30 v.p.p., sekma- I

dieniais nuo 5 v. p. p. du seansai I

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors
PUIKIAUSIŲ MĖSOS GAMINIŲ IR SKANĖSTŲ
PIRKITE MODERNIOSE EUROPIETIŠKO STILIAUS
KRAUTUVĖSE

tip-iop MEATS
1727 Bloor St. West (High Park).
Tel. 767-4982
Yorkdale Shopping Centre 787-1733

Priedo — spalvotas filmas
“ATTACH

|
I

ON THE IRON COAST”

|

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos.
Baigę šią mokyklą gauna piges
ne »utovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi

fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS

▼AROM «» PARDUODAM T.V. k HiR
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS
S32 . VH3

Atlieku visus elektros
Įrengimo darbus Toronte

1813 Dundas St W.

8 psL ♦ Tėviškės Žiburiai

Sav. R. Suhail.

923-7194.

Sov. A. Ceponh

•

CHOLKfln

1969. IX. 18 — Nr. 38 (1925)

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED
REALTOR
527 BLOOR ST. W.
532-4404

BABY POINT, apie $8.000 įmokėti, viena atvira skola 10 metų;
7 kambarių kvadratinio plano atskiras namas, vandeniu-alyva šil
domas; puiki vieta prie gero susisiekimo ir krautuvių.

INDIAN RD. — BLOOR, apie $8.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras
namas, 5 kamb. I-me augšte; puiki nuomavimui vieta, arti požemi
nio traukinio stoties, virš $3.000 metinių pajamų, savininkui butas.
BERESFORD — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras namas, gražus, didelis kiemas su vaismedžiais, minutė nuo Bloor
gatvės. Viena atvira skola 10-čiai metų. Iš pirmų rankų, reikalingas
mažo remonto viduje. Skubus pardavimas.
HIGH PARK, apie $4.000 įmokėti, tikras dvibutis — du butai po
5 kambarius, lieka viena skola.

BLOOR ST. WEST, maždaug $10.000 įmokėti, labai puikus 6 kam
barių vienaaugštis, didžiulis grabus sklypas su medžiais bei įvairiais
brangiais krūmais, garažas su privačiu įvažiavimu, sumažinta kaina
apie $4.000 dėl greito pardavimo.
DEVYNIŲ BUTŲ APARTAMENTAS, $30.000 įmokėti, garažai su
privačiu įvažiavimu, apie $13.000 metinių pajamų, viena atvira
skola, vakarų rajone.
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, kvadratinis
planas, garažas su šoniniu įvažiavimu, didelis sklypas, netoli Bloor,
prašoma kaina $33.900.
f

PR. KERBERIS
NAMŲ TEL. LE 5-1584
2232 BLOOR ST. W. DARBO TEL 767-5454
LAKE SIMCOE — GEORGIAN BAY

apylinkėje žemės ūkio, vasarnamių, motelių, sklypų,
benzino stočių, apartamentų, namų bei kitais įvai
riais nejudomo turto pirkimo ir pardavimo reikalais
prašoma skambinti
JUOZUI

GRYBUI

mūsų tiesiogine Toronto telefono linija 364-6625.
kuris jums mielai patarnaus. Turime virš 1500 nuo
savybių parduoti Įvairiose vietose bei Įvairia kaina

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

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A JI4 A
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAf\AnH A
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------- IMA
MOKA
7Vž% už asm. paskolas
5Yą% už depozitus
7Y1% už mortgičius
534% už šėrus
634% už 2 m. term. dep.
Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2 000 Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustns iki $5 000_______________ _________________
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario.
•
Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
BLOOR — DURIE, plytų, atskiras 7 kambarių per 2 augštus narnas,
šiltu vandeniu apšildomas, šoninis įvažiavimas, garažas, moderni virtu
vė ir prausykla. Nuosavybė be skolų. Prašo $33.900.
RONCESVALLES — HIGH PARK, 9 dideli ir šviesūs kambariai, at
skiras plytų namas, nauja šildymo krosnis, 2 virtuvės, 2 prausyklos,
dvigubas garažas. Prašo $32.900.
COLLEGE — LANSDOWNE, $5.000 įmokėti, plytinis 6 kambarių ir
poilsio kambarys, privatus įvažiavimas, garažas, nauja šildymo krosnis,
prašo $20.900.
MARTIN GROVE — RICHIEW, vienaaugštis (bungalow), plytų, at
skiras (back split), 8 kambarių, įrengtas poilsio kambarys, pristatytas
garažas, 2 virtuvės. Prašo $36.900.
YONGE STREET NORTH, $4.000 įmokėti, atskiras, 8 kambarių per
du augštus plytų namas, moderni krosnis, sklypas 104’ x 165’. Pra
šo $15.000.

1082 BLOOR St. W., Toronto 4,
Tel. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

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
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams Ir ilgiau
Tel. 362-5777.

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.
NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
tel. Įstg. 255-3900 Atst. St. Prokaoos
namų
741-9065
tel. 767-9088
Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktf.

C. (Chuck) ROE
Soles Manager

,

9 psi. • Tėviškės žiburiai
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BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864

Namų tel. 27V-0814

VISŲ ROŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS
Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.
NAUJAS SKYRIUS:
672 Lansdowne Ave^
295 Roncesvalles Avė.,
Tel. 531-6165
Tel. 536-1373
Dirbtuvė
Atidaryta: Kasdien 9—-6 vai.
. Ket ir penkt. 9—9 vaL

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 1
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia logus, kuriuose yra smulkus apra
mosios mašinos, siuvamosios ma šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu kainos yra galutinės.
vai. transistoriniai radijo aparatai,
Taip pat persiunčiame pinigus,
laikrodžiai, kilimai, baldai, šaldy
už kūrinos gavėjas gali nusipirkti
tuvai ir automobilis.
f
Maiste siuntinių svoris neribotas. įvairių prekių.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siunti
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.
a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti,
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 • 3098
Savininkai A. ir S. KALU Z A

LIETUVIAI STALIAI
mloniai kviečia
|
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
į
su gaminių kokybe ir kainomis
į
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363

K. Striaupis

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė
Toronto 3
(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ)

Tel. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų
drabužių.
(MOD CONSERVATIVE FORMAL)
780 Queen St. W.
prie Gore Vale
Tel. EM. 4-7994
Vestuvines nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis
1181 Queen St. W.
Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos,
baterijos ir t.L Automobilių vilkikas (towing). Į
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) Į
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti *
tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugsėjo
1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

ŠAULIŲ VARŽYBOS
DAINAVOJ
(Atkelta iš 6-to psL)
terys. Kai bus tokios grupės, silp
nesniesiems nebus baimės dalyvauti.
Šioms grupėms reikėtų parūpinti per
einamąsias taures, o antriesiems bei
tretiesiems laimėtojams — dovanas.
Tokia sistema skatintų silpnesniuo
sius kilti. Varžybų ekipos neturėtų
gauti daugiau laimėjimų kaip 4, o
vienas sportininkas — nedaugiau
kaip 2. Pereinamąsias taures ir do
vanas turėtų parūpinti Šaulių kuo
pos, ypač tos, kurios nesiryžta įsi
jungti į varžybas.
Vienam LŠT
centrui tai persunki finansinė naš
ta.
Šiais metais varžybose dalyvavo
daug jaunimo — moksleivių bei stu
dentų, Korėjos, Vietnamo karo ve
teranų. Visiems nuoširdus ačiū.
V. Tamošiūnas

■■■■■■■■■■■■B
NAUJI — PAGERINTI
NAUDINGESNI
UŽ PINIGUS
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI

Į LIETUVĄ
OFICIALŪS
PILNAI GARANTUOTI
Pagal naują pagerintą susitari
mą, jūsų giminės galės pasi
rinkti ką norės Vnešposyltorgo
krautuvėse. DABAR JIE GAUS
DAUG DAUGIAU PREKIŲ UŽ
JUOS, NEGU IKI Š I O L, NES
KAINOS YRA ŽYMIAI SUMA
ŽINTOS.
Dėl to geriausia siųsti
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS.
Jie yra naudingesni už pinigus
ar siuntinius. Ištirkite, kaip ge
riau galima padėti giminėms. |
PRAŠYKITE MŪSŲ
NEMOKAMŲ KATALOGŲ
INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street,
New York, N.Y. 10010 U.S.A.

LIETUVA VAKARŲ...
k

Atkelta iš 3-čio psl.)

derėtų atlikti Baltiečių Federa
cijai. Svarbu supažindinti ir ka
nadiečius, ir savąjį jaunimą su
Baltijos kraštų praeitim. Nekar
tą teko girdėti, kad universite
tuose aiškinama apie Baltijos
valstybes kaip apie I D. karo
padarus — “buffer states” tarp
Rusijos ir Vokietijos. Sudaromas
klaidingas Įspūdis, esą Baltijos
valstybės senovėje neegzistavo
ir tapo valstybėmis tiktai JAV
prezidento Wilsono įsikišimo dė
ka. Ypač Lietuva turi įidingą
praeitį. Reikia tad ją atskleisti
ir svetimiesiems. A. D.
PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGA

sutraukiančia
hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir
pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra
do nepaprastą gydomąją medžiaga
sugebančią sutraukti hemorojus br
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei
pagreitina uždegimo pažeistų audinių
gijimą.
Visais tyrimo 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 gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms
•r sužadina naujų audinių augimą.
Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

_

DIANA
COUGHS

COLDS
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Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
lį

Pogrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto

3,

ASTHMA

SORE
THROAT

Ont. Tel. EM 4-5036.

293 Ottawa St. N., Hamilton. Ont.

didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,
kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
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PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomheris. atlieka įvair. plum
bins ir vandens apšildymo darbus
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136 Tel. LE 2-5191

rAST

BALTIC MOVERS

•f
RHaMATK
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MusajtA*

Visai neseniai Al. Gimantas spau
doje“ atskleidė keletą savo samprota
vimų klausimu — kas bus su mūsų
lietuvybe po dešimties metų? Kiek
vienam valia saviškai samprotauti,
kas ištiks mūsų bendruomenę po de
šimties metų, tačiau tokiomis defetistinėmis mintimis mūsų kultūrinei
bei politinei bendruomenės veiklai
nepasitarnaujama. Gal kaikas tuo pa
sinaudoja, tik klausimas — kas? Nė
mėnesiui laiko nepraslinkus, vėl skai
tome to paties AL Gimanto sampro
tavimus apie dvejopą vertinimą san
tykiavimo su kraštu. Ir čia pastebė
sime, kad ir dangstomomis mintimis,
skirtingą nuomonę nuo tos, kurios
laikosi mūsų veiksniai. Ir čia jokios
džiuginančios minties: ką bedarytu
me, apgaubiama pesimizmo šešėliu.
Kam besigrumti, eikvoti jėgas? Ar
negeriau, pasak jo, pamoti į viską
ranka, pasiduot likimui?
,
Dr. P. Mačiulis
KANADIEČIAI, DALYVAUKITE
TELEVIZUGJ
Jau ketvirti metai Čikagoje veikia
lietuvių televizijos programa. Jos ke
lias labai sunkus: brangiai kainuoja
laikas, o pinigų per metus sudėta
virš $24.000. Nors Čikagoje ir apy
linkėse yra virš 100.000 lietuvių, ta
čiau televizijos programos žiūrovų
ir rėmėjų yra mažiau. Apytikriai ap
skaičiuojama, kad kiekvieną sekma
dienio vakarą lietuvių televizijos žiū
ri virš 70.000 asmenų. Laikas progra
mai labai geras — sekmadienių va
karais 8.30 iš kanalo 26, kuris turi
virš milijono kilovatų stiprumo stotį.
Labai gerai matosi net už 100 mylių
už Čikagos.
Nuo pat lietuvių televizijos prog
ramos pradžios tenka joje dirbti.
Trejų metų laikotarpyje4 teko pa
ruošti net 9 programas. Lietuvių te
levizija negali talentams mokėt i J nes
vos išsilaiko, todėl tenka prašyti
įvairių talentų nemokamos talkos.
Štai kas atėjo man galvon: paprašyti
Kanados ir kitų kraštų tautiečius tal
kos. Kas turi negarsinius 16 mm fil
mavimo aparatus, gali padaryti bal-

LIETUVA PANAŠI Į ROŽINĮ
(Atkelta iš 2-ro psl.)

36,9% lenkų gyv. Dabargi Vil
niuje lenkų esama 20%.
Lenkai ir lietuviai
Lenkų kalbos vartojimas Vil
niaus krašte šiuo metu esąs uni
kalus reiškinys visoje Sov. Są
jungoje, kur šalia vietinių kal
bų visur vartojama tik rusų kal
ba. Maskvos palankumas len
kams, E. žagiell žodžiais, lietu
vius jaudina, nes jie mato, kad
tai sąmoningai daroma. Lygiai
kaip lenkai dėl atgautųjų vaka
rinių sričių gąsdinami Vokieti
ja, taip lietuviams pabauginti
Maskvai naudingas lenkiškas
baubas.
Respublikinės partijos nėra
savarankiškos, bet vienos sovie
tu kompartijos padaliniai, kurių
pirmųjų sekretorių pavaduoto
jus skiria Maskvos centrinė. Ir
sunku nustatyti, kuris iš jų ga
lingesnis: ar pirmasis vietinis,
ar jo rusiškasis antrininkas? Lie
tuvių nuošimtis partijos eilėse
?’i~a. Jei nrieš karą jie sudarė
tik 25%. tai 1966 rm jų skaičius
siekė 73%. Vyriausybėje ir
centro komitete žymią persvarą
turi lietuviai, daugiausia jauni
technokratai. Rusų mažėja ad
ministracijoje, net milicijoje, ta
čiau Maskvai priklausomose pra
monės šakose tolydžio viešpatau
ja rusai.
Aplamai, tautinis klausimas
nūdienėje Lietuvoje autoriui at
rodo labai aštrus. Esamą padė
ti jis apibūdina taip: solidarus,
visuotinis, veiksmingas pasiprie
šinimas rusinimui, lietuviškas
atkaklumas, pranašumo prieš ru-

JUU ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN
TĖTI! KURIE I§ TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI —
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės skausmų, drebulio, slogos, sąnariu 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 bonkute.

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, skausmų apie ausis, veidą, sprandą,
nuo susižeidimų, Įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogu ant veido ar kūno.
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
ri n a ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų.
$2.00 bonkutė.

Tel. 549-2005

čia goustte tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;

w <r w

BLOGIAUSIAS PATARĖJAS —
PESIMIZMAS
Mūsų negausioj įstaigoj (Lietuvos
užs. r. ministerijoj) nuo to meto, kai
tos įstaigos vadovu tapo dr. Juozas
Purickis, Goldbergas dirbo buhalte
riu atstovybėje Maskvoje, o Henri
kas Rabinovičius buvo pasiųstas mūsų
atstovybėn Kopenhagoje. Optacijos
bei kitiems taikos sutarties termi
nuotiems klausimams pasibaigus,
Goldbergas grįžo iš Maskvos, bet pa
čioje ministerijoje nebedirbo. Tuo
tarpu H. Rabinovičius (alytiškio
stambaus pirklio sūnus) buvo perkel
tas į Londoną, kur tuo metu atstovo
pareigas ėjo grafas Tiškevičius. Čia
jis (H.R.) atstovui “pakišo koją*\ ir
Voldemaras grafą Tiškevičių iš už
imamos vietos atleido. Vėliau H. Ra
binovičius kurį laiką dirbo Niujorke,
o iš čia buvo perkeltas į Vašingtoną.
Grįžęs į Kauną, pasakojo, kaip prohibicijos metu jis turėjęs progų pa
daryti gerą pinigą biržoje, nevienai
stambesnei žuviai perleisdamas at
stovybės vardu gautas be muito už
sieninių gėrimų dėžes. Panašiai elg
davosi ir kitų kraštų diplomatinių
atstovybių tarnautojai. H. Rabinovičiui atsiradus patarėju Maskvoje, su
J. Baltrušaičiu ilgiau pabendrauti
jam neteko. Užteko vienos J. Baltru
šaičio užuominos prezidentui A. Sme
tonai, ir mūsų “Wunderkind” diplo
matas buvo atleistas iš tarnybos. Pas
kui IL Rabinovičius, jau kaip pri
vatus asmuo, vėl atsirado Niujorke.
Jo vardas amerikiečių spaudoje buvo
minimas kaip “buvusio Lietuvos dip
lomato” Alger Hisso išdavikiškoje by
loje, kur H. R. liudijo Algerio Hisso
naudai ...
Al. Gimantas mūsų spaudoje rašė
apie H. Rabinovičiaus vaišes dviem
JT Sovietų Sąjungos delegacijos na
riams. Matyt, atnaujino su jais turė
tas senas pažintis Maskvoje. Kažin
ar reikėjo H.R. eiti liudininku Al
ger Hisso byloje kaip “buvusiam Lie
tuvos diplomatui”? Antra vertus, ar
derėjo Al. Gimantui paliaupsinti tą
diplomatą už jo vaišingumą bolševi
kams?

GAUNAMI VAISTINĖSE

Hamiltone skyrius:

PARCELS TO fUROPę

& SMinTOJAI PASISAKO

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

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

sus jausmas, priežodinis lietu
vio “gudrumas” — mokėti vesti
dvigubą žaidimą, išoriniu loja
lumu uždengti nacionalizmą.
Tačiau santvarkos atžvilgiu
tokio lojalumo nesą. Kolūkiečiai
— tikri baudžiauninkai — aiš
kūs jos priešai, tik suterorizuoti.
Jaunoji šviesuomenės karta ko
voja su rusais ir kitomis tauty
bėmis už priėjimą prie valdžios
lovio dabartinėje santvarkoje.
Rumuniškas komunizmas
Lietuviškasis komunizmas, E.
žagiell nuomone, atrodo dau
giau rumuniškas: ortodoksiškas
iš tikrųjų ar tik iš reikalo, bet
nacionalistinis ir antirusiškas.
Tačiau ilgame nuotolyje raida
formuoja suvaržytą visuomenę
ir auklėja robotus. Labiausiai
nerimą kelia šiandien du daly
kai: viensėdžių naikinimas ir di
delių internatų steigimas prie
vidurinių mokyklų. Abiem daly
kais labai pasidžiaugtų Maotsetungas.
Ribotas užsienio turistų skai
čius gali aplankyti Rygą ir Vil
nių, bet ne provinciją. Galima
nukeliauti tūkstančius kilomet
rų ir nepamatyti netoli esančio
tėvo kapo, nes aplankytieji gi
minės maldauja jų nestatyti pa
vojum Viena lenkė turistė, išbu
vusi Kaune trejetą dienų, nema
čiusi besišypsančio žmogaus.
Lietuviai studentai esą draus
mingesni už lenkus, rimtesni,
netikintys.
Tikybinis klausimas šalia tau
tinio yra antrasis nūdienės Lie
tuvos ypatingos padėties bruo
žas. Priespaudos pavyzdys: iš 34
Vilniaus maldos namų tik 5 vei
kia. Jaunimui iki 18 metų am
žiaus draudžiama juos lankyti.
Tėvams užginta vaikus mokvti
tikėjimo tiesų — katekizmo. Ku
nigai tegali eiti pareigas maldos
namuose, draudžiama kalėdoti,
nešti sakramentus ligoniams, da
ryti rinkliavas, cenzūruojamuose
pamoksluose polemizuoti su ate
istine propaganda, kurios leidi
niai viršija poros milijonų ti
ražą.
E. Žagiell nūdienės Lietuvos
gyvenimo apžvalgą baigia to
kiais žodžiais:
Tiek šykščių žinių iš “švento
sios Lietuvos”. Tas senas pava
dinimas. nūdien nebeturįs reikš
mės, sukelia Rožinio asociaciją.
Kiekybinė mokyklų ir pramonės
raida — tai garbingoji dalis, že
mės ūkio, visuomeniniu ir po
litinių santykių nuosmukis —
skausmingoji dalis. O viskas —
tai Krvžiaus keliai krašto, kuris
nėr 30 metu neišlygino gyven
tojų nuostolio.
C. Kasana<?

A.P. GARAGE

VISŲ ROŠIŲ PERVEDIMAS
BALDAI IR KT.
Ve*amas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tek I.E 4 -1403

A. PASKEVICIUS

30 Dewson St., Toronto. Ont.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

laikinai persikėlė {
2264 DUNDAS St W.

'nsn rūšį n automobiliu išorės
(body) taisvmas. mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

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

LE. 5-9130
(International Auto Body!
Towers — Loblaw’s kiemas

Įvažiavimas tiesiai H

Dundas gatvės.

DUNDAS AUTO BODY
MAX RANK AUTO RODY
Darbas sąžiningas ir gar»ntnnt-»«
Lietuvio* imtwvww*» Jonas Jurėnas
CM BATHURST ST.
Tel. WA 1-32215 arba WA 44M1
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/ • teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus
be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

1 I ■

■ H

■

• pariinina bilietus keliaujantiems autobnsals,
traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūnina eisme pramones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečhnt gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

t o-j uodo filmus iš ten vykstančių
švenčiu įvykių ir atsiųsti LTV ad
resu: 2615 West 43 St, Chicago,
60629 Ill., USA Svarbu, kad būtų
geras apšvietimas, ryškūs vaizdai.
Geriausia vartoti filmavimo aparatus
su vadinama “Zoom Lence”. Jais ga
lima filmuoti vaizdus ir iš tolo. Pa
ruoštus filmus galite suredaguoti pa
gal eigą ir mums atsiųsti. Galėtu
mėt fono aparatu užrašyti ir balsą.
Tuo atveju atskirai juostelėj ir jį
atsiųskit. LTV studija turi aparatą,
kuriuo viską galima suderinti—vaiz^
dą ir balsą. O jei turite ir galite įsi
gyti garsinius filmavimo aparatus,
darykite 24 vaizdų greičiu, nes
lėtesnių greičių negalima pritaikyti
televizijos stotyse. Taip pat ir fil
mavimas negarsiniais aparatais turi
vykti 24 f. Paruošę tokios medžia
gos, galite orginalą sau pasilikti, o
kopiją atsiųsti. Toji medžiaga LTV
studijoj bus „saugojama ir liks kaip
dokumentas, visuomenės turtas, nes
ir LTV yra ne asmeninio pobūdžio,
o visuomenės rankose.
Taigi, brangūs Kanados lietuviai,
jei galėtumėt tuo būdu padėti LTV,
patarnautumėte savo gyvenamo kraš
to
tautiečiams ir paįvairintumėt
mūsų LTV programą. Čikagoje yra
daug lietuvių, buvusių Kanadoje. Jie
labai šiltai remia visą LTV darbą.
Jiems bus malonu pamatyti, ypač iš
Kanados, veiklos ir vaizdų.
Mes trokštame nuoširdaus bend
radarbiavimo su Kanados lietuviais,
todėl LTV valdyba mielai sutiks
betkokią paramą. Tuo Tamstos pra
turtinsite LTV programą. Laukiame.
BaL Brazdžionis

ŠYPSENOS

Klek? ...
— Kiek tau metų?
— Greit bus aštuoneri, o kol
kas treji.
Pabaiga
— Tas filmas turi nuostabiai
netikėtą pabaigą.
— Kokią?
— Matai, kai jį žiūri, atrodo,
kad jis niekad nepasibaigs, o čia
staiga ima ir pasibaigia.
Gėlių kalba
Pauliukas ateina pas kaimyną
gėlių puokšte nešinas. Mat tą
dieną buvo kaimyno gimtadie
nis.
— Sveikinu su gimtadieniu
dėdę kaimyną, — pradėjo Pau
liukas, įteikdamas gėles ir pri
durdamas:
— Mama sakė, kad nepames
čiau dolerio, kurį man už tai
duosi.
Duok antrą
Brigadininkas klausia kolū
kietį:
— Kodėl tavo karvė kolūkio
dobiluose?
— Brigadininke, ar užmiršai,
ką sakei, kai bonką daviau?
— Duosi antrą — prisiminsiu.
Kareivio pasirinkimas
Naujokas pirmą kartą paraga
vo kareiviško maisto, pastūmė
sriubos lėkštę budinčiam val
gykloje ir paklausė:
— Ar čia nėra pasirinkimo?
—
Yra, o kaip gi, — atsakė
Sūnelis klausia tėvą:
— Ar iš tikrųjų yra raganų? budintysis. — Valgyti arba ne
Parinko Pr. Alš.
— Užaugsi, vaikeli, pamatysi... valgyti.

DUFFERIN RADIO ond TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika

1000 College St., • LE. 1-3074 .

Sav. P. Uzbali

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

BIoOF

296 BROCK AVE. (tarp Dun-

Diuur Avurorire \jurage das ir college). Tet 531-1305

NOTARAS

D R. E. ZUBRIENĖ

|

A. LIŪDŽIUS, B.L.

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTE
DANTŲ GYDYTOJA
1796 Bloor St. W. (prie Keele)
Pirm., antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirt.: 12.00 — 8 v.v.
Pagal susitarimą.

Tel. 766-1372

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D.
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.
421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate
II aukštas — įėjimas iš
Howard Park Ave.
Telefonai: i^05
namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais
ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

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

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

(prie Queenswoyj
Tel. 762-1009.
Priima pacientus paga‘
susitarimą.

OKULISTAS
& BROGOWSKI, O.D

Kabineto telefonas LE 4 -4451

DR. P; MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telei<>.«aLE 1-4251. Darbo valandos nu» 10
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4
p<.
pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

1082 BLOOR ST. W., Toronto
(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas
794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

OKULISTAS
LLUNSKY.R.O.

TeL 534 - 3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus
Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus.
P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.

470 College St. Toronto

TeL 921-J924
Darbo valandos 9JO vx.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA
Telefonas 769-4131 arba 769-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede
Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.
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Z. SMOLSKYTĖ-ORENTIENĖ DUODA

TORONTO
Sr. Jono Kr. par. žinios

Prisikėlimo par. žinios

— Mirus Kanados Latvių Bend
— Pradedamas metinis parapijie
čių lankymas nuo Gorevale, Grace, ruomenės pirm. J. Niedrai, veUonies
Montrose, Beatrice ir Crawford gat artimuosius ir latvių bendruomenę
giliai užjaučiame.
' ,
vių.
—
Auksinės
vedybų
sukakties
pro
— Parapijos bažnyčioje šį sekma
dienį pamaldos 10 ir 11 v. Nuo rug ga Antaną ir Teresę Balnius nuošir
sėjo 28 d. įvedamos 12 vai. pamaldos. džiai sveikiname.
— Pr. savaitę iš Toronto į Brook— Springhurste, Gerojo Ganytojo
stovyklavietėje, šį sekmadienį pamal lyną iškeltas T. Paulius. Jo vieton
atkeltas T. Augustinas Simanavičius,
dos 11 vj.
— Kun. F. Kireilis iš Čikagos lan buvęs Sv. Antano gimnazijos Kenkėsi klebonijoje ir praėjusį sekma nebunkporte vedėjas. Naujojoje vie
dienį bažnyčioje atlaikė 11 vai. pa toje T. Paulius ruošis perimti pran
ciškonų spaustuvės vedėjo pareigas.
maldas.
— Šį šeštadienį 9 v. pamaldos už Jis iš Toronto išvyks spalio pradžioj.
— ŠĮ sekmadienį bus speciali rink
, a.a. Juozą Švėgždą.
— Susituokė: Simonas Baltrušai liava Šv. Tėvo šalpos darbams pa
remti.
tis ir Eleonora Malinauskaitė.
— Pradedant sezono veiklą, šį sek
Tradicinė lietuvių maldininkų madienį,
10 v. Mišiose Toronto ateiti
kelionė į Midlando kankinių ninkai dalyvauja
organizuotai.
šventovę įvyko rugs. 14, sekma
— Studentų choro repeticija — šį
dienį. Dalyvavo gana didelis bū
rugsėjo 17 d., 7 v. v„
rys tautiečių. Mišias 2 v. p.ę. trečiadienį,
suaugusių — šį ketvirtadienį, 7.30
lietuviams atnašavo kun. J. Stas ov.v.,
studijoje. Be to, suau
kevičius, o pamokslą pasakė T. gusiųmuzikos
choras šį sekmadienį, 11.15 v.,
Placidas Barius, OFM. Kryžiaus jau giedos
ir bažnyčioje. Į šiuos abu
kelių ėjimas buvo pusvalandžiui chorus kviečiame
grįžti senuosius
atidėtas, todėl daugelis lietuvių choristus — tai chorų pagrindas. Cho
išvažinėjo ir tik negausus būrelis rams sustiprinti kviečiame visus bal
maldininkų susirinko prie lietu
vyrus, moteris ir merginas,
viškojo kryžiaus, nuo kurio 3.30 singus
nes prieš akis — nemaži pasirody
v. p.p. buvo pradėti eiti Kry mai ir net dalyvavimas dainų šven
žiaus keliai. Po to bažnyčioje tėje Čikagoje.
įvyko palaiminimas, kurį atliko
— Vaikų choras darbą pradeda sek
T. Placidas Barius, OFM, ir kun. madienį, rugsėjo 28. Senieji ir nau
J. Staškevičius. Išpažinčių klau jieji choristai renkasi prie vargonų
sė T. Benediktas Bagdonas, bažnyčioje prieš 10 v. Mišias. Nauji
OFM, solo giedojo sol. V. Ve- choristai priimami nuo 8 metų am
rikaitis.
žiaus.
Lietuvių kankinių kryžius
— šeimų lankymas pradedamas
Mi^iande daugeliui maldininkų rugsėjo 22 d. nuo šių gatvių: Ave
liudija apie Lietuvą ir jos kan nue Rd., Edgewood Grove, Harvard
čias. Jis stovi gražioje, aiškiai Ave., Jackess Ave., Millbank Ave.,
matomoje vietoje. Nors statytas Parkdale Rd., Prust Ave., Ronces- .
prieš keliolika metų, atrodo ne valles Ave., Rumsey Rd., Widmer
blogai, nors suskilusi jo papėdė. St.

Visai supuvusi kryžma, žinovų
nuomone, atremontuoti nebe
įmanoma — reikėtų nugriauti.
Kryžiaus statytojams reikėtų pa
sirūpinti naujo kryžiaus statvba
ir galbūt iš pastovesnės medžia
gos.
Wellesley ligoninėj, 816 kam
baryje, serga Vytautas Čepas.
Sunnybrook ligoninėje operaci
ja padaryta Br. šimkui-šimkevičiui. Šv. Mykolo, ligoninės 548
kambary laukia operacijos Jad
vyga Ignatavičienė. Artimieji
linki jiems greitai pasveikti.
PADĖKA
Negalėdamas visų išvardinti, nuo
širdžiai dėkoju visiems, kurie mane
lankė ligoninėje, guodė laiškais, siun
tė dovanas bei gėles. Visiems reiš
kiu nuoširdžią savo padėką.
Dar kartą visiems nuoširdus
ačiū —
Pranas Kupčiūnas

Ona Matelionytė iš Brazilijos
vieši Toronte pas savo bičiulius
p. Kutkas. Kurį laiką ji viešėjo
Niujorke pas gimines. Rugsėjo
19 d. išvyks į Sao Paulo, kur ji
aktyviai dalyvauja lietuviškoje
veikloje, ypač Bendruomenėje.
Neseniai mirė jos tėvelis, žymus
Brazilijos lietuvių veikėjas,
spaudos organizatorius, parapijų
rėmėjas, organizacijų vadovas.
Jo dukra O. Matelionytė dalyva
vo jaunimo kongrese Čikagoje
1966 m. atstovaudama Brazili
jos lietuvių jaunimui.

BALETO.......
Darbas pradedamas rugsėjo 22 dieną —
Boris Volkoff School of Dance patalpose,
822 Yonge St., Toronto, Ont.
3 Cumberland St.

{ėjimas

Norintieji siq studijų lankyti prašomi registruotis kiek
vienų dienų, pradedant rugsėjo 22 nuo 5 iki 6 vai. vakaro.
Telefonas informacijai 762-5594
nuo 10 vaL ryto iki 3 v.p.p., vakare nuo 8—11 v.

Savo mylimos Mamytės

netekusias KAZIMIERĄ RICKIENĘ ir ADĄ
JOSI ŪKI ENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame. Gili meilė motinai telengvina jūsų liūAnelė ir Jonas Brajai

Savo mylimos Mamytės

netekusias, KAZYTĘ RICKUVIENĘ ir ADĄ
JOSIUKIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame —
A. J. Gelažiai
A. P. Vilučiaf
M. J. Vaškevičiai

mirus, KAZIMIERĄ RICKUVIENĘ ir artimuo

sius nuoširdžiai užjaučiame —A. Juzeliūnas
J. Žaldokas

PADĖKA
Mūsų mielam vyrui ir tėvui
AtA ANTANUI MARGIUI
' iškeliavus amžinybėn, patyrėm daug užuojautos iš savo
tautiečių. Reiškiame nuoširdžią padėką visiem bičiuliam
už visokeriopas paslaugas, gausų dalyvavimą laidotuvėse,
gėles, užuojautas ir šv. Mišias. Jūsų nuoširdumas guodė
mus ir stiprino.
Liekame visiems dėkingi —
žmona K. Margienė
Sūnus J. V. Margis

FOTOGRAFUOJU KRIKŠTYNAS
VESTUVES ir einu fotografuoti i
namus. Skambinti po 6 vai. B. Tar
vydui, tel. 536-7798.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir
virtuvė ■— antrame augšte, su bal
dais. Tel. 762-6144.

Siuntiniams į okupuotą Lie
tuvą ir Sov. Sąjungą nuo š. m.
spalio 1 d. bus pakeltas muitas
ir sumažintas kiekis kaikurių
pirkinių. Siuntinių įstaiga Bal
tic Exporting Co, 480 Roncesvalles Ave, Toronto 3, Ont., tel. LE
1-3098 priima siuntinius arba jų
užsakymus iki š.m. rugsėjo 23 d.
dar senu tarifu. Smulkesnių in
formacijų teirautis minėtoje įs
taigoje. (Šk.)

Tarptautinis festivalis Toron
te numatomas 1971 m. Jame da
lyvaus apie 30 kraštų grupių.
Pagrindinis iniciatorius yra L.
Kossar, etninio meno tarybos di
rektorius. Jo paprašyta, Toronto
miesto valdyba jau paskyrė $14.409 paramą festivaliui rengti.
Meksikos olimpiados proga bu
vo įsteigta Pasaulio Folkloro Fe
deracija, kurioje L. Kossar at
stovauja š. Amerikai kaip vice
pirmininkas. Torontiškiam festi
valiui numatytas dviejų milijonų
dolerių biudžetas. Dalį pajamų
sudarys įmokos už įėjimą į pa
rengimus, o trūkstamą sumą tu
rės padengti Toronto miestas,
pramonė, provincinė ir federa
cinė vyriausybė. Numatoma
kviesti festivalio programai at
likti šias grupes: švedų gimnas
tus, baltiečių šokėjų grupes, velšų chorus ir kt. Visos grupės bus
mėgėjų lygio ir po festivalio ga
lės pasirodyti su koncertais įvai
riose Kanados vietovėse. L. kos
sar planuoja festivalį su J. Fisheriu, kuris pirmininkavo ir
Toronto tautinių grupių karava
nui. Pastarasis meniniu požiūriu
buvo sėkmingas, bet finansiškai
nuostolingas — miesto valdyba
apmokėjo nuostolį $18.038.

12 AKRŲ KAMPAS prie 10 kelio
apie
9 m. Į šiaurės vakarus nuo
Nuoširdžiai dėkoju dr. Urbaičiui
už suteiktą man skubią pirmąją pa Shelburne miestelio. Vasarnamis, ga
galbą staiga susirgus, už nusiuntimą ražas ir naujai iškastas šulinys. Par
į ligoninę, lankymą ligoninėje bei duodami ir baldai, Įskaitant didelę
namuose. Taipgi nuoširdžiai dėkoju elektrinę krosnį ir šaldytuvą, o taip
abiejų parapijų kunigams — kun. P. pat ir traktorius. Prieš kurį laiką sa
Ažubaliui, Tėv. Pauliui, OFM, Tėv. vininkas ruošėsi statyti motelį, res
Rafaeliui, OFM, ir vaikų darželio se toraną ir gazolino stotį, bet finansi
selėms už lankymą ligoninėje. Taip niai sunkumai neleido plano įvykdyti.
pat nuoširdus ačiū visiems mane lan Tik $3,000 įmokėti, prašoma kaina
kiusiems ligoninėje bei namuose, už $12,900. Skambinti St. Dargiui, 481Elena Karpauskienė, aplangėles ir brangias dovanas. Nuošir 6560 arba 231-6226, Frank Barauskas kiusi savo pusseserę Albertoje
džiai dėkoju: p.p. Rainienei, Puido Real Estate Broker.
ir dukterį Šmolskienę Toronte,
kienei, Barškėtienei, Vaidilienei, JaREIKALINGI ŠOFERIAI taksiams grįžo atgal į nuolatinę gyvena
sionytei, Jungienei su dukrele, Da
ir kitiems autovežimiams vairuoti. mąją vietą Los Angeles. Keliau
nutei ir žentui bei jų dukrelėms,
dama autobusu per JAV ir Ka
Stasiūnams, Jaseliūnui, Jakelaičiui, Nemokančius parengiame. Skambinti nadą, ji patyrė daug gražių įspū
Jauganiui, iš Calgary sveikinusiam Adomui tel. 535-9468 arba vakarais džių. Išvykdama užsisakė “TŽ”
laišku, Domeikiams iš Brantfordo, tel. RO 6-8503.
ir paliko laikraščiui auką.
Gailiūnienei, Senkams, Gailiūnaitei,
IŠNUOMOJAMI vienas arba du
Stulpinams, Vembrikienei, Milienei, kambariai su baldais studentams —
Bartkienei, Kemėžienei, Seliokui, Le- vienam arba dviem. Iki požeminio —
Dr. D. ANDRULIONIS
vinskienei. Aš niekuomet nepamir 15 min. Geras rajonas. Skambinti
DAN TŲ GYDYTOJA
šiu jūsų pareikšto nuoširdumo. Ta po 5 v.v. tel. 762-8591.
Naujas adresas:
riu visiems dar kartą nuoširdų
ačiū —
2020 Bathurst St.
PARDUODAMAS gerame stovyje
Julija Daunienė ir Daunys belgiškas šautuvas; šratinis, automa
(kampas Eglington)
tinis, su gerais priedais. Tel. 534ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs 5972.
Tel. 782-7722
praktiką ir baigęs ligonią priežiūros
Pagal susitarimą
bei praktiškos medicinos kursą B.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir
NAUJALIS vėl reguliariai priima virtuvė su baldais II augšte vienam
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE, asmeniui arti Prisikėlimo bažnyčios.
, Uvėriausias ir lengviausias būdas
460 RONCESVALLES AVĖ., TO- Tel. 535-8798.
PASIŲSTI GIMINĖMS DOVANŲ SIUNTINIUS
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos
PER “TAURO” ATSTOVĄ ST. PRAKAPĄ
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir
tarus telefonu LE 3-8008.
virtuvė su baldais II augšte arti
18 BROOKSIDE AVE.
Prisikėlimo bažnyčios. TeL 233-7757.
ATLIEKU VI SU S NAMŲ ME
TORONTO 325, ONT.
IŠNUOMOJAMI 3 kambariai ir vir-

DŽIO REMONTO DARBUS.
. tuvė pirmame augšte. TeL LE 3-2220.
TEL. 5354724.

Tel. 767-9088.
Visa, kas leidžiama, galima pasiųsti pasirinkus iš pavyzdžių. Taip pat
priimu užsakymus AUTOMOBILIŲ, AKORDEONŲ, MAISTO SIUNTI
NIŲ ir kt.
DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIU,
ODINIU ALBUMŲ ir kt. LIETUVIŠKU ŠRIFTU RAŠOMOSIOS MAŠI
NĖLĖS, SKAIČIAVIMO MAŠINĖLĖS ir kt

Parduodamas
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS
ŠIŲ METŲ ŠVIEŽIAS

nepasterizuotas
medus
KORIAIS AR INDUOSE.

Skambinti tel. 534-0563
30 Dewson St,
Toronto 4. Ont

valgykla
1330 DUNDAS ST. W.,
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045
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LIETUVIŠKI PATIEKALAI

YOUTH CRAFT GARMENT CO. Ltd

NAUJI SAVININKAI
V. ir V. IVANAUSKAI

BARONESSA

<

moteriškų

apsiaustų

lietuvio

ir

eilučių

►
*

savininko

<
<
►

BEAUTY SALON
2265 BLOOR ST. W.
(kampas Bloor-Durie gatvių.

TEL 7624252
Sa». Alė Kerberienė

<

366 ADELAIDE ST. W.

Tel. 364-5257 arba 364-5258

Lietuviams duodama didelė nuolaida
<
i

§S MONTREAL

pradeda šį penktadienį, rugsėjo
19 d., 7 v.v., Prisikėlimo para
pijos patalpose. Kviečiame vi
sus, lankiusius seminarą perei-

*

pasitobulinimui savo pasirinktose srityse. Taip pat laukiame vi
sų tų, kurie šiais ar ankstyves
niais metais baigė šeštadieninės
mokyklos 10 skyrių. Mokiniai
bus paskirstyti į dvi grupes: li
teratūrinę ir pedagoginę. Moks
las truks dvejus metus. Vedėjas
Prisikėlimo par. katalikų mo
terų susirinkimas — rugsėjo 21,
sekmadienį,, po Sumos parodų
salėje. Kviečiamos narės ir vieš
nios dalyvauti. Skyriaus ruošia
mos uždaros metinės moterų re
kolekcijos bus spalio 3-5 d.d.
Kviečiamos Toronto ir apylinkių
moterys bei merginos nuo 17
metų (jaunimui papiginta). Re
gistruotis ir informacijų teirau
tis pas V. Ottienę 531-0954, A.
Kuolienę RO 9-7051 ir I. Žemai
tienę 249-1047. Valdyba
Sol. L. Šukytės koncertas To
ronte numatytas spalio 26, sek
madienį, Brockton gimnazijos
salėje. Koncertą rengia KLB To
ronto apylinkės valdyba.
1 Toronto Maironio šeštadie
ninės mokyklos darželio klasę ir
pirmąjį skyrių rugsėjo 13 d. už
siregistravo 53 mokiniai. Džiugu
pažymėti, kad mūsų jaunoji kar
ta siunčia savo vaikus į lietuvių
mokyklą ir dargi tvarkingai —
nuo ankstyvo amžiaus. Vaikai į
mokyklą priimami nuo 4 metų
amžiaus. Kas nesuskubo užre^
gistruoti naujus mokinius praei
tą šeštadienį, tai gali padaryti
dar šį šeštadienį. Prašome tėvus
siųsti mokyklon visus vaikus.
Mokyklos vedėjas
Bendruomenės viršūnių pasi
tarime Taboro Farmoje, Mičiga
ne, iš Kanados dalyvavo gana
gausi delegacija: PLB švietimo
tarybos pirm. A. Rinkūnas su
Ponia, KLB pirm. dr. S. Čepas,
vicepirm. ir kultūros komisijos
pirm. Stp. Kairys, politinio ko
miteto pirm. B. Sakalas, J. R.
Simanavičius, kun. Pr. Gaida.
Jaunimui atstovavo: KLB Toron
to apyl. pirm. L. Švėgždaitė, Čegytė, čeponkutė, S. Martinkutė.
Simpoziumuose dalyvavo kaip
pranešėjai — dr. S. Čepas ir L.
Švėgždaitė. Buvo girdėti balsų,
ypač iš Čikagos jaunimo veikė
jų, kad jaunimo kongresas 1972
m. ir tautinių šokių šventė būtų
rengiama Toronte. Klausimas
nėra galutinai išspręstas.
Mokyklos biblioteka. Toronto
Maironio šeštadieninė mokykla
šiais metais yra numačiusi įsi
gyti savo biblioteką. Kreipiamės
į Toronto lietuvių visuomenę,
prašydami paaukoti lietuviškų
knygų, ypač liečiančių mokyklo
je einamą kursą. Visos knygos,
liečiančios lietuvių kalbos gra
matiką, literatūrą, istoriją, geo
grafiją ir religiją, mielai laukia
mos. Knygas siųsti per šeštadie
ninės mokyklos mokinius į mo
kyklą, per parapijų knygynus ar
ba skambinti RO 2-1858 Petrui
Jurėnui, kuris pats galės pasi
imti. Mokyklos vedėjas
Praėjusis savaitgalis Toronte
buvo gausus privačiais pobūviais
ir pagerbimais. Antano ir Tere
sės Balnių 50 metų vedybų su
kaktis prasidėjo padėkos pamal
domis Prisikėlimo par. bažnyčio
je. Salėje suruoštame pagerbi
me dalyvavo per 300 svečių:
gausi giminė ir bičiuliai. Sukak
tuvininkams tarta daug sveiki
nimų ir įteikta dovana. Ant. Bal
nys į Kanadą atvyko prieš 40
metų, o jo žmona su vaikais —
po II D. karo. — Petro ir Lai
mos Būtėnų 20 metų vedybų su
kaktis jų bičiulių atžymėta' Šv.
Jono Kr' par. salėje. Tose pa
čiose iškilmėse prisiminti ir L.
Būtėnienės tėveliai p.p. Kazlaus
kai, prieš savaitę atšventę 45
metų vedybinę sukaktį. P. Būtė
nas yra uolus skautas ir KLB
Toronto apylinkės valdybos ilga
metis narys. — Simas ir Eleono
ra Baltrušaičiai, susituokę šv.
Jono Kr. bažnyčioje, vestuvinį
pokylį suruošė savo naujai įsigy
tuose namuose High Parko ra
jone. Jaunoji — Eleonora Mali
nauskaitė yra neseniai atvykusi
iš Punsko.
Sensaciją spaudos puslapiuose
sukėlė Mary Nelies pagrobimas
iš Claremont prie Toronto. Iš
jos vyro už žmonos sugrąžinimą
buvo pareikalauta net $850.000,
bet vėliau nusileista iki $200.000. Šią sumą sudėjo pagrobto
sios tėvas Marshal Davis ir dėdė
Nelson Davis. Pastarasis yra
multimilijonierius, Canadian Im
perial Bank of Commerce di
rekcijos narys ir daugelio kitų
bendrovių vadovas. Pinigai bu
vo palikti Muskokos vasarvie
čių rajone, kur po to pakelėje
buvo rasta į miegmaiši įkišta,
bet šiaioiau nenukentėjus pa
grobtoji Mary Nelies. Vėliau po
licija suėmė šešis jaunus vyru
kus. jų tarpe vieną policininką
ir Mary Nelies buvusį draugą.
Paslėptus pinigus Muskokoje
surado policijos šunys.
Atitaisymas. Padėkoje “TŽ”
37 nr. vietoje p. Priščepionkai,
turėjo būti p.p. Priščepionkoms,
o. Senkienei — d.d. Senkams. p.
Ulbai — p.p. Ulboms. Už klai
das atsiprašo — M. Seliokienė
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Montrealio lietuvišku mokyklų

20-MEčlO
MINĖ JIMAS-BA LI US
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rugsėjo 27, šeštadienį, 7.30 v.v.
Aušros Vartų parapijos salėje
įdomių meninę programų atliks buvę ir dabartiniai
mokyklų mokiniai — jaunieji talentai, vadovaujami
Birutės Nagienės
ŠOKIAI • LOTERIJĄ • BUFETAS. Stiprūs ir kt. gėrimai
įėjimas $3. Moksleiviams $1.50
Tėvų komitetas
Kviečiame visus dalyvauti
Aušros Vartų par. žinios
— Mokytojų posėdyje išrinkta
nauja lituanistinių mokyklų direkto
rė — Joana Blauzdžiūnienė. Ji jau
anksčiau eilę metų darbavosi pana
šiose pareigose.
— Rugsėjo 14 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje įvyko Montrealio
lituanistinių mokyklų pamaldos, ku
riomis pradėti naujieji mokslo me
tai. Vaikučių registracija ir pirmo
sios pamokos jau prasidėjo vakar.
— Rugsėjo 14 d. įvyko Šv. Onos
Draugijos susirinkimas.
— Rugsėjo 21 d. bus daroma ant
roji rinkliava, įsakyta CCC — Confe
rence Catholique Canadienne. Aukos
skiriamos Kanados katalikų reika
lams ir popiežiaus labdarybės dar
bams.
— Rugsėjo 14 d. palaidotas Petras
Savickas, kilęs nuo Punsko. Jo li:
kušiai gausiai šeimai ir visiems ar
timiesiems bei giminaičiams reiškia
me gilią užuojautą.
— Sekmadenį, rugsėjo 21 d., po
11 vai. pamaldų įvyks tretininkių
susirinkimas.
— Gyvojo Rožinio Draugija šau
kia savo narių susirinkimą spalio 5
d. po 10 vai. Mišių. Po susirinkimo
bus kavutė.
•— Montrealio lituanistinių mokyk
lų pobūvis ir dvidešimties metų gy
vavimo sukakties minėjimas bus spa
lio 18 d.
— Šv. Onos Draugija yra nutaru
si dalyvauti spalio 19 d. 11 vai. Mi
šiose. Po pamaldų parapijos salėje
turės bendrus pietus.
— Santuokai ruošiasi Jonė-Marija
Rasimavičiūtė. Antano ir Veronikos
Mačionytės Rasimavičių duktė, su
Glenn-Robert Holmes. Alvira J. Gudaitė susituokė su Sean O’Rourke
Gahan.
— Parapijiečių lankymą kunigai
pradės po rugsėjo 21 d. Jie aplankys
visus tautiečius, kurių adresus turi,
nežiūrėdami religijos ar įsitikinimų
skirtumo. Duodama laisva auka ski
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riama parapijos kunigams. Jei kas
turėtų kitą intenciją, prašome nu
rodyti.
— Mykolas Kirkus įteikė $20 au
ką naujajam mūsų bažnyčios alto
riui.
— Užpraėjusį sekmadienį surinkta
$152.06.

“Baltijos” stovyklavietės pas
kutinė šių metų talka įvyks šį
šeštadienį - sekmadienį, rugsėjo
20-21d. Esant blogam orui, talka
nukeliama į sekantį savaitgalį.
Visi, kurie galite, labai kviečia
mi prisidėti.
Už stovyklavimą įmokėjo “Bal
tijos” administracijai skautai ir
skautės $100, ateitininkai—$75.
Vandentiekio fondui moksleiviai
ateitininkai paaukojo $10, J. Ladyga — $5 ir J. Gečius — $5
(kitus $5 — anksčiau). J. Tan
ner atsiuntė $15 ir tuo būdu už
baigė savo pasižadėtą $100 įnašą.
Visiems didelis ačiū. P. R.
“Lito” Aušros Vartų skyrius
pradės veikti sekmadieniais nuo
rugsėjo 21 d.
Atviro kredito paskolos ’’Li
te” bandomos jau antri metai
ir sudaro didelį patogumą “Li
to” čekius rašantiems nariams.

St. Catharines, Ont.
TĖVŲ PRANCIŠKONU MISIJOS
SUKAKTIS. Šiemet suėjo 20 metų
nuo Tėvų pranciškonų Įsikūrimo St.
Catharines mieste. Iš čia esančio vie
nuolyno aptarnaujamos taipgi kaimy
ninės lietuvių bendruomenės Wellande, Port Colborne ir Niagara
Falls. Ta sukaktis minima ši rude
ni šeimyniniu pobūdžiu, savųjų tar
pe. Minėjimas, kuris įvyks St. De
nis salėje, prasidės koncertu, kuri
atliks talentinga dainininkė sol. Ire
na Stankūnaitė. Jai akompanuos jos
tėvas muzikas J. Stankūnas. Po kon
certo bus bendra vakarienė visiems
to vakaro dalyviams. Po to pasilinksminimas-šokiai

KANADOS ĮVYKIAI
Atkelta iš 1-mo psl.

jas, kai demonstrantai pradėjo
daužyti angliškai kalbančių ka
nadiečių krautuvių langus. Už
grotų atsidūrė keliasdešimt de
monstrantų. Kvebeko teisingu
mo ministerio R. Pau įsakymu
buvo suimtas organizacijos" va
das R. Lemieux, nors jis
demonstracijose nedalyvavo. Šio
priemiesčio didžiąją gyventojų
dalį sudaro imigrantai iš Itali
jos, kurie dėl tokio traktavimo
jau šaukiasi Italijos konsulo
Otavoje pagalbos. Švietimo va
dyba panaikino angliškas mo
kyklas ir nori išimti netgi ang
lų kalbos dėstymą pradiniuose
skyriuose.
Konservatorių partijos vadas
R. Stanfieldas neturtingiems ka
nadiečiams žada įvesti garantuo
tą atlyginimą. Jų metinės paja
mos būtų papildytos valdžios pa
šalpa nuo $190 iki $2.030 pro
porcingai gaunamam uždarbiui.
Penkių asmenų šeimai tada bū
tų garantuojamas metinis $4.-

000 atlyginimas. Viengungiams
ir mažesnėms šeimoms pašalpos
būtų žemesnės. Panašų planą
yra paskelbusi ir socialistų NDP
partija. Tokių planų įgyvendini
mas pareikalautų apie pusantro
bilijono dolerių, bet pusę išlai
dų padengtų šeimų premijų pa
naikinimas ir nedarbo draiidos
pertrvarkymas. Kritikai planų
autoriams prikiša bereikalingą
dirbančių kanadiečių apkrovimą
didesniais mokesčiais. PaSak jų,
nėra jokio reikalo mažiau uždir
bantiems mokėti pašalpas, bet
reikėtų pakelti minimalinį atly
ginimą', kad visi darbdaviai savo
darbininkams mokėtų pakanka
mai augštas algas. Dabargi pvz.
restoranų, viešbučių savininkai,
kraudamiesi milijonus, savo tar
nautojams moka juokingai men
ką atlyginimą ir nori, kad jiems
algas padėtų mokėti klientai tra
diciniais kišenpinigiais. Mažų
įmonių savininkai taip pat daro
neblogą pelną, laikydamiesi juo
kingai menko minimalio atly
ginimo.

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
TELEFONAS 727-3120

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.
ALBERTAS NORKELIŪNAS, B.A.C.S.C.I.B.
727-3120
NAMŲ:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

4£| IT1QU
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271-5758

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:

MOKA Už:

Asmenines iš__________ 9 %
Nekiln. turte iš___ ....L 9 %

Einamąsias s-tas_________ 5.0%
Serus (numatyta)_________ 5.5%
Term. ind. 1 metams_____ 7.25%
Term. ind. 2 metams_ _ 7.75%
Term. ind. 3 metams_____ 7.75%
Nemokamas gyvybės draudimas iki
S2.000 šėru sumos.

įskaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
Iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

Kasos valandos: 1465 De Sete St, sekmadieniais nuo 1050 iki 1230 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 ik.
6 vai. ir vakarais — pinnad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
ir per visus ilguosius savaitgalius.
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