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Skaldomas jaunimas?

Pasaulio įvykiai

Vis pasigirsta nuomonių, kad mūsų jaunimas skaldomas į atei
tininkus ir skautus, kad tarp jų vyksta trintis, kad geriau būtų
turėti vieną organizaciją, apimančią visą jaunimu. Sunku būtų at
sekti, ar ta nuomonė kyla iš vyresniosios kartos žmonių, ar iš jau
nosios. Galima betgi spėti, kad tai aidas iš vyresniosios kartos,
atsimenančios praeitį, kuri buvo paneigusi teisę gyvuoti mokslei
viams ateitininkams. Tais laikais irgi buvo nuomonių, siekiančių
uniforminės vienybės vienų protegavimu, kitų uždraudimu. Praei
ties klaida kartais atskamba dar ir šiandieną' atnaujintu motyvu.
Bet tai nesusipratimas. Gyvendami visai skirtingose sąlygose, tu
rime skirtingai ir orientuotis, juoba nekartoti praeities klaidų.
Jaunimo suvarymas į vieną kurią organizaciją galimas tiktai fašis
tinėje arba komunistinėje santvarkoje. Nė vienas laisvojo pasau
lio kraštas nebando steigti organizacijos, kurion valdžia ar kuris
kitas autoritetas varu telktų krašto jaunimą. Tai priešinga laisvo,
demokratinio krašto principui. Organizacija yra laisvas asmenų
telkinys. Jon ateina žmonės savo noru, siekdami tam tikrų tikslų:
pedagoginiu, socialinių, tautinių, religinių ir t.t. Visa veikla taipgi
pagrįsta laisvu noru. Įmonėje žmogus privalo dirbti, mokykloje
privalo mokytis, kariuomenėje (daugumoje šalių) privalo tarnauti,
o pasirinktoje organizacijoje viskas atliekama savanoriškai.
★

★

★

Mūsų jaunimas, augąs laisvuose kraštuose, aiškiai mato, kad
juose vyrauja pasirinkimas. Ir akademiniame, ir visuomeniniame
gyvenime jaunimas randa įvairias organizacijas, įsteigtas pagal
jaunųjų polinkius. Kodėlgi lietuviškasis gyvenimas turi būti toks
skurdus, uniformuotas, neturįs pasirinkimu? Reikia džiaugtis, kad
mūsų jaunimo organizacijos ir po dvidešimt penkerių metų blaš
kančios tremties nesubyrėjo. Gajausios iki šiol pasirodė ateitininkų
ir skautų organizacijos. Jos ne tik atsilaikė, bet ir prisitaikiusios
prie naujų sąlygų gana ištvermingai dirba. Tai dviejų skirtingų
metodų ir stilių organizacijos. Jaunimas tad gali rinktis vieną arba
kitą pagal savo polinkius. Jaunuolis gali netgi pabūti vienoj ar
kitoj ir tik vėliau apsispręsti kurlink pasukti. Juk nekitaip buvo ir
su vyresniąja karta. Daugelis jų yra buvę ir vienoj, ir kitoj orga
nizacijoj, kol surado savo kelią. Panašus vyksmas pastebimas ir
dabar. Dėlto buvimas dviejų skirtingų organizacijų yra tikra palai
ma. Tuo būdu mūsų jaunimas gali pasirinkti tą, kuri geriau patin
ka, atliepia jo polinkiams, sugebėjimams. Be to, dvi organizacijos,
turėdamos skirtingus metodus, gali apimti žymiai daugiau jauni
mo nei kuri viena. Jeigu šiandieną pvz. kuris autoritetas nuspręs
tų panaikinti ateitininkus su skautais ir Įsteigtų vieną uniforminę
organizaciją, tikriausiai tiek jaunimo neapimtų, be to, būtų negy
vas steiginys — neturėtų nei tos dvasios, nei tradicijų, nei auklėji
mosi sistemos, išbandytos praktiniame gyvenime.
★

★

★

Geras dalykas visi jaunimo vienetai — ir meniniai, įr sporti
niai, ir vokaliniai. Juos turime remti visomis jėgoms, nes tautinia
me auklėjime jie atlieka svarbų uždavinį. Visdėlto, palyginus tą
jaunimą, kuris pastoviai dalyvauja ateitininkuose arba skautuose,
su tuo, kuris reiškiasi trumpą laiką tik meno ar sporto vienetuose,
— matyti žymus skirtumas. Organizacijose išaugę jaunuoliai ir
jaunuolės turi daugiau lietuviško sąmoningumo, visuomeniškumo
ir lengviau sugeba reikštis viešajame gyvenime. Iš. jų jau galima
laukti būsimų visuomenės veikėjų. Dėlto gyvas, aktyvus mūsų jau
nimo dalyvavimas ateitininkų arba skautų organizacijose yra labai
reikšmingas ateičiai. Juk ir vyresniosios kartos veikėjų gal net
dauguma yra atėję iš tų pačių organizacijų. Įvairiuose simpoziu
muose jieškoma receptų, kaip išugdyti būsimus veikėjus. O tie re
ceptai seniai atrasti. Tai mūsų jaunimo organizacijos, veikiančios
drauge su šeimom ir mokyklom. Lieka tiktai neišspręsta problema,
kaip patraukti jaunimą į tas organizacijas. Yra dalis jaunimo, kuri
jose nedalyvauja. Galimas dalykas, kad tėvai laiku i tai nekreipia
dėmesio, neįjungia savo atžalyno į lietuviškas organizacijas iš ma
žens, o paskui pasidaro vėlu. Taip pat galimas daiktas, organizacijų
vadovai nepaklabina į šeimų duris, nesudomina nuošaliai besilai
kančio jaunimo. Visų bendra sąveika, atrodo, galėtu apimti visą
jaunimą ir skirtingais metodais ruošti ji lietuviškajai visuomenei.
Pr. G.
KANADOS /VYKMI

ATLEIDŽIAMI TARNAUTOJAI
Federacinės vyriausybės tar
nautojus sukrėtė premjero P.
E. Trudeau nutarimas apkarpyti
išlaidas ir sumažinti etatų skai
čių. Nors naujų tarnautojų pri
ėmimas jau eilę mėnesių buvo
beveik visiškai sustabdytas, teks
atleisti ir dalį senųjų. Priešin
gu atveju tektų didinti biudže
tą, kurį P. E. Trudeau nori iš
laikyti dabartinėse ribose. At
leidimai daugiausia palies že
miausios kategorijos tarnautojus
ir tuos, kurie jau yra sulaukę
60 metų amžiaus. Pirmiesiems
bus stengiamasi parūpinti kitus
darbus, o antriesiems žadama
mokėti pensijas. Tokiu nutari
mu nepatenkintos valdinių tar
nautojų unijos Otavoje rengia
masines demonstracijas.
Komunistinė Kinija pasirašė
sutartį pirkti už $135 milijonus
iš Kanados 86 milijonus bušelių
kviečių, ši žinia pradžiugino
prerijų provincijų ūkininkus,
nors iš tikrųjų ji kviečių per
tekliaus neišsprendžia. Įskaitant
šiemetinį derlių, Kanada turės
daugiau kaip bilijoną bušelių
neparduotų kviečiu. Lenkija
taipgi pažadėjo pirkti didesnį ju
kiekį, bet šiuo metu duomenys
tebėra nepaskelbti. Vengrija šie
met iš Kanados importavo 8 mi
lijonus bušelių, kurie jai yra ne
reikalingi, nes ir pačioje Veng
rijoje buvo geras derlius. Tai
buvo padarvta laikantis anks
čiau pasirašytos sutarties. Ki
taip pasielgė Sovietų Sąjunga,
sulaužydama sutartį ir atsisaky
dama 135 milijonu bušelių kanadišku kviečiu. Otavoje viešė
jęs sovietu užsienio reikalu ministeris A. Gromvko žadėjo
pirkti kviečių už $210 miiljonų,

bet kartu siūlė platesnius moks
linius ir kultūrinius ryšius.
Montrealio Dorval aerodrome
arkivysk. P. Gregoire, burmist
ras J. Drapeau, gausus būrys
tikinčiųjų, kunigų ir vienuolių
sutiko po dvejų metų iš misijų
Kamerūne atskridusi* kardinolą
P. E. Leger. Sveikinimo žodį
angliškai tarė Royal Bank of
Canada viceprez. J. H. Cole
man. Kardinolui P. E. Leger,
kaip pasižymėjusiam kanadie
čiui, šis bankas yra paskyręs
$50.000 metinę premiją, kuri
buvo įvesta 1967 Kanados šimt
mečio metais. Ji bus įteikta
Montrealyje spalio 15 d. Grįži
mo priežastis yra ne tiek pre
mijos priėmimas, kiek aukų rin
kimas Kamerūno raupsuotųjų
kolonijoms. Šiuo tikslu kardi
nolas P. E. Leger lankysis Kve
beko mieste, Kingstone, Toron
te, Otavoje, Montrealyje bei ki
tose Kanados vietovėse.
Montrealio burmistro J. Dra
peau namą Rosemount prie
miestyje gerokai apgriovė neži
nomų asmenų padėta bomba.
Sprogimas buvo toks stiprus,
kad išbyrėjo langu stiklai net
dviejose kaimyninėse gatvėse.
Burmistro tuo metu nebuvo na
mie, tik sūnus ir žmona, kurie
nebuvo sužeisti. Atrodo, bombų
sproginėjimu bus ir daugiau,
nes iš Les Escoumins vietovės,
kur statomi nauji pastatai, pa
vogta ištisa tona dinamito.
Buvęs Kanados premjeras J.
Diefenbakeris. atšventęs 74 me
tų amžiaus sukaktį, spalio 13-21
d.d. viešės Sovietų Sąjungoje.
Viešnagės tikslas — susipažinti
(Nukelta j 6-tą psl.,

Protesto vėliavos prie užrakintų Jungtinių Tautų rūmų Niujorke. Demonstracijos dalyviai, primin
dami Molotovo-Ribbentropo sandėrį prieš 30 metų, reikalauja: "Russia get out of Estonia, Latvia,
Lithuania"

Mokslo darbuotojų dienos
Mokslo ir kūrybos simpoziumas rengiamas Čikagoje JAV Liet. Bendruomenės ir akademikų

Iki šiol plataus masto regu
liarius mokslinio pobūdžio su
važiavimus rengė PLB kultūros
taryba (kongresai) ir L. K.
Mokslo Akademija (sekantis su
važiavimas — 1970 m. rugsėjo
1-5 d. Toronte). Subrendus nau
jai mokslo žmonių kartai, kilo
JAV-se iniciatyva, pasiryžusi
rengti mokslo darbuotojų suva
žiavimą, pavadintą “Mokslo ir
kūrybos simpoziumu”. Iniciato
riais skelbiami — prof. dr. A.
Avižienis, dr. A. Kliorė, prof,
dr. V. Vardys ir JAV Lietuvių
Bendruomenės centro valdyba,
šalia jų sudaryta jaunosios ar
tiksliau — viduriniosios kartos
mokslo darbuotojų grupė, kuri
dalyvavo suvažiavimo planavi
me. Juose kilo mintis steigti
naują organizaciją — “Pasaulio
Lietuvių Mokslo Draugiją”. Pir
moji paskaita kaip tik ir bus ski
riama tam klausimui. Ją skaitys
tys prof. dr. A. Avižienis. Kitos
paskaitos bei simpoziumai ski
riami moksliniams, kultūriniams
ir sociologiniams klausimams.
Suvažiavimas rengiamas š. m.
lapkričio 26-30 d. Čikagoje Jau
nimo Centre ir netoliese esan
čiame Midway House Motel. Da
lyvauti kviečiami JAV ir Kana
dos lietuviai mokslininkai ir profesijonalai, baigę augštuosius
mokslus. Programoje numatyti
mokslinio pobūdžio klausimai,
diskusiniai forumai ir paskaitos.
Visi parengimai yra vieši — da
lyvauti gali ir plačioji visuome
nė.
Suvažiavimo tikslas, kaip skel
bia iniciatoriai, yra: sudaryti są
lygas nuomonių pasikeitimui,
supažindinti lietuvių visuomenę
su tautiečių laimėjimais mokslo
ir kultūros srityje, aptarti gali
mybes steigti jau minėtą mokslo
draugiją.
Jau iš seniau veikia lietuvių
profesorių draugija, kurios va
dovybė yra Čikagoje. Maždaug
tuo pačiu laiku (lapkričio 30 d.)
ir ji šaukia savo narių suvažia
vimą, kuriame bus renkama nau
ja centro valdyba, aptariama
ateities veikla. Šiai draugijai
priklauso daugiausia vyresnio
sios kartos profesoriai, dirbę ne
priklausomos Lietuvos univer
sitetuose. Dėlto jų veikloje daug
dėmesio skiriama praeičiai ir
jos laimėjimams.
“Mokslo ir kūrybos simpoziu
me” lapkričio 26-30 d. numa
tyta gana plati programa, pri
menanti buvusius kultūros kon
gresus.
Lapkričio 26, trečiadienį, 7.30
v.v.: susipažinimo vakaras Mid
way House Motel (MH).
Lapkričio 27, ketvirtadienį,
10.00 — 12.00: forumas “Ar rei
kia Pasaulio Lietuvių Mokslo
Draugijos?” — Drof. dr. A. Avi
žienis (MH); 2.30 — 6.00: “Svar
besniųjų mokslo šakų stovis Lie
tuvoje” — prof. dr. T. Remeikis (Jaunimo Centre — JC); 7.30
— 9.30 forumas: “Lietuvių kul
tūrinė ir mokslinė snauda” —
kun. K. Trimakas, SJ (JC).

tyra” — prof. dr. B. Vaškelis
(JC); 1.00 — 3.00: “Lietuvių li
teratūra” — prof. dr. B. Vaške
lis (MH); “Informacijos ir erd
vių technologija” — dr. V. Kle
mas (MH); 3.30 — 5.30: “Pasau
linė literatūra” — prof. dr. B.
Vaškelis (MH); “Medžiagų ir
energijos technologija” — dr. S.
Matas ir dr. Rr Kašuba (MH);
7.30 — 9.30: “Europos archeolo
gija prieš indoeuropiečių atėji
mą” — prof. dr. M. Gimbutienė
(JC); 10.00: neformalus pobūvis
(MH).
Lapkričio 29, šeštadieni, 9.30

,— 11.30: visuomeniniai moks
lai — prof. dr. V. Vardys (MH);
gamtos mokslai — dr. A. Damušis (MH); 1.00 — 3.00 filoso
fija — dr. J. Girnius (MH); psi
chologija — prof. dr. V. Bie
liauskas (MH); 3.30 — 5.30 fo
rumas “Mokslininko padėtis sa
voje visuomenėje” — archit. A.
Barzdukas (MH); 8.30 — ban
ketas (MH).
Lapkričio 30, sekmadienį,
11.00 — 12.00 pamaldos — kun.
J. Borevičius, SJ (JC); 1.00 —
3.00: “Mokslas 2000 metais” —
dr. A. Kliorė.

PRANEŠIMAS IŠ MONTREALIO

ATGAIVINAMA TERORISTU VEIKLA

Jau prieš keletą metų FLQ
— Kvebeko Išlaisvinimo Fron
tas pradėjo terorą Kvebeko pro
vincijoj, daugiausia Montrealio
mieste. Per tą laiką žuvo kele
tas nekaltų žmonių. Ši organi
zacija gavo smūgį ir pairo, kai
buvo pagauti keli aktyvieji na
riai, vienas jų — Pierre-Paul
Geoffroy jau nuteistas ir sėdi
kalėjime, o Vallieres Gagnon
tebeteisiamas. Bet didesnė jų
dalis slapstosi, kaikurie pabėgo
į užsienį — JAV, Kubą, Meksi
ką ir ten “specializuojasi”.
Montrealio savaitraštis “Le
Petit Journal” išspausdino eilę
straipsnių apie Kvebeko teroris
tus. Specialus korespondentas
Gerard Asselin tuo reikalu lan
kėsi JAV, Kuboje, Meksikoje ir
buvo susitikęs su Kvebeko te
roristais, kurie tvirtino, kad
Kvebeke ruošiasi ginkluotai re
voliucijai. Kvebeko teroristai
turi ryšį su JAV grupe “Black
Panthers”, reikalui esant teikia
ir pagalbą. Vienas kvebekietis
specializuojasi Havanos revoliucininkų mokykloje, kuri ruošia
daugiausia Pietų Amerikos par
tizanus, kiti du gyvena Meksi
koje ir palaiko ryšį su Bolivijos
pabėgusiais partizanais. Neužil
go jie lankysis šiaurės Vietna
mo, Bulgarijos, Sov. Sąjungos
ir Raudonosios Kinijos revoliucininkų mokyklose.
Pagail G. Asselin. šiuo metu
Kvebeke yra apie 300 aktyvis
tu, kurie ruošia dirvą revoliu
cijai. Jie priklauso organizaci
jai “Front de Liberation Populaire”, kuri leidžia savo laikraš
tį “La Masse”. Jų nariai skver
biasi visur: į universitetus, uni
jas, jaunimo organizacijas.
Prie 23 Montrealio parapijų
veikia organizacija “Compagniė
des Jeunes Canadiens”, į kurią
revoliucininkai yra įsiskverbę ir
turi vadovaujančias pareigas.
Kaikurie neva dirba socialinį
darbą ir gauna iš Otavos federa
cinės valdžios paramą, šios or
ganizacijos metinis biudžetas —
2 milijonai doleriu. Aktyvistų
prunei priklauso ir “Ligue pour
Flntegration Scolaire”, kuriai
vadovau ja R. Lemieux. Pastara
sis neseniai suorganizavo riau
šes St. Leonard Montrealio prie
miestyje ir dabar laukia teis
Lapkričio 28, penktadienį, mo.
9.30 — 11.30: “Lietuvių kalbo
Nenuostabu, kad teroristai už

nugaryje turi daug pritarėjų.
Net toks “Le Devoir” redakto
rius teisėjų konferencijoje pa
reiškė. kad politiniai žmogžu
džiai turėtų būti švelniau trak
tuojami. Darbo unijos vadas ga
rantavo užstatą, jeigu iki teis
mo paleistų iš kalėjimo Vallie
res Gagnon, kaltinamą žmogžu
dyste ryšium su sprogusia bom
ba batų fabrike, kur žuvo 60
metų moteris.
Turimomis žiniomis, revoliu
cininkai pradėsią naują teroro
bangą “l’Operation Contact” šį
rudenį. Susprogdinimas Mont
realio burmistro Jean Drapeau
namo ar tik nebus vienas iš pro
gramos numerių? Pirmoje eilė
je žada pulti centrinę policijos
būstinę arba 4 nr. Antras ob
jektas — Westmount, kaip tai
buvo 1963 m. Sausio 1 d., kai
laikrodis išmuš 12 valandą,
sprogs 12 bombų įvairiuose
Montrealio vietose.* Ar išsipil
dys FLQ pranašystės, pamaty
sim. Min. pirm. Pierre E. Tru
deau pranašauja, kad 5-10 metų
laikotarpyje bus pasiekta Kana
dos vienybė, Renė Levesque —
“Parti Quebeqois” vadas tvirti
na. kad už 5 metų bus “Quebec
libre”,
J. Ladyga

"A. BALSAS" TRUMPINA
BALTIEČIŲ LAIDAS
žiniomis iš latvių šaltinių,
“Amerikos Balso” radijo vado
vybė nutarė nuo š.m. lapkričio
1 d. sutrumpinti per pusę estų,
latvių ir lietuvių radijo progra
mas. siunčiamas į pavergtuosius
Baltijos kraštus. Priežastis ne
nurodoma. Galimas dalykas, at
siliepia JAV ir Sov. Sąjungos
suartėjimas. JAV-ėms rūpi kiek
galint greičiau baigti karą Viet
name, o antrajai — stiprinti sa
vo pozicijas Kinijos grėsmės
akivaizdoje. Latvių vadovybė J.
A. V-se ir Kanadoje ragina savo
tautiečius rašyti protesto laiškus
į Vašingtoną, kad nebūtų ap
karpomos baltiečių programos.
Rekomenduojama rašyti šiais
adresais: Director of USA In
formation Agency, Mr. Frank
Shakespeare, iun.. Washington,
D.C. 20547 arba Director Voice
of America USA, Mr. Kenneth
R. Giddens, Washington. DC
20547. JJSA. Iki šiol nieko ne
girdėti iš lietuvių šaltinių.

KOMUNISTINĖ KINIJA SAVO DVIDEŠIMTMETĮ ATŽY
MĖJO MAO PASIRODYMU tribūnoje, krašto apsaugos ministerio
Lin Piao kalba ir pusantros valandos trukusiu paradu. Mao ir Lin
Piao dalyvavimas iškilmėje išsklaidė kaikuriuose laikraščiuose pa
skelbtus gandus, kad Mao turėjo širdies priepuolį, o Lin Piao serga
vėžiu. Nors Sovietų Sąjunga nebuvo paminėta, bet Lin Piao turėjo
galvoje amerikiečius ir sovietus, kalbėdamas apie “imperializmo”
ruošimąsi karui prieš Kiniją, atominių bombų šantažą. Kiniečių
atsakas į agresiją bus revoliucinė kova, kurios dėka Kinija taps
imperialistų kapinėmis. Lin Piao pakartojo šventės išvakarėse pa
darytą premjero čuenlai pareiškimą, jog Kinija nepradės karo.
Atominės bombos gaminamos tik gynimosi tikslu. Jis nutylėjo
rugsėjo 22 ir 29 d.d. Kinijoje •------------------------------------ —
padarytus atominių bombų ban Kiesingeriui, kai paaiškėjo, kad
dymus, kurie tada nebuvo ofi jo partija parlamente bus gau
cialiai paskelbti. Parado pa siausia. Naujųjų nacių NPD par
grindinė tema taip pat buvo tija sakosi reikalausianti panai
krašto apsauga. Jame dalyvavo kinti rinkimus ir pravesti nau
tūkstančiai automatiniais gink jus. Priežastis — policijos bari
lais ginkluotų milicininkų ir mi- kados ir reklaminis boikotas
licininkių. Dvidešimtmečio pro spaudoje. Naujai sudarytos koa
ga Pekirige buvo paleistas bri licinės socialdemokratų ir lais
tų žurnalistas A. Grey, kuriam vųjų demokratų vyriausybės fi
nuo 1967 m. liepos 21 d. nebu nansų ministeris paskelbę pakei
vo leista iškelti kojos iš savo siąs markės vertę.
buto. Šiuo izoliavimu norėta at
Libano sostinėje Beirute ka
silyginti britams už 13 kiniečių rinė policija suėmė Sovietų Są
laikraštininkų suėmimą Hong jungos ambasados I. sekretorių
Konge. Atrodo, jam dabar bus Chomiakovą ir ambasados tar
leista grįžti Britanijon. Krem nautoją Vladimirą Vasiljevą.
liaus oficiali sveikinimo telegra Abu jie buvo sunkiai sužeisti
ma Pekingui pabrėžė reikalą at susišaudymo metu, prieš tai spė
statyti draugiškus santykius tarp ję sužeisti du policininkus. Liba
abiejų kraštų pasitarimų ir de no vyriausybės teigimu, sovie
rybų keliu. Spėjama, jog sovie tai norėjo pagrobti prancūzų ga
tų ir kiniečių pokalbiai bus pra mybos. reaktyvinį naikintuvą
dėti sekantį mėnesį.
“Mirage”, kuris didelių nuosto
lių
oro kautynėse yra padaręs
Taikos deryboms Paryžiuje
gali pakenkti P. Vietnamo prez. sovietiniams MIGams Egipto ir
N. V. Thieu pareiškimas spau Izraelio susidūrimuose. Sovietų
dos konferencijoje, atmetęs koa diplomatai pasiūlė $2 milijonus
licijos mintį su komunistais ir buvusiams Libano aviacijos ka
nutildęs gandus apie greitą ka rininkui H. Radawi, o pastara
ro užbaigą. Pasak prez. N. V. sis užmezgė ryšius su aviacijos
Thieu karas nebus užbaigtas Itn. M. Mattaru, sutikusiu lėk
1970 m., bet bus tęsiamas iki tuvą nuskraidinti į Baku. Są
galutinės pergalės net ir tokiu mokslą sugriovė Itn. M. Mattar,
atveju, jeigu amerikiečiai nu pakeitęs nuomonę ir apie šį įvy
tartų pasitraukti iš P. Vietna kį painformavęs savo viršinin
mo. Pekinge Š. Vietnamo prem kus. Dirbdamas su karine poli
jero P. V. Dong pasirašyta nau cija, jis magnetofono juoston už
ja karinės ir. ekonominės pagal rašė sovietų diplomatų pasiūly
bos sutartis su Kinija įtaigoja, mus. Suėmimo metu pas diplo
kad ir komunistų vadai nelin matus buvo rastas Hassanui Ba
kę galvoti apie taiką. Kinija įsi dawi išrašytas $100.000 čekis.
pareigojo sekančiais metais Š. Libanijos vyriausybė nutarė di
Vietnamui suteikti $200 milijo plomatų neteisti, bet pareikala
vo. kad jie tuojau pat būtų grą
nų vertės paramą.
Amčitkos saloje, Aleutų salų žinti Sovietų Sąjungom Sovietai
grupėje, amerikiečiai 4.000* pėdų kaltinimus yra atmetę kaip pro
gylyje susprogdino vieno mega vokaciją. Kad jiems rūpi gauti
fono stiprumo atominį užtaisą, bent vieną “Mirage” naikintuvą,
sukėlusį daug bereikalingo pro niekas neabejoja. Izraelio lakū
testo balsų. Nerimui pagrindą nai su šiais naikintuvais lengvai
sudarė kaikurių. mokslininkų laimi oro kautynes prie egip
perspėjimas, jog atominis spro tiečius. kurie yra ginkluoti so
gimas Amčitkoje gali baigtis vietiniais MIGais.
Švedijos premjeras Tage Eržemės drebėjimu ir didžiule
vandens banga, kuri padarytų lander. kraštą valdęs ištisus 22
didelės žalos Aliaskos ir Britų metus, dėl senatvės pasitraukė
Kolumbijos pakrantėms. Tokio iš socialdedemokratų vado ir
spėjimo priežastis — nuolatiniai premjero pareigų. Naujuoju va
gamtiniai smūgiai po žeme tame du ir premjeru socialdemokra
rajone, 1964 m. Aliaską nusiau tai išsirinko 42 metų amžiaus
bęs žemės drebėjimas. Kanados radikalą Olaf Palme. Kaip švie
užsienio reikalų ministeris M. timo ministeris, jis yra žygiavęs
Sharp į Vašingtoną pasiuntė ofi šalia š. Vietnamo ambasado
cialią protesto notą, reikalauda riaus antiamerikietiškose de
mas atšaukti atominius bandy monstracijose Stockholme. At
mus. Tūkstančiai kanadiečių stu rodo, jo pastangų dėka Švedija
dentų, paskatinti JAV neken pripažino Š. Vietnamą ir atida
čiančių profesorių, blokavo pra rė duris JAV kariuomenės de
važiavimo punktus JAV ir Kana zertyrams. Neseniai buvo pasi
dos pasienyje. Sarnijoje buvo rašyta sutartis teikti ekonominę
sužeista pora studentų, kai į juos $40 milijonų vertės paramą Š.
atsidaužė amerikietės vairuoja Vietnamui, 6 dabar jau kalba
mas automobilis. Visas šis ma apie panašią paslaugą F.
triukšmas, pasirodo, buvo be Castro Kubai. Galimas dalykas,
tikslis, nes atominis sprogimas su premjeru O. Palme į valdžią
Amčitkoje nesukėlė jokių kom ateis jaunesnieji socialdemokra
plikacijų. Šiuo atveju žymiai tų radikalai, garbinantys komu
santūresni buvo sovietai, nors nizmą, nemėgstą amerikiėčių.
nuo Amčitkos iki jų Sibiro tėra
Politinės globos Australijoje
700 mylių.
pasiprašė Čekoslovakijos gene
V. Vokietijos socialdemokratu ralinis konsulas Karel Franc,
vadas W. Brandt pranešė prezi- gavęs įsakymą grįžti Cekoslova, dentui G. Heinemannui, jog jo kijon. Generaliniu konsulu Aust
partija yra pasiruošusi sudaryti ralijoje jis buvo nuo 1965 m.
koalicinę vyriausybe su laisvai ir neslėpė savo nepasitenkinimo
siais demokratais. Kanclerio K. sovietine invazija. Čekijos ir
G. Kiesingerio krikščionims de Slovakijos kompartijos iš vado
mokratams pirmą kartą 20 metų vaujamų postų atleidžia progre
laikotarpyje gali tekti pereiti syviuosius komunistus, A. Dubopozicijom Paramą W. Brandtui čeko rėmėjus. Neoficialiomis ži
pažadėjo laisvųjų demokratų va niomis, Čekoslovakijos kompar
das W. Scheel.* Koalicija gali su tijos centrinio komiteto posėdy
griūti pirmajame parlamento po je buvo reikalaujama teisti A.
sėdyje spalio 20 d., nes kaiku Dubčeką, tačiau šiai minčiai pa
rie laisvieji demokratai nori koa sipriešino kompartijos vadas G.
licijos su krikščionimis demo Husakas, oareikalaves tokiu at
kratais. W. Brandtui reikia bent veju teisti ir stalininką A. No25 laisvųjų demokratu balsų mi votnv, dėl kurio klaidu iškilo A.
nimaliai daugumai. Abiejų par Dubčekas ir reformos šalininkai.
tijų pasitarimuose šeši laisvieji Didžiųjų imoniu darbininkai ne
demokratai buvo nasisake už K. sutinka atiduoti naujojo režimo
G. Kiesingerį. Tokiu atveju W. kontrolėn savo profesinių sąjunBrandtui gali trūkti vieno balso. ra. škodos automobilių gamyk
Rinkimai f nemalonią diploma loje Maskvos pataikūnai netgi
tine situacija įstūmė JAV nre?. randa raštiškus grasinimus mir
R. Niksoną, pasiuntusi sveikini timi ir įspėjimus nesikišti į pro
mo telegramą kancleriui K. G. fesinių sąjungų reikalus.
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Lietuvė moteris - herojė ar savanaudė?
AL. GIMANTAS

Dažnai girdime ar skaitome
ištisas panegirikas apie lietuvę
moterį. Aišku, daug tiesos tose
odėse lietuvei. Bet kartais imi
žmogus ir suabejoji, ar jau tik
rai mūsiškė moteris verta tų vi
sų laurų, kurie jai skiriami.
Kaip tik ta tema pasibaigusios
vasaros metu teko dalyvauti -po
kalbiuose, diskusijose, jų klau
sytis ir pačiam įsijungti. Tiesa,
tai buvo grynai vyriška auditori
ja, ir nebuvo kam ginti ar bent
teisinti moteriškos pusės.

rimto, nieko naudingo, geriau
jau daugiau rūpinkis savais rei
kalais, savąja šeima . . . O tą
visą laiką, kuris iki šiol buvo ski
riamas savajai tautai, kur kas
geriau sunaudosi gilindamas pa
žintis su darbovietės vadovybe,
su jais eidamas kėgliuoti, golfą
žaisti. Vėliau ar anksčiau tai ga
lės atsiliepti ir tavajai karjerai
darbovietėje. Geriau pasistenk
daugiau antvalandžių gauti, nes
su pinigu šiame krašte viską pa
sieksi, viską gausi, o su lietu
vybe vargiai ar toli nukeliausi
Nebuvo nusiskundimų, kad — gal tik į šalis, bet jokiu bū
mūsiškė moteris būtų bloga žmo du ne priekin . . .
na, bloga namų šeimininkė, blo
❖ ❖
ga šeimos reikalų tvarkytoja ar
Kad ir kuklesnės, bet įdomios
planuotoja. Bet iš visos eilės
žinios
ateina iš anapus apie lie
tautiečių teko girdėti pastabų,
jog daugeliu atvejų mūsų vyriš tuvę moterį, sovietinamoje ap
koji pusė kur kas plačiau ir gi linkoje gyvenančią. Ir ten, pa
liau galėtų įsijungti į visokerio sirodo, dažnėja atvejai, kur žmo
pą bendrąją visuomeninę, kul na skatina vyrą (“pažiūrėk tik į
tūrinę ir politinę veiklą, jei bū Jonaitį, Petraitį . . .”) įsirašyti į
tų daugiau supratimo, pasiauko partiją, kad pagerintų materiali
jimo ir paskatinimo iš moteriš nį gyvenimą, gilinti pažintis su
kosios šeimos pusės. Esą vis daž atėjūnais viršininkais, jiems pa
niau pastebimi reiškiniai, kad taikauti, kad tas galėtų padėti
žmonos tiesiog draudžia savo vy tarnyboje kopti, gauti geresnę
rams bent kiek aktyviau įsijung poziciją, privilegijas, gal auto
ti į lietuviškąjį gyvenimą, bent mobilį, vasarnamį, ilgesnes atos
kiek ryškesne medžiagine auka togas gerame kurorte, ekskursi
prisidėti prie bendrųjų reikalų, jas po artimesnį ar tolimesnį už
neretai verčia vyrą mažinti Įsi sienį ir t.t. Esą būtų daugiau
pareigojimus, ar tai būtų mora pasyvumo, gal net ir rezistenci
liniai ar materialiniai dalykai. nės dvasios, jei mūsiškė mote
Esą tikram ar tariamam šeimos ris nebūtų taip lengvai pasida
labui reikalaujama atsisakyti pa vusi miesčionėjimo, turtėjimo
reigų lietuviškajai bendruome dvasiai, kuri, deja, kerta iki šiol
nei. Girdi, iš to jokios naudos — buvusius gana sveikus mūsų tau
šeima, vaikai duonos nevalgys, tos moralinius pagrindus.
❖ ❖
iš to neaprūpinsi vaikų maistu,
Šie visi teigimai, teisingiau,
pastoge, drabužiais. Ar tai per
pastabos,
tenebūna suprastos
dėti tvirtinimai, sunku pasaky
ti, bet savojoje aplinkoje apsi kaip kaltinimo aktas lietuvei mo
dairę, atrodo, galėtume tuos fak teriai. Čia tik mintys, rodančios,
telius visai nesunkiai patikrinti. kad neviskas jau taip gražu, kil
nu ir gera lietuvės moters gyve
Savo ir šeimos ateities vardan nime. Naivu būtų ginčyti, kad
moterys persiima pavyduliavi turime dešimtis, jei ne šimtus,
mo manija savo kaimynams, bi pavyzdžių, aiškiai liudijančių iš
čiuliams, pažįstamiems. Iš to esą kilų, pasiaukojantį ir tikrai ver
kyla vis didesni reikalavimai tą pavyzdžio bei pasididžiavimo
savo vyrams. Girdi, kaip gi čia lietuvės moters vaidmenį tiek
nusileisi Jonaičiams, Petrai- išeivijoje, tiek ir tėvynėje, čia
čiams ar Gvazdikauskams. Štai, tik kyla klausimas, ar tų šimtų
tie važinėja beveik dešimties tikrai mums užtenka? Gal rei
tūkstančių vertu autovežimiu. kėtų siekti, kad ne šimtai, bet
anie ką tik įsikūrė naujojoje tūkstančiai mūsų moterų su
$50.000 vertės sodyboje, kasmet prastų, pajustų savąją misiją
važinėja po užsienius ir t.t. tautos tragiškomis dienomis, kai
Užuot užtikrinęs savajai šeimai net ir vienas paklydimas gali bū
geresnį gyvenimą, tu. vyreli, tik ti skaudus. Ilgus šimtmečius lie
laiką gaišini su tais visais lietu tuvė moteris švietė ir savo kil
viškais žaidimais ir panašiomis numu ir jautrumu. Ar tikrai
fantazijomis. Visvien čia nieko šiandien ji yra kitokia?
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KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

Dar prieš vasaros atostogas
pradėtas Suintensyvintas vajus
kol kas dar nedavė lauktų vai
sių. Tikimasi, kad atostogoms
pasibaigus tautiečiai atsilieps į
Fondo laiškus. Kas Dievo —
Dievui, kas tėvynės — tėvynei.
Jeigu tu nebeskaitai, kad Lie
tuva tavo tėvynė, Lietuvių Fon
das tavo įnašo neprašys. Tie,
kurie yra lietuviai ne tik žo
džiais, bet ir darbais, savo pa
reigą atliks.
Malonu šį kartą skelbti nau
jausią Lietuvių Fondo narę, mi
ninčią savo septyniasdešimt pir
mąjį gimtadienį. Gimusi Lietu
voje 1898 m. spalio 1 d. Anykš
čiuose. nelietuvių tautybės, sena
ateivė; jos miręs vyras buvo lie
tuvis. Tai Polė Burbulienė. —
Nauji fondo nariai:

Gaila, kad apie p. Jauneika gau
ta tiek mažai žinių. Jis gyvena
Straffordville. Ont.
Didieji lietuvių patriotai,
knygnešiai, savanoriai meilės ir
kraujo auka Lietuvai laisvę at
kovojo! Kuriai grupei tu, mie
las broli — sese, nori priklau
syti? Kanados Lietuvių Fondo
narys — tylus kovotojas už Lie
tuvos laisve.
K. Lukošius, KLF sekretorius

Parduodamas
įvairiais kiekiais
siu metų šviežias

nepasterizuotas
medus
KORIAIS ar induose.

Skambinti tel. 534-0563
30 Dewson St.,

337. Jauneika, J.
338. Burbulienė, Polė.

Toronto 4, Ont.

Jonas Gustainis papildė savo
įnašą iki $200. Dėkui Jonai.

MOHAWK
FURNITURE LTD.
PILNAS NAMU APSTATYMAS

I

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVES:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537 -1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9 - 4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
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LEON MITKIEWICZ, buvęs karinis atstovas Kaune

Lietuva bus tik gera kaimynė
Kodėl Lietuva atsisakė federacijos su Lenkija?
(TĘSINYS Ii PRAtlUSIO NR.)

Vilniaus klausimas

“Vilniaus ir krašto išsprendi
mo klausimas priklauso nuo at
eities Lietuvos ir Lenkijos san
tykių. Iki ši problema nebus iš
spręsta, nėra vilties geriems kait myniniams Lietuvos ir Lenkijos
santykiams, nes lietuviams Vil
niuje kiekvienas pastatas kalba
apie jų senolių darbą. Vilnius—
Lietuvos kultūros centras” (Dr.
Grinius, Lituanus, 1957 m. 3
nr).
Suminėjęs Vilniaus įsteigimo
legendą, pik. L. M. ima prof. M.
Roemerį ir jo knygą lenkų kal
ba — “Lietuva. Studija apie lie
tuvių tautos atgimimą”. Lvovas,
1908 m. Profesorius tais metais
rašė, kad vilniškė Lietuva yra ti
piška kresų sritis, stipriai pasi
duodanti svetimoms įtakoms.
Nesimato vieno tvirto, masinio
etnografinio elemento, kaip ki
tose Lietuvos srityse. Daugelyje
vietų vilniškė Lietuva esanti
perkirsta atplaukusio iš svetur
nutautėjusio elemento arba ap
juosta lūžtančia, nevientisine
lietuviškai - gudiška Vilnija. Tuo
tarpu kresų punktuose aiškiai
pastebimas originalus lietuviškai
-lenkiškąi-gudiškas mišinys.
Prof. M. Roemerį pulkininkui
L. M. teko pažinti Kaune 193839 m. kaip buvusį I Pilsudsio legijonų pulko viršilą, tapusį lie
tuviu.* Tad autorius jo pažiūras
sostinės klausimu laiko labai
tvirtom, nors prof. M. Roemeris tai rašė 1908 m. Tada jis, be
kitko, pažymėjo, kad šalia žydų
Lietuvos sostinė Vilnius savo
gyventojų dauguma yra lenkiš
kos kultūros sala Lietuvoje.
Pats pik. L. M. iš savo pusės
priduria, kad lietuviai Vilniuje
1938 m. sudarė visiškai mažą
gyventojų nuošimtį. Vyraujanti
kalba buvo lenkų. Vilniaus kraš
te ūkininkai esą vartoja lietuvių
kalbą, tačiau neperdaugiausiai.
Pačiame Vilniuje surašinėtojai
1938 m. surado tik 1300 lietu
vių. (Mano apskaičiavimu, lietu
vių Vilniuje paskutiniais lenkų
okupaciniais metais turėjo būti
7000—8000. K. B.) Pagal prof.
M. R., labiausiai sulenkintais

miestais 1908 m. Lietuvoje buvo
Panevėžys, Šiauliai, Ukmergė
ir Kaunas. Tačiau prof. R. M.
jau 1908 m. rašė apie naujos
Lietuvos tautinį atgimimą, ei
nantį ne iš lietuviškos šlėktos,
bet iš naujai priaugančios inte
ligentijos.
Pik. L. M., prisiminęs 1938—
1939 m., sako, kad tai yra teisy
bė. Jam tekę pažinti eilę lietu
vių, nesiskiriančių savo inteli
gencija, erudicija* ir išsilavini
mu nuo Vakarų inteligentų. Jie
visi buvo įsitikinę, kad federa
cija su Lenkijos valstybe nieko
gero neduos Lietuvai ir greičiau
siai baigsis katastrofa. Jie vi
suomet pažymėdavę, kad Lietu
vos valstybė nori būti neprik
lausoma, savarankiška ir suve
reni.
Naujoji Lietuva
Naujosios Lietuvos lietuviai
turi vieną ir tą pačią baimę: už
mezgus artimesnius santykius,
pvz. federacinius, su Lenkija,
senesnė už lietuvių lenkų kultū
ra ir vėl užlies visą Lietuvą,
kaip XIV—XVI š.
Jau po II D. karo, naujose są
lygose pik. L. M. palietė Lietu
vos ir Lenkijos federacijos klau
simą su lietuviais emigrantais
JAV-se, aišku, galvodamas apie
labai tolimą ateitį. Visų JAV
lietuvių atsakymas skambėjo
vienodai: Lietuva turi teisę ir
trokšta būti nepriklausoma, su
vereni valstybė. Apie jokius
bendrus Lietuvos likimo ryšius,
ypač su Lenkija, JAV lietuviai
nekalba ir kategoriškai atmeta.
Bajoriškos kilmės, vyresnės
kartos lietuvaitė, gimusi Lietu
voje, pulkininkui L. M. tą patį
pareiškė, ką 1908 m. rašė prof.
M. Roemeris: šiuo metu naujoji
Lietuva galvoja, tikrumoje sva
joja, kad po išsilaisvinimo iš so
vietiško jungo Lietuva vėl gy
vuos kaip visiškai savarankiška
valstybė, be jokių federacinių
ryšių su Lenkija.
Naujoji Lietuva prisikėlė et
nografinėse sienose (kur Vil
niaus kraštas ir dalis Rytprūsių?
— K. B.), beveik neturėdama
aristokratinės klasės, o tik jau
ną, iš kaimo kilusią inteligenti

ją. Bet ji gerai pažino DLK įvy
kius, Horodlės, Krėvos, Liublino
unijos ir Vytauto Didžiojo lai
kus. Be to, lietuviuose stipriai
įaugęs yra savo tautinės garbės
jausmas. Lietuviai pasižymi di
deliu atsparumu: sukandę dan
tis sunkiose sąlygose pajėgia iš
silaikyti. Jie turi didelę ištver
mę ir gabūs įvairiems darbams,
tiksliai ir skrupulingai atlieka
savo pareigas; prisirišę prie sa
vo tautos istorijos ir gerai ją ži
no. Prie to viso reiktų dar pri
dėti jų įgimtus diplomatinius ir
derybinius gabumus.
Tad nėra ko stebėtis, kad nau
joji Lietuva 1918—1922 m. ne
buvo linkusi j jokią sąjungą su
Lenkija. Gal šiame reikale svar
bų vaidmenį atliko nevykęs Pil
sudskio sumanymas sudaryti di
delę federaciją rytinėj Europoj,
įjungiant visą buvusią DLK, t.
y. Lietuvą, Gudiją ir Ukrainą.
Greičiausiai naujoji Lietuva,
rūpestingai įvertino jjadėtį ir
negeidė dalintis lenkiška politi
ka. Lietuva liko savarankiška,
nedidelė valstybė, jieškanti at
ramos Vokietijoj ir Rusijoj, o
savo gerovę sujungdama stip
riais ryšiais su Vakarų Europa
ir JAV. Lenkija Lietuvai nebu
vo stipri atrama karo audroj.
Buvo teisūs
t
Savo išvadas pik. L. M. baigia
lyg ir kreipdamasis į lenkus.
Esą visi prisimena DLK-tės ir
Lenkijos valstybės — Rzečpospolitos gerus laikus. * Tačiau
XVIII š. antroji pusė vedė prie
katastrofos. Lietuviai priekaiš
tauja Lenkijai klaidingą politi
ką, ypač užsienio, tvirtindami,
kad lenkai privedė prie Rzečpospolitos žlugimo.
Naujoji Lietuva laikė Lenki
jos valstybę nepakankamai stip
riu valstybiniu vienetu, ypač
matydami augančią Vokietijos ir
Sov. Sąjungos galybę. Deja, šiuo
atžvilgiu lietuviai turėjo daug
tiesos.
Atsargiai žiūrint į tolimą atei
ti, reikia manyti, kad Lietuva,
net ir atgavusi savo nepriklau
somybę, palaikys tik gerus kai
myninius santykius su dabarti
ne Lenkija, bet nedaugiau.
Paruošė K. Baronas

RAUDONOJI LYDIJA
Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 17 užrašai
Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGČLA
(TĘSINYS Ii PRAĖJUSIO NR.)

Olmuetzo mieste
Birželio pradžioj gavau užda
vinį Olmuetzo mieste ir turėjau
atitinkamu adresu pas vieną po
nią užsiregistruoti. Tą patį vaka
rą buvau pristatyta ir supažin
dinta su apskrities komunistų
partijos sekretoriumi Karoliu
Stavinoha. Tai mažo ūgio, su di
dele plike storulis. Jis parūpi
no man butą. Buvau pakviesta į
kažkokį pasilinksminimą. Be
Stavinohos, dalyvavo dar du pa
reigūnai — valstybinio šokola
do fabriko “Zoria” direktoriai.
Jie buvo pertekę viskuo, o pi
nigai ėjo per jų rankas tartum
vanduo. Kiekvienas jų turėjo
tris ar keturias meilužes. Tik
susipažinus ir kurį laiką su ta
trijule pabendravus, buvo aiš
ku, kad įvairių prabangių orgi
jų išlaidas padengdavo tie du
direktoriai, o partijos sekreto
rius Stavinoha jų darbelius mas
kuodavo ir jų suktybes nuslėp
davo. Aišku, jie visi trys šoko
lado fabriko “Zoria” pelną daly
davosi lygiomis dalimis.
Šampanas vonioj
Vakarą užbaigėme Stavinohos
privačiame bute. Jis gyveno ka
rališkuose namuose. Kunigaikš
čiams būtų tikra garbė tokius
namus turėti ii juose gyventi.
Prabanga visur stebino mane —
kaip ir derėjo karališkiems rū
mams. Tik šiandieniniams rūmų
valdytojams trūko skonio ir meninio saiko.
’
Vaišės? Apie jas sunku kalbė
ti, kadangi tai nebuvo padorus
pasilinksminimas, bet tikros ir
begėdiškos, sakyčiau, šlykščios
orgijos. Visi buvo nusilakę kaip
kiaulės. Aš buvau išgėrusi stip
rinančią tabletę, tad jaučiausi
gerai. Vyriškos lyties lėbauto
jai pasiūlė iš visų esančiųjų gra
žuolių išrinkti karalaitę. Varžy
bas laimėjau be sunkumų.
Pirmasis partijos sekretorius
Stavinoha buvo tiesiog pasiutęs.
Jis šėlo gal daugiau nei kiti jo
draugai Jam pasiūlius, visiem
šaukiant, patefono muzikai gro
jant, nutarta mane išmaudyti
šampane. Stavinoha, padedamas
kitų draugų, atgabeno trisde
šimt bonkų prancūziško šampa
no ir, kamščiams šaudant, pylė
tą putojantį skystį į vonią. Ka
ralaitės palydovės mane maudė,
o socialistinės valstybės vyrai
iŠ vonios tą šampaną gėrė.
Pranešiau viršininkams

Kitą dieną saugumo ryšinin
kei viską smulkmeniškai papa
sakojau. Ji man išsitarė, jog vi
si puotos dalyviai, neišskiriant
nė pirmojo partijos sekretoriaus
Stavinohos, būsią suimti. Esą
tie du direktoriai, komunistų
partijos nariai, iš vadovaujamo
valstybinio fabriko buvo išeik
voję daugiau aštuoniolikos mi
lijonų kronų. Tik Stavinohos
vaidmuo tame masiniame išeik
vojime kol kas nebuvo aiškus.
Darbo klasės ir socialistinės
vyriausybės atstovai ne tik gėrė,
bet ir maudė savo merginas
prancūziškame šampane. To
šampano bonka kainavo vienuo
lika šimtų kronų. Taigi, vienos
vonios paruošimas čekų liau
džiai atsiėjo trisdešimt tris
tūkstančius kronų, šiai pinigų
sumai uždirbti turėjo prakaituo
ti dešimt darbininkų net devy
nis mėnesius. Toks šaunus ba
lius nebuvo vienintelis.
Atlikusi misiją Olmuetze, ke
liom dienom praėjus, vėl susi
tikau Kurtą. Aš džiaugiausi, bu
vau laiminga. Jutau savy šlykš
tų jausmą ir gėdą, kad negalė
jau būti jam ištikima. Jo globo
je jaučiausi saugiai ir nerūpes
tingai. Jis papasakojo savo ne
pasisekimus bei sunkumus.
Prieš dvejus metus jis buvo į
Prahą atsiųstas vienos Londono
prekybos firmos. Nemalonumų
jis turi dėl paso konfiskavimo:
tai padarė Prahos MVD. Vieną
vakarą Kurtas supažindino ma
ne su vienu savo draugu Couldronu, kuris ėjo Pranczijos kon
sulate sekretoriaus pareigas.

gumui, nors to ji nenorinti, ken
čianti. Ji dažnai prašo, kad už
sieniečiai padėtų jai prasmukti
į Vakarus. Nataša pasakojo sa
vo draugam, kad esanti nėščia.
Be to, ji iškeitė į svetimą valiu
tą dešimt tūkstančių kronų. Ava
— įsitikinusi antikomunistė, ga
bi specialistė užsieniečių port
feliams ištuštinti. Ir taip toliau.
Aišku, saugumas pasirūpins, ką
toliau su šiomis mergaitėmis da
ryti. Man nebuvo malonu kasti
duobę minėtom mergaitėm, bet
saugodama save vykdžiau pa
reigą," už kurią man algą mo
kėjo.
Žinia iš kalėjimo
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antrasis nepriklausomos Lietuvos prezidentas,
Vasario 16 akto dalyvis-signataras, Sibiro kankinys
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mirė 1969 metais rugsėjo 22 dieną Kaune.
Didžiai apgailestaujame šio tauraus valstybininko
mirtį, palietusią ir visą mūsų tautą.
Velionies dukrai dr. Aldonai Juozevičienei, žentui
dr. Juozevičiui ir visiems giminėms reiškiame
giliausią užuojautą —
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TORONTO KRIKŠČIONYS bEMOKRATAI

■

ALEKSANDRAS STULGINSKIS

KNYGOS KANADOS BIBLIOTEKAI
•

KLB krašto valdybos specia
li komisija, pirmininkaujama
dr. M. Ramūnienės, rūpinasi ne
tik lietuvių tautodailės paroda
valstybiniame Kanados muzėjuje, bet ir lietuviškų knygų sky
riumi valstybinėje bibliotekoje.
Jau gauta visa eilė vertingų kny
gų ir net Lietuvių Enciklopedi
ja. Dr. M. Ramūnienė rašo:
“Iš pavienių tautiečių jau gau
ta labai vertingų tiek senųjų,
tiek liaudies meno knygų*...
Tik su Lietuvių Enciklopedija,
kuri ir pastūmėjo visą knygų
telkimą, nesisekė: neatsirado nė
tokių, kurie norėtų parduoti su
didele nuolaida, o kultūrinė ko
misija negali girtis gausiais pi
niginiais ištekliais. Į mano nuo
latinius priminimus KLB pirmi
ninkui dr. S. Čepui dėl enciklo
pedijos, pastarasis atsakydavo:
“Nesirūpink, dar pajieškosime
mecenatų daktarų tarpe arba pa
tys turėsime nupirkti...” Vieną
praeito mėnesio popietę su
skamba telefonas: “čia Paškevi
čius; p. Ratavičienė iš Delhi, ne
radusi Jūsų namie, paliko pas
NAUJOSIOS VALSTYBĖS

K

mane didelę siuntą”. Toje siun
toje buvo gražių audinių dėžė,
įvairių knygų ir visa Lietuvių
Enciklopedija. Pastarąją paau
kojo Vera Mikelėnienė, R.R. 2,
Delhi, Ont. Ji yra išauginusi gra
žią šeimą (vyras mirė prieš ke
letą metų). Visi trys vaikai bai
gę augštąjį mokslą, kurių vienas
dirba Toronte kaip dantų gydy
tojas. V. Mikelėnienei priklau
so padėka už enciklopediją, p.
Ratavičienei už eksponatų surin
kimą, o aukotojams — už duosnumą. Laukiama ir tikimasi
naujų eksponatų.
Lietuviškos leidyklos Čikago
je pažadėjo atsiųsti savo leidi
nių po vieną egzempliorių,
“Draugo” ir “Laiškų Lietu
viams” leidėjai pažadėjo atsiųs
ti savo komplektų. Visiems —
nuoširdi padėka. Laukiama ir
daugiau leidinių, kaip B. Kviklio
“Mūsų Lietuva” V. Krėvės raš
tai, P* Augiaus monografija ir
kitų vertingų knygų, tinkamų
reprezentacijai. Jas siųsti: Mrs.
M. Ramūnienė, 187 Carling
Ave., Ottawa 1, Ont.
V.ZALATORIUS

Trinidadas ir Tobago - žiemos vasarvietė
Artinantis žiemos šalčiams ir
apniukusiam dangui, lėktuvu ar
bent mintimis galima nukeliauti
į saulėtą ir smėlėtą Britų Benddruomenės šalį — Trinidadą ir
Tobago. Ten šilta visada, o nuo
sausio iki birželio mėnesio dargi
ir lietus paprastai nelyja.
Ši valstybė yra vos 7 mylios
nuo Venecuelos krantų, prie
Orinoko upės žiočių. Tai toliau
siai į pietus esančios Antilų sa
los. Tų salų teritorija — 2000
kv. mylių. Trinidadas yra 10 kar
tų didesnis už Tobago. Gyven
tojų — vienas milijonas. Jie
auga po 3% į metus. Pusė visų
šalies gyventojų neturi 21 me
tų amžiaus, žiemą žmonių skai
čius padidėja, nes čia, į Karibų
jūros paplūdimius, suvažiuoja
dar keliasdešimt tūkstančių tu
ristų iš užsienio.
Lankytojams iš Kanados ir
JAV Trinidadas gali atrodyti la
bai neturtingas. O vienok jis
turtingesnis už savo kaimynus
Pietų Amerikoje. Vienam trinidadiečiui tenka maždaug 500
dol. pajamų per metus — daug
daugiau, negu kitose besivystan
čiose šalyse. Didžiausią pelną
valstybei duoda naftos ir cukrašvendrių pramonė. Eksportuoja
ma taip pat kava, citrininiai bei
kiti tropikų vaisiais, romas ir
kietmedis. Dalį pramonės kon
troliuoja užsienio kapitalas. Vien
amerikiečių investacijos siekia
375 milijonus dolerių. Vyriausy
bė. vadovaujama ministerio pir
mininko dr. E. Wiliamso, yra
draugiška Vakarams, palanki
verslininkams ir turistams iš už
sienio.
Šiuo metu kraštas yra pasie
kęs vidutinės gerovės, tačiau
ateitis blanki. Anskaičiuota. kad
naftos ištekliai, didžiausias kraš
to turtas, išseks maždaug sekan
čio dešimtmečio viduryje. Tuo

Mėnesiui praslinkus po Kurto
suėmimo gavau žinutę iš jo. Tą
žinutę, surašytą ant gelsvo p<>
piergalio, man įteikė kartu su
Kurtu kalėjime sėdėjęs kalinys:
jis rizikavo išnešti tą rašteli įsi
kišęs, berods, į batą. Kurtas ra
šė: “Viskas tvarkoj. Jokio pa
grindo baimei. Esu nuteistas
dvejiem metam sunkiųjų darbų
Mueravo koncentracijos stovyk
loj. Duok žinią C. Taip pat ne
pagailėk raštelio įteikėjui pini
gų. Lydi j a. aš pasitikiu tavimi.
Kurtas”.
Couldronas prašė mane nuolatis' informuoti apie Kurtą. Aš nesvarbus, — atsakė pik. Burda.
taip dažnai galvoju apie jį. Kas — Svarbu tai, kad šis žmogus
tai būtų? Beveik niekad taip ne atvyko i socialistinę valstybę
atsitikdavo praeityje su kitais pirmą karta; svarbu taip pat,
vyrais. Ak, kaip būčiau laimin kad jis valstybės atstovavime
ga, kad Kurtas būtų pas mane ir neturi jokio prityrimo. Iki šiol
su manim! Prisimindavau ir mums nelabai su anglais sekėsi,
Kurto duotus antausius ... Keis tad norėtume iš šio naujoko
ta, tie antausiai man buvo ma daugiau išgauti. Bandyk Lydija!
lonūs. Tuo tarpu, jeigu taip pa
Dingo Kurtas
Pirmoji meškerė
sielgtų kuris kitas, nežinau ką
Pik. Burda priminė, kad Brya
Birželio 21 d. dingo Kurtas. padaryčiau — greičiausiai jis
nas
sekantį vakara kraustosi i
Aš jaučiausi visų apleista ir vie-- nebūtų likęs gyvas.
“Alcron” viešbutį. Nuėjau tą va
niša. Gilus skausmas kankino
Britų
diplomatas
karą.
Tas anglas tik apie vienuo
mane, šnipinėjimo ryšininką
Rugpjūčio pradžioj netikėtai liktą vakaro pasirodė ir atsisėdo
Tondą juk negalėjau klausti.
mane
aplankė pik. Burda. Nieko netoli baro prie mažo stalelio.
Teiravausi pas Couldroną, bet
jis atsakė nieko nežinąs. Trim ypatingo, tik klausinėjo, kaip Išsiėmusi popieriaus lapą, para
dienom praėjus, pagaliau suži man sekasi, kas naujo. Vėliau šiau: “Mr. Bryan, aš labai norė
nojau, kad Kurtą suėmė MVD. parodė nuotrauką. Gana gražus čiau su tamsta susipažinti. Ar
galėčiau tikėtis, kad rytoj vaka
Nemigos naktys ėmė kankinti vyras, smokingu apsirengęs.
— Lydija, šio vyro vardas ir re didžiojoj salėj tamsta būsi?
mane. Bijojau, kad jis kankina
pavardė
— Gordonas Bryanas. Gautąjį raštelį būtinai sunaikin
mas neišduotų manęs — juk
Kurtas viską žinojo. Tikėjau, Jis tarnauja trečiuoju sekreto kite. Prašau duoti man ženklą,
riumi Didžiosios Britanijos pa kad sutinkate.”
kad jis neišduos manęs.
Eidama pro bara ir pro tą sta
Šiomis dienomis parašiau tar siuntinybėje. Jis šiuo metu gy
vena
“
Alcron
”
viešbutyje.
Dvi

lelį, prie kurio sėdėjo tas jau
nybini pranešima apie mano
priežiūroje esančias mergaites. dešimt aštuoniu metų amžiaus. nas diplomatas, rašteli nume
Man buvo nemalonu tai daryti, Nevedęs. Anksčiau tarnavo lai-, čiau ant jo kelių. Niekas nega
lėjo to pastebėti* Po to, priėju
bet privalėjau. Pastebėjau, kad vyno karininku.
—
Kodėl
ir
kuo
jis
svarbus?
si prie baro, išgėriau vieną stik
dvz. Elena nepatikima, lengva
būdė, kimba ant kaklo kiekvie — pasiteiravau.
lelį degtinės. Kai ėjau nuo ba
—
Jeigu
Žiūrėti
į
šį
žmogų
tik
nam užsieniečiui ir pasakoja,
ro atgal pro jį, linktelėjo man
kad ji yra priversta dirbti sau kaip į Gordoną Bryaną, jis visai galva.

pačiu išsibaigs ir gamtinės du
jos, tos nuolatinės naftos paly
dovės. Na, o gyventojų skaičius
iki to laiko žymiai padidės. Pra
monei plėsti kapitalo nepakan
ka. Bedarbių jau dabar daugiau
kaip 15%.
Neveltui tad vienas kitas trinidadietis nepriklausomybe nu
sivylė ir mano, kad reikėjo dė
tis su kitais. Anglai 1958 m. iš
keliolikos Antilų salų buvo suda
rę Vakarų Indijos Federaciją.
Tačiau Jamaika, stambiausias
tos federacijos narys, neoanorėjo joje pasilikti po nepriklauso
mybės gavimo. Ir taip ši fede
racija 1962 m. iširo. Tų metų
rugpjūčio 31 d. Trinidadas ir
Tobago tapo nepriklausoma vals
tybe.
Nuo pat pradžios kraštą valdė
premjero Wiliamso “Liaudies
Tautinio Sąjūdžio Partija”, ku
rią remia salos gyventojų dau
guma — negrai, kurių yra 47%.
Opozicijoje yra “Demokratiškoji
Darbininkų Partija”, kuriai dau
giausia priklauso indiečių kilmės
piliečiai. Būdinga anglosaksų po
litiniam palikimui, kad opozici
jos vadas rekomenduoja keturis
senatorius iš 24 i oarlamento
augštuosius rūmus. Į žemuosius
rūmus renkami 36 atstovai.
Trinidado ir Tobago salas
1498 m. atrado Kolumbas. Vė
liau dėl jų varžėsi ispanai, pran
cūzai ir blandai, kol pagaliau
1797 m. jos atiteko anglams.
Abi salos į viena administracinį
vienetą buvo sujungtos 1888 m.
Iki 1967 m. JAV čia turėio lai
vyno bazę, kurią buvo išsinuo
moję iš britų II D. karo metu.
Didžiausias miestas ir sostinė
yra Port-of-Soain su 100.000 gy
ventojų Trinidado salos šiaurės
vakarų dalyje. Europiečių kil
mės gyventoju krašte yra tik
3%.
Grįžusi namo. Wefonavau
Burdai ir nranešiau ką esu pa
dariusi. Jis buvo labai paten
kintas ir nrašė visą dėmesį atkreioti į šį diplomata.
Aš džiaugiausi, kad turiu nau
ją darba ir nereikės man dau
giau užsiimti mergaičių sekimu.
Sekantį vakarą, kaip buvo su
tarta. susipažinau su Bryanu ir
kiek vėliau sėdėjome bei val
gėme kartu. Pasakojau jam, kad
vienas prancūzų diplomatas man
davė jo varda ir patarė asmeniš
ku reikalu į ji kreiptis. Mat, tu
riu teta Londone ir rūpėjo pasi
teirauti. ar nesutiktu naimti jos
vardu adresuotą laišką?
Tai išgirdęs, labai mandagiai
mano prašymą atmetė. Esą šioje
valstybėje jis tik svečias ir turi
naklusti to krašto Įstatymams.
Už tokiu laišku priėmimą socia
listinės valstybės įstatymai labai
griežtai baudžia.
(Bus daugiau)
SAVAITRAŠTIS
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”
SIUNČIAMAS SUSIPAŽINTI
NEMOKAMAI TIEMS,
KURIE ATSIUNČIA
SAVO ADRESĄ.
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Keletas buvusio Lietuvos prezidento a.a. Aleksandro Stulginskio būdingųjų gyvenimo bruožų

Gavus žinią iš Lietuvos, kad
mirė buvęs mūsų prezidentas
Aleksandras Stulginskis, atsisto
Katinėlis ir voverytė žaidžia
ja prieš akis visa mūsų tautos
Tupi Kalniukas ant palangės pė už spintos, tarp kaladėlių, po tragiką. A. Stulginskio mirtis už
ir nuobodžiauja. Pamatęs vove kėde ir pagaliau užšoko ant sta baigia mūsų Lietuvos gyvąją is
Juk tai paskutinis iš bu
rytę, paklausė:
lo. Savo plačia uodegyte užkliu toriją.
vusių
trijų
prezidentų, paskuti
— Rudakyte, gal pažais! su dė gėles ir apvertė jas. Vovery
manim?
tė išsigandusi spruko pro langą nis iš pasirašiusių Vasario 16
— Mielai, bet kur tavo Onu į kiemą. Sumišęs katinėlis tuoj aktą, vienas iš Sibiran išvežtųjų
tė? Juk tu visada su ja žaisda sutvarkė gėles ir gailėjosi ne ir ten kankintų koncentracijos
bei kalėjimuose. Tai
vai. z
įspėjęs savo draugės, kad ant stovyklose
gyvoji
Lietuvos
istorija, kuri da
— Ji išėjo, i mokyklą — jau stalo negalima šokinėti.
I skyriaus mokinė. Kai ji išmoks
Tuo tarpu atsidarė durys ir bar pereina į negyvas knygas.
skaityti, tada ir aš sužinosiu linksma įbėgo Onutė.
Herojiška laikysena
daug įdomių dalykų. Ji man pri
— Rainiuk, tik pasižiūrėk ką
Sunku surašyti visą A. Stul
žadėjo paskaityti knygutę “Ka aš išmokau mokyklėlėje. Čia ginskio
nueitą kelią. Jis yra il
tinėlio žebriuko nuotykiai miš raidė A, o čia M. O ką tu veikei gas, skausmingas
ir didžiai pras
ke”.
šiandieną?
mingas.
Jis
liks
gyvas visoms
Gal kas nupiešite Onutės kamba
Neužilgo abu atsidūrė Onutės
rį ir papasakosit, kaip žaidė kati lietuvių tautos kartoms ir liu
kambaryje.
dys nepaprastą atsparumą. Gy
— O ką mes žaisime? — pa nėlis su voveryte?
vendamas savo ūkyje, kai Klai
A. Abr. pėdos
klausė voverytė.
kraštas buvo prievarta
— Tik paklausyk, aš mačiau
prijungtas prie Vokietijos, atsi
Mano darželis
kaip Onutė žaidė. Aš užsirišiu
dūrė prie pat Vokietijos sienos.
sau akis, o tu kur nors pasislėpk. žydi nasturtėlė,
Taigi, pereiti per sieną sovieti
Kai aš paklausiu — kur tu, at Lelija geltona,
nės okupacijos atveju ir atsi
siliepk — aš čia! Aš tavęs jieš- šypsos našlaitėlė,
durti Vokietijoje buvo daugiau
kosiu, o kai surasiu, tai bus daug Linguoja aguona.
negu lengva. Bet A. Stulginskis
Gėlytę kiekvieną
juoko.
ryžosi likti okupuotoje Lietuvo
Tuojau prasidėjo linksmas žai Aš apžiūrinėju,
je ir dalintis visais okupacijos
dimas. Voverytė visų pirma pa Laistau ją kasdieną
vargais ir pavojais su savo tau
sislėpė po lova, bet Rainiukas Ir nuravinėju.
Jis sau, savo šeimai ir
J. Narūne tiečiais.
ją tuojau surado. Paskui pasislė
ištikimiesiems yra pasakęs: “Aš
iš Lietuvos nebėgsiu”.
Musų svajonės
žinant bolševikų elgesį su
okupuotų
kraštų ' žmonėmis,
TORONTO ŠEŠTAD. MOKYKLOS MOKINIŲ PASISAKYMAI
ypač su buvusiais valstybės vy
Aš svajoju kada nors nuva Lietuvos. Kam jiems reikia kitų rais, kuriuos bolševikai kankino
žiuoti į Lietuvą. Aš dažnai gau kraštų? Lietuvoje tada vėl būtų ir naikino, reikia sutikti, kad
nu laišką iš savo dėdės, kuris gy laisvė ir visi galėtų gyventi taip, pasiryžimas nesitraukti iš savo
vena Lietuvoje. Jis rašo, kad kaip gyveno prieš jiems užėmus krašto yra herojiškas, tai pasi
Lietuvoje yra gražu ir kad jis Lietuvą. Jeigu Lietuva būtų lais ryžimas būti tautos kankiniu.
turi dukrelę, truputį jaunesnę va, tai mano tėveliai ir aš galėtu Ir A. Stulginskis, pasiryžęs ken
už mane, kuri nori labai mane me važiuoti aplankyti savo gimi tėti, neapsiriko. Birželio baisio
pamatyti. Jie nėra turtingi, tad nių. Dabar gi, jei mano mamytė mis dienomis bolševikai jį ir
mano tėvelis siunčia jiems dra važiuotų, tai rusai gali prie jos žmoną išvežė, kaip ir daugeli ki
bužius ir kitokius dalykus. Jei prikibti, nes mano dėdė, mano tų Lietuvos žmonių — brutaliai.
gu aš nuvažiuočiau į Lietuvą, ga mamytės brolis, buvo partizanas
“Mūsų prezidentas ”
lėčiau pamatyti tuos didelius — rusų priešas.
Esu vienuolikos metų ir galiu
miškus, apie kuriuos mano ma
Išvežė į Sibirą, į koncentraci
ma man dažnai pasakojo, ir tas tik svajoti, bet kai užaugsiu, tai jos stovyklą prie stoties Riešodideles bažnyčias su gražiomis rasiu būdų kovoti ir rusus iš Lie ty ir pristatė prie miško kirti
tuvos išvyti.
statulomis ir paveikslais.
mo darbų, saugoj ant čekistams
E. Kobelskytė, 6b sk. ir šunims. Ir Lietuvos preziden
R. Geležiūnaitė, 6b sk.
* * *
* * *
tas kirto medžius lygiai su kitais
Mano didžiausia svajonė yra
Kai aš baigsiu mokslą, norė nelaimingaisiais savo tautiečiais.
nuvažiuoti į Lietuvą — mano siu Lietuvą išgelbėti nuo rusų, Jo stovykloje buvo daug lietu
tėvelių tėviškę. Būtų taip malo kad jie niekad neateitų į Lie vių, daugiausia ūkininkų iš Su
nu pamatyti tas vietas, kur jie tuvą.
valkijos. A. Stulginskis stovyk
žaidė, mokėsi ir dirbo, žinoma,
Lietuva yra maža valstybė, loje nebuvo kitaip vadinamas,
mano mamytės ir tėvelio namų bet aš padaryčiau, kad visi ži kaip “mūsų prezidentas”. Jis sa
nebūtų, nes jie sudegė antro notų, kas yra Lietuva. Jie su vo laikysena, savo asmenybe, sa
pasaulinio karo metu.
žinotų, kad Lietuva yra maža vo elgesiu imponavo savo drau
Kai pagalvoju, jei nebūtų bu valstybė, bet su didele ir įdomia gams kaliniams. Jo dabar nesau
vę to baisaus karo, gal ir aš istorija.
gojo Lietuvos policininkai, ne
dabar ten žaisčiau, eičiau į mo
R. Paškauskas, 7b sk. buvo jokio protokolo, bet buvo
kyklą-ir būčiau tarp savo draugų
gerbiamas gal net daugiau, negu
ir giminių. Deja, nieko negaliu
Gal sugrįšit . . .
prezidentavimo laikais Lietuvo
padaryti, nes karas nusiaubė
je, kur mažai kas galėjo prie jo
Lietuvą, išblaškė lietuvius po Daug prikrito rudens lapų
prieiti, su juo pasišnekėti.
visą pasaulį ir dabar aš tik ga Ant šios žemės svetimos,
Kiek teko iš jo draugu kalinių
liu svajoti apie Lietuvą, mano Daug riedėjo ašarėlių,
girdėti,
jis nebuvo reikalingas
Kol pripratom mes prie jos.
tėvelių gražią šalį.
paguodos — guodė kitus bei
E. Jasiukaitė, 6b sk. Daugelį veidų mes matėm
stiprino. Pasakoja, kad jis su
* * *
Ant šios žemės svetimos,
gebėdavo iš savo menko davinio,
Kai aš esu viena, pradedu sva Bet prisiminimai saldūs
kuri ir visi kiti lygiai gaudavo,
joti. Man tai natūralus dalykas. Spaudžia širdį nuolatos.
sutaupyti ir duonos gabalėli pa
Aš visą laiką svajoju apie vieną
kišti susirgusiam ar paliegu
ir tą pati dalyką — kelionę Į Gal sugrįšit, jūs, vaikeliai,
siam. Tokia jo laikysena buvo
Lietuvą. O, kaip norėčiau išmes Prie močiutės Baltijos,
branginama. Užpelnytai visoje
Gal pasieks laisva žinelė,
ti rusus iš Lietuvos!
stovykloje buvo vadinamas “mū
Aš galvoju, kad rusai turi sa Spindės džiaugsmas ant rasos.
sų šventuoju”.
St. Slavinskienė
vo Rusiją ir jie turėtų išeiti iš
Ir jo draugai, tie patys kali
niai, širdimi jam atsilygindavo.
Pažymėjimas
Mano sapnas
Išėjus į darbus, kurie buvo nuo
Gyvenime daug galioja
Kartą atsisėdau ant kėdės ir stovyklos už keliolikos kilomet
Pažymėjimas garsus.
sapnavau, kad turėjau daug gė rų. “mūsų prezidentui” draugai
Jo vardas mus visus vilioja —
lių savo darželyje, mažą katytę kaliniai liepdavo sėsti kur nors
Jis malonus, labai gražus.
ir zuikiuką. Jie visą laiką į ma į tankumyne, apklodavo šako
no darželi eidavo. Katiniukas mis. o patys atpildavo jo normą.
Taip pradedant šiais metais mokslą,
eidavo į mano gėles, o zuikiukas
Norėjo nušauti
Minčių tiek daug buvo galvoj —
— į daržą jieškoti morkų.
Ar pažymėjimą mes gausim,
Čekistai irgi žinojo, kad jis
Vieną rytą išleidau katiniuką
šių mokslo metų pabaigoj?
yra
Lietuvos valstybės buvęs
ir zuikiuką į lauką ir vėl .atsigu
liau. Katiniukas pamatė gražias prezidentas. Jie norėjo jį kaip
Bet štai ir baigės mokslo metai,
gėles ir nubėgo darželin. Kol aš nors “nekaltai” likviduoti — at
Apfe kuriuos dažnai kalbėjom,
sugrįžau, zuikiukas keturias virai nušauti nedrįso. Grupės
Visi mes linksmi buvom,
morkas suėdė. Aš žiūrėjau, žiū vadovui buvo patarta A. Stul
Nes pažymėjimus turėjom.
rėjau bet neradau nei katiniu- ginskį pasiųsti už darbų ribos,
Juose gi smulkiai surašyta,
ko, nei zuikiuko. Kur jie gali bū kad čekistas galėtų, kaip pasi
Kiek mes praleidom pamokų.
ti? Pastebėjau kažką judant. Tai šalinusį iš darbovietės, o gal r
Ir dargi dar prie to pridėta,
buvo katiniukas ir zuikiukas. Aš mėginantį pabėgti, nušauti. Bet
Kiek neatėjome laiku.
nuėjau, paėmiau katiniuką ir ir prižiūrėtojai buvo tiek pado
nunešiau į namus. Paskui aš nu rūs, kad neįvykdė tų “patari
Pažymėta, jei šnekėjom,
ėjau vėl į lauką ir atnešiau zui mų”. Čekistai jautė A? Stulgins
Jei su klaidom rašyta,
kiuką į vidų. Abiem pasakiau, kio populiarumą kalinių tarpe,
Jei mokytojo negirdėjom,
ir jį likviduoti būtų buvę pa
kad turi būti viduje.
Kas svarbaus pasakyta.
Vieną rytą aš labai anksti at ranku.
O mokytojas mus stebėjo,
Kai prasidėjo karas su vokie
sikėliau ir suvalgiau pusryčius.
Kaip buvo išsyk manyta.
Tada ėjau jieškoti katės ir zui čiais ir kai šie nesulaikomai žy
Viską jie ten sužymėjo,
kio. bet ju. niekur nebuvo. Tada giavo prie Maskvos, Volgos ir
Ten ir jų pasirašyta.
nuėjau į lauką pažiūrėti ir pa kitu tolimų Rusijos vietovių, —
mačiau katiniuką darže, o zui čekistai nesnaudė. Jie rinkdaw
Alfredas Keliačius,
iš stovyklų įtakingesnius kali
kiuką gėlėse.
IX sk., Hamiltono šeštad. mokykla
Rima Karosaitė nius ir izoliuodavo. Taip iš tos
stovyklos buvo išvežti A. Stul
ginskis,
buv. teisingumo minisSudiev mokyklai
teris St. Šilingas, generolas
Nė nepajutau kaip prabėgo
Manydama, kad išlaikiau šeš Sprangauskas , . . ir izoliuoti
šešeri mokslo metai. Aš jau šeš to skyriaus egzaminus, džiau kalėjimuose.
tame skyriuje ir šiemet baigiu giuosi savo pažanga lietuvių kalLenko pasakojimu, kalėjime,
mokyklą. Paskutinieji metai yra boję. Ačiū mūsų brangioms mo kuriame ir jis buvo, vieną rytą
taip pat ir mūsų Dr. Vinco Ku kytojoms, kurios mane mokė.
girdėjo šaukiant: “ar čia yra lie
dirkos mokyklai, nes sekančiais
tuviu?
” Iš vienos kameros atsi
šiandieną yra džiaugsmo ir
metais ji bus sujungta su kita kartu nemalonaus atsisveikini liepė balsas: “taip, yra!” “Tai
ir bus kitoje vietoje. Aš niekuo mo diena. Nesmagu, kai reikia žinok, svoločiau, kad tavo prezi
met nepamiršiu šioj mokykloj atsiskirti su draugais, mokyto dentą šiandien sušaudėm”. Vė
praleistų linksmų, o kartais ir jais ir tarti sudiev Dr. Vinco liau paaiškėjo, kad tai tebuvo
kiek liūdnesnių valandų. Tiek Kudirkos mokyklai. Man atro gąsdinimo priemonė. Šitokiu
daug čia išmokau apie savo tė do, kad visos lietuviškos mokyk būdu rusai stengėsi apsisaugoti
vų gimtąjį kraštą ir kalbą. Už los turėtų būti pavadintos Dr. nuo galimų kaliniu sukilimų.
viską turiu būti dėkinga mūsų Vinco Kudirkos vardu. Tada ne Galimus vadus jie iš anksto pa
mieliems mokytojams, kurie, tu reikėtų atsisveikinti. Bet jeigu šalino ir pagąsdino, kad lietu
rėdami kantrybės ir pasišventi jau reikia tarti sudie, tai noriu viai neturėtų jokių iliuzijų ir
mo. visko mus išmokė.
ši savo rašinėlį baigti šiais žo būtų kaip avys. Tai vis bolševi
Sudiev, Dr. Vinco Kudirkos džiais — “Tegul meilė Lietuvos kiškas gudrumas, kuris rodo ir
mokykla, sudiev gerbiami ir dega mūsų širdyse”.
ju baimę. O jie tos baimės tu
mieli mokytojai, aš esu jums už
rėjo.
Gailutė
Norkeliūnaitė,
Ą. Stulginskis buvo išvežtas
viską dėkinga. R. Kudžmaitė,
iš Lietuvos Į941 m., išleistas iš
Montrealis, 1969 m. pavasaris Montrealis, 1969 m. pavasaris

J. MATULIONIS
koncentracijos stovyklos 1954
m. Susirado žmoną Komi res
publikoje (toj pačioj Azijoj) ir
1956 m. parvyko į Lietuvą. Tai
gi, Sibire išbuvo 15 metų.
Sovietinė vilionė
Parvažiavęs į Lietuvą, gavo
darbą viename ūkyje prie Kau
no, kur jam buvo pavesta eiti
sodų ir daržų agronomo parei
gas. Bet neilgam. Bolševikiškas
budrumas bei noras išnaudoti
savo aukas ir jas iščiulpti pasi
reiškė ir čia. Bolševikai pasiūlė
A. Stulginskiui parašyti atsimi
nimus apie tautininkų valdžią ir
apie prezidentą A. Smetoną. A.
Stulginskis nesutiko. Tada at
leido jį iš eitų pareigų. Reikia
manyti, kad jis žinojo, ką reiš
kia tas jo atsisakymas. A. Stul
ginskis ir čia pasiliko kietas že
maitis. Į kompromisus nėjo visą
savo gyvenimą ir čia už duonos
kąsnį neparsidave. Gyveno iš
menkos pensijos, šelpiamas duk
ros dr. Aldonos Juozevičienės ir
žento, kurie ir dabar gyvena Či
kagoje. Dukra bandė atsiimti tė
vą į Ameriką, bet jis pats atsi

sakė važiuoti, motyvuodamas,
kad turi slaugyti sergančią sese
rį, nes nėra artimų giminių, ku
rie galėtų tai atlikti. Atsisaky
mas nelabai aiškus. Gali būti ir
taip, gali būti ir ne. A. Stulgins
kis pakankamai gerai pažino bol
ševikus, jų pinkles ir užmačias,
žinojo, kaip jis yra vertinamas
ir, be abejonės, žinojo jų nusi
teikimą neišleisti į laisvąjį pa
saulį, kur jis galėjo būti tikrai
jiems pavojingas. Jis perdaug
buvo matęs bolševikinio gyve
nimo įvairiose jo fazėse, patyręs
bolševikinės sistemos kartumus,
perėjęs jų visas skaistyklas, ste
bėjęs nuogą ir nemeluotą jų tik
rovę. A. Stulginskis, atsidūręs
laisvame pasaulyje, būtų nety
lėjęs. Taigi, vienu liudininku bū
tų buvę daugiau. Į jį būtų atkreiota didesnio dėmesio, negu
į eilinį pilietį.
Buvo trys nepriklausomos
Lietuvos prezidentai: Antanas
Smetona — augštaitis, Kazys
Grinius — suvalkietis, Alek
sandras Stulginskis — žemaitis.
Pirmieji du mirė kaip tremti
niai Amerikoje, šis pastarasis
— Lietuvoje kaip tautos kanki
nys.

DAUG KALBŲ, NĖRA RECEPTO
PRANYS ALSĖNAS
Matyt, dar' peranksti ’ ruošti
ištisas studijas, aiškinant klau
simą, kodėl šių laikų žymi dalis
jaunimo yra toks pakrikęs, pa
simetęs, maištaujantis, dažnai
mėgstąs palaidą gyvenimą, nar
kotikus ir t.t.
Šiaipjau pasisakymų tuo rei
kalu netrūksta. Pasisakoma laik
raščių vedamuosiuose, įspūdžių
reportažuose ir t.t. Deja, niekas
neduoda recepto, kaip šią prob
lemą išspręsti, kaip pasukti jau
nimą pozityviu keliu, kaip apstabdyti universitetuose kylan
čias riaušes. Tie visi bemaištaują ir suką į kitokius gyvenimo
klystkelius jaunuoliai juk turi
tėvus, motinas, kuriems anaip
tol nevistiek, kokie jų vaikai iš
augs, kaip jie išsiauklės ir kaip
pasiruoš savarankiškam gyveni
mui.
Torontiškis dienraštis “The
Globe and Mail” neseniai at
spaude vedamąjį “Of Worried
Parents and Alienated Youth”,
kuriame kalbama apie baimės
apimtus tėvus ir apie pasikly
dusius jaunuolius.
Girdi, praskusk žievelę viduti
nio kanadiečio, turinčio gal apie
40 metų amžiaus, ir rasi susirū
pinusį tėvą ar motiną. Tėvams
kyla baimė, ar jų jaunikliai ne
pradeda vartoti narkotikų, ’/si
tis į palaidą seksualinį gyveni-,
mą, ar rūpinasi geresniais pa-,
žymiais mokykloje. Tai pagrin
dinės baimės priežastys. Esą ir
šalutinių. Tėvus, girdi, nuolat
gąsdina vaikų elgesys namie,
nuolatinės kovos su tėvais, vi
siškas išsiskyrimas.
Patirta, kad palaidūnai jau
nuoliai daugiausia yra kilę iš
gerų šeimų. Tai rodo surinktie
ji duomenys iš Yorkvillės. kur
yra gana nemažas skaičius tokiu
palaidų jaunuolių. Pagal “Social
Planning Council” surinktus
duomenis, Yorkvillėje atsidūru
sio jaunimo didžioji dauguma
esanti iš vidurinės ir augštesniosios klasės šeimų. Pasirodo,
jog geras ekonominis gyvenimas
gali būti akstinu jaunuoliams
pasiklysti.
Toliau minėtam vedamajame
sakoma, jog tų jaunuolių pasi

metimas ir jų atsiskyrimas nuo
savo šeimų esąs gana didelis ir
gilus. Esą klysta tie tėvai ir jau
nimo auklėtojai, kurie galvoja,
kad šitaip atsitinka tik laikinai
dėl vaikų savarankiškumo troš
kimo tendencijų. Girdi, ateis lai
kas, jaunikliai subręs, susipras
ir grįš į normalų gyvenimą, o
tuo pačiu ir į namus. Deja, tai
būsią pervėlu . . .
Žinoma, tai tikra tiesa. Juk
bus be reikalo jaunuolių iššvais
tytas gražiausias jaunystės lai
kas, neįgytas . išsimokslinimas,
apsikrėsta įvairiomis blogo gy
venimo tendencijomis, nieko ge
ro nežadančiomis .ateičiai. Jie
jau bus įpratę į taip vadinamą
narkotikų “sub-culture”, tarpu
savio draugystę “rock” festiva
liuose, bastymesi iš vietos į vie
tą. Toks gyvenimo stilius nebe
leis jiems grįžti į ramų, kultū
ringą šeimų gyvenimą — pas
tėvus.
Pasimetusių jaunuolių dides
nius susibūrimus matome Kana
doje, ypač Toronto Yorkvillėje,
JAV-se, Europoje.
K. Ivaškevičienė savo įspū
džiuose “Automobiliu po Euro
pą”, atspausdintuose “Tėviškės
Aidų” savaitraštyje, rašo:
“Iš Lietuvių Namų pasiekti
Londono miesto centrą pigu ir
nekomplikuota, kur teikiasi tu
ristų pramogos ir įdomybės. Tu
ristai lanko bažnyčias, parla
mentą, muziejus ir gražius
parkus, o jaunimas užpildo di
džiules centrines aikštes, čia
pamatysi keistai besielgiančius
ir neįprastai apsirengusius jau
nuolius abiejų lyčių. Tai hipiai,
ypiai, bitnikai ir, tiesiai sakant,
valkatos. Policija, atrodo, ma
žai kreipia dėmesio, nes visur
juos galima matyti, o yapč po
žeminių traukinių stotyse su gi
taromis ir susigūžusius nuo šal
čio. Sunku suprasti jų gyvenimo
būdą. Tai išbadėję nešvarūs
keistučiai”.
Tai tokia žymi dalis nūdienio
jaunimo. Tai, galima sakyti, sa
vanoriškai išsivietinusieji iš pa
doraus gyvenimo jaunuoliai, dėl
kurių kenčia daugelis tėvų.

Molotovo-Ribentropo sandėrio 30 metų sukakties proga baltiečiai
demonstravo Niujorke prie Jungtinių Tautų rūmų, protestuodami
prieš Baltijos valstybių pavergimą. Kalba Kinijos atstovas JT min.
Wang Meng-Hsien, šalia jo— Kęstutis Miklas ir Antanas Mažeika
Nuotr. P. Ąžuolo

NAUJU ATEIVIU SENAIS KELIAIS
VLADAS RUSAS
Žmones vilioja kelionės ir jų ap
rašymai. Poetas Kazys Binkis kadai
se rašė: “Aš esu Petras Birieta ir
keliauju aplink svietą”. Aš aplink
svietą nekeliavau, noriu tik pasida
linti savo Įspūdžiais iš kelionės sker
sai Kanadą.
Aišku, Įdomiau skaityti apie to
limus kraštus. Esu girdėjęs daug
pagyrimų “TŽ”, kad redakcija davė
puikius reportažus apie šventąją že
mę, Meksiką ir kitas Vidurio Ameri
kos valstybes, Floridą, Hot Springs
ir t.t. Bet mūsų naujoji tėvynė Ka
nada yra tokia didelė ir Įvairi, kad
apie ją rašyti niekad nebus perdaug.
Lietuviai, susispietę Toronte ar
Montreailyje, viską randa maždaug
200 mylių aplinkoje: kalnus, ežerus,
žuvis, stirnas, vaišingus tabako au
gintojus ... Bet prerijos, Kordilje
rų kalnai, Ramiojo vandenyno pa
krantės nevisiem prieinamos, nes
tam reikia laiko ir pinigo.
Ir aš vien dėl pramogos skersai
Kanadą traukiniu nebūčiau važiavęs,
bet mano vienintelis sūnus Vytautas
šiemet baigė Simono Fraserio uni
versitetą Vankuveryje, tad parūpo
pamatyti, kaip tas karo audrų vaikas
pasipuoš filosofijos bakalauro kepu
re, juoba, kad ir žmona skatino ryž
tis kelionei.

$70 milijonų Kanadai
Nuo Toronto ligi Sudburio
gamta ir vietovės panašios į Pie
tų Ontario vaizdus. Apie North
Bay jau daug metų kasamas si
dabras ir kobaltas, o artėjant
prie Sudburio matosi vien tik
pilkos uolos, vadinamas “pre
cambrian” sluogsnis. Prieš daug
milijonų metų, kai keitėsi žemės
pluta, tos uolos susidarė iš vul
kaninių pelenų ir jose nusėdo
sunkūs metalai: auksas, platina,
varis, daugiausia nikelis. Sudburyje ir apylinkėse dabar vei
kia didžiausios nikelio kasyklos
visame pasaulyje. Su Kanados
INCO, kuri yra amerikiečių ka
pitalo kontroliuojama, kenku
sio j a tik Sov. Sąjunga, kuri, už
grobdama Suomijos Kareliją, pa
sisavino ir INCO ten turėtas ni
kelio kasyklas, nors už jas vė
liau Kanadai sumokėjo apie 70
milijonų dolerių.
Kaip Dantės pragare
Sudburio rajone gyvena apie
200 lietuvių, daugiausia naujie
ji ateiviai, kurie dirba aplinki
nėse kasyklose. Neseniai tas ka
byklas aplankęs Ontario parla
mento narys dr. M. Shulman
(socialistas, milijonierius, žydų
.almės) INCO požemius palygi
Iš tremtinių stovyklų Vokietijoj atvykę KanadOn tautiečiai prieš no su Dantės pragaru, todėl ga
22 metus dirbo Pickle Crow, Ont., aukso kasyklose. Nuotraukoje: lima manyti, kad ir mūsų tau
boksuojasi po darbo Albinas Lajukas ir Kazys Stulpinas
tiečių darbas ten nelengvas. Bet
mieste jie turi labai gerą var
dą. daugelis turi nuosavus na
JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS
mus, užmiesčio vilas, išlaiko šeš
tadieninę mokyklą, nesigaili au
kų lietuvių tautos reikalams.
Kultūrinėje veikloje daug pade
da energingasis klebonas kun.
Ant. Sabas.
Pats Sudburis yra padūmavęs
miestas, turi apie 80.000 gyven
vienus metus
tojų, bet mažai senų žmonių.
Tarp
etninių grupių vyrauja
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina
prancūzai, todėl ir vietiniame
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
universitete
plečiamos prancūzų
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų
kultūros studijos. Sudburyje
bo.nka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:
tain pat veikia praktiškas ka
syklų institutas (Cambrian Col
JIB Laboratorija, 2498 DougaU Ave, Windsor, 12. Ont
lege), kur per 2-3 metus gali

ma įsigyti geologo ar kasyklų
inžinieriaus diplomą.
Latvijos žydas
Į pietus nuo Sudburio yra
plieno pramonės miestas Sault
ate. Marie, kur taip pat gyvena
apie 200 lietuvių, visi gerai įsi
kūrę. Pro jį eina St. Lawrence
jūrų kelias į Superior ežerą, o
naujas, 2 mylių ilgumo, .tiltas
jungia su tokio pat vardo mies
tu Amerikos pusėje, todėl turis
tų čia visada pilna.
Netoli nuo S. S. Marie yra
Blind River uranijaus kasyklų
rajonas, kur lietuvių taip pat
pasitaiko. Prieš keletą metų čia
atsidarinėjo naujos kasyklos, kū
rėsi planingi miesteliai. Tai pa
darė iš Latvijos kilęs Niujorko
žydas Jacobs, kuris iš vieno pa
vargusio prospektoriaus atpir
ko uranijaus radinį, sutelkė di
delį amerikiečių kapitalą ir
slaptai, kaip karinėj operacijoj,
iš helikopterių nuleido apie 60
prospektorių. kad jie stulpeliais
atžymėtų visą mišką, kur pir
masis uranijaus' radinys buvo
nupirktas. Netrukus apylinkėse
išaugo net 8 uranijaus kasyklos,
davusios milijoninį pelną. Bet
per keletą metų JAV prisigami
no perdaug atominių bombų,
smarkiai sumažino uranijaus
pirkimą ir dabar veikia tik 3 ka
syklos. Bet gudrusis Jacobs su
spėjo laiku visą verslą parduoti
britiškam Rio-Tinto koncernui,
kontroliuojamam visos Europos
žydų barono Rotšildo. Sakoma,
kad Jacobs ir jo talkininkai už
dirbo apie 50 milijonų dolerių.
Toliau į vakarus veikia Wawos
geležies kasyklos, kur taip pat
dirba būrelis mūsų tautiečių.
šalčiausia vieta
Nuo Sudburio ligi Lakehead
matyti daug miškų, upių ir eže
rų, bet žemė ir čia — vulkani
ne uoliena su rausvo marmuro
atspindžiais. Tarp miškų čia jau
yra ūkio sodybų, kur daugiausia
ūkininkauja prancūzai ir suo
miai, plėsdami gyvulių ūkį. Jų
priešas yra ne tik vilkai, bet ir
nepaprastas šaltis, kuris į šiau
rę nuo Superior kartais . siekia
net 60’ F žemiau nulio. Ten
esantis White River miestelis
net turistus vilioja su didžiule
lenta, sakančia: Įvažiuojate į šal
čiausią Kanados gyvenvietę* (aišku, išskiriant poliarines sritis).
Važiuojant Superior ežero pa
krantėmis. matyti tikrai gražių
vaizdų: didžiulės uolos terasomis
leidžiasi į ežerą, dunkso kaip
fantastiškos katedros ar pirami
dės. Dėlto ir turistų tokiuose
miesteliuose; kaip Terace Bay,
Marathon, Nipigon ir kt. nieka
dos netrūksta. Vasarą jie žuvau
ja, o žiemą medžioja, ypač Long
Lake rajone, kur vra rekordinis
skaičius didžiųjų briedžių (moo
se).
Pirmųjų DP vietovės
Kalbant apie ši miškingąjį ra
joną, reikia prisiminti ir lietu
vius miškų kirtėjus. Prieš 22
metus dar tolesnėse Šiaurės vie
tovėse (Valora ir kt.) lietuviai
studentai buvo pirmieji DP atwke į Kanada. (Lenkai, gen.
Andersono kariai, atvyko anks
čiau kaip demobilizuoti iš britu
armijos). Atlikę sutartį, daugel
(Nukelto Į 7 pri.)

4 osl. • Tėviškės žiburiai
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darbams užkonservuoti siūlomi įvai
riausi būdai. Tačiau mes gerai su
prantame tą didžiulę atsakomybę,
kuri susijusi su šiuo darbu. Todėl
kiekvienas siūlomas konservavimo
būdas dar pareikalaus ilgų ir kruopš
čių mokslininkų tyrinėjimų, kol bus
parinkti tinkamiausi. (...) Tuo pa
čiu noriu paaiškinti, kodėl iki šiol
ekspozicijoje tiek mažai M. K. Čiur
lionio darbų. Jokiu būdu ne todėl,
jog jie tiek apgadinti, kad gėdytumės
juos eksponuoti. Parenkant kūrinius
ekspozicijai, kuri vis atnaujinama,
laikomės principo: plačiajai visuome
nei rodyti geriausius M. K. Čiurlio Montrealietės moksleivės ateitininkės, stovyklavusios “Baltijos" stovyklavietėje. Kalba — stovyklos
nio kūrinius, ryškiausiai atspindin
vadovas kun. L. Zaremba
čius pagrindinius jo kūrybos bruožus,
kūrybines idėjas. Manyčiau, kad kai
VANCOUVER, B.C.
kurių mažiau nusisekusių kūrybinių
Tik pervažiavus kalnų grandinę.
bandymų rodymas būtų tik nepagar
Spindintį grožį kiekvienas supras.
ba didžiai menininko asmeny
Ežerai ir upės dabina šį kraštą.
bei ..M. K. Čiurlionio kūriniams
VILNIAUS DIENOS minėjimas ciali darbo metų pradžia įvyks lap
Raižo
krūtinę vingiuoti keliai.
saugoti jau pastatyta speciali gale
rengiamas šį sekmadienį, spalio 12 kričio 16 d. iškilminga bendra abiejų
rija, kuri bus atidaryta šių metų pa
Dideli parkai, milžinai medžiai
d. Jis pradedamas 11 y. ryto pa tuntų sueiga 20 metų skautų atkūri
baigoje. P. Stausko teigimu, dabar
Visiems ateiviam praeitį atskleidžia. maldomis AV bažnyčioje. Mišias lai mo Hamiltone sukakties proga. "Ne
dar nėra pakankamai išdžiūvusios
Kiekvienas atvykęs čia atsibus,
kys mons. dr. J. Tadarauskas, pa muno” tunto tuntininkas praneša,
naujojo pastato sienos, trūksta įren
Sveikata ir širdis puikybę pajus.
mokslą sakys svečias iš Romos mons. kad tėvai, norintieji įrašyti berniu
ginių pastoviai drėgmei ir tempe- ,
dr. J. Bičiūnas. 4 v. p.p. Jaunimo kus į lietuvių skautų organizaciją,
Ankstyvas pavasaris —
ratūrai palaikyti. "Tiesos” redakcija
naujiena kitur. Centre įvyksta iškilminga akademi tesikreipia pas tuntininką ps. A. TuP. Stausko pareiškimą papildo pasta
ja su menine programa. Paskaitą maitį tel. 627-3308. Mergaitės pri
Kada šaltis sukaustęs
ba, jog bus imtasi visų priemonių
prerijas visur, "Vilnius ir mūsų santykiai su len imamos nuo 6 m-, amžiaus ir regist
padaryti M. K. Čiurlionio kūrinių
ruojamos pas "Jūratės” jaun. skau
Čia saulė pakilus džiovina rasas, kais šiandieną” skaitys mons. dr. J.
faksimilėms, panaudojant geriausias
čių draugininkę v. sk. R. Bagdonai
Gėlių ir medžių spalvotas šakas. Bičiūnas iš Romos, o meninę prog
pasaulinės technikos galimybes.
ramos dalį atliks "Aukuras”, "Gy- tę tel. 385-0041.
Pacifiko
kraštas,
vienas
iš
visų,
vataras”, AV parapijos choras. Ha
ATEITININKŲ MOKSLE IVIŲ
VAIKŲ ŽAISLAI
Pramintas Florida šiaurės vakarų. miltono ir apylinkės lietuviai, ypač KUOPA pradėjo naujų mokslo me
Vilniaus miesto prokuratūros tar
Laimingi broliai ir sesės kartu,
Vilniaus krašto, kviečiami dalyvauti. tų veiklą rugsėjo 14 d. pamaldomis,
dymo skyriaus prokuroro G. Gutaus
Čia įsikūrę — gyventi ramu.
Minėjimą rengia KLB Hamiltono kuriose visi dalyvavo organizuotai su
ko įspėjimą tėvams ir vaikams pa
apylinkės
valdyba ir Vilniaus Kraš vėliavomis. Po pamaldų buvo bendri
Trans-Canada
Highway
į
rytus
toli,
skelbė "Komjaunimo Tiesa” rugsėjo
to Lietuvių S-ga. Organizacijos pra pusryčiai. Dalyvavo jaunučiai, moks
Kalgaris-Torontas, prerija plati,
13 d. laidoje: "1969 m. rugsėjo mėn.
šomos minėjime dalyvauti su savo leiviai, vyresnieji moksleiviai ir jų
Hamilton-London
kelias
gražus,
Vilniaus miesto Strazdelio ir Dauk
vėliavom.
K. B.
tėveliai. Sveikino MAS centro valBet trafikas tirštas —
šos gatvių vaikai — V. Zaleckis, gi
saugok
ratus.
dybos pirm. A. Puteris, Hamiltono
męs 1960 m., septynmetis D. Sluka ir
LIETUVOS KARIAI VETERANAI Bendruomenės pirm. A. Juozapavi
ketverių metų J. Suplecovas netoli
Vankuverio kraštas —
RAMOVĖNAI kartu su šauliais ren
vykstančių statybų surado nesprogu
Kanados šalis, gia 51 metų Lietuvos kariuomenės čius. J. Pleinys ragino mus visus
skaityti “Ateitį” ir į ją daugiau ra
sią sviedinio galvutę ir namų tarpu
Atvykęs tautietis čia pasiliks.
sukakties paminėjimą lapkričio 22 šyti. Mūsų naujasis dvasios vadas
vartėje pradėjo ją "tyrinėti”. Svie
Daug apkeliauta, skersai — išilgai, ir 23 d.d. J. Centro salėje. Maloniai
dinio galvutė nuo smūgio į sieną
Bet šį gražų kraštą pamilsti labai. kviečiame visus lietuvius dalyvauti kun. J. Gaudzė linkėjo mums daug
sprogo. Garsas sukrėtė aplinkinių na
Viktoras Matutis lapkričio 22 d. bankete ir lapkričio laimės ateinančiuose darbuose, E.
Gudinskienė, jaunesniųjų ateitininkų
mų gyventojus. Išbėgę pamatė su
23 d. 11 v.r. Aušros Vartų par. baž globėja, paaiškino apie uniformas ir
kruvintus vaikus ir sviedinio skeveld
nyčioje pamaldose. Po pamaldų bus ženklus, kuriuos jaunimas galėjo įsi
rų išdraskytus vartus bei namo sie
NAUJI — PAGERINTI
nešami veteranų ir šaulių vainikai
nas. Vaikų kūnai buvo sužaloti, kai
prie
kankinių kryžiaus, dalyvaujant gyti.
NAUDINGESNI
kurie net sunkiai. Jie tuoj pat grei
PIRMASIS ATEITININKŲ MOKS
visų organizacijų vėliavom.
UŽ PINIGUS
tosios pagalbos buvo nuvežti į ligo
LEIVIŲ
susirinkimas įvyko rugsėjo
Organizacijos su vėliavomis ir vi
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI
ninę, kur jiems suteikta neatidėlio
suomenė kviečiamos į J. C. salę, ku 21 d. Pradėjome malda. J. Pleinys
tina inedicininė pagalba, štai ką reiš
rioje įvyks oficialus kariuomenės tarė žodį, prašydamas giliau įsijung
Į LIETUVĄ
kia neatsargumas su šaudmenimis...”
ti į veiklą. Hamiltono A. Stulginskio
šventės minėjimas.
OFICIALŪS
kuopos
naujasis dvasios vadas kun.
GAMINIAI VAIKAMS
Veteranų ir šaulių valdybos
J. Gaudzė taip pat pritarė. MAS c.v.
PILNAI GARANTUOTI
Vilniaus Vingio parko estradoje
vicepirmininkė
Gabija Juozapavičiū
KANADOS
RAJONO
VYR.
SKAU

atidaryta paroda, kurios paskirti iš
Pagal naują pagerintą susitari
tė
iškėlė
klausimus:
kas yra ateiti
ČIŲ, VYČIŲ IR VADOVŲ sąskrydis
ryškina išdėstytos kaladėlės su rai
mą, jūsų giminės galės pasi
dėmis: "Viskas vaikams”. Paroda pra
— spalio 11 d. parapijos salėje. Re ninkas, kodėl esame ateitininkai, ko
rinkti ką norės Vnešposyltorgo
gistracija — 10 v., mokestis — $1. dėl atėjom į šį susirinkimą it t.t.
dedama skyriumi "Vaikas — šeimos
krautuvėse. DABAR JIE GAUS
džiaugsmas” ir baigiama trečiame
Programoje — s. I. Gražytės pašne Bet nebuvo nei vieno savanorio at
DAUG DAUGIAU PREKIŲ UŽ
kesys jaunimo moralės ir etikos klau sakyti į šiuos klausimus. Užtat pa
augšte sukauptais eksponatais, kurių
JUOS, NEGU IKI § I O L, NES
simu, simpoziumas skautiška tema, skaitininke sakė, kad duos mums
pagrindinė tema yra "Vaikas ir mo
KAINOS YRA ŽYMIAI SUMA
dalyvaujant vyr. skaučių ir vyčių at trumpus atsakymus iš prof. Pr. Do
kykla”. Parodoje yra baldų lopše
ŽINTOS. '
stovams iš įvairių vietovių. Žada da vydaičio raštų. Pirm. Dainora Juoza
liams, darželiams, mokykloms, kaikuDėl to geriausia siųsti
lyvauti Detroito, Čikagos ir kt. JAV pavičiūtė paaiškino nariams šių me
rių įstaigų maketai. Mažuosius lan
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS.
vietovių vyr. sk., vyčiai. Diena užbai tų veiklos planą. Bus ekskursija į
kytojus vilioja saldumynai — popie
Jie yra naudingesni už pinigus
giama linksmavakariu toje pat salė Otavą, religinis savaitgalis, Dainavos
rinis laivas "Kastytis” su "Jūros ak
ar
siuntinius.
Ištirkite,
kaip
ge

je arba, palankiam orui esant, gam žiemos kursai ir t.t. Buvo sudaryti
menėliais”, figūriniai saldainiai, auto
riau galima padėti giminėms.
toje. Sekmadienį 11 v. pamaldos, o būreliai — dramos, chorelis, "bulle
mobiliai iš sausainių, "Burtininkės
po to norintieji galės aplankyti Nia tin board”, literatūros, bibliotekos,
lazdelės”, dėžutės "Meškiukas RudPRAŠYKITE MŪSŲ
garos krioklį ir pasidairyti po gra laikraštėlio ir dekoracijų. Susirinki
nosiukas”, "Išėjo tėvelis į mišką”.
NEMOKAMŲ KATALOGŲ
mas baigtas malda. Išsiskirstėm ligi
žias miesto apylinkes, širvintietė
Gausu eksponatų mėsos ir pieno ga
INTERTRADE EXPRESS CORP.
"ŠIRVINTOS” IR "NEMUNO” tun sekančio pasimatymo!
minių skyriuje. Daugiausia žaislų yra
125 East 23rd Street.
Saulius Balsys
tų
skautai 1969-70 mokslo metų veik
išstačius! "Vienybės” gamykla — pa
New York. N.Y. 10010 U.S.A.
lą savo vienetuose jau pradėjo. Ofisipūtusių kačiukų, voveraičių, garba
notų lėlių. Didžioji jų dalis gamina
Advokatas
ma serijiniu būdu. "Viskas vaikams”
yra pirmoji tokio pobūdžio paroda
EUGENIJUS KRONAS,
TAUTOS ŠVENTĖ. Lietuviškoje padėką už savo dukters vestuvinių
ne tik Lietuvoje, bet ir Sovietų Są
spaudoje mažai kur beužtinkama, iškilmių aprašymą ir išreiškia rū
B. Sc., B. C. L.
jungoje.
pestį,
kad
faktai
būtų
tikslūs.
"TŽ
”
kad
būtų
kur
plačiau
minima
Tautos
V. Kst.
32 James St. So.,
šventė, tačiau mūsų Winnipegas, kad redakcija mielai patikslina šiuos fak
ir po ilgokos pertraukos, šiais me tus ir prašo aprašomuosius būti at
Royal Bank Building,
tais ją paminėjo. Nepriklausomos laidžiais, nes korespondentams neviVYSKUPIJOS KUNIGŲ SUSIRIN Lietuvos laikais Tautos šventė, prie suomet pavyksta viską tiksliai suži
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA. Lai
suite 614,
kas bėga, o mokyklos nėra. L. Bend KIMAS. Pirmą sykį Tėvų pranciško kurios jungėsi. ir Marijos gimimas noti. Korespondentai atlieka gražų
tel. 522-8781
ruomenės pirmininkas ir klebonas nų vienuolyno patalpose buvo susi buvo gana plačiai minima. Tai buvo patarnavimą lietuvių apylinkėms.
kartu stengėsi sudaryti mokyklai są rinkę St. Catharines vyskupijos ku rugsėjo aštuntoji. Winnipegieciai Jiems tad priklauso užtarnauta pa
Hamilton, Ontario
lygas: deja, po dviejų turėtų tėvų nigai posėdžio rugsėjo 25 d. Buvo šiais metais ją atšventė rugsėjo 7, dėka. Red.
t
susirinkimų nieko nepasiekta. Iš tik gražiai priimti ir pavaišinti. Pietus sekmadienį. Nors tą dieną nebuvo
rųjų, to darbo turėtų imtis švieti pagamino: p.p. G. Jasudavičienė, P. jokio platesnio masto pobūvio bei iš
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
mo reikalams skirtas prie valdybos Kalainienė, O. Meškauskienė, K. Šu kilmių, bet viskas buvo atlikta la
žmogus, juo labiau, kad jis buvo kienė ir P. Skeivelienė.
bai kukliai Sv. Kazimiero lietuvių
KOOPERATYVAS “TAL
SUKAKTYS. Juozas ir Juzė Kazra- parapijos bažnyčioje pamaldų metu.
paskutiniuoju laiku šeštadieninės
21 Mtfin S». East, komb. 203, tel. 528 0511
mokyklos mokytoju. Laukiama me giai paminėjo savo 20-ties metų ve Parapijoj kleb. kun. J. Bertašius at
tinio Bendruomenės susirinkimo, ku dybinio gyvenimo sukaktį. Bičiuliai laikė pamaldas, kurių metu giedojo
Mokame už:
Darbo valandos:
ris ši mėnesį turėtų būti sušauktas. surengė jiems staigmeną — šaunų parapijos choras: Algis Januška lai
pirmadieniais
9.30 — 5 v. p.p. depozitus ..
.
____ 5%
antradieniais
9.30 — 5 v. p.p. šėrus
Tai priklauso nuo valdybos. Gal ta pobūvį. Stasys Gudaitis, gyvenantis kė Lietuvos trispalvę, kurios sargy
.......... >... — 5,5%
trečiadieniais
9.30 — 5 v. p.p. už vienų metų terminuotus
da ir šeštadieninės mokyklos klausi Niagara Falls, paminėjo savo 60 metų boje keitėsi lietuvaitės, apsirengusios
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
amžiaus sukaktį. St. Catharines lie tautiniais drabužiai. Pamoksle klebo
mas išsispręstų.
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. indėlius _____________ _ 7% %
LIGONIAI. Jonas Kalainis ir Jo tuviai surengė puikų balių, per kurį nas giliau nušvietė tos dienos reikš
Duodame:
šeštadieniais 9.00 — Iv. p.p.
nas Skeivelas, grįžę iš ligoninės, pa buvo pasakyta daug kalbų su gra mę. Pasibaigus pamaldoms choras su
Į
asmenines paskolas iš .... 10%
Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta*
lengva sveiksta savose pastogėse. Stu žiausiais linkėjimais ir įteikta brangi giedojo Tautos himną, į kurį įsijun
dieniais "Talka” uždaryta._____ 1 nekiln. turto paskolas iš __ 9%
dentas Algimantas Gverzdys skau dovana. Sveikino ir klebonas kun. B. gė visi pamaldų dalyviai. Kad ir kuk
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
džiai susižeidė dešinę ranką; ilgesnį Mikalauskas. Dalyvavo apie 50 sve lios iškilmės, jos priminė vargstan
kių patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius ir
čių. Koresp.
laiką negalės ja rašyti.
čią Lietuvą. Kadaise kan. J. Tumasperlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
Vaižgantas sakė: "Mano tėvynė reali,
talas — virš $1,600,000.00.
turi savo vietą pasaulyje, iš kurios
jos niekas netesės išstumti. Gali ją
MOKYKLOS ŠOKIŲ VAKARAS laikyti lietuvybę.
smaugti priešai ar broliai apsikabi
įvyks spalio 25, šeštadienį, parapi
R. ZABULIONIS, L.L.S.K. "Tau nę, tik visiškai užsmaugti negali, kol
jos salėje, 1414 Dundas St. E. Pra ras” sportininkas. laimėjo jaunių gru
džia — 8 v.v. Rengia šeštadieninės pėje pirmą vietą ‘Vyčio” klubo nebus visai tautai nukapotos gal
mokyklos tėvų komitetas. Gros geras rengtose golfo pirmenybėse Toron vos ...” K. Str.
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR
orkestras ir bus įdomi programa. te. I Kanados pirmenybes negalėjo
ATITAISYMAS. Š. m. "Tėviškės
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
"Baltijos” ansamblio vyresniųjų šo vykti dėl "Baltijos” ansamblio iš Žiburių” nr. 38 korespondencijoje iš
kėjų grupė pašoks Londone dar ne vykos į St. Catharines — yra ir Winnipego yra įsibrovusi klaida:
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
matytų šokių, o choras padainuos "Baltijos” ansamblio narys. Sveiki "Kazys Kazlauskas... Kurį laiką gy
Ml 83400 ANCASTER, ONT.
lietuviškų dainų. Mokykla turi daug name ir linkime panašios sėkmės veno Danijoj ir Vokietijoj, kur pa
išlaidų ir yra reikalinga visuomenės ir ateityje.
rašė ir išleido knygą apie savo gyve
paramos. Ji yra svarbi institucija
nimo nuotykius”. Kazys Kazlauskas
L. POCIUI padaryta operacija. jokios knygos nėra parašęs bei iš
lietuviškame gyvenime, ypač mūsų
jaunimui. Tad savo atsilankymu pa Gydosi Sv. Juozapo ligoninėje. Lin leidęs. Minėtos knygos autorius bu
RADIO &
remkime jos gražias pastangas iš- kime greitai pasveikti. D. E.
vo p. Kazlausko žmonos pirmasis
TELEVISION
vyras Trakys. Klaida įvyko trumpi
nant korespondenciją.
SALES & SERVICE
■s **ĮVAIRŪS siuntiniai bei dovanos I Iš p. T. Timmerman-Tautkutės gau
168 Locke St S., Hamilton, Ont
laiškas, kuriame patikslinama,
|
į LIETUVĄ ir Sovietų Sąjungą
| tas
kad jos dukros vestuvėse dalyvavo
285 svečiai, o ne 500, kaip buvo
Tel. 522-5028
|
PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
51 rašyta "TŽ” 38 nr. Lietuviškai kalba
I
•
w w
S tik jauniausias sūnus; dukra ir abu
ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
Didelis pasirinkimas medžiagų bei drabužių
vyresnieji sūnūs lietuvių kalbos ne
moka, o supratimas keleto žodžių
| LONDON TEXTILES, 791 Dundas St., | nesąs
ZENITH BENDROVĖMS
kalbos mokėjimas. Jaunoji po
ra negyvena nuosavuose namuose,
Savininkas Algis (AL) Pilypaitis
|
LONDON. ONT.
TEL 434-0514
I nes jiems tėvai jų nenupirko ir ne
H:
H: mano pirkti. Laiško autorė reiškia
I
wn"'

SKULPTORĖS VIEŠNAGĖ
Skulptorė Elena Gaputytė, dėstan
ti dailę vienoje Londono kolegijoje,
Britanijoje, lankėsi Vilniuje, Kaune,
Druskininkuose, Trakuose. Ji turėjo
progą susipažinti su dailininkų nau
jausiais darbais jų dirbtuvėse, apžiū
rėti parodas, išgirsti iš Italijos grį
žusį su dviguba premija "Varpo”
chorą, dalyvauti Vilniaus universite
to naujųjų mokslo metų pradžios iš
kilmėje, susipažinti su Vilniuje gast
roliavusio Klaipėdos dramos teatro
pastatytu Justino Marcinkevičiaus
"Mindaugu” ir operos teatro sezoną
pradėjusiu R. Wagnerio "Lohengrinu”. Viešnagė buvo užbaigta Daili
ninkų Sąjungos būstinėje įvykusiu
pokalbiu su P. Gudynu, G. Jokūboniu, K. ir A. Stoškais, K. Bogdanu,
L. Skersonaite-Surgailiene, L. Surga iii u ir J. Mackoniu. Kaune E. Ga
putytė pirmą kartą išvydo M. K.
Čiurlionio kūrinius, kuriuos lig šiol
buvo mačiusi tik blogose reprodukci
jose. Didelį įspūdį jai padarė prie
naujosios galerijos Vildžiūno "Trys
karaliai”. Pokalbio dalyviams E. Ga
putytė sakėsi girdėjusi vilniečius kal
bant apie transporto sukeltą vibraci
ją, kenkiančią Šv. Onos bažnytėlei.
Dailininkai jai aiškino, jog ateityje
triukšmas sumažės, kai pradės veik
ti žiedinė automagistralė, pagrindinį
pravažiuojančių automobilių srautą
nukreipsianti į priemiesčius. Paklaus
ta, kaip vertinanti matytus lietuvių
dailininkų darbus, viešnia iš Londo
no atsakė: "Įspūdis kitoks, negu tikė
jausi. Mes neretai įsivaizduojame,
kad menas pas jus sustingęs, susta
barėjęs, sunkus. O pati pamačiau,
kad daug jaunųjų darbų turėtų pa
sisekimą bet kur — tik siųskite —”
("Gimtojo Krašto” 38 nr.)
M. K. ČIURLIONIO KŪRINIAI
Susirūpinimas M. K. Čiurlionio kū
riniais jaučiamas ne tik išeivijoje,
bet ir tėvynėje. "Tiesos” redakciją
vienas meno mylėtojas paprašė at
sakyti į klausimą, ar iš tikrųjų kaikurie M.K. Čiurlionio kūriniai yra
taip apgedę dėl netinkamo saugo
jimo, jog jų jau negalima išstaty
ti parodose, žodis duodamas M. K.
Čiurlionio dailės muzėjaus direkto
riui Petrui Stauskui: "Kaip žinoma,
didžiausias dailės kūrinių priešas yra
laikas. M. K. Čiurlionio kūriniai ne
paprastai jautrūs natūralios šviesos,
ypač saulės, poveikiui. Be šviesos,
jiems yra pavojinga sausra, lygiai
kaip ir per didelė drėgmė ir tem
peratūros svyravimas. Todėl dabar
tiniuose rūmuose jiems demonstruoti
yra paskirtos geriausios patalpos
tiek technologiniu, tiek ir reprezen
taciniu požiūriu. Viršutinė natūrali
šviesa buvo visiškai likviduota. Kad
eksponuojamiems kūriniams nepa
kenktų ultravioletiniai ir ultraraudonieji spinduliai, šviesos šaltiniai yra
izoliuoti specialiomis šiuos spindulius
sugeriančiomis medžiagomis. Dirbti
nai sukuriama reikalinga oro drėg
mė. Palaikoma pastovi temperatūra.
Neeksponuojami kūriniai taip pat
stropiai saugojami. M. K. Čiurlionio
kūrinių išsaugojimo ateities kartoms
problema darosi sudėtingesnė dar ir
todėl, kad ir pats autorius, tapyda
mas savo paveikslus, tuomet ma
žiausiai galvojo apie jų tinkamą pa
ruošimą laiko egzaminui. Paveiks
lai nutapyti ant paprasto vyniojamo
popieriaus pasteliniais dažais, kurie,
laikui bėgant, byra. (...) Tapybos
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O LIETUVIAI PASAULYJE
VLB PIRM. J. K. VALIŪNAS rug
sėjo 7 <L Wiesbadene įvykusiose Vo
AKTORIUI HENRIKUI KAC1NS- kietijos didelio kalibro pistoletų šau
KUI George Washington universiteto dymo varžybose su 572 taškais iš ga
ligoninėje Vašingtone padaryta inks limų 600 laimėjo I vietą ir Vokie
tų operacija. Sveiksta namie.
tijos meisterio vardą.
LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTI
VASARIO 16 GIMNAZIJA naujuo
JOS diplomatai pas Estijos atstovą sius mokslo metus pradėjo rugsėjo
E. Jaaksoną Vašingtone atžymėjo 9 d. pamaldomis. Katalikams kaimo
Baltijos santarvės 35 metų sukaktį, bažnytėlėje Mišias atlaikė mokytojas
priimdami ir pasiųsdami specialų kun. J. Dėdinas, o evangelikams gim
pranešimą spaudai.
nazijoj pamaldas — mokytojas Fr.
DR. RIČARDO KRIOKAUS ilgą Skėrys. Pilies salėje susirinkusius
straipsnį "Why the Blue-Collar Eth mokinius sveikino gimnazijos direkto
nic Fights Equality” paskelbė dien rius V. Natkevičius, pranešdamas
raščio "San Francisco Examiner and džiugią naujieną, kad iš JAV yra at
Chronicle” savaitinis priedas. Tas vykę du moksleiviai: Vytautas Jur
pats laikraštis taipgi supažindino gaitis — į VII klasę, Mindaugas
skaitytojus su dr. Algirdu Avižie Bielskus — į VI. Berniukus šiemet
nių ir jo suprojektuotais elektroni sutiko naujai atremontuotas bendra
niais skaitytuvais, kuriuos naudoja butis, šviesiomis spalvomis išdažyti
garsioji Pasadenos sprausminių pa koridoriai.
varų laboratorija.
Britanija
ČIKAGOS DIENRAŠČIAI "SunLONDONO LIETUVIŲ PARAPITimes” ir "Chicago Tribune” skaity
JOS
klebonu, paskirtas iš Tėvų mari
tojus painformavo apie buvusio pre
zidento a.a. Aleksandro Stulginskio jonų vienuolijos posėdžių grįžęs kun.
mirtį sovietų okupuotoje Lietuvoje. dr. Jonas Sakevičius, MIC. Sporto ir
socialinio klubo salėje įvykusiame
KONGRESO ATSTOVAI P. W. Ro- parapijiečių susirinkime buvo aptar
dino ir W. Stratton pasiūlė išleisti ti nauji veiklos planai. Adresus pa
JAV pašto ženklą Baltijos respubli keitę Londono lietuviai prašomi juos
kų nepriklausomybės de jure pripa- pranešti klebonijai, kur yra vedama
pažinimo penkiasdešimtmečiui atžy parapijiečių kartoteka.
mėti. JAV pašto ministeris W. M.
NIDOS KNYGŲ KLUBAS jau atiBlount žadėjo šį klausimą svarstyti
davė
spaustuvei 1970 m. kalendorių
ir duoti palankų atsakymą, ženklo
išleidimu rūpinasi prof. dr. J. Stu- su kasdien nuplėšiamais lapeliais, ku
ko vadovaujama Lietuvos vyčių or rių antroje pusėje yra įdomių pasi
skaitymų. Dabar užsisakiusieji kalen
ganizacija.
dorių gaus prieš Naujus Metus.
ČIKAGOS ŠAULIŲ Vytauto D.
TAUTOS ŠVENTĖS minėjime
kuopos vėliavos šventinimo iškilmės
Mančesteryje
paskaitą skaitė svečias
buvo pradėtos Tėvo Boreyičiaus, SJ,
atlaikytomis pamaldomis jėzuitų kop J. Zokas iš Derbio. Bradfordo lietu
lyčioje, baigtos iškilmingu krikšto viai Tautos šventę atžymėjo A.
aktu salėje ir po to sekusiomis vai Pranckūno paskaita ir jaunimo at
šėmis. Meninę programą atliko sol. likta menine programa. Koventrio
lietuviai šia proga surengė šokius su
G. Mažeikienė.
gėrimais, turtingu baru Lenkijos at
sargos karių salėje. Dalyvius iki 1
Argentina
v. ryto linksmino E. Dragūno kapela.
LITUANIA GATVĖ Avellanedoje,
KUN. DR. K. MATULAIČIO 75
Buenos Aires, iškilmingai atidaryta
metų
amžiaus sukakties minėjimas
rugsėjo 14 d. Iškilmės prasidėjo Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje Bue Londone — spalio 19 d. Jis bus pra
nos Aires arkivyskupo pagalbininko dėtas pamaldomis bažnyčioje ir už
vysk. Ernesto Segura atlaikytomis baigtas pagerbtuvėmis sporto ir so
Mišiomis, Lietuvai ir lietuviams skir cialinio klubo salėje.
tu pamokslu. Pamaldose dalyvavo ne
BRADFORDO LIETUVIŲ "Atžaly
tik lietuviai, bet ir gausūs svečiai, jų no” grupės vadovė B. Balčiūnaitė
tarpe Avellanedos burmistras Carlos spalio 4 d. išvyko Kanadon.
O. Radrizzani, Lanus ir Lomas de
Zamora miestų savivaldybių atstovai. Lenkija
Giedojo sol. E. Runimienė ir muz.
PLK. LEONAS ŠILINGAS, iš Aust
V. Rymavičiaus vadovaujamas šv. Ce
rijos į Lietuvą atsikėlusių baronų
cilijos choras. Susivienijimo Lietuvių
Schilingų ainis, mirė Lodzėje. Nepri
Argentinoje ir Argentinos Lietuvių
klausomos Lietuvos kariuomenėje jis
Centro mažieji ansambliečiai buvo
buvo inžinierių viršininku, inžineri
pasipuošę tautiniais drabužiai. Po pa
jos pulko vadu. Augštuosiuose karo
maldų jie nešė Lietuvos ir Argenti
technikos kursuose velionis dėstė su
nos vėliavas i Lituania gatvę, kur
kelių ir tiltų statyba susijusius daly
puošnioje platformoje užėmė vietas
kus, buvo išleidęs knygą "Keliai”. Po
oficialieji svečiai, garbės kūmai, A.
II D. karo su žmona ir dukra Įsikūrė
L. O. S. Tarybos vadovybė. Atitinka
Lodzėje. Jo sūnus Stanislovas su šei
mą žodį čia tarė rengėjų komiteto
ma gyvena Čikagoje.
pirm. Z. Juknevičius, ALOS Tary
bos pirm. A. Mičiūdas, Avellanedos
burmistras C. A. Radrizzani ir kiti Australija
ČIKAGIECIO TENORO S. BARO
kalbėtojai. Sugiedojus Argentinos ir
Lietuvos himnus, lentą atidengė bur gastrolės, turėjusios Įvykti gruodžio
mistras C. A. Radrizzani ir kūmai — mėn. pagrindinėse lietuvių kolonijo
Monika Galickienė, Vanda Ropenie- se, atidedamos sekančių metų pra
nė, Jonas Čekanauskas, Stasys Met- džiai dėl pianistės Nemiros Masiu
rikis. Atidengtoji bronzinė lenta, ku lytės baigiamųjų egzaminų universi
rią parūpino inž. J. Čekanauskas savo tete. ALB krašto valdyba S. Barą
lėšomis, viršuje, be gatvės pavadini kviečia atvykti Australijon 1970 m.
mo, turi Argentinos herbą, Lietuvos vasario ar kovo mėnesiais. Laiko pa
Vytį, apačioje — Gedimino stulpus, keitimas gali sugriauti gastrolių pla
dedikaciją ispanų kalba: "Lietuvių nus. Akompaniatorium galėjo būti ir
Bendruomenės dovana Avellanedos australas pianistas, jeigu nėra kito
miestui, esant jo burmistru Carlos lietuvio, išskyrus N. Masiulytę.
O. Radrizzani, 1969 m. rugsėjo 8,
Tautos Šventės Diena”, šventinimo Italija
apeigas atliko vysk. E. Segura. Po to
VYSK. A. DEKSNYS, lydimas kun.
vainiko padėjimu prie paminklo Auš KL žalalio, OFM, ir kun. J. Duobos,
ros Vartų parapijos sodelyje buvo MIC, išvyko Ispanijon tvarkyti reli
pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. ginių radijo laidų. Spalio 11 prasi
Iškilmės baigtos pietumis, kuriuose deda vyskupų sinodo posėdžiai. Ra
dalyvavo apie 300 lietuvių ir svečių. šant šias eilutes dar nebuvo žinoma,
Kalbas pasakė daugiausia aukų davė ar bus leista atvykti iš Lietuvos ir
garbės kūmai, Lituania gatvės ini Latvijos vyskupams J. Labukui ir
ciatorius Luis Diego Quatrocchi, eilė Vaivods. Jų pavardės Įrašytos Vati
kitų svečių. Koncertinę programą at kano paskelbtame sąraše. Mons. KL
liko sol. Zuzana Valadkaitė, pianinu Razminas, kuriam buvo padaryta ope
palydima Nelidos Zavickaitės.
racija, jau pasveiko ir tęsia darbą
Vatikano radijo lietuvių programos
Vokietija
paruošime; persikėlė gyventi į šv.
HAMBURGE NAUJUOSIUS MOKS- Kazimiero kolegiją. Mons. Z. Ignata
LO METUS VLB apylinkės pirm. J. vičius pasitraukė iš Sv. Kazimiero ko
Valaičio rūpesčiu pradėjo dvi šešta legijos vicerektoriaus par<ngu ir perdieninės lietuvių mokvklos. I CVJM ėio dirbti i Vatikano radijo lietuvių
namus sukviestas lietuviškasis jauni skyrių. Kun. V. Delininkaitis paskir
mas buvo supažindintas su VLR jau tas Sv. Kazimiero kolegijos prefek
nimo sekcijos veikla ir jos ateities tu vietoje kun. J. Jankausko. Kun.
planais. Šokių vakaro dalyviams bu St. Šileika, salezietis, paskirtas Vasa
vo pasiūlyta Įsteigti Hamburgo lie rio 16 gimnazijos kapelionu vietoje
žuvusio a.a. kun. J. Riaubūno.
tuvių jaunimo klubą.

J. A. Valstybės

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ ARTĖJA
Reikšmingai gausus lietuvių būrys pirmų kartų is

torijoj susirinks Romoje 1970 metų vasarų dalyvauti
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME

Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų
dalyvauti šioje šventėje.
Aukotojų ir jų paminėtų asmenų vardai liks atei
čiai specialiose knygose Vatikano ir lietuvių archyvuose

Neatidėliodami siųskite savo aukų šiuo adresu:

LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL,
2701 W. 68th St., Chicago, III. 60629, USA
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Kompozitorių, kultūrininką Juozą Bertulį prisimenant
A

Juozas Bertulis g. 1893 m.
sausio 1 d. Lietuvoje, Jonišky
je, mirė artėdamas prie 77 me
tų 1969 m. rugsėjo 13 d. Čika
goje. Neturėjo priešų, niekas
neliejo piktybių, jų, aišku, ir
nebus. Teliks gerosios ir disku
sinės temos, kurių nepaprastai
veiklaus Juozo Bertulio asmeny
je buvo gausu. Turėjo išskirtinai
malonią šeimą: Latvijos lietu
vaitę žmoną, visad besišypsan
čią dukrą, paslaugų, sportišką,
džentelmeną sūnų.
Jauki pastogė
Jų namuose Los Angeles, Ka
lifornijoje, dažnokai lankydavaus. Kiekvieną kartą ten nu
vykęs pajusdavau retą jaukumą.
Sesdavome pokalbiui ispaniško
stiliaus name ar eidavome į gė
lėmis, krūmais, medeliais ap
gaubtą sodą. Tuoj atsirasdavo
vaisių sunkos, kavutės, ar kas
ko norėdavo, šeimininkas visad
besišypsančiu, nuoširdžiu veidu
įsijungdavo į pradėtą pokalbį.
Gaudavo gausiai literatūros,
spaudos. Dažnai jam paskambin
davo telefonu. Turėdavo įvairių
pareigų bei reikalų.
Beveik visais klausimais turė
jo savo nuomonę, ir tekia, kad
greitomis nebandyk pakeisti —
įsivelsi į diskusijas, kurios drau
giškai užsitęs, bet jo neįtikins.
Gal jis pakeis nuomonę, bet vė
liau, kito pokalbio metu. Buvo
tvirto charakterio, niekam neno
rėdavo nei lenktis, nei žemintis.
Mandagus, niekad ne peršvelnus
ir ne pergriežtas. Save gerbian
tis. nepamirštantis, atlaidus.
Nuo susipažinimo iki pasku
tinio atsisveikinimo Los Ange
les buvome artimi bičiuliai. Įvai
riomis progomis nepamiršdavo
parašyti, paskambinti, nesikuklindavo pirmas ištiesti ranką,
dažnai ko klausdamas, iškelda
mas sumanymą, tardamasis ar
norėdamas sužinoti nuomonę.
Maloniai išklausydavo, bet daž
nokai padarydavo savaip.
Prisimintinas atvejis
Tebeturiu jo laiškų, kurių da
lis įklijuota Dailiųjų 'Menų Klu
bo 'metraštyje. Del vieno įvykio
seniai jaučiau lyg nusikaltimą
Juozui. Nedidelis, palyginus, da
lykėlis. Buvo taip.
1960 m. rugpjūčio 6 d., J.
Bertuliui pirmininkaujant, jo
namuose įvyko Dailiųjų Menų
Klubo susirinkimas, į kurį pa
kvietė daugiau svečių nei pa
prastai. Jame pirmininkaujantis
skaitė 25 psl. mašinėle pasira
šytą paskaitą “Menas ir ekvilib
ristika”. Paskaita nebuvo iš įdo
miausių. Kalbėjo apie baletą, ar
chitektūrą, muziką Lietuvoje,
pažangos pradžią muzikoj, im
presionizmą. liaudies dainas,
neoklasicizmą, novatorius, bitop.alinę muziką, pointelizmą, neoimpresionizmą. sintetizmą, nabizmą. collage, Pablo Picasso,
Paul Cezanne, Paul Klee, fovizmą. kubizmą, analitinį kubizmą,
sintetini kubizmą, neoplasticizmą. eksuresionizmą ir t.t. Be
maž nesibaigianti virtinė temų
vienoje paskaitoje nesiderino su
dalyvių mentalitetu. Daug už
griebta, nieko nepanagrinėta pa-

ALGIRDAS GUSTAITIS
geidautinu platumu. Klausan
čiuose jautėsi nerimas. Kaip pa
prastai, apie DMK parašiau ži
nutę spaudai (žiūr. “Draugo”
kultūr. priedą 1960. VIII. 13)
nepaisydamas kaikurių kitų kritiškesnės nuomonės. Betgi iš
siuntęs spaudai, juo labiau per
skaitęs, apgailestavau nesupra
tęs kitos autoriaus minties, ku
rią jis gerai maskuojančiai buvo
paslėpęs trumpose tiradose. Jis
tenai ar tik nebus panorėjęs pa
vaizduoti naujosios muzikos pra
dus, į juos žiūrint ne vien iš
tarptautinės, bet ir iš lietuviš
kos pastalės. Tik, atrodo, persi
stengė, blaškėsi tankumynėse,
pamiršo pagrindinę paskaitos
mintį bei tikslą. Galėjau įvertin
damas geriau suprasti, padėti
grįžti į platųjį kelią. Lietuvių
muzikai nekenktų kiek nauju
mo. Čia J. Bertulis pradėjo, bet
nesupratome.
Begalvodamas, kaip atitaisyti
padėtį, gaunu J. Bertulio laiš
ką, rašytą rugpjčio 23 d. ir ad
resuotą man ir Gasparui Velič
kai. Jame rašė:
' “š.m. rugp. 6 d. buvau įvestas į
tokias sąlygas, kad savo paskaitą tu
rėjau pradėti pustrečios valandos vė
liau. Per tai (kad neužsitęstų peril
gai) nebuvo galimumų pravesti labai
svarbaus veiksmo — diskusijų. No
rėdamas, kad mano paskaitos tema
vistiek būtų nagrinėjama ir užbaigta,
labai prašau nors trumpai, lakoniškai
pasisakyti bent svarbiausiais klausi
mais:
1. Ar abstraktinį ekspresionizmą ir
futurizmą turime laikyti bendruoju
menu, ar jiems reikalinga būtų pri
kergti epitetus: “ekvilibristika, akro
batika”?
2. Ar šiame periode pasireiškęs
naujasis menas gali būti naujosios
krypties renesansu? O gal šiame ima
reikštis nuosmukio simptomai?
3. Ar šis naujasis menas gali tu
rėti rimtos ateities istoriją?
4. Kokios išvis yra moderniojo me
no perspektyvos? Ypač abstraktinio
ekspresionizmo, Collage ir futuriz
mo?
Tamstų pasisakymus prikergsiu
prie bendrosios bylos ir perduosiu
Muzikologijos Archyvui”.

Gavęs tokį laišką iš naujo bu
vau parblokštas. G. Velička klau
sė, ką manau daryti? Pasisakiau
nemanąs atsakinėti lakoniškai,
o pilnesniam atsakymui nesijau
čiu esąs kvalifikuotas. Sakiau,
pasiųsiu trumpą, neigiamą,
mandagų atsisakymą. G. Velička
pareiškė visai neatsakysiąs. Rug
pjūčio 31 d. pasiunčiau laiškutį,
į kurį atsakė laišku. 0 1961 m.
vasario 4 d. “Draugo” kultūr.
priede tilpo jo straipsnis “Menas
ar ekvilibristika”. Jame toliau
dėstė tas mintis. Vėliau panašia
tema “Muzikos Žinių” žurnale
paskelbė įdomų straipsnį, už
baigtą 1969 m.
Šį kartą nemanau cituoti laiš
kus, plačiau dėstyti mintis apie
komp. J. Bertulio iškeltą, gintą,
diskutuotą temą. Buvau pagal
vojęs netikėtai atsiliepti, parem
ti jo straipsnius, gal sukelti dis
kusijas, išlyginti nedideli kar
tėlį, jaustą sumaniam kolegai.
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liai jūros, palyginus su man at
liekamu.
Kiekvienas jį bent kiek paži
nojęs galėtų, spėju, laikyti kieto
užsispyrimo pavyzdžiu.
Kompozitorius
Vieną atsitikimą norėčiau pri
minti.
Kai anais gerais metais Los
Angeles per televiziją Lawrence
Welk orkestras pagrojo lietu
višką valsą, kurį stebėjo apie 50
milijonų žmonių, mudu su to
valso kompozitorium J. Bertu
liu sėdėjome ABC televizijos sa
lėj. Po to padarėme porą nuo
traukų su Welk (gaila, amerikie
tis labai prastai nutraukė). Iš
įduotų lietuviškų gaidų kūrinį
parinko L. W. padėjėjas Myroii
Floren. Paklausiau, ar sutiktų
daugiau pagroti lietuviškų melo
dijų. Sutiko, jei parūpinsiu gerų
kūrinėlių, kaip jų atliktasis val
sas.
Kreipiausi per spaudą į lietu
vių muzikus. Gavau mažai, ir
silpnų kūrinėlių, net nepatogu
buvo įteikti. Vienas kompozito
rius būtinai prašė grąžinti,
bet . . . negalėjau įskaityti jo
adreso.
J. Bertulis labai mylėjo jau
nimą, jiems daug kūrė, nes ma
nė, jog muzikinį pagrindą žmo
nėse reikia ugdyti nuo pat ma
žens.
• Buvo labai veiklus, kartais
kiek paskubinantis, labai drau
giškas, nuoširdus, tiesaus būdo,
paprastas, didelis patriotas, tik
ras kūrėjas. Jo pasitraukimą iš
gyvųjų tarpo daug kas skaudžiai
pajus. Jis labai daug sukūrė, bet
nepasiekė populiarumo.
Artimieji padarytų didelį pa
tarnavimą lietuvių tautai, išleis
dami jo muzikinę kūrybą ir at
skirai jo raštus. Pasigailėtinai
kuklindamiesi lietuviai nedrįsta
Įamžinti savo tautai nusipelniu
sių asmenų ir tuo būdu netenka
svarbiu kultūriniu atramų.

Tikrovė literatūriniame apvalkale
6. Sudraminta Mindaugo
krikšto istorija
Antrosios dalies, pavadintos
“šlovė ir kančia”, pirmo veiks
mo turinys — Mindaugo krikš
tas ir ypač jo vainikavimasis ka
rališka karūna. Kaip visų veiks
mų pradžioje, ir čia pirmiausia
pasirodo abu metraštininkai.
Juodasis metraštininkas, rašąs
“faktus”, atpasakoja Mindaugo
krikštą. Baltasis, kuriam rūpi
“žmogus”, kalba apie Lietuvą”
“lyg dievu sukurtą kardą ir apie
vieną ranką, kuri tą kardą pa
keltų.” Taip simboliškai pavaiz
duojamas karalius Mindaugas.
Šio veiksmo esmė — augštos
įtampos dialogai tarp Mindaugo
ir Dausprungo. Pradžioje Min
daugas lyg džiaugiasi gautąja
blizgančia karūna, didžiuojasi
vainikavimosi iškilmėmis, kelių
žymių valdovų dalyvavimu ir
sveikinimais. J i s prisipažįsta
Dausprungui, jog buvęs laimin
gas kaip žmogus.
Dausprungas piktai atkerta,
jam, priekaištauja Lietuvos iš
davystę ir kartu pastebi, jog pa
šaliečiai tyčiojasi “iš mūsų kal
bos. dievu ir papročių”. Prie
kaišto viršūnė yra ši įspūdinga
kalba:
To Lietuva išleidai j pasauli,
Apvilkdamas vargšę svetimu rūbu.
Ta i krūtinę jai įdėjai piktą.
Negerą dievą. Pirkdamas karūną.
Ta iš tikrųjų Lietuvą parduodi.

Giliai veikiantis ir jaudinantis
vaizdelis,, kur pamokslininkaudamas Dausprungas rodo Mindau
gui i čia nat Nukryžiuotąjį ir
prašo nukabinti Jį nuo sienos.
Dausprungo prašymas duoda

J. JAKŠTAS

Daugiau žmonėms.
Ir nesirodyk man.

Mindaugui progos palyginti savo
karūną su Nukryžiuotojo ir jis
staiga atsivertęs kalba:

Nebūtų autorius sovietinėskomunistinės valstybės rašyto
jas, jei jis neužkabintų ir krikš
čionybės. Jis tai daro suvesdamas Mindaugą su Morta, kai ši
papasakoja apie vienuolį Zyvertą. Vienuolis yra mokęs ją krikš
čioniškų tiesų ir ją paveikęs.
Ji perša ir Mindaugui krikščio
niškąjį Dievą, jo abejingai pri
imamą. Reikia pripažinti, kad
šis vaizdelis atitinka istorinį
šaltinį, kuris kalba apie Mortos
palankumą krikščionybei ir jos
priekaištą Mindaugui, kai jis at
krito. Tačiau J. Marcinkevičius
panaudojo šį istorinį faktą krikš
čionybei sumenkinti.
Krikščionybei nuvertinti skir
ta visa antroji scena antrame
veiksme, kur įvedamas lyg iš
minčius Senis, kalbąs apie tris
dievus: vandenį, ugnį ir žemę,
tarsi krikščioniškojo Dievo pa
kaitalus. Dar labiau pabrėžiama
prieškrikščioniška mintis, ro
dant scenos gale pamišusią Mor
tą, Zyverto paveiktą.
Dramos baigmė — Mindaugo
ir žemaičių santykiai. Pagrindas
autoriui šiuo atveju yra žinomi
istoriniai faktai apie žemaičių
do- anojima ordinui, jų priešini
mąsi jam, jų vadovų kreipimasis
į Mindaugą: kviečiant prisidėti
prie jų ir eiti iš vien prieš ordi
ną, Rašytojas sudramina tuos
istorinius faktus, kai jis žemai
čių ir Mindaugo dialogų turiniu
padaro jo taukšta. Krikštas bu
vęs Mindaugo politinis, privers
tinis manevras valstybei išsau
goti. Įsnūdingiausia Mindaugo
ir žemaičių santvkiu dialogų
dalis, kur kunigaikščiai kaltina

Dabar aš suprantu:
Matyti, karūnos
Tik sielvartą, kančias ir
skausmą reiškia.
Tai imkite mane ir nukryžiuokit!

Tolimesnė Mindaugo k a 1 ba,
užsidėjus karūną, yra tiesiog
širdį veriantis skundas dėl karūnavimosi klaidos. Mindaugas ro
do skųsdamasis į Nukryžiuoto
jo pervertą šoną ir sušunka, kad
vieną dieną ir jo širdį kas per
vers ir jis mirsiąs su Šypsena ir
džiaugsmu lūpose, “nes ant jų
plevens vienintelis ir teisingiau
sias žodis — Lietuva”.
Dausprungas, s u j a u d i ntas
Mindaugo kalbos, lyg atsipraši
nėja ir pasisako paliksiąs jį ir
keliausiąs po Lietuvą. Mindau
gas pavydi jam ir pats norėtų
pakeliauti, tačiau negali, neš
esąs prikaltas. Jis tik prašo bro
lį, jei jis aplankys jo tėvoniją,
užlipti ant tėvo pilkapio ir pa
sakyti, kad jo jaunesnysis sūnus
“labai garbingas ir galingas ta
po, bet laimės taip ir nesurado,”
Palikęs vienas. Mindaugas nu
siima karūną ir žiūrėdamas į ją
sako ilgą monologą. Monologas
giliai patetiškas, bene labiausiai
jaudinantis poetinis kūrinys vi
soje dramoje. Tai žodingas, iš
kilmingas pasmerkimo dekretas
“valdžios idėjai”. Mindaugas
meta skaudžią anatemą valdžiai,
sušukdamas:
Ir jei ta moki tik valdyti ir teisti.
Ir jei tarnaut nemoki ir atleisti
Tada prasmek! Pražūk!
Nesivaidenk

Užsisakykite naujai išleistų A. Stelingio knygą
"SPHERIC AND LINEAR LAWS OF GEOMETRY"

anglų kalba. Leidinys didelio formato, 20 psl. su brėžiniais.
Studijoj atskleidžiami sferinės geometrijos dėsniai ir teori
ja. Tinkama ypač architektams, inžinieriams, menininkams,
geometrijos ir industrijos vadovams. Leidinio kaina $2.—.
Užsakymus siųbti:
A. Stelingis, 85-16 88th. St., Woodhaven, N.Y. 11421, USA.

Atsiųsta paminėti
Skardas nr. 1, 1969 m. Skardo ko
lektyvo leidžiamas ir redaguojamas
socialistinės minties žurnaliukas,
spausdinamas Nidos Londone, Brita
nijoje. šešių numerių prenumerata:
Britanijoje — 12 šilingų, V. Vokie
tijoje — 3DM, kitur — $3. Adresas:
Skardas, 1 Ladbroke Gardens, Lon
don, W. 11, Britain.
THE LITHUANIAN WOMAN. Mo
terų veiklai nepriklausomoje Lietu
voje ir išeivijoje atžymėti skirtas lei
dinys. Išleido Lietuvių Moterų Klu
bų Federacija. Redagavo: red. Biru
tė Novickis, kolektyvo narės — Ire
na Banaitis ir Maria Noreika, iliust
ravo Paulius Jurkus. Gausiai iliust
ruotas šios organizacijos veiklos nuo
traukomis 198 psl. leidinys minkštais
viršeliais. Kaina $3. Platintojų adre
sai nepažymėti. Spaudė Tėvų pranciš
konų spaustuvė Brooklyne, N. Y.,
1968 m.
Moksleivio Balsas nr. I'W, 1969 m.
Hamiltono moksleivių atštininkų
kuopos šapirografu leidžiamas laik
raštėlis, redaguojamas Kęstučio šeš
toko. Redakcijas adresas: Moksleivio
Balsas, 286 E. 17th St., Hamilton 50,
Ont., Canada.
Mitteilungen aus baltischem Leben Nr. 2(66). Leidėjas •— taitiečių
draugija Baltische Gesellschaft in
Deutschland. Žurnalą galima užsipre
numeruoti pas sekr. Adam Gruenbaum, 8 Muenchen 15, Lessingstr. 5,
W. Germany.

Velionis suprato gyvenimo sū
kurius. Viena proga 1959 m. ra
šė: “Kitų veiduose netgi skai
čiau nepasitenkinimą, kodėl ten
pasimaišiau. Betgi, jei ten nebū
čiau užėjęs, pasakytų, jog igno
ruoju iš didybės. Irgi'blogai. Et,
visiems negi įtiksi!”

Muzikos žinios nr. 3(186), liepa
Prie šio numerio pridedamas “Mž”
leidinys nr. 3 — J. Stankūno “Mar
šas jaunystei”, sukurtas pagal Jono
Aisčio eilėraštį. ARLK vargonininkų
bei kitų lietuvių muzikų sąjungos
žurnalo “Muzikos Žinios” adresas:
209 Clark Place, Elizabeth, N. J.
07206, USA.
Akiračiai nr. 6(10), birželis. Atvi
ro žodžio mėnraštis. Metinė prenu
merata JAV — $5, kituose kraštuo
se — $6. “Akiračių” adresas: 6821
So. Maplewood Ave., Chicago, Ill.
60629, USA.
Vytis nr 7, rugpjūtis-rugsėjis. Lie
tuvos vyčių žurnalas anglų ir lietuvių kalbomis. Redaguoja Irene K.
Šankus, 2520 W. 68th St., Chicago,
Ill. 60629, USA.
Saleziečių Balsas nr. 1-2. Kun. Pr.
Gavėno, SDB, redaguojamas Tėvų sa
leziečių žurnaliukas. Redakcijos ad
resas: Lituani Don Bosco, Via Co
lonna 2, 00044 Frascati-Roma, Italy.

Palengvinami
REUMATIZMO, ARTRICIO
IR LUMBAGO SKAUSMAI
KAM KENTĖTI? PAIMKITE DELANO
TABLEČIŲ IR NEJAUSITE SKAUSMŲ.
JOS PARDAVINĖJAMOS JAU VIRŠ
60 METŲ. DELANO TABLETĖS PA
DĖJO TŪKSTANČIAMS LIGONIŲ NU
RAMINTI SKAUSMUS.

100 tablečių dėžutė — $3.50
Pavyzdinė dėžutė
su 16 tablečių___ _ — 75 et.
Pridėkite 20 centų už per
siuntimą;

The Delano Company Ltd.
Dept. K. S.
417 St. Peter St.
Montreal 125, Que.

e dešimt metų velionies muziko J. Bertulio bute, Los Angeles, Kalifornijoj. Iš kairės: pats šei
mininkas J. Bertu I is, A. Gustaitis, p. Bertuliu sūnus, diplomuotas filmuotojas P. Jasiukonis, šei
mininkų dukra. Nuotrauka padarė D. Cibas vietos menininkų filmo užbaigos proga. Filmo rank
raščio autorius — A. Gustaitis. Šis dokumentinis filmas tebėra neišleistas dėl lėšųc. stokos.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS "MINDAUGAS”

(Tęsinys iš pr. numerio)

5 psL • Tėviškės Žiburiai

mi rengę su ordinu prieš Min nių susekamos. Turime šaltiny
daugą sąmokslą, privertusį jį je užrašytą pasakaitę, jog Min
krikštytis.
daugas sulaikęs į jo žmonos se
O tamsuma! O trumparegiškumas. sers laidotuves atvykusią Dau
manto žmoną ir todėl šis jį nužu
Kada prieš broli brolis
kardą kelia! dęs. Pasakaitė visai tinkama te
ma literatūriniams kūriniams ir
Ką aš tada turėjau veikti? Ką?
juose vis kartojama.
Jūs ėjot krikštyti manęs —
J. Marcinkevičiaus dramoje
na, ką gi,
ji
tik iš dalies panaudota —
Aš apsikrikštijau. Jūs ant kardų
Mindaugo žudiku padaromas
Iškėlę nešėt naują dievą —
prašom. Daumantas, tačiau nužudymas
Aš pripažistu ji. Aš jam lenkiuos. nemotyvuojamas jo žmonos su
Tik taip galėjau aš iš jūsų rankų laikymu. Skaitytojui gali kilti
Išmušti kardą, virš manęs iškeltą, klausimas, kodėl Daumantas
pasikėsino Mindaugą nužudyti?
Ir Lietuvą išgelbėti.
Aplamai, Daumantas visoje dra
Politinis Mindaugo krikštas moje mažai minimas ir jo pasi
nepadarė jo nuoširdžiu krikščio rodymas Mindaugui nužudyti
nimi. Jis pasiliko ištikimas se yra lyg “deus ex machina”. Mū
niems dievams ir juos slaptai sų dramaturgui, matyt, rūpėjo
garbino. Itin iškalbingai skelbia neaplenkti istorinio fakto, nors
jis žemaičiams ištikimybę se jis nuosekliai iš dramos vysty
niems dievams. Čia vėl gnybte- mosi ir neišriedėjo. Bet autoriui
lėjama krikščionybė, kai paro valia tai daryti, nes visa drama
doma pamišusi Morta, kliedinti yra iš esmės filosofinis, patrio
maldos žodžius. To paveiktas tinis kūrinys, turįs istorini pa
Mindaugas net buvo besiryžtąs grindą. Dramoje įaustos gilia
pakarti Zyvertą, bet Mortos iste prasmės mintys ir patriotinė
riką išgelbėjo jį.
dvasia, Mindaugas parodytas
Dramos pabaigoje Mindau tauriu kovotoju dėl suvienytos
gas vaizduojamas paskendęs Lietuvos. Tai sužavėjo klausyto
svajonėse apie Lietuvos ateitį ir jus ir skaitytojus.
anie savo paties likimą. Svajožavingas ir nepaprastai pavei
jąs Mindaugas rodomas kerami kus kalbos stilius. Dramos bal
kos dirbtuvėle su nulipdvtu tosios eilės, kuriomis ii oarašvLietuvos reliefu. Jis lyg nujau ta, turėtų ypač jaudinančiai
čia savo ir Lietuvos liūdną ga skambėti artistų vaidyboje. Kas
lą, kai Seniui kalba:
žino, gal toje dramoje kaip nors
Koksai likimas ateity jos laukia?
atsispindi ir dabartinė Lietuvos
Aš nieko nematau. Akla tamsa.
padėtis, kuri tik šalies skaityto
Gal būt, tenai neliks nė menko
jams galėtų būti pastebima. Juk
ženklo tik šalies žmonėms tai gali būti
Iš to, ką aš per didi vargą kūriau. suprantama, nes. pagal žino
Tai kam tada tas vargas ir tos
mą Goethes pasakymą, kas dai
kančios? nių nori suprasti, turi į dainiaus
Kam tąsyk aš esu arba buvau?
šalį keliauti. Mums emicracinio gyvenimo sąlygose trūksta
7. Mindaugo nužudymas
dvasiniu prielaidu padėčiai kraš
Tikras ir neginčijamas faktas, te pilniau suprasti ir todėl ta
kad Mindaugas buvo nužudytas. drama scenoje gal nebūtu tain
Tačiau nužudymo priežastys ir paveiki, kaip mūsų gimtojo kraš
aplinkybės nėra tikrai iš šalti to tautiečiams.
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gi KULTŪRIffiJE VEIKLOJE
MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖS
metu Dainavoje buvo nutarta sujung
ti JAV LB švietimo tarybos leidžia
mą biuletenį “švietimo Gairės” su
planuotu leisti metraščiu. “Švietimo
Gairės” dabar taps du kartus per
metus išeinančiu lietuviškojo švieti
mo žurnalo. Redakcinę kolegiją su
darė: red. Petras Maldeikis, nariai
— Vaclovas čižiūnas, Gintarė Ivaškienė, Stasė Petersonienė, Antanas
Rinkūnas ir Juozas Tamulis. Pirmasis
naujojo žurnalo numeris bus išleis
tas prieš Kalėdas. Straipsnius, pa
siūlymus ir pasisakymus prašoma
siųsti red. P. Maldeikiui, 1836 So.
49th Court, Cicero, III. 60650, USA.
“Švietimo Gaires” užsiprenumeruoti
galima pas J. Tamulį, 7031 So. Maple
wood Ave., Chicago, Ill. 60629. Nu
merio kaina numatyta $1.
LILIJOS ŠUKYTĖS, Metropolitan
operos solistės, sėkmingą rečitalį
Niujorko Town Hall koncertinėje
salėje surengė Laisvės Žiburio ra
dijo valandėlė. Didžiąją dalyvių dalį
sudarė Niujorko lietuviai, bet buvo
nemažai svečių iš Filadelfijos, Bos
tono ir net Detroito. Koncertą L.
Šukytė pradėjo V. A. Mocarto, F.
Schuberto, R. Strausso kūriniais, už
baigė lietuviškomis kompozicijomis
— J. Gruodžio “Rūta”, “Rugiagė
lėm”, “Aguonėlėm”, K. V. Banai
čio “Vandens lelija”, “Obelų žiedais”,
“Tulpėmis”, J. Tallat-Kelpšos “Ne
margais sakalėliais”. “Saulele rau
dona,” Br. Budriūno daina “Tykiai,
tykiai”, VI. Jakubėno — “Plaukia
antelė” ir St. Gailevičiaus — “Oi,
laukiau, laukiau”. Solistei akompa
navo George Posell, pirmojoje daly
je talkino smuikininkas Stanley Rit
chie. Pagyrimo žodžių lietuvaitei dai
nininkei nepašykštėjo didžiojo “The
New York Times” dienraščio muzi
kos kritikas Theodore Strongin. Lietuvišos muzikos nenuilstantis propa
guotojas Izidorius Vasyliūnas “Darbi
ninke” paskelbtoje recenzijoje rašo:
“Išklausius šio rečitalio, paaiškėjo Ta
lijos šukytės nepaprasto pasisekimo
Vokietijoje priežastis. L. šukytė idea
li mocartistė. Jos balso tembras taip
išlygintas, taip apvaldytas, dinamiš
kai idealiai kontroliuojamas, prilygs
ta styginiam instrumentui. Gilus Mo
carto supratimas, lengvas frazavimas,
nepaprasti piano, kurie nebuvo “sotto voce”, pakeičia balso tembrą, bet
buvo tikri piano, pilni natūralaus
kvėpavimo. Ir visa tai perduota su
natūraliu paprastumu. Tokį Mocartą
vokiečiai nepaprastai brangina, tie
siog dievina. Todėl Mocartas galėtų
būti pasauline šukytės ateitimi, šia
me rečitalyje jis užantspaudavo vi
są programą ..

JAV SOSTINĖJE VAŠINGTONE
buvo pašventinta V. K. Jonyno de
koruota naujoji šv. Jurgio episkopalų bažnyčia. Šia proga abu didieji
Vašingtono dienraščiai atkreipė dė
mesį i lietuvio dailininko kūrinius.
“The Washington Post”, priminęs
skaitytojams, jog modernaus stiliaus
altorių ir Kryžiaus Kelius yra sukū
ręs Niujorke gyvenantis V. K. Jony
nas. paskelbė keturias altoriaus bei
jo detalių nuotraukas su prierašu —
modernizmas religijoje. “The Even
ing Star”, pateikęs panašų įvertini
mą. pastebėjo, kad V. K. Jonyno dar
bai puošė Vatikano paviljoną Niujor
ko pasaulinėje parodoje ir kad šian
dien jis turi įsipareigojimų Šv. Pet
ro bazilikoje Vatikane. Čia, atrodo,
turima galvoje Lietuvos kankinių
koplyčia, dekoruojama V. K. Jony
no kūriniais.
XVII LIETUVIŲ DIENA Klevelande buvo atžymėta soprano D
Stankaitytės ir tenoro L. Baltraus
koncertu. D. Stankaitytė, koncertą
pradėjusi V. Klovos daina “Močiu
tės dvarely”, A. Račiūno — “Ar at
siminsi”, K. V. Banaičio — “Savo
skambančia daina”, perėjo į operų
pasaulį, pirmenybę teikdama lietu
viams kompozitoriams — J. Karnavičiaus “Gražinai”, J. Gaidelio “Da
nai”. Klasikinėms operoms atstova
vo arijos iš G. Verdi “Aidos” ir G.
Puccini “Manon”. L. Baltraus šio
koncerto repertuare buvo tik vie
nas lietuviškas kūrinys — B. Dva
riono “žvaigždutė”. Savo programai
jis buvo pasirinkęs neapolietiškas
dainas, garsiąsias italų kompozito
rių G. Puccini, G. Verdi, F. Cilea
operų arijas, kurios yra gerai žino
mos klausytojams iš žymiųjų tenorų
plokštelių.
KONCERTINĘ PROGRAMĄ Tė
vų pranciškonų Jaunimo židinio
šventės vakarienėje Niujorke, St.
Matthias parapijos salėje, a 11 i k ,o
mezzo-sopranas Aldona Stempužienė
ir pianistas Aleksas Mrozinskas. A.
Stempužienė koncertą pradėjo lie
tuvių kompozitorių kūriniais: St.
Šimkaus daina “Oi augin, augin”. V.
Montvilos— “Oi strazdeli”, VI. Jaku
bėno — “Gėlės iš šieno”, A. Vanagai
čio — “Aš bijau pasakyt”, “Gode
lės”. Užbaigai ji buvo pasirinkusi F.
Schuberto “Serenadą”, G. Rossini
“Sevilijos kirpėjo” ir G. Bizet “Car
men” arijas. Solistei akompanavęs
pianistas A. Mrozinskas programą
papildė M. K. Čiurlionio preliudu. J,
S. Bacho “Siciliana” ir De Falla “Ug
nies šokiu”
DAIL. NATALIJOS JASIUKYNAITĖS tapybos tarbų paroda “Lie
tuvos prisiminimai” spalio 17-31 d.d.
rengiama ‘The Pen and Brush” klu
bo galerijoje Niujorke, 16 East 10
St. Lankymo valandos — kasdien
nuo 1 iki 5 v. p.p.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR
MENO dekada Tadžikistano sostinė
je Dušanbėje buvo pradėta iškilmin
gu koncertu. Vilniaus operos sopra
nas Giedrė Kaukaitė-Žebriūnienė pa
dainavo P. Čaikovskio romansą, J.
Tallat-Kelpšos dainą “Ne margi sa
kalėliai”, tenoras Virgilijus Noreika
— B. Dvariono operos “Dalia” Jur
gelio ariją ir G. Verdi “Rigoletto”
Mantuvos kunigaikščio baladę. Kon
certe taipgi dalyvavo J. Domarko di
riguojamas Vilniaus filharmonijos
kamerinis orkestras, Kauno muziki
nio teatro solistai A. Domeika, V.
Blažys, “Lietuvos” ansamblio šokė
jos ir birbynininkų kvintetas, A. Albariaus vadovaujamas Vilniaus ra
dijo ir televizijos choras, Vilniaus
profsąjungų kultūros rūmų tautinių
šokių grupė “Vaiva”, R. Balčiūno
pučiamųjų orkestras “Trimitas”, J.
Gaižausko kaimiška kapela. Duoklę
Lenino šimtajam gimtadieniui teko
atiduoti R. Žigaičio kantata “Leni
nui, tėvynei — širdžių sutartinė”.
Dušanbėje atidaryta apie 200 lietu
vių grafikos darbų paroda, knygų
paroda, pravestas lietuviškų filmų
festivalis.
PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZĖJUJE atidaryta 80 liaudies meist
rų 300 medžio, kalto metalo, ginta
ro, tekstilės ir tapybos darbų paro
da. Dėmesio centre yra Vytauto Ule
vičiaus velniukai ir žvakidės, Onos
Baranauskienės rankšluosčiai, Ro
mualdo Urvinio bareljefai ir Benja
mino Kibo gintaro dirbiniai.
ANTROJE ELEKTROFOTOGRAFI
JOS fizikinių pagrindų konferencijo
je Vilniuje dalyvavo 18 fizikų iš
Šveicarijos, JAV, Rytų ir Vakarų Vo
kietijos. Lenkijos bei kitų kraštų.
Daugiau kaip 20 pranešimų padarė
lietuviai fizikai, atliekantys moksli
nius tyrimus Vilniaus elektrografijos
institute. Šios srities specialistus ruo
šia dr. J. Viščiako Vilniaus univer
sitete vadovaujama puslaidininkių fi
zikos katedra ir probleminė labora
torija. Elektrofotografines dauginimo
mašinas gamina Kauno eksperimen
tinė automatizavimo priemonių įmo
nė. “Gimtojo Krašto” koresponden
tas Vyt. Lomsargis kreipėsi į porą
žymiausiųjų svečių, norėdamas patir
ti, ką jie žino apie Lietuvos elektrofotografijos fizikinių pagrindų mo
kyklą ir ko tikisi iš konferencijos.
Amerikiečių Xerox firmos atstovas
dr. P. Warter atsakė: “Pažįstu pro
fesorių Joną Sideravičių ir daktarą
Jurgį Viščiaką. Susipažinome Ročesterio I pasaulinėje elektrofotografijes konferencijoje, skaitau jų straips
nius mokslinėje spaudoje. Informa
cijos gauname užtektinai, tad kon
ferencijos metu noriu sužinoti, kokia
kryptimi dirba Lietuvos ir kiti mano
specialybės fizikai, kokie naujausi jų
tyrimo objektai.” Šveicarų RCA fir
mos atstovas dr. H. Kiess pareiškė:
“Iš tarptautinių konferencijų ir spau
dos gerai žinau daktarų Jurgio Viš
čiako. Edmundo Montrimo, Valenti
no Gaidelio vardus. O atsakymas į
antrąją klausimo dalį yra mano at
vykimas į Vilniaus konferenciją. Juk
Lietuvoje dirba visame pasaulyje ži
noma elektrofotografijos specialistų
grupė.” Svečiai buvo supažindinti su
Vilniumi.
KRAŠTOTYRININKŲ RAMUVA
Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mo
kyklos salėje rugsėjo 12 d. surengė
vakarą suomių folklorininko Augusto
Roberto Niemio šimtosioms gimimo
metinėms atžymėti. Sukaktuvininkas
prieš gerą pusšimtį metų yra rinkęs
liaudies dainas, sutartines, piemenų
raliavimus Svėdasų, Šimonių, Kupiš
kio, Vabalninko, Biržų apylinkėse,
lankęsis Žemaitijoj. Su jo nuopelnais
lietuvių folkloristikai dalyvius supa
žindino tautosakininkas S. Skrodenis.
Šimonių etnografinio ansamblio 16
dainininkių programon buvo įtrauku
sios eilę A. R. Niemio Kupiškio apy
linkėse užrašytų liaudies dainų —
“Oi, jojau, jojau”, “Svočiula pum
pure”, “Piršlys melagis gyrė berne
lį” ir kt. Piemenų daineles solo dai
navo viena seniausių Šimonių daini
ninkių Marcelė Bukauskienė, Vil
niaus ramuvietės M. Razmukaitė ir
V. Janulevičiūtė — porą A. R. Nie
mio užrašytų sutartinių.
J. TUMO - VAIŽGANTO šimtąsias
gimimo metines vilniečiai atžymėjo
akademiniame dramos teatre. įvadi
nį žodį tarė rengėjų komiteto pirm.
A. Venclova. Paskaita apie sukaktu
vininko kūrybą skaitė Vilniaus peda
goginio instituto docentė Aldona Vai
tiekūnienė, filosofijos mokslų kandi
datė, prisiminimų pluoštu dalijosi ra
šytojas Juozas Paukštelis, jaunosios
kartos rašytojų vardu kalbėjo Vytau
tas Bubnys. J. Tumo-Vaižganto kūri
nių ištraukas skaitė dramos akto
rės K. Kymantaitė, M. Mironaitė ir
S. Nosevičiūtė. Koncertinę programos
dalį atliko Vilniaus operos solistai J.
Stasiūnas. N. Ambrozaitytė, birbyni
ninkas R. Apanavičius, jaunimo sty
ginis kvartetas, P. Tamošaičio va
dovaujamas liaudies instrumentu ka
merinis ansamblis “Sutartinė”. J. Tu
mo-Vaižganto šimtojo gimtadienio mi*
nėjimai taipgi įvyko Vilniaus univer
sitete ir Kauno viešojoje biblioteko
je. Kauniečiai prie namo Aleksoto
g-vėje nr. 10 atidengė memorialinę
lentą su marmore iškaltais žodžiais:
“Šio namo antrame augšte 1920-33
metais gyveno rašytojas Juozas Tu
mas-Vaižgantas”.

v. Kst j
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SPORTAS LIETUVOJE

2320 Bloor St. W.

Tel RO 2-8255

NEW TORONTO,
BĄBY POINT — JANE,
6 kambariai su privačiu įvažiavimu 10 kambarių dvibutis (duplex), pri
ir garažu, gražus sklypas, alyvos šil vatus įvažiavimas, du balkonai, bu
dymas. Poilsio kambarys ir veran tai modernia^ įrengti. Vienas butas
da. Tuojau galima užimti. Labai laisvas. Visai naujas. Arti krautu
vių ir susisiekimo.
prieinama kaina.
WRIGHT — RONCESV ALLES,
BLOOR — JANE,
restoranas ir 2-jų butų po 3 miega 6 butų pastatas visai arti Bloor; 4
muosius pastatas. Vandeniu-alyva butai po 2 miegamuosius ir 2 bu
šildomas, 50 vietų modernus res tai po 1 miegamąjį; 4 garažai. Ge
toranas, gera apyvarta, trumpos va ros nuomos. $28.000 įmokėti, lieka
landos. Restoraną galima pirkti at viena skola. Gerai prižiūrėtas. Arti
skirai.
požeminio.
WESTMINSTER — HIGH PARK, PRINCE EDWARD DR.,
8 kambariai per du augštus, atski 5 kambarių vienaaugštis (bunga
ras. mūrinis namas su garažu ir pri low) su garažu ir privačiu įvažia
vačiu įvažiavimu, vandeniu-alyva šil vimu. Graži saulėta virtuvė, didelis
domas. Dideli kambariai, moderni poilsio kambarys. Arti krautuvių ir
susisiekimo.
virtuvė.
RUNNYMEDE — BLOOR,
BLOOR — WINDERMERE,
$15.000 įmokėti, 8 kambariai per 2 $9,000 įmokėti, atskiras, mūrinis
augštus, atskiras, mūrinis namas su namas su įvažiavimu ir garažu:
garažu ir privačiu įvažiavimu; van vandeniu-alyva šildomas, 7 dideli
deniu-alyva šildomas, 2 modernios kambariai, moderni virtuvė. Visai
prausyklos, gražus poilsio kamba arti požeminio traukinio ir gerų
rys rūsyje. Lieka viena skola. Tuo krautuvių.
jau galima užimti. Graži vieta.
Reikalingi namai pardavimui.

B. SAKALAS

SPORTAS VISUR

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

KASOS VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždaryta
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt 10-1.30 ir 4.30-8

Nuo 1969 m. spalio m. 1 d.
MOKA:
už term, indėlius 2 metam _
už term, indėlius 1 metam...
už depozitus-čekių s-tas__ ...
už šėrus (1968 išmokėta) ...

—2.7% %

___ 6% %
_ __ 5% %
___ 5% %

IM A :
Šeši. 9 -12
...9%
už asmenines paskolas____
už nekiln. turto paskolas_
_..8% %
Sekm. 9.30 -1
Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki
$2000 ir asmeninių paskolų — iki $5000. Pilna čekių sistema padeda
atlikti finansines operacijas. Parduodame American Express kelionių
čekius ir pinigines perlaidas.
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVI
MAS LIETUVIAMS.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W.

Dniepro upėje įvyko Sov. Sąjun
gos moterų irklavimo pirmenybės,
kuriose gerai pasirodė Lietuvos irk
luotojos. Vienviečių valčių pirmeny
bėse G. Šidagytė laimėjo I vietą. Ke
turviečių ir aštuonviečių lenktynėse
lietuvaitės laimėjo antras vietas. Lie
tuvos komanda laimėjo I vietą su 95
tšk., Maskvos — II v. 89 tšk.
Lokomotyvo draugijų lengvosios
atletikos pirmenybėse P. Linkpetris
laimėjo pirmas vietas 100 ir 200 m.
bėgimuose. B. Bagdonavičiūtė laimė
jo I v. rutulio stūmime pasekme
14,90 m. Linkpetrio pasekmės — 100
ir 200 m. per 10,4 ir 22,4 sek.
Kauno Žalgirio krepšininkai Belgi
joje žaidė keletą draugiškų rungty
nių su vietinėmis komandomis. Pir
mas rungtynes pralaimėjo 60:66, liku
sias laimėjo: 100:86; 100:85; 79:48 ir
103:77. Belgijos komandose žaidžia
daug užsieniečių, ypač amerikiečių.
S. šaparnis Budapešte įvykusiose
modernios penkiakovos pasaulio pir
menybėse atstovavo Sov. Sąjungai,
kuri laimėjo I vietą.

Tel. S34-9286

BLOOR — JANE, gražių plytų, naujai išdekoruotas, 8 kambariai per i
du augštus, vandeniu-alyva šildomas. Didelis kiemas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Įmokėti $8.000. Skola iš 8^ % išmokėtina per 10
metų.
SUNNYSIDE RAJONAS, arti susisiekimo ir krautuvių, originalus 12
kambarių dvibutis-duplex. Dideli kambariai, galimybė įrengti butą rū
syje, 3 garažai, privatus įvažiavimas. Įmokėti apie $15.000.
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 gražūs kambariai per du augštus, moderni
virtuvė. Didelis sklypas, garažas su plačiu šoniniu pravažiavimu. Įmo
kėti apie $15.000; skola išmokėtina per 9 metus.
1
BLOOR — HIGH PARK, netoli požeminio.susisiekimo ir parko, rupių !
plytų, atskiras, 8 kambariai per du augštus, 2 modernios virtuvės, J
2 prausyklos, ekstra kambarys rūsyje, garažas su geru privažiavimu. <
įmokėti apie $20.000.
I
INDIAN RD. — HIGH PARK BLVD., mūrinis, 6 atskiri butai po vieną I
miegamąjį. Parduodamas su visais baldais. Didelės nuomos pajamos,
įmokėti $25.000.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

AL GARBĖMS
REAL ESTATE
Kanados, Ontario Ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais — HU. 9-1543
DURIE GATVE, $22.900 — pilna kaina, 5 kambariai per du augštus,
privatus įvažiavimas, atskiras, medinis namas, gerame stovyje; įmokėti
apie $7.000.
BABY POINT — JANE, $36.900 — prašoma kaina; gražus vienaaugš
tis 7 kambariai, geram rajone, vandeniu apšildomas, 2 prausyklos,
prijungtas garažas, didelis sklypą su vaismedžiais; 7% % mortgičius.
INDIAN RD. $36.900, dvibutis (duplex), 12 kambarių per 2 augštu,
labai geras pirkinys šiame rajone; I-me augšte 3 miegamieji, II —
du butai po 3 kambarius; nauja vandens apšildymo sistema; reika
lingas geras įmokėjimas.
HIGH PARK BLVD., $64.000, 6 butai su baldais, vandeniu apšildo
mas; privatus įvažiavimas, 2 garažai; pajamų — $9.500 į metus; 7% %
mortgičius.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Extra Realty Ltd.

Pasaulio penkiakovos pirmenybėse
Budapešte, I vietą laimėjo Sov. Są
junga su 15.730 tšk.; II vietoje liko
Vengrija su 15.622 tšk., III — V.
Vokietijos komanda su 14.735 tšk. In
dividualiai pirmuoju tapo vengras A.
Balczo su 5515 tšk. antruoju — ru
sas B. Oniščenka su 5467 tšk. ir tre
čiuoju — švedas B. Ferm su 5221
tšk.
Pirmąsias Ramiojo vandenyno pir
menybes Tokijo laimėjo Australijos
sportininkai. JAV liko II vietoje, Ka
nada — III. Kanados rinktinėje ge
rai pasirodė moterys, laimėjusios ke
lias pirmąsias vietas. Vankuverio J.
Dahlgren nusviedė jietį 177 pėdas
(53,95 m.). Tai viena geriausių pa
sekmių šiame žemyne.
Birutė Macijauskaitė — I. Piot
rowski atstovavo Kanadai Ramiojo
vandenyno pirmenybėse. Estafetinia
me bėgime 4 x 100 m. ji laimėjo II
vietą.
Draugiškose stalo teniso rungtynė
se Š. Korėjos vyrai nugalėjo Sov. Są
jungą 5:2. Moterų susitikimą laimė
jo rusės 3:1.

yra numatoma suruošti golfininkų
pobūvį. Golfo sekcijai sėkmingai va
dovauja J. Žiūkas.
B. Sergaučiui, skyrusiam puikią
pereinamąją taurę golfo komandi
nėms varžyboms, nuoširdžiai dėko
jame. Šią taurę laimėjo LSK Vytis
golfininkai. Ši taurė skirta Kanados
lietuvių komandiniam nugalėtojui.
Tėvams pranciškonams ir Prisikė
limo parapijos komitetui nuoširdžiai
dėkojame už leidimą pasinaudoti pa
rapijos sale krepšinio treniruotėms.
Ir šiais metais sportuosime lietuviš
koje aplinkoje. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros Sporto Klubas yra numa
tęs klubo veiklą pagyvinti ir pra
plėsti. Visuotiniame klubo susirinki
me valdyba padidinta 3 nariais. Pa
siskirstė pareigoms: E. Šlekys —
pirm., K. Sapočkinas — vicepirm.,
J. Petronis ir J. Danaitis — sek
retoriai, Alf. Čižikas ir p. Genčius
— iždininkai, VI. Simonaitis — pa
rengimų vadovas, p. Žebrauskas —
ūkio vedėjas, Al. Kuolas — kores
pondentas, A. Nausėda ir D. Lauri
navičius — berniukų bei vyrų krep
šinio vadovai, A. Stuopis — mergai
čių krepšinio vadovas, A. Malinaus
kas — lengvosios atletikos vad., J.
Klevinas — stalo teniso vadovas, O.
Rautinš — lauko teniso vad., Vyt.
Astrauskas ir Al. Kuolas — golfo
vadovai, L Jurcevičius — tinklinio
vad., St. Kėkštas — slidinėjimo ir
plaukymo, A. Žemaitis — atstovas
CYO lygai, šiam sezonui Toronto ly
gose užregistruotos 4 berniukų ir 4
mergaičių krepšinio komandos, 4 sta
lo teniso komandos. Krepšinio treni
ruotės berniukams — pirmadieniais
ir ketvirtadieniais, mergaitėms —
antradieniais, stalo teniso — trečia
dieniais 7 v.

J.

K U D A B A

Toronto Real Estate Boards narys.
IE 1-1161, namų 783-210*

Havajų vakaras, rengiamas tėvų
komiteto, įvyksta šeštadienį, spalio
18 d. Kartu dalyvauja vyr. moks
leiviai ir studentai. Rezervuokime tą
vakarą šiam įdomiam parengimui.
Įdomi programa.
Globėjų suvažiavimas Toronte —
šeštadienį, lapkričio 18, 1 v.p.p. Lau
kiama globėjų iš įvairių JAV kuo
pų ir iš Kanados. Suvažiavimą orga
nizuoja MAS centro valdyba.
Vyr. moksleiviai susiskirstė į 2 bū
relius. Tikimasi, kad tuo būdu į vei
kimą galės įsijungti daugiau narių.
Šiais metais gimnazistų ateitininkų
skaičius labai padidėjo — jų yra net
98. Tikimės, kad dar 2 prisidės šim
tinei sudaryti. Sekmadienį įvykusia
me susirinkime abiem grupėm buvo
išrinktos atskiros valdybos. Vienos
grupės valdybą sudaro: J. Čižikaitė,
Eug. Krikščiūnas ir A. Nakrošius, ki
tos grupės — S. Ramanauskas, R.
Čepaitytė ir R. Stravinskaitė. Abi
grupės susirinkimus darys atskirai
ir retkarčiais bus bendri susirinki
mai. Kuopos globėjas K. Manglicas
kalbėjo apie šelmiškumą.
MAS c. v. dvasios vadas kun. G.
Kijauskas lankėsi Toronte ir turėjo
posėdį su centro valdyba.
Studentų ateitininkų būrys šiais
metais žymiai padidėjo. Sekmadienį
įvykusiame susirinkime pas J. Vaške
vičių buvo svarstyti įvairūs reikalai,
liečia aktyvesnį studentų įsijungimą.
“Pirmyn Jaunime”, Toronto moks
leivių ateitininkų neperiodinis laik
raštėlis, pasirodys ir šiais metais. Re
daguos Rita Kolyčiūtė su redakci
ne komisija.
Globėjai prašomi paruošti galuti
nius savo būrelių sąrašus, kuriuose
būtų adresai ir telefonų numeriai.
Nario mokestis šiais metais jau
nučiams ir vyr. moksleiviams yra $2.
Vienas doleris priklauso c. v-bai, o ki
tas lieka būreliams. C. v-bai priklau
sančią sumą reikia perduoti kuopos
koordinatoriui.
Ateitininkų sendraugių centro val
dyba sudarė rinkiminę komisiją, ku
rion įeina: Antanas Tumosa, pirm.,
Antanas Balčytis ir Juozas Paškus.
Jos adresas: A. Balčytis, 6819 S.
Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 60629,
USA Šiai komisijai pavesta organi
zuoti rinkimus naujos centro valdy
bos ir kontrolės komisijos. Balsuoti
gali visi ASS pilnateisiai nariai, pri
statyti centro valdybai iki š.m. spa
lio 15 d. Kandidatus gali siūlyti ne
mažiau kaip 10 narių atskirais sąra
šais — 6 į c. valdybą, 4 — į kontr.
komisiją. Kandidatų siūlymai turi
pasiekti komisiją iki š.m. spalio 24 d.

PADĖKA
Šių metų rugsėjo 20 d. man su
laukus šešiasdešimtojo gimtadienio,
įvyko jaukus pobūvis. Dėkoju vi
siems, kurie kuo nors prisidėjo prie
mano to pobūvio paruošimo. Ypatin
gą padėką reiškiu virtuvės perso
nalui už tiek daug įdėto darbo ir už
visą tokį gražų paruošimą. Labai ačiū
abiejų parapijų klebonams už atsilan
kymą ir pasakytas kalbas bei gražius
linkėjimus, J. R. Simanavičiui už
VYČIO ŽINIOS
sveikinimą per radijo valandėlę ir
Krepšinio treniruotės — Prisikėli man skirtą mano mėgiamą plokštelę.
mo par. salėje. Treniruotės vyksta Didelis ačiū J. Šarūnui už sklandų
5 v.v. — 10 v.v. pagal įprastą tvarką: pravedimą šio pobūvio. Albinui La5-7 v. jaun. mergaitės ir berniukai, jukui nuoširdus ačiū už gražią mu
Skautų veikla
6.30-8 vai. vyr. mergaitės, 8-10 v. vyr. ziką, kuri linksmino visus pobūvio da
• Kanados rajono vyr. skaučių,
berniukai. Treniruotės pradėtos pra lyvius. Ačiū visiems už pasakytas kal sk. vyčių, vadovų-vių suvažiavimas
bas ir gražius linkėjimus; taipgi
eitą trečiadienį.
įvyksta šį šeštadienį, spalio 11, Ha
Golfo sezono uždarymo pirmeny tiems, kurie negalėdami dalyvauti at miltone, 58 Dundurn St. W. lietuvių
bės netikėtai sutraukė 37 golfinin- siuntė sveikinimus raštu. Ypač dėko parapijos patalpose. Registracija —
kūs. Šios pirmenybės buvo praves ju savo šeimai iš Lietuvos, kuri ne 10 v.r.
tos su išlyginamaisiais smūgiais ir galėdama tą vakarą dalyvauti kartu
• Romuvos stovyklavietės priešžiepirmasis dešimtukas atrodė sekan su manimi, atsiuntė sveikinimus ir minis paruošimas ir uždarymas —
čiai: 1. V. Baliūnas 62, 2. Al. Kuo linkėjimus telegrama visų Žiurinskų spalio 18-19 d. Komitetas kviečia vi
las 65, 3. A. Simanavičius 70, 4. V. vardu. Ačiū p.p. Baltrūnams, Gali- sus Toronto, Hamiltono, Niagaros pu
Štuikys 71, 5. A. Supronas 72, 6. V. nauskams, sveikinusiems per radijo siasalio ir kitų vietovių skautus-es tą
Siminkevičius 72, 7. A. Sergantis 72, valandėlę. Labiausiai ačiū už jūsų savaitgalį atvažiuoti į Romuvą pasi
8. V. Balsys 73, 9. Smolskis '74, 10. visų atsilankymą ir tokią vertingą grožėti rudens spalvomis, drauge pa
S. Rukša 74. 10. S. Kėkštas 74, 10. bendrą dovaną. Dėkoju visiems, ku būti ir patalkinti darbuose.
Danaitis 74. Geriausiai žaidė: A. Ser rie man įteikėte asmenines dovanas.
• “Rambyno” tunto Mindaugo drgantis 78, V. Siminkevičius 83, A. Jų buvo tiek daug, kad net sunku vi vės skautų tėvų susirinkimas šaukia
Simanavičius 85, P. Stauskas 86, T. sus ir išvardinti. Tad dar kartą ačiū mas šį ketvirtadienį,- spalio 9 d., 7.30
Augustinas 87, Al. Kuolas 87, R. visiems. Niekada nepamiršiu man pa v.v., skautų būkle. Draugovės vado
Strimaitis 88; A. Supronas 90, V. Ba rodyto tokio didelio nuoširdumo. Su vybė kviečia visus tėvus šiame susi
liūnas ir S. Kėkštas 93. Šiomis rung didele pagarba.—
Juozas žiurinskas rinkime būtinai dalyvauti.
tynėmis baigtas golfo sezonas. Dar
• • Kas norėtų mokytis tautinių
šokių? Organizuojama jaunesniųjų
šokėjų grupė — ne jaunesnių kaip
14 metų. Pirmoji pamoka — spalio
19 d. Dėl vietos ir laiko tartis su
grupės vadovu J. Karasrejumi. Skam
binti tel. 625-7268. Į grupę priimami
PRANEŠIMAS ATMATŲ IŠVEŽIMO REIKALU
ir neskautai.
• Tėvų komiteto ruošiamas bazaKadangi s pa I i o 13-j i, pirmadienis, yra ne
ras su šokiais — lapkričio 8 d. Pri
sikėlimo salėse.
darbo diena miesto tarnautojams, tq dieną at
• žiemos veiklos sezono oficia
lus
atidarymas įvyko spalio 5 d. S.
matos nebus išvežamos.
G. Kuzmų miške. Pradėta Mišiomis,
kurias
atnašavo T. Paulius, OFM, ir
Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį,
pasakė pamokslą. Po “Šatrijos” ir
“Rambyno” tuntų sueigos draugovės
o antradienio — trečiadienį.
turėjo savo užsiėmimus ar sueigas,
o
gausūs tėvai pasigrožėjo gamta ir
H. F. ATYEO, P. Eng.
susirinko
prie lauželių vaišėms. Visa
Gatvių priežiūros viršininkas
baigta bendru laužu, vakarine skau
tu malda. Dalyvavo apie 200 žmonių.
C. S.

TORONTO MIESTAS
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KANADOS ĮVYKIAI

ENTRE

Atkelta iš 1-mo psl.

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

įvairios medžiagos namų taisymams
Lentos, fanera, stogams dengtr medžiagos
Grindų, lubų ir sienų plytelės
Atliekam visus statybos darbus ir remontus

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

1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161
BLOOR — ROYAL YORK, $8,000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių
vienaaugštis (bungalow), užbaigtas rūsys. Prašo $28,000.
KIPLING — RATHBURN, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, vienaaugš
tis (bungalow), mod. virtuvė, užbaigtas rūsys, garažas, privatus įva
žiavimas. Prašo $32.900.
EGLINTON — KEELE, $12,000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų apt,
2 butai po 5 kambarius ir vienas 3 kambarių. Prašo $48,000.
EGLINTON — BATHURST, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kam
barių, 4 virtuvės, pirmame augšte 4 kambariai, garažas; metinės paja
mos — $5,500. Liks viena atvira skola 10 metų. Prašo $35,000.
PRIE 27 IR 26 KELIO, 60 akrų dirbamos žemės su trobesiais; prašo
$18,000.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

Ateitininkų žinios

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.
NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakopas
namų
741-906^
tel. 767-9088
Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

C. (Chuck) ROE
Sales Manager

su kviečių pardavimo sovietams
problema. Liepos 31 d.pasibaigė
Kanados ir Sovietų Sąjungos trejiem metam pasirašyta kviečių
pardavimo sutartis, kurią sovie
tai yra sulaužę, atsisakydami
pirkti dali įsipareigotų kviečių.
Sunku tikėtis, kad J. Diefenbakerio pirmoji kelionė Sovietų
Sąjungon išspręstų kviečių par
davimo klausimą, nes jis dabar
tėra eilinis konservatorių parti
jos narys federaciniame parla
mente. Jo vizitas gali turėti
reikšmės santykių gerinimui. A.
Gromyko prasitarimai Otavoje
liudija sovietų pastangas šia
kryptimi.
’■
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ATLANTIC
valgykla
1330 DUNDAS ST. W.,
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI
NAUJI SAVININKAI
V. Ir V. IVANAUSKAI

CHOLKfl

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

JANE — ANNETTE, 6 kambarių mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, privatus įvažiavimas; prašoma kaina $26.900.
1

r

BLOOR ST. WEST, apie $7.000 įmokėti puikus Kalifornijos stiliaus
6 kambarių vienaaugštis, didžiulis salonas su atviru židiniu, yra vie
ta pianinui, virtuvė, kur gali visa šeima susėsti, vaikščioti po namą
basi, nes turi naujovišką grindų šildymą; platus sklypas su krūmais
bei vaismedžiais; garažas su įdomiu privačiu įvažiavimu; neaugšta
kaina dėl skubaus pardavimo.
TRIBUTTS, apie $12.000 įmokėti, 10 metų senumo, vieta keturiem
automobiliam pastatyti, beveik $5.000 metinių pajamų.
JANE — BABY POINT, maždaug $8.000 įmokėti, geras, stiprus 7
kambarių atskiras namas, kvadratinio plano; garažas; lieka viena
atvira skola; rami aplinka, netoli krautuvių bei susisiekimo.
%

9 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $25.000 įmokėti, virš $13.000 me
tinių pajamų, balkonai, 3 ir 2 miegamųjų, garažai su privačiu įva
žiavimu; lieka viena skola; vakarų rajone.
HIGH PARK — BLOOR, $10.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras na
mas, nepertoli nuo požeminio traukinio, 5 kambariai pirmame augSte, ideali nuomojimui vieta.

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

TEL. 364 6625

kuris jums mielai patarnaus. Turime virš 1500 nuo
savybių parduoti Įvairiose vietose bei įvairia kaina.
Virš 200 pardavėjų.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
IMA
MOKA
7Y2% už asm. paskolas
514% už depozitus
TY2% už mortgičius
53A% už šėrus
634% už 2 m. term. dep.
Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

PARAMA

ASM. PASKOLAS duodame iki S5.000 ir MORTGIČIUS
nagai valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau S2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki S5.000.______________
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždarytai.

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 namas,
šiltu vandeniu apšildomas, šoninis įvažiavimas, garažas, moderni virtu
vė ir prausvkla. 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. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau
Tel. 362-5777.

PUIKIAUSIŲ MĖSOS GAMINIŲ IR SKANĖSTŲ
PIRKITE MODERNIOSE EUROPIETIŠKO STILIAUS
KRAUTUVĖSE

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

Tel. 767-4982

Prieš Keele požeminio stotĮ.

Yorkdale Shopping Centre 787-1733
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KARSTI POLITINIAI GINČAI, VOS NESUARDĘ
TARPTAUTINIŲ VARŽYBŲ ATĖNUOSE

Į '

Rugsėjo pabaigoje Atėnuose įvy
ko Europos lengvosios atletikos pir
menybės, sukėlusios dar prieš jų pra
džią eilę protestų prie “žaliojo sta
lo” ar net politiniame lauke. Ypač
Sov. Sąjunga su savo satelitais stip
riai veikė tarptautinėje plotmėje,
norėdama pirmenybes perkelti į kitą
valstybę, nes Graikijos karininkų
valdžia esanti nepriimtina. Visdėlto
pirmenybės įvyko Graikijoj. Dvi va
landas prieš jų atidarymą, neleidus
prieš dvejus metus pabėgusiam iš
R. Vokietijos sportininkui į vakarų
pusę dalyvauti pirmenybėse, Vaka
rų Vokietijos atstovai atšaukė visą
savo komandą. Vokiškoj sportinėj
spaudoj vienur tas žingsnis teisina
mas, kitur puolamas.
V. Vokietijos nedalyvavimas gero
kai sumažino pirmenybių įtampą ir
gal net atsiliepė ir į pasekmes. Jų
pasitraukimas kartu atvėrė ‘.‘aukso
skrynią” Sov. Sąjungos ir R. Vokie
tijos sportininkams medalių skynime.
Šiom pirmenybėm ir buvo neoficia
liai užbaigtas lengvosios atletikos
sezonas Europoj. Štai jų pasekmės.
Vyrai
100 m — Borsov, SS 10,4 sek.
200 m — Clerc, Šveic., 20,6 sek.
400 m — Werner, Lenk., 45,7 sek.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Namų tel. 27<7-0814

Tel. 251-4864

VISŲ ROSIU 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

PLOKŠTELIŲ672 Lansdowne Ave^

NAUJAS SKYRIUS:
295 Roncesvalles Avė.,
Tel. 536-1373
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.
KeL ir penkt 9—9 vaL

TeL 531-6165
Dirbtuvė

{VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

/

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

EXPORTING

CO.

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

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių kokybe ir kainomis

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

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

Tel. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų
drabužių.
(MOO conservative formali
...............j <■ n i. i....... ......
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CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS
532-7733

1613 Dnndas St. W.

1

EDVARDAS SULAITIS

LIETUVIŲ TELEVIZIJOS PRO
GRAMA, kuri daugiau kaip 3 me
tus kiekvieną savaitę buvo matoma
televizijos priimtuvų ekranuose, da
bar yra patekusi į kritišką padėtį.
Kaip kelis kartus anksčiau, taip ir
dabar ši programa4 vėl susidūrė su
finansiniais nepritekliais, kurie gali
privesti prie šio gražaus ir naudin
go darbo pertraukimo ar net sustoji
mo. Netekus kelių didesniųjų skel
bėjų, programai bus sunku išsilaiky
ti be lietuvių ir lietuviškų organi
zacijų talkos ir paramos. Iki šiol pro
grama gyvavo tik nedidelio būrio en
tuziastų tempiama, didžiausią darbo
naštą nešant programos iniciatoriui
Toliui Siutui, kuris buvo vienintelis
apmokamas tarnautojas. Žinoma, ne
visus ši programa galėjo patenkinti,
ypač tuos, kurie norėjo pritaikyti
panašių amerikietiškų programų ly
gį. Žinant betgi, kad anų programų
biudžetai yra kelis šimtus kartų di
desni, negu lietuvių, reikalą galima
suprasti. Netrukus bus šaukiamas
viešas lietuviškų organizacijų atsto
vų ir šiaip suinteresuotos visuome
nės susirinkimas šios lietuvių televi
zijos programos reikalu. Jame bus
nutarta, ar Čikagos lietuviai nori tu
rėti savą valandėlę, ar ne. Ten galės
būti išrinkta ir programos valdyba,
kuri pakeis iki šiol buvusiąją.

• • •

2160 BUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289
K. Striaupis

800 m — Fromm, R.Vok., 1:45,9 s.
1500 m — Whetton, D.Br., 3:39,4 s.
5000 m — Stewart, DBr., 13:44,8 s.
10.000 m — Haase, R. Vok., 28:41,6 s.
110 m su kliūt. — Ottoz, It., 13,5 s.
400 m su kliūt. — Skoromochov,
SS, 49,7 sęk.
3000 m su kliūt. — šelev, Bulg.,
8 nūn. 25 sek.
4 x 100 m. estafetė — Prancūzija,
38,2 sek.
4 x 400 m. estafetė — Prancūzija,
3 min. 4,2 sek.
Šuolis į tolį — Ter Ovanesian, SS,
8,17 m.
Trišuolis — Sanejev, SS, 17,34 m.
Šuolis į a. — Gavrilov, SS, 2,17 m.
Šuolis su kartim — Nordvig, R.
Vok., 5,30 m.
Rutulys — Hoffmann, R. Vok.,
20,12 m.
Diskas — Losch, R. Vok.; 61,82 m.
Jietis — Lūsis, Latvija, 91,52 m.
Kūjis — Bondarčuk, SS, 74,68 m.
20 km. ėjimas — Nihill, D. Br.,
1 vai. 30 min. 41 sek.
50 km. ėjimas — Hoehne, R. Vok.,
4 vai. 13 min. 32,8 sek.
Maratonas — Hill, D. Br.
Dešimtkovė — Kirst, R. Vok. 8041
taškas.
Vilniuje gyvenantis rusas pašau-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

BE KVITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata*
automobiliams motorai ir padangos, motociklai, dviračiai, skalbia- iogus, kuriuose yra smulkus apramosios 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 kuriuos gavėjas gali nusipirkti
tuvai ir automobilis.
įvairių
prekių.
Maisto siuntiniu svoris neribotas.
• Be t(L 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 vaL vakaro; šeštadieniais— nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p. p.

BALTIC

LENGVOJI ATLETIKA EUROPOJE

Sav. R. Svasialis

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE

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

LIETUVIŲ AUDITORIJOS pasta
tas, kuris nuo 1923 m. stovi seniau
sioje Čikagoje — Bridgeporto kolo
nijoje, lietuvių yra jau visiškai ne
naudojamas. šis namas, turintis vie
ną didelę ir dvi mažesnes sales bei
kitų patalpų, dabar jau yra atiduotas
pardavimui. Iki šiol ten tebuvo Jono
Malioriaus vadovaujamas restoranas,
tačiau jis neseniai išsikėlė į neto
liese esantį kitą namą. Kitas Lietu
vių Auditorijos patalpas jau prieš
kelis metus buvo išnuomojęs meksi
kietis, tad ten jau lietuviai savo par
rengimų neberuošdave. Dar iki 1955
m. Lietuvių Auditorija buvo viena
judriausių. Tačiau vėliau, kai atsira
do Jaunimo Centras, o, be to, Bridgeporte lietuviai pradėjo mažėti, Au
ditorija buvo žymiai mažiau lietuvių
lankoma, kol visai nustojo lietuvių
lankytojų. Lietuvių Auditorijos sa
vininkai yra senosios lietuvių orga
nizacijos ir pavieniai asmenys, kurie
ją valdo akcijų pagrindu. Neatrodo,
kad kuris nors lietuvis išdrįs nupirk
ti šį lietuvių pastatytą namą. Jis ga
li atitekti kitataučiams. Kai mūsų tau

tiečiai kalba apie didelius projektus
bei užsimojimus, iš rankų gali iš
slysti Lietuvių Auditorija, lietuvių
televizijos programa, jau nekalbant
apie savų kapinių, kelių liet. įsteigtų
parapijų praradimą ir panašiai.

Muzėjus atidaras kiekvieną dieną
nuo 14.30 v. p.p.
• • •
TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Viešintis
vysk. Povilas Marcinkus iš Romos,
kuris suteikė Sutvirtinimo sakramen
tą šv. Kryžiaus parapijoje, taipgi
jį teikė ir šv. Petro ir Povilo para
pijoje Wisconsin Rapids, Wise., , kur
dirba kun. Andrius Karoblis. — Paul
Powell, Illinois valstijos sekretorius,
kalbėjo Antano ir Rudžių išlaikoma
me Lietuvių Radijo Forume rugsė
jo 27 d. vakare. Taip pat jis atsaki
nėjo ir į klausytojų telefonu pateik
tus klausimus. — Akademinio skau
tų sąjūdžio filisterių sąjungos Čika
gos skyriaus narių susirinkime spa
lio 3 d. paskaitą skaitė Gintautas
Vėžys. — Aktorius Stasys Pilka yra
paguldytas į ligoninę, kur tikrina
ma jo sveikata dr. Mačiūno priežiū
roje. Akt. Pilka yra vienas iš lietu
vių scenos veteranų išeivijoje. — Či
kagos Lietuvių Operos vadovybė per
davė J. Žilevičiaus Lietuvių Muzi
kologijos archyvui kompoz. J. Karnavičiaus “Gražinos” operos gaidas
— 3,458 puslapius. — “Chicago SunTimes” dienraštis rugsėjo 30 d. ve
damajame, rašydamas apie paskuti
niąją Čekoslovakijos tragedijos dalį,
paminėjo ir Lietuvą. — Klementinas
Dėdela, kuris darbuojasi Morkūno
spaustuvėj, lankėsi Argentinoj, kur
jis yra gimęs. Jis ten buvo nuvykęs
į savo tėvo laidotuves.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
, Tel. 533-7954

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

408 Roncesvalles Avė. T ei. LE. 5-1944

j

betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS. RAMUNĖLĖS, ZUBRA2OLĖ, “C” TERMO

Juozo Tamošiūno, gyvenusio Kimato, B.C., (Kitimat?) (adresas: Nechako Center, Postal Station Box
862, Kimato, B. C.) įieško sesuo.
Turintieji žinių apie gyvą ar mirusį
Juozą Tamošiūną prašomi pranešti:
Mrs. Eleonora Tamošiūnaitė-Zacharkevichs, 5 McArdel Avenue, Albany,
N.Y., USA.

\ Atkelta iš 3-čio psl.)

STAYNER, ONT.
SĖKMINGI NAUJAKURIAI. Juozas ir Birutė Simonaičiai, prieš ke
letą metų išvykę iš Toronto ir įsi
giję kelis ūkius, šiuo metu sėkmin
gai verčiasi namų statyba Colling
wood, Brock Beach ir Wasagoje.
Statybininkas Antanas Ambraška,
Stasys Jonaitis, Valerijus Sibulis ir
Juozaitis jau kelinti metai stato va
sarnamius ir gyv. namus Springhurst
ir Wasagoje. Dr. Juozas Kaškelis ir
Pranas Bastys prie Wasagos turi nu
pirkę didžiulį ūkį. kurį išskirstę skly
pais praplės lietuvių vasaros koloni
ją. P.p. Juodišiai nutarė parduoti sa
vo ūkį ir įsikurti arčiau ežero. P.p.
Jonaičiai augina dvi gražias dukreles;
ponia gamina labai skanius sūrius
Vasarvietės savininkai p.p. šiukšteriai, sėkmingai užbaigę vasaros sezo
ną. rengiasi žiemoti Floridoje. Vik
toro Korsako miško medžiagos san
dėlis turi gerą pasisekimą. P.p. Ku
liai, uždarę savo krautuvę, rengiasi
vykti į šiltesnius kraštus. P. Lieguvienės restoranas ir p. Račkausko
krautuvė dar veikia, ypač savaitga
liais susilaukdami daugiau klientų.
P.p. Grigaičiai persikėlė iš Brantfordo ir rengiasi statyti gyv. namą. P.p.
Rimkai turi kelis vasarnamius, o da
bar stato didžiulį dviejų butų namą.
Otaviškiai naujakuriai p.p. Sulmos
baigia įsirengti savo namą Springhurste, kur pastoviai apsigyvens. D.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE
Taismnl televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Pardaodamoa
lempos Ir batarejos. Prityręs'specialistas sa ilga praktika.

1000 College St., .LE. 1-3074.

BloftP /Aurorire vaarage
Diuor

DUNDAS AUTO BODY

1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

Tel. 766-1372

(prie Queensway)

Tel. 762-1009.
Priima pacientus pagai
susitarimą.

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI

VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI
TEL. LE. 5-1944.

I

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

MAX KANE AUTO BODY
Darbas sąžiningas Ir garantuotas
Lietuvius aptarnauta Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tek LE 4 -1403

30 Dewson St, Toronto, Ont.

• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus
be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikvieėiant gimines

Skambinti telefonu 278-7'261 dienos metu arba vakarais

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D.
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir lati teisiniai reikalai.
421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate
II aukštas — įėjimas iš
Howard Park Ave.
Telefonai: i^03 ^’3
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. MEILUVIENE
DANTŲ GYDYTOJA
184 ELLIS AVĖ.

sutraukiančią
hemorojus

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

BALTIC MOVERS

A. LIŪDŽIUS, B.L.

DANTŲ GYDYTOJA

DANTŲ GYDYTOJAS

BROCK AVE. (tarp Dundas ir college). Tet 5311305

NOTARAS

DR. E. ZUBRIENĖ

GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir
pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra
do ifepaprastą gydomąją medžiagą,
sugebančią sutraukti hemorojus be
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 daugeli 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.

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

OKULISTAS
& BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas
LE 14251. Darbo valandos nuo 10
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po
pietą.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

1082 BLOOR ST. W., Toronto
(I rytus nuo Duffcrin St)

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

OKULISTAS
L. LUNSKY,R.O.

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

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

Tel. 921 - 3924

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

Darbo valandos 9.30 vx.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

DRAUDIMO AGENTŪRA

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

Šukuosena
Ruošėsi duktė į šokius. Mie
gamajame laukė jos draugė.
“Naujoviškai” s u s i t v a rkiusi
plaukus, nuėjo pasirodyti tė
vams ir paklausti jų nuomonės,
ar gražiai jos plaukai sudėti. Tė
vai nebuvo sužavėti jos nauja
šukuosena. Tada ji, grįžusi pas
draugę, tarė:
— It must be all right.
Neither one likes it. (Turėtų bū
ti gerai, nes nė vienam iš tėvų
nepatiko).
Tyrinėjimai ir miegas
Tyrinėjimai parodę, kad ame
rikiečiai blogiau miega, negu
europiečiai. Gerai, juk kas nors
turi nemiegoti, kad galėtų at
likti tyrinėjimus — ar ne?
Problemas sprendžiant
— Brangioji, jei mes dabar
perkame naują “Buick’ą”, tai
kaip išmokėsime?
— Brangusis, nespręskime
dviejų problemų iš karto: pirma
“Buick’as”, o paskui tik išmo
kėjimo reikalai...
Parinko Pr. AIs.

Pajieškojimai

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
-------------------------------------PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
DR. P. MORKIS

meniškai užeikite Į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite

Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį.
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai.
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1.
Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas,
.
oficialiai pripažinti mechanikai
Telefonas 239-6601.
DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

Kariuomenėje
Amerikiečių kuopoje į karei
vius kalbėjo pulkininkas. Tarp
kita ko, jis pasisakė norįs būti
jiems kaip tėvas. Baigęs kalbą,
paklausė, ar neturėtų kas klau
simu. Iš galo salės pasigirdo ka
reivio balsas:
— Hey, Pop, ar negalėčiau
aš šį vakarą pasinaudoti jūsiš
kiu džipu? Noriu važiuoti pas
sužadėtinę...

• • •

reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as

(Buvo — A. P. Garage)
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire)

ŠYPSENOS

Naujų ateivių...

lis lieutvių išvažinėjo į miestus
ir šiandien Hamiltone, Toronte
ir kt. turi gražius namus, važi
nėja naujais automobiliais. Bet
NESENIAI MIRUSIAM MUZIKUI dar ir dabar Geralton, Kowkash
Juozui Bertuliui prisiminti rugsėjo ir kitose vietose yra likę apie
20 d. Balzeko Lietuvių Kultūros mu- 100 lietuvių, kurie tebedirba
zėjuje buvo atidaryta parodėlė. Joje miškuose ir priklauso Port Ar
išstatyta velionies sukurti naujesnie thur — Fort William Lietuvių
ji muzikos kūriniai, foto nuotraukos, Bendruomenei. Žinoma, jie jau
už nuopelnus lietuvybei gautieji pa negyvena lūšnose ar palapinėse,
dėkos ženklai, diplomai ir kt. Visus kaip artimiausieji jų kaimynai
šiuos eksponatus muzėjui perdavė J. indėnai, nes bendroves yra Įren
Bertulio dukra Ina Bertulytė-Brey, gusios modernius barakus su
kuri gyvena Seattle mieste, Vašing kantinomis, pirtimis ir kino
tono valstijoje. Velionis buvo plačios teatrais. Vedusieji gyvena pri
veiklos žmogus, aktyviai reiškęsis vačiuose namuose, kur turi vi
daugelyje sričių, tad ši parodėlė at sus patogumus, tik dėl didelių
skleidžia bent dalį jo darbų. Velio “tuščių” distancijų jų telefonai
nies draugai, pažįstami ir tie, kurie kartais neturi vielinių laidų; jie
iš arčiau ar toliau turėjo progos ste naudojasi mikro-radijo sistema,
bėti jo darbus, turėtų atsilankyti į kaip keleiviniai laivai vandeny
(Bus daugiau)
muzėjų ir kartu pagerbti mirusįjį. nuose.

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio

P. T. SERVICE CENTRE

lio meisteris Dudin nelaimėjo 3 km.
kliūtiniame bėgime. Jį dar aplenkė
Morozovas, o “vilnietis” buvo tik tre
čias. Neturime pasekmių disko me
time lietuvio Jaro. Estas Lepik šuo
lyje į tolį buvo trečias — 8,04 m.,
latvis Lūsis — pirmas jieties meti
me, o jo tautietis Doninis (svetima
spauda jo pavardę taip pat surusino)
šeštas, pasekme 79,10 m.
Moterys
Moterų pusėje nesimatė Sov. Są
jungos sportininkių persvaros. įve
dus į pirmenybes ginekologų patikri
nimą, jau nesiunčiamos įvairios “se
serys” Pres ir kt., tad Vakarų pa
sauliui jau žymiai lengviau kovoti
prieš profesijonales sportininkes.
100 m — Vogt, R. Vok., 11,6 sek.
200 m — Vogt, R. Vok., 23,2 sek.
400 m — Duclos, Prane., 51,7 sek.
800 m — Boards, D. Br., 2:01,4 sek.
1500 m — Jehlichova, Ček., 4 min.
10,7 sek.
100 m kliūtinis — Balzer, R. Vok.,
13,3 sek.
4 x 100 m estafetė—R.Vok., 44 sek.
4 x 400 m estafetė — D. Br.,
3 min. 30,8 sek.
Šuolis į tolį—Sarnia, Lenk., 6,49 m.
Šuolis į augštį — Reznikova, ček.,
1,83 m.
Rutulys — Čižova, SS, 20,43 m.
Diskas — Danilova, SS, 59,28 m.
Jietis — Nemeth, Vengr., 59,76 m.
Penkiakovė — Prokop, Austr.,
5030 taškų.
Nauji pasaulio rekordai Atėnuose:
kūjo metime, moterų rutulio stūmi
me, 1500 m. moterų bėgime, 4 x 400
m. moterų estafetėje. K. Baronas

AL DŪDA
Telefonas 769-4131 arba 769-4612
•

-J

2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas
Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.

Nr. 41 (1028)

U TORONTO*
Sv. Jono Kr.

par.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti

tradicinį ateitininkų tėvų komiteto

— Nuoširdžiai užjaučiame: likimo
bendrabrolius estus, mirus jų kon
sului ir lietuvių bičiuliui a.a. J. E.
Markui; St. Valickį ir visus artimuo
sius, mirus jo mamytei. Velionė pa
laidota Buffalo, N.Y., spalio 6 d.
— Geriausi sveikinimai Vytui ir
Stasei Liuimoms vedybų sidabrinės
sukakties proga,
— Už a.a. J. Valatką mirties meti
nių proga Mišios, užpr. p. Valatkie
nės — šeštad. 9 v. ir sekmad., 12.15
v.; už buv. Lietuvos prezidentą a.a.
A. Stulginskį, užpr. Krikšč. Dem.
Sąjungos — sekmad., 11.15 v.
— Pr. sekmadienį, pradedant se
zono veiklą, skautams gamtoje Mi
šias atlaikė vyrų tunto dv. vadas T.
Paulius. Atsisveikinant skautai jį ap
dovanojo ir palinkėjo gražios veik
los naujose pareigose. T. Paulius iŠ
Toronto išvyksta spalio 14 d. Jo Mi
šios šį sekmadienį — 11.15 v.
— Tretininkų susirinkimas — šį
sekmadienį, po paskutinių Mišių
bažnyčioje.
— Chorų repeticijos: trečiad., 7
v.v. — studentų; ketvirtad., 7.30 v.v.
— suaugusių; penktad., 6.30 v.v. —
vaikų. Visiems chorams reikia dau
giau balsų; kviečiame senuosius ir
naujus choristus.
Anelė Paznekaitė atskrido iš
— Pensininkų laisvavakaris —
Suvalkų trikampio pas Kazį Pa trečiadienį, spalio 8 d., 6.30 v.v., pa
jaujį, kuris taip pat ten yra gi rodų salėje. Kviečiami visos koloni
męs' Praėjusiais metais jis buvo jos vyresnieji.
ten nuvykęs ir sudaręs vedybi
— Lituanistinis seminaras —
nės metrikacijos dokumentus. penktadienį, 7 v.v., parapijos namuo
Pasitiko gausus būrys bičiulių se. šiuo metu seminarą lanko 35 ber
aerodrome ir namuose. Atvyku niukai ir mergaitės. Laukiame dau
sioj! yra baigusi medicinos se giau, ypač iš pavasarį baigusių šešta
serų ųiokyklą ir dirbo toje sri dieninės mokyklos 10 skyrių.
tyje. Gal dėlto lenkų valdžia da
— Pirmosios Komunijos ir kate
rė daug trukdymų jai išvykti.
chetinės pamokos vaikams prasidės
Antanas Paškevičius su part spalio 19, sekmadienį po 10 v. Mi
neriu Juozu Tamošiūnu atidarė šių; religijos pamokos gimnazistams
naujoje vietoje daug erdvesnę — spalio 26 d.
automobilių taisymo dirbtuvę ir
— Kitą savaitę kaikurie kunigai
gazolino stotį “P. ir T. Service išvyksta į metines rekolekcijas; šei
Centre” vardu 5320 Dundas St. mų lankymas sulėtinamas — bus lan
W., Islingtone. žiūr. skelbimą komi tik tie, su kuriais iš anksto su
7 psL
sitarta.

— Iš parapijos bažnyčios palaidoti
liet, kapinėse: spalio 1 — a.a. Anta
nas Lapinskas, spalio 2 — Vytautas
Čepas, spalio 3 — Antanas Bubokas,
spalio 6 — Edvardas Buivydas ir Po
vilas Pretkus. Mirusiųjų giminėms ir
artimiesiems reiškiame užuojauta.
— šis savaitgalis — ilgasis Padė
kos savaitgalis. Pamaldos sekmadienį par. bažnyčioje įprasta tvarka.
Springhurste, Gerojo Ganytojo sto
vyklavietės koplyčioje, pamaldos šį
sekmadienį 11 vai. Ilgojo savaitga
lio proga daroma talka paruošti sto
vyklavietę žiemai.
— Tikybos pamokos vaikams, besi
rengiantiems pirmajai Komunijai,’
pradedamos spalio 19, sekmadienį,
po 10 vai. pamaldų muzikos studijoje.
— Šią savaitę lankomi parapijie
čiai: Ossfngton, Shannon, Lakeview,
Rusholme Rd., Concord ir Delaware
gatvėse.
— Latviams katalikams pamaldos
— šį sekmadienį, 1 v. p.p.
— Šį sekmadienį pamaldos: 10 v.
už a.a. Petrą Traškevičių, 11 v. —
už a.a. Joną Valatką, 12 v. — už a.a.
Joną ir Bronislavą Barzevičius.
— Sutuokta: Algimantas Eižinas ir
Elzbieta Zatorskytė.

Su liūdesiu išlydėjome į amžinybę
A.A. VIKTORĄ ŠVENTORATH.
Nuoširdžiai dėkojame: dr. A. Pacevičiui už medicininę pagalbą
ligos metu; kun. B. Bagdonui, OFM, pasakiusiam gražų pamokslą
ir palydėjusiam velionį į kapines; laidotuvių tvarkytojams — Povi
lui ir Verai Dunderams; karstanešiams — Pr. Lackui, V. Karauskui, P. Dunderui, J. Radzevičiui, J. Grikiniui, W. Walencijai; kun.
Br. Jurkšui — už giedojimą bei vargonavimą; atsiuntusiems gėles
ir užprašiusiems šv Mišias; šeimininkėms, paruošusioms priėmimą
laidotuvių dalyviams: p.p. Walencijienei, Galinienei, Didienei, Ur
bonams. Visiems dėkoja nuliūdę —
Žmona Irena, brolis Bronius Žilinskas,
pusbrolis Zigmas Sinkus, posūnis Petras
Urbonas su žmona

Prabėgo jau metai nuo

JONO VALATKOS
mirties. Už jo vėlę metinių proga pamaldos bus

spalio 11 dieną, 9 valandą ryto Prisikėlimo parapijos
bažnyčioje.
■
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STASĖ

VALATKIENĖ

PUIKIOS GALIMYBĖS JAUNIEMS ŽMONĖMS,
YPAČ JAUNOMS MERGAITĖMS IR STUDENTĖMS.
Didžiulė kanadiečių bendrovė organizuoja lietuvių sekciją Toronte,
kuriai reikalinga jūsų pagalba. Galite dirbti pilną ar nepilną laiką.
Darbas malonus ir gerai apmokamas. Reikalingas anglų kalbos
mokėjimas. Laiškus su žiniomis apie save siųskite šio laikraščio
administracijai, pažymėdami ant voko “OPPORTUNITY”, ir laukite
pakvietimo pokalbiui.

Dr. D. ANDRULIONIS
DANTŲ GYDYTOJA
Naujos adresas:

2020 Bathurst St.
(kampas Eglinton)
Tel. 782-7722
Pagal susitarimą

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos.
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio draudą. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti standartini u s ir au t omati nius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

BARONESSA
TEL 762-4252
Sav. Alė Kerberienė

ruošiama

spalio 18z šeštadienį
Toronto Prisikėlimo parapijos didžiojoj auditoriĮOĮ

TURTINGA LOTERIJA

ĮDOMI programa

STIPRŪS GĖRIMAI

SKANŪS UŽKANDŽIAI 1

GROS VOLPINNY'S ORKESTRAS

|

Bilietai suaugusiems — $2.50, studentams t— $1.00
Vakaro pradžia 7 y.y.

Programa 8 v. v.

Prof. dr. A. Matulis, Wisconsino universiteto moderniųjų
kalbų skyriaus vedėjas, spalio
4 d. Prisikėlimo muzikos studi
joj kalbėjo tema “Drama dabar
tinėje Vokietijoje”. Paskaitinin
ką pristatė Akademikų Draugi
jos pirm, archit. Liačas, Toron
to un-to dėstytojas, kuris šiais
metais vadovauja akademikų
veiklai. Prof. A. Matulis papa
sakojo apie gyvą teatrinę vokie
čių veiklą bei kūrybą, ilgiau su
stodamas ties žymiaisiais drama
turgais, kurių vyraujanti tema
yra vokiečių tautos kaltė dėl II
D. karo. Tai"buvo pirmoji šio se
zono Akademikų Dr-jos surengta
paskaita. Jos klausėsi daugiausia
jaunesnės kartos akademikai bei
profesijonalai.
Lietuvių Bendruomenės soli
darumo įnašai po $2 renkami
spalio mėnesį. Visose lietuvių
bažnyčiose bus išdalinti specia
lūs vokeliai ir vėliau surinkti.
Apylinkės valdyba kviečia visus
dirbančius tautiečius savo įna
šais paremti lietuviškąją veiklą
ir atlikti savo tautinę pareigą.
Kun. G. Kijauskas, SJ, Tėvų
jėzuitų provincijolas iš Čikagos^
vedė savaitgalio uždaras reko
lekcijos moterims Port Credit
rekolekcijų namuose. Dalyvavo
apie 30 moterų, kurios grįžo sa
ve dvasiškai praturtinusios ir
su pakilusia dvasia. Po rekolek
cijų kun. G. Kijauskas, SJ, kaip
moksleivių ateitininkų dvasios
vadas, dalyvavo centro valdybos
posėdyje.
Mirusieji. Praėjusių 10 dienų
laikotarpyje Toronte mirė 7 lie-'
tuviai. Be anksčiau paskelbtų
spaudoje a.a. Prano Kupčiūno,
Viktoro Šventoraičio ir Ant. La
pinsko, praėjusią savaitę palai
doti: a.a. Vytautas Čepas, 51 m.
amžiaus, miręs po sunkios ligos
Wellesley ligoninėje. Velionis
nepaliko testamento ir gimi
nėms iki šiol nepavyko nustatyti
jo turtinio palikimo. A.a. V. Če
pas palaidotas Toronto miesto
labdaros skyriaus, prisidėjus ir
giminėms. A.a. Antanas Bubokas, 72 m., ilgesnį laiką sirgęs
Our Lady of Mercy ligoninėje.
A.a. Edvardas Buivydas, prieš 3
savaites sunkiai sužeistas auto
mobilio nelaimėje, mirė Barrie
miesto ligoninėje. Velionis buvo
nevedęs. Savo santaupas paliko
Toronte gyvenančiam dėdei p.
Budriui, kuris ir rūpinosi savo
sūnėno laidotuvėmis. A.a. Povi
las Pretkus, 67 m., kilęs nuo
Utenos, neprikl. Lietuvoje ka
riuomenėje buvo viršila. Velio
nis, atlikęs imigranto sutartį pa
siliko dirbti miškuose. Atvykęs
į Torontą, Įsigijo gražų namą
Nuoširdžiai dėkojame visiems da Indian gatvėje. Jo šeima: žmona
lyvavusiems mūsų sutiktuvėse (sho ir trys dukterys liko Lietuvoje.
wer) ir įteikusiems mums tokias Velionis paliko testamentą, pa
brangias dovanas. Ypatingą padėką gal kurį visas jo turtas atiteko
reiškiame rengėjoms: N. Gaidelienei, saviesiems. Primenama visiems,
O. Kanapkienei, O. Girdauskienei, P. kad labai svarbu turėti parašytą
Melnykienei, V. Nausėdienei, M. testamentą, ypač viengungiams.

Gen. konsulas J. Žmuidzinas,
Estijos konsului Johannes Er
nestui Markusui mirus, pareiškė
našlei Simai Markusienei ir jos
šeimai užuojautą, pagerbė velio
nį gėlių vainiku, dalyvavo su
Ponia jo laidotuvėse ir pasakė
atsisveikinimo kalbą. J. Markus
buvo Estijos įgaliotu ministeriu
Varšuvoj ir Budapešte. Gen.
konsulas J. žmuidzinas jį pa
žinojo nuo 1933 m. Londone. To
ronto konsuliniam korpusui lai
dotuvėse atstovavo JAV konsu
las ir tarė atsisveikinimo žodį.
Taip pat dalyvavo šio korpuso
garbės narys buv. Belgijos kon
sulas majoras B. Day.
Estijos konsulas J. E. Markus,
85 m. amžiaus, labai iškilmin
gai palaidotas spalio 4 d. Pagrin
dinės iškilmės ir atsisveikini
mas su velioniu įvyko spalio 4
d., 10 vai. ryto. Po pamaldų
kalbas pasakė: Estijos konsu
las Jaksonas iš Niujorko, sena
torius A. Thompson, Latvijos
kons. V. Tomsons, Lietuvos gen.
kons. J. žmuidzinas, Baltiečių
Feder, pirmininkas J. R. Sima
navičius. Įvairių organizacijų
vardu atsisveikino su velioniu
apie 20 estų kalbėtojų. Po iš
kilmių velionis nugabentas į
krematoriumą. Laidotuvių iškil
mėse, kurios nusitęsė per kelias
dienas, iš lietuvių dalyvavo: gen.
kons. J. žmuidzinas, Balt. Feder,
pirm. J. R. Simanavičius, Mo
terų Tarybos pirm. I. ŠernaitėMiklejohn, KLB pirm. dr. S. Če
pas, p. Gylienė. J. Preikšaitis,
St. Jokūbaitis, dr. M. Anysas, J.
Naujalis, p. Tarvydienė ir kt.
Baltijos valstybių konsulai —
J. žmuidzinas, Jaksonas — Esti
jos konsulas ir charge d’affaires
Niujorke. V. Tomsons — Latvi
jos konsulas turėjo bendrą pasi
tarimą Toronte.
Kanados Estų Bendruomenės
pirmininku, vietoj pasitraukusio
p. Paarkma, išrinktas Ilmar
Heinsoo. Latvių Bendruomenės
pirmininku išrinktas T. Kronbergs, vietoj mirusio J. Niedros.
“Varpo” choras, pasitraukus
iš dirigentės pareigų D. Viskontienei, ilgesnį laiką atostogavo,
o valdyba planavo. Pastaroji,
apsvarsčiusi visas galimybes,
nauju dirigentu pakvietė solistą
ir Danforth Tech muzikos mo
kytoją V. Verikaitį. Repeticijas
numatoma pradėti po Padėkos
dienos savaitgalio. Pirmiausia
bus ruošiamasi dainų šventei Či
kagoje. Choro dirigento padėjė
ju pakviestas muzikos stud. J.
Govėdas.

Bartmanienei, H. Szowolai, M. Raškauskienei, E. Kvederienei, O Shembry, S. Dilkienei, O. Trečiokienei, N.
Uogintienei, P. Urbonienei, M. Janeliūnienei, A. VaitonieneU E. Bukšaitienei, M. Radžiūnienei, J. šarūnienei.
Dar kartą nuoširdus ačiū už tokias
gražias dovanas ir malonų sutiki
mą —
Audry ir Piter
Winter

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,
VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR
APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5191

PARDUODAMI nauji pasiūti tau
tiniai drabužiai. Skambinti po 5 v.v.
tel. 364-1897.

FOTOGRAFUOJU KRIKŠTYNAS
VESTUVES ir einu fotografuoti j
namus. Skambinti po 6 vai. B. Tar
vydui, teL 536-7798.
PARDUODAMI nauji, pasiūti tauti
niai drabužiai. Tel 762-9301.

NEBRANGUS ORKESTRAS (trijų
asmenų) šeimyniniams parengimams ir keturių asmenų {vairiems
parengimams.
TeL 767-7084, A Zaremba.

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME
DŽIO REMONTO DARBUS.
TEL. 535*4724. .

*

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS

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

į

Prisikėlimo par. žinios

žinios

<

US MONTREAL

pagerbti akademija, kuri buvo
numatyta spalio 12 d., atidėta

Atlieku visus elektros
įrengimo darbus Toronte
923-7194. Sav. A. Čeponio

Lietuviška baldų
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981
NamiĮ telefonas AM 1-6S87.

Kun. Jonas Kuzmickis iš Bri
tanijos atskrido lėktuvu į To
rontą spalio 7 d. ir apsistojo
pas Pr. Barauską. Tel. 231-4775
arba raštinės — 231-2661. Sve
čias Toronte bus apie savaitę lai
ko ir išvyks į Niūjorką, o pas
kui į Čikagą, kur pakviestas da
lyvauti literatūros vakare.
šv. Jono Pašalpinės Draugijos
susirinkimas — šį sekmadienį,
spalio 12 d., 1.30 v. p.p., virš “T.
z.” patalpos. Bus svarbių prane
šimų. Narių atsilankymas būti
nas. Valdyba
Su rudens lapais prasideda
nauji veiklos metai. Mūsų kas
dieniniame darbe kiekvieno
žmogaus draugiškumas ir darbų
įvertinimas teikia moralinę pa
galbą. Spalio 15, trečiadienio va
karą, kviečiame savo rėmėjus
apsilankyti L. Vaikų Namuose.
Bus gera proga naujai įsijung
ti į rėmėjų būrelį ir tuo pačiu
susipažinti su nauja vedėja se
sele M. Igne ir kitomis seselė
mis. Nuoširdžiai kviečiame visus
paremti mus savo draugiškumu
ir konkrečiu darbu. Tikimės jus
pamatyti L. V. Namuose 7.30
v.v. Ačiū — Seselės
Prisikėlimo parapijos katali
kių moterų skyrius ruošia virimo-kepimo' kursus. Jie prasidės
spalio 15, trečiadienį, ir truks
iki gruodžio 3 d. (8 pamokos).
Kviečiamos ponios ir panelės pa
sinaudoti proga pasitobulinti šia
me mene. Registracija — spalio
15 d., 7.30 v.v., parapijos paro
dų salėje (įėjimas iš kiemo). Mo
kestis — $5. Visos kviečiamos.
KLB krašto tarybos suvažia
vimas — spalio 18, šeštadienį,
11 v.r., Toronto Prisikėlimo par.
parodų salėje. Suvažiavimas vie
šas — gali dalyvauti ir neatstovai.
Kanados Lietuvių Katalikų
Centro organizacinis komitetas
šaukia suvažiavimą š.m. lapkri
čio 1 ir 2 dienomis Toronto Pri
sikėlimo salėje. Dalyvauti kvie
čiami: parapijų, kapelionijų, vie
nuolynų, institucijų ir organiza
cijų atstovai. Registracijos pra
džia — 10 v.r., posėdžių — 11
v.r. Paskaitų tema “Katalikiš
koji veikla į'naują kelią” skai
tys kun. prof. St. Yla. Sekma
dienio pamaldas laikys ir pa
mokslą pasakys vysk. V. Brizgys.
Suvažiavime dalyvaus ir JAV L.
K. Federacijos pirm. K. Klei
va. šeštadienį, užbaigus suvažia
vimo programą, bus bendra da
lyvių vakarienė. Suvažiavimo
rengėj ai kviečia parapijas
ir kitas institucijas bei organi
zacijas išrinkti atstovus į suva
žiavimą pagal išsiuntinėtas inst
rukcijas.
Lietuvių studentų ir akademi
kų bendras pobūvis-balius ren
giamas spalio 24. penktadienį, 8
v.v.. šv. Jono Kr. par. salėje.
Bus baigusiųjų išleistuvės ir
naujųjų priimtuvės. Planuoja
mos originalios sūrio-vyno vai
šės. Visi studentai ir akademi
kai kviečiami dalyvauti. Rengia
— Akademikų Draugija ir KLB
Toronto apylinkės valdyba.
SLA 236 kuopa ruošia vakarą
spalio 25 d. Šv. Jono Kr. par. sa
lėje. Žadama pastatyti Kazio
Kaknevičiaus jau anksčiau vai
dintą ir labai šiltai priimtą ko
mediją “Molis”. Bus ir visokių
kitų pamarginimų su gera muzi
ka. Susirinkime paaiškėjo, kad
turime ligonį K. Otto, kuris po
operacijos sveiksta Šv. Juozapo
ligoninėje. Visi nariai ir valdvba linkime jam greit sustiprėti.

Sol. Lilijos Šukytės koncertas
— spalio 26, sekmadienį, 4 v.
p.p. Brockton salėje (Brock ir
Bloor gatvių sankryžoje). Kon
certą rengia Toronto apylinkės
valdyba. Koncerto pelnas —
laisvės paminklo užbaigimui lie
tuvių kapinėse. Bilietai suaugu
siems — $3, moksleiviams —
$1.50, gaunami šį savaitgalį prie
bažnyčių. Sol. L. Šukytė yra pa
ruošusi naują repertuarą. Pasku
tiniu laiku su dideliu pasiseki
mu solistė koncertavo Miunche
ne, Niujorke ir kitur.
__
“Tėviškės Žiburių” dvidešimt
mečio koncertas - banketas ren
giamas lapkričio 30, sekmadienį,
Prisikėlimo didžiojoj auditori
joj. Meninę programą atliks sol.
Daiva Mongirdaitė iš Bostono ir
sol. Jonas Vaznelis iš Čikagos,
akompanuojami D. Viskontienės. Sukaktuvinėje iškilmėje nu
matomos dvi dalys — koncertas
ir po to banketas. Visuomenė
kviečiama gausiai dalyvauti.
Anicetas Zalagėnas, Toronto
Royal York viešbučio virtuvės
šefas, dviejų savaičių atostogas
oraleido Meksikoje, daugiausia
laiko skirdamas Mexico City ir
Acapulco. Grįžo pilnas įdomių
įspūdžių.
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
praktika ir baigės ligoniu priežiūros
bei praktiškos medicinos kursą B.
NAUJALIS vėl reguliariai priima
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
460 RONCESVALLES AVK, TOKONTO 3, ONT. Priėmimo valandos

tartis telefono LE 3-8008.

Montrealio lietuviškų mokyklų

20-MEČIO
MINĖJIMAS-BALIUS
spalio 18, šeštadienį, 7.30 v.v.
Aušros Vartų parapijos salėje
Įdomių meninę programų atliks buvę ir dabartiniai
mokyklų mokiniai — jaunieji talentai, vadovaujami
Birutės Nagienės
ŠOKIAI • LOTERIJA • BUFETAS. Stiprūs ir kt. gėrimai
Įėjimas $3. Moksleiviams $1.50
Tėvų komitetas
Kviečiame visus dalyvauti
Aušros Vartų par. žinios
— Abiejų Montrealio lietuvių pa
rapijų tikintieji rugsėjo 21 d. bend
rai lankė Cote-des-Neiges kapines.
Buvo einami Kryžiaus Keliai ir iš
klausytas pamokslas. Oras pasitarė
labai gražus. Gaila, kad mūsų pa
rapijiečių buvo labai nedaug.
— Palaidotas staiga miręs Antanas
Sutkaitis, kilęs iš Jurbarko.
— Rugsėjo 28 d. pakrikštytas
Martyno ir Priscilės Floyd Kregž
džių sūnelis. Sveikiname laimingus
tėvus.
— Parapijai aukojo po $10: J. Ado
mėnas, P. Girdžius ir W. Šipelis.
— Užpraėjusį sekmadienį bažny
čioje surinkta S188.49.

Lietuviškų mokyklų dvide
šimtmečio paminėjimas - balius
įvyks spalio 18, šeštadieni, AV
par. salėje. Programą atliks jau
nieji talentai, vadovaujami Biru
tės Nagienės. Bus mokytojų pa
gerbimas, loterija, bufetas, šo
kiai. Rengėjas — mokyklos tė
vų komitetas. Visi kviečiami da
lyvauti.
Studentai ateitininkai rugsėjo
27 ir 28 dienomis surengė sėk
mingą studijinį savaitgalį prie
gražaus Lac Sylvere ežero šiau
rėje. Susirinko gražus jaunų lie
tuvių intelektualų būrys. Dar
botvarkė, paruošta Algio Ru
dinsko ir R. Išganaičio, buvo
įdomi ir aktuali, šeštadienį bu
vo dvi paskaitos: A. Rudinsko
diskusinė “Ateities veiklos pla
nai”, Pr. Rudinsko — “Jaunie
ji intelektualai ir lietuviškoji
visuomenė”. Sekmadienį Aušros
Vartų klebonas kun. L. Zarem
ba, SJ, ir sesuo Margarita auto
mobiliais atvežė dar gražų būrį
vyresniųjų moksleivių ateitinin
kų. Prieš Mišias kun. L. Zarem
ba, SJ, skaitė paskaitą “Religi
nis ateitininkijos idealas”. 12
v. į pamaldas, šalia studentų,
susirinko nemažas būrys lietu
vių, atvažiavusių į savo vasar
namius. Jaunimas naudojosi p.
Rudinskų ir J. Lukoševičiaus
vasarnamiais savo programai ir
nakvynėms.
Nuo pradžios metų Litas” pa
augo $130.000 Svarbesnės ak
tyvo pozicijos (skliausteliuose —
pernai tuo pačiu metu): kasa
banke $71,197 (75,908), išduotos
paskolos $2,263,328 (2,141,018),
vertybiniai popieriai $145,786
(92,293). Svarbesnės pasyvo po
zicijos: šėrai $1,279,002 (1.412,856), terminuoti indėliai $538,110 (220,810), atsargos fondai
$51,592 (36,569) ir š.m. pelnas
$90,304 (76,481). Nežiūrint “Li
to” duodamų labai gerų sąlygų,
Čekių apyvartai “Lito” einamo
sios sąskaitos tesudaro tik penk
tą dalį viso balanso.
Pr. R.
Religiniai pašnekesiai rengia
mi trečiadieniais, 7.30 v.v.. N.
Pr. Marijos seserų vienuolyno
patalpose. AV parapijos biule
tenis tai vadina “religine inst
rukcija”. Faktiškai, tai religinių
problemų gvildenimas, dalyvauk
jant tų klausimų žinovams.

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.

271-5758

CM

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

DUODA PASKOLAS:

Asmenines iš__________ 9 %
Nekiln. turto iš................. 9 %
įskaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)
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šeštadieninėje mokykloje spa
lio 11, šeštadienį, ryšium su Pa
dėkos dienos savaitgaliu, pamo
kų nebus. Mokyklos vedėja pra
šo visus mokinius rinktis šeštad.
mokyklon spalio 18 d.
Mokyt. G. Gedvilienė po il
gesnės pertraukos vėl grįžo į
šeštad. mokyklą mokytojauti.
Gera ir pasiruošusi pedagogė
buvo labai reikalinga sėkmingesniam mokyklos darbui.
Jauna, talentinga poetė, sese
lė Jurgita Marija Saulaitytė
šiais mokslo metais dėsto lietu
vių kalbą lituanistiniuose kur
suose.
Aušros Vartų par. choras, di
riguojamas prancūzės ponios
Roch, sėkmingai pradėjo naują
veiklos sezoną, šiuo metu cho
ras yra geroje formoje, gana
pajėgus; įdainavo plokštelę, ku
ri neužilgo pasirodys viešumoje.
Choras yra numatęs koncertuoti
ir kitose lietuvių gyvenvietėse.
Koncertų reikalais kreptis į cho
ro vadovą sol. A. KeblĮ, 1427
Mansfield St. No. 14. Montreal
110, P.Q.
“The Montreal Star” (atsiųs
toj iškarpoj nėra datos) atspaus
dino J. Mažučio paaiškinimą
laiškų skyriuje su antrašte:
“Red Army didn’t take over the
Baltic, the Western allies turn
ed it over”. Autorius tuo paaiš
kinimu atsiliepė į James Eayrs
rašinį Baltijos valstybių klausi
mu. Jis priminė, kad del Balti
jos valstybių tragedijos kalti ne
tiktai rusai,' bet ir vakariečiai,
ypač Jaltos pasitarime atidavę
baltiečius rusams. “Raudonajai
Armijai tenka fizinė kaltė, o di
delė dalis moralinės atsakomy
bės priklauso šiam kraštui”. Esą
peranksti nurašyti Baltijos vals
tybes, kaip tai daro J. Eayrs.
Pagaliau J. Mažutis primena,
kad sunkiaisiais laikotarpiais
Baltijos šalių žmones jungė ir
stiprino kalba, kultūra, tradici
jos. Ši jėga esanti gyva ne tik
pavergtose šalyse, bet ir Vaka
ruose. Baltijos' valstybių likimą
esą nuspręs ne p. Eayrs. bet atei
nančios kartos, pasiryžusios ne
priimti esamos padėties bei ko
voti už savąjį palikimą.
“Litas” šį ilgąjį derliaus šven
tės šavaitgalį. spalio 12 ir 13
dienomis, neveiks abiejuose sky
riuose. *
“Everybody’s Money” yra po
puliarus kredito unijų laikraš
tis, skirtas nariams. Nemažą eg
zempliorių skaičių “Litas” pre
numeruoja ir per abu skyrių
nemokamai dalina nariams. Ja
me yra labai gerų patarimų,
kaip tvarkyti savo piniginius rei
kalus, kokias pirkti mašinas,
baldus ir kitas prekes. Pažymė
tina. kad jame nėra apmokamu
skelbimų, nors spausdinami mi
lijoniniai tiražai. “Everybody’s
Money” išeina 4 kartus per me
tus. “Lito” nariai kviečiami jį
pasiimti “Lite”.
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MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas_____ .1__ 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
$2.000 šėrų sumos.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 vDarbo 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.

