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Pasaulio įvykiai

Saulėtą, malonų žemiškąjį gyvenimą paprastai laikome švie
sa, o mirtį — pasinėrimu tamsion nežiniom Kol žmogus gyvas,
laikome jį šviečiančia būtimi ir net švyturiu, jei pajėgia spindu
liuoti platesne bei stipresne šviesa. Kai numiršta, atsiskiria nuo
gyvųjų, atrodo, nebetenka turėtos šviesos, asmeninio ir idėjinio
spinduliavimo, tampa tamsos karalystės dalimi. Bet tai nepagrįstas
daugelio manymas ir mirusiųjų nustūmimas nepasiekiamon tam
son. Tiesa, mirusieji atsiskiria fiziškai, iškeliauja kitokin pasaulin,
tačiau nenustoja švietę gyviesiems. Jie nebėra mūsų bėgančio fizi
nio gyvenimo dalyviai, tačiau savo spinduliuojančiu dvasiniu, idė
jiniu pavidalu šviečia mums ir toliau. Pasak šv. Rašto, amžinoji
šviesa šviečia mirusiems, o per juos pasiekia ir mus. Juk mirusieji
dažnai tampa simboliais — idėjų, sąjūdžių, srovių, laikotarpių ir
t.t.. Pvz. J. J. Rousseau palaidotas taip, kad lankytojai matytų iš
jo karsto tiesiamą ranką, laikančią žibintą. Pastarasis, žinoma, orimena kultūrinę, protinę šviesą, kurią autorius skleidė savo raštais
būdamas gyvas, bet tas pats žibintas gali vaizduoti ir moralinę,
idealinę, dvasinę šviesą. Prie daugelio mirusiųjų galėtų būti
įrengtas panašus žibintas, nes jie ir mirę spinduliuoja didesne ar
mažesne šviesa.
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Pažvelgę į savo tautiečių kapus, išblaškytus visame pasaulyje,
galime konstatuoti, kad iš jų taip pat sklinda moralinė, dvasinė
šviesa, nors ir neatžymėta jokiu matomu ženklu. Ji sklinda tary
tum spindulinėmis bangomis, kurių vienos pasiekia tiktai likusius
gyvus šeimos narius, kitos — gausesnį tautiečių būrį, o trečios —
visą tautą. Dėlto yra prasminga mirusių kapus atžymėti paminklais,
populiarinti jų darbus, skleisti jų sukurtas vertybes. Paminklo
marmuras yra negyvas daiktas, tačiau jis kalba gyviesiems apie
nemarius dalykus. Jis yra liudininkas ne tik to žmogaus mirties,
bet ir jo artimo buvimo mūsų bendruomenėje bei spinduliavimo
savo dvasinėmis vertybėmis. Tad girtinas yra dalykas turėti lie
tuvių kapines, kuriose gali prabilti mirusiųjų pasaulis, kad ir
akmeniniais ženklais. Jose pajuntame artimą' ryšį su anksčiau
iškeliavusiais, bet nepabėgusiais nei iš savo tautos, nei iš tikinčių
jų Bendrijos. Juk mirusieji turi savo vietą ir vaidmenį tautoje, kaio
ir tikinčiųjų Bendrijoje. Tautiniame gyvenime jie tebėra kultūri
nis. istorinis lobis, o tikinčiųjų Bendrijoje — moralinis, dvasinis,
antgamtinis. Neveltui kalba toji Bendrija apie trejopą savo egzis
tencinę formą — keliaujančią, kenčiančią ir triumfuojančia. Tai
egzistencinis ryšys, kuris apjungia visus — gyvus ir mirusius.
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Daug reiškia tautai kovotojų, didžiųjų veikėjų, jau mirusių,
buvimas arti savosios bendruomenės. Gerai žinome, kad jų palai
kai yra negyva medžiaga, kad jų kapai tėra paprastas žemes kau
burys, tačiau gyvam žmogui viskas kalba per medžigą, per ženk
lus, simbolius. Ir pats žmogus šiame pasaulyje yra panertas me
džiagoj! — tik per ją pasiekia dvasini pasaulį. Dėlto negalime pa
niekinti medžiaginio prado, taip glaudžiai susijusio su žmogumi.
Jis vra būtinas gyvam, reikšminsas mirusiam ta prasme, kad gali
būti ženklu artimo ryšio su gyvaisiais, su tauta. Tuo požiūriu peik
tinas yra kaikurių veikėjų nusistatymas sudeginti, sunaikinti savo
palaikus ir išgabenti kitur, išnykti bei izoliuotis nuo savųjų, žymie
ji veikėjai, kūrėjai, kovotojai... yra visos tautos turtas, kuris ir no
jų mirties turėtų būti pagarbiai resnektuoiamas. Jie turėtu būti
laidojami tautai Įprastu, pagarbiu būdu ir tai tookiose kapinėse,
kurios visiem lengvai prieinamos. Ju artumas yra reikšmingas
gyviesiems, nes tuo būdu gali būti palaikomas gyvas ryšys su sa
vąja bendruomene, kuriai dirbo, aukojosi ir švietė. Toji šviesa tenebūnie užtemdvta ir po mirties — šviesa gali sklisti ir iš kano.
Pr. G.
KANMDOS /VYKU/

PRAPLEČIAMA NEDARBO DRAUDA

.

Naują sesiją Otavoje po vasa
ros atstogų pradėjo federacinis
parlamentas tradicine generali
nio gubernatoriaus R. Michener
sosto kalba. Premjero P. E. Tru
deau vyriausybė į planus yra
įtraukus net 71 naują įstaty
mą. Pagrindinis dėmesys, atro
do, bus skiriamas kovai prieš
infliaciją. R. Michener pabrėžė,
jog priemonių prieš infliaciją
turės imtis ir provincinės vy
riausybės. šis klausimas grei
čiausiai bus svarstomas sekan
čioje federacinės ir provinci
nių vyriausybių .konferencijoje.
Premjeras P. Ė. Trudeau taipgi
planuoja suteikti balsavimo tei
sę rinkimuose 18 metų am
žiaus sulaukusiems kanadie
čiams. Reikšminga gali būti ne
darbo draudos įstatymo siūlo
moji reforma, kurios dėka pa
šalpas galės gauti ne tik be
darbiai, bet ir asmenys, nega
lintys dirbti dėl ligos. Lig šiol
nedarbo drauda darbą praradu
sių ligonių nepadengdavo —
pragyventi jie turėdavo iš savo
santaupų.
Premjeras P. E. Trudeau pra
ėjusią savaitę nepagailėjo ašt
rios kritikos Kvebeko provinci
jai ir ją valdančiai Union Nationale partijai, kuri permažai
rūpinasi kvebekiečių socialine
gerove. Pasak premjero, 43%
visų Kanados bedarbių yra Kve
beke, kur pastaruoju metu dėl
pasireiškiančių neramumų sumažėjo ir amerikiečių, ir pačių
kanadiečių investacijos. P. E.
Trudeau taipgi pareikalavo, kad
radijo ir televizijos CBC pran
cūziškasis tinklas pašalintų iš sa
vo tarnautojų tarpo separatistus,
kurie valdžios lėšomis skleidžia
Kanados federacijai ir pačiam
Kvebekui žalingas separatizmo
idėjas. Priešingu atveju jis gra
sino įvesti prancūziškoms CBC
laidoms kontrolę arba sumažin
ti joms skiriamas valdžios lėšas.
Nemažos kritikos susilaukė ir L.
B. Pearsono įsteigta jaunuju ka
nadiečiu organizacija “Comoany of Young Canadians”. Nors

ji turėjo rūpintis socialine gy
ventojų gerove, separatistų ir
kitų radikalų infiltracija ją yra
pavertusi politine organizacija,
kuri valdžios pinigais dabar
griauna demokratijos principus.
Premjerui P. E. Trudeau talkon
atėjo montrealietis advokatas A.
Malcolm, paskelbęs 27 pavardes
jaunų kanadiečių, turėjusių ar
turinčių ryšius su “Company of
Young Canadians”, kurie yra
aiškūs dabartinės santvarkos
griovėjai — separatistai, teroris
tai ir komunistai. Kaikurie da
bar jau yra Kuboje ir Maskvoje,
o vienas net Alžyre. Šis sąrašas
įtaigoja Sovietų Sąjungos, Ku
bos, Alžerijos paramą pogrindi
ninkams, kišimąsi į Kanados vi
daus reikalus.
Federacinis sveikatos ministeris J. Munro, sekdamas ame
rikiečių pavyzdžiu, nutarė už
drausti sacharino “cyclamates”
cheminių medžiagų vartojimą.
Amerikiečių laboratorijose pra
vesti bandymai su žiurkėmis liu
dija, kad ši medžiaga sukelia vė
žį. Iki lapkričio 30 d. iš apy
vartos turės būti išimti visi vais
vandeniai su ciklomatais. Vais
vandenių gamyklos jau yra sustabdžiušios dietinių gėrimų ga
mybą, kol jiems saldinti bus su
rasti nauji chemikalai. Nuo se
kančių metų balandžio 1 d. bus
sustabdytas įvairių dietinių uo
gienių su ciklomatais pardavinė
jimas. Laikinai ciklomatų che
mikalą leidžiama naudoti vais
tuose diabetikams ir kaip sacha
riną, bet tiriamas ir jo veikimas.
Čekoslovakija išleido iš kalė
jimo Kanados pilietį Rudol
fą Holatą, kuris prieš 9 mėne
sius buvo nuteistas kalėti 5 me
tus už paslaugas britu žvalgybai
1951 m. šis čekoslovakų kilmės
kanadietis buvo suimtas 1968 m.
sausio 6 d., kai rengėsi grįžti
Kanadon iš viešnagės nas savo
tėvus. Laisvę jam grąžino Ka
nados diplomatinis spaudimas ir
Čekoslovakijai žalinga propagan
da, kad jos saugumo organai suiminėja turistus.

Skulptorius Dagys savo kūriniuose, kurių dalis sutelkta leidinyje anglų kalba “Dagys Sculptures and
Paintings", išreiškė daug lietuviškos buities temų. Šiame kūrinyje, pavadintame “Kova reikalauja
aukų“, autorius vaizduoja žūstantį kovotoja motinos prieglobstyje. Vėlinių proga visos tautos dėme
sys nukrypsta j žuvusius kovotojus

PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Laisvės gynėjai - kaimynų skriaudėjai
“Tegyvuoja laisva Lietuva!”
Tokia antrašte Švedijos estų
dienraštis “Ęesti paevaleht” (X'
17) atpasakojo vieno suomių ra
šytojo įspūdžius iš Čekoslovaki
jos apie lietuvio kario poelgį,
kuriuo kiekvienas lietuvis gali
pasididžiuoti. Jau anksčiau buvo
žinoma, kad sovietų okupacinės
kariuomenės daliniuos Čekoslo
vakijoje esama karių, kilusių iš
Baltijos kraštų. Tačiau tik dabar
pasiekė žinios, kaip jie ten elgia
si. Suomių rašytojas Pekka Lounela, sugrįžęs iš Čekoslovakijos,
aprašė, kaip čekai nekenčia oku
pantų. Tas jo pasakojimas įdo
mus dar ir tuo, kad jame pa
vaizduotas lietuvis karys.
Sovietų karys užėjo aludėn.
Ūžesys nutilo. Karys atsisėdo
prie stalo. Aplinkui sėdėję nuo
jo pasitraukė. Kelneris neatėjo
patarnauti. Kiek palaukęs, ka
rys atsistojo, užsidėjo kepurę ir
žengė prie durų. Tada visa salė
vienu balsu sušuko: “Tegyvuoja
laisva Čekoslovakija!” Karys
tarpduryje atsisuko ir atsakė:
“Tegyvuoja laisva Lietuva!” (šį
įvykį atpasakojo ir prancūzų
dienraščio “Le Figaro” kores
pondentas, lankęsis Prahoje.
Apie tai rašyta “Tž” 43 nr.
Red.).
Sudiev bičiuliui
Baltijos kraštai gedi netekę
didelio savo bičiulio Švedijoje.
Sulaukęs 83 metų amžiaus.
Stockholme spalio pradžioje mi
rė rašytojas Ture Nerman. žy
maus kultūrininko ir visuomeni
ninko mirtis baltiečiams yra di
delis smūgis, nes velionies as
menyje jie turėjo tikrai princi
pingą, įtakingą ir veiklų laisvės
draugą.
Ture Nerman buvo labai įdo
mi ir spalvinga asmenybė. Kilęs
iš vidurinės visuomeninės kla
sės, jis labai anksti nutraukė ry
šius su savo aplinkos konservatoriškąja dvasia, visą savo gyve
nimą paskyrė laisvės ir socializ
mo idealams.
Pradžioje priklausęs kairie
siems socialistams, jis perėjo į
komunistu partiją. Stockholmo
gatvėmis žygiavo drauge su Le
ninu. Ilgus metus buvo komunis
tų atstovas parlamente. Įsitiki

nęs sovietinės praktikos nežmo
niškumu, jis sugrįžo atgal pas
socialdemokratus ir liko juo iki
galo, nors savo tiesia, bekompromisine, “nediplomatiška” lai
kysena būdavo dažnai nepatogus
valdžioje esantiems bendramin
čiams. Savo gyvenimo vingius il
game politinės veiklos kelyje jis
aprašė knygose “Viskas buvo
jauna (1948) ir “Viskas buvo
raudona” (1950).
Rašytojas ir kovotojas
Kaip rašytojas, Ture Nerman
išgarsėjo savo lyrika ir roma
nais. Vien rinktinių raštų išleido
keliolika tomų. Dailioji literatū
ra jam buvo tik kita priemonė
išreikšti toms laisvės idėjoms,
kurios jį vertė su negęstančiu
jaunatvės įkarščiu reikštis vi
suomeninėje veikloje.
Kaip publicistas, jis įėjo į da
barties švedų kultūros istoriją
savo neatlaidžia totalizmo kri
tika. “Trost allt” (Nepaisant nie
ko) — taip vadinosi jo leidžia
mas laikraštis, kuriame jis ne
gailestingai čaižė totalizmą, ko
kios spalvos jis bebūtų, nepai
sydamas asmeninių nepatogu
mų.
Daugelis nacizmo kritikų pra
dėjo drąsiai reikštis tik tada,
kai Hitlerį galutinai apleido ka
ro laimė. Ture Nerman griež
tai smerkė nacizmą tuo metu,
kai jis buvo pačioje savo ga
lybėje. Už tai tuometinė Švedi
jos vyriausybė, pataikaudama
naciams, buvo jį uždariusi ka
lėjimam
žlugus nacizmui. Ture Ner
man aistringai nusikreipė prieš
likusį totalizmo dvynį — stali
nizmą. Būdamas nuoširdus ir
nuoseklus kovotojas už laisvę,
jis negalėjo ramiai susitaikyti
su Baltijos kraštu vergija. Jam
buvo svetimas politikų farizėjiškumas: dėtis tolimų kraštų lais
vės gynėjais ir nematyti pašonė
je vykstančios baltiečių tragedi
jos.
Baltiečių gynėjas
Iki savo mirties Ture Ner
man buvo baltiečių komiteto
narys šalia savo brolio pro
fesoriaus Birgerio. Talentinga
plunksna, karštu žodžiu jis rė
mė švedų visuomenėje Baltijos

valstybių laisvės reikalą. Jis gy
nė baltiečių karius nuo išdavimo
sovietams.' Sovietų vadovams
lankantis Švedijoje, nedavė
jiems ramybės, veikliai rėmė
vad. Birželio komiteto žygius.
Velionies palankumą Baltijos
tautoms lėmė ne vien tik nuošir
dūs bičiuliški jausmai. Tai iš
plaukė tiesiog iš jo gilių įsitiki
nimų, kurie atsispindi jo raštuo
se. Jis tikėjo žmogaus teisėmis
ir jų reikalavo visiems. Jis smer
kė įprastinę valstybių diploma
tiją, kuri vadovaujasi galybės
kalba ir pataikavimu. Jam atro
dė pavojinga, kai tokia nemo
ralia diplomatijos dvasia užsi
krečia visa tauta.
Diplomatija ir moralė
Kai 1959 m. Švedijos vyriau
sybė rengėsi sutikti atvykstantį
Chruščiovą, Ture Nerman su pa
sipiktinimu rašė, kad didelė šve
dų tautos dalis, vadovaujama so
cialdemokratinės vyriausybės, iš
tariamo neutralumo rodo palan
kumą sovietinei diktatūrai. Tai
jis laikė pačios socialdemokra
tijos, darbininkų sąjūdžio idealų
išdavimu. Su kartėliu jis primi
nė švedų socialdemokratų pirm
tako Hjalmaro Brantingo pavyz
dį, kai 1909 m. Rusijos caras
Stockholme buvo sutiktas darbi
ninkų masinėmis demonstracijo
mis.
žodžiai, kuriuos velionis taikė
savo vienminčiams, galioja vi
sam nūdieniam pasauliui: “Tik
tada prasidės naujas tarpsnis is
torijoje, kai vyriausybė vado
vausis ne vien valstybine diplo
matija, bet visų pirma žmogiš
kąja morale.” Laisvės ir žmo
niškumo idėjos nemiršta, todėl
ir jų skelbėjo velionies Ture
Nermano atminimas pasilieka
gyvas. Jis ir toliau stiprins tikė
jimą laisvės kovos prasmingu
mu Baltijos kraštuose, lygiai
kaip ir visame pasaulyje. C. K.
JAV ir Sovietų Sąjunga lap
kričio 17 d. Helsinkyje pradės
pasitarimus atominių ginklų
varžyboms sumažinti. Dėmesio
centre bus raketos su atominiais
užtaisais ir strateginiai bombo
nešiai su atominėmis bombomis.
Ateityje posėdžiai galbūt bus
perkelti į Vieną ar Ženevą.

VAKARŲ VOKIETIJOS PARLAJIENTAS NAUJUOJU KANCLE
RIU IŠSIRINKO socialdemokratų partijos vadą Willy Brandt, už
baigdamas 20 metų be pertraukos trukusią krikščionių demokratų
valdžią, kuri kraštui davė tris kanclerius — K. Adenauerį, L. Er- •
hardą ir K. G. Kiesingerį. Už W. Brandtą balsavo 251 jo ir libe
ralų partijos atstovas, prieš — 235. W. Brandtas ministerių skaičių
iš 19 sumažino iki 15. Trys ministerijos buvo atiduotos koalicijos
partneriams liberalams. Jų vadas Walter Scheel gavo užsienio rei
kalų ministeriją ir vicekanclerio titulą. Pirmajame naujojo minis
terių kabineto posėdyje buvo nutarta 8,5% padidinti markės kur
są. Vokiečių markė, lig šiol kainavusi amerikietiškų $0,25, dabar
bus verta $6,271. šią reformą jau krikščioniu demokratu ir social
demokratų koalicijai siūlė finan
sų min. Karl Schiller, kuriam sovietų kariuomenės atitrauki
ir naujojoje vyriausybėje yra mas. Čekoslovakijoje tęsiami va
paliktas tas pats postas. Krikš lymo veiksmai. Kompartija at
čionių demokratų vadas K. G. šaukė 1.600.000 komunistų kny
Kiesingeris, pasveikinęs naująjį gučių, žadėdama jas paxeisu
kanclerį W. Brandtą, žadėjo su naujomis. Ši proga, aišku, bus
organizuoti veiksmingą opozici panaudota pašalinti iš kompar
ją, kurios V. Vokietija stokojo tijos gretų A. Dubčėką rengu
abiejų didžiųjų partijų koalici siems liberalams, čekoslovakų
nio valdymo dienomis. Opozicija kompartijos dienraščio “Rude
planuoja iškelti parlamente ra Pravo” pranešimu, iš komparti
tifikavimą sutarties, draudžian jos buvo pašalintas garsusis če
čios atominių ginklų plitimą. Po kų bėgikas Emilis Zatopekas,
litikai spėlioja, jog socialdemo 1952 m. olimpiadoje laimėjęs
kratų ir liberalų koalicija gali tris aukso medalius. Jam priki
trukti tik ribotą laiką, nes šios šamas nesusigaudymas marksiz-«
partijos turi tik 12 balsų per mo - leninizmo ir tarptautinio
svarą parlamente. Nevisi libera proletariato reikaluose. Tikroji
lai yra patenkinti sąjunga su so pašalinimo priežastis — E. Zacialdemokratais. Balsuojant už topeko entuziastinga parama A.
kanclerį W. Brandtą, trys libe Dubčeko pradėtoms liberali
ralų partijos nariai, norėję koa nėms reformoms.
licijos su krikščionimis demo
Jungtines Tautas pasiekė ant
kratais, balsavime nedalyvavo. rasis Sovietų Sąjungos piliečių
Sprendžiant opias vidaus ir už prašymas užtikrinti žmogaus pa
sienio reikalų problemas, tokių grindinių teisių respektavimą
atsimetėlių gali atsirasti dau sovietinio komunizmo diktatūro
giau.
‘.
je. Pirmąjį prašymą buvo pasi
Libane prasidėjo pilietinis ka rašę 54 asmenys, antrąjį — 46.
ras, kai kariuomenė bandė su šeši pirmosios grupės protesto
sidoroti su Izraelį puldinėjan reiškėjai jau yra suimti, jų tar
čiais partizanais. Atrodo įsaky pe 30 metų amžiaus vertėjas Ju
mą šiems veiksmams greičiau rijus Malcevas, be teismo užda
siai bus davęs prez. Charles He- rytas Maskvos psichiatriniame
lou, nes premjeras R. Karami institute. “Los Angeles Times”
pasitraukė iš pareigų, protestuo pranešimu, birželio mėn. Taline
damas prieš kariuomenės susi buvo suimti trys sovietų atomi
dūrimus su partizanais. Reikalą nio povandeninio laivo karinin
komplikuoja tiesioginis Sirijos kai, ruošę atsišaukimus į liaudį
įsikišimas. Tankais ginkluoti Al ir reikalavę suliberalinti sovie
Fatah partizanai, įsiveržę Liba- tinio komunizmo sistemą. Gali
nan iš Sirijos pusės, užėmė kele mas dalykas, jie priklausė di
tą vietovių. Sukilėliai taipgi yra desnei karininkų grupei, nes
užėmę pusę Tripolio miesto. KGB agentai daro kratas, tardo
Protesto demonstracijos prieš laivyno karininkus, kadetus ir
Libano vyriausybę vyksta Libi stuaentus Chabarovske. Baku.
joje, Alžerijoje, Sirijoje ir Ira Leningrade, Perme ir Rygoje.
ke. Libanas, kurio gyventojai
Astronauto F. Bormano pa
beveik lygiomis pasiskirstę į kviesti,
dviejų savaičių viešna
mohametonus ir krikščionis, ara gei į JAV
du sovietų
bų ir žydų susikirtimuose sten kosmonautai atvyko
— gen. mjr. Geor
gėsi laikytis visiško neutralumo. gijus Beregovojus ir inž. Kons
Represijas partizanams padikta tantinas Feoktistovas, skridę ap
vo Izraelio įvykdytas keleivinių link žemę 1968 ir 1964 m. Jiems
lėktuvų sunaikinimas Beiruto buvo planuota parodyti raketų
aerodrome, išprovokuotas Al Fa iššovimo centrą Cape Kennedy,
tah partizanų. Izraelis pareiškė, bet abu kosmonautai atsisakė,
jog bus priverstas įsikišti, jei teisindamiesi, kad jie negali
gu sukilėliai ir partizanai nu: amerikiečių astronautų pakvies
verstų prez. Ch. Helou vyriau ti
į sovietinį Baikonūrą, kaip
sybę. Libaniečiams gali tekti tokiu atveju reikalautų nuošir
šauktis amerikiečių pagalbos, dus draugiškumas. Matyt, Krem
kaip kad buvo padaryta 1965 m. liaus jiems buvo įsakyta nesi
Maskva iškilmingai sutiko li lankyti Cape Kennedy, kad vė
beralizmą Čekoslovakijoje pa liau amerikiečiai nereikštų pre
laidojusius čekoslovakų vadus tenzijų vizitui į Baikonūrą.
— kompartijos I sekr. G. HusaDu R. Vokietijos jaunuoliai
ką, prez. L. Svobodą ir premprivertė
nusileisti vakarinio
perą O. černiką. Oficialiame
priėmime sovietų prez. N. Pod- Berlyno prancūzų zonos Tegel
gornas kalbėjo apie naujus aerodrome lenkų keturių moto
bendradarbiavimo h o r i zontus rų keleivinį lėktuvą, iš Varšu
tarp abiejų kraštų. Pokalbių dė vos skridušį į R. Berlyną ir
mesio centre greičiausiai bus Briuselį. Nusileidimą nesėkmin
ekonominiai reikalai ir dalinis gai bandė trukdyti du MIG-21
naikintuvai. Bėgliams buvo su
teikta politinė globa, bet jiems
Atvyko Romon
gali tekti atsidurti kaltinamųjų
Vyskupu sinodas Romoje pra suole, nes Berlyno padangę tvar
sidėjo spalio 11 d., bet Lietu ko JAV, Britanijos, Prancūzijos
vos Katalikų Bendrijos atstovo ir Sovietų Sąjungos atstovai.
nebuvo. Atrodė, kad šį kartą Lenkija reikalauja pabėgėlius
okupacinė valdžia Lietuvos ka grąžinti Lenkijon. V. Vokieti
talikų atstovui neleis išvykti, jos vyriausybė, pabėgėliams su
nors jo pavardė buvo įrašyta si teikusi politinę globą, oficialiai
nodo dalyvių sąrašam Spėlioji pasmerkė jų žygį už sudarytą
mas nepasitvirtino — vysk. J. pavojų keleivių gyvybėms.
Labukas, Kauno ir Vilkaviškio
Stockholme viešėjęs sovieti
vyskupijos apaštalinis administ nės Mokslų Akademijos pirm,
ratorius, atskrido Romon spalio prof. M. V. Keldyšas spaudos
15 d. ir įsijungė į sinodo dar konferencijoje pareiškė, kad so
bus. Keliavo per Maskvą, kur vietai nesiruošia nuleisti savo
turėjo ilgiau užtrukti dėl leidi kosmonautų mėnulyje. Pagrin
mo formalumų. Vysk. J. Labuką dinis dabartinių skrydžių tiks
atlydėjo kun. J. žemaitis ir kun. las yra sudaryti* platformą orbi
Pr. Vaičekonis.
toje aplink žemę. Joje bus atlie
Lietuvių bičiulis kardinolas kami moksliniai tyrimai ir su
A. Samore spalio 19 d. šv. Ka renkami erdvėlaiviai skrydžiams
zimiero kolegijos koplyčioje tei į kitas planetas. Amerikiečiai
kė Sutvirtinimo sakramentą ita skridimams į mėnulį buvo oasilų vaikams. Iškilmėse dalvvavo rinkę tiesioginį pakilimą iš že
vysk. J. Labukas, vysk. A. Deks- mės ir palyginti rizikingą iš mė
nys, Vatikano Baltijos kraštų nulio grįžtančių astronautu susi
skyriaus reikalu vedėjas mons. tikimą su pagrindiniu erdvėlai
Montalvo ir kiti pareigūnai.
viu orbitoje aplink mėnulį. So
Vysk. A. Deksnys spalio 21 d. vietai. matyt, tokią kelione nori
išvyko V. Vokietijon, kur Vasa pradėti iš erdvių platformos,
rio 16 gimnazijoj spalio 26 d. mėnulin nuleisti ir žemėn grą
teikė Sutvirtinimo sakramentą. žinti pagrindinį erdvėlaivį-
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* Tarptautinė teologijos ko
misija užbaigė pirmąją savo pa
sitarimų sesiją, kuri užtruko tris
dienas. Dalyvavo 29 iš 30 na
rių, nes kun. Stanislaw Olejnik
iš Lenkijos negalėjo atvykti.
Nuspręsta pirmiausia nagrinėti
keturias svarbesnes sritis ir
šiam darbui sudarytos keturios
pakomisės, turinčios teisę pasi
kviesti visus savo darbui reika
lingus specialistus. Svarstomos
bus šios sritys: 1. tikėjimo vie
nybė {kaip ir kiek skirtumų ga
lima įsileisti tikėjime, neatsisa
kant bendrųjų tikėjimo pagrin
dų); 2. kunigystės teologija (ar
galima laikinė kunigystė, celi
batas ir pan.); 3. vilties teologi
ja (ateitin besivystančios žmo
nijos santykis su Bendrija); 4.
moralinio gyvenimo epistemologija (kas yra moralė, kas būtina,
kas ne, vedybų problemos).
* Vysk. John A. O’Shea, 81
m., buvęs misijonierium Kinijo
je ir vėliau ten komunistų kalin
tas, mirė Providence ligoninėje,
Vašingtone. Jis buvo vienas pir
mųjų vincentiečių vienuolių
1921 m. atvykusių į Kiniją. 1928
m. jis tapo Kauctiow vyskupu.
Kai 1931 m. komunistai užėmė
vyskupiją, jis buvo suimtas, bet
vėliau paleista. II D. karo metu
japonai žiauriai jo vyskupiją su
naikino ir po karo, vos spėjus
atstatyti, vėl 1952 m. užėmė ko
munistai. Jis buvo 7 mėn. kali
namas, bet kaip Amerikos pilie
tis vėliau paleistas.
* Kardinolas Antonio Poma,
59 m., Bolonijos arkivyskupas,
Šv. Tėvo paskirtas naujuoju Ita
lijos vyskupų konferencijos pir
mininku mirusiojo kard. Urbani vieton. Paskyrimas įvyko tik
po Šv. Tėvo pasitarimų su eile
italų vyskupų. Į tai žiūrima kaip
į popiežiaus bandymą bendra
darbiauti su vyskupais.
* Vysk. Fulton J. Sheen, 74
m., Ročesterio vyskupas, atsi
statydino iš savo pareigų. Nau
juoju Ročesterio vyskupu pa
skirtas daugiausia vyskupijos
kunigų pasitikėjimo turįs prel.
Joseph L. Hogan, 53 m. Šv. Tė
vas ta proga vysk. Sheen sutei
kė asmeninį arkivyskupo titulą.
Arkiv. Sheėn nuo 1930 m. pa
garsėjo savo kalbomis per ra
diją. 1950 m. tapo televizijos
žvaigžde, konkuruojančia su ge
riausiomis televizijos programo
mis. 1951 m. buvo konsekruotas
vyskupu. Jis pareiškė ketinąs
grįžti prie savo ankstesnio apaš
talavimo per televiziją.
* Klieriku įstojimas į Detroi
to arkivyskupijos seminarijas
šiais metais sumažėjęs 20%. šį
rudenį įstojo 485 nauji klieri
kai, pernai — 608, užpernai —
642.
* Kun. Peter Rushton, 42 m.,
buvo pirmasis vedęs ir su šeima
gyvenąs vyras įšventintas kata
likų kunigu Australijoje š. m.
spalio pradžioje. Prieš tai jis
buvo anglikonų kunigu. Šiomis
dienomis dar trys vedę vyrai,
buvę anglikonų kunigai. Austra
lijoje išventinti katalikų kuni
gais: Frederick Beyer, 37 m.,
Rodney Williams 46 m., ir John
Lisle, 50 m. Prieš šventimus
visiems iš Vatikano buvo gautas
specialus atleidimas nuo celiba
to įpareigojimų.
* Du saleziečiai mokslininkai
pašalinti iš saleziečių universi
teto Romoje. Vienas jų kun.
Giulio Girardi, SDB, marksizmo
specialistas ir netikintiesiems
sekretoriato patarėjas Vatikane,
o kitas kun. Gerard Lutte, SDB,

belgas psichologas. Kun. Girar
di turės dvejus metus praleisti
Paryžiuje, kur du mėnesius per
metus galės mokyti, o likusį lai
ką turės praleisti “studijose ir
meditacijoje”. Kun. Lutte, spė
jama, bus išsiųstas atgal į Bel
giją. Šiuo metu Bolonijos vals
tybinis universitetas pasiūlė
kun. Girardi profesoriaus vietą
politinių mokslų fakultete “pri
pažįstant jo mokslinį vardą”.
* Čekoslovakijos kulto minis
terijos adovybė pakeista. Direk
torė Kadlecova ir du jos bend
radarbiai dr. Hranicra ir dr.
Prokupec atleisti iš pareigų, o
naujuoju direktoriumi paskirtas
Karei Hruza, tas pareigas ėjęs
Novotny režimo metu. Tai ženk
las naujų tikėjimo varžymų.
Kadlecovos valdymo metu Kata
likų Bendrija buvo pradėjusi at
sigauti. Pradėta viešai organi
zuoti įvairios religinės progra
mos suaugusiems ir jaunimui.
Prahos studentų draugija “Vi
gilia” buvo atgaivinusi religinę
programą: konferencijas su dis
kusijomis, Šv. Rašto skaitymus
šv. Tomo bažnyčioje, ekskursi
jas į darbovietes ir ligonines.
Viešos “Gyvosios teologijos”
konferencijos kiekvieną trečia
dienį sutraukdavo didelį skai
čių išsilavinusių katalikų ir nekatalikų klausytojų. Paskaitas
skaitė ne tik čekai teologai, bet
ir užsieniečiai: K. Rahner, K.
Tilmann, F. Klostermann. Taip
gi dalyvavo ir nekatalikai teolo
gai bei filosofai, kaip Hromadka,
Soucek ir marksistas Gardansky.
šiuo metu buvo ruošiamas ant
rasis paskaitų ciklas “II Vati
kano santaryba”, į kurį norėta
vėl įjungti ir žymesnius užsienio
teologus. Panašus ciklas buvo
dėstomas ir Brno mieste. Pra
hos teologijos fakultetas, kuris
šiuo metu yra Litomerice, tikė
josi sugrįžti atgal į Prahą ir pro
fesorių korpusas buvo papildy
tas 6 naujais specialistais.
* Praėjusį pavasarį 280 stu
dentų Čekoslovakijoj baigė pir
muosius prie teologijos fakulte
to Litomerice katechetikos kur
so metus ir tikėjosi kursą tęsti
toliau. Olomouc teologijos fakul
tetas po 18 metų buvo atgaivin
tas ir įsteigė prie fakulteto ka
techetinius kursus. Bratislavoj
keletas profesorių sustiprino
teologijos fakultetą ir tikėjosi
įkurti naują teologijos fakulte
tą rytinėj Slovakijoj, kuris bū
tų galėjęs aptarnauti rytų apei
gų katalikus, vėl atsikūrusius ir
susiorganizavusius praeitais me
tais. Dabartinių pasikeitimų
akivaizdoje visa' tai gali būti
nubraukta.
* Kard. S. Wyszynski pareiš
kė vyskupų sinode Romoje:
“šiandieną perdaug naujų teo
loginių nuomonių ir diskusijų.
Pasaulis kenčia dėl pergausaus
dialogo. Nereikia mokytojų, ku
rie perdaug kalba, o permažai
moko. Tautos, ypač gyvenančios
ateistinių valdžių kraštuose, lau
kia iš Bendrijos'vienybės, gyvo
tikėjimo, lojalumo Apaštalų Sos
tui ir meilės Šv. Tėvui.”
* Dr. Harry Emerson Fodsick,
91 m., baptistas, garsus libera
liųjų protestantų pamokslinin
kas ir rašytojas, mirė š.m. spalio
5 d. Jau 1946 m. jis pasitraukė
iš savo įsteigtosios protestantų
Riverside bažnyčios, Union The
ology Seminary profesūros bei
sekmadieninės radijo progra
mos “National Vespers” ir per
likusia gyvenimo dalį parašė
virš 40 knygų.
Kun. J. Stš.
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Kanados Lietuvių Bendruomenės tarybos metiniame posėdyje apžvelgta lietuviškoji veikla
įvairiose srityse * Nutarta pakeisti rinkimų į krašto tarybų taisykles

Vyriausias Kanados Lietuvių
Bendruomenės organas krašto
taryba š.m. spalio 18 d. Toron
to Prisikėlimo par. salėje buvo
susirinkusi metinio posėdžio. Jį
atidarė krašto valdybos pirm,
dr. S. Čepas, pasveikindamas
susirinkusius ir pakviesdamas
pagerbti atsistojimu mirusius
veikėjus — buvusį PLB pirm.
J. Bačiūną, red. J. Kardelį ir
Londono apyl. pirm. Z. Paulionį. Invokaciją paskaičius kun.
B. Mikalauskui, OFM, sudary
tas prezidiumas: pirmininkai —
dr. C. Kuras iš Windsoro, Aug.
Kuolas ir A. Nausėdas iš Toron
to, sekretoriai — V. Garnelienė
iš Delhi, S. šetikas iš St. Ca
tharines. Į rezoliucijų komisiją
pakviesti — dr. P. Lukoševičius
iš Montrealio, K. Mikšys iš Ha
miltono, p. Kručienė iš Sudburio, mandatų — p. Aušrotas iš
Londono, P. Klezas iš Montrea
lio.
Sveikintojai
Sveikinimo žodį tarė gen.
kons. dr. J. Žmuidzinas, primin
damas Baltijos kraštų bendra
darbiavimo sutartį, pasirašytą
prieš 35 metus Šveicarijoj, ska
tindamas plėsti bendradarbiavi
mą ir išeivijoj bei linkėdamas
krašto tarybos darbui sėkmės.
Ilgesnį žodį tarė iš Klevelando
atvykęs PLB pirm. St. Barzdukas. Jis priminė Lietuvių Chartos svarbą, palygindamas ją su
Vasario 16 aktu, konstatavo perdidelį tautiečių išsisklaidymą,
pergausų organizacijų skaičių ir
kėlė glaudesnės tautinės jung
ties reikalą. Toji jungtis išeivi
joj esanti Bendruomenė, kuriai
rūpi visi lietuviai bei jų kultū
ra. Politikos pervertinimas, ne
apvaldyti vieši išpuoliai yra nei
giamoji pusė. Dar sveikino Ka
nados Liet. Fondo pirm. dr. A.
Pacevičius ir KLB Toronto apyl.
pirm. L. švėgždaitė. Raštu svei
kino: VLIKas — J. Audėnas,
Kalgario apylinkė — pirm. A.
Nevada, Edmontono apyl. valdy
ba, Kanados šaulių rinktinė —
St. Jokūbaitis.
Finansinė apyskaita
Sekė ilga eilė pranešimų —
krašto valdybos narių, komisijų,
garbės teismo, fondų ir apylin
kių. Kr. valdybos pirm. dr. S.
Čepas apžvelgė praėjusių metų
darbus bendrais bruožais, palik
damas juos detalizuoti atskirų
šakų pareigūnams. Iš iždininko
inž. E. Čuplinsko pranešimo pa
aiškėjo, kad iš apylinkių solida
rumo įnašų gauta $1175, aukų
iš Jungtinio Finansų komiteto
— $1000, iš Liet. Dienos Toron
te — $968, iš dr. J. Sungailos
— $500 (taut, drabužiams Kana
dos muzėjui). Išlaidu turėta —
$2749. likutis — $989. Posėdžio
metu Liet. Dienos rengėjų var
du K. Mikšys įteikė kr. valdybai
virš $600 čekį.
Kultūriniai rūpesčiai
Stp. Kairys, kr. valdybos vi-

cepirm. ir kultūros komisijos
pirm., savo pranešime suminėjo
pagrindinius darbus — ekspona
tų telkimą Kanados valstybi
niam muzėjui, knygų rinkimą
valstybinei bibliotekai, dainų
rinkimą Kanados muzėjui, kank
liavimo ir skudučiavimo plėti
mą jaunimo tarpe; pasidžiaugė
“Gintaro” ansamblio atsiradi
mu Montrealyje, “Birbynės” —
Toronte, bet apgailestavo toron
tiškio “Varpo” sušlubavimą. Ge
rai pavykusi jaunimo stovykla
Winnipege, kurioje dalyvavo torontiečiai ir vakarų Kanados
jaunuoliai. Hamiltono “Gyvataro” kelionė į Kanados vakarus
atidėta vėlesniam laikui. Dr. M.
Ramūnienė, kultūros komisijos
narė ryšiam su Kanados muzėjumi Otavoje, papildydama Stp.
Kairio pranešimą, pasakojo apie
savo kelionės po lietuvių gyven
vietes, kur surinko 100 rankš
luosčių, 50 staltiesių, 30 lovatie
sių, 70 gintaro išdirbinių, 20 dro
žinių ir t. t. Surinkti eksponatai
atrenkami muzėjaus atstovo, tal
kinant dail. A. Tamošaičiui ir
dail. T. Valiui. Tautodailės paro
da dėl muzėjaus remonto atidėta
vėlesniam laikui.
Švietimo komisijos pirm. L.
Tamošauskas pranešė apie pas
tangas didinti mokinių skaičių
šeštad. mokyklose, skatinti mo
kymą lietuviškai rašyti bei skai
tyti konkursais, laikraštėliais ir
pan. Visur stengiamasi turėti
priešmokyklinio amžiaus vaikų
skyrius, ruošti naujus mokyto
jus, padedant apmokėti išlaidas
ir t. t. Mokinių skaičius šeštad.
mokyklose šiemet padidėjęs.
Jaunimo sekcijos pirm. G.
Breichmanas kalbėjo apie Kana
dos jaunimo suvažiavimą Hamil
tone Liet. Dienos proga. Jis bu
vęs sėkmingas. Tokius suvažiavi
mus esą reikėtų šaukti kasmet.
Fondai, komitetai ir kt.
Apie fondų veiklą pranešimus
padarė: šalpos — A. Kuolienė,
Tautos Fondo — St. Banelis.
Pirmoji nusiskundė lėšų trūku
mu. Daugiausia šalpos lėšų ten
ka Vasario 16 gimnazijai, šalpos
reikalams numatoma speciali
rinkliava visose lietuvių gyven
vietėse. Tautos Fondas, kurio lė
šos skiriamos Lietuvos laisvini
mo reikalams, nuo 1968 m. rug
sėjo 29 iki š. m. spalio 18 d. tu
rėjo $14.403.93 pajamų, $6.138.
75 išlaidų; likutis
$8.265.18.
Pinigai laikom? -lietuvių -banke
liuose. Su TF centru Niujorke
atsiskaitoma metams pasibaigus.
Į TF pranešimą buvo įjungta
ir jau baigusio darbą Jungtinio
Finansų Komiteto apyskaita.
Politinis komitetas, vadovau
jamas B. Sakalo, rūpinosi nu
kentėjusių nuo bolševikų me
džiagos rinkimu tyrimų institu
tui, dalyvavimu tautinių grupių
konferencijoj Toronte, ekspona
tų paruošimu Kanados parodos
J. Burke Society antikomunis
tiniame paviljone.

Garbės teismo vardu J. Ado
maitis pranešė, kad neturėjęs nė
vienos bylos. Apie Kanados
šimtmečio lietuvių leidinį “Lit
huanians in Canada” adminis
tracinės komisijos vardu kalbėjo
dr. S. Čepas. Leidinio atspaus
ta 2500 egz. Sandėlyje dar yra
1090 egz., pas platintojus —
174 egz. Visos išlaidos, su gau
ta valdžios parama, apmokėtos.
Baltiečių Federacijos pirm. J.
R. Simanavičius priminė, kad
š. m. sueina jo pirmininkauja
mai-organizacijai 20 metų. Bir
želinių deportacijų metinių pro
ga Toronte buvo surengtos eku
meninės pamaldos anglikonų
bažnyčioj, kurias laikė 15 įvai
rių konfesijų baltiečių kunigų.
“Baltic Story” draminio veikalo,
parašyto J. Havardo, teatrinis
pastatymas nevykdomas; taria
masi su kitu autoriumi dėl pro
jekto tęsimo. Visa tai atlieka
Baltiečių Federacijos skyrius
Edmontone.
Kruopščiai paruoštą revizijos
aktą perskaitė E. Daniliūnas iš
Londono. Rev., komisija viską
radusi tvarkoje, nors kaikur
trūksta buhalterinių formalu
mu.
Apylinkių pranešimai
Apylinkių atstovų praneši
mai truko ištisas dvi valandas.
Raštinius pranešimus iš vakarų
Kanados perskaitė kr. valdybos
sekr. K. Baronas, žodinius pra
nešimus padarė šie atstovai: p.
Kručienė — Sudburio, dr. M.
Ramūnienė — Otavos, P. Klezas
— Montrealio, V. Mačikūnas —Oakvillės, K. Mikšys — Hamil
tono, S. šetikas — St. Cathari
nes, kun. B. Mikalauskas, OFM
— Wellando, dr. č. Kuras —
Windsoro, p. Aušrotas — Lon
dono, Stp. Jakubickas — Delhi,
V. Ignaitis — Rodney. Bendras
įspūdis — lietuviškoji veikla
visur tebėra gyva, išskyrus
Lethbridge ir Pembroke vieto
ves. Daug kur ji ribojasi pačiais pagrindiniais dalykais. Nevisur
yra šeštad. mokyklos (Vankuve
ris, Sault St. Marie, Welland —
vienur nėra mokinių, kitur —
mokytojų). Pažymėtinas Kana
dos vakarų apylinkių pageidavi
mas lankytojų — meninių vie
netų, kr. valdybos atstovų,'ypač
švenčių progomis, kunigų. Ant
ras būdingas bruožas — mažųjų
apylinkių pastangos prasiverž
ti į platesnę viešumą — spau
dą, radiją, televiziją. Ta linkme
gana sėkmingai pasidarbuota St.
Catharines Vasario 16 proga,
tautybių festivalio ir miesto vyn
uogių festivaliuose. Rodney apy
linkė jau iš seniau yra užmez
gusi ryšius su vietos anglais vei
kėjais, spaudos žmonėmis, ren
gia banketus, į kuriuos kalbėto
jais kviečia vietos politikus, gim
nazijos direktorius ir pan. Tuo
keliu lietuviai patenka ir į vie
tos spaudą.
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Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA

Studentų pabėgimas
Vienas vėl labai garsiai sušu
ko:
— Pasakykit, draugai, kodėl
dabar masiškai suimami seno
sios gvardijos komunistai — revoliucininkai, kodėl masiškai su
imami žydai? Kodėl? — Kitas
pridūrė:
— Kalbėkime kaip norime, o
tai juk gryniausi hitleriniai - fa
šistiniai metodai. Kur gi toji lais
vė?
Ir tie studentai drįso visa tai
išdrožti Ivo Kopeckyj akivaiz
doje. Ir kai Ivo žvalgėsi bent
vieno gynėjo ... jį sutiko tik
garsus visų juokas.
Ankstį rytą įbėgo į mano kam
barį susijaudinusi Liana ir
šaukė:
— Paruoški savo lagaminą. Bė
kime. Tu žinai, mes su jais pa
kliūsime už “tėvynės išdavimą”
į kalėjimą! Vienas saugumiečių
paskambino į Prahą ir pareiki
‘ lavo daugiau' saugumiečių.
— O kur tie studentai? — pa
klausiau.
— Jie visi, kaip kamparas, iš
garavo, — atsakė Liana.
— Pro kur, kokiomis priemo
nėmis? — paklausiau.
— Ogi slidėmis tiesiai į Va
karus per sieną — gal jiem tai
ir pavyks.
— Kodėl to man anksčiau ne
sakei? Juk ir mes kartu būtume
galėjusios tai pabandyti.
— Kadangi tu, Lydiia. nesi
stipri slidininke, t.y. nesi tiek
patyrusi, kad galėtum leistis j
pavojingą kelionę kalnais ir slė
niais apie 30 km.
Mes skubiai krovėm lagami
nus ir tylėjome. Pasirodo, tie
studentai vikriai čiuožė slidėmis
per sieną ir laimingai pateko i
Vakarus. Apie tai jie pranešė iš

Miuncheno “Voice of America”
radijo bangomis. Jie siuntė ge
riausius linkėjimus savo gimi
nėms.
Grįžus Prahon, Liana gana
dažnai su manim kalbėjo telefo
nu. Kadangi žiemos kurorte su
ja buvau gana atvira, dabar man
buvo beveik neįmanoma rašyti
bešališką tarnybinį pranešimą
apie tuos jos draugus reakcio
nierius. O man tai buvo pavo
jinga.
Gordono paslaptis '
Po ilgo nesimatymo kartą va
kare buvau Couldrono pakviesta
į svečius. Jis pasakojo apie ma
no ir Gordono santykius, ką bu
vo girdėjęs Prancūzijos pasiun
tinybės tarnautojų pokalbiuose.
Jis man pabrėžė' tikrai žinąs,
kad su Gordono išvykimu iš Če
koslovakijos nieko bendro netu
rinti nei milicija, nei MVD. Bet
kas gi tuomet galėjo atsitikti su
Gordonu? Juk jis mane mylėjo!
Jo pasitraukimas tai bene di
džiausias smūgis mano gyveni
me!
. Britanijos užsienio reikalų mi
nisterija Gordoną skubos keliu
atšaukė į Londoną — jis turėjo
išvykti per 24 valandas. Be to.
jam buvo atimta teisė grįžti i
Prahą. Pradžioj man tai atrodė
neįtikėtina, viskas kažkaip ne
pagrįsta, nesuprantama. Savo
apmąstymuose. įieškodama tie
sos, mačiau daug klaustukų. Ir
vis “Kodėl????” Kartais galvo
davau — gal aš pati kuo nusikal
tau Gordonui?
Couldronas man aiškino, kad
Britanijos užsienio reikalų ministeris rado, kad aš savo kilme
ir eitomis pareigomis nesanti
tinkama žmona Gordonui. Buvau
tiesiog pritrenkta. “Ak tie ang
liškieji snobai!” — galvoju ir
keikiu juos. Kam jie man su
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griovė gyvenimą. Už ką??!! —
Taigi, taigi... mat, aristokratai,
augštos kilmės anglai negali dar
bininko dukters vesti. Aš netu
rinti titulo.
Pagaliau apsisprendžiau, jog
tie Vakarų žmonės, kurie at
vyksta į Čekoslovakiją, visdėlto
yra prakeikti ir šlykštūs kapi
talistai.
Sekančiame “cocktail party”
baliuje Prancūzijos pasiuntiny
bėje dalyvavo gal 20 diplomatų.
Apsisprendžiau veikti griežčiau
ir jokių silpnybių nerodyti. Juk
jie mūšų socialistinės valstybės
priešai! Tad visas pavardes ir
svarbesnius
pasikalbėjimus
kruopščiai surašiau į savo pra
nešimą. Šįkart Jirka, mano tar
nybos ryšininkas, buvo labai pa
tenkintas. Ir taip mano provakarietiški jausmai kaip rūkas iš
sisklaidė pučiant smarkiam vė
jui.
Suėmimai
Mano tarnybinio aktyvumo dė
ka MVD gavo pakankamai įro
dančios medžiagos suimti ke
liem šnipam. Suimtųjų tarpe
buvo du amerikiečiai. Kai buvo
vykdomi suėmimai, mane išsiun
tė atostogų. Jirka atėjęs pas ma
ne pasiūlė vykti “sveikatos pa
taisyti” į Marienbadą. Gavau vėl
50.000 kronų grynais. Tuo metu
ten vyko kino filmų festivalis.
Kadangi mano oficialus titulas
ar specialybė buvo “filmų artis
tė”, mano viršininkams atrodė,
kad ir aš galiu savo grožiu bei
išmintimi “kain žvaigždė” tin
kamai pasireikšti.
“Daug malonumų” atsisveiki
nant palinkėjo Jirka. “Visa ki
ta, kas tau. Lydija, bus įdomu,
rasi laikraščiuose. Mes ir vy
riausybė šiuo metu esame paten
kinti. Tu parodei nuoširdų ti
kėjimą komunizmo pranašumu

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, Į
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽT.
Turiu sunkumų su grupine ekskursija, organizuota vadinamo
“chartered club”. Savaitę prieš skridimą Europon, klubas pranešė, kad
ekskursija neįvyks. Bandžiau atgauti Įmokėtus pinigus. Klubo pirmi
ninkas žada, bet pinigų neišmoka. R. C., Toronto.
Jūsų minimas klubas nėra klubas, o verslas, tokiu vardu pasivadi
nęs, kad apeitų federacinius įstatymus ir gautų didesnę nuolaidą. Nė
ra bloga gauti pigesnius bilietus lėktuvu, bet paprastai klubas taip
tvarkomas, kad galėtų daugiau duoti nei gauti. Tokių sąžiningų klubų
reta. Turime daug bylų, rodančių, kaip tokie klubai lengvai palieka
savo keleivius pusiaukelėje, paskelbia bankrotą. Pvz. vienas klubas
Niagara Falls vietovėje susodino keleivius į autobusą, nes lėktuvas ne
turėjo leidimo skristi užsienin. Jūsų atveju minėto klubo pirmininkas
Sako grąžinsiąs pinigus, jei pristatysit kvitą, kurio Jūs neturite. Tai
gi. neturite laimės. Atrodo, kad neturės laimės ir grupinių ekskursi
jų klubai, nes dabar papiginimus galite gauti iš daugelio didžiųjų
lėktuvų bendrovių per patikimas kelionių įstaigas. “Air Canada” pa
skelbė tokias žemas kainas, kad nebėra reikalo kreiptis į klubus. Da
bar užtenka nueiti į patikimą kelionių įstaigą ir užsirašyti skridimui
pvz. į Britaniją. Kai toji įstaiga surinks pvz. 150 keleivių, galėsite
skristi ten ir atgal už $181 (ne sezono metu). Svarbu tiktai, kad ke
lionių įstaiga būtų pripažinta. Prieš perkant “Air Canada” bilietą pa
tartina patikrinti “Air Canada” įstaigoje, ar ji tą kelionių įstaigą ar
. agentą pripažįsta. Tuo būdu išvengsite daug nemalonumų.

prieš kapitalistinius reakcionie tuos pinigus gautų.
rius. Šiuo metu vyksta suiminėBet tas Couldronas suardė
jimai. Nusikaltėlių, valstybės ir mano ramybę ir išsklaidė ro
liaudies priešų gnipė nemaža! jaus iliuzijas: aš vėl pasijutau
Taigi, šiuo metu bus tau, Lydi komunistinėje Čekoslovakijoje.
ja. ramiau pabūti kiek atokiau Aš tiesiog siutau. štai kas įvyko.
nuo Prahos”, baigė Jirka.
Atvažiavo Jirka ir prisispyręs
klausė, ko iš manęs norėjo
Netikėtas atsisveikinimas
Ak. tas Marienbadas! Tai Če Couldronas. Iš kur jis sužinojo,
koslovakijos tikras rojus. Man kad pas mane buvo tas prancū
čia patiktų visam laikui pasilik zų diplomatas — galvojau. At
ti — galvojau. Gyvenau Edvar sakiau, kad Couldronas norėjo
do VII viešbutyje. Turėjau čia su manim atsisveikinti.
Jirka man patarė kiekvieną
didelį kambarį ir prausykla. Bu
vau tikrai laiminga, nes čia tu savaitę parašyti bent vieną tar
rėjau teisę su man patinkančiais nybinį pranešimą ir siųsti į
(Bus daugiau)
žmonėmis kalbėti ir apie tuos Prahą.
pokalbius neprivalėjau praneši
Indija atžymėjo 1948 m. nu
nėti vyresnybei, šis miestas bu
vo pilnas užsieniečių, čia mane žudyto laisvės kovų vado Mo
aplankė Couldronas — atvyko handas Gandhi šimtąsias gimi
diplomatiniu automobilium. Jis mo metines, dovanodama baus
norėjo atsisveikinti, nes buvo mes k a 1 i n i a ms, pravesdama
atšauktas i Prancūziją ir nenu masines priesaikas 600.000 mies
matė grįžti į Prahą. Jis man pa teliu ir kaimų laikytis velionies
sakė, kad paliko tam tikrą su siūlytos vienybės, kastu panai
mą pinigų jo vietą užtinsian kinimo ir blaivybės. Pagrindinės
čiam diplomatui. Tie pinigai iškilmės buvo New Delhi prie
esą bus reikalingi Kurtui; aš tu M. Gandhi paminklo, kur buvo
rėčiau pasirūpinti, kad Kurtas sudeginti jo palaikai.
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Lietuvis amerikiečio kario uniformoje
Darbo kuopų majoras Juozas Venckus

Lietuvių tautos sūnums lemta
dėvėti įvairias karines unifor
mas. Vienas būdingiausių atve
jų yra LS majoras Juozas Venc
kus, š.m. spalio 29 d. paminė
jęs 60-ją savo amžiaus sukaktį.
Jis gimė Žemaitijos gilumoje,
Luokės ūkininko šeimoje. 1929
m. baigė Telšių gimnaziją ir
užsivilko Lietuvos kariūno-aspiranto uniformą. Baigęs 5-ją as
pirantų laidą, gavo ats. leitenan
to laipsnį, o vėliau buvo pakel
tas vyr. leitenantu. Baigė taip
pat augštesniąją policijos mo
kyklą Kaune ir apie pusantrų
metų dėvėjo policijos uniformą.
Vėliau ūkininkavo tėviškėje,
kartu būdamas Luokės šaulių
kuopos vadu. 1941 m. kovo mėnesį pasitraukė į Vokietiją, o
karo pradžioje žygiavo per Lie
tuvą ir Latviją Vokietijos kario
uniformoje. Rygoje atleistas iš
vokiečių kariuomenės, vėl ūki
ninkavo tėviškėje iki 1943 m.
Tada įstojo į gen. Plechavičiaus
rinktinę, buvo 309 batalijono 3Čios kuopos vadu. Rinktinę lik
vidavus, trumpai buvo Kretin
gos komendanto pik. Įeit. Miesevičiaus pavaduotoju, vėliau —
Žemaičių pulko 3-čio batalijono
3-čios kuopos vadu. Kautynėse
prie Sedos 1944 m. spalio 7 d.
kuopa buvo kone ištisai sunai
kinta. Iš Kretingos J. Venckus
išveda pulko gurguoles Vokieti
jos link, prie Rusnės užpuola
rusų tankai ir tik likučiai vyrų
persikelia per Nemuną. Vokie
tijoje kasa apkasus, pabėga ir
karo galo sulaukia kaip civilis
Jusonis. 1947 m. stoja į pagal
binius JAV-bių armijos dalinius
Vokietijoje, vadinamus “Labor
Service” ir juose tarnauja iki
šios dienos. Nuo 1959 m. sausio
1 d. — 8593 LS inžinerijos kuo-

pos vadas Kaiserslauterne; š.m.
spalio pradžioje pakeltas į LS
majorus, arba LSO-4. (Kalbant
apie uniformas, tektų dar pridė
ti, kad 1926-1928 m. buvo Tel
šių kunigų seminarijos auklėti
niu ir nešiojo kunigišką sutaną).

Demokratėjimas ir vutgarėjimas
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Įvairios uniformos nekliudė J.
Venckui dalyvauti visuomeninė
je veikloje. Gimnazijoje buvo
w
Wii
ateitininkas ir skautas. Ūkinin
kaudamas dalyvavo kooperati
nėje veikloje. Priklausė sporto
klubams, buvo net vienu is Tel
šių futbolo klubo “Džiugo” stei
gėjų. Vokietijoje — atktyvus
Lietuvių Bendruomenės veikė
jas. 1962-1965 m. krašto tarybos
narys, dvi kadencijas jos garbės
KM
teismo narys. Turėdamas ko
mandos galią, visą laika žiūri,
kad jo vyrai neužmirštų lietuviš
kųjų pareigų. Uolus įvairių pa
rengimų organizatorius. Vasario
16 gimnazijai suorganizavo kla
sių
baraką, kuris jai tarnavo
J
virš 10 metų, kol buvo pastatyti Lietuviai amerikiečių kariuomenės pagalbiniuoee daliniuose — darbo kuopose V. Vokietijoj. Iš kai
naujieji klasių rūmai, tuo bū rės: LS (Labor Service) majoras Juozas Venckus, jo viršininkas amerikietis pik. Pearce, LS kpt. Jur
du lietuviškajai visuomenei su gis Barasas. Toliau matyti LS majoras Dembek, lenkas
taupydamas tūkstančius mar
kių. Savo kuopoje yra įsteigęs
tai gimnazijai remti būrelį, vei
kiantį be jokių krizių. Trumpai
drūtai sakant, J. Venckus yra
Iš kiekvieno kankinio kapo
1944 m. vėlų rudenį, grįžęs iš aktyviųjų šiaurės Lietuvos rezis
vienas iš V. Vokietijos lietuviš
Tau į kraują sruvena jėga,
kelionės į Gardiną, kur į pasita tentų, kurio vardą su pagarba
kosios visuomenės žymiųjų vei
Kuri, kartą potvyniu tapus,
rimus su "gudais partizanais lydė minėjo ir Juozas Daumantas,
kėjų.
Pasikels vėl kūrybos banga.
jo rytų augštaičių partizanų va 1948 m. pasiekęs laisvuosius Va
K. Bradūnas
dą kpt. Galminą (slapyvardė), karus ir vėliau vėl grįžęs į kovo
Sukaktuvininką jo pavaldiniai
mėgsta vadinti “seniu”, ir jam
Kiekvienose Vėlinėse lietuvis žuvo Antanas Markelis, kilęs iš jančią Lietuvą ir ten žuvęs 1951
m. spalio mėn. Kpt. Alb. Tintai patinka. Sulaukus 60 metų, maldose ir mintyse prisimena Eivenių km., Dusetų vlsč.
tas vardas įgauna naują prasmę. mirusius artimuosius, gimines,
1944 m. rudenį Radžionių kai džiulį kaikas prisimena kaip bu
Bet anaiptol jis nereiškia bejė draugus, o tauta — žymiuo mo laukuose, Kamajų vlsč., žu vusį kuopos vadą gen. Plechavi
gės senatvės. LS maj. Juozas sius'vyrus, kurių vardai įamžin vo vyr. Įeit. Aleksandras Svik- čiaus Vietinės Rinktinės karo
Venckus trykšta sveikata ir ti politikoje, moksle, mene, li lys (Cvikla). Nacių okupacijos mokykloje Marijampolėje.
energija; nemoka nuobodžiauti teratūroje, muzikoje; laisvės ko metais jis slapta rengė apylin
1949 m. pavasarį Dzūkijoje
— vis suranda įdomių užsiėmi votojus, paguldžius galvas už kės vyrus busimosioms partiza žuvo Vaclovas Voveris-Žaibas,
mu. Tenka palinkėti dar daug tautos laisvę, nes, anot poeto, “iš ninėms kautynėms, iš Vilniaus vienas iš “Dainavos” apygardos
našiu metu.* ELI
kiekvieno kankinio kapo tau į ir Daugpilio gabeno už kiaules partizanų rinktinių vadų, visada
kraują sruvena jėga”.
įsigytus ginklus. Bet įsiliepsno dalyvaudavęs dzūkų partizanų
Šių Vėlinių proga, kai laisvė jusioje partizanų kovoje jam vadų slaptuose suvažiavimuose:
je gyvenančių lietuvių maldos trumpai teteko dalyvauti: žuvo o 1948 m. spalio mėn. išsprog
Kanados Lietuvių Bendruomenės sais atžvilgiais, prašome tautiečius ir mintys skries pas artimuo vienas iš pirmųjų Kamajų apy dinęs 20 NKVD automašinų.
Amžinoji šviesa tešviečia čia
Vll-sios krašto tarybos Il-sios sesi dovanoti ar paskolinti šiam reikalui sius, iškeliavusius į amžinybę, o linkėje.
mūsų
tautodailės
eksponatų.
Kartu
suminėtiesiems
ir visiems ki
taip
pat
ir
pas
laisvės
kovotojus
jos, Įvykusios 1969 m. spalio 18 d.
1945-48 m. žuvusių partizanų
Prisikėlimo par. patalpose, 1011 Col prašome krašto valdybą panaudoti su — šio pokario Lietuvos partiza kartoteką palikęs ateičiai, susto tiems Lietuvos laisvės kovoto
rinktų eksponatų dali nuolatinei kil- nus, — iš savo turimos kartote ju ties 1949 m. Tai buvo vieni jams, kurių kapus, tikime, žino
lege St, Toronte,
nojamajai
tautodailės
parodėlei kos noriu atskleisti vieną kitą iš nuostolingiausių metų parti gyva ir ištikima tauta, pasiliku
REZOLIUCIJOS
Įrengti.
pavardę tų vyrų ir moterų, kurie zanams. Kad šis straipsnis neiš si savo žemėje.
1. BROLIAMS IR SESĖMS TĖVY
VI. Ramojus
5. LEIDINIAI APIE LIETUVIUS žuvo Lietuvos laisvės kovoje eitų perilgas, cituoju tik kelio
NĖJE. Su dideliu dėmesiu sekame
prieš 25 ar 20 metų. Noriu at
jūsų pasiryžimus ir okupanto jums SVETIMOMIS KALBOMIS. Jau tu skleisti pavardes tik tų, kurie lika laisvės kovotojų. 1949 m.
rime nemažą kieki Įvairių leidinių
Lazdijų apskrityje žuvo dzūkų
daromas skriaudas.
apie Lietuvą ir lietuvius svetimomis Lietuvos okupantui jau yra ži partizanų “Šarūno” rinktinei
2. MOKYKLŲ REIKALU, a. Lie
kalbomis. Visi tautiečiai prašomi pa nomi ir nebesaisto joks iššifra priklausiusio būrio vadas Vale
tuvybės išlaikymas ir jos puoselėji
vimo pavojus. Šį darbą atlikda rijonas Abeciūnas. 1949 m. lap
sirūpinti, kad šiuos leidinius gautų
mas bus tik tiek realus, kiek ras
universitetai, viešosios bibliotekos mas, turiu vilties, kad atskleis kričio 29 d., enkavedistams ap
atramos tėvuose, šiais švietimo ir
bei kitos viešojo gyvenimo kitataučių tos tikrosios žuvusiųjų pavardės supus bunkerį Dzūkijos miškuo
šeimos Metais raginame tėvus dar institucijos ir paskiri žymesnieji as pakreips nevieno tautiečio mal
se, žuvo Juozas Baranauskas. Jo
giliau Įsijausti i savo pareigas lie
das ir mintis į tuos nežinomose bendrapavardis Pranas Bara
PROVINCE OF OPPORTUNITY
menys.
tuvių tautos išlikimo sunkiame kely
vietose palaidotus Lietuvos lais nauskas, kilęs iš Balbieriškio
NUTARIMAI APYLINKĖMS. 1. vės kovotojus, kurie gyvi būda
je, pirmoje eilėje be jokių kompro
Kviečiame
pagyvinti paskirti apy mi turėjo gimines, draugus ir vlsč., vienas iš “Kęstučio” būrio
misų vartojant tik lietuvių kalbą šei
vadų Miroslavo vlsč., žuvo 1949
mose, o taip pat leidžiant visus mo linkių tarpusavį ryši. Didžiųjų apy pažįstamus.
m. vasario mėn. Pošmios kaimo
kyklinio amžiaus vaikus i lietuvišką linkių lietuviai raginami vykti i ma
1944
m.
gruodžio
pabaigoje
laukuose, Kriokialaukio vlsč.
sias mokyklas, b. šv. Antano gimna žųjų apylinkių parengimus ir pagy panemunėje apie Seredžių, be
1949 m. pavasarį Salamiesčio
zijos Kennebunkporte uždarymas yra vinti vietos veiklą. Ypač lankytinos gabendamas LLA archyvus, žu
bažnytkaimio
apylinkėse, Biržų
didelis nuostolis visam lietuviškam ir kutūriškai remtinos yra Vakarų vo Lietuvos Laisvės Armijos įkū
apskr., Vabalninko vlsč., žuvo
ugdymui. Yra vilčių, kad ši gimna Kanados apylinkės. Taip pat pagy- rėjas ir pirmasis jos vadas Kazys
partizanas
Jonas Dovainis, kurį
zija galėtų vėl būti atidaryta, jei su vintinos^ir centro veikėjų bei meni Veverskis. Jis buvo gimęs 1912
laiką vadovavęs Salamiesčio bū DARBO DEPARTAMENTAS
sirastų pakankamas mokinių skai ninkų kelionės i apylinkes su vizi m. Veliuonos apylinkėje. Plates
riui.
1949 m. rugsėjo 23 d. prie
čius. Raginame visus tėvus atkreipti Į tais, paskaitomis ir kultūrine progra ni buvusio K. Veverskio kovos
šui apsupus dzūkų “Dainavos” PRAPLEČIAMAS AMŽIAUS
tai kuo didžiausią dėmėsi, registruo ma. 2. Raginame apylinkes Įtraukti draugo X. atsiminimai apie žu
apygardos
partizanų štabo bun DISKRIMINACIJOS
jant i gimnaziją jaunimą tuoj pat. i savo veiklos programas senesnės ar vusį vadą bus paskelbti “Kritu
kerį Kalesninkų miške, Alovės ĮSTATYMAS
ir netolimos praeities didžiųjų lie
3.JAUNIMO ORGANIZACIJŲ
siųjų
už
laisvę
”
II
tome.
vlsč.,
žuvo Makaravičius-Žilvitis.
REIKALU. Jaunimo organizacijos tuvybės darbuotojų bei kultūrininkų
1944 m. rudenį, gindamas 1949 m. Subartonių apylinkėse, Ontario vyriausybė pateikė
yra neatskiriama lietuviškojo judė paminėjimus, suteikiant tiems minė šventosios upės krantus rytų Merkinės vlsč., netoli mūsų li parlamentui įstatymą, siekianti
jimo dalis ir didelis pagalbininkas jimams galimai modernesnę formą. Augštaitijoje, žuvo partizanas teratūros klasiko Vinco Krėvės praplėsti amžiaus diskrimina
mūsų mokyklai. Kreipiamės i tėvus
PADĖKOS. 1. KLB krašto taryba Juozas Baukys, kilęs iš Guodiš- gimtinės žuvo Jonas Matulevi- cijos įstatymą ta prasme, kad
ir visus lietuvius, prašydami teikti dėkoja visiems i sesiją susirinku kio dvaro, Kamajų vlsč., Rokiš čius-Margis. 1949 m. sausio apimtų visą valstybę (Crown)
toms organizacijoms dar daugiau dė siems, generaliniam Lietuvos konsu kio apskr. Lavoną išplovė Šven mėn. Kamščių km. laukuose, Ši ir jos agentūras.
mesio ir pagalbos — leisti Į jas savo lui J. žmuidzinui, sesijoj dalyvavu tosios vandenys, nes draugai lalės vlsč., žuvo Juozas Morozasvaikus ir jaunimą, jų veiklai talkin siam ir tarusiam ilgesni žodį, PLB po kautynių, neturėdami kada Nemunas, .vadovavęs vienam Ši Vyriausybė, pateikdama naują
ti ir ją remti. Tenelieka nė vieno valdybos pirm. St. Barzdukui, specia palaidoti, įmetė į upę, kad įsiu lalės apyl. partizanų būriui. Pet Įstatymo projektą, pabrėžė, kad
lietuvio vaiko ar jaunuolio, nedaly liai į sesiją atvykusiam, Vyriausiam tęs priešas neatpažintų ir neker ras Savickas-Kregždė, vieno dzū jis išryškina jos pakartotinį
vaujančio bent vienoje jaunimo or Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui ir šytų giminėms. Nacių okupaci kų partizanų būrio vadas, žuvo nusistatymą tuo klausimu.
ganizacijoje.
visiems kitiems sesiją sveikinusiems jos " metais J. Baukys" aktyviai 1949 m. rugsėjo 29 d. kartu su šis įstatymo projektas dar
žodžiu
ar raštu. 2. Taryba sveikina veikė LF “Kęstučio” rezistenci jau minėtu Juozu Baranausku. kartą pabrėžia tai, kas jau
4. LIETUVIŲ SKYRIAUS OTA
VOS MUZĖJUJE REIKALU. Pripa ir dėkoja: a. meniniams ansambliams niame dalinyje.
Antanu Stankevičium ir Brone padaryta kovoje su amžiaus
žindami, kad lietuvių skyrius valsty ir jų vadovams už gražų darbą, jun
diskriminacija.
1944 m. gruodžio 28 d. Žalio Diksaite.
biniame Kanados sostinės Otavos giant jaunimą lietuviškam žodžiui, joj girioj, Panevėžio apskr., ei
1949 m. liepos 17 d. Zatriš- Jis rodo, kad Ontario
(Nukelta i 7 psl.)
muzėjnje bus reikšmingas Įvykis viguliui Ramanauskui išdavus kių km. laukuose žuvo Gaurės vyriausybė yra aiškiai ir
Įeit. A. šilo vadovaujamų parti apylinkės “Lelijos” vardo par tvirtai nusistačiusi priešintis
zanų bunkerį žuvo laisvės ko tizanų būrio vadas Stasys Stonis amžiaus diskriminacijai darbe.
GREIČIAU...
PIGIAU...
GERIAU...
votojas Jurgis Cibulskis. Po to -Alunta. 1949 m. vasarą šiaurės Vyriausybė mano, kad šis
sekė
eilė atkirčių, bet tai jau Augštaitijoje užpuolus Biržų pranešimas turi būti aiškus
Ir tikrai padėsite savo artimiesiems užsakydami
ieina i 1945 metus.
enkavedistus ir stribus, kauty visiems tiems, kurie dirba
dovanų siuntini per
1944 m. rudenį Antazavės šile nėse sunkiai buvo sužeistas valdžios tarnyboje, yra
žuvo
Jonas Kairys, kilęs iš Vai Kupreliškio būrio vadas Jonas Įpareigoti samdyti, pakelti
BALTIC STORES LTD.
niūnų km., Dusetų vlsč. Jo la Šidlauskas. Jis mirė nuo žaizdų ar prižiūrėti personalą.
(Z. JURAS)
vonas" ilgai laikytas Antazavėje tą pačią dieną. 1949 m. sausio
prie buv. Nepriklausomybės pa mėnesį gimtojo Salamiesčio pa
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
minklo. Palaidotas su kovos šonėje, Biržų apskr., kautynėse
TEL. 01-739-8734
htaMUstortf (tetarti
draugais netoli Antazavės dva krito Lietuvos aviacijos kpt.
šį rudeni siūlome 3 dovanų siuntinius sudarytus iš tokių
Albinas Tindžiulis. Tai vienas iš
ro sodybos.

Keletas žuvusių partizanų pavardžių

Kanados lietuviu atstovai nutarė

ONTARIO

Government
Information

daiktų, kurie labiausiai Lietuvoje reikalingi ar naudingi.
RUDENINIS (1), 1969

' 3 jardai vilnonės veliūro medžiagos vyriškom arba moteriškam apsiaus
tui, 334 jardo puikios kostiuminės, angliškos vilnonės medžiagos vyriš
kam arba moteriškam kostiumui, 2 jardai "crimplene" medžiagos puikiai
suknelei, vyriškos arba moteriškas geros rūšies megztinis, išeiginiai nai
lono marškiniai arba bliuze, 1 pora vyriškų arba moteriškų kojinių —
vilnonių arba nailoninių, 20 geriausios rūšies cigarečių.

Koma $100.
RUDENINIS (2) 1969
Nailoninis itališkas, vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 314 jardo vilno
nės angliškos kostiuminės medžiagos, 214 jardo vilnonės moteriškai suk
nelei medžiagos, 1 vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 1 vyriš
kas arba moteriškas labai geras megztinis, 1 kaklaraištis arba dėžė
šokoladinių saldainių, 2 šilkinės arba nailoninės skarelės.

Kaino $100.
MAISTO SIUNTINYS, 1969
6 sv. geriausių kanadiškų miltų, 14 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv.
ryžių, V4 sv. pipirų, 14 sv. lapelių, 14 sv. geriamo šokolado, 1 dėžutė
'‘nescafe", 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 dėžė šokoladinių saldainių.

Kaina $35.
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DISKUSINĖS MINTYS

vėtytos ir mėtytas

Į kiekvienų drobužių siuntinį galima pridėti šie lobai Lietuvoje naudingi
ir pageidaujami dalykai: nailoniniai lietpalčiai $11, geriausios vilnonės
skarelės $5, vyriški arba moteriški megztiniai $14, parkeriai $7, vilnonės
arba nailoninės kojinės $2.
Taip pat priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, tele
vizijos aparatų, foto aparatų, radijo aparatų, šaldytuvų ir t.t. Mūsų są
skaitos suteikia Jums teisė gauti darbo pajamų mokesčių ataskaitos.

•

S.m. spalio 4 d. Sv. Juozapo stodijone Klevelende Įvyko lengvosios atletikos varžybos, kuriose da
lyvavo sportininkės iš Klevelando ir Kanados. Či a G. Draudviloitė iš Toronto laimi pirmą vietą 50
jardų bėgime (6.4); antroji — K. Vaivodaitė iš Klevelando.
J. Goria

Mastas ir prieštaravimas
. Demokratiškumas negali būti
nei matuojamas, nei seikėjamas.
Todėl neatsargu amerikietį lai
kyti demokratiškiausiu žmogu
mi. Motyvas, kad “jis yra ainis
tos labiausiai liaudiškos liaudies,
suplaukusios iš įvairiausių kraš
tų jieškoti gerovės”, vargu ar
turi ryšį su demokratiškumu. Ži
noma, šitos minties supratimą
apsunkina nevisai suprantama
“labiausiai liaudiškos liaudies”
prasmė. Taip pat reikėtų dau
giau žinoti apie tą naują “pilną
liaudiškumą”, kurio išlaikymą
sunkina miesto sąlygos ir net iš
simokslinimas. Bet kaip ten be
būtų, viena pasilieka aišku, kad
neįmanoma šiandieną išskirti
demokratiškiausią žmogų. Prileiskime pvz., kad amerikietis
yra demokratiškesnis, kaip kiti.
Bet ir tai nieko nepadeda, nes
tuojau pat pamatome, kad tas
amerikietis, būdamas “tos rū
šies demokratiškas žmogus, ne
pripažįsta autoritetų, neturi pa
garbos net ir labiausiai išmoks
lintam ar kitaip iškilusiam žmo
gui, yra linkęs vadovautis tik
savo protu (nors gudriai rekla
mai ir demagoginei įtakai pasi
duoda gana lengvai)”. Vargu ar
daug kas gali pritarti tokiai sau
prieštaraujančiai
amerikiečio
charakteristikai. Juk demokra
tiškas žmogus pripažįsta autori
tetus, gerbia išsimokslinimą, ro
do pagarbą kiekvienam žmogui,
kuris tos pagarbos užsipelno ne
vien tik fizine ar materialine pa
dėtimi, bet ir dvasiniu pakilimu.
Kitaip tariant, demokratijoje
niekas, iškildamas materialine
padėtimi, negali automatiškai
pasidaryti autoritetu nepasiekęs
tinkamo lygio dvasine prasme.
Gerbimas titulų, išaugštinimas
materialinių iškilimų, nusilenki
mas madingiems autoritetams
be atsižvelgimo į jų dvasinį turi
nį privedė prie šių dienų globa
linio nuosmukio visose "gyveni
mo srityse. Yra visai klaidinga
dabartinės epochos gyvenimo
būdą vadinti net “vadovaujama
demokratija”, nes to demokra
tiškumo visai nėra arba tiek ma
žai, kad dangstymasis juo prade
da įgauti nusikalstamą pobūdį.
Demokratijai nereikia" susirasti
“tobulesnį gyvenimo kelią”, nes
jos kelias visuomet pagrįstas
tauriausiais žmogaus moralinių
jėgų ištekliais.
Religinė sritis
Religiniame gyvenime yra pa
darytas staigus posūkis demo
kratėjimo keliu. Tai didelės
svarbos reiškinys. Nuostabu, kad
dar yra žmonių, kurie demokra
tinę įtaką religiniam gyvenimui
laiko neigiamu reiškiniu. Šitie
žmonės užmiršo, kad krikščio
nybės Įkūrėjas savo gyvenimu
pademonstravo pavyzdingąjį de
mokratiškumą, kaip vienintelį
žmonijos gyvenimo kelią į tobu
lesnį rytojų. Kad toji Testamen
to dalis nebuvo vykdoma, tai
jau čia kitas klausimas. Faktas
pasiliks faktu, kad pasekėjai bu

vo nuėję toli visai kitais ke
liais. Dabar tik tenka džiaugtis,
o ne verkšlenti, kad jau padary
tas posūkis demokratijos link.
Kelias dar ilgas, bet teisingas
ir vienintelis, žmonių pasikeitu
si laikysena šventovėse vargu ar
galima rišti su religingumu, juo
labiau su demokratiškumu. Žmo
nių elgsena ar laikysena viešose
vietose priklauso išsiauklėjimo
sričiai ir pagaliau bendriems vie
tos ir laiko įpročiams bei sko
niui. Kad amerikietis mažiau re
ligingas už japoną, yra labai ge
rai visiems žinoma. Dar taip ne
seniai japonas savo religiniame
fanatizme labai lengvai pasida
rydavo “charakiri”, o šiandieną
jau nebedaro; rytoj gal bus ma
žiau religingas, kaip tas ameri
kietis. Bet tai visai kitas klau
simas, kuris neturi nieko bendro
su jų demokratėjimu. Taip pat
neturi jokio pagrindo verkšleni
mai, kad “pagaliau atėjo ir
bendresni pakeitimai, suprastinimai ne tik religinėje organi
zacijoje, bet ir santykiuose su
Dievu”. Tuos visus pakeitimus
ir suprastinimus atlieka religi
nių reikalų žinovai ir autoritetai
savo apsvarstymais ir nutari
mais, kurie grindžiami Apreiški
mu, žmogaus prigimties ir svei
ko proto reikalavimais. Turėtu
me būti visur nuoseklūs. Jeigu
vienur reikalaujame autoritetui
pripažinimo, tai jau kitur nebe
galime autoriteto veiksnių neig
ti. Tuomet tikrai pritartume ir
sutiktume, kad moralinių tiesų
apsisprendimą reikia palikti
kiekvieno sąžinei. Protestuoda
mi prieš tai, parodome kaip dar
toii stovime nuo demokratijos
ir net jos gero supratimo. Kaip
ten bebūtų, turėtume sutikti,
kad religinis gyvenimas yra rei
kalingas daugiau demokratinio
elemento. Dar daugiau, religijų
užduotis turėtų jas pastatyti
žmonijos demokratėjimo avangardan ir tuo daugiau prisidėti
prie visų gyvenimo sričių sudemokratinimo. Reikia tikėtis, kad
Bažnyčios vadovai, padarę po
sūkį, nesustos pusiaukely į pil
ną demokratiją, kuri, popie
žiaus Pijaus XII žodžiais tariant,
yra “paties proto bei prigimties
reikalavimas”.
šių dienų politinio chaoso,
ekonominės suirutės, socialinio
neteisingumo ir kultūrinio smu
kimo akivaizdoje demokratija
liko vienintelis išsigelbėjimo
švyturys. Jeigu taip, tai ypač
mums demokratinių idėjų augi
mas ir plėtimasis turėtų būti
vienas pirmaeilių klausimų. Mes
turime įsisąmonti, kad tiktai su
demokratijos laimėjimais kartu
eina mūsų tėvynės laisvės at
gavimas. Lietuvos byloje nieko
negalime tikėtis ir laukti nei iš
politinio, nei iš ekonominio totalizmo. Demokratijos srovė kas
dien vis labiau braškina totali?-,
mo pamatus. Savo veikimu turė
tume tą srovę stiprinti. Tam rei
kia geriau demokratiią pažinti,
stipriau įsisamoninti jos princi
pus, jos reikšmę visos žmoni
jos gyvenimui.

Čekoslovakijos ir Lietuvos jaunimas
Čekoslovakijos kariuomenės
pulkininkas Jan Kozic pateikė
jaunuoliams, imant į karinę tar
nybą, užpildyti anketą politi
niais klausimais ir gavo baisius
atsakymus. Beveik 53% naujo
kų pareiškė, jog krašto politi
niai reikalai jiems visai nerūpi.
Per 75% naujokų pasisakė prieš
draugiškų ryšių "su Sov. Sąjun
ga atstatymą bei jų stiprinimą.
81% abejojo dėl tokių ryšių rei kalingumo, o 56% netikėjo, kad
Vakarų Vokietija kartu su At
lanto "Sąjungos jėgomis būtų
smogusi Čekoslovakijai, jei s<>
vietų okupacija nebūtų užbėgu
si už akių.
Pik. Kozico nuomone, dar
blogiau, kad naujokai neigiamai
žiūri į Čekoslovakijos liaudies
vyriausybės politinę veiklą. Kai
karininkai bandė naujokams iš
aiškinti, kad jie klysta, jauni vy
rai drąsiai atsakydavo, kad Če
koslovakijos vadovai yra “Mask
vos agentai”.
Tokie naujokų pasisakymai
reiškia, kad atsakingi veiksniai
turi imtis priemonių jaunimui
įsąmoninti, apšviesti. Dabartinės
nuotaikos yra labai įtemptos.
Jeigu įtampa jaunimo galvose
nebus sumažinta, ji gali privesti
prie apgailėtinų įvykių.
Pulkininko Kozico baimė ne
abejotinai yra pagrįsta, nes po
25 metų kalimo, kad Sovietų Są
jungos ir čekoslovakų draugys
tė yra didelis gėris, pasirodė
priešingi rezultatai. Jie pasirodė
dar blogesni, negu buvo prieš
ketvirti šimtmečio. Kitados Pra
ha sveikino sovietų karius kaip
išgelbėtojus, išvaduotojus iš hit
lerinės nelaisvės; šiandien i juos
žiūri kaip į piktesnius prispau
dėjus, negu geštapininkai. Pra
ėjusių metų invazija sunaikino
25 metų draugystę*.
Kažkas panašaus darosi ir Lie

tuvoje. štai viena gimnazijos
mokytoja savo kolegai rašo, kad
Chruščiovo laikotarpis buvęs
atoleidžio metas, kai anekdotus
apie jį galėdavai laisvai pasako
ti. Dabar režimo ranka vėl griež
tesnė, bet, palyginti, dar paken
čiama. Pvz.. Vilniaus universite
to studentai demonstravo prieš
Čekoslovakijos okupaciją ir ne
buvo nubausti, nes demonstravo
kultūringai, ramiai, langų ne
daužė, akmenų į miliciją riemėtė.
Ta pati mokytoja rašo, kad
mokyklinio, gimnazijos amžiaus
jaunimas yra karšti pijonieriai,
bet išėję į studijas aukštosiose
mokyklose komunizmui atšąla
— pasidaro panašūs į čekoslova
kų naujokus.
J. Gb.
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Pagal naują pagerintą susitari-1
mą, jūsų giminės galės past i
rinkti ką norės Vnešposyltorgo I
krautuvėse. DABAR JIE GAUS I
DAUG DAUGIAU PREKIŲ UŽ I
JUOS, NEGU IKI ŠIOL, NES I
KAINOS YRA ŽYMIAI SUMA-1
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PRAŠYKITE MŪSŲ
NEMOKAMŲ KATALOGŲ
INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street,
New York, N.Y. lOfltUAA.

HAMILTON, ONT.

® MOTOJE WTKEJE
AKLŲW DRAUGUA

Lietuvos Aklųjų Draugija spalio
4 <L Vilniaus statybininkų kultūros
rūmuose atžymėjo 25 metų veiklos
sukakti. Pagrindini pranešimą pada
rė LAD cv prezidiumo pirm. Myko
las Poznanskas. Jau nepriklausomy
bės laikais Kaune buvo įsteigtas ak
lųjų institutas, kuriame galėjo moky
tis apie 60 neregių vaikų, šiais
mokslo metais 240 draugijos narių
lanko mokyklą-internatą ir vidurines
mokyklas. Daugiau kaip 50 aklųjų
yra baigę augštąsias mokyklas, jų
tarpe žurnalistai L. Ragenas ir A.
Venckevičius, nusipelniusio mokyto
jo vardo susilaukęs A. Baltramiejų*
nas, Vilniaus universiteto dėstyto
jas Povilas Vitkauskas ir Kauno me
dicinos instituto dėstytojas Algis Ka
tilius. Aklųjų Draugija turi 17 pra
monės įmonių didžiuosiuose Lietuvos
miestuose, per 25 metus pateikusių
gaminių už 120 milijonų rublių. Iš
gauto pelno statomi butai draugijos
nariams, kasmet Brailio raštu išlei
džiama 70-80 knygų, leidžiamas mė
nesinis žurnalas “Mūsų žodis”, tris
kart per mėnesį — biuletenis “Nau
jienos”. Draugijos biblioteka turi
apie 5.000 knygų, kurių nemaža da
lis įrašyta į magnetofono juosteles.
M. Poznansko teigimu, apie 800 Ak
lųjų Draugijos narių dalyvauja sa
viveikloje.
OPEROS IR BALETO TEATRAS
Naujojo sezono pradžioje Vilniaus
akademinio operos ir baleto teatro
vyr. dirigentas Rimas Geniušas pa
skelbė ilgą rašinį “Literatūros ir Me
no” 38 nr. apie šio teatro problemas.
Jis džiaugiasi, kad jau ruošiamasi
persikelti į naujuosius teatro rū
mus, kurie turės 1.500 vietų, bet
taipgi suabejoja, ar pavyks jas už
pildyti, jeigu dabartinėje mažoje sa
lėje lieka tuščių kėdžių. Mažiausiai
lankytojų susilaukia geriausieji spek
takliai, daugiausia — kasmet karto
jami populiarūs kūriniai. R. Geniu
šo nuomone, operą ir baletą turėtų
daugiau populiarinti spaudos darbuo
tojai. Apie įsikūrimą naujuosiuose
rūmuose jis rašo: “Viena medalio
pusė — publikos sudominimas, kita
— kas gros ir dainuos? Reikia žy
miai daugiau specialistų — muzikan
tų, dainininkų, dekoratorių, techni
kos personalo, šių kadrų, ypač or
kestro muzikantų, ruošimo tempai (ir
kokybė) toli gražu nepakankami. Į
konservatorijos orkestrinį fakultetą
stojančių maža, net konkurso nėra.
Norint labiau sudominti šia specia
lybe. reikia geriau ją propaguoti,
suteikti išsamesnę informaciją apie
kadrų trūkumą ir geras įsidarbinimo
perspektyvas. Be to, daugumos besi
mokančių instrumentalistų tarpe vy
rauja neigiama pažiūra į darbą or
kestre, visi svajoja būti solistaiskoncertantais, kamerinių ansamblių
dalyviais, pedagogais. Žinoma, “blo
gas kareivis, kuris nesvajoja tapti
generolu”, bet reikia ir realiai gal
voti. Svajonės ir veržimasis į lau
rus, deja, nepadės kelti mūsų or
kestro meninio ly%o nei dabar, nei
ateityje. Kartu būtina svarstyti or
kestro muzikantų atlyginimo klausi
mą, reikia pakelti jų materialinį su
interesuotumą (orkestrantų algos,
palyginus su kitomis profesijomis,
yra gana mažos). Tai bene viena
svarbiausių priežasčių, dėl kurios
maža norinčių mokytis, o, baigus kon
servatoriją, vengiama dirbti orkest
ruose .. Tas pats R. Geniušas anks
čiau jau yra siūlęs kandidatų i ope
ros chorą jieškoti ne tik Vilniuje,

bet ir kituose miestuose. Choristų
trūkumo priežastis yra ta pati, kaip
ir orkestrantų, — permažas atlygi
nimas. Nepasitenkinimą gaunamu at
lyginimu reiškia ir kaikurie solistai.

“KALBA NETAISYTA”
Rašytojo Alfonso Bieliausko reda
guojamas žurnalas “Švyturys” 14 nr.
pateikia porą atsakymų į paskelbtuo
se straipsniuose keltas problemas.
Redakcija prideda reikšmingą pasta
bą: “Siame skyrelyje spausdinamų
įstaigų ir organizacijų raštų kalba
netaisyta”. Kalba netaisoma, nes no
rima parodyti, kaip ją darko ir kaip
jos nevertina atsakingi pareigūnai,
einantys augštas pareigas. Duokime
žodi buitinio aptarnavimo ministerio
pavaduotojui V. Bieliauskui: “Dėl
“Švyturio” žurnale, 1969 m. Nr. 7,
išspausdinto straipsnio antrašte “Gra
žiai ar natūraliai?” pranešame, kad
straipsnyje keliamos mintys yra tei
singos. Dar pasitaiko atvejų, kada
buitinėse fotografijose pagamintos
fotonuotraukos nėra aukšto meninio
lygio. Siekiant pakelti respublikos fo
tografijų atliekamą darbų kokybę,
paskatinti fotografus į kūrybinius ieš
kojimus ir išradingumą, Buitinio gy
ventojų aptarnavimo ministerija
kiekvienais antrais metais or
ganizuoja respublikos fotografų kon
kursus — viešąsias parodas geriau
siam fotografui išaiškinti. Taip pat
numatoma dažniau organizuoti fotografų. seminarus-pasitarimus kokybės
ir aptarnavimo klausimais. Fotogra
fijų darbų kokybei turi įtakos ir kva*
lifikuotų specialistų trūkumas. Arti
miausiais metais numatome šią pro
blemą išspręsti. Įgyvendinus minėtas
priemones, tikimės, kad fotografijo
se atliekamų darbų kokybė žymiai
pagerės.” Pas biurokratą V. Bieliaus
ką fotografijos gamina fotonuotrau
kas, konkursai organizuojami kiek
vienais antrais metais, gerinama fo
tografijose atliekamų darbų kokybė.
SVIESTAS IR SŪRIAI
Raguvoje pradėjo darbą pajėgiau
sia visoje Lietuvoje sviesto ir sūrių
gamykla, per valandą galinti paga
minti ir išfasuoti toną sviesto, pra
dedant 100 gramų gabalėliais ir bai
giant 24 kilogramų dėžėmis. Sviesto
gamybos skyriuje įrengta pirmoji
Lietuvoje srovinė gamybos linija,
kuri ne tik gamina sviestą, bet ir
automatiškai atlieka grietinės bran
dinimo ir pasterizavimo procesus. Per
vieną darbo pamainą gamykla į sū
rius perdirba 11 tonų pieno.
LAZDYNŲ TILTAS
Vilniaus Lazdynuose jau bando
mas naujasis tiltas per Nerį, pasta
tytas be vandenin įleistų pastolių iš
daugiatonių blokų. Vienintelės tilto
atramos yra abiejose Neries pakran
tėse. Naujuoju tiltu iš karto galės
važiuoti devynios voros automobilių.
Statybos darbams vadovavo Kauno
politechnikos instituto auklėtinis inž.
Vytautas Jankauskas, kurio pirmuo
ju egzaminu buvo Žirmūnų tiltas
per Nerį. Dabar jo laukia jau su
planuotas Valakampių tiltas, kuris
gerokai sutrumpins Žirmūnų, Ver
kių, Ukmergės, Žvėryno ir Baltupio
rajonų gyventojams kelionę į Vala
kampius. Inž. V. Jankausko tiltų sta
tymo grupę sudaro: dailidžių briga
dininkai Antanas Stapulionis ir Vy
tautas Zikevičius, suvirintojai Juo
zas Jurevičius ir Nikolajus Poliačkinas, armatūrininkai Antanas Aiškinis, Matas Mikolainis, kelių spe
cialybių meistrai Vygintas Rastenis,
Romas Sudvilka ir kt.
V. Kst.

Lietuvių šv. Jono kapinėse. Buvo gi
męs 1884 m. Alvito par., Vilkaviškio
apskr. Velionis buvo vienas atsiku
riančios Lietuvos šviesuolių, ūkinin
kas. Turėjo netoli Vilkaviškio ūkį
Ausiniškiuose, kurį turėjo palikti II
D. karui baigiantis. Nuo pat Lietu
vos atsikūrimo pradžios buvo lietu
viško judėjimo dalyvis. Priklausė L.
Ūkininkų Sąjungai, dirbo Alvito ir
Vilkaviškio savivaldybėse, buvo ap
skrities valdybos narys, apskrities
viršininko padėjėjas ūkio reikalams.
Buvo aktyvus kooperatininkas ir ligi
paskutinių nepriklausomos Lietuvos
dienų Vilkaviškio kooperatyvo “žie
das” valdybos narys. Išaugino duk
teris Ireną, Mariją ir sūnų Vytautą.
Žmona Magdalena Barščiauskienė gy
vena Kanadoj, Rodney, Ont. A.a. Juo
zo Barščiausko atminimui dukterys
Irena Barščiauskaitė-Ignaitienė ir
A. A. JUOZAS BARŠČIAUSKAS. Marija Barščiauskaitė-Miceikienė įra
San. rugsėjo 12 d. sukako 20 metų šė velionį nariu į Kanados L. Fon
nuo jo mirties. Palaidotas Toronte dą su $100 įnašu.
PADĖKA

a

Mano vyrui netikėtai mirus, nuoširdžią padėką reiškiu už dvasinį
patarnavimą kun. B. Pacevičiui, visiems už man pareikštas užuojautas,
už lankymą ir maldas laidotuvių namuose, už gėles, kurios taip sko
ningai puošė koplyčią, už šv Mišias (jų suaukota net penkiasdešimt),
už taip gausiai priimtą šv. Komuniją mano vyro intencija. Dėkoju
karsto nešėjams, Bendruomenės pirmininkui J. Aušrotui už atsisvei
kinimo žodį kapinėse ir visiems palydėjusiems į amžiną poilsio vietą.
x Nuliūdusi žmona —
Marija Paplauskienė ir giminės Lietuvoje

:::

TEL 434-0514

rašoma apie Kanados ir Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Są
jungos suvažiavimą.
• • •
“LITUANIKOS” FUTBOLININ
KAI, kurie žaidžia vietinėse pirme
nybėse, nelabai gali pasidžiaugti savo
pasirodymais. Pralaimėjus iš eilės 3
rungtynes, spalio 19 d. pagaliau bu
vo iškovotas vienas taškas, lygiomis
sužaidus su lenkų “Wislos” vienuo
like. žaidžiant šlapioje ir purvinoje
aikštėje, didesnę persvarą turėjo lie
tuviai, kurie H. Jenigo šūviu vedė
1:0. Atrodė, kad “Lituanika” sugriebs
du taškus, tačiau prieš rungtynių pa
baigą varžovai toloku šūviu netikė
tai išlygino. Rungtynės vyko Mar
quette Parke ir jas stebėjo apie 400
žmonių, kurie dabar pradeda kiek nu
sivilti lietuvių komanda, nes jos kai
kurie žaidėjai daro pastebimą atžangą. —šachmatininkų vadovas Vla
das Karpuška dalyvavo “Twin City”
šachmatų turnyre Bloomington, Ill.,
spalio 11-12 d. Iš 5 galimų taškų jis
gavo 3,5 taško ir užėmė IV vietą iš
42 žaidėjų. Jis pralaimėjo šių pir
menybių laimėtojui Taylor ir lygio
mis sužaidė su latviu Mengeliu. Už
savo gerą pasirodymą VI. Karpuška
gavo gražų atžymėjimą.
• • •
VIENOS ORGANIZACIJOS NYKS
TA, kitos steigiasi. Tokių tarpe yra
dzūkų draugija, viešumon išėjusi po
būviu Balio Pakšto salėje. Sutraukė
apie 300 žmonių — daugiau, negu
kaikurie didžiųjų organizacijų pobū
viai. Klausytojams, šalia kitų pro
gramos dalykų, ypač buvo įdomu iš
girsti keturių dzūkių — M. Vizgaitienės, T. Serapinienės, P. Prankienės ir B. Rusteikienės dainas.
• • •
TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Inž. Ze
nonas Bačelis, kuris 20 metų gyvena
Brazilijoje, aplankė įvairius JAV
miestus, jų tarpe ir Čikagą. — Inž.
Vytautas Ličkus, gyv. Kaune, pavie
šėjęs 5 mėnesius pas savo tėvus Či
kagoje ir kitose vietovėse, spalio 20
d. grįžo atgal. Anksčiau viešėjo Al
dona Ličkutė-Jusionienė, kuri yra Vil
niaus dailės instituto keramikos ka
tedros vedėja. — Kun. M. Tamošiū
nas, salezietis vienuolis, pasižymėjęs
savo veikla raupsuotųjų tarpe, spalio
14 d. iš Kolumbijos atvyko į sve
čius Čikagon. Jis šiemet mini sidab
rinę kunigystės sukaktį, gyvena Medellino mieste, kur yra vietos lietu
vių kapelionu ir taip pat mergaičių
kolegijos kapelionu. — “Chicago Tri
bune” dienraštis įdėjo ilgoką rašinį
apie Frank Zapolio ir jo žmonos
Eleonoros organizuojamą lietuviškų
kalėdinių papuošalų parodą bei jų
gaminimo kursus.

A d vokatas
EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So.,

Royal Bank Building,

suite 614,
tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Mokame už:
Darbo valandos:
pirmadieniais
9.30 — 5 v. p.n. depozitus
..._________ 5%
antradieniais
9JO — 5 v. p.p. Šerus .. .
_. __ ... 5,5%
trečiadieniais
9.30 — 5 v. p.p. už vienų metų terminuotus
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. indėlius__ ._________8%
penktadieniais 9 JO — 8 vai vak.
Duodame:
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.
liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta asmenines paskolas iš___ 10%
1 nekiln. turto paskolas iš
9%
dieniais “Talka” uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virš $1,600,000.00.

RADIO &
TELEVISION

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

Didelis pasirinkimas medžiagų bei drabužių

LONDON. ONT.

LIETUVIŲ VARDAS vėl plačiai
nuskambėjo didžiojoje Čikagos spau
doje — lietuviai buvo parodyti per
televizijos stotis. Tai įvyko po to,
kai šimtinė tautiečių piketavo Či
kagos katalikų arkivyskupijos raštinę
spalio 18 d. Piketavimą iššaukė ne
siskaitymas su lietuvių užsimojimu
grąžinti senąsiais laidojimo tradici
jas lietuvių įsteigtose, bet dabar ar
kivyskupijos valdomose šv. Kazimie
ro kapinėse. Jau daugiau kaip dve
ji metai vyksta kova už lietuviškumą
Šv. Kazimiero kapinių, bet Čikagos
katalikų vadovybė su kardinolu Cody
priešakyje nesiteikia išklausyti lietu
vių balso. Iki šiol buvo iškovoti tik
tai keli nežymūs laimėjimai šioje
srityje, kurie lietuvių nepatenkina.
Todėl pradėtos viešos demonstraci
jos, kurios nesibaigs su spalio 18 d.
piketąvimu. Netrukus yra žadama
įtraukti ir kitas tautybes, kurios irgi
pradės veiklą dėl senųjų laidojimo
papročių grąžinimo. Kalbantis su šio
judėjimo pirmininku Algiu Regiu pa
aiškėjo, jog amerikiečiai, ypač jų
spaudos atstovai, labai nustebo suži
noję, kad piketavimą vykdo ne kokie
nors netikėliai, bet tikintieji. Praei
viams buvo dalinami specialiai pa
ruošti tekstai, kuriuose buvo nupa
sakojami lietuvių pageidavimai ka
pinių klausimu ir iškeliamas nepri
imtinas laidojimo būdas, kurį dabar
praktikuoja Čikagos kapinių vado
vybė.
Kapinių klausimu daug buvo kalbė
ta Šv. Kazimiero kapinių sįlypų sa
vininkų draugijos vakarienėje, kuri
buvo surengta spalio 12 d. Pagrindine
kalbą pasakė dr. Kazys Bobelis, kuris
pabrėžė: “Mes turime legalinę ir mo
ralinę teisę kovoti ir atgauti tai,
kas mums priklauso, kas yra mūsų,
kas iš mūsų buvo atimta. Skaudžiau
sia, kad tai buvo atimta su pagalba
kelių lietuvių ... Jie suplanavo Šv.
Kazimiero kapines iš mūsų atimti ir
panaikinti mūsų tradicijas”. Taip pat
kalbėjo kun. E. Abromaitis, Šv. Kry
žiaus par. klebonas ir kardinolo Cody
patariamojo komiteto kapinių rei
kalu pirmininkas. Jis kalbėjo gražiai
ir pažadėjo, kad lietuviams padary
tos skriaudos bus atitaisytos. Kalbė
tojų tarpe taip pat buvo Antanas
Rudis, Algis Regis ir kt.
• • •
PRAĖJUSIĄ VASARĄ Čikagoje
viešėjo iš okup. Lietuvos atvykęs
architektas Bronius Janavičius, 1949
m. baigęs Kauno politechnikos ins
titutą ir pastaruoju metu besireiš
kiantis daugiausia interjeru kūrybos
srityje. Jis čia būdamas parašė
straipsnį “šių dienų architektūra
Lietuvoje”, kurį atspausdino “Tech
nikos Žodis” 1969 m. 3 nr. Straips
nis iliustruotas gausybe šių dienų
Lietuvos interjerų nuotraukų, kurių
viena (Vilniaus “Dainavos” naktinio
baro fragmentas) įdėta viršelyje.
Jis savo rašinyje pažymėjo, jog atei
tyje atsiųs ištisą straipsnių ciklą, ku
riuose žymiai išsamiau ir profesiona
liau bus nušviesti Lietuvos architek
tūros laimėjimai. Tame pačiame žur
nalo numeryje dr. J. Bilėnas rašo
apie praėjusį rudenį tarptautinėje
elektrografijos konferencijoje Ročesteryje dalyvavusius mokslininkus
iš okup. Lietuvos ir pateikia jų skai
tytų pranešimų santraukas. Taip pat
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VYSK. VALANČIAUS ŠEŠTADIE
NINE MOKYKLOS tėvų komiteto
nutarimu, š.m. lapkričio 2 d., 4 v.
p.p., parapijos salėje šaukiamas mo
kyklos mokinių tėvų metinis susirin
kimas. Norint pasiekti geresnių dar
bo rezultatų, svarbu palaikyti ryšį su
tėvais — pasikalbėti tiek mokymo,
tiek ir mokyklos išlaikymo klausi
mais. Praėjusiais metais dalis tėvų
visai nesumokėjo nustatyto mokes
čio ir mokyklos išlaikymas atsidū
rė neaiškioje padėtyje. Tad prašo
me tėvus jausti pareigą ne tik vai
kus leisti į mokyklą, bet ir ateiti į
- šaukiamus susirinkimus. Laukiame.
Tėvų komitetas ir vedėjas
DANUTĖ KUDABAITĖ, jauna mū
sų lietuviškojo teatro aktorė, yra iš
vykusi į Niujorko garsiąją “New
York Academy of Theatrical Arts”
mokyklą, ši dvejų metų dramos mo
kykla ruošia žmones profesiniam te
atro darbui.
ANDRIUS GUTAUSKAS pradėjo
mokytojauti liet, šeštadieninėje mo
kykloje. Dabar mūsų mokykloje dir
ba jau 4 naujosios kartos atstovai:
Kristina Parėštytė, Darija Deksnytė,
Algis Gavėnas ir Andrius Gutauskas.
Andrius yra anksčiau pirmuoju mo
kiniu baigęs Vysk. M. Valančiaus liet,
mokyklą ir dabar studijuoja McMas
ter universitete. Prieš keletą metų
jo mama mokytojavo šeštad. mokyk
loje. Baigusi Hamiltono Teacher’s
College, pradėjo dirbti kanadiečių
mokyklose.
“GYVATARAS” pradėjo 20-tąjį
darbo sezoną, šokėjai persitvarkė ir
vėl dirba trijose grupėse. Praėjusiais
metais daug vyresniosios grupės šo
kėjų sukūrė šeimas, baigė studijas
ir savo vietą užleido priaugantiems
naujiems šokėjams, šiuo metu “Gyvataro” eilėse yra 75 nariai. Repe
ticijos vyksta Aušros Vartų par. sa
lėje trečiadieniais ir ketvirtadieniais.
Ruošiamas naujas repertuaras, nes
yra numatyta daug pasirodymų iš ku
rių svarbesni: išvyka į Otavą — muzėjaus atidarymą, “Gyvataro” sukak
tuvinis koncertas-balius balandžio 45 d., išvyka į Kanados vakarus vasa
ros pradžioje ir kt. Numatyta taip
pat dar keletą kartų su Aušros Var
tų choru ir “Aukuru” pakartoti “Va
saros vėją” Hamiltone ir kitose ko
lonijose. Mažieji šokėjai gražiai pa
sirodė Vilniaus Dienos minėjime,
taip pat žada dalyvauti kariuomenės
šventės minėjime. Jiems ir šiais me
tais vadovauja Irena Jokubynienė,
akordeonistė — Rūta Gudinskaitė.
Keletą metų gražiai dirbęs su jaunes
niaisiais šokėjai Antanas EI vikis iš
vadovo pareigų pasitraukė. Jam pri
klauso nuoširdi viso “Gyvataro” ir
vadovės padėka už daugelio metų
darbą bei kantrybę einant kartu ir
grupės seniūno pareigas. Su jaunes
niaisiais šokėjais šiuo metu dirba Vi
da Paškevičiūtė ir Silvija Martinkutė. Vyresniųjų grupių akordeonistu
palieka Kazys Deksnys, o grupės se
niūne — Aldona Volungytė. D.

EDMONTON, Alta.
VESTUVĖS Zuzanos Garbenčiūtės
su Allan Kolodychuk įvyko rugsė
jo 13 d. Zuzana yra jauniausia iš
penkių Jono ir M. Garbenčių duk
terų. Vestuvių pokylis Įvyko puoš
nioje Knights of Columbus salėje.
Dalyvavo daugelis Edmontono lietu
vių. Po vestuvių jaunieji buvo išvy
kę į Kaliforniją. Grįžę apsigyveno
Edmontone, kur Allan dirba kaip in
žinierius vienoje bendrovėje.
JONAS IR A. KIRDEIKIAI spalio
4 d. atšventė 45 metų vedybinio gy
venime sukaktį. Tai ankstyvesnės
imigracijos lietuviai, gražiai prasigy
venę ir išauginę 3 sūnus, kurie savo
tėvams Lietuvių Namuose suruošė
iškilmingą banketą-vakarienę. Svečių
tarpe matėsi ne tik Edmontono, bet
ir tolimesnių vietovių, kaip Corona
tion ir Boyle, lietuviai. Po vakarie
nės, kurios metu P. Zaleskienė esan
čių lietuvių vardu įteikė gražią do
vaną, įvyko šokiai grojant geram or
kestrui. Mieliems sukaktuvininkams,
uoliems Lietuvių Namų ir parapijos
rėmėjams linkėtina ilgiausių Dievo
palaimos metų. J. P.

WINDSOR, ONT.
DETROITO LIETUVIŲ BENDRUOMENES kultūrinė sekcija primena
mieliems kaimynams windsoriečiams, kad Aldonos Kepalaitės piano
rečitalis jvyks š.m. lapkričio 1, šeš
tadienį, 8 v.v., Detroito Institute of
Musical Art (John R. kampas Kirby)
koncertų salėje. Si vieta yra Det
roito kultūriniame centre, šalia Me
no ir Tarptautinio Institutų. Užten
kamai vietos aplinkinėse autoaikštėse. Gatvės gerai apšviestos, budi nuo
latiniai tvarkas saugotojai. A.

DELHI, ONT.
SESTADIENINEJ MOKYKLOJ dir
ba mokyt. A. Ratavičienė ir mokyt.
B. Vytienė. Jų pasiaukojimo dėka
<->oV”kla. kad ir nedidelė mokinių
skaičiumi, gali gyvuoti.
NUIMTAS TABAKO DERLIUS.
- Šiais metais nepasirodė ankstyves
nių ša’nų. Jų nebuvo ligi snalio 8 d.
Taigi, buvo laiko sudoroti ir vėliau
pribrendusi tabaka.
DIDŽIŲJŲ BRIEDŽIŲ medžioti j
šiaurę išvyko nemažai vyrų ūkinin
kų, kur išbuvo apie 10 dienų. Ten
medžiotojų klubas turi didelę kabiną.
PARAPIJOS DEŠIMTMEČIO su
kaktuvinį leidinį tvarko redakcinė
komisija: kun. dr. J. Gutauskas, dr.
Br. Povilaitis, P. Augaitis, VI. Mietika, V. Garnelienė ir O. Siumienė. Leidinys apims parapijas istori
ja ir šios apylinkės lietuvių organiza
cinį bei kultūrinį gyvenimą. Ker.
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rasis nusiskundžia, kad centro val
dyba paskyrė juokingai menką sumą
GREATER PHILADELPHIA’S Li- jaunimo reikalams, o vėliau ją at
thuanian — American Community šaukė. Pasak “Memeler Dampfboot”,
proudly presents “Grandinėlė”. Po pirmininko pareigos buvo pasiūlytos
plačios reklamos amerikiečių laikraš rašytojui R. Naujok ir Klaipėdos
čiuose, televizijoj, radijuj, plaka miesto bibliotekos buvusiam vedėjui
tuose viso miesto mastu “Grandinė dr. G. Lietz, bet jiedu nesutiko šio
lės” lietuviškų sceninių šokių kon posto užimti. Dabar jieškoma nau
certas įvyko spalio 18 d. Filadelfi jų kandidatų su geru vardu ir poli
joje. Rengėjų ryžtas vertinti savus tiniu svoriu.
sugebėjimus nemažiau, kaip sveti
BALTIEČIŲ TEISININKŲ GRU
mus, uždėjo jaunų žmonių kolekty PĖ leidžia žurnalą “Baltisches
vui atsakomybę ne tik pateisinti šei Recht”, kuris siuntinėjimas univer
mininkų viltis, bet ir pristatyti įvai sitetams ir bibliotekoms bei paski
riaspalvei publikai dalelę lietuviškos riems asmenims. Norintieji gauti pra
kultūros, o pačius lietuvius kaip gy šomi kreiptis šiuo adresu: Adam
vą šio krašto visuomenės dalį. Spek Gruenbaum, Wissenschaftlicher Artaklis praėjo profesinio teatro tem beitskreis fuer Baltisches Recht,
pu ir nuotaika. G. Mirono ir jo tal Lessingstr. 5, 8 Muenchen 15, W.
kininkų vadovaujamos L. Bendruo Germany. Si baltiečių grupė yra nu
menės pastangos atstovauti lietu tarusi sušaukti baltiečių teisininkų
viams amerikiečių tarpe pilnai pa kongresą 1972 m. Miunchene, kai ten
vyko. Tolimesni “Grandinėlės” šo vyks pasaulinė olimpiada.
kių spektakliai — lapkričio 8, 9 d.d. ’
VLB STUTTGARTO APYLINKĖS .
Hartforde ir Bostone, lapkričio 30 leidžiamas biuletenis “Savi”, kurį re
— Čikagoje (Margutis). Dal.
daguoja K. Simanauskas, kelia bend
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ IV ro laikraščio klausimą. Tokiu galė
dainų šventės dėmesio centre šiuo tų būti Londone, Britanijoje, išeinan
metu yra repertuaras. Suaugusiųjų tis savaitraštis “Europos Lietuvis”,
mišriems chorams jau išsiuntinėta jeigu jį gausiau prenumeruotų Vokie
apie 700 egz. Br. Budriūno kantatos tijos lietuviai ir jame bendradar
“Lietuvos šviesos keliu”, {graviruo biautų. Tokiu atveju pasidarytų ne
jama ir ruošiama spaudai turbūt dar reikalingi visokie vietiniai biulete
niekur išeivijoje negiedota J. Nau niai. Dabargi prenumeruojama daug
jalio “Malda už tėvynę”. Lituanisti lietuviškų laikraščių iš užjūrio, ku
nės mokyklos lapkričio pradžioje rie skaitytojus paprastu paštu pa
gaus repertuaro II sąsiuvinį — “Dai siekia tik po poros mėnesių, dėl “se
nos vaikų chorui”. Chorai prašomi natvės” praradę aktualumą.
registruotis ir pranešti dalyvių skai
čių šventės muzikinės komisijos Urugvajus
pirm. Petrui Armonui, 4538 So. Her
MONTEVIDEO CENTRO MILL
mitage Ave., Chicago, Ill. 60609, TAR salėje buvo surengta įvairių
USA. Chorų vadovai prašomi siūlyti Urugvajuje gyvenančių etninių gru
dainas repertuarui. Jų sąrašas bus pių tautinių drabužių paroda. Daly
išsiuntinėtas repertuaro komisijos na vius, jų tarpe ir Urugvajaus prezi
riams, kurie galutinį sprendimą pa dentą, labiausiai sužavėjo Alicijos ir
darys balsavimo būdu.
Edmundo Dutkų demonstruojami tau
PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY tiniai drabužiai, lietuviška kanklių
VO vadovybė, norėdama atžymėti pa muzika. Sekantį kartą šioje šventė
sitraukimo tremtin 25 metų sukaktį, je buvo pakviesta dalyvauti tautinių
ryžosi rinkti pabėgimo iš sovietų šokių grupė “Gintaras”.
okup. Lietuvos atsiminimus. Archy
PAVASARIO ŠVENTĖ rugsėjo 27
vas juos saugos autorių artimie d. buvo surengta Montevideo, Lie
siems ir ateinančioms lietuvių tau tuvių Kultūros Draugijos patalpose.
tos kartoms. Atsiminimus ir nuotrau Pagrindinė programos našta teko
kas prašoma siųsti šiuo adresu: Pa gimnazistų ansamblio “Ąžuolynas”
saulio Lietuvių Archyvas, 5620 So. šokėjams ir dainininkams. Joje taip
Claremont Ave., Chicago, Hl. 60636, gi dalyvavo ir svečiai — urugvajie
USA.
čių šokėjų grupė, kelios lenkų po
MENO DRAUGIJA “ŠATRIJA”* ros, Cerro baletas ir amerikiečiai.
po Lietuvių Rašytojų Draugijos pre Po programos buvo bendri šokiai. Pa
mijos įteikimo Čikagos Jaunimo vasario karalaite išrinkta Ona Ma
Centre surengė atskiras pagerbtuves rija Stendelytė. “Ąžuolynui” vado
kan. Mykolui Vaitkui pirm. J. šva- vauja odontologas Alfredas Stanevi
baitės bute. Vaišių metu laureato kū čius. Savuoju pajėgumu “Atžalynas”
rybos ištrauką skaitė St. Džiugas, sa dabar jau prilygsta reprezentacinei
vo eilėraščius — J. švabaitė ir K. “Gintaro” grupei.
Bradūnas. Kadangi kan. M. Vaitkaus
gimtadienis yra spalio mėnesį, jam Ispanija
buvo įteiktas grafikės N. Stankūnie
MADRIDO RADIJAS lietuviškas
nės kūrinys “Spalio mėnuo Lietu laidas atnaujino nuo spalio 1 d. Lie
voje”.
tuviškos programos perduodamos
DAIL. MIKUI ŠILEIKIUĮ čikago- triskart į dieną po 15 minučių. Pirje padarvta sunki operacija. Ligonis moji laida 32.04 metro banga trans
jau sveiksta namie ir ruošiasi pra liuojama 8.30 v. v. Madrido laiku,
kartojama 32.7 metro banga sekan
dėti kūrybini darbą.
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ čią dieną 9.30 v.r. ir 3 v.p.p. Lėšas
JUNGOS Čikagos skyrius norėtų gau ir medžiagą šioms radijo laidoms
ti nuotraukas šių mirusių žurnalistų: parūpina VLIKas.
J. Bertulio, J. Čigo, J. Antanaičio,
Alf. Kaulėno, J. Charžausko, dr. J. Argentina
Paplėno, J. Strolios, Em. Petrauskai
BUENOS AIRES PAVASARIO
tės, Alb. Valentino, L. Mockevičiaus SUTIKIMO tradiciniame argentinie
ir Al. žalpio. Pasinaudojus jos bus čių karnavale karalaite buvo išrink
grąžintos. Giminės ir bičiuliai nuo ta Marcia Belle, pokarinių ateivių
traukas prašomi siųsti A. Ginteriui, Gražinos ir Liudo Jakavičių dukra
3221 W. 61st. St., Chicago, Ill., 60629, Graciela Jakavičiūtė, gimusi 1951 m.
USA.
Buenos Aires. Ji yra daugelio ko
mercinių firmų reklamų modelis įvai
Vokietija
riuose žurnaluose, sukūrusi vieną pa
“MEMELER DAMPFBOOT” PRA grindinių vaidmenų filme “EI profeNEŠIMU, suskilo Klaipėdos vokieti sor pippie” (Hippis profesorius),
ninkų organizacija “Arbeitsgemein- dalyvavusi “Sabado de bondad” (Ma
schaft der Memellaender”. Mannhei- lonus šeštadienis) bei kitose televizi
mo skyriaus pirmininkas sudarė nau jos programose.
ją sambūrį — “Deutschlandbund ostpreussischer Memellaender” dėl ne Australija
sutarimų su centro valdybos pirmi
“MŪSŲ PASTOGĖ” spalio 6 d.
ninku G. Grentz, kuris po to pasi laidoje informuoja: “Rugsėjo 27 d.
traukė iš pirmininko pareigų. Iš cent Sidnėjaus Šviesa vėl buvo surengu
ro valdybos taipgi atsistatydino re si įdomų diskusijų vakarą, kurio
ferentas religiniams reikalams pas metu p. V. Šliogeris, snj^ skaitė
torius Butkiewitsch ir referentas jau pranešimą apie lietuvių spaudos var
nimo reikalams H. Waschkies. Pasta- gus. Prelegentas palietė ne vien
Australijos, bet ir užjūrio lietuviš
ka skauda, vietomis užginamas, vie
SUDBURY. ONT.
tomis priekaištaudamas nr’sn snau
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA, nors dai. Prelegentas, atrodo, prenume
pavėluotai, spalio 18 pradėjo naujus ruoja daug lietuviškos ”*sienk snanmokslo metus. Mokytojai — Juozas dns. kurios net atnešė parodyti ir
Kručas, vedėjas, kun. Ant. Sabas ir klausytojams. Pažvmėtina, kad, jo
nuomone, geriausi išeivijos laikraš
J. Vaičeliūnas.
JUOZAS VAIČELIŪNAS buvo čiai esą “Tėviškės žiburiai”, “Ne
vienbalsiai išrinktas atstovu į Kana priklausoma Lietuva” (abu Kanado
dos Liet. Katalikų suvažiavimą, o je) ir “Mūsų Pastogė”. Gaila, kad
jam negalint dalyvauti, taip pat vien šiame įdomiame parengime nebuvo
balsiai buvo išrinktas Juozas Kručas gausiai klausytojų. Gal dėl to ir dis
pavaduotoju. Sudburiškis
kusijos išėjo skystokos”.

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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Mykolo Vaitkaus literatūriniai portretai
Vos spėjus Mykolą Vaitkų
apvainikuoti Lietuvių Rašyto
jų Draugijos premija už atsimi
nimų “Nepriklausomybės sau
lėj” pirmus du tomus, štai su
dideliu malonumu ir įdomumu
jau perskaitėme treciąjį, vėl
“Nidos” išleistą Londone- Skai
tyti malonu, kadangi autorius,
nors jau sulaukęs aštuoniasde
šimt šešerių metų gražaus am
želio, teberašo taip žvaliai, gai
viai ir, tariant Jono Jablonskio
terminu, sklandžiai. Tai įgimta
memuarų rašytojų gysla, paaiš
kėjusi jau gan vėloką rudenį —
po pavasarį sužydėjusios lyri
kos, po epo, beletristikos ir dra
mos knygų. O veikalų, išėjusių
iš po jo plunksnos, jei čia pri
dėti ir keletą vertimų, jau bus
apie penkiasdešimt.
Pirma Mykolo Vaitkaus atsi
minimų knyga “Mistiniame so
de’' išspausdinta 1957 m., ir nūn
tų atsiminimų jau susikrovė de
vyni tomai. Jie nupelnė autoriui
šaunaus memuaristo vardą mūsų
raštuose, kur tokios rūšies vei
kalų šiandien nestokoja.
Visą tą virtinę ne tik malonu,
bet ir įdomu skaityti, kadangi
Mykolas Vaitkus tiek daug žino
ir tiek atmena. Iš jo pasakoji
mų patiriame apie ji pati, apie
jo dienas mokyklose, — ir apie
sutiktuosius žmones. O jų būta
tikrai nemenkų: Maironis^ arki
vyskupas P. Karevičius, K. Pet
rauskas ir kiti, šalia ištisos kir
binės smulkesnių. Visus tuos
žmones jis tau pristato ne ant
kokio pjedastalo, bet leidžia
jiems vaikščioti žemėje, parodo
jų rūpesčius, silpnybes, suge
bėjimus ir jų švitėjimą bei gar
bę. Apie juos visus autorius kal
ba šiltai ir įžvalgiai, o protar
piais lyg kyštelia tartum kokia
diplomato ar psichologo gudry
bė.
Trečiame “Nepriklausomybės
saulėj” tome pirmiausia draugajame su Maironiu, kuriam ati
tenka 70 su viršum puslapių.
Maironis buvo ir tebėra toks
brangus savo kūryba ir toks
olimpinis kaip asmuo. Tad juo
ba Įdomu ir sykiu naudinga pro
tą olimpinį orumą prasiskverb
ti ir su Mykolu Vaitkumi pa
žvelgti i Maironį iš arčiau. O
šias eilutes rašančiam juo ma
loniau, kad Maironį jam pirmą
kartą teko regėti lygiai taip*
kaio pristato Mykolas Vaitkus,
būtent, “ant marių krašto Pa
langos miestely”:
Kaip gyvą regiu salėtam pajūry
Maironį — stambu vyrą, ilgu baltu
apsiaustu, balta skrybėle, auksiniais
akiniais švytruojanti, stipria, kumpa
lazduže besiramsčiuojantį...
Iš tikrųjų, ir sveikas gi, ir drūtas
tas mūsų senasis dainius. Ant storo
liemens, apskritų apskrito, kurs iš
tempęs sutoną tobulai, viršum aka
deminės pelerinėlės, didžiulė galva,
kuri ant tos uolos atrodo nedidelė.
Žilai, dar nebaltai pražilusi (ne kaip
kad Vaižganto), trumpais, praretėju
siais plaukais, bet nepraplikusi, nors
Maironiui tuomet jau ėjo 62 metai.
Kiek geriau Įsižiūrėjęs, tuoj paste
bėsi, kad ji. taip sakant, truputį dre
ba, kaip kartais labai senu žmonių
(nors Maironis šiaipjau dar labai jau
nai laikos), lyg nepritariamai suka
liotus į šalis. Bet tas veidas, veidas!
— minties, valios, jėgos simbolis,

nors apybraižos apvalainos, ne kam
puotos, kaip Jakšto; mat, veidas der
lus, net seniškai apdribęs šiek tiek.
Plati mąstytojo kakta. ProporcionaIi taurios išvaizdos nosis. Jautulinga
normali burna su sultingom lūpom,
kurių kampuose slypi išdaigiškas
šypsulys, visada pasirengęs bligztelti, jei dainius žmonėse; jei vienas
— išdaiga pasislepia, ir Maironio lū
pos įgauna kažkokią rūstoką nuotai
ką. Smakras niekuo nepuoląs į akis,
gal kiek savim patenkintas. O tam
veide sielos vartai akys? Nuosta
bu — jos suteikia senyvam Mairo
nio veidui keisto panašumo į gud
raus dėdės piršlio: tokios pat nedi
delės aptinusios ar primerktos akys,
protu blizgančios stambiame smul
kiai raukšlėtame fone. Ir visas tas
neskadieniškas veidas, ta didelė gal
va, tas galingas stotas lyg sakyte
sako: tai kurioj nors srity galiūnas,
tai prigimtas veidas.

Kalbant apie Maironį, iš M.
V a i t k a u te atsiminimų neaiš
ki viena detalė. Jis rašo, kad
kai 1903 m. pateko i žemaičių
seminariją Kaune, šalia Bara
nausko ir Vienažindžio “mielai
dainuodavom Maironio “Lietuva
brangi, mano tėvynė”, “Kur bė
ga Šešupė”, “Vilija, mūsų upe
lių motutė”, “Malonios, tykios
vasaros naktys” (p. 9).
“Pavasario balsų” treciojoj
laidoj, kuri pasirodė 1905 m.,
“Lietuva brangi” ir “Malonios,
tykios” dar nėra, šie du eilė
raščiai (antrasis pavadintas “Va
saros naktys”) turi 1920 m. da
tą. Abu jie yra “Pavasario bal
sų” penktojoj laidoj, pasirodžiu
sioj tais pat 1920 m. Taigi, anais
senais laikais klierikai žemai
čių seminarijoje šiuos du Mai
ronio eilėraščius būtų galėję
dainuoti, nebent iš rankraščių
J. Naujalio sukomponuotus. .
Po Maironio šiame tome pla
čiau kalbama apie Sofiją Čiur
lionienę, o trumpai — apie
Vaižgantą. Paskui vėl ilgokai
apie Salomėją Nėrį ir pagaliau
apie savo ilgų metų kaimyną, po
tuo pačiu stogu gyvenusi Ado
ma Jakštą. Atsiminimai apie
mūsų grasųjį kritiką ir moksli
ninką yra bene sutelkčiausi iš
visu šių pasakojimų. Kituose
pasitaiko užuolankų, nukrypi- .
mų, siuntinėjimų į ankstesnius
atsiminimų tomus, kai tuo tar
pu pluoštas apie Adomą Jakštą
yra kondensuotas, tvirtai suręs
tas ir sudaro kone pavyzdinę
tokios literatūros apybraižą. Čia
turiu galvoje skyrių “Adomo
Jakšto diena”, kur skaitome:
Ankstybas rytas. Trejybės varpai
skaidriai suskamba Dievo angelui. 5
valanda. Ir mažučiame tamsiame
Jakšto miegamajame sunerimsta bu
dinamasis, pertraukdamas mums ne
žinomus prelato sapnus. Jis iš lėto
kelias, apsiruošia, užsivelka savo se
niai belaidytą sutoną, ima brevijo
rių, nuo dažno vartojimo apskurdusį,
užsivelka nebenaują, trumpoką, juo
dą paltuką, užsimauna pavartotą juo
dą katiliuką (o žiemą — prie pusiau
ilgų kailinukų su vebrine apykakle
— vebrinę apvalią kepurę), ima se
ną rudą lazdelę, atsargiai leidžias ge
ležiniais laiptais žemyn ir pro gana
šaunias rusvas duris išeina į gatvę.
Prieš jį Baltoji Gulbė. Bet jis suka
į kairę ir eina, kur jo antrasis na
mas — į katedros baziliką š. mišių
laikyti. Ištikimai jis jas laiko kas

Sovietiniai istorikai vengia
stambesne antrašte žymėti, kad
XIX a. Lietuva buvo Rusijos pa
vergta, nes Lietuvos prijungi
mą prie Rusijos laiko lietuvių
tautai “palaima”, kuri išgelbėju
si ją nuo sulenkėjimo. Bet ar
reikia to vengti laisvame pasau
lyje gyvenantiems istorikams,
tai didelė abejonė.
1905 m. revoliucijos metu iki
spalio 17 d. (pagal naująjį kalen
dorių spalio 30 d.) Rusijos caro
valdžios cenzūra griežtai drau
dė laikraščiams rašyti apie re
voliucijos įvykius, tad nevisai
tikslu tvirtinti, kad “Vilniaus
žinių” leidėjas inž. P. Vileišis, bū
damas nepalankus revoliucijos
idėjoms, vengęs nušviesti revo
liucijos įvykius Lietuvoje, o tenkinęsis tik oficialiomis valdžios
žiniomis apie revoliuciją (137).
Didžiajame Vilniaus seime že
mės klausimas rūpėjo ne tik so
cialistams ir radikalams, kaip
rašo J. Jakštas (138), bet visai
lietuvių tautai. Jis neturėjo di
desnių pasekmių ne dėlto, kad
seimas jam mažai skyrė reikš
mės, bet kad Lietuva negavo au
tonomijos ir neturėjo galios že
mės klausimą spręsti. Lietuvių
spaudoje jis buvo labai aktualus
(Plg. “Tėvynės Sargas”. 1968
m. nr. 1,73-92). Didysis Vilniaus
seimas vyko viena sesija gruo
džio 4-5 d., o ne dviem — lap
kričio 21-22 d. ir gruodžio 4-5 d.
Čia yra įvykusi korektūros klai
da dėl senojo ir naujojo kalen
doriaus datų: pagal senąjį ka
lendorių lapkričio 21-22 d., o

pagal naująjį kalendorių —
gruodžio 4-5 d.
Yra pasenusi lietuvių libera
lų ir ateistų sudaryta nuomonė,
kad ateizmas ir liberalizmas
glaudžiai siejasi su žmogaus pa
žanga. Tuo remdamiesi jie su
pasididžiavimu
ir
vadinosi
“pirmeiviais”. Tačiau gyvenimas
rodo, kad liberalai ir ateistai
dažnai yra daugiau atsilikę už
tikinčiuosius. Tad gal geriau bū
tų derėję pažymėti, kad Vakarų
liberalai, o ne pažangieji (pro
gressivism) buvo giliai įleidę
šaknis į Rusijos universitetus
(142).
Lietuvos valstybės
atsikūrimas
Knygos redaktoriaus prakal
boje pažymėta, kad jis (A. Ge
rutis) parašęs apie laikotarpį nuo
I pasaulinio karo pradžios iki
1940 m., tačiau iš tikrųjų jis sie
kia pirmąją ir antrąją bolševi
kų ir vokiečių okupacijas, todėl
neišvengė pasikartojimų su A.
Budreckiu, kuris rašė apie lie
tuvių rezistenciją, glaudžiai besirišančia su okupacijomis.
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo, laisvojo gyvenimo ir
okupacijų — iš viso 40 metų
laikotarpiui skirta daugiau, ne
gu trečdalis knygos (145-312).
Neskaitant A. Merkelio subjek
tyviai aprašyto šio laikotarpio
A. Smetonos monografijoje, A.
Geručio redaguotas leidinys yra
pirmas bandymas plačiau nu
sviesti minėtą lietuvių tautos
laikotarpį. Perskaičius susidaro
įspūdis, kad tai nėra pagrindi-

VYTAUTAS AIDAS

VĖLINĖS VORKUTOJE
Čia kapines gyvųjų
Matau aš vakare,
Kur sielos pasmerktųjų
Tarytum pragare:

Kaip Vėlinės — švieselių
Daugybė mirgančių,
Ir dar iš žemės kelias
Su vėlėmis kartu. -

m.. 269 psl. Kaina 2 dol.

Tik vėlės, vėlės skuba
Ir šen ir ten .., baugu.
Ten vėl per sniegą brenda
Procesija skurdi...
Aplinkui vėtros žvengia,
Ir siaubas, ir mirtis.
Juos lydi kas? Sukeikia
Ant Dievo net... velniai?!
Velniai, pūga ir speigas,
Juodi degą kalnai.
Kitus, rods, žemė rytų —
Prasmenga gelmėse...
Naktis baisi, be ryto . . .
Tarp dvasiu, pats — dvasia
1951 m.
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} ► Vasara!
< Neišsenkantis ankštas ąsotis!
) Sklidinas upių tėkmės ir tylos kaitrios,
Nori? — atsigerk volungės čiulbesio!
ji Nori? — užplūstančios audros ...
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Pas rašytoją kan. Mykolą Vait
kų (pirmas iš dešinės) Peaceda
le* R. I., JAV, 1964 m. vasarą.
Rašytojas laureatas yra gavęs
$1000 premiją iš Lietuvių Rašy
tojų Draugijos už savo atsimi
nimus

Lietuva 700 metu sūkuriuose
PR. PAULIUKONIS

Detroito šaulės, attikusios meninę programą Kazimieras ir Povilo
Valantinų dvigubo auksinio jubilėjaus proga. Iš kairės: Rūta
Kaunelytė, Stefa Kaunelienė, Lydija Mingelienė.
Nuotr. K. Sragausko

Troškina dūmų kvapas —
Ne vaško, o anglių...
Gal
Vėlinės? Be lapų,
Mykolas Vaitkus, NEPRIKLAU
SOMYBĖS SAULĖJ. Atsimini Be ašarų gailių.
mai, VII tomas, trečioji dalis. Ir giminės nelanko,
Išleido “Nida”. Londonas 1969 Nieks nekalba maldų,

"LITHUANIA 700 YEARS"

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

gi KULTŪRO VEIKIOJE

rytą per visą savo ilgą gyvenimą, tik
sunkioj ligoj tepraleisdamas (o ir
atsitinka tai labai retai). Eina jis lė
tai, padais truputį brūžuodamas ša
ligatvį, smulkiais žingsniukais, laz
delę ant rankos pasikabinęs, galvą
truputį nuleidęs, į šalis nesižvalgy
damas, mažumą susikūprinęs, — ne
didukė figūra, gana apvala, tik vei
das mažutis ir liesų liesas — tikro
asketo, intelektualo, be galo darbš
taus. Kitoks buvo tas veidas, kai
Jakštą mačiau pirmą kartą 1908 m.;
buvo visas Adomas dar apvalesnis,
bet ir veidas atitinkamai pilnesnis
bei stambesnis — tvirto vyro, ne da
bartinio būgštaus senelio.
Kai jis įžengia į tamsią, talpią ka
tedros zakristiją, visi ten esantieji
pagarbiai į jį sužiūra, o jis, maloniai,
truputį kreivai, šyptelėjęs, ima rimtai
ruoštis šventajam veiksmui.
Kai jis pro aukštas zakristijos du
ris įžengia į milžinišką katedros vi
dų, mažas jo stotas pasidaro stačiai
liliputiškas, štai jis prie altoriaus,
rimtas, tiesiog bugštus. Ne dyvai:
Initium sapientiae timor Domini (iš
minties pradžia Viešpaties baimė).
O Jakštas sapiens ir pašaukimu ir
treniruote. Nebūtų filosofas bei ku
nigas. Laiko š. mišias neskubom ir
labai pamaldžiai, giliai susikaupęs
bei persiėmęs: jam šventi dalykai
tikrai šventi ir religija — ne vien
teorinio įsitikinimo dalykas, o ir šir
dies bei kraujo reikalas.

Tose pagrindinėse apybraižo
se pribarstyta ir trumpesnių
žvilgtelėjimų į tokius žmones,
kaip J. Talinantas, M. Varnie
nė, A. Salys, Vikt. Kamantaus
kas, Gražina Matulaitytė, L.
Karsavinas, K. Korsakas, J. Keliuotis, K. Inčiūra ir visas bū
rys kitų. Gale pridėtas vardų są
rašas apima aštuonis puslapius.
“Kiekvienas kūrėjas, ypač įžy
mesnis, — skaitome vienoje šių
atsiminimų tomo vietoje, —
skleidžia savo dvasios spindu
lius plačiau atšiauriau”. Tą pat
galima būtų tarti ir apie dabar
tinių atsiminimų autorių Myko
lą Vaitkų, taip gausiai pažėrusi,
tariant jo paties žodžiais, švie
sių krislų.
Aug. R.

nai išmąstytas, sistemingai pa
ruoštas darbas: vienur daugiau
griebta, kitur mažiau,. o kaikas
visai išleista. Pvz. labai silpnai
nušviesta pirmoji vokiečių oku
pacija Lietuvoje, pabėgėlių gy
venimas Rusijoje, užsienyje gy
venančių lietuvių, ypač Ameri
kos, pastangos iškovoti Lietuvai
nepriklausomybę ir jų aukos be
veik visai nepaminėtos; neišryš
kintos ir Lietuvos nepriklauso
mybės kovos, o karas su ber
montininkais visai nepaminėtas.
Vietomis kartojamos mintys
(apie karalių Urachą ir laikinę
Lietuvos vyriausybę 158-160 ir
186-189). Neproporcingai daug
paskirta santykiams su lenkais
(165-186) ir Klaipėdos klausimui
(203-216, 234-249), bet nepa
brėžta, kad Lietuva pirmoji drį
so iškelti bylą prieš nacių agre
siją Klaipėdos krašte. Labai
bendrais posakiais apibūdintas
nepriklausomos Lietuvos švieti
mo tinklo išplėtimas ir ekono
minis pakilimas bei pažanga ki
tose gyvenimo srityse, bet nesi
gailėta vietos ilgoms citatoms,
be kurių galima buvo lengvai
apsieiti.
Su daugeliu autoriaus tvirti
nimu iš viso negalima sutikti.
A. Gerutis tvirtina, kad didelis
Lietuvos Tarybos harių skaičius,
išskyrus kairįjį sparną* nesiprie
šino (not unfavorable) monarchi
jai (158). Kan. A. Steponaitis
savo atsiminimuose, be keturių
kairiųjų, mini dar septynis Ta
rybos narius, kurie buvo tos
nuomonės, kad valstybės formą
gali nustatyti tik konstituanta,
tad reikalavo tą klausimą atidė
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Gerk, — mūsų amžiaus valandos trumpos, kaip niekad . . .
Gerk, — trūkčiojantį, neramų liepų žalsvąpavėsį ...
Ir bauksti, ir narsi raudonsparnė volungė
Krūtinėj dar neužmiega
(ji bijo nebūt, bet mirti nebijo). —
Gerk, — paskutinį gurkšnį dievams išliesi ...

Tas neišsenkantis aukštas ąsotis!
* Debesų puta, o vidugirio aitris — dugne ...
IAkis užmerk —
ir gerk,
tūkstantį metų gerk —
už save ir už mane . . .
(Iš rinkinio "Pilnatis”) .

ti (174).
Netiesa, kad per steigiamojo
seimo rinkimus kunigų pavarto
ta įtaka daugiau laimėti balsų
krikščionių demokratų blokui
opozicijoje* sukėlė reakciją (194).
Iš tikrųjų, kairiųjų tarpe ta re
akcija prieš dvasiškiją ir apskri
tai prieš katalikus veikė jau nuo
“Varpo” laikų, o ypač buvo pa
aštrėjusi po 1905 m. revoliuci
jos. Kai tik pasitaikydavo proga,
pasireikšdavo. O steigiamojo
seimo rinkimų metu buvo pa
naudotos visos leistinos ir ne
leistinos priemonės kuo daugiau
katalikus suniekinti. Todėl ge
riau iš viso tokių klausimų ne
liesti, jei iš viso niekur knygoje
plačiau nekalbama apie lietuvių
politinių partijų kilmę bei jų
santykius, nors reikėjo tai pa
daryti.
Žemės reformai yra nusipel
nė kun. Mykolas Krupavičius ir
Albinas Rimka. Kuo mažiausia
prie to klausimo yra prisidėjęs
Jonas Aleksa (215). Tiesa, jam
esant žemės ūkio ministeriu pri
imtas pagrindinis žemės refor
mos įstatymas, bet žemės refor
mos komisija turėjo daug vargo
su juo. Jis kietai laikėsi 200 ha
normos, o įstatymas priimtas
su 80 ha didžiausia norma. Už
tai jis ir delsė žemės reformos
įstatymo vykdymą. Per ketve
rius metus (tame laikotarpyje
J. Aleksa buvo trejus metus mi
nisteriu), išdalinta žemės 64,671
ha, o per nepilnus trejus kun.
M. Krunavičiaus ministeriavimo
laikus išdalinti 353.627 ha, t.y.
per trumpesni laiką šešis kar
tus daugiau. Kadangi priimant
žemės reformos istatvma. nesi
laikyta J. Aleksos siūlytos di
džiausios normos 200 ha. tai vė
liau jis savo knygoje “Lietuviu
tautos likimo klausimu” T t. niktai kritikavo priimtą ir įvykdy
tą žemės reformą.
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Lietuvos žemės reforma ne
buvo perdaug radikali ar epo
chinė, kaip dažnai mėgstam ją
linksniuoti. Estijoje, Latvijoje ir
Balkanuose žemės reforma buvo
radikalesnė. Lietuvos žemės re
forma buvo nuosaiki ir humaniš
ka. Jos didžiausias “kaltininkas”
buvo kun. M. Krupavičius. Kny
goje jam pagailėta tinkamos vie
tos.
Net ir nusistovėjusiose de
mokratinėse valstybėse vienos
partijos laimėjimas rinkimuose
kitos sąskaiton yra visai natūra
lus reiškinys, juo labiau jauno
je Lietuvos valstybėje, kur ide
ologiniai ginčai buvo įtempti iki
augščiausio laipsnio. Tad po še
šerių metų valdymo krikščionių
demokratų* pralaimėjimas buvo
visai suprantamas ir jį sieti su
Lenkijos konkordatu (216) visai
netikslu. Aiškinti, kad valstie
čiu liaudininkų koalicija su
krikščionimis demokratais buvo
neįmanoma dėl ideologinių skir
tumų (217), taip pat nesiderina
su praeities įvykiais. Juk savo
laikui krikščionys demokratai,
turėdami absoliutinę daugumą,
buvo sudarę koaliciją su valstie
čiais liaudininkais ir tos koalici
nės vvriausybės veikla yra vie
nas iš šviesiausių nepriklauso
mos Lietuvos valstybės laikotar
pių.
Tvirtinti, kad katalikų dvasi
ninkai istorijos eigoje buvo di
džiausias lietuviu tautos lenkini
mo veiksnys (217), reiškia nesu
sivokti Lietuvos istorijos per
spektyvoje ir neskirti esminių
ivykiu nuo neesminių. Kadangi
šiuo klausimu yra plačiau pasi
sakyta kitoje vietoje, tad čia
nėra reikalo ilgiau sustoti (Plg.
“Katalikų Bažnyčia ir lietuvy
bė”. Draugas. 1967 m. rugsėjo
14 d. • lankričio 23 d.).
(Bus daugiau)

DAIL. JUOZO BAGDONO tapybos
darbų parodą Filadelfijos Sv. And
riejaus parapijas salėje, 1913 Walla
ce St., lapkričio 1-2 d.d. rengia ALT
Sąjungos rytų apygardos valdyba.
Paroda atidaroma šeštadienį 6 v.v.,
o sekmadienį ją galima bus aplan
kyti nuo 9 v.r. iki 8 v.v.
VYTAUTO MAČERNIO dvidešimt
penktąsias mirties metines jo kū
rybos spektakliu Čikagos Jaunimo
Centre spalio 18 d. atžymėjo studen
tų ateitininkų korporacija “Šatrija”.
Muzikinę dalį tvarkė ir spektaklį re
žisavo išradingasis kompoz. D. La
pinskas. Programoje dalyvavo solis
tai A. Stempužienė, B. Mačiukevi
čius, aktoriai L. Barauskas ir K. Balt
rušaitytė, gausus būrys akademinio
jaunimo. Muzikinius efektus fleita at
liko R. Ridenhower. anglų ragu —
T. Cifani, mušamaisiais — B. Sedivy. Scenos priešakyje pakabintame
permatomos medžiagos ekrane buvo
rodomi A. Kezio, SJ, filmai ir skaid
rės. Atsiminimų pluoštą apie poetą
magnetofono juostos įrašais pažėrė
H. Nagys ir P. Jurkus. Gretimoje
salėje buvo surengta V. Mačernio
laiškų, rankraščių, jo knygų bei dai
lininkų iliustracijų, recenzijų ir at
siliepimų apie jo kūrybą parodėlė.
Spektaklį “Visiones Clartssimae"
žiūrovai sutiko entuziastingai, bet
buvo girdėti ir priekaištų, kad V.
Mačernį nustelbė D. Lapinskas ir kad
jo pastatymai darosi panašūs. Kriti
kai, atrodo, turėjo galvoje D. La
pinsko režisuotą J. Gruodžio baletą
‘‘Jūratė ir Kastytis”, kuriame buvo
panaudotos beveik tos pačios prie
monės, išskyrus, žinoma, šokėjus.
VACLOVO DAUNORO, Vilniaus
operos boso-baritono, dainų ir operų
arijų ilgo grojimo plokštelę išleido
“Krivūlė”, 5260 10th Ave., Montreal,
Que. Plokštelėje yra 11 lietuviškų
dainų, trys operų arijos, dvi L. Beethoveno ir norvego G. Meler kompo
zicijos. Lietuviams kompozitoriams
atstovauja J. Tallat-Kelpšos “Žalio
joj lankelei”, S. Šimkaus “Pamylė
jau vakar”, “Augo Putinas”, “Anoj
pusėj Dunojėlio”, A. Kačanausko
“Tų mergelių dainavimas”, A. Apa
navičiaus “Trakų pilis”, L. Abariaus
“Augau aš pas tėvelį”, “Saldus
alus”, “Dėdės Jono polka”, “žaliam
berže”, “Jau saulutė leidos”. Solistą
palydi P. Tamošaičio vadovaujamas
birbynių ir kanklių ansamblis, S. Son
deckio diriguojamas Vilniaus filhar
monijos kamerinis orkestras, pia
nistas V. Viržonis, “Lietuvos” an
samblio Pr. Budriaus instrumentinė
grupė, J. Tiškaus estradinis or
kestras ir J. Gaižausko kaimiška ra
dijo kapela. Operų mėgėjams skiria
mos V. Daunoro išpildomos G. Ros
sini “Sevilijos kirpėjo” Don Basilio,
G. Verdi “Nabucco” Zakarijo ir to
paties kompozitoriaus “Don Carlos”
karaliaus Pilypo arijos. Plokštelę už
baigia L. Beethoveno “In questa
tomba obscura” ir G. Meler norvegų
liaudies daina “Gimtinė”. Akompa
niatorių gretoms priklauso pianistė
A. Ručytė, J. Domarko diriguoja
mas Vilniaus filharmonijos kameri
nis orkestras, V. Viržonio — filhar
monijos simfoninis orkestras ir Pr.
Budriaus vadovaujamas ansmablio
“Lietuva” birbynių kvintetas. V.
Daunoras priklauso lietuvių daini
ninkų trijulei, kuri turėjo progos to
bulintis garsiajame Milano La Scalos
teatre. Kiti jos nariai — tenoras V.
Noreika ir sopranas G. Kaukaitėžebriūnienė. Plokštelės kaina su per
siuntimo išlaidomis — $5.55.
BERNARDO BRAZDŽIONIO poe
zijos rinktinės uždelstas išleidimas
pastaruoju metu gerokai pajudėjo.
Knygos iliustravimu ir meniniu api
pavidalinimu rūpinasi Toronte gyve
nantis dail. Alfonsas Docius. Lėšas
telkia specialus komitetas: pirm. J.
Andrius, I. Medžiukas, A. Raulinaitis, kun. dr. P. Celiešius, Br. Raila,
J. Svaistas-Balčiūnas, R. Kulikaus
kienė, Alė Rūta, A. Skirius, J. Tininis ir dr. E. Tumienė. Telkiamos $25
garbės prenumeratos. Visais knygos
reikalais prašoma kreiptis į A. Raulinaitį, 1501 Riverside Dr., Burbank,
Calif. 91106, USA.
MUZ. ALFONSO MIKULSKIO 60
metų amžiaus sukaktį Klevelando lie
tuviai atžymės Čiurlionio ansamblio
koncertu-pokyliu lapkričio 15 d. Sv.
Jurgio parapijos salėje. Visą gyveni
mą paskyręs lietuviškos dainos gar
sinimui, A. Mikulskis jau 30 metų
vadovauja Čiurlionio ansambliui, ku
rių 20 prabėgo Klevelande. Taigi, iš
tikrųjų bus atšvęstas trigubas sukak
tuvininko jubilėjus.
ANTANO BRAZDŽIO, 30 metų am
žiaus lietuvio skulptoriaus, iš nerū
dijančio plieno sukurtą 14 pėdų augščio skulptūrą “Ritualas” spalio 7 d.
atidengė Britanijos ministerė meno
reikalams Jennie Lee. Lietuvio kūri
nys puošia naujojo Woolgate House
pastato fasadą Londono centre.
PROF. DR. MARIJA ALSEIKAITĖ-GIMBUTIENE kultūrinių penkta
dienių programą Santa Monica Wo
men’s Club patalpose, Kalifornijoje,
paįvairino įdomia paskaita apie ar
cheologės R. Rimantienės pravestus
kasinėjifous šventosios durpyne, kur
radinių ambus yra matuojamas 4-5
tūkstančiais metų. Paskaita buvo
iliustruota Lietuvoje darytomis radi
nių, archeologinės ekspedicijos ir
gintaro dirbimų skaidrėmis.
DaiL A. Tamošaičio paveikslų pa
roda atidaryta spalio 27 d. Windsoro
University Centre. Ji truks iki lap
kričio 21 <L

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS FILHARMONIJOJE
simfoninės muzikos koncertų naująjį
sezoną pradėjo dirigentė M. Dvario
naitė. Dėmesio centre buvo su pianis
tu Rudolfu Kereriu atliktas J.
Brahmso koncertas fortepijonui su
orkestru d-moll.
KAUNO M. K. ČIURLIONIO ma
žėjuje atidaryta penkių kauniečių
dailininkų darbų paroda. Amžiaus
šešiasdešimtmetį atžymėjęs skulptorius-pedagogas Alfonsas Janulis iš
statė eilę skulptūrinių kompozicijų,
reljefinių portretų ir bareljefų.
Skulptoriaus H. Rudzinsko kūrybai
atstovauja figūrinė kompozicija,
Butkų Juzės portretas ir kiti darbai.
Tapytojas A. Kukujevas parodai pa
teikė portretinių drobių ir lietuviškų
peizažų. Pramoninės dailės atstovė
A. Vilbrantaitė lankytojus žavi audi
nių raštais ir kilimais, o grafikas V.
Norkus — etiketėmis “Stumbro” ir ,
“Ragučio” įmonių gaminiams.
R E U MATO KURORTOLOGINIO
GYDYMO simpoziume Sočyje lietu
viams atstovavo prof. J. Danys, prof.
L. Laucevičius, H. Guobys ir A. Kepalaitė-Raudonikienė. Be Maskvos,
Leningrado, Sočio ir taitiečių kurortologų, simpoziume dalyvavo svečiai
iš Bulgarijos, Čekoslovakijos, Len
kijos, R. Vokietijos, Vengrijos, Ju
goslavijos, Prancūzijos, Italijos ir
Švedijos. Lietuvos reumatologų pa
siekimus apibendrino prof. J. Danys,
skaitęs savo ir prof. J. Kupčinsko pa
ruoštą pranešimą. Lietuvoje dabar
yra du stambūs reumatologijos cent
rai — Vilniaus eksperimentinės ir
klinikinės medicinos mokslinio tyri
mo institute ir Kauno medicinos
institute. 1967 m. įsteigtai Lietuvos
Reumatologų Draugijai vadovauja
prof. J. Kupčinskas.
VILNIAUS OPEROS TEATRE
Pilypo vaidmenį G. Verdi “Don Car
los” spektakliuose atliko kanadietis
bosas Džosefas Rulo (Joseph Rou
leau?), Britanijos karališkojo Covent-Garden operos teatro Londone
solistas. Prieš trejus, metus Vilniuje
jis dainavo Pilypą ir Mefistofelį Ch.
Gounod operoje “Faustas”.
TARPTAUTINIAME MĖGĖJIŠKŲ
FILMŲ festivalyje Liuksemburge
diplomu buvo atžymėtas Kauno ra
dijo gamyklos studijos sukurtas fil
mas “Žemė”.
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS,
naująjį sezoną pradėjęs latvių dra
maturgo H. Gulbio pjese “Čiūčia,
liūlia, mažutėli”, pateikė pirmą
premjerą — jugoslavų dramaturgo
Miroslavo Mitrovičiaus dviejų dalių
vodevilį “Apiplėšimas vidurnaktį”.
Spektaklį režisavo B. Gražys, sceno
vaizdžius sukūrė dail. H. Ciparis, mu
ziką — kompoz. B. Gorbulskis, pa
grindinius vaidmenis — aktoriai R.
Grincevičius, A. Kubilius, N. Narijauskaitė, N. Sabulytė ir B. Baraus
kas. šiuo metu teatras repetuoja kau
niečio dramaturgo R. Samulevičiaus
pjesę “Aidas” ir lenkų rašytojo J.
S. Stavinskio apysakos “Piko va
landa” inscenizaciją.
KURŠIŲ NERIJOS MUZEJUS ati
darytas Nidoje, XIX š. dviaugščiame
pastate. Daugiau- kaip 200 eksponatų
sudaro rašytiniai šaltiniai apie Kur
šių Neriją, žvejybos, poledinės žūk
lės, varnų gaudymo, gintaro kasimo
įrankiai, dailininkų darbai, gamto
vaizdžio, marių dugno, miškų kirti
mo ir kopų formavimosi schemos. Ne
mažai medžiagos skiriama kopų ap
želdinimo iniciatoriui D. Kuvertui
ir vokiečių rašytojo T. Manno na
meliui. Klaipėdos kraštotyros muzėjaus direktorės B. Elertienės teigi
mu, eksponatai buvo renkami ištisus
15 metų. Prie muzėjaus įrengimo pa
tarimais prisidėjo geografijos moks
lų dr. Vytautas Gudelis.
VILNIAUS PROFSĄJUNGŲ KUL
TŪROS RŪMUOSE prieš penkerius
metus Petras Vailionis ir Liucija
Palinauskaitė įsteigė mergaičių cho
rine studiją. Vilniečiai, prisiminda
mi H. Perelšteino vadovaujamą ber
niukų chorą “Ąžuoliukas”, mergaites
vadina liepaitėmis. Jos šiandien sa
vo repertuare turi tokius stambius
kūrinius, kaip S. Moniuškos “Mišios”,
V. d’Endy kantatą chorui, vargonams
ir solistui, eilę lietuvių liaudies dai
nų, lietuvių ir pasaulinės klasikos
kompozicijų. Studijoje 7-8 metų am
žiaus mergaitės mokomos groti for
tepijonu, smuiku ar akordeonu. Mažiausiąsias su chorine abėcėle supa
žindina Danutė Bernotienė.
KRAŠTOTYRININKŲ DRAUGIJOS Kauno skyrius 1966 m. surinktą
medžiagą apie Raudondvario bei jo
apylinkių praeitį ir dabartį paskelbė
monografijoje “Raudondvaris”, kurią
spaudai paruošė J. Baršauskas, K.
Cerbulėnas, P. Juozapavičius, K. Bart
kus ir Papečkys, iliustravo dail P.
Valatka. Draugijos Vilniaus skyriaus
lietuvių kalbos sekciją sąsiuvinį nr. 8
paskyrė temai “Vietovardžiai — pra
eities liudytojai”. Jame pateikiamas
dažniau vartojamų vietovardžių kir
čiavimas, pabrėžiama vietovardžių
rinkimo svarba lietuvių kalbos, isto
rijos, archeologijos ir etnografijos
mokslui.
SKOMANTŲ PILIAKALNI prie
Švėkšnos papuošė liaudies meistro
Vytauto Majoro medžio stuobryje iš
skaptuota didžiulė “žemaičio” skulp
tūra, primenanti žemaičių kovas su
kryžiuočiais. V. Majoras yra žymus
šaknų skulptorius, kaip ir mūsiškis
A. Baltuonis Montrealyje. V. Kst

m SPORTAS

SPORTAS LIETUVOJE
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Tel RO 2-8255

BLOOR—JANE, $12,000 įmokėti, 7 namas, tik 2-jų metų senumo. Gara
kambarių atskiras mūrinis namas su žas, privatus įvažiavimas. Pilnai
privačiu įvažiavimu ir garažu; van įrengtas rūsys.
deniu-alyva šildomas. Visai arti
COLBECK, 5 kambarių vienaaugštis
Bloor ir požeminio. Puiki vieta.
(bungalow) su garažu ir bendru
SWANSEA, $37.000 prašoma kaina, įvažiavimu. Vienas blokas nuo Bloor
6 kambarių atskiras, mūrinis namas, g-vės į šiaurę. Tuojau galima užimti.
2 virtuvės, 2 prausyklos, išbaigtas Palikimas.
rūsys; garažas. Lieka viena skola.
TORONTO, modernus dvibuEVELYN CR., $10.000 įmokėti, 8 NEW
tis.
Namas
balkonais, 6 kambarių
kambariai per du augštus, atskiras, butai po 3 sumiegamuosius
2
mūrinis namas, šildomas garažas ir kambariai rūsyje. Vandeniuir—dar
alyva
privatus įvažiavimas, 2 modernios šildomas. Privatus įvažiavimas. Vie
virtuvės, dideli kambariai, centrinis no
buto nuoma $200.
įėjimas. Tuojau galima užimti.
6 kambarių — 3 mie
SOUTH KINGSWAY, 6 butų namas ISLINGTON,
gamųjų
vienaaugštis
(bungalow) su
su 4 garažais ir vieta dar 3 automo garažu ir privačiu įvažiavimu.
Arti
biliams pastatyti. Privatus įvažiavi autobuso ir krautuvių. Dideli saulė
mas, 4 butai po 2 miegamuosius. ti kambariai, kilimai, gražus kiemas.
Viena skola. Įmokėjimas $25.000. Pilnai išbaigtas rūsys su židiniu ir
Arti krautuvių ir požeminio trauki prausykla.
nio. Geros nuomos.
Skubiai reikalingi namai
ANNETTE—JANE. $4.900 įmokėti,
pardavimui
atskiras mūrinis 6 didelių kambarių

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. 760-8479
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-L30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8

MOKA:

už term, indėlius 3 metams—-------- 8%
už term, indėlius 2 metams—_-------- 7%%
už term, indėlius 1 metams______ 6% %
už depozitus-čekių s-tas------------------- 5%%
už šėrus numatoma _____________ 6%

IMA:
Sešt. 9-12
už asmenines paskolas-----------9%
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

SPORTAS V/SUR
Pasaulinės futbolo pirmenybės
įvyks Meksikoje. Baigiamos atranki
nės pirmenybės ir aiškėja dalyviai.
Anglija dalyvaus, kaip praeitų pir
menybių nugalėtoja, o Meksika —
kaip pirmenybių rengėja. Jau yra
paaiškėję dar 7 dalyviai: V. Vokie
tija, nugalėjusi Škotiją 3:2; Švedi
ja, įveikusi Prancūziją 2:0; Belgija,
nors ir pralaimėjusi paskutinėse
rungtynėse Jugoslavijai 0:4; Urug
vajus, Brazilija, Peru ir El Salva
dor. Aiškėja ir kitų grupių nugalė
tojai. Sov. Sąjungai, kuri nugalėjo
S. Airiją 2:0, tereikia lygiųjų su
Turkija. Vengrija, kuri nugalėjo Da
niją 3:0, priartėjo prie nugalėtojo
viršūnės. Jei laimės likusius susiti
kimus, teks peržaisti su Čekoslova
kija, kuri savo grupės žaidimus jau
užbaigė. R. Vokietija įveikė Valiją
3:1 ir grasina grupės favoritui Ita
lijai. Bulgarija, sužaidusi lygiomis su
Olandija 1:1, iškopė į I vietą. Grai
kija įveikė Šveicariją 4:1 ir šios gru
pės .laimėtoją nulems susitikimas su
Rumunija.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai pirmosiose B-C lygos
pirmenybėse pralaimėo Aušrai 67:84.
Vytiečiai kiek geriau žaidė antrame
puslaikyje, tačiau atsigriebti neįsten
gė. Žaidė: Kazakevičius 15, Ignata
vičius 15, Sepulis 6, Duliūnas 11, Bu
melis, Nacevičius, Juzėnas 16, Ake
laitis 4. A.S.
V. Plačiakiui, Vyčio rėmėjui, ne
tikėtai mirus, poniai ir sūnui, buvu
siam Vyčio krepšininkui Leonardui
Plačiakiui, Vytis reiškia gilią užuo
jautą.
Klubo valdyba yra nutarusi 1970
m. paminėti 15 m. klubo sukaktį.
Numatoma paruošti leidinį. Tam su-

REALTOR

1072 Bloor Str. W.

10 tenisą komandinėse Sov. Sąjun
gos pirmenybėse — nugalėjo daug
pajėgių žaidėjų, bet pralaimėjo
meisterei Rudnovai 20:22 23:25. A.
Giedraitytė yra Europos mergaičių
meisterė.
Aviomodelistas Petras Motiekaitis
pagerino savo pasaulinį rekordą. Jo
sraigtasparnis modelis su gumos va
rikliu išvystė 93,898 km. į valandą
greitį. Senasis rekordas viršytas tri
mis kilometrais. Kauno Politechnikos krepšininkės
dalyvavo tarptautiniame krepšinio
turnyre, kuris įvyko Krokuvoje, ir
laimėjo II vietą.
Modestas Paulauskas savo koman
dai, dalyvavusiai Europos krepšinio
pirmenybėse, iškovojo daugiausia taš
kų — 119. Sekantis buvo S. Belov
su 93 taškais. M.P. taip pat geriau
siai mėtė baudas: iš 54 jis įmetė 46;
11 vietoje buvo S. Belov 38 — 33.

AUŠROS ŽINIOS

REAL ESTATE LTD.

Tel. 534*9286

,

komMia.

— lapkričio 29 d.
Atgaivinta šachmatų sekcija. Va
dovaus P. Ramanauskas. Suintere
suoti prašomi kreiptis pas P. Rama
nauską arba pas T. Augustiną.
Irena Žemaitienė sutiko globoti
Aušras mergaičių krepšinio koman
das.
YMCA atvirose Ontario prov. stalo
teniso pirmenybėse berniukų klasė
je Paulius Klevinas laimėjo I v.
Stalo teniso Toronte lygos rung
tynės prasidės lapkričio 6 d. žais 4
Aušros komandos.
Krepšinio treniruotės vyrams ir
berniukams —■, pirmadienį ir ketvir
tadienį, mergaitėms — antradienį;
orinio — ketvirtadienį Mimico H. S.
salėje, stalo teniso — Prisikėlimo
salėje antradienį ir trečiadienį.
Už mirusius mūsų rėmėjus a.a. Ro
manovą ir a.a. Plačiakį Mišios bus
lapkričio 21 d., 8 v.r. Klubas reiš
kia gilią užuojautą mirusiųjų žmo
noms, vaikams ir artimiesiems.
Krepšinio rungtynes spalio 26 d.
tarp Aušros ir Vyčio laimėjo Aušra
84:67 rezultatu, žaidimas buvo ga
na augšto lygio ir įdomus žiūro
vams. Aušros komandoje žaidė: Rautinš 31, Kaknevičius 20, Faryniarz,
Misevičius 8, Norkus 15.
Vyresniųjų mergaičių krepšinio ko
manda lapkričio 4 d., 8.45 v.v., žais
pirmas šio sezono rungtynes George
Harvey H. S. salėj, 1700 Keele.
Nuoširdi padėka B. Saulėnui už
$10 auką sporto klubui.
Aušros klubas pardavinės kalėdi
nes eglutes. Pirkdami per klubą, pa
rengsite sportuojantį jaunimą.
2 įdomūs spalvoti filmai
"PUSS IN BOOTS"
nuotykiai pagal Maksimą Gorkį.
Priedo: "Spring Voices"

Spalio 30 iki lapkr. 4
Kasdien nuo 7.30 v. v.
šeštad. sekmad. nuo 5 v.p.p.
be pertraukos

PIRMĄ KARTĄ

BRIGHTON
KINO TEATRE
127 Roncesvalles Avė.
tel. 532-2710
Reguliari įėjimo kaina

Lenkiški filmai lapkr. 6—11
Ukrainietiški filmai
lapkr. 13—18
Sekite laikraščius ir radijo
pranešimus

MIMICO — PRIMROSE AVE., mūrinis, atskiras dviejų butų po vieną
miegamąjį, vandeniu-alyva šildomas, du ekstra kambariai rūsyje, trys
prausyklos. Dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu. Įmokėti $1012.000; prašo $36.500.
BLOOR — RUNNYMEDE, gražus namas, 7 dideli kambariai per du
augštus, moderni virtuvė, alyya-vandeniu šildomas. Didelis ir gražus
kiemas, garažas ir platus šoninis įvažiavimas. Arti mokyklos ir susi
siekimo. Įmokėti apie $15.000; atvira skola iš 8%%.
RONCESVALLES — QUEEN ST., gero mūro, 9 kambariai, trys moder- .
nios virtuvės, dvi prausyklos, vandeniu-alyva šildomas, didelis kiemas.
Arti susisiekimo ir krautuvių. Gera nuoma. Įmokėti $10-12.000; viena
atvira skola išmokėjimui.
HIGH PARK — BLOOR, naujos statybos, gražių plytų, 8 kambariai
per du augštus, 2 modernios virtuvės, įrengtas rūsys, 2 prausyklos.
Garažas ir šoninis įvažiavimas. Įmokėti $16.000.
;
ETOBICOKE, 6 butų po 2 miegamus, 5 metų senumo, virš $10.000
metinių pajamų, žema kaina, skubus pardavimas.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
>

S. JOKŪBAITIS

}
į

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

AL G A R B E N S
RE AL E STATE
Kanados, Ontario Ir Toronto Real Estate Boards narys.

MARGIO VAISTINĖ

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

408 RONCESVALLES AVĖ
TEL. LE. 5-1944
PRANEŠA,
kad vaistinė bus uždaryta
nuo lapkr. I iki 7 dienos

Vakarais — HU. 9-1543
BABY POINT — JANE, $35.900 — 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.
MIMICO, $10.000 įmokėti, gražus vienaaugštis, 5 kambariai, pilnai už
baigtas rūsys, vandeniu apšildomas; privatus įvažiavimas, garažas;
8% mortgičius.
CONSTANCE GATVE, $20.000 įmokėti, atskiras, gražus dvibutis (du
plex) 8 kambariai per 2 augštu, labai geram stovyje, vandeniu apšildo
mas, platus įvažiavimas, 2 garažai; viena atvira skola; pirmą sykį
parduodamas.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Vaistus pagal receptus galėsite gauti

paskambinę telefonu 535-1582,
484 Roncesvalles Avė.

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE LI 161
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.
BLOOR — 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. Sknbiai teiraukitės.

'

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
▼AISOM IR PARDUODAM T.V. b HIR
STATOM IR TAISOM T.V, ARTINAS
532 - 7733 '

1613 Dundas St W.

Sav. R. Svasialls

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

Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, namų 783-21
M* * TŪ

Ateitininkų žinios
Lapkričio šventes — ^Halloween
party*’ — susirinkimai įvyks šį sa
vaitgalį L.V. Namuose: 7-8 sk. mer
gaitėm — penktadienį, spalio 31 d.,
7 v.; 1-6 sk. mergaitėm ir 1-6 sk.
berniukam — šeštadienį, lapkričio 1
d., 3 v., L.V. Namuose. Visos mer
gaitės ir berniukai prašomi atsinešti
‘‘Halloween” aprangą arba kaukes.
Už originaliausią aprangą bus ski
riama premija. Atvykite visi ir atsi
veskite draugus ar drauges. 7-8 sk.
berniukai renkasi šeštadienį, 3 v.,
L,V. Namų kieme, iš kur vyks į gre
timą parką žaisti futbolo.
Loterijos bilietų knygutes išpardavusieji prašomi šeštadienį jas at
nešti. Reikia paskubėti išparduoti.
Nario mokesčio taip pat nepamiršti
Sekmadienį, lapkričio 2, jokių atei
tininkų susirinkimų nebus.
Naujas dalykas! Kiekvieną sekma
dienį, po 10 vai. Mišių visiems atei
tininkams — jaunučiams, vyr. moks
leiviams ir studentams ateitininkų
kambaryje bus pardavinėjami šalti
gėrimai ir kava. Yra vietos atsisėsti
ir pasikalbėti. Gėrimai bus parda
vinėjami tik iki 11.30 v. Visi kvie
čiami užeiti ir susitikti su drau
gais. Rūpinasi — vyr. moksleiviai.
Žygis “Ateičiai” stovyklos metu
Wasagoj buvo gana sėkmingas. “Atei
čiai” pasiųsta $403. Pasižadėjusių bu
vo daugiau, bet nevisi pajėgė su
rinkti aukas iš savo rėmėjų. Visų
pavardės bus paskelbtos “Ateityje”.
Daugiausia surinko Ramunė Stravinskaitė — $35.44. Jos mama — p. Stra
vinskienė, dirbusi virtuvėje stovyk
los metu, irgi žygiavo ir surinko
$17.42. Virš $20 surinko: R. čepaitytė — $27.60, C. Alksnytė — $20.45, R. Kaminskaitė — $21.17, D.
Ramanauskaitė — $21.40. Kitos pa
vardės bus paskelbtos “Ateityje”.
Studentų ateitininkų sąjungos me
tinis suvažiavimas įvyks šį savait
galį “Dainavoje”. Suvažiuoja studen
tų atstovai iš JAV ir Kanados. Iš
Toronto vyksta 20 studentų.

Skautų veikla
• Šį šeštadienį, lapkričio 1 d., 3
v.p.p., skautų būkle šaukiama II vil
kiukų dr-vės sueiga. I draugovę pri
imami nauji nariai nuo 7 m. am
žiaus. Suinteresuotieji savo berniu
kus atveda į šią sueigą. Drauginin
kas s.v. v.sl. M. Rusinas, draugovės
globėjas ps. B. Poška.
• Mindaugo dr-vės sueiga — lap
kričio 3 d., 7 v.v., skautų būkle. Visi
dalyvauja uniformuoti ir atsineša
namie atliktus darbus.
• I. Baltakienė sutiko įeiti į Min
daugo dr-vės tėvu komitetą. Ačiū.
• Lapkričio 9, sekmadienį, 2 v.
p.p., skautų būkle šaukiamas Romu
vos valdybos posėdis.
• “Šatrijos” tunto sueiga lapkri
čio 9 d. Prisikėlimo parodų salėje.
• “Šatrijos” tuntininkės pavaduo
toja yra vyr. sk. v. si. G. Stripinienė.
Norintieji dienos metu pasiekti tuntininkę skambina pavaduotojai tel.
651-7248.
• Jūrų skaučių “Jūratės” laivas
pradėjo veiklą pirmąja sueiga. Va
dovauja v. vi. L. Teišerskytė, tel. EM
4-1897. “Baltijos’/ laivo vadovės pa
reigas eina vair. V. Yčaitė, tel. RO
7-5736. Laivui priklauso 15-16 m. am
žiaus skautės. “Nidos” laivui (12-15
m.) vadovauja D. Kazlauskaitė; tel.
RO 2-4860. Visais jūrų skaučių rei
kalais rūpinasi v. vi. D. Balsytė: tel.
767-6619.
e Lapkričio 8 d. tėvų komitetas
ruošia bazarą skautų veiklai parem
ti. šį sekmadienį vėl priimami fan
tai skautų būkle ir Šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje. Kviečiami visi prisi
dėti. C. S.

Kun. dr. B. Kokinš, latvis, pa
skirtas Oaklands gimnazijos ka
pelionu. Kurį laiką dėstė filoso
fiją Šv. Augustino kunigų semi
narijoj Toronte, penkerius me
tus klebonavo Bramalea parapi
joj, kur pastatydino bažnyčia,
salę ir kleboniją. Moka lietuviš
kai. Gyvendamas Belgijoj nekar
tą patarnavo ir lietuviams.
PADĖKA

Nuoširdžiausią padėką reiškiame
mūsų brangiems draugams, suren
gusiems mums įkurtuvių staigmeną
naujai įsigytame name: E. Undraitienei, Jadvygai ir jos sūnui Andrei
koms, A. ir J. Gelažiams, L. ir A.
Svirpliams, J. Svirpliui, J. ir V. Lin
kaičiams, A. ir K. Rašymams, A Birgelienei, S. ir E. Baltrušaičiams, K
Miliūnui, B. Mikšiui, S. Tolšinskui,
V. ir A Grybams, O. Adomavičie
nei, E. Diksonienei, S. Valatkienei,
J. ir K. Janulaičiams, Z. ir J. Didžbaliams, M. ir A. Bernotams, J. ir J.
Krikščiūnams, V. Tamašauskui, sū
nui Alg. Žymantui, panelei Colhoun.
Ypatingą padėką reiškiame p.p. Vaitkams ir p.p. Juodikaičiams, nešusiems visus rūpesčius, susijusius su
neužmirštamos staigmenos ruoša. Jū
sų visų draugiškumą ir meilę giliai
įvertiname. Jums dėkingi —
M. ir P. Žymantai
DĖKOJAME
Kun. klebonui P. Ažubaliui už tė
višką globą, kun. J. Staškevičiui už
sutuoktuvių apeigų atlikimą, gilias
mintis ir Mišias, muzikui St. Gailevičiui už sutuoktuvių praturtinimą
vargonų garsais, sol. V. Verikaičiui
už žavėjimą mūsų ir visų svečių
giesmių garsais, N: ir P. Preibiams
ir p. Beresnevičiui už visokeriopą
pagalbą vedybų paruošime bei jų
tvarkyme, visiems svečiams ir vieš
nioms už dalyvavimą mūsų šeimos
šventėje, už duosnius vokučius ir
skanius pyragus. Ačiū —
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED
REALTOR
527 BLOOR ST. W.
532-4404

BLOOR ST. WEST, apie $6,000 įmokėti, puikus Kalifornijos sti
liaus vienaaugštis, didžiulis salionas su atviru židiniu, graži mo
derni virtuvė, radiatorių-grindų šildymas; platus sklypas su me
džiais bei įvairiais krūmais; garažas su-privačiu įvažiavimu, kur
galima pastatyti apie 10 automobilių; prašoma kaina tik $30,900.
RUNNYMEDE • BLOOR rajone, gal $12.000 įmokėti, 7 kambarių
kvadratinio plano atskiras namas, vandeniu-alyva šildomas, ga
ražas su maždaug 10 pėdų privačiu įvažiavimu, kelios minutės
pėsčiam iki požeminio traukinio stoties bei apsipirkimo; labai
rami gatvelė.
BERESFORD • BLOOR, apie $8,000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
namas, garažas su šoniniu įvažiavimu, viena atvira skola, visai
netoli Bloor gatvės.
ROYAL YORK • BLOOR, apie $10,000 įmokėti, gražus 7 kambarių
vienaaugštis, dvi prausyklos, gražus didžiulis kiemas; garažas su
privačiu įvažiavimu; viena skola; prašoma kaina $35,900.
HIGH PARK - RONCESVALLES, apie $12,000 įmokėti, dvibutis,
vandens-alyvos šildymas, garažai su privačiu įvažiavimu, viena
atvira skola.
’ '
HIGH PARK - BLOOR, triburis, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, atskiras,
maždaug 10 metų senumo, vandeniu šildomas; 3 garažai
ROYAL YORK - RICHVIEW, apie $15,000 įmokėti, vos 3-jų metų
senumo, 8 kambarių vienaaugštis “Back Split”; dvigubas garažas
su privačiu įvažiavimu, gražiai užbaigtas rūsys; arti susisiekimo
bei apsipirkimo; labai skubus pardavimas.
BRULE CRES., gražus 7 kambarių atskiras namas, ultra moderni
virtuvė, 3 prausyklos, puikiai užbaigtas, pramogų kambarys rūsyje;
garažas su privačiu įvažiavimu; netoli Jane-Bloor.
5 BUTAI, $8,000 įmokėti; $6,000 metinių pajamų, visą laiką išnuo
mota; prašoma kaina tik $39,900; nebloga investacija.

PR. KERBERIS
NAMU 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 DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKA

n A A A Aj! A
IMA

8% už asm. paskolas
5Y1 % už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
8% už mortgičius
7% už 1 m. term. dep.
734% už 2 m. term. dep.
Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.0(i(> ir MORTGIOIUS
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p„ išskyrus
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — .1129 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario.
e
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 prausykla. Nuosavybė be skolų. Prašo $33.900.
RONCESVALLES — HIGH PARK, 9 dideli ir šviesūs kambariai, at
skiras plytų namas, nauja šildymo krosnis, 2 virtuvės, 2 prausyklos,
dvigubas garažas. Prašo $32.900.
.
. .
COLLEGE — LANSDOWNE, $5.000 įmokėti, plytinis 6 kambarių ir
poilsio kambarys, privatus įvažiavimas, garažas, nauja šildymo krosnis.
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.
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 ALY. (MIELDAŽUKR) VISTOSKI

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-rlems 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 stot).
Yorkdale Shopping Centre 787-1733

a ■ -
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Salto mortale
Variete teatre
triukšmingai ploti,
ore pradėjo salto mortale dary-
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Užjūrio pašto siuntos

.cmkas

ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ

Paprastu paštu

Oro paštu

Laiškai

lapkričio 14

gruodžio 11

Siuntiniai________________

spalio 24

gruodžio

Laiškai

.12 et. pirmoji uncija
.07 et. kiekviena sekanti uncija

.15 et. kiekviena pusė uncijos

Sveikinimo kortelės
neužklijuotuose vokuose

.06 et. pirmosios 2 uncijos
.03 et. kiekvienos 2 sekančios unc.

.15 et. kiekviena uncija

— Ar tau nepatinka? — pa
klausė greta sėdintysis.
— Ne. Kai aš kartą savo au
tomobiliu į medį įvažiavau, dar
geresnį salto mortale padariau
(salto mortale — mirties kilpa),
bet man niekas neplojo.
Apie pralaimėjimą
Poetas J. Aistis rašo: “Reikia
atminti, kad kievienas pralaimė
jimas žmonių akyse yra gėdin
gas: Dovydas būtinai turi nudob
ti Galijotą ... Dėl to mums,
lietuviams, būtinai reikėtų keis
ti pažiūrą į garbę ir gėdą: garbė
būti gyvam, o negarbė būti mi
rusiam, nes būdamas gyvas dar
gali tikėtis ką nors nudobti ir
tapti didvyriu, o miręs jau tokių
galimybių neturi . . .”

5

PLOKŠTELIŲ.

TeL 531-6165

NAUJAS SKYRIUS:
295 Roncesvalles Avė.,
TeL 536-1373

Dirbtuvė

Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.

672 Lansdowne Ave^

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia logus, kuriuose yra smulkus apra
mosios mašinos, siuvamosios ma šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu kainos yra galutinės.
vai. transistoriniai radijo aparatai,
Taip pat persiunčiame pinigus,
laikrodžiai, kilimai, baldai, šaldy
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti
tuvai ir automobilis.
Maisto siuntinių svoris neribotas. įvairių prekių.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
o 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 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

SKAITYTOJAI PASISAKO
JAUNIMO ORGANIZACIJOS
“TŽ” spalio 9 d. iškeltas lietuviš
ko jaunimo veiklos klausimas svar
bus. Daugeliui autoriaus pareikštų
minčių galima pritarti, tačiau nevisoms. Autoriaus baiminimasis dėl
vienos “uniforminės” jaunimo orga
nizacijos atrodo be pagrindo, nes
apie tokį projektą neteko girdėti.
Organizacijų gausumas nėra blogas
dalykas — “genys margas, pasaulis
dar margesnis”. Jame užtenka vietos
ne tik ateitininkams ir skautams, bet
ir įvairioms kitoms organizacijoms.
Tačiau lietuviai turi ir visiems bend
rų reikalų, pavyzdžiui kovą už tautos
laisvę, čia viso mūsų jaunimo sude
rintos pastangos galėtų padaryt dau
giau, negu ateitininkų ir skautų jė
gos. Todėl, atrodo, būtų naudinga
įvairioms lietuvių organizacijoms
bei pavieniams asmenims palaikyti
ryšį ir visos tautos bendrus reikalus
spręsti sutelktomis jėgomis, Tokiai
veiklai derinti būtų reikalinga kas
nors panašaus į jaunimo federaciją.
Tokia federacija anaiptol nereikštų
“uniforminės”, iš viršaus primestos
vienos organizacijos, bet būtų orga
nizuota tribūna, iš kurios visas lie
tuviškasis jaunimas galėtų prabilti
bendrais tautos klausimais. Tokia fe
deracija tikrai apimtų daugiau lie
tuviško jaunimo — ne tik ateitininkus ir skautus. Ji nepanaikintų įvai
rumo, kuriuo pagrįstas pasaulio gro
žis, bet suburtų viso jaunimo jėgas
bendrai tautos akcijai. Kartkartėmis
susitikimas ir bendri veiksmai įvai
rių jaunimo organizacijų ugdytų jau
nimo tarpe visuotinio lietuviško so
lidarumo jausmą, toleranciją kiek
kitokio atspalvio organizacijų atžvil
giu. Taigi, turėtų ir kultūrinės reikš
mės.
Vaiva Vėbraitė,
New Haven, Conn.

IR PO 50 METŲ
J. Jurevičius daro man priekaištą,
kad aš parašęs nesąmonių savo
straipsnelyje “Tai buvo prieš 50 me
tų” (“Draugas” 1969. VIII. 18). Jis
š.m. rugpjūčio 29 d. “Dirvoje” dėl
Baltaragio sušaudymo rašo, kad tai
“Pertrumpas ir visai nevykęs apra
šymas”. Man nebuvo pagrindo užsi
moti plačiau. Aš tik konstatavau fak
tą, kad komunistas Baltaragis, kilęs
iš Meškalaukio kaimo, buvo sušau
dytas. J. Jurevičius rašo: “Esu gi
męs ir augęs tame pačiame kaime,
kaip ir Kazimieras Baltaragis (Vai
čeliūnas rašo J. Baltaragis)”. Jei J.
Jurevičius K. Baltaragi sutapdina su
Jurgiu Baltaragiu, tai klaida. J. Bal
taragis negyveno Meškalaukio kaime
ir jo niekas nesušaudė. Toliau ra
šoma, kad tik krikščionys demokra
tai ėjo su savo tauta žemės refor
mos reikalu. Kairieji buvo pasisakę
prieš žemės reformą, o tautininkai
net norėjo, kad dvarininkams būtų
palikta po 300 hektarų. Jis man pa
taria tuo reikalu pasiskaityti Lietu-,
vių Enciklopedijoje. Neviskas yra
enciklopedijoje surašyta. Tautininkų
valdymo laikais nebuvo normalių sei
mų, nebuvo ir normalių sprendimų
žemės reformos reikalu, bet jie, že
mės reformoje darė pakeitimų. Ma
no duomenys paimti iš “Darbininko”
1965. X. 8. “Draugas” 1968. VI. 8 ra
šė: “Caro Nikalojaus II laike, Mari
jampolėje, kavalerijos pulke tarnavo
karin. -Skomskis, kurs tarp Marijam
polės ir Kalvarijas turėjo Karalenkos dvareli. Nors jis su mūsų kai
miečiais ir uniformuotas kalbėdavo
lietuviškai, bet, atsikūrus Lietuvai,
jis dvarelį pardavė, litus iškeitė į
lenkiškus zlotus ir gal galvojo išvyk
ti į Lenkiją. Zlotai žlugo, o jis į Len
kiją neišvyko. Mūsų žemės reformos
vykdytojas kun. M. Krupavičius jam

žemės nedavė, o vėliau prez. Sme
tona jam žemės davė kur tai prie
Žaliosios, Vilkaviškio apskr...” Tas
rodo, kad ir be enciklopedijų galima
gauti papildomų duomenų apie že
mės reformos vykdymą.
J. Jurevičius sako: “Trečia netie
sa, kai J. Vaičeliūnas rašo, kad Lie
tuvoje laisvės laikais komunistų par
tijoje tebuvo apie 2.000 narių, kurių
tik 25% lietuvių”. Jis ir vėl man
pataria žiūrėti į enciklopediją. Aš
tuos duomenis gavau iš Lietuvos ka
riuomenės štabo informacijos sky
riaus ne 1939 m., bet 1940 metų pa
vasarį. Taigi, duomenys yra naujesni,
negu Lietuvių Enciklopedijoje.
J. Vaičeliūnas

Kanados lietuvių
atstovai nutarė
a Atkelta iš 3-čio psl.)
dainai ir šokiui; b. ponioms D. Rautinš ir dr. M. Paplauskienei-Ramūnienei už įdėtą darbą, renkant dainų
įrašus ir tautodailės eksponatus Ota
vos muzėjui; dr. J. ir A. Sungailoms
už piniginę paramą lietuviškam tau
tiniam drabužiui minimam muzėjui
nupirkti; c. Kanados Jungtiniam Fi
nansų Komitetui už gerai atliktą dar
bą jubilėjiniais metais; d. Kanados
lietuvių laikraščiams “Tėviškės Ži
buriams” ir “Nepriklausomai Lietu
vai” už paramą, skelbiant bendruo
meninę mintį savo skiltyse; e. To
ronto Tėvų pranciškonų vadovybei
už paramą šią sesiją rengiant; d. K.
L.B. Toronto apylinkės valdybai už
vaišingą šios sesijos dalyvių priėmi
mą.

Kolūkiečio kiaulė klausia žą
siną:
— Kuo tu norėtum būti?
— Ga, ga, ga Gagarinu, — at
sako žąsinas.
— O kuo tu norėtum būti? —
klausia žąsinas kiaulę.
— Chru, chru, chru, Chruš
čiovu . . .

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

P S E N O S

Istorijos painokoj
Sovietinis mokytojas žemes
nėse klasėse aiškino, kad Sov.
Sąjunga greit pralenks kapita
listus. Vienas mokinys paklau
sė:
— Drauge mokytojau, tai kas
tada bus?
— Kaip tai, kas bus? — už
pyko mokytojas.
— Praeitoj pamokoj sakėte,
kad kapitalizmas stovi ant be
dugnės krašto. Tai kur tada at
sidurs mūsų Sovietų Sąjunga?

prie Gore Vale
Tel. EM. 4-7994

• 1

1000 College St., • LE. 1-3074 .

AVĖ. (tarp DunDioor AKuronre uarage 296
das irBROCK
college). Tet 531-1305

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

THE QUALITY GOES IN

C (Chuck) ROE
Soles Manager

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
namų
741-9065 tel. 767-9088

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.
Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis
1181 Queen St. W.
Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos,
baterijos ir Lt Automobilių vilkikas (towing).
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop)
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti
teL RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugsėjo
1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

SHORTCUT

1796 Bloor St. W. (prie Keele)

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

NO PRINTED CIRCUIT

Tel. 766-1372

Prieš pirkdami juoda-baltą arba spalvotą
televiziją ar Hi-Fi gerai
pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!
Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas
Vaizdas geresnis

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pogrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.
Hamiltone si yrius:
293 Ottawa St. N.. Hamilton, Ont.

Telefonas LE. 2-4108

NO PRODUCTION

A

<

(prie Dundas)

BEFORE THE NAME GOES ON

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

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

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.

Z MAX KANE AUTO BODY

Darbas sqHnin>?as ir garantuotas

Tel. WA 14225 arba WA 4.1M1

BALTIC MOVERS
VISŲ ROMU PERVEDIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas tartas pilnai apdraustas
Skambinti tel. LE 4-14*3

30 Dewson St, Toronto, Ont

Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal
susitarimą.
Kabineto telefonas LE 4 • 4451

ALFA RADIO & TV

1082 BLOOR ST. W., Toronto
(j rytus nuo Duffcrin SL)

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas

TeL 534 -3370

Atidaryta: kasdien 9—6 vai.

Priima pacientus iš anksto susitarus

Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

323 Lakeshore Rd East, Port Credit, Ont.
Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus
be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D.
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.
421 Roncesvalles' Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate
11 aukštas — įėjimas iš
Howard Park Ave.
Telefonai: i^08
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.

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.0
Wiktoria BUKOWSKA, R O.
274 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 • 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v.
i y iv iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
s. BK(K,OWSK1, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po
pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Batburst)

295 RONCESVALLES Avė., Tel. 536-1373

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
^MINDAS AUTO BODY

(prie Queensway)

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

672 Lansdowne LE 1-6165
NAUJAS SKYRIUS:

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

GYDYTOJA

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

Sav. A. ČIŽIKAS

P. T. SERVICE CENTRE

DANTŲ

ir aparatas patvaresnis.

SALES - SERVICE

PARCfLS TO WROPC kuriuos 9OV9 giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

DR. V. J. MEILUVIENE

DR. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

TeL 549-2005

Visą rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

Sav. P. Urbai)

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

DR. E. ZUBRIENĖ

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

——— Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

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

Res. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalles Avė.,
Toronto
Tel. 531-1432

Motociklas
Pardavėjas: Su šiuo motocik
lu tamsta pamatysi pasaulį.
Pirkėjas: šį, ar aną?
Kelias į dangų
Į dangaus vartus kažkas ėmė
nelaiku belstis. Šv. Petras pa
klausė:
— Kas ten beldžiasi?
— Esu juodukas iš Alabamos, pirmasis toje valstijoje ve
dęs baltą amerikietę. — Šven
tasis susidomėjo:
— Kada tai atsitiko?
— Lygiai prieš ketvirtį valan
dos ...
Parinko Pr. Alš.

RIaAF

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO
K. Striaupis

Š

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

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

Tel. 921- JS24
Darbo valandos 9.30

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

v.v.

2231 Bloor Street W

* pal- • Tėviškės Žiburiai

•

1068. X. 30 — Nr. 44 <1031)

10 TORONTO'
Sv. Jono Kr, par. žinios

Prisikėlimo par. žinios

— Mirus a.a. P. Geniui, V. Plačiakiui ir P. Buračui, šeimos narius ir
artimuosius giliai užjaučiame.
— Nuoširdžiai sveikiname K. Liet.
Kat Kunigų Vienybę suvažiavimo
proga Hamiltone.
— Nuoširdūs sveikinimai K. Liet
Kat. Centro suvažiavimui Toronte.
Suvažiavime šiai parapijai atstovaus
par. tarybos nariai.
— Ketvirtadienį, 8 v. aukojamos
Mišios už a.a. O. Janulynienę, užpr.
p. Zabięlienės; šeštad., 7 v. — už a.a.
J. Dubininką, užpr. p. Dubininkų šei
mos; sekmad., 10 v. — už a.a. Pr.
Gudinską, užpr. p. Dovidaičių.
— Mėnesinė rinkliava par. skoloms
sumažinti — šį sekmadienį.
— Tretininkų mėn. susirinkimas —
šį sekmad. po paskutinių Mišių.
— Chorų repeticijos: trečiad., 7 v.
v. — studenčių merg.; ketvirtad.,
7.30 v.v. — suaugusių; penktad. vai
kų choro repeticijos nebus; sekmad.,
12 v. — bendra suaugusių ir stu
dentų.
— Lituanistinis seminaras —
penktadienį, 7 v.v. par. namuose.
— Virimo-kepimo kursai — tre
čiadienį, 7.30 v.v., par. salės virtu
vėje.
— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės
pamokos — sekmadienį po
Ligoniai. Western ligoninėje,
707 kamb — agr. Vladas Bacė- 10 v. Mišių LV Namuose, šiokiadie
nas iš Brampton o; Sunny- niais pamokų nėra. Religijos pamo
brook ligoninėj — Bronius Šim- kos gimnazistams — kas sekmadienį
po 10 v. Mišių muz. studijoje.
kevičius.
— Par. biblioteka veikia kas sek
lietuvių studentų pobūvį spa
madienį
po 10 v. Mišių iki 1 v.p.p.
lio 24 d. šv. Jono Kr. par. salė
— Kun. Br. Jurkšo kunigystės 25
je surengė KLB Toronto apyl.
m.
jubilėjus bus paminėtas lapkri
valdyba drauge su Akademikų
Draugija. Dalyvavo apie 100 stu čio 23, sekmad. Mišiomis 11.15 v. ir
dentų. Šis pobūvis naujiesiems vakariene 5 v. v. šventės rengėjai —
studentams buvo priimtuvės, par. suaugusių choras. Norį dalyvau- a
baigusiems — išleistuvės, ku ti nuo šio sekmad. kvietimus galės
rios irgi tapo priimtuvėmis i gauti pas choro seniūnus arba par.
Akademikų Draugiją. Ta pro raštinėje.
— Kt. savaitę lankomos šeimos To
ga kalbas pasakė — apylinkės
valdybos vardu inž. Masionis, ronto 8-je pašto zonoje, Port Credit
akademikų — jų pirm, archit. ir Brampton.
— Visų Šventųjų dieną dalyvau
Liačas. Naujiesiems akademikų
ti
šv. Mišiose pareigos nėra. Sek
nariams apyl. valdyba pažadėjo
įteikti po leidinį “Lithuanians madienį, lapkr. 2 d., 3 v.p.p. —
kapinių lankymo pamaldos Šv. Jono
in Canada”.
kapinėse, o 7 v. v. — tradicinis pa
Jau galima gauti naujų kalė rapijos mirusiųjų prisiminimas su
dinių ir kitokių sveikinimų kor Mišiomis, pamokslu ir Libera Prisikė
telio Kainos: 15 ir 25 centai. limo bažnyčioje. Ryšium su sekma
Žiburiai, 941 Dundas St. W., To dieniu, Vėlinių diena nukelta į pir
ronto 3, Ont., Canada.
madienį, lapkr. 3 d. Mišios — nuo
Tautinių šokių grupė “Ginta 7 v. ryto; paskutinės — 9 vai. Va
ras” spalio 25 d.* dalyvavo Bato kare jokių pamaldų nebus. Vėlinių
no šimtmečio šventės programo novenos Mišios — per visą lapkričio
je.
• mėn. kasdien 8 v. r.

— Sveikiname Kanados lietuvių
katalikų suvažiavimą Toronte, lin
kėdami geriausios sėkmės. Parapijai
suvažiavime atstovauja kunigai ir
parapijos taryba.
— Vėlinių dienos proga mirusių
jų prisiminimas įvyks pirmadienį,
lapkričio 3 d. Rytinės pamaldos: 7.30,
8 ir 9 v., o pirmadienio vakare —
7.30 v.
— Sekmadienį, lapkr. 2 d., 3 v.p.
p., įvyks pamaldos lietuvių kapinėse i
— Tikybos pamokos vaikams sek
madieniais — po 10 vai. pamaldų.
— A.a. Vytautas Plačiakis palai
dotas spalio 28 d. iš parapijos baž
nyčios lietuvių kapinėse. Velionies
žmonai, sūnui ir giminėms gili užuo
jauta. Taipgi užuojauta L. Gvildienei,
mirus jos tėveliui JAV.
— Šią savaitę lankoma: Lauder,
Glenholme, Northcliff ir Burlington
Blvd.
— Kiekvieną sekmadienį parapijos
salėje kat. moterys po pamaldų paruošia kavą.
— Mišios šeštadienį, 8 v.r., už šv.
Jono Pašalpinės Draugijos mirusius
narius; 9 v.r. už Beliašauskų šeimos
mirusius. Sekmadienį, 10 v.r., už La
pinskų šeimos mirusius, 12 v. — už
a.a. Mariją Ridikienę.

Romano premijų komisija, su
daryta čikagiškio laikraščio
“Laisvoji Lietuva”, paskutinia
me posėdyje atrinko iš kelių
rankraščių vieną premijuotiną^
kurio autoriumi pasirodė esąs
Jurgis Gliaudą iš Los Angeles.
Komisijos pirmininku buvo J.
Žmuidzinas, nariais: kun. dr. J.
Gutauskas. R. Kralikauskienė.
V. Tamulaitis, Stp. Jakubickas.
LIETUVIS DAŽYTOJAS — dekora
torius (iš vidaus ir lauko) jieško lai
kinio darbo. Skambinti tel. 425-6032.
REIKALINGA MOTERIS namų va
lymui pirmadieniais ir penktadie
niais Forest Hill rajone. S12 ir tram
vajaus bilietėliai kelionei.
Tel. HU 5-3040.

A. A. VYTAUTAS PLAČIAKIS
(Platt), 45 m. amžiaus, miręs š.m.
spalio 24 d. — rastas negyvas ga
raže. Spėjama, kad buvo ištiktas šir
dies smūgio. Palaidotas spalio 28 d.
šv. Jono lietuvių kapinėse. Velionis
buvo vienas pirmųjų šio pokario
ateivių Toronte. Paliko žmoną Valę
(Jarašiūnaitę), 16 metų sūnų Leo
nardą — pasižymėjusį krepšinio žai
dėją, uošvius, pusbrolį kunigą JAV.
Jo tėvai ir sesuo yra mirę Lietuvoje.
Velionies staigią ir ankstyvą* mirtį
apgailestauja artimieji, Vyt. Macas
ir visi bičiuliai.
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros
bei praktiškos medicinos kursą B.
NAUJALIS vėl reguliariai priima
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

REIKALINGAS ASMUO nuomos
surinkimui už $50 nuolatinį mėnesi
nį atlyginimą. Užimtų laiko maždaug
2-3 vai į savaitę. Skambinti tel.
5364758.

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

PUSAMŽIS LIETUVIS verslininkas
nori susirašinėti su lietuvaite —
mergaite arba našle vedybų tikslu.
Pageidaujamas amžius 30—45 metai.
Rašyti “Tž” administracijai, pažy
mint ant užlipdyto voko — Radvi
lai.

ESU 33 METŲ AMŽIAUS lietuvai
tė. Jieškau 33—45 m. amžiaus gy
venimo draugo vedybiniu tikslu. Ra
šyti “Tėviškės žiburių” administra
cijai, pažymint ant uždaro voko
“Jieškotojai”.

REIKALINGAS VIENAS ASMUO
ar šeima jaučių prieaugliui ūkyje
prižiūrėti. Automatiniai įrengimai,
darbo labai maža. Geras gyvenamas
namas su visais patogumais. Dėl
tolimesnių informacijų ir sąlygų
skambinti betkuriuo laiku teL 4810912.
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio
kambarius. TeL 5354724.

Parduodamas
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS
ŠIŲ METŲ ŠVIEŽIAS

nepasterizuotas
medus
KORIAIS AR INDUOSE.

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

BARONESSA
BEAUTY SALON

■»■■■■■*«•

2265 BLOOR ST. W.

Bloor-Durie gatvių).

A ■ I

A U

TEL 7624252

Sav. Alė Kerberienė

Maloniai kviečiame visus atsilankyti
j tradicinį Toronto “Šatrijos’* ir
“Rambyno” tuntų skautų tėvų
komiteto ruošiamu

bazarą-šokius
LAPKRIČIO 8 DIENĄ
Prisikėlimo parapijos salėse.
Bazaro pradžia 12.30 v. p. p.
(įėjimas į bazarų nemokamas)

ŠOKIŲ - POBŪVIO PRADŽIA 7 V. VAK.

Bus premijuojamas ponių-panelių valsas. Turtin
ga loterija. Bufetas veiks nuo 12.30 v. p. p.
Gros D'Amico orkestras.

Bilietai suaugusiems—$2.50, studentams—$1.00
Skautų tėvų komitetas

VALEI PLAČIAKIENEI, sūnui LEONARDUI ir gimi

nėms, VYTAUTUI PLAČIAKIUI staiga mirus, reiškia

nuoširdžią užuojautą —
VI. H. Ūsas

VYTAUTUI PLAČIAKIUI mirus,

jo žmoną VALĘ ir sūnų LEONARDĄ nuoširdžiai
užjaučiame —
J. A. Kaziliai
J. R. Rimai

Mielam bičiuliui
staiga mirus, žmoną VALĘ, sūnų LEONARDĄ bei

artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —
Vytautas ir Genovaitė Balčiūnai

Tėveliui PETRUI GENIUI mirus,
mielą "Šatrijos" tunto tuntininkę LIUDĄ GVILDĮENĘ

bei jos šeimą giliai užjaučiame —
Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno"
tuntų tėvų komitetas

Kada išlydim ką nors Į kapus,
liūdesys ateina į mūsų namus.

t

Išlydėjusiai savo MAMYTĘ į amžino poilsio

vietą A. MASIULIONIENEI, jos vyrui ir šeimai
liūdesio valandoje reiškiame gilia užuojautą —
Keliačių šeima
S

Elzbietos ir Vlado Sondų —
žmonos ir vyro 25 metus trukęs
išskyrimas buvo baigtas praėju
sį pavasari, kai iš Kauno i To
rontą gyventi-atvyko p. So’ndienė. Bičiulių rūpesčiu spalio 25
d. Prisikėlimo parodų salėje
Įvyko viešnios priimtuvės, ku
rios buvo lyg ir atnaujintos
jungtuvės. Dalyvaujant p. Son
dų artimiesiems ir šimtinei sve
čių, rengėjų vardu J. Rinkūnienė* tarė jautrų pasveikinimo žo
dį ir, talkinant A. Gurevičiui,
įteikė dovaną su adresu bei ati
tinkamu voku. Sveikinimo kal
bas pasakė: dr. S. Čepas — KLB
ir Prisikėlimo bankelio pirm.,
dr. B. Povilaitis iš Delbi, P. Bražukas — KLK Kultūros Draugi
jos “žiburiai” vardu, kun. P. Ba
rius, OFM,-— Prisikėlimo par.,
kun. P. Ažubalis — šv. Jono Kr.,
p. Šarūnas — Katalikų Vyrų
Draugijos. Taipgi sveikino p.
Sondienės brolis p. Civinskas, J.
Matulionis, agr. Dailydė. Nega
lėjusieji atvykti atsiuntė rašti
nius sveikinimus. Kaikurie kal
bėtojai įnešė nemažai humoro.
Dauguma jų pabrėžė nepaprastą
p.- Sondų ištvermę bei ištikimybę. Baigiamąsias kalbas pasakė
abu Sondos, pareikšdaml
džiaugsmą užbaigus prievartini
išskyrimą ir dėkingumą rengė
jams už dovanas bei jaukų pobū
vį, Pobūvio pranešėju buvo B.
Sakalas.

valgykla
<Į

1330 DUNDAS ST. W.
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045
LirrUVljKI PATIEKALAI
NAUJI SAVININKAI

V. Ir V. IVANAUSKAI

Solistės Lilijos Šukytės, Met
ropolitan operos soprano, koncertą-rečitalį surengė KLB To
ronto apyl. valdyba spalio 26 d.
Brockton gimnazijos salėje.
Nors daugelis torontiečių solis
tę neseniai buvo girdėję Hamil
tone Lietuvių Dienos koncerte,
tačiau nepraleido progos ją vėl
išgirsti. O solistė ir šį kartą ne
apvylė — žavėjo savo menu, si
dabrine povyza ir tokiu pat bal
su. Koncertą pradėjo Mocarto
motetu “Exultate...”, perėjo į
Šubertą, Gounod, Puccini. Iš lie
tuviškos kūrybos padainavo
Gruodžio ir Banaičio kompozici
jų, Šimkaus, Jakubėno ir Gailevičiaus harmonizuotų liaudies
dainų. Solistės pasirinkti daly
kai — retai girdimi scenoje. Jie
buvo atlikti su giliu įsijau
timu, sakytume, net pergyveni
mu, pilnu atbaigtumu, savita in
terpretacija, dinamiška laikyse
na. Kliudė jai nevisai tinkamas
pianinas, nesureguliuotos sce
nos šviesos, tačiau solistė visa tai
lengvai apvaldė. Baigiant publi
ka, kurios buvo apie 500, sukė
lė ovacijas ir išprašė dar vieną
kūrinį. Akompanavo jos buvęs
profesorius John Covaert. Ren
gėjų vardu padėkos žodį tarė
apyl. pirm. L. švėgždaitė.
PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,
VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR
APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Uc. PH. 136. TeL LE 2-5191
Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS

Atlieku visus elektros
Įrengimo darbus Toronte

Kunigų Vienybės metinis su
važiavimas šaukiamas spalio 31,
penktadienį, 11 v.r. Hamiltone
A. Vartų Klebonijoje. Dalyvaus
ir vysk. V. Brizgys. Jis padarys
pranešimą apie lietuvių parapi
jas ir kitus veiklos reikalus.
Taipgi bus pranešimas ir apie
naujai steigiamą Kanados lie
tuvių katalikų centrą.
KANADOS LIETUVIU KA
TALIKŲ SUVAŽIAVIMAS
įvyksta šį šeštadienį, lapkričio
1 d., Prisikėlimo par. salėse.
Registracija — 10 v .r., posėdžių
pradžia — 11 v.r. parodų sa
lėje. Pagrindinis suvažiavimo
tikslas — sudaryti katalikų cent
rą, apjungiantį visas parapijas,
kapelionijas, institucijas ir or
ganizacijas dabarties atsinauji
nimo dvasioje. Turimomis žinio
mis, parapijos bei kiti vienetai
jau parinko atstovus iš šių vie
tovių: Toronto, Montrealio, Ha
miltono, Otavos, St. Catharines,
Delhi, Londono, Sudburio, Sault
Ste. Marie, Windsoro. Šalia at
stovų, dalyvaus ir svečiai, kurių
tarpe bus vysk. V. Brizgys, kum
prof. St. Yla, K. Kleiva ir kt.
Kun. St. Yla kalbės tema “Kata
likiškoji veikla į naują kelią”.
Jo paskaita bus* po pietų per
traukos (pietūs bus suvažiavimo
vietoje), šeštadienio darbai bus
užbaigti daly vių vakariene Prisi
kėlimo salėje. Sekmadienį pa
maldos — 11.15 v.r. Prisikėlimo
bažnyčioje. Jas laikys vysk. V.
Brizgys. Suvažiavime gali daly
vauti ir ne atstovai.
Vėlinių proga tradicinis lietu
vių kapinių lankymas — lapkri
čio* 2, sekmadienį, 3 v.p.p. Kapi
nių koplyčioj įvyks susikaupi
mas. Jei bus gražus oras, bus
atnašaujamos Mišios, kuriose
bus prisimenami visi šiose ka
pinėse palaidoti mirusieji. Po to
bus šventinami naujai pastatyti
paminklai. Automobilius prašo
ma įvažiuoti į kapinių gilumą ir
neužblokuoti kapinių kelio.
šeštadieninės mokyklos ir lituan. seminaro visuotinis tėvų
susirinkimas — lapkričio 16,
sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėli
mo par. parodų salėje.
Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Išganytojo parapija lapkri
čio 28-29 d. rengia suvažiavimą
— lietuvių evangelikų šeimos
šventę ryšium su Liet. Bendruo
menės paskelbtais ■ švietimo ir
Šeimos Metais. Programoje: su
sipažinimo vakaras; keturios pa
skaitos tema “Krikščioniškoji
lietuvių šeima moderniame kon
tekste”* (kalbės: tėvas, motina,
vaikas ir kunigas); jaunimo ir
senimo simpoziumas tema: “Pra
raja tarp jaunimo ir senimo —
tikra ar išgalvota?”; iškilmingos
pamaldos, banketas. Nakvynių
ir registracijos reikalais rengė
jai kviečia kreiptis pas suvažia
vimo komiteto pirmininkę Ger
dą Tarvydienę, 65 Botany Hill
Rd., Scarboro, Ont., Canada. Su
važiavimas įvyks Redeemer Ev.
Lutheran Church, 1691 Bloor St.
W., Toronto 9, Ont., Canada.
“Tėviškės Žibinių” dvidešimt
mečio koncertas-banketas š. m.
lapkričio 30, sekmadienį, Prisi
kėlimo auditorijoj. Rengiama
turininga programa. Jau spaus
dinami kvietimai, kurie netru
kus bus gaunami.
Kanados Lietuvių Fondo tary
ba buvo suvažiavusi posėdžio
spalio 25 d. Tarp kitų reikalų,
ji patvirtino pelno skirstymo ko
misijos paruoštą projektą ir nu
tarė šaukti Fondo narių suvažia
vimą š.m. gruodžio 13 d. Toron
te. Pelnui paskirstyti komisijon
buvo pakviesti: dr. A. Pacevičius, kun. P. Ažubalis, K. Aperavičius ir A. Sakus. Fondo,
lėšų vajaus vedėju vėl pakvies
tas P. Lelis.
Pirmosios aukos “Birbynei”.
Šio ansamblio tėvų komitetas
kreipėsi į visas organizacijas,
prašydamas padėti “Birbynei”
įsigyti 12 kanklių rinkinį. Labai
džiugu, kad pirmieji aukotojai į
prašymą jau atsiliepė. Tautinės
Sąjungos Toronto skyrius pa
aukojo $80, ateitininkų tėvų ko
mitetas — $150. Nuoširdus ačiū!
Laukiame atsakymo iš kitų orga
nizacijų.
Ansamblio tėvų komitetas
N. Pr. Marijos seselių rėmėjų
pobūvis įvyko spalio 15 d. L.V.
Namuose. Dalyvavo gražus bū
rys tautiečių, kuriems seselės
nuoširdžiai dėkojo. Atskirai bu
vo padėkota praėjusių metų val
dybai: p.p. Murauskienei — pir
mininkei. Aušrotienei. Dalindienei, Levišauskienei, Reginienei,
Vingelienei. Visos įdėjo daug
laiko ir energijos į praėjusių
metų veiklą. Jų rūpesčius ir dar
bą seselių naudai įvertino visi
dalyviai, kambaryje kabėjo di
džiulis plakatas — “Gyvenkime
vienybėje”. Su ta mintim pra
dėti nauji veiklos metai. Naują
valdybą sudaro: p.p. Laurinavi
čienė, Žemaitienė, koordinato
rės, Aušrotienė, Banelienė,
Manglicienė, Vingelienė. Patys
dalyviai pravedė rinkimus ir
daugelis oasižadėjo visokeriopą
pagalba. Lapkričio 22 d. planuo
jamas linksmavakaris. Bus pro
ga pasilinksminti bei pasišokti
prieš Adventą. Menine progra
mą atliks aktorius V. Žukauskas
iš Niujorko. Bazaro šiais me
tais nebus. Dalyvis
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— Metinis bazaras prasidėjo spa
lio 24 d., 6 v. v. Pirmasis vakaras
laikomas sėkmingu, nes gauta $1800
pelno.
— Ateinantis sekmadienis yra mė
nesio pirmasis. Prašoma į vokelius
įdėti truputį didesnę auką.
— Bažnyčios pamatų remonto dar
bai baigiami; kainuos virš $2.000.
— Sį pirmadienį, lapkričio 3, yra
Vėlinės. 8 v. vak. bus pamaldos su
Libera. Klebonas kviečia visus atsi
lankyti ir pagerbti savo mirusius.
— Pirmasis mėnesio penktadienis
— lapkričio 7 d. Mišios 8 v. vakaro.
— Serga: Liepinaitienė ir Juškie
nė, Royal Edward ligoninėje, Maci
jauskienė — St. Marys. Julijai Norkeliūnaitei padaryta operacija.
— Parapijos choras praturtėjo
nauju sopranu p. Augūniene.
— Užpraeito sekmadienio rinklia
va — $173.26. K.A.

— Moksleiviai ateitininkai suren
gė Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimą N. Pr. Marijos seselių pa
talpose. Programą atliko jaunimas.
— Visų Šventųjų šventė yra sek
madienį, lapkričio 3 d. Mūsų bažny
čioje specialios gedulingos pamal
dos bus pirmadienio vakare 730 v.
— Šeštadienį, lapkričio 1, 7 v.v.,
Aušros Vartų parapijos choras ren
gia pirmosios savo dainų plokštelės
pobūvį. Įvertinkime jų ilgą ir pasi
aukojusį darbą, gausiai dalyvauda
mi šiame pobūvyje ir kartu su jais
pasidžiaugdami darbo vaisiais. Cho
ristai savo plokštelės “krikšty
noms” tarp kitų svečių yra pakvie
tę ir T. Kazimierą Pečkį, SJ.
— Grybų vakarienė bus lapkričio
8 d., 7 v.v. Kartu bus ir kaukių ba
lius, loterija; gros Balčiūno orkest
ras. Organizuoja šv. Onos Draugija.
— Lapkričio 9 d. po 11 vai. Mi
šių įvyks Lietuvių Katalikių Mote
rų Draugijos susirinkimas N. Pr.
Marijos Seserų patalpose.
;— Parapijos klebonas spalio 31 d.
dalyvaus Kanados lietuvių kunigų
susirinkime Hamiltone, o lapkričio
1—2 dienomis kartu su kitais atsto
vaus parapijai Kanados lietuvių ka
talikų atstovų suvažiavime Toronte.
Po to vyks Čikagon į lietuvių jėzu
itų posėdžius; lapkričio 7—9 d. ves
rekolekcijas katalikėms moterims
Čikagoje; Montrealin tikisi grįžti
lapkričio 10 d.

šeštadieninės mokyklos 20
metų sukakties minėjimas-balius įvyko spalio 18 d. Aušros
Vartų parap. salėje. Mokykla
buvo įsteigta 1949 m. rudeni.
Steigėjai — A. Kudžma ir p.
Jankauskas, gavę leidimą ir pa
talpas. Ville Lasalle mokykla
pirmaisiais metais turėjo 33 mo
kinius; vedėjas ir mokytojas bu
vo A. Ališauskas. Rosemounto
m-la turėjo 7 mokinius ir mo
kytoją J. Jankauską. Sekančiais
metais mokyklos buvo sujung
tos ir kun. J. Kubilius, SJ, su
tiko ją globoti.
Minėjimo pranešėju buvo inž.
A. Kličius. Prie garbės stalo bu
vo pakviesti dabartiniai ir bu
vę mokytoj ai-jos. Visiems moky
tojams, kurie mokykloje dirbo
nemažiau kaip trejus metus, bu
vo Įteikti PLB padėkos atžymėjimo lakštai. Ilgiausiai mokyklo
je dirbo Br. Lukoševičienė —
19 metų. Buvo jaudinantis mo
mentas, kai atžymėjimus moky
tojams įteikė buvę jų mokiniai
ir mokinių vaikai, kurie dabar
lanko lietuvių mokyklą. S. Pakulytė - Piečaitienė kalbėjo pir
mųjų mokinių vardu. Atsistoji
mu buvo pagerbti mirę mokyto
jai ir mokiniai.
Meninę dalį atliko ansamblis
“Gintaras”, vad. Z. Lapino ir
H. Lapinienės. Meninę dalį api
pavidalino B. Nagienė. Scenos
dalykėlį, kuris vaizdavo moko
mus dalykus — geografiją, lie
tuvių kalbą, istoriją, atliko gintariečiai. Po to šoko liaudies šo
kius “Kepurinę” ir “Malūną”.
Deklamavo V. Morkūnaitė. Pa
baigai “Gintaras” atliko: “Siun
tė mane motinėlė”, “Kada no
riu verkiu” ir “Lietuva bran
gi”. Vaišėms buvo paruoštas bu
fetas, kur vakaro svečiai patys
pasitarnavo. Grojo elektriniai
vargonai. Anot vieno dalyvio, jie
daugiau grojo “ant nervų”, negu
šokiams. Tai apgailėtinas, reiš
kinys. įvykęs jau nepirmg kartą
parengimuose, žmonės į paren
gimus ateina susitikti, pasikal
bėti, pasilinksminti. Elektrinių
instrumentų garsiakalbiai sukė
lė tokį triukšmą, kuris blaiviam
žmogui neįmanomas pakelti. To
dėl daug svečių, nesulaukę net
loterijos, turėjo išsiskirstyti.
J. Ladyga

Ignas Žalys dalyvavo Kvebe
ko provincijoos šachmatininkų
pirmenybėse. Iš 6 galimų taškų
jis gavo 5.5 ir tapo Kvebeko
čempijonu jau antrą kartą. Pir
menybėse dalyvavo 57 žaidėjai.
Buvęs Lietuvos rinktinės žaidė
jas Baikovičius surinko 4,5 t.
Albertas Laurinčiukas, maskvinio laikraščio korespondentas
Niujorke, grįždamas okup. Lie
tuvon, buvo sustojęs Montrealyje.
Romualdas Judeika iš oku
puotos Lietuvos su rusų ekskur
sine grupe lankėsi Montrealyje,
Toronte ir kitur. Jis yra inžinie
rius; dirba “žinijos” draugijoj.
“Musique des Nations” pro
gramoje per prancūzų radijo
tinklą Radio-Canada spalio 25
d., 16.30 v., visdėlto buvo trans
liuojama lietuvių muzikos va
landa, nors prieš tai buvo gau
ta žinia, kad tos valandos nebus
(žiūr. “Tž” 43 nr.). Matyt, pa
čioje stotyje būta svyravimo.
Lietuvių muzikos valanda išrū
pinta Aloyzo Stankės rūpesčiu.
Jis tą programą ir pranešinėjo.
Pradžioje davė trumpą apybrai
žą apie Lietuvą, o paskui apibū
dino įvairias dainų grupes. Pir
moji programos dalis buvo gero
meniško lygio, bet antroji —
salių, laužų dainos perdaug jau
“liaudiškos”. Ateityje vertėtu
pajieškoti meniškesnių. Norint
tokių muzikos valandų daugiau,
reikėtų parodyti susidomėjimą
— parašyti laišku: A. Stanke.
Radio-Canada, POB 6000, Mont
real. Minėtoji programa buvo
girdima ir Toronte per CJBC
stotį. Tad ir torontiečiai turėtų
rašyti: CBC Information Servi
ces, POB 500 Terminai A. To
ronto 1, Ont. Nuo gautų laiškų
skaičiaus priklauso lietuviškų
programų ateitis.
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