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Atpigo žmogus
Š. Amerikoje garsiai kalbama apie piniginę infliaciją. Esą 

dolerio vertė nuolat mažėja, o pragyvenimo lygis brangsta. Vyriau
sybės imasi visų galimų priemonių tai infliacijai sustabdyti. Yra 
kita infliacija, kuria niekas nesirūpina, būtent, žmonių. Esą pasau
lyje atsirado perdaug žmonių, gresia badas, nes turimieji žemės 
ištekliai nepajėgs visų išmaitinti. Taigi, reikia mažinti žmonių 
skaičių. Tuo būdu esą bus išvengta bado pavojaus, o paties žmo
gaus vertė padidės. Tai grynai ekonominis požiūris, traktuojąs 
žmogų kaip pinigą pagal paklausos ir pasiūlos dėsnį. Negana to, 
šis požiūris eina dar toliau ir siūlo ekonomiškai tikrą, bet mora
liškai žiaurų žmonių skaičiaus mažinimo metodą, būtent, negi
musių žudymą. Iki šiol tas metodas buvo suvaržytas, draudžiamas 
valstybės įstatymų, bet pastaruoju metu jis pradeda išeiti viešu
mon. Viena valstybė po kitos priima įstatymus, leidžiančius negi
musių kūdikių žudymą. Kol kas tie Įstatymai varžo beatodairinį 
žudymą, stato tam tikrus reikalavimus, kaip pvz. gydytojų spren
dimą ir pan., bet ilgainiui, atrodo, bus atšauktos ir tos paskutinės • 
sąlygos. Moterų grupės, kad ir negausios, bet rėksmingos, jau 
dabar reikalauja panaikinti visus varžtus ir leisti negimusių žu
dymą pagal moters norą. JAV-se penkios valstijos jau priėmė įsta
tymus, gana palankius minėtoms grupėms. Kitos valstijos kol kas 
priešinasi tokių įstatymų priėmimui, bet gana netvirtai. Tai rodo, 
kad netolimoje ateityj e prisidės ir jos.

Kas gi atsitiko? Valstybės, ištisus šimtmečius globojusios kū
diki ir gynusios jo teisę gyventi, staiga atsisako turėtos misijos ir 
atšaukia Senuosius įstatymus. Priežasčių yra neviena. Pagrindinė 
jų—žmogaus nuvertinimas. Kol valstybės laikėsi krikščionybės 
įdiegtos žmogaus sampratos, tol žmogus buvo didžioji vertybė, 
ypač savo dvasine prigimtimi, nemariuoju pradu. Kai valstybių 
viršūnėse atsirado vyriausybės, nebesilaikančios krikščioniškųjų 
principų, žmogaus vertė pradėta matuoti ne dvasiniu, bet mate
rialiniu mastu. Antai, fašistinei valdžiai žmogus vertingas tiek, 
kiek jis naudingas valstybei ir jos galybei kelti. Nacionalsocialis
tinei valstybei žmogus vertingas tiktai kaip jėga ir kaip rasė. 
Dėlto ji lengva širdimi galėjo sunaikinti apie 6 milijonus žydų. 
Komunistinė valstybė žmogų vertina kaip partijos ratelį, darbo 
jėgą ir karį. Tuos, kurie vienu ar kitu būdu neįsijungia į kom
partijos diktuojamą gyvenimą, valdžia naikina Sibiro koncentra
cijos stovyklose bei kitais būdais. Vien Sovietų Sąjungoje, ypač 
kolchozų organizavimo laikotarpyje, buvo sunaikinta milijonai 
žmonių. Vakarų valstybėse, kur vyrauja laisvė, kasmet nužudoma 
šimtai tūkstančių negimusių kūdikių. Pvz. vien Niujorko ligoni
nėse per šiuos metus bus nužudyta 300.000, o JAV-se per trejus 
metus jų skaičius pasieks 6.000.000.

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS
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Nuotr. Al. Kuolo
Klauso paskaitos ateitininkų stovykloje. Iš kairės: Joana Kuraitė, Elenutė Razgaitytė, Gabija Juoza
pavičiūtė ' Nuotr. Al. Kuolo

Amerikiečiai atidavė lietuvi rusams
Nepaprastas susijaudinimas dėl gėdingo amerikiečių pareigūnų elgesio \

iš Latvijos II D. karo pabaigoje. 
Kai amerikiečių delegacija ban
dė įsikišti ir užtarti pabėgusį lie
tuvį, kapitonas Raph E. Eustis 
juos uždarė savo kajutėje, kur 
buvo gerai girdėti pabėgusio lie
tuvio šauksmas: “Viešpatie, gel
bėk mane!” Kartą jis net įsiver
žė į kapitono kajutę pas ame
rikiečių delegacijos narius .tik 
su apatine aprangą, kruvinu vei
du, bet jį tUOjatr pat išsitempė 
amerikiečiai jūrininkai. Latvis 
R. Brieze įspėjo kapitoną R. E. 
Eustis, kad grąžinimo atveju lie
tuvio pabėgėlio “Sovietskaja Lit
va” laive laukia beveik garan
tuota mirtis. Deja, po 10 valan
dų į amerikiečių laivą buvo įsi
leisti sovietų jūrininkai, ku
rie ėmė mušti pabėgusį lietuvį. 
Tenka stebėtis, kaip kapitonas 
R. E. Eustis galėjo leisti tokius 
veiksmus savo laive ir JAV te
ritoriniuose vandenyse.

Latvis R. Brieze sakosi nega
lėjęs ištverti kapitono kajutėje, 
bet jūrininkai jo neišleido ant 
denio, kur pabėgėlis šaukėsi pa
galbos vokiečių, rusų, anglų ir 
lietuvių kalbomis. Jam pavykę 
ištrūkti iš jį mušančių sovietų 
politrukų rankų ir pasiekti kabi
ną, kurioje buvo uždaryti žvejy
bos derybų atstovai. Amerikie
čiai jūrininkai jį vėl atidavę so
vietų politrukams.

Nekalto žmogaus lietuvišku 
krauju suteršęs savo “Vigilant” 
laivo denį, kapitonas R. E. Eust- 
tis spaudos konferencijoje teisi
nosi, kad jam buvo duotas Įsaky
mas bėgli grąžinti sovietams, 
kad nebūtų pakenkta žvejybos 
reikalų konferencijai, ši Įsaky
mą jam davęs kapitonas Flet
cher W. Brown, pasitaręs su ad- 

žiūrą ir sulaukė aštraus atsaky
mo iš savo kolegos prof. Per 
Wieselgren (žr. “Dagens Nyhe- 
ter”, X. 17).

Kas pažįsta Baltijos valstybių 
istoriją ir žino, kaip Sov. Są
junga su jomis pasielgė, — rašo 
prof. Wieselgren, — tas negali 
suprasti, kaip išdavimą galima 
vadinti morališkai teisingu. Sa
vo dokumentiniame romane ra
šytojas Enquist aiškiai Įrodė, 
kad nebuvo jokio politinio būti
numo išduoti. Priešingai, tai bu
vo tik vieno Švedijos užsienio 
reikalų ministerijos pareigūno 
biurokratinis persistengimas, 
kuris tada pažadino miegančią 
mešką. Ir net reikėjo daug kar
tų ją pabaksnoti, kad ji pabustų.

Švedijos baltiečiu sluogsniuo
se jau ne nuo šiandien keliamas 
reikalavimas, kad būtų paskelta 
ti visi išdavimą liečiantys aktai 
ir dokumentai, kurie iki šiol lai
komi paslaptyje. Toji paslaptis kad jų Įstaiga buvusi pervėlai 
duoda pagrindo visaip spėlioti ir informuota. Paprastai 'JAV-ės 
nėra naudinga pačiai Švedijai. pabėgėliams iš komunistinių

Sovietai mėgino filmą pahau- kraštų teikiančios politinę glo^ 
doti savo propagandai. Premje- ' bą. “NYT” dienraštis pažymi, 
ros proga buvo atsiuntę savo , --------- ——•---
žmones iš Rygos radijo ir tele
vizijos. Maoistinė tendencija, at
rodo, juos labiau nugąsdino, ne
gu sužavėjo, todėl sugrįžo namo 
nieko, nepešę. Tad vargu, ar tas 
filmas ras kelią į sovietinį ek
raną. A. Lembergas

Pasaulio įvykiai
POPIEŽIAUS PAULIAUS VI DEŠIMT DIENŲ TRUKSIANČIĄ KELIONĘ 
Į aštuonis Ramiojo vandenyno kraštus sudrumstė pasikėsinimas 
prieš jo gyvybę Manilos aerodrome, Filipinuose. Popiežių peiliu 
norėjo nudurti kunigu apsirengęs bolivietis dailininkas Benjamin 
Mendoza y Amor, bet jo ranką nukreipė'Į šoną Filipinų prez. F. 
Marcos ir Korėjos kardinolas S. Kim. Pasikėsinimo metu niekas 
nenukentėjo, išskyrus pastarąjį kardinolą, Seoulo arkivyskupą, ku
riam buvo lengvai sužeista ranka. Popiežius Paulius VI pareiškė 
dovanojęs dail. B. M. Amorui jo nusikaltimą ir palaimino kryžių, 
po kurio jis slėpė peilį, šis atentatai atkreipė spaudos dėmesį į lie
tuvį vyskupą Paulių Marcinkų, organizuojantį visas popiežiaus 
keliones ir jo apsaugą. Laikraščiai pabrėžia, jog vysk. P. Marcin

Tragedija prie Massachusetts 
krantų kanadiečiams skaityto
jams paskelbė “Toronto Daily 
Star” dienraščio koresponden
tas Joe Frankland lapkričio 26, 
27 ir 28 d.d. laidose. Prie Mar
tha’s Vineyard salos iš Klaipė
dos atplaukusiame sovietų žve
jybos laive “Sovietskaja Litva” 
įvyko pasitarimai tarp sovietų 
ir amerikiečių atstovų žvejybos 
klausimais. Penkis amerikiečių 
atstovus, jų tarpe ir latvį Rober
tą Brieze, * žvejų organizacijos 
pirmininką, atvežė JAV pakran
čių apsaugos laivas “Vigilant”. 
Lapkričio 23 d. iš “Sovietskaja 
Litva” į “Vigilant” nušoko lie
tuvis radistas ir pasiprašė poli
tinės globos.

“Viešpatie, gelbėk!”
Dešimt valandų truko neįtikė

tina tragedija, įstūmusi į gėdą 
visą Ameriką ir sukompromita
vusi politinėje srityje visiškais 
idijotais pasirodžiusius ameri
kiečių laivyno karininkus. Deta
les atskleidžia “Toronto Daily 

Taigi, vyksta tautžudystė viešose ligoninėse. Tokiu atveju, ro
dos, turėtu, kilti protesto banga. Deja, jos n.egirdėti.. Humanis- 
tiniai šąjūdžiai, kurie viešumoje kelia žmogų, netgi jį dievina, tu
rėtų prabilti protestu. Iki šiol betgi jo negirdėti. Jei senieji są
jūdžiai nesiryžta ginti žmogaus, dargi nekalto, turėtų atsirasti 
nauji. Gyvulių globos draugijos yra plačiai pasklidusios, bet ginti 
žmogaus niekas nesiima. Stiprus protesto balsas turėtų ateiti iš 
krikščioniškųjų Bendrijų. Deja, ir čia jis gana silpnai reiškiasi 
arba jo visai nėra. Stipriausias protesto balsas turėtų ateiti iš 
Katalikų Bendrijos, kuri iki šiol buvo viena pajėgiausių žmogaus 
gynėjų. Deja, šiuo atveju jos balsas gana silpnas. Dėlto didžio
joj Amerikos spaudoj ir buvo pastebėta, kad JAV Katalikų Bend
rija šiuo atveju neatliko savo misijos — nepakėlė stipraus pro
testo balso prieš naują viešą tautžudystės formą. Buvo girdėti 
vieno kito vyskupo protestuojantis pasisakymas, bet kolektyvinio 
vyskupų balso tuo klausimu visuomenė neišgirdo. O tas balsas 
turėtų prabilti į sąžines ir priminti, kad dabarties visuomenė, pri
imdama negimusių žudymą, atsistoja ant savęs sunaikinimo kelio, 
šiandien sutinkama su negimusių žudymu, rytoj — su invalidų, ......... ........ —j
įCTMftfų ir aplamai su neproduktingųjų žudymu. Kai jau žengtas _ Star” koresp. J. Frankland pa- 
pirmas žingsnis ta linkme, yra pagrindo manyti, kad seks ir kiti, skelbtas pasikalbėjimas su žve- 
nes taip daryti skatina tas pats žmogaus nuvertinimo principas. jų draugijos pirm. Robertu 

Brieze, kuris pats yra pabėgęs

Baltiečiu išdavimas, kuris » /
Maždaug prieš 25 metus, 1946 

m. sausio 25 d., Švedija išdavė 
sovietams 146 baltiečiu karius. 
Jų tarpe buvo 9 lietuviai: 6 ka
rininkai, 1 gydytojas ir 2 puska
rininkiai. Didžiausią išduotųjų 
dalį sudarė latviai — 130. Tas 
išdavimas labai pakenkė Švedi
jos geram vardui. Juodos dėmės 
nepajėgė nuplauti nė tai, kad 
prieš išdavimą protestavo žymi 
švedų viešosios nuomonės dalis, 
o pačioje Švedijoje svetingą glo
bą gavo keliasdešimt tūkstančių 
Baltijos piliečių, kurie čia atvy
ko, protestuodami prieš sovie
tinę okupaciją.

Nesibaigiantis ginčas
Per visą pokario laikotarpį 

iki šiandien joks kitas klausimas 
nesukėlė švedų tarpe tokių 
smarkių ir karčių atbalsių ir ne
sibaigiančių diskusijų, kaip bal- 
tiečių išdavimas. Neveltui dau
gelis tai vadina didžiausiu 
politiniu skandalu naujausioje 
Švedijos istorijoje. Iki šiandien 
vis iš naujo keliami klausimai: 
ar buvo teisinga išduoti baltie- 
čius sovietams? kas buvo tie iš
duotieji? koks buvo jų tolimes
nis likimas?,

Prieš porą metų jaunas maois- 
tinių pažiūrų švedų rašytojas P. 
O. Enquist, jieškodamas i tuos 
klausimus atsakymo, išleido 
stambų romaną “Legioninin
kai”. apie kurį savo metu buvo 
rašyta ir šiame laikraštyje, šie- istorijos tikrovę 
met pagal šį romaną buvo pa
statytas filmas ir visą rudenį ro
domas Švedijos ekranuose. Ka
dangi pati Enquisto knyga susi
laukė nemažai kritikos baltiečiu 
sluogsniuose. tai ir dėl paties 
filmo daug kas baiminosi, kad 
jis nepatarnaus istorinei tiesai.

tebejaudina
daryti pagal savo sąžinę.

Žaizdos atnaujinimas
Reikia pastebėti, kad filmas 

Švedijoje populiarumo nesusi
laukė. Gamintojams jis atnešė 
grynus nuostolius, nes jo pasi
žiūrėti atėjo vos 25.000 žiūrovų. 
Nemažai priekaištų buvo daro
ma, kad filme perdaug savižu
dybės scenų, kurios sunkiai pa
keliamos. Baltiečiai taip pat fil
mu labai nesusižavėjo. Nors ja
me eilę vaidmenų atlieka lat
viai, tačiau kaikurie jų filmo 
premjeros proga protestavo. 
Švedų filmo instituto nuomone, 
pagrindinės nepasisekimo prie
žasties reikią jieškoti ne kur ki
tur, o pačiame politinio filmo 
nepopuliarume. Jau pats fil
mo pavadinimas “Baltutlaem- 
ningen” (Baltiečiu išdavimas) 
daugelį švedų atbaidė, sukėlė 
perdaug nemalonius prisimini
mus, kuriuos norėtųsi kiek gali
ma greičiau pamiršti.

Bet pamiršti sunku. Filmas 

Išdavimas filme
Būgštauta be reikalo. Režiso- 

rius Johan Bergenstraahle (g. 
1935), pasinaudodamas knygos 
dokumentine medžiaga, sukūrė 
stiprios vidinės įtampos filmą, 
kurį kiekvienas žiūrovas gali 
vertinti pagal savo paties įsiti
kinimus. Režisoriui rūpėjo pir
moje eilėje išryškinti politikos 
ir moralės santykį, kaip konkre
čioje situacijoje politika užtem
do žmoniškumą. Jeigu knygos 
autoriui galima pagrįstai daryti 
priekaištų, kad jis baltiečiu tra
gediją pavaizdavo perdaug ša
liškai dėl savo ideologinės pozi
cijos ribotumo, permažai stengė
si suprasti baltietiškąjį požiūri 
ir perdaug pasitikėjo sovietinių 
šaltinių žiniomis, tai tokio prie
kaišto, manding, negalima dary
ti filmo autoriams. Turint min
tyje tai, kad filmą gamino ne 
kokie nors baltiečiu simpatikai 
ir ne tikslu žiūrovų tarpe sukelti 
kokius nors palankumo jausmus __  _____  _____ _____
Baltijos kraštams, filmą reikėtų žiūrovų nesulaukė, bet spaudo- 
laikyti gana rimtu mėginimu iš- ,e sukėlė naują ginčo bangą, laikyti savotišką objektyvumą. g,ri dar kartą patvirtino, kfip .

žiūrovų nesulauke, bet sp; 
j e sukėlė naują ginčo b;

Dar palankesnis sprendimas 
būtų, palyginus švediškąjį filmą 
su žalakevičiaus “Niekas neno
rėjo mirti”, kuris prieš porą me- . nors nevisi ją smerkia, 
tų buvo rodomas Stockholme. 
Kaip žinoma, pastarajame filme 
taip pat buvo mėginta suekra- 
ninti šiurpią pokarinės politinės 
istorijos tikrovę — Liętuvos 
partizanų kovas, bet tas užsimo
jimas buvo tikra nesėkmė. To 
negalima pasakyti apie Bergen- 
straahlio filmą: čia vaizduoja
mu iu faktu atranka neklasto ja 
istorinės tikrovės, neužmeta žiū
rovui savo vertinamojo požiūrio, 
bet jį palieka kiekvienam suši-

giliai švedų viešąją nuomonę 
slegia prieš ketvirtį amžiaus pa
dalytoji skriauda baltiečiams,

Du požiūriai
Vienas tų, kuris ir šiandien 

tvirtina, kad Švedijos vyriausy
bė teisingai pasielgė išdavusi so
vietams baltiečius, yra prof. 
Gunnar Myrdal, patsai anuo
met dalyvavęs vyriausybėje, o 
šiuo metu pagarsėjęs JĄV-bių 
kritikas, Vietnamo karo ‘'teis
mo” • pirmininkas. Tas ponas, 
kalbėdamas per televiziją, pa
kartojo savo nepasikeitusią pa- 

mirolu W. B. Ellis. Latvio R. 
Brieze teigimu, pabėgėlis buvo 
apie 30 metų amžiaus, turėjo 
kelias knygas, užrašus, žmonos 
laiškus ir jos nuotrauką.

“New York Times” 
informacija

Smulkesnių žinių apie šį įvy
kį paskelbė dienraštis “New 
York Times” lapkričio 29 d. lai
dos pirmajame puslapyje. Jo ko
respondentas R. D. McFadden, 
remdamasis minėto latvio Brie
ze ir amerikiečio Burt liudijimu, 
rašo, kad nelaimingojo lietuvio 
jūrininko vardas esąs Simas, 

’ dviejų vaikų tėvas, mokąs ang
lų, vokiečių, rusų, ispanų ir lie
tuvių kalbas. Lapkričio 23. d., 
10.30 v.r., rusų laivas, amerikie
čių pakviestas, priplaukė prie 

’ amerikiečių “Vigilant”. Abu lai- 
' vai buvo sukabinti kabeliais ir 

jų pareigūnai lankė vieni kitus. 
Apie 2 v.p.p. Simas priėjo prie 
amerikiečio karininko ir prane
šė jam apie savo ketinimą pa
bėgti. Po 10 minučių jis iš so
vietinio laivo peršoko į už 10 
pėdų stovintį amerikiečių laivą. 
Iš jo amerikiečių jūrininkai pa
ėmė visus dokumentus ir atliko 
apklausinėjimą anglų kalba. Kai 
apie tai sužinojo rusai, prašė 
amerikiečius leidimo pasikalbėti 
su Simu. Amerikiečių pareigū
nai kreipėsi į savo viršininkus 
Bostone ir Vašingtone. Taipgi 
buvęs painformuotas ir Valsty
bės Departamentas. Amerikie
čių, delegacija, kuri vedė dery
bas su rusais dėl žvejybos At
lante rusų kapitono kambaryje, 
apie 3.30 v.p.p. grįžo į savo lai
vą. Apie vidurnaktį buvo gau
tas admirolo Ellis įsakymas grą
žinti lietuvį jūrininką rusams. 
Amerikiečių laivan atėjo keturi 
rusų jūrininkai ir žiauriai sumu
šė lietuvį amerikiečiams stebint' 
Simui pavyko ištrūkti ir pasi
slėpti laive, bet neilgam — ru
sai, amerikiečiu padedami, ji su
rado ir surišo. Visa jų grupė, ly
dima dviejų amerikiečiu jūri
ninkų, buvo nuleista gelbėjimosi 
valtyje ir nugabenta i rusų laivą 
“Sovietskaja Litva”. Lietuvis bu
vęs be sąmonės.

“NYT” pastebi, kad Simas, at
siklaupęs maldavo amerikiečių 
kapitoną išgelbėti jo gyvybe', bet 
kapitonas sakėsi turįs vykdyti 
įsakymą. (Jo pavardė — Gružė).

. Kieno įsakymu?
Kas gi davė tokį žiaurų įsa

kymą? Atitinkama laivyno vado
vybė tvirtina, kad tai buvo pa
daryta su Valstybės Departa
mento žinia, o pastarojo parei
gūnai teisinasi,, kad sprendimas 
buvęs padarytas be ju žinios ir

pabėgėliams iš komunistinių

“NYT” dienraštis pažymi, 
kad toks amerikiečių pareigūnų 
elgesys pažeidęs Ženevos proto
kolą, liečiantį politinę globa. 
Valstybės Departamento parei
gūnai teisinasi, esą taip buvo pa
sielgta, vengiant pakenkti rusų- 
amerikiečių deryboms dėl žve
jybos Atlante.

kus yra JAV gimęs lietuvių atei
vių sūnus. Popiežius Paulius VI 
buvo užsukęs į ciklono nusiaub
tą R. Pakistaną ir tarė žodi Dac
ca aerodrome, ragindamas viso 
pasaulio katalikus siųsti pagalbą 
nelaimės išriktiem pakistanie
čiam. Maniloje popiežius Pau
lius VI atlaikė iškilmingas Mi
šias aikštėje dviem milijonam 
tikinčiųjų, susitiko su diploma
tais, Azijos kraštų vyskupais, 
lankėsi Santo Tomas universite
te. Iš Manilos jis išskrido Į JAV 
priklausančią Samoa salą ir 
Australijos didmiestį Sidnėjų. 
Australijoj jis išbuvo 3 dienas 
ir išskrido į Hong Kongą, pasku
tinę kelionės vietovę, iš kurios 
kreipėsi Į kiniečių tautą. Spėlio
jimų bangą Vatikane sukėlė po
piežiaus Pauliaus VI prieš šią 
kelionę paskelbtas potvarkis, 
kad 80 metų amžiaus sulaukę 
kardinolai neturės teisės rinkti 
popiežiaus. Daug kas daro išva
dą, jog popiežius Paulius VI, 
kuris dabar yra 73 metų am
žiaus, šį potvarkį taikys ir pats 
sau, t.y. pasitrauks iš popiežiaus 
pareigų,, perleisdamas jas jau
nesniam asmeniui. Pasitrauki
mas gali Įvykti po poros metų, 
nes Paulius VI jau anksčiau yra 
reikalavęs, kad kunigai, vysku
pai ir kardinolai iš oficialių par
eigų pasitrauktų sulaukę 75 me
tų amžiaus.

DRĄSUS BANDYMAS
JAV aviacijos ir pėstininkų 

specialiai paruoštas dalinys ban
dė išlaisvinti amerikiečius karo 
belaisvius Š. Vietname. Malūn
sparniais jiems sėkmingai pavy
ko nusileisti Son Tay stovykloje 
prie Hanojaus, bet joje jie nera
do nė vieno amerikiečio. Pasi
rodo, belaisviai prieš keletą sa
vaičių buvo perkelti į kitą sto
vyklą. šią gelbėjimo operaciją 
organizavo aviacijos brigados 
gen. L. Manor, o savanorių gru
pei vadovavo pik. A. Siinons. 
Stovyklos užėmimas buvo toks 
staigus ir netikėtas, kad lengvai 
i koją tebuvo sužeistas vienas 
amerikietis, o susišaudyme žuvo 
apie 30 vietnamiečių karių. 
Prez. R. Niksonas operacijos va
dus ir du jos dalyvius apdova
nojo ordinais. Jis taipgi pabrėžė, 
kad panašūs bandymai gali būti 
pakartoti ateityje. Pastangos ke
liasdešimt tūkstančių komunistų 
belaisvių iškeisti į kelis 
šimtus amerikiečiu nėra davu
sios jokių konkrečių rezultatų.

SKIRTINGI POŽIŪRIAI
Vengrų kompartijos X kon

grese Budapešte gen. sekr. Ja
nos Kadar pasisakė už kūrybinę 
rašytojų ir menininkų laisvę. Jis 
žadėjo administracinėmis prie
monėmis nesikišti į menininkų 
reikalus, nes skonis yra kiekvie
no menininko asmeninis daly
kas. Pasak J. Kadaro, kūryba 
negali būti varžoma. Valstybė 
turi tik teisę'pasirinkti kūrinius 
pagal jų socialinę ir meninę ver-

Protestai ir demonstracijos
JAV lietuviai ir kiti baltiečiai 

ėmėsi akcijos — didesniuose 
miestuose, kaip Čikagoje, Bos
tone, Niujorke, Filadelfijoj, Bal- 
timorėje ir kitur, jau Įvyko de
monstracijos, , protestuojančios 
prieš tokį nežmonišką vyriausy
bės pareigūnę elgesį, kuris ne
paprastai sujaudino lietuvius. 
Savaimingai susidarė specialūs 
komitetai protesto akcijai. Pa
sak “NYT”, demonstracijose ne
šami plakatai su įrašais: “Ar 
Valstybės Departamentas nar- 
duoda žmones už žuvis?”, “Ru
sai ir pajūrio sargybiniai žudo 
drąsų lietuvį jūrininką.”

ši byla pasiekė ir JAV prezi
dentūrą, kuri yra užversta te
legramomis ir protesto laiškais. 
Apie tai rašo didžioji spauda, 
kalba radijas ir televizija.

Ir Kanados lietuviai neatsi
lieka — siunčia į Vašingtoną 
protesto laiškus bei telegramas 
ir rengia demonstracijas prie 
JAV konsulatų.

tę. šios jo kalbos klausėsi kon
grese dalyvavęs sovietų kompar
tijos vadas L. Brežnevas, kuris, 
matyt, yra kitokios nuomonės, 
nes vienas paskutiniųjų “Prav- 
dos” vedamųjų buvo skirtas 
ideologinei kovai tarp kapitalis
tinių ir komunistinių idėjų. Su
sidaro Įspūdis, jog pavasari 
įvyksiančiame sovietų komparti
jos kongrese greičiausiai vėl bus 
sustiprinti varžtai dailininkams, 
rašytojams ir mokslininkams.

NIKITOS ATSIMININMAI
Amerikiečių “Life” žurnalas 

paskelbė pirmąją dalį Nikitos 
Chruščiovo atsiminimų, kurių 
jis pats yra išsigynęs *— juos 
laiko “kapitalistų provokacija”. 
Time Ine. bendrovė atsiminimus 
laiko autentiškais, bet pirmoji 
dalis sukelia rimtų abejonių. 
Pvz. atsiminimuose yra rašoma 
kaip 1952 N. Metų sutikime 
Stalinas už plaukų tampė duk
rą Svetlaną ir ją vertė šokti. 
Tuo tarpu pati Svetlana Stalinai- 
tė, ištekėjusi už amerikiečio 
JAV, teigia, kad 1952 metais 
ji sutiko kino teatre, jokiame 
baliuje nedalyvavo. Atsimini
muose taipgi kalbama, kad N. 
Chruščiovą, 1934 m. pradžioje 
paskirtą Maskvos kompartijos 
vadu, Kreniliūn dažnai kviesda
vo ir vaišindavo Stalinas su žmo
na Nadežda, Svetlanos motina, 
kuri iš tikrųjų nusižudė jau 

■ 1932 m. lapkričio mėnesį. Atro
do, šiuos atsiminimus greičiau
siai bus parūpinęs Victor Louis, 
“The London Evening News” 
laikraščio korespondentas Mask
voje, Sovietų Sąjungos pilietis 
ir KGB agentas. Su Time Inz. 
bendrovės atstovais jis neseniai 
buvo susitikęs “D’Angleterre” 
viešbutyje Kopenhagoje. Koks 
yra šių atsiminimų tikslas, belie
ka spėti. Kadangi juose gerokai 
smerkiamas Stalinas, galimas 
dalykas, kuri nors Kremliaus di
džiūnų grupė nori sustabdyti 
jau pradėtą Stalino rehabilita- 
ciją. Kiti komentatoriai daro iš
vadą, jog tariamais N. Chruš
čiovo atsiminimais norima nu
kreipti vakariečių dėmesį nuo> 
A. Solženicino, laimėjusio No
belio literatūrinę premiją. Kai 
A. Solženiciną užmirš Vakarų 
pasaulis, tada Kremlius prieš jį 
galės imtis griežtesnių priemo
nių, kurių dabar prisibijoma dėl 
galimos reakcijos Vakaruose.

DU SAMURAJAI
Japonų rašytojas ir drama

turgas Yukio Mišima, su ketu
riais savo bičiuliais Įsiveržęs į 
kariuomenės vyr. būstinę Tokijo 
mieste, bandė pradėti karinę re- 

' voliuciją, ragindamas karius pa
šalinti Japonijos apsiginklavimą 
draudžiančia konstituciją ir grą
žinti Japonijai jos karinę galy
bę. Nesulaukęs karių pritarimo, 
pagal samurajų paprotį, jis per
sidūrė kardu pilvą, o* tada jo 
draugas jam nukirto galvą, kad 
nereikėtų ilgai kankintis. Vado 
pavyzdžiu pasekė ir jo bendri
ninkas Masukazu Morita, bet 
trys studentai, šio sąmokslo da
lyviai, gyvi pasidavė policijai. 
Rašytojas'Y. Mišima prieš porą 
metų buvo įsteigęs samurajų 
garbę puoselėjančią organizaci
ją, Įjungdamas jon apie 80 To
kijo universitetų studentu.

VOKIEČIAI LAIMINGESNI
Beveik tuo pačiu metu, kai 

pakrančių apsaugos laivo kapi
tonas sovietams išdavė pabėgusį 
lietuvj radistą, Floridos pakran
tėse laisvės susilaukė keturi pa
bėgėliai iš Kubon plaukusio R. 
Vokietijos laivo “Volkerfreund- 
šchaft”. Nušokusius nuo laivo i 
vandenį juos pasitiko greitlaiviii 
atplaukęs vieno tu bėgliu bro
lis Eric Bley. Pabėgimo planas 
buvo iš anksto sutartas laiškais. 
Iwko tik vienas nenumatytas 
dalykas — prie norėjusio pa
bėgti Kari Blev prisijungė trys 
kiti keleiviai. Visi jie buvo pri
statyti imigracijos pareigūnams 
Floridoje ir gavo politinę globą.
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Jis ėjo
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Nenųtolo nuo evangelijos
Krupavičiui, kuris stengėsi 

aprūpinti bežemius ir mažaže
mius žeme, parūpino jiems me- 

; džiagos sodyboms statytis, skirs
tė kaimus vienkiemiais, vykdė 
žemės melioraciją, organizavo 
žemės ūkiui kreditą ir dirbo ki
tą panašų darbą, minėtos kaiku- 
rių katalikų pažiūros į grynai 
praktinius, " ypač ekonominius, 
reikalus atrodė naivios. Tokie

Nedaryk kitam to, kas pačiam nemiela
JONAS MIŠKINIS

Teisiniai santykiai tarp tautų 
bei valstybių plečiasi, bet kartu 
plečiasi bei tobulėja kariniai 
ginklai ir jų sandėliai didėja. 
Juk kiek tautų pavergta ir kultū
ros lobio sunaikinta po to, kai 
buvo sudarytas tarptautinės tei
sės mokslas! Dabar visi tą teisę 
kartoja, bet nevisi jos laikosi. 
Dažniausiai didieji nesusiprati
mai tebesprendžiami ginklų to
bulumu, vadovaujantis jėgos 
dėsniu ir divizijų skaičiumi. Va
dinasi, kieno galia, to ir valia.

Jėga ir teisė
Dvidešimtojo amžiaus gale 

labai dažnai iškilo daugybė ne
teisėtų aktų, kurie rodo, kad tei
sė bei teisėtumas yra bejėgiai. 
Pasaulyje tebevyrauja jėgos 
priemonės, kurios yra patiki
miausia “teisė”. Kitaip tariant, 
plėšriesiems žvėrims — liūtui, 
tigrui ir kitiems valia draskyti 
kitą žvėrį, žinoma, silpnesnį už 
save. Tokių pavyzdžių esti daug, 
bet tai džiunglių ir miškų teisė.

Tačiau reikia išsiskirti iš gam
tos pasaulio žmogui. Ne tik jam 
vienam, bet ir visai žmonių 
bendruomenei — atskiroms tau
toms ir valstybėms. Juk jau ne 
nuo dabar yra suformuota žmo
nių gyvenimo taisyklė. O ji yra 
visai paprasta ir visiems supran
tama: nedaryk kitiems to, kas 
pačiam nemiela. Jei pačiam tai 
negera, negera ir kitam. Bet ar 
to politiniame gyvenime laiko
masi?

Teisės pagrindas
Niekas iš mūsų negali sutikti 

su posakiu: jei aš pavogiau sve-

PAŠALPOS PABĖGĖLIAMS

pestingai skaitę evangeliją. Pa
skutiniojo teismo metu Kristus 
netars “paveldėkite jums .nuo 
pasaulio įkūrimo prirengtą ka
ralystę pranašai, apaštalai, 
mokslininkai irj filosofai, baž
nyčių statytojai ir vienuolijų 
steigėjai”. Apaštalo Mato liudi
jimu, Kristus tuomet tars: “Ei
kite mano Tėvo palaimintieji, 
paveldėkite jums nuo pasaulio 
įkūrimo prirengtą karalystę. 
Nes aš buvau išalkęs, ir jūs ma
ne, pavalgydinote; buvau ištroš
kęs, ir jūs mane pagirdėtę; bu
vau svečias, ir jūs mane priėmė
te; buvau ųuogas, ir jūs mane 
pridengėte; ligonis, ir jūs mane 
aplankėte; buvau kalėjime, ir 
jūs atėjote pas mane.” (Mat. 25, 
34-36). Tai, aišku, nereiškia, jog 
pranašų, apaštalų, filosofų bei 
kitų. didelius darbus atlikusių 
asmenų nuopelnai bus neįver
tinti. Tačiau tai rodo, jog visdėl- 
to pirmiau bus įvertinti nuopel
nai tų, kurie alkanus maitino,, 
trokštančii/s girdė, rūpinosi li-

Lietuvos keliu
A. GRAŽICNAS

KANADOS LIETUVIU FONDAS
t Fondą 42 nariai. Visuotinis Fondo 
narių susirinkimas įvyks š. m. gruo
džio 5 d., 11 v. r.^ Toronto Lietuvių 
Namuose. Jei dėl adreso pakeitimo 
kuris narys pakvietimo negavo, tai 
vistiek prašomas atvykti arba atsiųs
ti savo įgaliojimą pasirinktam asme
niui, kuris dalyvaus. Šiais metais įna
šų gauta apie $7000. Pagal Fondo 
planą tai nepakankama suma. Kurie 
ketino šiais metais įstoti į Fondo na
rius, tepadaro tai gruodžio mėnesį, 
nes bus galima duoti šių metų kvi
tus atleidimui nuo mokesčio už paau
kotą sumą, (našus galima įmokėti 
lietuvių bankeliuose arba atsiųsti 
Fondo iždininkui: 325 Seaton St. To
ronto 2, Ont.

P. LELIS, iždininkas

$125
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100
100

sprendžiant, kuri seimo grupė 
gausiausia, imti jas visas kaip 
vienetą, o ne paskirus jų sambū
rius. (Kad taip turėję būti spren
džiama, yra manančių ir šian
dien). Buvo netgi asmenų, kurie 
pradėjo krikščionių demokratų 
vadovybę raginti neperleisti kai
riesiems krašto valdžios, neatsi
žvelgiant, kokie rinkimų rezul
tatai bebūtų, žodžiu, jei rinki
mai pralaimėti — imtis diktatū
ros. Tačiau M. Krupavičius buvo 
nuomonės, jog krikščionys de
mokratai visų pitma privalo lai
kytis demokratijos, neatsižvel
giant, kas iš tokios laikysenos 
plaukia. Antra, laikantis demo
kratinės tvarkos, reikia liaudi
ninkus laikyti rinkimų laimėto
jais ir jiems perleisti valdžią. Ir 
ją krikščionys demokratai jiem 
perleido, nors tai jų vadui M. 
Krupavičiui nebuvo malonu.

Tautos tarnyboje
M. Krupavičius niekad neiš- 

krypo iš kelio tarnauti tautai, o 
ne grupiniams interesams. Įsi
jungdamas į partinę veiklą, jis 
nenuėjo i kurios nors interesų 
partijos eiles, bet i valstybės 
partiją (vok. Staatspartei); kuri 
rūpinasi bendraisiais krašto ir 
visos tautos reikalais, p ne ku
rio visuomenės sluoksnio inte
resais, kaip tai daro Įvairios in
teresų partijos. Šiuo atžvilgiu M. 
Krupavičiaus dispozicija tautos 
atžvilgiu gerai gali būti išreikš
ta A. Mickevičiaus “Vėlinių” 
garsiosios Konrado improvizaci
jos žodžiais, kur jis sako, kad 
jis savo tautoje myli ne vieną

jasi, M. Krupavičiui teko paro
dyti didelio ryžto, tokio paskirs
tymo, siekiant. Užsimojus vyk
dyti žemės reformą, jis buvo riet 
a p s k ų s tas -V,atikanui, jog 
skriaudžią Lietuvos dvarinin
kus, atiminėdamas iš jų žemę. Ir 
ne tik dvarininkai, iš kurių bu
vo imama žemės reformos reika
lams žemė, nepalankiai į jo užsi
mojimą žiūrėjo. Vienas anuo
met Lietuvoje žinomas prelatas, 
atsilankęs pas žemės reformas 
departamentą direktorių P. Vai
nauską ir nesulaukęs savo pagei
davimams pritarimo, jam pa
reiškė, jog jisai esąs toks pat 
bolševikas, kaip ir jo viršininkas, 
žemės ūkio ministeris kun. M. 
Krupavičius. Ir tasai prelatas 
nebuvo vienintelis tos nuomo
nės ne tik šiaip lietuvių visuo
menėje,. bet ir dvasininkijos tar
pe. Tačiau visa tai M. Krupavi
čiaus nėnukreipė nuo jo kelio. 
Priėjęs kartą Įsitikinimo, jog 
tai reikia krašte Įvykdyti, jis, ne
atsižvelgdamas į skundus bei 
puolimus, vykdė tai, ką buvo už
simojęs, kol tikslas buvo pasiek
tas.' • x

Smūgių akivaizdoje
Nevisuomet bekompromisinis 

principo laikymasis yra patogus 
bei malonus. Tai teko patirti ir 
M. Krupavičiui. 1926 m. seimo 
rinkimuose nė viena krikščionių 
demokratų bloką sudariusių gru
pių negavo daugiau balsų, kaip 
liaudininkai, gavusieji 22 atsto
vu, nors kr. demokratų blokas, 
kartu visas tris jo grupes pia- kurį asmenį, bet visą tautą, visas 
ėmus, turėjo 30 atstovų iš bend- ’ 
ro 85 to seimo atstovų skaičiaus, 
ši padėtis sukėlė krikščionių de
mokratų tarpe nemažą sąjūdį. 
Buvo atstovų, maniusių, jog 
krikščionys demokratai rinkimų 
nepralaimėjo. Kad krikščionių 
demokratų bloką sudaro trys 
grupės, tebuvęs techniškas 
krikščionių demokratų vidaus 
organizacijos dalykas. Dėlto

$300
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200

Nauji nariai ir įnašai:
401. Pembroke* lietuviai_____
402. Seniūno, Juozo atm----- ....
403. Lelis, Jonas jr.---- ---------
404. Brakaitė, Rita

Papildė įnašus:
257. Prišas, Juozas Toronte iki 
146. šukaitis, Antanas ir Stasė .
303. Jankūnas, Albertas-------- ...
Aukojo — V. Aušrotas, Toronte $10.

Pembroke įnašą sudėjo: Vaičiuliai, 
Bakūnai, Kiškiai ir kiti lietuviai.

A. a. Seniūno mirusio 2. XII. 1969 
atminimui įnašą davė jo sūnėnas Liu
das Seniūnas, Grand Rapids, Mich. 
Anūko J. Lėlio 1% m. amžiaus įnašą 
davė Palčiauskas Leonas, gyv. Hamil
tone, o anūkės Ritos 3 metų amžiaus 
įnašą — P. Lelis. Šiais metais įstojo

KANADOS LIETUVIŲ FONDO NARIAI
359. Skrebutėnas, Vaclovas
360. Puteris, Jonas ir Anelė
361. Pundzius, Viktoras
362. Skrebutėnienė, Julija
363. Čepas, Silvestras, vet.
364. Rosset, Edmond
365. Hollingsworth, Ian
366. McBain Don
367. Rodney apyl. valdyba
368. Parseliūnas, Jonas, agr.
369. Petraitis, Viktoras
370. Montrealio SLA 123 kuopa
371. Stepaitis, Herbertas ir Alė
372. Navickienė, Natalija
373. Navicko Vaclovo atmin.
374. Stasevičius, Albinas
375. Judickienė, Dana
367. Varkavičius, Julius
377. Grušys, Pranas
378. Žurauskienė, Ona
379. Sakalas, Balys
380. Treigys, Sergiejus
381. Niagaros liet, veteranai
382. Kavalėlis, Juozas
383. Kardelio Jono atm.
384. Vaitkus, Stasys ir Vanda
385. §v. Jono Kr. par. K.M.Dr-ja
386. Plokštelių leid. “Krivūlė*’
387. Kulienė, Eleonora
388. Butkus, Jonas
389. Žulpa, Simonas
390. Stankus, Leonas, inž.
391. Liegaus Prano atm.
392. Tėvai jėzuitai Montrealyje
393. Hamiltono SLA 72 kuopa
394. Zavadskienė, Vera
395. Baltramaitis, Kazys
396. štreitas, Viktoras
397. Petryla, Aleksas
398. Šernas, Petras
399. Rinkevičius, Jonas
400. Firavičius, Antanas

P. LELIS, Fondo vajaus vedėjas

timą daiktą, tai gerai, bet jei kas 
iŠ manęs pavogė, tai blogai. To
kia laikysena negali būti pavyz
džiu kultūringoms tautoms. Kul
tūringųjų tautų žmonės visus 
santykius — vidinius ir tarptau
tinius sprendžia teisės pagrin
dais. Kas gi tos teisės pagrin
das? Jis yra kito žmogaus laisvė. 
Žmogus yra laisvas veikti tiek, 
kiek jo laisvė nepažeidžia kito 
žmogaus laisvės. Visa tai tinka 
ne tik individui, bet ir kiekvie
nai tautai.

Tautų uždavinys 
Kiekviena tauta turi teisę 

laisvai gyventi, kultūrėti ir siek
ti bendros gerovės. Tai visų tau- * 
tų pagrindinis uždavinys. Tau
tos daug ko siekia sutartinai, ne
atsižvelgiant paskirų tautų gau-. 
sumo. Žinoma, atsiranda ir tau
tų gyvenime skirtumų ir įvairių goniais bei kaliniais, žodžiu ta

riant, nuopelnai tų, kurie rūpi
nasi paprastais, kasdieniniais, 
didžiąja dalimi grynai medžiagi
niais, bet kiekvieną žmogų be 
išimties liečiančiais reikalais. O 
tai rodo, jog tie reikalai Kris
taus mokslo šviesoje nėra toji 
neišvengiama blogybė, nuo ku
rios kiekvienas turi šalintis.

Kodėl jie nėra tokia blogybė, 
Krupavičiui buvo aišku iš to, 
kad jų tenkinimas tarnauja .tam 
pačiam tikslui, kaip ir įvairių ki
tų — sudaryti sąlygas realizuo
tis žmogaus asmenybei. Būda
mas realistas, M. Krupavičius 
laikėsi gana akivaizdžios tiesos, 
kad tauta gali savo uždavinį at
likti tik tuomet, jei ji turi pa
kankamai dvasinių ir medžiagi
nių vertybių. Skurdas, tamsu
mas, prietarai yra žmogaus pa
žangos didžiausi priešai. Tačiau 
tos vertybės gali sudaryti žmo
gaus pažangai sąlygas tik tuo
met, jei jos yra tinkamai tautos 
narių tarpe paskirstytos, vi
siems pakankamu mastu priei
namos.

Vertybių paskirstymas
Pastarasis dalykas — verty

bių tautoje deramas paskirsty
mas — M. Krupavičiui ypač rū
pėjo, nes jo kaip tik ligi to lai
ko Lietuvoje visai regimai trū
ko. O kadangi turintieji su netu
rinčiais turimuoju vienokiu ar 
kitokiu turtu retai noromis dali-

nesusipratimų bei ginčų. Jei iš
kyla kuris nors nuomonių skir
tumas, kuris negali būti spren
džiamas draugišku būdu, būna 
sprendžiamas pagal tarptautinę 
teisę. Juk tam ir yra Jungtinių 
Tautų institucija. Bet ar ši insti
tucija pajėgi tam? Ar Sovietų 
Sąjungos savivaliavimus ir ki
tų tautų teisių pažeidimus ji pa
jėgia sutramdyti?

Pavergtų tautų veiksniai už
sieniuose "kultūringomis prie
monėmis reikalauja Kremliaus 
despotus gerbti ir vykdyti savo 
tarptautinius Įsipareigojimus ir 
dažnai kelia balsą, kad Vakarai 
laikytųsi energingesnės ir aiš
kesnės politikos, bet ar daug tuo 
atsiekia? Spreskim patys.

jos buvusias, esamas ir būsimas 
kartas. Ją visą jis nori pakelti, 
jai visai "laimės suteikti. Taip 
visą savo tautą pakelti, visai jai 
laimės suteikti visą savo amžių 
siekė ir prel. M. Krupavičius. Tą 
darbą dirbdamas, jis buvo ne tik 
puolamas, bet ir nuteistas mirti, 
varomas per kalėjimus. Tačiau 
tai jo nesulaikė, ir tauta, kuriai 
jis dirbo, tai visuomet atmins.

LB socialinio klubo Čikagoje 
žiniomis, sudarytas antras papil
domasis fondas II D. karo pabė
gėliams. Fondą tvarko Jungtinių 
Tautų komisaras Ženevoje. Pa
šalpos skiriamos tiems pabėgė
liams, kurie tarp 1945 m. gegu
žės mėnesio ir 1965 m. gruodžio 
31 d. atitiko šiuos reikalavimus:

1. Buvo kacete ar baudžiamo
joj stovykloj daugiau kaip 30 
dienų (arba)

2. Buvo išlaikomas asmuo, ku
ris dėl sunkaus tautinio perse
kiojimo mirė (arba)

3. Buvo jaunesni kaip 17 me
tų, be šeimos palydos deportuo
tas prievartos darbams ir

4. Iš jokios kitos vietos nega
vo kompensacijos.

Be to, turima žinių, jog 
minėto fondo pašalpų gali prašy
ti ir tie asmenys, kurie dėl nelai
mingų atsitikimų prievartos dar
buose (vyras ar žmona) tapo in
validais ir dėl to vėliau mirė. 
Taip pat gali prašyti pašalpų ir 
tie, kurie savo laiku nepadavė 
prašymų pašalpoms gauti iš pir
mojo fondo, ir tie, kurie jau ga
vo avansus iš pirmojo fondo. 
Terminas prašymams dar nėra 
nustatytas, bet delsti nėra ko.

Jungtinių Tautų pabėgėlių ko-

misaro Įstaiga Bonn-Bad Go- 
desberge papildomai praneša, 
kad priverstinis išvežimas prie
vartos darbams Į Vokietiją II D. 
karo metais yra laikomas žmo
gaus teisių pažeidimu. Kompen
sacija betgi yra mokama tik tais 
atvejais, kai priverstinis darbas 
yra pažeidęs sveikatą bei suma
žinęs darbingumą. Jeigu dėl ka
ro pasekmių buvo pripažinta 
renta-pensija iš socialinės drau- 
dos, tai kitos rentos negalima 
gauti. Jei prašymai asmenų, nu
kentėjusių nuo nacionalsocialis
tinio režimo, buvo atmesti Bun- 
desverwaltungsamto ir neape
liuoti iki 1970 m. liepos 15 d., 
laikomi galutinai atmestais. To
kie asmenys gali kreiptis Į ati
tinkamas įstaigas ir reikalauti 
socialinio aprūpinimo.

Platesnes informacijas teikia 
LB socialinio klubo valdyba 
(3548 So. Emerald Ave., Chica
go, Ill. 60609, USA), prisiuntus 
SI metinio nario mokesčio ir 
sau adresuotą voką atsakymui.

LIETUVA TOL NENUGALĖ
TA, KOL DĖL JOS KOVOJA
ME. TAUTOS FONDAS LAU
KIA TAVO, LIETUVI, AUKOS

Visiems artimiesiems ir draugams, liūdesio va
landoje prisiminusiems

a. a. Juozą K r i a u č i ū n ę,
nuoširdžiai dėkojame —

Nuliūdusios —
žmona ir dukterys

FURNITURE LTD.
PILNAS NAMU APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAL 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS ■- --- -- - ’ ..
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose —137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537 -1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — TeL OX 9 - 4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

T

Krupavičių šeima: motina Rozalija Malinauskaitė, tėvas Pranas ir 
sūnus Mykolas, tapęs kunigu ir politiku

(Tęsinys III)
301. Stankus, K. 1
302. Tamošaitis, Antanas, dail.
303. Jankūnas, Albertas
304. Sakalauskas, Vincas
305. Pakalniškis, Kostas
306. Wellando Medž. Klubas
307. Londono Kat. Moterų Dr-ja
308. Skautų Sąjungos vietinink.
309. Brazlauskas, Jonas
310. Eimcntas, Leonardas
311. Jokšas, Petras
312. Jonynas, Antanas
313. Kalnėnas, Adomas
314. Kudukis, Kazys ir Ona
315. Petrašiūnas, Andrius
316. Styga, Pranas
317. Gudjurgis, Povilas, vet. gyd. 100
318. Juškauskas, Antanas 100
319. Juškauskienės Marijos atm. 100
320. N.N., Windsor
321. Matukas, Antanas, med.dr.
322. Dudaravičienė, Marija
323. Uogintas, Titas
324. Zakarevičius, Mečislovas
325. Petrauskas, Jonas
326. Stankus, Kazys ir Vanda
327. Hamiltono šaulių kuopa
328. Kavaliūnaitė, Adelė
329. Paškevičių Katrės ir P. atm. 100
330. Trečioko Adomo atm.
331. šimučio Stasio atm.
332. Stradomskis, Julius
333. Šernas, Gytis, inž.
334. Montrealio Kat. Mot. Dr-ja
336. Inž. Kairio Stepono atm.
337. Jauniška, J.
338. Burbulienė, Polė
339. Braziukaitis, Aleksas
340. Alšėnas, Pranys
341. Jagėla, Stasys
342. Zubrys, Alfonsas, prof. dr.
343. Barščiausko Juozo atm.

Čepaitis, Bronius 
Dragūnevičius, Petras 
Mačys, Andrius, teis.

$100 
100 
200 
100
100
100

I 100
100
100
100
100
100 
100 
100
100 
100

100 
1000

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

344.
345.
346.
347. Styra, Stepas
348. Strikaitis, Kostas
349. Andrulis, Jonas
350. Jonytė, Gailė-Reg. (1 m. a.)
351. Matukas, Liudas
352. Aušrota, Jurgis
353. Saulis, Antanas
354. Vitkūnas, Jonas
355. Apanavičiaus Tomo
356. Telšinskas, Stasys
357. Leveris, Juozas ir Ona
358. Kerulis, Vaclovas

atm.

178.
126

1000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ioo
100
200
100
100
100
100
100
100
100
480
100
100
100

gyd.

100 
100 
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 
ICO 
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 
190 
100
100
100
100
100
100
100
100
100 
200 
100
IOO
100 
100
100

* Meredith Willson, parašęs 
eilę labai puikių Broadway mu
zikinių kūrinių (“The Music 
Man”," “The Unsinkable Mollie 
Brown”), šiuo metu Los Angeles 
mieste pabaigė kurti Mišių kom
poziciją “Varpų Mišios”. Dabar
tinis jo troškimas esąs išgirsti 
sukurtąsias Mišias Martyno pa
rapijos bažnyčioje, kur kiekvie
ną sekmadienį su visa šeima da
lyvauja Mišiose. Jis pats yra 
kpngregacionalistas, tačiau ve
dęs katalikę.

i LAIMINGO LAKŪNO KOVOS i
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai 

PARUOŠĖ J. VAICELIŪNAS(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
XXXII

Abu su Hatsuyo traukiniu vy
kome į Yokosuka. Važiavome 40 
valandų. Apie 20 kartų teko spe
cialiai "laukti, nes nuo priešo 
aviacijos buvo nukentėję prava
žiuojami miestai ir jų geležinke
lių stotys.

"Amerikiečių bombardavimai 
palietė per 140 Japonijos mies
tų, bet Yokosuka miestas nebu
vo nukentėjęs. Tiesa, Yokosuka 
uoste didelių laivų nebuvo, bet 
čia buvo ruošiami vandens ka
mikazes. Maži laiveliai su 2-3 
narių įgula ir pilni sprogstamo
sios medžiagos turėjo pulti prie
šo invazinius laivus, kai tie lai
vai priartės prie Japonijos. Bet 
praktikoje jie nebuvo panau
doti.

Mes su Hatsuyo apsigyveno
me prie Oppama aerodromo, 
esančio šiaurinėje Yokosuka 
-miesto dalyje. Maitinimosi rei
kalai. dar pasunkėjo. Ir kariuo
menėje kareivių bei karininkų 
maistas buvo tas pats — labai 
menkas.

Bombarduojama sostinė
Japoniją labai sukrėtė, kai 

1945 m. kovo 10 d. naktį ame
rikiečiai bombardavo Tokijo 
miestą, Japonijos sostinę. Buvo 
sunaikinta apie 19 kv. mylių 
ploto, žuvo per 130.000 žmonių. 
Tokijo gynimas buvo pavestas 
armijai, bet jos aviacija veikė 
silpnai. Vėliau to miesto gyni
mas nuo priešo bombonešių bu
vo paskirtas laivyno aviacijai. 
Laivyno aviacija * amerikiečių 
bombonešius B-29 puldavo nau
jais naikintuvais “Raiden”. Jų 
greitis ir 4 patrankėlių ugnis 
buvo efektyvi. Jie numušė kele
tą bombonešių, bet tai buvo lai
kinis dalykas. Vėliau amerikie
čių bombonešius lydėdavo ju 
naikintojai “Mustang”, kurie už 
mūsų “Raiden” lėktuvus buvo 
pranašesni. Buvo numuštų mū
sų “Raiden” lėktuvų ir žuvusių

lakūnų.
Savotiškas lakūnas
Šiose nelaimingose oro kovo

se laimingas buvo lakūnas Itn. 
T. Akamatsu. Jis buvo charak
teringas žmogus. Į laivyno tar
nybą Įstojo 10 metų anksčiau už 
mane, bet jo kilimas buvo lėtas 
dėl netvarkingo gyvenimo — jis 
nelabai laikėsi karinių nuostatų. 
Kai kiti lakūnai budėdavo prie 
lėktuvų, kad pavojaus metu ga
lėtų greičiau pakilti į orą, jis 
sirenų kaukimą dažniausiai iš
girsdavo miesto pakraštyje, bū
damas tam tikruose namuose. 
Sirenoms staugiant, jis atskubė
davo Į aerodromą savo senu au
tomobiliu, vienoje rankoje lai
kydamas vairą, o kitoje — bon- 
ką. Jis sėsdavo į jau motorinin- 

rie Oppama aerodromo, kų užvestą lėktuvą, pakildavo i 
orą ir sėkmingai kovodavo prieš 
amerikiečius. Skraidydamas tik 
“Raiden” naikintuvais, jis nu
mušė 10 priešo lėktuvų.

Aš ne kartą mačiau po oro 
kautynių Akamatu nusileidžiant 
Oppama" aerodrome, nes nebetu
rėdavo benzino skrist į Atsugi 
aerodromą, kuris buvo Yokosu
ka miesto kitoje pusėje. Jo nu
muštų lėktuvų tikro skaičiaus 
niekas nežinojo. Kai jis būdavo 
girtas, sakydavo, kad jis yra nu
mušęs 350 priešo lėktuvų, o kai 
išsiblaivydavo, tas skaičius nu-* 
krisdavo iki 50. Būdavo atsiti
kimų, kad jis į orą pakildavo 
kartu su 6-8 kitais lakūnai, o iš 
oro kovų grįždavo vienas. Aka
matsu laimingai baigė karą ir 
dabar turi restoraną Kochi mies
te, šikoku saloje.

Durklas žmonai
Oppama aerodrome mano 

pareiga buvo bandyti naujus 
lėktuvus. Birželio mėnesį buvau 
pasiųstas į Vagoją išbandyti 
naujo lėktuvo “Reppu”. Tai bu
vo labai modernus naikintuvas, 
kuris savo pranašumu pralenk*

davo* visus Japonijos ir ameri
kiečių lėktuvus. Deja, Mitsubi- 
ši fabrikas, kuris turėjo tuos 
naikintuvus gaminti serijomis, 
buvo amerikiečių bombonešių 
sudaužytas. Buvo pagaminti tik 
7 “Reppu” lėktuvai, kurių tik 
vienas po karo pateko į ameri
kiečių rankas.

Prieš išvykstant i Nagoyą, 
Hatsuyo paprašė, kad jai parveš- 
čiau lauktuvių durklą. Tas mies
tas buvo žinomas kardų ir durk
lų gaminimu. Kai parvežiau 
durklą, ji tyliai apžiūrėjo jį ir 
pasakė: “Bet jis neaštrus, Sabu
ro. Gal tu jį rytoj aerodrome 
paaštrintum?” Aš nustebęs pa
žiūrėjau Į ją ir paklausiau: 
“Kam tau reikalingas tas durk
las?” Ji paėmė mano rankds ir 
žiūrėdama man į akis pasakė: 
“Tu esi mano gyvenimas, Sabu
ro. Jei tu žūtum, man nieko ki
to nebeliktų, kaip panaudoti tą 
durklą.”

Nelauktas pranešimas
Nors amerikiečiai intensyviai 

bombardavo mūsų miestus, bet 
niekas negalvojo apie karo pa
baigą. Mes seniai žinojome, kad 
Japonija kovos iki paskutinio 
vyro. Mus visus tarsi perkūnas 
pritrenkė, kai rugpjūčio 6 d. 
ant Hirošimos miesto amerikie
čiai išmetė atominę bombą. Ta
da antras smūgis — sovietai 
pradėjo karą su Japonija. Rug
pjūčio 9 d: antra atominė bom
ba buvo išmesta ant Nagasaki 
miesto.

Rugpjūčio 13 d. Oppama ae
rodromo komendantas sušaukė 
visus karininkus i savo kabinetą. 
Jis atsistojo ir, kiek pasirėmęs 
rankomis Į stalą, negarsiu balsu 
pasakė: “Japonija nusprendė 
priimti priešo padiktuotas pa
liaubas pagal Potsdamo konfe
rencijos nutarimą. Pasidavimo 
įsakymas gali būti paskelbtas 
kiekvienu momentu. Aš noriu, 
kad visi karininkai bendradar
biautų su manim. įsakymas turi 
būti vykdomas. <

karštagalvių, kurie nenorės su
tikti su pasidavimo Įsakymu. 
Mes turime vykdyti visus nuro
dymus. Toks yra imperatoriaus 
Įsakymas. Kol kas visa tai lai
kykite paslaptyje.”

šis komendanto pranešimas 
mums padarė sprogusios bom
bos Įspūdi. Iš komendanto ka
bineto išėjome nuleistomis gal
vomis. Kaikurie karininkai reiš
kė nepasitenkinimą ir keikėsi.

Paskutinis skrydis
Aš palengva ėjau per aerodro

mą ir priartėjau prie lėktuvų. 
Netrukus čia atėjo karin. J. Ka- 
wachi. Kelias minutes mes sto
vėjome šalia viens kito, nepra
tardami žodžio. Pagaliau jis sa
ko: “Saburo, mes turime mažai 
laiko. Padarykime dar vieną 
skridimą. Negalime visai pasy
viai pasiduoti.” Aš sutikau. Gra
žus oras. Ir šią naktį skris ame
rikiečių bombonešiai. Iki šiol iš 
Oppama aerodromo jie nesulau
kė jokio pasipriešinimo.

Liepėm motorininkams pa
ruošti du lėktuvus, o mes patys 
nuėjom prie sekimo bokšto ir 
laukėm. Laukėm visą popietę. 
Pagaliau sutemo. Apie vidur
naktį pasigirdo lėktuvu pavo
jaus signalas. Abu bėgome prie 
lėktuvų. Pasirodo, kad dar 8 la
kūnai ruošėsi kilti. Aš pasakiau 
Kawachi, kad.jis skristų pirmas, 
o aš būsiu jo spaminis lakūnas, 
nes naktį viena akimi matomu
mas dar "labiau susilpnėja.

Pakilome virš Tokijo Įlankos Į 
10.000 pėdų augštį. Užpakalyje 
skrido kiti 8 mūsų naikintoiai, 
susirikiavę į dvi grandis. Ka
wachi paleido šūvius, atkreipda
mas mano dėmesį, šiaurės kryp
timi skrido amerikiečiu bombo
nešis B-29. Tai oro milžinas. Aš 
pasidaviau daugiau j šoną ir pa
leidau į bombonešį šūvių seriją. 
Mes abu turėjome po 4 patran- 
kėles. Taigi, mūsų ugnis buvo 
galinga. Besiruošdamas kitam 
puolimui, pamačiau, kad ir kiti 
mūsų naikintojai puola tuos mil
žiniškus amerikiečių bombone
šius. Atrodė, kad uodai puola 
jaučius. Antrą puolimą padariau 
iš šono ir apačios. Bombonešių 
gynimosi ugnis buvo galinga", 
bet mes nekreipėm dėmesio į ją 
ir vykdėme puolimus. Juk mes 
dabar gynėm savo žemę. Bombo- 

_—...—, —. nešis, gavės kelis pataikymus. 
Gali atsirasti pasuko j pietus. Mes jo nepalei-

dom. Kai pagaliau nutilo jo ug
nis, mes dar drąsiau puolėm jį, 
kol jis nukrito i jūrą. Žinoma, 
tas mūsų laimikis mums nebuvo 
užskaitytas.

Imperatoriaus balsas
Kai grįžome i aerodromą, su

žinojome, kad amerikiečiai bom
bonešiai puolė mūsų tris mies
tus. Komendantas nekaltino mū
sų už naktinę oro kovą prieš 
amerikiečių bombonešius, bet 
pasakė, kad kas nors panašaus 
negali pasikartoti. Jis mums pa
pasakojo, kad Asugi aerodrome, 
kur stovėjo “Raiden” naikintojų 
eskadrilės, lakūnai kėlė triukš
mą ir nenorėjo klausyti savo vir
šininkų. Jie norėjo kautis*su 
priešu iki paskutinio atsikvėpi
mo. Tvarka buvo atstatyta jau 
po Japonijos kapituliacijos.

Iki aušros aš miegojau val
gykloje. Kaikurie lakūnai buvo 
girti. Jie šaukė, keikėsi. 1945 m. 
rugpjūčio 15 d. karas pasibaigė, 
štabų pareigūnai degino doku
mentus. Oppama aerodromo 
aviacinis personalas vaikštinėjo, 
sėdinėjo. Vidudieni per radiją 
pasigirdo imperatoriaus balsas, 
pranešęs savo, kariams pasi
davimo sąlygas. 2.000 karių sto
vėdami išklausė imperatoriaus 
kalbos. Mažai kas prieš t«i b"*'O 
girdėjęs jo balsą. Nemažai ka
rių verkė.

Nebereikės durklo
Pagaliau aš atsiminiau, kad 

nuo vakar dar nebuvau namie. 
Jei Hatsuyo išgirs imperatoriaus 
kalbą apie kapituliaciją, o ma
nes nėra, ii gali pagalvoti, kad 
aš žuvęs. Skubiai išbėgau iš pa
talpų. pagriebiau pasitaikiusį 
dviratį ir nuskubėjau į namus. 
Parvažiavęs šokau į vidų šauk
damas Hatsuyo. Ji išbėgo iš sa
vo kambario. Mes metėmės 
viens kitam i glėbį, netardami 
nė žodžio. Pagaliau ji pakėlė 
galva, sakydama: “O, mano bran
gusis! Aš verkiau iš džiaugs
mo, kai išgirdau, kad karas pasi
baigė. Nesvarbu, Saburo, tu lai
mėjai visas kovas, nors mūsų 
kraštas ir pralaimėjo. Tu nie^ 
kuomet nebekariausi, niekuo
met.” Ji kiek pasitraukė, išėmė 
iš po juostos durklą, sakydama: 
“Man jis nebereikalingas” ir nu
metė žemėn. Durklas nulėkė per 
grindis ir sustojo kampe.

(Pabaiga)
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Lietuviškos žemės priskirtos sovietams
Pačiam okupuotos Lietuvos ’» B. RIMGAUDAS gniaužtas, nėra jokios lietuviš- 

šiaurės-rytų iškyšulyje (Ignali
nos rajone), kuris okupantų ru-
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nos rajone), kuris 
sų malone buvo priskirtas prie 
Lietuvos, yra dalis vieno gra
žiausiu Lietuvos kampelių. Eže
rų, miškų, kalvy, klonių apsup
ti, upelių išraižyti, gilia seno
ve alsuojantys čia tūno du nedi- 
dideli miestukai—Gaidė ir Rim
šė. Apie šias dvi vietoves ir nuo
stabaus grožio apylinkes nese
niai Lietuvoje pasirodė 421 psl. 
knyga “Gaiaės ir Rimšės apy
linkės”.

Tai tikrai vertingas ir labai 
naudingas leidinys. Linkėtina, 
kad tokių veikalų daugiau pasi
rodytų, ypač apie rytines, pieti
nes ir vakarines dabartinės Lie
tuvos pakraščių vietoves.

Eilė įvairių sričių autorių 
knygoje aptaria šių dviejų vie
tovių, bei apylinkių istorinę pra
eitį, verslus, švietimą, sodybas, 
statybą, žemės darbus, mitybą, 
pasakas ir dainas, vietovardžius, 
gėlių darželius, šeimos sudėti, 
sveikatingumą, vietos tarmę, 
tautosaką. Įdėta daug nuotrau
kų, ilįustracijų su meniškai api
pavidalintu apylinkės žemėla
piu.

Skaitydamas šią knygą tarsi 
filme seki mūsų tautos dalies 
laimėjimus, džiaugsmus, kultūrą 
ir daugeliu kryželių vainikuotą 
jos buitį. Šiek tiek kartėlio įne
ša knygoje įdėtas savos tautos 
išdavikės Melninkaitės, nuėju
sios rusams tarnauti, aprašy
mas. Išmetus tą nereikalingą ir 
koktu skyrelį, knygą tenka įver
tinti kaip labai naudingą įnašą 
lietuvių tautos pažinimui ir jos 
dabarties užfiksavimą ateičiai.

Nesigilindami į atskirus kny
goje Įdėtus aprašymus, liečian
čius įvairias gyvenimo sritis, su
stokime prie dviejų: šio mūsų 
žemės kampelio vietovių bei pa
vardžių šimtaprocentinio lietu
viškumo ir tokiais pat vietovar
džiais nusagstytų sričių, priskir
tų sovietinei Gudijai ir Latvi
jai.

Knygoje yra ilgas Gaidės ir 
Rimšės apylinkių kaimų pava
dinimų sąrašas. Jis skamba gry
nai lietuviškai — be jokių sve
timybių priemaišų, štai keli iš 
jų: Kukutėnai, Pasamanė, Vil- 
karagis, Rudžiai, Mantvilai, 
Šaukšteliai, Gojus, Magūnai, Til
telis, Ramybė, žibakliai ir t. t. 
Ežerai ar jų dalys: Kumelinė, 
Kupra, Dėlinis, Raginė,’ Samanė, 
Tarbelinė, Žąsino ragas, Žilvity- 
nė. Tokie pat mielai lietuviški 
upelių, kalnelių, pilkalnių pava
dinimai. Tokiais pat lietuviškais 
vietovardžiais nusagstytos sritys 

B

Klevelando "Aukuro” sambūrio kanklininkų kvartetas, kuris daly
vaus "Birbynės” ansamblio koncerte gruodžio 13 d. (ne 6 d.) To
ronte. Iš kairės: Mirga, Danutė, Vytautas — kvarteto vadovas ir 
Raimundas Bankaičiai

KALĖDINIŲ DOVANŲ SIUNTINIAI *
Kaip ir kiekvieneriais metais, artėjančių Kalėdų švenčių proga 

siūlome specialiai paruoštus siuntinius, kurie bus maloni ir praktiška 
dovana Jūsų artimiesiems.
DOVANŲ SIUNTINYS 1 (1970)
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jardo angliškos vilnonės geros rūšies medžiagos eilutėms, 
jardai krimplene medžiagos moteriškai eilutei ar dviems sukne
lėms, 3 jardai eksportinės rūšies veliūro, vilnonės ar kašmiro 
medžiagos vyriškam arba moteriškam apsiaustui, 2% jardo vilno
nės medžiagos suknelei, 1 nailono ar medvilniniai vyriški išeigi
niai marškiniai arba moteriška bliuskutė, 2 poros moteriškų ar 
vyriškų vilnonių arba nailoninių kojinių.

Siuntinio kaina su muitu ir visom kitom išlaidom — $95.00.
DOVANŲ SIUNTINYS 2 (1970)
Du vyriški ar moteriški itališki nailono lietpalčiai su diržu, krimple- 

no medžiaga dviems puikioms suknelėms, vyriškas ar moteriškas 
megztukas — vilnonis ar akryleno, 3% jardo vilnonė medžiaga eilu
tei su įrašu “All wool made in England”, viena puiki gėlėta vilnonė 
skarelė. Pilna siuntinio kaina — $95.00. .
Taip, pat mielai galime pridėti prie šių ar kitų siuntinių reikmenų, 
kurie Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi.
Dirbtinio mink (audinės) kailio viršus apsiaustui — $40, vilnonės gė
lėtos skarelės — po $5, vyriški ar moteriški nertiniai — po $12, nai
lono marškiniai — po $8, nailono lietpalčiai — po $11, gėlėtos nai
lono skarelės — po $2, nepermatomo nailono medžiaga skarelėms — 
po $11, puikūs ilgi vilnoniai moteriški šalikai — po $9 ir kt
Už $36 pasiunčiame maisto siuntinį specialiai parinktų gaminių. Pri
imame užsakymus automobiliams, motociklams, dviračiams, televizi
jos aparatams, persiunčiame pinigus ir t t

(Z. JURAS)
421 Hackney Rd, LONDON, E. 2, ENGLAND. TeL M-739-8734 

A. Kosinskh, 167 College St., Sudbury, Ont.
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gniaužtas, nėra jokios lietuviš- 
. . . .. . ... kos mokyklos, uždrausta lietu-

nusitęsia į Latviją ir sovietinę yįgjja veikla, uždrausti lietuviš- 
Gudiją, kuriai rusai priskyrė di- — • ■ • • B
džiulius etnografinės Lietuvos mVS^tMrSžkaY 
Klotus' praėjusio karo eigoje.

let ir knygoje nedrąsiai išsita
riama, esą: “administracinės šių 
respublikų (Lietuvos • Latvijos - 
Gudijos) sienos yra daugiau są
lyginio susitarimo rezultatas ir 
tiksliai neišreiškia nei etnogra
finio, nei kalbinio šiame kampe 
gyvenančių žmonių pasiskirsty
mo...” “...lietuvių etnografi
nės ribos seniau ėjusios toliau 
į šiaurę ir rytus. Dar ir šiandien 
daug lietuviškai kalbėti mokan
čių ir kalbančių žmonių yra ge
rokai toliau Į rytus nuo Rimšės 
ir Gaidės esančiose kaimyninė
se Baltarusijos TSR Breslaujos 
rajono apylinkėse, ypač apie 
Ąspsą, Peleką, vakarinėse Bres
laujos apyl. dalyse ir kt. Anks
čiau lietuviškai plačiai kalbėta 
dar ir gretimose Latvijos TSR 
apylinkėse” (psl. 267-268).

Sovietinei Gudijai priskirtos 
lietuviškos sritys nėra koks nors 
“sąlyginis susitarimas”, kaip ra
šoma knygoje, bet rusiškojo 
Maskvos imperialisto diktatas. 
Rusiškam imperialistui lietuviš
kos žemės yra pakeliui “Drang 
nach Westen”, užtat jas ir ryja, 
kiek tik apžioja. Gudijai priskir
tose lietuviškose Ąspsos, Pelekų 
ir kitose srityse lietuvių kalba 
yra persekiojama, betkoks lietu
viškas kultūrinis gyvenimas už-

Tautinės grupės
Etninių grupių kanadiečiai 

nuo antro pasaulinio karo pabai
gos vis aktyviau dalyvauja Ka
nados politiniame gyvenime: 
balsuodami, įsijungdami Į politi
nes partijas, užimdami atsakin
gas valdžios vietas ir viešuose 
techniškuose darbuose.

Balsavimas. Pirmas politinis 
įsijungimas į valstybini gyveni
mą yra balsavimas. Kiniečių, ja
ponų, rytų indėnų, duchaborų, 
menonitų ir huteritų balsavimo 
teisės buvo suspenduotos vienu 
ar kitu metu dėl rasės, karinės 
tarnybos vengimo ar kitų prie
žasčių. šitie suvaržymai paskuti
niais dešimtmečiais yra panai
kinti. Be to, išskirtinos teisės 
yra suteikiamos britų pilie
čiams, kuriems leidžiama bal
suoti ar būti renkamais vos po 
vienerių metų atvykimo į Kana
dą. - .

Politinis įsijungimas. Etninių 
grupių žmonės vis daugiau ir 
daugiau po antro pasaulinio ka
ro įsijungia i politinį veikimą.

kį laikraščiai, knygos. Jaunimas

Kodėl taip yra? Kodėl rusiš
kojo komunizmo skelbiama tau
tų lygybė -ir jų propaguojama 
laisvė taip žiauriai nesiderina 
su tikrove? Atsakymą leiskime 
pasakyti pačiam rusiškojo ko
munizmo įkūrėjui Leninui. Jis 
sako: “PSkrapštyk vieną kitą ko
munistą — rasi didžiarusišką 
šovinistą” (Lenino raštai, t. 29,
psl. 172). “Rusijoje didžiarusiai- 
yra engiančioji nacija” (ten pat, 
psl. 384). Rusijos valstybėje “ki- 
takilmių engimas yra didesnis, 
negu kaimyninėse valstybėse” 
(t. 20, psl. 381).

Išdraskymas čia aprašyto gra
žiojo Lietuvos kampelio, didelių 
lietuviškų sričių prijungimas 
prie sovietinės Gudijos, yra rusų 
įsiveržimas į Lietuvos žemes, ar
ba, anot karčių Lenino žodžių, 
didžiarusio šovinisto, tikrai sa
kant, niekšo ir smurtininko, 
koks yra tipiškas rusų biurokra
tas” (t. 36, psl. 558).

Mes, laisvojo pasaulio lietu
viai, rusų nualintos, kolonizuo
tos ir gabalais išdraskytos Lie
tuvos sūnūs bei dukros, prie šių 
žodžių nieko negalime nei pri
dėti, nei atimti, nes apie rusus 
taip atsiliepia juos gerai pažino
jęs rusiškojo komunizmo Įkūrė
jas Leninas. '

Kanados politikoje
Etninių grupių atstovų parla
mente daugiausia yra vokiečių, 
ukrainiečių, žydų ir skandinavų. 
Nuo konfederacijos laikų buvo 
paskirta apie tuziną senatorių iš 
etninių grupių. Penki jų buvo 
paskirti po 1945 metų. Provinci
niuose savivaldybių rinkimuose 
yra žymiai daugiau išrenkamų 
asmenų iš etninių grupių. Tai 
ypač ryšku trijose prerijų pro
vincijose, kur skandinavai, uk
rainiečiai ir vokiečiai daugiausia 
atstovaujami.

Valdžios tarnautojai. 1961 m. 
federacinės valdžios tarnautojai, 
kurie nebuvo britai arba prancū
zai, sudarė 17%. Didelis jų pro
centas buvo vadovų, inžinierių 
ir mokslo darbų vietose. Karinė^ 
je tarnyboje jie sudarė 16% ir 
turėjo Įvairius karinius laips
nius. Provincijose ir savivaldy
bėse etninės kilmės tarnautojų 
buvo dar daugiau, negu federa
cinės valdžios Įstaigose., Pavyz
džiui, 1961 m. jie sudarė Alber
toje — 39%, Saskačevane — 
40% ir Manitoboje — 32%. Bri
tų Kolumbijoje ir Ontario pro
vincijose jie sudarė apie 20% 
visu provincijos tarnautojų. Vis 
daugiau balsų kelia kąikurios 
kultūrinės grupės, kad propor
cingai būtų daugiau jų atstovų 
valdžios institucijose, pvz. sena
te, ministerių kabinete, augš- 
čiausiame teisme. Komisija su 
šiuo reikalavimu nesutinka, nes 
mano, kad žmonės augštoms pa
reigoms turėtų būti parenkami 
pagal asmens tinkamumą tai ar 
kitai vietai dviejų oficialių kal
bų ribose.

Privilegijuotieji balsuotojai. 
Politiniame Kanados gyvenime 
tik balsavimo srityje minėti 
principai neegzistuoja, o tik pri
vilegijos. Britų piliečiai, atvykę 
Į ši kraštą, po vienerių metų įgy
ja teisę balsuoti ir būti renka
mais Į betkurią politinę vietą, kai 
visi kiti imigrantai turi pirma 
gauti Kanados pilietybę, duoda
mą tik po penkerių metų gyveni
mo Kanadoje.

Lygybė. Komisija siūlo pilie
tybės gavimo, balsavimo teises 
ir teisę būti renkamu suvieno
dinti visiems imigrantams, neat
sižvelgiant i tai, iš kur imigran
tas atvyksta. Federacinė valdžia 
Į tai žiūri rimtai ir jau svarsto 
pilietybės teisių Įstatymo pakei
timą. Pilietybes ministeris Ro
bert Stanbury nuo 1970 m. kovo 
ligi birželio mėnesio įvairiuose 
pokalbiuose su Kanados augštai- 
siais pareigūnais yra pasakęs, 
kad Kanados pilietybės Įstatyme 
“dabar yra skirtumų pagal imig
rantų tautinę kilmę, o taip pat 
nelygybės tarp vyrų ir moterų. 
Aš manau, kad mes galime pa
ruošti tinkamesnį Įstatymą, ku
ris tinkamiau Įvertins šių dienų 
kanadiečius.” * ‘

Visame krašte norima, kad 
teisinės nelygybės būtu panai
kintos. Federacinės valdžios rin
kimų įstatymas jau yra pakeis
tas 1970 m. birželio 26 d., bet 
dar nepaskelbtas. Jis reikalauja, 
kad rinkėjai j federacinį parla
mentą būtų Kanados piliečiai.

Dabar tik Kvebeko provinci
jos bei savivaldybių rinkimuose 
reikalaujama, kad rinkėjai ir 
renkamieji būtų Kanados pilie
čiai. Kitose provincijose užtenka 
būti britų piliečiais. Teisė būti 
renkamu paprastai priklauso 
nuo teisės rinkti. Atrodo, kad 
provincijos ir savivaldybės su
derins) savo Įstatymus, kad jrin- 
kėjai ir renkamieji būtų Kana
dos piliečiais.

(Canadian Scene) V. M.
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Ar pažįstate? Tai Juozas Žukauskas-Jack Sharkey, buvęs pasaulio 
bokso čempijonas. Sis atvaizdas buvo atspaustas vokiečių dienraš
tyje "Die Welt Woche" 1970 m. lapkričio 24 d. laidoje. Klaidin
gai po UP1 nuotrauka parašyta, kad tai Paul Kukauskas, lietuvių 
tėvų sūnus, pradėjęs boksininko karjerą JAV marinuose, pralaimė
jęs vokiečių Max Schmelingui 1930 m., bet laimėjęs 1932 m. Da
bar jis esąs 68 metų, gyvenąs Vermonte ir mėgstąs medžioti. Vo- 

, kiškai jo antroji pavardė Sharkey reiškianti Haifisch — ryklys

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGA!
EDVARDAS

LAPKRIČIO 21-22 SAVAITGALY
JE buvo nemaža parengimu. Lietu
vos Didž. K. Birutės Draugijos Či
kagos skyrius surengė savo tradici
ni balių Jaunimo Centre. Publika ne 
tik pasivaišino, bet ir pasižiūrėjo 
gražaus J. Puodžiūno baleto studijos 
baleto “Pasimatymas”. Balete pasi
rėdė daugiau kaip 10 jaunučių šokė
jų ir solistai —V. Karosaitė, J. Ko
jytė, J. Puodžiūnas ir S. Velbasis. Tą 
pati vakarą Čikagos Lietuvių Golfo 
Klubas “Holiday” salėje turėjo šau
nų balių “Lituanus” žurnalo paramai. 
— Sekančią dieną Įvyko Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas, prasi
dėjęs iškilmingomis pamaldomis Tė
vų jėzuitų koplyčioje. Po jų buvo 
pagerbti žuvusieji, prie paminklo 
Jaunimo Centro sodelyje. Padėtas 
vainikas, uždegtas aukuras ir kt. 
Akademinė minėjimo dalis Įvyko 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj. Pa
grindinę kalbą pasakė K. Oželis. Me
ninę programą atliko Donelaičio ir
Marquette Parko mokyklų mokinių pasirodė rinkoje. — Jaunimo Centro 

studentų tautinių šokių grupė, kuri 
turi 35 narius ir jai vadovauja Leo
kadija Brazdienė, yra aktyvus viene
tas. Jis spalio 30 d. dalyvavo Čikagos 
universiteto tautinių šokių festivaly
je, o gruodžio 6 d. pasirodys Tėvų 
jėzuitų metinėje vakarienėje. Sausio 
viduryje ši grupė atliks programą 
per WGN televizijos “International 
Cafė” valandą, o sausio 31 d. turės 
dideli pasirodymą kartu su Hamilto
no “Gyvataru” Marijos Augšt. Mo
kyklos salėje. — Kun. Alfonsas Ber
natonis atvyko Į JAV kaip Vasario 
16 gimnazijos įgaliotinis ir čia ren
ka aukas bendrabučio statybai. Ap
sistojo Šv. Antano par. klebonijoje

choras ir “Grandies” šokėjai. — Pa
nevėžiečių klubas lapkričio 22 d. pa
gerbė savo mirusius narius pamaldo
mis Tėvų jėzuitų koplyčioje, o po jų 
turėjo susirinkimą su dr. B. Palioko 
paskaita. Brighton Parko šeštad. mo
kykla lapkričio 21 d. surengė gražią 
programą B. Pakšto salėje. Joje pa
sirodė jaunosios pajėgos. Tą patį va
karą Čikagos studentų ateitininkų 
draugovė turėjo filmų festivali, ku
rio metu buvo demonstruotas kun. J. 
Kezio, SJ, pagamintas filmas apie 
šešis lietuvius veikėjus, o taip pat 
jaunųjų — A. Mataičio ir A. Kizlaus- 
ko paruošti filmai. — Lapkričio 22 
d. JAV LB garbės teismas, kuri su
daro A. Barzdukas, kun. J. Bortke- Cicere. — Bismarko viešbutyje yra 
vičius, SJ, Z. Dailidka, B. Kviklys ir 
J. Našliūnas, turėjo savo posėdį. Tą 
pačią dieną Įvyko ir Illinois Lietuvių 
Gydytojų Draugijos bei pagalbinio 
vieneto susirinkimas. Savo posėdžius 
turėjo valstiečių liaudininkų centro 
komitetas. Pirmininku išrinktas Me
čys Mackevičius, kuris pakeitė Joną 
Daugėlą iš Klevelando.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS suvažiavimas išrinko naują pir
mininką — frontininkų veikėją dr. 
K. BobelĮ. Iki šiol Tarybai vadova
vęs tautininkas inž. Eugenijus Bart
kus visai nekandidatavo ir išėjo po
ilsio. Tai turbūt pirmą kartą Šios 
organizacijos veikloje dėl pirminin
ko nebuvo jokių ginčų ir erzelio. Šie
met reikėjo tik apie 20 minučių pir
mininkui išrinkti. Anksčiau išrinkta 
valdyba net kelias savaites tardavo
si, kol pajėgdavo išsirinkti pirminin
ką. — ALTa anksčiau taip pat turė
davo nesusipratimų su Lietuvių 
Bendruomene, ypač dėl aukų Vasa
rio 16 minėjimuose paskirstymo. Sis 
suvažiavimas parodė, jog tie nesusi
pratimai mažėja, nes dalis darbuo
tojų jau reiškiasi abiejose organiza
cijose. Tai neblogas ženklas ateičiai 
ir žadantis naudos išeivijos lietu
viams. Naujasis pirm. dr. K. Bobelis 
po suvažiavimo išvyko savaitei laiko 
poilsio Į Kaliforniją ir grįžęs plačiau 
Įsijungs į tos organizacijos darbus.

LIETUVIŲ FUTBOLO klubo *U- 
tuanikos" futbolininkai jau baigia 
savo sezoną. Priešapskutinėse pirme
nybių rungtynėse jie sukūlė “Real” 
vienuolikę 3:1 ir užsitikrino sau V 
vietą iš 12 komandų. Lietuviu nau
dai Įvarčius Įskėlė: M. Mikalauskas, 
J. Ringus ir H. Jenigas. Po šių rung
tynių “Lituanika” turėjo 23 taškus iš 
26 susitikimų. Dar likęs susitikimas 
su serbų “Youths” nedaug ką reikš, 
nes penktoji vieta pirmenybėse užsi-

ŠULAITIS
tikrinta. Tokiu pasirodymu “Lituani
kos” pirmoji komanda gali pasi
džiaugti, nors kaikas laukė dar geres
nių rezultatų. Futbolo žaidimo lygis 
Čikagoje kyla ir išsilaikyti augštu- 
mose vien tik su mėgėjiškais žaidė
jais yra nepaprastai sunku. Iki šiol 
“Lituanika” dar vis verčiasi be pi
nigų mokėjimo savo žaidėjams.

TRUMPAI I§ ČIKAGOS. Muzikas 
Aleksandras Kučiūnas, anksčiau gy
venęs Seattle, Vašingtono valstijoje, 
ir ten dėstęs muziką, vėl sugrįžo į 
Čikagą ir čia bus Čikagos Lietuvių 
Operos dirigentu ir meno vadovu. — 
Kum Mykolas Tamošiūnas, Medellino 
lietuvių kapelionas, lapkričio pirmo
joj pusėj atvyko Čikagon, šis sale
ziečių kunigas iš Kolumbijos, kur 
darbuojasi 35 metus, savo kelionėje 
aplankė daugelį kraštų ir dabar jau 
yra pakeliui į Medelliną. — “Nau
josios Vilties”, tautininkų pradėto 
leisti žurnalo, pirmasis numeris jau 

išstatytos 4 kalėdinės eglutės: lie
tuvių, danų, anglų ir viena papuoš
ta viso pasaulio tautų papuošalais. 
Gruodžio 11 d. ten bus Įvairių tautų 
kalėdinis pasirodymas. Programai va
dovaus J. Daužvardienė.

★ Harvardo universiteto žy
mioji Charles Chauncey Still
man katedra, kurią ęer paskuti
niuosius 5 metus užėmė socio
logas kun. Joseph Fichter, SJ, 
šiais metais atiteko dviem moks- 
lininkam-teologam: kun. Ber
nard Lonergan, SJ, iš Toronto 
Regis kolegijos ir kun. Otto H. 
Pesch, OP, iš domininkonų stu
dijų centro prie Bonnos. Pirmu
tinis tą katedrą užėmęs katali
kas buvo neseniai miręs Christo
pher Dawson.

JAV vidurio

..

me Union Pier, Mich. Sėdi: vadovė ps. I. Kerelienė, buv. v. s. O. 
Zoilskienė, ps. kun. J; Kubilius, buv. v. s. M. Jonikienė, vadeiva v. 
s. Pr. Nedas. Suvažiavimas įvyko rugsėjo 26—27 d. d.

Nuotr. V. Bacevičiaus

ĮSPŪDŽIAI PO LIETUVIŲ DIENOS
Londonas dar tebegyvena Lie

tuvių Dienos įspūdžiais. Tikrai 
buvo malonu turėti tiek daug 
šimtų svečių, o tarp jų ir še
šetą šimtų puošnaus jaunimo. 
Kiekvienas londoniškis yra dė
kingas visiems, atsilankiusiems 
į šią brangią lietuvių šventę, pir
mą kartą čia surengtą. Atvyko 
ne tik iš Montrealio ir Detroito, 
bet ir iš tolimesnių vietų, kaip 
Kalifornijos (rodos, p. Dūda), iš 
vakarų provincijų (p. Dudaravi- 
Čius iš Edmontono) ir kitur. Bu
vo ir daugiau tolimų svečių, bet 
nepavyko gauti tikslesnių žinių. 
Tiek tolimi svečiai, tiek ypač 
LD dalyvių gausumas londoniš- 
kiams buvo tikrai mielos staig
menos. Teko nugirsti, kad ir mū
sų svečiai turėjo porą malonių 
staigmenų. Viena jų — lietu
viška trispalvė plevėsavo ne tik 
prie Centennial Hall, kurioje vy
ko oficialioji LD dalis, koncer
tas ir paroda, bet taip pat ir 
prie Londono miesto rotušės. 
Svečiams tai buvusi ypač malo
ni staigmena ir jie iš karto pa
sijutę kaip Lietuvoje. Antra 
staigmena — mažo Londono 
erdvios patalpos parengimams.

Atskirai dar tenka paliesti 
vieną parengimą, apie kurį ne
buvo plačiau rašyta. Tai —

Sporto šventė
Ji buvo Lietuvių Dienos pro

gramos dalis ir vyko pačiame 
miesto centre, geroje gimnazijos 
sporto salėje prie Centennial 
Hall. Tai buvo reta proga matyti 
net du meisterius ne pirmeny
bių varžybose. To buvo tikėtasi, 
bet buvo ir viena nelaukta staig
mena, tai — nepaprastai darni 
ir daug žadanti “Aušros” ko
manda, sudaryta daugiausia iš 
jaunių A klasės žaidėjų. Nors 
ir nebuvo veterano žaidėjo P. 
Minioto ir tik A. Stonkus buvo 
iš stipresniųjų vyrų komandos 
žaidėjų, tačiau komanda atrodė 
stipresnė, negu ta, kuri pavasari 
dalyvavo pirmenybėse. Koman
dinis žaidimas, puikūs deriniai 
tikslūs metimai, meistriškas ka
muolio valdymas, pasigėrėtinas 
greitis ir patvarumas teikė vil
čių, kad ateityje ši komanda ga
li būti Kanados lietuvių pasidi
džiavimu, žinoma, jei ir toliau 
tokia pat sparta progresuos. 
Ypač tai pasakytina apie Rau- 
tinšą ir Kaknevičių. Pirmose 
rungtynėse kaip tik ir susitiko 
Kanados lietuvių meisteris 
“Aušra” ir Londono “Tauras”. 
Pradžioje rungtynės buvo apyly
gės čia “Aušros”, čia “Tauro” 
naudai, tačiau “Tauras” grei
čiau pavargo, čia be abejonės 
turėjo Įtakos ir ta aplinkybė, 
kad išvakarėse Londono buvo 
jaunimo šokiai ir “Tauro” žai
dėjams neteko gerai pailsėti. 
Todėl pirmo puslaikio pabaigo
je “Aušra” ryškiau prasiveržė 
pirmyn ir ją užbaigė santykiu 
59:42 savo naudai. Antrame pus
lankyje “Tauras” kiek atsigavo 
ir abi komandos gavo po 50 taš
kų, tačiau “Taurui” atsigriebti 
nebepasisekė ir rungtynės bai-

gėsi pirmo puslaikio 17 taškų 
skirtumu, būtent, 109:92 “Auš
ros” naudai. “Aušrai” taškų iš
kovojo: “Rautinšas 36, Kaknevi
čius 26, Stonkus 13, Plačiakis
13, Norkus 12, Zentinšas 9, 
Nekrošius 0; “Taurui”: Daniliū- 
nas 20, Vaičeliūnas 19, Brikma- 
nis 16, Navakas 15, Navickas
14, L. Butkus 5, Rekstis 2, Mi- - 
sius 1, Paulionis 0.

Antrose rungtynėse Šiaurės 
Amerikos meisterį Detroito “Ko
vą” pasitiko Kanados lietuvių 
rinktinė, sudaryta iš “Aušros” 
ir “Vyčio” geriausių krepšinin
kų. Hamiltono “Kovas” ir Mont- 
realio “Tauras” neatsiuntė žai
dėjų, o Londono “Tauro” keli 
žaidėjai buvo įrašyti sąraše, bet 
žaidė tik A. Vaičeliūnas. Gerai 
užsirekomendavo ir “V y č i o” 
krepšininkai, savo pajėgumu 
atkreipę ne vieno dėmesį ir kar
tu su “Aušra” sudarę rimtą 
grėsmę š.. A. meisteriui “Ko
vui”. Pasekmė ilgokai svyravo 
vieno ar poros taškų skirtumu 
vienos ar antros komandos nau
dai, palydima gausių žiūrovų 
jaudinimosi. Nežiūrint rinktinės 
pajėgumo, pabaigoje “Kovas” 
prasiveržė pirmyn ir laimėjo 
106:84 santykiu. Atsimintina, 
kad “Aušros” žaidėjams tai bu
vo antros rungtynės iš eilės, o, 
be to, tolimi ir tikslūs metimai 
bei tolimos pasuotės tarp Če- 
kausko ir Muhlados buvo sun
ku kontroliuoti. “Kovui” taškus 
iškovojo: čekauskas 41, Muhla- 
da 38, Baukys 12, čerškus 8, 
Majauskas 5, Viskantas 2, šven- 
tickas 0 ir Janukaitis 0; rinkti
nei: Rautinšas 24, Kaknevičius 
21 (abu “Aušros”), Ignatavičius
15, Juzėnas 10, Akelaitis 6, Kli- 
mas*5 (visi keturi “Vyčio”), Pla
čiakis 3, Zentinšas 0 (abu “Auš
ros”), Vaičeliūnas 0 (L. “Tauro), 
Nacevičius 0 (“Vyčio”).

Norisi linkėti, kad 17-tosios 
Lietuvių Dienos rengėja St. Ca
tharines apylinkė irgi sporto ne
pamirštų.,!). E.

ONTARIO ,
nwiwi of omxnnun

Government 
Information

"N. Lietuvos" dabartinis redak
torius R. Maziliauskas (kairėje) 
kažką diskutuoja Kanados Lie
tuvių Dienos susipažinimo vaka
re Londone, Ont.

Nuotr. Daniliūno

ONTARIO MOKSLO 
CENTRAS
Ontario vyriausybė įsteigė 
Mokslo Centrą (Science Centre) 
kaip Ontario provincijos oficia
lų projektą paminėti Kanados 
šimtmečiui. Tai buvo didžiausias 
Kanados provincinių šimtmečio 
projektų ir pats sėkmingiausias. 
Nuo atidarymo 1969 metais rug
sėjo mėnesį jame lankėsi po 
100.000 asmenų kas mėnesį. 
Ontario Mokslo Centre yra dau
giau kaip 450 eksponatų, vaiz
duojančių mokslinius principus 
ir technikos laimėjimus. Daugu
ma jų rodo dabartį ir ateitį, o 
ne praeitį. Be to, dauguma jų 
yra taip įrengti, kad galėtų būti 
naudojami lankytojų ir kad 
kiekvienas galėtų pats susipa
žinti. Pagrindinis Centro tikslas
— pažadinti jaunimo domesį 
mokslui ir technikai, parodyti 
suaugusiems, kaip mokslo ir . 
technologijos pritaikymas pa
liečia jų gyvenimą, jų aplinką 
gera ar bloga prasme.
Eksponatai yra dalyvaujamo po
būdžio. Lankytojai ne tik ap
žiūri eksponatus, bet ir palie
čia, klauso, sukinėja, bando, 
varto, žodžiu, tampa dalyviu.
Centro adresas: 770 Don Mills 
Road, į pietus nuo Eglinton 
Ave. East. Ten yra autoaikštės, 
kuriose galima pastatyti 1000 
automobilių. Taip pat yra resto
ranas, turįs leidimą alkoholi
niams gėralams, ir kavinė pasta
te, kuris vadinamas Reception 
Building. Mokslo Centro išlai
doms padengti iš suaugusių lan
kytojų imama $1.00, iš studentų
— 50 et., iš vaikų — 25 et.
Centras yra puiki vieta Įdomiai 
šeimos išvykai, nes ja gali pasi
džiaugti ir vaikai, ir suaugę. 
Šeima gali ten praleisti visą 
dieną. Lankymo valandos: nuo 
šeštadienio iki ketvirtadienio 
10 v.r. — 6.30 v.v.; penktadienį
— nuo 10 v.r. iki 10 v.v.

THE HON. JOHN ROBARTS 
PRIME MINISTW OF ONTARIO
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© WERCTOJE IEVYNE JE
SVARSTĖ IŠEIVIŲ ĮTAKĄ
“Komjaunimo Tiesa” 222 nr. skel

bia lapkričio 11 d. iš Kauno gautą 
pranešimą: “Šiuolaikinio antikomu
nizmo koncepcijų kritinei analizei, 
aktualioms ideologinio darbo jauni
mo tarpe problemoms buvo skirta 
respublikinė mokslinė teorinė konfe
rencija, kuri šiandien čia baigė 
darbą. Konferencijos dalyviai išklau
sė keliolika pranešimų, kuriuos skai
tė respublikos Mokslų akademijos 
bendradarbiai, aukštųjų mokyklų 
dėstytojai, vadovaujantys komjauni
mo darbuotojai. Buvo išnagrinėti 
respublikos komjaunimo organizaci
jos veiklos kovoje prieš buržuazinę 
ideologiją uždaviniai, išanalizuotos 
imperialistinės propagandos taiko
mos formos, metodai ir būdai, de
maskuotas antikomunizmo idėjų ne
pagrįstumas ir melagingumas, jų 
klasinis buržuazinis pobūdis. Konfe
rencija davė atkirtį lietuvių reakci
nės emigracijos ideologinėms diver
sijoms prieš Tarybų Lietuvos jauni
mą...” Kitais žodžiais tariant, šiai 
“mokslinei” konferencijai rūpėjo su
stiprinti kovą prieš lietuviškumą 
jaunimo širdyse. Jeigu jau reikėjo 
duoti atkirtį lietuvių išeivių ideolo
ginėms “diversijoms”, matyt, nepri
klausomos Lietuvos idėja, įveikusi 
visus kompartijos suvaržymus, tebė
ra gyva ne tik jaunimo, bet ir mo
kytojų gretose. Pagrindines išvadas 
konferencijos dalyviams padėjo susi
daryti Mokslų Akademijos narys ko
respondentas J. Macevičius, turbūt 
vyriausias šios institucijos politru- 
kas, ir vilniškio komjaunimo centri
nio komiteto propagandos bei agita
cijos skyriaus vedėjas R. Roganovas.

“VILKO PASAS”
A. Marazas “Komjaunimo Tiesos” 

203 nr. rašo: “Visokiais balsais kovo
jame prieš girtuokliavimą, tačiau al
koholinių gėrimų gamybos nemažina
me. Kasmet milžiniškais kiekiais ga
minama ir parduodama to pragariš
ko daugelio nelaimių, tragedijų kalti
ninko. Tur būt, laikas apriboti degti
nės gamybą (panašiai, gal būt, ir su 
rūkalais) arba pardavinėti tik pagal 
korteles šeimyninių švenčių — ves
tuvių, krikštynų, sukaktuvių progo
mis, įvesti “čekių” knygutes, lei
džiančias pirkti tik tam tikrą kiekį 
bonkų per metus. Teko su jaunimo 
turistinėmis grupėmis viešėti Jugo
slavijoje, Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje. Malonu pabuvoti res
torane, bare, kur geriama daugiausia 
tik alus bei vaisvandeniai. Nesimato 
išgėrusių gatvėse. O mūsuose, pavyz
džiui, Kaime, bet kuriuo paros metu 
gali sutikti girtus ne tik vyrus, bet 
ir moteris. O kaip jie vulgariai kal
ba, šlykščiai elgiasi, nebodami nei 
vaikų, nei mergaičių. Juk tai mūsų 
gėda! Tur būt, vertėtų girtuokliau
jančius atleisti iš darbo ir apie tai 
palikti atitinkamus įrašus darbo kny
gutėje bei pase. Tokius piliečius su 
“vilko pasu” priimti tik į prasčiau
sią darbą, šitie reikalavimai turėtų 
būti Įteisinti įstatymu. Mano nuomo
ne, tai sustiprintų atsakomybę ir pri
verstų rimtai galvoti, kaip gyvens 
ateityje.”

SODINO MEDELIUS
Nepriklausomos Lietuvos mokyk

lose gražia tradicija buvo tapusi me
delių sodinimo šventė pavasarį. 
Tūkstančiai moksleivių tada padėda
vo atželdinti praretėjusius miškus, 
medeliais papuošdavo mokyklų aplin
ką. Kažkodėl kompartija šios tradici
jos atsisakė, turbūt vien tik dėlto, 
kad jos idėja buvo gimusi Lietuvos

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO
K. L. K. MOTERŲ DR-JOS sky- 

riaus valdyba yra užsimojusi nuveik
ti gražių darbų. Jos pastangomis kas 
sekmadienį po 11 v. pamaldų para
pijiečiai yra vaišinami kavute ir 
įvairiais kepiniais. Lapkr. 22 d. pa
rapijos salėje turėjo pyragų išparda
vimą; rengia Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventės minėjimą. Naujų Me
tų sutikimą. Pastarasis pobūvis Įvyks 
Delhi savivaldybės salėje (Main ir 
Church gatvių kampas). Skyriaus 
pirm, yra St Steigvilienė.

Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĘ įsi 
rašė 20 mergaičių ir 12 jaunuolių. 
Tikimasi, kad berniukų skaičius pa
didės. Tautinių šokių mokytojai — 
Danutė ir Eugenijus Bliskiai iš Lon
dono. Tai jauni, gabūs žmonės, kurie 
gerai supranta jaunimo nuotaikas. 
Pirmoji repetifcija įvyko lapkr. 15 d. 
Antroji numatyta 21 d. Dar turime 
jaunų mergaičių tautinių šokių gru
pę, kuriai vadovauja B. Vytienė. Vy
resniųjų tautinių šokių grupės globė
ja yra E. Augustinavičienė, kurios 
dėka turime gerai veikiančią skau
čių “Birutės” draugovę.Tautinių šo
kių grupės seniūnai yra J. Kazakevi
čius. A. Vidmantas, L Vyšniauskaitė 
ir D. Ratavičiūtė. Jaunimo choras tu
ri apie 30 narių. Jis jau giedojo eilė
je pasirodymų. Numato išmokti nau
jų dalykų. Giedos Vasario 16 d. mi
nėjime. Neatsilieka ir suaugusių baž
nytinis choras — tobulina išmoktus 
dalykus ir mokosi naujų. Jis laukia, 
kad jo eiles papildytų nauji nariai, 
šiam chorui vadovauja VI. Miceika, 
diriguoja K. Lukošius, vargonuoja D. 
Ratavičiūtė. Pagrindinis jo vadovas 
yra kun. B. Pacevičius.

TABAKO KAINOS šiais metais, 
palyginti, geros ir pastovios. Ar taip 
bus ir toliau, paaiškės vėliau, nes 
dabar vyksta tik pirmas pristatymas. 
Supirkimas baigsis tik ateinančių 
metų kovo mėnesį.

SUMAINĖ ŽIEDUS L. Augustina- 
vičiūtė ir J. Stubbs lapkr. 14 d. St. 

nepriklausomo gyvenimo laikais. Ini
ciatyvos po daugelio metų ėmėsi 
“Komjaunimo Tiesa”, paskelbusi jau- 
nimo medelių sodinimo savaitę š. m. 
spalio 12—18 d. d. Visi buvo kviečia
mi puošti medeliais savo gimtinę. 
Pirmieji atsiliepimai yra entuziastiš
ki. Kaikųrios mokyklos atvirai reika
lauja grąžinti moksleivių medelių so
dinimo šventę.

SIŪLO KATEDRĄ
“Komjaunimo Tiesos” 211 nr. sky

riuje “Skaitytojų klubas” L. Sriubie- 
nė skundžiasi: “Vieną šio rudens 
penktadienį tuokėsi mūsų mokyklos 
darbuotoja. Man mokyklos kolekty
vas patikėjo pasveikinti jaunave
džius. Drauge su keliais moksleiviais 
pasiėmėme gėlių, dovanų ir nuėjo
me į Vilniaus rajono civilinės met
rikacijos biurą, esantį Liudo Giros 
gatvėje. Nuotaika buvo pakili. Ta
čiau, užėjus į mažiuką kambarėlį, 
kuriame įsikūręs biuras, iškilmingu
mas išgaravo, nes, pradėjus rinktis 
jaunavedžiams, mes turėjome jiems 
užleisti savo vietas. Visos sugalvotos 
sveikinimo ceremonijos nuėjo nie
kais. Jaunavedžiams palinkėjome lai
mės... gatvėje. Visi žinome, kad 
vestuvės bene pats svarbiausias įvy
kis žmogaus gyvenime. Mūsuose tas 
aktas atliekamas per 10-15 min. At
liekamas niūriose, blogose patalpose. 
O juk turime tokius puikius istori
nius pastatus, kaip antai bokštą Ge
dimino aikštėje, pilį, Paveikslų gale
riją. Kodėl gi jų negalima panaudoti 
vestuvių ceremonialui? Pagalvojus ir 
daugiau panašių pastatų atrastu
me ...” Civilinė metrikacija paveiks
lų galerija paverstoje Vilniaus ka
tedroje būtų dar vienas šios švento
vės išniekinimas. Jeigu L. Sriubienė 
nori įsimenančio ceremonialo, Vil
niuje dar yra neuždarytų bažnyčių, 
kuriose jaunavedžių laukia religi
nės apeigos. Deja, religinę santuoką 
pasirenkantys mokytojai boikotuoja
mi ir šalinami iš mokyklų. “Skaity
tojų klubo” vedėjas pritaria, kad tin
kamų patalpų civilinės metrikacijos 
biurai neturi ne tik Vilniuje, bet ir 
Kaune bei kituose Lietuvos miestuo
se. Vienintelė išimtis — Šilalė, tu
rinti ištaigingą metrikacijos biurą.

NAUJOKŲ IŠLEISTUVĖS
Jau tradicinėmis tapusios jaunuo

lių išleistuvės į sovietų kariuomenę 
buvo surengtos Vilniaus filharmoni
jos salėje. Pirmasis žodį tarė Lietu
vos karinio komisariato politinio sky
riaus viršininkas pik. K. Gaurilius. 
Po jo buvo leista kalbėti ir dviem 
lietuviam — vilniškės kompartijos 
centrinio komiteto darbuotojui K. Li
peikai ir Vilniaus miesto komjauni
mo sekr. A. Mockutei. Tada žodis vėl 
teko rusams. Busimuosius karius su 
Stalingrado kovomis supažindino So
vietų Sąjungos herojus L Gerasimo
vas, su mūšiais prie Leningrado — 
“Žalgirio” staklių gamyklos derinto
jas V. Romanovas, vieno kariuome
nėn šaukiamųjų tėvas. Būdinga, kad 
šiose išleistuvėse Vilniuje beveik 
kasmet tėvų vardu prabyla rusas. 
Sėkmės išvykstantiems iš Lietuvos 
jaunuoliams linkėjo karinio ir politi
nio parengimo žymūnas viršila V. 
Dobrininas ir Lietuvos karinio komi
saro pavaduotojas pik. T. Samitovas. 
Atsakomasis žodis naujokų vardu te
ko Alytaus rajono “Santakos” kol
chozo agronomui B. Bazevičiui. So
vietų karininkų ir politrukų apsup
tus lietuvius naujokus specialiu kon
certu bandė linksminti Vilniaus tele
vizijos ir radijo komiteto estradinis 
orkestras.

Mary’s bažnyčioje Tillsonburge. Ves
tuvės buvo labai puošnios: gražiai de
koruota bažnyčia buvo pilna dalyvių, 
o per vakarienę vokiečių Delhi sa
lėje galėjo būti apie 400 svečių.

ARTĖJANT ŠALTAM ORUI, kai 
kurie mūsų apylinkės lietuviai kelia 
sparnus ir skrenda į Floridą. Jau iš
vyko O. Siumienė, K. Simutienė, D. 
Naginskas. Pasibaigus tabako rūšia
vimui, tvarkymui, važiuos ir daugiau.

BROLIAI JOCAI, gyveną Delhi, 
Toronte ir Kalifornijoj, gavo liūdną 
žinią, kad jų motinėlė Stanislava mi
rė Šaukėnų parapijoj. Jų brolis Po
vilas žuvo automobilio nelaimėje ne- 

- toli Simcoe, vykdamas pas savo bro
li Juozą į Delhi. Tai antras smūgis 
trumpu laiku. Motinos laidojimo die
ną, lapkr. 18, Sv. Kazimiero bažnyčio
je atlaikytos už mirusią gedulingos 
pamaldos. Velionė buvo 76 m. Jos 
vyras Adomas mirė 1957 m. Broliams 
Jocams ir jų artimiesiems nuoširdi 
užuojauta šios apylinkės lietuvių. 
Juozas Jocas su dalininku turi Delhi 
didžiulį motelį su restoranu — Ar
rowhead Motor Hotel James gatvėje.

STEPAS JAKUBICKAS, DLK Ge 
dimino šaulių kuopos ir Lietuvių 
Bendruomenės Delhi apylinkės pir
mininkas, buvo kiek sunegalavęs, bet 
dabar sveiksta. Sveikatą tikrino gar
siose Mayo klinikose Ročestery. Išty
rus nieko pikto nerasta. Linkime 
energingam veikėjui greitai atgauti 
pilną sveikatą.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA, kad 
ir nedidelė mokinių skaičiumi, veikia 
kas šeštadienį nuo 4 iki 6 v. Mokyto
ja — B. Vytienė. Kor.

KLB DELHI APYLINKĖS visuo
tinis metinis susirinkimas įvyks š. 
m. gruodžio 6, sekmadienį, tuojau po 
pamaldų, parapijos salėje. Darbo
tvarkėje: apylinkės valdybos bei 
revizijos komisijos rinkimas ir apy- 
linkės einamieji reikalai. Visi pra
šomi dalyvauti. Valdyba

WINDSOR, ONT.
NAUJA APYLINKES VALDYBA. 

Atsisveikindami su senąja apylinkės 
v-ba, kuriai per trejus paskutiniuo
sius metus sėkmingai vadovavo dr.
C. Kuras,* leidorjj jam bent vienerius 
metus atsikvėpti. Visuotinis metinis 
apylinkės susirinkįjnas lapkr. 15 d. 
Sv. Kazimiero liet, parapijos salėje 
išrinko naują valdybą: Vincas Čerš
kus — pfrm. (3404 Bloomfield, 
Windsor, Ont Tel. 256-6449), Romas 
Dumčius — ižd. ir Eug. Pakauskienė 
— sekr. Nariais liko inž. St Naikaus- 
kas ir R. Vilembrektas. Revizijos ko
misiją sudaro: Edv. Zatorskis, J. Ku
lienė ir dr. Naikauskienė. Susirinki
mas, nors ir nebuvo labai gausus, 
praėjo labai kultūringoj ir darbingoj 
dvasioj. Diskusijos lietė svarbiausius 
šių dienų klausimus, būtent Vasario 
16 gimnazijas rėmimas ir jos bend
rabučio statyba, jaunimo bei lietuviš
kosios veiklos ir pan. Vasario 16 gim
nazijos reikalus plačiai referavo stud.; 
J. Kuraitė. Ji pati pajutusi gimna
zijoje mažąją Lietuvą. Sutiko likti 
Vasario 16 bendrabučio statybos fon
do įgaliętine Windsore. Susirinki
mas, išklausęs išsamių diskusijų, pri
ėjo išvadą, jog apylinkių fondų kad 
ir nedidelės sumos infliacijos aki
vaizdoje gali daug daugiau atnešti 
naudos, negu nuošimčiai Kanados 
bankuose. Todėl nutarė skirti Vasa
rio 16 gimnazijos bendrabučio staty
bai $100 ir Lietuvių Fondui $100. 
Taipgi nutarta remti labiausiai pa
galbos reikalingus liet, studentus 
Windsoro universitete, duoti tuo rei
kalu apyl. valdybai laisvesnes ran
kas; užmegzti glaudesnius santykius 
su jais; organizuoti lietuvių mote
rų komitetą, kurio uždavinys — iš
studijuoti galimybes rengti jaunimą 
dominančius pobūvius bei kviesti lie
tuviškąjį jaunimą iš kitų aplinkinių 
miestų. Pabaigoje visus maloniai nu
teikė klebono kun. D. Lengvino pra
nešimas, kad kun. A. Bernatonis ap
lankė apylinkės lietuvius verslinin
kus ir gavo stambios paramos; po 
$100 aukojo — A. ir E. Vilembrek- 
tai, Pr. ir D. Jankai, Z. ir M. Lauri- 
navičiai; $50 — V. ir E. Barysai. Ir 
net iš savo labai kuklių pajamų kun.
D. Lengvinas paaukojo irgi $100. Tai-, 
gi, apylinkė atgijo ne tik savo gerais 
norais, bet ir realia parama lietuvy
bei. Viena tik tenka apgailestauti, 
kad susirinkimas būtų buvęs gauses
nis, jei iš tiek ,daug anksčiau buvu
sių veiklių tautiečių ir naujai čia 
įsikūrusių verslininkų būtų buvę pa
rodyta daugiau tautinio susipratimo.

B. B.

LONDON, ONT.
“BALTIJA” buvo pakviesta vieti

nio universiteto tarptautinio klubo 
koncertuoti lapkričio 22 d. Middle
sex College salėje. Dalyvavo daug 
tautybių. “Baltija” pašoko 4 šokius.

(Nukelta į 7-tą)

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.______

v. p.p.
v. p.p. 
v. p.p. 
v. p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.100.000.

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

'enntncjer Limited 

HAMILTON — ONTARIO — CANADA 
284-288 KING STREET EAST — 528-8468 
740 UPPER JAMES STREET — 389-4113 

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

/
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Kanados lietuvių mėgėjų teatras "Aukuras" Hamiltone paminėjo 
savo dvidešimtmetį B. Sruogos komedija "Dobilėlis penkialapis*'. Po 
vaidinimo aktoriai susilaukė gausių sveikinimų. Nuotraukoje "Au
kuro" režisorė E. Dauguvietytė-Kudabienė (dešinėje) sveikina
ma KLB Hamiltono apylinkės valdybos pirmininko K. _ Milerio ir 
kitų Bellq Studio

S HAMILTON
NAUJŲ METŲ sutikimas, kurį 

ruošia Bendruomnės valdyba, šiemet 
bus kitoks. Specialiam vakarui bus 
specialiai ir pasiruošta. Naujoji val
dyba yra pasiruošusi įdėti darbo ir 
savo kūrybos. Tą vakarą iš jų re
zidencinių rūsių reikia ištraukti mū
sų kolonijos visus lietuvius bendram •
N. Metų sutikimui. Nesistebėkit, kad 
seni draugai jums ligi šiol dar nieko 
neužsiminė apie privatų N. Metų su
tikimą. Žmonės kažką jau girdėjo ir 
šiemet visi galvoja ir ruošiasi eiti į 
Jaunimo Centro salę. Ir kas benori 
dabar, svečiams išvažiavus, N. Metų 
dieną turėti prirūkytą, nesutvarkytą 
namą? Ar negeriau tą rūpestį palikti 
Bendruomenės valdybai? Ji nori, kad 
jūs visi šiemet būtumėt jos svečiai. 
Ji posėdžiauja ir tariasi, kaip geriau
siai jus priimti ir pavaišinti.

LATVIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
šventės minėjime Connaught viešbu
ty, Crystal Ball salėje, lietuviams ats
tovavo KLB Hamiltono apylinkės 
pirm. K. Mileris ir J. Krištolaitis. Mi
nėjime dalyvavo taipgi estų bendruo
menės vicepirmininkas ir miesto bur
mistras V. Copps. Jų nepriklausomy
bės sukakties minėjimas yra surištas 
su didžiausiu metiniu baliumi ir pasi
linksminimu. — Hamiltono miesto 
savivaldybės kviestame tautybių po
sėdyje L. Bendruomenei atstovavo
O. Stasiulis.

BENDRUOMENĖS SKELBTAME 
apylinkės organizacijų pirmininkų 
susirinkime buvo atstovaujamos be
veik visos vietos lietuvių organizaci-

Mokame už;
depozitus .... .5%
Šerus ir sutaupąs_____ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius________ ____ 7% %

asVnenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 9% 

jos. Nuoširdžiai pasidalinta mintijnis 
dėl lietuviškosios 'veiklos mūsų ko
lonijoj. Nutarta ateity dažniau to
kius susirinkimus šaukti, tikintis 
ateity turėti ir naujuosius KLB ta
rybos narius, kurių po sekančių rin
kimų turėsime 8. Dabartiniai KLB 
tarvbos nariai buvo kviesti į ši susi
rinkimą, bet nedalyvavo. 1971 m. 
kaukių baliaus ruošimą susirinkimas 
paskyrė sporto klubui “Kovas”. K. M.

REKOLEKCIJOS VYRAMS ir jau
nuoliams virš 16 metų amžiaus įvyks 
gruodžio 4 — 6 dienomis King mies
telyje prie Toronto. Rekolekcijos 
prasideda penktadienį 7.30 ir baigia
si sekmadienį 2 v. Rekolekcijas vės 
kun. Saulius Laurinaitis iš JAV. No
rintieji vykti prašomi skambinti V. 
Sondai Toronte tel. 769-0671.

PASAKŲ VAKARĄ lapkričio 10 d. 
surengė ateitininkai jauniai. Pasakas 
turėjo vaikai patys susirasti ir išmok
ti jas vaidinti. Globėjai tik patikrino. 
Kai viskas buvo paruošta, globėjai 
Jūratė ir Jonas pakvietė jaunučius ir 
tėvelius iš parapijos salės. Pasakų 
laumė Dainora įvedė į “pasakų že
mę”. Buvo suvaidintos trys pasakos: 
“Beždžionė ir akiniai”, “Senas karei
vis” ir “Melagių pasaka”. Vienas vai
dinimas buvo paimtas iš stovyklos, 
būtent, “Mokslininko tyrinėjimai”. 
Visi skaniai pasijuokėm. Jauniai bu
vo patenkinti, kad galėjo patys veik
ti. Jei kas turėjo kokią problemą, E. 
Gudinskienė išsprendė ir viskas iš
ėjo neblogiausiai. Po vaidinimų su 
jaunučiais turėjom žaidimus, o tėve
liai nuėjo atgal į salę savo susirinki
mo tęsti. D. B.

MERGAIČIŲ CHORAS, vad. sol. 
V. Verikaičio, atliko programą To
ronte lapkričio 14 d. “Varpo” ir 
Verslininkų sąjungos ruoštame pobū
vyje, o sekmadienį, lapkričio’ 15, 
Kristaus Karaliaus šventės minėji
me, kurį surengė Toronto Prisikė
limo parapijos Vyrų ^Katalikų Drau
gija. Abiejuose parengimuose mer
gaičių choras pasirodė gražiai ir 
publikos buvo labai šiltai priimtas. 
Mergaitės išvyka patenkintos grįžo 
pilnos gražiausių įspūdžių. Taip pat 
mergaičių choras yra pakviestas sau
sio mėn. atlikti programą medžioto
jų ir žūklautojų klubo mętiniame pa
rengime Jaunimo Centre.

KREDITO KOOPERATYVAS “Tal
ka” medgaičių chorui paskyrė $50. 
Choras nuoširdžiai dėkoja.

MERGAIČIŲ CHORO tėvų susirin
kimas šaukiamas gruodžio 6, sekma
dienį, tuoj po 11 v. pamaldų Jaunimo 
Centre. Visi tėvai kviečiami daly
vauti šiame susirinkime, kur bus ap
tarti choro reikalai.

MUZIKOS PLOKŠTELIŲ galima 
gauti pas J. Pleinį; tel. 527-4876. J.P.
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©LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

ALTOS SUVAŽIAVIME Čikagoje 
nauju jos pirmininku buvo išrink
tas dr. Kazys Bobelis. Valdybon at
stovais paskirti: AL Katalikų Fe
deracijos — dr. K. Bobelis ir K. Klei
va, AL Socialdemokratų Sąjungos — 
J. Skorubskas ir dr. J. Valaitis, AL 
Tautinės Sąjungos — T. Blinstrubas 
ir V. Mažeika, Tautinės Sandaros — 
teisėjas J. Zuris ir M. Vaidila, Lie
tuvių Katalikų Susivienijimo — dr. 
VL Šimaitis, SLA — P. Dargis..$vie- 
sos-Sandaros Federacija savo atsto
vą paskirs vėliau. Naujajai valdybai 
pavesta rūpintis, kad JAV vyriausy
bė teiktų finansinę paramą paverg
tų kraštų veiksniams ir laisvinimo 
pastangoms. Tai galėtų atlikti specia
li federacinė įstaiga arba pats JAV 
prezidentas iš jam skirtos dolerių 
sumos. Suvažiavimo metu buvo pa
liestas ir Lietuvos nepriklausomos 
valstybės užšaldytas fondas JAV. Inž. 
A. Rudis priminė, jog valstybės de
partamento pareigūnai pakartotinai 
yra pabrėžę griežtus suvaržymus. Iš 
šio fondo pinigai duodami tik ne
priklausomos Lietuvos vyriausybės 
paskirtiems diplomatams. Nedirbę 
diplomatinėje tarnyboje anais lai
kais lėšų negali gauti. Vysk. V. Briz- 
gys siūlė pasiųsti valstybės departa
mentui bendrą Lietuvos atstovu, 
VLIKo, ALTos ir Lietuvių Bendruo
menės rastą, kad pinigai iš užšaldy
to fondo būtų duodami ir naujai pa
skirtiems Lietuvos atstovams. Suva
žiavime konstatuoti glaudūs ALTos 
ryšiai su VLIKu, bet santykius su 
Lietuvių Bendruomene vis dar 
drumsčia aukų rinkimo klausimas. 
Svarstyta galimybė įsigyti specialius 
ALTos namus.

LIETUVOS GENERALINIO KON
SULO Čikagoje dr. Petro Daužvar- 
džio 75 metų amžiaus ir 45 metų 
konsulinės tarnybos sukaktys buvo 
atžymėtos lapkričio 11 d. Beverly 
Country Club salėje. Sukaktuvinin
kui atsisakius viešo organizacijų ren
giamo minėjimo, uždaro pobūdžio 
pagerbtuves surengė iniciatorių gru
pė — kun. A. Stasys, O. Gradinskie- 
nė, dr. L. Kriaučeliūnas ir J. Evans. 
Apie 100 dalyvių tarpe buvo giminės, 
lietuvių organizacijų veikėjai, visuo
menininkai, profesijonalai ir versli
ninkai. Be pagerbimo iniciatorių, il
gesnį žodį tarė Leonardas šimutis. 
Invokaciją sukalbėjo vysk. V. Briz- 
gys. Sukaktuvininkui buvo sugiedota 
“Ilgiausių metų”, pareikšta sveiki
nimų, padainuota dainų, vadovau
jant sol. A. Braziui.

Argentina
GEN. TEODORO DAUKANTO pa

laikams, praėjus 10 metų nuo jo mir
ties, Buenos Aires Sarandi kapinėse 
pavyko gauti nišą geroje vietoje. Lig 
šiol jie buvo priglausti p. Čekanaus
kų šeimos mauzolėjuje. Nišos gavi
mu rūpinosi Argentinos lietuvių or
ganizacijų ir spaudos tarybos spe
ciali komisija — J. Mičiūdas ir Z. 
Juknevičius. Palaikai buvo perkelti 
lapkričio 7 d., dalyvaujant būriui lie
tuvių. Kun. Vyt. Palubinskui sukal
bėjus maldą, žodį tarė minėtosios ta
rybos pirm. A. Mičiūdas. Apeigų da
lyviai, pagerbę velionies atminimą 
tylos minute, sukalbėjoųnaldą “Vieš
paties Angelas”. Nišos dureles puo
šia velionies nuotrauka generolo uni
formoje ir užrašas.

AUŠROS VARTŲ parapijos, jauni
mo ansamblis “Atžalynas”* Avellane- 
doje savo metinę šventę atžymėjo 
dviejų dalių koncertine programa. 
Pirmojon buvo įtrauktas Sekminių 
šventės Lietuvoje montažas su pa
sakų Pelenes motyvu apie pamotės 
skriaudžiamą našlaitę, kurią nuo pa
motės apgina iš karo grįžęs brolis 
Šarūnas. Pelenės vaidmenį atliko Da
nutė Runimaitė. Montaže su daino
mis ir liaudies šokiais dalyvavo vi
sas “Atžalynas”, pradedant mažiau
siais ir baigiant didžiausiais. Ant
rojoje programos dalyje taip pat 
skambėjo dainos, vakaro dalyvius 
žavėjo grakščiai atlikti šokiai — Gy- 
vataras, Rugučiai, Jonkelis ir Malū
nas. “Atžalyną” sveikino kun. A. 
Steigvilas, “Ateities” vardu — O. Le- 
vanavičius. “Atžalyno” ansambliui 
vadovauja Hektoras Levanavičius, 
talkinamas Audros Deveikytės ir 
Mirtos Rukšėnaitės. Po koncerto bu
vo tėvu komiteto surengtos vaišės 
jaunimui ir šokiai.

ESTELA KLIAUGAITĖ, Buenos 
Aiies sportininkė, dalyvavo konkur
sinėse sporto varžybose La Roja 
mieste, kur buvo atrinkti sportinin
kai atstovauti Argentinai pasaulinė
je olimpiadoje. E. Kliaugaitė jieties 
metime išsikovojo IV vietą, bet ne
pateko į Argentinos rinktinę, nes 
jon buvo įtraukti tik pirmųjų dviejų 
vietų laimėtojai.

“KAPELUSZ” LEIDYKLA Buenos 
Aires išleido M. Stradal redaguotą 
68 psl. vadovėlį “Kaip gaminti rank-
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darbius iš perlų ir kristalų". Jam; 
yra ir lietuvio madų kūrėjo B. Sur
vilos rankdarbių pavyzdžiai. Argenti
nos švietimo ministerija šį vadovėlį 
pripažino tinkamu rankdarbių pamo
koms mokyklose.

Australija
“MUSŲ PASTOGES” SPAUDOS 

baliaus programon buvo įtraukta Da
nutės Skarulienės sumoderninta G. 
Verdi “Traviatos” opera, pavadinta 
“Ne ta Traviata”. Parodijai ji panau
dojo šių dienų temą, įpindama net 
hipių baletą, bet palikdama gražią
sias operos arijas ir duetus. Spektak
lį režisavo S. Skorulis, muzikiniu api
pavidalinimu rūpinosi V. Maksvytis, 
talkinamas A. Pluko, kuris G. Verdi 
muzikai pritaikė nūdienį ritmą.

PAVERGTŲ TAUTŲ KONCERTE 
Brisbane mieste lietuviams atstova
vo Kl. Stankūno vadovaujamas cho
ras, padainavęs “Mišku gėlę”, ir V. 
Mališauskienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė, pašokusi “Lenciūgėlį” 
ir “Žiogelį”.

Vokietija
JAUNIMO SEKCIJA, talkinama 

VLB Stuttgarto apylinkės valdybos, 
lapkričio 7-8 d.d. surengė jaunimo 
seminarą, kuriame dalyvavo 35 jau
nuoliai. Buvo diskutuotos trys temos: 
Vokietijos lietuvių jaunimo veikla, 
pasaulio lietuvių jaunimo II kongre
sas ir ryšiai su Lietuva. Jaunimo sek
cijos valdybos pirm. A. Šmitas supa
žindino seminaro dalyvius su praei
ties veikla bei ateities darbais, pra
nešė, kad jau yra priimtas ir greit 
visiems bus išsiuntinėtas jaunimo 
sekcijos statutas. Šia proga buvo ap
tarti laikraštėlio “Jaunimo Žodis” 
reikalai ir jo kryptis. Dauguma da
lyvių pasisakė už visos jaunimą lie
čiančios medžiagos skelbimą, nepai
sant autorių amžiaus. Jaunimo sek
cija 1971 m. rugpjūčio pradžioj nu
mato Bad Pyrmonte surengti prieš- 
kongresinį Europos lietuvių jaunimo 
suvažiavimą. Jame bus aptarti pasau
lio lietuvių jaunimo II kongreso rei
kalai ir išrinkti Vokietijos lietuvių 
atstovai. Apie ryšius su sovietų oku
puota Lietuva kalbėjo A. Hermanas, 
apžvelgdamas jų naudą ir nenaudą 
ne tik išeivijos lietuviams, bet ir 
sovietams. Šis pranešimas ir diskusi
jos nedavė nieko naujo, tik buvo pa
kartoti visiems jau gerai žinomi ar
gumentai. Seminaras buvo grynai pa
sitarimų pobūdžio, nesaistantis lietu
vių jaunimo jokiais nutarimais.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS bend
rabučio statybos planus lapkričio 2 
d. jau patvirtino Mannheimo staty
bos skyrius ir davė leidimą imtis 
statybos darbų, kurie bus pradėti ar
timiausioje ateityje. Pirmiausia pla
nuojama sutvarkyti kanalizaciją ir 
pastatyti naują elektros transforma
torių. Visų šventųjų vakarą kun. J. 
Dėdino vadovaujami gimnazijos mo
kiniai su žibintais ir žvakutėmis ap
lankė Huettenfeldo kapines, kur yra 
palaidoti penki lietuviai, jų tarpe ir 
Erdmonas Simonaitis. Kun. J. Dėdi
nui tarus vakaro rimčiai pritaikytą 
žodį, mokiniai skaitė prozą ir poeziją 
apie mirtį ir prisikėlimą.

TORONTIETIS JONAS TUMOSA, 
uolus Vasario 16 gimnazijos rėmėjas, 
viešėjo Huettenfelde lapkričio 7 d. 
ir susipažino su gimnazijos pastatais.

Lenkija
SPALIO REVOLIUCIJOS metines 

turėjo atžymėti ir Punsko lietuviai 
mokykloje. Pagrindinį pranešimą pa
darė Lenkijos jungtinės darbininkų 
partijos Seinų apskrities Punsko apy
linkės sekretorius Jonas Staskevi
čius, mokyklos vedėjas. Meninę dalį 
atliko A. Sliaužio vadovaujamas 
Punsko pradinės mokyklos mokinių 
choras, deklamatoriai, gimnazijos 
mokinių kvartetas ir mergaičių cho
ras. Nors šventė yra sovietinė, bet 
programoje skambėjo lietuvių dai
nos ir eilėraščiai. Spalio revoliucijos 
minėjimus privalomais yra padariu
si Lenkijos kompartija. Jie buvo su
rengti ir kitose Seinų bei Baltstogės 
apylinkėse, kur gyvena nemažas skai
čius lietuvių.

Italija
VYSK. J. LABUKAS, Kauno arki

vyskupijos apašt. administratorius, 
lankėsi Romoie kaip kanonų teisės 
reformos komisijos narys. Jis čia iš
buvo trejetą savaičių ir grįžo oku- 
puoton Lietuvon lapkričio 25 d. Kar
tu su juo keliavo ir kun. žemaitis 
kaip palydovas. Vysk. J. Labukas ir 
latvių katalikų vysk. Vaivods su pa
lydovais buvo priimti popiežiaus spe
cialioje audiencijoje. ■

VYSK. A. DEKSNYS lapkričio 22 
d. atnašavo Mišias ir pasakė pamoks
lą §v. Petro bazilikos lietuvių koply
čioje. Dalyavavo nemažas būrelis Ro
moje gyvenančių lietuvių. Giedojo 
Sv. Kazimiero kolegijos auklėtinių 
choras. Numatoma tokias pamaldas 
Romos lietuviams rengti kas mėnesį. 
Vysk. A. Deksnys, kiek pabuvojęs 
Romoje, lapkričio 27 d. išskrido Bri- 
tanijon.

DR. A. ŽEMAITIS, dirbąs Jungti- 
nių Taiitų tarnyboje, išvyko porai sa
vaičių į Ugandą tarnybiniais reika
lai,

DAIL. R. VIESULAS su žmona 
šiuo metu yra apsistoję Romoje.

VYSK. BEOVICH, Adelaidės arki
vyskupas iš Australijos, ištisą mėnesį 
praleido Romoje ir buvo apsistojęs 
lietuvių kolegijos svečių namuose. 
Svečias yra senas lietuvių bičiulis.

• «



Šiluva Žemaitijos ir Lietuvos istonjoie 
~ Kun. Stasio Ylos monografija "Šiluva Žemaičių istorijoje" 

DIL J. JAKŠTAS .....................(Tęsinys iš praėjusio ar.)
ta giedoti: nuo normanų kanky
nių gelbėk mus, Viešpatie! (A 
plaga normanorum libera nos 
Domine). Suplikacijų Įvedimas Į 
Lietuvos bažnyčias yra vienas 
ženklų didesnio mūsų krašto po
sūkio Į vakarietišką kultūrą. O 
tai įvyko ne be Įtakos iš Vakarų 
atvykusių vienuolių, pirmoje ei
lėje jėzuitu.

Prie politinės istorijos apžval
gos prišliejamas dar trumpas 
poskyris, kur pasakojama apie 
Pacų įsigalėjimą. Pasakojimas 
šiame sąryšyje itin minėtinas 
dėl jų paliktų darbų, kur vienas, 
Lietuvos kancleris, pastatė Pa
žaislio vienuolyną, o kitas, Lie
tuvos etmonas, Vilniaus šv. Pet
ro bažnyčią. Du barokiniai dei
mančiukai yra liudininkai tuo
metinės vakarietiškos kultūros 
įtakos Lietuvoj.

Viso skyriaus kamienas yra, 
sekant autoriaus pavadinimu, 
“kova dėl kryžiaus”. Iš tikrųjų 
tai buvo tikybinės grumtynės 
dviejų konfesijų, išorėje pasi
reiškusių kovomis dėl kryžių., 
Kalvinai iš neapykantos katali
kams šaudė ir naikino kryžius, 
kurių jie negarbino. Pagrindinai 
papasakojama, kaip ta kova dėl 
kryžių atsidūrė Varšuvos elekci- 
niame seime (1669-70) ir katali
kai išėjo visiškais laimėtojais. 
Byla parodė, kad kalvinai kovo
jo jau praloštą kovą. Katalikai 
turėjo savo pusėje Respublikos 
vyriausybę ir jiems laimėjimas 
buvo tikras. Kalvinų bendruo
menė neteko didelių nuosavy
bių, net ir paties Šiluvos mieste
lio' Ji “pasiliko sau tik bažnyčią 
ir mokyklą, be to, klebonijas ir 
jos pavaldinių ganyklas (209 p.).

Kovų dėl kryžių apžvalga bai
giama Įsidėmėtina pastaba: “Ko
vos dėl kryžių, užtrukusios ne
pilnus du šimtus metų, užsibai
gė tik pirmoje XVIII a. pusėje. 
Sekančiame šimtmetyje jas ru
sai pratęsė dar 25 metams. Pir
moje kovoje išaugo rezistencija 
ir parengė kelią 'priešpriešai 
antroje kovoje” (222 p.). Išple
čiant autoriaus pastabą, galima 
eiti i tolimesnę praeitį, kai tau
ta per pusantro šimto metų ko
vojo prieš jai jėga brukamą'kry- 
žių ir kovodama gynė savo lais
vę. Ji gynėsi prieš krikščionišką
jį Vakarų pasauli. Autoriaus 
vaizduojamu metu istorijos ra
tas buvo pasisukęs priešinga 
kryptimi: tauta išėjo kryžiaus 
gynėja. Tai ir atsitiko poveikyje 
vis to Vakarų pasaulio, Į kurį 
Lietuva Įsijungė istorijos lė
mimu. Kunigas autorius pasiro
do su subtilia, gilia istorine nuo
voka, kai jis kalba apie nuosta
bų tautoje išaugusi kryžiaus kul
tą — vis tų šimtmetinių kovų iš
davą. “Jei ne šios kovos, tikrai 
nebūtų išaugęs toks didelis kry
žiaus kultas su “kalnais” — kal- 
varijomis žemaičiuose, Verkuo- 
se, Vepriuose bei kitose vietovė
se” (222 p.). Užsklendžiant pras
mingą kunigo pastabėlę galima 
pridurti: tą kryžiaus kultą diegė 
tautai ir Vakarų vienuoliai tik 
jau kitokie nei tie, kurie kadai
se nešė jį ant kardų irjiečių 
smaigalių.

Skyrius baigiamas įdomia is
toriografine įtarpa, kur aptaria
ma mažai iki šiol žinoma vad. 
rankraštinė Šiluvos istorija. Su

JAUNO DAKTARO PASKAITA
Lapkričio 21 d. Toronto Prisi

kėlimo par. muzikos studijoje 
įvyko Akademikų Draugijos pa
skaita. Jaunas m'ed. dr. A. Bal
sys kalbėjo apie pagrindinius 
elementus genetikoje. Pirmiau
sia jis padarė trumputę ekskur
siją į genetikos mokslo istori
nius labirintus, prisimindamas 
Darwiną bei jo puoselėtą evoliu
ciją, Mendelį ir kt. Po to paskai
tininkas kreida piešė mokykli
nėje lentoje įvairias schemas, 
rodančias evoliucionavimo bei 
kryžiavimo procesus, turinčius 
bendrus reikalus su genetikos 
mokslo smulkesniais elementais 
— celėmis, chromosomais, pro- 
tejinais molekulėse, amino 
rūgštimis, enzimais ir t. t. Tai, 
žinoma, mums, “mirtingie
siems” klausytojams, nelabai ir 
svarbu, nes mes, nebūdami gy
dytojais ir medicinos mokslo ži
novais, turime teisę tik sirgti, 
bet ne ligas gydyti, nes tai ne 
mūsų sritis. Bet kas iš šios pa
skaitos mums svarbu, tai pats 
paskaitininkas — jaunas dakta
ras, baigęs mokslus Kanadoje, 
gana neblogai dėstąs lietuvių 
kalba.

Dr. A. Balsys yra gimęs Vo
kietijoj. Kanadą jis pasiekė bū
damas dar mažu vaiku. Toronte 
baigė šv. Mykolo gimnaziją (lan
kė ir lietuvių šeštadieninę mo
kyklą), įstojo Į Toronto universi
teto medicinos fakultetą, kurį 
baigė 1968 m. ir pradėjo specia-

Maža digresija į politinę ir so
cialinę XVI a. Lietuvos istoriją 
ir Merkelio Giedraičio paskyri
mu žemaičių vyskupu pradeda
mas skyrius. Pažymimias vysku
po planas restauruoti kataliky
bę. Plačiau pakalbama apie Kra
žių bažnyčios atgavimą, su ku
riuo susijęs žinomo Mikalojaus 
Daukšos vardas, ir Kėdainių. Po 
to einama prie Šiluvos bylos.

Šiluvos atgavimas, jos atgavė
jo kun. Kazakevičiaus gyveni
mas ir veikla bus bene patrauk
liausia knygos dalis. Pagrindi
nai, dokumentiškai dėstoma Ši
luvos byla, trukusi 10 ar net 15 
metų. Iš bylos eigos galima iš
vesti du pagrindinius veiksnius, 
padėjusius katalikams laimėti: 
išlikusi nepajudinta bažnytinė 
hierarchija su vyskupais prieša
kyje ir katalikiška Respublikos 
(Žečpospolitos) valdžia. Kaip tik 
Šiluvos bylos metu Lietuvos - 
Lenkijos valstybės karaliumi 
buvo Žygimantas Vaza, jėzuitų 
auklėtinis, uolus Katalikų Baž
nyčios Šalininkas. Mūsų autorius 
ir pažymi (157 p.), kad žemaičių 
vyskupas rašė tam karaliui, “su 
kuriuo buvo labąi geruose san
tykiuose”. Visai galimas daik
tas, kad kreipimasis nebuvo per 
nieką bylos laimėjimui.

Gražiai parodoma, kaip dar 
kelis dešimtmečius laikėsi Šilu
vos kalvinų bendruomenė ir pa
tarnavo lietuvybei. Ypatingame 
poskyryje “Lietuviški reikalai 
Šiluvos sinode” palankiai apra
šomas kalvinų aliumnatas, kalvi
nų vadovų susirūpinimas bažny
tinėmis lietuviškomis knygomis. 
Čia skaitytojas ras papasakota ir 
Kėdainių aliumnato auklėtinio 
Chilinskio darbą — jo žinomą 
Naujo Testamento vertimą, iš
spausdintą 1661 m. Anglijoje 
(prieš keletą metų iš Anglijos 
gautas leidinys pakartotinai iš
leistas Poznanės universiteto ži
nomo lituanisto Otręmbskio rū
pesčiu).

Į Šiluvos atgavimo istoriją Įpi
namos ir dviejų bažnyčių staty
bos. Dėmesio vertas autoriaus 
minimas (162 p.) žemaičių vys
kupo St. Kiškos raštas kuni
gams, kur įsakoma laikyti kas
met kovo 13 d. (nuo 1626 m.) ge
dulingas giedotines Mišias už 
bažnyčių fundatorius, pirmoje 
eilėje už Vytautą ir Gedgaudą. 
Jei Gedgaudas paminėtas vien 
dėl pirmos Šiluvos bažnyčios 
fundacijos, tai Vytautas jau dėl 
daugelio žemaičių bažnyčių ir, 
aplamai, dėl krikščionybės Įve
dimo juose. Vytauto paminėji
mas liudija apie šio valdovo per 
amžius iš žmonių atminties ne
išdilusius darbus.

Įdomus skyrius baigiamas Ka
zakevičiaus pakėlimu žemaičių 
sufraganu ir bendru tų metų ko
vų dėl žemaičių bažnyčių apibū
dinimu. Čia paminimi ir i Že
maitiją patraukti Įvairūs vienuo
lynai. Atrodo, būtų reikėję au
toriui šioje vietoje pasvarstyti ir 
vienuolynų, ypač jėzuitų, vaid
muo kalvinizmo slopinime ir ka
talikybės atgijime. Jų misijos, 
organizuotos puošnios bažnytinės 
apeigos su procesijomis, giesmė
mis traukė minias ir tuo pačiu 
temdė kalvinizmą, kuris tuo at
žvilgiu negalėjo prilygti katali
kybei.

6. Kova dėl kryžiaus
Po Šiluvos atgavimo ir Katali

kų Bažnyčios atsikūrimo istori
jos seka gana sudėtingas skyrius 
“Kova dėl kryžiaus ir Lietuva 
kryžkelėje”. Jis pradedamas 
nuo klebono Sviekausko, Kaza
kevičiaus (m. 1646) Įpėdinio, gy
venimo ir veiklos pavaizdavimo. 
Pagal savo per visą veikalą išlai
komą metodą — kreipti nemažą 
dėmėsi paskiriems asmenims, 
autorius ir šiuo atveju dėsto iš 
pagrindų to klebono kilmę ir 
darbuotę. Kartu užgriebia ir jo 
giminaičius, artimuosius, prasi- 
kišusius kokiais darbais. Su 
Sviekausko darbų aprašymu kar
tu rodoma ir Šiluvos šventovės 
orumo kilimas. To ženklas — 
prepozitinės privilegijos sutei
kimas jos parapijai. O prepoziti
nės parapijos pareiga, kaip au
toriaus sakoma, “be kitko, buvo 
skleisti Marijos garbę” (187 p.). 
Aiškus rudimentas to, kuo Šilu
va vėliau tapo.

Antras dalykas šiame skyriu
je — didieji rusų ir švedų ant
plūdžiai XVII a. viduryje. Čia 
jau mūsų autorius įsileidžia i 
bendra Lietuvos (ir iš dalies i 
Lenkijos) istoriją. Trumpais 
bruožais pateikiamas neapsako-x 
mo skurdo ir krašto sunaikini
mo vaizdas. Atkreiptinas dėme
sys i autoriaus pastebėta faktą, 
kad nuo tada Lietuvos bažnyčio
se pradėtos suplikacijos - malda
vimai: nuo maro, bado, ugnies ir 
karo gelbėk mus, Viešpatie! Tos 
sunlikacijos tik pradėtos, bet 
neišrastos Lietuvoje. Jos buvo 
žinomos Vakaru bažnyčiose jau 
ankstyvaisiais viduramžiais. Kai 
10 — 11 a. normanai smarkiai 
puldinėjo ir plėšikavo vakari
niuose ir šiauriniuose Europos 
pakraščiuose, bažnyčiose pradė- 

kritišku apdairumu nustatomas 
gan pagrįstai jos parašymo ter
minas — apie 1651 m. Dėl tos 
parašymo datos atsiklausta net 
žinomo Poznanės profesoriaus, 
Lietuvos praeičiai atsidėjusio J. 
Ochmanskio nuomonės. Iš jo 
gautas pritarimas savajai išva
dai. Taip pat duotas Įtikinamas 
ir parašymo motyvas: pateikti 
žinias apie Šiluvos šventovę ži
nomam istorikui jėzuitui Alber
tui Vijūkui Kojalavičiui, paskel
busiam 1650 m. raštą apie gar
siąsias stebuklų malonėmis vie
tas Lietuvos D. K.

7. Šiluva irstant Lietuvos 
valstybei

Baigiamasis knygos skyrius 
aprėpia šimtmetį nuo XVII iki 
XVIII a. vidurio. Šioje vietoje 
istorikas vėl užgriebia plačius 
politinius horizontus, atseit, viso 
krašto istoriją. Pasakojama apie 
didikų tarpusaves kovas, apie 
didįjį "šiaurės .karą, apie pasibai
sėtiną badą ir marą, apie dideli 
krašto sunaikinimą. Į šiuos di
džiuosius įvykius Įterpiama ir 
Šiluva. Jos buitis dėstoma dau
giau klebonų biografijomis. Pa
gal kruopščiai surinktus šaltinių 
duomenis apibūdinamos klebo
nų, kaip Skirmanto, Puzino ir 
kitų, asmenybės. Kaip autoriui 
Įprasta, čia ir leidžiamasi Į pla
čią asmenų geneologiją ir su
kaupiama daug vardų.

Valstybės irimo ir būsimo jos 
žlugimo pirmieji ženklai dabar 
ėmė rodytis. Autorius vykusiai 
nusakė tą jos būklę agonijos 
vardu, Įterptu i skyriaus antraš
tę. Agonijos žodis būtų buvęs 
dar labiau pabrėžtas, - jei būtų 
ryškiau pažymėtas vad. Nebylys 
Varšuvos seimas, kur rusų gene
rolas Dolgorukis, seimą apstatęs 
kariuomene, privertė jį tylomis 
priimti padiktuotas sąlygas, 
ypač lietusias stačiatikių tikybi
nes laisves. Kun. Yla,'atrodo, 
žymi tą seimą (241 p.) su klaidin
ga 1716 m. data.

Autoriaus gan atidžiai sekama 
su rusų įsikišimu ir kitų galybių 
intervencija bei jų kelti valsty
bių pasidalinimo planai.

šiame sąryšyje iškeliamas po
litinis vaidmuo ir žemaičių kal
vinų superintendento Samuelio 
Bythnerio, vieno šventraščio 
vertėjo i lietuvių kalbą. Jis bu
vęs “Įrankis' parengti dirvai... 
aneksuoti arba padalyti Lietuvą 
tarp rusų ir prūsų” (250 p.).

Iš vaizduojamų to meto tiky
binių kivirčų ir visokių kilusių 
mokymų vi'sdėlto aiškėja, kad 
Katalikų Bažnyčia darė pažangą 
ir kitatikius smelkė. Tai matyti 
iš pateikiamų atsivertimo lente
lių, kurias žemaičių vyskupas 
siuntė Romai 1755 m. ir dar po 
šešerių metų. Pagal šias lenteles 
13 metų būvyje į Katalikų Baž
nyčią grįžo 3535 sielos. Pažymė
tini naujakrikščių tarpe ir 292 
žydai. Matyti, katalikų vadovų 
apaštalauta ir žydų tarpe, trau
kiant juos i Katalikų Bažnyčia.

Su atsistačiusia katalikybe už
sklendžiama ir pirmoji Šiluvos 
istorijos dalis. Ji užsklendžiama 
ženkliu sakiniu: “Liaudies talki
namas vyskupas praneša (Ro
mai) ketinąs statyti naują bažny
čią Šiluvoje”. Tokiu paskutiniu 
sakiniu autorius lyg sako skai
tytojui. kad istorija dar nebaig
ta ir kiti tomai seks. Lauksime.

lizacijos praktiką Wellesley li
goninėje vidaus ligų skyriuje.

Jo paskaitos klausėsi daugiau
sia jaunimas — 42 klausytojai. 
Jų tarpe buvo vienas kitas vy
resnio amžiaus, keletas gydyto
jų. Visiems buvo Įdomu išgirsti, 
kaip gautas žinias angliškame 
universitete jaunas medikas 
perduoda lietuviškai auditorijai. 
Reikia pasakyti, jog klausytojai 
neapsivylė.

Pagirtinas jauno daktaro tė- 
■ vas inž. L. Balsys, kuris, jaunų 

vaikų motinai mirus, būdamas 
našliu, pajėgė išauginti, išmoks
linti ir, svarbiausia, išauklėti lie
tuviškoj dvasioj du sūnus (antra
sis studijuoja ekonominius ir 
politinius mokslus).

Po paskaitos iš auditorijos bu
vo pateikta keletas klausimų: 
apie cukrinę ligą, rudų ir mėly
nų akių stiprumo proporciją, 
malariją ir kt. Su klausimais pa
skaitininkas lengvai susidorojo.

Užbaigiamąjį ir pradedamąjį 
žodi tarė Akademikų Draugijos 
pirm. inž. L. Balsys (paskaitinin
ko tėvas), kartu pranešdamas, 
kad sekančioji paskaita toj pa
čioj salėj Įvyks gruodžio 12 d. 
Kalbės dr. Neris Ankuvienė.

Po šios paskaitos paskaitinin
kui ir svečiams priėmimas buvo 
suruoštas pas mokytojus A. ir A. 
Šukius. Tenai pat buvo atšvęstas 
ir dr. A. Balsio 26-tasis gimta
dienis (išpuolė tą pačią dieną).

Pranys Alšėnas

ILGAI IŠLIEKANTI IR ATMINTINA DOVANA KALĖDOM
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GYVENIMAS, SKIRTAS ISTORIJAI
Profesoriaus Juozo Jakšto 70 metų amžiaus sukaktis 

DR. MARTYNAS ANYSAS

Vėl vienas mūsų vyresniosios 
kartos mokslininkų sulaukė 70 
metų. Ši sukaktis praėjo tyliai, 
vos pastebėta. Mums profeso
rius Juozas Jakštas, gyvenąs 
Klevelande, nėra svetimas, nes 
jis dažnai pasisako “Tėviškės Ži
buriuose” Įvairiais Lietuvos se
novę liečiančiais straipsniais ir 
Įvairių istorinių knygų aptari
mais. Jo rašiniuose atsispindi il
gametis Lietuvos istorijos tyri
nėjimas. Visuose tos rūšies raši
niuose jis išsireiškia tolerantiš
kai ir objektyviai. Jo parašytose 
recenzijose niekuomet nerasime 
asmeniškumo.

Juozas Jakštas yra gimęs 1900 
m. rugsėjo 9 d. Slabados kaime, 
Ukmergės apskrityje. Jam su
laukus vos 14 metų amžiaus, 
prasidėjo I D. karas, kuris labai 
smarkiai sukrėtė Lietuvos gy
ventojų civilini gyvenimą. Ne
žiūrint visų sunkumų, jis baigė 
Ukmergės gimnaziją 1923 m. Po 
to studijavo Lietuvos universite
te humanitarinių mokslų fakul
tete ir kartu mokytojavo Jurbar
ko “Saulės” gimnazijoje, nes vi
sur trūko mokytų žmonių.

Berods 1927 m. man teko 
Berlyne su J. Jakštu susipažinti, 
kur jis gilino savo istorines stu
dijas. Nekartą mums teko pasi
matyti didžiulėje valstybinėje 
bibliotekoje “Unter den Lin
den”, kuri buvo pilna visokių 
lengvai prieinamų istorinių kny
gų apie senprūsius, Lietuvą ir 
Lenkiją. Ten pat buvo ir apie 20 
tomų “Herbasz Polski”, kur su
žymėta ir visa Lietuvos aukštoji 
bei žemesnioji aristokratija. Ten 
buvo ir kitų mūsų tautą bei kai
mynus liečiančių veikalų, kurie 
turbūt yra dingę, nes II D. karo 
pabaigoje Berlyno centre vyko 
sunkios kovos, kuriose sudegė ir 
bibliotekos.

Kartą mano busimoji žmona jį 
sutikusi paklausė, kaip sekasi 
studijų gilinimas. Jis atsakė, esą 
čia dirva yra tokia plati, kad rei
kia viską iš naujo mokytis.

Berlyno universitete J. Jakš
tas pasirinko kaip specialybę vi
durinių amžių istoriją. Vėliau jis 
išvyko Į Vienos universitetą pas 
tų laikų specialistą prof. A. 
Dobsch. Studijas baigęs J. Jakš
tas grižo Lietuvon ir apgynė di- 
sertacijją: “Vakarų krikščionių 
mintys apie Romos imperiją iki 
V šimtmečio” ir gavo istorijos 
daktaro laipsni. Po to dirbo hu
manitariniame fakultete Kaune 
kaip vyr. asistentas ir nuo 1940 
iki 1944 m. kaip docentas Vil
niaus universitete. Tais laikais 
jis rašė studijas apie Lietuvos 
senovę, Gedimino ir Vytenio 
santykius su vokiečių riterių or
dinais, Gedimino giminės kilmę, 
Jogailos ir Vytauto kovas su or
dinais, romėnišką patriotizmą ir 
krikščionybę io t. t Visi šitie 
veikalai savo laiku buvo Lietu
vėje atspausdinti- Po antrosios 
sovietų okupacijos prof. J. Jakš
tas pasitraukė Į Vakarus ir ap
sigyveno Klevelande, JAV.

Tremtyje prof. J. Jakštas ne
nutraukė savo mokslinio darbo. 
Dažnai skaitome spaudoje jo is

torinius straipsnius, liečiančius 
Lietuvos praeiti. Retas lietuvių 
akademikų suvažiavimas apsiei
na be J. Jakšto paskaitų. Nese
niai gavau LKM Akademijos su
važiavimo darbų VI tomą, kur 
atspausdinta jo paskaita: “Pavė
luotas Lietuvos krikštas”. Ten 
jis teisingai išvedžioja, kad pa
grindinė kliūtis lietuviams pri
imti krikščionybę buvo vokiečių 
ordinai.

Praėjusią vasarą LK Mokslo 
Akademijos suvažiavime Toron
te prof. J. Jakštas skaitė turinin
gą paskaitą apie Lietuvos “Auš
ros” laikotarpi. Joje buvo maty
ti nepaprastas Įsigilinimas Į tų 
laikų istorinius Įvykius. Klausy
tojams paaškėjo, kad tai buvo il
gų metų Lietuvos praeities stu
dijų santrauka, kurią jam su
trumpintai reikėjo atpasakoti 
per nepilną valandą. Norisi tikė
ti, kad ši studija greitu laiku bus 
atspausdinta. ' \

Pažymėtinas sukaktuvininko 
darbas Lietuvių Enciklopedijoj. 
Visuose tomuose matome jį ben
dradarbių sąrašu. Ir ateityje jis 
dirbs toje srityje — jis pakvies
tas talkinti “Encyclopedia Litu- 
anica” redakcijoj. Kaip iš spau
dos matyti, prof. Jakštas yra pa
siėmęs redaguoti straipsnius 
apie viduramžius. Linkime ger
biamam sukaktuvininkui geros 
sveikatos ir ištvermės šiame di
deliame darbe.

Dr. Juozas Jakštas
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Atsiųsta paminėti
Hermann Sudermann, LIETUVIŲ 

PASAKOS. Išvertė V. Volertas. Ap
lankas — Marijos Ambrozaitienės. 
132 psl., minkštais viršeliais. Išlei
do Lietuviškos Knygos Klubas Čika
goje. Spausdino “Draugp” spaustuvė 
4545 West 63rd St., Chicago, Ill. 
60629, USA.

L. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSO
MOS LIETUVOS MOKYTOJAS IR 
JO DARBO APLINKYBES. Iš 1969 
metų užrašų, 75 psl., minkštais vir
šeliais. Kaina $1. “Naujienų” dien
raščio 1970 m. vasario 9-21 d.d. lai
dų atkarpos atspaudas. Išleido 1970 
m. Čikagos Lietuvių . Literatūros 
Draugija. Spaudos darbą atliko 
“Naujienų” spaustuvė, 1739 So. Hals- 
ted. St, Chicago, HL 60608, USA.

5 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1970. XII. 3 — Nr. 49 (1088)

C KULTŪRI ffiJE VEIKIOJE
STRAIPSNIO KONKURSĄ paskel

bė “Laiškų Lietuviams” žurnalas Či
kagoje. Jo temos: 1. “Ko aš laukiu iš 
religijos?”, 2. “Ar mūsų moralė ky
la, ar smunka?”, 3. “Kas mūsų spau
doje girtina ir kas peiktina?”, 4. 
“Dabartinio mūsų jaunimo charakte
ristika” ir 5. “Antrajam Jaunimo 
Kongresui ruošiantis: a. kongreso 
programa, jos lygis ir kokio amžiaus 
jaunimui taikoma, b. koks turėtų bū
ti pagrindinis kongreso aspektas — 
akademinis, kultūrinis, socialinis, po
litines, c. kaip sudominti • jaunimą 
kongresu, kokios turėtų būti paskai
tų temos, kokio pobūdžio linksmoji 
dalis?” Straipsnis turi būti neilges
nis kaip 3.000 žodžių, pasirašytas 
slapyvardžiu, atskirame užklijuotame 
vokelyje pridedant autoriaus pavar
dę ir adresą, atsiųstas žurnalo redak
cijai iki 1971 m. vasario 16 d. Kon
kurse gali dalyvauti ir vyresnieji, ir 
jaunimas, rašyti kelias temas ir lai
mėti kelias premijas, kurių bus ke
turios: I — $100, II — $75, III—$50, 
IV — $25.

LIETUVIŲ DIENĄ KLEVELAN
DE surengė abi LB apylinkės. Kon
certinę programą lapkričio 7 d. atli
ko žymusis pianistas A. Kuprevičius, 
O. Mikulskienės vadovaujamas Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinės mokyklos 
kanklių orkestras, dalyvaujant daini
ninkei sol. L Grigaliūnaitei, kankli
ninkams solistams V. Bankaičiui ir 
R. Sniečkutei, Kleveąlndo vyrų ok
tetas, kurio vadovas yra R. Babickas. 
Sekančią dieną, lapkričio 8, buvo ati
daryta dail. M. Žukauskienės tapybos 
darbų paroda. * Popietė buvo skirta 
jos vyrui aktoriui V. Žukauskui, da
lyvius linksminusiam humoristiniais 
pasakojimais ir dainomis. Programo
je taipgi dalyvavo ir jaunasis pianis
tas Vytautas Puškorius, konservato
rijos studentas.

PROF. GEORG VON RAUCH vei
kalą apie Baltijos valstybes “Ge- 
schichte der baltischen Staaten” iš
leido Kohlhamer leidykla Stuttgarte, 
V. Vokietijoje. Jis yra Kiel universi
teto profesorius Rytų Europos klausi
mams.

CHARLES DAUBARAS, žymiau
sias JAV lietuvių akordeonistas, ne
mažą dėmesį skiria lietuvių liaudies 
dainoms. Eilę gražiausių jų melodijų 
su savita interpretacija jis yra įgro
jęs į plokšteles. Respublininkų parti
jos prieš rinkimus surengtame etni
nių grupių festivalyje Filadelfijoje 
tūkstantinė minia audringais ploji
mais sutiko Ch. Daubaro pagrotą 
“Klumpakojį”, dainas “Siuntė mane 
motinėlė”, “Oi žiba žiburėlis”.

ČIKAGOS ČIURLIO?;iO GALERI
JOJE sėkmingą parodą surengė dail. 
Zita Sodeikienė, išstačius! 40 naujau
sių savo darbų — tapybos kūrinių, 
ofortų, kolažų ir piešinių. Ji yra gi
musi 1934 m. Jurbarke, baigusi Ma
rijos augštesniąją mokyklą ir meno 
institutą Čikagoj. Parodą surengė fi
listeriai skautai.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ susilaukia 
vis platesnio pripažinimo Europoje. 
Miuncheno operos teatre ji dainuoja 
net kelių operų spektakliuose — W. 
A. Mozart “Cosi fan tutte”, G. Bizet 
“Carmen”, G. Puccini “Bohemoj”, 
“Turandot”, R. Strauss “Capricio”, 
kelis kartus pagrindinį Violetos vaid
menį G. Verdi “Traviatoje” yra atli
kusi Berlyno ir Vienos operų teatruo
se. Gruodžio mėnesį L. šukytė dai
nuos Niujorko Metropolitan operoje, 
o po N. Metų turės koncertą su sim
foniniu orkestru Otavoje. Po to vėl 
grįš į Miuncheną dalyvauti tradici
niame festivalyje ir dainuoti Europo
je iki sekančio rudens.

“PRISIKĖLIMO” KANTATĄ lie 
tuvių evangelikų pirmojo giesmyno 
400 metų sukakčiai sukūrė Čikagoje 
gyvenantis kompoz. Vladas Jakubė- 
nas.

ALGIRDAS GUSTAITIS ruošia 
naują Lietuvos žemėlapį ir kviečia į 
talką geografus, kalbininkus, istori
kus, kad tas žemėlapis būtų tikslus 
ir be priekaištų. Suinteresuotus as
menis jis kviečia kreiptis į jį šiuo ad
resu: 1207 N. Detroit St., Los Ange
les, California, USA.

DAIL. ADOMO GALDIKO apie 100 
didesnių ir mažesnių tapybos darbų 
pomirtinę parodą Bostono Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Namuose surengė 
Putnamo N. Pr. Marijos seselių rė
mėjų skyrius. Parodos atidarymui 
skirtoje akademinėje dalyje žodį 
apie dail. A. Galdiko asmenybę ir jo 
idėjas tarė poetas Leonardas Andrie- 
kus. Parodos dalyvius su dail. A. Gal
diko kūryba, jos kryptimis supažin
dino dail. Viktoras Vizgirda, paskai
tą iliustruodamas spalvotomis kūri
nių skaidrėmis. Paroda susilaukė'la
bai gausių lankytojų, kurie įsigijo 
apie 30 velionies dailininko kūrinių. 
Jos pelnas buvo skirtas N. Pr. Mari
jos seselių veiklai ir dail. A, Galdiko 
spaudai ruošiamai monografijai. Mo
nografijos leidėjai dar kartą kreipia
si į visus tautiečius, turinčius dail. A. 
Galdiko kūrinių, prašydami atsiųsti 
jų nuotraukas. Siunčiant reikia pa
žymėti originalo dydį, kokiais dažais 
— aliejaus ar temperos paveikslas 
nutapytas ir ant kokios medžiagos — 
popieriaus ar drobės. Taip pat lau
kiama savininko vardo ir pavardės, 
adreso, kurinio įsigijimo datos. Dalis 
nuotraukų bus panadota monografi
joje, kur taipgi bus paskelbtos ir vi
sų dail. A. Galdiko kūrinius įsigiju
sių asmenų pavardės. Kreiptis šiuo 
adresu: Galdiko monografija, 110 
Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y. 
11208, USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
SAVIVEIKLINĖS DEKORATYVI

NĖS • TAKOMOSIOS dailės kūrinių 
konkursinėj parodoj Maskvoj II pre
miją laimėjo 82 metų amžiaus rokiš- 
kietis J. Vizbaras už medžio raižinių 
skulptūrinę grupę “1863 metų suki
lėliai”. Plungiškis S. Riauba atžymė
tas m premija už medžio raižinių 
skulptūrėles “Samsonas”, “Senmer
gės” ir “Metraštininkas”.

PETRAS OLEKA, Lietuvos operos 
solistas ir režisorius, atšventė 75 me
tų amžiaus sukaktį. Jis yra G. Verdi 
pirmojo “Traviatos” spektaklio Kau
no scenoje dalyvis, prieš 50 metų su 
Kipru Petrausku, Antanu Sodeika ir 
Adele Galauniene davęs pradžią pro
fesiniam Lietuvos operos teatrui. Iki 
1929 m. P. Oleka sukūrė eilę pagrin
dinių boso vaidmenų. Perėjęs režisū- 
ron, sukaktuvininkas pastatė 15 ope
rų, jų tarpe ir pirmuosius lietuvių 
kompozitorių bandymus — J. Karna- 
vičiaus “Gražiną”, “Radvilą Perkū
ną”, S. Šimkaus “Pagirėnus”. Gilią 
vagą P. Oleka yra išvaręs ir pedago
giniame darbe, paruošdamas scenai 
solistus I. Ylienę, J. Stasiūną, V. če- 
są, A. Lietuvininką, E. Kaniavą, V. 
Blažį ir kt. Jie yra baigę jo dainavi
mo klasę konservatorijoje.

SAULIAUS SONDECKIO prieš 10 
metų įsteigtas Vilniaus filharmonijos 
kamerinis orkestras veiklos dešimt
metį atžymėjo J. S. Bacho, V. A. Mo
carto, R. Žygaičio, jauno šveicarų 
kompozitoriaus G. Bove (pavardė su
lietuvinta) ir D. šostakovičiaus kūri
nių koncertu. S. Sondeckio diriguoja
mo orkestro talkininkais buvo vargo
nininkas Leopoldas Digrys ir Vil
niaus operos mezzo-sopranas Nijolė 
Ambrazaitytė, neseniai laimėjusi II 
premiją tarptautiniame D. Enesku 
jaunųjų dainininkų konkurse Rumu
nijoje. Vilniaus filharmonijos kame
rinis orkestras per pirmąjį savo veik
los dešimtmetį yra surengęs 562 kon
certus Lietuvoje ir užsienyje.

VILNIAUS INŽINERINIO STA
TYBOS instituto akademinis choras 
“Gabija”, vadovaujamas Klemenso 
Griauzdės, surengė koncertą kaunie
čiams skulptūros ir vitražo galerija 
paverstoje Kauno įgulos bažnyčioje. 
Chorui talkino solistai V. Bakas, O. 
Ginelevičiūtė ir vargonininkas B. 
Vasiliauskas, M. K. Čiurlionio kon
kurso laureatas. Koncerte skambėjo 
č. Sasnausko, J. Naujalio, S. Šim
kaus, J. Juzeliūno, A. Novikovo, R. 
Schumanno, G. F. Haendelio kūri
niai. Didžiausio dėmesio susilaukė 
choro su solistais atliktos ištraukos 
iš T. Dubois oratorijos “Septyni Kris
taus žodžiai”. Be choro vadovo K. 
Griauzdės, po keletą dainų dirigavo 
chormeisteriai Z. Gerasina ir R. Gu
delis.

KAUNO MOKYTOJŲ NAMUOSE 
koncertavo L. Matusevičienės vado
vaujamas Veliuonos etnografinis an
samblis. ?

BALTIJOS JŪROS KRAŠTŲ me
ninės fotografijos paroda “Ji ir jis” 
atidaryta Vilniaus parodų rūmuose. 
Be lietuvių fotografų, parodoje daly
vauja latviai, estai, leningradiečiai, 
danai, švecįai, suomiai, norvegai, len
kai ir abiejų Vokietijų atstovai. Pa
roda supažindina lankytojus su 78- 
nių fotografijos menininkų kūriniais.

KAUNO FILHARMONIJOS SALĖ
JE pirmąjį koncertą surengė visuo
meniniais pagrindais suorganizuotas 
Kauno kamerinis orkestras. Jį suda
rė Kauno muzikinio teatro orkestran
tai, J. Gruodžio muzikos, J. Naujalio 
meno, vaikų muzikos mokyklų’peda
gogai, vadovaujami muzikinio teat
ro vyr. dirigento S. Domarko. Nau
jasis vienetas pagrindini dėmesį ža
da skirti klasikinei muzikai. I arti
miausius planus yra įtrauktas M. K. 
Čiurlionio kūrybos vakaras-koncer
tai su vargonais skulptūros ir vitra
žo galerija paverstoje Kauno įgulos 
bažnyčioje. Debiutiniam koncertui 
orkestras pasirinko J. S. Bacho, G. 
Haendelio ir A. Corelli kūrinius. Spe
cialią lopšinę naujajam orkestrui su
kūrė jaunasis kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTO vyrų choras, vadovaujamas A. 
Buzio, pradėjo trijų savaičių gastro
les Čekoslovakijoje. Koncertai numa
tomi Prahoje, Bratislavoje, Karlovy 
Varuose bei kituose miestuose. Anks
čiau šis choras jau yra koncertavęs 
Lenkijoje ir R. Vokietijoje. Iš kon
certinės kelionės Lenkijoje ir Čeko
slovakijoje grįžo L. Godliausko vado
vaujamas Kauno politechnikos insti
tuto liaudies dainų ir šokių ansamb
lis “Nemunas”.

“LITERATŪRINIO RUDENS” VA- 
KARĄ surengė Vilniaus pedagoginio 
instituto jaunieji literatai, dalyvavę 
poezijos ir prozos bei meninių raši
nių konkurse. Poeto M. Martinaičio 
vadovaujama vertintojų komisija ne
rado nė vieno kūrinino, kuris būtų 
vertas I premijos. Antrąsias premijas 
ji paskyrė poetei N. Lietuvninkaitei 
ir prozininkui Ą. Eidintui, trečiąsias 
— poetams A. Pakėnui ir A. Žemaity
tei. “Literatūrinio rudens” vakaro 
programoje su savo kūryba dalyvavo 
rašytojas V. Petkevičius ir poetas M. 
Martinaitis, jaunieji poetai V. Vil
džiūnaitė ir A. Masionis.

GASTROLIŲ Į KAZACHIJĄ išvy
ko smuikininkas E. Paulauskas ir 
pianistas D. Trinkūnas. Alma Atoje, 
Kokčetave, Pavlodare, Celinograde 
rengiamuose koncertuose jiedu at
liks Vakarų Europos kompozitorių 
kūrinius, V. Laurušo sonatą smuikui 
ir fortepijonui. ▼. KsL



IflTORO
HUMBER RIVER, 12-kos metų 
senumo, 8 dideli kambariai, mū
rinis dviejų augštų namas. Dvi
gubas garažas ir privatus įvažia
vimas. Trys virtuvės ir trys 
prausyklos. Geros pajamos. Pra
šoma kaina $36.900.
BLOOR — PRINCE EDWARD 
DR., penkių kambarių, mūrinis 
vieno augšto namas su privačiu 
įvažiavimu, moderni virtuvė, 
gražūs ir dideli kambariai. Vie
na skola 8%%.
ANNETTE — RUNNYMEDE, 
$15.500 prašoma kaina. 4 kam
barių namukas. Moderni virtuvė. 
Mažas įmokėjimas. Arti krautu
vių ir susisiekimo.

BLOOR—WINDERMERE, $31.900, 
7 kambarių, 2 augštų, atskiras mū
rinis namas, garažas ir įvažiavimas. 
Atvira skola iš 8% % ilgam išsimo-

SWANSEA, tributes naujesnės sta
tybos, 2 garažai su privačiu įvažia
vimu, 2 butai po 2 miegamuosius ir 
1 vieno miegamojo, vandeniu — 
alyva šildymas, graži aplinka.
BLOOR — JANE, 8 kambarių, 4 
miegamųjų mūrinis atskiras namas, 
vienas garažas su privačiu įvažia
vimu, didelė moderni virtuvė, van- 
deniu-alyva šildomas.
ISLINGTON, $39.500 prašoma kai
na, 6 kambariai plius pilnai įreng
tas rūsys, dvigubas garažas ir priva
tus įvažiavimas, viena skola 6%%, 
arti požeminio.
BABY POINT, $2.900 įmokėte, 6 
kambarių, moderni virtuvė ir 
prausykla, privatus įvažiavimas, 
vieta garažui, tuojau galima už
imti.

kėjimui, arti centrų. Reikalingi namai pardavimui.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST TEL. 762-8255

Namų telef. 766-8479

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, T EL. 532-3400

.10-3
10-3

Kasos valandos:
Pirmad. .
An trad.
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad...... 10-3

ir 4.30-7
Penktad........10-3

ir 4.30 - 8
Seštad...........9 -12
Sekmad..... 9.30-1

už 
už 
už 
už 
už

term, indėlius 3 metam ...8%
term, indėlius 2 metam ...734%
term, indėlius 1 metam. ..7%
depozitus-čekių s-tas. ......51/2%
serus 1969 m. išmokėta....6%

asmenines — iki $10.000....9% 
nekiln. turto — iki $30.000 ...81^%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Perduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidos. 
Priimame mokėjimus ui nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

Tautinių šokių grupė “Ginta
ras” lapkričio 28 d. atliko dalį 
meninės programos maketionie- 
čių ansamblio “Makedonka” me
tiniam koncerte. Be mūsų šokė
jų, programoje dalyvavo ukrai
niečių šokių grupė “Vesnianka”. 
Koncerto pažiūrėti buvo susirin
kę apie 700 žmonių. “Gintaras” 
pašoko Sadutę, Landytinį, Aš- 
tuonytį ir Subatėlę. Sį sykį pub
likos dėmesį patraukė Sadutė, o 
Suabtėlė sukėlė visų tokią nuo
taiką, kad publika mūsų šokė
jų nenorėjo paleisti nuo scenos. 
Sekantis “Gintaro” pasirodymas 
įvyks per šeštadieninės mokyk
los metinį balių sausio mėnesį, 
čia dalyvaus “Gintaro” visos 
trys grupės. Šiuo metu “Ginta
ras” įtemptai ruošiasi savo pen
kiolikos metų sukakties koncer
tui, kuris įvyks 1971 kovo mė- - 
nesį. Tame koncerte dalyvaus 
virš šimto šokėjų.

Čikagos tautinių šokių grupė 
“Grandis”, besirengianti išvykai 
Australijon, atliko meninę pro
gramą koncerte, kurį surengė 
“Aušros” sporto klubas ir “Tė
vynės prisiminimų” radijo pro
grama lapkričio j29 d. Brockton 
mokyklos salėje. Prieš meninę 
programą kalbėjo “Aušros” klu
bo pirm. p. Šlekys ir J. R. Sima
navičius. Sukaktuvininkę “Auš
rą” 15 metų proga sveikino gen. 
konsulas dr. J. žmuidzinas, kun. 
P. Baltakis, OFM, atvykęs iš 
Niujorko, kun. R. šakalys, O. F. 
M.; raštu — Hamiltono “Kovas” 
ir A. šapokaitė-šipęlienė. Svečių 
tarpe buvo — KLB pirm. dr. S. 
Čepas, Londono “Tauro” pirm. 
E. Daniliūnas ir kt. Visa progra
ma užtruko dvejetą valandų.

Kun. Saulius Laurinaitis, ku
ris šį savaitgalį ves vyrų reko
lekcijas, yra studijavęs Vokieti
joje, Italijoje ir Austrijoje. Ku
nigų įšventintas 1948 m. Tiro
lyje. Į JAV atvyko 1951 m. ir 
dirba amerikiečių parapijose, 
šiuo metu yra išrinktas į Colum

bus vyskupijos kunigų senatą ir 
yra vyskupo patikėtinis įvai
riems sąjūdžiams — “Movement 
for better world”, “Cursillo” ir 
charismatiniam sąjūdžiui. Pra
ėjusią vasarą kun. S. Laurinai
tis buvo ateitininkų kongresinės 
stovyklos Dainavoje dvasiės va
du. Abiejų Toronto parapijų vy
rai kviečiami gausiai šiose re
kolekcijose dalyvauti. Informa
cijas teikia ir registruoja: V. 
Aušrotas, A. Bumbulis, V. Son- 
da ir J. Šarūnas. Galima užsire
gistruoti ir abiejų parapijų raš
tinėse.

Kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
klebonavęs kanadiečių parapi
joje Otavoje, lankėsi Toronte, 
domėjosi lietuvių parapijų veik
la, liturginėmis reformomis ir 
“Tėviškės žiburių” darbu. Be 
to, jis aplankė savo brolį jau se
nokai sergantį ligoninėje. Otavo
je kun. dr. V. Skilandžiūnas yra 
ir lietuvių kapelionas.

Šv. Mykolo ligoninės 130 kam
baryje gydosi R. Benotas. Pūt- 
vio kuopos šauliai linki greit pa
sveikti.

BRIGTON KINO TEATRAS 
127 Roncesvolles Avė.

tel. 532-2710
Rodo du spalvotus filmus

THE FIXER
Rusiška caristinė drama iš žydų 
gyvenimo 1911 m. Ukrainoje. 
Rodoma, kaip žydas amatinin
kas buvo apkaltintas krikščio

nies berniuko nužudymu.
Antras filmas — komedija, kuri 

jums patiks —
ITALIŠKOS ŠMĖKLOS

SU SOFFIJA LOREN.
Du filmai už vieno kaina 

— TIK 7 DIENAS — ‘ 
GRUODŽIO 3 IKI 9

Kasdien vienas seansas nuo 7 v. 
v. šeštad. ir sekmad. nuo 5 v.

p. p. be pertraukos. 
NEPRALEISKITE PROGOS 

PAMATYTI!

Ateitininkų žinios
Jaunesniųjų mergaičių susirinki

mai įvyks sekmadienį, gruodžio 6 d., 
2 v., L V. Namuose. Berniukų su
sirinkimų nebus, nes visi globėjai 
bus išvykę į rekolekcijas.

Kurie dar nesumokėjo po $2 už 
“Ateities” atsiųstas kalėdines atviru
tes, prašomi sumokėti R. Razgaity- 
tei sekmadieniais po 10 v. Mišių atei
tininkų kambaryje. Taip pat nepa
mirškite pratęsti “Ateities” prenu
meratos.

Studijų dienose, kurias ruošė vyr. 
moksleiviai, dalyvavo atstovai iš Ha
miltono ir Montrealio. šeštadienį kal
bėjo P. Alšėnas iš Klevelando apie 
ateitininkų įsikūrimą ir istoriją, o to
rontiškis inž. Algirdas Šalkauskis pa
pasakojo atsiminimų apie savo brolį 
Stasį Šalkauskį. Sekmadienio rytą, 
po 10 v. Mišių, ateitininkų kamba
ryje įvyko simpoziumas, kurio tema 
buvo “Ar išsilaikys ateitininkai per 
ateinančius 40 metų?” (Kad galėtu
me švęsti šimtmetį: 1910-2010). Sim
poziumo dalyviai buvo: Jonė Čižikai- 
tė, Alinis Kuolas ir Stasys Petraus
kas. Vyko gana gyvos diskusijos, ta
čiau visų nuomonė buvo gana opti
mistiška. Kuopos valdyba yra svei
kintina už panašių studijų dienų su
ruošimą.

“Pirmyn Jaunime”, Toronto vyr. 
moksleivių neperiodinis laikraštėlis, 
šiais metais yra redaguojamas Rū
tos Cepaitytės. Šių mokslo metų pir
mas numeris buvo platinamas pra
ėjusį sekmadienį. Smagu matyti pa
ties jaunimo kūrybą ir pastangas.

Skautų veikla
• LSS studijinio suvažiavimo Kle- 

velande siūlymų-nutarimų komisija 
tarp visos eilės kitų dalykų pabrėžė: 
ruošti vietovėse skaidrių, filmų ro
dymą apie narkotikus bei jų kenks-

' mingumą, prašyte vadovybę išleisti 
bendras ir visiems privalomas sto
vyklavimo taisykles, rekomenduoti 
išleisti lituanistinį ženklelį ir juo at
žymėti lietuvių mokyklas baigusius, 
teigiamai atsiliepti į Europos rajono 
vado kvietimą ateinančią vasarą or
ganizuoti išvyką į jų sukaktuvinę sto
vyklą Vokietijoje. (

• Lapkričio 24 d. ps. R. Jurkuvė- 
nienės bute įvykusioje bendroje vyr;

6 psL * Tėviškės Žiburiai ♦ 1970. XII. 3 —Nr. 49 (1688)

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

BLOOR — WINDERMERE, apie $10.000 įmokėti, puikus 7 kamba
rių atskiras namas, garažas su labai plačiu Įvažiavimu, lengvos 
išsimokėjimo sąlygos, netoli Bloor gatvės.
HIGH PARK AVE. — BLOOR, gražus didžiulis 11 kambarių atski
ras namas, prausyklos kiekviename augšte, kilimai, dvigubas ga
ražas, nepamainoma vieta gydytojo ar dantisto kabinetui, apie 
$15.000 įmokėti ir viena atvira skola. Nepraleiskite retos progos. 
Arti Bloor.
BLOOR — WINDERMERE, krautuvė ir 5 kambarių butas, dvigu
bas garažas, puiki, judri vieta, tinka betkokiam verslui; apie 
$15.000 įmokėti, viena atvira skola nedidelio nuošimčio. Parduoda 
našlė.
INDIAN RD. — BLOOR, 14 kambarių dvibutis, puiki vieta, netoli 
Bloor, dvigubas garažas.
STAYNER, ONT., gražus didžiulis gabalas žemės, pačiame miestely 
su namuku. Galima lengvai padalyti į du sklypus; miesto vanduo 
bei elektra. Prašoma tik $6.000.
INDIAN RD. — BLOOR, atskiras mūrinis 10 kambarių namas per 
2 augštus, 2 prausyklos, 2 virtuvės, didžiulis sklypas 45x200, gara
žas, privatumas.

Al. Garbenis, arba Pr, Kerberis,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rMf\A/Vl/n 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

5V2% už depozitus
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep.
73/ą% už 2 m. term. dep.

JMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

PROGRESS
REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
MIDLAND — HWY 27. Netoli Midland miesto prie upės parduoda
mas apie 18 akrų žemės sklypas, kurio dalis apaugusi pušaitėmis ir 
kitokiais medžiais. 500 pėdų prie 27 kelio. Įmokėti apie $5.000, prašo 
tik $12.500
ANNETTE _  HIGH PARK. Mūrinis 9 kambarių atskiras namas.
Trys kambariai ir prausykla pirmame augšte. Patogus nuomoti. Dvi
gubas garažas ir platus įvažiavimas. Įmokėti apie $6-7.000.
BLOOR — HIGH PARK. Gražių 7 kambarių mūrinis atskiras namas 
netoli parko ir požeminio susisiekimo. Dvi modernios virtuvės, alyva- 
vandeniu šildomas. Garažas ir platus šoninis įvažiavimas. Įmokėti 
apie $10.000.
DURIE ST. — ANNETTE. Visiškai naujas moderniai pastatytas 6 
didelių kambarių namas. Bus išdekoruotas pagal pirkėjo pageida
vimą. Galima tuoj įsikraustyti. Įmokėti $8.000.
BLOOR ST. W. — 27 HWY. Vakarų Toronte Idbai gražus 6 kamba
rių vienaaugštis (bungalow). Skoningai įrengtas rūsys, didelis skly
pas. Reikalingas kiek galint didesnis įmokėjimas.

S. JOKŪBAITIS 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI 

f ei. 534 - 9286 — namų: 537 - 2869

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPECIALI 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVĖ, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS

1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 
YORKDAL'E SHOPPING CENTRE 

Fairview Mall, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS AUTOMAŠINŲ TAISYMAS, kvalifi
kuoti mechanikai, sąžiningas ir greitas patarnavimas lietuviams. 

Bloor Autorite Garage (tarp Dundas ir College) 
Sav. F R A N K P E T I T Tel. 531-1305

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

—------  ■ — * .«■ ■ w » »

Cawthra Meats and Delicatessen
3635 CAWTHRA Rd. (kampas Cawthra Rd. ir Burnhamthorpe Rd.)

Nauja prekyvietė (Shopping Plaza)
• šviežia mėsa, • Lietuviški ir • Skanėstai 

įvairios dešros importuoti sūriai , (delikatesai)
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius

Savininkai; R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

Extra Realty Ltd. .
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161

RONCESVALLES, mūrinis 2 butų atskiras namas. Prašoma $23.00.
BLOOR — JANE, atskiras mūrinis 6 kambarių per du augštus namas. 
Prašoma $32.900.
BLOOR — INDIAN RD„ mūrinis, atskiras 6 kambarių per du augštus 
namas, garažas, privatus įvažiavimas. Prašoma $21.900.

J. KUDABA Namų tel^ 783-2105 i

©b S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Šiauliuose pasibaigė Sov. Sąjungos 
jaunių stalo teniso zoninės pirme
nybės. Sėkmingai žaidė mergaičių 
komanda, kuri pralaimėjo tiktai stip
riai RTFSR komandai ir pateko į 
baigminius žaidimus. Berniukai te- 
laimėjo vienas rungtynes ir iš toli
mesnių varžybų iškrito.

Kauniečiui Dainiui Makauskui įteik
tas aukso medalis, kaip geriausiam 
Sov. Sąjungos alpinistui. Dainius pa
sižymėjo techniškai sudėtingų kopi
mų srityje.

Kauno Žalgiris du kartus įveikė 
Rygos VEF krepšininkus pasekmė
mis 97:86 ir 94:81. Žalgirio koman
doje vėl žaidžia M. Paulauskas.

Kaune vykstančiose Sov. Sąjungos 
bokso pirmenybėse dalyvauja virš 
200 boksininkų. Septyni Lietuvos 
boksininkai pasiekė ketvirtbaigmį. 
Pussunkiame svoryje I. Muraška pra
laimėjo V. Kalmykovūi ir A. Zurza 
įveikė T. Tamoševičių. Tad šiame 
svoryje į pusbaigmį pateko tik A. 
Zurza.

SPORTAS VISUR

Mergaitės (14) CYO pirmenybių 
rungtynėse pralaimėjo antras rung
tynes 13:2. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusi savaitgalį klubas atšven

tė savo 15 metų sportinės veiklos 
sukaktį. Visiems nuoširdus^ ačiū už 
atsilankymą šokiuose ir tautinių šo
kių koncerte. Ypatinga padėka tiems, 
kurie savo darbu ir aukomis prisidė
jo prie šokių ir koncerto pasiruo
šimo.

Jubilėjinės šventės proga sužais
tos krepšinio rungtynės tarp Aušros 
jaunių ir vyrų komandų užsibaigė 
vyrų naudai 98:92. Tai buvo įdomios 
rungtynės, nes laimėtojas nebuvo 
aiškus iki paskutinių minučių. Vyrų 
žaidėjas A. Stonkus su 27 taškais ėjo 
ir trenerio pareigas. Jam sėkmingai 
talkino F. Miniotas 26, Barškėtis 21, 
M. Misevičius 16, A. Kareckas 4, O. 
Kušneraitis 4. Jaunius treniravo A. 
Laurinavičius. Žaidė G. Rautinš ir 
įmetė 46 taškus, likusius taškus pa
sidalino J. Norkus 18, A. Nakrošius 
11, M. Faryniaz 11, E. Stravinskas 4, 
A. Grigonis 2, J. Grigonis.

skaučių ir sk.-vyčių sueigoje disku
tuota ir žaidimo forma išgyventa te
ma apie supratimą. Sueigai vadova
vo ps. seselė Igne.

• Lapkričio 24 d. “Rambyno” tun
to posėdyje vadovams įteikti š.m. re
gistracijos ir mokesčių lapai. Vado
vai kreipiasi į tėvus, prašydami vai
kų nario mokestį sumokėti iki gruo
džio 5 d. Mokestis yra toks: sk.-vyčiui 
$2,50, skautui $2; registracija pas ka
nadiečius ir kartu “Canadian Boy” 
žurnalas — $3,50; “Skautų Aido” 
prenumerata $5. Rūpintis ateinančios 
vasaros tunto skautų kelione į Euro
pą Išrinktas ps. J. Karasiejus.

• Į Mindaugo dr-ves įsijungė sk.- 
vytis Vidmantas Juodgudis, čikagie- 
tis, pradėjęs šį rudenį studijuoti fi
losofiją Toronte. Sveikiname.

• Lapkričio 27 d. A. ir G. Valiūnų 
bute įvykusioje skautininkų ramovės 
sueigoje dalyvavo 12 ramovės narių. 
Seniūnas ps. A. Valiūnas atidarė su
eigą, kviesdamas išklausyti praneši
mų apie suvažiavimą Klevelande, pa
saulinę jamboree Japonijoje ir Ro
muvos stovyklavietę. Po klausimų ir 
diskusijų visi buvo pakviesti pasivai
šinti. Nutarta sekančią ramovės su
eigą šaukti pavasarį Romuvoje, su
derinant laiką su organizuojamomis 
talkomis. Skautininkai dėkoja sesei 
G. Valiūnienei už vaišes.

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

Jonas Jonaitis - Unitas, kuris žai
džia profesijonalų futbolą 15 metų, 
pasirašė naują sutartį su Baltimo- 
rės Colts. Naujoji sutartis apima tre
jus metus aktyvaus žaidimo ir 10 
metų organizacinio darbo. Trisdešimt 
septynerių metų J. J., kuriam pri
klauso daugelis NFL lygos rekordų, 
tris kartus buvo išrinktas geriausiu 
žaidėju ir taip pat geriausiu šios 
dekados pasuotoju (quarterback).

šachmatų pirmenybėse Maliorkoje 
įvyko keletas netikėtumų. Po trijų 
ratų pirmavo mažai žinomas mongolų 
meisteris T. Uitumen trimis taškais. 
Jį sekė pustaškiu atsilikęs ameri
kietis R. Fisher, šeštame rate nesėk
mingai žaidė pasaulio eksmeisteris 
rusas V. Smyslov, kuris pralaimėjo 
jaunam brazilui E. Meking. Po šešių 
ratų iš penkių partijų su 4% taško 
pirmauja R. Fisher.

VYČIO ŽINIOS
Penkiolikos metų sportinės veiklos 

jubilėjaus proga sveikiname PPSK 
Aušrą, linkėdami ir toliau sėkmin
gai darbuotis jaunimo auklėjime bei 
lietuvybės ugdyme.

Joną Šulcą, mūsų klubo darbuoto
ją ir rėmėją, sukūrusį šeimos židinį 
sveikiname ir linkime darnaus gyve
nimo.

Vyrai Etobicoke lygos pirmenybė
se nugalėjo Bumes S. komandą 72:48 
pasekme.

Berniukai iki 12 m. grupėje CYO 
pirmenybėse pralaimėjo Aušrai pir
mąsias savo rungtynes 9:16 pasekme, 
žaidė: T. Ąžuolas 2, Bajorinas, R. 
Duliūnas 7, M. Ąžuolas, Kaknevičius, 
Ignatavičius, Jokubauskas.

Trys Nešukaičiai sėkmingai daly
vavo Kvebeko atvirose stalo teniso 
pirmenybėse. Violeta laimėjo moterų 
vieneto varžybas, mišrų dvejetą ir 
poroje su Flora moterų dvejetą. Vy
rų B grupės varžybose Violeta ir Jo
nas Nešukaičiai pasiekė ketvirtbaig
mį. Kadangi Šį kartą buvo skiriamos 
piniginės dovanos, Violeta iš viso 
laimėjo $165.

Mūsų rėmėjams Vyt Kasperavi
čiui, S. Gineičiui nuoširdžiai dėko
jame.

Mergaičių jaunių A komanda pra
laimėjo St. Edward 11:16. Žaidė: R. 
Girdauskaitė 2, V. Plučaitė, D. Kai
rytė 7, R. Vaškevičiūtė 2, R. Slapšy- 
tė, D. Kiškūnaitė, S. Simutytė, J. Bal
čiūnaitė ir V. Wasilencke. Treneris 
— H. Chvedukas.

• Gruodžio 5-6 d. į Romuvą tal
kinti miško darbuose važiuoja To
ronto šauliai. Vykstantieji skambina 
V. Keturakiui.

• Romuvos narių visuotinis susi
rinkimas šaukiamas šį sekmadienį, 
gruodžio 6 d., 2 v. p.p., skautų būkle.

CYO berniukų komandos netrukus 
pradės turnyrines rungtynes. Praėju
sį sekmadienį visos keturios jaunių 
komandos žaidė prieštumyrines 
rungtynes.

Krepšinio treniruotės: antradienį 
— jauniams ir vyrams, trečiadienį — 
mergaitėms, ketvirtadienį — jau
niams, vyrams ir mergaitėms. Stalo 
teniso treniruotės — ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8 v.v.; treniruoja J. Ne- 
šukaitis.

KOVO ŽINIOS
Mergaičių krepšinio komanda (ligi 

16 m.) turėjo pirmą susitikimą mies
to lygoje su Winston Churchil ko
manda. Rungtynes laimėjo 26:4. žai
dė: Riekutė 10, Zubaitė 8, Salow 8, 
L. Koreckaitė, R. Koreckaitė, Sakai
tė.

Seniai visų lauktose rungtynėse 
tarp augštųjų jaunų krepšininkų ir 
jau baigusių gimnaziją jauniai nesu
gebėjo uždengti geriau valdančius 
sviedinį “senuosius”. Vyrų grupėje 
žaidė: Sakalas 36, Vinerskis 17, Meš
kauskas 15, Dervaitis 6, Beniušis 2, 
Breichmanas. Jaunių komandą suda
rė: Kalvaitis 19, žilvitis 16, Jasevi
čius 13, Stukas 4, Butkevičius 4, Šeš
tokas 3, Sulininas 2.

J. Bulioniui sp. klubo valdyba dė
koja už paaukojimą krepšininkams 
dviejų sviedinių. A. G.

PLAUKIMO PIRMENYBES
S. Amerikos baltiečių plaukimo 

pirmenybės įvyks 1970 m. gruodžio 
12 d. University Setlement House, 
Indoor Pool, 24 Grange Rd., Toron
to. Pirmenybes vykdo Toronto estų . 
sporto klubas “Kalev”. Pradžia — 12 
v. Visi lietuviai plaukikai ir plau
kikės prašomi dalyvauti. Registruo
tis: S. Kėkštas, 14 Montgomery Rd., 
Toronto 18, Ont Tel. 233-1372.

Kviečiami visi nariai jame dalyvauti.
• Mindaugo dr-vės sueiga — 

gruodžio 7 d., 7 v.v., skautų būkle. 
Skautai atsineša parašytus laiškelius 
“Skautų Aidui”. C. S.

Marijona Skaržinskienė, vie
šėdama Toronte pas savo dukrą 
A. Kriaučiūnienę, giminių tarpe 
atšventė savo 85-tą gimtadieni.

PADĖKA
Virš 150 nušvitusių veidų pakrypo 

į mane, nustebindami mergvakario 
staigmena ir linkėdami man laimės 
su dovanomis. Visoms mieloms po
nioms ir panelėms, kurios dalyvavo, 
ir kartu savo brangiai Mamytei reiš
kiu gilią padėką už tokias nuosta
bias dovanas. Tariu nuoširdų ačiū 
malonioms ponioms ir panelėms — 
rengėjoms: U. Bleizgienei, D. Bajori- 
nienei, G. Balčiūnienei, D. Baltrus, 
L. Grinskytei, A. Jurėnienei, M. Ju- 
rėnienei, A Kėžinaitienei, O. Kirvai- 
tienei, M. Matusevičienei, A Petkevi
čienei, R. Pleinienei, V. Simanavičie- 
nei, B. Stanulienei, O. Svarinskienei, 
J. Vingelienei ir R. Žilinskienei. Ypa
tingai dėkoju poniai V. Simanavičie- 
nei už rūpestingą dovanu supirkimą, 
poniai R. Žilinskienei už malonų 
mergvakario pravedimą ir poniai U. 
Bleizgienei už pasišventusį rūpestį 
mergvakario organizavime ir tuos 
mielus žodžius bei linkėjimus, iš
reikštus man tą neužmirštamą vaka-

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
YONGE — LAWRENCE, $8.000 įmokėti, atskiras plytinis 6 kamba
rių dviejų šeimų namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, šiltu vandeniu šil
domas, atskiri įėjimai, šoninis įvažiavimas, garažas, poilsio kamba
rys. Prašoma $31.900.
QUEEN — LANSDOWNE, $7.000 įmokėti, ideali ir erdvi vieta krau
tuvei, geležies reikmenų ar valymo verslui. Plytinis namas, vieta 4 
automobiliams pasistatyti, didelis butas viršuje, turi būt parduotas 
dėl šeimos nesutarimo, puiki vietovė.
BLOOR — DELAWARE, $5.000- įmokėti, plytinis 11 didelių ir švie
sių kambarių namas, vandeniu šildomas, 3 prausyklos, 2 virtuvės, šo
ninis įvažiavimas, garažas, 10 metų mortgičius balansui. Savininkas 
nusipirkęs kitą namą.
NORTH AVENUE RD., $22.500 vertės, plytinis vienaaugštis (bun
galow), 2 miegamųjų, 4 vienetų prausykla, vandens šildymas, šoninis 
įvažiavimas, garažas, savininkai išsikraustę.
ŠT. CLAIR WEST, $3.000 įmokėti, plytinis 7 kambarių namas, 2 vir
tuvės, įvažiavimas. Prašoma $20.900.
BLOOR — HIGH PARK, $5.000 įmokėti, atskiras plytinis 10 kamba
rių namas, 3 virtuvės, vandens šildymas, 2 prausyklos, šoninis įvažia
vimas, garažas.

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

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

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

I N S II R A N C E
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvailes Avė. Tel. 535- 1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

’ RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA • 

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

8ALFASS piauMmo sekcija rą. Irena Kovalskytė
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BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė
■

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

DO VANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios kuriuos gavėjas gali nusi- 

Pirkti įvairių prekių ir maisto televizijos ir radijo priimtuvai, ,, . :. , T - 
šaldytuvai ir tt dolerinėje krautuvėje.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automo
bilių skaičius yra ribotas.
• Be to siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius 

iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Prieš pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti 
kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, nes nuo 1969 m. spalio mėn. 
daiktų ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima ne
aiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškin
sime ir duosime patarimą. 5
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patarnauti 

ateityje.
DARBO VALANDOS:

pirmatieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 7 vai. vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Sav. R. Stasiulis1613 Dundas St. W.
■fcJh. A

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

Savininkai

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalles Ave., Toronto 3 

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

EAR-VISION T V - Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
STATOM IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-7733

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą 
Pagrindinė įstaiga: 658 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų* 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

TO EUROPE 
w m w y o-wr

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. * LE 1-3074 • Sav. P. Užbalis

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
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 vj. iki 8 v.v.

Visu rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbii ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 

MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas • 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST. 

TeL WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

» U2 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAR WASH LTD.

(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas) 
83 SIX POINT RD. (į pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)

GARSŪS DIANA LAŠAI PALENGVINS NUŠALIMUS 
BEI SLOGŲ NEMALONUMUS
Jeigu jautiesi nesveikas, skauda visą kūną, ir nori grei
tai atgauti gerą savijautą, paimki gerai žinomų vaistų 
DIANA DROPS.
DIANA DROPS vaistai tikrai jums iš karto palengvins 
sunkų kosulį, sumažins karštį, galvos ir krūtinės skaus
mus, slogą, sustabdys čiaudėjimą bei nosies gleives, pa
lengvins kvėpavimą, astmą ir bronchitą. DIANA DROPS 
taip pat palengvina burnos bei dantų skaudėjimą, suma
žina rūgštingumą, pašalina dujas ir nilvo skaudėjimą. 
Joks vaistas geriau nepadės, kaip DIANA DROPS vei
kiai atgauti gera savijautą.
ROXODIUM PALENGVINS REOMATIZMO, 
ARTRICIO SKAUSMUS
Juo ilgiau lauksite, juo ilgiau reikės jums kentėti skaus
mus ir nemalonumus. Trinkite ROXODIUM ir greitai 
pajusite palengvėjimą nugaros, nugarkaulio, kojų, pirš
tų sąnarių skausmų, iiešo, alkūnių, rankų, pečių, kelių 
ir blauzdų skausmu. Sutinimų, Įdrėskimų, snsitrenkimų, 
žaizdų, susižeidimų atvejais trinkite ROXODIUM. 
ROXODIUM yra taip pat veiksmingas ir sėkmingai nau
dojamas nuo pūliuojančių žaizdų, nusipllkinimų, spuo
gų, galvos ir odos niežėjimų, odos suerzinimų Ir išbėri
mų kakle, rankose Ir visame kūne. Trinkite RAXODHTM. 
Joks kitas veiksmas geriau neveiks, kaip ROXODIUM 
— greitai ir veiksmingai.
šitie vaistai parduodami visose vaistinėse KANADOJE.

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

Ontario
Ar yra kita mielesnė vietovė?
Ontario gyventojai —• tokios rūšies žmonės, kurie čia 
nepasiliktų, jei būtų kita geresnė vietovė. Mes esame 
žmonės, atvykę iš šimto kraštų čia kurti ir statyti, gink
luoti ryžtu, raumenų jėga ir sėkmės troškuliu. Mes 
esame vyrai ir moterys, per dešimtmečius sukūrę toki 
gyvenimo lygį, kuriam atsiekti kituose kraštuose rei
kėjo šimtmečių. Vienintelis mūsų netobulumas — 
chroniškas kuklumas. Ontario gyventojai didžiuojasi 
savo provincija ir Kanada, bet... tai retai- tepareiš- 
kia kitiems. Ekonominiu požiūriu tokia laikysena yra 
klaidinga. Juo daugiau žmonių garsins Ontario ir Ka
nadą, juo bus geriau, nes mes iš tikro turime kuo gir
tis. Pvz. kovoje prieš vandens teršimą Ontario pir
mauja visame pasaulyje. Kai visi tik kalba apie van-

Kiekvieną kartą, kai jūs stiprinate Ontario ...
Government of Ontario (g)

dens -teršimo kontrolę, mes veikiame. Lig šiol dau
giau kaip bilijonas dolerių jau yra investuota j van
dentiekių ir kanalizacijų sistemas Įvairiose Ontario 
vietovėse. Mes turime įstatymus, baudžiančius pra
monės įmones už oro ir vandens teršimą. Turime taip 
pat ir paskolas bei finansinę paramą tokioms įmonėms, 
kurios stengiasi sustabdyti minėtąjį teršimą/Tokioms 
programoms yra būtina veržli ekonomija, o tai kaip 
tik ir liečia jus. Ontario gyventojai, nors mūsų gamy
ba buvo padvigubinta per 10 pastarųjų metų, "o paja
mos — per 12 metų, nesnauskime ant sėkmės laurų. 
Mūsų laukia naujas dešimtmetis, pilnas sunkių ban
dymų ir galimybių, gyvenimo lygiui dar labiau pa
kelti. Norėdami įgyvendinti šiuos uždavinius, priva
lome pasitikėti savimi. O tai juk nėra bloga idčja.

Ontario provincija ir Kanada darosi truputį stipresnės.
John Robarts, Prime Minister.

SKAITYTOJAI PASISAKO
LITUANISTINIO ŠVIETIMO 

REIKALU
Įdomu buvo skaityti “NL” prane

šimą apie lietuvių mokytojų studijų 
savaitę Dainavoje. Pirmiausia mato
mas didelis susirūpinimas kalbos iš
laikymu. Puiku ir suprantama! To
liau seka pranešimas apie muziko 
Fausto Strolios paskaitą. Atseit, tu
rime turėti padėčiai pritaikytų dai
nų — su refrenais, plojimais ir t. t. 
Suprantamas ir tas dalykas, bet čia 
iškyla keli klausimai. 1. Koks yrą 
dainos vaidmuo mokykloje ir stovyk
loje? 2. Kaip toli galime eiti, įvesda
mi įvairias naujybes lietuviškose dai
nose, jeigu jos yra skiriamos lietu
viškai mokyklai ir stovyklai?

Nei lietuviškoji mokykla, nei sto
vykla perdaug laiko skirti dainai ne
įstengia. Vaikų aprėpiama nemažai, 
bet didelei jų daugumai lietuviškos 
muzikos pristatymas tuo ir baigiasi. 
Atseit, turime gerai apgalvoti, ką da
rome! Pirmiausia, atsakykime sau į 
klausimą, kodėl mes su vaikais dai

nuojame: ar tam, kad jie bent kiek 
pajustų mūsų tautos meną, ar tik tam, 
kad maloniau ir linksmiau praleis
tų laiką? Jei norime, kad mūsų vai
kai su pagarba ir meile išlaikytų mū
sų tautos kūrybą savo širdyse, tai ne- 
keiskime savo lietuviškojo stiliaus, o 
geriau pasiknaisiokime mūsų milži
niškame dainyne ir stipriai susirū
pinkime, kad surastumėm žmonių, 
kurie su meile ir supratimu tas dai
nas pristatytų jaunimui. Kaikurių su
augusiųjų nuomonė, kad vaikai mū
sų liaudies kūrybos nesupranta, toli 
gražu nėra teisinga. Toronte yra ban
dyta pravesti labai įdomių dalykų, 
kurie patvirtino, kad jaunieji daug 
daugiau bando ir geriau supranta 
\nūsų senovės dainas, negu jų tėvai.

Jei’ mes dainuojame tam, kad 
linksmiau praleistumėm laiką, tai 
reikia su muziko Strolios idėjomis 
iš dalies sutikti. Bet ir čia iškyla 
klausimas, ar mums tikrai reikia dai
nų, kurių refrenai išeina iš betkoFios 
kalbos ribų ir yra ilgesni už reikšmę

turinčią eilutę? (Turiu mintyje lie
tuvišką mokyklą ir stovyklą). Jei jau 
atsisakoma savojo stiliaus, tai ar ne
būtų geriau, jei mes, atsipūsdami, pa- 
bandytumėm groti lietuviškais ins
trumentais? Turint galvoje, kad sku
dučius pasigaminti galima gana leng
vai ir, pridėjus dar kokių lengvų 
instrumentėlių, mes daugiau duotu- 
mėm vaikams naudos, negu leisdami 
juos dainuoti nesemantiškus (reikš
mės neturinčius) refrenus. Dar taip 
neseniai atsikratėm visokių “u-cha- 
cha” ir tt, o dabar ir vėl girdėti 
“gud-gud-gudi”.

Mano dukrai grįžus iš Dainavos 
stovyklos, aš klausiausi naujųjų dai
nų ir pajutau didelį skausmą! Nebė
kime patys nuo savęs taip labai grei
tai ir pasitikrinkime, ar kartais mes 
patys nebėgame net greičiau už mūsų 
vaikus! Dažniausiai ne daina atbaido, 
o josios nevykęs pristatymas. Pagal
vokime apie tai, kol lietuviškoji dai
na dar nevisur išvirto į “gud-gud-gu- 
di”. (Is Dainavos grįžę vaikai mane 
užtikrino, kad tai yra tikros lietuviš
kos dainos). Mama

AR LIETUVYBĖ ILIUZIJA?
Per Toronto akademikų dr-jos su

sirinkimo diskusijas 1970. X. 17 vie
na jauna lietuvaitė išsireiškė, kad 
lietuvybė gal esanti daugiau iliuzi
ja ir tėvų primesta, įauklėta. Disku
sijose atsirado priešingų nuomonių, 
kad tai įgimtas dalykas. Aš šiai gal
vosenai irgi pritariu.

Tauta — tėvai — vaikai yra 
prigimties dalykas. Gimsti vyru ir 
mirsi vyru; gimsti iš lietuvių tėvų 
ir mirsi lietuviu. Čia nėra primeti
mo. Išsižadėjimas savo tėvų kalbos, 
papročių, susidraugavimas su svetim
taučiais dar nereiškia, kad jau esi 
nelietuvis savo kilme.

Moralinė pareiga yra gerbti savo 
tėvus, gimines, tautą ir padėti pir
moje eilėje jų nelaimėse. Tai neat
skiriama natūralaus žmogaus dalis. 
Menkos dvasios lietuviai, nors ir 
baigę augštus mokslus, gėdydavosi 
savo tėvų ūkininkų ar darbininkų,

neidavo į Kauno gatves pasivaikščio
ti su prastai apsirengusiais tėvais, 
nekviesdavo į savo “mokytų ponų“ 
draugų pobūvius, kad šie nesužino
tų šeimininko “neponiškos” kilmės. 
Taip buvo caro Rusijoje, Lietuvoje, 
Lenkijoje ir kt. Dabar tremtyje at
siranda mokytų lietuvių, kurie nero
do draugams savo tėvų, menkai mo
kančių anglų kalbą.

Tai sena poniškumo liekana iš luo
mų skirtumų laikų, kai bajoras bu
vo žmogus, o baudžiauninkas, dar
bininkas — vergas.

Rusijoje, Lietuvoje Lenkijoje ir 
kt. tų liekanų pėdsakai dar tebėra, 
nors kitoje formoje. Turtingi ir mo
kyti partiečiai sudaro privilegijuo
tą luomą, o darbininkai, nemokyti 
nepartiečiai — kitą.

JAV-se, Kanadoj yra daugiau ly
gybės tarp darbininkų ir vadovaujan
čių mokytų žmonių. Barjerus čia už
deda turtas.

Savo tautos išsižadėjimo proble
mos kyla daugiausia imigrantų tar
pe, kai jie atsiduria, dažniausiai be 
turto, didelės tautos masėje, čia di
delę reikšmę turi ekonominis, turto, 
valdžios, kalbos klausimai. Imi
grantai irgi nori būti lygūs su vieti
niais, nori būti ir valdžios viršūnėse, 
ir gerose tarnybose, neišsiskirti iš 
kitų. Jei imigrantai rastų milijonie
rius, kurie kalbėtų jų kalba, duotų 
gerus darbus, nereikėtų mokytis sve
timos kalbos, tai nutautėjimo pro
blema būtų kitokioje plotmėje. Dau
gelį duonos klausimas verčia taip 
šokti, kaip groja. Vieni atsispiria, 
kiti ne, pranyksta iš bendruomenės.

Lietuvybė ir tremtyje nėra iliuzija, 
tai realybė-gyvenimas. Labai gražiai 
XIII skyriaus jaunuolis Girdauskas 
išsireiškė per tas diskusijas: “Jei lie
tuvybė būtų iliuzija, Siame kambary
je būtų tik dūmai ir nebūtų nė vieno 
žmogaus”* J. Karka

Pajieškojimas
Joanos Kazlauskaitės, Jurgio duk

ters, jieško p. Triznickienė. Taip pat 
pajieškomas Jurgis Razminas, sūnus 
Juozo. Atsiliepti adresu: Danutė Ba
bin, 106 East Ave. So., Hamilton 20, 
Ont.

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

Savininkas V.
• teikia patarimus planuojantiems keliones

BAČĖNAS
• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eisme priemenes ekskursijoms
• patarnauja atsOrvtečiant gimines• agentūros IMnett bffletal galioja Tisame pasaulyje

Skambinti telefonu 278*7261 dienos metu arba vakarais

• Jeigu pasirinkęs tikslą pake
liui sustosi ir mėtysi akmenis i 
kiekvieną lojanti ant tavęs šunį, 
niekad jo nepasieksi..

(Dostojevskis)

LONDON, ONT.
(Atkelta iš 4-to psl.)

Programa praėjo labai šiltoje ir šei
myniškoje dvasioje. Malonu buvo, 
kai ukrainiečių atstovas pareiškė, 
kad Ukraina, taip pat kaip ir Lie
tuva, yra rusų užgrobta ir neteisėtai 
valdoma. Šie faktai daugeliui stu
dentų yra nežinomi. Mūsų veikla 
tarptautinėje plotmėje turėtų būti 
labai sustiprinta. Po programos bu
vo surengtos vaišės. “Baltija” gavo 
kvietimą kitais metais dalyvauti tarp
tautinio klubo savaitėje, kuri žada 
būti daug platesnė su baigiamuoju 
koncertu didžiausioje universiteto sa
lėje. Londono dienraštis “The Lon
don Free Press” įdėjo tris nuotrau
kas tarptautinei universiteto savai
tei atžymėti. Dviejose matyti ir lie
tuvaitės. — “Baltijos” ansamblio tra
dicinis šokių vakaras įvyks balandžio 
17 d. Centennial salėje. B. K.

RODNEY, ONT.
AUKOS GIMNAZIJAI. KLB Rod

ney apylinkės valdyba, atsakydama į 
kun. A. Bernatonio laišką, kuriame 
jis prašo aukų lietuvių Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje bendrabučio 
statybai, padarė piniginę rinkliavą. 
Surinkta $80, kurie kun. Bernatonio 
vardu, Bank of Montreal Money or
der, pasiųsti KLB krašto valdybai, 
kurios adresą kun. Bernatonis nuro
dė savo laiške. Aukojo $11: K. Ga- 
putis; S10: P. Jocius; $5: V. Andriu
lionis, V. Ignaitis, Aid. ir G. Ignaity- 
tės, H. Jasinskas, M. Kereševičius, L. 
Mockus. S. Paketūras; Š4: J. Statkevi- 
čius; S3: G. Ciparis, J. Rastapkevi- 
čius, A. Sarapnickas; $2: P. Gaidaus- 
kas, A. Jokūbaitis, A. Kojelaitis, J. 
Nargelas, V. Naruševičius $1: P. Sku
ja.

KLB RODNEY APYLINKĖS VAL
DYBA gruodžio 6 d., 4 v. p. p., Lie
tuvių Namuose šaukia visuotinį lie
tuvių susirinkimą. Svarbiausia die
notvarkės dalis yra naujos valdybas 
rinkimai. Valdyba

St. Catharines, Ont.
SPORTINIS “KALAKUTŲ” ŠAU« 

DYMAS rengiamas gruodžio 5 d. nuo 
11 v.r. V. Bieliūnų ūkyje, R.R. 1, 
Welland, Ont. Šautuvai 12 kai. me
džiokliniai ir 22 kai. sportiniai bus 
gaunami vietoje. Visi sporto šaudy
mo mėgėjai kviečiami dalyvauti.

Ramovėnų šaudymo vadovas

BARRIE, ONT.
KAZYS ŠALTYS pergyveno sun

kią ir sudėtingą širdies operaciją. 
Praleidęs septynias savaites Toronto 
General ligoninėje, lapkričio 22 d. 
grįžo į namus. Šiuo metu ligonis 
sveiksta ir stiprėja. Kaimynai, drau
gai bei kiti artimieji linki Kaziui 
greitai visiškai pasveikti.

Torontiškis

WELLAND, ONT.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO- 

JŲ klubo “Lituanica” visuotinis me
tinis susirinkimas įvyks gruodžio 5 
d., 8 v.v., Crowland viršutinėje sa
lėje. Prašomi visi nariai dalyvauti. 
Toje salėje įvyks ir Naujų Metų su
tikimas. Norintieji dalyvauti teprane- 
ša klubo nariams. Valdyba

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

3828 Bloor St. W., Islington, Ontario
231-2661 231-6226

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu. -

DR. E ZUBRIENR

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAAAZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas Ir nebrangus. 
148 Westminster Ave^ Toronto 

Metro Lie. PH. 13& TeL LE 2-5191

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus Ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, KO. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

OKULISTAS
8. BROGOWSKL O.D.

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 11 
vaL ryto iki 630 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS

L.LUNSKY.R.O.

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

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 940 wr.—6 v.v. .

Dėl priėmimo skambinti telefonu

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo Ir Wiz- 
?dmo darbus. Skambinti 

Ifonsui LE 6-2805.

Natūralus - 
nepasterizuotas 
šviežias medus
STIKLINĖSE, INDUOSE

AR KORIUOSE IŠ 
Eagles Nest bityno 
30 Dewson St.r Toronto 4/ 
Ont. Telefonas 534-0563
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Sv. Jono Kr. par, žinios
— Sis penktadienis — pirmasis 

gruodžio mėnesio. Pamaldos vakare 
7 JO v.

10 vai.

Ma-su 
švente, 
švenčia

— Lapkričio 30 d. iš par. bažnyčios 
palaidotas a.a. Jonas Naujokas, pas
kutiniaisiais metais gyvenęs Delhi. 
Gruodžio 1 d. palaidotas a.a. Jonas 
žagūnas. Velionių šeimoms ir gimi
nėms nuoširdi užuojauta. -

— Nuo šio Advento sekmadienio 
galima gauti tradicinių kalėdinių 
plotkelių.

— Jaunimo choras gieda 
pamaldų metu.

— Sį sekmadienį, ryšium 
rijos Nekalto Prasidėjimo 
kat. mot draugijos skyrius
savo metinę šventę: 11 v. organizuo
tai dalyvauja pamaldose su vėliava; 
po pamaldų — šventės minėjimas ir 
draugijos narių bendri pusryčiai.

— Pamaldos: penktadienį 8 v. r. 
už a.a. Aleksandrą Urboną; 7.30 v. 
vakaro — už a.a. Kaz. Baliūną. Sek
madienį: 11 v. už a.a. Joną Miliaus
ką velionies 50-tųjų mirties metinių 
proga; 12 v. už a.a. Barborą Ston
kienę.

— Pakrikštyta: Alina Joana Foley.

Prisikėlimo par. žinios
— Reiškiame užuojautą — a.a. J. 

Naujoko ir J. Žagūno artimiesiems.
— Mišios ketvirtad. 8 v. r. už a.a. 

Stasį Kymantą, užpr. R. A. Simana
vičių; penktad. 8 v. — už a.a. S. Ky
mantą, užpr. L. I. Baziliauskų; sek- 
mad. 9 v. — už a.a. Matą Kubilių, 
užpr. St. Urbaitienės; 11.15 v. — už 
a.a. Vladislovą Karosą, 25 mirties 
metinės, užpr. A. A. Totoraičių.

— Sekančią savaitę lankomos šei
mos: Harshaw Ave., Humber Trail, 
Humberview Rd., Raymond Ave., Ri
vercrest Rd., Riverside Dr. ir Cres., 
Riverview Gdns.

— Chorų žinios: “Dainuojančios 
Jaunystės” choro repeticija trečia
dienį, 7 v.v. Choras ateinantį sekmad. 
gieda per 10 v. pamaldas. Suaugusių 
choro repeticija — ketvirtad. 7.30 v.; 
vaikų — penktad. 6.30 v. Dainų šven
tės repeticija sekmad. 12 v. sopra
nams ir altams.

— Dail. Dagio paroda dar bus šį 
sekmadienį 10—7 v.v.

— Pirmosios Komunijos pamoka 
— po 10 v. Mišių LV Namuose. Reli
gijos pamokos pradžios mokyklos 
mokiniams — po 10 v. Mišių LV Na
muose, o gimnazistams — taip pat 
po 10 v. Mišių muzikos studijoje.

— Šis penktadienis — gruodžio 
pirmasis. Mišios: 8 v., 8.30 v. ryto ir 
7.30 v. vakaro.

— Religinio švietimo suaugusiems 
kursas tęsiamas šį trečiad., gruodžio 
2 d. 7. 30 v.v. parapijos parodų sa
lėje. Tema: “Ar tikrai yra nuodė
mė?” J kursus kviečiami ir nauji 
klausytojai. Iki šiol buvo du vaka
rai su paskaitoms; bus dar penki.

— Lituanistikos seminaras — penk
tadienį, 7 v.v., parapijos namuose.

— Rekolekcijos vyrams ir berniu
kams augustinijonų vienuolyne King 
City prasidės penktadienio vakarą, 
gruodžio 4, ir baigsis sekmadienį, 2 
v. p.p.

— Sį sekmadienį, tuoj po 12.15 v. 
Mišių, tretininkių susirinkimas.

— Drabužių išpardavimas — šį 
šeštadienį, gruodžio 5, nuo 11 v. r. 
iki 3 v. p.p.

— Šį sekmadienį, gruodžio 6, šei
mininkės turės laisvą popietę, nes 
joms tą dieną nereikės namie gamin
ti pietų. Parapijos ponios tą dieną 
gamins visiems skanius pietus iš 
įvairių valgių ir juos par. salėje par
davinės prieinamomis kainomis. Dra
bužių išpardavimo ir šių pietų gau
tas pelnas skiriamas par. skoloms 
sumažinti.

— Gruodžio 13 d. bus parapijos 
katalikių moterų dr-jos metinė šven
tė — agapė.

— Pensininkų vakaras — gruodžio 
15 d., 6.30 v.v. Programoje — kalė
dinė loterija.

— Naujųjų Metų sutikimui audi 
torijoje jau didesnė pusė stalų už
imta. Kažkodėl vis dar vengiama pa 
rodų salės. Rengėjai yra numatę ją 
taip išdekoruoti, kad ten būtų dar 
jaukiau ir smagiau nei pačioje audi
torijoje. Nuo šio sekmadienio jau ga
lima įsigyti bilietus po 10 v. pamal
dų kavinėje ar susitarus su V. Ta 
secku, tel. 535-6659.

— Nuoširdūs sveikinimai p. Jonai
tienei, atšventusiai 70 m. amžiaus su
kaktį.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamaldos; 

po jų — visuotinis parapijos susirin
kimas ryšium su anglų kunigo kvie
timu. 11 v. r. klebonas lankysis Ad
vent liuteronų bažnyčioje Willow
dale. Po visuotinio susirinkimo įvyks 
moterų draugijos susirinkimas pas 
p-lę Elzę Jankutę, 72 Hewitt Ave. Vi
sos moterys kviečiamos, nors ir ne
būtų narės.

— Konfirmandų pamokos bus 
gruodžio 12 d., 1 v. p. p.

— Gruodžio 13 d., 9.30 v. r., pa
maldose bus dalinama šv. Komunija, 
šv. Vakarienė taip pat bus teikiama 
Kūčių vakaro pamaldose 7 v.v.

— Gruodžio mėnesio parapijos ta
rybos posėdis — 16 d., trečiadienį.

— Gruodžio 20 d„ 1.30 v. p.p., jau
nimo pamaldos, Kalėdų eglutė bei 
moterų draugijos kavutė Kalėdų se
nelio atvykimo proga.

Lituanistiniame seminare šį 
penktadienį, gruodžio 4 d., 7 v. 
vakaro, dail. T. Valius kalbės 
apie Lietuvos meną, savo žodį 
paįvairindamas skaidrėmis. Mie
lai kviečiame dalyvauti svečiais 
visą suinteresuotą Toronto jau
nimą. Vedėjas

LIETUVIŲ IR KITŲ BAL- 
TIECIŲ DEMONSTRACIJA 
įvyks sį šeštadienį, gruodžio 5 
d., 3 v.p.p., prie JAV gen. kon
sulato Toronte, 360 University 
Ave. Ji protestuos prieš atida
vimą rusams lietuvio jūrininko, . 
maldavusio politinės globos 
Amerikoje. Demonstraciją ren
gia specialus komitetas, drauge 
su KLB Toronto apylinkės val
dyba. Visi tautiečiai kviečiami 
dalyvauti ir tuo būdu pareikšti 
protestą prieš žmogaus teisių ir 
Ženevos konvencijos nepaisymą. 
Prašoma rinktis prie JAV kon
sulato, kas gali, su atitinkamais 
angliškais plakatais.

Berniukams virš 16 metų re
liginis susikaupimas — rekolek
cijos įvyks šį savaitgalį, gruo
džio 5 ir 6 d., King City,-augus
tinijonų vienuolyne. Kviečiami 
visi Toronto kolonijos berniu
kai. • Informacijas teikia ir re
gistruoja V. Kolyčius.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas — gruodžio 6, sekma
dienį, 5 v.p.p., Prisikėlimo par. 
ateitininkų kambaryje. Bus ka
vutė ir pasidalinimas mintimis 
apie dabartinę ateitininkijos mi
siją. Įvadinį žodį tars K. Mang- 
licas. Narių dalyvavimas būti
nas. Valdyba

Akademikų Draugijos paskai
ta — šeštadienį, gruodžio 12, 
8 v.v., Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje.. Paskaitininke — dr. 
Neris Ankuvienė, tema — “Kla
sių struktūra ir reiškimasis”. 
Paskaitininkė yra psichologė ir 
neseniai apgynė daktarato diser
taciją. Studentai, akademikai ir 
Toronto visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. Valdyba

Kanklių orkestras “Aukuras”, 
vadovaujamas Onos Mikulskie
nės, atvyks iš Klevelando į To
rontą ir koncertuos gruodžio 13, 
sekmadienį, 3 v. p.p., Prisikėli
mo par. salėje su vietinio jauni
mo ansambliu “Birbynė”, kuriai 
vadovauja Dalia Viskontienė. 
Tai bus įdomus spektaklis. Atei
kime pasidžiaugti mūsų jaunimo 
darbo vaisiais. Bilietai gaunami 
prie įėjimo ir iš anksto — šv. 
Jono Kr. par. knygyne,- pas V. 
Dalindienę tel. 769-9424, p. Ali
šauskienę tel. 767-2354 ir pas ki
tus “Birbynės” dalyvius. Bilietų 
kaina: $2 — $1.

KLB krašto valdyba ir visuo- i 
meninių reikalų komisija parašė 
raštą JAV prezidentui R. Nikso- 
nui. Jame protestuojama prieš 
lietuvio jūrininko brutalų atida
vimą rusams, prašoma ištirti 
Įvykį ir nubausti atsakinguo
sius.

Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopos metinis parengimas lap
kričio 21 d. šv. Jono Kr. par. 
salėje buvo gausus dalyviais ir 
svečiais iš Detroito (c. v. pirm. 
V. Tamošiūnas, b. gen. št. pik. 
J. šepetys), St. Catharines, 
Montrealio. Dalyvavo ir estų bei 
latvių veteranų atstovai. Kuopos 
šaulės visus pavaišino užkan
džiais ir kava. Meninę programą 
atliko viešnios iš Detroito — I. 
Vizbaraitė, akompanuojama p- 
lės Bliūdžiūtės, padainavo vaka
rui tinkamų dainų. Daug kas iš
bandė laimę loterijoje, kurią pa
ruošė Z. P. Jonikai, o vadova
vo St. Jokūbaitis, šokiams gro
jo estų kapela. Rengėjai dėkin
gi kuopos garbės šauliui — kun. 
P. Ažubaliui už salę, sesėms šau
lėms — už užkandžius bei kavą, 
talkinusiems šauliams — prie 
įėjimo, bufete ir salės puošime.

š. P.G.
Visuomenininke Ona Jonaitie

nė 70 m. amžiaus sukakties pro
ga buvo pagerbta šv. Jono Kr. 
par. salėje lapkričio 28 d. Daly
vavo apie 200 asmenų. Įteikta 
labai vertingų dovanų ir išreikš
ta daug sveikinimų iš įvairių or
ganizacijų. Plačiau — kitame

> “TŽ” nr. *

Nuoširdžiai dėkoju visiems bei vi
soms, mane guodusiems ryšium su 
mano uošvės Marijos Stungurienės 
ilga liga ir mirtimi. Pirmiausia dė
koju tretininkėms, ypač pirm. O. 
Pabedinskaitei, abiejų parapijų kata
likėms moterims, Gyvojo Rožinio na
rėms, kurios mane nuolat stiprino 
savo maldomis ir geru žodžiu; Prisi
kėlimo ir šv. Jono Kr. parapijų ku
nigams; gydytojams — dr. A. Va- 
ladkai, dr. R. Staškevičiui ir dr. St. 
Pacevičiui; kaimynei A. Buteikienei, 
taipgi visiems kitiems, man padėju
sioms. Ona Stungurienė

1970 m. lapkričio 26 dieną Norfolk General ligoninėje mirė

Jonas Naujokas

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

t h n n o i u t market
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu
kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt 
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

BARONESSA BEAUTY SALON
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252

2265 BLOOR St. W.r kampas Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Velionis paliko žmona Mariją, dukras — Ireną, Liliją, 
Irmą, sūnų Joną, vaikaičius— Ingridą, Joną, Wally, Tomą, 
Chris, Ričardą, Laurie, Robbie. Buvo pašarvotas Turner and 
Porter laidotuvių koplyčioje, 436 Roncesvalles Avenue, 
Toronto. Palaidotas lapkričio 30 d. iš 5v. Jono Kr. bažnyčios 
lietuvių kapinėse Port Credit, Ont.

Marijai Stungurienei mirus, 
sūnums EUGENIJUI, STASIUI ir VLADUI, dukrai 
MARIJAI JAKAVIČIENEI bei jų šeimoms gilią 
užuojautą reiškia — 

A. M. Batarlos O. Kliugiėnė

H. J. Mockevičiai

PRIEŠKALĖDINI
— ___ ______ * šeštadieni,PARENGIMA
Šv. Jono Kr. parapijos salėje, 941 Dundas Street West
• ŠOKIAMS GROS D'AMICO ORKESTRAS • TRUMPA KALĖDINĖ PROGRAMA
• Vertingo loterija • Pilnas bufetas •' Karšti užkandžiai su dešrelėm ir kopūstais
• Svečiai. turės progos paragauti lietuviškos degtinės r

. * ’ Įėjimas —* tiktai $2.00. Studentams ir pensininkams — $1.00

----- ------- ----------------- .. —--------------- ------ - ---------------

MALONIAI KVIEČIAME visus lietuvius atsilankyti į

SUTIKIMO g fi I II
kuris įvyks š.m. gruodžio 31, ketvirtadienį,
VISOSE TRIJOSE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖSE.

Bilietai: auditorijoje $10.00 
parodų salėje $8.00

• Apvalūs stalai • 9 valandą šilta vakarienė '
o Nemokamas šaltas bufetas • įvairūs gėrimai
• Naujas slavų orkestras "The Dolphins" • Vidurnakčio šampanas nemokamai
Bilietai parduodami Prisikėlimo parapijos kavinėje po 10 vai. pamaldų sekmadieniais 
arba pas V. Tasecką (Tel. 535-6659) PRISIKĖLIMO PARAPIJO^ JAUNIMO SEKCIJA

GRAFIKOS PARODA 
gruodžio 10 - sausio 2 

lankymo valandos:
nuo antradienio iki šeštadienio 12 — 6 v. vakaro, 

penktadieniais — iki 9 v. v.
ATIDARYMAS — GRUODŽIO 9, 

trečiadienį, 7 v. vakaro

PICTURE LOAN GALLERY
3 CHARLES STREET WEST

Kun. P. Baltakis, OFM, dabar 
dirbąs Brooklyne kaip Kultūros 
židinio statytojas, lankėsi To
ronte “Aušros” sporto klubo 
šventės proga. Toronte jis dirbo 
su sportininkais 14 metų. Neap
leidžia jis šios veiklos ir Brook
lyne.

Nuoširdus ačiū už mūsų vedybinio 
gyvenimo proga surengtą pobūvį — 
vaišes ir dovanas. Didžiausia padėka 
S. Jurgeliui, kuris daugiausia darbo 
ir triūso įdėjo. Taip pat visiems, 
kurie padėjo ir prisidėjo: J. Bace
vičiui, p. Bakšiui, A. Gudaičiui, J. 
Geniui, K. Jurkštui, A. Kaiserienei, 
A. J. Kamošaičiams, S. O. Kaise- 
riams, A. Kalininkavičiui, M. Lapins
kienei, 
kienei, 
rui.

Jūsų 
liks mums neužmirštamas —

A. E. Žemaitaičiai

L. Laveckui, H. Stradoms-
M. Pargaliauskienei, J. Pū-

visų parodytas nuoširdumas

RETAI PASITAIKANTI 
PROGA! Tik trečias namas 
nuo Nptawasaga upės, prie 
26 kelio, 3-jų miegamųjų 
mūrinis namas, priedo — 
daržinė. Prašoma tik 
$11.000. Skambinti: 
J. GRYBAS, E. Miller Real 
Estate. TeL Toronto linija 
364-7941, namų tel. 728-8868, 
Barrie tel. 726-1881.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
P. Lubys. TeL WA 2-7981, 261-0537 
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
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

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.

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

; KALĖDINĖS IR ĮVAIRIŲ KITŲ PROGŲ 
: sveikinimo kortelės nuo. 10 iki 30 centų 

vertės gaunamos “ŽIBURIUOSE”
’ 941 Dundas St W. Toronto 3, Ontario

Pradžia: 8 vai. vakaro 
Pabaiga: 2 vai. ryto

Kanados Lietuvių Gydytojų 
valdybą sudaro: pirm. dr. A. 
Užupienė-Lukienė, vicepirm. dr. 
St. Pacevičius, dr. A. Saikus, 
ižd. dr. S. Kazlauskas, sekr. dr. 
A. Balsys.

Vasario 16 gimnazijos bend
rabučio statybai A. Samuolis pa
aukojo $100.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžiausią padėką 

už netikėtai surengtą mums malonų 
vakarą-namo įkurtuves ir visiems da
lyvavusiems bei prisidėjusiems prie 
dovanos ir skanių vaišių. Ypatingai 
dėkojame rengėjoms: V. Aleknavi
čienei, B. Prakapienei, A. Stungurie- 
nei, taipgi dalyvavusiems bei prisidė
jusiems: V. J. Aleknavičiams, O. J. 
Ažubaliams, L Antanaičiui, J. A. Ba
cevičiams, G. J. Bacevičiams, L. S. 
Baltrušaičiams, A. V. Dobilams, O. 
A. Dzemionams (Hamilton), A. Dau
kantui, O. P. Derliūnams, A. P. Kru- 
žikams, J. J. Kamaičiams (Hamil- 

čiams, P. Kalešinskui, A. Kasparavi
čiui, I. H. Matušaičiams, O. G. Made- 
noff, M. J. Mileriams, D. B. Mačiams 
(Burlington), O. V. Marcinkevičiams, 
M. A. Neverauskams, N. Nevulytei, 
I. V. Pečiuliams (Tillsonburg), D. J. 
Pajaujams, B. S. Prakapams, P. Pą- 
čėsai, A. A. Stunguriams, B. J. Stan- 
kams (Sudbury), J. Šulcui, B. V. Te
ed, V. Turčinskui, A. J. Žakevičiams, 
I. J. žiurinskams, J. K. Liutkams, A. 
Slaboševičiui.

Visiems dėkingi —
A. K. Pajaujai

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, Įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont 
Tel. LE 3-8008. v
ESU 45 METŲ. Jieškau gyvenimo 
draugės iki 45 metų amžiaus. Rašyti: 
J. Kruzeris, 455 Maple Ave. Apt 408, 
Burlington, Ont

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus Įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir {rengiu poilsio 

kambarius. TeL 535-4724.
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US! MONTREAL®
5v. Kazimiero par. žinios
— Pradedant lapkričio 28 d., mū

sų bažnyčioje bus pamaldos kiek
vieną šeštadienį, 6 v. vakaro, f šias 
pamaldas yra kviečiami visi, o ypač 
tie, kurie dirba sekmadieniais arba 
kurie yra sekmadienį užimti ir netu
ri laiko išklausyti Mišių. Šios Mišios 
atstos sekmadienio pamaldas. Sekma
dieniais pamaldos bus 10 ir 11 v., 
bet nebus 9 v., nes jos yra pakeičia
mos į šeštadienio vakarą.
, Lapkričio 22 d., po 11 v. pa
maldų, kurios buvo laikomos už gy
vas ir mirusias Sv. Elzbietos Dr-jos 
nares, par. svetainėje dr-jos narės 
suruošė pusryčius. Juose dalyvavo 
klebonas kun. dr. F. Jucevičius ir 
kaikurie par. k-to nariai.

— Lapkričio 21 d. par. svetainėje 
J. ir V. Pileckams buvo suruoštas 
pobūvis jų 25 metų vedybiniam gy
venimui atžymėti. Organizavo jų duk
tė Gražina ir jų šeimos bičiuliai.

— Vincas Michelis, daug kartų bu
vęs par. k-to nariu ir k-to pirminin
ku, ir dabar nuoširdžiai darbuojasi 
mūsų parapijoje. Kiekviename pa
rengime jį matome kaip nepamai
nomą darbininką drabužinėje. Jis su
tvarko visus elektros įrengimus.

— Albinos Astrauskienės dėka mū
sų parapija įsigijo spausdinimo maši
nėlę. Už ją sumokėta tik $150.

— Alfonsas Ruzgaitis, mūsų par. 
k-to narys, praleidęs 8 savaites ligo
ninėje, sugrįžo į namus. Jo sveikata 
gerėja. Jį kankino augštas kraujo 
spaudimas. Nuo ateinančių metų pa
sitrauks iš k-to nario pareigų dėl li
gos. F. Minelga, gydosi St. Michel 
ligoninėje, J. Macikas — Royal Vic
toria ligoninėje.

— Užpraeito sekmadienio rinklia
va — $170. K. A.

Aušros ' Vartų par. žinios
— Išrinkta nauja katalikių moterų 

draugijos valdyba: pirui. O. čečkauš- 
kienė, vicepirm. G. Kudžmienė, sekr. 
Malcienė, ižd. E. Grigaliūnienė, narė 
E. Bernotienė.

— KLB seimelio prezidiumas pra
šo tautiečius registruoti visus paren
gimus arba ir didesnius privačius po
būvius pas Petrą Adamonį, 3907A 
Rosemont Blvd., Montreal 408, P. Q., 
722-3545.

- — Gruodžio 4 yra pirmasis mė
nesio penktadienis, šventoji valan
da — 6.30 v. vak., Mišios — 7.30 
v. vak.

— Sį sekmadienį, gruodžio 6, tuoj 
po 11 vai. pamaldų įvyks Šv. Onos 
Draugijos susirinkimas parapijos sa
lėje.

— Gruodžio 8 d. yra Nekaltai Pra
dėtosios Mergelės Marijos šventė.

— Trečiadienį, gruodžio 9 d., 7.30 
v. vak — religinis pašnekesys.

— Aušros Vartų parapijos choras 
rengia Naujų Metų sutikimą parapi
jos salėje. Apie dalyvavimą kviečia
mi iš anksto pranešti choro valdybai.

— Prano Baltuonio medžio šaknų 
skulptūros paroda buvo surengta pa
rapijos salėje. Parodą atidarė dr. H. 
Nagys, organizavo skautų tėvų komi
tetas.

— Keturios moksleivės ateitinin
kės buvo nuvykusios į Torontą da
lyvauti ateitininkų kursuose.

— Bažnyčios fondui aukojo $5: L. 
Kunnapuu; $10: J. Adomaitis; po 
$14: K. Bagatavičius ir V. Efertienė; 
$50: J. Paunksnis. Užpraėjusį sekma
dienį bažnyčioje surinkta $250.21. 
Antroje rinkliavoje parapijos salės 
atnaujinimui surinkta $130.68.

APSIDRAUSK! <
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.!

SAVISTOVUS AGENTAS <
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ I;

P. ADAMONIS i;
Chartered Insurance broker

Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose <[
I Tel. Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355 > 
i Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel. 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B. z

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

K. L. K. Moterų Draugijos 
Montrealio skyriaus metinė 
šventė bus gruodžio 13, sekma
dienį. 11 vai. — Mišios Aušros 
Vartų par. bažnyčioj. Po pamal
dų — iškilmingas posėdis para
pijos salėje. Paskaitą skaitys dr. 
Ilona Gražytė tema “Modernioji 
moteris’’. Kviečiame visuomenę 
gausiai dalyvauti. Valdyba

K. L. K. Moterų Dr-jos Mont
realio skyriaus rengiamas žie
mos balius įvyks sausio' 16 d. su 
labai įdomia programa.

Simpoziumas lietuviškosios 
veiklos temomis rengiamas š. m. 
gruodžio 13, sekmadienį, 4 v. p. 
p., Aušros Vartų par. salėje. 
Simpoziumo pirmininkas — ar. 
P. Lukoševičius. Įvadas į svars
tymus — dr. H. Nagys. * Atski
rom temom kalbės: dr. I. Luko
ševičienė — “šeima kaip lietu
vybės tvirtovė”; sesuo Margari
ta — “Lietuviškų vaikų darželių 
problema; Pr. Rudinskas — “Se> 
ni ir jauni veidai organizacinėje 
veikloje”; V. Akstinas — “Ką 
naujo į vesčiau lietu viškon veik- 
lon”; R. E. Maziliauskas — “Lie
tuviška spauda”.

Moksleiviai ateitininkai at
šventė Kristaus Karaliaus šven
tę — organizuotai dalyvavo 10 
v. pamaldose. N. Pr. Marijos se
selių namuose įvyko iškilmingas 
minėjimas, kuriame dalyvavo ir 
tėvai. Minėjimą atidarė A. Stas
kevičiūtė. Jaunosios ateitininkės 
inscenizavo “Kristus Karalius” 
vaizdelį, kurį paruošė seselė Jo
nė. Po minėjimo įvyko vaišės 
jaunimui ir tėvams. Ateitininkai 
susirinkimus rengia kas antras 
sekmadienis seselių patalpose.

PLB švietimo tarybos pirm. 
A. Rinkūnas šį savaitgalį—gruo
džio 4—6 lankysis Montrealyje 
ir turės pasitarimus su mokyto
jais.

Aušros Vartų par. salėje lap
kričio 21 d. įvyko Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Paskaitą skaitė pik. R. Liorma- 
nas iš Ročesterio. Pats dalyva
vęs nepriklausomybės atstatymo 
kovose, papasakojo savo atsimi
nimus. Meninė programa buvo 
puiki. Ją atlikd sol. G. čapkaus- 
kienė ir B. Lymantaitė. G. Čap- 
kauskienė pasirašė trejų metų 
sutartį su Grąžo ir Klagenfurto 
operomis. Jos dainų ir ištraukų 
iš operų išpildymas minėjime 
buvo pirmaeilis. Antroji progra
mos dalyvė B. Lymantaitė, nors 
jauna, bet labai talentinga pia
nistė. Ji atliko gana sudėtingus 
kūrinius. Ji studijuoja McGill 
universitete. J. L.

Dail. O. šablauskienė padova
nojo “Litui” gražų paveikslą 
“Eglė žalčių karalienė”. Ji yra 
išvykusi į San Salvador, kur jos 
vyras, inž. Jurgis Šablauskas ad
ministruoja firmos Bartkus and 
Associates Ine. vykdomas staty
bas.

Jieškomas Antanas (Anthony) 
Rakauskas, buvęs Midtown Mo
tors automobilių p ardavėjas 
Montrealyje. Turimomis žinio
mis, yra išvykęs į Kanados šiau
rę prie žemės gręžimo darbų 
alyvos jieškoti. Pranešti: “Li
tui”, 1465 De Seve St., Montreal 
205, Que., Tel. 766-5827.




