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Kalbanti ranka
Paryžiaus kapinių lankytojui krinta į akis originalus antkapi

nis paminklas, iš kurio kyšo ranka, laikanti žibintą. Tai, rodos, J. 
J. Rousseau kapas. Tuo būdu, matyt, norima pasakyti, kad tas vy
ras buvo žymus idėjinės šviesos skleidėjas. Taip, iš tikrųjų jis buvo 
žymus šviesininkas žemės gyvenime, bet ar jo šviesa reikšminga ir 
anapus žemės ribos, tenka labai abejoti. Filosofinės idėjos, kurios 
būna tam tikrame laikotarpyje aktualios, patrauklios, po ilgesnio 
laiko netenka savo traukos bei turėtos reikšmės. Jų šviesa papras
tai būna ribota ne tiktai laiku, bet ir apimtimi — ji nepajėgia 
prasiskverbti pro žemiškąjį horizontą ir tampa tiktai silpnu šio 
gyvenimo žibintu, kuriuo negalima pasikliauti gelminiuose gyve
nimo klausimuose. Kiekvienas, kad ir mokyčiausias žmogus, pa
siekęs žemiškojo gyvenimo ribą, jieško tokios šviesos, kuri pajėgtų 
praskleisti slėpiningą būsimo gyvenimo uždangą. Giliausi žmonių 
protai bandė ta linkme prasiveržti, bet iki šiol nė vienas negalėjo 
pasiskelbti laimėtoju. Rašytojas Goethe, išgyvenęs tos linkmės dra
mą, savo sukurtojo Fausto lūpomis išreiškė nusivylimą. Esą jis 
išbandęs visus mokslus, bet neradęs jieškotos šviesos ir dėlto pa
sukęs dar nykesniu keliu, būtent, magijos, nes pastarosios šviesa 
dar apgaulesnė. Visdėlto šio posūkio linkmė yra būdinga — ji iš
reiškia vieną daugelio užmirštą tiesą: mirties ir jos prasmės aki
vaizdoje mokslas yra bejėgis.

★ ★ ★

Savotiškas Faustas savo asmeniniame gyvenime buvo ir Lie
tuvos diplomatas Oskaras Milašius, rašęs prancūzų kalba. Jo raštai 
yra išleisti net keliais tomais, o apie jo gyvenimą bei kūrybą yra 
parašyta visa eilė knygų, daugiausia prancūzų kalba. Išgyvenęs 
žmogiškąją tragiką, vienoje savo poemų jis tarė: “Mirusieji, miru
sieji iš tikrųjų yra mažiau mirę nei aš ...” Gyvas žmogus, pasak 
poeto, yra mažiau laimingas nei miręs, nes pastarasis yra jau 
išsivadavęs iš tos tragikos, kurią turi išgyventi jieškantis, gyveni
mo pilnatvės siekiantis žmogus. Bet kelias i laimingesni gyvenimą 
eina per karstą. Dėlto kitoje poemoje O. Milašius sako: “Ir mano 
slėpinio pabaigoj — gilus vargšo miegas paauksuotame karste.” Tai 
riba, su kuria baigiasi pirmasis žmogaus gyvenimo aktas, rėmęsis 
duona, mokslu, idėjomis ir laimingesnio gyvenimo troškimu. Ant
rajame akte visa tai atkrinta, lieka tik tas branduolinis dvasios gė
ris, kuris transformuojasi į naują gyvenimą. Čia prasideda nebe 
gamtinė, o antgamtinė šviesa, Kristaus taip ryškiai paliudyta. Apie 
šį perėjimą taikliai sako liturginiai žodžiai: “vita mutatur, non tolli- 
tur” — gyvenimas keičiasi, bet nenyksta. Tai krikščioniškoji tiesa, 
atrasta ne laboratorijoje, ne universitetų auditorijose, <? Dievsžmo- 
gio Kristaus atskleista. Ja paremtas visas krikščioniškasis tikėji
mas ir gyvenimas, kuris nusitiesia per dvi plotmes — žemiškąją ir 
antžemiškąją. * * *

Krikščioniui anoji antkapio ranka su žibintu reiškia ne labo
ratorinę, ne vadovėlinę, ne matematinę šviesą, o antgamtinę, kuri 
nušviečia žmogiškąją tragiką ir padaro ją laikine kelione, pilna 
kančios, bet pasibaigiančia laimės žiburio plotmėje. Šis tikėjimas 
atsispindi ir kapinių paminkluose, jų formose, simboliuose ir įra
šuose. Viename jų pvz. pašymėta: “memoria mortis ėst sumina sa- 
pientia” — mirties prisiminimas yra didžiausia išmintis. Taikliai 
pasakyta, nes žmogaus perėjimas iš pirmojo, įvadinio akto į ant
rąjį yra viską įprasminanti atomazga, pilnatvės pasiekimas, o įstri
gimas pirmajame akte yra sunykimas. Dėlto Vėlinės yra prasmin
gos jau vien dėlto, kad primena mums pagrindinę žmogaus gyve
nimo paskirtį. Jos nukreipia mūsų žvilgsnius iš triukšmingo miesto 
į ramybės viešpatiją, kurios nebedrumsčia kasdieniniai rūpesčiai. 
Be to, kapinės, toji ramybės viešpatija, yra ir mūsų lietuviškojo 
gyvenimo dalis. Jose palaidoti mūsų artimieji, veikėjai, su kuriais 
tebesame susiję daugybe nematomų dvasinių gijų. Lietuviško sti
liaus paminklai tebeliudija jų darbo ir gyvenimo pėdsakus. O kal
kinių pėdsakai tebėra tokie ryškūs, kad juos pastebi visi, nes ne
siriboja vien šeimos ar giminės kiemu — jie išeina į plačiąją vi
suomenę. Didieji mūsų veikėjai, nors yra iškeliavę prieš daugelį 
metų, tačiau per savo paliktus pėdsakus bei darbus tebeveikia mus 
ir šiandieną. Jie įprasmino ne tik asmeninį savo gyvenimą, bet ir 
kitų. Kalbanti jų ranka skleidžia ir krikščionišką, ir tautinę šviesą.

KANADOS ĮVYKIAI

MIRTIES BAUSMĖ VĖL SUSPENDUOTA

I Pasaulio įvykiai I
KARAS ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE BUVO SUSTABDYTAS JUNGTINIŲ 
tautų saugumo tarybos pakartotine paliaubų rezoliucija, JT ka
riuomenės dalinių pasiuntimu paliauboms prižiūrėti. Pirmieji šve
dų, suomių ir austrų karo paliaubų priežiūros daliniai į buvusias 
fronto linijas buvo pasiųsti iš Kipro salos. Jų vadu paskirtas pen
kias kalbas mokantis suomis gen. Itn. E. Siilasvuo, sovietų-suomių 
ir II D. karo dalyvis. Pirmoji JT saugumo tarybos rezoliucija ne
įstengė sustabdyti kautynių tarp Izraelio ir Egipto dalinių vakari
nėje Suezo kanalo pakrantėje. Izraelio kariuomenės daliniams, ap
rengtiems egiptiečių uniformomis, amfibiniais 1967 m. kare paim
tais sovietų tankais be kovos pavyko persikelti per Suezo kanalą jo 
viduriniame ruože. Per susidariusią spragą Izraelis į Egiptą per

Federacinis parlamentas 119: 
106 balsų santykiu patvirtino 
mirties bausmės suspendavimą 
sekančių penkerių metų laiko
tarpiui. Pirmą kartą mirties 
bausmės pakeitimas kalėjimu 
iki gyvos galvos buvo priimtas 
parlamente 1967 m. ir pasibai
gė 1972 m. pabaigoje. Mirties 
bausmė buvo taikoma tik parei
gas einančių policininkų ir ka
lėjimų sargų žudikams, bet 
premjero P. Ė. Trudeau vyriau
sybė net ir tokiems nusikaltė
liams ją pakeisdavo kalėjimu. 
Dabartiniame mirties bausmės 
suspendavimo pratęsime kaiku- 
rie parlamento nariai reikalavo, 
kad mirtimi būtų baudžiami ne 
tik policininkų bei kalėjimo sar
gų žudikai, bet ir tie žmogžu
džiai, kurie savo aukas nužudo 
pagrobimo ar prievartavimo me
tu. Tačiau šis jų reikalavimas 
buvo atmestas balsavimo keliu, 
paliekant ligšiolinę mirties 
bausmę policininkų ir kalėjimų 
sargų žudikams, šį kartą betgi 
teisėjams suteikiama teisė kai- 
kurių žmogžudysčių atvejais pa
skelbti sprendimą, kad nuteista
sis iš kalėjimo nebūtų išleidžia
mas 20 metų ir kad -jam baus
mė nebūtų dovanojama po 10 
metų, kai prasideda įprastinis 
malonės periodas nubaustie
siems kalėjimu iki gyvos galvos. 
Už mirties bausmės suspendavi
mą balsavo 70 liberalų, 22 kon

servatoriai ir 27 NDP socialis
tai, prieš — 18 liberalų, 73 kon
servatoriai, 13 kreditistų, 1 so
cialistas ir 1 nepriklausomas 
parlamento narys. Mirties baus
mės suspendavimui pritarė ir 
visi pagrindinių partijų vadai: 
liberalų — P. E. Trudeau, kon
servatorių — R. Stanfieldas, 
NDP socialistų — D. Lewis, 
nors kanadiečių dauguma yra 
pasisakiusi už mirties bausmę 
visiems žmogžudžiams. Kanados 
statistikos 1972 m. duomenys 
liudija žmogžudysčių skaičiaus 
padidėjimą daugiau kaip 8%. 
1971 m. buvo nužudyti 426 gy
ventojai, o 1972 m. — 478.

Imigracijos miiiisterLs R. Aud
ras paskelbė federaciniame par
lamente, kad nelegalių imigran
tų registracija ir jiems iki spa
lio 15 d. teikta amnestija nebus 
pratęsta. Ligi to laiko užsiregist
ravo 49.416 nelegalių imigran
tų, o šiam terminui praėjus — 
33. Pastariesiems bus padaryta 
išimtis, jeigu jie įrodys užsire
gistravimo pavėlavimą dėl rim
tos priežasties. Visi kiti nelega
lūs imigrantai bus deportuoja
mi be apeliacijos teisės, tačiau 
vyriausybė nesiruošia imtis spe
cialios medžioklės tokiems as
menims išaiškinti ir surasti.

Saudi Arabija sulaikė vieną 
tanklaivį su Kanadai skirta naf-
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I.ie.u. .■ i. t. i.'h’ ?T\ i sausi, Ont., jau ilsisi a ie 5C0 t' c •: j. kuriuos Vėlinių proga prisimena artimieji, Kai
rėje už privačių paminklų matyti Laisvės paminklas Nuotr. V. Maco

Nesėkmingas lietuvi ■ bandymas pabėgti
Romoje is rusų ekskursijos bandė pabėgti .r .-.n Strikulis, bet pateko į sovietų rankas

Caristinė Rusija buvo vadina
ma ‘'tautų kalėjimų”. Dabartinė 
sovietine: Rusija yra ne tik tau
tų, bet ir atskirų individų kalė
jimas. Jei iš to kalėjimo kai- 
kada ir išleidžia neva į laisvę, 
žmogus yra to kalėjimo sargų 
sekamas, prižiūrimas, kad ne 
žingsnio į salį nenužengtų. Tai 
patvirtina toks įvykis.

Laivu į Neapolį
Į Neapolį š.m. spalio viduryje 

atplaukė rusų laivas su 296 so
vietų piliečiais turistais. Jų tar
pe, atrodo, buvo nemažai ir lie
tuvių. Spalio 14 d. vakarą tie 
turistai devyniais automobiliais 
atvyko apžiūrėti Romos. Vie
nam tų turistų, Broniui Striku- 
liui, 30 metų vyrui, pavyko su
sisiekti su italų policija ir pasi
prašyti politinio pabėgėlio tei
sių. Policijoje Strikulis, sunkiai 
kalbąs angliškai, per vertėją pa
reiškė savo norą. Policija, susi
siekusi su atitinkamom ministe
rijom, Strikuliui paaiškino, kad 
jis gali likti Italijoje, bet turi 
parašyti prašymą pabėgėlio tei
sėms gauti; paskui bus nugaben
tas i Triestą, kur yra tokių pa
bėgėlių stovykla. Ten veikia 
speciali komisija, kuri ištiria 
kiekvieno pabėgėlio atvejį ir 
paskui vidaus reikalų ministe
rija duoda galutinį sprendimą. 
B. Strikulis tokį prašymą para
šė ir pasiliko policijos būstinėje, 
kol bus išgabentas į Triestą.

Kreipėsi į policiją
Spalio 16 d., kai sovietiniai 

ekskursantai turėjo grįžti į Nea
polį, apsižiūrėta, kad trūksta tri
jų keleivių. Ekskursijos vado
vas, lydimas kelionių biuro at
stovų, kreipėsi į artimiausią’ po
licijos postą, prašydamas suras
ti pasilikusius. Policija sužino
jo, kad vienas iš negrįžusių prie 
ekskursijos grupės yra centrinė
je policijos būstinėje, kad pasi
prašė politinio pabėgėlio teisių 
ir kad bus išgabentas į Triestą'. 
Jis jau atsisakęs grįžti į Nea
polį ir iš viso į Sov. Sąjungą. 
Kur kiti du atsiskyrusieji nuo 
ekskursijos, policija nežinojo. 
Ekskursijos grįžimas į Neapolį 
buvo atidėtas vėlesnei valandai.

Maskviniai sargai
Spalio 16 d. du italų neuni- 

formuoti policininkai atlydėjo 
B. Strikulį į Romos geležinke
lio stotį, iš kur turėjo išeiti 
traukinys į Triestą 22.15 v. Poli
cininkams esant prie bilietų 
langelio, staiga prie Strikulio 
prišoko du stiprūs vyrai ir rusiš
kai šaukdami, keikdami bei gra
sindami, bandė B. Strikulį jėga 
vestis su savimi. Italų policinin
kai, B. Strikulio palydovai, nors 
ir juodu sovietiniai “sargai” ko- 
liojo ir varė šalin, visus tris nu
gabeno į geležinkelio policijos 
postą ir iš ten susisiekė su poli

cijos vadu, k i* ė v!su? tris 
atgabenti Į m;
būstinę. Tenai, patikrinus doku
mentus, paaiškėjo, kad anie 
“sargai” yra Vladimiras Petke- 
lis, 43 m., ir Vytautas Pompei- 
kis, 39 m., (greičiau Pupeikis, 
nes italai labai iškraipo svetim
taučių pavardes). Juodu pasisa
kė esą bendrosios turistų gru
pės mažesnių grupių (5 asm.) 
vadovai, atsakingi už savosios 
grupės asmenis.

Visą kelią nuo geležinkelio 
stoties iki policijos būstinės 
“sargai” buvo drauge su B. Stri- 
kuliu ir visą laiką rusiškai šau
kė, grasino, gąsdino. B. Striku
lis atrodė prislėgtas, nusiminęs 
ir pagaliau “sargų” akivaizdoje 
per vertėją pareiškė atšaukiąs 
savo prašymą suteikti jam poli
tinio pabėgėlio teises. Savo “at
sisakymą” patvirtino raštu ir pa
rašu.

Taigi policijoje ištardyti, rei
kalą “sutvarkę” Petkelis ir Pom- 
peikis (ar Pupeikis?) grįžo į savo 
grupę, kuri tuoj išvyko į Neapo
lį, o B. Strikulis buvo nugaben
tas į Sovietų Sąjungos ambasa
dą. Jo likimą galima lengvai 
įsivaizduoti.

Sovietų aiškinimas
Incidentas įvyko geležinkelio 

stotyje.Tasai stumdymasis, žmo
gaus grobimas, policijos nepa
jėgumas buvo stebimas dauge
lio žmonių tuo metu buvusių sto
tyje. Mačiusieji pasakoja, kad 
tai buvęs labai nemalonus vaiz
das, nors nebuvę aišku, kas ten 
iš tikrųjų dedasi, žodžiu, įvyko 
viešas skandalas. Žurnalistai te
lefonu pasiteiravo sovietų amba
sadoje apie B. Strikulio liki
mą. Vicekonsulas žurnalistams 
davė tokį sovietinės taktikos še-

Baltiečiai pas Kanados premjerą
Kanados Baltiečių Federaci

ja, jungianti estus, latvius ir lie
tuvius, jau prieš dvejetą metų 
pradėjo klabinti premjero P. E. 
Trudeau duris Otavoje, nes no
rėjo supažindinti jį su savo pro
blemomis ir atkreipti jo dėmesį 
į Baltijos kraštų būklę sovieti
nėje okupacijoje. Atsakymas vis 
būdavo neigiamas. Pagaliau ta
pus premjero pagrindiniu sek
retorium torontiečiui M. O’Con
nell, pasikeitė vėjai, ir atėjo tei
giamas atsakymas. Priėmimo 
data — spalio 23 d. Premjeras, 
vos grįžęs iš Kinijos, kur iš arti 
stebėjo komunistinę santvarką, 
priėmė Sov. Sąjungos okupuotų 
kraštų išeivijos delegatus, atsto
vaujančius centrinėms baltiečių 
organizacijoms Kanadoje. Dele
gaciją sudarė: pirm. T. Kron- 
bergs, latvis, vicepirm. J. R. Si
manavičius, KLB pirm. inž. E. 
čuplinskas, estų tarybos pirm, 
inž. H. Lupp, estų politinės ko

devrą-paaiškinimą. Esą visą tą 
reii. L. r ■■ >iici-
ja. Kažkoks tipas įspraudęs B. 
Strikuliui gatvėje į ranką rašte
lį, kuriame itališkai buvę para
šyta: “Prašyk politinio pabėgė
lio globos”. Paskui B. Strikulis 
buvęs nugabentas į policijos 
centrinę būstinę, ir jam, nemo
kančiam italų kalbos (bet jis 
juk suprato, kas tame raštelyje 
parašyta), nebuvę leista telefo
nu susisiekti su sovietų ambasa
da, neduota vertėjo. Pagaliau 
turėjęs pasirašyti jam pakištą 
itališką tekstą. Paskui B. Stri
kulis policijos buvęs nugabentas 
į stotį, kur pamatęs du savo tau
tiečius ėmęs šaukti pagalbos ...

Tokia sovietų ambasados ver
sija: kalta Italijos policija, kuri 
provokuojanti ir grobianti sovie
tų piliečius, ramius ekskursan
tus. Ji pagrobusi kalbos nemo
kantį sovietų pilietį ir norėjusi 
jėga išvežti jį į Triestą . .. Sovie
tų vicekonsulas dar pridūrė, 
kad už tokią “provokaciją” ir 
sovietų piliečių grobimą būsiąs 
įteiktas italų valdžiai formalus 
ir griežtas protestas.

Baigiant šį liūdną Įvykį — ne
pasisekimą pabėgti iš sovietinio 
kalėjimo, esant jau toli nuo 
Maskvos, vaikščiojant po laisvą 
žemę, matyti, kad Italijos kairių
jų valdžia pataikauja sovietams 
ir bijo juos užrūstinti. Juk el
gesys policijos, kuri veikė pagal 
iš augščiau gautas instrukcijas, 
yra jokiu būdu nepateisinamas. 
Juk ji leido visą laiką enkave
distams terorizuoti B. Strikulį, 
neatskyrė jo nuo anų “sargų” ir 
pagaliau išdavė į sovietinių en
kavedistų rankas. Kažkas pana
šaus į S. Kudirkos atvejį.

Kun. J. Vaišn.

misijos pirm. G. Kahar, latvių 
politinės komisijos pirm. V. Lie- 
pins. Priėmimui buvo skirtos 45 
minutės, tačiau jis užtruko pus
antros valandos. Premjeras gy
vai domėjosi baltiečių proble
momis, nors jo sekretorius, tvar
kąs priėmimus, nekartą primi
nė, kad jo laukia jau kiti. Pokal
byje taipgi dalyvavo užsienio 
reikalų min. M. Sharp, daugia- 
kultūrių reikalų min. dr. St. 
Haidasz' ir sekr. M. O’Connell. 
Visi jie išklausė baltiečių atsto
vų pasisakymų apie Europos 
saugumo konferenciją, Kanados 
laikyseną sovietų okupuotų Bal
tijos valstybių atžvilgiu, vyriau
sybės paramą baltiečių kultūrai 
bei švietimui, jos ryšius su cent
rinėmis organizacijomis. Siu 
klausimų kontekste buvo palies
ta tautžudystė Pabaltijo kraš
tuose, kelionių suvaržymai, iš
skirtų šeimų sujungimo galimy-
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metė apie 20.000 karių, kuriems 
pavyko pasiekti Suezo įlanką ir 
užimti jos uostą Ras Abadiją. 
Atrodo, karo paliaubas šiame 
fronte sulaužė Izraelis, siekda
mas Suezo miesto užėmimo ir 
Egipto III armijos atkirtimo ry
tinėje Suezo kanalo pakrantėje. 
Paliaubos buvo atstatytos tik 
tada, kai Izraelio generolai pa
siekė savo tikslą — nutraukė 
tiekimą apie 20.000 vyrų turin
čiai Egipto III armijai. Egipto 
prez. A. Sadatas netgi buvo pri
verstas kreiptis į JAV bei Sovie
tų Sąjungą ir prašyti jų kariuo
menės dalinių paliauboms už
tikrinti. Šis prašymas sukėlė 
naują įtampą tarp Vašingtono ir 
Maskvos, nes pastaroji tokią pa
galbą buvo linkusi suteikti. 
Prez. R. Niksonas savo ginkluo
tosioms pajėgoms paskelbė tre
cio laipsnio aliarmą, bet jis buvo 
atšauktas, kai paaiškėjo, kad So
vietu Sąjunga Egiptan nori pa
siųsti tik stebėtojus. Karo pavo
jų tarp JAV ir Sovietų Sąjun
gos paneigė kompartijos vadas 
L. Brežnevas ir TASSo agentūra 
oficialiu pranešimų. Jungtinių 
Tautų saugumo taryba į 7.000 
vyri: :.»al • ■’■v- r;iežiūros dali
nius neįjunge atominius ginklus 
turinčių didžiųjų valstybių ka
rių. Panašūs karo paliaubų dali
niai į Artimuosius Rytus jau bu
vo pasiųsti po 1956 m. karo, bet 
tada šis sprendimas buvo pada
rytas Jungtinių Tautų visuoti
niame posėdyje su Egipto ir Iz
raelio sutikimu. Juos teko at
šaukti prieš 1967 m. karą, kai 
to atšaukimo pareikalavo Egip
to prez. G. Nasseris. Šį kartą 
paliaubų priežiūros daliniams 
tvirtesnę kortą suteikia JT sau
gumo taryboje priimta rezoliu
cija. Juos atšaukti galės tik sau
gumo taryba.

DIDŽIULIAI NUOSTOLIAI
Septyniolika dienų trukęs ka

ras abiem kariaujančiom pusėm 
atnešė didelius nuostolius. JAV 
krašto apsaugos departamento 
pareigūnų duomenimis, Izraelio 
kariuomenė neteko apie 5.000 
žuvusių ir sužeistų karių, arabų 
kraštai — apie 15.000. Arabai 
sunaikino apie 120 Izraelio lėk
tuvų ir apie 800 tankų, žydai — 
apie 450 arabų lėktuvų ir apie 
1.900 tankų. Izraelis jau yra pri
sipažinęs, kad jo lėktuvų, tan
kų bei kitos karinės medžiagos 
nuostoliai siekia bilijoną dole
rių. Prie šios sumos reikia pri
jungti dėl visuotinės mobilizaci
jos Izraelio pramonės patirtus 
dviejų bilijonų dolerių nuosto
lius. Prez. R. Niksono vyriausy
bė vis dar tęsia intensyvų Izrae
lio ginklavimą, kol bus atstaty
tas prieškarinis balansas, nors 
Sovietų Sąjunga jau sumažino 
ginklų siuntas Egiptui ir Sirijai.

KRITIKUOJA GENEROLĄ
Izraelį valdančią premjerės 

G. Meir darbiečių partiją su
skaldė krašto apsaugos ministe- 
riui gen. M. Dayanui skirta kri
tika dėl karo nepramatymo ir 
nepakankamo pasiruošimo. Jo 
atsistatydinimo pareikalavo tei
singumo ministeris Y. S. Sha
piro. M. Dayanas sutiko atsista
tydinti, jeigu nepasitikėjimą pa
reikštų pati premjerė G. Meir, 
tačiau pastaroji jam pareiškė 
pilną savo pasitikėjimą. Atrodo, 
sis klausimas gali vėl iškilti Iz
raelio parlamento rinkimuose, 
turėjusiuose įvykti spalio 31 d., 
bet dėl karo nukeltuose į gruo
džio 31 d. Libano sostinėje Bei
rute kalbama, kad Sirijoje ka
ro lauko teismo susilaukė briga
dos gen. R. Halawi, davęs įsa
kymą sąvo daliniams pasitraukti 
iš Golano augštumų, kai jiems 
kilo atkirtimo pavojus. Neut
ralūs stebėtojai pabrėžia abie
jų pusių padarytas klaidas. Iz
raelis. perdaug pasitikėdamas 
savimi, netikėjo, kad arabai ga
li pradėti karą, neįvertino jų 
padarytos pažangos ir neprama
to sovietų naujųjų priešlėktu

vinių raketų veiksmingumo. 
Egiptas užėmė visą Suezo kana
lo rytinę pakrantę ir puolimus 
bandė visu šio fronto ruožu, 
užuot koncentravęs vieną stip
rų smūgį kurios nors kalnų per
ėjos kryptimi. Dėl tos nelem
tosios Suezo rytinės pakrantės 
dabar buvo atkirsta jo III ar
mija pietinėje kanalo fronto zo
noje.

SPAUDOS KONFERENCIJA
Prez. R. Niksono žadėtą per 

radiją ir televiziją pasakyti kal
bą sutrukdė karas Artimuosiuo
se Rytuose ir netikėtai iškilusi 
įtampa su Sovietų Sąjunga. Vie
toj kalbos jis pasirinko spaudos 
konferenciją, kurios dalis klau
simų lietė taikos problemą, da
lis — Watergate incidentą tyru
sio specialaus tardytojo A. Cox 
atleidimą, generalinio prokuro
ro E. Richardsono ir jo pavaduo
tojo W. Ruckelshauso atsistaty
dinimą. Prez. R. Niksonas paža
dėjo paskirti naują tardytoją, o 
teisėjui J. Siricai jau anksčiau 
buvo pranešęs savo sutikimą 
perduoti 9 magnetofono juoste
les su pokalbiais apieWatergate. 
Spaudoj konferencijoje prez. R. 
Niksonas aštriai kritikavo tele
viziją už senatoriaus S. Ervino 
vadovaujamo komiteto posėdžių 
transliavimą ir nesąžiningus ži
nių komentatorius. Tenka sutik
ti, televizija ir spauda buvo su
kėlusi tokį triukšmą, kad prez. 
R. Niksono dienos Baltuosiuose 
Rūmuose atrodė jau suskaitytos, 
kai tuo tarpu jo pašalinimas yra 
beveik neįmanomas. Atstovų rū
mų teisingumo komitetas tik 
svarsto šią galimybę, norėdamas 
nustatyti, ar pašalinimo proce
dūrai yra pakankamai priežas
čių. Pirmiausia tą pašalinimą 
paprasta balsų dauguma turi nu
tarti JAV atstovų rūmai, o ta
da visą bylą perima senatas, ku
riame sprendimas turi būti pa
darytas dviejų trečdalių balsų 
dauguma. Neatrodo, kad prez. 
R. Niksono priešai galėtų su
rinkti tiek senatorių balsų. Tai
gi, visas reikalas tėra išpūstas 
didelis muilo burbulas, nedaran
tis garbės procedūrinius fak
tus nutylėjusiem amerikiečiam 
žurnalistam.

ŠNIPŲ TINKLAS
Švedijos policijos vadas C. 

Perssonas, atidarydamas nau
jus policijos rūmus Ulricehame, 
pranešė, kad komunistų šnipų 
tinklą atskleidė švedų žvalgy
bos pusėn perėję du agentai iš 
R. Europos. Komunistų šnipai 
daugiausia rinko žinias apie Šve
dijos politinę ir ekonominę būk
lę. Policija suėmė kairiosios li
nijos žurnalo “Fib-Aktuellt” du 
redaktorius. Tas kairiųjų žurna-. 
las eile straipsnių demaskavo 
švedų žvalgybos ryšius su JAV, 
Britanijos, Izraelio žvalgyba ir 
netgi paskelbė vartojamą kodo 
sistemą, padarydamas nemažos 
žalos Švedijos saugumui.

NAUJA KGB TAKTIKA?
Sovietų fiziką A. Sacharovą ir 

jo žmoną pusantros valandos 
grasinimais terorizavo į jų butą 
Maskvoje įsiveržę du arabai. Jie 
sakėsi esą Juodojo Rugsėjo gru
pės nariai. Grasinimų A. Sacha
rovas susilaukė už libaniečiui 
žurnalistui padarytą įtaigojimą, 
kad Vakarų pasaulis neleistų So
vietų Sąjungai kištis į arabų- 
žydų karą. Kadangi visus užsie
niečius Maskvoje prižiūri KGB 
agentai, sunku patikėti arabų 
teroristų teorija. Greičiausiai 
juos panaudojo KGB kaip savo 
naują taktiką. Praėjusią savai
tę Maskvoj nusižudė poetas ir 
mokytojas Uja Gabai, iššokda
mas pro langą iš savo buto. Jis 
buvo kalintas 1969-72 m. ir pas
taruoju metu vėl pradėtas tar
dyti dėl įtariamų ryšių su po
grindžio laikraštėliu “Dabarti
nių fvykių Kronika”. Velionis 
buvo beprotnamy kankinamo 
gen. P. Grigorenkos bičiulis.
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® REEIGUWAME GYYEMME
* Šventieji 1975 metai turi

tapti dvasinio atsinaujinimo me
tais — pareiškė Paulius VI, kal
bėdamas savo 76-tojo gimtadie
nio proga. Tas laikotarpis turi 
tapti malonės metu sielai, Bend
rijai ir visam pasauliui. Šventuo
sius Metus popiežius pasiūlė pa
vadinti dvasinio užsidegimo me
tais. (

* Hierarchinės vienybės su 
Šv. Petro Sostu pareiškimą, ku
rį padarė Olandijos vyskupai 
bendrame ganytojiškame laiške, 
Paulius VI labai užgyrė. Jis pa
siuntė jiems laišką, kuriame pa
brėžė savo popiežiškąją vietą 
kaip nepakeičiamą ir išreiškė 
tiek savo, tiek visų vyskupų ne
paprastą atsakomybę mokant ir 
vedant žmoniją tiesos keliu. K. 
Bendrija esanti universali savo 
prigimtimi. Kiek ji yra žmogiš
ka, turi žengti su žmonijos isto
rija ir atspindėti visus žmonijos 
pasikeitimus, tačiau neužmiršti
na ir jos dieviškoji pusė, kuri 
turi visus pasikeitimus vertinti 
Apreiškimo šviesoje ir atsisaky
ti įtakų, kurios yra žalingos jos 
antgamtinei misijai.

* Popiežiškoji komunikacijos 
komisija buvo įsteigta Pijaus 
XII prieš 25 metus. Jai vadovau
ti buvo pakviestas arkiy. Martin 
J. O’Connor. Lygiai tuo pačiu 
metu amerikietis lenkas John 
Wrobel pasiuntė pinigų sumą 
Krokuvos arkivyskupui kard. 
Adomui Sapiehai, kad būtų lei
džiamas į mokslus klierikas 
Andriejus Deskur. Šiomis dieno
mis, komunikacijų komisijai 
švenčiant 25 metų gyvavimo 
sukaktį, jos pirmininku paskir
tas dabar jau monsinjoras And
riejus Deskur, vietoj neseniai 
mirusio arkiv. Edward Heston, 
CSC. Mons. Deskur paskutiniuo
ju metu buvo komunikacijos 
sekretorium.

* “Germanicum”, popiežiško
ji vokiečių ir vengrų kolegija 
Romoje, šiomis dienomis atšven
tė savo gyvavimo ketvirtąjį 
šimtmetį. Ta proga kolegijon 
buvo suvažiavę šimtai joje stu
dijavusių asmenų, jų tarpe ir 
kun. Hans Kuerig, įvairiomis 
kontroversijomis išgarsėjęs švei
caras teologas. Spalio 10 d. juos 
visus iškilmių proga aplankė 
Paulius VI.

* Dalai Lama, 38 m. amžiaus 
komunistų užimtojo Tibeto bu
distų dvasinis vadovas, gyvenęs 
tremtyje, lankėsi Vatikane ir tu
rėjo 30 min. privačią audienciją 
pas Paulių VI. Tai buvo jo pir
moji kelionė į Europos konti
nentą.

* Katalikų Bendrijos Rytų ap
eigų teisių reformos komisija 
sudaryta iš 65 asmenų. Komisi
jos pirmininku paskirtas siro- 
malabariečių apeigų kard. Jo
seph Parecattil, o prosekretoriu- 
mi — kun. Ivan Zuzek, SJ, bu
vęs Rytų apeigų instituto rekto
rius. Komisijon nario teisėmis 
įeina ir arkiv. Mario Brini, Ry
tų apeigų kongregacijos sekreto
rius.

* Turino drobė, kurion, spė
jama, buvo suvyniotas Kristaus 
kūnas po nukryžiavimo, lapkri
čio 23 d. bus rodoma Italijoje 
per televiziją. Tai pranešė Turi
no arkivyskupas kard. Michele 
Pellegrino.

* Kanados Katalikų Bendrija 
yra vienintelė religinė bendruo
menė paaugusi gerokai savo na
rių skaičiumi nuo 1961 m. gy
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ventojų surašinėjimo. Pagal val
džios statistiką, katalikai Kana
doje per tą laiką paaugo nuo 45. 
7% iki 46.2% visų Kanados gy
ventojų. United Čhurch krito 
nuo 20.1% iki 17.5%, o angli
konai — nuo 13.2% iki 11.8%. 
Kitos dvi grupės, kurios per tą 
laiką šiek tiek paaugo, tai Jeho
vos liudininkai — nuo 0.4% iki 
0.8% ir sekmininkai — nuo 
0.8% iki 1%. Reikia pastebėti, 
kad katalikai Kanadoje pagausė
jo imigracijos dėka: per tą laiko
tarpį atvyko daug italų ir portu
galų, kurie daugiausia yra kata
likai.

* Kard. Jozsef Mindszenty, 
81 metų, lankydamasis New 
Brunswick, N.J., kur dedikavo 
vengrų Šv. Vladislovo šventovę, 
davė pasikalbėjimą NC žinių 
agentūros atstovui. Pasikalbėji
me per vertėją kardinolas pa
reiškė norįs, kad šv. Stepono ka
rūna — Vengrijos valdovų sim
bolis, kuri yra JAV, neatitektų 
komunistams. Kai jis buvo už
klaustas apie komunistinės val
džios jam 1971 m. suteiktą “am
nestiją”, kardinolas staiga per
traukė laikraštininko klausimą 
ir be vertėjo pagalbos angliškai 
paaiškino, kad Vengrijoje “val
džios” tikrąja žodžio prasme nė
ra, nes valstybės valdžia turinti 
remtis konstitucija. Vengrijoje, 
anot kardinolo, šiuo metu yra 
tiktai “režimas”, kuris remiasi 
prievarta. Kardinolas daug pa
pasakojo apie patirtus žiauru
mus komunistų kalėjimuose 
prieš 1956 m. sukilimą Vengri
joje.

* Kun. Roberto Tucci, SJ, 52 
m., paskirtas naujuoju Vatikano 
radijo vyriausiuoju direktoriu
mi. Iki šiol jis buvo žymaus jėzu
itų žurnalo “Givjlt"r Cattolica” 
redaktorium. ' ■**’* ’■

* Prancūzų ambasados Kini
joje attache Yves Boutevin no
rėjo susituokti su ambasados 
sekretore Marie-France Lenfant 
Pekinge. Vienintelė katalikiška 
šventovė, kurią rado veikiančią, 
buvo Marijos Nekalto Prasidėji
mo katedra, tačiau ir jos kuni
gai prisipažino, kad yra atsisky
rę nuo Romos ir popiežiaus ne
pripažįsta.

* Kanados katalikų, angliko
nų, protestantų ir žydų vadovai 
pasirašė raštą, ragindami Kana
dos valdžią pasirūpinti šimtais 
tūkstančių politinių kalinių, 
kankinamų ir žudomų Pietų 
Vietnamo valdžios. Iš katalikų 
tą raštą pasirašė Kanados vysku
pų konferencijos pirmininkas 
vysk. William Power iš Antigo- 
nish. Įdomu, kad jie jokių raštų 
nepasirašo dėl Šiaurės Vietna
me persekiojamų bei žudomų jų 
pačių tikinčiųjų.

* Trys JAV pasauliečiai kata- 
likai — John Meehan, Peter 
Sampo ir Francis Boucher pra
nešė esą nusivylę katalikiškai
siais Amerikos universitetais dėl 
jų moralinio ir intelektualinio 
nuosmukio paskutiniuoju metu. 
Jie steigia naują mokslo įstaigą 
— Magdalen College, Concord, 
N. H. Kolegija pradės veikti 
1974 m. rudenį ir pirmaisiais 
metais bus priimama 40 studen
tų, o vėliau — daugiau. Pradžio
je veiks tiktai humanitarinių 
mokslų fakultetas. Universiteto 
tikslas — tradicinių intelektua
linių ir moralinių vertybių ug
dymas jaunuose žmonėse.

Kun. J. Stš.

Prel. L. Tulaba, lietuvių Ko
legijos Romoje rektorius, š. m. 
rugpjūčio mėn. “Laive” prabė
gomis užsiminė apie nepriklau
somos Lietuvos (1918 — 1940) 
santykius su Vatikanu. Tai ne is
torinė santykių apžvalga. Grei
čiausiai tai atsakymas į tuos pri
minimus - priekaištus Vatikanui, 
girdimus kiekvieną kartą po po
piežiaus konsistorijos, skelbian
čios kardinolų kolegijos papil
dymą naujais nariais. Nors mi
nėtam straipsnyje gerb. rekto
rius to fakto nemini, betgi ki
taip negalima išsiaiškinti kuri 
kita proga paskatino jį rašyti 
vien panegirikas Vatikano pa
reigūnams.

1. Turbūt nedaug rasis žmo
nių, neigiančių, kad Vatikanas 
turi savo politiką ir toje srityje 
gerai paruoštus žmones. Nepri
klausoma pasiskelbusi Lietuva 
savo paruoštų politikų neturėjo 
ir pačią politiką kūrė kaskart 
“ad hoc”, t. y. pagal atsiradusį 
reikalą.

2. Ir mes, išsitardami apie bu
vusius nepriklausomos Lietuvos 
santykius su Vatikanu, kad ir 
prabėgomis, užsiminsime, kad, 
be karaliaus Mindaugo krikšto 
ir jam pripažinto karališko ti
tulo, kurį anais laikais teikdavo 
Romos popiežiai, XVI š. turėjo
me Vilniaus vyskupu kardinolą 
Radvilą. Atrodo, kad mūsų isto
rikams Romoje lyg ir būtų pri
valu šituos santykius Lietuvos 
su Vatikanu deramai atkasti, 
nes jie turi pirmumą prieš lie
tuvių literatūros apžvalginius 
tomus.

3. Prel. L. Tulaba kažkodėl 
visai nepamini vyskupo Pr. Ka
revičiaus žygio į Berlyną, kad 
sueitų į sąlytį su Reichstago 
Centro žmonėmis, kurių prieša
kyje tuomet buvo vėliau nužu
dytas Erzbergeris. Nepraleisti- 
nas vysk. Pr. Karevičiaus pa
kvietimas į vokiečių kaizerio 
stovyklą. Tas pakvietimas ir 
pusryčiai su kaizeriu mūsų vys
kupui plačiai atvėrė duris į 
Reichstagą ir kitur.

Kai Valstybės Tarybai buvo 
aišku, kad reikia turėti Vilniaus 
vyskupu lietuvį, buvo kreiptasi 
į Vatikano nuncijų Miunchene 
E. Pacelli. 1906 m. rusams paša
linus Vilniaus vyskupą O’Rour- 
ką, vyskupo sostas liko neužim
tas. Po dvylikos metų, rusams 
nebetekus galios Vilniuje ir at-

•: Lietuviai vokiečių repatriacijoj j
Vieno tautiečiu pergyvenimai

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Kitame miestelio gale, sena

me seselių vienuolyne, buvo 
įrengta antra repatriantų sto
vykla. Ten buvo sutalpinti iš Vil
niaus krašto atvykę lenkai ir 
lietuviai. Joje daugiausia gyve
no bevaikės šeimos ar šeimos 
su paaugusiais vaikais. Po po
ros mėnesių visus mūsų trans
porto lietuvius ir lenkus iškėlė 
į stovyklą vienuolyne. Iškėli
mas nepalietė tik dirbančiųjų 
stovyklos raštinėje.

Pats Kulmo miestelis buvo 
gana mažas, išsibarstęs ant kal
nelio šalia Vyslos. Buvo čia ge
ležinkelio stotis, bažnyčia, vie
nuolynas, kinas, bankas, sporto 
aikštė, keletas smuklių, rotušė 
ir turgavietė. Kelios padrikusios 
gatvės su mūriniais namais ir 
sudarė Kulmo miestelį, kuris 
buvo senas, jau minimas vidur
amžių laikais.

Gyvenimas stovykloje
Po kelionės rytmetį prabudęs 

apsirengiau ir po vėliavos pa
kėlimo ir pusryčių išėjau apžiū
rėti stovyklos rajono. “Guten 
Morgen, Herr ... Wie geht es 
Ihnen?” (Labą rytą, pone, kaip 
sekasi). Visai netikėtai išgirdau 
ryškų, skambų moterišką balsą. 
Kaip žaibo pritrenktas sustojau 
apstulbęs. Pro šalį mačiau einant 
tris asmenis — vieną unifor
muotą SS pareigūną ir du civi
lius — moteriškę ir vyriškį. Tik 
jiems praėjus prisiminiau, kad 
esu pas tuos žmones Vilniuje gy
venęs. Jie savo puošniai įreng
tame bute gana dažnai turėdavo 
svečių. Jis buvo lenkų kariuo
menėje pulkininku.

Tuoj po pusryčių visi atvykę 
turėjo eiti į raštinę. Čia buvo 
sudaroma atvykusiųjų kartote
ka. Reikėjo pateikti repatrianto 
kortelę bei papildomas žinias.

Kaip jau minėjau, su mumis 
kambaryje gyveno bevaikė len
kų šeima. Jis buvo lenkas iš 
Torno, ji — vokietė iš Koelno. 
I D. karo metu ji butfo vokie
čių kariuomenėje. Kai vokiečiai 
traukėsi iš Ukrainos, ji negrįžo 
į Vokietiją, bet pasiliko Lenki
joje. Čia ji ištekėjo už lenko 
ir išmoko lenkų kalbą. Tačiau 
dabar, čia atvažiavusi, visad sa
vo laiškuose rašydavo “Frau 
Chojecki, geb. Schiller”. Jos vy
ras dirbo lenkų geležinkelių ad
ministracijoj. Laisvai valdė len
kų ir vokiečių kalbas, tačiau vo
kiečių geležinkelyje darbo ne
gavo, nors jiems tuo metu tar
nautojai buvo labai reikalingi. 
Tos šeimos vėlesnio likimo ne
žinau, tačiau man atrodo, kad 
vokiečių okupacijos laikais esu

Vatikano santykiai su Lietuva
DR. P. MAČIULISsiradus naujam politiniam 

veiksniui, Vatikano nuncijus ne
beturėjo motyvų nepriimti Lie
tuvos atstovų prašymo skirti 
Vilniaus vyskupu prof. kun. 
Jurgį Matulaitį. Be kitko, prof, 
kun. J. Matulaitį gerai pažinojo 
tuometinis Vatikano atstovas 
Varšuvoje arkv. Ratti. Nors tuo
met lenkai buvo priešingi kun. 
Matulaičio kandidatūrai, kaip 
lietuvio, bet nieko neįstengė 
prikišti jo asmeniui. Todėl Be
nediktas XV jį sutiko skirti Vil
niaus vyskupu.

4. Prel. L. Tulaba netiksliai 
atpasakojo Maldos Dienos už 
Lietuvą paskelbimą, kuris neva 
išėjo iš to paties popiežiaus ini
ciatyvos.

Tokių Maldos Dienų skelbi
mas už karo nuniokotus kraštus 
buvo pradėtas nuo Belgijos. Jas 
gavo visi karo paliesti kraštai, 
bet Lietuva kaip atskiras kraš
tas nebuvo suminėtas.

1916 m. gale Rusijos Dūmos 
delegacija, lankiusi Europoje 
sąjungininkus, pasiekė ir Romą. 
Toje delegacijoje nariu buvo 
Dūmos atstovas Martynas Yčas. 
Jis žinojo apie Vatikano skelb
tas Maldos Dienas, todėl jam ki
lo mintis, esant progai, primin
ti Vatikane ir Lietuvą. Kaip de
legacijos nariui, jam pavyko 
gauti audienciją pas kard. P. 
Gasparri, kuris savo ruožtu pri
minė popiežiui delegacijos na
rio prašymą paskelbti Maldos 
Dieną ir už Lietuvą.

5. Popiežius Leonas XIII su
darė konkordatą su Rusijos ca
ru. Pagal jį buvo įsteigta Mogi- 
levo arkivyskupija su arkivysku
po buveine Petrapilyje. Po ne
pavykusio 1863-4 m. sukilimo 
uždarius Vilniaus universitetą, 
Petrapily buvo įsteigta Impera
toriškoji Katalikų Dvasinė Aka
demija, kurią galėjo pasiekti ir 
lietuviai, nors Murovjovščina te- 
besiautėjo Lietuvoje. Net ir 
Kražių tragedija kažkaip smar
kiau neišjudino Vatikano parei
gūnų.

1864 m. rusai uždraudė lietu
viams spausdintą žodį lotynų 
raidėmis. Buvo brukama “graž
danka”. Tik kruvinu kontraban
dos keliu iš Tilžės plito Lietuvo
je pasipriešinimas prieš rusini
mą, siekiantį lietuvius supra- 
voslavinti. Negausi to meto švie- 

matęs vyrą Kaune.
Atvykusiųjų tarpe buvo ko

kių 14-kos rrietiĮ žydų kilmės 
berniukas. Gražiais juodais, 
banguotais plaukais, malonaus 
veido ir stiprios fizinės sudėties. 
Žaisdavo jis kamuoliu su kitais 
berniukais stovyklos rajone. Jį 
įsisūnijo viena lenkų pora iš Vil
niaus. Koks jo likimas — irgi 
nežinau.

Po poros dienų stovyklos ad
ministracijos deleguotas žmogus 
lankė barako kambarius ir su
rašinėjo atvykusiųjų profesijas. 
Mano žmona buvo pakviesta į 
raštinę — jai ten pasiūlė steno- 
grafistės darbą. Po poros savai
čių ir aš ten pradėjau dirbti — 
tvarkyti algalapius, kartoteką ir 
bendrą atskaitomybę.

Mokėjo po 5 markes į dieną. 
Dirbome šešias dienas savaitė
je po 8 valandas kasdien. Gavo
me atskirą kambarį, gal kiek ge
resnį maistą, nereikėjo leidimo 
iš stovyklos išeiti, galėjome grįž
ti kada norėjome. Turėdami pi
nigų, eidavome gana dažnai į 
kino teatrą, futbolo rungtynes 
ir į kavinę pasėdėti bei muzikos 
pasiklausyti. Tuo laiku kavinėje 
dar galima buvo gauti be korte
lių pyragaičių, vyno, alaus, rū
kalų ir degtinės. Išvažiuodami 
iš stovyklos turėjome susitaupę 
apie tris šimtus markių.

Stovyklos administracija
Pirmuoju stovyklos viršinin

ku buvo SS Untersturmfuehrer 
Sieder. Pirmojo pasaulinio ka
ro rytų fronto dalyvis. Karo me
tu buvęs ilgesnį laiką Lietuvo
je. Gana gerai pažinojo Lietu
vą, jos gyventojus ir jų papro
čius. Jo padėjėju buvo iždinin
kas, tvarkęs ir tiekimo reikalus, 
Koelpin, repatriantas iš Rygos. 
Į Vokietiją atvyko 1939 m. ru
denį. Gražiai atrodąs, puikios 
kūno sudėties. Vokietijoje už
baigė dvejų metų kursus SS mo
kykloje. Rygoje buvo baigęs 
prekybos mokyklą. Valdė anglų 
kalbą. Koelpin ypatingai gražiai 
šoko, todėl vokietaitės, ypač 3 
Raudonojo Kryžiaus seselės, 
rungėsi dėl jo. Turėjo ydą — 
mėgo dažnai ir besaikiai vaišin
tis.

Gauleiterio Foersterio 
pranešimas
Gal po kokių dviejų savaičių 

mums į Kulmą* atvykus, visi re
patriantai buvo sukviesti į ne
mažą kino teatro salę mieste
lyje. Salė buvo išpuošta Fuehre- 
rio portretu, nacių partijos vė
liavom ir ženklais, čia atvyko 
repatriantų pasveikinti iš prieš
karinių laikų pasauliui girdėtas 
Dancigo Gauleiter Foerster. 

suomenė su didesne dalimi lie
tuviais pasisakiusių kunigų pa
sipriešino tai pražūtingai ban
gai. Kiek apie tai Vatikano poli
tikai žinojo arba kiek jie lietu
viams pagelbėjo, gal kada isto
rijos dokumentai, kaip mano 
prel. L. Tulaba, atskleis. Tuo 
tarpu mes apie tai nieko neži
nome.

Kalbant apie nepriklausomos 
Lietuvos santykius su Vatikanu, 
prisimintina, kad pirmas neofi
cialus Vatikano pasiteiravimas 
apie Lietuvą ir lietuvius, ypač 
apie Lietuvos vyskupus Vilniu
je ir Kaune, įvyko per jau minė
tą Vatikano atstovą Varšuvo
je arkv. Ratti. Mat, lenkai buvo 
apnikę kardinolą P. Gasparri 
(valstybės sekretorių) savo prie
kaištais ir skundais prieš Lietu
vą, ypač prieš Vilniaus vyskupą 
J. Matulaitį. Tenka pasidaryti iš
vadą, kad nuncijaus Ratti nu
siųstos Vatikanui žinios kiek 
apramino karštakošius lenkus, 
nors kard. Gasparri tebebuvo 
lietuvių atžvilgiu skeptikas.

6. 1919 m. pažymėtini kaip 
Lietuvos santykių su Vatikanu 
mezgimo pradžia. Jos akstinu 
buvo minėto nuncijaus Ratti at
silankymas Vilniuje ir Kaune. 
Mūsų vyriausybė neturėjo pre
cedento ir nežinojo nuo ko ir 
kaip juos pradėti. Žinoma, tar
tasi su vyskupais, ypač su vysk. 
Pr. Karevičium, kurie pritarė 
tam, kad gal būtų gerai turėti 
Romoje vyskupų pranešimų 
perteikėju kunigą. Apsistota 
prie Seinų seminarijos prof, 
kun. dr. Jurgio Narjausko. Jis 
buvo studijavęs kanonų teisę 
Romoje ir mokėjo laisvai susi
kalbėti itališkai.

Čia taip pat pasakytina, kad 
Vatikanas taikstėsi prie tarptau
tinės linijos, Lietuvos nepri
klausoma valstybė nepripažino, 
kol kitos Europos valstybės jos 
nepripažino. Jis kan. dr. J. Nar
jausko į atstovų sąrašus neįtrau
kė. Titulinis jo įstaigos adresas 
buvo šis: “Rappresentanza della 
Lituania presso la Santa Sede”. 
Plačiau pasireikšti jam buvo 
sunku, nes jo lėšos buvo visai 
menkos. Po pusmečio popiežius 
Benediktas XV jį ir jo sekreto
rių 1920 m. vasario mėn. pri-

Pries jam įeinant į salę, 
abiem salės pasieniais ir vidu
riniu taku, triukšmingai būg
nam ir trimitams gaudžiant, bu
vo įneštos vėliavos. Dalis par
tiečių su vėliavom suėjo į sceną, 
kita dalis pasiliko pasieniuose. 
Salė skendo nacių vėliavose. Ta
da, grojant iškilmingą maršą, 
pro centrines salės duris scenon 
žygiavo Gauleiter Foerster, ly
dimas vietinio Kreisleiterio ir 
kelių pareigūnų. Orkestras gro
jo himną, po to keletą senų ka
riškų dainų. Visi partiečiai dai
navo, iš repatriantų mažai kas, 
nes tų dainų nemokėjo. Pirma 
kalbėjo Kreišleiter, o po jo Gau
leiter Foerster. Jis nuolatos mi
nėjo Fuehrer}, jo nuopelnus Vo
kietijai ir jos tautai. Fuehrerio 
dėka vokiečių kolonistų ainiai, 
išbarstyti po visą Europą, pajė
gė dabar sugrįžti į savo tėvynę. 
Pabaigai — himnas ir triukš
minga vėliavų išnešimo cere
monija.

Dirbantieji
Iš stovyklos gyventojų mažai 

kas dirbo už stovyklos ribų. Vie
nas lietuvis, buvęs revizorius, 
dirbo Kulme revizorių įstaigoje. 
Keli dirbo stovyklos raštinėje. 
Be to, apie 20 ūkininkų dirbo 
prie geležinkelio. Kartais jiems 
tekdavo dirbti nuo stovyklos už 
100-200 km. Stovyklon pas šei
mas sugrįždavo šeštadienio va
karais, o sekmadienio naktį vėl 
išvykdavo.

Hitlerio gimtadienis
Vokietija kasmet balandžio 

20 d. švęsdavo Fūhrerio gimta
dienį. Toji diena buvo oficiali 
valstybinė šventė. Įstaigos, įmo
nės ir parduotuvės buvo užda
ros. Tos dienos rytmetį per vė
liavos pakėlimą stovyklos virši
ninkas mums trumpai apibūdi
no Hitlerio nuopelnus valstybei 
ir tautai. Ir maistas tą dieną bū
davo kiek geresnis. Pasitaikė 
graži saulėta diena. Stovyklos 
aikštėje buvo įkasta augšta kar
tis, o jos viršūnėje pakabintas 
vainikas. Tarp vyrų vyko varžy,- 
bos, kas pirmas įkops į viršūnę 
ir nukabins vainiką. Daug kas iš 
vyrų mėgino, tačiau tik vienas 
buvęs Lietuvos kariuomenės ka
pelionas vainiką tenukabino. 
Apdovanojo jį pypke, tabaku ir 
cigaretėm.

Šveicarų Raudonasis Kryžius
Balandžio mėnesį į stovyklą 

atvyko šveicarų Raudonojo Kry
žiaus Rentgeno kabinetas. Jis 
patikrino stovyklos gyventojų 
plaučius. Įtariamieji buvo pa
kartotinai peršviesti. Sergą ar 
įtarti galimu susirgimu buvo iš
siųsti sanatorijon.(Bus daugiau) 

ėmė privačioje audiencijoje. Tų 
pačių metų gale Benediktas XV 
privačioje audiencijoje priėmė 
mūsų seimo delegaciją, važinė
jusią po Europos sostines su 
prašymu pripažinti Lietuvą de 
jure.

1920 m. spalio mėn. lenkams 
užgrobus Vilnių, kan. J. Nar
jausko veiklai Vatikane atsira
do naujų, beveik neperžengia
mų kliūčių.

1922 m. kovo mėn. buvo pa
skirtas pirmas oficialus Lietu
vos atstovas prie Vatikano—Ka
zys Bizauskas charge d’affaires 
titulu. Tais pačiais metais jis su
silaukė Lietuvos de jure pripa
žinimo ir iš Vatikano. Jam, de
ja, neilgai teko atstovauti Lietu
vai, nes 1923 m. lapkričio mėn. 
jis jau buvo tokiu pat titulu per
keltas į Vašingtoną. Po K. Bi
zausko perkėlimo į Vašingtoną 
beveik ketverius metus atstovo 
Vatikane neturėjome. Tik 1927 
m. sudarius su Vatikanu konkor
datą, buvo paskirtas pilnateisiu 
atstovu dr. Jurgis Šaulys. Tais 
pačiais metais Stasys Girdvainis 
buvo paskirtas atstovybės sek
retorium.

1931 m. dr. šaulį perkėlus į 
Berlyną, laikinio atstovo parei
gas ėjo Stasys Lozoraitis iki 
1932. IX. 1, kol jo nepakeitė dr. 
Kazys Graužinis pilnateisio at
stovo titulu. Dr. K. Graužinį per
kėlus į Argentiną, 1938 m. į Va
tikaną antrą kartą atvyko Sta
sys Girdvainis pilnateisio atsto
vo titulu.

Paprastai katalikiški kraštai 
savo atstovais į Vatikaną paren
ka katalikus, bet ne dvasiškius, 
nes Vatikano aparate su dvasiš
kiais mažiau tesikaitoma. Bet iš 
kitos pusės Vatikanui esti ne
mieli tokie katalikai, kurie to
kiais yra tik iš vardo. Ir mūsų 
atstovai buvo katalikai, gal tik 
nevisi praktikuoją. Vatikanas 
tai visuomet pastebi, nors to ir 
neparodo. Vienu atveju, kai 
ėjęs pilnateisio atstovo pareigas 
mūsų paskutinis atstovas suge
bėjo sueiti į konfliktą su mums 
palankiu kardinolu Pizzardo, 
progai pasitaikius Vatikanas jį 
degradavo ...

' 7. Vėlesnioji Lietuvos vyriau
sybė, kaip ir ankstyvesnės, apie 
Vatikano diplomatiją teturėjo 
labai menką nusimanymą, todėl 
ir mūsų atstovavimas būdavo 
tik ranka numojamas.

Dėl Vatikano su Lenkija kon
kordato sudarymo, priskiriant 
Vilniaus vyskupiją Lenkijai, 
daugiau buvo kalta Lietuvos vy
riausybė, nes nepasirūpino anks
čiau už Lenkiją sudaryti kon
kordato. Reikia rausti iš gėdos, 
kad latviai ketveriais metais 
anksčiau už lietuvius konkorda
tą su Vatikanu sudarė, kai jų 
užsienio reikalų ministeriu bu
vo Meierovitz (žydas), pasitelkęs 
kanauninką Rancans ... Be jo
kios pompos, ramiai gražiai at
kando žemaičių vyskupijos miš- ■ 
rius lietuvių - latvių pakraščius, 
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Mirus mielajam TĖVELIUI
Lietuvoje, jo sūnui ANTANUI BUMBULIUI

8 . . .v. Breiškiame nuoširdžių užuojautų, kartu dalindamiesi 
visos jo šeimos liūdesiu —

KLK Kultūros Draugijos "Žiburiai" valdyba $ 

"Tėviškės Žiburių" redakcija, |

administracija ir spaustuvė

Saugesniam vasaros sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave-(tarp Dundas ir College) 
Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

nors mūsiškiai šeimininkai nė 
nebamtelėjo ... Tik po to, kai 
jau ir Vilniaus vyskupija forma
liai buvo pripažinta lenkams, 
1927 m. tautinė vyriausybė pa
sirašė konkordatą su Vatikanu 
rugsėjo 15 d.

Daug jai ir negalima prikišti, 
nes neseniai buvo pradėjusi Lie
tuvą valdyti, tačiau negalima 
pamiršti jos parodyto priešišku
mo Vatikanui. Visiems žinomas 
prievartinis arkiv. Bartaloni pa
skelbimas “persona nongrata” 
arba toks akibrokštas, kaip Va
tikano atstovui skirtų namų 
perdavimas “Pieno lašo” drau
gijai, jau nekalbant apie gatvi
nes demontracijas prie Vatika
no atstovo įstaigos Kaune!

8. Kai lenkų užsispyrimu pa
galiau Vatikanas patarė vysku
pui J. Matulaičiui atsisakyti Vil
niaus vyskupo sosto, Vatikanas, 
be suteikto jam arkivyskupo ti
tulo, pavedė paruošti Lietuvos 
bažnytinės provincijos sudary
mo projektą. Nėra reikalo pla
čiau apie tai kalbėti, nes tokios 
provincijos sudarymas Lietuvai 
buvo reikalingas ir naudingas.

9. Vatikano paskyrimas lietu
vio kun. prof. Petro Bučio Rytų 
apeigų vyskupu taikos metu'gal 
ir būtų buvęs naudingas Katali
kų Bažnyčiai, tik, man rodos, 
kad visas reikalas buvo gerokai 
pavėluotas, todėl iš tos vyskupo 
P. Bučio pradėtos veiklos nieko 
apčiuopiamo neišėjo. Atrodo, 
tam nebuvo paruošta, kaip kad 
dabar sakoma, ekumeninė dir
va. Tam tikrų mostų buvo ir iš 
vyriausybės pusės — ji stengėsi 
sueiti į artimesnį sąlytį su Kau
ne rezidavusiu pravoslavų vys
kupu. Pvz. jam buvo duota pa
rama pastatydinti katedrinei 
cerkvei. Vienos šventės proga 
jis buvo pagerbtas augštu Gedi
mino ordino žymeniu. To nebu
vo padaryta lietuviams vysku
pams. Mat, vyko kova prieš po
grindy veikiančius ateitininkus, 
kuriuos mūsų vyskupai moraliai 
rėmė ir palaikė. Vatikano atsto
vai Lietuvoje tai matė.

Dr. K. Graužinį perkėlus į 
Buenos Aires, to meto užsienio 
reikalų ministeris jo vieton Va
tikane pilnateisiu atstovu pasky
rė Stasį Girdvainį. 1938 m., po 
lenkų ultimatumo, ir Stasys Lo
zoraitis pasirinko atstovo vietą 
Romoje prie Kriyinalo, kur janų 
deja, neteko parodyt ir išvystyt 
savo diplomatinių gabumų, nes, 
bolševikams užėmus Lietuvą 
1940 m., jis neteko savo vietos 
ir pasiuntinybės nuosavo pasta
to, kurį pasiėmė rusai. Pradžiai 
jis prisiglaudė su savo šeima Lie
tuvos pasiuntinybėje prie Vati
kano kaip Stasio Girdvainio sve
čias ir geradėjas. Vėliau jo vyr. 
sūnus, niekad netarnavęs užsie
nio reikalų ministerijoje, tapo 
Girdvainio sekretoriumi. Atsto
vui mirus, Vatikanas paliko jam 
“reikalų vedėjo” vardą. (Ištrau
ka iš spaudai paruoštos knygos 
“Įstaigos ir žmonės” arba užsie
nio reikalų ministerija su savo 
padaliniais).



Torontiečiai veikėjai prie naujai pavadinto parko “Park Lithuania” ir jo iškabos. Iš kairės: Br. Saplys, K. Ru
sinas, D. Keršienė, St. Jokūbaitis (daugiausia pasidarbavęs šiame reikale ir vadovavęs komitetui), A. Puteris, 
KLB Toronto apylinkės pirmininkas Nuotr. M. Rusino

Studijų savaitė humanizmo ženkle
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Krikščioniškasis žmogus
Krikšzioniškajam ž m o g a us 

vaizdui išryškinti buvo skirtos 
dvi paskaitos. Kun. A. Rubikas 
(Vokietija) savo temą plėtojo, 
atsiremdamas į pagrindinį tikė
jimo šaltinį — šventraštį. Savo 
išvadose jis nurodė, kad krikš
čionybė, skelbdama įsikūnijusio 
Dievo paslaptį, ne tik nenustel
bia rūpesčio žmogaus būviu pa
saulyje, bet dargi labai griežtai 
reikalauja iš kiekvieno atlikti 
savo pareigas visuomenei. Ta
riamoji “Dievo mirtis” nėra 
joks žmonijos laimėjimas, bet 
jos apiplėšimas, nuskurdinimas 
ir susvetimėjimas. Tą patį klau
simą toliau plėtojo kitoje plot
mėje kun. dr. V. Kazlauskas, 
kalbėdamas apie “Lietuvių vil
tis išsilaisvinimo teologijos švie
soje“. Krikščioniškoji žmogaus 
sąvoka yra kilnesnė ne tik dėl
to, kad joje žmoniškumas pra
noksta gamtiškumą, bet ir dėl
to, kad žmogaus kančia bei auka 
joje randa prasmę. Žmogus gali 
kurti pasaulį be Dievo, tačiau 
toks pasaulis pasirodo nežmo
niškas. Žmogiškojo susvetimėji
mo šaknis krikščionybė regi ne 
tik visuomenės sąlygose, bet ir 
pačiame žmoguje, ir tai vadina 
nuodėme. Krikščioniškojo žmo
gaus menkybė šiandien dažnai 
pasireiškia tuo, kad jis pasyvus 
kenčiančiųjų ir persekiojamųjų 
atžvilgiu.

Žmogaus teisės
Dr. A. Gerutis (Šveicarija) 

skaitė paskaitą “Žmogaus teisės 
Sovietų Sąjungoje”. Kur nepai
soma žmogaus teisių, ten nėra 
žmoniškumo. Kur paminama vi
sos tautos teisė laisvai gyventi, 
ten nesiskaitoma nė su pavienio 
žmogaus teisėmis. Tokia yra pa
vergtosios Lietuvos patirtis. 
Kaip tik dėlto šiandieninė lie
tuvių kova už žmogaus teises 
Lietuvoje yra ne vien tik tauti
nė išsilaisvinimo kova, bet ir 
labai svarbus pasaulinės reikš
mės indėlis tarptautinėje kovo
je už žmoniškumą. Jau prieš 80 
metų Kražių gynėjai įrodė, kad 
lietuviai yra atkaklūs kovotojai 
už pagrindines žmogaus teises.

Platesnį pasaulinį akiratį so
ciologo žvilgsniu apžvelgė mag. 
V. Bartusevičius (Vokietija). 
Sprendžiant civilizacijos pažan
gos ir humanizmo santykį, per
nelyg dažnai nuskamba pesimis
tiniai kultūros kritikos balsai. 
Nevisada yra teisūs tie, kurie iš 
anksto visas naujoves smerkia 
ar pasitinka su nepasitikėjimu. 
Gyvenimo pažanga visuomet 
dviveidė. Joje reiškiasi naudin
gi ir žalingi pradai. Žmogus gali 
surasti gyvenimo prasmę savo 
susikurtoje aplinkoje, jei suge
bės apvaldyti pasaulį. Tai pri
klausys nuo jo kūrybinio nusi
teikimo. Tuo remiasi ir pasau
lio pažanga.

Lietuviškoji plotmė
Niujorkietis inž. A. Sabalis 

bendrąją žmoniškumo proble
matiką perkėlė į mūsų išeivišką- 
ją tikrovę. Niekas pasaulyje nė
ra laisvas nuo susvetimėjimo ir 
nužmogėjimo pavojų. Tik mes 
juos savo kasdieniniame gyve
nime kitaip vadiname, būtent, 
vienu žodžiu — nutautėjimas. 
Užsienio lietuviai, ypač vyres
nioji karta, gyvena dviejų kul
tūrų įtampoje ir nelengvai 
sprendžia jų suderinimo klausi
mą. Dar sunkiau tai išspręsti 
jaunajai priaugančiąja! kartai, 
kuri stovi prieš pavojų save pra
rasti. Paskaitininkas apžvelgė 
JAV lietuviu pastangas surasti 
naujus ir veiksmingesnius darbo 
būdus jaunimo švietime. Jis pa
brėžė, kad labai svarbu gerai pa
žinti ir įvertinti gyvenamojo 
krašto sąlygas, kurios reikalau
ja organizuoto atoveikio dauge
liu krynčiu. Atskirai lietuvių są
lygas Švedijoje trumpame pra
nešime lietė Aldona Balandaitė- 
Broland (Švedija), apibūdinusi 
šio krašto visuomenės nuotaikas 
svetimšalių atžvilgiu ir lietu-

DR. V. VIDZGIRIS
vių-švedų kultūrinių santykių 
raidą laisvės laikais.

Literatūra ir kitos sritys
Dviejose paskaitose buvo 

nagrinėjama humanizmo prob
lema lietuviškoje grožinėje raš
tijoje. Dr. J. Grinius plačiau su
stojo prie Vydūno n V. Mykolai
čio - Putino Kūryba-, o dr. V. 
Natkevičius savo į. ^skaitą pa
skyrė neseniai mirusio poeto 
Aisčio kūrybai Originaliai pa
vadintą paskaitą “Valančiaus 
šviesa už marių” skaitė prof. dr. 
J. Eretas. Ji buvo skirta pa
gerbti vienam asmeniui, pasižy
mėjusiam savo humanistiniais 
polėkiais ir mecenatine veikla— 
prel. P. Jurui. Į savaitės paskai
tininkų eiles šį kartą įsijungė ir 
kun. p'rof. S. Yla, grįždamas iš 
kelionės į Stutthofą. Turininga
me žodyje, pasakytame tradici
nėje savaitės Tėvynės valandė
lėje, jis iškėlė išeivijos reikšmę 
tautinės kultūros kūryboje. Kaip 
praeityje, taip ir šiandien išei
viai nebūtinai turi būti nulaužta 
šaka nuo tautos kamieno. Tokį 
vaidmenį mums stengiasi pri
mesti priešas. Po visą žemės ru
tulį pasklidę lietuviai turi gali
mybę, kaijp niekad Lietuvos is
torijoje, išspinduliuoti savo ver
tybes pasaulyje ir praturtinti sa-

Nevisai ramus tie platieji vandenys
AL. GIMANTAS

Visada malonu stebėti mūsų 
tautiečių laimėjimus gyvenamo
sios aplinkos pasaulyje. O tų as
meninių laimėjimų mokslo, me
no, kultūros ar civilizacijos sri
tyse vis dažniau galime pastebė
ti ir kartu pasidžiaugti savųjų 
sugebėjimu, veržlumu ir ambi
cingumu. Turėdamas sentimentų 
spausdintam žodžiui, didžiosios 
spaudos puslapiuose visad jieš- 
kai lietuvišku ir pilnai pripažin
tų žurnalisčių — Rasos Gustai
tis ir Jūratės Kazickas pavar
džių. Per metus bent keliolika 
kartų randi jų straipsnius ir 
džiaugiesi, kad mūsų tautiečių 
mintis skaito ne šimtatūkstanti
nė, bet milijoninė skaitytojų šei
ma. Dešimtys amerikinių dien
raščių (kaikada ir keli žurnalai) 
spausdina tų lietuvaičių straips
nius. Turbūt ir aiškinti netenka, 
kad toks nuolatinis užsiangažavi
mas autorėms atneša ne tik mo
ralinį pasitenkinimą, bet ir de
ramą materialinį atlyginimą.

Spalio viduryje dėmesį atkrei
pė dienraščių moterų skyriuje 
pirmajame puslapyje atspaus
dintas ilgokas — 157 eilučių Jū
ratės Kazickas (Associated Press 
writer) rašinys, iliustruotas vie
na nuotrauka ir pavadintas 
“His Client’s the “Sexy Babe”. 
Toks straipsnis prieš gerą de
šimtmetį vargiai ar būtų buvęs 
pakankamai aktualus. Šios die
nos pasauliui, persiėmusiam he
donistine dvasia ir seksualinė
mis nuotaikomis, visa priimama 
ir pageidaujama, kas tik minė
tus momentus iškelia ir paryš
kina.

Didžioji spauda vargu ar ka
da buvo bendrųjų nuotaikų auk
lėtoja, greičiau tik neutrali ste
bėtoja ir pataikautoja esamai 
krypčiai, kuri kartais būna anti- 
humanistinė, siekianti naikinti 
ar bent žaloti tikrąsias žmogiš
kąsias vertybes. Tai žinant, gali
ma suprasti ir visuomenės da
lies reikalavimus kelti, kalbėti ar 
ryškinti be jokiu skrupulų te
mas bei įvykius, kurie gali būti 
patrauklūs ar bent kiek seansa- 
cija perpinti. Tai tendencija ne
atsilikti, būti išradingiems. Žen
giant karjeros pakopomis, re
gis. pasirinkimo nėra, nes liksi 
neįdomus, nepagaunantis link
mės ir laiko nuotaikos.

Todėl kiek stebina paskutinis 
Jūratės rašinys, kurio kaikurios 
frazės, žodžiai yra paimti iš bul
varinės terminologijos. Straips
nyje kalbama apie moterų dra- 

vo kūrybos lobį. Atskirai reikia 
paminėti išsamią kun. lie. B. 
Liubino paskaitą, kurioje kroni
kininko kruopštumu buvo sužy
mėta daugybė faktų iš nueitojo 
europinių savaičių dvidešimt
mečio.

Meninė programa
Sukaktuvinės savaitės meni

nė programa pasiekė savo vir
šūnę solistės Lilijos Šukytės 
dainų ir arijų koncertu. Klausy
tojai ilgai plojo užbūrusiai juos 
dainininkei. Toliau savaitės 
programą praturtino poetė Kot
ryna Grigaitytė - Graudušienė, 
paskleidusi pluoštą eilėraščių; 
pianistė ir muzikologė Raminta 
Lampsatytė, dain. B. Gailiūtė- 
Spies ir torontietis stud. E. 
Krikščiūnas. Kun. J. Dėdinas pa
rodė savo pagamintą savaičių 
filmą. Daug darbo įdėjo dail. A' 
Krivickas, tvarkydamas paro
das, kuriose buvo vaizduojama 
savaičių istorija nuotraukomis, 
Vilniaus 650 m. sukaktis, ištaty- 
ti Londone gyvenančios dail. E. 
Gaputytės darbai, gintaro ir 
liaudies dirbiniai. Religine 
programa rūpinosi: kun. J. Dėdi
nas, kun. D. Valentis, kun. K. 
Senkus, kun. dr. J. Vaišnora, 
ev. kun. J. Urdzė. Atskirai pa
minėtina organizacinė komisija, 
kurią sudarė Alina Grinienė, J. 
Barasas ir stud. M. Landas.

bužių madų kūrėją Frederick 
Hollywoode, kuris turi savitą 
madų “filosofiją”, radusią dide
lį pasisekimą visame krašte. Gi 
to pasisekimo pagrinde glūdi 
įsitikinimas, kad moterys turi 
rėdytis taip, kad patiktų vy
rams. Straipsny Jūratė slidinėja 
labai slidžiu paviršiumi, atlikda
ma tik šaltos, abejingos repor
terės vaidmenį. Ji ne tiek reiš
kia savąją nuomonę ar įsitikini
mus, kiek stengiasi atidžiai iš
baigti pasirinktą ar jai pavestą 
temą, palenktą minėto madų kū
rėjo interesams. O jis turi visa
me krašte 69 krautuves. Jo pa
geidavimas—moterys turi reng
tis taip, kad, vienai įėjus į kam
barį, visos kitos neapkęstų, o 
vvrai lydėtų susižavėjimo žvilgs
niais.

Įdomu tik, ar Jūratei buvo 
lengvesnis šio rašinio paruoši
mas, ar anie Vietnamo karo ap
rašymai?

* Kun. Josef Pfab, 52 m. am
žiaus vokietis redemptoristas, iš
rinktas naujuoju redemptoristų 
vienuolijos generolu. Vienuoli
jai priklauso visame pasaulyje 
7,400 narių.
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Lietuvių Įsikūrimas Australijoje
Darbo sąlygos pirmajame 

dešimtmetyje
Iš pereinamųjų stovyklų atvy

kę į valdžios skirtas darbovie
tes beveik visi imigrantai sten
gėsi gerai atlikti duotą darbą — 
visi norėjo gerai pasirodyti. 
Nuo pat pirmų darbo dienų pa
stebėjome, kad senieji austra- 
liečiai nemėgsta dirbti iš peties. 
Dažnai stovinėja, šnekasi daug, 
rūko, dukart į dieną (neskaitant 
pietų pertraukos) dar geria ar
batą vietoj nustatytų 10 — 15 
min. po pusvalandį ar visą va
landą. Taigi, 8 valandų darbo 
diena gerai sutrumpėja. Eiliniai 
darbininkai ir maži viršininkė
liai dažnai primena, lyg ir pri
laiko, kad neskubėtume: “go 
easy” ar “take your time”, “do 
not hurry” ir pan. Vieni iš mū
sų (mažuma) paklausė, kiti gi 
(dauguma) neklausė ir vis plė
šėsi dirbti. Laikui bėgant, dau
guma išmokome tingėti ir net 
pasimuliuoti, nes ar daug pada
rysi ar mažiau, pinigų gausi tiek 
pat. Vėliau išmokom,'kad reikia 
vis reikalauti daugiau atlygini
mo ir mažiau darbo. Už kokių 
metų daugelis apsižiūrėjo kitas 
darbo galimybes bei uždarbius 
ir iš sutarties darbo pradėjo iš
sisukinėti. Daugeliui pavyko. 
Atėjus sutarties pabaigai, jud
resnieji išsirūpino lengvesnį ir 
geriau apmokamą darbą fabri
kuose. Gi nejudrūs ir nelandūs 
(deja, tokių daug mūsų tautie
čių tarpe) ir po sutarties liko se
nosiose darbovietėse. Dažnas 
ten ir pensijos (65 m.) sulaukė.

Kyla klausimas, o kaip su se
nųjų lietuvių imigrantų pagal
ba? Mums padėti ar patarti čia 
jau gyveną negausūs tautiečiai 
mažai tegalėjo, nes patys iš eili
nių darbininkų statuso tik retas 
kuris pakilo. Tačiau kaikurie 
nuoširdžiai padėjo.

Čia atvykus ir beveik visą 24 
metų gyvenimo laikotarpį 
nebuvo problemos gauti darbą. 
Darbo buvo ir yra daug. Tik vi
sa bėda, kad pradžioje mes ne
galėjome patys rinktis. Iš vie
nos pusės veikė vietos žmonių 
bei įstaigų nepalankus nusista
tymas prieš visus imigrantus, 
ypač prieš DP, kurie dažnai bu
vo pravardžiuojami naciais. Iš 
kitos pusės visi DP, dar prieš iš
vykdami iš Vokietijos, turėjome 
pasirašyti sutartį (kitaip neve
žė), kad sutinkame dvejus me
tus dirbti už atlyginimą betkurį 
ir betkurioj vK.jj mums val
džios įstaigų nurodytą darbą. 
Taigi, pardavėme savo kūną ir 
sielą valstybės nuožiūrai. Tiesa, 
buvo sakoma, kad po dvejų me
tų galėsime dirbti pačių pasi
rinktą darbą. Deja, gyvenimo 
praktikoj ilgai to nebuvo—dau
gelio darbų mums, “žemesnės” 
rūšies žmonėms, neduodavo, re
miantis visokiais išsigalvotais, 
kartais hipokritiškais, argumen
tais. Mums, lietuviams, ypač bu
vo sunku prasilaužti į geresnį 
darbą, nes labai retas pakanka
mai mokėjo anglų kalbą. Daugu
mos senimo menkas kalbos mo
kėjimas kliudė ir net dabar, po 
24 metų, tebekliudo gauti leng
vesnį, pvz. raštinės, darbą. Čia 
kaltas ir pats senimas, nes retas 
jų rimtai stengėsi kalba išmok
ti. Pvz. paminėsiu Lietuvoj 
mokslą baigusį ekonomistą. 
Apie 10 metų jis dirbo vagonų 
valvtoju, o paskui anie 10 metų 
dirbo vandens pripildytoju į iš
viečių bakus. Jis neišmoko kal
bos ir geresnio darbo negavo. 
Taigi, daugeliu atvejų kalti bu
vome mes patys.

Diskriminacija
Teko pergyventi daug atvejų 

neužtarnautos diskriminacijos. 
Pvz. privačiai seni australiečiai 
nekartą išsireiškė, esą visi imi
grantai yra Europos tautų atma
tos — šiukšlės: arba — kiekvie
nas senas australietis esąs pro
tingesnis ir pranašesnis už mo

kyčiausią imigrantą! Ilgą laiką 
diskriminaciją vykdė ir pati val
džia. Taip pvz. pradžioje joks 
profesinis išsilavinimas ar dip
lomas nebuvo pripažįstami (pri
pažindavo tik gimnazijos baigi
mo atestatą). Visi buvo laikomi 
nekvalifikuotais darbininkais. 
Švelniai tariant, į mus buvo žiū
rima kaip į baltaodžius, kiek 
prasilavinusius baudžiauninkus.

Eilę metų įvairių tautų imi
grantams, ypač DP.’teko kovoti, 
kol iš tos padėties dauguma iš- 
kopėm. Net po 5 metų gyveni
mo čia, gavus Australuos pilie
tybę, mūsų statusas visuomenėj 
mažai pasikėitė. Gavę pilietybę 
dar neturintieji 45 metų 
amžiaus ir išmokę kalbą galėjo 
gauti žemesnių valdininkų, pvz. 
laiškų rūšiuotojų, pašto valdi
ninkų ir panašias tarnybas kaž
kuriose valdžios įstaigose.
Visuomeninės padėties kilimas

Mūsų beteisė visuomeninė pa
dėtis pradėjo gerėti apie 1955 
m., kai daugelis tapome pilie
čiais ir mūsų čia ėję mokslus 
vaikai baigė gimnazijas, kolegi
jas, gail. seserų mokyklas, uni
versitetus. Mūsų vaikams čia iš
ėjus mokslus, kad ir su šio
kiu tokiu nepasitikėjimu, pradė
jo duoti jau jų profesijos darbą. 
Pvz. mano sūnus jau perėjęs į 
III universiteto kursą gavo dar
bą tik privačios firmos raštinėj. 
Valdžios įstaigos, į kurias krei
pėsi, nedavė darbo. Mokydama
sis ir kartu dirbdamas privačioj 
firmoj, pasiekė augštesnį1 pos
tą. Tik gavęs B. Com. laipsnį jis 
sulaukė kiek augštesnio savo 
profesijos darbo valdinėj įstai
goj, ir tai po kreipimosi į eilę 
įstaigų. Taigi, prasimušti užtru
ko ilgai — net 11 metų. Nedaug 
kas iš jaunimo buvo laiminges
nis. Daugeliui čia mokslą baigu
sių užtruko dar ilgiau. Senimas, 
kuris turėjo Lietuvos universite
to diplomą, labai sunkiai, net ir 
kalbos pramokę, gavo geresnį 
darbą. Mat, vyresniems kaip 45 
m. amžiaus į valdinę tarnybą pa
tekti be “protekcijos” iš vieti
nių buvo ypač sunku. Dauguma 
inžinierių tik po 8—10 metų ga
vo braižytojų darbą. Tiesa, kai
kurie vėliau po eilės metų gavo 
ir inžinieriaus darbą. Landesni 
teisininkai pasiekė valdininkų 
vietas po 12 metų, o kiti ir liko 
sandėlininkais, sanitarais, sode- 
lių-gėlynų tvarkytojais ligoninė
se.

Geriausiai sekėsi prasimušti ir 
uždirbti dailidėms bei staliams. 
Einant visur namų statybai, jie 
buvo greit priimti į unijas ir 
kaikurie tapo nedideliais staty
bos rangovais. Daugelis ir iš pu
siau inteligentų, kurie buvo na
gingi, ėmėsi dailidžių darbo ir 
greičiau prasikūrė. Sekėsi ir ge
riems siuvėjams.

Kadangi valdinėse darbovie
tėse, pvz. geležinkelių dirbtuvė
se, sandėliuose, buvo dirbama 
labai lėtu tempu, tai daugelis 
tautiečių, ypač keletą pirmųjų 
metų, turėdavo du darbus ir, ži
noma, dvi algas. Iki 4 v. p. p. 
jie dirbo geležinkelių dirbtuvė
se, o nuo 4.30 v. p. p. — kitoj 
darbovietėj, pvz. pieno skirsty
mo centre rūšiavo ar mašinomis 
plovė pieno butelius. Taip gyve
no porą metų, kol geriau prasi
kūrė, įsigijo namus. Kadangi 
daug kur buvo dirbami viršva
landžiai, tai tautiečiai dirbo jų 
kuo daugiausia. Pažįstu buv. ka
rį, kuris eilę metų dirbo vielos 
fabrike prižiūrėdamas mašiną 
po dvi pamainas kasdien. Dirbo 
5 dienas, o kartais net 6 į sa
vaitę. Reiškia kasdien po 16 va
landų. Augštąjį mokslą išėję 
vaikai (dabar jau apie 200 as
menų) pastaraisiais metais jau 
pasiekė australiečių augštesnės 
klasės — šviesuomenės lygį. 
Kaikurie tapo universitetų lek
toriais. keli net profesoriais, 
daugelis gimnazijos mokytojais. 

Keletas tautiečių pasiekė net 
labai augštų pozicijų valdžios 
įstaigose. Iš Lietuvoj buvusių 
inžinierių augšto posto savo pro
fesijoj pasiekė gal kokie 5 per 
visą Australiją. Iš buvusių Lie
tuvos gimnazijos mokytojų, 
man rodos, tik vienas (jau mi
ręs) K. Kavaliauskas gana anks
ti tapo čia matematikos mokyto
ju gimnazijoj ir parašė net augš- 
tesnės matematikos du vadovė
lius, kuriais naudojasi vietos 
gimnazijos. Bet tai išimtis.

Gana daug čia atvykusių bu
vusių pradžios mokyklų moky
tojų dėl kalbos nemokėjimo 
taip’ ir liko darbininkais. Rodos, 
tik keli buvę Lietuvos gimnazi
jos mokytojai, išlaikę čia papil
domus egzaminus, tapo ir čia 
gimnazijos mokytojais.

Lietuvos gydytojai ir dantų 
gydytojai čia turėjo dar papil
domai mokytis bene 3 metus, 
kol gavo, išlaikę egzaminus, gy
dytojų ir dantų gydytojų teises.

Kaikurie tautiečiai, atlikę dve
jų metų darbo sutartį ir porą 
metų dar pataupę, griebėsi pre
kybos, dažniausiai maisto. Ta
čiau šioje srityje į didesnius 
verslus, kiek žinau, niekas ne- 
prasimušė. Tik vienas, turėjęs 
svaiginamųjų gėrimų parduotu
vę, gana gerai prasikūrė.

Keletas tautiečių griebėsi sta
tybos rangovų verslo. Kiek ži
nau, bene 3 labai gerai prasikū
rė ir praturtėjo. Keletas inžinie
rių ėmėsi pramonės, įsteigė 
dirbtuves. Neteko girdėti, kad 
būtų geriau prasikūrę. Vienam 
iš tautiečių pradžioj su baldų 
prekyba, o vėliau ir su laidotu
vių biuru pavyko ypač geriau 
prasikurti bei praturtėti, bet tai 
išimtis.

Buto problemos
Kadangi pirmuosius porą me

tų vedę, bevaikiai ir su vaikais 
gyveno atskirai, visos šeimos 
stengėsi kuo greičiau įsigyti na
melį. Deja, trūko pinigų! Visi 
labai taupė ir dirbo kuo dau
giau viršvalandžių ai’ net du dar
bus. Poros metų laikotarpyje 
dauguma sutaupė 200—500 sva
rų, o kai kurie ir daugiau.

Buto problemą čia buvo gali
ma išspręsti įsigijus statybai to
limame mažai apstatytame prie
miestyje žemės sklypelį, kur bu
vo atvesta elektra ir vanduo. 
Arba artimesniame sename že
mesnio statuso priemiestyje

IŠ MIRTIES ANGOS SUGRĮŽUS
Vaikščioju po lietuvių kapi

nes. Pilna pageltusių lapų, ne
simato net neseniai žydėjusių 
gėlių. Antkapiai įvairūs, su pa
veikslais ir be jų, mirties datos, 
kaikur žybčioja žvakutės. Ištisas 
miestas iškeliavusių. Tylu, ra
mu, byloja artimųjų išrašyti žo
džiai. Jie visi nukeliavo į amži
nybę . .. Paprasti darbininkai, 
mokyti daktarai, kariai, buvę 
Katyno ir Červenės liudininkai, 
Amerikos išeivijos vadai, radijo 
kalbėtojai, vedėjai, Lietuvos 
prezidentai ir t. t. Gražūs pa
minklai, kaip Lietuvoj. Tačiau 
verta priminti ant Ernesto Caz- 
zeri statulos išrašyta mintis: 
“Žmogus ateina iš nežinios ir 
vėl išeina nežiniom”

Mirtis nebaisi. Tikrai ne. Du 
kartus jau buvau ant mirties 
slenkčio. Užgesau, dingo sąmo
nė. Rami siela, nes nieko blogo 
niekam nedariau. Nė žodelio ne
ištariu, negaliu padėkoti liku
siems už globą ir sielvartą. Kai 
miršti, jau nebesvarbu nei gies
mės, nei dainos, nei pagyri
mai ...

Kai atgavau sąmonę, pažvel
giau į praeities gyvenimą ir pa
svėriau, ką gi čia žemėje prigy
venau? Pažvelgiau į mūsų jauni
mą. Skaudėjo širdį, kai prisimi
niau kelis jaunuolius, nukelia
vusius į kapus, nes buvo nuodų 
nuskinti... Gaila, kai pačioj 
jaunystėj, nuvyto žiedai... Bi
jau, kad tokia nelaimė mūsų vai
ko neištiktų. Kaip neverkti, kai 
matau, kad šalis be moralės ir 
Dievo eina į bedugnę. Dievas iš
vytas iš mokyklų! Kokie šlykštūs 
filmai televizijoj, teatre’! Porno
grafija klesti visur. Kriminali-

Kanados Lietuvių Dienos pamaldose katedroje Mišių atnašas prie altoriaus 
įteikė celebruojantiem kunigam šie dalyvių atstovai: KLB pirm. inž. E. 
Cuplinskas, “Miss Vilnius” J. Kobelskytė ir vilnietis Br. Saplys

Nuotr. S. Dabkaus

V. ŠLIOGERIS

pirkti seną lentų ar plytų namą, 
dar tinkamą gyventi ir turintį 
ne tik elektrą ir vandenį, bet ir 
kanalizaciją. Dauguma pirkosi 
sklypelius, dažnai net 20 my. 
lių iki miesto centro ir kartais 
2—3 mylios nuo geležinkelio ar 
autobusų stoties. Sklypai buvo 
pigūs — nuo 50 iki 100 svarų už 
50x200 pėdų plotą. Reikėjo iš
kirsti krūmus bei medžius. 
Kadangi savivaldybės apie 10 
metų leido statyti laikinius na
melius—būsimus garažus 12x30 
pėdų, tai daugelis ir pradėjo 
nuo tokios “būdos” iš vieno 
kambario, virtuvės, prausyklos 
ir skalbyklos. Tie nameliai, mū
sų supratimu, buvo tik “bara
kai”, tinkami gyventi tik šilta
me klimate. Dauguma statėsi 
patys savaitgaliais su vienas ki
to talka. Buvo samdomi tik 
elektros ir vandens įrengimo 
amatininkai, nes tautiečių, tu
rinčių teisę tokį darbą atlikti, 
pradžioje nebuvo.

Kaip buvo statoma?
Iš plytų po būsimo namo sie

nom sumūrijami tik fundamento 
stulpeliai. Ant tų stulpelių pa
statomi namo rėmai (lyg dėžės) 
iš 2 x 4 colių storio balkelių. 
Tie namo rėmai iš oro apkalami 
fibro-cemento plonais dideliais 
lapais tik 14 colio storumo ar
ba plonom % colio lentom. Iš 
vidaus namo rėmai apkalami 
arba fibro-cemento, gipso, ma- 
sonito arba plonais lapais-plokš- 
tėm. Grindys dedamos iš lentų. 
Langus ir duris pirkdavo pada
rytus dirbtuvėse. Stogo medžio 
konstrukciją-rėmus irgi patys 
sudėdavo. Jei stogas didesnio 
namo ir konstrukcija kompli
kuota, samdė amatininką. Sto
gus uždengdavo patys fibro-ce
mento lapais, skarda arba čer
pėmis. Dažydavo patys; kartais 
ir moterys padėdavo. Kadangi 
čia brangi darbo jėga, o staty
bos medžiagos nebrangios, tai 
už 2-5 metų dauguma turėjo 
savo namelius. Daugelis juose 
tebegyvena ir dabar. Senus na
mus pirkusieji, tik įmokėję de
pozitą, dirbo viršvalandžius ir 
stengėsi greit išmokėti. Šie tu
rėjo pliusų: jiems savaitgaliais 
nereikėjo daug dirbti — tik pa
remontuoti. Be to, jie gyveno 
arčiau miesto centro, visokio su
sisiekimo ir darbovietės. Niekas 
automobilių dar neturėjo.

(Bus daugiau)

niai nuotykiai jau ne naujiena 
kasdien. O dar politika, kuri 
vieną pusę tik mato, kitos neno
ri net girdėti. Pasaulis tiesiog 
kurčias tam, kas dedasi anapus 
geležinės uždangos!

Bet kam sielotis? Gydytojai 
pataria: “Būk ramus, greičiau 
pasveiksi”. Iš tikrųjų, Tėvynės 
nėra šioje žemėje, veltui aš čia 
jos jieškau, nes čia tik valandė
lė ir manęs nebus. Tai tik pako
pa į amžinybę!

Noriu, kad šis mano skausmas 
taptų giedančiais pavasario 
paukščiais, mano kančią paso
tintų pasitikėjimu ateitimi, ma
no kelias įsiprasmintų mirusių
jų už laisvę viltimi. Tegu nemir
tingųjų kraujas įprasmina mir
tingųjų gyvenimą! Kas bekovo- 
ja už skaistų išlikimo idealą, už 
dorovę ir meilę artimui? Žūsta 
tikėjimo karžygiai Tėvynėje ... 
O kam tai svarbu šiapus? Girdi, 
ten taip turi būti . . . Argi? Mū
sų maldos namai, šeimų namai, 
mokslo institucijos tegu tampa 
jaunimui ir žmonijai gėrio židi
niais. Mūsų čia žemėje misija 
spindėti gėrį, grožį, idealus, už 
kuriuos mūsų broliai ir sesės 
net liepsnose žūsta, kančias išgy
veną, daug sunkesnes, negu mes 
čia!

Bal. Brazdžionis

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA 2-79M, 261-0537
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UŽMIRŠO KOVOTOJUS
V. Stankevičius “Komjaunimo Tie

soj” rugsėjo 15 d. nusiskundžia, kad 
Širvintų rajono Musninkų miestelis 
visiškai užmiršo savo revoliucine pra
eitį, žuvusius sovietų karius ir kovoje 
su partizanais kritusius savuosius 
stribus: “Reiškiant jiems pagarbą, 
miestelio centre buvo pastatytas pa
minklinis akmuo. Jis ir dabar gerai 
matyti, tačiau jau apaugo samanomis, 
marmuro lenta išbluko. Dar blogiau 
atrodo kovotojų kapai broliškose ka
pinėse. Musninkų kolūkio ir mokyk
lų komjaunuoliai turėtų juos sutvar
kyti, prižiūrėti. Galėtų kovinės šlo
vės muziejų įrengti, dažniau susitikti 
su gyvais praeities kovų liudininkais.” 
Kai “KT” redakcija su šiuo laišku 
supažindino Širvintų rajono komjau
nimo komitetą, jo sekr. P. Antanai
tienė buvo priversta sušaukti Mus
ninkų kolchozo komjaunuolių susi
rinkimą. Atsakyme skelbiama: “Nu
tarta sutvarkyti palaidotų Musninkų 
kapinėse žuvusių kovotojų kapus. Su
tvarkytas bus ir paminklinis akmuo 
apylinkės centre, atnaujintas užrašas. 
Daugiau dėmesio vietos komjaunuo
liai skirs ir praeities kovų relikvi
joms išsaugoti.” Priverstinis kapinių 
bei paminklo sutvarkymas, žinoma, 
nieko bendro neturi su pagarbos pa
didėjimu žuvusiems Maskvos garbin
tojams.

NETVARKINGI PIRČIUPIAI
Vilnietis A. Stanaitis “Literatūros 

ir Meno” 33 nr. pažeria nemažų prie
kaištų Pirčiupiams. Dėl sovietų par
tizanų veiklos vokiečiai sudegino se
nąjį Pirčiupiu kaimą su jo gyven
tojais Dzūkijoje. Dabar ten yra pa
statyta skulptoriaus G. Jokūbonio 
“Motinos” statula, įrengtas muzėjus. 
Sudeginto kaimo vietoje išaugo Nau
jieji Pirčiupiai. Vasaros mėnesiais 
Pirčiupius ir inuzėjų kasdien aplanko 
apie 300-400 turistų. Ištroškusieji čia 
negali gauti jokių gaivinančių gėri
mų. Nėra net kiosko su laikraščiais, 
turistinės literatūros ne tik apie Pir
čiupius, bet ir patį Dzūkijos kraštą. 
Nedžiugina turistų ir aplinka: "Gali
ma būtų kruopščiau sutvarkyti mo- 
numentinio ansamblio aplinką, paso
dinti daugiau gėlių. Memorialinė sie
na su sudegintų žmonių pavardėmis 
išblukusi, jų pavardžių beveik ne
galima perskaityti. Labai jau kukliai, 
tiesiog skurdžiai atrodo čia pat, už 
plento, esantis Senųjų Pirčiupiu kai
melis. Jis nedidukas — vos keliolika 
sodybų, bet išore primena senus ne
tvarkingus kaimelius, retai kur da
bar bepasitaikančius. Kaimelyje 
trūksta paprastos tvarkos, geresnės 
sodybų ir aplinkos priežiūros. Šis 
kaimelis, esantis prie pat paminklo, 
nuolat patraukia visų besilankančių 
dėmesį. Šiandien kiekviename rajo
ne nemaža naujų ir senų puikiai su
tvarkytų gyvenviečių, jų nuolat dau
gėja. Atrodo, kad ir Senųjų Pirčiu
piu kaimelio sutvarkymas neturėtų 
būti didelė problema. Reikėtų per
tvarkyti ir patį muzėjų. Susidaro 
įspūdis, kad jis buvo įrengtas sku
botai, o vėliau nebuvo papildomas 
naujais eksponatais. Geresnės prie
žiūros prašosi ir sudegintų bei at
kastų sodybų vietos, pažymėtos pa
minkliniais akmenimis. Abejonių ke
lia ii- nauji girninkijos pastatai ne
toli paminklo ...” Kultūros paminklų 
apsaugos valdybos viršininkas J. 
Glemža, atsiliepdr.mas į A. Stanaičio 
skundą, “L. ir M.” 38 nr. praneša, 
kad Vilniuje jau yra ruošiamas Pir
čiupiu sutvarkymo projektas. Tačiau 
muzėjaus ir po jo rekonstrukcijos

LONDON, ONTARIO
LI T U A N ISTINĖS MOKYKLOS 

mokytojo V. Gudelio pastangomis 
1971. X. 17 d. Šiluvos Marijos para
pijos salėje buvo atidaryta mokyklos 
biblioteka. Pradėta su 80 knygų, o 
dabar jau yra 500 tvarkingai sunu
meruotų, sukataloguotų knygų aštuo- 
niuose skyriuose. Vedama katalogų 
knyga ir kartoteka bei inventoriaus 
knyga. Iš jos matyti, kad turima tur
to už $2000. Knygomis naudojasi mo
kytojai, mokyklos mokiniai, studen
tai ir suaugusieji. Knygų skaityta 
dvejų metų laikotarpyje — 350. Ne
seniai pradėta ir muzėjinė dalis. 
Laukiama daugiau eksponatų.

Londono ir apylinkės lietuviai en
tuziastiškai remia šį projektą. Pir
mieji knygų aukotojai, dar prieš 
knygynui įsikuriant 1969 m., buvo p. 
p. Stankai, R. Žiogarys, p. Tonkūnas, 
kun. B. Pacevičius, Toronto Prisikė
limo parapija ir patys Londono mo
kyklos mokiniai. Knygynui įsikūrus, 
jį aktyviai remia dr. A. Kaveckas 

Naujai išrinktas JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos prezidiumo pirmi
ninkas inž. Algis Rugienius (dešinėje) su naujuoju PLB pirmininku inž. 
Br. Nainiu Detroite po VII JAV LB tarybos suvažiavimo Nuotr. J. Urbono

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $4.600.000.

nebus įmanoma papildyti, nes visa 
autentiška medžiaga sudegė kartu su 
gyventojais.

V. ANDRULIO PELENAI
Spalio 11 d. Stakliškių kapinėse, 

Prienų rajone, į nišą paminkliniame 
akmenyje buvo įmūryta urna su 
komunistinės “Vilnies” ilgamečio re
daktoriaus Vinco Andrulio pelenais, 
šio Maskvos propagandai tarnavusio 
žurnalisto pelenus žmona Julija Vil
niun buvo atvežusi jau rugsėjo mė
nesį, kaip liudija pranešimas “Gim
tojo Krašto” rugsėjo 20 d. laidoje. 
Atrodo, teko ilgokai laukti to pa
minklinio akmens. J. Andrulienei 
spalio 9 d. Žurnalistų Sąjungoje bu
vo įteikta velioniui paskirta žurna
listinė 1973 m. V. Kapsuko premija. 
Į Stakliškes atvežta urna pirmiausia 
buvo išstatyta vidurinėje mokykloje, 
kur paskutinėn garbės sargybon sto
jo kompartijos “bosai” — A. Snieč
kus, M. šumauskas, J. Paleckis su 
jaunesnių partiečių papildu. Stakliš
kių kapinėse atsisveikinimo žodį ta
rė Žurnalistų Sąjungos pirm. J. Ka
rosas, “Tiesos” vyr. red. A. Laurin- 
čiukas, ryšininkų komiteto pirminin
ko pavaduotojas V. Kazakevičius. 
Prienų rajono vykdomojo komiteto 
pirm. A. Budbergis, vidurinės mo
kyklos mokytoja G. Tekorytė ir 
“Gimtojo Krašto” red. V. Reimeris. 
Velionis buvo liaupsinamas kaip di
džiausias patriotas, vienas aktyviau
sių lietuvių komunistų federacijos 
kūrėjų. Pasak V. Reimerio, partiečio 
V. Andrulio širdyje sutilpo negęs
tanti meilė Lietuvai, juo šiandien di
džiuojasi lietuvių tauta. Iš tikrųjų 
velionis netgi nesiteikė gyvas apsi
lankyti Lietuvoje ir pamatyti tos tau
tos kančias sovietinėje vergijoje. 
Oficialiai buvo teisinamasi, kad jis 
bijąs prarasti grįžimo teisę į JAV, 
o pasilikti okupuotoje Lietuvoje, 
matyt, nebuvo linkęs. Į Stakliškes at
keliavo tiktai jo pelenai. Kitą dieną, 
spalio 12, Molėtų rajono “Taikos” 
kolchoze buvo atidengtas paminkli
nis akmuo Maskvos pareigūnui Vy
tautui Putnai, pilietinio karo daly
viui ir karvedžiui, susilaukusiam 
skaudesnio likimo už V. Andrulį — 
Stalino įsakymu 1937 m. paleistos 
kulkos i pakaušį.

LIETUVOS GATVĖ
“Tiesa” 238 nr. paskelbė keletą iš

traukų iš rajoninių laikraščių. “Pa
nevėžio Tiesoj” J. Sipavičius prane
ša, kad iš tolimojo Vakarų Sibiro 
grįžo prie naujųjų statybų dirbę po
litechnikumo moksleiviai. Narymo 
gyvenvietėje jie pastatė du gyvena
mųjų namų kompleksus ir atliko ki
tus darbus, kurių bendra sąmata — 
66.000 rb. Atsilygindami už talką pa
nevėžiečiams, Narymo gyventojai vie
ną gatvę pavadino Lietuvos vardu. 
Talkininkų brigadoms vadovavo bū
rio komisaras J. Šileikis ir A. Paliu
lis, patarimais padėjo meistras A. 
Petrošaitis. Pranešimo autorius J. 
Sipavičius taipgi prasitaria: “Ant 
aukšto kalno pastatėme paminklą po
litiniams carizmo tremtiniams V. 
Jermolajevui ir S. Goldšteinui. Su
tvarkėme politinių tremtinių kapines, 
gyvenvietėje — tribūnas ...” Sibire 
netrūksta ir lietuvių politinių trem
tinių kapų, nesusilaukusių jokio pa
minklo. Iš šio pranešimo betgi neat
rodo, kad panevėžėčiai būtų pasirū
pinę jų atminimo įamžinimu. Pa
minklą jie pastatė rusui V. Jermola
jevui ir žydui S. Goldšteinui, cariz
mo tremtiniams, užmiršdami nepa
lyginamai gausesnius komunizmo 
tremtinius. V. Kst.

lėšomis. Lėšų Telkimo Komitetas, 
nupirkęs Lietuvių Enciklopediją, 
kun. B. Pacevičius ir A. Mikalauskai 
iš Hamiltono, paaukoję daug knygų. 
Dalis vertingų knygų gauta iš Lietu
vos. Knygynui patalpas ir spintas 
duoda parapija, o naujoji spinta, ku
rioje numatoma muzėjinė dalis, pa
gaminta J. Valaičių ir Pr. Keburio 
darbo dėka. Knygynas yra labai 
kruopščiai sutvarkytas V. Gudelio. 
Knygas galima skolintis kas sekma
dienį nuo 9.30 iki 12.30 ar kitu laiku 
susitarus su V. Gudeliu.

Skatinkime jaunimą priprasti sa
vanoriškai atsiversti ir lietuvišką 
knygą, ypač kad knygyne yra toks 
platus pasirinkimas. Studentai jau 
nekartą šiame knygyne rado daug 
reikalingos medžiagos įvairiems ra
šiniams, susijusiems su lietuvių kal
ba, literatūra, menu, istorija, geogra
fija, sociologija ir kt. Naudokimės 
šiuo mūsų gyvo žodžio lobynu, taip 
lengvai prieinamu! B. K.

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų kongregacijos sodyboj, Putnam, Connecticut, š. m. spalio 7 d. buvo atidary
tas Adomo Galdiko muzėjus. Nuotraukoje matyti šia proga susirinkę didžiojo meniniko bičiuliai ir gerbėjai. Sėdi 

iš kairės į dešinę: kongregacijos vyr. vadovė sės. Margarita Bareikaitė, Galdiko muzėjaus kuratorė dail. A. Mer
kei-, skulptorė-keramikė A. Kašubienė, muzėjaus globėja M. Galdikienė, prcl. P. Juras ir dail. V. Vizgirda

/Moterų atstoviu suvažiavimas
Priimtas nutarimas prieš negimusių kūdikių žudymą ir jo legalizavimą

KLK Moterų Draugijos visuo
tinis atstovių suvažiavimas, įvy
kęs 1973 m. spalio 20-21 d.d. 
Toronte, Prisikėlimo parapijos 
patalpose, praėjo gana jaukioje, 
šeimyniškoje nuotaikoje. Atsto
vės, atvykusios ir iš tolimesnių 
Kanados vietovių, kaip Montrea- 
lio, Delhi, Hamiltono (Londono 
skyrius šį kartą suvažiavime ne
dalyvavo), turėjo progos per
žvelgti draugijos skyrių veiklą, 
pasidžiaugti atliktais darbais ir 
išsirinkti centro valdybą sekan
čiam terminui.

Suvažiavimo atstovės pradėjo 
rinktis ir registruotis šeštadie
nio rytą, 10 v., o jau 11 v. pra
dėti posėdžiai, užtrukę ligi va
karo. Centro valdybos pirm. dr. 
O. Gustainienė trumpu žodžiu 
ir sveikinimu atidarė suvažiavi
mą, pakviesdama atstovę iš 
Montrealio D. Staškevičienę su
važiavimui pirmininkauti, o L. 
Imbrasienę iš Toronto sekreto
riauti. Dvasios vadas kun. P. Ba
rius, OFM, sukalbėjo maldą — 
invokaciją; vėliau, sveikindamas 
atstoves, kartu ir atsisveikino, 
jautriu ir šiltu žodžiu linkėda
mas sėkmės. Draugijos Prisikė
limo skyriaus narės ypatingai 
apgailestauja jo išvykimą, nes 
jo asmenyje netenka tikrai šil
to ir mielo žmogaus, vadovo, or
ganizatoriaus, globėjo ir pata
rėjo nesuskaitomoje daugybėje 
smulkiausių reikalų. Dr. O. Gus
tainienė visų narių vardu išreiš
kė viltį sulaukti jo sugrįžtant at
gal į mūsų parapiją. Be jo, su
važiavimą dar žodžiu pasveikino 
naujasis Prisikėlimo parapijos 
klebonas kun. A. Simanavičius, 
OFM, Toronto Liet. Evangeli- 
kių Moterų Draugijos vardu — 
p. Anysienė, Prisikėlimo para
pijos komiteto pirm. J. Gustai
nis. Gauta visa eilė sveikinimų 
raštu iš įvairių organizacijų ir 
pavienių asmenų.

Nors viešumoje draugijos sky
rių veikla gal ir nepasireiškė 
ypatingo atžymėjimo vertais 
darbais, bet išklausius atstovių 
paruoštus pranešimus, susidarė 
netoks jau menkas atliktu dar
bų bei darbelių vaizdas. Metasi 
į akis pastovus ir nenutrūkstan
tis draugijos narių veiklumas, 
kuris reiškiasi gana plačia ap
imtimi. Minėtini valdybų posė
džiai, kuriems buvo skirta daug 
narių laisvalaikio, sumanumo ir 
darbo organizuojant bei vyk

Vienirstelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125

Mėsos ir pufkūs dešros gaminiai

Sk„„„,-------- j» ZlJenninąer Ltd.
kiekvieno skoniui (J
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dant metinį veiklos planą; daž
ni skyrių susirinkimai, kuriuo
se, be einamųjų reikalų svars
tymo, turėta daug paskaitų, me
ninės programos ir kt.; įvairūs 
renginiai, kaip šokiai, minėji
mai, viešos paskaitos, simpoziu
mai, koncertai, parodos, vaišės 
(pusryčiai — agapės, pietūs, ka
vutės, virtuvė), švenčių minėji
mai ... Tai darbo dirva, iš ku
rios gautasis pelnas nuplaukda
vo ten, kur jo labiausiai reikė
davo. Kukliomis aukomis yra 
pastoviai remiamos parapijos, 
jaunimo organizacijos, mokyk
los, kursai, stovyklos, lietuviš
koji spauda, nepamirštant taip 
pat ir savo senelių bei ligonių, 
juos aplankant bei paliekant 
kad ir labai kuklią dovanėlę.

Svariausias šios draugijos 
kultūrinis įnašas yra jos leidžia
mas žurnalas “Moteris”. Tai 
gražus ir turiniu, ir meniniu 
apipavidalinimu leidinys, ku
riuo moterys gali pagrįstai di
džiuotis. Moterų redakcinis ko
lektyvas, su redaktore N. Kul- 
pavičiene ir administratore B. 
Pabedinskiene priešakyje, jau 
visa eilė metų kruopščiai dar
buojasi šiame bare. Joms suva
žiavimo atstovės išreiškė gilią ir 
nuoširdžią padėką.

Skyriams pristačius, suvažia
vimas pakėlė į garbės nares: 
Stefaniją Dervinienę, Aldoną 
Kuolienę ir Stefaniją Miniotie
nę.

Buvusios cehtro valdybos na
rėms sutikus likti pareigose se
kančiai kadencijai, suvažiavimo 
dalyvėms teliko maloni pareiga 
pritarti plojimu. Valdybą suda
ro: dr. O. Gustainienė, A. Kuo
lienė, Z. Daugvainienė, I. Že
maitienė, S. Laurušaitienė, A. 
Šimkevičienė. Revizijos komisi- 
jon išrinkta: M. Vaitonienė iš 
Hamiltono, R. Sirutienė, B. Vai
tiekūnienė iš Toronto.

Posėdžio pabaigoje buvo per
skaityta paruošta rezoliucija, pa
sisakanti prieš abortų legalizavi
mą Kanadoje, kurią suvažiavi
mo dalyvės vienbalsiai priėmė. 
Ji bus pasiųsta Kanados teisin
gumo ministeriui.

Aptarus einamuosius draugi
jos reikalus, šeštadienio pasėdis 
buvo užbaigtas įdomia ir gerai 
paruošta dail. N. Kulpavičienės 
paskaita “Moteris mene”. Pa
skaita buvo iliustruota skaidrė
mis iš žymiųjų moterų meninin-

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ......  6%
serus ir sutaupąs 7%
term. dep. 1 m. 8%
3 metų ........................ 8 '/i %
ir 5 metę 9%
DUODAME:
asmenines paskolas iš 11 % 
nekilnojamo turto iš 9'/z % 

kių darbų. Iš meno suklestėji
mo momentų žmonijos istorijoje 
buvo jaučiamas įvairiais laikais 
ir moters talento - asmenybės 
prasiveržimo polėkis. Linkėti
na, kad šia paskaita galėtų pa
sidžiaugti ir platesnio j i mūsų 
visuomenės dalis.

Sekmadienį draugijos atsto
vės organizuotai dalyvavo šv. 
Mišių aukoje Prisikėlimo šven
tovėje, kurias koncelebravo sve
čias iš Montrealio, skyriaus dva
sios vadas kun. J. Kubilius, SJ, 
kun. Placidas Barius, OFM, ir 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM.

Parodų salėje įvykę pusryčiai
— agapė praėjo labai jaukioje ir 
nuoširdžioje aplinkoje. Prie 
nuotaikos pakilimo prisidėjo 
kun. J. Kubiliaus paruošta pa
skaita, kuri savo gilia religine 
mintimi vertė moteris rimtai su
simąstyti. Jam nuoširdi padėka.

Laikas bėgo ir buvo sunku 
skirtis. Suvažiavimo dalyvės lin- 
kėjosi sėkmės ir pasimatymo se
kančiame suvažiavime, kuris 
pramatomas suruošti jau kitoje 
vietovėje. Dalyvė
St. Catharines, Ont.

LIETUVOS KARIUOMENĖS at
kūrimo ir Vilniaus 650 m. minėji
mas rengiamas lapkričio 17 d. 7 v.v. 
slovakų salėj (Page ir Welland gat
vių kampas). Programoje — Teofi- 
liaus Buroko paskaita. Meninėje da
lyje dalyvaus: sol. Anita Pakalnišky
tė ir Stasės Zubrlckienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė “Nemunas”. 
Bus baras, užkandžiai, kava, loterija 
ii- šokiai. Lapkričio 18, sekmadienį, 
10 v.r., Tėvų pranciškonų koplyčioj 
bus pamaldos už kūrėjus-savanorius 
ir partizanus, paguldžiusius galvas 
kovoj už tautos laisvę. Po pamaldų
— vainiko padėjimas prie paminklo 
žuvusiems.

Šiais metais lapkričio 23-ji mini
ma išskirtinose aplinkybėse, t.yr 
vykstant Europos saugumo konfe
rencijai, kuri mūsų tautai ir valsty
bei nieko gero nežada. Kadangi lap
kričio 2.3 d. minėjimas surištas su 
kraujo auka, todėl visi geros valios 
lietuviai dalyvauja minėjime iš par
eigos. Savo dalyvavimu jie parodo 
vieningumą, neatlaidų pasiryžimą 
kovoje už laisvę. Laukiame visų lap
kričio 17 d., 7 v.v. Minėjimą rengia 
Kanados L. V. S. Ramovė St. Catha
rines—Niagara Falls skyriaus val
dyba. Valdyba

Sudbury, Ontario
ŠEŠTADIENINĖJ LIETUVIŲ MO

KYKLOJ mokslas eina pilnu tempu. 
Paskutiniu metu dar įsijungė dvi 
jaunos, energingos mokytojos: Silvi
ja Martinkutė, kuri moko tautinių šo
kių, ir Danguolė Remeikytė — dai
navimo mokytoja. Joms algą mokės 
Kanados valdžia iš tų pinigų, kurie 
yra skirti tautinių kultūrų palaiky
mui. Tautinių šokių repeticijos vyks
ta Christ the King parapijos salėje 
ir gimnazijos (Sudbury High) patal
pose.

A.a. P. GAIGALAS, senosios kar
tos lietuvis, vedybų proga buvo per
ėjęs į protestantų tikėjimą, tačiau 
prieš mirtį General ligoninėje šaukė
si katalikų kunigo, apgailestavo savo 
padarytą klaidą, atliko išpažintį, ga
vo ligonio sakramentą ir mirė kaip 
katalikas. Paliko žmoną ir keturias 
dukteris.

METINĖS. Atlaikytos šv. Mišios 
už a.a. Onos Jonikienės vėlę (užpra
šė K. Jonikas) ir už a.a. Klemenso 
Žukausko vėlę (užprašė Salomėja 
Poderienė).

JONUKAS CEBATOR1US baigė 
pirmuoju mokiniu vaikų darželį ir 
laimėjo trofėjų. Jis lanko ir šeštadie
ninę lietuvių mokyklą. K. A. S.

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS, 
B Sc., B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

J. A. Valstybės
AMERIKOS LIETUVIŲ TARY

BOS pranešimu, Bendrajam Baltie- 
čių Komitetui pavyko išsirūpinti spe
cialias lėšas “Radio Liberty” progra
moms finansuoti. Savaitinės progra
mos lietuvių, latvių ir estų kalbomis 
numatomos 1974 m. pavasarį, o 1975 
m. bus gautas pilnas jų išlaidų pa
dengimas. ALTai pavyko su senato
riaus Percy pagalba šį Bendrojo Bal- 
tiečių Komiteto pasiūlymą iškelti 
JAV kongreso užs. reikalų komitete.

V L I K O TARYBOS POSĖDYJE 
spalio 11 d. Niujorke pranešimą Eu
ropos saugumo konferencijos posė
džių Helsinkyje ir Ženevoj reikalais 
padarė valdybos pirm. dr. J. K. Va
liūnas. Dabartiniai posėdžiai Ženevo
je yra sekami. Reikalui esant, bus 
reaguojama, bendradarbiaujant su 
Lietuvos diplomatine tarnyba, lat
viais ir estais. VLIKo vicepirm. J. 
Valaičio pranešimu, numatytą veiks
nių konferenciją teko nukelti į 1974 
m. pavasarį dėl PLB ir JAV LB va
dovybių pasikeitimo. Lapkričio 25 d. 
įvyksiančios VLIKo 30 metų sukak
ties proga taryba nutarė paruošti 
naujas Lietuvos laisvinimo progra
mos gaires. Jų projektas yra pati
kėtas VLIKo politinei ir teisinei ko
misijai. Vicepirm. J. Audėnas pabrė
žė, kad gruodžio pradžioje Toronte 
įvyksiančiame VLIKo seime pagrin
dinis dėmesys bus skiriamas Lietu
vos valstybės reikalams, o ne jos 
laisvinimo klausimams. Apie Lietu
vos rusifikaciją kalbės “Draugo” red. 
Br. Kviklys, apie žmbgaus teises — 
dr. K. Karvelis, apie Rytprūsių atei
ties problemą — prof. M. Brakas. Bus 
taipgi ir pranešimas “VLIKas Lie
tuvos pogrindyje”!

SEPTINTOSIOS JAV LB TARY
BOS pirmosios sesijos suvažiavimas 
įvyko spalio 6-7 d.d. Detroito Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos nauja
jame kultūros centre. Su balsavimo 
teise jame dalyvavo 47 atstovai. Su
važiavimo dalyvius sveikino PLB 
valdybos pirm. Br. Nainys, PLB gar
bės pirm. S. Barzdukas ir Detroito 
apylinkės pirm. J. Urbonas. JAV LB 
tarybos reikalai buvo apsvarstyti 
švietimo, kultūros, finansų, jaunimo, 
administracijos, politikos bei infor
macijos specialių komisijų posėdžiuo
se. Suvažiavimo dalyviai į tarybos 
prezidiumą išrinko detroitiškius: 
pirm. — A. Rugienių, vicepirm, — 
R. Selenį, sekr. — J. Urboną; krašto 
valdybos pirmininku — J. Gailą iš 
Filadelfijos, kur bus įsteigta ir kraš
to valdybos būstinė. Garbės teisman 
išrinkti: 6 metams — prel. J. Balkū- 
nas, dr. J. Genys, A. Makaitis, 3 me
tams — prof. B. Vitkus, dr. B. Ne- 
mickas, I. Kazlauskas; kontrolės ko- 
misijon 3 metams — V. Metinis, dr. 
R. šomkaitė ir A. šaulys. Bagminį 
žodį suvažiavime (arė JAV LB valdy
bos pirm. Juozas Gaila ir tarybos 
prezidiumo pirm. Algis Rugienius. 
Suvažiavimas užbaigtas prel. J. Bal- 
kūno sukalbėta malda ir visų daly
vių sugiedotu Tautos himnu. Sekan
čią JAV LB tarybos sesiją numato
ma sušaukti Čikagoje.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUN
GOS centro valdyba pirmąjį posėdį 
po vasaros atostogų turėjo spalio 10 
d. Čikagoje, sekr. A. Pužausko na
muose. Jame buvo aptarti tradicinio 
spaudos baliaus ruošos bei progra
mos reikalai. Balius bus 1974 m. sau
sio 26 d. Martinque restorano didžio
joje salėje. Sąjungon buvo priimti 
nauji nariai — kun. A. Baltinis, jau
nieji spaudos darbuotojai Emilija 
Pakštaitė ir Romas Sakadolskis. Po
sėdyje taipgi nutarta išleisti specia
lų vadovą žurnalistams, suredaguotą 
kun. dr. Juozo Prunskio.

FILMŲ AKTORĖS RŪTOS LEE- 
KILMONYTĖS tėvas a.a. Juozas Kil
nioms žuvo automobilio nelaimėje 
Kanadoje, Britų Kolumbijos kalnuo
toje vietovėje. Nelaimės metu auto
mobilį vairavo jo bendrakeleivis. Ve
lionis palaidotas Los Angeles, Kali
fornijoje.

LIETUVOS KARO MOKYKLOS V 
laidos penkiasdešimtmečio minėji
mas buvo surengtas Čikagoje, nes 
JAV gyvena 4 tos laidos karininkai 
— KI. Ceputis, VI. Dziubinskas, S. 
Paulavičius ir K. Vygantas. Po kun. 
G. Kijausko atnašautų Mišių visi da
lyviai susirinko prie laisvės kovų pa
minklo, kur buvo padėtas vainikas ir 
kur jausmingą žodį tarė Kl. Ceputis. 
Ši Lietuvos karo mokyklos laida 1923 
m. sausio 10-15 d.d. kaip atskiras 
dalinys dalyvavo Klaipėdos išlaisvini
me. Mokyklą 79 karininkai baigė 
tų pačių metų spalio 14 d. Sukaktu
vininkai, dalis, ramovėnų ir birutie- 
čių aplankė kolegų kapus Čikagos 
kapinėse.

Urugvajus
AUKSINŲ VEDYBŲ SUKAKTĮ 

Montevideo mieste rugsėjo 23 d. at
šventė Pranė ir Juozas Doreliai. Iš
kilmingas Mišias atnašavo kun. St. 
Grigaliūnas ir kun. J. Giedrys, su
kaktuvininkams įteikę pašventintas 
lazdas. Komunijos metu vargonais 
grojo sukaktuvininkų anūkė Cecili
ja Dorelytė, o “Avė Maria” giedojo 
trys anūkės — Cecilija, Marcelė ir 
Teresė, vargonais palydimos sūnaus 
Vytauto, nuolatinio lietuvių parapi
jos vargonininko. Mišių metu giedo
jo “Aido” choras, kurio dainininkų 
eilėse ilgus metus yra praleidę abu 
sukaktuvininkai.

PAVASARIO SUTIKTUVES suren
gė Lietuvių Kultūros Draugija Mon
tevideo mieste. Koncertinę vakaro 
programą atliko: dainų ir šokių — 

Marcelės Dorelytės paruošti mažieji 
“Rimtukai”, tautinių šokių — Givido 
iMačansko vadovaujamas “Ąžuoly
nas”. Pavasario karalaitėm balsų 
dauguma buvo išrinktos: Marcelė Do
relytė — 812, Bcatriz Pascol Petke
vičiūtė — 638, Grasiela Kamanduly- 
tė — 497.

Kolumbija
KOLUMBIJOS UNIVERSITETUO

SE šiuo metu studijuoja 17 lietuvių 
studentų: mediciną — 5, elektroni
ką — 2, agronomiją — 2, fiziką — 1, 
sociologiją — 1, tarptautinę teisę — 
1, finansinę administraciją — 1, tu
rizmą — 1 ir jūrininkystę — 1.

PROF. DR. JUOZO ZARANKOS 
vadovaujamus lietuvių kalbos kursus 
Bogotoje lanko 22 asmenys. Pamo
kos rengiamos kas dvi savaitės lietu
vių kalbos nemokantiems ar silpnai 
lietuviškai kalbantiems. Bogotoje ir 
jos apylinkėse yra 168 lietuviai. Šį 
skaičių sudaro 50 lietuviškų šeimų 
su savo nariais ir 9 viengungiai.

Argentina
PAVASARIO ŠVENTŲ Buenos Ai

res surengė Argentinos Lietuvių Su
sivienijimas savo rūmuose. Čia ypa
tingai didelio dėmesio susilaukė lie
tuvių dailės darbų paroda, atidaryta 
prieš tradicinio baliaus pradžią. Da
lyvių tarpe buvo viešnia iš Š. Ameri
kos O. Motiejūnienė, laikraščio “Re- 
surgimiento” leidėjas H. Centurion, 
lietuviškos spaudos atstovai ir orga
nizacijų pirmininkai. Vertintojų ko
misija — B. Survila, H. Spreafico, 
inž. J. Brazaitis, I. Paršelienė ir A. 
Bakaitienė pavasario karalaite išrin
ko Celiją Mičiūdaitę, jos palydovė
mis princesėmis — Patriciją Jaku- 
bauskailę-Rabow ir Patriciją Bajer- 
čiūtę. Naująją karalaitę C. Mičiūdai
tę vainiku ir juosta papuošė pernykš
čio pavasario karalaitė Mabel Balū- 
naitė. Vaišėms vadovavo L. Stanke
vičius.

MONS. P. CEMAŠKA, San Nicolas 
vyskupo generalinis vikaras, dalyva
vo teroristų nužudyto žurnalisto Jose 
Domingo laidotuvėse San Nicolas ka
pinėse ir tarė atsisveikinimo žodį.

Australija
TASMANIJOS SALOS SOSTINĖ

JE Hobarte veikliai reiškiasi 8 šo
kėjų poras turinti tautinių šokių gru
pė “Venta”: rugsėjo 14 d. ji šoko 
“Freedom from Hunger” baliuje, ku
riame dalyvavo ir Tasmanijos prem
jeras, spalio 5 d. — “Gerųjų kaimy
nų” baliuje. “Venta” taipgi yra pa
kviesta lapkričio 30 d. dalyvauti 
tarptautiniame kalėdinių eglučių fes
tivalyje Hobarto rotušėje.

SYDNĖJAUS PLUNKSNOS KLU
BAS rugsėjo 23 d. paminėjo veik
los dvidešimtmetį kun. P. Butkaus 
atnašautomis Mišiomis už mirusius 
klubo narius — J. Kalakauską-Kala- 
konį, K. Kavaliauską, J. Tininį, S. 
Kovalskį, S. Baltramijūną, A. Šim
kūną ir dail. V. Ratą-Rataiskį.

SYDNĖJAUS COMMONWEALTH 
BANKO centrinių rūmų vestibiulyje 
Sovietų Sąjungos folkloro, keramikos 
ir sovietinio gyvenimo vaizdų parodą 
rugsėjo 17-28 d.d. surengė Austra
lijos ir Sovietų Sąjungos bičiulių 
draugija. “Tėviškės Aidų” praneši
mu, okupuotai Lietuvai šioje paro
doje atstovavo Vilniaus senamiesčio 
nuotrauka, grafiko J. Kuzminskio, 
dailininkų J. Šileikos, C. Kontrimo 
darbų atspaudai ir M, K. Čiurlionio 
darbų devyni apglamžyti, nešvarūs 
lapeliai. Pavergtųjų Tautų Komiteto 
pirm. D. Darby, NSW parlamento 
narys, banko vadovybei pareiškė pro
testą prieš Sovietų Sąjungos paverg
tų tautų susovietintų vėliavų ir em
blemų išstatymą. Jis priminė, kad 
Australijoje gyvenantys tų tautų at
stovai dėl banko paslaugos sovietinei 
propagandai gali perkelti savo indė
lius į kitus bankus. Sekančią dieną 
tų sovietinių vėliavų ir emblemų jau 
nebuvo ant banko sienos.

Britanija
“THE TIMES” LAIKRAŠTIS pa

skelbė Sovietų Sąjungos pavergtų 
tautų atstovų laišką, kurį pasirašė 
čekoslovakas J. Lang, SJ, estas V. 
Partel, latvis J. Andrups, lietuvis A. 
Pranskūnas, vengras K. Horwath, 
rumunas I. Ratiu ir lenkas E. Ra
czynski. Laiške atkreipiamas redak
cijos ir skaitytoji! dėmesys į Euro
pos saugumo konferencijos pradinius 
posėdžius Helsinkyje, kur niekas 
negynė sovietų okupuotų kraštų rei
kalų. Jų atsiųsti tiesioginiai delega
tai ar tiems kraštams bandę atsto
vauti asmenys tėra Maskvos įsaky
mų vykdytojai. Į posėdžius nebuvo 
įsileisti ir sovietų okupuotų tautų at
stovai, gyvenantys laisvajame pasau
lyje. Ryšium su Ženevoje prasidė
jusia antrąja konferencijos dalimi 
laiško autoriai pabrėžia, kad paverg
tosios tautos nori Jungtinių Tautų 
chartos užtikrinto svetimų kariuome
nių, politinės policijos atitraukimo, 
laisvų rinkimų tarptautinių stebėtojų 
priežiūroje, demokratinių vyriausy
bių, kurias sudarytų rinkimus laimė
jusios partijos, pilietinių teisių ir 
spaudos laisvės sugrąžinimo. Tik to
kiu atveju būtų galima įgyvendinti 
tikrąją taiką Europoje.

Vokietija
“RADIO LIBERTY” MIUNCHE

NO STOTIS spalio 5, 6, 10 ir 11 d.d. 
lietuvių kalba transliavo “Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 4 nr. 
Visų šešių numerių rinkinį “Radio 
Liberty” centrui Niujorke ir stočiai 
Miunchene parūpino VLIKas.



PRADEDANT NAUJUS METUS
Pagaliau po trumpos vasaros 

vėl atėjo laikas rašyti “Jaunimo 
Žiburiams”. Kaip Kęstutis šeš
tokas mini savo straipsnyje, ra
šančiam dažna problema yra 
“Nu, apie ką man dabar ra
šyti?”

Dažnai yra lengva surasti te
mą, kuri nėra sunki rašančiam, 
bet ypatingai sunki skaityto
jams iki galo perskaityti. Akies 
vokai tampa sunkūs, pradedi 
žiovauti, ir pagaliau galva nu
linksta ant krūtinės. Dažnai tie, 
kurie negali užmigti, pasiima su 
savim j lovą ypatingai ilgą 
straipsni ir neužilgo saldžiai už
miega.

Daugelis vyresniųjų skaito “J. 
Ž.”, bet ar daugelis iš jaunimo 
pasižiūri? Dėlto bus stengtasi

Norint patekti i Toronto Lietuvių 
Studentų Klubo surengtą vyno ir 
sūrio vakarą, reikėjo pro ją praeiti

Nuotr. R. Sungailos

Studentų laužas-veiklos pradžia
Kaip ir viso kito pradžia, taip 

ir Toronto universiteto Lietuvių Stu
dentų Klubo veikla prasidėjo su ru
dens ir mokslo metų pradžia. Atro
do, kad klubo valdyba pasirinko ne
blogą vakarą šiam susipažinimo lau
žui. Buvo gaivinantis rudens vakaro 
oras, nei peršaltas, nei peršiltas.

Išplaukėme iš Toronto uosto apie 
pusę septynių vakaro. Žvarbus vėjas 
daug ką nuvarė į laivo apačią, bet 
pasitikusiems viršuje buvo gražu pa
sižiūrėti į Toronto miestą tolstan- 
čiame horizonte. Atplaukus i Ward’s 
salą, dar reikėjo gabaliuką paeiti iki 
laužavietės. Nuėję jau atradome ki
tus, beruošiančius laužą ir belau
kiančius visų kitų.

Angelė Abromaitytė, TULASK pir
mininkė, pasveikino visus atvykusius 
į šio klubo pirmą šių metų parengi
mą, pristatė kitus valdybos narius

Taip studentai save matė per torontiečių surengtąjį balių Snaigės piešinys

Kristina Parėštytė

Prisiminimas
Aš nuskyniau pievoj gėlę
Ir prisiminiau tave:
Tu kartą tokią gėlę man davei 
Ir laime manė apsupai.
Akis pakėliau į saulelę 
Ir prisiminiau tave.
Linksmas ir skaistus buvai 
Ir laime mane apsupai.
Aš pamačiau lankoj drugelį
Ir prisiminiau tave.
Be rūpesčių tu gyvenai 
Ir laime mane apsupai.
Praskrido greit paukštelis mažas, 
Ir aš prisiminiau tave, 
Kad į gyvenimą tu išėjai, 
Ir mane vieną palikai...

Padainuok dainelę
Padainuok dainelę tylią, švelnią, 
Surask gaidas savoj širdy.
Tu savo liūdesį prarasi 
Tyliajam gaidų sūkury.
Padainuok dainelę linksmą, greitą, 
Kai sięlvartų nėra.
Verkiantiems parodyk 
Kas šypsena yra.

“JŽ” padaryti kaip galima įdo
mesnius.

Šį mėnesį yra keletas fotogra
fijų. Pirmą kartą turim ir kari
katūrą, Snaigės Viliūnaitės nu
pieštą.

Faktai yra svarbūs dalykai. 
Laikraščio pareiga yra juos per
duoti. Šiais metais rašančių par
eiga bus sekti jaunimo įvykius 
ir juos kaip galima greičiau ap
rašyti, o ne pusmetį po įvykio.

Taip pat bus stengiamasi pa
rinkti kaip galima įdomesnes te
mas. J. Nakas parašys apie jau
nuolį, neseniai baigusį studijas 
ir persikėlusį gyventi į naują 
vietovę. Kas metai daugeliui 
taip atsitinka arba ateityje at
sitiks, dėlto šita tema turėtų bū
ti įdomi.

Yra ir humoristinių rašinių. 
Jie lengvi skaityti, įdomūs, rei
kalingi. Šitame puslapy yra ir 
kitų rašinių, kurie turėtų jau
nimą sudominti. Bet jeigu skai
tytojai laukia dar ko nors iš “J. 
Ž.”, tai tegul prisideda pasiūly
mais, darbu arba abiem būdais 
kartu.

Visi tie, kurie “Jaunimo Ži
buriuose” dabar rašo, yra iš jau
nimo tarpo. Tikimės, kad yra ir 
daugiau, kurie norėtų prisidėti, 
ypatingai iš kitų miestų, ne tik 
iš Toronto. Jeigu kam kiltų jaus
mas ar noras rašyti, rašiniai yra 
laukiami. Juos siųskite žemiau 
nurodytu adresu. Pageidaujama 
rašyti mašinėle.

Jaunimo veikloje dažnai atsi
tinka, kad vyksta du baliai arba 
susirinkimai tą patį vakarą. Jei
gu organizacijų bus pareikštas 
noras, tai bus galima dalį lapo 
panaudoti įrašyti viso mėnesio 
įvykiams su datomis ir vietomis.

Pagaliau, jeigu kas nors turi
te kritikos ar kitų idėjų, siųs
kite laiškus. Tuo būdu šis pus
lapis pasidarys įdomesnis, pla
čiau skaitomas ir bus tikrai jau
nimo minčių lapas.

Antanas Šileika, 22 Langside 
Ave., Weston, Ont. M9N 3E3

ir pranešė klubo veiklos planus iki 
Kalėdų. Be jokių ilgesnių kalbų ir 
diskusijų ji visus pakvietė pasiimti 
po dešrelę ir išsikepti lauže. Gero
kai buvom išalkę šviežiame ore, tad 
greitai pradingo tos dešrelės.

Nors susirinkusiųjų būrys buvo ne- 
perdidelis, bet užteko balsų prie lau
žo padainuoti. Susėdę ratu, gėrėda
miesi liepsnos šviesa ir šilima, pa
dainavome įvairias stovyklines ir vi
sų gerai žinomas lietuviškas dainas. 
Neužilgo dainininkai pradėjo skirsty
tis ir vykti Toronto link.

Susirinkusiems veiklos pradžia bu
vo nebloga. Smagu buvo praleisti va
karą saloje prie laužo, pamayti nau
jus ir senus veidus ir net padainuoti 
vieną kitą dainą. Tikėkimės, kad at
einančiuose klubo renginiuose daly
viu skaičius nemažės, bet didės.

RŪTA

Dainuok per liūdesį, per skausmą, 
Dainuok per laimę didžią.
Daina paguos ir nuramins, 
Daina išskleis tavo džiaugsmą.

Liolita Burokaitė

Savame kalėjime
Saulė nusileido — 
gyvenk tamsoje. 
Naktys neramios — 
pilnos klausimų ir ašarų. 
Dienos pilnos ilgesio ir svajonių. 
Ar tu pažįsti liūdesį?
Jo rankos šaltos ir griebaučios.
Ar jos kada paliks sugeltą mano 

širdį?
Noriu turėti draugystę.
Jausti vėl tą šilumą, tą ramumą.
Ar tu — 
taip, tu — 
gali paaukoti man truputį tavo 

draugystės 
ir išgelbėt mane iš to kalėjimo, 
kur aš pati užsidariau???

“JAUNIMO ŽIBURIAI” ketina 
pasirodyti kiekvieną mėnesi iki 
vasaros atostogų. Kviečiame jau
nuosius bendradarbius dalyvau
ti juose savo rašiniais, eilėraš
čiais, laiškais, sumanymais. Te
būnie šis puslspis mūsų gyveni
mo, veiklos ir minčių veidrodis.

Redaguoja Antanas Šileika ir Ramunė Birgelytė, talkinami kolektyvo

SESĖ ASTA BANIONYTĖ iš Detroito pasakoja apie senovės lietuvių religiją “Siaurės pašvaistės” stovyklos daly
viams Romuvoje, apie 150 mylių už Toronto Nuotr. M. Vasiliauskienės

Ką mačiau dabartiniame Vilniuje
Senovės išmintim ir paslap

tim persisunkęs miestas geria 
saulės spindulius lyg išsirpęs 
vaisius, rausvais ir melsvais pas
telės tonais nutapytas impresio
nisto menininko. Jo pastatų sie
nos, švarios ir įvairiai spalvotos 
lyg kokioj šiaurės Florencijoj, 
ramiai alsuoja vidurdienio šilu
moj.

Aš einu siaura, vingiuojančia 
viduramžių gatve, nepaisydama 
minių, skubančių žmonių, kurie 
stumiasi pro mane ant siauručio 
šaligatvio. O aš stebiuos ne tik 
Vilniaus grožiu, bet ir jo gyva 
dvasia. Nors miests šiais metais 
švenčia 650 metų sukaktį, jis 
nėra sustingęs muzėjinis pa
minklas, likęs turistų malonu
mui. žmonės plūsta gatvėmis, 
eidami į krautuves, valgyklas, 
naktinius barus ar tik pasivaikš
čiodami. Visokiausių stilių ir lai
kotarpių pastatai, visi ir šiais 
laikais apgyventi, nesipjauna 
dėl artimos kaimynystės — visi 
yra miesto gyvenimo dalis. Se
nų namų kiemuose ir kvadra
tuose sėdi senutės, kartais gano 
vištas. Jas skiria nuo praeivių^ 
masyvios geležinės ar medinės 
senoviškos durys, kurios užpil
do akmeninę arką. Man rodos, 
kad daugelis jų jau porą šimt
mečių pilnai nebuvo atidarytos 
— visas judėjimas vyksta pro 
mažas durytes, išpjautas didelė
se duryse.

Kiemus ir jų vištas, pastatus 
ir jų praeivius saugo nuo perdi- 
delės kaitros dažni vešliai la
puoti medžiai. Jie su meile pa
sodinti, kaikurie prieš daug me
tų, kaikurie tik dabar, puošia 
miestą ir duoda vėsų šešėlį. Ma
loniausią įspūdį daro išilgai me
džiais apsodinta centrinė Gedi
mino gatvė, dabar, deja, pava
dinta Lenino prospektu. Einu 
akmenimis išgrįsta gatve, vos iš
vengdama automobilių, kurių 
mažas skaičius yra atsveriamas 
tokio pašėlusio vairavimo, kaip 
niekur kitur pasaulyje. Einu 
įtūžusi ir suerzinta iš restorano, 
kuriame mane lėtai ir neapsako
mai įžūliai aptarnavo. Mano 
nuotaika pagerėja žiūrint į ža
lią gatvės perspektyvą. Akys ky
la kartu su nuotaika, ir štai aš 
grožiuos Vilniaus katedra, bal
tai tviskančia pro medžius. Įei
nu į Gedimino aikštę, ir kated
ra tiek žėri, baltuoja saulėj, kad 
akis skauda. Žvelgiu augštyn, ir 
akys randa poilsį Gedimino kal
no žalume. Jis didingai kyla virš 
miesto, karūnuotas išdidžia pili
mi, pastatyta karalių, kurie pa
tys neturėjo auksinės karūnos, 
tik žalvarinį kalaviją ir 
mą juo apsaugoti savo kraštą 
nuo negarbės.

Man kažkodėl norisi 
Čia, Gedimino 
miesto, o gal ir 
širdis. Ji plaka, 
legendomis ir 
Visos vaikystės 
ta atmintin. Kaip kiti vaikai išau
go su princais ir miegančiom 
gražuolėm, su nykštukais ir ra
ganomis, taip mes, išeivių ant
roji generacija, išaugome su Ge
diminu, Vytautu, su staugiančiu 
geležiniu vilku, su žyniais, vaidi
lom ir pagonių dievais. Taip 
nuostabu, taip neįtikėtina, kad 
dabar stoviu vietoje, kurioje 
jaučiu visa tai kaip gyvą realy
bę. Pilis tikrai egzistuoja, Vy
tautas palaidotas katedros rūsy
je, o giliai jos pamatuose nese
niai rasta pagonių šventykla.

Galva apsvaiginta Perkūno 
smilkalais. Įžengiu į vėsias ka
tedros gelmes ir vėl atsimušu į 
neromantišką tikrovę. Katedra 
dabar — muzėjus, pilnas labai 
prasto meno. Bet medinių kai
mo kryžių ir koplytėlių paroda 
primena vėl nemirštančią lietu
višką dvasią, o atsargiai išsau

troški-

verkti, 
aikštėje, tikra 
visos Lietuvos 
virpa istorija, 
tautos dvasia, 
pasakos atplūs-

gota barokinė architektūra, ypač 
auksu ir sidabru apkrauta Šv. 
Kazimiero koplyčia, primena 
laikus, kai Vilnius buvo ne Eu
ropos nežinomas užkampis, bet 
turtingas miestas ir galingų ka
ralių sostinė. Galima matyti ir 
tų karalių kapus katedros rū
siuose. Jie ilsisi raudonu akso
mu uždengtuose karstuose. Kas 
nors neseniai buvo padėjęs 
puokštę gėlių ant Barboros Rad
vilaitės, lietuviškos tragiškos ir 
gražios karalaitės karsto.

Palieku katedrą ir lipu į kal
ną. Slysta kojos ant akmenimis 
grįsto stataus tako, ir kelias at
rodo ilgas. Bet vaizdas nuo pi
lies viršūnės tikrai vertas vargo. 
Tolumoj matosi nauji Vilniaus 
rajonai, baltuoja augšti pastatai, 
dar toliau žaliuoja kaimas. Bet 
visur aplink tęsiasi senamiestis 
— gelsvos sienos, raudonų čer
pių stogai ir bažnyčios ant baž-

Studentų vasaros projektas
Nuo to laiko, kai Toronto lie

tuvių studentų vasaros projek
tas pasibaigė, nutilo ir kalbos. 
Neseniai kilo klausimai tarp be
sidominčių žmonių: kaip projek
tas pasisekė? ar buvo nepasiten
kinimų? gal turite patarimų dėl 
panašių projektų ateityje? Bu
vusio projekto dalyviai turi maž
daug bendrą nuomonę to pro
jekto reikalu.

Iš tikrųjų nebuvo galima 
skųstis publikos stoka — neto
li šimto vaikų atsilankė vienu 
ar kitu laiku projekto laikotar
pyje. Nors atsilankiusiųjų dėme
sys buvo pakankamas, projekto 
vadovams teko dažnai sukti gal
vas, kaip nenuilstamai ir įdo
miai užimti vaikus, kitaip sa
kant, kad nebūtų nuobodu. Vai
kai šoko, kepė, lipdė, dažė, foto
grafavo, dainavo, vaidino, žaidė 
ir t.t. Niekas neapgailestavo pra
leisto laiko. Vyravo linksma 
nuotaika.

Kritiškai žiūrint, daug daly
kų galėjo būti sėkmingesni. Pa
vyzdžiui: projektas buvo plačiai 
ir pakartotinai skelbiamas, ta
čiau atsiliepimas į šiuos skatini
mus pasirodė gana menkas. Apy
linkės mokyklose buvo išdalin
ta arti 2000 lapelių apie projek
tą. Vėliau buvo pastebėta, kad 
iš šių lapelių buvo mažai nau
dos.

Aplamai, Toronto lietuvių ko
lonijos susidomėjimas buvo per- 
mažas. Pradžioje, kai žinia bu
vo paskelbta, kad studentai iš 
valdžios gavo arti 10,000 dole
rių parama, lietuvių kolonija 
buvo beveik pasiruošusi kaip ga
lima geriau ją pasinaudoti. Va
dovai susitarė su Lietuvių Na
mais dėl patalpų, ir programa 
buvo paruošta. Vasaros metu pa
sirodė, kad daugiau kaip pusė 
atsilankiusiųjų vaikų buvo sve
timtaučiai. Mažas procentas lie
tuvių vaikų buvo nuolatiniai lan
kytojai. Dauguma lankėsi tik 
retkarčiais. Tad buvo šiek tiek 
nusivylimo dėl lietuvių koloni
jos nuotaikų.

Reikėtų taip pat pastebėti, 
kad projekto laikotarpyje įvyko 
kelios vaikų stovyklos. Tai su
trukdė sklaridesnį lankymą, nors 
šio rezultato buvo tikėtasi. Ta
čiau buvo tokių vaikų, kurie 
parvažiavę atgal iš stovyklų, vėl 
lankėsi mūsų projekte. Vadovai 
pradžioje norėjo surengti porą 
parodėlių ir išstatyti vaikų dar
belius, bet dėl dažnai nutraukto 
lankymo tai buvo neįmanoma.

Jau yra kaikurių studentų, pa
reiškusių, kad jiems patiktų 
dirbti panašiame projekte atei
nančią vasarą. Štai, buvusių va
dovų patarimai: reikia pradėti 
anksti galvoti, kas norima dary
ti — juo anksčiau, juo geriau. 
Sausio mėnesio gale jau reikėtų 

nyčių. O viską supa vingiuojanti 
Neris, dar viena apsauga nuo 
priešų. Ir nėra perdaug sunku 
įsivaizduoti, kad stoviu gilioje 
senovėje, kad aplink mane šar
vuoti riteriai ruošiasi kovai su 
priešu, kurį beveik matau atjo
jantį. Leidžiuosi žemyn prie se
nos pilies griuvėsių sienų, čiupi
nėju jas, lyg norėdama, kad jų 
prasmė, jų didinga nuotaika 
persisunktų per mano pirštų 
galus ir keliautų su krauju į 
širdį.

Pakeliu gabalą plytos, noriu 
vežtis namo, bet jaučiu, kad nei 
Gedimino pilis, nei Lietuva ne
gali būti perkelta į svetimą že
mę. Aš tikrai ją atminimuose ir 
širdyje visuomet nešiosiu, ir 
nors negalėjau nė gabalėlio pi
lies atsivežti Kanadon, prie Ge
dimino statytų sienų griuvėsių 
pasiliko mano širdies ir sielos 
dalelė. Rasa Mažeikaitė 

žinoti, kas bus daroma ir kaip, 
nes vasario mėnesio gale reikia 
valdžiai įteikti prašymą su pro
jekto tikslais ir suplanuotu iš
laidų biudžetu. O visa tai už
trunka ilgiau padaryti nei pasa
kyti. Pavyzdžiui, buvusi grupė 
gan vėlai susimetė ir todėl rei
kėjo greitai suktis, nes laiko trū
ko. Taip pat reikia aptarti maž
daug kiek žmonių naudosis pro
jektu ir kokia nauda bus iš jo. 
Projektus galima suskirstyti į 
dvi pagridines sritis: 1. tie, 
kurie rūpinasi apylinkės kultū
rinimu bei švietimu pedagogi
niais metodais (toks buvo mūsų 
projektas), 2. tie, kurie pasitar
nauja apylinkei, pvz. vaidybos 
grupės, chorai, orkestrai, vaikų 
darželiai. Kaikurios grupės pa
starojoje srityje apsiima paruoš
ti programą ir pasirodyti sene
lių namuose, invalidų prieglau
dose, apylinkės parengimuose ir 
t.t. Yra ir tokių grupių, kurios 
keliauja po miestą arba net per 
provinciją su vaidinimais ar mu
zikiniais veikalais.

Gavus sutikimo žinią iš val
džios, reikia tuojau pradėti 
skelbtis apylinkėje, kad publi
ka žinotų apie projektą ir galė
tų pasinaudoti.

Šie projektai yra ne tik stu
dentams reikalingi, bet ir apy
linkei naudingi. Apylinkė jais 
pasinaudoja, o vadovai studen
tai, savarankiškai dirbdami ir 
organizuodami, patys daug iš
moksta. Projekto pasiūlymas se
kančiai vasarai bus įteiktas 
1974 m. sausio mėn. Tie, kurie 
domėsis, galės tuo laiku sueiti 
ir aptarti kas bus daroma. Pana
šus susirinkimas bus iš anksto 
paskelbtas.

Vida Bumbulytė
7\/TAŽA garbė svetimom 
' J L kalbom kalbėti, didi 
gėda savosios nemokėti

“Šitam dideliam būry daug mergeliu vidury...” Linksma buvo Toron
to lietuvių studentų vyno irksūrio vakare... Nuotr. R. Sungailos
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RUDENINĖS VEIKLOS ŽINGSNIAI
Kiekvieną rudenį mokslui 

prasidedant, atsinaujina ir lie
tuviškoji veikla šiaurės Ameri
koje (ir kituose kontinentuose). 
Po vasaros atostogų naujai iš
renkamos valdybos, komitetai, 
šaukiami susirinkimai aptarti 
metinio plano, kuris bus vykdo
mas maždaug iki sekančio bir
želio. Naujieji komitetai bei val
dybos rengia koncertus, šokius 
ir aplamai visokius parengimus.

Tokį valdomųjų organų susi- 
organizavimą ir jų pasekmes pa
junta kiekvienas sąmoningas lie
tuvis, jaunas ir senas, tinkamai 
reaguoja bei įsijungia į organi
zacinį darbą ar lankosi paren
gimuose.

Savaime aišku, yra ir tokių, 
kurie neprisideda prie šio bend
ro rudeninio atgijimo, nes yra 
apsisprendę nedalyvauti lietuvių 
veikloje. Bet yra ir tokių,v ku
riem neteko įsijungti lietuviškon 
veiklon dėl vienos ar kitos prie
žasties.

Kyla keli įdomūs klausimai. 
Ar yra įmanoma pakeisti tų nuo
mones, kurie jau nusistatę prieš 
betkokį bendravimą su lietu
viais (ir ar verta bandyti)? Ko
kiu būdu supažindinti tuos, ku
rie dabar neturi ryšių su mūsų 
veikla ir darbu? Ir ar dar daug
metų vyks “rudeninis” lietuviš
ko darbo pagyvėjimas, tai yra, 
kada ateis tas ruduo, kai jau val
dybos nebebus renkamos ir kai 
parengimų nebus?

Taip pat kiekvieną rudenį 
šaukiamas “Jaunimo Žiburių”

Praėjusių metų pavasarį gi
mė “Šiaurės pašvaistė”. Tuo me
tu ji buvo tik maža liepsnelė ke
leto Toronto vyčių-vyr. skaučių 
mintyse, šių metų rugsėjo 1 d., 
kai brolis Antanas, stovyklos ko
mendantas, atsistojo aikštėje va
dovauti vėliavų pakėlimui, jį su
tiko 142 jaunatviški veidai, su
važiavę iš tolimų bei artimų vie
tovių: Worchester, New Jersey, 
Čikagos, Bostono, Klevelando, 
Ročesterio, Niujorko, Detroito, 
Montrealio ir kitų Kanados vie
tovių. Per visą Romuvą girdėjo
si skautiška daina, kilo ir užsi
mezgė naujos draugystės.

Be skautiškų žaidimų, dainų 
ir pašnekesių, susipažinome su 
mūsų protėvių religija ir menu. 
Asta Banionytė iš Detroito kal
bėjo mums apie laumes, krivius, 
dievus, o mūsų bičiulis dail. A. 
Tamošaitis su skaidrėm, žo
džiais bei anekdotais papasako
jo apie lietuvišką liaudies meną. 
Per vakarinį simpoziumą sesė 
Rasa, tik ką grįžusi iš Vilniaus 
universiteto kursų, suįaudino 
mus visus savo karštu užsidegi
mu ir meile Lietuvai.

Eidami į Mišias liepsnelėm 
apšviestu taku, prisiminėm se
selės Ignės susimąstymo žo
džius. Miške, po žvaigždėtu dan
gum, ant ežero kranto šventos 
Mišios sujungė mus į vieną šei
mą Kristuje.

Augom ne tik intelekualiai, 
dvasiškai, bet ir fiziškai. Už tai 
esame dėkingi vyr. sk. G. Tar- 

Jauno žurnalisto dilema
(Dėmesio: straipsnis taikomas tėvams—kiti galit tik klausytis)

Be abejonės, paėmęs plunks
ną į ranką turiu galvoje ką nors 
įdomaus parašyti. Taigi... liko 
dvi dienos prieš grasinančią 
‘deadline’, o popierius vis tuš
čias — rašinio nėra ... (Dieve 
apsaugok!). Profesoriai iš visų 
pusių reikalauja brangų laiką 
paaukoti ekologiniams klausi
mams, žmogaus sudėtingos psi- 
chlogijos mokslui, chemijos 
problemoms ir pagaliau musės 
lytinio gyvenimo studijai... 
Vargas! Na, turės palaukti: Jau
nimo puslapis negali likti tuš
čias.

Problema. Kokią staigmeną 
galėčiau papasakoti? Deja, nėra 
jos, Walter Cronkite kas vakarą 
visas pakartoja. Gal tada trupu
tį filosofijos? Vėl nekaip. Mažai 
gali filosofuoti, kai protas svars
to muselės lytinio gyvenimo 
problemas. Gal tautinio turinio 
rašinį parašysiu ... Irgi nelabai 
koks būtų. Kas nors pamatęs ra
šinį “Kodėl aš kalbu lietuviš
kai?”, ko gero, dar susigraudins 
ir pradės verkt...

bendradarbių susirinkimas. Ja
me pasitariama su bendradar
biais, apsvarstomos temos, ir re
zultatai pasirodo šiame pusla
pyje-

Darbo pradžią pajunta ir dau-, 
gelis jaunesniųjų, kurie paten
kinamai valdo plunksną. Dalis 
tinkamai reaguoja straipsniu, 
bet negalintys prisijungia bent 
paskaitymu savo kolegų darbų 
(kam rašyt, jei nieks neskaitys!)

Deja, yra ir mūsų draugų, ku
rie visai neįvertina šio puslapio 
— nekreipia jokio dėmesio. Yra 
net tokių, kurie nežino apie 
“Jaunimo Žiburius” arba “Tė
viškės Žiburius”.

Ir vėl galima kelti panašius 
klausimus. Ar įmanoma sudo
minti tuos, kurie nesidomi, bent 
tiek, kad paskaitytų, tai yra, ar 
įmanoma juos paveikti? Kokiu 
metodu būtų galima pasiekti 
tuos, kurie nėra mūsų skaityto
jai ar rašytojai? Kaip ilgai dar 
bus spausdinami “Jaunimo Ži
buriai”?

Klausimai iš tikrųjų jau ne 
nauji — jie buvo ir anksčiau 
kelti, dažnai daugelio svarstyti. 
Jų atsakymus galima gvildenti 
ilgai — nuomonių apie juos tu
rime visi, bet svarbiausias 
mums čia yra paskutinis. Turi-
me vilties, kad jau susiorganiza
vus ir pradėjus šiuos metus, o 
šiems praėjus, teks rinktis dar 
daug kartų. Ir taip slinks vie
nas ruduo po kito vis tolyn ir, 
tolyn ...

Ramutė Birgelytė

Šiaurės pašvaistė"
vydienei, ne tik už vadovavimą 
virtuvės personalui, bet ir sėk
mingą vadovavimą garsiajai Ro
muvos “pizza place”. Net ir mū
sų mamos niekad negalėtų mū
sų taip pamaitinti!

Buvo laiko ir praktiškai pa- 
skautauti. Kol sesė Asta mokė, 
kaip rišti įvairių rūšių šluotas, 
brolis Vytautas iš Čikagos bė
giojo paskui varles. Kitoje pu
sėje aikštės, prie Lietuvos že
mėlapio, brolis Valdemaras pe
šėsi su broliu Gediminu dėl Lie
tuvos geografijos. Staiga nuo 
kalno nuriedėjo sesė Dana — 
vyčių neštuvas neatlaikė.

šeštadienio vakare maža mū
sų liepsnelė tapo žibančiu lau
žu, kuris subūrė mus apie save 
dainomis, pasirodymais ir juo
kais į vieną didelę lietuvišką 
šeimą. Po mažą šio laužo žariją 
parsivežėm kiekvienas j namus' 

Dabar, žvelgiant atgal, prisi
menam visus patirtus džiaugs
mus ir rūpesčius; prisimenam 
dr. Gražytės-Maziliauskienės gi
lią paskaitą ir sesės s. Gedgau
dienės ateities mintis; prisime
nam sesės Miklejohn ir brolio 
Senkevičiaus nuoširdžią globą; 
labiausiai prisimenam visas mū
sų seses ir brolius, be kurių nuo
taikos ši stovykla nebūtų pasise
kus. Palikome stovyklą, išsineš
dami širdyse jos mintį —

Nei vandenynai, nei kalnai 
Negali mūs atskirt ilgai.

Jūra ir Giedrė

Atsisėdęs galvoju . ,. Atsisto
ju ir vis dar galvoju. Vėl atsisė
du ... Galvoju. Koks rašinys bū
tų lengvas parašyti ir tuo pačiu 
garantuotų, kad visi juo domė
sis? “Lietuvos nepriklausomy
bės laikų prezidentai!” Ne.

Kažkur girdėjau, kad tėvai šį 
puslapį daugiau skaito, negu 
pats jaunimas. Gal jiems ką nors 
parašyti?

Taigi šios dienos tema: “Sek
sas ir modernus lietuviukas” ar
ba “Kodėl tėveli?” (Oi).

Tėvas ir sūnus kalbasi apie 
“you know what...” “Jonuk 
(sūnus subrendęs, septynerių 
metų vyrelis), ženysies ne
trukus, bet žiūrėk ... kad būtų 
graži, lietuvė geltonplaukė, tė
veliai nebiedni.”

Nors tėvo norai geri, matosi 
aiškus plyšys generacijų galvo
senoje. Kur jis klysta? (Tėvai, 
kurie skaito šį straipsnį, turėtų 
patikrint, ar vaikai slapta už nu
garos jo irgi neskaito). Gerai. 
Visų pirma septynerių metų 
amžiaus bernužėlis dar nesirūpi
na vedybų klausimais. Šią dis
kusiją reikės atidėti bent dve
jiem metam. Antra, jis visas 
merginas toje pačioje kategori
joje laiko, būtent, visos negra
žios, išskyrus mamą, kuri iš tik
rųjų nėra mergaitė. Trečia klai
da: daugelis lietuvaičių turi ru
dus plaukus, o ne geltonus. Pa
galiau ketvirta: šiais laikais pi
nigai nesvarbūs jaunimui... 
Svarbu, kad gyvenime būtų tiks
las, o visa kita parūpins “un
employment insurance”.

Be abejonės, Jonukas, būda
mas geras lietuvis, bando su tė
veliu aiškintis (ne taip kaip anie 
kaimynų padaužos, kurie vidur
naktį po gatves valkiojasi).

“Tėtė” (geras lietuvis, buvęs 
DP, dabar Kanados pilietis, au
kojęs Tautos Fondui ir sekma- 

(Nukelta j 9 psl.)
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Rudenėlio darbai
Rudenėlis visą dieną 
Dažo sodo lapelius, 
Jis palies ranka kiekvieną 
Ir žalių jau nebebus.
Pasipuoš gelsvai kaštanas, 
Klevo medis — raudonai. 
Džiaugsis lapais lėlės mano 
Rudenėli, ar žinai? A. Abr.

Pukščių drugystė
Du paukšteliai 
vis kartu 
vaikštinėja 
takeliu.
Tyliai kalbas 
jie draugai, 
raudonpilviai 
robinai.
Jiedu šneka 
vis abu, 
nes draugaut 
tikrai smagu.
Štai pamatė 
trupinėlį 
ir staiga 
sparnus pakėlė.
Viens kitam 
j galvą kirto, 
bėgo puolė, 
net apvirto!
Susipyko, (
kaip matai, 
neišskiriami
draugai... B. Vytienė

Sekmadienis, kurio aš neužmiršiu
Kai visus saldainius ištušti

nau iš savo kišenių, supyliau 
juos į lėkštę ir nunešiau paro
dyti tėveliams. Tikėsite ar ne, 
visi tie saldainiai buvo iš ban
kelio ir nekainavo nė vieno cen
to. Iš tikrųjų mamytė labai nu
stebusi tarė: “Argi, tu Onut, 
tiek daug saldainių galėjai pa
siimti? Tikriausiai kitiems vai
kams pritrūko”. “Tikrai nepri
trūko”, tvirinau aš, “ten buvo 
net trys maišeliai, žinoma, jau 
nepilni”. Tada tėtis paklausė: 
“O ar tu žinai, kiek yra vaikų 
šeštadieninėj mokykloj? Šian
dien parapijos bankelis švenčių 
proga vaišina visus vaikučius”’. 
Aš susimąsčiau. Kiek vaikučių 
mokykloje yra, aš nežinau, bet 
per pertrauką kieme matau jų 
labai daug. Mamytė nuėjo ruoš
ti pietų, o tėtis papasakojo man 
trumpą pasakėlę.

•Viename krašte gyveno tur
tingas žmogus, kuris labai mylė
jo vaikučius. Kai užėjo neder
lingi metai, jis įsakė savo tar
nams kartą į savaitę iškepti duo
nos neturtingiem vaikam. Tar

Londono mokyklos ekskursija
Sekmadienį, gegužės 6 dieną, 

važiavom į Detroitą. Visi anksti 
susirinkom, bažnyčioj pasimel
dėm, kunigas mus palaimino ir 
palinkėjo laimingos kelionės. 
Devintą valandą išvažiavom iš 
parapijos kiemo autobusu. Pro 
langus matėm žaliuojančius lau
kus, ūkius ir gyvulius. Važiavo
me per Samią. Labai buvo įdo
mu važiuoti per “Blue Water 
Bridge”. Tai augštas tiltas, van
duo atrodo mėlynas. Dar kiek 
pavažiavom ir buvom Detroite. 
Atvykom į zoologijos sodą apie 
11.30 v. r. Ten sustojom paval
gyti. Po to visi ėjom žiūrėti gy
vulių. Pirmiausia apžiūrėjom 
gyvates, krokodilus, vėžlius ir 
paukščius. Toliau matėme meš
kas, briedžius, kalnų ožkas, 
dramblius, liūtus, kupranuga
rius ir daug kitų gyvulių. Zoolo
gijos sode praleidom apie tris 
valandas. Vėl visi susirinkom į 
autobusą ir išvykom į Green
field Village muzėjų. Ten buvo 
įdomu matyti senus istoriškus 
namus, senoviškus baldus, laik
rodžius ir daug kitų dalykų — 
pirmąjį Fordo automobilį, se
nus vežimus ir dviračius. Trau
kinukas mus apvežė aplink mu
zėjų. Po to susirinkom prie au
tobuso. Šeštą valandą išvykom 
namų link. Pakeliui sustojom 
pavalgyti. Visi buvom linksmi ir 
geros nuotaikos. Turėjome gra
žią saulėtą dieną. Grįžom į para
pijos kiemą po devintos valan
dos vakaro. Ilgai atsiminsim tą 
gražią ekskursiją. Z. Jokšaitė 

* * *
Dar prieš pietus atsiradome 

Detroito zoologijos sode. Mes 
ten matėme visokių gyvulių: liū
tus, tigrus, dramblius, mažus 
arkliukus, beždžiones, kupranu
garius, meškas, žirafą, labai di
delius vėžlius, visokius paukš
čius ir gyvates. Visi sugrįžę į au
tobusą turėjome laukti Romo 
Genčiaus.

Iš zoologijos sodo autobusas 
mus nuvežė į Greenfield Villa
ge. Mes ten matėme pirmąjį 
Fordo automobilį, jo gimtąją 
vietą, Wright brolių dviračių 
dirbtuvę, kur dar buvo vienas 
dviratis su dviem sėdynėm, o 
kitas turėjo ratą, pritaisytą prie 
rankenų. Dar matėme seną til

Tėvynė
Mano tėvyne, sapne išsapnuota, 
Mano tėvyne, dainoj išdainuota, 
Už vandenyno, jūrų gilių, 
Tavęs pasiekti aš negaliu.
Brangi tėvyne, tu jaunas žiedas, 
Priešo nelaisvėj tau ašaros rieda. 
Tave aš myliu už vis karščiau, 
Nors Tavo veido dar nemačiau.

Gaidelių peštynės
Kudakavo vištos šešios — 
Kud kuda — koko, 
O kieme gaideliai pešės 
Nežinia dėlko.
Au-au-au Margiukas barės — 
Ar negėda jums!
Žvirbliai čirška--plunksnų karas, 
Jus pagaus pietums!
Tam triukšme vikri Marytė 
Kibiru vandens
Peštukus tuojau išskyrė — 
Gal ramiau gyvens.

Pirmi dantukai
Pasakyk, mamyte, 
Man tyliai į ausį. 
Ko brangi sesytė 
Verkia ir neklauso.
Ji šiandien be ūpo, 
Nerami ir pyksta, 
Jai pirmi dantukai 
Kalasi ir dygsta.
Pamylėk sesutę,
Žaiskite kartu,
Ji kramtys duonutę
Jau su dantuku. A. Abr.

nai, sudėję duonos kepaliukus 
ant suolų prie lango, atidaryda
vo kiemo vartus. Tuo tarpu sa
vininkas pro lango užuolaidas 
stebėdavo vaikus, kaip jie bėg
davo prie duonos. Kiekvienas jų 
norėdavo gauti kuo didesnį ke
paliuką, tik viena mergaitė ne
skubėdama pasiimdavo likusį 
mažiausią kepaliuką ir su šypse
na grįždavo namo. Kartą savi
ninkas liepė tarnui į mažiausią 
kepaliuką įdėti auksinį pinigą. 
Kitą dieną mergaitė atnešė sa
vininkui auksinį pinigą atgal. 
Tas ją paglostė, auksinį pinigą 
jai padovanojo ir pasakė: “Būk 
visuomet tokia kukli ir teisinga. 
Tikrai gyvenime atrasi didelę 
laimę, kaip kad atradai tą auk
sinį pinigą duonutėje”.

Kai tėtis pabaigė pasakoti, 
aš susirūpinusi pasakiau: “Tėte, 
bankelyje nebuvo jokio pono už 
užuolaidų, bet aš mačiau ant kė
dės atsistojusį fotografą, kuris 
darė vaikų nuotraukas ir viską 
matė ... Jei jis įdėtų mano nuo
trauką į laikraštį, aš tikrai iš gė
dos rausčiau.” Onutė 

tą, senoviškas dirbtuves, mokyk
las, laikrodžių dirbtuves ir kitų 
žymių žmonių namus. Mes taip 
pat pasivažinėjome arkliais ir 
traukiniu. Kęstutis Eimantas

* * *
Visa mokykla susirinko para

pijos kieme. Sukrovėm lagami
nus į autobusą ir tada visi ėjom 
į bažnyčią, kur kunigas mus pa
laimino. Truko dvi valandas, kol 
mes atvažiavome iki Detroito. 
Detroite truko dar pusę valan
dos, kol peš pasiekėme zoologi
jos sodą. Čia buvo įvairių gyvu
lių ir žvėrių: gyvatės, paukš
čiai, liūtai, drambliai, beždžio
nės, zebrai, pengvinai ir daug ki
tų. Man labiausiai patiko bež
džionės, nes jos visur lipinėjo. 
Kaikurios jų neturėjo uodegų. 
Mano draugė, sesutė ir aš nusi
pirkome lauktuvių. Vienas ber
niukas paklydo, ir mes jo kurį 
laiką negalėjom rasti. Kai jis at
sirado, visi autobusu važiavome 
toliau.

Greenfield Village buvo vis
kas labai įdomu. Čia mes važia
vome traukiniu. Aš sėdėjau ant 
krašto ir maniau, kad iškrisiu, 
bet man važiuoti vistiek patiko. 
Taip pat važiavome vežimu, ku
rį traukė du arkliai. Jie buvo 
labai gražūs, bet vienas iš jų 
piktas. Čia buvo labai daug žy
dinčių alyvų, ir man jos labai 
patiko. Kai viską pamatėme 
Greenfield Village, nusipirko
me užkandžių ir tada važiavome 
namo. Buvo labai nuotykinga 
diena man. Aš manau, kad bu
vo smagu ir visiems kitiems.

Evelina Petrauskaitė

Man patinka ruduo
Kai ruduo ateina, gamta pakei

čia spalvas. Visi medžiai pasi
puošia įvairiom spalvom. Ma
tom žalius, raudonus ir geltonus 
lapus. Vėliau, kai ateina šaltes
nės lapkričio dienos, lapai pra
deda kristi žemyn. Tada ir man 
labai smagu eiti į mokyklą, nes 
lapai čeža po kojom. Kai parei
nu iš mokyklos, aš ir mano drau
gės žaidžiam su lapais — grėbs- 
tom juos į didžiausias krūvas ir 
visos įšokam. Man patinka ru
duo. Diana Gedminaitė, 
IX skyr., Hamiltonas

Buvau Toronto 
parodoje

Aš buvau sudariusi planus sa
vo vasaros atostogoms, bet jie 
visi neišsipildė. Su savo drauge 
ir tėveliais nuvažiavom į Toron
to parodą. Ten mes pasivažinė
jom visokiom priemonėm, per
ėjom per juoko ir baidyklių na
mus. Mes matėm ir tuos žmones, 
kurie vaikščiojo ant ugnies apsi
rengę visokiausių spalvų drabu
žiais. Mes perėjom per daug pa
statų. Mes buvome ir rusų pa
state. Jisai buvo nudažytas visas 
raudonai, net ir langai buvo rau
doni, o policija ėjo aplinkui pa
statą, žiūrėdama, į visus me
džiukus, į visus kampus. Buvo 
policininkų ir viduje. Ten buvo 
didelių paveikslų. Viename jų 
mačiau penkiolika mergaičių^ 
apsirengusių jų tautiniais dra
bužiais. Buvo ir lietuvių tauti
niai drabužiai, bet atrodė kitaip. 
Raštas buvo kitoks ir bliuze ki
tokia. Buvo dar ir kamputis apie 
Lietuvą. Dar buvo lietuviškų 
knygų ir plokštelių. Rodė ir fil
mus apie Rusiją, bet rodė tiktai 
geras dalis.

Angelė Krivinskaitė, 
IX skyr., Hamiltonas

Greit pasibaigė 
atostogos

Šiais metais man mokslas ge
rai pasisekė. Mano darugė atva
žiavo iš Amerikos, iš labai mažo 
miestelio. Jinai apsistojo pas sa
vo tetą. Tos mergaitės teta mus 
visur vežiojo. Vieną dieną jos te
ta mus nuvežė pasižiūrėti liūtų. 
(African Lion Safari). Mes matė
me visokių gyvulių iš Afrikos ir 
Kanados. Kitą dieną važiavome 
Į Kitchener ir į turgų. Tenai bu
vo gana įdomu — matėme kitos 
religijos žmonių, vadinamų me- 
nonitais. Už dviejų savaičių ma
no draugė išskrido atgal į Ame
riką. Mano atostogos dar nepa
sibaigė. Už kelių dienų mes ruo
šėmės važiuoti į Wasagą. Man 
Wasagoj labai patiko: oras šil
tas, vanduo visuomet geras. Ke
letui dienų praėjus, mano kita 
draugė atvažiavo mūsų aplan
kyti.

Vieną dieną oras nebuvo toks 
geras, tai negalėjome važiuoti į 
Colingwoodo miestą. Man atos
togos labai greitai pasibaigė ir 
man buvo gana liūdna išvažiuoti 
atgal į namus.

Brenda Beržinaitė, 
IX skyr., Hamiltonas

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 
jūsų giminės su tuo sutiko

Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės nu
sipirkti ką tik nori už dali 
reguliarios kainos. Tai lyg 
kad nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum $200 ar $300 
vertės prekių ar net daugiau. 
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. į reguliarius rublius 

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.70
SI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIU KITŲ MOKĖJIMŲ 
Galite siųsti, kiek norite 
PRAŠYKITE MOŠŲ NEMO
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ 
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 9 8 2 - 1 5 3 0

Labai svarbu!
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis ir šių 
naujų modelių

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3,627.00
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4,156.00

Rugsėjo 18 d. Toronto Lietu
vių Vaikų Namuose susirinko 
posėdžio vyresniųjų skyrių mo
kytojai, o rugsėjo 24 d. posė
džiavo viduriniųjų skyrių moky
tojai. Pasikalbėta apie vadovė
lius ir lietuvių kalbos pratimų 
sąsiuvinius, apie Tėvų Dieną, 
sostinės Vilniaus įkūrimo 650 
metų paminėjimą ir bendruo
meninio susipratimo ugdymą. 
Tėvų Diena bus prieš Kalėdų 
atostogas. Data bus paskelbta 
vėliau. Dėl bendruomeninio 
auklėjimo dauguma mokytojų 
mano, kad reikėtų pasikviesti 
Bendruomenės atstovus, kurie 
mokiniams paaiškintų apie 
bendruomenės veiklą, jos įsta
tus, vadovybę ir išeivijos gyve
nimą. Vedėjas prašė mokytojus 
klasėse pakalbėti apie Vilniaus 
sukaktį ir paraginti mokinius 
dalyvauti Kanados Lietuvių Die
nos koncerte - akademijoje. Jis 
taip pat pranešė apie KLB švie
timo komisijos ruošiamą skaity
mo konkursą. Ši žinia nebuvo 
džiaugsmingai priimta, nes tie, 
kurie skaito, t. y. dalyvauja kon
kursuose, nebeturi užtektinai 
naujų knygų. Konkursai vyksta 
gana dažnai.’ Siūlyta sugalvoti 
kitokių konkursų.

Atsiradus sunkumų su sale, 6 
iki 10 skyriaus mokiniai tauti
nių šokių pamokų neturės. Vie
ną kartą per mėnesį bus teori
nės pamokos apie lietuvių tau
tinius šokius, drabužius ir t. t.

Tėvų susirinkimas
Spalio 14’ d. Prisikėlimo para

pijos Parodų salėje įvyko šeš
tadieninės mokyklos ir lituanis
tinio seminaro mokinių tėvų vi
suotinis susirinkimas, į kurį at
silankė 28 tėvai. Tėvų komiteto 
pirm. VI. Stabačinskas apgailes
tavo, kad į susirinkimus atsilan
ko labai mažai tėvų, o paskui 
yra skleidžiamos įvairios kalbos. 
Mokyklos finansinė padėtis 
esanti gana sunki — reikia pa
kelti mokestį už mokslą. Būta 
pasiūlymų, kad mokestis būtų 
imamas nuo kiekvieno vaiko, o 
ne nuo šeimos, nežiūrint kiek 
vaikų toje šeimoje mokyklą lan
ko.

Tėvų komiteto ižd. A. Vaičiū
nienė perskaitė pranešimą apie 
mokyklos finansinę padėtį — 
pajamas ir išlaidas. Patys di
džiausi mokyklos rėmėjai yra 
parapijos bankeliai ir Kanados 
Lietuvių Fondas. Revizijos ko
misijos pirm. Br. Saplys, per
skaitęs revizijos komisijos aktą, 
pagyrė A. Vaičiūnienę už labai 
tvarkingai ir tiksliai vedamą iž
do knygą.

Mokyklos vedėjas J. Andrulis

Station Wagon
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3,997.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVICIUS”412IE $3,677.00
“MOSKVICIUS’■
408 IE $3,381.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2,318.00
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių Ir 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI 
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ

Mes turime 24 metų patyri
mą ir daug tūkstančių paten

kintų klientų.

Šeštadieninėje Toronto mokykloje
Mokytojų pasitarimas * Tėvų susirinkime — tik 28 * 

Nutarimai * Nauja valdyba
pranešė, kad šiais metais jau už
siregistravo 32 nauji mokiniai. 
Šeštadieninė Toronto mokykla 
iki 1967 m. mokinių skaičiumi 
augo (1967 m. — 620 mok.), o 
vėliau pradėjo mažėti (1973 m. 
—400 mok.) Lyginant su gimi
mų skaičiumi, mokykloje padė
tis nėra bloga, mokinių pakanka.

Mokykloje yra 12’ klasių ir 
viena speciali — lietuviškai ne
kalbančiųjų klasė. Mokymo prie
monių šiai' klasei trūksta, bet 
JAV-se ruošiamas specialus va
dovėlis. šioje klasėje mokosi 
daugiausia mišrių šeimų vaikai. 
Šiais metais padaryti kaikurie 
pakeitimai, atsižvelgiant į Šv. 
Vincento mokyklos vadovybės 
pageidavimus.

Tvarka mokykloje nebloga, 
nors kartais ir pasitaiko ne
sklandumų. Buvusi praėjusiais 
metais mokykloje prižiūrėtoja 
džiaugėsi mūsų mokyklos draus
me. Pageidaujama kuo didesnio 
tėvų ir mokytojų bendradarbia
vimo, nes be tėvų priežiūros re
zultatai menki. Namų darbai bū
tini, nes mokykloje yra perma- 
žai laiko.

Šiais metais mokykloje įvai
riais būdais vedamas lietuvių 
kalbos vartojimo vajus. Yra tė
vų, ypač jaunesnių, kurie labai 
griežtai pageidauja, kad vaikai 
kalbėtų tik lietuviškai. Dauge
liui nekalbant namuose su vai
kais lietuviškai, padėtis mokyk
loje darosi sunki.

Lituanistinio seminaro vedė
jas V. Taseckas pranešė, kad 
šiais metais į pirmųjų metų kur
są priimti 23 mokiniai, į antrų
jų — 24. Seminare yra 4 klasės. 
Mokytojai dirba kas antrą penk
tadienį. Antrųjų metų grupėje 
sudaryta pedagoginė klasė, ku
rioje ruošiami būsimi mokyto
jai.

Paaiškinimai ir nutarimai
Tėvams teiraujantis, kiek mo

kykloje dirba mokytojų, kiek 
jiems mokama, kiek išleidžiama 
mokytojų vakarienei, — buvo 
paaiškinta, kad mokytojams mo
kama $2.25 už pamoką. Mokyk
loje dirba 36 mokytojai. Vaka
rienei išleidžiama apie $250. 
Kadangi mokytojų atlyginimas 
minimalinis, toji tradicinė moks
lo metų užbaigimo vakarienė yra 
tik padėka už darbą.

Buvo tartasi ką daryti su se
nais vadovėliais, kokiu būdu 
juos atiduoti tiems, kurie neno
ri arba neįstengia naujų vadovė
lių nusipirkti.

Ilgiausiai užtruko mokesčio 
už mokslą pakėlimo klausimas. 
Tėvų komiteto pirm. VI. Staba- 
činsko pranešimu, nuo paskuti-

FEEL GOOD ABOUT

LENGVA PIRKTI:
Mokant iš karto ar atskiromis dalimis kiekviename 
banke, pas pripažintą investacijų atstovą, biržos 
agentą, pasitikėjimo bei paskolų bendrovėje ir 
kredito unijoje. Taip pat darbovietėje, pasinau
dojant atskaitymu iš algos. Lakštu vertė — nuo 
$50.00 iki $50,000.00
LENGVA IŠKEISTI:
Taupomieji Kanados lakštai yra tuoj pat iškei
čiami. Už juos kiekvienu momentu galima gauti 
mokėtą sumą ir nuošimčius.
LENGVA LAIKYTI:
Kanados taupomieji lakštai 
yra saugūs laikyti — jie yra 
garantuoti visu Kanados turtu. 
Jie duoda geras palūkanas • 
metai po metų

7.54%
Vidurkis metinių palūkanų

Nauji Kanados taupomieji lakštai, išlaikyti iki 
nustatyto laiko, per metus vidutiniškai duoda 
7.54%. Už kiekvieną $100.00 taupomąjį lakštą 
pirmaisiais metais mokama $7.00 palūkanų, per 
kitus šešerius metus — po $7.50, per sekančius 
trejus metus — po $7.75 ir per paskutiniuosius 
dvejus metus — $8.00.
Be šių mokėjimų, jūs gausite palūkanas už gau
tus nuošimčius. Todėl kiekvienas $100.00 lakštas 

užaugs iki $239.50 tik per 12 metų.

Taigi, ką bereikštų jums ir 
jūsų šeimai rytojus, 

planuokite šiandien su 
Kanados taupomaisiais lakštais.

Būsite patenkinti 
tai padarę.

BUY CANADA 
SAVINGS BONDS TODAY

TOMORROW

KĄ JUMS REIŠKIA RYTOJUS?
Gerą vaikų išauklėjimą? Kelionę per Kanadą? Sau
gią ir laimingą senatvę? Ką bereikštų jums rytojus, 
galite pradėti planuoti šiandien su Kanados tau
pomaisiais lakštais. Tai Kanados populiariausias
asmeninis investavimas.

Mes norime 
pažinti 

jus!
Mums rūpi jūsų istorija, ar esate pasiryžę 
padėti mums jq išsaugoti?

Kanados istorija yra sudaryta iš daugelio 
kultūrų ir tautybių. Jūs ir jūsų šeima padeda 
kurti tų istorijų. Padėkite mums jų išsaugoti.

Valstybiniai etniniai archyvai renka ir 
saugo dokumentus, turinčius ryšį su etninių 
grupių istorija Kanadoje. Jūsų turimi laiškai, 
užrašai, dienoraščiai, nuotraukos ir kita 
medžiaga gali būti labai svarbūs jūsų žmonių 
istorijos užrašymui bei išsaugojimui.

Remkite mūsų pastangas padėti jums. 
Platesnių informacijų raštu teiraukitės 
tuojau pat. a

Coordinator
National Ethnic Archives 
Public Archives of Canada 
395 Wellington Street 

ffflj Ottawa, KIA 0N3

> Viešėdami Čikagoje,

■ neužmirškite aplankyti N, ir J. VAZNELIŲ j

i GIFTS INTERNATIONAL INC. :
. 2501 w. 71st STREET, Telefonas 47 M 424 !
; CHICAGO, ILL. 60629. --------------------------------------- ,
■ Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. ‘
’ -----------  Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. ----------- ,

nio pakėlimo yra praėję ketveri 
metai. Padidinti mokestį nesi
nori, bet yra prieita riba. Mo
kyklos vedėjas yra prašęs, kad 
būtų pakeltas mokytojams atly
ginimas. Be mokesčio pakėlimo 
to neįmanoma padaryti. Pakė
lus mokyklos ir seminaro moky
tojams atlyginimą už pamoką 25 
centais, susidarytų apie $1000. 
J. Andrulis paaiškino, kad mo
kytojai pakėlimo neprašė (tokių 
kalbų niekada nėra buvę!), bet 
jis, atstovaudamas mokytojams, 
mano, kad pakėlimas reikalin
gas, nes kitur mokytojai gauna 
daugiau.

Po ilgų svarstymų buvo nutar
ta balsuoti. Daugiausia balsų ga
vo pasiūlymas šeštadieninės mo
kyklos mokestį pakelti $5, o li
tuanistinio seminaro mokiniams 
mokestis nustatytas $15 už 

mokslo metus, jei iš tos šeimos 
niekas nelanko šeštadieninės 
mokyklos.

Gana lengvai buvo sudarytas 
naujas tėvų komitetas. Pasiūly
tiems kandidatams neatsisakius, 
į naująjį tėvų komitetą išrinkti: 
P. Murauskas—pirmininkas, P. 
Dovydaitis — vicepirmininkas, 
O. Balsienė — sekretorė, A. 
Vaičeliūnienė iždininkė, V. Dun- 
derienė, H. Bukauskas, V. Kul
nys — parengimų komisija, J. 
Kulikauskienė — kandidatė. 
Revizijos komisijon išrinkti: P. 
Bražukas, Br. Saplys, P. Dar- 
žinskas.

Baigiant susirinkimą buvo 
pranešta, kad 1974 m. sausio 19 
d. bus ruošiamas šeštadieninės 
mokyklos vakaras, į kurį gausiai 
atsilankyti kviečiami visi tėvai 
su savo svečiais. B. C.
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Audringas tapytojas Petrikonis 
DAIL. DAGYS

m IflllTlRIffiJE VEIKIOJE
Jis pasirodys Toronto Prisikė

limo par. Parodų salėje su savo 
darbų paroda lapkričio 3—4 die
nomis. Apie meno parodas rašo
ma joms atsidarius. Tada gali
ma aptarti ne tik pačius kūri
nius bei jų apipavidalinimą, bet 
ir pačios parodos išdėstymą. Tik 
vargas čia, nes parodos trunka 
labai trumpai, o spausdintos 
mintys pasiekia publiką, kai jau 
nieko nebėra, ir ji nebegali tuo 
pasinaudoti. Jai telieka gailėtis, 
kad anksčiau nežinojo ir parodos 
neaplankė. O kai dailininką ap
tari kiek ankstėliau, tai tuo lyg 
patarnauji žmonėms, lyg supa
žindini juos su dailininko kūry
ba, darai juos daugiau savimi 
pasitikinčiais ir drąsesniais.

Dail. Antanas Petrikonis To
ronte yra dar svečias nebuvėlis, 
bet šiaip jis jau subrendęs ir 
plačiai pasireiškęs dailininkas, 
turėjęs nemažai ir su gerais pa
sisekimais individualių parodų. 
Jis pradėjo tapyti 1942 m. įsto
jęs į Vilniaus Dailės Akademi- 
E. Vėliau, dirbdamas ir kiek ga- 

damas, studijavo Britanijoje, 
paskui Čikagoje. Baigęs moks-
iąs atsidavė vien dailininko pro
fesijai.

Dail. A. Petrikonis dirba su 
įvairiomis medžiagomis: alieji
niais, vandeniniais dažais ir pas
telėmis. Jis gerai valdo jų visų 
technikas. Reiškiasi plačiomis 
spalvų gamomis, jautria faktū
ra, sukeliančia žiūrovo gilius iš
gyvenimus bei nuotaikas. Iš ši
tų specifinių savybių jautri akis 
gali atpažinti jų autorių. Sauso, 
griežtai savo, visiems lengvai at
pažįstamo, manieringo asmeni
nio stiliaus jis dar neturi ir tur
būt neturės, nes jis gana judrus, 
jo charakteris nepriima sustin
gimo antspauduotų formų, o jo

Šimtas mokslo žmonių suvažiuos Čikagon
JURGIS JANUŠAITIS

Su ypatingu dėmesiu ir rim
tumu dirba antrojo lietuvių 
mokslininkų suvažiavimo rengė
jai bei darbo komitetas. Suva
žiavimas vyks Padėkos Dienos 
savaitgalyje, lapkričio 21—25 d. 
d. Čikagoje, Jaunimo Centre. 
Sis suvažiavimas numato apimti 
humanitarinius ir socialinius 
mokslus, technologiją, architek
tūrą ir mediciną. Šių sričių spe
cialistai, pasiskirstę sekcijomis, 
suvažiavimo metu nuoširdžiai 
pagvildens literatūrą, visuome
ninius mokslus, filosofiją, peda
gogiką, kraštotyrą, menotyrą, 
kalbotyrą, teologiją, gamtos ap
saugą, jūros mokslus, statybą, 
medicinos paskutiniuosius lai
mėjimus, istoriją ir t. t.

Tai ypatingai plačios sritys, 
Įdomios ne tik mokslo, bet ir 
šiaip žmonėms. Numatoma, kad 
su paskaitomis ir pranešimais 
bei diskusijomis dalyvaus per 
šimtą mokslo žmonių.

Malonu pastebėti, kad į šį su
važiavimą renkasi ne tik nepri
klausomoje Lietuvoje baigę 
mokslus, bet ir išeivijoje Įkopę 
į mokslo viršūnes mūsų įžymieji 
mokslininkai iš Įvairių šakų.

Tokio masto suvažiavimą’ su
organizuoti nėra lengva. Tai pa
reikalauja daug iniciatyvos, 
daug talkininkų ir daug įvairių 
sričių žinovų.

Suvažiavimą rengia Pasaulio 
ir Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos, pirmi
ninkaujant dr. Povilui Mažeikai 
iš Vašingtono, D. C., Lituanisti
nis Institutas, vadovaujamas inž. 
dr. Jurgio Gimbuto iš Boston, 
Mass., Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos, vado
vaujamos pirm. dr. Gedimino Ba
luke iš Čikagos. Suvažiavimą 
globoja JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba.

Suvažiavimo rengimo darbais 
rūpinasi darbo komitetas. Visus 
darbus koordinuoja ir progra
ma rūpinasi pirm. prof. dr. Vy
tautas Vardys iš Oklahomos uni
versiteto. Technologijos ir archi
tektūros programą tvarko pirm, 
inž. dr. Stepas Matas. Humani
tarinių ir socialinių mokslų 
programa rūpinasi pirm. prof, 
dr. Rimvydas Šilbajoris. Prof, 
dr. Jonas Valaitis yra medicinos 
mokslų programos pirmininkas. 
Dr. Edmundas Lenkauskas, ko
miteto narys, atlieka įvairius 
specialius suvažiavimo rengimo 
uždavinius. Organizacinei - tech
nikinei komisijai vadovauja inž. 
Jonas Jurkūnas. Jo vadovauja
ma komisija turi ypač daug 
smulkių, sunkių uždavinių at
likti ir įvairių rengimo kliūčių 
Įveikti.

Komisija atsakinga už suva
žiavimo tvarka, už susinažinimo 
pobūvį, kuris įvyks trečiadienį, 
lapkričio 21, Tautiniuose Na
muose, už kompoz. Vlado Jaku- 
bėno muzikos kūrinių koncertą 
lapkričio 23 d. Marijos Augšt. 
Mokykloje, už banketą “The 
Sabre Room” lapkričio 24,šešta
dienį.

Daug kas klausia, ar šis suva
žiavimas bus įdomus ir plačiajai 

gabumams lengvai pasiduoda 
įvairūs užsimojimai — lengvai 
būna išsprendžiami. Todėl savo 
tapyboje jis nuplaukia į impre
sionistinius dažų liejimus, į eks
presionistinius jų pataškymus, 
niekada nesustoja prie sausų, 
kietų linijų vedžiojimo nei gam
tovaizdyje, nei abstrakte.

Gal todėl publikai jo darbai 
patinka — ji randa kuo pasigė
rėti tarp jo įvairių motyvų ir 
vikrių sprendimų.

Dail. Petrikonis tapo minkš
tus, romantinius gamtovaizdžius 
ir spontaniškas abstrakcijas, 
bet niekada nekuria sausai, teo
riškai apskaičiuojamų dalykų. 
Kartais jis mėgsta kontrastines 
spalvas, artimų spalvų stiprius 
perėjimus. Kaiką apšviesdamas 
iškelia, o kaiką paskandina tam
soje. Jo darbai yra atliekami 
labai judria ranka. Šio charak
terio dailininkams tinkamiausi 
motyvai yra gamta ir laisvosios 
abstrakcijos. Todėl žmonių ar 
gyvūnų figūras jis labai retai te
paliečia, ir tai tik iš tolo, nes jų 
išvystymas jam būtų pernuobo- 
dus.

Kol dailininkas nedirba visą 
laiką vienodai, kaikas mano, 
kad jis dar nesubrendęs ar sa
vęs nesuradęs. Tai neteisinga 
mintis, netaikytina Petrikoniui, 
nes vieno žmogaus subrendimą 
atžymi ekspresyvūs potepiai, o 
kito — tiksliai išvedžiotos lini
jos. Tai tik įgimtų būdo savybių 
pasireiškimai, kurie nepasako 
kieno kūryba yra vertingesnė. 
Kaip kūryboje, taip ir gyvenime 
yra reikalingi skirtingų savybių 
žmonės. Jei ne visus šios paro
dos lankytojus, tai daug ką malo
niai nuteiks dail. Petrikonio kū
rinių nuotaikos, dvelkiančios 
ypač iš jo gamtovaizdžių.

visuomenei? Jau minėjau, kad 
programa plati ir Įdomi ne vien 
mokslo sakomis besidomin
tiems, bet ir kiekvienam lietu
viui. Tad padėkos Dienos savait
galį praleiskime Čikagoje. Bus 
proga pasidomėti šiuo neeiliniu 
įvykiu — mūsų mokslininkų są
skrydžiu. Arčiau pažinsime ir 
savus mokslo žmones, kurie kaip 
tik dabar yra įkopę į mokslo 
augštumas ir dirba įvairiose 
amerikiečių mokslo įstaigose bei 
Įmonėse.

Tikimasi, kad suvažiavimas 
paliks lietuvių išeivijos gyveni
me gilias bei reikšmingas pėdas.

Siuntiniai ir laiškai
švenčiu proga

Neužmirškite pridėti 
siuntėjo adresą 
angliškai ar prancūziškai

Užrašykite aiškiai gavėjo adresą, 
jo kraštą žymėdami tik prancūziškai ar angliškai

Siuntinius užjurin gerai Įpakuokite, tvirtai suriškite 
ir nuneškite į savo pašto, kur jums bus nustatyta

tiksli persiuntimo kaino.

Siuntiniai

DAIL. A. PETRIKONIS prie savo dažų ir paveikslų Čikagoje. Jo darbų paroda įvyks lapkričio 3—1 d. d. Toron 
te Prisikėlimo Parodų salėje. Atidarymas — lapkričio 3, šeštadienį, 3 v. p. p.

"Nežinomi keleiviai” iš Australijos
Tolimoji Australija! Dažnai 

mes, šiauriečiai, pamirštame tą 
tolimą egzotišką kraštą, pamirš
tame, kad ten gyvena apie 
10,000 lietuvių! Jie turi gana 
gyvą kultūrinį gyvenimą, lei
džia laikraščius, literatūros al
manachus, retkarčiais ir kny
gas.

štai ir dabar po ranka turime 
poetės Marijos Mykolaitytės-Sla- 
vėnienės poezijos knygą “Neži
nomi keleiviai”. Tai stambus eilė
raščių ciklas, atskleidžiąs trem
tinio lietuvio nostalginę būseną, 
jo išlikimo kovą su nepalankia 
aplinka ir pačiu savimi, jo 
skausmą, nusivylimą ir viltis. 
Autorė knygą pavadino epu, bet 
vidiniuose atsiskleidimuose vy
rauja lyrinis elementas, o išvir
šinė struktūra yra draminė — 
su realiais ir simboliniais veikė
jais, su draminiais dialogais. Ly
rines nuotaikas išsako net 21 
veikėjas. Realaus gyvenimo ats
tovai, nors ir kiek apibendrinti, 
tipizuoti, yra vyrai, mes visi, 
mergaitė, motina, sūnus, pabė
gėlė, sesutė lietuvė, poetė auto
rė, senyva aktorė, nuobodžiauto- 
ja, fatalistas, piligrimai, čia gi
musieji, jiedu ir net Mykolas 
Krupavičius — tėvynės meilės 
reiškėjas. Literatūriniai ir fi
losofiniai vardai, kaip Nostalgė, 
Memorė, Fatalija, Filantrope, 
Desdemona, yra įasmeninti sim
boliai. Vedamasis knygos bruo
žas yra nostalginė kančia skir
tingo egzotiško krašto širdį žel

Naudokite tinkamo dydžio 
vokus (mažiausia S’/ž" 
ilgumo ir platumo)

Visi įusu siuntiniai bei laiškai

paštui turi būti pristatyti
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PR. NAUJOKAITIS
džiančioje aplinkumoje. Tačiau 
poetė sugeba išsisakyti nesikar- 
tojančių, originaliu ir Įtaigiu bū
du. Jai padeda ir tas individua
lizuotų veikėjų gausumas. Nuo
taikoms išsakyti ji randa vis 
naujus vaizdus, prasmingus sim
bolius:
... ir vėjas, ir jūra
ošia
melodijas kitokias.
Neperžengti mums šiuos kalnus, 
neperplaukti mums šias upes. — 
Tolimas, 
nepažįstamas kraštas 
mus atsiviliojo. —
Iš savo atėjūniškų rankų —
šeriame šio krašto
auksinės vilnos avinėlį.
Per šia svetima žemę tiesiame kelius. 
Mūs
šiltas prakaitas blizga ant molio 

grumsto.
Mūsų
delnus nusėda kraujo rausvos pūslės.

Naujos, neįprastos buities kie
tumas dar labiau stiprina palik
tos tėvynės ilgesį. Tas ilgesys 
yra tiesiog nenumaldomas, 
skausmingas, niekad nenutyląs: 
čia —
po šiuo svetimu dangum —
čia stoviu ir jaučiu:
po kojomis žemė ne ta,
ant kurios atsiklaupti galėčiau.
Kaip motinos rankos, 
kuri guostų mane.

Prieš išsiųsdami 
priklijuokite pakankamos 
vertės ženklą

GRUODŽIO 

Jei pasieksiu kada 
savo žemės slėnį, 
pražydėsiu lelija ir ieva. —

Visas svetimo krašto peizažas 
lietuvio širdžiai yra nejaukus, 
sausas, bauginąs:
Plasnoja paukštis į aukštą eukaliptą. 
Tamsėjančioj pakalnėj nejauku. 
Pilka skara uždengia žemės veidą. 
Pilki šešėliai slenka 
nudžiūvusiu lauku ...

Mūsų namai šioje šalyje 
dar nepradėti...

Nematoma lemties ranka 
mums čia naują kelią tiesia. — 
I gyvenimą ar mirtį 
stato tiltą ...

Tačiau tas naujasis lemties 
tiesiamas kelias lietuvio nežavi, 
klajūno kelyje jis jaučiasi kaip 
alkanas paukštis, kuriam mirtis 
nuolatos vaidenasi: ... numir
siu prie šalto akmens ... Dėlto 
nenuostabu, kad tremtinio dejo
nė prasiveržia visu lyriniu nuo
širdumu:
Toli praeity nuo manęs atsiliko 
kūdikystės pėdelės, 
jaunystės juokas, 
tėviškės sodai žali.

Kai einu per tamsius ir nykius 
australiškus Dievo sodus, 
sutikdama vienišus medžius, 
ir vienišus tylinčius kalnus, 
Tu pavirsti pavasariškos upės jėga 
ir neši mane kaip sapną, 
kaip Sekminių žiedą trapų — 
neši per pasaulį Į namus, — 
į tolį paliktus namus. —

Visos knygos turinys — trem
tinio širdies gėla ir kova su as
menybę laužiančia aplinka. Tie
sa, tie motyvai jau daugelio 
tremties poetų išdainuoti. Pati 
problema nėra nauja, tačiau M. 
Slavėnienės “Nežinomuose ke
leiviuose” yra daug kas naujo. 
Pirmiausia, Australijos egzotiš
ki vaizdai ir jų sukeliama ne
įprastinė nuotaika. Tų vaizdų 
fone paliktosios tėvynės nostal
gija nusidažo labai gyvomis, ne- 
nusitrynusiomis spalvomis. Ant
ras originalus šios knygos bruo
žas — mokėjimas surasti nenu
dėvėtus vaizdus vidaus emoci
joms išreikšti. Gerai parinktos 
metaforos ir simboliai pagauna 
poezijos mėgėją savo naujumu, 
nekasdieniškumu. Trečia gera 
savybė — poetės nuoširdumas ir 
išviršinės formos laisvumas: po
etės minties ir jausmo nepaver
gia nei rimų priverstinis jieško- 
jimas, nei posmų ribotumas. Jos 
poetinė frazė yra pakankamai 
kondensuota, liejasi laisvu rit
mu, daloma tik loginėmis tau
zomis, prasmingų žodžių išsky
rimu ar jų idėjinio svorio pabrė
žimu.

Knygos išleidimo proga gali
ma dar priminti, kad autorė ak
tyviai dalyvauja vietos lietuvių 
kultūriniame, ypač literatūrinia
me gyvenime. Jos poezijos buvo 
išspausdinta “Australijos lietu
vių metraštyje” ir almanachuo
se “Plunksna ir žodis”, “Terra 
Australis”. Taip pat išeivijos 
spaudoje buvo išspausdintas 
pluoštas Įdomių atsiminimų apie 
broli V. Mykolaitį-Putiną.

Magdal. Marija Slavėnienė, NE
ŽINOMI KELEIVIAI. Epas. Iš
leido ir spausdino “Minties” 
spaustuvė Sydnėjuje 1973 m. Ti
ražas — 200 egz., 88 psl. Kaina 
nepažymėta.

Atsiųsta paminėti
šaltinis nr. 4, rugpjūtis. Dvimėne- 

sinis religinės ir tautinės minties 
žurnalas, leidžiamas Šv. Kazimiero 
Sąjungos ir Tėvų marijonų, 16 Hound 
Rd., West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, Britain.

Evangelijos šviesa, du numeriai — 
š.m. vasara ir ruduo. Trimėnesinis 
krikščioniško turinio laikraštėlis. Ga
lima gauti pas ekspeditorių J. Dane- 
vičių, 83 Achill Cres., Mississauga. 
Ont., Canada.

LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 
parapijos choras, vadovaujamas kom
poz. Broniaus Budriūno, išleido jo 
dainų plokštelę “Tėviškės namai”. 
Plokštelės įrašyme dalyvavo paties 
kompozitoriaus diriguojamas choras, 
solistai Birutė ir Rimtautas Dabšiai, 
pianistė Raimonda Apeikytė. Oficia
lus plokštelės pristatymas lietuvių 
visuomenei — lapkričio 3 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Programą 
atliks rašytoja Alė Rūta su plokš
telės įrašo dalyviais.

LB KULTŪROS KLUBAS BOSTO
NE naujosios veiklos sezoną pradėjo 
prof. dr. Broniaus Kaslo paskaita 
“Lietuvos problema šių dienų tarp
tautinės teisės šviesoje". Paskaiti
ninkas yra diplomatijos istorijos ir 
politinių mokslų profesorius, istorijos 
departamento vadovas Wilkes kolegi
joje, suredagavęs šiemet pasirodžiusį 
leidinį “U.S.S.R.-German Aggresion 
Against Lithuania" ir atidavęs spau
dai dar vieną knygą “Baltic Nations: 
Struggle for National Survival". 
Griežtai laikydamasis pasirinktos te
mos ir remdamasis teisiniais faktais, 
prof. dr. B. Kasias teigė, kad Lie
tuvos valstybės atkūrimui pagrindą 
sudarė Versalio sutarties idealai, ta
čiau šiandien ji yra praradusi tarp
tautinės teisės atramą, nes senąją 
teisinę sistemą sugriovė smurto įsi
viešpatavimas tarptautiniuose santy
kiuose ir II D. karo rezultatai. Ka
dangi po šio karo nebuvo pasirašyta 
taikos sutartis, pasitenkinant tik lai
mėtojų atliktu faktiniu Europos pa
dalinimu, naujos tarptautinės teisės 
pagrindai liko nesukurti. Pasak prof, 
dr. B. Kaslo, net ir Jungtinės Tau
tos buvo įsteigtos ne tarptautinei tei
sei vykdyti, bet JAV ir Sovietų Są
jungos dominavimui pasaulyje už
tikrinti. ši organizacija negali įgy
vendinti jokių nutarimų, kurie yra 
nepriimtini bent vienai veto teisę tu
rinčių didžiųjų valstybių. Dėlto ir 
okupuotos Lietuvos dabartinė pozici
ja tarptautinės teisės požiūriu esan
ti apverktinoje būklėje. Naujų vil
čių galėtų duoti tik tarptautinių si
tuacijų pasikeitimas Lietuvai palan
kia prasme, bet tai jau kita tema.

DAIL. PAULIAUS JURKAUS ta
pybos darbų parodą spalio 6-7 d.d. 
šv. Juozapo parapijos salėje Water
bury, Conn., surengė šios apylinkės 
LB valdyba. Įvadinį žodį tarė iš Bos
tono atvykęs rašytojas ir poetas Sta
sys Santvaras.

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪ
DIS Čikagoje atšventė trigubą šven
tę — veiklos 49 metų, žurnalo “Mūsų 
Vytis” 25 ir Vydūno Jaunimo Fondo 
20 metų sukaktis. Lietuvių Tauti
niuose Namuose įvykusiame minėji
me pagrindinį žodį tarė Lietuvos gar
bės konsule J. Daužvardienė, Vydū
no Jaunimo Fondo darbuotoja. Fon
do veiklos apžvalgą padarė jo valdy
bos pirm. Vytautas Mikūnas. Per 
dvidešimtmetį Vydūno Jaunimo Fon
das sutelkė apie .$45.000 studentų 
stipendijoms ar jų paskoloms, suda
rydamas galimybę lietuviams jaunuo
liams studijuoti ne tik JAV, bet ir 
Argentinoje, Turkijoje, Švedijoje, 
Airijoje ir net okupuotoje Lietuvo
je. Kultūriniams jaunimo darbams 
paremti buvo išleista apie $12.000. 
Fondas taipgi rėmė premijomis pra
dedančius rašytojus ir jaunuosius ra
dijo darbuotojus. Premijomis bei 
ženklais pagerbiami ir jaunieji lie
tuviai visuomenininkai, šiemet tokio 
pagerbimo susilaukė žurnalistas Al
gis Rukšėnas už Simo Kudirkos dra
mą išryškinusią knygą “Day of Sha
me”. Fondo ižd. V. Milūnas minėji
mo metu jam įteikė premijos čekį. 
Koncertinę programos dalį atliko 
sol. Roma Mastienė. šeimyninei da
liai vadovavo ASS skyriaus pirm. R. 
Korzonas, pranešdamas vadovybės 
pasikeitimus. Sekančią dieną, sekma
dienį, minėjimo dalyviams Mišias 
Jaunimo Centre atnašavo ir pamoks
lą pasakė ASS Čikagos skyriaus ka
pelionas s. kun. A. Kezys, SJ. Po pa
maldi} buvo aplankyti mirusiųjų na
rių kapai Šv. Kazimiero kapinėse. 
Šia proga Jaunimo Centre buvo su
rengta dvi dienas trukusi Akademi
nės Skaučių Draugovės ir korporaci
jos “Vytis” Čikagos skyriaus jaunų
jų menininkų paroda, kurioje daly
vavo: J. Eidukaitė, V. Eivaitė, V. Gar- 
bonkus, D. Geležiūtė, M. Griauzdė, G. 
Maleckaitė, R. Krutulytė, D. Petrei- 
kytė, G. Plačas ir P. Vitkus. Mergi
nos atstovavo dailei, vaikinai — me
ninėms nuotraukoms.

M. K. ČIURLIONIO GALERIJOJE 
Čikagoje spalio 12-21 d.d. tapybos 
darbų parodą surengė dail. Alfonsas 
Dargis, lankytojams pateikęs 56 kom
pozicijas. Parodą atidarė galerijos 
pirm. V. Balukienė, naujuosius dail. 
A. Dargio kūrinius apibūdino dail. 
A.» Valeška.

RYTO BABICKO VADOVAUJA
MAS Klevelando vyrų oktetas, pail
sėjęs po Klevelando šimtmečiui skir
to maratoninio šimto dainų koncerto 
ir išleidęs naują plokštelę, koncerti
nį sezoną pradeda lapkričio 3 d. 
Hartforde. Sekantys koncertai nu
matyti: Ročesteryje — lapkričio 10 
d., Baltimorėje — lapkričio 17 d., 
Čikagoje — sausio 19 d.

DR. P. JONIKAS ruošia spaudai 
1952 m. išleistos “Lietuvių kalbos 
istorijos” naują laidą, kuri bus ge
rokai perdirbta ir išplėsta, pasinau
dojant naujais tyrinėjimais bei kal
botyroje padaryta pažanga, šis moks
linis veikalas bus parašytas populia
riu stiliumi, kad juo galėtų naudotis 
ir platesnieji visuomenės sluogs- 
niai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KOMPOZ. JURGIO GAIŽAUSKO 

vadovaujama Trakų rajono kaimiš
ka kapela “Galvė” išvyko j Maskvą, 
kur varžysis su kitais Sovietų Sąjun
gos ansambliais dėl teisės dalyavuti 
Europos kraštų liaudies muzikos an
samblių konkurse. Jį sekančių metų 
balandžio mėnesį rengia Vengrijos 
televizija Budapešte. Laimėtojui ski
riamas “Auksinio povo" prizas, da
vęs pavadinimą ir visam konkursui. 
“Galvės” kapelą sudaro 24 muzikan
tai iš Trakų, Rūdiškių, Sameliškių, 
Elektrėnų, Vievio ir Pastrėvio.

ANTANAS BURAČAS, Kauno dra
mos teatro aktorius, garsėja estiš
kuose filmuose. Jis jau yra sukūręs 
pagrindinius vaidmenis “Talinfilm" 
studijos filmuose “Vėjų krantas”, 
“Kruviname akmenyje", o dabar vėl 
dalyvauja rašytojo V. Saz romano 
“Ukuraru” ekranizacijoje. L. Lajaus 
režisuojamas naujasis filmas yra pa
vadintas “šaltiniu miške”.

“MUZIKOS RUDENS” KONCER
TUS, kuriuose atliekami lietuvių 
klasikų ir dabartinių kompozitorių 
kūriniai, pernai pradėjo rengti Lie
tuvos Kompozitorių Sąjunga. Pradi
niam jų akordui nuskambėjus M. K. 
Čiurlionio namelyje Druskininkuo
se, kompozitorių, muzikologų, daini
ninkų ir instrumentalistų grupės ke
liavo po Dzūkiją ir Suvalkiją, šie
metinėje koncertų serijoje pagrindi
nis dėmesys buvo skirtas Žemaitijai 
— Palangai, Klaipėdai, Kretingai, 
Telšiams, Plungei, Šilutei, Skuodui 
ir Mažeikiams, kur lankėsi net ke
turios muzikų grupės. “Muzikos ru
dens” koncertai buvo pradėti Drus
kininkuose ir Palangoje, M. K. Čiur
lionio ir B. Dvariono nameliuose. 
Druskininkuose pianistai atliko kele
tą M. K. Čiurlionio preliudų ir forte
pijoninių pjesių, o B. Dvariono na
melyje jo kūrinių koncertą svajingą
ją "žvaigždute” pradėjo akloji dai
nininkė Beatričė Grincevičiūtė. Jo 
preliudus ir pjeses atliko kompozito
riaus dukra Aldona, sūnus Jurgis ir 
Julius Andrejevas. Koncerto daly
viai aplankė ir gėlėmis papuošė B. 
Dvariono kapą. Baigminis “Muzikos 
rudens” koncertas buvo surengtas 
Vilniaus filharmonijos salėje. Kom
pozitorių P. Dikčiaus, V. Kairiūkščio, 
V. Laurušo, V. Jurgučio, K. Kavec- 
ko, .J. Bašinsko, V. Paltanavičiaus 
naujų dainų padainavo L. Abariaus 
vadovaujamas Vilniaus televizijos ir 
radijo choras. B. Dvariono “Pirmąjį 
koncertą fortepijonui su orkestru” ir 
M. K. Čiurlionio simfoninę poemą 
“Miške” atliko J. Domarko diriguo
jamas Vilniaus filharmonijos orkest
ras ir pianistė A. Dvarionaitė. Šie
metinio “Muzikos rudens” laureatu 
paskelbtam kompoz. Konradui Ka- 
veckui buvo įteiktas “Kultūros Ba
rų” žurnalo prizas — dail. M. Cvir- 
kienės sukurtas natiurmortas.

MIKO PETRAUSKO šimtąsias gi
mimo metines paminėjo ignaliniečiai 
skulptūrinės kompozicijos atidengi
mu Palūšėje, jo gimtinėje. Kompozi
ciją sukūrė dail. J. Kėdainio vado
vaujami Vilniaus dailės instituto 
diplomantai, šį skulptūros kūrinį su
daro septynių metrų augščio ąžuoli
nė lyra, varinis M. Petrausko barel
jefas ir įrašas: “Čia skambėjo M. 
Petrausko lyra. 1873—1937—1973".

KIEMO TEATRU VADINAMA 
Vilniaus universiteto studentų grupė 
vilniečiams suvaidino Justino Mar
cinkevičiaus “Sieną”, Vydūno “Pra
bočių šešėlius”, J. Baltušio “Noveles 
apie meilę”, Ch. Šachanio, L. Piran- 
delo, Lukiano noveles “Nuo Irano 
iki pragaro”. Didelį muzikos vaka
rą surengė Vilniaus konservatorijos 
studentų kamerinis orkestras, vado
vaujamas Sauliaus Sondeckio.

VILNIAUS BERNIUKŲ CHORAS 
“Ąžuoliukas”, vadovaujamas H. Pe- 
relšteino, grįžo iš sėkmingų gastro
lių R. Vokietijoje. Koncertai buvo 
surengti Frankfurte prie Oderio, 
Štrausberge, Leipcige, Drezdene ir 
R. Berlyne. Ypatingo dėmesio susi
laukė vokiečių kalba “Ąžuoliuko” at
likti Bacho, Mocarto, Haydno kūri
niai ir dabartinio kompoz. H. Eisle- 
rio "Solidarumo daina”. R. Berlyne 
“Ąžuoliukas” dalyvavo meno ir teat
ro festivalyje “Berliner Festtage”. 
Visi bilietai buvo išparduoti į “Ąžuo
liuko” koncertą “Komische Oper" 
teatre, kur dainas papildė E. Balsio 
oratorija “Nelieskite mėlyno gaub
lio". Oratoriją atliko “Ąžuoliuko” 
choras, jo vienuolikmetis sol. Vaidas 
Urmilevičius, Vilniaus operos solis
tai N. Ambrazaitytė ir P. Zaremba, 
grupė instrumentalistų ir dirigentas 
J. Domarkas. Atlikėjai buvo apdova
noti gėlėmis, o mažasis sol. V. Umi- 
levičius — didžiuliu meškinu, Berly
no miesto simboliu. Koncertą filma
vo R. Vokietijos televizija ir juoston 
įsirašė radijas. “Ąžuoliukas” taipgi 
dalyvavo tiesioginėse radijo ir tele
vizijos laidose. Labai palankias re
cenzijas paskelbė R. Berlyno laik
raščiai — “Der Morgen”, Neues 
Deutschland”, “Junge Welt” ir Frank
furto laikraštis “Neuer Tag”.

VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO 
meno mokykla rugsėjo 22 d. specia
liu koncertu paminėjo šio mūsų tau
tos genijaus 98-tąsias gimimo meti
nes. Programą atliko mokyklos cho
ras, styginis orkestras, mokyklą bai
gusieji pianistai J. šleinytė, J. Karo- 
saitė ir A. Siaustas. Su M. K. Čiurlio
nio ir J. Čiurlionytės mintimis apie 
muziką minėjimo dalyvius supažin
dino skaitovai D. Sverdiolas ir O. 
Narbutaitė. V. Kst.
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1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
NEW TORONTO. Prie Lakeshore ir septintos gatvės atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, Vandeniu - alyva šildomas; privatus įvažiavimas, vie
ta garažui. Geras pirkinys dirbantiems vakarų Toronte. Įmokėti $7.000, 
prašo $34.000.
PRIE DURHAM MIESTELIO, maždaug 80 mylių nuo metropolitio To
ronto, 8 kambarių mūrinis namas ir 5 akrai žemės, 370 pėdų ant asfal
tuoto 4 kelio. Puiki galimybė pastatyti motelį. Įmokėti $15.000. Pilna 
prašoma kaina — $31.000.
.SPRINGIIURST — TYNDALL AVE, apartamentų rajone, 8 kambariai, 
2 prausyklos, nauja šildymo sistema. Gera vieta nuomojimui, geras 
susisiekimas. Įmokėti apie $10.000.
BLOOR ST. W. — CLOVENDALE MALL, gražus 6 kambarių viena; 
augštis (bungalow); skoningai išdekoruoti, gražūs kambariai, pilnai 
įrengtas rūsys. Arti krautuvių ir mokyklų. Įmokėti apie $15.-20.000 
ir viena atvira skola 10-čiai metų.
ANNETTE — KEELE St., komercinis pastatas 14 kambarių — 3 butai 
su atskirais įėjimais, tinkamas gydytojui, dantų gydytojui ar panašiam 
profesijonalui. Prašoma kaina — $59.000. Yra vieta 6 automobiliams.

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

SPORTAS

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PRISIKĖLIMOPARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

AKTYVAI — VIRS 6 MILIJONŲ DOLERIŲ
Kasos valandos:
Pirmad......... 10-3
Antrad...... ....10 - 3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad......... 10-7
Penktad...........10-8
Seštad........... 9-12
Sekmad......9.30 - 1

MOKA: 
už termininius indėlius —. 
dvejų metų................................81/2%
vienerių metų .............................8%
už taupomąsias (savings) s-tas 7% 
už dopozitų-čekių sąskaitas . 614%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000................ 8%
asmenines — naujas .............. 8V2%
nekiln. turto iki $50.000............8%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 
$2.000, asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10.000. 
Parduodame American Express kelionių čekius ir International Money 
Order — pinigines perlaidas. Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, 
telefoną, elektrą, vandenį, dujas. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

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

SPORTAS LIETUVOJE
Palangoje įvykusiame visasąjungi

niame profsąjungų krose vilnietis Al
fonsas Gedminas laimėjo I v. 8000 
m. nuotolį jis nubėgo per 24 min. 
Netoli nuo jo atsiliko P. Simonėlis, 
laimėjęs III v. Jo laikas — 24:02 
min. Lietuviai gerai pasirodė kitose 
grupėse ir komanda laimėjo II v.

Sov. Sąjungos krepšinio federaci
jos paskelbtame geriausių krepšinin
kių sąraše yra dvi lietuvaitės — A. 
Jankūnaitė (Vilniaus Kibirkštis, ket
virta geriausia gynėja) ir Z. Beino- 
ravičiūtė (Kauno Politechnika, de
šimta gynėja).

Baku mieste pasibaigė Sov. Sąjun
gos jaunių bokso varžybos. Gerai pa
sirodė Lietuvos komanda, laimėjusi 
II v. Lietuva įveikė Estiją 16:13 ir 
Kirgiziją 18:14. Baigmėje betgi pra
laimėjo Azerbaidžanui 14:17. Varžy
bose dalyvavo 9 komandos.

Vilnietis V. Mikėnas dalyvauja 
Sov. Sąjungos vyrų šachmatų pir
menybėse Tbilise kaip vyr. teisėjas. 
Jis taip pat bus vyr. teisėju pasaulio 
šachmatų pirmenybėse, kuriose rung
sis pretendentai L. Polugajevskis ir 
A. Karpovas. Varžybos prasidės 1974 
m. sausio 17 d. Maskvoje.

Sovietų Sąjungos krepšinio rinkti
nės žaidėjai ir vadovai gavo pylos 
valdžios leidžiamoje spaudoje. Spau
da kaltina juos, esą olimpiados auk
so medaliai padarė juos tingiomis 
“primadonomis”, besinaudojančiomis 
įvairiomis privilegijomis. Spauda 
taip pat juos kaltina už be muito 
įvežtą krūvą įvairių vakarietiškų gė
rybių, už kurias jų laukia teismo 
sprendimai. Atrodo, į šią nemalonę 
bus pakliuvęs ir M. Paulauskas. Pa
žymėtina, kad šie kaltinimai iškilo 
po nesėkmės Europos krepšinio pir
menybėse Ispanijoje. Prieš kurį lai
ką į panašią nemalonę už asmenines 
negeroves buvo pakliuvęs Sov. Są
jungos rinktinės krepšininkas Lauri- 
tėnas. Po to jis viešai paskelbė sa
vikritiką ir apgailestavo “nukrypi
mus”.
VYČIO SUKAKTIS

LSK Vytis 25-mečio sukaktuvinis 
balius spalio 27 d. Toronte praėjo 
iškilmingoje nuotaikoje, dalyvaujant 
gausiam būriui garbingų svečių ir 
vytiečių ne tik iš Kanados, bet ir iš 
įvairių JAV miestų. Klebonui kun. 
P. Ažubaliui sukalbėjus maldą, iškil
mingą sukakties dalį pradėjo klubo 
pirm. P. Berneckas, tardamas trum
pą žodį vytiečiams ir svečiams. L. 
Svėgždaitė pristatė min. S. Haidasz, 
kuris pasakė turiningą kalbą ir pa
sidžiaugė vytiečių įnašu į daugiakul- 
tūrį Kanados gyvenimą. Gražių atsi
liepimų savo kalbose pateikė konsu
las J. Žmuidzinas, Sv. Jono Kr. par. 
klebonas P. Ažubalis, Prisikėlimo 
par. klebonas Tėvas Augustinas. L. 
Namų vardu vytiečius pasveikino Vy
čio garbės narys J. Strazdas, ŠAL-

FASS pirm. J. Baris, Aušros klubo 
pirm. A. Nausėdas. Kanados sporto 
apygardos vadovas O. Kušneraitis 
pasiūlė sugiedoti “Ilgiausių metų”. 
V. Balsienė, sveikindama “Gintaro” 
ansamblio vardu, įteikė šampano 
bonką. Be to, sveikino Hamiltono 
Kovo pirm. Z. Stanaitis ir įteikė tai 
progai pritaikytą adresą. Susilaukta 
nemažai raštiškų sveikinimų. Šio ba
liaus metu pasirodė ilgai lauktas 25- 
mečio leidinys, kuris simboliškai bu
vo įteiktas klubo pirmininkams — 
A. Kerniui, K. Sapočkinui, K. Luko
šiui, P. Berneckui, P. Gvildžiui, S. 
Kasperavičiūtei, J. Balsiui, A. Supro- 
nui; garbės nariams — kun. P. Ažu
baliui, J. Strazdui, H. Stepaičiui, M. 
Duliūnui, J. Nacevičiui, J. Gustai- 
niui; Kanados sporto meisteriams — 
P. Vaitoniui, E. Sabaliauskaitei, V. 
Nešukaitytei; leidinio bendradar
biams — J. Žukui, J. Nešukaičiui, J. 
Jonaičiui ir leidinio redaktoriui S. 
Krašauskui.

Vytiečiai, turėdami savo užnugary
je ilgą ir našų kelią ir šių sukaktu- 
vių metu patyrę gilų visuomenės pri
tarimą, giedresnėmis akimis žvelgia 
į ateitį.

Šiuo sukaktuviniu pobūviu rūpino
si ir daug darbo įdėjo dabartinis klu
bo pirm. P. Berneckas. Padėka jam.

A. S.

VYČIO ŽINIOS
Tarpusavio golfo turnyre beliko 

sužaisti keletą rungtynių, tačiau tur
nyro nugalėtojas jau yra aiškus. Vin
cas Baliūnas su 32 taškais jau nebe- 
pavejamas. Jis sužaidė visas rungty
nes, iš kurių laimėjo 15 ir tik dve
jas užbaigė lygiomis. Antroje vietoje 
yra E. Kuchalskis su 25 taškais. Jis 
taip pat jau sužaidė visas rungtynes. 
Trečioje vietoje su 23 taškais yra L. 
Radzevičius. Jam dar liko sužaisti 
dvejas rungtynes. Toliau seka R. 
Burdulis 18, V. Ubeika ir A. Supro- 
nas po 17, S. Krašauskas ir A. Kli
mas po 16, M. Ignatavičius 15, V. 
Pulkys ir V. Balsys (B) po 14. Tur
nyro uždarymui golfo sekcija numa
to suruošti tradicinį pobūvį, kuris 
greičiausiai įvyks Lietuviui Namuose.

Kanados sporto apygardos golfo 
pirmenybėse gerai žaidė Vyčio jau
nis A. Siminkevičius. Jis Boltono gol
fo aikštyną įveikė 77 smūgiais ir 
jaunių grupėje laimėjo I v. Šioje 
grupėje taip pat gerai žaidė Hamil
tono Kovo Gutauskas, kuris sužaidė 
80 smūgių. Trečioje vietoje liko 
Vyčio A. Stauskas su 88 smūgiais. 
Vyrų grupėje S. Podsadeckis sužai
dė 79 smūgiais ir laimėjo II v. Iš 
vytiečių dar gerai žaidė V. Simin
kevičius 83, P. Stauskas ir A. Supro- 
nas po 85 ir Vine. Baliūnas 87. Ar
čiausiai vėliavėlės vienu smūgiu svie
dinuką primetė Vyt. Baliūnas, o il
giausią smūgį paleido A. Siminkevi
čius. Gaila, kad sporto apygarda ne
paskelbė oficialių savo ruoštų pir
menybių pasekmių. A. S.

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės Ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS 'vTz! 7^?^
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. *

Kanados įvykiai

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVE

ARNOLD'S MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. T . cnoi
(Warden & Ellesmere) ----------------- 1 ei*
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A 1 jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

NUO LUINOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
ta ir privertė užsienio reikalų 
minister} M. Sharp sukviesti 
specialų pasitarimą su arabų 
kraštų ambasadoriais. Pasak mi- 
nisterio M. Sharpo, šiuo metu 
dar neaišku, ar tai buvo eilinis 
nesusipratimas, ar galbūt sąmo
ninga Saudi Arabijos politika. 
Montrealiui skirtą naftą laivas 
gabeno Į JAV Portlando uostą, 
iš kur jf naftotiekiu būtų pasie
kusi Montreal}. Galimas daly
kas, įtakos laivo sulaikymui tu
rėjo naftos bendrovių įvykdytas 
šešių tanklaivių su Kanadai skir
ta nafta nukreipimas į JAV uos
tus ir naftos perdavimas ameri
kiečiams. Otavoje specialų pa
sitarimą naftos ir dujų reikalais 
turėjo Kanados žemės išteklių 
ministeris D. Macdonald su 
prez. R. Niksono specialiu pata
rėju J. Love. Jiedu nutarė su
daryti du kanadiečių ir ameri
kiečių pareigūnų komitetus. 
Vienas tų komitetų aptars dujo
tiekio įrengimą palei Mackenzie 
upę, kitas — koordinuos abiejų 
kraštų naftos poreikius. Prez. R. 
Niksono patarėjas J. Love pasi
sakė prieš Kanados įvestą $0.40 
muitą kiekvienai į JAV ekspor
tuojamai Albertos naftos stati
nei, tačiau pabrėžė, kad dėl jo 
nebus sukelta įtampa tarp abie
jų kraštų. Tas muitas federaci
nes vyriausybės iždui kasmet 
duos apie $300 milijonų, dėl ku
rių federacinė vyriausybė jau 
yra susilaukusi susikirtimo su 
Albertos vyriausybe. Jeigu ara
bų kraštai pradės boikotuoti naf-
tos tiekimą Kanadai, Otava gali 
būti priversta dabartini Alber
tos naftotiekį iš Toronto pra
tęsti iki Montrealio. Visa ryti
nė Kanada ir Montrealis varto
davo importuotą naftą, kurios 
25% būdavo perkama iš arabų 
kraštų.

Ontario premjero W. Davis 
konservatorių vyriausybė suda
rė trijų gydytojų ir trijų val
džios atstovų komitetą, vadovau-

W.G. DRESHER

jamą “Steelco” bendrovės vice- 
prez. H. J. Clawsono. Komiteto 
uždavinys — apsvarstyti ir nu
statyti gydytojams provincinės 
OHIP sveikatos draudos moka
mą atlyginimą už jų paslaugas. 
Pernai OHIP drauda" Ontario iž
dui kainavo $515 milijonų, o 
šiemet žada kainuoti $536, nes 
draudos narių įmokos neįstengia 
padengti kasmet kylančių išlai
dų. Ontario gydytojų ir chirur
gų kolegija jau yra įvedusi pa
jamų suvaržymą gydytojams. 
Per metus chirurgui leidžiama 
iš OHIP draudos gauti nedau
giau kaip $67.412, gydytojui — 
nedaugiau kaip $51.321. Nauja
sis komitetas jų pajamas gali 
dar labiau apkarpyti. “The To
ronto Star” dienraštis šia proga 
paskelbė dėmesio vertą vedamą
jį “Kiek yra vertas ledo ritulio 
žaidėjas?” Dienraštis nori žino
ti, ar $100.000 į metus gaunantis 
ledo ritulio žaidėjas yra vertin
gesnis už chirurgus, ar Toronto 
šiukšlių surinkėjas yra daugiau 
vertas už medicinos seseris, nes 
jų savaitinis atlyginimas $14 
mažesnis už šiukšlių surinkėjo. 
Dienraštis taipgi klausia, ar Ka
nada gali leisti advokatams, ar
chitektams ir didžiųjų unijų na
riams besaikiai kelti savo atlygi
nimus, kai tuo tarpu mažiau iš
silavinusieji ir nekvalifikuoti 
darbininkai vos įstengia pragy
venti? Vedamasis baigiamas iš
vada: “Vyriausybės, siekdamos 
teisingo pajamų paskirstymo, 
neturėtų apsiriboti tik gydyto
jais.”

Ateitininkų žinios
Jaunimo veikla šiais mokslo me

tais yra pagyvėjusi. Jaunučių ir jau
nių vadovai turi paruošę programas 
visai mokslo metų veiklai. Vyresnieji 
moksleiviai taip pat vykdo progra
mą, kurią jau turėjo paruošę prieš 
vasaros atostogas. Taip pat reikia pa
sidžiaugti centro valdybos rūpesčiu 
pagyvinti jaunimo veiklą. Jaunučių 
komisija, vadovaujama Viktoro Na
ko Detroite, išsiuntinėjo globėjams 
gana praktiškų nurodymų.

Žygis “Ateičiai” praėjusį šeštadie
nį labai gerai pavyko. Primename vi
siems, kurie yra dar skolingi už žygį 
Wasagos stovyklos metu, kuo grei
čiausiai pasiųsti pinigus V.Kolyčiui.

Tėvų komitetas dėkoja Prisikėli
mo par. kat. moterų draugijai už $25 
ir A. Skrebūnui už $20 auką.

Vaikai, dar nepriklausą jokiai or
ganizacijai ir norį įsijungti į ateiti
ninkus, gali dar tai tuojau padaryti. 
Tėvai prašomi paskambinti V. Ko- 
lyčiui tel. 654-5481.

Visas jaunimas yra kviečiamas sek
madieniais 10 v. Prisikėlimo švento
vėje užimti pirmuosius suolus ir įsi
jungti į bendrą giedojimą.

Dalyvaukime Anapilio sodybos ati
daryme, kuris įvyks lapkričio 4.

Sveikiname dvasios vadą kun. A. 
Prakapą, švenčiantį kunigystės 25 m. 
sukaktį. £i

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės iškyloje spalio 

28 d. dalyvavo 24 skautai ir vadovai. 
Nors lijo visą dieną, bet mindaugė- 
nai įvykdė numatytą programą: miš
ko žaidimą, praktiką su kompasu, 
valgio gaminimąsi. Sukurtas laužas 
tokią dieną buvo didelė vertybė. Iš
kylą baigiant, dr-vė turėjo po atviru 
dangumi sueigą. Sekanti sueiga — 
Lietuvių Namuose lapkričio 12 d.

• Lapkričio 3, šeštadienį, 1 v. 
p.p., Vikingo laivo sueiga L. N.

• Sveikiname į sktn. St. Kairio 
muzikinį vienetą įstojusias kankli
ninkes: L. Keršytę, A. Sendžikaitę, 
R. Jonikaitę, V. Turūtaitę, R. Ka- 
rosaitę, R. Draugelytę, D. Draugely- 
tę ir R. Vaitkutę.

• Steigiamas akademikų skautų 
vienetas, kurio tėvūnu sutiko būti 
fil. ps. dr. A. Dailydė. Norintieji 
stoti į Korp. “Vytis” eiles arba gauti 
daugiau informacijų kreipiasi į A. 
Gaputį tel. 763-3759.

• Kunigaikštienės Birutės vyr. 
skaučių dr-vės sueigoje spalio 24 d. 
pas draugininkę ps. A. Seškuvienę 
įžodį davė A. Totoraitienė. Sveikina
me. Draugovės adj. — G. Baltaduo
nienė.

• Vaidilučių vyr. skaučių dr-vės 
draugininke — G. Vasiliauskaitė, adj. 
— D. Steponaitienė.

• Ar jau prisidėjai kuo nors prie 
tėvų k-to ruošiamo bazaro lapkr. 17 
d. Laimikiai priimami kas sekmadie
nį skautų būkle po kiekvienų pamal
dų arba įteikiami vienetų vadovams. 
Laukiama visų prisidėjimo. Č. S.

Studentų žinios
Toronto Universiteto Lietuviij Stu

dentų Klubo valdyba papildyta pra
ėjusiame susirinkime — klubo na
riai išrinko vicepirmininkę. Sveiki
name Rasą Mažeikaitę (University of 
Toronto III metai). Dėkojame ki
tiems kandidatams už susidomėjimą 
mūsų veikla ir linkime jiems sėk
mės pakliūti į kitų meti) valdybą.

PADĖKA
Toronto Universiteto Lietuvių Stu

dentų Klubo valdyba nori padėkoti 
sekantiem žmonėm už gražius fan
tus, kuriuos paaukojo mums parem
ti Lietuvių Dienos baliaus loterijai: 
p. Valiūnienei, p. Vaitonienei, p. 
žmuidzinienei, p. Gražinai Thepen, 
p. Dagiui, p. Manglicui. Taip pat 
reiškiame padėką p.p. I. Valiuliams 
už $10 auką.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
BLOOR — ALHAMBRA, 3 butų atskiras mūrinis namas su atskirais 
įėjimais, 3 prausyklos, 3 virtuvės, vandeniu - alyva šildomas, 2 at
skiri sklypai, dvigubas garažas, apie $25.000 įmokėti ir viena atvira 
skola; visai netoli Lietuvių Namų.
JANE — BLOOR, 12 kambarių, 3 miegamųjų, dvibutis (duplex), 4 už
baigti kambariai rūsyje, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, arti 
Bloor; galima greitai užimti. Apie $20,000 įmokėti.
INDIAN RD. — BLOOR, 10-ties kambarių atskiras namas, kvadratinis 
planas, 3 naujos modernios virtuvės, 4 visai modernios prausyklos, už
baigtas kambarys rūsyje, garažas su privačiu įvažiavimu. Apie $30,000 
įmokėti.
SIX MILE LAKE, didžiulis 6 kambarių 1% metų senumo vasarnamis 
su visais baldais, židinys, dvigubas sklypas. Prašoma kaina $18,000. 
Port Severn apylinkėje.
NEW TORONTO, vos keliolikos metų senumo tributis, didžiulis 
sklypas, apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola balansui.

AI. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
6%

7’/4%
8%
8’/2%

MOKA
už depozitus
už taupymo s-tas
už 1 m. term. dep.
už 2 m. term. dep.

Kapitalas — septyni

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •

R. Stasiulis Tel. 249-7691
Namų -241-5181

Ar FOR SALE

TRU
Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

E D. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., T . EOT E4E4 Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 NUOLAIDA

A. J. MORRIS Realtor * Sąžiningas patarnavimas.
* Parūpiname mortgičius

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIŪDŽIUSi • W. MORRIS • Telefonai 534-8459; 
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont
Eagles Nest

Telefonas 534 - 0563

------  Real Estate Broker------
------ Visų rūšių apdrauda--------

233-3334 Walter Drešeris 233-4446
214 Lloyd Manor Rd., Islington, Ont. M9B 6A3

BALTIEČIAI PAS
KANADOS...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bės ir t.t. Pokalbyje su dr. S. 
Haidasz paaiškėjo, kad vyriau
sybė yra paskyrusi $150.000 et
nokultūrinių grupių mokykli
niams vadovėliams paruošti bei 
išleisti. Paruoštą rankraštį rei
kia pateikti kompetentingai ko
misijai, kuri turi nuspręsti jo 
tinkamumą.

Aplamai, priėmimas pas prem
jerą buvo nuoširdus. Baltiečių 
atstovai susidarė įspūdį, kad 
premjeras ir jo bendradarbiai 
gerai suprato politines ir kultū
rines jų problemas, nors per 
trumpą laiką nebuvo įmanoma 
išdėstyti dalykus išsamiai.

Baltiečių delegatus atskirai 
priėmė min. dr. St. Haidasz su 
pagrindiniais savo štabo parei
gūnais ir pakvietė vakarienės, 
kurioje dalyvavo ir Otavos bal
tiečių organizacijų atstovai. Iš 
lietuvių pusės dalyvavo KLB 
Otavos apyl. pirm. V. Prišče- 
pionka ir KLB krašto tarybos 
narys inž. J. Danys. Vakarienės 
metu buvo aptarti kultūriniai ir 
švietimo reikalai. Baltiečių at
stovai priminė skirtingą baltie
čių būklę. Kai kitų kraštų atei
viai lengvai gauna pagalbą iš sa
vo kilmės kraštų, baltiečiai nie
ko negali gauti. O jei ir atvyks
ta kultūrininkų iš okupuotų 
kraštų, jie visi būna Maskvos 
kontrolėje. Tas pats su vadovė
liais bei kitomis knygomis. Min. 
dr. St. Haidasz pažadėjo į tai 
atkreipti dėmesį.

Baltiečių atstovai grįžo šį kar
tą iš Otavos patenkinti savo ke
lione.

— tv-hi-fi —
Taisomi ir parduodami paprasti ir 
spalvoti televizijos priimtuvai. 
Prieinamos kainos.

7673 DUNDAS Street WestTel. 532-7733

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
 KRAUTUVĖS KANADOJ E -

= tip-topMEATS
KAS SAVAITE A DEUCATESSEM
1727 BLOOR STREET WEST (pries keele požeminio stoto 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL 

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 k.iio.) 
HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cook.viiie, ioirSk.uo.)

DANISH
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS) 

Baldai tiesiog iš Įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

UTHO-ART SPAUSTUVĖ I 
programos,

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei .J
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 f.?kl<»mini.aj ■

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai g



<0 TORONTO"
“Park Lithuania” vardynų pro

ga spalio 27, šeštadienį, įvyko 
trumpa iškilmė, kurioje dalyva
vo apie porą šimtų lietuvių, jų 
tarpe uniformuoti šauliai sū vė
liavomis. Iškilmė pradėta Ka
nados, baigta — Lietuvos him
nu. Pranešėja buvo J. Kobelsky- 
tė. Kalbas pasakė — apylinkės 
valdybos vicepirm. M. Abromai
tis, komiteto pirm. St. Jokūbai
tis ir Toronto miesto tarybos na
rys W. Boytchuk. Iškilmės me
tu vienas ar du kitataučiai vai
kėzai demonstravo prieš naują
ją iškabą. Vėliau susirinko apie 
20 paauglių su popiergaliais ir 
bandė padegti medinę iškabą, 
bet atvykusi policija juos išsklai
dė. Senąjį parko vardą paaug
liai buvo išrašę ant žemės išdės
tytom popierinėm juostom. Be 
to, panašų Įrašą įkėlė medžio 
viršūnėm Toje vietoje gyveną 
lietuviai visa tai matė ir skau
džiai pergyveno panieką Lietu
vos vardui. “The Toronto Sun” 
netgi parašė, kad minėtame par
ke įvyko paauglių muštynės dėl 
naujojo vardo ir kad tai esąs 
“ethnic battle park”. Bet tai ne
tiesa. Jokių muštynių nebuvo ir 
nė vienas lietuvis jaunuolis ne
buvo įsivėlęs. Tai tvirtina įvykį 
stebėję liudininkai. Nedidelė ki
tataučių grupė kursto vaikus de
monstruoti prieš naująjį vardą. 
Vieną ar dukart naujoji iška
ba buvo užtepta, bet miesto par
eigūnų nuvalyta. Nepatenkintie
ji parko vardo pakeitimu šau
kia Keel m-loje protesto susi
rinkimą.

“Gintaras” spalio 21 d. kon
certavo Buffalo “International 
Folk Art” festivalyje. Oktetui 
ir orkestrui tai buvo pirmas vie
šas pasirodymas. Naujai sudary
tosios grupės pasirodė gerai, šo
kėjai šoko pasigėrėtinai. Uni
versiteto salė, talpinanti 600 
žmonių, buvo artipilnė. “Ginta
ras” dėkingas Buffalo Lietuvių

Klubui ir visiems Buffalo lietu
viams, kurie pakvietė “Gintarą”, 
apmokėjo kelionę autobusu ir 
dar visą grupę du kartu pavai
šino. Turint galvoj kad Buffa
lo gyvena tik 5 lietuvių šeimos 
ir 8 viengungiai, tai buvo tikrai 
gražus mostas ir pinigų negai- 
lėjimas parodyti amerikiečiams 
lietuvių tautinių šokių, muzikos 
ir dainos meną.

“Tž” 43 nr. Toronto kronikoj 
buvo įdėta klaidinga žinutė, pri
menanti skaitytojams spalio 27 
d. pasukti laikrodžių rodykles 
viena valanda pirmyn. Turėjo 
būti parašyta “atgal”. Tiksli in
formacija buvo įdėta 3-me psl., 
bet, matyt, nevisi skaitytojai pa
stebėjo ir dėlto kaikurie liko su
klaidinti. Už tai redakcija gavo 
pylos telefonu ir laiškais. Už 
klaidą visus atsiprašome.

Prieš vyriausybės paramos da
vimą komunistams pasisakė P. 
Walsh “The Toronto Sun” spa
lio 25 d. Esą min. dr. S. Hai- 
dasz štabas davęs $3.500 komu
nistinei organizacijai “Natio
nal Executive Committee of the 
Association of United Ukrai
nians of Canada”. Tai esanti se
niausia Kanados komunistų par
tijos atrama, tarnaujanti Mask
vai.

Buvę torontiečiai, gyveną Či
kagoj, Ignas Slabašinskas ir Jo
nas Purtulis lankėsi Toronte. L 
Slabašinskas jau aštuoneri me
tai gyvena Čikagoje, bet nesiski
ria su “T. žiburiais”. Atsilan
kęs redakcijoj, paliko auką spau
dai paremti.

Toronto angliškuose laikraš
čiuose vis dažniau pasirodo lie
tuvių rašyti laiškai. Tai geras 
ženklas, ypač tais atvejais, kai 
liečiami Lietuvos ar lietuvių rei
kalai. “The Toronto Sun” spa
lio 19 d. atspausdino S. Pranc- 
kūno laišką, liečiantį parduotu
vių uždarymo laiką. Vėlyvas va
karas būtų patogesnis šeimoms.

PADĖKA
KLK Moterų Dr-jos Prisikė

limo par. skyrius nuoširdžiai dė
koja visiems atsilankiusiems ir 
prisidėjusiems prie meno-poezi- 
jos popietės ir prie rengimo pa
rodos, įvykusios š.m. spalio 13- 
14 d.d.

Ypatingas ačiū viešnioms — 
poetei J. Svabaitei-Gylienei už 
dailųjį žodį, dailininkėm A. Va- 
lis-Labokienei, M. B. Stankūnie
nei už gražią parodą ir dovano
tus paveikslus. Ačiū prisidėju
siems — “Moters” red. N. Kul- 
pavičienei, archit. dr. A. Kulpa- 
vičiui, dail. J. Dagiui, Aušrai ir 
dr. Rimui Karkoms, J. M. Kar
koms, J. A. Arštikaičiam, O. 
Adomavičienei, M. Basalykie
nei, L. Mackevičienei, L. Mačio- 
nienei, S. Miniotienei, A. Šmi- 
gelskienei, F. Urbonienei.

Valdyba
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 
aplankė mane gimtadienio proga ir 
surengė didelę staigmeną — namo 
įkurtuves ir įteikė brangias dovanas 
— gėles. Ypatinga padėka klebonui 
kun. P. Ažubaliui, J. Ignatavičienei, 
dr. K. Liutkui, P. Balčiūnui už svei
kinimus ir linkėjimus. Nuoširdus ačiū 
rengėjoms: M. Senkuvienei, J. Igna
tavičienei, J. Plečkaitienei, G. Jan
kauskienei, S. Morkūnienei, A. Bal
čiūnienei, O. Baltrūnienei, M. Krikš
čiūnienei, C. Pakštienei, M. Mockevi
čienei, B. Karasevičienei, M. Vait
kienei, O. Senkuvienei, J. Liutkienei, 
panelei Onutei — viešniai iš Lietu
vos. Nuoširdi padėka solistui V. Ve- 
rikaičiui už giedojimą šv. Mišių metu 
ir už asmeninę dovaną; fotografui 
St Dabkui už fotografavimą mano 
šventės metu; p-lei Elenutei už asme
ninę dovaną. Ačiū visiems svečiams 
ir šventės dalyviams: J. Ignatavičiui 
už baliaus pravedimą-vadovavimą, 
nuoširdžius sveikinimus ir linkėji
mus. Lietuviškas ačiū, ačiū visiems—

Vladas Paliulis

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus
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Informacinis Lietuvių Namų susirinkimas

ATLIEKU GRINDŲ 
atnaujinimo (sanding) poliravi
mo ir blizginimo darbus Toronte.

ALFONSAS SODONIS 
Telefonas LE6-2805

C E S N AKAS-

Balio Maskeliūno
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS
Ilgametė patirtis — įvairių d ra ūdos b-vių atstovybė

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose *

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje
1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo netva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei |as 
sunaikina. “ADAMS GARLIC PEARLES“ 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jeu seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųja bei stiprinamųja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveika*. 
Dar šiandien nusipirk “ADAMS GARLIC 
PEARLES“ dėžutę vaistinėje. Jausies 
goriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. žios česnako kapsulė* neturi nei 
kvapo, nei skonio.

DVI DIENOS VILNIUI
Vilniaus miesto Lietuvos sostine 

paskelbimo 650 m. sukaktis Čikagoje 
buvo paminėta dviem atvejais: spa
lio 13 d. “Margučio” radijo progra
mos vadovas P. Petrulis Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje surengė Vil
niui skirtą meno spektaklį, pavadin
tą “Vilniaus pašvaistė", o spalio 20 d. 
toje pačioje salėje įvairių organizaci
jų komitetas surengė pagrindinį Vil
niaus minėjimą, kur naujais doku
mentais ir jų šviesoje daromomis iš
vadomis ataustą paskaitą skaitė prof. 
J. Puzinas. Meninėje dalyje pasiro
dė solistai J. Salnienė ir A. Brazys, 
poetas K. Bradūnas, Jaunimo Centro 
choras, vadovaujamas muz. F. Stro- 
lios. Įdomu, kad abiejose šventėse 
salė buvo pilnutėlė publikos. Skirtu
mas tas, kad “Vilniaus pašvaistėje” 
publikos veidai buvo žymiai jaunes
ni, o pagrindiniame minėjime vyra
vo uniformuoti šauliai ir jų amžiaus 
visuomenė, kurios daliai akademinė 
prof. J. Puzino paskaita gal buvo net 
nesuprantama ir neįdomi, nes profe
sorius nekalbėjo apie geležinio vil
ko staugimą ar gražų saulėleidį virš 
Vilniaus. Kompoz. D. Lapinsko pa
ruoštas “Vilniaus pašvaistės” spek
taklis, įjungus dainos, muzikos, žo
džio, judesio ir šviesos elementus, 
buvo originalus ir dvelkė tikrosios 
kūrybos atspindžiais, nors dėl skubo
tumo ruošiantis matėsi ir ryškių 
technikinių klaidų. Technikinės klai
dos yra ištaisomos, o tikroji kūry
ba jau palieka savo pėdas išeivių 
kultūros istorijoje. Tas pėdas paliko 
ir “Vilniaus pašvaistės” spektaklis.

MONUMENTALI POETO 
DOVANA

Vilniaus minėjimų proga spaustu
vininkas ir knygų bei meno mece
natas M. Morkūnas išleido naujau
sią poeto Kazio Bradūno poezijos 
rinkinį, skirtą kunigaikščiui Gedimi
nui bei Vilniui, pavadintą “Pokalbiai 
su karalium”. Žinomojo grafiko Vyt. 
Virkau gausiai iliustruotas didelio 
formato leidinys kartu su “Vilniaus 
pašvaistės” kūrybingu spektakliu bei 
kitais kūrybiniais užmojais yra gra
žus laisvėje gyvenančių lietuvių kū
rėjų meninis vainikas Lietuvos sos
tinei jos sukakties proga. Poetas K. 
Bradūnas naujausiame rinkinyje 
sklando tarp XIV amžiaus, t.y. Ge
dimino laikų, ir šių dienų, laiką bei 
erdvę darniai sulydindamas į meni
nę visumą, kaip ir pvz. šiame dauge
liui pokalbių būdingame posme: “Po 
kojom žemė suplakta, / Ir Kraujo / 
Krikšto vanduo nenumazgojo. / Jis 
telkšo Mindango kritimo vietoj / Ir 
tavo suklupimo žingsny Veliuonoj, / 
Ir Sibire, / Ir miško brolių kulkom 
išgenėto] / Girių aikštelėj kruvi
noj ..

FILMAS “STATYBA”
Per eilę metų nemažai kūrybinių 

užmojų buvo pažadėjęs ir jau spėjo 
įvykdyti plačios energijos jėzuitas, 
vienas dabartinių Jaunimo Centro di

rektorių — kun. Alg. Kezys. Kur 
jis keliauja ar eina, visada foto ir 
filmavimo aparatais apsikabinėjęs. 
Tik ne savo ar šeimos reikalui ar 
pasididžiavimui, o plačiajai visuome
nei ir lietuvių veiklos įamžinimui 
kultūros istorijoje. Dedikuojant nau
jąjį Jaunimo Centrą praėjusį rugsė
jo mėnesį, plačioji visuomenė turėjo 
progos pamatyti naująjį Alg. Kezio 
filmą “Statyba", rodantį kaip buvu
siame sodelyje išaugo nauji rūmai, 
ši naująjį filmą bežiūrint, kiekvie
nam kilo nuostaba. Tai visai kitoks 
filmas, negu tie tradiciniai, kuriuos 
Alg. Kezys iki šiol yra paruošęs. 
Filme “Statyba", kurį palydi kompoz. 
D. Lapinsko muzika ir akt. L. Raste
nytė su dviem talkininkais, visi žmo
nės bei judesiai bėga dideliu grei
čiu; efektui išgauti žmonės vaikšto 
atbuli, o darbo įrankiai, statybos me
džiagos ir darbininkai išvysto tokią 
grubiai lyrišką darbo poeziją, kurios 
neišsakysi rašytuose posmuose, tik 
gali pajusti moderniai sukirpto fil
mo spalvotuose vaizduose. Taip pat 
darbo fone išlieka ir tie vaizdai, ku
rių jau niekad nebematysime: kaip 
krito žemėn žali medžiai sodelyje, 
kaip augo mūro sienos ir pro koply
čios stogą romantiškai kyšojo gervės 
kaklas, keliąs plytas bei cementą j 
viršutinius augštus. Tokiu būdu fil
mas "Statyba” yra vienas įdomiau
sių ir geriausiai pavykusių mūsų iš
eivijos dokumentinio filmo istori
joje.

ŠIMTO DAILININKŲ VEIDAI
Tas pats kun. /Mg. Kezys sureda

gavo neseniai iš spaudos išėjusi leidi
nį “Lietuvis dailininkas išeivijoje*. 
Tai monumentalus ir meniškai įdo
mus albumas, skirtas išeivijos lie
tuvių dailininkų veidams įamžinti. Jų 
surinkta gausi galerija — per šim
tą, pradedant Toronte gyvenančiu 
dail. T. Valium ir baigiant Monrea
lyje mirusiu dail. Vyt. Remeika, nes 
paskutinis albumo skyrius kaip tik 
ir skirtas įnirusiems dailininkams. 
Kadangi kone visos dailininkų foto
grafijos padarytos rinktinių foto 
menininkų, albumas, šalia istorinės, 
įgauna ir meninę reikšmę. Dailinin
kai, kurie gyvena įvairiuose laisvo
jo pasaulio kraštuose, suskirstyti pa
gal sąjungas, grupes ar sambūrius, 
kuriems jie priklauso. Pirmuoju eina 
Lietuvių Dailės Institutas. Albumą 
galima įsigyti už S3, kreipiantis į lie
tuvius jėzuitus, 2345 W. 56th., Chi
cago, Ill. 60636, USA.

TRUMPAI
Penktadienių kultūrinės vakaronės 

ruošiamos kiekvieną penktadienio 
vakarą naujojoje Jaunimo Centro 
kavinėje. Jose jau kalbėjo poetas K. 
Bradūnas, rašytojas Cinzas iš Belgi
jos, kun. dr. J. Prunskis ir kun. Alg. 
Kezys su VI. Būtėnu apie Pensilva
nijos lietuvius. — Čikagos Lietuvių 
Operos tradicinis balius įvyks gruo
džio 1 d. Tautiniuose Namuose. — 
Kun. J. Borevičius, Čikagos liet, jė
zuitų vyresnysis, buvo išvykęs į savo

Naujai įrengto pastato vertė — $1.070.000 
Skukiai reikia sutelkti $124.500 X

Spalio 14, sekmadieni, įvyko in
formacinis Lietuvių Namų susirinki
mas. Susirinko apie 400 lietuvių. 
Nors kaikuriose salėse jaunimas mo
kėsi šokti, o kitose muzikantai pra
tinosi groti, susirinkusiems LN val
dybos nariai aprodė visas patalpas 
ir paaiškino, kaip jas manoma pa
naudoti. Daugeliui susirinkusių pa
talpų didumas buvo staigmena, nes 
nemanė, kad LN be balkonų turi 
apie 30,000 kv. pėdų grindų ploto. 
Su balkonais LN grindų plotas yra 
per 33.000 kv. pėdų. Turint galvoj, 
kad vidutinis gyvenamasis namas tu
ri apie 1500 kv. pėdų, tai LN turi 
tiek grindų ploto, kiek 22 vidutiniai 
gyvenamieji namai. Atsimenant, kad 
apie % LN patalpų yra tarp 20-30 
pėdų augščio, tai matuojant kubinė
mis pėdomis LN apimtis yra dides
nė už 30 gyvenamųjų namų.

Suprantama, tokio pastato kaina 
turėtų būti nemažesnė, kaip 22 vi
dutinių gyvenamų namų. Vidutinio 
šeimos namo (tik pastato) kaina da
bar yra apie $35.000, tai 22 tokių na
mų kaina būtų $770.000. Prie tos 
kainos pridėjus dabartinę sklypo 
vertę — $300.000, LN viso nejudo- 
mo turto vertė išeitų $1.070.000.

Lietuvių Namai turi puotoms tin
kamas keturias sales: vieną 400-500 
asmenų, kitą 500-700 asmenų ir dvi 
po 100-120 asmenų. Visos salės gali 
būti naudojamos atskirai, nes visoms 
yra atskiros virtuvės. Be salių ir 
virtuvių, LN turi dar penkis kam
barius, kurie numatomi lietuvių or
ganizacijų būstinėms, organizacijų 
posėdžiams, lietuviškai skaityklai, 
muzėjui ir LN raštinei. Be to, apati
niame augšte, šalia žemutinės salės, 
įrengiama 100 asmenų salė, kurio
je numatomas nuolatinis alaus ir 
kokteilių baras. Pirmame augšte, 
šiaurėš vakarų kampe, su atskiru 
įėjimu iš Bloor gatvės, yra įsikūręs 
kredito kooperatyvas “Parama" tri
juose kambariuose, užimančiuose 
1300 kv. pėdų grindų ploto.

Po patalpų apžiūrėjimo sekė in
formacinis susirinkimas. Kalbėjusie
ji pabrėžė, kad LN idėja yra sena, 
kaip ir lietuvių emigracija, tačiau 
įsteigti namai dažniausiai sutilpdavo 
klubų sąvokon. Toronto Lietuvių 
Namų idėja buvo iškelta 1950 m. 
visų Toronto lietuvių -organizacijų 
susirinkime. Norėta, kad busimieji 
LN būtų visų lietuvių, o ne kurios 
nors grupės. 1950 m. birželio 20 d. 
sudaryta TLN Fondo valdyba iš šių 
organizacijų atstovų: Kanados Lietu
vių Tarybos, Kanados Lietuvių Są

jungos, skautų, Verslo Sąjungos, Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje, In
žinierių ir Architektų Sąjungos, Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio, Ateitininkų 
Sąjungos ir Sporto Klubo “Vytis". 
Atseit, Toronto Lietuvių Namai tu
rėjo būti visų lietuvių namai. Tos 
idėjos tebesilaiko ir dabartinė LN 
valdyba, kviesdama visus lietuvius 
stoti į LN narių eiles ir juos prak
tiškai padaryti visų lietuvių namais, 
kuriuose kiekvienas lietuvis jaustųsi 
namie.

Finansinė LN pusė yra tokia: skly
pas ir bažnyčios pastatai 1971 m. kai
navo $140,000; rytinės pastato dalies 
pertvarkymas — $247,000; vakarinei 
pastato daliai sutvarkyti reikės — 
$251.000; garsiakalbiai, autoaikštės, 
virtuvių įrengimai, baldai, indai ir 
t.t. — $55.000; iš viso — $693.000.

Pinigų surinkta: senuosius Liet. 
Namus pardavus gauta $54.500; “Pa
ramos” patalpų nuomos avansas — 
$20.000; banko paskola — $200.000; 
paskolos lakštai (debentures) — 
$173.000; narių įnašai — $24.000; 
mortgičiai pirkus sklypą — $100.000; 
iš viso — $571.500.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad 
LN užbaigti ir artimiems įsipareigo
jimams įvykdyti reikia dar $124,500. 
Tie pinigai reikalingi dviejų mėne
sių laikotarpyje. Lėšų užtektų išpar- 
davus likusius $125.000 paskolos 
lakštus. Susirinkusieji buvo kviečia
mi kuo greičiausiai LN paremti. Per
traukos metu dalis susirinkusiųjų j 
kvietimą atsakė, įnešdami į Lietuvių 
Namų iždą apie $4,000.

Po pertraukos ir kavutės sekė 
klausimai, pasiūlymai ir paskolos 
lakštų įteikimas. Paskolos lakštų bu
vo įteikta už $173.000. Tuos lakštus 
nupirko 101 asmuo.

Susirinkimas praėjo tvarkingai ir 
geroje nuotaikoje, tačiau akylesniam 
dalyviui nebuvo visai gera ir ramu: 
salėje buvo matyti maža jaunimo ir 
profesijonalų — gydytojų, inžinierių, 
advokatų ir pan. Nenoromis kyla 
klausimas, argi tikrai visi Kudir
kos, Basanavičiai, Šliūpai, Vileišiai 
ir kiti veteranai, žadinę lietuvių tau
tą iš miego, išmirė nepalikę įpė
dinių? B. S.

Pajieškojimas
Jieškomas Antanas Simaitis, gyve

nęs Raseinių apskrityje. Jieško pus
brolis Antanas Jonutis, gyvenantis 
Klaipėdoje. Jis pats arba apie jį ži
nantieji prašomi rašyti: "T. Žiburių” 
administracija, 941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

TORONTO MIESTO PRANEŠIMAS

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371) 

persikėlė j naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St W. nuo 427 
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus jvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sųžiningoi ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ 480 RONCESVALLES AVI,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College Si. * LE 1-3074 • Sav. P. Užbalh

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Diirbas 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

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.,
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

FLORIDA kvočia
Pats maloniausias laikotarpis saulėtoj Floridoj yra dabar: 
šiltas oras, viliojantis jūros vanduo ir baltas paplūdimio 
smėlis. -------------------- Kreipkitės į šiuos lietuvių viešbučius:

NORWYN Apts., 126 Ocean Dr.,
MIAMI BEACH, FLORIDA 33139, U. S. A. arba

Town & Surf Apts., 9024 Collins Ave.
Telefonas 672-4903

---------------- Šiuo metu gausite 60% nuolaidos ----------------

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., T ■ rnr -jnrn 
TORONTO, ONTARIO 161. 3u3*"IZuO
• Įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •
• Importuoti maisto gaminiai •

Taip pat priimame užsakymus ("Catering") vestuvėms 
ir mažesniems pobūviams nuo 5 iki 500 asmenų. 
Susitarus pristatome į namus bei salę šiltą arba šaltą 

maistą su aptarnavimu ar be jo.

• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •
• --------------NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

giminaičio Kilmonio, aktorės Rūtos 
Kilinonytės-Lee tėvelio laidotuves 
Kalifornijoje. — BALFO vajus, ku
riam pernai Čikagoje ir apylinkėse 
buvo surinkta $26,355, kaip tik vyks
ta šiuo metu.

JAUNO 
ŽURNALISTO 

DILEMA
(Atkelta iš 5-to puslapio) 

dieniais, jei ateina, parapijai po 
porą dolerių):
Parodyk man merginą, 
kuri verda cepeliną, 
aš parodysiu tau žmoną, 
kuri tenkins šitą poną.

Teks truputį paaiškint turbūt, 
nes šis straipsnis taikomas tė
vams. Mat, Jonukas žino, kad 
geltoni plaukai ir tėvelių pini
gai, nors neblogi dalykai savyje, 
visdėlto nėra patys svarbiausi. 
Toliau jis žino, kad prieš susi
tuokiant, žmogus turi apsvarsty
ti kas gyvenime yra svarbiausia. 
Juk vedęs nebepakeisi nuomo
nės (bent taip aiškinama). Kas 
yra svarbiausia? Cepelinas, aiš
ku. Norėdamas ką nors reikš
mingo atlikti šiame pasaulyje, 
Jonukas turi visų pirma paval
gyti. (Bravo tam, kuris supranta 
vertybių skalę). Tačiau mūsų 
pasaka dar nebaigta. Nežiūrint 
to, kad tėvas ir sūnus nevisai 
vienas su kitu galėjo susikalbė
ti, pasirodo, kad tas klausimas 
pagaliau mažai reikšmės tetu
rėjo.
Tėvas vis už poną,
Jonas sau už duoną...
Trumpai jie sau svajos — 
Sprendimai bus Anos.

K. šeštokas

Draudžiama statyti 
didžiuosius sunkvežimius 
kaikuriose gatvėse

1973 m. gegužės 24 d. Toronto miesto taryba paskelbė po
tvarkį nr. 145-73, kuris papildo potvarkį nr. 141-67 taip, kad 
ne tik draudžia didįjį sunkvežimį naudoti, vairuoti ar kitas 
operacijas atlikti gatvėje, kuri pažymėta "No Heavy Truck", 
bet ir neleidžia jo ten pastatyti. Sis potvarkis netaikomas 
autovežimiui, kuris naudojamas pristatyti arba surinkti daik
tams iš patalpų, pasiekiamų tiktai "No Heavy Truck" gatve.

Pakeistas nuostatas 147-67 numato $30.00 bausmę (jei mo
kama be teismo) tiems, kurie jo nesilaiko ir pastato didįjį 
sunkvežimį draudžiamoje vietoje.

G. T. Batchelor, 
City Clerk

V. Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
222/ DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M 6 R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

FRANK BARAUSKAS LTD. 
REALTOR 
3828 Bloor Street West, 
Islington, Ontario 

231-6226 — 231-2661

Mūsą specialybė — užmiesčio žemės 
ir ūkiai, nuo Lake Ontario iki Lake 
Simcoe ir Georgian Bay.

J ieškome namų ir pajamas duodan
čių nuosavybių vakarų Toronte.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS V AM? OŽIŲ IR 

APSIL-IYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5191

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v 
Dėl priėmimo skambinti telefonu

Gyvybės

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vaL ryto iki 6.30 vaL 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vaL ry

to iki 4 vaL po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, K.U 
VVlktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVK.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadieJ 
niais nuo 10 v. ryto iki 6 T.T. |

Namų

249-2067 WALTER DAUGINIS
35 Landron Cres., Weston,

Automobilių Komerciniai

249-2883
Ontario
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios

— Augščiausiojo globa ir palaima 
telydi Anapilio sodybą. Tebūna Ana
pilis tvirta pilimi išeivijos lietuvių 
religinėje ir tautinėje tarnyboje. 
Anapilio sodybos atidarymas įvyksta 
šį sekmadienį 5 v. p.p. Kviečiamas 
jaunimas pagelbėti vakarienės metu, 
o ponios — paaukoti pyragų (tuo 
reikalu skambinant ponių rengėjų 
vadovei S. Aušrotienei telefonu 767- 
1562).

— Anapilio statybai aukojo $1000: 
A. Viskontai; po $500: A. A. Valad- 
kos ($2.000), ir B. M. Norkai ($700); 
$300: B. Z. Sčepanavičiai; po $200: 
M. V. Miliūnai, K. J. Liutkai, P. P. 
Petrušauskai; po $100: A. S. Pun- 
dziai, J. Kvederys ($500), J. J. Rovai 
($200), J. M. Zubrickai, P. Balku
vienė; Z. M. Laurinavičiai ($700); 
$50: V. Pazukaitė. Visiems gerada
riams nuoširdi padėka.

— Su dideliu pasisekimu praėjusį 
sekmadienį praėjo latvių katalikų 
rengtas religinis koncertas, kurio pel
nas skiriamas Anapilio statybai. Dė
kojame!

— Lietuvių kapinėse iš Hamiltono 
palaidotas a.a. Mačionis. Kapinėse 
išlieta virš 30 pamatų naujiems pa
minklams.

— Mirusiųjų prisiminimas bažny
čioje Vėlinių proga įvyks šį penkta
dienį, Vėlinių' dieną: Mišios rytą: 
7.30, 8 ir 9 v., o vakare 7.30 v.

— Pamaldos: šį ketvirtadienį Vi
sų Šventųjų diena: 8 v.r. Mišios už 
Sv. Jono Pašalpinės Draugijos miru
sius narius, 9 v.r. už Girėnų šeimos 
mirusius; Vėlinių dieną, penktadienį, 
Mišios: 9 v.r. už a.a. Juozą Siminke- 
vičių, 7.30 v. vakaro už a.a. Mariją 
Jaseliūnienę; šeštadienį: 7.30 v.r. už 
a.a. L. Barauskienę, 9 v.r. už a.a. 
Joną Grikinį ir 4 v. p.p. vestuvinės 
pamaldos.

Platintojai ir kiti, pas kuriuos 
yra užsilikę mano knygos “Mie
li žodžiai”, malonėkite susisiek
ti su manim: Mrs. S. Bunker, 
Chelmsford, Post Office, Ont., 
Canada.

SOL. GINA BUTKUTĖ ■ ČAPKAUS- 
KIENĖ atliks meninę programą šį 
sekmadienį, lapkričio 4 d., 5 v.p.p., 
Anapilio sodybos pirmojo pastato ati
darymo iškilmėje, kuri įvyks naujo
joj to pastato salėj

VIENINTELĖ 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.

SKUBIAI PARDUODAMAS 4 mie
gamųjų back-split, 7 metų senumo 
namas. Šeimos kambarys su gražia 
ugniaviete. Atskiras telefono (5-tas 
miegamasis arba raštinės) kambarys. 
Didelis poilsio kambarys rūsyje. % 
akro kiemas. Geras mortgičius. Tik 
10 minučių pėsčiam iki požeminio 
traukinio, Dundas-Royal York rajo
ne. Frank Barauskas Limited, Real
tor 231-2661 arba 231-6226.

IŠNUOMOJAMAS antrame augšte su 
baldais kambarys ir virtuvė. Telefo
nas 535-1843.

IŠNUOMOJAMAS trečiame augšte 
su baldais vienas kambarys. Yra ga
limybė virtis. Tel. 533-1962.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
7674737.

JONAS BANYLIS atlieka visus sta 
tybos remontus, naujus pristatymus, 
Išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4829.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičius ir darau 
įrengimus. Tel. 579-0309. KAZYS 
CIBAS, Oshawa, Ont.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St W., 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Toronto sporto klu

bą “Vytis”, švenčiantį 25 m. sukaktį.
— Mišios: šeštad., 7.30 v. — už 

Bronislavą Valiūnienę, užpr. O. Juod- 
viršienės; 8.30 v. — Padėkos Mišios, 
užpr. E. Narbutienės; 9.20 v. — už 
Uršulę ir Kazį Judvičius, užpr. O. 
Dačkienės; sekmad., 8.00 -v. — už 
Karoliną Narbutienę, užpr. E. Nar
butaitės; 9 v. — už Vėlinių nove- 
nos dalyvius; 10 v. — už Mariją Stui- 
kienę, užpr. A. Stuikio; 11.15 v. — 
už Mykolą Dervinį, užpr. S. Dervi- 
nienės; 12.30 v. — už Vladislava Bra
ziui;, užpr. H. E. Stepaičių.

— Choro repeticija — ketvirtadie
nį, 7.30 v.v.

— Pamaldos už mirusius — ketvir
tadienį, lapkričio 1 d., 7.30 v.v.

— Sis penktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios: 8, 8.20, 8.40, 9. v.r. 
ir 7.30 vai. vakaro.

— Ateinantį sekmadienį — kapų 
lankymo diena. Bus šventinami ka
pų paminklai. Prašome pranešti par. 
raštinei, jei kas turi šventintiną pa
minklą ar paprašyti vieno iš ten da
lyvaujančių par. kunigų.

— Brolis Hortulanas Sedeika, ilgai 
buvęs zakristijonu šioje parapijoje, 
išvyksta šioms pareigoms į Kenne
bunkport, Me. Reiškiame jam nuo
širdžią padėką už jo visą įdėtą dar
bą šioje parapijoje.

Lietuvių Namų žinios
— L. Namuose organizacijų veik

la labai pagyvėjo. Būna atsitikimų, 
kad iš karto į tas pačias patalpas 
ateina dvi organizacijos. Kad tokių 
nesusipratimų ateityje nebeįvyktų, 
LN administracija prašo visas orga
nizacijas, norinčias LN patalpomis 
pasinaudoti, pranešti ir su administ
racija susitarti, kada ir kuriomis pa
talpomis jos naudosis.

— Sporto klubo “Vytis” stalo te
niso pratybos vyks ketvirtadieniais, 
7-9 v.v., LN žemutinėje salėje.

— LN Moterų Būrelio valdyba nu
tarė suruošti savo būrelio sukaktuvi
nį balių 1974 m. sausio 14, šeštadienį, 
7 v.v.

— Lėšų telkimo vajaus komitetas 
praneša, kad praėjusią savaitę nario 
įnašus įmokėjo po $100: dr. J. Zulo- 
nas, E. Kaurtienė, LN Moterų Būre
lis, J. Kvedarys, D. Keršienė (įmo
kėjus seniau, bet iki šiol nepaskelb
ta), G. Ignaitytė, A. Stonkus, E. Ulic- 
kas. Vyt. Kulnys įnešė $75 papildy
damas savo įnašą iki $100. W. ir E. 
Pctrowskiai įmokėjo nario įnašus 
rugsėjo mėnesį, bet Walterio įnašas 
neteisingai buvo paskelbtas rinkė
jo vardu. Abu Pctrowskiai gyvena 
Filadelfijoj, JAV.

— Praėjusią savaitę jaunų narių į 
LN įstojo: Aldona Sendžikaite, Gin
tautas Sendžikas, Kęstutis Banelis, 
Vaidila Banelis ir Linda Keršytė. 
Linda įstojo kiek seniau, bet iki šiol 
nebuvo paskelbta. Visi penki jaunie
ji nariai įmokėjo po $1 įstojamojo 
mokesčio. Valdyba
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldos šį sekmadienį — 9.30 
v.r. Pamaldų metu įvyks svarbus lie
tuvių parapijiečių susirinkimas lie
tuviškos veiklos klausimais.

— Penktadienį, 6.30 v.v. konfir- 
mandų pamoka. Po jos — jaunimo 
susirinkimas pas p.p. Drešerius, 214 
Lloyd Manor, Islington.

— Išganytojo lietuvių liuteronų 
parapija nuoširdžiai sveikina Sv. Jo
no Kr. parapiją Anapilio sodybos 
pirmojo pastato atidarymo proga.

Sporto klubas “Vytis” savo 
dvidešimtmečio sukakties proga 
išleido gražų, gausiai iliustruotą 
albuminio formato leidinį, reda
guotą S. Krašausko. Jame pla
čiai apžvelgta “Vyčio” veikla 
įvairiose sporto šakose. Šį dar
bą atliko visa eilė autorių. Kny
gą išleido “Vyčio” klubas, spaus
dino “Litho-Art” spaustuvė. Su
kaktuvinis “Vyčio” vakaras įvy
ko spalio 27 d. Seaway Hotel 
patalpose. Aprašymą žiūr. spor
to skyriuje.

“Miss Canada” rinkimuose šį 
kartą dalyvauja ir lietuvaitė 
Margarita Vaičiulėnaitė iš St. 
John, N.B. Jos tėvelis yra ten 
muzikos mokytojas. Ji taip pat 
studijuoja muziką ir šiuo metu 
gyvena Toronte pas savo tetą 
Ireną Kairienę. Kanados gra
žuolės rinkimai bus lapkričio 5, 
pirmadienį. Programą transliuos 
CTV televizija per 9 kanalą 9.30 
— 11 v.v. “The Toronto Sun” 
spalio 26 d. įdėjo M. Vaičiulė- 
naitės nuotrauką. Jos pažįstami 
tvirtina, kad redakcijoj nuotrau
kos buvusios sumaišytos.

Dail. Anastazijos Tamošaitie
nės darbų paroda bus lapkričio 
10-18 d.d. Prisikėlimo Parodų 
salėje. Atidarymas — lapkričio 
10, šeštadiesį, 4 v.p.p. Bus išsta
tyti kilimai, guošai ir aliejinė ta
pyba. Parodą rengia vyr. Toron
to skautės ir skautininkės ir ma
loniai kviečia visus tautiečius ja 
susidomėti.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

telefonas 531-8422

ANAPILIO sodybos 
atidarymas 
naujai pastatytoje salėje -D 
PROGRAMOJE: a. atidarymo aktas 

b. meninė programa (sol. G. Čapkauskienė)

c. vakarienė

LAPKRIČIO 4, 
sekmadienį, 5 v.p.p., 
(lietuvių kapinių lankymo dieną)

ĮĖJIMAS dviem asmenim—$15.00, vienam—$10.00, moksleiviams—$5.00 
Pakvietimai gaunami abiejų parapijų knygynuose ir “Tž” administracijoje

Visi tautiečiai kviečiami iškilmėse dalyvauti

VISI Iš VISUR Į IŠKILMINGĄ

Anapilio taryba

Stalai numeruoti — 
prašome rezervuoti 
vietas iš anksto: 
Lietuvių Namuose 
tel. 533-9030, 
“Paramoj” 532-8723, 
Margio vaistinėje 
535-1944 <»

Lietuviu Namu

1573 Bloor St. W

*

® MONTREAls*“

lapkričio 10, 
šeštadienį, 
7 vai. vakaro.

PROGRAMA: 
sveikinimai, 
vakarienė su vynu, 
orkestras 
"Muzika", 
šokiai, bufetas

įėjimas — $12.50, 
pensininkams ir 
moksleiviams — $10

#1

t i 
g t

Šv. Kazimiero par. žinios
— Metinės loterijos vakarienė jau 

čia pat — nepamirškime atsilankyti. 
Vakarienės metu ir šokiams gros ge
ras orkestras “Roma”. Bilietų kai
nos: suaugusiems — $4, jaunimui — 
$2.

— Metinis parapijos susirinkimas 
— gruodžio 2 d. po 11 v. pamaldų 
par. svetainėje. Reikės išrinkti nau
jus par. k-to narius ir aptarti svar
bius parapijos gyvenimą liečiančius 
reikalus.

— Mūsų svetainės scena vėl pa
gražinta. Viduryje sienos kabo kry
žius ir Vytis, o iš šonų — 3 vėliavos: 
mūsų trispalvė, Kanados ir Kvebeko. 
Tai sudaro gan gražų vaizdą mėlyna
me fone, o ypatingai kai apšviečia 
prožektoriai.

— į mūsų choro šeimą įsijungė O. 
Staniulienė — par. k-to nario žmona. 
Jonas ir Onutė yra gimę Montrealy- 
je ir puikiai kalba lietuviškai. Jiedu 
aktyviai dalyvauja mūsų par. gyve
nime. Jonas dirba Montrealyje, prov. 
policijos rūmuose ir vadovauja vie
nam ypatingam daliniui kaip leite
nantas.

— Jau kelinti metai iš eilės mūsų 
parapijos svetainę valo be'i tvarko po 
kiekvieno parengimo komiteto narys 
A. Šmitas ir J. Kvietinskas. Jiems 
priklauso nuoširdi padėka.

— Spalio 27 d. Toronto Royal 
York vieškučio puikioje koncertų sa
lėje “Canada Wire and Cable Co.” 
suruošė banketą savo darbininkams, 
kurie jau yra išdirbę 25 metus. Į šį 
banketą buvo pakviestas ir mūsų 
par. k-to pirmininkas, kur ta proga 
bendrovės prezidentas įteikė jam 
atitinkamą pažymėjimą ir vertingą 
asmeninę dovaną. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Metinė parapijos vakarienė — 

lapkričio 3, šeštadienį, 7 v.v.
— Skautų-skaučių iškilminga suei

ga — lapkričio 4, sekmadienį, po 11 
v. Mišių. Mišiose jie dalyvaus su vė
liavomis.

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

A • Xv.v.x-.z.

Tautybių teatrų festivalyje
Hamiltono"A U K U R A S" vaidins J. Marcinkevičiaus

veikalą "MINDAUGAS anglų kalba

lapkričio 12. pirmadienį, 8 v. vakaro 
St. Lawrence Centre, Town Hall, 
27 Front Street East, Toronto_____

Iškilmės Anapilio 
sodyboje

Lapkričio 4, sekmadienis, skir
tas kapinių lankymui. Lietuvių 
kapinėse Mississauga, Ont., Mi
šios bus 3 v. p. p. Jas laikys 
vysk. V. Brizgys su keliais kuni
gais. Mišių metu bus dalinama 
Komunija. Po Mišių — pamink
lų šventinimas.

Anapilio sodybos atidarymas 
įvyks lapkričio 4, sekmadienį, 
5 v.p.p. Iškilmės įvyks nauja
jame pastate, kur įrengta erdvi 
salė. Jose dalyvaus vysk. V. 
Brizgys, min. dr. St. Haidasz ir 
kt. žymūs svečiai. Meninę pro
gramą atliks sol. G. Čapkauskie
nė iš Montrealio ir akompania
torius J. Govėdas. Pakvietimai 
į Anapilio sodybos atidarymo iš
kilmes gaunami: Šv. Jono Kr. 
par klebonijoj ir knygyne, “T. 
žiburių” administracijoj, “Pa
ramos” bankelyje, Prisikėlimo 
parapijos knygyne ir prie įėji
mo. Naujasis Anapilio adresas: 
2185 Stevebank Rd., Mississau
ga, Ont. Važiuojantieji į Anapi
lio atidarymo iškilmes prašomi 
sukti iš Stevebank Rd. į privatų 
Anapilio kelią, vendantį prie pa
statų ir autoaikštės.

L. Namų Moterų Būrelio val
dyba kviečia nares ir viešnias į 
susirinkimą spalio 30, antradie
nį, 7 v.v., L. Namuose aptarti 
svarbiems reikalams.

Dail. A. Petrikonio darbų pa
roda atidaroma lapkričio 3, šeš
tadienį, 3 v.p.p., Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Tą dieną paroda bus 
atidaryta iki 8 v.v., o lapkričio 
4, sekmadienį, nuo 10 v.r. iki 3 
v.p.p.

KLK Moterų Draugijos Pri
sikėlimo parapijos skyriaus na
rių susirinkimas — 1973 m. lap
kričio 11 d. po Sumos ateitinin
kų kambaryje. P. A. Gatavec- 
kienė skaitys paskaitą tema “Na
tūralaus maisto reikšmė sveika
tai”, kurią pailiustruos skaidrė
mis ir pagaminto maisto pavyz
džiais. Narės ir viešnios kviečia-
mos dalyvauti. — Skyriaus orga
nizuojamos metinės uždaros mo
terų rekolekcijos įvyks 1973 m. 
lapkričio 23-25 d.d. Port Credit 
Renewal Centre. Rekolekcijas 
ves Tėv. L. Zaremba, SJ. Regist
ruotis prašome pas L. Muraus
kienę tel. 763-6984 arba L. Imb- 
rasienę tel. 769-1253. Esant ribo
tam skaičiui, prašome registraci
jos neuždelsti.

Bilietai — $4.50, $3.50, 
$2.50. Gaunami prie įėjimo.

Kviečiami visi — 
lietuviai ir nelietuviai!

Rengėjai

Gan. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas su Ponia spalio 20-23 d.d. 
lankėsi Otavoje, matėsi su sen. 
P. Yuzyku ir dalyvavo baltiečių 
pobūvyje.

“Mindaugą” — J. Marcinke
vičiaus dramą vaidins Hamilto
no “Aukuras” St. Lawrence 
Centre Town Hall salėje lapkri
čio 12, pirmadienį, 8 v.v. (žiūr. 
skelbimą). Rengia daugiakultū- 
rio teatro draugija. St. Lawren
ce Centre vadovybės kalendo
riuje padaryta klaida. Ten skel
biama, kad “Mindaugas” bus 
vaidinamas lietuvių kalba, o tu
rėjo būti — anglų kalba. To- 
rontiečiai turėtų susidomėti 
šiuo veikalu ir dalyvauti jo vai
dinime. Lietuviai pirmą kartą 
dalyvauja tautybių teatro festi
valyje.

Laisvojo pasaulio ukrainiečių 
kongresas įvyks Toronte Four 
Seasons-Sheraton Hotel lapkri
čio 1-4 d.d. Dalyvaus apie 1200 
atstovų. Didžiausia kongreso 
manifestacija bus lapkričio 4, 
sekmadienį, Maple Leaf Gar
dens: 10 v.r. — ekumeninės pa
maldos, 11 v.r. — vadų kalbos 
(dalyvaus ir J. G. Diefenbake- 
ris) 1 v. p.p. — dainų ir šokių 
festivalis, 3 v. p.p. — uždary
mas. Per ištisas 4 dienas bus 
daug ir įvairių renginių.

“Gintaro” metinis koncertas 
įvyks vasario 23 d. Anapilio sa
lėse.

“Parama” praneša, kad nauji 
čekiai, pagal dail. T. Valiaus 
projektą, yra atspausdinti ir 
gaunami raštinėje nemokamai. 
Nariai, norintieji atsispausdin
ti vardinius (personalized) če
kius, prašomi kreiptis į “Para
mą” dėl kainos ir dėl čekių už
sakymo. Primename, kad spalio 
30 d. komerciniai bankai prira
šo palūkanas ir todėl yra dabar 
gera proga perkelti santaupas į 
“Paramą” daug geresnėmis są
lygomis (žiūr. skelbimą). Ved.

KLB krašto tarybos suvažia
vimas įvyko Londone, Ont., spa
lio 27-28 d.d. Jame dalyvavo 39 
atstovai iš visos Kanados ir 11 
registruotų svečių, jų tarpe 
miesto burmistre. Suvažiavimas 
buvo nepaprastai kruopščiai pa
ruoštas vietinės apylinkės val
dybos, pirmininkaujamos E. Pet
rausko. Jos pastangų dėka buvo 
gauta net vyriausybės finansinė 
parama, įgalinusi apmokėti ke
liones atstovų iš tolimųjų vieto
vių — Vankuverio, Edmontono, 
Montrealio ir kitų. Iš Vankuve
rio dalyvavo E. Girdauskas, iš 
Edmontono — L. Gudjurgytė, iš 
Winnipego — p. Grabys. Repor
tažas apie suvažiavimą bus kita
me “TŽ” nr.

KLB pirm.inž. E. Čuplinskas 
gavo šį laišką iš buvusio Kana
dos premjero J. G. Diefenbake- 
rio: “Gavau Jūsų laišką, palan
kiai įvertinantį mano paramą 
pavergtoms baltiečių tautoms. 
Iš tikrųjų tai buvo tragedija, 
kad rezoliucija, kurią pasiūliau 
atstovų rūmams rugsėjo mėnesį, 
remdamasis 43-ąja taisykle, bu
vo atmesta, nes liberalų partija 
atsisakė ją vienbalsiai paremti. 
Aš dalinuosiu Jūsų susirūpini
mu, kad ir šiandien tebėra vyk
domi persekiojimo veiksmai.”

Lietuviškoji radijo programa 
“Tėvynės Prisiminimai”, veda
ma J. R. Simanavičiaus, nuo lap
kričio 5, pirmadienio, bus girdi
ma kiekvieną dieną 3.30 — 4.00 
v.p.p., išskyrus šeštadienius ir 
sekmadienius. Po N. Metų lietu
viškoji radijo programa tikisi 
gauti popietinį laiką. Ji trans
liuojama iš CHIN radijos stoties 
101 FM banga.

Rita Karasiejienė, “Gintaro” 
vadovė, yra pakviesta į Commu
nity Folk Art Council of Metro
politan Toronto Board of Direc
tors. Iš apylinkės valdybos į pa
tariamąjį komitetą pakviesti: 
pirm. A. Puteris ir muz. V. Ve- 
rikaitis.

TORONTO, ONT.
Pakartotinis garbės teismo 

sprendimas. Buvusi KLB Toron
to apylinkės valdyba, kuriai pir
mininkavo J. Karpis, antrą kar
tą kreipėsi į KLB garbės teismą 
Montrealyje, prašydama per
svarstyti savo sprendimą, atme
tus) pirmą jos skundą dėl KLB 
Toronto apylinkės tarybos posė
džio, įvykusio š.m. rugpjūčio 1 
d., teisėtumo. Garbės teismas, 
apsvarstęs antrąjį skundą, at
metė kaip nepagrįstą. Štai gar
bės teismo atsakymas:

NUTARIMAS
KLB garbės teismas, peržiūrėjęs 

buv. Toronto apylinkės valdybos ir 
grupės lietuvių, pasirašiusių “rezo
liuciją” — pakartotiną skundą dėl 
Toronto apylinkės tarybos susirinki
mo, įvykusio 1973 m. rugpjūčio mėn. 
1 d. teisėtumo, neradęs jokių naujų 
įrodymų, Kanados Lietuvių Bendruo
menės vardu nutarė atmesti.

Nuorašas tikras —
pas. J. ADOMAITIS

Apgailėtina, kad gražiai vei
kusi apylinkė pradėjo bylinėtis.

— Arkiv. Jurgio Matulaičio minė
jimas rengiamas gruodžio 1 d. Kartu 
bus paminėta N. Pradėtosios Mari
jos seserų veiklos dvidešimtmetis 
Montrealyje.

— Vėlinių dieną — pirmąjį šio 
mėnesio penktadienį bus specialus 
mirusių prisiminimas 7.30 v. vak. 
Giedos choras, dalyvaus kanklinin
kės, bus skelbiamos mirusių pavar
dės. Poetas H. Nagys yra parašęs spe
cialų žodį tai progai.

“Gintaro” jaunimo ansamblis 
ruošiasi išleisti savo veiklos lei
dinį. Norėdami užfiksuoti ir 
Montreal), padarė daug nuotrau
kų ir filmą. Pirmoji nuotrauka 
ir filmas padaryti prie AV pa
rapijos šventovės, kurios salėje 
vyksta ansamblio repeticijos. 
Kitos nutraukos — Mont Royal, 
Place Ville Marie, Place des 
Arts, Old Montreal, “Man and 
his World”. Filmavo A. Jaugelis. 
Gintariečiai buvo apsirengę tau
tiniais drabužiais ir išeigine uni
forma su visais muzikos instru
mentais, todėl miesto praeivių 
žiūrovų tose vietose susidarė di
deli būriai. Po išvykos Montrea
lyje ansambliečiai restorane bu
vo pavaišinti skaniais blynais. 
Reikia tikėtis, kad leidinys bus 
gražus. Gintariečiai yra koncer
tavę įvairiose JAV ir Kanados 
miestuose: Vašingtone, Filadel
fijoj, Harvarde, Bostone, Ročes- 
tery, Čikagoj (du kartu), Toron
te, Hamiltone, Londone (Lietu
vių Diena), Delhi (Lietuvių Die
na). Kanados valdžios remiami 
apkeliavo Vankuverį, Edmonto- 
ną, Winnipega, Otavą. Daug kar
tų koncertavo Montrealyje lietu
vių visuomenei ir kanadiečiams 
meno muzėjuose, ligoninėse ir 
keletą kartų pasaulinėje paro
doje.

Skautų Geležinio Vilko tun
tas sudarė naują vadovybę: tun- 
tininkas Romas Verbyla, pavad. 
sk. Juozas Piečaitis, adj. Vyt. 
Gintaras Nagys, pskt. Romas 
Otto, draugininkas sk. v. skl. 
Rimas Žitkus, vilk. tėv. psk. 
Bronius Niedvaras, vilkiukų 
draug. sk. v. paskl. Ed. Brikis, 
adj. sklt. Rimas Ališauskas, ižd. 
psk. Gytis Vazalinskas. Iškilmin
ga skautų, skaučių sueiga bus 
lapkričio 4 d. A V parapijos sa
lėje po 10 v. pamaldų. Po 11 v. 
pamaldų bus iškilmingas laužas. 
Kviečiami tėvai ir visi lietuviai 
jame dalyvauti.

Aušros Vartų šventovę spalio 
19 d. aplankė kanadiečiai mal
dininkai, kurie atliko maldos 
kelionę Marijos garbei. Maldi
ninkų buvo apie 1500, todėl 
šventovė buvo perpildyta. AV 
parapijos choras pagiedojo ke
letą giesmių, o paskui visi mal
dininkai, pritariant vargonais, 
pagiedojo prancūziškai giesmę 
Marijos garbei.

Kun. J. Kubilius spalio 20 d. 
buvo nuvykęs į Torontą, kur ka
talikių moterų suvažiavime skai
tė paskaitą. Iš Montrealio suva
žiavime dalyvavo D. Staskevi
čienė, T. Cipkienė ir E. Berno
tienė. A. A.

i Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELI 0 N AS, B.A. C.S.C., IB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines ___9.0%
Taupomąsias s-tas__ ______6.5% 9 0%
Term. ind. 1 m.____ _______7.5% Čekiu kredito ___ 9.0%Term. ina. & m.___________
Term. ind. 3 m.___________ 8.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Investaciones nuo 9.5% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

SIUNTINIAI
PER SIUNTIMO BENDROVIŲ ATSTOVĄ gt. PrakODO
49 Norseman St., Toronto 18, Ont.

Telefonas 233-4486
pasieks gavėją dar prieš šventes grei
tai ir patikimai. Turiu gerų eilutėms, 
suknelėms, apsiaustams ir kt. me
džiagų. Maisto siuntiniai — iš Danijos, muzikos instrumentai — iš 
Švedijos, vietinės gamybos automobiliai, šaldytuvai, televizijos ir kt. 
Taip pat siunčiu dovanų pažymėjimus ir valiutą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.


