mEVlSKES ŽIBURIAI
Nr. 46 (1241) 1973 LAPKRIČIO - NOVEMBER 15

OF

EIGHTS

T_H_E.

•

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY

•

HOMELAND

941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONTARIO, CANADA

Plunksno fronte

i

Besiruošiant karui ar savo krašto apsaugai, daug kalbama
apie atominius ir plieno ginklus, bet kai kur nors kyla karas,
tuoj pat įsijungia ir propagandiniai ginklai. Tai kovos pradas,
kurį galėtume pavadinti plunksna. Jos vaidmuo nėra fizinis, žmo
nių gyvybei tiesiogiai negrasinantis, tačiau didžiai reikšmingas.
Pvz. praėjusiame pasauliniame kare veikė ištisos ministerijos,
tvarkančios plunksnų ginklus. Pastarųjų veikimas yra tylus, bet
labai paveikus ir vidaus, ir užsienio frontuose. Jis yra nemažiau
svarbus ir išeivinėje mūsų kovoje. Propagandinis ginklas sovietų
yra net plačiau vartojamas nei buvusių jiems artimų fašistinių
valstybių. Sovietinės plunksnos, diriguojamos Kremliuje, pasiekia
ne tik savąjį vidaus gyvenimą, bet ir užsienio plotus, neišskiriant
nė išeivijos. Kartais mums atrodo, kad sovietų okupuotų kraštų
išeivija yra nereikšmingas elementas, nevertas dėmesio. Faktai
rodo betgi ką kitą. Maskva teikia labai didelį dėmesį išeivijai nuo
pat komunistinės revoliucijos, išvijusios daugybę savo piliečių iš
gimtojo krašto. O ir dabar ji yra išvysčiusi gana stiprią propagan
dą, kuri nuolat bombarduoja sau nepalankią išeiviją. Įvairiomis
kalbomis ji spausdina specialius laikraščius ir nemokamai siunti
nėja išeiviams. Juose Maskva rodo nepaprastai gražų sovietinį
gyvenimą, peikia kapitalistinį ir puldinėja išeivijos veiklą.
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EGIPTO IR IZRAELIO GENEROLAI PASIRAŠĖ OFICIALIĄ KARO PA
LIAUBŲ sutarti palapinėje prie Sueso—Kairo plento. Sutarties

pagrindinis autorius yra JAV valstybės sekr. H. Kissingeris, suge
bėjęs įpiršti ją ne tik Izraelio premjerei G. Meir, bet ir Egipto
prez. A. Sadatui. Karo paliaubų sutartis užtikrina Jungtinių Tautų
kariuomenės dalinių kontroliuojamą koridorių ryšiams su rytinėje
Sueso pakrantėje atkirsta III armija, pasikeitimą belaisviais, Izra
elio ir Egipto karininkų pasitarimus paliaubų linijoms išlyginti.
Egiptas sutiko atšaukti savo karo laivus iš Bab EI Mandebo sąsiau
rio tarp Raudonosios jūros ir Adeno įlankos, kur jie buvo užblo
kavę Izraelio Eilato uostą. Abi pusės įsipareigojo pradėti tiesio
gines taikos derybas, kurioms pagrindą sudarys Jungtinių Tautų
saugumo tarybos s.m. spalio 22
d. priimta karo paliaubų rezo paniją, Britaniją ir joms netai
liucija. Egiptas reikalavo Izrae ko suvaržymų. Visiems kitiems
lio kariuomenės dalinių pasi V. Europos kraštams naftos tie
traukimo į spalio 22 d. "pozici kimas bus mažinamas pagal kas
jas, kur dar nebuvo atkirsta jo mėnesį didinamą nuošimtį. Toks
III armija, bet dabar nusileido laipsniškas tiekimo mažinimas
ir šį klausimą sutiko spręsti prie V. Europai yra skaudesnis, ne
derybų stalo. Iš tikrųjų tos egip gu visiškas boikotas JAV, nes
tiečių armijos atkirtimą Izraelis ji net 80% visos naftos įsiveždapasiekė tik karo paliaubų sulau vo iš arabų kraštų. Olandija ir
★
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★
žymo dėka. JAV valstybės sekr. Belgija jau uždraudė savo gy
Plunksnos ginklas yra prieinamas ir išeivijai. Jos spauda, kuri
H. Kissingeris Kaire susilaukė ventojams važinėti automobi
nėra patekusi Maskvos tarnybon, juo apsčiai naudojasi. Deja, jos
ir antro nemažiau svarbaus lai liais sekmadienį. V. Europos
pozicija yra sunkesnė — sovietinė propaganda laisvai pasiekia
mėjimo —1967 m. Egipto nu kraštų turimos naftos atsargos
Vakarų šalis, kur gyvena išeivija, bet pastarosios spauda nepasie Anapilio sodybos prie Toronto steigėjas kun. P. Ažubalis (dešinėje) atidarymo iškilmėje įteikia nuosavybės per trauktų diplomatinių ryšių su poreikius gali patenkinti tik po
kia gimtojo krašto, nes okupacinė sovietų valdžia neįsileidžia. Ji leidimo dokumentus Anapilio sodybos korporacijos pirmininkui A. Rinkimui. Salia jų — iškilmės pranešėjas stud. JAV atstatymo. Ambasadoriais rą mėnesių.
Nuotr. S. Dabkaus numatoma pasikeisti per porą
to, rodos, silpnoko ginklo bijo, nes gali sukrėsti visą imperiją. Algis Valiulis, jauniausias korporacijos narys, studijuojąs Toronto universitete
NAUJAS TARDYTOJAS
savaičių. Diplomatiniai ryšiai
Jei šiandieną Sovietų Sąjungą pasiektų ukrainiečių, gudų, rusų,
Prez. R. Niksonas Watergate
tarp Kairo ir Vašingtono pa bylos atleistą specialų tardyto
armėnų, jos okupuotų bei diriguojamų kraštų išeivijos — lenkų,
lengvins JAV vyriausybės tarpi ją A. Cox pakeitė buvusiu Ad
bulgarų, vengrų, rumunų, lietuvių, latvių, estų ... spauda, atsi
ninkavimą taikos derybose. Ei vokatų Sąjungos pirm. L. Jarastų nerimas, kurio Maskva negali pakęsti. Juk tai spauda, kurt
jame mokosi dauguma lietuvių vai liniai egiptiečiai ryšių atstaty worskiu, suteikdamas jam teisę
Jau
nekartą
esame
rašę
“
T.
žvilgiu
tebėra
nepasikeitusi
ir
skelbia laisvę, primena maskvinę vergiją. Kaip Maskva negali pa Žiburiuose” apie Suvalkų tri
nors oficialiuose sluogs- kų, bet nemaža yra ir lenkų. Dėl to mą sutiko su neslepiamu entu Baltųjų Rūmų dokumentų rei
kelti individų ir tautų laisvės idėjos, taip ji negali pakelti ir to kampio lietuvius, iškeldami dabar,
niuose bandoma rodyti ir šio mokytojos J. Varnienės aštuntokų ziazmu. Spėjama, jog prez. R. kalauti teismo keliu. Baigdamas
plunksnos ginklo — Išeivijos spaudos. Tuo ypač stebisi laisvųjų varžtus, kliudančius religinį, kios tokios laisvės ženklų. Kom palydų šventiniame vakare gražiai Niksonas, remdamas Izraelį, lai savo pranešimą per radiją ir te
kraštų žmonės. Kai jie sužino, kad pvz. lietuviškoji išeivijos spau kultūrinį ir visuomeninį jų gy partija oficialiai skelbia tole derinosi dviejų tautų menas—skam kysis neutralesnės linijos. Kon leviziją apie naftos krizę, prez.
da gali pasiekti viso pasaulio lietuvius, išskyrus jų gimtąjį kraštą venimą. Nei laisvojo pasaulio ranciją visom tautybėm, tačiau bėjo ir lietuvių, ir lenkų dainos, bu gresą jis jau yra paprašęs pa R. Niksonas dar kartą užtikrino
Lietuvą, negali atsistebėti. Jie tuoj pat pasidaro išvadą, kad toji lietuvių išeivija, nei okupuotos stengiasi jas pajungti komunis vo deklamuojami eilėraščiai, atlie skirti Izraelio paramai $2,2 bi amerikiečius, kad jis nė negal
spauda dabartiniams valdovams yra pavojinga, kad nuo to pavo Lietuvos įstaigos iki šiol negalė tinei veiklai. Praktikoje toji to kamos pačių sukurtos dainos ir in lijono. Jeigu ši suma bus pa voja atsistatydinti, bet žada
scenizuotos moksleiviško gyveninio tvirtinta, JAV karinė ir ekono dirbti kasdien po 16-18 valan
jaus ginamasi valstybinėmis priemonėmis. Tai dar vienas įrody jo pakankamai ateiti pagalbon. lerancija netoli tesiekia.
intermedijos.
minė parama Izraeliui nuo ne dų, pagrindinį dėmesį skirda
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mas, kad lietuviškoji plunksna ilgoje laisvės, kovoje tebėra reikš
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minga. Nors ji tiesiogiai kovos linijų nepasiekia, tačiau radijo
1948 m. prašoks $5 bilijonus. įgyvendinimui. Respublikininkų
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ir
tebestinga
matyt,
ir
jų
iniciatyva
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ra
varžtų
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Tai
primena
bangomis ir kitais aplinkiniais keliais prasiskverbia. Be to, ji pa jiems laisvės. Jeigu okupuotoje bota. “Kultūros Barų” 1973 m.
ir tą faktą, kad okupuotoje Lie Europos 17 kraštų ketverius po partijos vadams kongrese jis pa
laiko išeivijos dvasinį atsparumą, nuolat puolamą bei dilinamą Lietuvoje siautėja rusai, tai Su 10 nr. Juozas Skomskis, aprašy tuvoje
laisvai spausdinami len kario metus trukusiu Marshallo brėžė, kad teismui bus perduo
sovietinės propagandos.
valkų trikampyje ir aplamai damas savo kelionę į Punską kiški laikraščiai, bet to nėra planu iš JAV tėra gavę $13,3 bi tos magnetofono juosteles ir ki
★
★
★
Lenkijoje lietuvių veiklą varžo ir jo apylinkes, pastebi, kad te Lenkijos valdomuose plotuose. lijono. Taigi, kiekvienam kraš ti dokumentai, susieti su Water
Lietuviškoji plunksna turi ir dar vieną kovos barą, būtent, dabartinė valdžia. Tai iš dalies nykščių lietuvių saviveiklai Taip pat ir visoje Suvalkų tri tui buvo išleista mažiau kaip po gate incidentu, o po to jų teks
gyvenamojo krašto spaudą bei kitas komunikacijos priemones. Juk pripažįsta net pačių lenkų žur trūksta repertuaro — dainų, šo kampio bei kitų sričių lietuvių bilijoną dolerių. Tai, žinoma, tas bus paskelbtas visiems ame
svarbu, kad ir vietinė spauda netylėtų apie lietuvių problemas. Bet nalas “Kultūra”, leidžiamas Pa kių aprašymų, pjesių, stinga saviveikloje lenkų kultūra eina liudija JAV vyriausybių nepa rikiečiams. Teisėjas J. Sirica
kaip ją pasiekti? Didžioji spauda naudojasi tiktai kvalifikuotų žur ryžiuje. Juk visiems žinomas knygų, muzikos įrašų, skaidrių, lygiagrečiai su lietuviškąja. (Ar prastai didelį duosnumą Izrae liudininke buvo pasikvietęs pre
ir labai menkus rezultatus zidento R. Niksono asmeninę
nalistų paslaugomis. Įeiti jon lietuviui žurnalistui nėra įmanoma. faktas, kad iki šiol Lenkijos ri reprodukcijų. Deja, jis nepasa taip yra okupuotoje Lietuvo liui
taikos
įgyvendinimo fronte už
bose
gyvenantys
lietuviai
neturi
ko,
kodėl
trūksta.
Juk
Vilnius
ir
Čiagimių tautiečių, pasiruošusių žurnalistikai, yra labai maža. reguliaraus laikraščio savo kal Kaunas su savo kultūriniais lo je?). Minėtasis J. Skomskis rašo: tokią didžiulę sumą. Atrodo, sekretorę R. M. Woods, kuri da
bar mašinėle perrašinėja juoste
Lenkijos lietuviškųjų kaimų meno
Taigi, šis kelias gana sunkiai prieinamas. Reikia jieškoti leng ba. Bandė leisti “Aušrą”, “Vars biais visai netoli!
prez. R. Niksonas šį kartą bus lėse užfiksuotus pasikalbėjimus.
saviveikla
gimė
pokario
metais.
1951
vesnio. Jau esame čia anksčiau rašę, kad žymiai prieinamesnė nas”, “Vingį”, bet visi klupo dėl
priverstas daryti spaudimą Iz Jos teigimu, juostelių įrašai yra
* * #
m. birželio 1-ąją Punsko apylinkės
mažesniųjų miestų spauda. Ją galima daug lengviau sudominti lie nepakeliamų cenzūrinių varžtų.
Nežiūrint visų varžtų, Suval dainų ir šokių ratelis, vadovaujamas raeliui ir siekti pastovios taikos labai blogos kokybės. Dalies pa
tuvių problematika, negu didžiųjų miestų spaudą. Be to, Š. Ame Jei pasirodo kuris nors lietuviš kų trikampio ir kitų sričių lietu ūkininko Juozo Maksimavičiaus, su Artimuosiuose Rytuose.
sikalbėjimų net neįmanoma su
rikoje spauda yra prieinama kiekvienam skaitytojui laiškų forma. kas laikraštis, kad ir labai iš viai nenuleidžia rankų. Galimo rengė pirmą koncertą. Po metų kitų
prasti dėl pašalinių garsų ar ke
NAFTOS KRIZE
Didieji laikraščiai tam turi specialius skyrius ir į juos patekti cenzūruotas, lietuviai greitai iš- se ribose vyksta kultūrinė veik sujudo Vaičiuliškės, Vaitakiemis,
Kuwaite posėdžiavę arabų lių asmenų kalbėjimo tuo pačiu
nėra sunku. Apdairesni skaitytojai šiuo keliu jau daug yra pasi graibsto. Pastovaus informaci la. Visiems žinomos yra Punsko Navininkai, Klevai, Kreivėnai. Per krašty naftos ministerial nutarė metu. Teismas paskelbė baus
ir jo apylinkių mokyklos. Minė pirmąjį penkmetį minėtųjų kaimų sumažinti naftos tiekimą 25% ir mes policijos sučiuptiems Wa
tarnavę lietuvių bei Lietuvos kovai. Ir aplamai pastaraisiais metais jos šaltinio jie neturi.
Išeivijos lietuvių spauda Su tasis J. Skomskis rašo:
scenose pasirodė daugiau kaip 200 kas mėnesį mažinti po 5%, kol tergate politinio špionažo daly
laiškų skyriuose matyti jau žymiai dažniau lietuviškų pavardžių.
Punsko, Vaitakiemio, šlynakiemio saviveiklininkų. O per dešimtmetį Izraelis nepasitrauks iš okupuo viams. Šiai akcijai vadovavęs H.
Tuo keliu ypač lengvai galėtų pasinaudoti mūsų jaunieji, gerai valkų trikampį pasiekia tiktai
Hunt gavo pustrečių metų kalė
moką anglų ir prancūzų kalbas. Kur įmanoma, galima sudaryti net atsitiktiniais atvejais. Siunčia ir kitų pradinių (mūsų sistema — (1957-1967) Seinų apskrityje veikė tų arabų žemių. JAV valstybės jimo ir $10.000 baudą, kiti pen
mos
lietuviškos
knygos
dažnai
aštuonmečių
—
J.S.)
mokyklų,
ku

sekr.
H*
Kissingeris,
aplankęs
būrelius, kurių uždavinys būtų sekti vietinę spaudą ir tuojau pat dingsta. Antai, vienas kanadie riose dėstoma lietuvių kalba, moky jau 17 lietuviškosios saviveiklos an Saudi Arabijos karalių Faisalą, ki — mažesnes.
samblių. Jie pasirodė 340 kartų.
reaguoti. Ar tokių būrelių veikla gali būti sėkminga, dar nėra tis pasiuntė “Lietuvių Enciklo tojai,
klasių vadovai užklasinėje Koncertuose lankėsi apie 23.500 žiū nieko nelaimėjo. Arabų kraštai
APKARPĖ TEISES
patvirtintų duomenų, bet kad toje srityje gali daug padaryti pediją”, kuri jam kainavo $300. veikloje daug dėmesio skiria lietu rovų. Saviveiklininkų repertuare ir naftos tiekimą yra visiškai nu
Prez.
R. Niksonas buvo veta
pavieniai asmenys, jau aiškiai matyti. Dėlto reikia drąsiau ir pla Deja, adresato ji nepasiekė ir vių kultūros pažinimui. Mokslo me lietuvių, ir lenkų tautos menas.
traukę JAV, Olandijai ir Portu vęs ir grąžinęs JAV kongresui
čiau žengti tuo keliu, kuris jau išbandytas.
dingo be žinios, nors buvo siųs tų pabaigoje kiekviena klasė paro
galijai, o daugelį kitų kraštų pa naująjį įstatymą, apkarpantį
* * *
ta registruota siunta.
do tėvams, mokytojams, visai mo
Išskirtiną vietą saviveikloje lies tiekimo mažinimas. JAV prezidento teises Vietnamo po
Lietuvių kalba varžoma. Už kyklai, ką išmokę per metus, ką su užima Punsko Lietuvių Kultū boikoto susilaukė už atvirą Iz būdžio karuose. Naujasis įstaty
KANADOS ĮVYKIAI
ją reikia kovoti net savose šven geba, kuo praturtėję. Ypač nuotai ros Namai. Jų globoje veikia raelio rėmimą, Olandija — už mas prezidentui leidžia pasiųsti
tovėse. Taigi, tradicinė priešiš kingus moksleivių koncertus stebė mišrus choras, vadovaujamas pasisiūlymą įsteigti pereinamą kariuomenės dalinius į kovos
ka lenkų laikysena lietuvių at- jau Vaitakiemy ir Punske. Pastara- pradinės mokyklos direktoriaus ją stovyklą iš Sovietų Sąjungos lauką tik dviem mėnesiam. Šis
GRESIA NAFTOS TRŪKUMAS
Kosto Sidario. Kartu su Vaita emigruojantiems žydams, Portu terminas gali būti prailgintas
Arabų kraštų įvestas naftos įvestas muitas iš Albertos į JAV niečių. Vien tik Kanadoje jų yra lomatinio spaudimo tiesioginiuo kiemio vyrų vokaline grupe bei galija — už ginklus Izraeliui ga vienu mėnesiu kariuomenės ati
benusių JAV lėktuvų nusileidi traukimui. Karas gali būti tęsia
tiekimo sumažinimas gali padik eksportuojamai naftai, pasta apie 580.000, o Toronte — 80.- se pokalbiuose su Sovietų Są šokėjais šis choras sudarė jun mą
Azorų salose. Prez. R. Nik mas tik su JAV kongreso pilnu
ruoju
metu
pakeltas
net
iki
ginį
“
Dzūkija
”
,
kuris
atstovauja
jungos
vadais.
Užsienio
reika

tuoti jos gaminių pardavimo su
000. Toronto burmistras D.
sonas
paprašė JAV kongresą su sutikimu. Kongreso atstovų rū
$1.90
statinei.
Albertos
prem

lietuviams
įvairiuose
pasirody

varžymus Kanadoje. Nors im
Crombie paskelbė Ukrainiečių lų min. M. Sharp lapkričio 18
jam specialias teises nor mai ir senatas prez. R. Niksono
portuota nafta buvo aprūpina jeras P. Lougheed, spaudžiamas Savaitę ir dėl jos susilaukė so d. išskrenda į Sovietų Sąjungą, muose. Kultūros namų dramos teikti
muoti naftos gaminių Vartoji veto atmetė konstitucijos reika
naftos
bendrovių,
grasina
suma

mėgėjų
kolektyvui
vadovauja
kur,
be
Maskvos,
jis
lankysis
mas tik Kvebekas ir Atlanto pro
vietų protesto. Toronte viešėju
mokyt. Jonas Karčiauskas. Kai mui, nes naftos trūkumas sieks laujama dviejų trečdalių balsų
vincijos, suvaržymai gali palies žinti naftos tiekimą vietinei rin si sovietinių pareigūnų delega Leningrade ir Kieve.
2 milijonus statinių kas dauguma. Naujasis įstatymas
kai.
Nors
tas
muitas
duos
dide

Kanados olimpiados loterijos mo kapelai bei šokių grupei va apie
ti visą Kanadą, jeigu dalis Al
cija atsisakė aplankyti naująją
dieną.
Visoms federacinės val
galios ne tik R. Niksonui,
bertos naftos bus nukreipta į les pajamas Otavai, jis nepadi rotušę. Ontario premjeras W. pirmasis laimingųjų bilietų trau dovauja Antanas Šliaužys. Ne džios įstaigoms jis įsakė suma dabar
bet
ir
kitiems prezidentams at
dins
nė
centu
bendrovių
pelno.
seniai
įsisteigė
jaunimo
estradi

kimas
bus
transliuojamas
tele

Davis pranešė kongreso daly
minėtąsias provincijas. Federa
žinti patalpų apšildymą, uždrau
Toks prezidento teisių
cinio energijos išteklių ministe- Premjero P. E. Trudeau vyriau viams, kad švietimo vadybos vizijos 1974 m. balandžio 15 d. nis ansamblis “Punia”, kuriam dė važinėti valdiniais automobi eityje.
apkarpymas gali būti labai nau
rio D. Macdonaldo pranešimu, sybė buvo galvojusi leisti kai XI-XII klasėse dabar turi teisę Kiekvienam traukimui numato vadovauja mokytojai Algis Uz- liais greičiau kaip 50 mylių į va dingas
Sovietų Sąjungai ir ko
naftos gaminių normavimas ne nų pakėlimą naftos bendro įvesti betkurios trečiosios kal ma $8.175.000 suma, kuri teks dila ir Antanas Šliaužys. Puns landą. Jeigu naftos krizė padi munistinei
Kinijai jų inspiruo
bus įvestas tol, kol jų trūkumas vėms, bet šios minties atsisakė bos pamokas, jeigu jų reikalau 25.000 laimėtojų iš bendro 2.- ko vidurinės mokyklos mokyto dės, planuojama netgi grįžti į jamuose karuose.
jas
J.
Vaina
savo
bute
įrengė
dėl
ją
remiančio
NDP
socialistų
ja mokinių tėvai. Jis skatino pa 500.000 parduotų bilietų skai
nepasieks 25% visos paklausos.
dienos šviesos taupymo laiką,
PASINAUDOJO GASTROLĖMIS
1942 m. dėl II D. karo kanadie vado D. Lewis protesto. Opo sinaudoti šia teise ir išsaugoti čiaus. Bilieto kaina — $10. Dau etnografinį muzėjų. Matyt, ki pasukant laikrodžius vieną va
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suvilios
laimę
Ontario provincijos daugiakulčiams automobilių savininkams
landą
pirmyn.
Amerikiečių
ori

leto
visą mėnesį gastro
buvo leidžiama kasmet pirkti tų partijos dabar daro spaudi tūrį veidą. Kongreso dalyviams bandyti tikrai dideli laimėjimai kam.
nio susisiekimo bendrovės jau liavo teatras
Gana siauruose rėmuose vei buvo
Milano La Scalos teatre.
tik 380 galionų benzino, su ku mą liberalų vyriausybei, reika žodį tarė ir buvęs premjeras bei — $1.000.000, $500.000, $250.priverstos
sumažinti
skry

Vos tik gastrolėms prasidėjus,
riuo buvo galima nuvažiuoti laudamos įsteigti valstybinę Ka konservatorių vadas J. Diefen- 000, $200.000, $150.000, $100.- kia Lietuvių Visuomeninė Kul džių skaičių ir lėktuvų greitį.
politinės globos pasiprašė Ana
apie 5.400 mylių. Visoje Kana nados naftos bendrovę. Ontario bakeris. Primindamas pasauliui, 000, $75.000, $50.000 ir $25.- tūros Draugija. Ji buvo įsteigta
PALANKI REZOLIUCIJA
tolijus Kleimenovas, o dabar jo
doje tada taipgi buvo įvesta pri Hydro bendrovė jau paskelbė kad taikaus sambūvio siekianti 000, už kuriuos nereikės mokėti 1958 m. Pirmaisiais veiklos me
Briuselyje posėdžiavę Euro pavyzdžiu pasekė ir sopranas
verstinė 40 mylių į valandą grei elektros srovės pabranginimą Sovietų Sąjunga dabar yra la pajamų mokesčio federaciniam tais devyniolikoje Punsko, Sei
čio riba, taupanti benzino su 10%. Toronte ir kituose mies bai jautri nepalankiai reakcijai, iždui. Po $5.000 bus 240 laimė nų, Varšuvos ir kitų vietovių pos Benrosios Rinkos devynių Renata Babak. Italijos policija
vartojimą. Didesnę problemą už tuose elektra bus pabranginta jis prašė pasaulio vadus reika jimų, po $1.000 — 2.500 ir po rateliuose buvo 479 ‘ nariai, o kraštų užsienio reikalų ministe juos yra nuvežusi į politinių pa
benzino trūkumą Kvebeke ir At apie 7,5%, provincijos mieste lauti laisvo apsisprendimo tei $100 — 22.500. Montrealio Ka 1972 m. dviejuose tų draugijų rial priėmė arabų kraštams pa bėgėlių stovyklą Trieste. Mask
lanto provincijose gali sudary liuose ir ūkiuose — 10%. Gam sės Ukrainai. Ukrainiečių kil nados olimpiados loterijos bilie skyriuose — Varšuvos ir Vroc lankią rezoliuciją, reikalaujan va iš savo žymiausio teatro gast
ti namų šildymui vartojama aly tinių dujų bendrovė taip pat pa mės senatorius P. Yuzikas ragi tų nesutiko įsileisti tik trys pro lavo ir 44 rateliuose jau buvo čią Izraelio pasitraukimo į š. rolių tikėjosi propagandinės
va. Federacinė vyriausybė jau kelia kainas apie 5,5%. Šie pa no atidaryti specialią įstaigą vincijos — Manitoba, Saskače- 1718 narių. Draugijos tikslas m. spalio 22 d. pozicijas prieš naudos kultūriniame fronte, bet
yra įsakiusi valdinei “Canadian kėlimai daromi ne dėl elektros Jungtinėse Tautose ir per ją in vanas ir Britų Kolumbija. Bilie yra ne tik kultūrinis, bet ir po paliaubų sulaužymą ir netgi Iz susilaukė pralaimėjimo politi
Commercial” bendrovei nupirk ar dujų trūkumo, bet dėl minė formuoti šį pasaulinį forumą tus platinti leidusios provincijos litinis — supažindinti su socia raelio grįžimo į prieškarines niame. Privilegijuotų menininkų
ti milijoną statinių alyvos tarp tų bendrovių padidėjusių išlai apie sovietų kompartijos vykdo mėgėjiškam sportui gaus 5% už listiniais lenkų tautos laimėji 1967 m. sienas. Rezoliucija taip pabėgimas liudija jų nusivylimą
tautinėje rinkoje — Karibų jū dų, kurių didžiąją dalį sudaro mus žmo'gaus teisių pažeidimus juos tose provincijos surinktos mais, dalyvauti “Liaudies Len gi pasisako prieš teritorijos plė komunistine diktatūra. Laisvų
ros salose ir V. Europoje. Ta darbininkų bei tarnautojų algos. Ukrainoje. Kongresas priėmė ir sumos, laimingųjų bilietų par kijos” politiniame gyvenime. timą jėgos principu. Šia rezoliu jų kraštu dainininkai ir baleto
Nemažo politikų dėmesio su pasiuntė specialų memorandu davėjai — po 1% nuo laimėtos Tuo būdu lietuviai verčiami da cija Europa stengiasi užsitikrin šokėjai iš gastrolių visada grįž
čiau už galioną tokios alyvos
tektų mokėti apie $0.55 ir ją silaukė Toronte įvykęs antrasis mą užsienio reikalų ministeriui sumos. Iki olimpiados pabaigos lyvauti ir komunistinėje propa ti naftos tiekimą iš arabų kraš ta namo, nes iš savo krašto jie
pardavinėti Kanadoje po $0.65, pasaulinis ukrainiečių kongre M. Sharpui, reikalaudamas ofi 1976 m. vasarą numatoma turėti gandoje, savo retuose leidiniuo tų, jau sumažintą 5.826.000 gali betkada išvažiuoti į kitą.
kai tuo tarpu galionas Albertos sas kuriame dalyvavo 1.200 at cialaus Kanados protesto Jung šešis laimėjimų traukimus. Lo se spausdinti atitinkamus raši statinių į dieną. Iš visų V. Eu Sovietų menininkam gastrolės
alyvos tekainuoja apie $0.32. stovų iš viso laisvojo pasaulio, tinėse Tautose prieš žmogaus terijos bilietai bus pradėti par nius. Tai irgi varžtas, kliudąs ropos valstybių arabai draugiš yra reta proga pasprukti iš kalė
lietuviškų leidinių redagavimą. komis laiko tik Prancūziją, Is jimu tapusios Sovietų Sąjungos.
Problemą komplikuoja Otavos turinčio apie 3 milijonus ukrai- teisių laužymą Ukrainoje ir dip- davinėti gruodžio 5 d.
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* Liturgijos kongregacija iš
leido 68 puslapių knygelę, ku
rioje pateikiama visa eilė tradi
cinių pamaldų su kaikuriais pa
keitimais. Ne Mišių metu dali
nant Komuniją, kunigai ir dijakonai turi laikytis įprastinių tai
syklių, o pasauliečiams vyrams
ar moterims, turintiems teisę
dalinti Komuniją, taisyklės j/ra
kitokios. Be to, yra paruostos
specialios pamaldos Komunijos
dalinimui ne Mišių metu. Yra ir
Švenčiausiuoju palaiminimo ir
Švenčiausiojo adoracijos apei
gos. Jose vyrauja įprastinės
giesmės. Primenama, kad šias
pamaldas gali laikyti ne tik ku
nigai ir dijakonai, bet ir, su vys
kupo leidimu, pasauliečiai vy
rai bei moterys. Tik pastarieji
negali teikti palaiminimo su
Švenčiausiuoju. Naujas apeigas
J’au dabar galima vartoti lotyniš
kai, o savomis kalbomis — kai
bus padaryti atitinkami tų kraš
tų vyskupų aprobuoti vertimai.
* Katalikų Bendrija turi būti
pasiruošusi keliauti su savo ke
liaujančia tikinčiųjų bendruo
mene, pareiškė Paulius VI, kal
bėdamas konferencijoj Europos
duoneliautojų reikalu. Pagal
vykstančių į svetimą kraštą ti
kinčiųjų skaičių turėtų vykti bei
juos aptarnauti jų tautybės ku
nigai.
* Tarptautinės teologinės ko
misijos penktasis visuotinis su
važiavimas įvyko Romoje. Buvo
svarstytos šios pagrindinės trys
sritys: apaštališkoji įpėdinystė,
bendroji kunigystė ir moters
vieta K. Bendrijoje.
* Paulius VI perspėjo jėzuitų
generolą, kad ryšium su įvyks
tančiu visuotiniu jėzuitų suva
žiavimu 1974 m. rudenį nebūtų
bandomi įvesti nauji sprendimo
eigos metodai, kurie galėtų pra
silenkti su jėzuitų paklusnumo
samprata ir tuo būdu pakeisti jė
zuitų vienuolijos prigimtį. Po
piežius išreiškė viltį, kad jėzui
tai suvažiavime ras tinkamus bū
dus prisitaikyti prie dabartinių
laikų apaštalavimo sąlygų ir dar
aiškiau pabrėš savo vienuolijai
būdingus vienuoliškumo, apaštališkumo, kunigiškumo ir ypa
tingos meilės bei pagalbos po
piežiui bruožus. Paulius VI pa
brėžė visą eilę dalykų, kurie jė
zuitų gyvenime neturėtų pasi
keisti, būtent: atsidavimas mal
dai, asketiškas gyvenimas, ant
gamtinė stiprybė ir pilnutinis
įžadų vykdymas, ypač paklusnu
mo. Prie šių svarbių dalykų jis
dar pridėjo ir nepaprasto ištiki
mybės popiežiui reikalą.
* Popiežius Paulius VI pa
siuntė sveikinimo telegramą lais
vosios Kinijos prezidentui čiang
Kai-šekui jų Tautos Dienos pro
ga. Tą dieną prisimenamas suki
limas prieš Manču imperatorių,
iššaukęs revoliuciją, kuri pa
skelbė Kiniją respublika.
* Komunistinė Lenkijos val
džia paskelbė pareiškimą, kad
visi nesutarimai su Katalikų
Bendrija švietimo srityje jau su
tvarkyti. Tačiau Lenkijos vys
kupai vėl kritikavo valdžios švie
timo planus, prikišdami, kad tie
planai varžo Katalikų Bendrijos
teisę mokyti vaikus tikėjimo.
* Pagrindinė Azijos proble
ma. — ne perdidelis skaičius gy
ventojų, bet darbo stoka. Tai
pareiškė iš Indijos Anglijon at
vykęs New Delhi arkivyskupas
Angelo Fernandes. Jis pabrėžė,
kad visa ekonominė pagalba, ku
rią Vakarų pasaulis teikia eko
nomiškai atsilikusiems kraš
tams, praturtina ne šelpiamuo
sius, o selpėjus, nes net 16% pa
ramos duodama be jokių įparei
gojimų. Jo manymu, jei toliau

būsianti tokia padėtis, Azijoje
įsigalės maoizmas.
* Škotijos vyskupų konferen
cijos liturginė komisija jau
ruošia specialią Mišių liturgiją
vaikams. Ji būsianti vyskupų
konferencijos peržiūrėta ir pa
skelbta tik tuo atveju, jei Škoti
jos vyskupai ją patvirtins.
* Kun. Pedro Arrupe SJ, jė
zuitų generolas, lankėsi Kuboje.
Jo žiniomis, šiuo metu ten yra
58 klierikai ir 193 kunigai. Prieš
Castro revoliuciją buvo apie 600
kunigų.
* Perdidelis optimizmas yra
kenksmingas krik ščioniškame
auklėjime—sako dr. James Hit
chcock, St. Louis universiteto is
torijos profesorius, kuris yra pa
rašęs knygą “The Decline and
Fall of Radical Catholicism”.
Kalbėdamas katalikų auklėtojų
suvažiavime, kuris įvyko Ameri
kos universitete, jis priminė,
kad nuolatinis džiaugsmo pabrė
žimas jaunam žmogui gali pa
kenkti, nes tokiose mintyse iš
auklėtas žmogus bus psicholo
giškai nepasiruošęs gyvenime
pasitaikančiom tragedijom ir
tamsiajai žmogaus prigimties
pusei. Jo manymu, kalbant apie
Prisikėlimą, niekuomet neuž
mirštinas Nukryžiavimas. Kita
blogybe — perdidelės pastangos
padaryti dalykus reikšmingais.
Pasitaiko, kad tokios pastangos
trumpalaikį reikšmingumą pa
daro ilgalaikiu berefkšmingumu. Jei, pavyzdžiui, mokiniai
įsisąmonina, jog Mišias galima
įvairiausiais būdais kaitalioti,
kad būtų reikšmingos, tai Mišios
jau tuo pačiu tampa bereikšmis
žaislas jų rankose. Dr. Hitchcock
manymu. Katalikų Bendrija
esanti stipri. Tai liudija rodo
mas jai nuolatinis pasipriešini
mas iš visų pusių. Viena įtam
pos sričių tarp Bendrijos ir amerikietinės kultūros — tai asme
ninės elgsenos sritis. Bendrija
pasisako už savęs tvardymą, ap
valdymą, o amerikietiška kultū
ra yra kanonizavusi savęs atbai
gimo (self-fulfillment) idėją, ku
ri vedanti žmogų į “daryk ką tik
nori” nusiteikimą.
* Kalifornijoje priimtas įsta
tymas, kuris leidžia katalikų li
goninėms atsisakyti abortų da
rymo. Taipgi gydytojai bei gai
lestingosios seserys nekatalikiš
kose ligoninėse turi pilną teisę
atsisakyti nuo dalyvavimo abor
tų operacijose, tik turi pirma
raštiškai ligoninės vadovybę
apie tai painformuoti.
* Kun. Christopher Abba, 34
m. amžiaus nigerietis, kuris mo
kėsi Baltimorės seminarijoje,
paskirtas vyskupu naujai įsteig
toje Minna vyskupijoje, Nigeri
joje. Jis bus ne tik pirmas neg
ras vyskupas, bet ir pirmas neg
ras kunigas toje vyskupijoje.
Ten darbuojasi 31 misijonierius
kunigas tarp 6,540 katalikų.
* Valstybinės švedų Liutero
nų Bendrijos keliolika dvasinin
kų tarp 1960 ir 1965 m. tapo ka
talikais. Du iš jų po 10 metų vėl
grįžo į Liuteronų Bendriją, kiti
dirba kaip katalikai katechistai,
o vienas — Goran Fahlstrom —
įstojo į domininkonus ir šį ru
denį šventinamas kunigu.
* Gabriel Marcei, vienas iški
liausių krikščioniškojo egzisten
cializmo filosofų, mirė Paryžiu
je sulaukęs 83 m. amžiaus. Jis
tapo kataliku 1929 m. Marcei
buvo ne tik filosofas, bet ir ra
šytojas, kompozitorius, pianis
tas bei literatūros ir muzikos
kritikas. Jis ypač pagarsėjo sa
vo filosofiniais raštais, kuriuose
naujai atskleidė krikščionybės
tiesas, kuriomis pats gyveno.
Kun. J. Stš.

Kanados kalėjimuose beveik
kasmet įvyksta kalinių sukili
mai, pabėgimai ir kiti nenorma
lumai. Tai rodo, kad Kanadoje į
tuos reikalus žiūrima paviršuti
niškai. Tas paviršutiniškumas iš
valstybės pareikalauja didelių
išlaidų, kurias turi padengti mo
kesčių mokėtojai.
Jau anksčiau buvo numatyta
Kanados kalėjimus pertvarkyti
taip, kad kaliniai turėtų geres
nes gyvenimo sąlygas, daugiau
laisvės, patogumų, malonumų.
Tam tikslui numatoma panaikin
ti didžiuosius Kanados kalėji
mus, pastatant daugiau naujų,
nedidelių kalėjimų, kuriuose
tilptų po 120-150 kalinių, skai
tant po 12 kalinių vienoje patal
poje. Pagal naują tvarką kali
niai galėtų lankyti mokyklas,
universitetus, esančius už kalė
jimo ribų. Kaliniams esą turėtų
būti prieinami teatrai, sportas ir
kitokios pramogos. Taip pat jie
esą privalėtų turėti laisvus sa
vaitgalius, kuriuos praleistų na
mie su savo artimaisiais. Atseit,
kaliniai privalėtų turėti daug ge
resnes gyvenimo sąlygas, negu
laisvėje sunkiai dirbantieji, ku
rie moka valstybei mokesčius.
Sumanymai gražūs, bet juos
bus sunku įgyvendinti, nes nau
ja tvarka labai apsunkins vals
tybės biudžetą, kurio vyriausybė
ir dabar nepajėgia subalansuoti.
Jei ik šiol vieno kalinio išlaiky
mas valstybei atsiėjo $9.720, tai
ateityje jo išlaikymas gali pa
šokti iki $12.000. Kituose kraš
tuose kaliniai savo darbu duoda
valstybei naudos, o Kanadoje
— nuostolius.
Tokie Kanados kalėjimų per
tvarkymai yra pavojingi bandy
mai, nes dirbančiųjų skaičius ga
li sumažėti, o kalinių skaičius
padidėti keletą kartų. Anot vie
no kanadiečio: “Kam vaikų mo
kymui išleisti tūkstančius dole
rių? Geriau paskatinti vaikus pa
tekti į kalėjimą, kur jie galės
baigti gimnaziją, universitetą ir

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Įpilietinimo komisija
(Durchschleusung
Komnrission)
Įpilietinimo komisiją sudarė
gal koks 50-60 asmenų. Ji nuola
tos keliavo iš vienos stovyklos
į kitą. Ją sudarė vadovai, rašti
ninkės ir stenotipistės, fotogra
fai, medicinos personalas bei
saugumo organų valdininkai.
Komisijai atvykus, mūsų sto
vyklos administracija surengė
jai šaunioje miestelio salėje iš
kilmingą balių. Visi sėdėjo prie
apskritų stalų ir valgė šiltą va
karienę, o patarnautojai nešiojo
gėrimus. Orkestras grojo ir daug
kas šoko, o tuo metu jau visoje
Vokietijoje buvo, draudžiama
šokti. Prie barų ir kavinių ant
šaligatvių didelėm raidėm buvo
užrašyta “T a n z e n verboten”
(šokti draudžiama). Pobūvyje,
be komisijos narių, stovyklos
administracijos pareigūnų, ba
rakų seniūnų ir jų šeimų, buvo
pakviesti oficialūs miestelio at
stovai, kaip burmistras ir kiti.
Nuotaika buvo pakili, alkoholi
nių gėralų užtenkamai. Viskas
buvo apmokėta. Svečiai šoko ir
linksminosi iki 2 v.r. Tai buvo
penktadienio naktį, o už savai
tės — sekmadienį prasidėjo ru
sų-vokiečių karas.
Kitą savaitę pirmadienį ko
misija pradėjo darbą. Jos dispo
zicijai buvo paskirtas visas ba
rakas. Šeima po šeimos su visais
nariais ėjo pro įpilietinimo apa
ratūrą. Įpilietinimo procedūra
šeimai užtrukdavo % valandos.
Stovyklos vadovybė pateikė ko
misijai repatriantų kartoteką.
Ypatingai nuodugniai buvo ap
klausinėjami lietuviai (nevokiečių kilmės). Gestapo valdininkai
smulkmeniškai gilindavosi į jų
biografijas. Klausinėjo kur gy
veno, ką dirbo, kokį mokslą bai
gė, kokiom politinėm ar sporto
organizacijom priklausė ir t.t.
Trys grupės
Iš įpilietinimo komisijos dar
bo paaiškėjo, kad ji repatrian
tus skirstė į tris pagrindines
grupes. Pirmąją grupę sudarė
neabejotinos vokiečių kilmės
šeimos. Jos nariai gavo vokie
čių pilietybę ir neaprėžtą repat
rianto liudijimą (Umsiedler Ausweis). Tai buvo pilkai melsvos
spalvos, lino popieriaus dviejų
lapų pažymėjimas. Be fotografi
jos su asmens parašu ir dešinio
nykščio nuospaudos, čia buvo
įrašyta asmens vardas, pavardė,
gimimo vieta ir data, tėvų var
dai, užsiėmimas ir pilietybė —
įgytoji ir buvusioji. Be to, buvo
įrašytos asmens žymės: ūgis,
svoris, akių ir plaukų spalva.
Antrąją grupę sudarė mišrios
šeimos (viena šeimos pusė vokie
čių kilmės). Jei nevokiška pusė
buvo provokiškos orientacijos
(tą sprendimą darė komisijos
apklausinėtojai), tai toji šeima
gavo pilietybę ir aprėžtą arba
neaprėžtą repatrianto liudijimą.
Tai priklausė nuo to, kokio stip
rumo buvo toji provokiška

Kanados kalėjimų pertvarkymas
turės garantuotą pragyvenimą.
Savaitgaliais jie atsilankys na
mie. Tėvams visa tai nieko ne
kainuos. Galėčiau turėti kad ir
20 vaikų, ir dar gaučiau vaikų
priedus ...”
Maistas
Vienas kanadietis, kuris žie
mos metu mėnesį praleido kalė
jime, sako: “Kalėjime neblogai:
maistas geras, patalpos apšildo
mos, gali rūkyti, skaityti laikraš
čius, žurnalus, knygas, tik neturi
laisvės”.
Kanados kalinių maistas yra
geresnis, negu daugumos netur
tingų kanadiečių. “Steikas” yra
geresnės rūšies jautienos keps
nys. Neturtingi kanadiečiai“steikus” valgo labai retai, o kaliniai
— dažnai. Per šventes kaliniams
maistas dar pagerinamas. Pvz.
štai ką rašo “Sudbury Star”
(1970. XII. 24. 5 psl.) apie kalė
dinius valgius Burwash kalėji
me: “Pusryčiai — apelsinų sun
ka, javainiai (cereal), lašiniai su
kiaušiniais, duona, uogienė, ka
va su grietine ir cukrum, pienas.
Pietūs: vaisių sunka, kepta kala
kutiena, daržovės, padažas,
bruknių uogienė, virtos ir su
pjaustytos morkos sviesto pada
že, bulvių košė, kalėdinis pudin
gas su šiltu vaisių padažu, pyra
gaičiai, arbata, pienas. Vakarie
nė: pomidorų sriuba su grietine,
kumpis, prancūziškų bulvių pa
tiekalas, žirniai, rauginti agur
kai, pomidorai, kalėdinis pyra
gaitis, duona, sausainiai, arbata,
pienas”. Burwash kalėjime tuo
metu buvo apie 500 kalinių. Ka
lėjime yra 730 vienučių. Kalėji
mo štabe — 229 pareigūnai.
Tame pačiame laikraštyje bu
vo paskelbtas panašus valgiaraš
tis Sudburio apskrities kalėjime,
kuriame buvo 70 kalinių.
Sąlyginė laisvė
Kanados kalėjimuose yra ir
kitokių lengvatų. G. Street, Ka-

Vieno tautiečio pergyvenimai
orientacija. Tačiau, jei lietuviš
ka pusė nebuvo provokiškos
orientacijos ir turėjo savyje ga
na stiprią tautinę sąmonę, tai
tokiai šeimai pilietybė nebuvo
duodama, bet buvo paliekama
teisė dar kartą prašyti vokiečių
pilietybės, kai toji šeima išeis
iš stovyklos ir pastoviai Vokieti
joj įsikurs. Tos šeimos nariai ir
gi gavo “Umsiedler Ausweis”,
tačiau jame, pirmame puslapy
je po užrašu “Umsiedler Aus
weis” stovėjo stambus įrašas:
“Nur fuer das Altreich gueltig”
(tinka tik senojo Reicho ribose).
Reiškia tų asmenų negalima bu
vo apgyvendinti Vokietijos vals
tybės pasieniuose, siųsti parei
gūnais į užimtas sritis, ypač į
Rytus, nes vokiečiai rytuose ma
tė Trečiojo Reicho ekspansijos
galimybę, žodžiu, tie asmenys
galėjo būti įkurdinti tik 1938 m.
Vokietijos ribose. Aiškūs vokie
čių kilmės asmenys, bet su fizi
niais ar psichiniais defektais, ga
vo vokiečių pilietybę su aprėž
tu “Umsiedler Ausweis”. Atseit,
ir jie turėjo būti įkurdinami tik
1938 m. Vokietijos ribose.
Trečiąją grupę sudarė asme
nys, kurių prašymas gauti vo
kiečių pilietybę buvo atmestas.
Jie gavo raštišką pranešimą su
vidaus reikalų ministerio para
šu, kad jų prašymas vokiečių pi
lietybės gauti nepatenkintas.
Jie negavo nė “Umsiedler Aus
weis”. Tuo būdu teisiškai ir
praktiškai jie buvo palikti be
jokių asmens dokumentų. Tą
grupę Kulmo miestelyje sudarė
vos keli asmenys. Jų likimas tuo
metu nebuvo aiškus. Jų buvę
draugai ir pažįstami privengda
vo jų. Kiek vėliau vokiečiai, įve
dę savo civilinę administraciją
Lietuvoje, po ilgų pastangų ‘leido kaikam sugrįžti į savo tėvynę.
Vokiečių karas su Rusija
Sekmadienį, birželio 22, iš ra
dijo pranešimų sužinojome, kad
prasidėjo vokiečių - rusų karas.
Radijas skelbė žinias kas pusva
landį. Pranešinėjo, kad vokiečių
kariuomenė sėkmingai žengia
pirmyn beveik be jokio pasi
priešinimo.
Stovyklos gyventojai sujudo.
Gyvai tarpusavy kalbėjosi ir dis
kutavo karo pradžią. Tikėjo vo
kiečių pergale ir džiaugėsi, kad
galėsią sugrįžti į savo namus.
Ūkininkai tarėsi ir planavo, ką
rasią, ką darysią, kaip tvarkysią
ūkius. Kalbėjo apie tai, kas
jiems buvo miela ir brangu. Pra
dėjo rinkti į salę. Prie stalų su
sėdo šeimos su vaikais, čia pat
kaimynai ir pažįstami. Užsisakė
vyno, degtinės ir alaus. Žmonės
judėjo, kalbėjo, tarėsi. Nušvitu
siais veidais ir nuo alkoholio
įkaitusiais skruostais jie vaizda
vosi esą jau ūkiuose, tvarką sa
vo padargus, gyvulius ir laukus.
Čia pat atsirado ir stovyklos vir
šininkas. Žmonės jam pirko gė
rimus, o jis tik vaikščiojo nuo
vieno stalo prie kito. Visa salė
ūžė kaip bičių avilys. Jau ir su-

J. VAIČELICNAS

nados kalėjimų sąlyginio palei
dimo komisijos pirmininkas, sa
ko, kad dabar Kanados kalėji
muose yra per 20.000 kalinių,
kurių per 8.000 yra federacinės
vyriausybės kalėjimuose. Pasta
rieji yra nubausti dvejų metų ar
didesnėmis bausmėmis. Dalis
kalinių paleidžiami iš kalėjimo
sąlyginai. Jie gyvena laisvėje ir
rūpinasi savo pragyvenimu. Tai
labai palengvina valstybei, nes
tokiam kaliniui pirmais metais
beišleidžiama $1.105, o antrais
— $458. Tokie kaliniai ne tik
patys pragyvena, bet ir moka
valstybinius mokesčius nuo sa
vo uždarbio. 1971 m. sąlyginai
paleistieji uždirbo apie 11 mil.
dolerių, sumokėdami milijoną
dolerių valstybinių mokesčių.
1971 m. sąlyginai buvo išleista
52% kalinių. Iš jų vėl nusikalto
1.509. Taip pat kaikurie kaliniai
išleidžiami dienos darbui, o va
karais grįžta į kalėjimą. 1972 m.
tokių kalinių buvo 1.200; Kalėji
mų nuostatai dabar leidžia kali
niams per savaitę dirbti už kalė
jimo ribų, o savaitgaliui sugrįžti
į kalėjimą.
Kanadoje nėra sunkiųjų dar
bų kalėjimo, nes čia kaliniai,
kurie yra federacinės valdžios
kalėjimuose, nieko nedirba. Pro
vincijos kalėjimai turi ūkius, kur
kaliniai gali ne tik padirbėti, bet
ir kalėjimą aprūpinti maisto ga
miniais. Kanados federaciniai
kalėjimai neturi nuosavų darbo
viečių, kur kaliniai galėtų už
dirbti valstybei ir sau. Jeigu jas
turėtų, nereikėtų valstybei iš
leisti beveik $10.000 vieno kali
nio išlaikymui.
Riaušės
z
Kanados kalėjimuose nėra
griežtos drausmės, todėl dažnai
įvyksta sukilimai, riaušės, strei
kai, pabėgimai.

temo. Nuo gėrimų įkaitęs, užsi
lipo komendantas ant stalo ir
stengėsi nutildyti ūžesį. Kiek
aptildęs, pradėjo kalbėti: “Aš
esu jūsų stovyklos viršininkas
Sieder. Aš žinau, kad jūs trokš
tate grįžti į savo namus. Kreip
kitės pas mane rytoj, aš jums iš
rašysiu leidimą važiuoti į Lietu
vą”. Su juo buvusi vokietaitė,
girdėdama jį skelbiant tokias
nesąmones, nutraukė jį nuo sta
lo ir išsivedė iš salės, kuri pra
tuštėjo tik paryčiais.
Mėginimas grįžti Lietuvon
Stovyklos gyventojai įdėmiai
sekė karo veiksmus ir laukė pro
gos kada galės grįžti į namus.
Deja, iš administracijos sklido
žinios, kad repatriantai nebū
sią grąžinti Lietuvon. Jie būsią
apgyvendinti buv. Lenkijos
valstybės plotuose, dabar pri
jungtuose prie Trečiojo Reicho.
Iš ūkininkų kaikas slaptai nuvy
ko į Lietuvą. Sugrįžę nušvitu
siom akim pasakojo, kaip mie
lai jie ten buvo priimti ir vaiši
nami. Stovyklos narių tarpe skli
do įvairūs gandai. Visi jie sirgo
karštlige grįžti į namus.
Mėnesiui nuo karo pradžios
praslinkus, mes per stovyklos
viršininką įteikėme prašymą
gauti leidimus sugrįžti į Lietu
vą. Išdėstėm visas priežastis, ku
rios mums tada atrodė svarbios.
Po mėnesio gavome oficialų at
sakymą iš Berlyno “Volksdeutsche Mittelstelle”. Atsakymas
buvo neigiamas, užbaigtas saki
niu “Der Entscheid ist endgūltig” (sprendimas yra galutinis).
Teko pasidaryti išvadą: reikia
kuo greičiausia ištrūkti iš sto
vyklos, apsigyventi privačiai, su
sirasti darbą ir tada jieškoti
naujų kelių Lietuvon.
Tuo metu stovyklos adminis
tracijoje įvyko keletas pasikeiti
mų. Komendantas Sieder buvo
iškeltas kiton stovyklon. Zahlmeister Kolpin buvo irgi iškel
tas kitur. Siederio vietą užėmė
iš Hannover-Braunschweig apy
gardos atvykęs Stanislaw. Kaip
jo pavardė sako, turėtų būti
lenkų kilmės. Turėjo lenkiškų
“manierų” — buvo staigaus ir
karšto būdo. Zahlmeisterio pa
reigoms atkėlė Harms iš Bre
meno. Ramus, gražus, atletiškos
sudėties šiaurės pajūrio tipas.
Prieš karą turėjęs nuosavą ka
vos apdirbimo fabriką Bremene.
Kažkaip mūsų santykiai buvo
glaudesni su Harms. Mes pasa
kėme jam, kad gyvenimas sto
vykloje mums nusibodo, norė
tume kur nors privačiai įsikurti.
Tada Harms mums atsakė, kad
rugpjūčio mėn. vidury atvyks
tanti komisija darbininkų pasi
rinkti “Hermann Gorings Werke” (fabrikams). Nežinojome ta
da nei kas tie “Hermann Gorings Werke”, nei kokių jiems
darbininkų reikia. Svarbu
mums buvo ištrūkti iš stovyk
los. Harms mus perspėjo, kad
vakaruose mūsų laukia nakti
niai lėktuvų puolimai.
(Bus daugiau)

Pvz. 1973 m. gegužės mėne
sio pirmomis dienomis Ontario
provincijos Guelph kalėjime
(Correctional Centre) kaliniai
pakėlė maištą, kurio atgarsiai
pasiekė net parlamentą. Ontario
provincijos Correctional Servi
ces ministeris S. Apps pareiškė,
esą tuo reikalu bus pravesta
kvota, nors ir be jos ministeris
jau gynė maištaujančius kali
nius, o kaltino kalinių prižiūrė
tojus.
Kanadoje įvyksta daug nusi
kaltimų. Nevisus nusikaltėlius
pavyksta pagauti. O ir pateku
sieji nevisi pasitaiso, nes kali
niai turi geras gyvenimo sąly
gas ir gana greitai išeina iš ka
lėjimo. Tokie kalėjimo nebijo.
Vienas kalinys, kuris buvo nužu
dęs žmogų, gavo 6 metus kalėji
mo. Po 4-'rių metų jis jau buvo
laisvas — ir vėl nužudė žmogų
— savo sugyventinę. Dabar jis
gavo 15 metu kalėjimo, žmog
žudysčių skaičius Kanadoje kas
met didėja. Nors statistikos duo
menų nėra, bet iš nuotraukų ga
lima spręsti, kad Kanados kalė
jimus daugiausia užpildo 18—
30 metų amžiaus ilgaplaukiai.
Kalinių žmonos taip pat stato
savo reikalavimus: tinkamesnio
pasimatymo su savo vyrais kalė

jime, jų vyrų išleidimo aplanky
ti savo šeimų ir t. t. Kalinių
žmonos dažnu atveju iš sociali
nės šalpos gauna apie $3.000
per metus.
Kanados kalėjimuose yra ir
ameriikečių. Jie į Kanadą atbė
go kaip karo dezertyrai ar kito
kie nusikaltėliai. Vienas jų —
E. Anderson, 28 metų amžiaus.
Jis gavo 12 metų kalėjimo už
dviejų žmonių peršovimą. Anks
čiau jis buvo JAV, Attikos ka
lėjime. Iš kalėjimo jis buvo iš
leistas sąlyginai. Pasinaudoda
mas laisve, jis atbėgo į Kanadą,
jieškodamas ramybės ir pradėjo
šaudyti.
Kanados vyriausybė geromis
kalėjimo sąlygomis nori per
auklėti kalinius. Ji laikosi peda
gogikos dėsnio: žmogžudžiai ka
lėjime turi būti paskirti prižiū
rėti gražiausias gėles, kad pasi
keistų jų būdas. Ar tas nuosta
tas vyksta gyvenime? Būtų ge
riau, jei vyriausybė mokyklose
auklėtų jaunimą. Bet to auklėji
mo, bent viešose mokyklose, ne
matyti. Nenuostabu tad, jog
jauni mokinukai jau vartoja nar
kotikus, 15 metų amžiaus mer
gaitės dalyvauja šėtono garbini
mo apeigose. Ko galima tikėtis
iš tokio jaunimo? Neįmanoma
žmonių perauklėti vien kalėjiinais, nors juose būtų ir geros
gyvenimo sąlygos.

Žodis Anapilio sodybą atidarant
A. Rinkūnas, korporacijos pirmininkas, apie naująjį projektą
Anapilio sodybos korporacija vas, 9. Sekonienė, Teklė, KLK
Toronte gimė be didelės rekla Moterų Dr-jos Šv. Jono Kr. par.
mos, dėlto savo žodį ir noriu skyriaus pirm., 10. Valiulis, Al
skirti supažindinimui su ja.
gis, jaunimo atstovas.
Idėja, kuri suvedė 10 steigė
Čarterį pasirašę asmenys, do
jų į vieną vietą,, buvo noras su kumentą patvirtinus, liko korpo
organizuoti stambesnį ir nuolati racijos direktoriais, o jų susi
nį materialinį pagrindą trims rinkimas yra kartu ir visuotinis
tikslams: 1. efektyviai paremti korporacijos susirinkimas, nes
Kanados lietuvių kultūrinį gy daugiau narių tuo tarpu nėra.
venimą, 2. ištiesti pagalbos ran Bet tai tik laikinė būklė. Šiuo
ką kenčiančiai Lietuvos Bažny metu ruošiamas pagrindinis kor
čiai ir 3. efektyviai materialine poracijos statutas — čarterio
prasme paremti atsikursimą ne priedas, kuriame, tarp kitko, bus
priklausomą Lietuvos valstybę. nusakyta, kokiu būdu bus didi
Impulsą mums davė kun. P. namas korporacijos nariu skai
Ažubalio noras perleisti tiems čius.
tikslams stambesnę žemės nuo
Iki šiol dar nėra galutinai
savybę ir iniciatyva ant tos že baigti išsiaiškinimai su Toronto
mės pradėti šio didžiojo pastato arkivyskupija. Principinis suti
statybą. Paskatinimą davė labai kimas perkelti į šią naują vietą
entuziastingas tautiečių pritari Šv. Jono Kr. parapiją gautas
mas, konkrečiai paremtas ne tik jau prieš pusantrų metų, lygiai
šimtiniais, bet ir tūkstantiniais kaip ir sutikimas perleisti lietu
čekiais.
vių pilnai nuosavybei ir Šv. Jo
Paruošimas korporacijos čar no kapines. Šis sutikimas dar
terio sudarė didoką problemą, kartą žodžiu pakartotas man
nes teko patenkinti'trijų nevisa- kartu su keliais valdybos nariais
da sutampančių faktorių intere lankantis arkivyskupijos kancle
sus: mūsų lietuviškąjį, Ontario rio įstaigoje. Tai liudija ir paties
valdžios ir vietinės arkivyskupi kanclerio dalyvavimas šiandien
jos. Valdžios akimis žiūrint, mūsų tarpe. Tebesikalbama gry
mes norėjome sunkiai įvykdo nai techniškais finansiniais rei
mo dalyko: sujungti po viena va kalais kaikam abejojant ar mes,
dovybe kultūros centrą (non pro lietuviai, pajėgsime išmokėti
fit Corporation), kapines (profit skolas, užtraukiamas milijoni
corporation) ir senelių namus nio projekto reikalams ir, nepa
(charity). O mes susiskaldyti ne sisekimo atveju, kokia būtų ar
norėjome, nes trys atskiros val kivyskupijos rolė bei atsakomy
dybos, pagal mūsų gyvenimo bė, ypač turint galvoje, kad di
praktiką, greitai pradėtų pyktis. džioji nuosavybės dalis lieka sa
Visdėlto pagaliau mums nori varankiškos bei atskiros Anapi
mas visas Anapilio darbo sritis lio korporacijos kontrolėje, o
apjungiantis čarteris jau gau mažesnioji dalis su virš pusės
tas. Jį pasirašė šie steigėjai (abė milijono vertės bažnyčia ir kle
cėlės tvarka): 1. Akelaitis, Vy bonija lieka vyskupijos nuosa
tautas, atstovavęs “Vyčio” spor vybe.
to klubui, 2. Andrulis, Jonas,
Tikiuosi, kad po šio įspūdin
Šv. Jono Kr. parapijos atstovas, go atidarymo visi abejojimai iš
3. Aušrotas, Vytautas,-ateitinin nyks ir visus finansinius santy
kų atstovas, 4. kun.P. Ažubalis, kius su arkivyskupija galėsime
5. Bražukas, Petras, Kanados surašyti ant popieriaus.
Liet. Katalikų Kultūros Drau
gijos “Žiburiai” pirm., 6. Ker
* X Pasaulio katalikų spaudos
šienė, Danutė, skaučių “Šatri kongresas įvyks 1974 m. lapkri
jos” tunto atstovė, 7. Matulaitis, čio mėn. Buenos Aires, Argenti
Antanas, Šv. Jono Kr. par. cho noje. Tai bus pirmasis šios orga
ro atstovas, 8. Rinkūnas, Anta nizacijos kongresas P. Ameriko
nas, “Tėviškės Žiburių” atsto- je.
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Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti

N, ir J, VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 w. 7ist STREET.
CHICAGO, ILL. 60629.

Telefonas 471-1424

------------------------------------

Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

PILNAS

NAMŲ

APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamos į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X9-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

3 psi. • Tėviškės Žiburiai

•
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Etninės spaudos atstovu kelionė

TEGYVUOJA BROLIŠKOJI LATVIJA!
Baltijos tautų tragedija prasi
dėjo su riterių ordino atsikėli
mu. Pirmieji smūgiai teko lat
vių tautai. Riterių pastatytos pi
lys, šiandien tik griuvėsiai, tebeliudija latvių tautos pastan
gas nepaklusti pavergėjams.
Latvių tautos istorija verta
pasididžiavimo. Po tiek nelais
vės metų tauta išliko gyva ir
kraujo auka sukūrė valstybę, už
tikrinančią naują, šviesesni gy
venimą. Latviai visada pasižy
mėjo organizuotumu, būrėsi
apie savo tautos vadus. Vardai
pirmųjų kovotojų už tautos ir
valstybes sąmonę kiekvienam
latvių tautos sūnui, dukrai yra
nepamirštami: A. Kronvaldo, J.
Rainio, J. Cakštės, K. Ulmanio,
J. Balodzio ir kitų.
Nepriklausomybės kovos bu
vo sunkios. Amerikos preziden
to Wilsono paskelbti tautų apsi
sprendimo punktai Pabaltijo
tautoms tebėra auksinėmis rai
dėmis išrašyti. Jais pasitikėda
mi, už Latvijos laisvę žuvo 3000
karių-savanorių. Rusijoj suorga
nizuoti latviu karių daliniai bu
vo labai reikalingi kovose su
priešais, vaduojant kraštą nuo
okupantų. Po II D. karo istorija
nebepasikartojo. Pabaltijo tau
tos buvo paliktos sustiprėju
siam bolševikiškos Rusijos im
perializmui. Po I D. karo Vaka
rų tautos aiškiau matė komuniz
mo grėsmę visai Vakarų kultū
rai. Latvių tauta ypač dėkinga

Anglijai, kuri padėjo organizuo
ti iv aprūpinti besikuriančią Lat
vijos kariuomenę. Latviai du
kart turėjo vyti Bermonto-Avolovo gaujas iš savo krašto, kurie,
užuot kovoję su besiveržiančiais
Raudonosios Armijos daliniais,
kovojo su latvių kariais. Drąsa
ir ryžtas latvių vadų apgynė
kraštą nuo vidaus ir išorės prie
šų. Krašte buvo Įvesta tvarka.
Pirmą kartą latvių tauta pasiju
to lygi tarp laisvų Europos tau
tų ir sparčiais žingsniais ėmė at
statyti karų ir okupacijų sunai
kintą kraštą. Du dešimtmečius
Latvija džiaugėsi savo laisve. Iš
augusi naujoji karta niekada ne
pamirš to laisvės džiaugsmo. Ir
dabar, būdami sunkioj priespau
doj, latviai nenustoja kovoję už
savo tautos teises, kad būtų leis
ta grįžti ištremtiesiems ir išvykusiems, kad rusų kariuomenė
būtų išvesta ir kad latvių tauta
galėtų tvarkytis demokratiškai,
nekontroliuojama savo didžiųjų
kaimynų. Išeivių jėgos yra suor
ganizuotos ir pajungtos bendrai
vadovybei. Latvijos valstybės
diplomatai tebeatstovauja ir tebegina savo valstybės teises Ka
nadoj, Amerikoj, Anglijoj, Aust
ralijoj. Švenčiantiems latviams
savo nepriklausomybės paskel
bimo metines lapkričio 18 d. ge
riausi linkėjimai bendroj kovoj
už savo tautų ateitį. Tegyvuoja
broliškoji Latvija bendrame ke
lyje į nepriklausomybę! B.

Lietuvaitės pergyvenimai

ČILĖS REVOLIUCIJOS SŪKURYJE
AL. GIMANTAS
Spalio mėnesi iš Čilės grįžo vieno bloko nuo ambasados. Pa
ten pusantrų metų išgyvenusi staroji savo pastato neturi —
Ina Neveravičiūtė. Ji dirbo JAV nuomoja 4 augštus didesniuose
ambasadoj ir galėjo stebėti ka rūmuose.
rinį perversmą Čilės sostinėje.
Dar ankstyvą rytą veikė
Amerikos ambasada tėra tik už marksistinės radijo stotys, o
dviejų blokų nuo prezidento rū darbovietėje, užsukus radiją,
mų, apie kuriuos ir vyko bene jau skambėjo karinės juntos
pagrindiniai perversmo veiks pranešimai, ultimatumas prezi
mai. Ina buvo paskirta Čilėn, dentūrai ir potvarkiai gyvento
vos perėmus valdžią prez. Al jams. Kiek vėliau pasigirdo ir
lende. Tuo būdu ji turėjo gerą pirmosios raketų ir automatinių
progą stebėti beveik nuo pat ginklų salvės. • Buvo įsakyta
pradžios marksistinio preziden trauktis nuo langų. Pirmiausia
to metodus ir veiklą iki pat tra buvo paleisti namo čiliečiai am
giškos pabaigos. Mažiau pasiturį basados pareigūnai. Kariniai įsa
sluogsniai ir įvairūs namų ruo kymai leido pėsčiųjų judėjimą
šos talkininkai, smulkūs versli iki 6 v. v. Tuo pasinaudojo ir
ninkai, žemdirbiai pradžioje amerikiečių tarnautojų dalis, ki
džiaugėsi naujomis reformomis, ti liko ambasadoje.
tikėjosi ekonominio gyvenimo
Tuoj po vidurdienio lėktuvai
pakilimo. Allende valdymo pra pradėjo prezidentūros bombar
džia buvo rami, be staigių ar ra davimą. Rekošetuojančios kulipdikalių pakeitimų, bet pradėtos kos žalojo namų langus, vitrinas
reformos, suvalstybinimai, nors ir fasadus. Buvo pavojinga ro
ir nesukėlė visuotinio nepasiten dytis, stovėti arčiau langų, nes
kinimo, visdėlto jau vertė įvai kariai tuoj į tokius atidengda
rius gyventojų sluogsnius susi vo greitųjų automatų ugnį. Taip
mąstyti. Užsieninių bendrovių buvo kovojama prieš pasalūnus
ir investacijų nusavinimas bė šaulius. Tik po trejeto dienų,
jokios kompensacijos, aišku, su aprimus kovos ugniai, ambasa
kėlė nepasitenkinimą ir nepasi dos tarnautojams pavyko sugrįž
tikėjimą naujuoju režimu sveti ti ir pakeisti joje pasilikusius ir
mų draugiškų valstybių tarpe.
be pertraukos budėjusius.
Sodžiuose mažažemiai ir be
Inos nuomone, kariniai jun
turčiai, susispietę į būrius, gink tos tvarkytojai neužilgo per
lu užimdavo stambesnius ūkius, duos valdžią civiliams, ir žmonės
jų savininkus išvarydavo ar pa rinkimų keliu vėl galės išreikšti
imdavo nelaisvėn. Tokie saviva savąją valią.
liški aktai vykdomosios valdžios
Aplamai, Čilė yra kultūringas
buvo toleruojami. Atsitikdavo, kraštas, turį mažai beraščių.
kad ir išvarytieji savininkai vėl Žmonės turi pakankamai gilų
ginklu atsiimdavo savo praras demokratijos supratimą. Tai
tas valdas. Po truputį nepasiten mažiausiai “lotyniškas” pietinės
kinimas plėtėsi, įtraukdamas di Amerikos kraštas, gal daugiau
desnes mases. Netvarka pramo europietiškos dvasios. Nėra nė
nėje ir žemės ūkyje greit atsilie bulių kautynių. Katalikų Bend
pė į prekių ir maisto rinką. Ėmė rija Allende laikais stengėsi
trukti pramonės ir maisto gami sugyventi su vyriausybe, iš ku
nių, sutriko pristatymas. Inflia rios didesnių varžtų dar nebuvo
cija plėtėsi, kilo kainos, karštė patirta.
jo nuotaikos, klestėjo juodoji
šiuo metu Ina turi porą mė
rinka. Įsigalėjo streikai, de nesių atostogų. Lanko gimines
monstracijos tiek kairiųjų, tiek bei artimuosius Jungtinėse Vals
dešiniųjų. Visa tai nieko kon tybėse. Nuvyks Floridon, Portu
kretaus nedavė, tik dar labiau galijon, o sausio pradžioje jau
suskaldė čiliečių vienybę.
laukia naujas paskyrimas Pietų
Vietinės visuomenės tarpe Afrikos sostinėje. Pakeliui ap
pradėjo kursuoti gandai, kad lankys Londone gyvenantį savo
kas nors turi įvykti, kad esama tėvą rašytoją Fab. Neveravičių.
padėtis negalės ilgai trukti. Val Žada sustoti keletui dienų Maro
paraiso uoste sukilo mažas jūrų ke, Tunizijoj, gal ir Egipte, bū
karo laivyno dalinys. Šis maiš tinai Nairobi, Kenijoje (ji ten
tas greitai buvo numalšintas, praleido porą metų ankstesnėje
iniciatorių tikėtasi pagalba ne tarnyboje), o iš ten — naujon
atėjo ir sukilimas neišsiplėtė.
tarnybos vieton. Pietų Afrikos
Sukilimas prasidėjo, kai ma praktikuojama rasinė diskrimi
žiausiai buvo tikėtasi. Tą rytme nacija nėra populiari pasaulio
tį Inai atvykus tarnybon vidur- opinijoje ir diplomatiniuose
miestyje, dėmesį patraukė kari sluogsniuose, tad ir kiekvieno
nių sargybų gausa ir gatvių ba svetimos valstybės diplomatinės
rikados. Sargybiniams sustab kolonijos gyventojo ten laukia
džius jos automobilį ir paaiški gal ir nenumatyti iššūkiai ir si
nus, kad vyksta darbovietėn — tuacijos su visais galimais sun
ambasadon,jai leido vykti toliau kumais. Inos turimas patyrimas
ir pasistatyti autovežimį nuola (11 metų) padės jai ir naujoje
tinėje autoaikštėje, maždaug už tarnybos vietoje.

Studentu suvažiavimas Detroite
Lietuvių Studentų Sąjungos
suvažiavimas įvyks lapkričio 2225 dienomis Detroite, SheridanCadillac viešbutyje, kuris yra
miesto centre. Smulkesnė pro
grama bus paskelbta vėliau, ta
čiau vieną kitą programos deta
lę norime dabar paminėti.
Registracija oficialiai prasi
dės lapkričio 21 d., 4 v.p.p. no
rintiems anksčiau užsiregistruo
ti. Po to registracija bus tęsia
ma kiekvieną dieną iš ryto.
Ketvirtadienį, lapkričio 22.
suvažiavimo atidarymas įvyks 1

v.p.p. Tikimės, kad daugumas
studentų bus anksčiau suvažia
vę ir spės pamatyti J. L. Hud
son’s paradą 10 valandą iš ryto.
Su šiuo paradu Kalėdų senis at
vyksta į Detroitą. Aštuntą valan
dą vakaro bus pirmieji šokiai.
Gros vietinis “rock band”, vadi
namas “The Inner Sleeve”.
Penktadienį, lapkričio 23,
Viktoras Stankus kalbės apie
lietuvių laimėjimus pasaulyje.
Jis savo paskaitoje palies et
ninių grupių atgimimo reiški(Nukelta į 7-tą psl.)

Ontario etninės sapudos atstovai, dalyvavę beveik ištisą savaitę trukusioje kelionėje po Įžymiąsias provincijos
vietoves. Nuotraukoje — su ekskursantais atsisveikina Ontario pramonės ir turizmo ministeris prie parlamento
rūmų Toronte. Kairėje (baltais marškiniais) — Vitalius Matulaitis, atstovavęs “T. Žiburiams”

Lietuviškos problemos krašto seime
Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos suvažiavimas
katalikai ir evangelikai. Iš ka
DANILIŪNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Iš Winnipego atskridęs J.
Grabys kvietė į Lietuvių Dieną,
įvykstančią birželio 29, 30 ir lie
pos 1 d. d. Ryšium su Winnipe
go šimtmečiu ji bus atšvęsta
ne tik skirtingai, bet ir labai iš
kilmingai. Tarybos atstovai
kvietimą sutiko su dideliu entu
ziazmu. Iškelta mintis nuomoti
visą lėktuvą. Taip kainuoja daug
pigiau. Priminta, kad apsispręs
ti reikia dabar, nes tie lėktuvai
turi būti užsakomi maždaug
prieš pusmetį. Manau, Torontas
parodys reikiamą iniciatyvą.
Tad paremkime brolius, pirmą
sykį surizikavusius ruošti tokio
masto renginį. Platesnė infor
macija bus paskelbta spaudoje,
o atsiradus ypatingam reikalui
galima rašyti: Mr. J. Grabys,
203 Spence St., Winnipeg, Man.,
R3C 1Y5.
Televizijos reporteriai
Uždarant suvažiavimą, gautos
sveikinimo telegramos iš fede
racinio parlamento narių libera
lų J. J. Buchanan, Ch. Turner.
Užbaigus suvažiavimą, pasirodė
ir televizijos reporteriai. Mat,
patyrusių ir griežtų pirmininkų
dėka suvažiavimas baigtas dar
prieš numatytą laiką. Pervėlu
buvo filmuoti suvažiavimą ir to
dėl buvo pasitenkinta pasikalbė
jimu su krašto valdybos pirmi
ninku inž. Eug. čuplinsku. Tai
buvo perduota per Revizijos ži
nias sekmadienį ir pirmadienį
net kelis kartus su skirtingu
tekstu. Pirmininkas buvo pa
klaustas, kas buvo svarstyta. Jo
atsakymo pagrindinė mintis bu
vo maždaug tokia: svarstėme,
kaip išlaikyti tėvų kultūrinį pa
likimą ir kaip prisidėti prie Ka
nados sustiprinimo. Pradėjus
kalbėti jam apie rusifikaciją ir
religijos persekiojimą Lietuvo
je, reporteris jį nutraukė kitu
klausimu. Reporterio komenta
ras: lietuviai atstovai, apie 100,
susirinkę iš 14-kos Kanados apy
linkių, mėgino surasti lietuvių
vietą Kanados visuomenėje.
Valdžios parama
Šis suvažiavimas buvo skirtin
gas dar vienu atžvilgiu — jis bu
vo pats komplikuočiausias su
rengti. Visos patalpos buvo
nuomojamos iš kitataučių. Jos
turėjo būti užsakomos gana
anksti — prieš pusmetį ar pan.
Taip pat buvo stengtasi sudaryti
galimybes atvykti atstovams iš
tolimųjų apylinkių. Iš Kanados
valdžios buvo prašyta $2,888
atstovų kelionėms apmokėti. Ir
priešpaskutinę dieną dar nebu
vo gauta tuo reikalu jokio atsa
kymo. Tik penktadienį vėlai va
kare sužinota, kad paskirta
$2000. Tuoj telefonais susirišta
su atstovais. Vienos nakties lai
kotarpyje viskas labai sėkmin
gai sutvarkyta. Netrūko darbo
visai valdyba, bet pati sunkiau
sia ir komplikuočiausia našta pa
sigėrėtinai buvo išvežta apyl.
pirm. Edm. Petrausko ir vicepirm. S. Kero. Buvo ir dar vie
na kliūtis — dėl miglos lėktuvai
negalėjo nusileisti Londone, ir
atstovai atsidūrė Toronte. Čia
jiems į talką atėjo Toronto lie
tuviai ir, turbūt kr. valdybos pir
mininkui koordinuojant, susiri
šo viens su kitu ir tolimuosius
svečius atvežė į Londoną. Vieni
atvyko dar prieš posėdžiams pra
sidedant, kiti su mažu pavėlavi
mu. Štai tolimieji svečiai: E. Girdauskas iš Vankuverio, L. Gudjurgytė iš Edmontono, J. Gra
bys iš Winnipego ir net 3 atsto
vai iš Sudburio: abu energingie
ji vicepirmininkai — A. Kručas
ir S. Martinkutė, taut, šokių gru
pės “Ramunėlė” vadovė, ir J.
Staškus. Visi čia paminėtieji as
menys yra jaunosios kartos, iš
skyrus J. Staškų ir J. Grabį, ku
rie yra viduriniosios kartos tau
tiečiai. Iš Montrealio buvo atvy
kęs nuolatinis suvažiavimų da
lyvis dr. P. Lukoševičius ir, ro
dos, L. Giriūnas. Sesijai įpusė
jus, mandatų komisijos pradžio
je pranešti skaičiai pasikeitė ir
atrodė šitaip: dalyvavo 44 rinkti
atstovai ir pirmininkai (maždaug

% galimų) ir 23 svečiai.
Rūpestingai pasiruošta
Dauguma atstovų šį kartą rin
kosi punktualiai ir vos tik apsi
dairę išreiškė pasitenkinimą dėl
aiškios ir dailiai atliktos infor
macijos, patogios vietos, geros
organizacijos, pavyzdingos tvar
kos ir t. t. Atvykstančius sveiki
no didelė Holiday Inn iškaba:
“Sveiki. Welcome, LithuanianCanadian Community" ir plevė
suojančios Kanados ir Lietuvos
vėliavos. Prieangyje su šypsena
svečius pasitiko vicepirm. S. Ke
ras, I. Jakubaitytė ir Petrašiūnaitė. Nuotaika buvo gera.
Suvažiavimas vyko modernio
se “Holiday Inn” patalpose,
apie pora blokų nuo 401 greit
kelio. Taigi, visiškai nereikėjo
kliudyti miesto ir buvo daug vie
tos automobiliams pastatyti.
Apyl. valdybos, parapijos, lėšų
telkimo sk. ir katalikių moterų
sk. dėka svečiai buvo pavaišinti
tose pačiose patalpose pietumis,
vakariene ir aprūpinti rudens
baliaus bilietais. Vakarienėje
dalyvavo ir sveikinimo žodį ta
rė miesto burmistre ponia Bige
low. Jai atsakė kr. valdybos pir
mininkas. Po vakarienės daly
viai specialiu autobusu nuvež
ti į Centennial Hall vykstantį
balių. Čia jau grojo Čikagos
neolituanų orkestras (A. Modes
to). Netrukus prasidėjo ir Lon
dono “Baltijos” programa. Pil
nai salei buvo pristatyti: kr.
valdybos pirmininkas, visi at
stovai ir svečiai iš Čikagos.
Pamaldos
Vakaro pabaigoje atstovai
specialiu autobusu vėl buvo
grąžinti į “Holiday Inn” nakvy
nei, o sekmadienio rytą buvo su
darytos sąlygos automobiliais
nuvykti į Šiluvos Marijos para
pijos šventovę, čia irgi buvo šis
tas ypatingo — kartu meldėsi

KALĖDINĖS

talikų maldyno skaitė L. Eiman
tas, o iš evangelikų E. Gocentas.
Mišias 9 v. atnašavo ir dienos
nuotaikai pritaikytą pamokslą
pasakė klebonas kun. B. Pacevicius, šiltu žodžiu pasveikinęs
atstovus ir pamaldose dalyvau
jančius evangelikus. Gaila, kad
dėl kaikurių narių užkimimo ne
galėjo giedoti “Rasos” kvarte
tas, kurio giesmė taip gražiai
skambėdavo širdį jaudinančiais
žodžiais: “Kaip grįžtančius na
mo paukščius, parveski, Viešpa
tie, ir mus... ” Po pamaldų ats
tovai, išgėrę kavos, grįžo į “Ho
liday Inn” baigiamajam posė
džiui, kuris buvo baigtas dar
prieš numatytą laiką.
Baigiant
Prieš trejus metus puikų su
važiavimą su stipria kultūrine
programa surengė Otava, o šį
kartą — kita mažoji apylinkė —
Londonas. Atstovai buvo paten
kinti, kad suvažiavimas buvo
tvarkingai pravestas, o šeimi
ninkai — kad vargai jau išvarg
ti.
Paskutinį žodį tarė suvažiavi
mo pirmininkas dr. S. Čepas, pa
dėkodamas suvažiavimui už pa
sitikėjimą, apyl. pirm. E. Pet
rauskui ir visai valdybai bei
Londono organizacijoms už tokį
šaunų priėmimą, kokio nėra bu
vę per 20 metų! Priminė susi
domėti ir paremti Winnipege
vyksiančią Lietuvių Dieną. Ra
gino nepamiršti ir didžiausios
pareigos, kurią mes visi čia išei
vijoje turime jausti ir taip gerai
atlikti, kaip ją atlieka mūsų ken
čiančios tautos sesės ir broliai už
geležinės uždangos. Sesija baig
ta Tautos himnu.

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

DOVANOS

Tik per Angliju — greičiau, pigiau, geriau!
Siūlome lobai augštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus
naudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.
KALĖDINIS.J 973

3'Zi jardo — puiki vilnonė angliška medžiaga eilutei; 3 jardai — stora
“crimplene” medžiaga moteriškai eilutei arba moteriškam apsiaustui;
vyriški nailoniniai marškiniai arba bliuze; vyriškas arba moteriškas
labai geros rūšies megztinis; 1 vilnonė gėlėta skarelė; 2 gėlėtos nailo
ninės skarelės; 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių
kojinių; 2 jardai “crimplene” medžiaga suknelei arba 1 sv. vilnonių
mezgimui siūlų; 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė; 20 angliškų cigarečių.
Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis___ _______ $140.00
Maisto siuntinius sudarome pagal pareikalavimą. Tam, kas pageidauja
pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
3V4 jardo labai gera angliška eilutei medžiaga_______:_____ $45.00
Stora su ornamentais “crimplene” medžiaga, 1 jardas _______ $ 6.00
“Crimplene” medžiaga suknelėms, 1 jardas ______________ S 5.50
Nailoninis kailis moteriškam apsiaustui.................
$33.00
Dirbtinis mink moteriškam apsiaustui
$54.00
Vilnonė medžiaga žieminiam apsiaustui__________________ $36.00
Vilnonė gėlėta skarelė__________ ...____________________ $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių_________ ______ $ 9.00
įvairių spalvų perukai$30.00
Nailoniniai marškiniai ______$ 9.00
Vilnoniai arba akrileno nertiniai
$19.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos
aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių
negalima iš čia pasiųsti.

BALTIC STORES Ltd.

(Z. J u ras)

V. MATULAITIS
Seniau betkuris Kanados gy užimtas vasarotojų iš JAV ir
ventojas, nesantis dviejų oficia Kanados. Viešbutyje nakvynės
lių kalbų atstovu, buvo laikomas kainuoja $24.50 vienam arba
antros eilės piliečiu. Pasisuko $29.50 porai, o vakarienė $5 —
kalendorius apie 20 metų, ir ta $8 pagal pasirinkimą (vienam
mintis žymiai pakitėjo. Ontario asmeniui). Graži aplinka, malo
valdžios žmonės pirmieji įverti nus patarnavimas. Tik truputį
no kitataučių kultūrinę veiklą ir keista, kad viešbučio vadovybė,
suėjo į artimesnius ryšius bei turėdama tokią gražią gamtos
abipusį bendravimą. Iš to laimė aplinką, ant reklaminio atviru
jo abi pusės. Nauji Kanados gy ko rodo savo kiemo vaizdą su
ventojai sava kalba per spaudą stovinčiais automobiliais.
ir raaiją kaskart plačiau supa
Gamtos karalijoj
žindinami su gyvenamojo kraš
Sekantį rytą pasukome į Al
to aplinka, valdžia, teisėmis bei
pareigomis. Jie tampa sąmonin gonquin parką. Daug kas šį par
gais šio krašto gyventojais, ne ką žino tik iš vardo arba greito
patekdami į betkokius apgaulin mis pravažiavęs 60 keliu. Tas
gus sąjūdžius, ir kūrybingai dir kelias kerta tik pietinę parko
dalį — 37 mylios ilgio, o visas
ba savo ir naujo krašto labui.
parkas
neturi civilizacijos pada
Ontario provincijos valdžia
jau dešimt metų iš eilės finan rytų kelių. Parkas įsteigtas
suoja etninės spaudos atsto prieš 80 mėtų apsaugojimui On
vams vienos savaitės kelionę On tario gražių miškų ir jų gyven
tario provincijoje. Kelionės pla tojų. Visas parkas užima 2910
ną bei programą sudaro turizmo kv. mylių, t. y. didesnis už Prin
ministerija su etninės spaudos ce Edward Island provinciją.
Jame priskaitoma arti 3000 eže
sąjungos pirmininku. Kiekvie rų.
Yra sudalyta apie 20 planų
nais metais parenkamos skirtin įvairių
baidarėmis. Pa
gos vietos. Tokiu būdu etninė starąsiaskelionių
galima
atsivežti savas
spauda supažindina savo skaity
vietoje išsinuomoti ($3 —
tojus su vis naujais Ontario pro arba
$5 dienai). Keliaujant baidarė
vincijos rajonais.
galima pakelėje stovyklau
Šiais metait rugpjūčio 27 d. mis,
ti palapinėse ir gamintis maistą.
9 v. r. turizmo ministeris C. J. Tokios
kelionės jauniems žmo
Bennett atvyko prie Ontario
būtų įspūdingos — galėtų
provincijos parlamento rūmų ir nėms
susirinkusiems etninės spaudos džiaugtis natūralia gamta bei
atstovams palinkėjo laimingos jos gyventojais. Taip keliaujant,
kelionės. Pasak jo, Ontario val reikia užsiregistruoti parko
džia pageidauja, kad kuo dau įstaigoje, kad nelaimės atvejais
giau gyventojų pažintų Ontario būtų galima suteikti greitą pa
provinciją ir galėtų pailsėti gra galbą. Išilgai 60 kelio yra kelio
lika vietų, kuriose galima paval
žioje gamtoje.
suvenyrų bei iš
Pasikeitę sveikinimais bei pa gyti, nusipirkti
vandens kelionėms
dėkomis, paliekame šutinamai sinuomoti
tvankų (apie 90 ° F) Torontą ir iš priemonių.
Aplankę parko muzėjų ir bu
judame siaurės link. Etninės
spaudos sąjungos pirmininkas vusią miško kirtėjų stovyklą, va
V. Mauko, slovėnas, suskaito 27 kare nuvažiavome į Killarney
keliaujančius atstovus. Galėjo Lodge vakarienės. Sis restoranas
būti 35, bet dėl įvairių priežas yra prie 60 kelio ant siauro pu
čių kiti neatvyko. Gal svarbiau siasalio, kurį iš abiejų pusių su
sia priežastis buvo ta, kad šiais pa ežeras. Vakarienė gerai pa
metais kelionė buvo atidėta po ruošta, puikus patarnavimas.
rą mėnesių vėliau ir gan skubo Nepalyginamai geresnis už tą,
tai suorganizuota. Kaikurie ats kuriame buvome sustoję pietų.
tovai buvo užimti darbu arba jau Jame kainos buvo kaip Toronto
geriausiame restorane, o mais
buvo turėję savo atostogas.
tas ir patarnavimas blogesnis už
Pirmosios vaišės
betkurį paprastą restoraną. Gai
Prieš Barrie išsukome į de la, kad kaikurie verslininkai
šinę iš 400 kelio, kur yra naujas nori pasipelnyti iš vieną kartą
gražus parkas, o gretimai prieš pravažiuojančių turistų, palikda
trejus metus atidaryta nauja mi jiems nemalonų įspūdį. Jau
alaus įmonė “Formosa Spring tėme malonumą, kai po dienos
Brewery”. Įmonės viešųjų rei įspūdžių galėjome skaniai ir
kalų direktorius R. J. Frewin labai gražioje gamtoje pavalgy
maloniai sutinka mūsų grupę ir ti. Po vakarienės nuvažiavome j
aprodo visą alaus gamybos eigą. Whitney kaimą nakvynei. Prie
Įmonė nauja, viskas įrengta mo Madawaska upės susikūrėme
derniai ir labai švariai užlaiko mažą lauželį ir patys atlikome
ma. Pagrindinį darbą atlieka programą, padainuodami kiek
automatinės mašinos. R. J. Fre vienas sava kalba dainą ar ke
win visą žurnalistų grupę pavai lias. Programos organizatorės
šino skaniais pietumis, kuriuos buvo jaunos ukrainietės.
atvežė iš netoli esančio viešbu
Wilno miestelis
čio “Holiday Inn”. Pietų metu
Sekantį rytą važiuojant pro
troškulį malšinome vietos ga Wilno,
atstovas paaiškino
myba iš įmonės vadovybės malo vietovėslenkų
vardo kilmę. Prieš 100
nės.
Po pietų važiuojame tolyn į metų ten buvęs kunigas, atvy
šiaurę. Pagal planą turėjome kęs iš Vilniaus. Vėliau vietos gy
užsukti į Gravenhurst, bet vado ventojai, pagerbdami kunigą,
vai planą pakeitė. Važiuojame vietovei parinko Wilno vardą.
tolyn. Prieš 3 v. sustojame Vietos gyventojai beveik visi
kašubai, kuriuos lenkai lai
Huntsville mieste. Nors pirma yra
lenkais. Užėjome į mūrinę
dienis, bet žmonių pilna gatvė ko
se. Gražūs apylinkių ežerai, miš katalikų bažnyčią ir gretimai
kai ir upės patraukia žmones ne esančius kapus. Gudų atstovas
tik iš Toronto, bet ir Jungtinių matė tik gudų ir kašubų vardus
Aš pastebėjau tris
Amerikos Valstybių. Automobi antkapiuose.
lių numerių lentelės rodo net ir antkapius su Coulas pavarde,
bet nebuvo laiko aiškintis, ar tai
labai tolimas JAV vietas.
buvo Kaulas, ar kitos tautybės
Žavūs vaizdai
panaši pavardė.
Aplankę miesto rotušę, pasi
(Bus daugiau)
žvalgę aplinkoje, važiuojame į
“Holiday Inn” viešbutį, kuris
yra į pietus nuo 60 kelio prie
C ES NAKASPeninsula ežero, vadinamame
Hidden Valley. Tikrai gražūs
vaizdai: augštumos, apaugusios
geras vaistas
miškais, slėniai ir ežero įlankos.
Česnakai (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda Jam
Ežero pakrantės nėra apkrautos
laisviau tekėti, apsaugoja nuo netva
vasarnamiais, nors kaikur vie
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas
nas kitas matyti. Viešbutis yra
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES"
slėnyje, bet dar gana augštokai
turi savyje reikalingos česnako alyvos,
virš ežero. Iš viešbučio restora
kuri medicinoje jeu seniai vartojama.
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
no matyti gražus slėnis ir ilga
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
ežero įlanka, o prie pat lango—
dami jo gydomųja bei stiprinamųja
maudymosi baseinas. Toliau gol
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikas.
fo laukai ir žiemos metui slidi
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC
PEARLES" dėžutę vaistinėje.
Jausies
nėjimo takai bei keltuvai. Žie
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
mos metu čia susirenka per
rėsi. žios česnako kapsulė* neturi nei
2000 slidinėtojų savaitgalio die
kvapo, nei skonio.
nomis. Viešbutis beveik pilnai

421 Hackney Rd., London, E. 2, England. Tel. 01739 8734
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame
palikimus prekėmis arba pinigais i Lietuvą bei kitas šalis.

FLORIDA kviečia
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

----------------

Anapilio sodybos atidarymo iškilmėse buvo daug dalyvių. Nuotraukoje
matyti keletas svečių bei viešnių veidų. Iš kairės: kun. St Kulbis, SJ,
vysk. V. Brizgys, J. čuplinskienė, KLB pirm. inž. E. čuplinskas ir kiti.
Nuotrauka S. Dabkaus

4 psi. • Tėviškės Žiburiai

•
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PASITRAUKĖ IS KREPŠINIO
Sovietų Sąjungos rinktinės ir Žal
girio komandos ilgametis krepšinin
kas Modestas Paulauskas pasitrau
kė iš šios sporto šakos. Labai gali
mas dalykas, jo sprendimui turė
jo įtakos sovietų rinktinės Ispanijo
je laimėtas tik bronzos medalis. Kau
no halėje su juo turėtą pasikalbėji
mą “Komjaunimo Tiesos” 214 nr.
paskelbė V. Ivaška. Kai pastarasis už
siminė apie gandus, pasklidusius po
Miuncheno olimpiados, kad M. Pau
lauskas žada atsisveikinti su krepši
niu, ir norėjo žinoti, ar jų nėra pa
neigęs Europos čempionatas Ispani
joje, jam buvo atsakyta: “Deja, ne.
Sis Europos čempionatas man buvo
atsisveikinimo čempionatas. Ir nepla
nuotas. Atsisveikinti ketinau po olim
piados, bet federacija paprašė mano
pagalbos. Atrodo, daug blogo nepa
dariau ...” Į klausimą, ar atsisveikin
ti sunku, M. Paulauskas atsakė:
"Taip, bet neišvengiama. Jaučiu, kad
negaliu būti toks, kokį mane pripra
to ir kokį nori matyti. Reikia išeiti...
Palikti vietą jaunimui, tada jis žy
miai greičiau “atras save”... Net ir
pačiam nejauku. Ateini Į halę ne su
komanda, namuose palikęs prakaito
persunktą aprangą ...” Treneriu M.
Paulauskas, atrodo, nesiruošia tapti:
“Dabar — jokiu būdu. Noriu kele
rius metus pailsėti. Treniruoti netu
rėčiau jėgų. Blogiau negu grįžti į
aikštelę... Dirbsiu Politechnikos ins
tituto fizinio auklėjimo katedroje...”
M. Paulausko atsakymuose pilna
daugtaškių, kurie paprastai reiškia
minties nelšbaigimą, nutylėjimus.
Kaikuriuose žodžiuose matyti lyg ir
kartėlio kibirkštėlė. Taigi, pasitrau
kimas iš krepšinio galėjo būti Mask
vos padiktuotas dėl pralaimėto Euro
pos čempionato, rinktinės dalyvių
patekimo maskvinės kompartijos ne
malonėn.
“TAIKOS” KONGRESE
Sovietinės "taikos” kongrese Mask
voje dalyvavo: vilniškės kompartijos
centro komiteto sekr. A. Barkauskas,
Taikos Gynimo Komiteto pirm, ra
šytojas J. Baltušis, pavaduotojas G.
Žaliukas, “Tarybinės Moters” vyr.
red. B. Boreišienė, Taikos Fondo
pirm. P. Dobrovolskis, ryšininkų su
užsienio lietuviais pirm. V. Karvelis,
ryšininkų su užsienio šalimis pirm.
R. Petrauskas, socialistinio darbo
“didvyriai” B. Milto ir A. Stakvilevi
čius, Mokslų Akademijos istorijos
instituto direktorius dr. B. Vaitkevi
čius, kompoz. E. Balsys ir Panevėžio
dramos teatro meno vadovas rež. J.
Miltinis. Prie jų turėjo prisijungti:
Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio
vyskupijos koadjutorius vysk. L. Po
vilonis, kompartijos varžomos Kauno
kunigų seminarijos rektorius kun.
prof. dr. V. Butkus. Jų pavardžių ne
simato vilniškėje spaudoje paskelb
tuose kongreso kalbėtojų aprašy
muose. Pagrindinis dėmesys, žinoma,
buvo skirtas sieksninei L. Brežnevo
kalbai. Kongreso koncerte dalyvavo
“Lietuvos” ansamblis su specialia

WINNIPEG,

A. a. Kazys Stonkus
RUGSĖJO 22 DIENĄ Grace ligo
ninėje vėžio ligos pakirstas mirė Ka
zys Stonkus. Velionis gimė 1908 m.
vasario 16 d. 1936 m. vedė Palan
goje tauragiškę Daną Sodeikytę ir
susilaukė sūnaus Algio. 1945 m. pasidraukė į Daniją, o 1950 m. atvyko
Kanadon ir apsigyveno Winnipege.
Darbą gavo Manitoba Hydro bendro
vėje žolynų ir gėlynų prižiūrėtoju.
Čia jis įdėjo visą savo širdį, ir apie
centrinę bendrovės įstaigą sužydo vi
sos kanadiškos ir lietuviškos gėlės,
žiemą jo rūpesčiu išpuoštos Kalėdų
eglutės žėrėjo džiaugsmu. Per N. Me-

programa “Po tėviškės dangum”,
kuriai muziką sukūrė kompozitoriai
A. Bražinskas ir E. Pilypaitis, tekstą
— poetas V. Barakauskas, scenogra
fiją — R. Songailaitė.
RETUŠUOTA NUOTRAUKA
Pr. “TŽ” numerio šioje skiltyje
buvo paskelbtas “Gimtojo Krašto”
pranešimas apie JAV diplomatų lan
kymąsi Vilniuje. Vėlesnėje spalio 25
d. laidoje “Gimtasis Kraštas” savo
paskutinį puslapį papuošė abiejų
amerikiečių nuotrauka, vėl pabrėžda
mas: “JAV diplomatai apsilankė ir
Tarybų Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijoje, kur įvyko dalykiškas po
kalbis abi puses dominančiais klau
siniais ..Šį kartą net ir jų pavar
dės pateikiamos amerikietiška rašy
ba, iš kurios sužinome, kad JAV kon
sulas Maskvoje Stivenas Edvardas
Steineris yra Steven Edward Steiner,
o konsulas Leningrade Garis L. Metjuzas — Gary L. Matthews. Minėto
je nuotraukoje, už jų nugarų, ma
tyti ryškus medis ir pastato kam
pas su iškaba, turinčia lengvai išskai
tomą įrašą: “UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJA”, kuris, matyt, skir
tas abejoti linkusiems užsienio lie
tuviams. Nusišypsoti verčia apatinė
iškabos dalis, neįmanoma išskaityti,
kur tikriausiai buvo rusiškas tos pro
pagandinės “ministerijos” pavadini
mas, iš nuotraukos pašalintas retu
šuotojo. Kyla klausimas — kodėl
“KG” propagandistai jį bando nu
slėpti? Negi ta užsienio reikalų “mi
nisterija” rusiškai turi kitokį pava
dinimą?
VAKARONĖ ŠILALĖJE
Lietuvos Aklųjų Draugijos Šilalės
skyriaus surengta tradicinė rudens
vakaronė buvo skirta rankdarbiams,
etnografiniams valgiams bei gėri
mams. Vakaronės dalyviai buvo su
tikti linksmu maršu. Dovanas laimė
jo: už gražiausius rankdarbius — V.
Čilvinaitė, už senovinius valgius —
A. Simonavičienė ir J. Ivanauskienė.
ŠUNŲ PARODA
Kaune buvo surengta respublikinė
medžioklinių šunų paroda, kur juos
vertino ir patarimus teikė ekspertai
iš Maskvos ir Piatigorsko. A. Matuzevičius “Valstiečių Laikraščio”
130 nr. informuoja: “Ypač daug 'pa
rodoje buvo laikų. Tačiau trūko
paukštinių — tiek šiurkščiaplaukių,
tiek trumpaplaukių. O tai patys rei
kalingiausi šunys nūdienėje medžiok
lėje. Ne paslaptis, kad dar dažna an
telė pašauta lieka pelkėse ar nend
rynuose. Be to, parodoje dar maža
buvo urvinių šunų, kurie pastaruoju
metu sėkmingai naudojami, naiki
nant mangutus...” Pasak A. Matuzevičiaus, 18.000 narių medžiotojų
draugija turi tik keliasdešimt paukš
tinių ir šiek tiek daugiau urvinių šu
nų. Tai esąs nepateisinamai mažas
skaičius. Draugijai jis siūlo skirti di
desnį dėmesį medžioklinei šuninin
kystei — išplėsti veislinį šunyną Jovariškių ūkyje, steigti naujus veisli
nių šunų veisimo punktus.
V. Kst.

Lietuvos kariuomenes
S

Brangūs draugai ir draugės Winni
pege, priimkite mano nuoširdų ačiū
už man suruoštą staigmeną-balių
mano gimtadienio proga. Neįsivaiz
duojamai gausus Jūsų dalyvavimas,
puikiai ir skaniai pagamintas mais
tas bei labai gražios dovanos pripil
dė mano visą būtybę neapsakomu
džiaugsmu! Dar kartą dėkoju ir pra
šau Augščiausią kiekvienam iš mūsų
nesibaigiančios draugystės ir tyro
džiaugsmo.
Teklė Timmerman

Gros puikus orkestras, vad. J. Vaičiaus.
Turtingi laimės staliukai ir loterija. Veiks
įvairus baras, skanaus maisto virtuvė,

įėjimas suaugusiems — $2.50, studentams — $1.
Valdyba

S HAMILTON

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

“TALKA”

830 Main Street East, telefonas 544-7125
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.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6%
šėrus ir sutaupąs ....... 7 %
term. dep. 1 m.
8%
3 metų
8 Vi %
ir 5 metų
9%
DUODAME:
asmenines paskolas iŠ 1 1 %
nekilnojamo turto iš 9!/2%

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai
Skanėstai ----------------

kiekvieno skoniui
284 KING STREET E.,
HAMILTON — 528-8468
740 UPPER JAMES ST.,
HAMILTON — 389-4113

LONDON, ONT.

FOLK ARTS FESTIVALIS įvyks
lapkričio 25, sekmadienį, Centen
nial pastato, 550 Wellington St.,
į šį vaidinimą įtraukė daug jaunų abiejose salėse. Pradžia — 2.30 v.
vaidintojų. “Aukuras” yra gavęs vi p.p. Pagrindinę programą atliks uk
są eilę kvietimų į kitas kolonijas su rainiečių ansamblis iš Toronto. L.
“Sniego Karaliene", šio veikalo katalikių moterų pakviesta dalyvaus
premjera bus Klevelande gruodžio 9 ir p. Jonynienė iš Detroito su mozai
d. “Aukuras” kviečia visus iš anks kos kūriniais ir šiaudinukais. Taipgi
to ruoštis šiam vaidinimui. Mūsų vi bus lietuviškų dekoratyvinių ir kt.
sų pareiga paremti gausiu dalyvavi kepinių stalas, kurio praturtinimui
mu jų pastangas. Dažnai mes nemo visos prašomos prisidėti. Tuo reika
kame įvertinti jo darbo bei pasiry lu kreiptis į p. Daniliūnienę tel. 438žimo išlaikyti lietuvišką žodį jauni 7694 arba O. Švilpienę tel 438-6337.
mo tarpe. Mes, hamiltoniečiai, turė
D. E.
tumėm didžiuotis “Aukuru”. Tai vie
METINIS “BALTIJOS” ANSAMB
nintelis teatras Š. Amerikoje, kuris
LIO tėvų susirinkimas buvo sušauk
nenuilstamai dirba jau 25 metai. Tai
tas Šiluvos Marijos parapijos salėje
nuopelnas mūsų energingosios režiso- lapkričio 4 d. po 11 v. Mišių. Susi
rės-aktorės E. Dauguvietytės - Kuda rinkimui pirmininkavo J. Valaitienė.
bienės. Mūsų visų pareiga jos darbą Išreikšta padėka ir pagarba “Balti
tinkamai įvertinti. Tad gruodžio 16
jos” vadovams kun. B. Pacevičiui, D.
d. užpildykime visas vietas Daleir
M. Chainauskams, choro dirigen
kood salėje. Tai bus didžiausias įver
tei V. Petrašiūnaitei, jaunosios “Bal
tinimas mūsų artistų ir jų vadovės. tijos” mokytojams L. Petrašiūnaitei
“Aukuras”, šalia šio didelio “Snie ir Mariui Chainauskui. M. Chainausgo Karalienės” pastatymo, įsijungė kas savo pranešime trumpai apžvel
į tautybių dramos festivalį Toronte, gė “Baltijos” svarbiuosius pasirody
kurį suorganizavo daugiakultūrio mus paskutiniųjų dvejų metų laiko
teatro draugija. Lapkričio 12 d. “Au tarpyje, ypač prisimindamas pasise
kuras” šiame festivalyje suvaidino J. kusias išvykas į tautinių šokių šven
Marcinkevičiaus dramą “Mindaugas". tę Čikagoje ir į Kanados vakarus.
Lietuviai pirmą kartą dalyvavo tauty Lapkričio 18 d. “Baltija” vyks į To
bių teatrų festivalyje, šis vaidinimas rontą atlikti meninės programos Lie
anglų kalba bus pakartotas Hamilto tuvos kariuomenės šventės minėji
ne gruodžio 2 d. Scott Park audito me. Lapkričio 25 d. “Baltija” šoks
rijoje.
Folk Arts ruošiamame tautybių pasi
CHORAS “AIDAS” gavo iš Expo rodyme Centennial salėje ir dainuos
74 programų vedėjo Mr. Michael D. Londono ruošiamame kariuomenės
Kobluk kvietimą atlikti rugpjūčio 1- šventės minėjime. Taip pat numa
2-3 d.d. Expo 74 festivalyje progra toma išvyka į Winnipegą vasaros
mą. Expo 74 įvyks Spokane mieste, pradžioje.
Vašingtono valstijoje. “Aidas” galu
Išklausytas ižd. St. Kero praneši
tinai dar neapsisprendė. Didelis at mas. Tėvų komitetas, susidedąs iš B.
stumas verčia chorą rimtai pagalvoti Kerienės, J. Valaitienės ir I. Dragūapie šią kelionę. “Aidas” lapkričio nevičienės, atsistatydino, bet vien
17 d. vyks į Delhi, kur Lietuvos ka balsiai kviečiamas sutiko pareigose
riuomenės šventės minėjime atliks pasilikti su teise kooptuoti pagalbai
meninę programą. Autobusas išvyks reikalingus asmenis.
ta nuo Jaunimo Centro 5 v.p.p. ir
Klausimų ir sumanymų svarstymo
grįš apie 1 v. J. P.
eigoje iškilo naujų šokių mokytojų
“GYVATARAS” ruošia pasilinks paruošimo klausimas. D. Chainausminimą gruodžio 1 d. Jaunimo Cent kienė pranešė, kad iš “Baltijos” gre
re. Programą atliks jaunesniųjų ir tų išėję kitas grupes moko jau ketu
vyresniųjų šokėjų grupės. Taip pat ri mokytojai, neskaitant dabartinių
atsilankiusiųjų laukia turtinga lote jaunosios “Baltijos” mokytojų. Ap
rija ir kitos staigmenos. Kviečiame gailėtas kaikurių jaunuolių iš “Balti
visus — jaunus ir senus tą vakarą jos” pasitraukimas. Nutarta dėti vi
praleisti su Hamiltono jaunimu. Pel sas pastangas išlaikyti jaunimą lietu
nas skiriamas kelionei į Kolumbiją. viškoje “Baltijos” šeimoje.
Tad visi paremkite mūsų pastangas.
JAUNOJI “BALTIJOS” šokių gru
“Gyvataras” pė pradėjo repeticijas lapkričio 4 d.,
5 v.p.p., Šiluvos Marijos parapijos sa
lėje. Šioje grupėje šoka vaikai 6-13
Advokatas
m. amžiaus, mokomi studentų Liuci
jos Petrašiūnaitės ir Mariaus ChaiEUGENIJUS KRONAS,
nausko. Akordeonu groja Vytautas
ir Mindaugas Repšiai. Ateityje repe
B. Sc., B. C. L.
ticijos vyks kas sekmadienį.
32 James. St. So.,
LITUANISTINĖ MOKYKLA vei
kia su 10 skyrių St. John’s mokyklo
Royal Bank Building,
je, Hill gatvėje, šeštadieniais 9-12 v.
suite 614,
r. Tose pačiose patalpose pradėtas
ir lituanistinis seminaras 10-12 v.r.,
tel. 522-8781
kurį jau lanko septyni studentai. Ti
Hamilton, Ontario
kimasi, kad ateityje atsiras ir dau
giau klausytojų. B. K.

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Lietuviai dalyviai 1973 m. evangelikų liuteronų bažnyčių išeivijoje kunigų
ir darbuotojų suvažiavime “Auf dem Hcsselberg”, prie Ansbacho Bavari
joje. Iš kairės: vicesenjoras kun. Juozas Urdzė iš Bad Godesbergo, reika
lų vedėjas ir buhalteris Fr. šlenteris iš Bremeno, garbės senjoras kun.
Adomas Gelžinius iš Braunschweigo, kunigo žmona Marija Kilienė iš Sindrigen, senjoras kun. A. Keleris iš Bremeno, Kurtas Klumbys iš Hambur
go, Pasaulio Liuteronų Sąjungos generalinis sekretorius V. Vokietijai kun.
Walter Hirschmann iš Eriangeno, pirmą kartą tokiame suvažiavime daly
vavęs kunigas Mikas Klumbys iš Barntrup ir Vasario 16 gimnazijos moky
tojas Fr. Skėrys iš Mannheimo.
Nuotr. Fr. Skėrio

x

lapkSčio 24 d., 7 v.v., Jaunimo Centro salėje, 48 Dundurn St. N.
Pradžioje — trumpas šventės paminėjimas,
svečių sveikinimai Meninę programų atliks
mergaičių choras “AIDAS", vadovaujamas
solisto V. Verikaičio
Po koncerto — linksmoji dalis — šokiai.

'enuincjer

Ltd.

GUELPH LINE prie PROSPECT,
BURLINGTON — 639-0510
LLOYD D. JACKSON SQUARE,
HAMILTON — 525-9641

mi rateliai. Spalio 14, sekmadienį
visi dalyvavo pamaldose, kurios bu
NAUJOJI PLB VALDYBA išsiun vo užbaigtos Tautos himnu. Po bend
tinėjo “Bendraraščio” 1 nr. Jame rų pietų atėjo laikas grįžti iš gamtos
skatinami glaudūs ryšiai su visais pa i Argentinos miestus. Pagrindinis
daliniais. Naujosios valdybos kaden šios stovyklos tikslas — lietuviškojo
cijos pradinė data yra š.m. rugsėjo jaunimo jungtis.
15 d. PLB valdybos adresas: 6804
So. Maplewood Ave., Chicago, Ill. Urugvajus
60629. Tel. 312-776-4028. Ryšiams ir
TAUTYBIŲ ŠVENTĘ Montevideo
toliau tarnaus “Pasaulio Lietuvis”, mieste gruodžio mėnesį vėl organi
kurio redaktorium pasilieka PLB zuoja prezidento žmona Josefina de
garbės pirm. Stasys Barzdukas, o ad Bordaberri, pakvietusi dalyvauti ir
ministratoriaus pareigas perėmė Sta Lietuvos pasiuntinybę, kurios dėka
sys Džiugas. PLB naujoji valdyba ža pernai lietuvių skyrius buvo geres
da laikytis penkių pagrindinių veik nis ir gražesnis net už Sovietų Są
los principų — Lietuvos laisvės ir jungos skyrių. Lietuvių skyriumi šio
nepriklausomybės siekimo, lietuvy je šventėje rūpinasi specialiai
bės išlaikymo, lietuviškos kultūros sudarytas komitetas. Skyriaus reika
išeivijoje puoselėjimo, vienybės jieš- lams Edvardas Jusys jau paaukojo
kojinio veikloje ir darbo.
50.000 pezų. Šiuo metu renkamos lie
JUNGTINIŲ TAUTŲ visuotinių tuviškais tautiniais drabužiais ap
posėdžių 28-toje sesijoje yra trys rengtos lėlės, juostos, audiniai, tauto
baltiečiai oficialiose delegacijose. So dailės dirbiniai. Nors šventės pelnas
vietų Sąjunga Niujorkan vėl atsive yra skiriamas labdarybei, lietuvių da
žė jau dvejus metus posėdžiuose da lyvavimas duoda ir politinės bei kul
lyvavusį Viktorą Zenkevičių kaip so tūrinės naudos Lietuvos reikalui.
vietinės Lietuvis užsienio reikalų “viceministerį”. Panašiu Latvijos titulu Australija
buvo atsigabentas ir Valdikas EnDR. RIMANTAS KAZLAUSKAS
ger. Jiedu, be abejonės, tarnaus tik su žmona ir vienerių metų amžiaus
Maskvos propagandai ir neatstovaus dukrele spalio pabaigoje grįžo Sydsovietų pavergtų savo tautų intere nėjun iš Britanijos. Jis dvejus metus
sams. Australijos delegacijoje yra gilino organinės chemijos studijas
latvaitė Ilze Svenne, istorijos ir psi garsiajame britų Cambridge univer
chologijos studijas baigusi Adelai- sitete. Mokslus yra išėjęs ir dokto
tės universitete. Pastaruoju metu ji ratą gavęs Sydnėjuje, kur lankė lie
yra buvusi I sekretore Australijos tuvišką mokyklą ir reiškėsi skautų
ambasadoje Belgrade. Ši ambasada veikloje.
Australijai atstovavo ne tik Jugosla
KANBEROS RAMOVĖNAI, vado
vijoje, bet ir Rumunijoje bei Bulga vaujami pirm. P. Martišiaus, Lietu
rijoje. BATUNo pranešimu, I. Sven vos kariuomenės minėjimą su paskai
ne be jokio svetimo akcento gražiai ta ir menine dalimi rengia lapkričio
kalba latviškai, nors mokytis yra pra 18 d. Šia proga lietuviškas pamaldas
dėjusi jau Australijoje. Ji didžiuoja laikys iš Sydnėjaus pakviestas kun.
si savo kilme ir džiaugiasi, kad tu P. Butkus.
rėjo progos dalyvauti latvių sceni
nėje bei tautinių šokių veikloje.
Izraelis
ATEIVIŲ EILES IZRAELYJE pa
DAINA KOJELYTĖ JAV lietuvių
spaudoje paskelbė pranešimą apie pildė du žydų kilmės rašytojai iš
Kento universiteto prof. dr. Lubo- okupuotos Lietuvos — 1934 m. gi
myro R. Wynar spaudai ruošiamą męs Icchokas Meras ir 1908 m. gi
leidinį, kurin bus įtrauktos įvairių męs Girša Ošerovičius. Pirmasis pa
tautinių grupių organizacijos. Šiuo garsėjo autobiografine knyga “Gel
tiksiu joms jau išsiuntinėtos anke tonas lopas”, romanais “Lygiosios
tos, bet dalis jų grįžta neužpildytos trunka akimirką”, “Ant ko laikosi
dėl pasikeitusių adresu. D. Kojelytė pasaulis”, vaizduojančiais žydų prob
prašo lietuviškų organizacijų vado lemas nacių okupacijos metais. Jo
vus paspartinti anketų užpildymą. lietuviškai parašyti romanai yra iš
Jeigu kurios organizacijos jų nėra versti net į keletą kalbų. G. Ošerovi
gavusios, prašomos nedelsiant kreip čius — poetas, rašęs žydų “jidiš” kal
tis šiuo adresu: Daina E. Kojelis, Re ba. Jiedu įtraukti i “Mažosios lie
search Assistant, Center for Ethnic tuviškosios tarybinės enciklopedijos”
Studies, School of Library Science, II tomą. Gyvendamas Izraelyje, I.
Kent State University, Kent, Ohio Meras žada ir toliau rašyti lietuviš
44242. Leidinin norima įtraukti vi kai.
sas organizacijas — religines, tauti
Britanija
nes, mokslines, profesines, studentų,
jaunimo. Jų centras nebūtinai turi
LONDONO LIETUVIŲ NAMUO
būti JAV. Svarbu tik, kad jos JAV SE lankėsi Kanados Kalgario univer
turėtų narių ar savo skyrius.
siteto prof. Karolis Lederis su žmo
na. Minėtame universitete jis yra su
Venecuela
organizavęs farmakologijos katedrą.
Vasaros mėnesiais su paskaitomis ir
PLB IV SEIME VAŠINGTONE da
lyvavęs Venecuclos LB pirm. inž. studijų reikalais jis lankėsi V. Ber
Vladas Venckus “Darbininko” pusla lyne, Ciuriche, o būdamas Londone,
piuose pateikė pluoštą žinių apie Ve- dalyvavo su paskaita neurosekrecijų
nccueios lietuvius, kurių, įskaitant IV tarptautiniame simpoziume, ap
ir vaikus, yra 710. Jie gyvena pen lankė Bristolio universitetą, kuria
kiose apylinkėse ir turi atskiras VLB me mokėsi ir profesoriavo 1954-66
valdybas. Lietuviškos savaitgalio mo m., Britanijoje tebegyvenančią savo
kyklos veikia Maracy, Caracas, Va- motiną ir seserį, atnaujino senas pa
lencijos miestuose, privačiuose na žintis.
muose. Maracay mieste mokyklai pa
“M A NC H ESTER EVENING
talpas parūpino milijonierius preky NEWS” dienraštis skaitytojus supa
bininkas Henrikas Gavorskas, turin žindino su lietuvaite filmų ir scenos
tis septynių augštų pastatą, nuomo aktore Rūta Lee-Kiimonyte, iškelda
jamą prekybos bei kitom komerci mas jos veiklą labdaros srityje. Be
nėm įstaigom, ir savo brangenybių aktorės darbo, ji daug laiko skiria
krautuvę. Mokyklas lanko apie 70 draugijoms kovai su vėžiu, rūkymu,
vaikų. VLIKo atstovybę Venecuelo- su širdies ligomis, dalyvaudama jų
je sudaro: pirm. inž. V. Venckus, L. valdybose, ir netgi yra įsteigusi savo
Gavorskienė, V. Bieliūnienė, J. Ku- organizaciją remti protiniu požiūriu
kanauza, V. Lesiūnas ir P. Tumėnas. neišsivysčiusiems vaikams. Rūta
Pavergtųjų Tautų Komiteto veikloje taipgi yra narė Los Angeles miesto
dalyvauja 14 tautybių atstovai, kurie planavimo ekonominės tarybos ir
tą veiklą planuoja savaitiniuose po miesto gamtos apsaugos tarybos.
sėdžiuose. Net ir demonstracijose Dienraštis taipgi priminė, kad 1964
grynai lietuviškais klausimais daly m. Rūta iš okupuotos Lietuvos atsi
vauja visos tautybės. Lietuvius komi vežė į Los Angeles savo senelę, su
tete labiausiai remia lenkai. VLB silaukdama nemažo spaudos dėme
pirm. inž. V. Venckus labai norėtų, sio.
kad ispanų kalba būtų išleistas lei
dinys, primenantis veikalą “Lithua Vokietija
nia 700 years”, ir kad būtų atgaivin
LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEtas ELTOS biuletenio ispanų kalba DERACIJOS (LMKF) Vokietijos
leidimas. Tokį biuletenį jis siūlo re skyriaus atstovių suvažiavimas įvyko
daguoti ir leisti Niujorke, iš kur jis rugsėjo 15-16 d. d. Stuttgart-Bad Cangreičiau galėtų pasiekti Venecuela. nstatto ‘ISchwabenbraeu” svetainė
Į Kanados ir JAV mokytojų savai je. M. Ulėnienės pranešimu, įvadinį
tes, tautinių šokių kursus reikėtų pa žodį tarė Vokietijos LMKF valdybos
kviesti jaunimo atstovus iš Venecue- pirm. E. Lucienė. Paskaitas skaitė:
ios bei jiems apmokėti kelionę. To LKMF centro valdybos pirm. L Ba
kie jaunuoliai, grįžę Vcnecuelon, iš naitienė iš Niujorko — “Įsipareigo
judintų vietini jaunimą ir atgaivin jimas lietuvybei”, K. Brazaitienė iš
tų jo lietuvišką veiklą. Inž. V. Venc Heidelbergo — “Lietuvė moteris
kaus nuomone, būtų gera gauti kokią vestuviniuose papročiuose”. Sveikini
šimtinę dolerių savaitgalio lietuviš mo žodį tarė iš Niujorko atvykusi Pa
kųjų mokyklų premijoms, nes jos baltijo Moterų Tarybos pirm. Regi
skatintų mokinius ne tik stropiai na Žymantaitė. “Tėvynės prisimini
lankyti mokyklas, bet ir uoliai mo mų” valandėlę surengė visuomeni
kytis.
ninke Alina Griniuvienė. Programą
atliko mokytojų B. Lencaitės ir S.
Argentina
Lencienės paruoštos šokėjos. Svei
“BRAVO, BRAVISSIMO” šūkiu kintojų gretose taipgi buvo Vasario
pavadinta jaunimo stovykla buvo su 16 gimnazijos direktorius V. Natke
rengta spalio 12-14 d.d. V. Elizoje, vičius, jaunimo sekcijos ir skautų
Tėvų marijonų stovyklavietėje. Ji su atstovas P. Veršelis. Po oficialių pra
silaukė apie 40 dalyvių iš “Nemuno” nešimų suvažiavimo dalyvės Vokie
draugijos Berisse, “Ateities” ansamb tijos LMKF vaidybon išrinko: Z.
lio, Lietuvių Centro Buenos Aires Glemžienę, E. Lucienę ir G. Repšie
mieste ir net Kordobos miesto. Kun. ne iš Stuttgarto, P. Ivinskienę iš
J. Margis, MIC, stovyklautojams pa Bonnos, D. Malinauskienę ir M. Bedarė pranešimus apie lietuvių kalbą, rcntienę iš Hamburgo, St. Rugulienę
rašybą ir gramatiką, H. Levanavičius iš Rastatto; revizijos komisijon —
— apie Lietuvos geografiją ir senuo T. Lipšienę ir E. Baliulienę iš Ham
sius lietuvių papročius, o G. Dambra- burgo, S. Baublienę iš Stuttgarto.
va papasakojo įspūdžius iš kelionės Reportažus su nuotraukomis apie šį
po Europą ir apsilankymo okupuoto suvažiavimą paskelbė dienraščiai
je Lietuvoje. Porą dainų stovyklau “StuttgarterZeitung” ir “Cannstatter
tojams sukūrė jaunasis kompoz. Hu Zeitung”, pabrėždami laisvajam pa
go Cruse-Žitkus. Stovyklos programą sauliui skirtą dalyvių prašymą remti
papildė žaidynės, aplink laužą šoka lietuvių tautos išsilaisvinimo kovą.

J. A. Valstybės

ŠVENTE-MINĖJIMA

VYSK. M. VALANČIAUS lituanis
tinės mokyklos mokinių tėvų susi
rinkimas šaukiamas lapkričio 17, šeš
tadienį, 9.30 v.r., šv. Juozapo mo
kyklos salėje (pamokoms prasidė
jus). Prašomi visi mokinių tėvai su
sirinkime dalyvauti.
Tėvų komitetas ir vedėjas
ŠACHMATININKŲ KLUBAS pra
deda tarpusavio varžybas dėl perei
namosios taurės. Norintieji varžybo
se dalyvauti registruojasi pas P. Sa
kalą tel. 383-2881. Žiemos metu nu
matoma žaisti ir su kitais klubais.
Buvęs Lietuvos, Kanados ir Ontario
šachmatų čempijonas P. Vaitonis su
tiko duoti simultaną lapkričio 18 d.,
4 v.p.p., parapijos salėje. Praėju
siais rpetais simultane pralaimėjusie
ji turės progos atsirevanšuoti. Hamil
tono ir apylinkės šachmatų mėgėjai
kviečiami simultane dalyvauti ir atsi
nešti savo šachmatus. P. Sakalas
DVIDEŠIMT PENKTUS savo veik
los metus pradėjo AV par. choras.
Šiemet ypatingas dėmesys kreipia
mas į choristų stropų repeticijų lan
kymą, nes ruošiamas naujas dainų
repertuaras jubilėjiniam koncertui
gegužės 11 d. Vasario 9 d. Jaunimo
Centro salėje choras su savo kvies
tais svečiais turės 25-tųjų metų su
kaktuvinį banketą. Bosų eilės padi
dėjo dar vienu daugiau, nes į chorą
sugrįžo anksčiau jame dainavęs P.
Lukošius. K. M.
METINĖM ŠVENTĖM artėjant,
Tautos Fondo Hamiltono apylinkės
atstovybė kreipiasi į tautiečius, pri
mindama reikalą aukoti vietoj įpras
tinių sveikinimo atvirukų lietuviška
jai labdarai, spaudai, fondams. Savo
rašte atstovybė sako: “Tautos Fondo
Hamiltono apylinkės atstovybė nuo
lankiai kreipiasi į visus geros valios
lietuvius, prašydama pagausinti au
kas Tautos Fondui Kalėdų ir N. Me
tų progomis, taip pat paremti lietu
višką spaudą Kanadoje, kur turime
tik du savaitraščius — “TŽ” Toron
te ir “NL” Montrealyje. Šiandieni
niame gyvenime lietuviška spauda
mums yra savaitinis dvasinis penas...
Aukas prašome siųsti čekiais, pašto
perlaidomis Tautos Fondo atstovybei
arba įnešti lietuvių bankelin “Talka”
specialion sąskaiton. Tautos Fondo
Hamiltono apylinkės atstovybę suda
ro: pirm. A. Patamsis, 34 Cartwright
MANITOBA
Ave., Stoney Creek, tel. 662-6933;
tus išėjo pensijon ir ta proga bend vicepirmininkai: P. Kanopa, 48 Hol
rovė suruošė šaunias išleistuves. De ton St. S., Hamilton, tel. 545-2703;
ja, jos Kazimierui buvo nelinksmos B. Daugilis, 308 Oakwood Crt., Bur
ne tik todėl, kad reikėjo atsisveikin lington, Ont., tel. 632-9608; F. Rim
ti su darboviete, gėlynais — savo kus, 55 1 St. W„ Hamilton; ižd. Br.
sąnariuose jautė baisią vėžio ligą. Milašius, 80 Tisdale St. So., Hamil
Velionis buvo veiklus lietuvių bend ton, tel. 522-2716; sekr. A. Garkūruomenės narys, giedojo parapijos nas, 12 David St., Dundas, Ont., tel.
chore, grojo akordeonu šeštadieni 627-1558; nariai: J. Krištolaitis ir Ig.
nės mokyklos programose. Gedulin Varnas.”
gos pamaldos įvyko rugsėjo 29 d.
“SNIEGO KARALIENĘ” — 4 velk
Iš lietuvių Sv. Kazimiero bažnyčios,
inų
pjesę iš Andersono pasakų vai
didelio lietuvių būrio buvo palydė
tas į Visų Šventųjų kapines. Para dins teatras “Aukuras” š.m. gruodžio
pijos salėj buvo surengti pietūs. J.B. 16 d. Dalewood mokyklos salėje. Jis
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KLB VIII krašto tarybos trečio
ji sesija Londone posėdžiavo spalio
27—28 d. d. Ta proga įvyko ir pir
masis K. L. Bendruomenės rudens
balius, sutraukęs daug svečių, ypač
jaunimo. Suvažiavime dalyvavo 42
tarybos atstovai ir 23 svečiai.
Nuoširdi KLB Londono apylinkės
valdybos padėka visiems lietuviams,
tolimesnių vietovių svečiams, atsi
lankiusiems Londone tarybos suva
žiavimo proga, ypač tiems, kurie pa
aukojo savo darbo, lėšų ir laiko ren
giantis suvažiavimo savaitgaliui ir su
važiavimo bei pirmojo Bendruome
nės rudens baliaus metu.
Už finansinę paramą nuoširdus dė
kui Šiluvos Marijos parapijai, jos
Lėšų Telkimo Skyriui, K. L. K. Mote
rų Draugijos Londono skyriui, Montrealio “Litui” ir “Baltijai”. Taipogi
nuoširdus ačiū Londono apylinkės
lietuviams, kurie parodė visą savo
nuoširdumą atstovams, svečiams ir
šio suvažiavimo reikalams. Jūsų or
ganizacinės ir asmeninės pastangos
įgalino atatinkamai priimti tarybą,
jos suvažiavimą ir visus atsilankiu
sius atstovus bei svečius.
KLB Londono apyl. valdyba

MEDUS reikalingas
sveikatai
Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:
30 Dewson St., Toronto 4, Onl.

Eagles Nest
Telefonas 534 -0563

Vyčinui dievų bejieškant

5 psl. • Tėviškės Žiburiai
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Vytautas Bagdonavičius, MIC

Pastangos atrasti gilesnę už filosofines sistemas išmintį, glūdinčią žmonijos mitologijose
(TĘSINYS 11 PRAĖJUSIO NR.)
ta čia yra visagalis veiksnys. žmonių spontaniškai, entuzias
Žmogaus didybės klausimas
Žmogus yra tik jos išauga, ku tingai ' išgyvenami, šie dievai
Kyla klausimas, kur yra žmo riai duodama šiek tiek laisvės nėra antgamtinės būtybės. Jie
gaus vertybė ir ar galima kal žaisti su gamta. Bet galų gale yra greičiau Gamtos ir žmogaus
bėti apie jo didybę. Stebėdamas žmogaus likimas yra apspren sąveikos padaras. Galima saky
Stalino ir Hitlerio žiaurybes, V. džiamas jo grįžimu gamtos prie- ti, kad Vyčino dievai yra įvairių
V. neturi galimybės žmogų augš- globstin. Apie kokį nors žmo kultūrų personifikacijos. Sritis,
tai vertinti. Tie žiaurumai atsi gaus išlikimą šiame prieglobsty kurioje Vyčino žmogus santy
tinka dėl antropocentrinės žmo je nekalbama. Ne tik apie atski kiauja su savo dievais, yra grei
gaus galvosenos, kuri žmogų lai ro žmogaus išlikimą čia nekal čiau ne religija, o literatūra ar
ko augščiausia realybe. Moder bama, bet ir apie visos žmoni ba poezija. Nors jis nekartą pri
nusis žmogus dėlto yra bedie jos kolektyvinį išlikimą čia ne kiša moderniajam žmogui bedie
vis. Nors visagalio Dievo sąvo kalbama. Taigi, betkokio žmo vybę dėlto, kad jis nesantykiau
ka jam yra žinoma, tačiau prak gaus išlikimo viltis šiai sistemai ja su dievais, tačiau vargu ar
tiškai ji žmonėms nevadovauja. yra svetima. Pakartotinai pasi šis žodis čia tinka. Vyčino die
Autorius skundžiasi, kad šalia sakydamas prieš antropocentriz vai yra kultūrinės vertybės. Dėl
x jo beveik niekas nesirūpina mo mą, autorius pašalina pagrindą, to ir žmogaus santykiavimas su
derniojo žmogaus bedievybe. Ir į kurį atsirėmęs žmogus galėtų jais labiau vyksta kultūrinėje,
jis pats su savo teorija nėra pri tikėtis kokio nors butinio išsigel negu religinėje srityje. Entu
imamas augštosiose mokyklose. bėjimo. Kai atsisakoma žmogų ziastingas čios tikrovės išgyve
Jis tačiau tebejieško išminties laikyti augščiausia realybe gam nimas, išreiškimas ypač poezi
pirminiuose principuose. Jo toje, tai kartu su tuo išnyksta jos pagalba, yra būdas, kuriuo
reiškiasi Vyčino “religija”.
idealas yra lietuviškas krivis. visos jo galimos pretenzijos.
Savo knygoje Vyčinas patei
Savo doktrinos jis nevadina filo
Tuo būdu vertinti šią knygą
sofija. Ji yra tai, kas yra ana būtų lengvas uždavinys: būtų kia daug pavyzdžių iš įvairių
pus filosofijos, būtent, mitolo galima išskaičiuoti visas tas min tautų, ypač lietuvių, dievų mito
ginis galvojimas (187-7). V. V. tis, kurios nesiderina su jokia logijos. Juos V. V. supranta sa
sutinka, kad jo jieškojimai yra galiojančia ar daugiau ar ma vo turimo dievo prasme. Tačiau
klaidžiojimas (188). Realybė, ku žiau pripažinta galvosena ir kaip tik čia kyla abejonė, ar
rią jis tiria, t.y. dievai, yra ana klausimą laikyti baigtu. Bet ar anie dievai tik tokia prasme yra
pus subjektyvinės ir objektyvi tai būtų teisinga autoriaus at suprastini. Jeigu į tautų mitolo Italų pogrindžio kovotojams nužudžius kelias dešimtis vokiečių karių, Ro
Gestapo viršininkas pik. Kappler (Richard Burton) apžiūri tragedijos
nes tikrovės padalos.
žvilgiu? Ar būtų teisinga at gijas V. V. būtų pažvelgęs kul mos
vietą. Iš filmo “Žudynės Romoje” (Massacre in Rome)
tūrų
istorijos
metodu,
jis
būtų
žvilgiu žmogaus, kuris studijavo
Mitologinė dorovė
galėjęs rasti, kad anapus dievų
Etika be dievų Vyčino nepa abiejų kontinentų universitetuo yra ir tautų filosofinės sąvokos
tenkina. Jis yra augštos nuomo se, giliai išgyveno lietuviškos ir jų transčedentinės religijos
= NAUJI FILM A 1 =
nės apie Egipto demokratiją. Ta mitologijos mistiką ir su tuo iš sampratos. Nėra teisinga sakyti,
da žmogus sugebėjo svečiuotis gyvenimu ėjo taip toli, kad sten kad Egipto, Graikijos ar lietu
kartu su dievais ir atitinkamai gėsi net visuomeniškai savo vių tautos dievai yra vien gam
ŽUDYNĖS ROMOJE
elgtis. Analizuodamas lietuviš sampratą įgyvendinti? Dėlto bū tos žaismas. Tiesa, šie pavidalai
ALGIRDAS GUSTAITIS
kus žodžius “pats” ir “viešpats” tų teisingiau pažiūrėti, kokie iš yra įvairių laiko dulkių apnešti
autorius randa žmoguje du “Aš” vidiniai rūpesčiai vertė autorių ir tapę grožine literatūra, tačiau
Filmuose, daugiau nei rašyto
Išgalvonės, nutylėjimai ir me
(199). Vienas jų prilygsta egip- šią knygą parašyti, koks neri einant į juos analitiškai sinte jai knygose, stengiamasi sugau
las.
Filmo žiūrovas, ir neturėda
mas
skatino
jį
jieškoti
savo
gy

tietiškajam “Ka”. Tas “Ka” iš
tiniu metodu atsiveria prieš akis
ryškėja žmogui tik mirštant. venimo prasmės šituo, o ne ki tos pačios nepilnos filosofinės ti ir parodyti keistus, kontraver- mas paaiškinimų, filmą gali pri
Lietuviškai jį atitinka “Vieš tu keliu. Kas sudarė kliūtį Vy sampratos ir giliai nujaustos, sinius, retus atsitikimus ar to imti kaip dokumentinį. Todėl
pats” ir Šarūnas, t.y. visuome činui kurti savo sąrangą ant vie bet niekada pilnai neatidengtos lygius išsigalvojimus. Kasdieni būtina patikslinti. Net pats kny
autorius R. Katz, kurio kil
nei tarnaujantis žmogus. Jis yra no visagalio Dievo pagrindo? žmogaus religinės aspiracijos, nių vaikštinėjimų gatvėmis, gos
mę
galima
nuspėti, tik spaudai
Kas
nukreipė
jį
nuo
visuotinės
plūduriavimų
jūrose
ar
darbų
atsakingas dievams. Problemų
kuriomis jis visada rūpinasi.
laukuose vengia dėl eiliniam žiū duotose žiniose pripažįsta, kad
jis nesprendžia nei mechaniš dvasios pagrindo ir paskatino jį
V. V. pavyzdžius iš lietuvių rovui neįstringančių smulkme filme vaizduojamas idėjinis kon
statyti savo sąrangą ant Gam
kai, nei logiškai (218).
mitologijos gretina su Egipto ir nų.
fliktas tarp italų kunigo ir vo
s
Didelis žmogus dalyvauja tos, besireiškiančios daugeliu at Graikijos
mitologijomis.
Iš
jo
kiečių gestapininkų viršininko
skirų
dievų,
kurie,
savo
ruožtu,
transcendentinėje dinamikoje.
Žiūrovą intriguojantis yra ita yra
rankos
lietuvių
mitologija
išei
— tokio dalyko
yra
įvairių
žmonijos
kultūrų
at

Tačiau ir jis yra klaidžiojantis
režisoriaus Carlo Ponti fil nėraišgalvotas
na su beveik tokiu tobulu dievų lų
buvę, nors jis ilgokai tyri
— be kelio (223). Didelio žmo stovai?
mas
“
Žudynės
Romoje
”
,
angliš

nėjo įvykį. Tai pirmas neleisti
Atsakymas beveik aiškėja iš Parnasu, kaip Graikijos mitolo kai “Massacre in Rome”.
gaus gyvenimas niekada nėra la
gija. Tai atsitinka kaip tik dėl
nas išsigalvojimas.
bai aiškus nei jam pačiam, nei šio klausimo iškėlimo. Vyčiną to,
Turinys. Grupė italų pogrin
kad
V.
V.
į
mitologiją
daž

Man pasakojo italų spaudos
domina
daugybė,
o
ne
vienybė.
visuomenei (227) V. V. duoda ši
nai eina ne kritiškai, bet kaip į džio veikėjų 1944 m. kovo 22 žmonės, tuo laiku (II pasaulinio
tokį šiandieninio didelio žmo Antra, visagalį antgamtinį veiks savaip
d.
Romoje,
Via
Rasello
gatvė

suprastą religinę sritį su
karo pabaigoje) buvę Romoje,
gaus aptarimą: Dideliu žmogu nį jis išgyvena ne kaip pagalbą j'o turimomis
sąvokomis. Dėlto je, stiprios bombos pagalba, pri kad Vokietijos kariuomenė buvo
mi gali būti šiandien laikomas žmogui, bet greičiau kaip kažką si mitologija išeina
tariant
jų
šūviams,
nužudo
32
su literatūri
paskelbusi ir Romos gatvėse iš
tik tas, kuris yra įsisąmoninęs slegiančio ir svetimo natūraliam niais drabužiais. Galimas
daly vokiečius, ramiai žygiavusius kabinusi perspėjimą, jog už
žmogaus
gyvenimui.
Taigi
filo

šiandieninio žmogaus bedievybę
156
karių
gretoje.
Nusikaltėlių
kad ir graikų dievų Parna
kiekvieną nužudytą vokiečių ka
ir kuris žino, kad ir jis pats nė sofinė vienybė nepatenkina au kas,
yra panašiu keliu atsiradęs, nesugavus, paties Hitlerio įsa rį bus sušaudoma "po 10 Romos
ra dievų žaidimo dalyvis (232). toriaus rūpesčių. Jo nepatenki sas
kymu liepiama sušaudyti po 10
na nei materialistinė vienybė. būtent, kai literatūriškai nusi žmonių už kiekvieną nužudytą gyventojų, šis svarbus praneši
Mirtis
teikęs
žmogus
atėjo
į
religinių
Jis nėra materialistas. Materija
vokiečių karį, taigi 320 italų. mas filme visiškai neminimas.
Mirties V. V. neima atskirai jam yra svetimas žodis, kurį jis ir filosofinių simbolių sritį.
Po įvykdyto italų pogrindinin
Tiek
sulaikytų, kaltinamų sabo
nuo viso žmogaus gyvenimo. Ji draudžia vartoti. Jam Gamta yra
Atkreipiant dėmesį į mitolo
kų užpuolimo ramiai žygiuojan
* jam yra giliame sąryšyje su žmo realybė, rašoma didžiąja raide. ginį metodą, kuriuo V. V. eina tažais, kalėjimuose nėra. Trūks čio vokiečių karių dalinio Vokie
gaus gimimu. Kol žmogus nėra Ji yra toks dalykas, į kurį žmo į žmonijos religinį palikimą, ne tamą skaičių įsakoma surasti. tijos kariuomenė Romoje skel
miręs, tol jis nėra pilnas žmo gus neturi žiūrėti kaip į medžia norima pasakyti, kad vienur ki Nepraėjus 24 valandoms po gau bė ir ragino pasiduoti tuos žu
gus. Mirštančiam žmogui visa gą, tinkamą perdirbinėti. Jo ne tur jis nebūtų teisingai atkrei to įsakymo, vokiečiai sušaudė dikus, nes priešingu atveju už
aplinka pasirodo pilna savo domina nė dvasinė vienybė, pęs dėmesį į paskutinius mitolo 330 žmonių, nes per tą laiką dar kiekvieną nužudytą vokiečių ka
prasme kaip šventenybė. Arti pvz. tokia kaip Regelio. Jis vie gijų tyrinėjimo duomenis. Taip vienas sužeistas vokiečių karys rį bus sušaudoma po 10 italų.
nantis mirčiai, daiktai prisipildo nybe nesirūpina. Tiesa, Gamta jis pvz. teisingai pritaiko lietu mirė. Filmo pabaigoje skelbia Tuo pasiūlymu pogrindininkai,
dieviškumo. Tie daiktai, nors i am yra tas pat, kas filosofui yra vių mitologijai tai, kas yra kons mas visų nužudytųjų sąrašas, jų kurių tarpe buvo nemažai ko
visada pasilieka laikiniai, atspin Būtis, tačiau ir ji reiškiasi ne tatuota Graikijos religijos istori metai, profesija. Filmas stengia munistų, nepasinaudojo. Dėlto
masi pateikti kaip dokumenti
di amžinybę (247). Kas yra ta vieningai,
o įvairiais vieni ki joje, būtent, kad ši religija yra nis. Pagamintas pagal Robert vokiečiai įvykdė įsakytas žudy
amžinybė, lieka neaišku.
susidariusi iš dviejų skirtingos Katz knygą “Dead in Rome”, nes.
tiems priešingais dievais.
Didelio žmogaus uždavinys
kilmės įkvėpimų: iš dangaus kū
Nerasdamas
priėjimo
prie
fi

svarbus vokiečių paskelb
yra sugrąžinti daiktams šven losofinės vienybės, juo labiau nų ir žemės mistikos, su jos kurią filmui pritaikė Robert tasŠis
pranešimas
filme visiškai nu
Katz
ir
George
Pan
Cosmatos.
tumą, juos sudievinti (249). Tai iis nėra pajėgus rasti kelia į re upių, medžių bei kitų vietų dau
tylėtas. Priešingai, jame netgi
Atlikimas.
Artistiniu
požiūriu
yra kunigiškai karališka žmo liginę,
giau moteriškomis dievybėmis,
sakoma, jog spauda, radijas
gaus funkcija. Tačiau šis šven Dievą. antgamtinę vienybę — kurios į dievų Parnasą savo tik stengtasi filmą padaryti įdomų. apie
įvykį visiškai nieko neskel
Pagrindines roles turintieji Ri
tumas nėra to paties pobūdžio
rąja
forma
nebuvo
patekusios.
bė,
tylėjo"
ir Anglijos BBC radi
Taigi,
jei
reiktų
vardo
šiai
fi

chard
Burton
(vokiečių
Gestapo
kaip absoliutus teisingumas. Šis
Šių skirtingų religinių galvose
jo
stotis.
losofijai,
kurią
V.
V.
nėra
lin

Romoje
viršininkas,
pulkinin

yra mums nepasiekiamas. Švienų nereikia lengvai suplakti.
Jei buvo taip, kaip man pri
* sos spindulio mes nematome tol, kęs vadinti filosofija, tai jos var
Kita vertinga V. V. informaci kas) ir italų kunigas Antonelli
kol jis ko nors nenušviečia (255). das būtų daugybė. Žmonijos kul ja yra apie Egipto religinį gyve (Marcello Mastroianni) turi įdo mygtinai pasakojo įvykį žinan
Absoliuti tiesa negali tilpti žyb tūrinių, religinių ir mitologinių nimą. Populiarioje literatūroje mių pasikalbėjimų, idėjine pras tieji italai, filme ne tik nutylėti
čiojančioje kasdienos tikrovėje. formų įvairybė yra ta sritis, ku ši kultūra yra pateikiama kaip me visiškai skirtingų, nors tu esminiai dalykai, bet ir įvykdy
Savo gimimu ir mirimu žmogus rioje V. V. apsigyvena. Jis čia kraštutinio visuomeninio paver rinčių panašaus galvojimo pa tas istorinis melas.
Kyla kitas klausimas: ar vo
atsako Gamtos iššaukimui. Savo nori įsikurti pastoviai, būti šia gimo kultūra. Nauji svarstymai grindų. Abu yra gero išsilavini
kalba žmogus taip pat atsiliepia įvairybe patenkintas ir tokio ke atidengia visiškai skirtingą šios mo, inteligentai, humanistai. kiečiai tikrai sušaudė tuos Ro
į Gamtos žaidimą. Dėlto kalba lio. kuris vestų vienybėn, ne- civilizacijos veidą, gilią religi Šioje vietoje pakimba klausi moje sugaudytus, tarp kurių bu
ir mirtis Vyčinui atrodo gimi jieškoti.
nio visuomeniškumo sampratą mas: tai kodėl taip greitai su vo nemaža žydų, vienu braunin
ningos realybės (251).
Mitologinė daugybė
faraono asmenyje. V. V. tai iš šaudė šimtus žmonių? Kaip vie go šūviu į palenktą galvą? Juk
nas gali būti kunigas, o kitas tai rusų-bolševikų “išradimas”.
Reinkarnacija
Vyčino nepatenkina tikslieji kelia.
gestapininkas? Pagaliau tas ges Kas norima tuo įtaigoti? Ar kad
V.
Vyčino
ekskursija
į
mitolo

Savo knygą V. V. užbaigia mokslai, kurie be pagarbos el
tapininkas nušauna ir mūsų mi vokiečiai buvo baisesni už bolše
mąstymu apie reinkarnaciją. Nei giasi su gamtos jėgomis. Jo taip gijas yra vertinga ta prasme, nimą kunigą. (Buvęs Gestapo vikus?
kad
jis
sugeba
į
senąsias
religi

jis ją teigia, nei neigia. Jis tik pat nepatenkina filosofinės sis
viršininkas Romoje pik. Kapp
jog Italija bu
pasinaudoja ja kaip pratyba sa temos, kurias jis yra studijavęs. nes kultūras pažvelgti ne vien ler tebekalinamas Italijos kalė vo Nepamirština,
Vokietijos
sąjungininkė,
tai
kaip
į
kvailybių
ir
žiaurybių
mi

Filosofinės
sistemos
jam
atrodo
vo sąvokoms pritaikinti. Rein
jime).
gi,vokiečių kariai Romoje, bent
karnaciją jis supranta kaip nau pasklidusios įvairiais keliais ir šinį. Jose ir anapus jų jieškoti
Vokiečių kariai vaizduojami
nebuvo okupantai, o
ją žmogaus išmetimą iš gamtos nesudaro patikimo vadovavimo, žmonijos išminties nėra nerim maždaug priimtinai, išskyrus oficialiai,
bendro
karo
talkininkai.
tas
uždavinys.
Tačiau,
kaip
mi

glėbio į žmogišką egzistenciją, kuriuo būtų galima pasikliauti.
Romos karo komendantą gen.
Tuo būdu šis filmas įgauna
šitokio žmogaus likimo jis nelai Dėlto jo žvilgsnis nukrypsta į nėjome. Vyčino atsiribojimas Maelzer (Leo McKern), sukari
kytų jo laimėjimu. Tai reikštų, tokią galvoseną, kuri yra anks nuo betkokio antgamtiškumo jo katūrintą iki neįtikėtino pasi apgaulingos propagandos atspal
kad jis nebuvo radęs tikrojo sa tyvesnė už filosofines sistemas, dievus padaro beveik literatūri metimo, ne su vokiečių genero vį. Italai, kurie kovojo Sov. Są
jungoj, galėjo pažinti jos kalėjibūtent, į tautu mitologijas. Jo niais personažais.
vęs ankstesniame gyvenime.
lams priimtinu veidu, nuo gėri mišką valdymą, žmonių prievar
(Bus daugiau)
Ta proga V. V. labiau atiden se jis randa dievus, kurie yra
mo išpurtusią nosimi, girtuok- tavimus, pavergimus, žudymus,
gia savo kaltės sampratą. Kaltės
liškos išvaizdos.
kažkodėl nepagamina dokumen
šaknys glūdi pačioje Gamtoje.
Scenovaizdžiai, atrodo, tinka tinių filmų apie sovietų įvykdy
NAUJAS LEIDINYS MAŽIESIEMS
Žmogus duoda tik individualų
mi. Pokalbiai įdomūs. Filmavi tus daugelio milijonų nekaltų
atsakymą jos kaltei (264). Žmo
“Lineliai” — tai Janinos Na- apie linų apdirbimą praeity, tė mas be meniškų išgalvojimų, na žmonių
naikinimus, atliktus Lie
gus išsilaisvina iš savo kaltės, kai rūnės 23 puslapių knygutė vai vų gimtame krašte, praturtins tūralus.
vokiečių ka tuvoje, Lenkijoje, Gudijoje, Uk
jis išsilaisvina iš savo individua kams. Autorė ją dedikuoja savo savo žodyną. Kiekvieno puslapio riai labaiKaikurie
jau itališki.
rainoje ir kitur.
lybės (263). Tai gali atsitikti tik “Rūtelei”. Viršelio linelių iliust knygutės tekstą papildančios iš
žmogui mirštant ir grįžtant į racija atitinka knygutės pavadi samios iliustracijos padės ma
Gamtą. Tačiau kaltė yra vertin nimą.
žiems vaikams vaizdžiai ir pri
ga ta prasme, kad ji duoda žmo
Šioje knygutėje autorė eiliuo- einamai tai suprasti. Ateity, kai
gui idealą. Tik žmogus gali būti toj formoj nuosekliai perteikia vaikai išgirs apie linus dainose,
kaltas ir atsiliepti į Gamtos kal- linų apdirbimo procesą, nuo li žaidimuose ar šeštadieninėj mo
* tę kaip jos bendradarbis (260). nų sėklos iki praktiško panaudo kykloj, jiems linai reikš dau
Žmogus ta prasme yra atsakin jimo. Veiksmo eiga sukasi apie giau. negu tik gėles. Zitos Sodeigas už kosminę kaltę, nors jis mažą berniuką Liną, kuris stebi kienės iliustracijos vertos dė
vra tik atsiliepiąs i kosminę kal artoją sėjant linus. Senelė jam mesio — subtilios, spalvingos,
te 1260).
paaiškina, kaip išsikala linu dai atliktos meniškai, dvelkia lietu
Būdamas Gamtos išmestas į geliai, auga ir pražysta. Linas viškumu ir harmoningai rišasi
savitą gyvenimą, žmogus įieško stebi, kaip šeima rauna, džiovi su tekstu. Tai puiki dovanėlė
kelio atgal i pirminę taiką ir na ir šukuoja linus, kaip senelė mažiesiems.
slaptybę (265). Dėlto mirtis mi verpia, seselė audžia drobę, ba
Janina Narūne, LINELIAI. Iš
tologiniu požiūriu nėra liūd lina ir kaip mama siuva marški
leido JAV Lietuvių Bendruome
nybė.
nėlius. Knygutė baigiasi posme
nės švietimo Taryba Čikagoje
KRITIŠKOS PASTABOS
liu “Oi laimingas šis berniukas
1973 m. Iliustravo dail. Zita Sosu drobiniais marškiniukais.”
Kodėl ši knyga parašyta?
deikienė. Spausdino saleziečių
spaustuvė Romoje 1973 m. 23
Knygutės turinys mažiems
Ką mums tenka manyti apie
psl. Gaunama “Drauge" ir pas
šią knygą? Nesunku pastebėti vaikams visiškai naujas, tolimas,
knygų platintojus. Kaina (1.60 Po atidaromojo koncerto naujojoj Anapilio sodybos salėj prie Toronto. Iš
jos skirtumus nuo įprastinės ne nes jų aplinkumoj tai neįma
kairės: Anapilio sodybos korporacijos pirm. A. Rinkūnas, sol. Gina Čapdol ?).
tik krikščioniškos, bet ir šiaip noma stebėti. Vaikai su vyres
Nuotr. S. Dabkaus
A. Abr. kauskienė, akompaniatorius J. Govėdas
humanistinės galvosenos. Gam niųjų paaiškinimu susipažins

C KUITMEJE VEIKLOJE

MELBURNO VYRU OKTETO
naujosios plokštelės “Kur banguoja
Nemunėlis” pristatymą spalio 14 d.
surengė ALB krašto valdybos bib
lioteka Melburno Lietuvių Namų me
nėje. Paskaitą apie lietuvių liaudies
dainas bei jų nueitą kelią skaitė sve
čias iš Geelongo M. Kymantas, pa
baigoje linkėjęs oktetui tapti an
sambliu su kanklėmis ir tautiniais
drabužiais. Apie okteto per 22 me
tus nueitą kelią, gastroles Australi
jos lietuvių kolonijose kalbėjo vado
vas Petras Morkūnas ir nuolatinis ok
teto dainininkas VI. Bosikis. Oktetą,
be vadovo P. Morkūno, sudaro V.
Bosikis, J. Rūbas, V. Mačiulaitis, K.
Mieldažys, V. Lazauskas, P. Drangi
nis, A. Bužinskas ir akompaniatorė
D. Levickienė. Plokštelė, turinti 14
dainų, pradedama J. Naujalio daina
“Kur banguoja Nemunėlis” ir bai
giama Algio Bražinsko daina “Nemu
nėli, Nemunėli”, kurią Australijos
lietuvių spauda jau daug kartų yra
priskyrus! V. Bložei. Iš tikrųjų V.
Bložė tėra šios dainos teksto auto
rius. Muzikos mėgėjus sudomins
plokštelėn įrašytos senos ir naujos
dainos: J. Stankūno — “Oškit pu
šys”, S. Graužinio — “Sapnų pilis”,
M. Petrausko — “Gaudžia trimitai”,
A. Bražinsko — “Kur gimta padan
gė”, V. Blūšiaus — “Medžiotojo dai
na”, J. Brahmso — “Lopšinė”, A.
Račiūno — “Karas”, J. Naujalio —
“Op, op, Nemunėli”, kun. P. Butkaus
— “Gintarėlis”, A. Raudonikio —
“Lauksiu tavęs ateinant” ir vėl poe
tui V. Bložei priskirta “Vakaro dai
na”, kurios melodiją turbūt yra su
kūręs A. Bražinskas ar kuris kitas
kompozitorius. Aplanko viršelį nu
piešė dail. V. Simankevičius. Vien
tik Melburne jau parduota 250 plokš
telių.
PAVASARINE SYDNEJAUS DAI
LININKU parodą Australijoje, Ashfieldo Delmar galerijoje, surengė
Trinity Grammar School Society of
Arts. Spalio 4 d. atidarytoje parodo
je dalyvavo ir trys lietuviai daili
ninkai: E. Kubbos — su 4 paveiks
lais, L. Urbonas — su 4, H. Šalkaus
kas — su vienu paveikslu.
SOL. ELENA JURGELAITĖ-MANGIENĖ Boulder mieste, Kolorado
valstijoj, su to miesto operos choru,
simfoniniu orkestru ir sol. Joe Mar
tin dalyvavo koncerte “Vakaras su
Lerner ir Loewe”. Koncerte buvo at
liekamos ištraukos iš tų amerikie
čių operečių — “Brigadoon”, “Ca
melot", ‘.‘My Fair Lady”, “Gigi”,
“Paint Your Wagon”. Sol. E. Jurgėlaitė-Mangienė dainavo “My Fair La
dy” ištraukas. Platų koncerto apra
šymą paskelbė vietinis laikraštis
“Boulder Daily Camera”. Lietuvai
tė solistė yra baigusi B. A. laipsniu
muzikos dėstytojos studijas Marylando universitete, dainavusi NBC te
levizijoje ir Baltuosiuose Rūmuose
su universiteto “Madrigals” ansamb
liu. Ji yra dukra “Amerikos Balso”
lietuvių skyriaus vedėjo dr. Kosto
ir Elenos Jungčių, ištekėjusi už jūrų
vyr. Itn. St. Mangio, kuris dirba sau
lės tyrinėjimų centre Boulder, Ko
lorade.
DAIL. GABRIELIUS STANULIS,
gyvenąs Šveicarijoje, savo kūrinių
parodą spalio 11 — lapkričio 7 d.d.
surengė Ženevoje. G. Stanulis, dai
lę studijavęs Vilniuje, baigęs Žene
vos meno mokyklą ir pedagoginius
mokslus Ženevos universitete, dabar
dėsto skulptūrą Ženevos meno mo
kykloje. Pastaruoju metu jis perėjo
į tapybą ir su savo paveikslais daly
vavo daugelyje kolektyvinių bei in
dividualių parodų.
DAIL. ELENA KEPALAITĖ tris
savaites trukusią aliuminio skulp
tūrų parodą turėjo Mary Gallery,
133 East Prospect Ave., Mamaro
neck, Conn. Parodoje ji buvo išsta
čius! 12 iš aliuminio vamzdžių iš
lankstytų skulptūrų.
DAIL. PETRAS BUGAILIŠKIS,
gyvenantis Britanijoje, Derby mies
te, savo tapybos darbų parodą rug
sėjo 24 — spalio 6 d.d. surengė Der
by Guildhall pastato centrinėje sa
lėje, kurią jam pasiūlė šio miesto
savivaldybė. Parodoje buvo daug
gamtovaizdžių, ypač iš Zarasų kraš
to, atmintyje išsivežtų iš Lietuvos
ir išsaugotų širdyje. Visus paveikslus
nupirko niekada Zarasų krašto nema
tę britai. Jiems, matyt, patiko dail.
P. Bugailiškio nutapyti beržai, eže
rai, miškai.
BOSTONO KULTŪRINIAME SUBATVAKARYJE spalio 20 d. visus
į lietuviškąjį kaimą nukėlė aktorė
Aleksandra Zdanavičiūtė - Gustaitienė talentingai atskleista Vinco Ra
mono novele “Miglotas rytas”. Jvadinį žodį apie jos teatrinę veiklą Lie
tuvoje ir išeivijoje tarė kultūrinių
subatvakarių pirm. inž. R. Veltas.
PAVASARINE LIETUVIŲ DAI
LĖS PARODĄ Buenos Aires suren
gė Susivienijimas Lietuvių Argenti
noje rugsėjo 29 d. Parodos atidary
me paskaitą “Plastika ir dabartinis
žmogus" skaitė L Pikutytė-Paršelienė, dalyvių kūrinius apibūdino I.
Stankevičienė, pagrindinį dėmesį
skirdama dail. J. Rimšos tapybos dar
bams. Pirmojoje tokio pobūdžio pa
rodoje Buenos Aires, be dail. J. Rim
šos, dalyvavo: E. Balčiūnienė, M.
Barzdžiūtė, N. Burbaitė, E. Demantavičiūtė, E. Kliaugaitė, S. Norkaitė.
G. šeštokaitė, J. Simanauskas, L Paršelienė, Z. Narkevičienė, L. Kalibataitė, J. K. Baltrūnas, R. Kuprevi
čius ir O. Kučinskienė.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
GINTARO MUZĖJAUS PALAN
GOJE dešimtmetis buvo paminėtas
specialia konferencija, kurioje įva
dinį pranešimą padarė Vilniaus dai
lės muzėjaus direktorius P. Gudynas.
Pranešimus taipgi skaitė: R. Bud
rys — “Gintaro ekspozicija ir jos
vystymo perspektyvos”, V. Katinas
— “Morfologiniai ir geologiniai gin
taro bruožai”. A. Tautavičiaus, R.
Rimantienės, J. Lukšėnienės ir J.
Vaitkaus pranešimai buvo skirti gin
taro radiniams archeologiniuose pa
minkluose, neolito laikotarpio dirbi
niams, archeologinio gintaro konser
vavimui, F. Daukanto — gintaro me
ninio apdirbimo šiuolaikinėms ten
dencijoms, A. Tarnyzo — paties mu
zėjaus uždaviniams. Gintaro muzėjus
dabar turi sutelkęs apie 14.800 rodinių. Per 10 metų jis yra susilaukęs
1.727.905 lankytojų.
MASKVOS DIDŽIOJO TEATRO
gastrolėse Italijoje, Milano garsiaja
me “La Scala” teatre, spalio 24 —
lapkričio 18 d.d. dalyvauja specialiai
pakviestas Vilniaus operos tenoras
Virgilijus Noreika. M. Glinkos “Rus
lane ir Liudmiloje” V. Noreika atlie
ka Bojano vaidmenį, A. Borodino
“Kunigaikštyje Igoryje” — Vladimi
ro vaidmenį. Iš Milano V. Norei
ka vyks į R. Berlyno operos teatrą,
kur jo laukia pagrindiniai tenoro
vaidmenys G. Verdi “Rigoletto” ir
G. Puccini “Madame Butterfly" ope
rose. Pirmą kartą V. Noreika buvo
pakviestas ir į Hamburgo operos
teatrą atlikti Hercogo vaidmens G.
Verdi operoje “Rigoletto”. Iš gastro
lių Milane, R. Berlyne ir Hamburge
V. Noreika Vilniun grįš tik gruodžio
mėnesi.
VILNIAUS LIAUDIES UNIVER
SITETO literatūros fakultetas nau
juosius mokslo metus pradėjo filolo
gijos mokslų kandidato A. Sabaliaus
ko paskaita “Lietuvių kalbos tyrinė
jimai už Lietuvos ribų”. Fakulteto
lankytojams numatyta eilė paskaitų:
P. Bražėno ir J. Stepšio — apie da
bartinę apysaką bei poeziją, V. Dau
jotytės — apie literatūrinės krypties
ir srovės sampratą, A. Masionio —
apie literatūriškumą kūrybos proce
se, J. Lankučio — apie lietuvių dra
maturgijos kelius ir kt. Vilniaus 650
metų sukakčiai bus skirtas P. Jokimaitienės pasakojimas apie Vilnių
lietuvių liaudies dainose, kurias at
liks akloji sol. B. Grincevičiūtė. Fa
kultetas taipgi suorganizuos susitiki
mus su rašytoju V. Petkevičium, poe
tais A. Baltakiu, J. Juškaičiu, M.
Martinaičiu, V. Šimkum, A. Žukaus
ku, su literatūros kritikais V. Ga
liniu. ir K. Nastopka. Fakultetą kas
antrą ketvirtadienį lanko literatūra
susidomėję vilniečiai.
VILNIAUS FILHARMONIJOJE J.
H. Purcellio, E. Schuberto, J. Brahm
so, G. Malerio, H. Nistriomo ir J.
Sibelijaus kūrinių koncertą surengė
iš Švedijos atvykusi sol. Birgit Finile, mezzo-sopranas, su akompania
torium Dagu Achacu. Vilniečius ža
vėjo dainininkės paprastumas, šili
ma, santūrus, bet nuoširdus progra- .
mos atlikimas. Recenzente O. Kava
liauskaitė labiausiai giria jos atliktas
G. Malerio “Tris jaunystės metų
dainas”, J. Sibelijaus “Pirmąjį buči
nį”, “Nendrę”, “Juodas rožes” ir
švedų kompozitoriaus H. Nistriomo
ciklą “Dainos prie jūros”.
VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE
mėnesį trukusioje parodoje keliasde
šimt savo naujausių kūrinių buvo iš
statęs jaunas skulptorius Albertas
Belevičius, vienas paskutiniųjų velionies skulptoriaus A. Mikėno moki
nių. Savo kūriniams jis naudojo te
rakotą, gipsą, metalą ir medį. Moky
toją A. Mikėną atspindi A. Belevičiaus polinkis į liaudies meistrų kū
rybos principus. Jaunąjį skulptorių
labiausiai žavi motinystės, draugys
tės ir meilės temos. Parodoje jis bu
vo išstatęs granitinę “Dzūkų motiną”
ir terakotinę (apdeginto molio) “Mo
tinystę”. Portretų grupėje buvo "M.
K. Čiurlionis”, deja, nepasižymėjęs
didesniu originalumu. Nemažą dalį
rodinių sudarė medalių ir plakečių
rinkinys.
KOMPOZ. M. PETRAUSKO šimtojo gimtadienio proga jo kapą Vil
niaus Rasų kapinėse aplankė gimi
nės, kompozitoriai, muzikologai ir
gausus būrys vilniečių. Vilniaus kon
servatorijoj įvykusiame minėjime
įvadinį žodį tarė rengėjų komiteto
pirm, kompoz. V. Laurušas, apie su
kaktuvininko kūrybą bei gyvenimą
kalbėjo menotyros mokslų dr. J.
Gaudrimas, kompoz. K. Kaveckas.
Koncertinėje dalyje M. Petrausko
kūrinius atliko Vilniaus operos so
listai J. Stasiūnas, E. Saulevičiūtė, E.
Gutauskas, J. Urvelis ir L. Abariaus
vadovaujamas Vilniaus televizijos ir
radijo choras. Vilniaus filharmoni
joje buvo atidengta lenta su įrašu:
“Siame name 1906. XI. 6 įvyko pir
mosios lietuviškos operos — M. Pet
rausko “Birutės” premjera.” Minėji
mai taipgi surengti Klaipėdoje, Kau
ne ir Palūšėje, M. Petrausko gimti
nėje, kur buvo atidengta jo atmi
nimui skirta skulptūrinė kompozi
cija.
KAUNO LĖLIŲ TEATRAS su P.
Mančevo “Zuikių mokykla” gastrolia
vo Lenkijoje, Balstogės, Varšuvos ir
Seinų miestuose. Balstogėje kaunie
čiai dalyvavo vietinio lėlių teatro su
kaktuviniame vakare.
V. Kst.
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Tel. 534-9286

1072 Bloor St. W.

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.
.SPRINGHURST — 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-ėiai 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

SAVININKO

LIETUVIO

VAISTINE

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

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

NEMOKAMAS

PRISTATYMAS

NAMUS

Į

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
TORONTO 4,

999 COLLEGE ST.,

TEL. 532-3400

AKTYVAI — VIRS 6 MILIJONŲ DOLERIŲ

Kasos valandos:

MOKA:

Pirmad........... 10-3

už termininius Indėlius —

Antrad....... .... 10 - 3
Trečiad. uždaryta

Ketvirtad........... 10-7
Penktad.........
Seštad.

.....

10-8
9-12

Sekmad....... 9.30 - 1

dvejų metų...................................... 8'/2%
vienerių metų .................................. 8%
už taupomąsias (savings) s-tas
7%
už depozitų-čekių sąskaitas 614%

DUODA

PASKOLAS:

asmenines iki $10.000 ............. 8%
asmenines — naujas
8 >2 %
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

w. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

Skambinti — J. GUDAS

Tel. 534-7525

863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVE
MEAT --------MARKET--------259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. yej
6031

ARNOLD'S

(Worden & Ellesmere) --------------------

"

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

L O I N O S

IKI

OANGORAI1IOI

VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Namų: 920-2501

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

SPORTAS

Skautų veikla

• Sį šeštadienį, lapkričio 17, “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntų tėvų k-tas
nuoširdžiai laukia visų Toronto ir ki
je vėl padaryta kaikurių pakeitimų: tų vietovių tautiečių atsilankant j
SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvoje viešėjo Lenkijos profsą Loretto salėje pirmadieniais 6-7.30 v. jo rengiamą bazarą ir šokius-pobūvj.
jungų jaunių bokso rinktinė, kuri v. berniukai ir mergaitės (iki 12 Bazaras atidaromas 12 v. Pobūvio
turėjo porą susitikimų su Lietuvos m.), 7.30-10 v.v. vyr. mergaitės; Pri metu programą atliks sktn. Stepo
boksininkais. Vilniuje svečius įveikė sikėlimo salėje trečiadieniais 6-9.30 Kairio muzikinis vienetas ir“Mirgos”
Žalgirio rinktinė 5,5:3,5. Po to juos v.v. jauniai ir vyrai. Sis tvarkaraštis dr-vės skautės.
yra galutinis.
• Lapkričio 18, sekmadienį, 11
nugalėjo ir Kauno Žalgiris 7,5:3,5.
Mergaitės (iki 18 m.) žaidė pirmą v.r., skautų būkle šaukiamas Romu
Darbo rezervų stalo teniso pir
menybėse Leningrade sėkmingai žai sias CYO lygos pirmenybių rungty vos valdybos posėdis, po kurio ten
dė Lietuvos stalo tenisininkės. Mo nes, kurias pralšimėjo Transfigura pat 2 v.p.p. kviečiami susirinkti visi
terų grupėje pirmos trys vietos ati tion komandai 25:28. Trūko kelių vadovai-vės, stovyklavę praėjusios
teko lietuvaitėms: 1. Algimai Sabu pajėgesnių žaidėjų, tačiau komanda vasaros stovyklose: Xl-toje Romuvos,
tytei, 2. R. Giedraitytei-Garkauskie- atrodo bus pajėgus vienetas. Žaidė: jubilėjinėje ir “Siaurės pašvaistės”.
nei, 3. L. Mataitytei. Moterų dveje R. Matulaitytė 13, R. Gustainytė 6, Bus pranešimai ir diskusijos.
• Lapkričio 17, šeštadienį, 1 v.
tą irgi laimėjo lietuvaitės — A. Sa K. Stočkutė, G. Žukauskaitė 6, L.
butytė ir R. Garkauskienė. Be to, Matulaitytė. Komandai vadovauja A. p.p., skautų būkle — jaun. skaučių
"Rūtos” dr-vės sueiga. Tėveliai savo
A. Sabutytė mišriame dvejete lai Stankus.
Berniukai (iki 12 m.) CYO lygos vaikų galės palaukti bazare. C. S.
mėjo III v.
pirmenybėse irgi pralaimėjo pirmą
Sov. Sąjungos antrosios lygos fut
Studentų žinios
sias rungtynes praėjusių metų meis
bolo pirmenybėse Vilniaus Žalgiris
teriui St. Chris komandai 5:30. Žai
Toronto
Universiteto Lietuvių Stu
įveikė Bresto Būgą 3:0. Žalgiris da
dė: A. Radzevičius 5, J. Namikas, R.
bar pirmenybių lentelėje yra III Budrys, J. Ažubalis, A. Kišonas, A. dentų Klubo valdyba lapkričio 14,
vietoje. Iš viso šios klasės pirmeny Balsys, S. Namikas, R. Karpis, J. trečiadienį, 6.30 v.v., šaukia susirin
kimą International Students Centre
bėse dalyvauja 17 komandų.
Karpis. Komandai vadovauja J. SepuAtidaryta didelė ir moderni salė lis. V. Didžbalio vadovaujama ber (33 St. George, prie College). Ukrai
lengv. atletikai Šiauliuose. Jos ilgis niukų iki 16 m. komanda, neatvykus niečiai studentai, kurie spaudžia
— 120 m., plotis — 30 m., augštis kitai komandai, rungtynes laimėjo be CBC leisti įvairiom Kanados etni
nėm grupėm turėti savo programas,
— 8 m. Įrengti du 100 m. ilgio bė žaidimo.
rodys “video-tape” apie savo darbą.
gimo takai. Visa tai kainavo milijoną
Naujais nariais į Vyčio sporto klu (Nariai, susidomėję šiuo reikalu, ra
rublių.
bą įstojo V. Didžbalis, Ed. Tamašaus ginami dalyvauti svarbiame visų tau
Vandensvydžio dvidešimtmečio
tybių susirinkime lapkričio 22 d.,
proga Kaune buvo suruoštas turny kas ir Mikas Ropė.
V. Nešukaitytė, prieš išvykdama į 7.30 v.v., St. Vladimir’s Academy,
ras. Laimėjo Kauno Raudonojo Spa Paryžių, Anglijoje žaidė dar viename 620 Spadina). TULSK susirinkimo
lio komanda. Be lietuvių komandų,
stalo teniso turnyre. Čia moterų dve dalyviai taip pat galės išgirsti įdo
dalyvavo Vokietijos, Estijos ir kitų jeto varžybose laimėjo II v.
mią juostelę, kurią University of To
respublikų komandos.
Sudėtinis rudens šokių vakaras ronto yra paruošusi apie lietuvius
įvyks lapkričio 24 d. Lietuvių Na studentus su mūsų pagalba. Taip pat
VYČIO ŽINIOS
Mūsų rėmėjams — garbės nariui muose. Ruošia Toronto VI. Pūtvio bus vaišės.
kun. P. Ažubaliui, kun. Aug. Simana šaulių kuopa ir sporto klubas Vytis.
Kanados Lietuvių
vičiui, OFM, ir garbės nariui H. Ste- Šokiams gros Dimskio orkestras.
A.
S.
Fondas
paičiui, parėmusiems mus dvidešimtVyčio Golfo Sekcija ruošia tradici
penkmečio proga, nuoširdžiai dėko
“TŽ” 35 nr. mūsų buvo pranešta,
nę Toronto golfininkų vakarienę Lie- kad S1000 Lietuvių Fondui davė Ka
jame.
Krepšinio treniruočių tvarkarašty
(Nukelta j 7-tą psl.)
zickas Jonas. Turi būti Kibickas Jo
nas, gyv. Sudbury, Ont.
Nauji nariai ir įnašai:
560. Juodviršio, Kazimiero atm. $100
561. Dumčius, Pranas, Windsor 100
562. Asevičiaus, Stasio atm.
100
100
“Naujieną” spalio 22 d. lai 563. Asevičius, Kęstutis
Kūrėjai - savanoriai lapkričio
18, sekmadieni, 11 v.r., organi doje buvo isspausdintas straips 564. Simanavičiaus, Jono atm. 100
100
zuotai dalyvaus pamaldose Pri nis “Toronto Lietuvių Namai pa 565. Vaitkus, Jonas
566.
Kalendra,
Kostas
100
sikėlimo šventovėje. Valdyba vojuje”, pasirašytas slapyvar
kviečia juos susirinkti pusvalan džiu Petras Vertelka. Straipsnis 567. Paškevičiaus, Viliaus atm. 100
100
džiu anksčiau Prisikėlimo kavi labai tendencingas, nepagristai 568. B. J., Toronto
100
nėje. Po pietų 4 v. kūrėjai-sa- puolantis kaikuriuos asmenis. 569. Kun. Spudo, Ignaco atm.
250
vanoriai dalyvaus kariuomenės Liet. Namų valdybos narys B. 570. Liutkus, Klemas, Julija
šventės minėjime Prisikėlimo Jackus, būdamas Čikagoje, lan 571. Makulevičių, Sofijos ir
Aleksandro atm.
100.25
kėsi “Naujienų” redakcijoj ir
par. salėje.
įnašus
papildė:
Dail. Anastazijos Tamošaitie pareiškė: “Jokio pavojaus To
Prišas, Juozas iki
600
nės darbų paroda buvo atidary ronto Lietuvių Namams nėra. 257.
23. KLB Otavos apylinkė iki 1400
Straipsnyje
keliami
Lietuvių
ta lapkričio 10 d., 3 v.p.p. Pri
Dr. Šidlauskaitė, Agota iki 200
sikėlimo Parodų salėje ir truks Bendruomenės tarpusaviai gin 112.
Prieš 10 metų Toronte mirė K.
čai,
nieko
bendro
su
namais
ne

iki lapkričio 18 d. Atidarymo iš
Juodviršis. Jo įamžinimui L. Fonde
kilmės pranešėja I. šernaitė- turintieji, bet straipsnio pavadi įnašą davė Ona Juodviršienė. Savanimas
yra
kenksmingas
Toron

Meiklejohn pakvietė dr. I. Granorio-kūrėjo ats. majoro St. Asevi
žytę-Maziliauskienę iš Montrea- te namu pinigu telkimo vajui” čiaus
mirties metinių proga įnašas
lio apibūdinti dailininkės kūry (“N”, X. 31).
gautas
iš Domicėlės Asevičienės. J.
“The Toronto Star” nuolati Simanavičius,
bą. Ji lietuvių ir anglų kalbomis
ūkininkas, gimęs 1898
apžvelgė dailininkės nueitą ke nis bendradarbis Michael Best m. Kybartų valsč., mirė 1967 m. Lon
savo
skiltyje
spalio
3
d.
rašė
lią ir davė keletą Įžvalgų į dai
done, Anglijoje. Jo įamžinimu pasi
lininkės kūrybą. Pati dail. A. apie Oakmount Park vardo pa rūpino sesuo Ona Leverienė, gyv.
keitimą
į
“
Park
Lithuania
”
:
Tamošaitienė savo kukliame žo
Pikčiausia politikė, kokią aš ma Campbell’s Bay, Que. Vyr. Įeit. V.
dyje pareiškė, kad už ją kalba
Paškevičius (g. 1911 m. Rokiškyje,
patys kūriniai. Ji tik padėkojo čiau Toronte, buvo tarybos narė Eli mirė 1957 m. Kaune). 1941 m. iš Va
zabeth
Eayrs
tarybos
posėdyje.
Pas

rengėjoms — Toronto skautėms
rėnos poligono išvežtas Į Norilską
ir skautininkėms už parodos su tarajam baigiantis, ji treptelėjo koja Sibire. Po ilgų tremties metų buvo
posėdžių
salės
kilimą
ir
metė
ant
rengimą. Pagaliau pranešėja pa
leista grįžti į Lietuvą, kur netrukus
kvietė labai gausius lankytojus grindų popierių saują. Ją suerzino ir mirė. Jo amžinam atminimui įna
pasivaišinti kava ir skanėstais. vakarinėje jos apylinkės dalyje šą davė brolis Alb. Paškevičius, gyv.
Visi gėrėjosi brandžia dailinin (Ward 1) esančio “Oakmount Park” Otavoje. Kun. Ig. Spudas, gimęs 1877
kės kūryba, kurioje matyti spal pavadinimo pakeitimas į “Park Li m., draudžiamojo laikotarpio spaudos
vų bei formų žaismas, išreiškiąs thuania”. Toje apylinkėje gyvena bendradarbis ir platintojas, mirė
Įvairias nuotaikas. Plačiau jos apie 4000 lietuvių kilmės asmenų, o prieš keliolika metų Tryškiuose. įna
kūrybą aptarė dail. T. Valius kaimyninėj apylinkėj — 2000. Kai ši šą jo įamžinimui davė brolis dr. A.
parodos kataloge, kuriame Įra grupė bandė pakeisti vardą mažo Spudas, gyv. Toronte. Makulevičių
šyti net 25 įvairaus žanro kūri parko, pirmiausia pasirinko “Baird — Sofijos, mirusios 1973 m., ir pik.
niai. Pažymėtina, kad parodos Park” rytinėje Keel gatvės dalyje. Aleksandro, mirusio prieš keletą me
Toliau autorius mini, kad
atidaryme dalyvavo visa eilė žy
Įamžinimu L. Fonde pasirūpino
“Baird Park” vardo pakeitimas tų,
mių kanadiečių kultūrininkų.
Toronte gyvenanti duktė Janina Dab
Kilimų-gobelenų audimo kur nebuvo priimtinas, nes Baird rowski. Gražiu žodžiu minėtini Pr.
sai prasidėjo lapkričio 12 d. prieš 50 metų buvo miesto ta Dumčius iš Windsoro ir torontiškiai
skautų būkle — Prisikėlimo par. rybos nariu. Antras lietuvių pa visuomenininkai K. Asevičius, J.
patalpose. Kursų vedėja — dail. sirinkimas buvo O a k m o u n t Vaitkus, K. Kalendra, B. J., Julija ir
A. Tamošaitienė, jų rengėjos — Park. Kai šis vardas buvo kei dr. Klemas Liutkus, taip pat nepa
Toronto skautininkės ir vyr. čiamas, p. Eayrs atostogavo. Esą mirštą ir reguliariai Lietuvių Fondą
skautės. Veikia rytinė ir vakari tuo pasinaudojo miesto tarybos remia Juozas Prišas Toronte, dr. A.
nė grupė po 23 dalyves. Jų tar narys W. Boytchuk, jos konku Šidlauskaitė iš Carp, Ont., ir KLB
pe yra kelios kanadietės. Kur rentas, ir kitas tarybos narys E. Otavos apylinkės lietuviai. Nuošir
sams gauta parama iš Ontario Negridge antrojoj apylinkėj. dus ačiū!
Arts Council. Kursai baigsis Paskutiniam tarybos posėdžiui
Lapkričio 3 d. Toronte įvyko K. L.
lapkričio 16, penktadienį, o jų buvo pateiktas 300 asmenų pro Fondo tarybos suvažiavimas, kuriame
darbų parodėlė bus šeštadienį testas prieš vardo pakeitimą. iš pranešimų paaiškėjo, kad šimto
skautų būkle. Kursų surengimui Miesto taryba 10:8 balsų santy tūkstančių kapitalo sutelkimas yra
vadovavo I. Sernaitė - Meikle- kiu pasisakė už “Lithuania tik dienų, o gal ir valandų klausimas.
Park” vardą.
john.
Sis įvykis numatytas atžymėti sekan
Kanados Invalidų Rehabilita- čiame narių visumos susirinkime ir
Lietuvių Namų lėšų telkimo
komiteto narių posėdis įvyko cijos Tarybos suvažiavimas Įvy akademija-koncertu.
“Laisvės Lietuvai” — šaukė lieps
lapkričio 6 d. Dalyvavo 25 as ko Toronto Park Plaza viešbu
menys. T. Stanulis, lėšų telkimo tyje lapkričio 3-7 d.d. Jame da nose skęsdamas Romas Kalanta. Te
komiteto pirmininkas, pranešė, lyvavo ir Verutė Demereckaitė gu ir mūsų lietuviška širdis įsijau
kad visi Įmokėję $25 nario mo iš Winnipego kaip Manitobos čia j šio jaunuolio auką ir pritaria
kesčio yra laikomi LN nariais. provincijos atstovė. Ji daug dir tam šauksmui. Pradėdami antrąjį
Tokių yra 386. Sumokėjusių po ba įvairiose invalidų organiza šimtą tūkstančių, mes visi šaukime:
$50 yra 84; po $75 yra 11; po cijose Winnipege kaip valdybų "Laisvės Lietuvai!” Telkime lėšas į
$100 ir daugiau — 130. Iš viso narė. Ji taipgi aktyviai reiškėsi Lietuvių Fondą šių laikų kilniadva
sio mūsų didvyrio Romo Kalantos
yra 611 narių. Vienbalsiai nutar ir šiame suvažiavime.
Dr. Augustinas ir Marija Lau vardu.
ta paprašyti esamus narius savo
Įnašai priimami lietuvių kredito
nario Įnašus pakelti bent iki čiai iš Mount Olive, Ill., atsiun
$100. Tuo būdu susidarytų $34.- tė “T2” rėmėjo prenumeratą už kooperatyvuose Hamiltone, Montrea000. Šiuo reikalu suredaguotas penkerius metus. Nuoširdus lyje ir Toronte arba siunčiami iždi
ninkui šiuo adresu: Pr. Bastys, 140
laiškas, kuris bus netrukus iš ačiū už paramą.
Toronto Lietuvių Pensininkų Glendale Ave., Toronto, Ont., M6R
siuntinėtas LN nariams. Taipgi
VALDYBA
nutarta prašyti kiekvieną LN Draugija, kuriai pirmininkauja 2T2
narį surasti bent po vieną naują St. Paciūnas, gavo iš feder. val
PADĖKA
narį. Tai sudarytų $60.000. LN džios $5000 paramą. Lietuvių
Noriu išreikšti nuoširdžią padėką
valdybos pirm. J. Strazdas pasi Namuose jie turi didoką savo visoms už suruoštą man tokį gražų
džiaugė, kad kiekvieną savaitę kambarį, kuris dar nėra galuti mergvakarį, už dovanas ir puikias
gaunama po $2-3000 aukų, nario nai įrengtas. Jame galės pensi vaišes. Ypatingai dėkoju savo Dėdie
mokesčio arba paskolos lakš ninkai ruošti savo renginius bei nei Onutei Asevičienei, šio vakaro
tais. V. P.
turėti savo raštinę.
iniciatorei, ir visoms rengėjoms už
jų rūpestį bei darbą. Ačiū sesėm
skautėm už gražius linkėjimus ir do
------ Real Estate Broker ------vaną. Tas vakaras paliko man daug
------ Visų rūšių apdrauda-------gražių prisiminimų.
Jūratė Batūraitė

V TORONTO

W. G. DRESHER

233-3334

214

Lloyd

Walter Drešeris

Manor

Rd.,

Islington, Ont.

233-4446
M9B 6A3

FOTOGRAFAS Įvairioms progoma.
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tek
7674737.
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GARBENS
REAL

ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. Wist
ETOBICOKE, gražus, naujos statybos vienaaugštis, 6 dideli kambariai,
dvigubas garažas, 2 prausyklos, pilnai užbaigtas rūsys. Labai skubus
pardavimas. Savininkas išsikelia. Prašoma $62.900. Arti susisiekimo.
RONCESVALLES — DUNDAS, 9 kambarių mūrinis namas, kvadra
tinis planas, 3 virtuvės, 2 prausyklos, dvigubas garažas. Prašoma
$45.900. Puikus nuomojimui. Greitas perėmimas.
SWANSEA, $10.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras namas, garažas su
šoniniu įvažiavimu. Prašoma $45.000. Arti Bloor gatvės.
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.

Al. GARBENIS

Pr. KERBERIS
Namų tel. LE 5-1584

Namų tel. HU 9-1543

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

MOKA
6% už depozitus

IMA

8% už asm. paskolas

7’/4% už taupymo s-tas
už 1 m. term. dep.
8%
8’/2% už 2 m. term. dep.

8% už mortgičius

Kapitalas — septyni 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.

•

Tel. 249-7691

R. Stasiulis

Namų — 241-5181

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.,
Toronto 3, Ontario

rjcj

— .
1 e1,

Lietuviams daroma
NUOLAIDA

l MA DKIC Doolin r
A
■ U. lYlVllflIv nualLUI
perkant ar parduodant nekilnojamą

’ S4finln8as patarnavimas.
• Parūpiname mortgičius
nuosavybę betkuriame rajone.

• A. BLIŪDŽIUS • W. MORKIS • Telefonai 534-8459;
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario
233-5996

---- TV-H l-FI ----Taisomi ir parduodami paprasti ir
spalvoti televizijos priimtuvai.
Prieinamos kainos.

Tel. 532-7733

1613 DUNDAS Street West

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ
--------------------------- KRAUTUVĖS KANADOJE ---------------------------

~ tip-topMEATS
T*

KAS savaitę

* DEUCATESSEM

1727 BLOOR STREET WEST
(prie* kiele požeminio stotd
YORKDALE SHOPPING CENTRE
•
FAIRVIEW MALL
(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir
HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cookivllle, 10

27 k.iio»

Ir S k.llai)

DANISH
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI tR 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.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ

Įvairūs

spaudos H

darbai: leidiniai,

programos,

97/ College St.,

Telefonas:

Toronto 4, Ont.

533-4363

LIETUVIAI SAVININKAI

■■M

visi

verslo

bei

rek Iam in ia i

s p a u d i n i a i

1 psi. • Tėviškės Žiburiai
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Šypsenos

|

Trumpina gyvenimą
— Privalau jus įspėti, jog aikoholis trumpina gyvenimą!
— Tuo aš ir pats, gerbiamas
gydytojau, įsitikinau: niekur
taip greitai laikas nebėga, kaip
prie taurelės.
Pas kleboną
“Women’s Lib” organizacija,
kovodama prieš vyrų vergi
ją”, pasiuntė savo atstovę pas
kleboną. Pastaroji, vos įžengusi
į klebono raštinę, tarė:
— Visi vyrai, neišskiriant nė
dvasiškių, esate nusistatę prieš
moteris?
— Kaip tai.?
— O gi net maldose jūs mote
ris diskriminuojate!
— Tai netiesa.
— Kain tai netiesa! Juk jūs
maldas užbaigdami visuomet sa
kot “A-men”, bet niekad nesa
kot “A-Women”...
Koncerte
— Ką vakar koncerte girdėjo
te?
— Daug ką: Petrą iš darbo at?

į
leido, Pranaičių duktė vyrą iš
namų išvijo, o Marytė bobute
taP° • • •
Parinko Pr. Alšėnas
'

MONTREAL, P. Q.
(Atkelta iš 8-to psl.)

prof. St. Yla. Meninę dalį atliks
sol. Audronė Simonaitytė iš Či
kagos ir dailiojo žodžio interpretatorė Izabelė Žmuidzinienė iš
Ročesterio. Bus taipgi vaišės ir
loterija. Pelnas skiriamas siun
tinių persiuntimui j Suvalkų tri
kampį.
Lankėsi Toronte lapkričio 1011 d. keletas montrealiečių. Dr.
I. Gražytė-Maziliauskienė kalbė
jo dail. A. Tamošaitienės dai
lės parodos atidaryme. Sol. G.
Čapkauskienė dainavo L. Namų
atidarymo koncerte. “N. Lietu
vos” redaktoriai — dr. H. Nagys ir Pr. Paukštaitis kartu su
“NL” bendrovės valdybos pirm.
L. Giriniu ir jo sūnumi Šarūnu
dalyvavo LN atidarymo iškil
mėse. Be to, jie dalyvavo “NL”
rėmėjų būrelio pasitarime.

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 draudos b-vių atstovybė

ST. CATHARINES,

WELLAND,
SUSIRINKIMAS. Gruodžio 2 d., 1
v. (tuoj po pamaldų), Keliems St.,
Wellande, vengrų parapijos salėje,
šaukiamas visuotinis KLB Wellando apylinkės susirinkimas. Apylin
kės valdyba kviečia visus narius da
lyvauti. Vengimas visuomeninio dar
bo, kuris pas mus įsigyvenęs, yra
blogas ir kenksmingas reiškinys lie
tuvybei. Tai parodo mažas skaičius
dalyvių susirinkimuose ir dalyvau
jančiųjų išsisukinėjimas kandidatuo
ti į valdybą nepagrįstais atsikalbinė
jimais — laiko neturėjimu. Stebint
mūsų gyvenimą matyti, kad laiko
turima net perdaug, daug jo sunau
dojama meškeriojimui, medžiojimui,
kortoms, alučiui ir kitoms pramo
goms. Lyg pamiršome priesaikas ir
nostalgiškus dūsavimus dėl netek
tos tėvynės Vokietijos DP lageriuo
se. Anuo laiku lietuvybės veikla bu
vo gyva, norėdami patekti į komite
tus ir organizacijų valdybas, net
varžėmės. Lietuvybės išlaikymas ir
tėvynės laisvinimas reikalauja paši

S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai
459 Roncesvalles Ave.

Tel. LE 4-6602

Didelis pasirinkimas. Urmo kainos. FIRESTONE,
B. F. GOODRICH, UNI ROYAL, GOOD YEAR ir kt.
įvairiu rūšių žieminės ir kitokios automobilių
padangos. Padangų taisymas ir vulkanizacija.

Atidaryta nuo 8.30 v.r. iki 7 v.v. šeštadieniais iki 2 v.p.p.
Saugesniam vasaros sezono važiavimui patikrinkite
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
1536 DUNDAS St. W.

Telefonas 531-1305

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

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
70 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
Toronto 165, Ontario

Telefonai: Įstaigos: 537-3431
Namų: 279-5983

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371)
persikėlė į naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog į 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, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šol-

dytuvoi ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates),

už kuriuos gavėjas goli pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki I93zž svarų
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

SUDBURY, ONTARIO
ĮSTEIGĖ BIBLIOTEKA. LB Sudburio skyriaus pirmininko Juozo
Kručo iniciatyva buvo įsteigta lietu
viškų knygų biblioteka. Didysis jos
fundatorius Petras J u t e 1 i s, pasi
žymėjęs lietuviškų iniciatyvų puose
lėtojas, tikras lietuvybės palaikyto
jas, kurio gražioji vasarvietė “Bara
vykas” yra visada atvira lietuviš
koms gegužinėms, paaukojo apie 100
vertingų lietuviškų knygų. Kiti pa
aukojo po mažiau. Biblioteka veikia
kiekvieną sekmadienį. Ateinantieji į
lietuviškas pamaldas gali ja pasinau
doti. Knygos sukrautos mažojoj pa
rapijos salėj, kur kun. A. Sabas pa
rūpino spintą.
— Jonas Raškevičius pradėjo lan
kyti Waterloo universitetą. — Atlai
kytos šv. Mišios už A. Raškevičiaus
vėlę (užpr. I. Raškevičienė). Už a.a.
kun. Petro Totoraičio vėlę paauko

jo šv. Mišias kun. A. Sabas. Taip
pat jau atlaikytos Mišios, kurias už
prašė Dobilienė, Pieteliai, M. P. Pavalkiai. Saime, A. T. Garles, R. A.
Žukauskai, K. Šipaila, M. Garulienė, A. Skruodienė. K. A. S.

CALGARY, ALTA.
LIETUVIS MAGIKAS. “Calgary
Herald” lapkričio 1 d. laidoje iš
spausdino ilgą rašinį apie 17 m. am
žiaus mokinį Saul Young, garsėjantį
kaip naują magiką ir mokantį sudo
minti ypač jaunimą. Jo tikroji pavar
dė esanti lietuviška — Saulius Egenous Yrbonas (turbūt Saulius Euge
nijus Urbonas). Magiškų triukų išmo
kęs iš knygos, kurią jam pripuola
mai davė mama dar vaikystėje ligos
metu. Iš krautuvės užsakęs magijos
reikmenis ir pradėjęs rodyti išdai
gas savo draugams. B.

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS DETROITE
(Atkelta iš 3 psl.)

nius Šiaurės Amerikoje. Anta
nas Kučys palygins buvusius ne
priklausomoje Lietuvoje ir da
bartinės Amerikos lietuvių stu
dentus. Jūratė Jasaitytė pateiks
žinių apie PLJS Ryšių Centro
veikią.
Meno reikalai irgi nebus pa
miršti mūsų darbotvarkėje.
Dail. Antanas Tamošaitis kalbės
apie lietuvių liaudies meną ir
savo paskaitą paįvairins skaid
rėmis.
Vakare vėl bus šokiai, kurių
metu gros plačiai žinomas ir po
puliarus Vytauto Petrausko or
kestras. Tą patį vakarą, 10 vai.,
bus talentų programa, globoja
ma Detroito studentų okteto.
Šiam vakarui kviečiame visus
studentų vienetus pasirodyti su
savo talentais. Prisistatykite re
gistracijos laiku Aidai Smalinskaitei, kuri jums duos daugiau
informacijų.
Vidurnaktį prasidės akordeo
nų karalystės linksmavakaris.

Visi turintieji akordeonus pra
šomi atsivežti į suvažiavimą, nes
tuo metu visi, kurie tik sugebės
pagroti akordeonu, gaus po $10
už savo drąsą.
šeštadienį, 11 v.r., bus naujos
LSS centro valdybos rinkimai.
Po to — įvairūs darbo posėdžiai.
Po pietų bus simpoziumas apie
lietuvių studentų klubų kamba
rius įvairiuose universitetuose.
Kartu bus rodomos ir skaidrės.
Vėliau Juozas Laučka kalbės
apie Vakarų pasaulio radijo
transliacijas Lietuvai (Voice of
America). 8 v.v. pasirodys gar
susis “Antrasis kaimas” iš Čika
gos. Po to — bufetas su šiltu
maistu, šokiams gros “Atžaly
nas”. Į šį vakarą ypatingai kvie
čiame studentu tėvus ir ju drau
gus.
Suvažiavimo metu bus stu
dentų meno paroda. Darbai bus
premijuojami ir dovanos bus
įteikiamos penktadienį, lapkri
čio 23. Tad iki pasimatymo su
važiavime!
Aida Smalinskaitė

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave.,

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v.

TORONTO, ONTARIO

vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.
r*
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Baltic Exporting Co.

Telefonas LE 1-3098

480 ROHCESVALLES AVĖ.,
TORONTO a, Ontario

Savininkai A. ir S. KALOZA

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamo*
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalii
Visų rūšių automobilių išorės
(hody) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY
Durbas sąžiningas ir garantuotas
Uetnvius aptarnauja Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel WA 1-3225 arba WA 4-1001

STEPHAN

•
•
•
•
•

SPORTAS
(Atkelta iš 6-to psl.)
tuvių Namuose lapkričio 23 d. Re
gistruojamas! pas J. Balsį tel. 4851488.

AUŠROS ŽINIOS

Rungtynės. Lapkričio 11 d. Prisi
kėlimo salėje įvyko draugiškos krep
šinio rungtynės tarp Toronto Aušros
ir Hamiltono Kovo A ir B jaunių.
Hamiltono Kovas A įveikė Auš
rą 60:34. Aušros B žaidėjai laimėjo
prieš Kovą 40:39. Aušros jaunių A
kl. žaidė: J. Grigonis 9, A. Grigonis
8, A. Kaknevičius 6, E. Punkrys 4,
B. Stoškus 3, St. Stončius 2, D. Šalvaitis 2, K. Urbonas, V. Raab, Janušaitis ir Žabas. Aušros jaunių B kl.
žaidė: Rautinš 12, Žabas 10, V. Ston
čius 8, V. Abromavičius 6, Sudonis
ONTARIO
4, P. Karauskas, R. Ulba, Arlauskas,
aukojimo ir veiklos. Gausus ir ak Gutauskas, Kairys ir Punkrys.
tyvus jūsų dalyvavimas susirinkime
Metinis Aušros vakaras — gruo
veiklai duos naują impulsą, nes se džio 1 d. Gros Algio Dimskio orkest
noji valdyba per trejus metus pavar ras. Į ta proga rengiamą krepšinio
go, išsisėmė ir kaikam įkyrėjo. Tau turnyrą pakviesta Ročesterio vyrų
tos ir tėvynės labui visi dalyvauki komanda “Sakalas”, Detroito “Kovo”
me gruodžio 2 d. susirinkime.
vyrų ir jaunių komandos ir Hamil
APYLINKĖS TAUTIEČIAI, 1973 tono “Kovo” vyrų komanda.
m. aukojusieji Tąutos Fondui. $20:
J.G.S. Investment Co.; $15: J. Rad
vila, J. Butkus; $10: G.’ Sinkus, Br.
Brighton kino teatras
Luomanas, J. Baliukas, Br. Simonai
tis, P. Šidlauskas; $5: V. Markūnas,
127 Roncesvalles Avė.
A. Stankevičius, J. Kėžinaitis, V. Ka
Toronto,
tel. 532-2710
ralius, A. Čepukas, J. Kutka, M. Kuzavas, J. Blužas, K. Stankevičius, J.
kviečia jus pamatyti
Čepaitis, Alf. Pivoriūnas, J. Staigys,
DU
PUIKIUS LENKIŠKUS
Br. Jackevičius, Br. Andriušis, J.
Staškevičius, J. Paužuolis; $3: V. Bi
FILMUS:
liūnas, J. Grinius, A. Zinaitis, E. Ber“Barbora
sėnas; $2: J. Biliūnas, Vikt. Pivoriū
nas, A. Smolskis, Alb. Ramanauskas;
Radvilaitė”
$1: Z. Pivoriūnienė.
įspūdinga XV amžiaus meilės
Apylinkės valdyba nuoširdžiai dė
drama. Priedo — spalvotas
koja aukojusiems.
muzikinis filmas
Apylinkės v-ba

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais,

LIETUVIŲ
ĮSTAIGA

ONTARIO

IŠVYKO VEIKU LIETUVAITE. lei ir toliau taip gerai mokytis bei
Šj rudenį Nijolė Gverzdytė išvyko nenutolti nuo lietuviškos veiklos. S.
iš mūsų kolonijos į Londoną, Ont.,
PADĖKA
studijoms. Čia ji buvo veikli lietu
Reiškiu
nuoširdžią padėką mane
viškame gyvenime: dalyvavo Bend
lankiusiems
ligoninėje, atnešusiems
ruomenės valdyboj, priklausė skau
tams ir paskutiniaisiais metais vado gėles bei kitas dovanas: kun. J. Liauvavo jų vienetui, buvo tautinių šo bai, OFM, buv. apylinkės valdybos
kių vyresniųjų grupės mokytoja ir pirm. K. Šukienei ir jos vyrui, sesei
ilgus metus lietuvių parapijos var ir švogeriui Ališauskams, KLV S-gai
gonininke. Nors buvo labai įsijun “Ramovei”, B. Z. Jokuboniams, A.
gusi į lietuvišką veiklą, bet tai jai Panumiams, P. J. Kalainiams, St. Gal
nekliudė būti gera mokine. Per visą dikienei, P. Skeivelienei, E. P. Ba
gimnazijos laikotarpį jos vardas bu ronams, A. I. Šajaukoms, A. A. ševo garbės sąrašuose. Be to, ji bai tikams, gail. seselei p-lei Bušauskaigė 10 piano skyrių bei muzikos teo tei, J.Satkui, K. Vilbikaičiui, K. J. Gri
riją. Už gerą baigimą gimnazijos ga gams, K. Jonušui. Atleiskite, jei ką
vo Ontario valdžios ir Londono uni būsiu praleidusi. Visiems tariu nuo
p. poigrimienė
versiteto stipendijas. Linkime Nijo- širdų ačiū.

MARKET

Tel. 5354258

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.

"SLOWIKI POZNANSKIE"
Tik 7 dienas
Lapkričio 23 — 29
Ateikite visi nedelsdami
NEPRALEISKITE PROGOS!

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 dalį
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
aukščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA
GREIČIAUSIAS
PRISTATYMAS
Pristatoma per 3 savaites
Mokama už specialų rublį $2.70
ŠI KAINA APIMA VISKĄ—
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ
Galite siųsti, kiek norite
PRAŠYKITE MŪSŲ 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

P||DC 406 Roncesvalles Ave.,
u rUnd telefonas 536-5936

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

V BaČ ė n as

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3,627.00
Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4,156.00
Station Wagon
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3,997.00
Eksportinis modelis
“MOSKVIČIUS”412IE $3,677.00
“MOSKVIČIUS’
408 IE
$3,381.00
“ZAPOROŽEC"
ZAZ 968
$2,318.00
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių
biuletenių su automobilių ir
apartamentų iliustracijomis

Mes turime 24 metų patyri
mą ir daug tūkstančių paten
kintų klientų.

All Seasons Travel, b.d.

2227 DUNDAS STREET W.,
TORONTO, ONTARIO
M6R
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TEATRO ŠVYSTELĖJIMAS
Kai dramaturgas A. Kairys pasi
traukė iš Kultūros Fondo vadovo
pareigų, atrodė, kad mažai kas be
kreips dėmesio į lietuviškąjį teatrą.
Bet štai tą spragą Čikagoje užpildyti
ėmėsi Jaunimo Centro vadovybė, su
tikdama globoti betkurį lietuvių ak
torių pastangomis rengiamą spektak
lį. Pradžiai Lietuvių Foto Archyvas,
vadovaujamas vieno iš Jaunimo
Centro direktorių — kun. A. Kezio,
pakvietė akt. J. Kelečiaus trupę, kad
ši Lietuvių Foto Archyvo naudai su
vaidintų J. Marcinkevičiaus “Min
daugo” ir V. Krėvės “Raganiaus”
fragmentus. Spektaklis įvyko lapkri
čio 3 d. Dalyvavo apie 400 žiūrovų,
jų tarpe nemažai jaunimo. Išradin
gai dekoruotose scenose prie įspū
dingų C. Rukuižos šviesų efektų J.
Marcinkevičiaus parašytas ir J. Kele
čiaus Čikagos scenoje smarkiai sušil
dytas Mindaugas ryškėjo dviejų kul
tų šviesoje — pagonybės ir krikščio
nybės, pastarajai imant viršų. Šalia
J. Kelečiaus Mortos vaidmenyje pui
kiai pasirodė akt. St. Kielaitė, Leo
nas Barauskas ir veikalo aiškintoja
rašyt. N. Jankutė, žinant, kad “Min
daugas” parašytas okup. Lietuvoje,
veikalo fragmentuose yra vietų, ku
rios tiesiog sukrečia klausytoją, kaip
kad šis sakinys: “Kas apsakys t ą
skausmą, per kurį keliauja Lietu
va ..Įvesdama klausytojus į vei
kalo eigą, aiškintoja N. Jankutė kal
bėjo: “Nežiūrint dabartinių Lietuvos
valdovų pastangų paneigti Lietuvos
valstybingumo faktą ir suverenumo
teisę, tėvynėje randasi literatūrinių
pragiedrulių, kaip tik skelbiančių,
kad jau prieš daugelį amžių Lietu
va gyvavo ne tik kaip tauta, bet ir
kaip savarankiška valstybė ...”
JUOKAS IKI AŠARŲ
Daug kas sako, kad V. Krėvės “Ra
ganių”, vaidinamą St. Kielaitės, L.
Barausko, J. Kelečiaus, A. Aleknos
ir A. Barausko, gali žiūrėti kelis kar
tus ir spektaklis niekad nenusibos.
Taip įvyko ir paskutiniame spektak
lyje Čikagoje. Žmonės kvatojosi ir
su didžiausiu įdomumu spektaklį se
kė nuo uždangos pakilimo iki nusi
leidimo. “Raganius” tai savotiškas
kontrastas “Mindaugui”. Mindaugui
krikščionybė yra kažkoks gražus ir
šventas idealas, nors gal ir labai ne
palankiose aplinkybėse, esant didžiu
lei opozicijai krašte. Tuo tarpu “Ra
ganiaus” krikščionys pilni žemiškų
silpnybių, kurių K. Gugis (J. Kelečius) nebijo viešai išpažinti, nors
idealusis J. Kukis (L. Barauskas) jį
šv. Petrui visą laiką ir skundžia. Ir
fragmento atomazgoje atsitinka taip,
kad šv. Petras pirmiausia dangaus
vartus atidaro žmogiškųjų silpnybių
pilnam ir prie jų prisipažįstančiam
K. Gugiui, kai tuo tarpu jo skun
dėjas idealusis J. Kukis turi dar ge
rokai palaukti. Nors “Raganių” V.
Krėvė parašė prieš daugelį metų, bet
mūsų klasiko sukurti charakteriai ak

Visais kelionių reikalais
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

\zwwwv

tualūs ir mūsų moderniame amžiuje.
KĄ VEIKS ATEITYJE?
Tokių spektaklių, kaip J. Marcin
kevičiaus “Mindaugas" ir V. Krėvės
“Raganius”, Čikagos lietuviai vėl ne
kantriai lauks. Tuo tarpu žinoma,
kad A. Kairio suorganizuota ir Kul
tūros Fondo globota akt. Ž. Numgaudaitės vadovaujama dramos stu
dija po Kalėdų scenon išves vieną
jaunimui skirtą veikalą, parašytą
okup. Lietuvoje. Spektaklį globos
Jaunimo Centro vadovybė. Metinis
“Antrojo kaimo” pasirodymas su
nauju repertuaru žada įvykti vasario
mėn. šio mėnesio pabaigoje “Antra
sis kaimas” programą atlieka studen
tų suvažiavime Detroite. Maloni ži
nia, kad “Antrojo kaimo” prievaizda
A. T. Antanaitis po sunkios širdies
operacijos visai pasveikęs ir pilnas
kūrybinių polėkių bei jėgos.
TRYS LAIMINGOS KŪRĖJOS
Buvo proga susitikti su trimis lai
mingomis poniomis - kūrėjomis, spa
lio 12-14 d.d. buvusiomis Toronte:
dail. dr. Aldona Labokiene, dail. M.
Stankūniene ir poete J. Švabaite-Gylicne. Lietuvių Katalikių Moterų Drjos ir “Moters” žurnalo pakviestos,
jos surengė Toronto Prisikėlimo sa
lėje savo darbų parodą, o poetė J.
Švabaitė parodos atidarymo popietė
je paskaitė poezijos. Taip gimė nau
ja menininkių trupė, kuri, reikia ti
kėti, aplankys dar daugiau vietovių,
nes jau yra pakviestos į Klevelanda.
ir kitur. Jų įspūdžiai iš Toronto pui
kiausi: tiek kultūrinėje popietėje,
atidarant parodą, tiek ir sekmadie
nį parodą aplankė daug žmonių.
Abi dailininkės išpardavė visus pa
veikslus. žmonių nuoširdumas, šiltas
priėmimas ir begalės draugų iš stu
dijų laikų teikė gražaus džiaugsmo.
Pvz. skulpt. Dagys ne tik išmąsty
tu žodžiu parodą atidarė, bet taip
pat padėjo dailininkėms ir paveiks
lus iškabinti su archit. Kulpavičium
ir J. Karka. O kiek šilumos visos
trys surado Aušros ir Rimo Karkų
namuose bei jų globoje! Pagarba To
ronto lietuviams, kad jie suteikė pro
gą gimti naujai menininkių trupei
Čikagos mieste.
KANADIEČIAI ČIKAGOJE
Lapkričio 17 d. naujojoje Čiurlio
nio galerijoje Čikagoje atidaroma
Rokiškyje gimusios, bet Samia mies
te, Kanadoje, užaugusios ir ten stu
dijas baigusios Irenos Mickūnienės
ir jos vyro Česlovo Mickūno tapybos
bei skulptūros darbų paroda, ši Ka
nadoje gyvenančių dviejų lietuvių
menininkų kelionė į Čikagą bus ant
roji. Prieš porą metų jie čia turėjo
parodą su giminaičiu J. Kelečium.
Pasisekimas buvo gražus, ir kritikai
visų trijų menininkų kūrybą įvertino
gan teigiamai. Tikimasi, kad šį kartą
abu menininkai kūrybiniu požiūriu
bus dar labiau ūgtelėję. (Gaila, kad
šiedu menininkai nesireiškia Kana
dos lietuvių gyvenime, Red.).

DELHI, ONTARIO
LIETUVOS KARIUOMENĖS ir žu veikimą, dalyvaukime visi su pasiū
vusių minėjimą rengia vietos šaulių lymais ir naujom idėjom. Bus proga
kuopa lapkričio 17, šeštadienį, 7 v. pakeisti ir valdybą, nes po dvejų
v. vengrų salėje. Programoje numa metų tie patys veidai jau nusibodo
tomas trumpas žodis, Hamiltono mer ir norėtume matyti naujų. Valdyba
gaičių choro “Aidas” ir sol. V. VeriVIETOS LIETUVIŲ kat. parapijos
kaičio dainos, Delhi jaunimo an klebonas kun. dr. J, Gutauskas lap
samblio “Palanga” pasirodymas, šo kričio 8 d. išvyko į ligoninę nedide
kiai, bufetas, loterija. Kor.
lei operacijai. Jį pavaduoti porai sa
APYLINKĖ VALDYBA šaukia vi vaičių sutiko kun. S. Kulbis, SJ, iš
suotinį lietuvių susirinkimą lapkri Montrealio. Parapijiečiai linki savo
čio 25, sekmadienį, tuoj po 11 v. pa gerb. klebonui sėkmingos operacijos
maldų parapijos salėje. Jei norime ir greito sugrįžimo.
Kor.
pagyvinti apsnūdusį Bendruomenės
FRANK BARAUSKAS LTD.
REALTOR

3828 Bloor Street West,

Garantuotas skubiausias
pristatymas.
Prašome rinktis ir šių
naujų modelių

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tel. LE 4 - 1403
30 DEWSON St.. Toronto, Ont.

Vladas Ramojus

Labai svarbu!
Automobiliai

VARTOTI DRABUŽIAI
PRAŠYKITE MŪSŲ
SPECIALIŲ
BIULETENIŲ

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

Čikagos lietuviu horizonte

Islington,

Ontario

—

231-2661

231-6226

Mūsų 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 VAMZDŽIŲ
AP5ILUYMO DARBUS.

IR

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

OKULISTAS
S. BROGOWSK1, O.D.
412 Roncesvalles Avė. (prie
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai
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.c
Wlktoria BUKOWSKA, R.U
274 RONCESVALLES AVk.
(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 t.t.

INSURANCE
Namų

— Gyvybės

— Automobilių

—

Komerciniai

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883
35 Landron Cres., Weston, Ontario

8 psi. • Tėviškės Žiburiai

•
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lapkričio 17, šeštadieni,

*8 TORONTO
Sv. Jono Kr. parapijos žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Šį sekmadienį pamaldose pri
simenama už laisvę kovojanti Lie
tuva ir jos kovotojai. Praėjusį sek
madienį 11 v.r. Anapilio sodyboje at
laikytos pirmosios pamaldos. Jose da
lyvavo, palyginti, gausus dalyvių
skaičius iš vakarinio ir šiaurinio To
ronto, Oakvillės, Bramptono ir kitų
vietovių. Po pamaldų Anapilio sody
bos ponios dalyvius pavaišino kavu
te. Pamaldų metu suaukota $574.65.
Anapily pamaldos laikomos kas sek
madienį 11 v.r.
— Kapinių lankymo dieną surink
ta $1156.25. Anapilio sodybos atida
rymo proga statybą parėmė po
$1000: Prisikėlimo parapijos kredito
unija ir J. Prisas; $863: Toronto lat
vių katalikai; $500: H. G. Lapai
(1000); $300: M. A. Vaišvilai (500);
$250; Z. P. Linkevičiai (Oakvillė);
$200: L. Adomavičius; po $150: J.
J. Valiuliai (500), P. Matulevičius
(400); po $100: E. Pusvaškienė, J.
S. Sinkevičiai, R. Gaidulytė, A. Drau
gelis, E. V. Smilgiai (300), A. Rekštys (400), P. M. Besąspariai; $85:
V.M. Simanavičiai; po $50: K. V. Ka
lendros, V. Pošienė, E. Drabato; po
$25: E. K. Gudiriskai (Hamilton), E.
Vilėniškienė (Montreal), J. Stravins
kas, K. Dulevičius. Visiems gerada
riams nuoširdi padėka.
— Geriausi sveikinimai ir linkėji
mai Toronto Lietuvių Namams.
— Par. bažnyčioje pamaldos sek
madieniais: 10 ir 11 vai. Vėlyvosios
12 v. pamaldos, įvedus pamaldas
Anapily, nebelaikomos.
— Tikybos pamokos vaikams vyks
ta sekmadieniais po 10 v. pamaldų
klebonijoje.
— Nauji Metai pirmą kartą bus
sutikti Anapilio sodyboje.
— Vartotų drabužių išpardavimas
— šį šeštadienį par. salėje. Vajaus
iniciatorės — kat. moterų draugija.
Pajamos — Anapilio sodybai.
— Pamaldos: šį sekmadienį: 10 v.
r. už a.a. Povilą Alminauską, 11 v.
už a.a. Mykolą Gvildį, velionies 5
metų mirties metinių proga, 11 v.
Anapilio sodyboje — už dr. S. Pacevičiaus šeimos mirusius.
— Pakrikštyta: Petras Robertas
Baliūnas.

— Nuoširdi užuojauta Jonui ir
Augustinui Bukauskams ir Onai Juš
kienei, Lietuvoje mirus jų mamytei.
— Sveikiname Lietuvių Namus jų
atidarymo proga, linkėd«ni geros
sėkmės.
,
— Prašytos paskelbti Mišios: šeštad., 8 v. — už Juozą Buožį, užpr. K.
Kartavičiaus, 8.30 v. — už Liudviką
Guorienę, užpr. M. Savickienės; 9.20
v. — už Algirdą Slapšį — 10 meti
nės, užpr. O. Yčienės; sekmad., 8 v.
— už Veroniką ir Paulių, užpr. M.
Stundžienės; 9 v. — už Vėlinių novenos dalyvius; 10 v. — už Mariją
Stungurienę, užpr. Eug. Stungurio;
11.15 v. — už Juozą Martinaitį, užpr.
S. Martinaitienės; 12 v. — tretinin
kių Mišios; 12.30 v. už Juliją Saka
lauskienę, užpr. J. Sinkevičiaus.
— Choro repeticija — ketvirtadie
nį, 7.30 v.v.
— Tretininkių susirinkimas — šį
sekmadienį, tuoj po 12 v. Mišių kle
bonijoje.
— Filatelistų ir numizmatikų susi
rinkimas — šį sekmadienį, 3 v.p.p.,
muzikos studijoje.
— Religinis kursas suaugusiems
bus tęsiamas ir šiais metais. Pradžia
— trečiad., lapkričio 28 d., 7.30 v.v.
— Uždaros rekolekcijos moterims
— lapkričio 23-25 d.d. Port Credit
Renewal Centre. Vedėjas — kun. L.
Zaremba, SJ.
— Uždaros rekolekcijos vyrams —
gruodžio 7-9 d.d. Marylake Retreat
House, King City. Vedėjas — mons.
V. Balčiūnas. Ten pat tuo laiku vyks
rekolekcijos berniukams ir mergai
tėms nuo 15 m. amžiaus.
— Lapkričio 10 d. mūsų par. pa
talpose atšventė savo draugų tarpe
deimantinę savo gyvenimo sukaktį
Feliksas Senkus. Dalyvavo min. dr.
S. Haidasz ir gen. konsulas dr. J.
Žmuidzinas.

Šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas — šį sekmadienį, lap
kričio 18 d., 3 v.p.p., pas narę L.
Pocienę, 381 Burnhamthorpe
Rd., tel. 622-4286. Visos narės
ir viešnios, maloniai kviečiamos
atsilankyti. Valdyba
Dali. Jūratės Batūraitės me
no parodos atidarymas — lap
kričio 22, ketvirtadienį, 7.30 v.
v., “The Third Gallery”, 32 Col
lege St. (prie Yonge St.). Paroda
atidaryta iki gruodžio 1 d. kiek
vieną dieną nuo 10 v.r. iki 5.30
v.v. (ketvirtadieniais iki 9 v.v.).
Sekmadieniais uždaryta. Jūratė
šiais metais baigė Ontario Colle
ge of Art.
Dail. Ant. Tamošaitis lapkri
čio 9-11 d.d. lankėsi Toronte
dail. A. Tamošaitienės kūrinių
parodos proga. Pastarosios išva
karėse kalbėjo apie kilimų me
ną įvairiose tautose. Lapkričio
23 d. jis skaitys paskaitą S.
Amerikos lietuvių studentų su
važiavime Detroite apie lietuvių
liaudies meną, o lapkričio 24 d.
— mokslo bei kūrybos simpo
ziume ir tautinių šokių mokyto
jų suvažiavime Čikagoje.
VLIKo seimas įvyks gruodžio
1-2 dienomis Toronto Lietuvių
Namuose. Seimo programa rū
pinasi VLIKo valdyba, techniš
kais reikalais — KLB krašto
valdyba, talkinama apylinkės
valdybos ir Tautos Fondo vie
tinių atstovybių. Seime daly
vaus atstovai iš JAV ir Kanados.
Gruodžio 1, šeštadienį, didžiojoj
LN salėj įvyks banketas-koncertas, kurin kviečiama ir plačioji
visuomenė. Taip pat ir seimo po
sėdžiai bus vieši — juose gali
dalyvauti ir ne VLIKo nariai.
Anapilio valdyba atidarė ei
namąsias sąskaitas abiejuose To
ronto lietuvių bankeliuose. “Pa
ramos” sąskaitos nr. 4247, Pri
sikėlimo — 2971. Norintieji pa
aukoti Anapilio statybai gali pa
sinaudoti tomis sąskaitomis, ku
rių oficialus vardas “Lithuanian
Foundation Anapilis, Ine.”
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, On t.
TeL LE 3 • 8008.

IŠNUOMOJAMAS su baldais kamba
rys ir virtuvė moteriai arba vedusių
porai. TeL LE4-8056.
ĮVAIRIŲ RETŲ PREKIŲ KRAU
TUVE (boutique) jieško lietuviškų
dirbinių bei rankų darbo drabužių
pardavimui. Skambinti Mrs. Irene,
tel. HOI-8610.

JONAS BANYLIS atUeka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus,
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraustymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p.
tel. 535-4829.

Lietuvių evangelikų liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamaldos
ir sekmadienio mokykla. Konfirmandų pamokos vyksta kas penktadienį
6.30 v.v. bažnyčioje. Šiemet pamokas
lanko devyni mokiniai.
— Parapijos 1974 m. finansinis
vajus: kas dar nesate užpildę 1974
m. pasižadėjimų, malonėkite tai at
likti sekmadienį prieš arba po pa
maldų.
— Palyginamasis religijų kursas
tęsiamas lapkričio 26 d. Tema —
“Mahometonų religija”.
— Parapijos dešimtmetis bei mo
terų draugijos šventė įvyks gruodžio
9 d., pradedant 3 v.p.p. pamaldomis.
Priėmimas — 4.30 v.p.p. Lietuvių
Namuose, kur taip pat įvyks banke
tas 5 v.p.p. Banketo bilietai: suaugu
siems $5.00, vaikams bei studentams
$2.50. Bilietai platinami kas sekma
dienį prieš ir po pamaldų. Bilietus
taip pat galite gauti skambindami
vakarais E. Juknienei 537-3262 arba
p. Sturmienei 769-6431.

Lietuvių Namų žinios
— Ištisą savaitę ruoštasi LN ati
darymo iškilmėms. Vakarinėje daly
je baigtos dažyti sienos ir sudėtos
parketo grindys. Dviejose virtuvėse
prijungti šaldytuvai. Virtuvėse LN
Moterų Būrelio moterys, Aldonos
Genčiuvienės vadovaujamos, ruošė
valgius. Keli vyrai ir moterys tvarkė
B. Strazdienės dovanotus indus. Di
džioji LN dalis praėjusią savaitę bu
vo užbaigta tvarkyti. Dar reikia su
tvarkyti barą ir jo patalpas, virtuvių
įrengimus ir dvi mažąsias virtuves.
Visiems, prisidėjusiems prie atidary
mo iškilmių pasisekimo, LN valdyba
labai dėkoja.
— LN atidarymo iškilmės nesu
trukdė lėšų ir narių telkimo. Vajaus
komitetas praneša, kad praėjusią sa
vaitę LN paskolos lakštų nupirko Jo
kūbas ir Lots Dagys už $600, Anta
nas Žičkus — už $200. Nario įnašus
įmokėjo po $100: Paulius Aukštaitis,
Jonas Andrius Aukštaitis, Birutė
Viktorija Aukštaitis, Steponas Jakubickas, Edita Ulickas, Stasė Bastys,
Petras Venskus-Venskevičius, Euge
nijus Bersėnas, Antanas Bernotaitis,
Liudas Einikis, Antanas žičkus. Na
rio įnašą padidino iki $100: Vanda
Lapėnaitė-Žukaitė $75, Jonas Aukš
taitis $50 ir Elena Dranseikienė $25.
Dr. J. Yčas paaukojo LN $25. Prajusią savaitę jaunų narių į LN įsto
jo: Rimantas Jakubickas, Aldona,
Vytas, Gintaras ir Paulius Greičiū
nai. Visi jie įmokėjo po $1 nario
mokesčio.
PARDUODAME LIETUVIŠKUS
sūrius, estišką duoną. Didelis
mėsos gaminių pasirinkimas.

SUPERIOR SAUSAGE Co.
1004 Dundas St. West,
telefonas 531-8422:

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 Lt Prieinamos kainos.

® MONTREAfc11“

TORONTO "ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO“ TUNTŲ SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

šokius-

Prisikėlimo parapijos salėse
rengia TRADICINIUS

Sv. Kazimiero par. žinios

Bazaro pradžia — 12 v., šokių — 7 v.v.

BAZARA

• Bufetas veiks nuo 12 valandos
• Bus šiltų valgių ir įvairių gėrimų

• Programą atliks Stepo Kairio muzikinis vienetas
• Šokiam gros Al. Dimskio orkestras

ĮĖJIMAS Į ŠOKIUS: suaugusiems — $2.50,
studentams — $1.00

..... ........................................

Skautų
tėvų
komitetas
...
.... L
. .............

LIETUVOS kariuomenės atsteigimo
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prisikėlimo

PARAPIJOS AUDITORIJOJ

• Paskaitą skaitys S. Šetkus.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
• Meninę dalį atliks Londono jaunimo
Rengėjai: KLB Toronto apylinkės valdyba,
ansamblis"Baltija",vad. p.p. Chainauskų,
VI. Pūtvio šaulių kuopa,
Toronto lietuvių choras “Varpas'', vad.
savanorių-kūrėjų Toronto skyrius i
muz. J. Govėdo. ® įėjimas — laisva auka.
jūrų šaulių kuopa "Baltija".

R
A
D

LAPKRIČIO 24, ŠEŠTADIENĮ, 7 vai. vakaro,
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St w- rengdamos

I

— Gruodžio 2 d. po 11 v. pamal
dų par. svetainėje įvyks metinis pa
rapijos susirinkimas, kuriame turė
sime išrinkti 3 naujus par. k-to na
rius. Alb. Norkeliūnas ir VI. Giriūnas baigia savo terminą, o K. Amb
rasas dėl laiko stokos atsistatydina.
Be to, par. k-tas pateiks balsavimui
2 svarbius parapijos gyvenimą lie
čiančius dalykus:
1. Susirinkimas turės pasisakyti,
ar nori ir toliau, kad būtų siuntinė
jami vieši parapijos aukotojų sąra
šai, ar vietoje to, kad būtų visa au
kota metinė suma įrašoma tik į asme
ninę parapijiečio knygelę.
2. Komiteto p-kui pasiūlius para
pijos k-to narių susirinkime, buvo
nutarta ateityje daryti rinkliavas ir
sutuoktuvių Mišių metu, kad tuo nors
iš dalies būtų išlygintos mažos vasa
ros sekmadienių rinkliavos. Visi k-to
nariai tam pritarė, bet kartu ir pa
geidavo, kad šį nutarimą balsavimo
keliu patvirtintų metinis par. susirin
kimas. Po to bus klausimai, suma
nymai ir bendri priešpiečiai.
—Jau baigti asfalto pylimo dar
bai aplink mūsų šventovę ir klebo
nijos kieme. Darbas yra atliktas la
bai sąžiningai. Reikia tikėtis, kad
svetainėje nejausime drėgmės. Šie
darbai kainavo $650.
— Lapkričio 4 d. po 11 v. pamal
dų klebonijoje įvyko par. k-to na
rių posėdis, kuriame buvo aptarta
ateinančių metų finansinė būklė ir
metinės loterijos - vakarienės ruoši
mas. Pabaigoje k-to pirmininkas pra
nešė klebonui ir visiems par. k-to na
riams, jog jis šiemet baigia savo
darbą par. komitete. K. A.

Aušros Vartų par. žinios

sporto ir šaulių

■

b
i

vakaras
• Veiks įvairus bufetas

•

Šokiams gros A. DIMSKIO orkestras

•

■

įėjimas — suaugusiem $3.00, studentams ir pensininkams $2.00

Visus kviečiame gausiai atsilankyti

Sporto klubas "Vytis"

ir paremti sportuojantį jaunimą.

VI. Pūtvio šaulių kuopa

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MARIJOS SESERŲ

25 metu
veiklos Toronte

MINĖJIMAS

koncertas-vakarienė
lapkričio 25, sekmadienį, 5 v.p.p.,
Prisikėlimo parapijos salėje Toronte
• Paskaita — "Vienuolių vaidmuo moderniame

AUKA: $8 asmeniui ($15 porai),
studentams ir pensininkams — $5.
Bilietai gaunami Lietuvių Vaikų
Namuose tel. 534-5773 ir abiejose
lietuvių parapijose.

Aušros Vartų parapijos metinė va
karienė lapkričio 3 d. praėjo su dide
liu pasisekimu. Atidarymo žodį tarė
klebonas kun. J. Kubilius. Palaimi
nęs stalus ir sukalbėjęs maldą, kvie
tė visus vaišintis. Dalyvavo daugiau
sia vyresnio amžiaus žmonės. Nema
žai buvo ir jaunimo — šauniųjų gintariečių, kurie jaunatviška nuotaika
išjudino ir senimą. Gintariečiai ne
pamiršo pašokdinti ir savo mamų, te
tų ir net šeimininkių. Vidurinės kar
tos dalyvių, išskyrus vieną kitą šei
mą, nebuvo matyti. Maistu rūpinosi
komiteto narė A. Ūsienė. Vyriausia
virtuvės šeimininke buvo p. Kaspa
ravičienė, kuriai transporto srityje
daug padėjo jos vyras. Taip pat tal
kino p. Grinkienė, p. Juozalaitienė ir
p. Šmitienė. Labai žvaliai svečius
aptarnavo S. Ališauskienė, I. Gurklytė, E. Intienė, O. Biliūnienė, G.
Mitchel, O. Augūnienė ir p. Klisevičienė.
Didžiąją loteriją pravedė kun. J.
Kubilius. Jam talkino k-to nariai G.
Kliševičius ir B. Staškevičius. Didžio
sios loterijos fantus laimėjo: A. Ru
sinas — peilių rinkinį, J. Veraitis —
kristalinę vazą, E. Kardelienė —
elektrinį laikrodį, A. Vazalinskas —
elektrinį automatinį atidariklį, Lu
košius, jn., — džiovintuvą, L. Balaišis — radiją, Gureckas, jn., — pa
veikslą (p.p. Tamošaičių), p. Zavads
kienė — elektrinį kavinuką, A. Va
zalinskas — elektrinį lygintuvą, Pr.
Bernotas — televiziją. Didžiajai lote
rijai buvo išplatinta bilietų už $1.-

485. Mažoji loterija, kuriai visi daik
tai buvo suaukoti parapijiečių, davė
$277 pelno. Mažąją loteriją tvarkė
Elvyra šveikauskaitė - Krasowskiene
su savo vyru. Jiems talkino M. Vaupšienė ir D. Staskevičienė. Įėjimo bi
lietus pardavinėjo ir kontrolę tvarkė
k-to nariai A. Ališauskas ir G. Klisevičius. Jiems talkino stud. Rimas Ali
šauskas.
Prie įėjimo bilietų buvo
parduota už $1000. Barą tvarkė P.
Girdžius, Gyvis ir P. Vaupšas, visus
finansinius parengimo reikalus tvar
kė ilgametis parapijos k-to narys An
tanas Vaupšas.
. ..
Vėlinių pamaldos vakare ' praėjo
labai rimtoje susikaupimo nuotaiko
je. Pamokslą pasakė kun. J. Kubilius.
Choras ypač gražiai pagiedojo “Ko
voj jūs jau žuvot, brangieji kariai”
ir “Libera”. Dr. H. Nagys paskaitė
jautrų, turiningą ir giliai į širdį
smingantį žodį apie mirusius. Pirmą
kartą mūsų bažnyčioje prie altoriaus
pagiedojo, pritariant gitarai, jaunos
mergaitės — K. Kličiūtė ir R. ir I.
Lukoševičiūtės porą giesmių. Būtų
kitas vaizdas, jei tai atliktų sekantį
kartą “Gintaro” ansamblis, palydi
mas tautinių muzikos instrumentų.
Be to, būtų daugiau ir jėgos pačioje
giesmėje.
Skautės ir skautai lapkričio 4 d.
surengė savo šventę. 10 v. su vė
liavomis dalyvavo šv. Mišiose. Po 11
v. pamaldų buvo iškilminga sueiga,
kurioje buvo pranešta naujoji skau
tų vadovybė. Po to sekė laužas —
dainos ir kiti pasirodymai. Ypač vi
siems patiko jaunesnės skautės, atlikusios linksmą programą, kurią pa
ruošė draugininke Kerbelytė. Sau
lius Brikis parodė gražų filmą iš šių
metų jubilėjinės skautų stovyklos.
Skautai, tėvai ir svečiai buvo pavai
šinti kava ir pyragais. Vaišes paruo
šė skautų motinos: G. Brikienė, N.
Rutkauskienė, p. Žurkevičienė ir E.
Kerbelienė. Nemažai yra pas mus
jaunimo, bet skautai gausumu nepa
sižymi. Galėtų jų būti dvigubai dau
giau.
Jono ir Reginos Išganaičių pirma
gimė dukrelė pakrikštyta vardu Birutė-Ona lapkričio 4 d. Krikšto ap
eigas atliko AV klebonas kun. J. Ku
bilius. Krikšto tėvais buvo Nijolė Išganaitytė-Archibalt ir Vytautas Bui
ka. Krikštynų pobūvyje dalyvavo
apie 20 asmenų. P. Išganaičiai. yra
aktyvūs Montrealio lietuviškos vi
suomenės dalyviai ir ilgamečiai AV
parapijos choristai.
Naujoji katalikių moterų valdyba
lapkričio 18 d. po 11 v. pamaldų se
selių namuose šaukia susirinkimą.
Numatyti metinės šventės parengi
mo reikalai ir veiklos darbo planas.
Kviečia visas nares ir viešnias bei
prijaučiančias dalyvauti. A. A.

KLB Montrealio seimelio rin
kimai įvyks š. m. gruodžio 2,
sekmadienį. Rinkimų komisija:
pirm. Br. Staškevičius, A. Jone
lis, St. Pocauskas, V. Markaus
kas, J. Dalmotas.
Arkivyskupo Jurgio Matulai
čio 100 metų gimimo sukaktis ir
N. Pradėtosios Marijos seserų
veiklos Montrealyje dvidešimt
metis bus paminėtas specialiu
renginiu gruodžio 1 d. AV par.
salėje. Paskaitai pakviestas kun.
(Nukelta į 7-tą psl.)

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

pasaulyje" — kun. dr. Antanas Paškus
• Koncertas — solistė Audronė Simonaitytė,
Rengia Nek. Pr. Marijos Seserų Rėmėjų Būrelis.

akompaniatorius — J. Govėdas

Visi maloniai kviečiami dalyvauti!

IŠKILMĖS LIETUVIŲ NAMUOSE
Nors naujieji Toronto Lietu
vių Namai jau kuris laikas bu
vo naudojami parengimams, ta
čiau oficialus jų atidarymas įvy
ko lapkričio 10 d., kai beveik vi
sos patalpos liko įrengtos ir vi
sas pastatas — buvusi United
Church šventovė pertvarkyta pa
gal archit. dr. A. Kulpos pro
jektą. Nors kvietimuose buvo
skelbta, kad iškilmė prasidės 7
v.v., bet ji prasidėjo tik 8 v.v.
ESU GAILESTINGOJI SESUO ir ga
liu atvažiuoti į namus prižiūrėti ligo
nio. Skambinti tel. 259-8792.
JIESKOMAS PRITYRĘS baldų sta
lius. Danish Custom Furniture, 25 Le
Page Court, Downsview, Ont.

JIESKOME BAIGUSIO 10 skyrių
mokinio-darbininko garažo darbams.
Pradinis savaitinis atlyginimas —
$100.00. Pageidaujame truputį su
prantančio apie darbą. Skambinti
tel. 2794371.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir
virtuvė II augšte moteriai. Yra ga
ražas. Skambinti po 6 v. v. 534-9127.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičius ir darau
įrengimus. Tel. 579-0309. KAZYS
CIBAS, Oshawa, Ont.
ATLIEKU GRINDŲ

atnaujinimo (sanding) poliravi
mo ir blizginimo darbus Toronte.
ALFONSAS SODONIS
Telefonas LE6-2805

Programos pranešėja L. Švėgždaitė pakvietė miesto burmist
rą Crombie tarti žodį ir perkirp
ti kaspiną. Kun. P. Ažubaliui
paskaičius invokaciją, gausūs
svečiai, kurių buvo apie 600,
vaišinosi vakarienės valgiais
prie skoningai paruoštų stalų.
Pasistiprinę svečiai išklausė
pareigūnų kalbų. Pagrindinę
kalbą lietuvių ir anglų kalbomis
pasakė J. Strazdas — Lietuvių
Namų valdybos pirm. Jis pabrė
žė, kad šis pastatas įrengtas sa
vom pajėgom, be jokios pašali
nės paramos, išvardino gausius
talkininkus — archit. dr. A.
Kulpą, p. Stanaitį, inž. E. Cuplinską, inž. Paškauską, J. Kar
pį (jam tekusi sunkiausia naš
ta), T. O’Donohue bei kitus ir
visiems išreiškė nuoširdžią pa
dėką. Pasak pirmininko, Lietu
vių Namai tarnaus kultūriniams
visų lietuvių reikalams.
Garbės svečių tarpe buvo min.
dr. St. Haidasz* su Ponia, gen.
konsulas dr. J. Žmuidzinas su
Ponia, burmistras Crombie su
Ponia, min. J. Yaremko su Po
nia, T. O’Donohue su Ponia, imi
gracijos pareigūnas G. Allen su
Ponia, m. tarybos nariai — W.
Boytchuk, Negdridge ir kt. Visi
jie buvo pristatyti pranešėjos.
Prieš atidarymo iškilmes skli
do gandas, kad kalbėtojų eilė
būsianti ilga ... Maloniai visi
nustebo, kad ji buvo labai trum
pa. žodžiu sveikino “Paramos”
pirm. H. Stepaitis ir “N. Lietu
vos” red. dr. H. Nagys iš Montrealio. Pastarasis Įteikė dovaną,

kurią pavadino mechanizmu, au
tomatiškai sustabdančiu perilgai
kalbančius. Keletas sveikinimų
buvo atsiųsta raštu — šaulių,
skautų ir kt.
Meninę dalį atliko viešnia so
listė iš Montrealio G. ButkutėCapkauskienė ir sol. V. Verikaitis, akompanuojami muz. J. Go
vėdo. Jų programa buvo neilga,
iš dalies lietuviška, iš dalies
angliška ir itališka. Gaila tik,
kad koncerto metu įsilinksminu
si “galiorka” garsiai kalbėjo ir
kliudė solistams bei klausyto
jams. Kitataučių akivaizdoje lie
tuviams tai garbės nedarė. Pro
grama baigėsi šokiais gretimoje
salėje. O salių Liet. Namuose
yra net 4. Apatinėje telpa 450
asmenų, didžiojoj — 700, kitose
dviejose — po 150. Be to, dar
yra dvi saliukės po 60 asmenų
talpos ir pora kambarių etnogra
finiam muzėjui, pensininkams,
bibliotekai, posėdžiams. Pagrin
dinis LN vadovybės rūpestis yra
finansinio pobūdžio — reikia iš
mokėti didelę skolą bei nuošim
čius. Per metus reikia sutelkti
apie $300.000. Tam vadovybė
yra paruošusi planą. Antras rū
pestis — kad LN netaptų vien
komercine institucija ir tarnau
tų pirmoj eilėj kultūriniams lie
tuvių reikalams.
Liet. Namuose yra jau įsikū
ręs kredito kooperatyvas “Para
ma” ir Toronto lietuvių pensi
ninkų dr-ja.Ten repeticijas daro
“Varpas”, posėdžiauja valdybos...
Lietuvių Namų atidarymo iš
kilmės buvo paminėtos ir dien
raščio “The Toronto Star” lap
kričio 8 ir 10 d. laidose. Bvs.

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

i

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

į

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

į

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

I

MONTREAL ENTERPRISES Heg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

tel

727-3120

Namų 376-3781

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I B.
Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS”

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
6.0%
Taupomąsias s-tas_________ 6.5%
Term. ind. 1 m.7.5%
Term. ind. 2 m. __________ 8.0%
Term. ind. 3 m___ ________ 8.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ..........
9.0%
Nekiln. turto____________ 9.0%
Čekių kredito____________ 9.0%
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.
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.

