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Lietuviu Diena%
Jau seniai įprasta rengti įvairių grupių dienas — policijos, 

ugniagesių, kariuomenės ir t.t. Tokiomis progomis grupės išplau
kia į visuomenės dėmesio centrą ir savąjį reikalą suvisuotina. 
Pvz. populiari buvo nepriklausomoje Lietuvoje kariuomenės 
diena. Ta proga būdavo ne tik atnaujinamas kariuomenės ryšys 
su visuomene, bet ir atkreipiamas dėmesys į tautos bei valstybės 
gynybą. Jai buvo ruoštasi eilę metų ir kiekvienas pilietis savo 
sieloje buvo pasiruošęs atiduoti savo dalį. Deja, įvykiai betgi 
užklupo tokiu svoriu ir staigumu, kad ruoštoji gynyba nuėjo nie
kais. Tautos vadovų sprendimu buvo atsisakyta net nuo simbolinės 
gynybos, tikintis tuo būdu laimėti bent šiokių tokių. Stalino 
lengvatų. Žiūrint iš tolimesnės laiko perspektyvos, matyti, kad 
toks lengvas tautos pasidavimas, neparodymas nė simbolinio pasi
priešinimo Maskvai, laisvės bylą apsunkino ir sudarė klaidingą 
įspūdį, esą Baltijos kraštai savanoriškai priėmė svetimųjų ver
giją. Mūsų laisvės byla šiandien stovėtų ant tvirtesnių kojų, jeigu 
1940 metais tauta būtų parodžiusi didesnę kovos dvasią. Tai pri
simename kiekvieną kartą, kai iškyla prpga žvelgti į visos lietuvių 
tautos likimą. Viena tokių progų yra Lietuvių Diena, kuri pvz. 
Kanadoje šiemet rengiama jau šešioliktą kartą.

★ ★ ★
Žinoma, toks dalykų prisiminimas, kad ir gera intencija daro

mas, praeities dalykų nepataiso, šiuo metu mums svarbu ne tau
tos praeities klaidas prisiminti, žaizdas atnaujinti, bet realiai 
žvelgti į tautos likimą, savo padėtį, pareigas ir galimybes. Lie
tuvių Diena ir yra ta proga, kuri skatina visus žvelgti ne į pa
skiras grupes, bet į visą tautą, ypač išblaškytą jos dalį. Jau vien 
ta aplinkybė, kad Lietuvių Dienos proga susitelkia į vieną vie
tovę gausus būrys tautiečių, įgalina visus praplėsti savo žvilgsnį, 
atitraukti dėmesį nuo smulkių savo kolonijos rūpestėlių ir pasi
justi tautos nariu. O kai žmogus pasijunta esąs tautinės bend
ruomenės narys, pabunda ir atsakomybės jausmas. Tuomet iš 
tokios sąžinės galima laukti ir gyvesnio pareigos pajautimo, ir 
konkrečių darbų. Mūsuose dažnai susidaro keista nuotaika: visi 
jaučiamės esą lietuviais, tautinės bendruomenės nariais, bet kai 
reikia konkrečių darbų, dauguma dingsta ir pasilieka tiktai ke
letas asmenų, kuriems tenka vežti neproporcingai sunkų vežimą. 
Tuo būdu vieni yra kryžiuojami, apkraunami pareigomis, o kiti 
neatlieka nė mažiausios pareigos. Pvz. kad ir solidarumo įnašai, 
skirti lietuviškajai veiklai remti. Jie tokie maži, simboliniai, bet 
daugelis ir jų nesumoka. O ką kalbėti apie sudėtingesnes parei
gas, kur reikia ne tik finansinio, bet ir asmeninio pasiaukojimo! 
Lietuvių Diena turėtų mums priminti, kad buvimas lietuviu yra 
susijęs su sąžine ir pareiga.

★ ★ ★
Lietuvių Diena skatina mus ne tik susimąstyti, bet ir suak

tyvėti. Vien mąstymu savo tautos egzistencijos neišgelbėsim — 
reikia ir atitinkamos veiklos. Kai žmogus, tauta ar jos dalis įžvel
gia savo padėtį, pamato savo kelią ir pradeda juo žygiuoti, stip
rina savo egzistenciją ir išvengia klystkelių. Rengiant gi Lietu
vių Dieną ir susidaro ne tik mąstymo, bet ir veiklos nuotaika. 
Lietuviškoji veikla paprastai Lietuvių Dienos proga suaktyvėja. 
Juk reikia pasiruošti šakotai programai! Sujunda chorai, tauti
nių šokių grupės, kultūriniai vienetai, sportininkai, menininkai 
ir t.t. Kam teko stebėti parengiamuosius darbus įvairiose kolo
nijose, galėjo konstatuoti, kaip Lietuvių Diena išjudina vienetus. 
Ištisus vakarus jie praleidžia salėse besimokydami giesmių, dai
nų, tautinių Šokių, sportinių žaidimų ir pan. Visa tai ypač suak
tyvina jaunimo sambūrius. Kiekvienas nori kiek galint geriau 
pasiruošti ir pasirodyti. Stebės juk gausi minia tautiečių — rei
kia pasitempti. Tai didelis veiklos pliusas. Dėlto pagirtini Lietu
vių Dienų rengėjai, kurie stengiasi mūsų jaunimui sudaryti pasi
rodymo sąlygas. Be to, tai teikia Lietuvių Dienai kultūrinį at
spalvį. Kitaip ji taptų paprastu “kermošiumi”. Ak, pasižmonėti 
visi nori, dėlto ir “kėrmošinis” elementas turi savo vietą. Vis- 
dėlto jis neturėtų būti vyraujantis. Lietuviu Diena yra tautinės 
kultūros diena, tad pirmoje eilėje tesuspindi dvasinis ir fizi
nis tautos atspalvis. Pr. G.

KANADOS ĮVYK/A/

KANADOS DUJOS - AMERIKAI

Pasaulio įvykiai
ARABŲ PASAULI SUKRĖTĖ NETIKĖTA EGIPTO PREZ. G. A. NASSERIO 
mirtis. Jo pasitraukimas iš gyvųjų tarpo taip pat yra nemažas nuo
stolis ir taikai Artimuosiuose Rytuose, kurią bando atstatyti 'JAV 
prez. R. Niksonas. Laikinai vyriausybės vadžias Egipte perėmė 
viceprez. A. Sadat, tačiau tikrąjį prezidentą turi dviejų mėnesių 
laikotarpyje išrinkti parlamentas. Spaudos puslapiuose minimos 
trys pavardės — viceprez. A. Sadat, aviacijos ryšininkas su Sovie
tų Sąjunga A. Sabry ir karo ministeris gen. M. Fawzi. Pirmieji du 
yra velionies G. A. Nasserio 1952 m. pravestos revoliucijos bend
rininkai. A. Sabry yra laikomas prosovietiniu žmogumi, nors tokiu 
jis yra,tapęs ne dėl politinių įsitikinimų, bet dėl nusivylimo Va
karų pasauliu, Artimųjų Rytų konflikte remiančiu Izraelį, ši tri

Kanados žemės turtų ministe- 
rio J. J. Greene pranešimų, fe- 

i deracinis ministerių kabinetas 
patvirtino sutartį parduoti JA 
Valstijoms sekančių 20 metų 
laikotarpyje 6,3 trilijono kubi
nių pėdų Kanados natūralių du
jų. Už šią paslaugą tikimasi gau
ti apie $2 bilijonus. Sutartis 
taipgi leidžia ateityje padidinti 
į JAV eksportuojamų natūralių 
dujų kainą, kad ji būtų sulygin
ta su vietinės dujų rinkos kai
nomis. Bendras Kanados natū
ralių dujų eksportas į JAV da
bar sieks net 18,3 trilijono ku
binių pėdų. Lig šiol aptiktos na
tūralių dujų atsargos Kanado
je yra 54 trilijonai kubinių'pė- 
dų. Taigi, Kanados reikalams dar 
lieka 35,7 trilijono kubinių pė
dų. Kaikurie federacinės vyriau
sybės kritikai pasisako prieš du
jų eksportą, įrodinėdami, kad 
dujos yra svarus kuras, kuriuo 
ateityje turės naudotis visos 
pramonės įmonės, jeigu norima 
sustabdyti atmosferos nuodiji
mą. Likusi dujų atsarga betgi 
yra pakankamai didelė — jų 
trūkumo nebus ilgą laiką. Be to, 
ateityje tikriausiai bus surasta 
naujų atsargų. Į dujotiekio 
vamzdžius amerikiečiai turės in
vestuoti $200 milijonų, parūpin
dami darbo 13.000 darbininkų 
ištisus metus, šios darbo pasiū
los ypač laukia prerijų provin
cijos.

Naujasis krašto apsaugos mi- 
nisteris D. Macdonald užtikrino 
kanadiečius, kad Kanada dau
giau nemažins savo įsipareigoji
mų Atlanto Sąjungai, šį jo pa
reiškimą labai skeptiškai suti
ko buvęs krašto apsaugos mi- 
nisteris P. Hellyer. Jo nuomo
ne, dabartinis metinio karinio 

biudžeto užšaldymas $1,8 bilijo
no ribose, kasmet kylant kai
noms, privers mažinti karių 
skaičių. Panašios nuomonės yra 
ir pensijon išėjęs gen. Itn. E. 
W. Sansom, buvęs divizijos va
das II D. karo metais. Jis tei
gia, kad premjeras P. E. Tru
deau yra nusistatęs prieš Atlan
to Sąjungą, nors Kanados daly
vavimas šioje organizacijoje 
stiprino jos tarptautinį presti
žą. Veiksmingoms karinėms pa
jėgoms yra būtinas planavimas 
keletą metų į priekį. Dabar gi 
jis iš viso neįmanomas dėl biu
džeto užšaldymo. Kanados ryti
nių pakrančių vadas admirolas 
H. A. Porter taip pat prasitarė, 
jog karinio biudžeto betkoks 
mažinimas ar apribojimas turi 
būti labai rūpestingai apsvars
tytas iš anksto.

Federacinės vyriausybės eko
nominė taryba savo septintame 
metiniame pranešime pagrindi
nį dėmesį skiria kasmet 9% au
gančioms sveikatos apsaugos ir 
švietimo išlaidoms. Jeigu išlai
dų didėjimo nuošimtis nebus su
mažintas, 2000 metais joms gali 
neužtekti visų Kanados pajamų. 
Taryba siūlo padidinti mokestį 
už mokslą augštųjų mokyklų 
studentams, o sveikatos draudos 
nariam įvesti dalinį atsilyginimą, 
kuris sustabdytų ar bent suma
žintų bereikalingą tariamų ligo
nių lankymąsi pas gydytojus. 
Šiuos pasiūlymus taryba norėtų 
pritaikyti tik turtingesniems ka- 
nądiečiams. Ekonominėje srity
je yra beveik neišvengiamas Ka
nados suartėjimas su JAV, nes 
Kanada yra vienintelė augštos 
pramonės šalis, neturinti 100 
milijonų gyventojų rinkos, ku
rią būtų lengviausia rasti kai-

Siltas, gražus rudenėlis Kanadoj ateina gelstančiais lapais Nuotr. J. Ligerio

Lietuviai ir etninė politika Amerikoje
Pirmasis lapkričio antradie

nis Amerikoje yra rinkimų die
na. Tą dieną Amerikos piliečiai 
balsuoja už kandidatus į augš- 
čiausius ir žemiausius valdinius 
postus, š. m. lapkričio 3 d. ne
mažai lietuvių taip pat pabal
suos, pareikšdami savo pasitikė- 
į'imą kuriam nors kandidatui, 
lerods, kad šiais metais vien 

Čikagoje kandidatuoja lietuvis 
(Oksas) į viešąjį postą.

Lietuvių įtaka
Lietuvių mažuma gali gerai 

pasireikšti rinkimuose. Visų pir
ma susipratę veikėjai, tiek se
nieji, tiek naujieji ateiviai, gali 
paveikti savo tautiečius ir bi
čiulius. Visi lietuviai, gyvenan
tieji rinkiminėje apygardoje 
(distrikte) ir už jos ribų, gali 
kitataučių draugų ir kaimynų 
tarpe populiarinti savo tautiečio 
ar prijaučiančioj o kandidatūrą.

Kandidatui į valdžios postą 
svarbūs keturi faktoriai: padėjė
jai, balsai, pinigai ir garsinimo 
priemonės. JAV lietuviai silp
nai atsiliepia į šiuos rinkiminius 
reikalavimus. Tai rodo, kad mū
siškiuose atbuko etninės politi
kos sąmoningumas.

Bet reikia būti optimistais’ 
Rezoliucijoms Remti Komiteto 
akcijos dėka lietuviai įsisąmoni
no laiškų rašymo ir kongresi- 
ninkų įtaigoj imo naudingumą 
Lietuvos bylai kelti. Taip pat 
mūsiškiai dabar supranta infor
macijos kitataučiams svarbą. 
Mūsų visuomenė kiek mažiau 
yra susidomėjusi etninės politi- 
myninėse JA Valstijose. Ši pra
nešimo dalis yra aiškus įspėji
mas tiems kanadiečiams politi
kams, kurie pastaruoju metu vis 
dažniau ima linksniuoti praktiš
kai neįgyvendinamą ekonominį 
tautiškumą.

Kanada yra pasiryžusi įsileis
ti 240 tibetiečių iš Indijos. Šią 
iniciatyvą paskatino iš Tibeto 
1959 m. pabėgusio Dalai Lamos 
kreipimasis į premjerą P. E. 
Trudeau. Komunistinei Kinijai 
tais metais užgniaužus sukilimą 
okupuotam Tibete, dešimtys 
tūkstančių tibetiečių su savo va
du Dalai Lama pabėgo į Indiją, 
Nepalį, Sikkimą ir Bhutaną. 
Vien tik Indijoje jų yra apie 
50.000, neįstengusių žmoniškai 
įsikurti. Lapkričio mėnesį Ka- 
nadon atvyks apie 50 tibetiečių 
šeimų, kurių nariai bus apmo
kyti ir paruošti darbui federaci
nės vyriausybės lėšomis. Jeigu 
juos pavyks sėkmingai įkurdin
ti Kanados provincijose; bus su
daryta galimybė įvažiuoti dides
niam tibetiečių skaičiui.

Ontario vyriausybė davė lei
dimą Ontario Meno Galeriją re
miančiai moterų grupei pravesti 
dvi loterijas, kurių pelnas bus 
skiriamas galerijos priestatui. 
Pirmosios loterijos bilietai jau 
pradėti pardavinėti rugsėjo 24 
d. Jų kaina — po $2. Laimin
gųjų laukia pagrindinis $50.000 
laimėjimas, $5.000 ir 10 laimė
jimų pb $50. Tai yra stambiau
sia piniginė legali loterija On
tario istorijoje. Bilietų platin
tojams duodama 10% nuolaida. 
Platintojų taipgi laukia specia
lus atlyginimas už parduotus lai
mingus bilietus: $2.500 ir $250 
už pirmąsias dvi premijas, po 
$25 už $50 laimėjimus.

ALGIRDAS BUDRECKIS 
kos klausimu. Užmirštame, kad 
ir etninio bloko balsavimas ga
li būti efektyvus ginklas lietu
vių interesams kelti ar ginti.

Balsavimo mašinerija
Faktas, kad “Draugas” ir 

“Naujienos” prieš rinkimus tu
ri išspausdinti balsavimo maši
nos schemą ir paaiškinti tautie
čiams, kaip raktukus nuspausti, 
vaizdžiai parodo, kad mūsiš
kiams dalyvavimas amerikinėje 
politikoje yra naujovė, nežiūrint 
to, kad lietuviaį, kaip tautinė 
grupė, gyvena šiame krašte dau
giau kaip 100 metų. Galimas da
lykas, kad padėtis Kanados lie
tuvių tarpe negeresnė.

Tad vertėtų panagrinėti etni
nės politikos reikšmę. Du isto
riniai faktoriai padarė etnišku
mą Amerikos politikoje reikš
mingu. XIX a. imigrantai neasi- 
miliavosi su anglosaksų protes
tantiška visuomene. “Tirpimo 
katilo” sąvoka yra mitas. Imig
rantų pirmos dvi kartos laikėsi 
saviškių grupėje. Antras fakto
rius — imigrantai priėmė Ame
rikos politįnes vertybes, požiū
rius ir laikyseną.

Kas veržiasi į valdžią?
Amerikos politikos etika ir 

elgsena žymiai skiriasi nuo eu
ropinės politikos. Amerikos po
litikos savybės yra šios: 1. mora
listinė, legalistinė ir egalitarinė 
etika politikoje; 2. visuotinis 
dalyvavimas politiniame gyvenir 
me; 3. politinės galios išsišako
jimas į daugelį įstaigų, prie ku
rių žmųnės gali lengvai prieiti 
(vad. politinė difuzija); 4. ideo
loginis vieningumas; 5. varžy
bos tarp įvairių interesų grupių. 
Užuot europinės centralizacijos, 
politinė difuzija Amerikoje (fe- 
deralinėje valdžioje, valstijose, 
apskrityse, valsčiuose ir mies
tuose) reiškia, kad yra daug ga
limybių “prieiti prie valdžios 
vairo ar bent prie vairelio”. Tai 
gerai suprato airiai, italai, len
kai žydai. Tą dabar supranta 
negrai ir portorikiečiai. Pietva
kariuose taip pat atbunda ir ima 
reikštis meksikiečiai. Užtat jie 
laikosi vieningai ir balsuoja 
kaip etninis blokas, darydami 
sutelktinį poveikį į politiką. Jie 
aklai nebalsuoja — reikalauja 
tam tikrų garantijų ar pažadų iš 
kandidatų ir tik gavę pažadus 
grupės naudai “en bloc” atiduo
da kandidatams balsus. Lietu
viai kažkodėl ne iš to galo pra
deda: jie daro nepagrįstas prie
laidas, kad žmonės, už kuriuos 
jie balsuos, bus jiems geri ir 
po rinkimų patenkins juos, šito
kia politinė galvosena Ameriko
je niekuomet nedavė rezultatų.

SUDARYTAS KONGRESO KOMITETAS
Praėjusį savaitgalį Klevelan- 

de įvykusiame jungtiniame PLB 
valdybos ir jaunimo organizaci
jų posėdyje buvo galutinai su
darytas Pasaulio Lietuvių Jauni
mo II Kongreso komitetas ir iš
rinktas prezidiumas.

Komitetą sudarė posėdyje da
lyvavusios organizacijos: Korp! 
Neo-Lithuania, JAV LB Jauni
mo Sekcija, Skaučių Seserija, 
Lietuvių Studentų Sąjunga, Stu
dentų Ateitininkų Sąjungą, PLB 
Jaunimo Sekcija, KLB Jaunimo

Visi siekia įtakos
i Žinoma, kiekviena tautybė tu

ri skirtingas vertybes, savaip 
renka žinias ir jas savotiškai su
vokia ir pagaliau savotiškai pa
sireiškia. Tačiau visos etninės 
gnipės siekia to paties politi
nio tikslo, būtent, galios ir įta
kos. Pajėgumas paveikti kitų el
gesį yra psichologiškai dėkingas 
reiškinys. Bet dažnai politinė 
galia tenkinasi vien prestižu ar 
gerove. Galios pagrindiniai da
lykai yra prieinamumas, moty
vavimas, vienybė, vadovybė, iš
tekliai, gabumai, skaičius, vie
tovė, laiko išnaudojimas. Keliai 
į politinę galią JAV-bėse — įvai
rūs. Demokratinės ideologijos 
dėka pagrindinis ginklas varžy
bose dėl galios yra balsavimas. 
Tą teisę turi ir lietuviai.

Galbūt lietuvius varžo požiū
ris, esą siekti politinės galios 
yra nešvankus dalykas. Tai yra 
naivu, nes nežiūrint lietuvių 
“moralinės” laikysenos, krašto 
politika veikia visus — politi
kuojančius ir nepolitikuojan- 
Čius — per darbo pajamų mo
kesčius, žyminius mokesčius, že
mės sklypo mokesčius, kelių 
plėtimą, mokyklų nusistatymus, 
kvartalų atnaujinimą, kvartalų 
zonavimą ir pan. Kas dalyvauja, 
nors ir laikinai, politikoje, tas 
turi įtaką į šiuos reikalus.'

Lietuvių sąmoningumas
Norint įsisąmoninti etninės 

politikos reikšmę šiame krašte 
ir išgvildenti lietuvių galimybes, 
vertėtų mūsų būsimiems kandi
datams ir visuomenės vadams 
jieškoti realių atsakymų į šiuos 
klausimus: kiek yra lietuvių rin
kiminėje apygardoje? Koks nuo
šimtis senų ateivių, naujų ir čia- 
gimių? Kodėl jie atvyko į kraš
tą ir apsigyveno tose apylinė- 
se? Kaip jie verčiasi? Ką jie 
skaito? Kokios yra jų pažiūros 
į autoritetą, kitataučius, vietos 
politiką, mokslą, darbą ir pan.? 
Kokios vertybės jiems priimti
nos? Kaip jie susiskaldę krašto 
politikos atžvilgiu ir lietuvių po
litikos atžvilgiu? Kodėl? Kas 
jiems vadovauja, kas nustato jų 
opiniją? Ko jie siekia, kaip tau
tinė grupė? Kokia yra jų poli
tinė strategija ir taktika? Kokią 
įtaką jie turi į kitataučius kai
mynus?

Lietuviams kandidatams, kraš
to partijų tautybių vadams ir 
vietos lietuvių visuomenės vei
kėjams gavus atsakymus į šiuos 
klausimus, bus galima nustatyti 
efektyvią rinkiminę strategiją, 
kuri kandidatams sutelks dau
giau darbuotojų, daugiau me
džiaginės paramos ir daugiau 
mūsiškių balsų.

Sekcija, Akademinis Skautų Są
jūdis, Šviesa-Santara ir Mokslei
vių Ateitininkų Sąjunga.

Prezidiuman išrinkti: pirmi
ninku R. Sokodolskis iš JAV LB 
Jaunimo Sekcijos, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio atstovė V. Rui- 
bytė, Korp! Neo-Lithuania — V. 
Krapauskas, JAV LB Jaunimo 
Sekcijos — A. Kubiliūtė, KLB 
Jaunimo Sekcijos — J. Kuraitė.

PLB valdyba vienbalsiai pa
tvirtino ir komiteto, ir prezidiu
mo sąstatus. R. 

julė atkreipė į save dėmesį kaip 
G. A. Nasserio laidotuvių vado
vai. Kaikurie komentatoriai da
ro išvadas, jog Egiptas gali susi
laukti kolektyvinės vadovybės. 
Su G. A. Nasseriu buvo palaido
tos arabų suvienijimo viltys, 
nes tik jis vienas buvo tiek po
puliarus, kad su juo turėjo skai
tytis visi kiti arabų vadai. Tai 
mums liudija laidotuves užval
džiusi histeriška trijų milijonų 
arabų minia. Joks kitas arabas 
niekada neturės tokio autorite
to, kokį turėjo velionis G. A. 
Nasseris. Patyręs du skaudžius 
pralaimėjimas kare prieš Izrae
lį, prez. G. A. Nasseris išsau
gojo savąjį populiarumą. Net jo 
priešai šiandien yra priversti 
pripažinti, kad jis buvo arabų 
karštakošiškumą stabdanti jėga. 
Abu karus 1956 ir 1967 m. pra
dėjo ne Egiptas, bet Egipto pro
vokuojamas Izraelis, smogęs 
pirmuosius smūgius. 1956 m. 
kare Izraeliui netgi talkino Bri
tanija ir Prancūzija, šiandien 
Egipto kariuomenė vėl yra ap
ginkluota sovietų ginklais ir pa
ruošta karui. Prez. G. A. Nas
seris sugebėjo atsispirti revanšo 
pagundai ir netgi sutiko pradė
ti taikos derybas. Kyla klausi
mas, ar tai galės ir norės pa
daryti naujasis Egipto preziden
tas?

TAIKA JORDANIJOJE
Paskutinis Egipto prez. G. A. 

Nasserio palikimas — taikos su
tartis tarp arabų partizanų ir 
Jordanijos karaliaus Husseino. 
G. A. Nasseris yra tapęs netie
sioginė Jordanijos pilietinio ka
ro auka, nes derybų įtampa tik
riausiai yra prisidėjusi prie jį 
ištikusio širdies priepuolio. Tai
kos sutarties vykdymą prižiūri 
10 karininkų, atsiųstų į Jorda
niją iš Egipto, Saudi Arabijos, 
Tunizijos ir Kuwaito. Jordani
jos kariuomenė atitraukiama į 
savo nuolatines bazes, o parti
zanai telkiami Izraelio pasieny
je. Karaliaus Husseino naujuo
ju premjeru paskirtas A. Tou- 
kan pareiškė, kad Jordanijos vy
riausybė iš visų partizanų gru
pių oficialiai tepripažins Al Fa- 
tah ir jos vadą Y. Arafatą. Vi
siems kitiems partizanams pa
tariama įsijungti į šią organi
zaciją. Asmenims, kurie išduos 
ir padės suimti lėktuvus pagro
busio marksistinio Populiaraus 
Palestinos Išlaisvinimo Fronto 
vadą G. Hubash, skiriama $14.- 
000. Y. Arafatas prisipažino, jog 
jį suklaidino ir į pilietinį karą 
įstūmė marksistai. Jis dabar ža
da iš pagrindų peržiūrėti visą 
savo politiką.

KARAS AR TAIKA?
Vilties taikai Artimuosiuose 

Rytuose teikia Izraelio užsienio 
reikalų ministerio A. Eban Niu
jorke padarytas pareiškimas, 
kad Izraelis yra pasiruošęs pra
tęsti 90 dienų karo paliaubas su 
Egiptu. Sovietų kompartijos va
das L. Brežnevas Baku mieste 
pasakytoje kalboje taipgi pabrė
žė, kad Egipto vadai ateityje 
turės žengti prez. G. A. Nasse
rio pramintu keliu. Jis taip pat 
griežtai pasmerkė betkokį kitų 
valstybių kišimąsi į Jordanijos 
vidaus reikalus. Kaltę dėl tai
kos derybų nutraukimo L. Brež
nevas suvertė Izraeliui. Jungti
nių Tautų specialus atstovas tai
kos deryboms Artimuosiuose 
Rytuose G. Jarring jau grįžo 
į Maskvą, kur jis eina Švedijos 
ambasadoriaus pareigas. Pokal
biai su Izraeliu ir Egiptu šiuo 
metu yra nutraukti, bet G. Jar
ring juos bandys atnaujinti spa
lio viduryje.

PREZIDENTO KELIONĖ
Egipto prez. G. A..Nasserio 

mirtis iš pasaulio spaudos pir
mųjų puslapių išstūmė prez. R. 
Niksono kelionę Viduržemio jū
ros kraštuose. Pagerbdamas ve
lionies G. A. Nasserio atminimą, 
prez. R. Niksonas atšaukė Vi
duržemio jūroje turėjusius įvyk
ti VI laivyno manevrus, pasiten

kindamas tik lėktuvnešio “Sara
toga” aplankymu. Dėl šios prie
žasties po susitikimo su popie
žium Paulium VI ir Italijos prez. 
G. Saragatu Romoje jis vieną 
naktį turėjo praleisti Neapoly
je. Šios kelionės dėmesio cent
re, be abejonės, buvo prez. R. 
Niksono susitikimas su Jugosla
vijos prez. Tito, lankymasis ne 
tik Belgrade, bet ir Zagrebe, net 
gimtajame Tito kaimelyje Kum- 
ravec. Abu prezidentai oficialia
me pranešime pasisakė už taikos 
atstatymą Artimuosiuose Rytuo
se. R. Niksonas yra pirmasis J. 
A. V. prezidentas, aplankęs Tito 
valdomą komunistinę Jugoslavi
ją. Čia jis susilaukė šilto gy
ventojų sutikimo- ir pakvietė 
prez. Tito artimiausiu laiku už
sukti į JAV. Po viešnagės Jugo
slavijoje prez. R. Niksonas išvy
ko į Ispaniją, Britaniją ir Airiją. 
Dubline padarytu pareiškimu 
prez. R. Niksonas užtikrino pa
saulį, kad JAV karo laivynas Vi
duržemio jūroje yra pakanka
mai pajėgus atgrasyti radikalus 
nuo karštakošiškų veiksmų Arti
muosiuose Rytuose. Taikai už
tikrinti atitinkamus įsipareigoji
mus turi Britanija, Italija ir 
Ispanija.

PARADAS PEKINGE
Komunistinė Kinija savo 21- 

mąsias metines atžymėjo para
du Pekinge. Pirmą kartą buvo 
parodytas modelis raketos, ku
ria kiniečiai iššovė į erdves savo 
pirmąjį satelitą. Tribūnoje pasi
rodė vis dar tvirtas kompartijos 
vadas Mao ir jo pavaduotojas 
Lin Piao, taręs pagrindinį žodį 
apie Kinijos laimėjimus. Vals
tybinė žinių agentūra “Hsin- 
hua”, aprašydama iškilmes, Mao 
pavadino vyriausiuoju visos 
liaudies ir kariuomenės vadu. 
Šis titulas taip pat taikomas ir 
jo pavaduotojui Lin Piao. Stebė
tojai daro išvadą, jog sekančia
me liaudies kongrese bus oficia
lus naujojo titulo patvirtinimas, 
padarąs Mao visišku komunisti
nės Kinijos diktatorium. Mirties 
atveju Mao turėtų pakeisti vy
riausio visos liaudies ir kariuo
menės vado pavaduotojas Lin 
Piao.

POSĖDŽIAVO AMBASADORIAI
"Berlyno problemas svarstė ja

me susitikę JAV, Britanijos, 
Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos 
ambasadoriai. Vakarų Vokieti
jos kancleris W. Brandtas yra 
įspėjęs Kremliaus vadus, kad 
naujoji V. Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos sutartis nebus ratifi
kuota Bonuos parlamente, kol 
sovietai nepadarys nuolaidų 
Berlyno klausimu. Neoficialūs 
šaltiniai skelbia, kad Sovietų Są
junga reikalauja V. Berlyno po
litinių ryšių nutraukimo su V. 
Vokietija. Ji pvz. pasisako prieš 
V. Vokietijos parlamento posė
džius V. Berlyne ir ten veikian
čius du oficialius V. Vokietijos 
teismus, ministerių atstovybes. 
Vakarų sąjungininkai nori išsi
kovoti susisiekimą su V. Berly
nu be jokių R. Vokietijos truk
dymų ir suvaržymų, gėdą mies
tui darančios sienos panaikini
mą. Spėjama, jog šių metų pa
baigoje R. Vokietija duos spe
cialius leidimus V. Berlyno gy
ventojams lankytis R. Berlyne. 
Kalbama ir apie telefoninių ry
šių atstatymą. Sekantis keturių 
ambasadorių posėdis Berlyno 
klausimu bus spalio 9 d.

SOVIETŲ BAZĖ s

Kubos Cienfuegos uoste įren
giama bazė sovietų povandeni
niam laivam. Vašingtonas įspėjo 
Maskvą nebandyti įvežti puola
mųjų raketų, kuriomis gali būti 
ginkluoti povandeniniai laivai. 
Žvalgybinių lėktuvų padarytos 
nuotraukos liudija pradėtą ba
zės įrengimą, bet šiuo metu ne
žinomi jos tikslai. JAV vyriau
sybė atitinkama c išvadas žada 
padaryti ateityje ir imtis reikia
mų priemonių.
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PRANCŪZIJOS PADANGĖJE
ED. SULA1TIS

BRITŲ JŪRININKAS KLAIPĖDOJE KĄ SVARSTĖ LIETUVIAI KUNIGAI?

Vasarą, viešint Europoje, teko 
tris dienas praleisti ir Paryžiu
je, į kurį atkeliavau iš Maskvos 
su grupe linksmų prancūzų.

Pabuvojus Lietuvoje ir Sovie
tų Sąjungoje, Prancūzija atrodė 
kaip antroji Amerika arba net 
dar geriau už ją. Nustebino fak
tas, jog prancūzai visai neklau
sė nei kiek Prancūzijoje būsiu, 
nei kur apsistosiu, neklausė ką 
vežu ir panašiai. Tai buvo prie
šingybė Londone bei Maskvoje 
matytiems vaizdams, kur reikė
jo pildyti formas muitinėse (ži
noma, Maskvoje reikėjo rodyti 
iš anksto gautą sovietinę vizą). 
Jeigu anglai ant Amerikos paso 
uždėjo štampą, tai prancūzai nė 
to nedarė. Eik kur nori ir daryk 
ką nori.

Todėl Prancūzijoje turistų, 
ypač amerikiečių, knibždėte 
knibžda. Gatvėse, ' krautuvėse, 
viešbučiuose, teatruose ... visur 
girdisi anglų kalba. Prancūzai ir 
pinigus vilioti moka: krautuvių 
langus gražiai išpuošę, visokių 
suvenyrų pridėję. Jeigu kituose 
kraštuose už dolerį nieko negali 
nupirkti jo neiškeitęs į vietinę 
valiutą, tai prancūzai ir čia ap
sukresni: jeigu neturi frankų, 
ima dolerius.

Aplamai, Paryžius daro labai 
gerą įspūdį. Tai galima pastebė
ti tuoj išlipus iš lėktuvo, nes ir 
pats aerodromas bei jo pastatas 
yra gana modernus. Na, o meno 
mėgėjams čia tikras rojus; ne
trūksta nė pasilinksminimo vie
tų bei gražių vaizdų. Koks žavus 
vaizdas yra žiūrint į miestą iš Ei
felio bokšto! Dailės srityje Luv
ro muzėjus neturi lygaus visame 
pasaulyje, o pasilinksminimų 
mėgėjams argi galima kur nors 
kitur pasaulyje rasti “Moulin- 
Rouge” ar “Folies-Bergere” tipo 
šokėjų?

Luvro muzėjuje
Turbūt niekur kitur pasauly

je nėra sukrauta tiek daug meno 
vertybių, kiek jų yra Luvro mu
zėjuje Paryžiuje, šis muzėjus 
yra įsikūręs buvusiuose Prancū
zijos karalių rūmuose. Jis buvo 
įsteigtas per revoliuciją 1793 m. 
ir pradžioje jame išstatyti tuose 
rūmuose buvę karalių meno tur
tai. Vėliau muzėjuje buvo su
krauti Napoleono ir jo kariuo
menės pagrobti meno kūriniai 
iš įvairių valstybių, o taip pat iš 
įvairių vietų iškastos ar nupirk
tos meno vertybės. Taip kad 
šiandien muzėjaus kūrinių ver
tė yra neapskaičiuojama pinigi
niais vienetais. Sunku suprasti, 
kaip buvo galima atgabenti di
džiausias skulptūras ar faraonų 
kapus iš tolimų valstybių. Daug 
dalykų pervežant yra gerokai 
nukentėję, kaikurios skulptūros 
praradusios net galvas, tačiau 
vistiek turi didelę meninę ver
tę.

fame muzėjuje daugiausia 
žiūrovų susispiečia ties nemir
tinguoju Leonardo Da Vinčio 
kūriniu — Mona Liza. Prie šio 
kūrinio net ir sargas stovi; taip 
pat jo neleidžiama fotografuoti 
dirbtinį apšvietimą turinčiais fo
to aparatais. Anksčiau, teko gir
dėti. foto aparatų iš viso į šį 
muzėjų nebuvo galima įsinešti; 
dabar jau nebedraudžiama. Pats 
muzėjus yra padalintas į 6 sky
rius: graikų ir romėnų senienas, 
rytiečių senienas, egiptiečių se
nienas, skulptūros — senųjų lai
ku. renesanso ir moderniųjų 
laikų, tapybos, šie skyriai savo 
keliu padalinti vėl į skyrelius, 
kurie yra įsikūrę, atskiruose 
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kambariuose ar salėse. Pats mu
zėjus yra milžiniško dydžio ir 
per dieną jį tik prabėgomis ap
eisi.

Dail. Vytauto Kasiulio 
galerijoje
Paryžius, kaip sakoma, yra ir 

dailininkų rojus. Viso pasaulio 
dailininkų arba bent tokiais įsi
vaizduojančių svajonė yra pa
tekti Paryžiun. Todėl jų čia vi
sais laikais netrūko ir dabar ne
trūksta. Vieni iš jų čia kiek pa
gyvena ir išvažiuoja, kiti visą 
gyvenimą čia vargsta ir tik ma
žai dalelei pavyksta iškopti į 
augštumas arba bent pakopti iki 
tokio laipsnio, kad būtų galima 
užsitikrinti sau padoresnį pra
gyvenimą.

Dail. Vytautas Kasiulis pri
klauso jau prie čia gerai įsitai
siusių dailininkų grupės. Pradė
jęs nuo nieko, jis šiandien turi 
gana didelę galeriją geroje 
miesto dalyje. Jo galerija vadi
nasi “Galerie Royale”, kurios 
adresas 11, rue Royale. Čia, ga
lima sakyti, yra pats miesto vi
durys, visai netoli nuo galerijos 
yra ir JAV ambasados rūmai. 
Dail. Kasiulio galerijoje sukaup
ta nemaža meno kūrinių, kurių 
dauguma yra jo paties darbai' 
Kasiulis ir kitataučių tarpe turi 
gana plačią rinką, nemažai užsa
kymų ateina ir iš Šiaurės Ame
rikos' Vidutiniško jdail. Kasiulio 
kūrinio kaina — 300 dol. Kūri
niai būna saugiai įpakuojami ir 
persiunčiami pirkėjui. Šiame 
darbe dail. Kasiuliui talkina ir 
jo žmona. Jie turi ir studentiško 
amžiaus sūnų, kuris šiuo metu 
atlieka karinę prievolę. Pats Ka
siulių butas, kuriame irgi teko 
viešėti, taip pat atrodo kaip ko
kia galerija.

Paryžiuje gyvena ir daugiau 
lietuvių dailininkų: Z. Mikšys, 
skulpt. Moneys ir kt. Su pirmuo
ju iš jų irgi teko susitikti.

Dail. Kasiulis sutiko pavedžio
ti ir parodyti Paryžiaus meno 
muzėjus. Su juo teko nukeliauti 
į Luvro muzėjų ir kitur. Beje, 
jis nuvedė ir į taip vadinamą 
“blusų turgų”, kur galima nusi
pirkti įvairių dalykų, nemažai 
senienų, kurių tarpe ir gana ver
tingų daiktų. Tuoj po karo čia 
žmonės atnešdavo parduoti ga
na daug meno kūrinių ir visai už 
nebrangias kainas. Dabar jau už 
gerus kūrinius visi žino kokią 
kainą reikia paimti. Įdomu bu
vo aplankyti ir nevieną šaligat
vio kavinę, kurios sudaro tikrai 
mielą vaizdą. Gaila, kad Ame
rikos miestuose jų neberasi arba 
tik vieną, kitą kur nors užtiksi.

Į Paryžių dažnai užsuka tau
tiečių ir iš okup. Lietuvos. Tuo 
metu ten viešėjo pianistė Aldo
na Dvarionaitė, kuri' prieš tai 
koncertavo Vokietijos lietuvių 
studijų savaitės dalyviams prie 
Stuttgarto. Ji dabar dažniausiai 
koncertuoja Lenkijoje, kur gy
vena jos vyras. Taip pat nemažai 
laiko praleidžia ir Vilniuje. Pa
ryžiuje ji buvo apsistojusi prof. 
Greimo ir jo žmonos bute, kurio 
šeimininkai tuo laiku kaip tik 
buvo išvykę atostogų.

Prieš tai Paryžiaus universi
tete daugiau kaip mėnesį studi
jas gilino Vilniaus universiteto 
rektorius dr. Jonas Kubilius, ku
rį teko sutikti Vilniuje jau grį
žusį iš Prancūzijos. Jis žadėjo 
rugpjūčio mėnesio pabaigoje vėl 
važiuoti į Prancūziją.— Nicos 
miestą, kur buvo kviečiamas da
lyvauti pasauliniame matema
tikų kongrese.

Į LIETUVĄ PAŽVELGUS
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Pardaviau švarką
Kai ėjom apsipirkti, aš užsi- 

vilkau seną švarką ant savo ki
tos aprangos, o kelnes apsivy
niojau apie juosmenį po megzti
niu ir išėjau į miestą. Buvo pus
ryčių metas, ir pirkliai dar ne
buvo pradėję darbo. Pirmas 
žmogus, kurj pamačiau priėjęs 
didžiąją gatvę, sulaikė mane ir 
paklausė, ar turiu angliškų sva
rų bei vokiškų markių. Atsa
kiau, kad neturiu, bet galėčiau 
parduoti eilutę.

— Kiek?
— Septyniasdešimt rublių.
Aš paprašiau augštos kainos, 

manydamas, kad reikės derėtis.
— Okay, sek mane.
Jis gyveno už keleto blokų di

deliame, labai sename name, 
trečiame augšte, apleistame ir 
nykiame bute lyg būtų negyve
namas. Po kelių nesmagių mo
mentų, kai po butą trepsint! se
na moterėlė išėjo, aš parodžiau 
savo eilutę. Jis čiupinėjo ją, lyg 
būtų buvus iš aukso. Iš tikrųjų 
gi ji Birminghame prieš ket
verius metus kainavo 13 svarų. 
Jis apsivilko ja. Eilutė jam ge
rai tiko, ir jis pasididžiuodamas 
grožėjosi, žiūrėdamas į senoviš
ką veidrodį. Po to mes važiavo
me taksiu už miesto. Mat, jis tu
rėjo gauti pinigų iš savo moti
nos.

Kai jis ištiesė man 70 rublių 
banknotus, pastebėjau vylingu- 
mo žybtelėjimą jo akyse. Aš gal
būt klystu, bet man rodėsi, jis 
galvojo apstatęs mane. Tarybų 
aikštėje jis paleido mane iš tak
sio ir vos galėjo paslėpti savo 
pasitenkinimą. Esą jis turi sku
bėti į futbolo rungtynes.

Suvenyrų krautuvėje
Apsipirkimo išvyka buvo ap

ribota vienu “emporiumu”, 
kaip mūsų rusė palydovė vadino 
jį. Tai buvo erdvi vieta pirma
me pastato augšte, kiek uz mies
to. Jos erdvumas kilo iš fakto, 
kad maža kas joje tebuvo. Pusė 
prekių buvo lietuviškas ginta
ras, paprastai įtvertas į nerūdi
jantį plieną ar kitą nebrangų 
metalą. Nemačiau aukso ar si
dabro. Skulptūriniai reljefai 
mitologinio turinio atrodė gana 
meniškai, gražūs nėriniai ir au
diniai gulėjo po stiklu, bet kai
nos buvo absurdiškos. Aš nusi
pirkau lazdą su gražiai išdrožta 
rankena ir gintarinių papuošalų 
rinkinį. Vienintelis dalykas, ku
rį norėjau nusipirkti, buvo rau
dona vėliavėlė su Lenino profi
liu ir rusiškais užrašais, išsiuvi
nėtais ant jos, bet man pasakė, 
kad tai buvo revoliucijos sukak
ties dovana parduotuvės tarnau
tojams už jų gerai atliekamą 
darbą.

Darbas laive neleido man ap
lankyti anglų kalbos mokyklos. 
Tie, kurie buvo ten, sakė, kad 
tai buvo geriausia išvyka iš vi
sų. Jie išbuvo iki vidurnakčio, 
gerdami degtinę su mokytojais. 
Aš taip pat praleidau du filhar
monijos koncertus ir vaidinimą, 
bet buvau sporto centre ir bu
vau sužavėtas vietinių merginų 
komandos krepšiniu. Kai jos pa
baigė, kaikurie mūsų vyrai pa
rodė savo sugebėjimus.

i LAIMINGO LAKŪNO KOVOS i
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Pokalbis su giminaite
Po poros dienų mane aplankė 

Hatsuyo. Ji įėjo į mano kambarį 
be šypsnio. Priėjusi prie lovos 
tuojau pasakė:

— Kaip tu galėjai taip įžeisti 
Fudžiko. Ji labai verkė, kai už
suko su tėvu pas mus. Jos tėvas 
prašė mūsų tėvą ir mane, kad 
mes paveiktume tave, kad tu pa
keistum savo nuomonę. Mes 
juos gerai pažįstame. Tai labai 
vertingi žmonės. Kodėl tu taip 
padarei?

— Hatsuyo, suprask mane. 
Juk mane žinai nuo mano vai
kystės dienų. Aš tai dariau Fu
džiko naudai, dėl jos laiminges
nės ateites.

— Ne. Jie sakė, kad jūs ne
sutikote su jų pasiūlymais, 
nes esate sužeistas.

— Tu turėtum žinoti gerai, 
kad tai yra tik pusė priežasčių, 
kodėl aš nesutikau su jų pasiū
lymais. Aš mylėjau Fudžiko, ją 
dievinau, nors ją mačiau tik vie
ną kartą. Mano jausmai nepa
sikeitė. Lae ir Rabaule ji man 
buvo amžinoji moteris. Dabar tu 
supranti? Aš taip padariau, nes 
ją myliu.

— Tai sentimentas, Saburo, 
— tarė ji.

— Klausyk. Aš 18 mėnesių 
išbuvau Pacifike. Per tą laiką 
Fudžiko niekuomet neišeidavo 
iš mano minčių. Aš norėjau, 
kad ji didžiuotųsi tuo, ką aš 
esu atlikęs. Gal nepatogu su ta
vimi apie tai kalbėti, bet aš bū-

Smagu restoranuose
Vakarais mes paprastai se

kėm tą pačią rutiną. Pirma “La 
Banga”, kur išgerdavom bonką 
vietinio vyno rosė, vadinamo 
“obuolinis”, ar saldaus muska- 
telio. Po to per Tarybų aikštę ir 
Daną į “Aludę”, vienintelę vietą, 
panašią į mūsų barą. Ten prie 
durų paprastai būdavo eilė žmo
nių, stovinčių šaltyje ir sniege, 
laukiančių, kol kas išeis, kad ga
lėtų įeiti. Vieną vakarą mes 
laukėm beveik valandą, bet ir 
buvo verta laukti. Viduje įrengi
mas buvo spartakiškai papras
tas: ilgi mediniai stalai su suo
lais abiejose pusėse. Visi sėdė
jo, stovinčių nebuvo. Moteris at
nešdavo didžiulį molinį ąsotį 
stipraus, neputojančio alaus, lyg 
ir naminės gamybos, kuris buvo 
pilamas į tokios pat medžiagos 
puodukus ir geriamas, lyg ryto
jaus nebūtų. Aš nežinau, kiek 
toks ąsotis alaus kainavo, nes 
niekad už jį nemokėjome. Alu
dėje Farrow žavumas visada 
spinduliavo kaip saulė ir ąsočiai 
buvo siunčiami mums iš visų pu
sių — rusų jūrininkų, vietos 
darbininkų,' porelių, žvejų ir 
gražiai apsirengusių kadetų iš 
vietos jūrininkų mokyklos,' tu
rinčios 1.600 mokinių, kilusių 
iš visos Sov. Sąjungos dalių. At
simenu vieną vakarą, kai “Alu
dė” buvo pilna kadetų. Nors jie 
buvo draugiški, bet nė vienas 
nemokėjo daugiau kaip keletą 
žodžių angliškai. Tai trūkumas, 
kurį Farrow tuoj ryžosi pašalin
ti. Kai tą vakarą ėjome iš “Alu
dės“, mus palydėjo jaudinantis 
choras, gerai, nors su akcentu, 
dainuojantis airių dainą “Stand 
in the band like a true Irish
man”.

Prieš pat dvyliktą
“Aludė” buvo uždaroma de

šimtą valandą. Tada mes eida
vos skersai kelio į “Neptūną” ar 
į “Klaipėdos” restoraną Tarybų 
aikštėje pavalgyti. Po to pasku
tinei valandai į “Palangos” res
toraną, į kurį' nuėjome pirmą 
naktį su Vijurku. Kadangi Far
row turėjo paprotį paimti drau
ge kelyje sutiktus žmones, pa
prastai nemažas būrys atvykda
vo tai paskutinei linksmai valan
dai “Palangoje”. Vijurkas visa
da būdavo ten su būriu mergi
nų, su Vitalių ir su Valdžių, tak
sio šoferiu. Dažnai jie atsivesda
vo brolius, seseris, draugus ir. 
pažįstamus susipažinti su mu
mis. Saldus, skanus, bet stiprus 
šampanas tekėjo upeliais.

Prieš vidurnaktį Valdis suso
dindavo mus į savo taksį. Far
row ir aš lėkdavome per duobė
tas gatves ir atvykdavom prie 
prieplaukos vartų laikrodžiui 
mušant dvyliktą. Kiti įgulos na
riai nebuvo taip laimingi. Val
džia griežtai vykdė įstatymą ir 
daugiau nei pusė mūsų įgulos 
neteko išėjimo leidimų.

Net dvi savaites
Buvo iš anksto apskaičiuota, 

kad Klaipėdoje išbusime iki ke
turių dienų. Labai išgarbintiems 
sovietiniams darbininkams dir
bant pamainomis ištisą parą, 
tūkstantis su puse tonų medienos 
neturėjo trukti ilgiau. Praėjo 
betgi daugiau kaip dvi savaitės,

PARUOSĖ J. VAIČELIŪNAS

siu atviras. Rabaule visuomet 
būdavo per 10.000 kanų, kurių 
didžiumą sudarė aviacinis per
sonalas. Tenai buvo ir viešieji 
namai, kaip jie yra ir čia, Yo- 
kosuke. Dauguma lakūnų nau
dojosi jais. Aš jais nesinaudo
jau. Aš norėjau išlikti švarus 
Fudžiko atžvilgiu, kad galėčiau 
kada nors jai pasiūlyti ranką. 
Prieš sužeidimą aš buvau Sakai 
— žymus ir drąsus karo lakū
nas. O dabar... Dabar supran
ti mane?

— Taip. Aš suprantu, nors 
negaliu nesuprasti ir Fudžiko. 
Aš žinau. Tu nori skraidyti. Tu 
skraidysi, tikrai skraidysi.

XXIV
1942 m. spalio mėnesio pa

baigoje buvau perkeltas į laivy
no ligoninę Sasebo mieste. Vie
tovės pakeitimas mane maloniai 
nuteikė — būsiu arčiau namiš
kių. Į Sasebo vykau traukiniu. 
Po keliolikos valandų kelionės 
mūsų traukinys trumpam susto
jo Fukuoke, kur gyveno mano 
motina. Ji buvo atvykusi į stotį. 
Niekas nebuvo įleistas į trau
kinį. Aš atidariau vagono lan
gą ir, pusiau išlindęs, mojavau 
ranka, norėdamas, kad ji grei
čiau mane pamatytų. Džiaugs
mas nušvito jos veide, kai ji pa
matė mane. Man taip pat buvo 
maloniausias momentas. Ji buvo 
senesnė, daug senesnė. Dabar 
visi jos sūnūs buvo kare. Aš 
šūktelėjau jai: “Viskas tvarko
je su manim! Mama, nesirūpink 

kol mes išplaukėm. Nors aš ma
loniai leidau laiką smagioje res
toranų draugystėje, paskutinė 
savaitė pradėjo blėsti. Kiekvie
ną rytą mums buvo sakoma, kad 
išplauksime popiet, o kiekvieną 
popietę — sekantį rytą. Kelias 
paskutines dienas laivas buvo 
“namų arešte”, nes rusų valdžia 
tvirtino, kad užstatas nebuvo 
įneštas į Maskvos banką. Kai 
bankas pagaliau patvirtino, kad 
pinigai įmokėti, mes pasiruošėm 
išplaukti. Rusų kareiviai pen
kias valandas j ieškojo pasislė
pusių keleivių — zuikių, krės
dami kiekvieną laivo kampelį. 
Mes buvom uždaryti mūsų kabi
nose. Mums tai dvigubas malo
numas, nes buvo darbo laikas.

Ką prisimenu?
Niekad vėl nevykčiau Lietu

von, tačiau jos vardas man ne
beprimena Baltijos užkampio, 
apgyvento tylių žmonių, pa
smerktų ilgai darbo vergijos 
buičiai. Aš atsimenu jos jauni
mo nepalaužiamą dvasią tais va
karais restoranuose. Farrow tai 
vadino “kapitalizmo atgaivini
mu”. Prisimena pakartotiniai 
klausimai: “Angliški svarai, vo
kiškos markės, ką turite par
duoti?” Irena tvirtinanti: “Mes 
esame lietuviai”. Ir tas jaunas 
uosto darbininkas, matyt, pasa
kęs savo tautos žmonių paslėp
tus jausmus: “Aš — neapkenčiu 
Rusijos”.

Taip pat atsimenu išvykimo 
rytą. Farrow ir aš paskutinį 
kartą ištrukome į krantą išleisti 
mūsų beverčių rublių. Pirkome 
degtinės ir šampano atsargas. 
Staiga Farrow pamatė, kad gru
pė vaikų pasirodė ant gatvės 
kampo ir sekė mus iki prieplau
kos vartų, kartodami:

— Little brother, likite svei
ki.

Nuotykis Londone
Vieną dieną aš sėdėjau Lon

dono požeminiame tramvajuje 
ir pajutau, kad priešais sėdintis 
senyvas žmogus spokso į mane. 
Aš pasijudinau ir susiraukiau 
nepatenkintas, bet jis neatitrau
kė savo akių nuo mano veido. 
Ne, ne nuo veido, bet žemiau jo 
— nuo mano kaklaraiščio ir 
marškinių. Kai vagonas beveik 
ištuštėjo, jis pasilenkė ir šypso
damasis prakalbėjo į manė ne
suprantama kalba. Aš pasakiau, 
kad kalbu tik angliškai. Jo šyp
sena dingo, ir aš pasijutau, lyg 
būčiau užgavęs jį.

— Kur gavote tai? — paklau
sė jis angliškai, rodydamas lie
tuvišką atlapo ženkliuką, pado
vanotą man Vitalio.

— Klaipėdoje, — atsakiau. —• 
Mano laivas ką tik iš jos sugrį
žo.

Tai buvo senas žmogus, o seni 
žmonės lengvai nerodo savo 
jausmų. Bet mačiau, kad jis su
sijaudino, nors negalėjau su
prasti kodėl. Jo akyse kilo klau
simai, bet jie paliko neklausti. 
Jis žinojo, kad aš negalėčiau į 
juos atsakyti. Jis žinojo, kad nie
kas negalėtų atsakyti į juos.

— Kaip jums patiko Klaipė
da? — paklausė jis.

— Labai, labai patiko. — aš 
atsakiau teisingai, — ypač žmo
nės. Vertė J. J.

apie mane!” Traukinys pradėjo 
judėti. Ji stovėjo platformoje 
ašarotomis akimis ir mojavo 
man japoniška vėliavėle.

Sasebo ligoninėje turėjau pra
leisti keletą mėnesių. Nebeko
vojau su gydytojais, kad jie ma
ne išleistų į Rabaulą, o tik vyk
džiau jų nurodymus.

Aplankė motina
Pirmą savaitgalį mane aplan

kė motina. Ji buvo ta pati nuo
stabi moteris. Ji man atvežė ir 
padarytų skanėstų, kokių ji 
mums padarydavo, kai mes dar 
buvome maži vaikai. Ji norėjo 
mane aplankyti kiekvieną sa
vaitgalį, bet aš jos dažnos au
kos nenorėjau priimti. Karo 
metu civilių važinėjimas trauki
niais buvo suvaržytas, o ir va
žiuojant dažnai tekdavo stovėti. 
Jos amžiuje tai būtų perdaug 
vargingos kelionės.

Netrukus gavau pakėlimą į 
karininko laipsnį — Warrant 
Officer (Deckoffizier). Naujas 
statusas man sudarė palankes
nes sąlygas. Gavau mėnesį ato
stogų. Atvykau į Fukuoką' kur 
gyveno mano sesuo su vyru ir 
motina. Tai buvo pirmas atsiti
kimas per paskutinius 10 metu, 
kad visą mėnesį galėjau būti 
kartu su motina. Motina manim 
pasitikėjo daugiau, negu bet- 
kuo. Kartą ji paklausė: “Kada 
baigsis karas?” Aš jai to tiksliai 
oasakyti negalėjau. Ji vėl pa
klausė: “Ar mes tikrai laimė
sime karą?” žinoma, teko atsa
kyti, kad mes turime laimėti 
karą.

(Bus daugiau)

Sis JAV Lietuvių Kunigų Vie
nybės suvažiavimas, įvykęs Ken- 
nenbunkporte, Me., pranciškonų 
vienuolyne š.m. rugsėjo 22-23 d. 
d., laikomas vienu iš labiausiai 
pavykusių. Jame dalyvavo apie 
40 dvasininkų: abu išeivijos lie
tuviai vyskupai, pranciškonų ir 
jėzuitų provincijolai bei marijo
nų provincijolo atstovas, kuni
gai iš Europos ir Kanados, Lie
tuvoje gimę ir čiagimiai klebo
nai, vikarai ir vienuoliai. Suva
žiavimą aplankė ir malonų svei
kinimą, visiems lietuviams per
davė vietinės Portlando vysku
pijos valdytojas vysk. p. Gerety.

Kennebunkporto pranciškonų 
vienuolynas, paskendęs nuosta
biai gražiose rudens spalvose, ir 
tėvų pranciškonų vaišingumas 
suteikė sąlygas darbui, kuris iš 
tikrųjų buvo intensyvus — pir
mąją dieną paskaitos ir diskusi
jos truko iki 11.30 v. nakties.

Kas ten kalbėta? Kas spręs
ta? Kas būtų įdomu plačiai vi
suomenei?

Suvažiavimo paskaitos, disku
sijos ir pranešimai buvo pasto
racinio pobūdžio. Temos apėmė 
labai platų buka: Šv. Rašto nau
ją vertimą, Mišių lekcionaro ir 
pilno mišiolo išleidimą, parapi
jų nutautėjimo pavojų, pašau
kimų klausimą, parapijos tary
bų organizavimą, paramą Vasa
rio 16-tos gimnazijai ir kt. Ver
ta prie kaikurių dalykų vienu- 
kitu žodžiu sustoti.

Mišiolas
Naujo mišiolo ir lekcionaro 

vertimo klausimą referavo kun. 
V. Zakaras. Pirmiausia priminė, 
kad neseniai buvo išleistas nau
jasis Romos mišiolas ir kad da
bar jis jau yra verčiamas į tau
tines Mišiose vartojamas kalbas. 
Mišiole yra visų sekmadienių, 
švenčių, šventųjų ir savaitės 
dienų Mišių įžanginiai ir Komu
nijos priegiesmiai, visos maldos 
ir virš 80 daugiausia naujų pre- 
facijų. Antroje knygoje — lek- 
cionare yra visi Šv. Rašto skai
tymai, priegiesmiai ir atkarto- 
tinės. Kadangi sekmadieniams 
yra paruoštas trejų metų ciklas, 
o savaitės dienoms — dvejų, ši 
knyga yra nemažo formato. 
Daugelis tautinių grupių lekcio- 
narus jau senokai turi atsi
spausdinę.

Kadangi mes lietuviškai netu
rime ne tik mišiolo, bet ir lek
cionaro, todėl mūsų laukia dvi
gubas darbas — ir mišiolo verti
mas, ir lekcionaro paruošimas. 
O lekcionaro paruošimui reikia 
naujo Šv. Rašto vertimo — bent 
tų tekstų, kurie įeina į Mišių 
skaitymus. Tikrumoje į atnau
jintus Mišių skaitymiis N. Tes
tamentas įeina visas, o iš Seno
jo yra imamos tik ištraukos.

Kadangi tiek Senojo, tiek 
Naujojo Testamentų lietuviški 
vertimai yra gerokai pasenę ir 
netinka šių dienų vartojimui, 
pirmiausia reikia Šv. Rašto teks
tų vertimų. Toks didelis darbas 
negali būti atliktas vieno ar 
dviejų žmonių, net jei jie ir vien 
tik tam darbui atsidėtų. Čia rei
kia ištiso vertėjų kolektyvo, ku
rio nariai galėtų visą ar daugu
mą savo laiko tam skirti. Su
prantama, jie turėtų būti už tai 
atlyginami, bent tiek, kiek jie 
gaudavo savo ankstesnėse parei
gose. Dėlto iškyla lėšų sutelki
mo reikalas. Referento nuomo
ne, šiam projektui įvykdyti 
reiks mažiausia $50,000. Todėl 
konkrečiam šio užsimojimo vyk
dymui siūlė sudaryti specialų 
fondą ir parinkti žmogų, kuris 
jam vadovautų. ,

Pagrindinis tačiau reikalas — 
kolektyvinis tekstų paruošimas. 
O kad toks kolektyvas būtų su
darytas ir galėtų darbingai veik
ti, būtinai reikia turėti specia
liai tam reikalui parinktą apmo
kamą asmenį, kuris šį ratą už
suktų ir būtų jo veiklos varikliu 
ir koordinatorium iki darbas 
bus užbaigtas.

Diskusijose, ypač tie, kurie 
turi patirties panašių darbų 
vykdyme, vieningai pritarė kun'. 
V. Zakaro pateiktam planui ir 
siūlė nebaigti šio suvažiavimo 
iki nebus surastas liturginių 
tekstu koordinatorius ar reika
lų vedėjas.

Dėl lėšų sukėlimo konkrečiai 
pasisakė prel. J. Balkūnas, pa
reikšdamas, kad jei lietuviai oa- 
iėgė pastatyti jau dvi konlyčias. 
<urios kainavo daug daugiau nei 
550.000, tai pajėgs ir šią sumą 
sukelti. Kadangi JAV-se tebėra 
virš 100 liet, parapijų, jis siūlė 
iš visų naprašyti po $500 ir klau
simas išspręstas. Visi vienbalsiai 
išrinko orei. J. Balkūną, kuris 
vysk. V. Brizgio vadovybėje 
bus atsakingas už lėšų telkimą.

Būti vertimo koordinatorium 
buvo paprašytas kun. V. Zaka
ras, kuris šiame darbe turi pa
tirties. nes su nrel. V. Balčiūnu 
jau nuo seniai kas mėnesi pa
ruošia sekmadieniams lietuviš
ku Mišių tekstus, kuriais naudo
jasi ne tik JAV ir Kanados, bet 
ir kitu kraštu liet, parapijos. 
Galbūt kaip tik dėl šio isinarei- 
gojimo kun. V. Zakaras atsisa
kė imtis šių naujų koordinato
riaus pareigu. Tada buvo pasiū
lyta wsk. V. Blizgiui kartu su 
Kun. Vienybės valdyba tartis su 
lietuvių vyrų vienuolijų vyres

niaisiais ir surasti šiam darbui 
koordinatorių.

Kunigų Vienybės valdyba, pa
sitarusi su abiem liet, vyskupais, 
prašė vysk. A. Deksnį sudaryti 
liturginę komisiją ir jai vado
vauti. Vysk. V. Deksnys sutiko. 
Vienas iš šios komisijos uždavi
nių bus priimti liturginių tekstų 
vertimus, juos patikrinti ir pri
statyti Vatikanui tvirtinti. Daly
vių pageidavimas tačiau — ne
baigti suvažiavimo, kol nebus 
surastas reikalų vedėjas, ne
buvo realizuotas. Reikia tikėtis, 
kad tie asmenys, kurie prisiėmė 
šią atsakomybę, savo pažadą 
greit įvykdys.

Parapijų nutautėjimas
Kun. S. Yla, kalbėdamas apie 

parapijų nutautėjimą, be kitų 
dažniau minimų priežasčių, iš
kėlė vieną, rečiau girdimą — 
parapijiečių išsikėlimą toliau 
nuo bažnyčios ir į užmiesčius. 
Didmiesčiuose fizinis atsitolini
mas nuo savo bažnyčios, salės, 
mokyklos ir t.t. esąs parapijos 
disintegracijos pradžia. Idealiu 
atveju bažnyčios pastatai turėtų 
būti ten, kur gyvena parapijie
čiai. Vietiniams gyventojams tai 
nesą problema, nes, kur jie be- 
sikeltų, visur netoli ras bažny
čią ir kitas veiklai reikalingas 
patalpas. Bet personalinės, t. y. 
tautinės, parapijos susidurian
čios su nenugalimomis kliūti
mis: vienoje vietoje pastatytus 
pastatus esą neįmanoma kilnoti 
paskui besikilnojančius parapi
jiečius; kas 10 ar 15 metų nau
jose vietose susibūrusiems pa
rapijiečiams naujus pastatus 
statyti finansiškai būtų persun- 
ku; pagaliau, krašte pagyvenę 
keliolika metų, lietuviai nebero- 
dą tendencijos grupuotis ir gy
venamąją vietą pasirenka, kur 
jiems patogiau, pigiau ar iški
liau.

Keltas klausimas, ar iš viso 
personalinėms parapijoms pras
minga statyti pastatus ir turėti 
pastovias vietas? Ar nebūtų 
tikslingiau kelioms parapijoms 
turėti vienerius pastovius ir ne
sunkiai pasiekiamus pastatus 
tautinei, visuomeninei ir kt. 
veiklai, o pastoracinę veiklą pa
daryti skrajojančios misijos po
būdžio: kur žmonės, ten ir ku
nigas — neprisirišant nei prie 
pastatų, nei prie vietos?

Atsinaujinimas ir padėtis 
Lietuvoj

Religinio atsinaujinimo ir li
turginio judėjimo reikalu kal
bėjo prel. V. Balčiūnas, stip
riai akcentuodamas, kad Bažny
čios ir tikinčiųjų atsinaujini
mas turįs vykti iš vidaus. Atsi
naujinimo pradžiai liturgija ga
linti tarnauti kaip priemonė, 
bet vėliau, pažengus pirmyn, li
turgija tapsianti didžiu pergy
venimu, kas, iš tikrųjų, ir yra 
liturgijos prasmė.

Apie religinę padėtį Lietuvo
je plačiai informavo iš Romos 
atvykęs kun. dr. J. Vaišnora. 
MIC. Pailiustruodamas gyvais 
faktais, prelegentas nurodė per 
Lietuvos kulto ir kitas minis
terijas Maskvos naudojamus 
metodus, kaip uždaromos baž
nyčios, kaip dirbtinai sukompro
mituojami kunigai, kaip už- 
gniaužiami pašaukimai, kaip su- 
likviduojama tikinčioji inteli
gentija.

Parapijų tarybos
Antroji suvažiavimo diena bu

vo skirta parapijos tarybų klau
simui, kurį iš teologinės ir prak
tinės pusės referavo Tėv. Placi
das Barius, OFM. Sekant Vati
kano santarybos mintį, pastora
cija ir aplamai parapijos reika
lai nebesą vien tik kunigų par
eiga, teisė ar privilegija', bet 
bendra kunigų ir pasauliečių. 
Per krikštą visi tikintieji tam
pa dvasine kunigija, todėl para
pijiečių “įsileidimas” į pastora
cijos darbus toliau negali būti 
traktuojamas kaip jiems kunigu 
suteikta privilegija; dalyvauti 
parapijos vadovavime ir jos 
tvarkyme yra parapijiečių na
tūrali teisė. Tokioie dvasioje 
reikia suprasti ir parapijos tary
bas, kurios iš tikrųjų atstovau
ja visai parapijai. Tarybos ne
delsiant turėtų būti sudarytos 
kiekvienoje parapijoje.

Turėdamas trejų metų patirtį 
parapijos tarybą steigiant ir su 
taryba dirbant Toronte, prele
gentas praktiškai paaiškino pri
imtiniausią būda parapijos ta
rybai sudaryti (pirmai tarybai 
imant po lygų skaičių atstovu iš 
organizacijų, parapijos rinktu ir 
klebono kviestu: vėliau perei
nant prie grynai demokratinių 
rinkimų); tarybos veiklą sekcijų 
rėmuose: tarybos prezidiumo 
sudarymą ir io kompetenciią: 
kunigu užduotį ir atsakomybe 
taryboje ir t.t. Savo referatą 
prelegentas baigė Ivg įspėjimu: 
ateityje sklandus ir nuoširdus 
bendradarbiavimas tarp parapi
jiečių ir kunigu didžia dalimi 
priklausys nuo to, ar kunigai sa
vanoriškai sutiks parapijų tary
bas sudaryti, ar parapijiečiai 
šios jiems priklausančios teisės 
bus priversti reikalauti.

Diskusijose, tam kitu, nrel. 
J. Balkūnas iškėlė kaikuriuos 
sutiktus sunkumus savo parapi- 
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Mykolas Krupavičius - sukaktuvininkas
S. m. spalio 1 d. Mykolui Kru

pavičiui, popiežiaus rūmų prela
tui, mūsų žymiajam tautos ir 
valstybės veikėjui, Lietuvių 
Krikščionių Demokratų garbės 
pirmininkui, suėjo 85 metai am
žiaus.

Žiūrėdamas Į prel. M. Krupa
vičių iš tolo, klausydamas jo vie
šųjų kalbų, kuriose jis labai tie
siai, atvirai ir griežtai pasisako 
prieš blogį, kaikas mano, kad jis 
yra kietos širdies, be meilės 
žmogus. Iš tikrųjų gi mūsų su
kaktuvininkas pasisako tik prieš 
žmonių klaidas, gerbdamas ir 
mylėdamas visus žmones, netgi 
ir klystančiuosius. Jis yra tikras 
artimo meilės pavyzdys. Tai įro
do jis ir savo privatiniu gyveni
mu.

Savo turto, savo daikto, netgi 
nė dešimtuko, man atrodo, ne
laiko savo vieno, o visų nepri
tekliuje esančiųjų ir jo paramos 
ar, sakykim, “draugiško—krikš
čioniškojo pasidalinimo” reika
lingųjų bendra su juo nuosavy
be...

Prisimenu, kai vienas kolega 
teisininkas, mokęsis su M. Kru
pavičium Seinų kunigų semina
rijoje, bet tos seminarijos nebai
gęs, iš jos išstojęs (manding, 
dargi ir kiek kitokios pasaulė
žvalgos žmogum pasidaręs), Vo
kietijoje 1948 m. man skundėsi, 
kad jis savo gerajam draugui 
Mykolui, dideliam rūkoriui, ne
galįs padaryti iš stovyklos gautų 
cigarečių dovanos. Girdi, kai tik 
jam tų cigarečių nusiunčiu, tai 
jis dovaną kitiems išdalina — 
ir jam pačiam nieko nebepasilie- 
ka...

Vėl prisimenu, kai, mūsų su
kaktuvininkui gyvenant dar Vo
kietijoje, galima sakyt, nepritek
liuje, viename lietuvių susirinki
me (Amerikoj) buvo svarstomas 
klausimas, kaip būtų galima ji 
šiek tiek materiališkai paremti. 
JĮ gerai pažįstantieji aiškino, 
kad jis jokių dovanų nepri- 
imąs — ką gaunąs, tuoj išdali
nąs kitiems, lyg jis būtų tik tar
pininkas dovanoms išdalinti. 
Taip dalyką apsvarstę mūsų 
“geradariai”, rodos, ir nutarė 
prel. M. Krupavičiui, taip save 
skriaudžiančiam (savo turtą dėl 
tos nelaimingos artimo meilės 
eikvojančiam), nieko nesiųsti, 
nieko nedovanoti...

Mūsų sukaktuvininkas, kaip 
žinome iš spaudos, yra irgi nuo
latinis, duosnus mūsų visokių 
fondų (Leono XIII, Tautos ar 
Lietuvių), taip pat gerųjų tikslų 
organizacijų rėmėjas. O kiek jo 
aukų žmonės nė nežino?! Jis net 
ir nenori būti garsinamas auko
toju. Taigi ir dabar, va, jei tą 
keliu viešumon, tai tikriausiai 
prieš jo valią. Ir tą darau ne jo 
malonumui, o tam, kad mes vi
si prie jo artėtume, sekdami jo 
gražiu pavyzdžiu.

M. Krupavičius parodo savo 
meilę žmogui ne tiktai “alkaną 
pavalgydindamas” ir “trokštan
tį pagirdydamas” (žodžiu sakant, 
žmogų materialinėmis gėry
bėmis pralinksmindamas), bet ir 
kitais būdais parodydamas žmo
gui savo gerą širdį.

Jis myli visus žmones — ne 
tik savo draugus, bet ir, saky
kim, savo idėjos priešus, ne tik 
vad. “bažnytinius”, bet ir “ne
bažnytinius”, netgi ir tuos, ku
rie jo Bažnyčiai padarė gilių 
žaizdų.

Jis gi, kaip žinome, nepyksta 
net ant tų kunigų, buv. krikščio
nių demokratų veikėjų (kaip ant 
J. Purickio, A. Vilimo ir kitų), 
arba ant savo konfratrų ateiti
ninkų (kaip V. Mykolaičio-Puti
no), kurie metė kunigystę, atito
lo nuo Bažnyčios, civiliškai susi
tuokė ir kartais dešimtimis me
tų (kaip Putinas) demonstravo 
nuodėmę, papiktindami katali
kus, ypač jų jaunuomenę. Jis 
stengiasi pateisinti net aposta
tus, “nuvažiavusius” pas komu
nistus (kaip Liudą Girą ar Salo
mėją Nerį - Bučienę), vis prie- 
laidžiaudamas, kad jie “paskuti
nę savo gyvenimo valandą su
sitaikė su Dievu”, nors tam įro
dymų ir visai nėra.

Su didele pagarba ir meile 
prel. M. Krupavičius atsiliepia 
ypač apie tuos kitų įsitikinimų 
žmones, kurie dirba drauge su 
katalikais bendrąjį Lietuvos 
laisvinimo darbą VLIKe arba 
ALToje.

“Gražiai sugyvenkite su liau
dininkais, su socialdemokra
tais”. Tai jo žodžiai, kuriais jis 
moko savo krikščionis demokra
tus kiekviena proga.

Jis labai vertina pvz. “Naujie
nas”. tegul ir ne jo srovės laik
raštį”, už jų principingumą, už

staigiai mirus, žmonų SOFIJĄ, sūnus RIČARDĄ, 

EDUARDĄ ir dukrą ANGELU giliai užjaučiame bei 

kartu dalinamės jų skausmo pergyvenimu —

J. E. Jašiūnai, sūnūs ir dukra

P. STRAVINSKAS 

žodžio tiesumą ir drąsą kovoje 
su blogiu, kaip jos tą blogį su
pranta.

Mūsų prelatas yra, be to, ir di
delis kunigas, kunigas iš pašau
kimo, gebąs prieiti prie kiekvie
nos sužeistos sielos ir ją reikale 
nuraminti, pagydyti. Tai, saky
čiau, mūsų lietuviškasis Fulton 
Sheen.

Prieš kelis metus viena labai 
inteligentiška, didelio išsilavini
mo ponia (dabar jau mirusi) 
man pasakojo, kaip ji, augštai 
vertindama Kristų ir Jo mokslą, 
tik netikėdama Jo dievybe, dis
kutuodavusi su prel. M. Krupa
vičium tuo religiniu klausimus, 
kaip prelatas jos su dėmesiu 
klausęs ir kaip ramiai, su mei
le dėstęs jai savo mintį, įrodinė
jęs Kristaus dievybę, darydamas 
jai gilų įspūdį, lenkdamas ją į 
tikėjimą. “Iš jo”, sakė ji man, 
“spinduliavo į mane ir veikė 
mane kažkokia paslaptinga sie
lą gydanti, ją gaivinanti šili
ma... ”

Tokie jo pasikalbėjimai yra, 
kiek girdėjau, ir su kitais ne 
taip kaip jis tikinčiais, net ir vi
sai netikinčiais žmonėmis, kurie 
jį, sako, dažnai jo Cicero kuk
liame privatiniame bute aplan
ko.

Šeimo ar kitokiose tribūnose, 
kur mūsų sukaktuvininkas aiš
kindavo ar gindavo savo princi
pus, krikščioniškosios valstybės 
pagrindus, jos etiką, jis kalbė
davo, tiesa, tvirtai, pakeltu bal
su įrodinėdamas savo tiesą, bet 
visuomet siekdamas savo tautos 
ir valstybės gerovės, ypač ginda
mas skriaudžiamuosius, kitų iš
naudojamuosius. Jis labai ne
mėgdavo tik dvarininkų, kurie 
išnaudodavo žemės ūkio darbi
ninkus, gyveno iš jų prakaito. Ir 
dvarininkai jo nemėgdavo, jį 
vadindavo “kunigu bolševiku”, 
ypač dėl jo griežtumo ir radika
lumo vykdant žemės reformą.

Užtat prasti žmoneliai, gavę 
žemės iš dvarų, jį tiesiog dievin
davo, nors jis tuos prastuolius— 
prasčiokėlius laikydavo visuo
met sau lygiais sava siela, gal 
net ir didesniais už save. Kai 
kartą, jam su prezidentu A.Stul- 
ginskiu vizituojant Suvalkijos 
naujakurius, viena moterėlė sie
kė jam pabučiuoti ranką (atsidė
kodama už gautą žemę), tai jis 
pats jai pabučiavo ranką, pa
reikšdamas: “ne tu man, o aš 
tau turiu pabučiuoti tavo pūslė
tą darbo ranką...”

Prel. M. Krupavičius visuo
met siekė laimingo gyvenimo, 
medžiaginių ir dvasinio gėrio vi
siems valstybės žmonėms, netgi 
ir nelietuviams. Tokia gi ir yra 
krikščioniškoji valstybės etika. 
Jis, kaip seimo daugumą suda
rančio KD bloko vadas, darė įta
kos ir 1922 m. konstitucijos re
daktoriams, kad konstitucijoje 
būtų apsaugotos tautinių mažu
mų teisės: Pradžioje gi tos ma
žumos ministerių kabinete turė
jo net ir savo specialius ministe- 
rius (gudų ir žydų reikalams mi
nisterial pasirašė net tos konsti
tucijos paskelbimą').^ Dabar gal 
bus visiems aišku, kodėl jis 
drauge su kitais didžiaisiais mū
sų tautos elito vyrais — su dr. 
K. Grinium ir Aleksa — pasira
šė memorandumą vokiečių oku
pacinei valdžiai dėl Lietuvos pi
liečių žydų ir lenkų persekioji
mo (už tai jam buvo atimta lais
vė).

Mūsų sukaktuvininkas visuo
met stovėjo žmogaus ir piliečio 
teisių sargyboje.

Negalima sakyti, kad krikš
čionių demokratų valdymo lai
kais nebūta klaidų, netgi ir pi
liečių laisvės suvaržymų. Buvo 
jų, bet klaidų jokia valdžia ne
išvengia. Jas reikia suklydu- 
siems atleisti, netgi tada, kai jie 
patys kaltais neprisipažįsta. 
Nemo se accusare debet, nisi 
coram Deo — niekas neverčia
mas pats save apkaltinti, nebent 
prieš Dievą...

Gal pats sunkiausias krikščio
nims demokratams kaltinimas— 
tai tas, kad jie dalyvavę 1926. 
XII. 17 perversme.

Man atrodo, krakšČionims de
mokratams nereikia gintis, kad 
niekas jų tame perversme neda
lyvavo. Daugis jų anam pervers
mui pritarė, jo gal gi ir laukė ar 
patys tuo ar kitu prie jo prisidė
jo, todėl dabar ir nereikia to 
neigti.

Bet ar gruodžio 17 perversme 
dalyvavo pats Mykolas Krupa
vičius? Jis pats tai griežtai nei
gia. Aš gi jam tikiu. Tikiu, pir

miausia, prisiminęs jo Kauno 
universiteto studentams, tuoj po 
perversmo, Rakauskaitės valgyk
loj (Mickevičiaus g., priešais 
universiteto rūmus) pasakytą 
kalbą, kurioje jis pakeltu balsu 
pareiškė, kad artimiausioje atei
tyje turės būti atstatyta demok
ratinė mūsų valstybės santvarka, 
kad krikščionys demokratai ne
leisią diktatūrai įsigalėti.

Tas M. Krupavičiaus siekimas 
ir pasitvirtino 1927 m. pavasarį, 
kai jo LKDP įteikė Resp. Prezi
dentui A. Smetonai griežtą rei
kalavimą atstatyti demokratinę 
valstybės santvarką, gi tos sant
varkos neatstačius, LKDP cent
ro komitetas atšaukė savo na
rius iš ministerių kabineto ir 
KD perėjo į opoziciją.

Rodos, kaipgi galėjo M. Kru
pavičius tame perversme daly
vauti, jei jis tuojau pat, pervers
mui įvykus, drąsiai skelbė de
mokratinės santvarkos atstaty
mo mintį ir ėmėsi konkrečių žy
gių tai valstybės demokr. sant
varkai atstatyti?

Dabar, kai mūsų sukaktuvi
ninkas iš aktyvios politinės veik
los pasitraukė, kreipia didžiau
sią dėmesį į lietuvybės išlaiky
mą. Jis iš tikrųjų yra mūsų lie
tuviškasis Savanorola. Jis neat- 
laidžiai kovoja su mūsų nu tauti
niu, smerkdamas netgi mūsų ku
nigus, klebonus, kurie tam nesi
priešina ar net patys prisideda 
prie mūsų tautos išnykimo lais
vajame pasaulyje.

Tai tik keli mūsų garbingojo 
sukaktuvininko prel. M. Krupa- 
čiaus asmenybės bruožai. 
Laikraštiniam straipsniui jų gal 
ir užteks. Mūsų didysis Mykolas 
Krupavičius bus pilnai išryškin
tas tik jo monografijoje, kuriai 
jau dabar, kaip teko girdėti, ren
kama medžiaga. Tos jo monogra
fijos visi laukiame. Jos medžia
ga naudosis ir mūsų ateities kar
tos, ateities istorikai. Tai bus 
vertingas šaltinis pažinti ne tik 
vienam M. Krupavičiui, bet ir 
kitiems kartu su juo tautai ir 
valstybei dirbusiems mūsų vei
kėjams, medžiaga pažinti 1918 
m. prisikėlusiai. 1940 m. laisvės 
vėl netekusiai ir dabar besisten
giančiai vėl prisikelti ir laisvai 
gyventi mūsų tautai, mūsų vals
tybei Lietuvai.

Geri šiandien... geresni rytoj

Tai|investavimas, kuris 
auga ir auga

7%%
metinių palūkanų 

vidurkis iki jų 
termino

Canada Savings Bonds pagelbės 
jums planuoti iš anksto — žvelgti 
į ateitį. Jie yra populiariausias 
asmeninis investavimas Kanadoj.

Canada Savings Bonds yra lengva įsigyti grynais 
arba įmokėjimų būdu. Jie yra nuo $50 iki 
$25.000.

Canada Savings Bonds yra tikras pinigas, reali
zuojamas betkada. Jie gali būti iškeičiami kiekvienu 
metu pilna jų vertės kaina ir su palūkanom.

Canada Savings Bonds yra saugūs — paremti 
visais Kanados turtais. Jie yra nepaprastai 
saugūs.

Nauji Canada Savings Bonds 
duoda į metus 7%% palūkanų vi
durkį, jei išlaikomi iki jų pabaigos.

Už kiekvienų $100 lakštų pir
maisiais metais mokama $6.75 palūkanų, už kiek
vienus sekančius trejus metus — po $7.75 ir paga
liau už paskutiniuosius septynerius metus — po 8%.

Be to, dar galite gauti palūkanų palūkanas. 
Kiekvienas jūsų $100 gali užaugti iki $227.50 per 
vienuolika metų.

Todėl mes ir sakome, kad Canada Savings Bonds 
yra geri šiandienų, o dar geresni rytoj. Tai yra 
investavimas, kuris vis auga ir auga.

Įsigykite juos šiandieną per darbovietę, banką arba kitas įstaigas

“Gyvataras“ kartu su Vankuverio “Atžalynu“. Viduryje Lina Verbickaitė, “Atžalyno“ vadovė p.
Šmitienė, “Gyvataro“ vadovė G. Breichmanienė Nuotr. E. Gumbelio

Rytų jaunimas džiugino vakarus
Tautinių šokių grupės "Gyvataro" koncertas Edmontono visuomenei

Ūkanotą sekmadienio rytą ke
liamės vos tik pradėjus švisti. 
Dar prieblandoj susirenkam ne
toli Winnipeg© miesto esančiam 
aerodrome. Susirinkęs nemažas 
būrelis žmonių ilgais koridoriais 
lydi mus į laukiantį lėktuvą. 8 v. 
ryto jau esame Edmontone, Al
bertos sostinėje.

Didžiausioj auditorijoj
Sutinka mus labai iškilmin

gai: su gėlėmis, fotografais ir t. 
t. Pirmasis šypsosi Algis Duda- 
ravičius, pagrindinis visos šios 
išvykos organizatorius. Jis supa
žindina su Edmontono Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirmi
ninku B. Karosu ir ponia, prista
to p. p. Kantautus, Mitalus ir 
daugelį kitų. “Visi pailsėkite 
šiek tiek, nes šiandien turite 
duoti gerą koncertą” — girdžiu 
A. Dudaravičiaus balsą. Jaučiu, 
kad dalis rūpesčių nukrinta nuo 
mano pečių.

Važiuojame tiesiomis ir pla
čiomis gražaus, tvarkingo mies
to gatvėmis, pasipuošusiomis gė
lynais ir žalumynais.

Jubilee auditorija nepaprastai 
puošni, didžiulė — talpinanti 
3000 žiūrovų. Lietuvių Edmon
tone yra tik apie 30 šeimų, tad 
kaip jie užpildys šią auditoriją? 
Tačiau, didžiausiam mano nuste
bimui, lygiai 2 v. p. p. vidurinio
ji parterio dalis (1000 žiūrovų) 
jau pilna. Koncertą atidaro ang
lų ir lietuvių kalbomis Edmon
tono L. Bendruomenės valdybos

G. BREICHMANIENE

pirm. Karosas. Jis pasidžiaugia, 
kad pirmą kartą šioje auditori
joje nuskambėjo Lietuvos him
nas. Pristato garbės svečius: 
švedų, japonų, olandų konsulus, 
burmistro pav. Cathleen Mac 
Callum, Folk Art Council atsto
vus, įvairių tautinių grupių ats
tovus ir t. t.

Ministerio kalba
Pagrindiniu kalbėtoju pa

kviestas jaunimo ministeris 
Gordon Taylor. Jo kalba atmin
tina ir įdomi. Yra įrašyta mag
netofono juostoj; bandysiu su
trauktai ją atpasakoti. Jis savo 
kalbą suskirsto į kelias dalis: 1. 
Kanadoje yra apie 20 tūkstančių 
lietuvių. (27.942 iki 1966 m. 
Red.) 20 mil. valstybėje tai la
bai maža dalis, bet lietuvių įna
šas į Kanados gyvenimą pročen- 
tualiai labai didelis. Kanada yra 
daugiatautė valstybė, kur nežiū
rint rasės ar tautos skirtumo, 
visi gali gražiai bendradarbiauti. 
Tai pavyzdys daugeliui valsty
bių. 2. Lietuva yra daug senesnė 
valstybė už Kanadą. Ji yra vie
na seniausių Europos tautų, su 
didinga, bet kartu ir tragiška 
praeitimi. Gyvendama tarp ga
lingų kaimynų, Lietuva patyrė 
gero ir blogo, todėl lietuviai ver
tina laisvę, žino, kas yra jos ne
tekti ir patirti komunistinę 
priespaudą. Jų įnašas Kanadai 
juo svarbesnis, nes moka laisvę 

branginti. 3. Sekantis dalykas 
tai lietuvių folkloras. Savo pui
kiais drabužiais, savo daina ir 
šokiu jie įsijungia į bendrą Ka
nados mozaiką, ją praturtindami 
ir kurdami Kanadai kultūrą. 4. 
Pagaliau jis padėkoja lietu
viams už jų įnašą į Kanados gy
venimą. “Kanada yra geresnis 
kraštas jau dėlto, kad jūs esate 
čia, kad Kanadą pasirinkot kaip 
savo antrąją tėvynę, savo darbu 
ir sumanumu padedate jai aug
ti ir klestėti, o savo puikiu folk
loru praturtinate ir Kanados 
įvairiaspalvę mozaiką. Jeigu lie
tuviai myli savo tėvynę, jeigu 
jie šoka savo šokius, dainuoja 
savo dainas ir puošiasi tautiniais 
drabužiais, tai nereiškia, kad jie 
nemyli Kanados. Juo labiau jie 
myli savo tėvynę, juo geresni 
gali būti kanadiečiai. Kanada 
yra laimingesnė ir turtingesnė 
šalis, kad jie yra čia”. Šia savo 
kalba jaunimo ministeris atida
rė mūsų koncertą ir kartu “Ka
nados Dieną”, kuri čia truks vi
są savaitę.

Dovanos burmistrui
“Gyvatarą” anglų kalba api

būdina ir pristato A. Dudaravi- 
čius. Klausausi užkulisiuose vi
sų kalbų ir suprantu, kiek daug 
darbo Edmontono lietuviai įdėjo 
rengdami šį koncertą ir kiek 
daug jie tikisi iš mūsų. Labai 
malonu, kad jiems pasisekė tiek 
daug svečių sudominti ir su
kviesti, bet kartu didėja ir atsa

komybės jausmas. Ar neapvilsi- 
me jų? A. Dudaravičius pakvie
čia Liną Verbickaitę pradėti 
programą. Jaučiu, kad šokėjai 
yra įtempti ir stengiasi priprasti 
prie didžiulės scenos. Po pirmų
jų šokių, pajutę neabejotiną 
publikos šiltumą, atgauna visą 
pasitikėjimą ir su dar didesne 
energiją bei ekspresija pasine
ria šokio sūkuryje. Visiška tyla 
viešpatauja, kai Lina kalba ir 
deklamuoja. Ji moka pagauti 
žiūrovą savo laikysena ir balsu. 
Ir nepamatome kaip praskrieja 
pirmoji programos dalis. Po 
pertraukos — lyg oficialiosios 
dalies tęsinys. A. Dudaravičius 
pakviečia burmistro pav. C. Mac 
Callum, kuriai Ged. Breichma- 
nas įteikia Hamiltono miesto 
burmistro dovaną, o Kanados 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos vardu — “Lithuanians 
in Canada”. Ji taip pat įteikia 
Hamiltono burmistrui “Klondi- 
de” skrybėlę. Tęsiame antrą 
programos dalį. Nusileidus už
dangai, gaila, kad pasibaigė, nes 
atrodo, kad čia yra mūsų išvy
kos kulminacinis punktas. Tą 
jaučia šokėjai, tą jaučiu ir aš.

Pasibaigus koncertui, dar kar
tą ant scenos ateina G. Taylor 
su C. MacCallūm ir padėkoja už 
porą maloniai praleistų valandų. 
Vėliau iš jų buvo gauti padėkos 
laiškai. Apdovanoti gėlėmis, lei
džiamės į apatinę salę, kur vyks
ta priėmimas kviestiesiems sve
čiams. Girdime daug padėkos 
žodžių, sutinku Canadian Folk 
Art Council atstovę F. Imper- 
ley. Ji džiaugiasi, kad pasimaty
sime Red Deer — tarptautinia
me festivalyje. Gražiai svečius 
priima ir užima edmontonietės 
ponios Karosienė, Mitalienė, 
Kantautienė, G. Karosaitė ir ki
tos.

Lietuvių Namuose
Šiek tiek pailsėję ir persiren

gę vykstame į Lietuvių'Namus. 
Kuklus tai pastatas, bet savas 
— tuo mielas bei jaukus. Susi
rinkę turbūt visi Edmontono lie
tuviai, nes salė pilna. Čia vyksta. 
visas lietuvių kultūrinis gyveni
mas. Sekmadienį iš šios salės 
padaroma bažnyčia pamaldoms. 
Priėmimo metu kalba kun. Iz. 
Grigaitis, Lietuvių Namų pirm. 
P. Pašukoms, krašto valdybos 
vardu Ged. Breichmanas ir A. 
Dudaravičius. Padėkoju visiems 
ir įteikiame A. Dudaravičiui, 
pagrindiniam šios išvykos orga
nizatoriui Vakaruose, albumą su 
įrašu iš V. Kudirkos Laboros: 
“Kol dega krūtinėj šventa ugnis 
toji, Kur šaukia prie darbo ir 
duoda tiek vieko, Jog menkas ir 
silpnas net milžinu stoji... O. 
dirbk, idant neitų ugnis ta per 
nieką”. Pagalvojau, kad tie žo
džiai jam labai tinka, nes pabu
vusi tik vieną dieną Edmontone 
matau, jog “ugnies tos” jo krūti
nėj nestinga.

Pasibaigus oficialiai daliai ir 
užkandžiams, linksmai skamba 
daina. Edmontono jaunimas lai
kosi nuošaliai ir stebi mūsiškius. 
Jiems turbūt atrodo, kad šie yra 
tikri artistai, nes kaikas prašo ir 
autografų. Tačiau tai trunka ne
ilgai — greitai visi pradeda ei
ti ratelius apie viduriniuosius 
stalus.

Nors ir vėlai grįžtame, bet 
dar ilgai kalbamės su Maryte ir 
Algiu Dudaravičiais. Jie rodo 
laikraščių iškarpas, plakatus, 
nuotraukas ir visa kita, kas bu
vo panaudota sudominti plačiąją 
visuomenę “Gyvataro” atvyki
mu. Suprantu, kiek jų visų dar
bo ir pastangų įdėta ir kiek ge
rų pagalbininkų buvo sutelkta. 
Džiaugiuos, kad dabar jie paten
kinti ir kad šis darbas nebuvo 
veltui.

Parlamento rūmuose
Pirmadienis skirtas Edmonto- 

nui apžiūrėti. Visus suvežą šei
mininkai į miesto centrą ir iš 
ten savivaldybės parūpintu au
tobusu važinėjame po Edmonto- 
ną, aplankome parlamento rū
mus, muzėjų, kuriame randame 
gražioje vietoje ir' lietuvaitės 
tautinį drabužį bei kitas įdo
mesnes vietas. Parlamento rū
muos “Gyvatarą” pasitinka Al
bertos finansų ministeris A. Al
borg. Pamatęs būrį švariai atro
dančio mūsų jaunimo, pasidžiau
gia jais ir sakosi nesigailįs pasky
ręs $1.000 Edmontono lietu
viams, kad galėtų “Gyvatarą” 
čia atsivežti. Sako girdėjęs tik 
gerus atsiliepimus apie mūsų 
vakarykštį pasirodymą ir linki 
sėkmės ateityje. Daug kur sutik
ti praeiviai klausia, ar mes esa
me tie lietuviai šokėjai iš Onta
rio. Malonu, kad visi džiaugiasi 
vakarykščiu pasirodymu ir sako
si iš kitų girdėję tai; ir rytoj ža
da dalyvauti prie miesto rotu
šės, kur mes turime vėl šokti.

Atsisveikinimo vakaras
Antradienį betgi visą rytą ly

noja. Vis tikimės, kad išsiblai- 
vys, bet vidudienį dar smarkiau 
lyja ir esame priversti koncertą 
atšaukti. Matau, kad A. Dudara
vičius labai nepatenkintas, nors 
tai tik pirmas nepasisekimas. 
Vakare vėl renkamės Lietuviu 
Namuose paskutiniam atsisvei
kinimui su edmontoniečiais. Sa
lė ir vėl pilna žmonių. Dabar 
jaunimas jau nebežiūri vieni i

(Nukelta j 4-tą psl.)
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© WERGTOJE TFVYHIEJE
BIBLIOTEKOS SUKAKTIS
Vilniaus universiteto mokslinė bib

lioteka, atšventusi 400 metą sukaktį, 
gavo brangią dovaną — naują kny
gą saugyklą, kurios nei gaisro, nei 
drėgmės nebijančios lentynos galės 
sutalpinti 1.200.000 knygą. Naujojo 
pastato turis — beveik 10.000 kubi
nių metru. Aidint studentą tarptauti
nio himno “Gaudeamus” garsams, 
buvo atidengta paminklinė lenta su 
užrašu: “VILNIAUS UNIVERSITE
TO BIBLIOTEKA 1570 —1970 KNY
GŲ SAUGYKLA”. Deja, net ir į to
kią kiekvienam lietuviui brangią 
šventę buvo įlieta propagandinio di
sonanso. “Komjaunimo Tiesa” rugsė
jo 19 d. laidoje rašo: “Į naująją sau
gyklą iškilmingai įnešamos knygos. 
Ant jos lentyną gula Mažvydo “Kate
kizmas” — pirmoji lietuviška knyga. 
Greta jos — pirmasis lietuvią kalba 
išleistas Lenino veikalas “Rusu so
cialistinės revoliucijos uždaviniai” 
(“Eiliniai Tarybų valdžios uždavi
niai”) ir V. Mickevičiaus-Kapsuko 
knyga “Lietuva”. Po ją įnešama po 
vieną kiekvienos broliškos respubli
kos knygą, išleista Tarybą Lietuvo
je ...” Mažvydas, Leninas ir Kapsu
kas . . . Tenka stebėtis iškilmės ren
gėją abuojumu. Toks sugrupavimas 
nedaro garbės “Katekizmo” autoriui. 
Negi jos vis dar neužtenka Leninui 
su Kapsuku, kad jie glaudžiam! prie 
Mažvydo šono? Kai Mažvydas rašė 
savo “Katekizmą”, garsindamas lie
tuviu kalbą, abu antireliginio komu
nizmo atstovai dar nebuvo pramatyti 
besikeičiančio pasaulio planuose. Su
kakties proga surengtą bibliotekinin
kystės ir bibliografinės informacijos 
konferenciją “Knyga ir pažanga” ati
darė Vilniaus universiteto rektorius 
prof. dr. J. Kubilius, primindamas 
universiteto neatsiejamumą nuo bib
liotekos. Pranešimą apie bibliotekos 
istoriją bei jos uždavinius padarė 
vyr. bibliografas V. Bogušis, apie 
augštųjų mokyklų biblioteką vaid
menį kvalifikuotu specialistu ruoši
mui ir moksliniam darbui — Sovietu 
Sąjungos augštojo ir specialiojo vi
durinio mokslo ministerijos atstovas 
N. Kurovas. Antruoju neskaniu diso
nansu bibliotekos šventės iškilmėje 
tenka laikyti Sovietu Sąjungos kul
tūros ministerijos atstovo G. Fonoto- 
vo pranešimą apie V. Lenino nuro
dymu įgyvendinimą bibliotekiniame 
darbe. Sovietinės “kultūros” garbin
tojas G. Fonotovas, matyt, užmiršo, 
kad Vilniaus universiteto mokslinė 
bibiloteka švenčia 400 metu sukaktį, 
kai tuo tarpu Lenino minimas tik 
šimtasis gimtadienis. Jeigu ji suge
bėjo išsilaikyti be Lenino nurodymu 
400 metus, nereikės jų nė ateityje.

VILNIAUS FILHARMONIJOJE
Vilniaus universiteto mokslinės 

bibilotekos 400 metu sukakčiai skir
tas iškilmingas posėdis įvyko Vil
niaus filharmonijos salėje, čia taip 
pat įvadinį žodį tarė universiteto rek
torius prof. dr. J. Kubilius: “Ilga ir 
turtinga musu bibliotekos istorija. 
Įkurta šešioliktajame amžiuje, esant 
aštrioms bei sudėtingoms politinėms, 
socialinėms ir religinėms sąlygoms 
Lietuvos-Lenkijos valstybėje, univer
siteto biblioteka ilgus amžius buvo 
vienas iš nedaugelio mokslo ir švie
sos židiniu. Daug kartu keitėsi jos 
paskirtis ir funkcijos, tačiau kny
gos, saugomos joje, visais laikais 
Švietė žmones, padėjo kovoti prieš 
reakciją, už mokslo ir visuomenės 
pažangą ...” Vilniškės augščiausio- 
sios tarybos prezidiumo garbės raš
tą bibliotekai įteikė kompartijos

SUDBURY, ONT.
KARIUOMENES ŠVENTES MINĖ

JIMAS bus lapkričio 21, šeštadienį. 
Buvo manyta viską suruošti ukrainie
čių salėj, bet toji salė didesniem pa
rengimam netinka, nes telpa tik 190 
žmonių. Dėlto “Gyvataro” šokiams 
buvo surasta Marymount College sa
lė, 165 D’Youville St., kur yra 600 
sėdimų vietų, neskaitant galerijų. 
Pradžia — 7 v. v. Tuoj po progra
mos, žinomoj ukrainiečių salėj Frood 
Rd. bus šokiai ir veiks turtingas lie
tuviškas bufetas. Visi Sudburio ir 
apylinkės bei kaimyninių kolonijų 
lietuviai kviečiami atsilankyti į šį 
retą augšto lygio parengimą. Daly
vaus ir miesto augštieji pareigūnai.

ŠEŠTADIENINĖJ MOKYKLOJ 
mokslas prasidės spalio 10 d. Christ 
the King parapijos patalpose. Moky
tojaus vedėja M. Venskienė ir kuri. 
Ant. Sabas.

GRAŽINA MAZAITYTE, baigu
si Marymount mergaičių kolegiją, 
įstojo Sudburio universitetan, kur 
studijuos skaitytuvų mokslą (Compu
ter Science).

Sudburiškis
ŠOKIAI. Spalio 17 d. Baltijos Fe

deracijos skyrius rengia šokius Sam
po Halėje, Antwerp St Veiks bu
fetas su įvairiais gėrimais, gros or
kestras. užkandžiai nemokami. Kvie
čiame visus dalyvauti bei pasidalin
ti džiaugsmais ir vargais su tom 
dviem tautom, su kuriom bendras 
likimas jau riša nuo Baltijos kran
tų. -Sudburio Baltijos

Federacijos skyrius
BALTIJOS FEDERACIJOS sky 

rius įsteigtas Sudburyje 1968 m. Dėl 
INCO streiko 1969 m. jokio veikimo 
neparodė. Šiais metais veikla paju
dėjo: liepos 26 d. p. Gudrūno vasar
vietėje buvo surengta gegužinė, į ku
rią atsilankė gausus būrys baltiečių. 
A. Kusinskiui akordeonu pritariant, 
skambėjo Baltijos sutartinės. Sporte 
buvo pravestos jaunių, vaikų ir su

centrinio komiteto sekr. A Barkaus
kas, pabrėždamas bibliotekos reikš
mę kultūriniame gyvenime ir lin
kėdamas toliau sėkmingai skleisti 
mokslo bei tiesos žodį. Po to sekė 
bibliotekos direktoriaus J. Tomau 
pranešimas apie jos 400 metą kelią. 
Jo teigimu, bibliotekos veikloje nuo 
seną laiką atsispindėjo daugelio tau
tą kultūrinės tradicijos, nes senojo
je Lietuvos sostinėje susikryžiavo 
įvairios kultūros. Vilniuje buvo iš
spausdinta pirmoji gudą knyga, pir
moji latviu knyga, pirmoji rusą gra
matika. XVI šimtmetyje įsteigta bib
lioteka, būdama jėzuitą rankose, iš 
karto sukaupė nemažus humanistinės 
krypties lobius. J. Tornau konsta
tavo, jog humanistinės idėjos buvo 
skleidžiamis ir bibliotekos žydėjimo, 
ir jos sunkios nedalios laikotarpiuo
se. Dabar bibliotekos fondai yra pa
didėję beveik penkis kartus, nes bu
vo gauta daug leidinią, išmėtytą 
Maskvos, Leningrado bei kitu miestą 
bibliotekose, ją tarpe ir pirmoji lie
tuviška knyga, šiuo metu Vilniaus 
universiteto biblioteka palaiko ry
šius ir keičiasi knygomis su 600 pa
saulio biblioteką. G. Tornau tikisi, 
kad ir penktajame savo veiklos šimt
metyje biblioteka tarnaus tauraus 
humanizmo, pažangos ir švietimo idė
joms. Posėdis buvo baigtas koncertu.

GRYBŲ DERLIUS
Lietuvos vartotoju kooperatyvu są

jungos valdyba savo 59-niuose pir
minio perdirbimo punktuose šiemet 
numato paruošti apie 800 tonų gry
bų. Daugiausia grybų parūpina Va
rėnos kooperatininkų 30 supirkimo 
ir perdirbimo punktų. Iš bendro 800 
tonų skaičiaus jie šiemet tikisi duoti 
net 700 tonų. Grybų rinkimo kara
liais laikomi Marcinkonių gyventojai, 
bet jiems nenori nusileisti merkinie
čiai, Pamerkiu, Mergežerio bei kitų 
kaimų atstovai. Kažkurie grybų pri
renka net po gerą pustonį.

NUTEISĖ ŽMOGŽUDĮ
Ankstyvą pavasarį spaudoje buvo 

paskelbtas pranešimas apie Lietuvos 
kino studijos meninių filmų direk
toriaus L. Mikėno tragišką mirtį. Pa
sirodo, jį nužudė pinigus ir daiktus 
pavogęs latvis Janis Kalvė. Jis jau 
anksčiau Latvijoje buvo baustas už 
sunkų nusikaltimą, bet nesiliovė va
giliauti laisvę atgavęs, žmogžudys 
milicijos buvo sulaikytas Kryme, 
Aluštos mieste. Augščiausiasis teis
mas Vilniuje, pirmininkaujamas J. 
Bumeikio, nusikaltėliui paskyrė mir
ties bausmę. Kadangi sprendimo ne
buvo leista apeliuoti, J. Kalvė jau 
turėtų būti sušaudytas.

RUOŠIA MECHANIZATORIUS
Šiais mokslo metais 15 bendrojo 

lavinimo mokyklų Lietuvos kaimuo
se IX—XI klasių moksleiviams įve
dė pradinį žemės ūkio mechanizato
riaus paruošimo kursą. Iki 1975 m. šį 
kursą jau turės apie 150 bendrojo 
lavinimo mokyklų. Jas baigę vaiki
nai ir merginos po trumpo papildo
mo kurso profesinėse technikos mo
kyklose iš karto galės imtis gamybi
nio darbo žemės ūkyje.

ORIGINALUS PAMINKLAS
Gargždų vidurinės mokyklos mo

kytojas Zigmas Šatkus įvažiavimą į 
Gargždus iš Kauno pusės papuošė 
ąžuolo kamieno drožiniu, kurio už
rašas skelbia: “Gargždai įkurti 1253 
metais”. Raižiniai su miesto herbo 
atvaizdais pravažiuojantiems pasako
ja Gargždų istoriją, kultūrinius ir 
ekonominius laimėjimus.

V. Kst.

augusių bėgimo, plaukimo ir virvės 
traukimo pirmenybės. Prieš birželio 
14 d. atvykusį sovietinės armijos cho
rą Baltijos Federacija, talkinama ki
tų tautybių, surengė sėkmingą de
monstraciją, kurią plačiai minėjo vie
tinis radijas ir televizija. Netolimo
je ateityje organizacija mano pla
čiau įsijungti į vietinį visuomeninį 
ir politinį veikimą. Baltijos Federa
cijos skyriaus vadovybę sudaro: 
pirm. J. Staškus, vicepirmininkai — 
J. Bataitis, K. Saare, estas, V. Kark- 
linš, latvis, sekretorė S. Poderytė, 
ižd. Saare, estė, narė T. Nimanis, 
latvė. Pirmininkai keičiasi kas metai.

J. S.

RYTŲ JAUNIMAS...
(Atkelta iš 3 psl.)

kitus, atrodo, kad jų draugys
tei nieko netrūksta, nes vakar 
vakare jie turėjo “pikniką” pas 
Karosus ir labiau susigyveno. 
Visi dainuoja ir šoka kartu, vi
siems labai linksma. Edmontono 
lietuvių bendruomenė padova
noja “Gyvatarui” Rūpintojėlį, o 
A. Dudaravičius jį įteikdamas 
sako, jog žmogaus gyvenime yra 
du svarbūs dalykai: tikėjimas ir 
viltis, kurie atvaizduoti šiame 
kūrinyje. Jis linki “Gyvatarui” 
sėkmingai dirbti toliau, o sun
kiais momentais nepamesti tikė
jimo ir vilties.

Jaunimui linksmai dainuo
jant, o senimui sukantis valso ir 
polkos taktuose, greitai bėga 
laikrodžio rodyklė. Mikrofoną 
paima p. Šmitienė, čia Edmon- 
tone besireiškianti gabi daini
ninkė. Padainuoja kelias liau
dies dainas, o paskui, jaunimui 
pritariant, salė skamba įvairio
mis populiariomis melodijomis. 
Dar malonu būtų čia pabuvoti, 
bet žinome, kad rytoj vėl laukia 
kelionė ir nauji uždaviniai.

Tautybių folklorama
B. BUJOKIENĖWinnipeg miesto šimtmečio 

Jubilėjaus Komitetas ir Manito- 
bos Tautybių Meno S-ga 1970 m. 
rugpjūčio 3—9 d. d. suorganiza
vo įvairių tautybių pasirodymą 
— Folklorama ’70. Rengėjai iš 
anksto skatino visas Winnipege 
tautinių, grupių organizacijas 
pasiruošti pasirodyti plačiai vi
suomenei su savo menu. Miestas 
davė leidimą rugpjūčio 3—9 d. 
d. pardavinėti svaiginamuosius 
gėrimus ir pagamintą maistą at
silankantiems žiūrovams į jų su
organizuotas meno parodas ar 
šiaip meniškas programas.

Kiekviena tautybė galėjo pri
statyti jauną mergaitę kandida
te į Folklorama ’70 karalaites. 
Specialūs komitetų atstovai 
drauge su visų dalyvaujančių 
šiame sąjūdyje tautybių atsto
vais, organizacijų pirmininkais 
ir kandidatėmis į grožio karalai
tes keletą valandų skraidė lėk
tuvu “Air Canada” po Manito- 
bos apylinkes. Kandidate į kara
laites iš lietuvių buvo parinkta 
Irena Marozaitė, 15 metų am
žiaus.

Winnipeg miesto valdžia šiam 
sąjūdžiui skyrė nemažą sumą pi
nigu. Davė specialius autobusus, 
kurie vežiojo nemokamai tuos, 
kurie turėjo įsigiję specialius 
pasus. Suaugusiems jie tekaina
vo po $1, o vaikams — nemoka
mi. Reklamai taip pat miesto 
valdžia išleido kelis tūkstančius 
lapelių, kuriuose buvo progra
ma ir sąrašas visų tautybių bei 
tų tautų sostinių vardai.

Pirmojo tų pasų puslapio 
tekste pažymėta, kad minėta 
Folklorama ’70 yra lyg sveikini
mas bei dovana Manitobos šimt
mečio jubilėjui atžymėti. Buvo 
kviečiami visi atsilankyti į spal
votąją Folkloramą ’70. Gi po tuo 
tekstu parašas mūsų miesto gal
vos “Mayor Stephen Juba”.

Kas dalyvavo?
šioje Folkloramoje ’70 daly

vavo 21 tautybė: čekoslovakai, 
britai, graikai, indėnai, vengrai, 
islandiečiai, italai, japonai, ki
niečiai, korėjiečiai, lietuviai, lat
viai, lenkai, monakiečiai, negrai 
(Caribbean), filipiniečiai, slova
kai, slovėnai, ukrainiečiai, vo
kiečiai, žydai.

Visų tų tautybių bendruome
nių organizacijos,* vadovaujant 
jų komitetams, intensyviai ir 
kruopščiai darbavosi įrengda- 
mos gražias parodas ar paruoš- 
damos šokių ar dainų progra
mas.

Lietuvių paviljonas
Dauguma jų įrengė meno pa

rodas, atvykusius svečius vaiši
no savo valgiais bei gėrimais. 
KLB Winnipeg© apylinkės komi
tetas su talkininkais įrengė vie
noje pusėje salės skoningai iš
dėstytą brangių ir gražių meniš
kų rankdarbių parodą, į kurią 
įėjimas buvo nemokamas. Be- 
rods, vienintelė tarp kitų tau
tybių lietuvių paroda buvo su 
neapmokamu įėjimu, čia taip 
pat nors nekasdien, svečiai bu
vo aprūpinami už pinigus pyra
gaičiais, kavute ir alkoholiniais 
gėrimais (antroje salės pusėje). 
Šioje lietuvių parodoje ypač 
daug ir labai gražių meniškų iš
dirbinių buvo iš Lietuvos ginta
ro. Krito į akis nepaprastai grą
žais raštais austos staldengtės, 
takeliai, juostos ir kiti audiniai. 
Vienas stalas buvo pilnas trem
tyje išleistų knygų. Ant kitų sta
lų buvo išdėlioti meniškai iš
pjaustyti lietuviški kryžiai (be
rods, a. a. Genio) bei koplytėlės, 
mozaikos akmenukais išmargin
tos tautiniais motyvais padary
tos dėžutės, važiai ir t. t. Sienos 
nukabinėtos ištisa serija E. Ka- 
lasausko tautiniais motyvais iš
pjaustinėtų plastikos paveikslų, 
kombinuotų su aukso spalvos 
dugnu. Buvo ir aliejaus dažais 
pieštų paveikslų. Saleje visą lai
ką grojo magnetofono muzika, 
lietuviškom dainom paįvairinta, 
žodžiu, buvo jauku atėjus pasė
dėti.

Kitose sostinėse
Į kiekvieną tautinę “sostinę” 

atvykus ir praleidus pusvalandį, 
jau gali susidaryti, daug neapsi
rinkant, nuomonę apie pačią tau
tą, jos charakterį.

Kaikuriose “sostinėse” buvo 
žmonių kamšatis, triukšmas ir 
net gatvėje atliekama dainų bei 
šokių programa. Tai teko matyti 
pas kiniečius. Jie atskiroje vie
toje pardavinėjo suvenyrus ir 
paroda jų buvo nepaprastai įdo
mi.

čia jie turėjo labai seno me
no, net 250 metų prieš Kristų 
darytų eksponatų* Teko tiesiog 
stebėtis, žiūrint į jų išdirbinius 
iš dramblio ilčių išpjaustinėtus 
taip meniškai ir smulkiai. Bet 
čia be pinigų nė žingsnio.

Paminėtina turtinga, skonin
gai įrengta filipinų paroda. Jie 
turėjo paruošę ir kasdien rodė 
labai įdomią programą.

Didelė ir skoninga buvo lat
vių naroda. Ji užėmė net dvi sa
les ir vieną kambarį. Pirmoje 
salėje buvo aliejiniai dailinin
kės A. Kelerienės paveikslai, 
įvairūs namie kepti pyragaičiai 
ir kavutė. Antroje salėje — 
gražiai sugrupuoti įvairiausi 

rankų darbo meniški išdirbiniai, 
kaip ir pas lietuvius, tik raštuo
se jie turi savitumo. Trečioje 
patalpoje buvo įrengtas baras 
su stalais.

Kaikuriose parodose buvo ro
domi filmai iš savo tautos vaiz
dų ir gyvenimo. Kitur buvo lyg 
kelionių biuro skyriai, kur ne
mokamai dalino gražiai išleistas 
paveiksluotas reklamas apie sa
vo kraštą. Ypač tuo pasižymėjo 
italai, štai maždaug taip skam
ba būdingas išsireiškimas iš lat
vių platintų lapelių:

“Jei vienu žodžiu norėtum iš
reikšti Latvijos filosofiją, tai tas 
žodis būtų — dirbk! Bet tas 
“dirbk” mūsų tautiečiams reiš
kia — su muzika bei daina.”

Italai, ukrainiečiai ir kiti
Italų paroda labai domėjosi 

žmonės. Kaikuriom dienom teko 
matyti ilgiausias eiles žmonių 
prie įėjimo. Paroda turtinga 
eksponatais, ypač įdomių buvo 
statulų. Lauke prie, šios parodos 
durų stovėjo skulptoriaus G. Ba
rone akmeninė skulptūra vilkės, 
kuri žindė ne du vilkiukus, bet 
du berniukus, kaip žinoma iš pa
davimo, kai ji vietoje savo vai
kų rado padėtus savo guolyje ir 
juos augino.

Ukrainiečių didelė paroda 
buvo įrengta banko salėje, bet 
kažkodėl nepatraukė žiūrovų. 
Čia žmonės greit praeidavo ir 
skubėdavo į jų rūsį, kur parda
vinėjami valgiai bei gėrimai.

Gražias parodas turėjo įsiren
gę: korėjiečiai su metalo meniš
kais išdirbiniais; japonai, kurių 
meniškai išsiuvinėti vestuviniai 
drabužiai, medžio dirbiniai ir ki
ti dalykai viliojo akį; čekoslova
kai imponavo meniškai, neapsa
komai gražiai išdirbtais kristali
niais daiktais ir mezginiais. Slo
vakijos ir Slovėnijos parodėlės 
buvo įrengtos atskirose vietovė
se. Jose buvo pardavinėjami val
giai. Slovakai kiekvieną vakarą 
davė programą su šokiais ir or
kestru.

Visiškai parodų neturėjo is
landiečiai, vokiečiai, negrai, mo-

g HAMILTON
VYSK. VALANČIAUS ŠEŠTADIE

NINĖJE MOKYKLOJE šeštadienį — 
spalio 10 d. pamokų nebus, kadangi 
daugumas išvažiuoja į Lietuvių Die
ną Londone.

Mokyklos vedėjas
RIMAS BAGDONAS dirbąs Do

minion Foundries and Steel Ltd., Ha
miltone, Ontario, kaip augštųjų kros
nių inžinierius, šiuo metu prižiūrįs 
tos firmos naujosios augštosios kros
nies statybą, yra pakviestas dalyvau
ti tarptautinėje augštųjų krosnių 
konferencijoje Paryžiuje spalio 26 ir 
27 dienomis. Iš Kanados jis išskris 
spalio 16 d.; pakeliui aplankys plie
no fabrikus Anglijoje (Valijoje), 
Olandijoje, Vokietijoje. Po konfe
rencijos tris dienas lankysis ketu
riuose Prancūzijos plieno fabrikuose. 
Prieš grįždamas į Kanadą, žada dar 
sustoti Duesseldorfe, V. Vokietijoje, 
ir dalyvauti Vokietijos plieno ir gele
žies pramonės metinėje konferenci
joje. Kor.

KATALIKIŠKOS LORETTO mer
gaičių gimnazijos abiturienčių iškil
mingas diplomų įteikimo aktas įvy
ko vietos Kristaus Karaliaus kated
roj, dalyvaujant vietos vyskupui, 10- 
čiai kunigų ir pilnai šventovei kvies
tųjų svečių, pažįstamų ir abiturien
čių tėvų. Siekiančias tolimesnio 
mokslo abiturientes sveikino vysk. 
J. F. Ryan, kun. J. F. Duffy, prašy
dami neužmiršti gyvenime Kris
taus mokslo, juo vadovautis. Diplo
mus įteikė vysk. J. F. Ryan ir šioms 
lietuvaitėms: Sigitai Banevičiūtei, 
Giedrei Breichmanaitei, Kristinai 
Gedrimaitei, Dainorai Juozapavičiū
tei, Reginai Kažemėkaitei. Sveikina
me naujas abiturientes, linkėdami 
taip pat neužmiršti ir lietuviško gy
venimo.

Loretto gimnazija, išleidusi 105- 
tąją laidą, buvo priversta užsidaryti, 
nepakeldama didelių išlaidų, negau
dama jokios finansinės valdžios pa
ramos. Daugumas mergaičių į 13-tą 
klasę įstojo katedros ar vysk. J. F. 
Ryan gimnazijom K. B.

LIETUVOS ATEITĮ LEMS 
PAČIŲ LIETUVIŲ LAISVES 

PASTANGOS. AUKODAMI 
TAUTOS FONDUI, 
PRISIDĖSIME 

PRIE LAISVĖS ATGAVIMO!

IfNIPUT RADIO & 
RIHUni TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

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

Nemokama antoaikštė prie abiejų krautarių

Winnipege
nakiečiai, britai. Tačiau jie va
karais turėjo savo šokių ir dainų 
programas arba tik publikos pa
sišokimus su orkestru, užkanda 
ir gėrimais. Lenkai turėjo mažą 
parodėlę ir gražią tautinių šokių 
bei dainų programą.

Karalaite išrinko japonę
Buvo labai įdomu keliauti va

karais (dienom viskas buvo už
dara) per visą savaitę iš vienos 
“sostinės” į kitą. Išlipus viena
me centre, tenka pabuvoti pus
valandį ar ilgiau, kol ateina į tą 
vietą kitas specialus autobusas. 
Tad lieka laiko artimiau pažinti 
kitas tautas, susipažinti su žmo
nėmis, su jais pabendrauti.

Grožio karalaitės rinkimo ba
lius įvyko rugsėjo 8 d. vakarą 
didelėje Winnipeg© salėje. Įėji
mas specialiai buvo labai pigus, 
o žmonėms su tautiniais drabu
žiais net nemokamas, kad tik 
daugiau žmonių dalyvautų. Pri
sirinko pilnutėlė salė. Prie sta
lų beveik visos vietos buvo ap
sėstos, o viduryje sukosi šokan
čiųjų poros. Po keliolikos kalbų 
buvo* pakviestos į sceną, kandi
datės į Folklorama ’70 grožio 
karalaitės rinkimus. Jų buvo 21. 
Visos jos buvo jaunos ir gražios, 
su ilgom balinėm sukniom. Po 
kalbų visi tyliai laukė rinkimų 
paskelbimo. Folklorama ’70 ti- 
tūlą laimėjo 20 metų amžiaus 
Shirley Kondo — japonė.

Pirmąja princese išrinkta Lin
da Lafrenier — indė, antrąja — 
Lucile Arnason—islandietė. Vi
sos trys tą patį vakarą buvo ap
dovanotos po $100.

Be to, karalaitė laimėjo ne
mokamą kelionę dviem asme
nim į betkurį pasaulio kraštą.

Teisėjais grožio karalaitės 
rinkimuose buvo Keith Smith, 
Manitobos šimtmečio Jubilėjaus 
Komiteto narys, Tannis Yankie- 
wicz iš prekybos departamento, 
prof. J. B. Rudnickyj, artistė 
Viola Cowdy ir Svend Bergen- 
dahl, tarnaujanti “Air Canada”.

Tas visas tautybių sąjūdis, pa
vadintas Folklorama ’70, buvo 
gražus pasirodymas kitatau
čiams.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ vi
suotinis susirinkimas įvyks spalio 18 
d., 5 v. p.p., p. K. Bungardų bute, 
128 East 43rd St. Kviečiami daly
vauti visi nariai ir buvusieji ateiti
ninkai. Skyriaus valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už suruoštą 

mums puikioje p. L. J. Vitų reziden
cijoje mūsų dešimt metų vedybų pro
ga staigmeną — pobūvį, už brangias, 
vertingas dovanas, kurios mums nuo
lat primins Jūsų parodytą nuoširdu
mą: p. p. M. S. Aleksam, A. J. Asma- 
navičiam, Ankudavičiam, Augustina- 
vičiam Toronte, Budninkam, Bun- 
gardom, Bartninkam, Beržaičiam, p. 
Dziemionam, Enskaičiam, Grubiam 
Toronte, B. Grajauskui, S. A. Jan
kauskam, Koveliam, T. P. Kareckam, 
V. Karpavičiui, L. J. Kriaučiūnam 
Fruitlande, B. D. Kriaučiūnam, Kri- 
vinskam, J. J. Kamaičiam, T. A. Kal- 
matavičiam, Kleinam, Toronte, A. 
Kaušpėdai, Lukavičiam, J. M. Ma
čiam, D. B. Mačiam. R. K. Narbutam, 
J. S. Pranskevičiam Čikagoj, M. A. 
Pliskevičiam, B. P. Peleckam Čika
goj, Rinkiam, Ribiam, Rakščiam, A. 
B. Steponavičiam, F. L. Cipariam, 
Stundžiam St. Catharines, Vęnskevi- 
čiam, G. O. Vindašiam, B. B. Vens- 
lovam, Wass, Geležiniam, P. V. Vi
tam, L. J. Vitam, J. A. Žukauskam, 
Kalinskam, M. P. Mickevičiam Ayl
mer, Ont.

Ypatingą padėką reiškiame p. Ko- 
veliam už įamžinimą mūsų vedybų 
dešimtmečio į filmą. Didžiausią pa
dėką reiškiame inciatoriams p. p. L. 
J. Vitams ir J. J. Kamaičiams, ku
rie parodė tiek daug rūpesčio ruo
šiant mums šį pobūvį: taip pat p. J. 
S. Pranskevičiam iš Čikagos už ver
tingą asmeninę dovaną. Dar kartą 
nuoširdus ačiū visiems.

Juozas ir Vanda Raguckai

A d vokalas 

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781 
. Hamihon, Ontario
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LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBES 
seime dalyvavo abu lietuviai vysku
pai — vysk. A. Deksnys ir vysk. V. 
Brizgys, sveikinimo žodį tarė Port- 
lando vysk. P. Gerety. PreL J. Bal
konas padarė pranešimą apie anke
tą parapijose dirbantiems lietuviams 
kunigams, apgailestaudamas, kad į 
148 išsiųstų anketą atsiliepė tik 73 
kunigai. Kun. S. Yla kalbėjo apie 
lietuvią religinio centro steigimą, 
prek V. Balčiūnas — apie naująją 
liturgiją. Vysk. A. Deksnys dalyvius 
supažindino su savo vienerią metą 
darbu Europos lietuvią tarpe, ją di
džiausiu rūpesčiu — Vasario 16 gim
nazijos bendrabučio statyba. Prane
šimą apie naujo lietuviško mišiolo 
ir lekcionarijaus ruošimą padarė 
kun. V. Zakaras. Toronto Prisikėli
mo parapijos klebonas kun. P. Ba
rius, OFM, seimo dalyvius supažin
dino su parapijos tarybos veikla. Iš
samią apžvalginę paskaitą apie da
bartinę religinę būkle sovietu oku
puotoje Lietuvoje skaitė kun. J. 
Vaišnoras, MIC Ern. K. Pugevičius 
ragino padėkoti vyskupų konferenci
jai už etninių reikalų iškėlimą, pa
siųsti atstovus ir suteikti informaci
jų apie lietuvių problemas. Konkre
tūs nutarimai buvo padaryti liturgi
nių tekstų lietuvių kalbon vertimų 
kausimu. Tais tekstais rūpinsis vysk. 
A. Deksnio sudaryta liturginė komi
sija, vertėją ir pagalbininką turės 
surasti vysk. V. Brizgys, susitaręs 
su Kunigų Vienybe, pranciškonų, jė
zuitų ir marijonų provincijolais. Fi
nansinio fondo organizavimas šiam 
darbui pavestas prel. J. Balkūnui 
(plačiau žiūr. straipsnyje “Ką svars
tė lietuviai kunigai?”).

KOMPOZ. JUOZO BERTULIO 
mirties pirmosios metinės buvo at
žymėtos Čikagos jėzuitų koplyčioje 
Mišiomis, kurias atlaikė pripažinimo 
amerikiečių tarpe susilaukęs kompo
zitorius kun. Bruno Markaitis, SJ. 
Pamoksle jis prisiminė velioni kaip 
kūrėją muziką. Jo kūrinius pamaldų 
metu atliko sol. Prudencija Bičkienė 
ir Monigirdas Motekaitis.

ČIKAGA SUSILAUKĖ dviejų vieš
nių iš tolimosios Australijos, čia bu
vo užsukusi Australijos lietuvių vei
kėja ir “Mūsų Pastogės” moterų sky
riaus redaktorė Ona Matulevičienė, 
dalyvavusi Taboro Farmoje Įvykusia
me Lietuvių Bendruomenės, spaudos 
ir radijo darbuotojų suvažiavime. 
Grįždama iš Europos Į Australiją, 
dabar vieši Adelaidėje gyvenanti ir 
kurianti skulptorė Jieva Pocienė. Ji 
lankė žymiąsias Europos meno gale
rijas, dalyvavo Salzburgo mieste, 
Austrijoje, Įvykusiame bronzos lie
jimo seminare.

LOS ANGELES LIETUVIUS ap
lankė iš suvažiavimo Toronte užsukęs 
LK Mokslų Akademijos pirm. kun. 
prof. A. Liuima ir vienas “Draugo” 
redaktorių kun. J. Prunskis. Jie sa
kė pamokslus Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioj, atsilankė i J. Gliau- 
dos paskaitą apie Tumą-Vaižgantą.

MARIJONŲ VIENUOLIJOS gene
ralinis sekretorius ir tarybos narys 
kun. Jonas Duoba, MIC, iš Romos bu
vo atvykęs i JAV, kur turėjo progą 
lankytis Čikagoje, Klevelande, Maria- 
napolyje ir Niujorke. Romon grižo 
rugsėjo 27 d.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ organi

zacijų ir spaudos tarybos pranešimu, 
stengiamasi pakeisti valdžios nu
tarimus, pagal kuriuos lietuvių as
mens pažymėjimuose kilmės krašto 
vieta buvo Įrašoma Sovietų Sąjunga. 
Jau prie senos valdžios taryba buvo 
Įteikusi prašymą prezidentui ir vi
daus reikalų ministerijai. Paskutinė
mis žiniomis, yra vilties, jog ši 
skriauda lietuviams bus atitaisyta — 
jiems bus leista Įrašyti tą kraštą, iš 
kurio jie yra atvykę, būtent, Lietuvą. 
Tai ypač svarbu šiuo metu, nes ar
tėja naujas gyventojų surašymas.

ALAUS ŠVENTE Avellanedos lie
tuviu Aušros Vartų parapijos salėje 
tautiniu šokiu ansamblis “Ramby- 
nas” atžymėjo veiklos 9 metų su
kaktį. Pavaduodamas sergančią va
dovę Ireną Veličkaitę-Simanauskie- 
nę, minėjimą atidarė studentas Hek
toras Levanavičius. Pirmaisiais 
“Rambyno” vadovais ir mokytojais

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

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

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

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

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

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5 

v. p.p. 
v. p.p. 
▼> W>- 
v. p.p.

Šviežia mėsa — Dešros - Skanumynai

yra buvę A. Petraitis ir L. Petravi- 
čienė, vėliau — A. Rastauskas, kol 
pagaliau vadovybę perėmė L Sima- 
nauskienė. “Rambyną” skaudžiai su
krėtė vienos pirmąją narią a. a. Zu
zanos Vanagaitės žuvimas automobi
lio nelaimėje prieš porą metą. Veik
la nutrūko, bet ją dabar vėl tikimasi 
atgaivintu Po eilės sveikinimą ir lin
kėjimą rambyniečiai pašoko Rugu
čius, Jonkelį, Gyvatarą, Mikitą, Len
ciūgėlį, Ketvirtainį, Aštuonytį ir Ma
lūną, palydimi akordeonistą G. 
Kliaugos, H. Povilavičiaus ir J. Re
meikos. Juozas šiušis “Rambynui” 
įteikė 10.000 pezą auką, o Lietuviu 
Centro jaunimas ir inž. St Babronis 
— gėlių. Po programos visi šio vaka
ro dalyviai vaišinosi dešra su kopūs
tais ir alum, kuris buvo geriamas iš 
specialių keramikos bokalą, turinčią 
užrašą “Rambynas”. Jie buvo pado
vanoti pobūvyje dalyvavusiems sve
čiams. šokiams grojo net du orkest
rai — vienas jaunimui, kitas seni
mui.

Australija -
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEND- 

RUOMENĖ šiemet mini savo Įsistei- 
gimo ir veiklos dvidešimtmetį. Pra
džioje pokariniai ateiviai jungėsi į 
1929 m. suorganizuotą Australijos 
Lietuvių Draugiją, bet vėliau buvo 
nutarta Įsteigti ALB ir įsijungti i 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Pir
masis veiklos dešimtmetis daugiausia 
buvo skirtas organizacinio pobūdžio 
reikalams, antrasis kultūriniams fes
tivaliams, kurie šiandien yra žinomi 
Australijos Lietuvių Dienu vardu. 
Pirmuoju ALB krašto valdybos pir
mininku buvo pernai JAV miręs J. 
Vaičaitis.

SENATORIUS W. K. HUGHES mi
rė Melburne. Jis buvo baltiečių bi
čiulis, supratęs sovietų kėslus ir 
grėsmę ne tik užsienio kraštuose, bet 
ir pačioje Australijoje. Velionis 
daug kartų yra kėlęs Baltijos kraštų 
laisvės klausimą. Viktorijos jungti
nis baltiečių komitetas, vadovauja
mas Stasio Stankūnavičiaus, velio- 
nies našlei pasiuntė užuojautos tele
gramą.

Brazilija
SAO PAULO JAUNIMO NAMUO- 

SE rugsėjo 20 d. Įvyko metinis spau
dos balius savaitraščiui “Mūsų Lie
tuva” paremti, sutraukęs 180 daly
vių. Pagrindinį žodi tarė pagal val
džios reikalavimus atsakinguoju re
daktorium pasirašąs brazilas prof, 
dr. Jose Carrato. Jis pranešė, jog Sao 
Paulo universiteto profesoriai nori 
Įsteigti lietuvių kalbos ir literatūros 
katedrą, kuri pradėtų veikti jau se
kančiais metais. Jie taipgi pageidau
tų turėti brazilų-lietuvių institutą, 
telkiantį istorinę bei literatūrinę me
džiagą lituanistinėms studijoms. Prof, 
dr. J. Carrato, pasidžiaugęs lietuvių 
pastangomis burtis ir veikti, ragino 
jaunąją kartą domėtis lietuviškais 
reikalais, paveldėti tėvų atsineštus 
lietuvių kultūros lobius. Pernai, kal
bėdamas “ML” baliuje, staiga mirė 
žymus ir mylimas visuomenės veikė
jas J. Matulionis, šiemetinio baliaus 
dalyviai jį prisiminė kaip tauraus lie
tuviškumo pavyzdį. A. S.

Nigerija
PREL. DR. A. BAČKIS, buvęs Va

tikano nunciatūros I sekretorius An
karos sostinėje, spalio 3 d. atvyko 
diplomatinei Vatikano tarnybai į Ni
gerijos sostinę Lagos.

Vokietija
PREL. DR. J. AVIŽOS pranešimu, 

kun. Viktoras Kaleckis buvo rastas 
miręs savo bute. Mirties priežastis — 
kraujo išsiliejimas. Velionis buvo gi
męs 1922 m. Lietuvoje, kunigu įšven
tintas 1946 m. liepos 21 d. Ėichsta- 
ette, Vokietijoje. Kun. V. Kaleckis 
yra bandęs įsikurti JAV, bet grįžo 
Vokietijon, kur pastaruoju metu bu
vo kun. Alfonso Bernatonio sekreto
rium, talkino pastoracijoje. Palaido
tas rugsėjo 22 d. Dieburgo kapinėse.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS moki
niu eiles papildė iŠ Los Angeles at
vykusi 12 metų amžiaus Birutė Mo
tiejūnaitė, Jono ir Onos Motiejūnu 
dukra. Jos sesutė studijuoja meną 
Prancūzijos sostinėje Paryžiuje. Gim
nazija tikisi susilaukti ir daugiau 
moksleiviu iš JAV bei Kanados.

Mokame už:
depozitus _ _ _____5%
šėrus ir sutaupąs ___ ^.. 6%%
už vieną metą terminuotus 
indėlius 7% %
Duodame: 
aKtaenines paskolas iš „,10%
nekiln. turto paskolas iš „„ 9%
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Naujas veidas lietuviu filme
AL. GIMANTAS

Nedaug mūsiškių domisi fil
mo menu, nebent viena ar kita 
jaunuolė pasvajoja apie kino 
aktorės karjerą. Tuo tarpu pa
čiam filmo menui, filmo gami
nimui, paruošimui, atrodo, mū
sų tarpe mažai entuziastų yra. 
Todėl yra malonūs betkurie sa
vųjų tautiečių pasireiškimai šio
je srityje, štai, neseniai teko 
matyti Niujorko universiteto 
filmų instituto studento Algio 
Kaupo paruoštų keletą filmų. 
Vienuose jų jis atsakingas už 
garsą ir galutinį filmo sukirpi
mą, kituose reiškiasi kaip fil
mo kameros operatorius, dar ki
tuose jis vadovauja jaunuolių 
(12-14 m. amžiaus) pirmiesiems 
filmų bandymams.

Filmai paprastai trumpame- 
tražiniai, garsiniai, baltai juo
doje juostoje įrašyti, daugiau
sia dokumentinių apybraižų tu
rinio. Bet ir tokiame filme jo 
gamintojams yra plati dirva pa
sireikšti, savuosius gabumus pa
rodyti, esamą talentą atskleisti. 
Paimkime filmuką, vardu “Hen
ry”. Tai dvylikos su puse mi
nučių ilgio apybraiža, rodanti 
mums Niujorke,East upėje, bar
žoje gyvenantį vienišą jūrinin
ką. Norvegų tautybės, jau 15 m. 
turėdamas, pasitraukęs iš gim
tųjų namų ir šeimos. Savo bar
žoje jis šeimininkas — visai pa
tenkintas gyvenimu, kuris, re
gis, toks nesudėtingas, papras
tas, bet kartu ir toks žmogiškas, 
gal kiek ir tragiškas savo vienu
moje. Filme jis pats apie save ir 
kalba, pasakoja, o filmo kamera 
atskleidžia žiūrovui Įvairias si
tuacijas, kartais iki pačių de
talių, nevengdama Henry veido 
artumos, išraiškos, jo rankų 
mostų, bendrų judesių — kaip 
jis manosi, kaip pats viską at
lieka, pasigamina, kaikada be
veik primityvius įrankius turė
damas, o ką jau bekalbėti apie
NAUJI FILMAI

"TORA! TORA! TORA!"
Japonija puola Pearl Harbor 

ALGIRDAS GUSTAITIS

Japonijai pasirašius vadina
mą Ašies paktą, apjungiantį Hit
lerio Vokietiją, Musolinio Itali
ją, vyko gyva diplomatinė veikla 
tarp Tokijo ir Vašingtono. Atro
do, maža grupė kraštutinių ka
rių pageidavo karo su JAV,' nes 
jas nugalėję būtų galėję prieiti 
prie Japonijai reikalingų žalia
vų įvairiose pasaulio vietose.

šiame filme parodomas Japo
nijos ir JAV diplomatinis veiki
mas prieš 1941 gruodžio 7 d., 
kai, įsigalėjus japonų militaris- 
tams, buvo pulta didelė ameri
kiečių karo laivyno bazė Pearl 
Harbor Havajuose.

Filmą atsargiai pagamino 
amerikiečių filmų bendrovė 
“20th Century-Fox”, artimai 
bendradarbiaujant japonų spe
cialistams. Visi japonų kariniai 
veiksmai ir su tuo susiję pasita
rimai filmuoti japonams daly
vaujant ir vadovaujant, taigi, 
turi būti gana autentiški. Japo
nai kalba japoniškai, amerikie
čiai angliškai. Duodami kalbų 
vertimai. Dalyvauja gausybė ar
tistų, statistų. Aplamai verti
nant, japonai palieka geresnį 
įspūdį.

Dėl amerikiečių tipiško įžval
gumo bukumo jų vyriausieji ka
ro vadai ignoruoja kareivių pra
nešimus apie artėjančius priešo 
lėktuvui, pastebėtus radare. In
formaciją gavęs amerikiečių ka
rininkas paprasčiausiai liepia 
radaro aptarnautojui nesirūpin
ti. Kitas augštas jūrų laivyno 
karys, gavęs pranešimą apie ne
toli Pearl Harbor pastebėtą ja
ponų povandeninį laivą, neskel
bia aliarmo, nes jis nori žinią 
kaip nors kitaip patikrinti. 
Augštų karių perspėti, patys vy
riausi JAV karo vairuotojai ne
leidžia skelbti aliarmo, nes prieš 
tai dar nori pasitarti su JAV 
prezidentu. Tuo tarpu japonų 
lėktuvai, virtinėmis atskridę', 
daužo, skandina amerikiečiu ka
ro laivyną Pearl Harbore. Tada 
savo žioplumą pamato amerikie
čių karo vadai, ignoravę gautus 
perspėjimus.

Filme daug sprogimų, šaudy
mu, bombų. ugnies. Padaryta 
neblogai, bet būna dar vaizdes- 
nių kariniu filmų. Filmas vertas 
pamatyti. įdomus.

Anksčiau teko skaityti, kad 
amerikiečių radaras nesu gavės 
japonų lėktuvų, nes jie skridę 
peržemai. Filme japonų lėktu
vai skrenda augštokai ir juos 
amerikiečiu radaras sugauna, 
bet amerikiečių karininkai neti
ki. kad tenai gali būti japonų 
lėktuvai.

Parodytas ir japonų karo va
dovų perdėtas atsargumas, kai 
po pirmo smūgio Pearl Harbore 
jie neleidžia skristi papildo
moms japonų aviacijos eskadri
lėms, nes nori taupyti benziną. 
Mat, pakeliui gali tekti kautis 
su amerikiečių laivyno ar aviaci
jos jėgomis. Japonu lakūnai pri
mygtinai pageidauja naujomis 

elektros šviesą — jos jis neturi. 
Filmas giliai pagauna ir atsklei
džia to skandinavo asmenybę ir 
nepretenzingus poreikius. Jie 
tokie nesudėtingi — vienintelis 
jo rūpestis, kad tą vietą, kur 
stovi jo barža, teks užleisti mies
to planuojamiems kitiems reika
lams.

Connecticut valstijoje susitel
kė būrys tėvų, kurie galvoja, 
kad tiek valdinės, tiek ir priva
tinės mokyklos neperduoda tin
kamai jų vaikams visų tų verty
bių, kurias, jų nuomone, turėtų 
teikti mokykla. Jie įsteigė savo 
ir patys tėvai ten dirba, kaip 
mokytojai ir auklėtojai. Apie tą 
įstaigą ir paruoštas A. Kaupo 
kitas filminis bandymas. Mokyk
la — integruota, kartu mokosi 
juodi ir balti vaikai. Net ir juo
dosios panteros čia prieina 
skleisti savųjų įsitikinimų. A. 
Kaupas čia nesiima jokios tei
sėjo rolės. Dokumentinėje apy
braižoje jis tik fiksuoja patį 
faktą, visai jo nekomentuoda
mas. Jis leidžia žiūrovui pačiam 
spręsti ir pačiam susidaryti nuo
monę, nes iš tėvų-mokytojų pa
sisakymų, dėstomo metodo ir 
pačių vaikų žodžių- žiūrovas jau 
labai nesunkiai gebės tarti, ar 
tokio pobūdžio mokyklos yra 
sveikas ir pozityvus įnašas kraš
to švietimo sistemoje.

Kitame Algio Kaupo vado
vautame, bet pačių vaikų suk
tame filmuke jaunamečiai ga
na vykusiai pagauna Niujorko 
didmiesčio gatvės epizodus ir jų 
pastebėtus žmogiškuosius aspek
tus.

Įdomūs bandymai, iš kurių 
galima spręsti, kad mūsų fil- 
muotojas yra iš savo tėvo, rašy
tojo ir kritiko Juliaus Kaupo 
paveldėjęs meninio intelekto 
trauką ir supratimą. Pradžiai 
tai jau daug.

atakomis visiškai sudaužyti dar 
likusius amerikiečių laivus, uos
tą, taisymo ir statybos dokus. 
Deja, jie turi grįžti į Japoniją.

Filme pilna intrigos, netikė
tumo. Gerai parengtas scenari
jus turi neblogą dokumentinį 
atspalvį.

Ekrane matai ir garsiuosius 
japonų naikintuvus “Zero”, apie 
kurių kovas “Tėviškės Žiburiai” 
spausdina įdomų serijinį rašinį 
“Laimingo lakūno kovos”, ge
rai paruoštą J. Vaičeliūno. Mū
suose permažai karinės literatū
ros. J. Vaičeliūnas tuos japonų 
lakūno užrašus turėtų išleisti 
knyga.

Beje, “Tora! Tora! Tora!” bu
vo nustatytas japonams šūkis, 
jei pavyktų Pearl Harbor puoli
mas. Japonų lakūnai, gražų sek
madienio rytmetį atskridę prie 
Havajų, pasiklausę žavios hava- 
jiečių muzikos radijo bangomis, 
ore namatydami nė vieno ame
rikiečių lėktuvo, negirdėdami 
nė vieno priešlėktuvinės artile
rijos šūvio, laimėjimo šūki pa
leido iš anksto. Jie neapsiriko. 
Tuoj buvo sunaikintas didelis 
amerikiečių karo laivas, patai
kyta i eilę kitu amerikiečiu karo 
laivu. C-

Daina Kerbelytė, studijuojanti 
kalbas Montrealyje Sir George 
Williams universitete. Ji ruošia
si būti žurnaliste. Jau dabar ga
na dažnai parašo universiteto 
laikraščiui apie Lietuvą ir kitom 
temom. Daina yra baigusi litua
nistinius kursus, aktyvi skautė, 
"Gintaro" sambūrio narė, turi 
didelę lietuvišką biblioteką. Ti
kimės, kad netrukus rosime Dai
nos straipsnių ir lietuviškoje 
spaudoje. B r. L.

Brazdžionio "Poezijos pilnatis”
Bernardo Brazdžionio šešias

dešimties metų sukaktis buvo 
pagerbta nuostabiai gražiu bū
du: išleista jo poezijos pilnatis. 
Tai stora, 592 psl. knyga, gera
me popieriuje, gražiai išspaus
dinta, stipriai, skoningai įrišta, 
su dailininko Alfonso Dociaus 
iliustracijomis. Pats autorius pa
rinko eilėraščius ir knygą sure
dagavo. Literatūros istorikui 
knyga patogi dar ir dėlto, kad 
daugumas eilėraščių turi parašy
mo datas ir neišmėtyti pagal tu
rinį, o palikti dvylikoje rinkinių, 
sudėtų į knygą chronologine ei
le. Kiekvieno rinkinio pradžioje 
duota viršelio nuotrauka ir 
trumputė metrika. Tokiu būdu 
lengva sekti B. Brazdžionio po
ezijos raidą, jos kilimą į viršū
nes, formos ir turinio kitimą, 
pilnėjimą, poeto žingsnius laiko 
slinktyje. “Kiekvienas kūrėjas, 
kaip žmogus, gyvena laike”, sa
ko pats autorius. Laikas iš kūrė
jo daug ką pasiima, neviskas iš
lieka ateičiai. Šitą laiko žymę 
norėdamas išsaugoti, autorius 
seniau sukurtus eilėraščius su
dėjo į rinktinę netaisęs, netobu
linęs.

Forma ir turinys B. Brazdžio
niui visą laiką buvo neatskiria
mi eilėraščio elementai: “Man 
meninis pavidalas buvo vienas 
svarbiausių komponentų šalia 
savo turinio” ... “Savo laike gy
venti ir jį kūrybiškai gaivinti 
bei puošti ir buvo vienas auto
riaus siekimų ir džiaugsmų” (6 
psl.). Poeto pašaukimą autorius 
vaizdžiai nusako viename vieša
me poetiškame savo žodyje, tar
tame premijos Įteikimo proga:
Kas mes? Kapai? Ar sielos pėdsakas 

ugninis?
Mes pasaka pavasario, mes rožės

žiedo balsas; 
mes meilės atdūsys tylus, teisybės 

keršto kardas;
kovoj — ugnis, ir vynas — puotoj, 

nevilty — paguoda, 
ir šios dienos, ir rytdienos — ir 

sąžinė ir viltys!
Ir peleną ir dulkę vėjai nupučia ir 

blaško.
Mes turim kilt kaip potvynis, kaip 

ąžuolai prieš vėtrą 
rankas ištiest ir vest minias ir 

nepalūžt ir augti!
O žodi, būk elegija mūs ilgesy 

tėvynės!
O žodi, būk heroika, kai skelbsim 

melui kovą!
O žodi, būk visų dienų maldų malda 

didžioji! (570 psl.)
Tie trys pagrindiniai elemen

tai yra perpynę visą B. Brazdžio
nio kūrybą: eleginis, bet nepesi- 
mistinis tonas, šauksmas Į hero
jinius žygius, drąsinimas kovoje Pasakys tekėdama saulytė (60 psl.) 

“Krintančios žvaigždės”, 1933 
metais išleistas rinkinys, yra to
limesnė pakopa Į poezijos pla
tumas ir gelmes. Bibliniai moty
vai čia pradeda užimti centrinę 
vietą. Rūstus Senojo Įstatymo 
Dievas jaučiamas Izaoko maldo
je, Jeruzalės griuvėsiuose ... 
Tačiau lietuviško Rūpintojėlio 
motyvu prabyla Kristaus vaiz
das:

ir kančioje ištverti, malda švie
siajame Viešpaties pasaulyje. 
Pagrindiniuose savo poezijos 
žingsniuose B. Brazdžionis yra 
kovos poetas, pučiąs pergalės 
trimitus, drįstąs prabilti griaus
mingu pranašo žodžiu.

* *
Trumpu žvilgsniu prabėkime 

B. Brazdžionio poezijos kelią. Jau
1926 m., dar gimnazistas, kartu 
su K. Aukštikalnių, išleido Bir
žuose 16 psl. rinkinėli “Baltosios 
dienos”, šioje “Pilnatyje” tas 
rinkinėlis papildytas eilėraščiais 
iš “Pirmo dešimtmečio” antolo
gijos ir iš rankraščių, rašytų 
prieš 1928 metus. Jau čia švys
telėję kaikurie pagrindiniai B. 
Brazdžionio poezijos motyvai. 
Poetas jaučia, kad žemė — mo
tina, bet jo buitis išsiskleidžia 
tarp dangaus ir žemės. Nors že
mės nemyli, bet:
Ir niekur niekur aš nuo žemės,
Kaip kūdikis nuo motinos, 

nenueinu, —
Ir jos kančia mane kasdien svaigina, 
Ir jos dalia —
Dalia manų dienų (17 psl.)

Ir šitoj žemės dalioj net ak
menys iš skausmo prabyla (25 
psl.). Tačiau poetas po Viešpa
ties dangum, kur mokomės 
melstis už rytą, už vakarą, už 
dieną ir duoną, iš džiaugsmo 
prabyla:
Ačiū Tau, ačiū, 
Kad menkas ir mažas 
Ir žydžiu kaip saulės žiedelis ...

(13 psl.)
O šio skyriaus eilėraštis “Ore- 
mus” yra lyg preliudas į gausią 
B. Brazdžionio psalminio tono 
lyriką.

★

❖ ❖

1931 m. išleistas rinkinys 
“Amžinas žydas” yra vartai B. 
Brazdžioniui į pripažinto, stip
raus. savaimingo poeto kelią. 
Tokie eilėraščiai, kaip “Ką sakė 
mūrininkas Jėzui tą naktį”, “Jo 
rūškanas šešėlis”, “žmogus”, 
“Jerichono rožė”, rodo, kokių 
gelmių siekia poeto žodis, žmo
gaus prigimties dvilypumas 
suskamba tragiška gaida:
Jo žvaigždės, jo dangus, jo visos

saulės šalys;
Vison mirtin, visan gyveniman jam 

vartai atkili.
Jis valdo sostus kaip nemirštantis

karalius,
O dūžta jis, kaip dūžtanti lėlė 

(82 psl.)

PR. NAUJOKAITIS
Tačiau šviesos pasaulis labiau 

patraukia, negu tamsa:
Aš visą pavasarį mielą
Gėlytes darže sodinau
Ir sutemų pilną lūšnele
Visai užmiršau, užmiršau (53 psl.)

Poeto jėgos paslaptis yra jo 
širdies atvirumas buities trapu
mui ir žemės džiaugsmui:
Atversiu širdį lapą taip po lapo, 
Idant matytųsi visa ji kaip per 
išpažintį gerą, skaisčią... (39 psl.)

Ir formos kelyje einama nuo 
kieto granitinio žodžio, nuo iš
kilmingo psalminio stiliaus iki 
dainuotinio žaismingumo:
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Laukia laumės lauke nesulaukdamos Apreiškimo pasmerkimas, nėra 
Pažarų pazaringo pažaro...
Dangus pasilenkia kaip vaikas
Ir geria gerą girą iš ežero...

(74 psl.)

Pašokinkim juodą seną mišką, — 
Ąžuolą, šermukšni ir žilviti... 
Tu, žilviti, kas ten girioj pyška,

Ateina Kristus keliu apiplyšęs, 
basas, 

Brasta upeli nuolankiai perbrido, 
Perbrido — saulėn, žemėn pažiūrėjo 

ir nusišluostė ašaras. 
Ir tarė žiedui šalia balto tako:
— Tave keleivis vakar čia

sumynė ... (91 psl.)
Ir dėlto nenuostabu, kad šito

kiam Dievui visa gamta vienin-

Atsiųsta paminėti
Moteris nr. 4, liepa-rugpjūtis. Ka

nados Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos leidžiamas žurnalas, 1011 
College St.. Toronto 4, Ontario. Ca
nada.

Tėvynės Sargas nr. 1(31), 1970 m. 
Politikos ir socialinių mokslų žur
nalas, leidžiamas Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjungos. Redakto
rius — dr. D. Jasaitis. Administra
cijos adresas: Jonas Jakučionis, 503 
Euclid Ave., Brooklyn, N. Y. 11208. 
USA.

ACTA BALTICA IX, 1969. Liber 
annalis instituti baltici. Herausge- 
ber: Institutum Balticum im Kaus 
der Begegnug Koenigstein e. V., 
Koenigstein im Taunus, W. Germa
ny. Baltikos instituto stambus 328 
psl. leidinys vokiečių kalba.

Akiračiai nr. 7(21), liepa. Atviro 
žodžio mėnraštis. Adresas: 6821 So. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Vytautas Alantas, NEMUNAS TE
KA PER ATLANTĄ. Novelės, 263 
psl. Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 
79. 1970 m. Viršelis — dail. J. 
Paukštienės. Kąįpa nariams: minkš
tais viršeliais^^MO, kietais — S3. 
Nenariams — puse dolerio brangiau. 
Leidėjo adresas: Nida Press, 2 Lad- 
broke Gardens. London, W. 11, Bri
tain.

Dulkių Kopos nr. 1 ir nr. 2. Pir
masis Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos stovyklos "Neringos” stovykla
vietėje šapirografuotas laikraštėlis.
Redagavo: Dovilė Eivaitė, Rimas Ig- 
naitis, Dana Juzaitytė, Daina Kri
vickai tė. Vytas Navickas, Edvardas 
Ūselis ir Onilė Vaitkutė. Galima
gauti pas Onilę Vaitkutę, 20 Lynn
wood Lane, Worcester, Mass. 01609, 
USA

gai gieda Agnus Del (88 psl.), 
kad ir mirties problema 
sprendžia lyg atnašavimu, 
nauju nubudimu (87 psl.).

lyg

Rinkinys “ženklai ir stebuk
lai”, išleistas 1936 metais, yra 
jaunojo B. Brazdžionio kūrybos 
zenitas. Temų gilumas, įsijauti
mas į biblinę dvasią ir motyvus, 
parinktas taiklus poetinis žodis, 
kartais kietas kaip granitas, 
griausmingas kaip perkūnija 
kalnuose, tai vėl švelnus kaip 
vyturėlio giesmė, kaip vasaros 
vėjelio dvelkimas, kaip žiedelių 
kvapas. Ir tos kelios pranašavi
mų psalmės, skambančios kaip 

sugalvota retorika, bet giliai įsi
jausta, išgyventa poezija: “Prieš 
artėjantį ir juodą debesį regiu, 
priešais dangų, plieskianti ug
nim, aš regiu balandį baltą ir 
verkiu”(153 psl.). “Ėjai dūmuos, 
nykai dūmuos, nusidėjai dū
muos, dūmuos Dievo dūsavai ir 
laukei. Vaikšto Jėzus ir tavęs 
neranda ...” (148 psl.).

(Bus daugiau)

Zita Kaulienė

Tyloj mačiau, kaip saulė teka — 
Nedrąsiai kilo toli už kalnų.
Diena atbėgo per asfaltuotą taką 
Tokiu paprastu, skaidriu žingsniu.

i

Tyloj mačiau, kaip švelniai vėjas 
Bučiavo baltus rožės lapelius 
Ir neatsigręžęs per parka

nuskubėjo 
Pabudindamas kedrą ir klevus.
Tyloj siela be žodžių ir be lūpų 
Tiktai jautriu širdies halsu 
Pirmoje ryto maldoje suklupus 
Dėkojau Jam už tyla,

dėkojau, kad šviesu.

Vilniaus dramos teatro aktorė 
A. Budreikaitė - Zulonienė, vie
šinti Toronte pas savo seserį p. 
Vadakojienę

Nuotr. M. Pranevičiaus

A. Vaičiulaitis, MŪSŲ MAŽOJI
SESUO. Nidos Knygų Klubo leidinys 
nr. 78. 1970 m., 104 psl. minkštais 
viršeliais. Kaina nariams: minkštais 
viršeliais $2, kietais — $2.50. Nena- 
riams pusdoleriu brangiau. Leidėjo 
adresas: Nida Press, 2 Ladbroke Gar
dens, London, W. 11, Britain.

DAIL. ANASTAZUOS TAMOŠAI
TIENĖS kilimų paroda atidaryta 
Windsoro Universiteto Centre (As
sumption Lounge) nuo spalio 5 iki 
21 d. Lankymo valandos — nuo 9 
ryto iki 10 vakaro. Išstatyti 23 kili
mai, Parodos kataloge įdėtos trys 
iliustracijos ir pačios dailininkės pa
aiškinamasis žodis anglų kalba.

M. K. ČIURLIONIO G A L E R IJA 
Čikagoje rugsėjo 19—26 d. d. suren
gė dail. Marijos Žukauskienės 35 ta
pybos darbų parodą. Išstatytus kūri
nius dominavo peizažai, natiurmor
tai, figūrinė tapyba, bet buvo ir ke
letas abstraktų. Dail. M. Žukauskie
nė dailę yra studijavusi Niujorke, 
Vašingtono meno mokykloje. Parodą 
atidarė ir gėlių puokštę viešniai iš 
Niujorko įteikė dail. V. Balukienė. 
Ta pačia proga buvo pagerbtas ir 
dail. M. Žukauskienės vyras aktorius 
Vitalis Žukauskas, minintis sceninės 
veiklos 25 metų sukaktį. Čikagos Sce
nos Darbuotojų Sąjungos vardu jį 
pasveikino ir gražų—rųedžio drožinį 
padovanojo buvusi operos sol. S. 
Adomaitienė. Tos pačios dienos va
karą V. Žukauskas atliko humoristi
nę programą Jaunimo Centre sureng
toje Dzūkų Draugijos vakarienėje.

BOSTONO LB LIETUVIŲ KUL
TŪROS KLUBAS naująjį veiklos se
zoną pradėjo rugsėjo 26 d. dr. Rim
vydo Šliažo paskaita “Modernieji vo
kiečių rašytojai”. Paskaitininkas yra 
baigęs Vasario 16 gimnaziją Vokieti
joje, studijavęs ir daktaro laipsni įsi
gijęs JAV. Jis dėsto germanistiką 
Edinboro, Pa., universitete.

M. K. ČIURLIONIO GALERIJOS 
vadovybė Čikagoje baigia ruošti 
spaudai dail. Povilo Puzino pomirti
nę monografiją, kuri bus išleista lie
tuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. 
Monografijon bus įtrauktos iš Niu
jorko atgautų velionies dailininko 
kūrinių reprodukcijos, tačiau būtų 
gera leidinį papildyti ir kitais kūri
niais, kuriuos turi įsigiję lietuviai. 
Galerijos vadovybė norėtų gauti to
kių A. Puzino kūrinių po vieną 8”x 
10” dydžio nuotrauką blizgančiame 
popieriuje, kūrinio pavadinimą, tech
niką, tikrąjį dydį (be rėmų), savinin
ko vardą, pavardę ir adresą. Kreip
tis šiuo adresu: Art Gallerie of 
Čiurlionis, Ine., 6449 So. California 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

E L E O N OROS MARČIULIONIE
NĖS keramikos darbų paroda spalio 
10—18 d. d. rengiama Čikagoje, M. 
K. Čiurlionio galerijoje.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ TEAT 
RAS “Vaidila” spalio 31 — lapkri
čio 1 d. d. gastroliuos Sidnėjuje. 
Šiuos du Australijos miestus skiria 
daugiau kaip 1.000 mylių. “Vaidila” 
Sidnėjaus lietuviams atveš V. Myko
laičio - Putino “Valdovo sūnų”, A. 
Rūko “Bubulį ir Dundulį”.

KOMITETAS BERNARDO BRAZ
DŽIONIO poezijos rinktinei leisti sa
vo darbą baigė rugsėjo 26 d., atlikęs 
užsibrėžtą uždavinį. “Poezijos pilna
tis” buvo išleista bendru 1.548 egz. 
tiražu, 402 egzemplioriams panaudo
jant liuksusinį popierių. Knygai iš
leisti $9.060 suaukojo 14 garbės me
cenatų, 281 mecenatas ir 50 prenu
meratorių. Pridėjus palūkanas už 
banke laikytus pinigus, iš viso susi
darė $9.947,26 pajamų, o išlaidų bu
vo turėta $9.529,07. Neparduotos 
knygos ir $418,19 likutis perduotas 
autoriui. Techniniu atžvilgiu puikiai 
apipavidalintą “Poezijos pilnatį” už 
$10 dar galima gauti pas autorių. Po
ezijos mylėtojai raginami paskubėti, 
nes yra likęs palyginti ribotas eg
zempliorių skaičius. Autoriaus adre
sas: B. Brazdžionis, 2210 India St., 
Los Angeles, Cal. 90039, USA. Vi
siems mecenatams ir rėmėjams ko
mitetas taria nuoširdų ačiū.

“KRIVŪLE” MONTREALYJE iš
leido Adolfo Krogerto vadovaujamo 
Vilniaus vyrų choro “Varpas” įdai
nuotą ilgo grojimo plokštelę “Sodau- 
to”. Sis vilniečių choras 1969 m. ru
denį Arezzo mieste, Italijoje, įvyku
siame XVII tarptautiniame polifoni
nės muzikos ir liaudinio dainavimo 
konkurse yra laimėjęs pirmąsias vie
tas abiejose kategorijose. “Krivūlės” 
išleistoje plokštelėje yra penkios 
varpiečių Italijoje dainuotos dainos: 
J. Naujalio — “Ant kalno karklai 
siūbavo”, A. Račiūno — “Oi tu sa
kai”, S. Šimkaus — “Ūžia girelė”, 
V. Montvilos — “Sodauto” ir V. Lau- 
ruo — “Nakties balsai”. Jas papildo 
T. Makačino “Kur tas kelelis?”, liau
dies daina “Augo kieme klevelis”, 
M. Petrausko — “Gaudžia trimitai”, 
J. Tallat-Kelpšos — “Daunoj lylio 
čiūto”, Pigarelio — “Žiedelis”, L. 
Beethoveno — “Naktis”, operų iš
traukos: G. Verdi “Rigoletto” — 
“Tyliai, tyliai, nešlamėk”, “Nabucco” 
— vergų choras ir C. M. von Weber 
“Laisvojo šaulio” — medžiotojų cho
ras. Plokštelę pagamino RCA bend
rovė Montrealyje. Viršelis — Anso 
Lymanto, įvadinis tekstas lietuvių 
kalba — Vytauto A. Jonyno, anglų 
kalba — V. Pėteraičio. Varpiečių Hi- 
Fi “Sodauto” plokštelė už $5.55 gau
nama pas platintojus ir “Krivūlėje”, 
5260 10th Ave., Montreal 405, Que.

TARPTAUTINE SMEGENŲ TYRI
MO organizacija, talkinama UNES
CO, Ceilone surengė seminarą Indi
jos, Indonezijos, Tailandijos ir Cei- 
lono mokslininkams smegenų tyrimo 
klausimais. Paskaitas skaitė, diskusi
jas pravedė ir simpoziumui vadovavo 
du profesoriai amerikiečiai, meksi
kietis, italas ir Kalgario universitete, 
Kanadoje, dirbąs lietuvis dr. Karolis 
Lederis. Paskaitų pagrindinė tema — 
“Smegenų funkcijos ryšium su mai
tinimu ir neuroendokrinais”.

■II VEIKIOJE
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 

operos tenoras, šį sezoną žada dau
giau laiko skirti operos teatrui. Savo 
operinį repertuarą jis planuoja pa
pildyti keturiais naujais vaidmeni
mis: Edgaro vaidmeniu G. Donizetti 
operoje “Lucia di Lammermoor”, 
Fausto — Ch. Gounod “Fauste”, Ra- 
dameso — G. Verdi “Aidoje” ir Cho- 
ze — G. Bizet oporoje “Carmen”. Be 
Vilniaus, V. Noreikai teks dainuoti 
Maskvos didžiajame teatre ir Lenin
grado operoje. Koncertai numatomi 
gimtuosiuose Šiauliuose, Vilniuje, 
Kaune, Maskvoje ir Kieve. V. Norei
kos taipgi laukia išvyka į R. Vokieti
ją, kur R. Berlyno ir Drezdeno teat
ruose teks atlikti pagrindinius vaid
menis G. Verdi “Rigoletto” ir P. Čai
kovskio “Eugenijaus Oniegino” ope
rose. Išvykos programon yra įtraukti 
ir keli koncertai, vienas jų su R. 
Berlyno simfoniniu orkestru. Šiemet 
V. Noreika buvo antrą kartą atžymė
tas respublikine premija už koncerti
nę veiklą. Pirmoji respublikinė pre
mija jam buvo paskirta 1960 m. už 
pagrindinį Andriaus vaidmenį Vytau
to Klovos operoje “Duktė”. Naujojo 
operos sezono išvakarėse V. Noreikai 
buvo suteiktas Sovietų Sąjungos 
liaudies artisto vardas. 1970-71 m. se
zoną pradedančiame G. Verdi “Tra
viatos” spektaklyje jis dainavo Alf
redą. Violetos vaidmenį atliko jauna 
dainininkė A. Vasiliausakitė, žermo- 
no — E. Kaniava. Šiuo “Traviatos” 
spektakliu pradėtas Lietuvos operos 
penkiasdešimtmečio jubilėjus.

M. K. ČIURLIONIO 95 tąjį gimta 
dieni kauniečiai atžymėjo jo kūri
niams skirtoje naujojoje galerijoje. 
Apie didžiojo dailininko bei kompo
zitoriaus gyvenimą ir kūrybą žodį 
tarė muzėjaus vyr. mokslinė bendra
darbė dail. M. Mildažytė-Kulikauskie- 
nė ir kompoz. G. Kuprevičius. Salėje 
skambėjo M. K. Čiurlionio kūriniai, 
jo paveikslų temomis kompoz. G. 
Kuprevičiaus sukurta “žalčio sona
ta”, kauniečių poetų M. K. Čiurlio
niui skirti posmai. Minėjimo išvaka
rėse sesers V. čiurlionytės-Karužie- 
nės iniciatyva Leningrade buvo baig
tas restauruoti M. K. Čiurlionio rank
raštynas — daugiau kaip 1.500 pus
lapių gaidų, eskizų, sąsiuvinių ir laiš
kų. Iš dalies buvo atkurti ir kaikurie 
nukentėję tapybos darbai. Antrasis 
M. K. Čiurlionio gimtadieniui skirtas 
vakaras buvo surengtas Elektrėnų 
kultūros namuose. Čia dalyvius su jo 
kūryba supažindino M. K. Čiurlionio 
namo muzėjaus Druskininkuose di- 
rektoroius A. Nedzelskis, o fortepijo
ninius kūrinius atliko Vilniaus kon
servatorijos vyr. dėstytojas R. Kont
rimas. Programa buvo užbaigta 
dviem Vilniaus kino studijos ir 
Maskvos televizijos studijos filmais 
apie M. K. Čiurlionį.

VILNIAUS UNIVERSITETO moks 
linės bibliotekos 400 metų sukakties 
proga “Mintis” išleido kelių autorių 
kolektyvinę knygą “Kultūrų kryžke
lėje”. Naujojo leidinio aptarime mi
nimi straipsniai: L. Vladimirovo — 
“400 metų kultūros, švietimo ir 
mokslo tarnyboje”, B. Kazlausko — 
“XVI—XVIII a. Vilniaus akademijos 
drama ir teatras”, A. Šidlausko — 
“Istorija XVIII a. Lietuvos jėzuitų 
mokyklose”, J. Jurginio — “Studen
to Vinco Smakausko nuopelnas” ir 
“Barono Brambeuso Alma mater”. 
Knygą “Kultūrų kryžkelėje” papildo 
V. Chomskio rašinys apie Vilniaus 
universiteto kartografinius rinkinius,
I. Petrauskienės — bibliotekos rank
raštyną, P. Slavėno — apie senąją 
Vilniaus astronominę observatoriją. 
V. Merkio — apie revoliucininką ir 
mokslininką Juozapą Lukoševičių.

VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ 
berniukų choras “Ąžuoliukas” savo 
chorinę studiją papildė naujais bal
sais. Vadovo H. Perelšteino praneši
mu, 40-50 geriausių dainininkų suda
rys “Ąžuoliuko” kamerinę grupę, 
kuri bus pajėgi greitai paruošti su
dėtingus kūrinius ir surengti dau
giau koncertų. Repertuaras bus pa
pildytas daugiau kaip dvi valandas 
trunkančia J. Haydno oratorija “Me
tų laikai” ir S. Rachmaninovo kanta
ta “Pavasaris”. Naujus kūrinius 
“Ąžuoliuko” kamerinei grupei jau 
pažadėjo R. žigaitis, V. Laurušas ir 
kiti lietuviai kompozitoriai.

SUSITIKIMĄ SU JIEVA SIMO- 
NAITYTE vietinėje kino salėje su
rengė Gargždų statybinių medžiagų 
profsąjungos komitetas. Rašytoja 
skaitė ištrauką iš savo naujo roma
no “Paskutinė Kūnelio kelionė”, jos 
ankstyvesnius kūrinius — inžinierės 
V. Jurgulienė, K. Bartašiūnaitė, I. 
Radzevičiūtė. Pokalbio dalyviams 
buvo parodytas šiemetinės respubli
kinės premijos susilaukusio Rober
to Verbos filmas “Jieva Simonai* 
tytė”.

“LITUANISTINES B I B LI O T E- 
K O S” knygų seriją papildė “Vagos” 
459 psl. leidinys “Lietuvininkai”, 
spaudai paruoštas V. Miliaus ir ver
tėjo Vyt. Jufgučio. Leidinio redak
cinė komisija: pirm. K. Korsakas, A. 
Venclova, R. šarmaitis, J. Jurginis,
J. Lebedys ir A. Maldonis, ši knyga, 
išleista 15.000 egz. tiražu, skiriama 
XIX amžiaus Vakarų Lietuvai, gy
ventojų buičiai, kultūrai ir papro
čiams. Jos puslapiuose skelbiami 
Prūsijos lietuvininkų tyrinėtojų E. 
Gizevijaus, O. Glagau, K. Kapelerio ir 
vieno nežinomo autoriaus darbai — 
Grynai etnografinis K. Kapelerio ap
rašas, beletrizuoti E. Gizevijaus liau
dies buities vaizdai, reportažiniai O. 
Glagau kelionių įspūdžiai ir kompi
liacinės apybraižos. V. KsL
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LIETUVIŲ SKAUTŲ VEIKLA

BLOOR — DUNDAS, $2,500 įmo
kėti. Mūrinis 6 kambarių namas, 
garažas ir įvažiavimas. Moderni 
virtuvė, nauji šildymo įrengi
mai, įrengtas rūsys. Tuojau gali
ma užimti
ST. CLAIR—BATHURST, $4.900 
įmokėti, naujas 6 kambarių mū
rinis namas. Garažas ir privatus 
įvažiavimas. Moderni didelė vir
tuvę. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Tuojau galima užimti.
SWANSEA, trys atskiri butai 
(triplex) dviejų ir vieno miega
mojo. Atskiras, mūrinis pastatas 
su trim garažais ir privačiu įva
žiavimu. Vandeniu-alyva šildo
mas. Viena skola. Graži vieta.
BABY POINT, $6.900 įmokėti. 6 
kambarių, atskiras, mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Van
deniu - alyva šildomas, kilimai ir 
kiti priedai. Skola dar iš 7%%. 
Tuojau galima užimti.
BERESFORD AVE, $16.900 pra

šoma kaina. 4 kambariai, plius 
veranda. Iš dalies mūrinis namu
kas, moderni virtuvė. Apynaujis 
šildymo įrengimas. Atvira skola 
iš 8%%.
ST. CLAIR—BATHURST, $7.500 
įmokėti. Atskiras, mūrinis, 11 
kambarių dvibutis (duplex). 2 
garažai ir įvažiavimas. 3 prausyk
los, iš dalies baigtas rūsys. Viena 
skola. Prašoma kaina tik $32.000. 
Gera proga.
ROYAL YORK — NORSEMAN, 
$7.900 įmokėti. Vienaaugštis 
(bungalow), 6 kambarių. Gara
žas ir privatus įvažiavimas. Erd
vūs kambariai. Didelis ir gražus 
sodas.
ETOBICOKE, keturių butų mūri
nis pastatas su 4 garažais (four- 
plex). Visi butai po du miega
muosius. Vandeniu - alyva šildo
mas. Reikėtų apie $25.000 įmo
kėti. Prasima kaina $78.900.
Reikalingi namai pardavimui

Akademikai su studentais ruošia 
simpoziumą spalio 17 d. 8 v.v. Lietu
vių Vaikų namuose, 57 Sylvan Ave. 
Tema: “Lietuvybės išlaikymas: rea
lybė ar iliuzija?” šią temą diskutuos 
A. Banelio priežiūroje J. Ceponkutė, 
J. Freimanas, E. Girdauskas, A Rin
ktinas ir A Šukys. Visi studentai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Studentai, kurie ruošiasi važiuoti

j Lietuvių Dienas Londone ir dar 
turi vietos automobilyje kitiem stu
dentam, prašomi pranešti E. Bičiū
nui tel. 533-2679. Studentai, kurie no
rėtų važiuoti j Londoną, bet neturi 
automobilio, taip pat prašomi skam
binti E. Sičitinui.

Toronto Lietuvių Studentų Sąjun
ga sveikina Tėvą Placidą Barių, O. 
F. M., vardo dienos proga. Valdyba

SPORTAS

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

Namų telef. 766-8479

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

MOKA:
už term, indėlius 3 metam ...8% 
už term, indėlius 2 metam ..J3/ą% 
už term, indėlius 1 metam ...7% 
už depozitus-čekių s-tas........ 5]/2%
už serus 1969 m. išmokėta . . .6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000....9% 
nekiln. turto — iki $30.000. ...81^ %

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas.

Kasos valandos:
Pirmad...........10-3
Antrad. 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad.......10-3

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

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

Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
HIGH PARK — BLOOR. Naujesnės statybos, 9 gražūs kambariai, 
centrinis planas, 2 modernios virtuvės, 4 kambariai pirmame augš- 
te. Garažas su privačiu įvažiavimu, ideali vieta, arti parko ir pože
minio susisiekimo. Įmokėti apie $10,000, namas be skolų.
HANOVER — MOUNT FOREST, apie 100 mylių į šiaurės vakarus 
nuo Toronto, prie 6 kelio, Ayton miestelyje, 10 kambarių namas su 
geru sklypu. Prašo $7,500 su maždaug $4,000 įmokėjimo. Puiki in- 
vestacija.
ANNETTE — EVELYN AVE. Atskiras, mūrinis, 9 kambariai, 2 
virtuvės, prausykla pirmam augšte, šoninis įvažiavimas, dvigubas 
garažas. Įmokėti $6-7,000, skola iš 9%.
SWANSEA — WINDERMERE, originalus, tributis (triplex) po 2 
miegamuosius. Alyva - vandeniu šildomas, garažai su privačiu įva
žiavimu. Namas be skolų, įmokėti apie $20,000.
BLOOR — RUNNYMEDE. Investavimui, 2 krautuvės ir 2 butai Bloor 
gatvėje. Didelės nuomos pajamos, vertas dėmesio pirkinys. Reika
lingas maždaug $20,000 įmokėjimas, skola balansui iš 9% ilgam 
išsimokėjimo termminui.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

I Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

SPORTAS LIETUVOJE
R. Plungė vėl pagerino Lietuvos 

rutulio stūmimo rekordą. Prie Tar
tu įvykusiose studentų žaidynėse jis 
rutiilį nustūmė 19,23 m. Senas rekor
das buvo jo paties — 19,07 m. Šias 
žaidynes, nežiūrint lietuvių pradinio 
pirmavimo, laimėjo estų studentai, 
surinkę 244 taškus. Lietuviai buvo 
antri su 233 ir latviai treti su 232 
taškais.

Lietuvoje viešėjo Berlyno TSC 
rankininkės, kurios turėjo keletą 
rungtynių su lietuvaitėmis. Nors lie
tuvaitės kadaise buvo stiprios ran
kininkės, šį kartą jos pralaimėjo vi
sas rungtynes. Vilniuje Šviesa pra
laimėjo 16:11, Lįetųvos moterų rink
tinė — 19:12, o Kauno Žalgiris — 
14:11.

Lietuvoje lankėsi italų Centurio 
krepšininkai, kurie žaidė porą rung
tynių. Kaune juos nugalėjo Drobės 
krepšininkai 84:65, o Vilniuje Sta
tyba juos įveikė 94:62.

VYČIO ŽINIOS
Hamiltone užpraeitą sekmadieni 

įvyko tradicinės Ontario lietuvių 
“trap” šaudymo pirmenybės. Jų lai
mėtojams buvo skiriamos pereinamo
sios taurės. Komandinėse šaudymo 
pirmenybėse I vietą ir pereinamąją 
taurę po atkaklios ir įtemptos kovos 
laimėjo Hamiltono Giedraičio klu
bas. Hamiltoniečiai vieno taško per
svara nugalėjo Vyčio šaudytojus. Jie 
turėjo 434 pataikymus iš 500, vytie- 
čiai — 433. Komandas sudarė: Gied
raičio — V. Sližys, V. Verbickas, 
Z. Bolskis, R. Švicas ir V. Sasnaus
kas. Vyčio — A. Zaleskis, E. Ku- 
chalskis, Z. Zaleskis, B. Savickas ir 
A. Klimas. Tačiau individualinėse 
pirmenybėse geresni buvo vytięčiai, 
laimėję dvi pirmąsias vietas: 1. A. 
Zaleskis, 2. E. Kuchalskis ir 3. V. 
Sližys (H). Pirmenybėse dalyvavo 
trys klubai. Taurės laimėtojams bus 
įteiktos Hamiltone metinio baliaus 
metu.

V. Nešukaitytė neseniai įvykusiose 
stalo teniso pirmenybėse laimėjo vi
sus susitikimus ir tris pirmąsias vie
tas: moterų vienetą, moterų dvejetą 
ir mišrų dvejetą. Moterų vienete sa
vo priešininkę Marie Kerr ji nuga
lėjo 21:12; 21:15; 21:12. Moterų dve
jetą ji laimėjo poroje su savo sese
rimi Flora.

Golfo sezono uždarymo pirmeny
bės įvyks spalio 18 d. 10.30 v. Horn
by Tower aikštyne. Pirmenybės bus 
vykdomos su išlyginamaisiais smū
giais. Visus golfininkus kviečiame 
dalyvauti.

Krepšinio treniruotės Prisikėlimo 
parapijos salėje bus pravedamos pir

madieniais. Tiksli treniruočių tvar
ka bus paskelbta vėliau. Visus krep
šininkus kviečiame dalyvauti treni
ruotėse. Prisikėlimo parapijai ir Tė
vams pranciškonams nuoširdžiai dė
kojame už leidimą ir šiais metais 
sportuoti lietuviškoje aplinkoje.

J. Kuprevičiui dėkojame už filmų 
aiškinimus krepšinio stovyklos metu.

Krepšininkai šiemet dalyvaus 
miesto lygos pirmenybėse. Norintie
ji žaisti šiose pirmenybėse prašomi 
kreiptis į klubą arba pas A. Klimą.

A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Baltiečių ir lietuvių prieauglio 

lengvosios atletikos pirmenybėse 
rugsėjo 12 d. varžėsi ir lietuvių klu
bai. Aušros lengvaatlečiai rungtyse 
su Klevelando žaibu pasiekė gra
žių rezultatų. Mergaičių 10-11 metų 
grupėje: L. Radžiūnaitė laimėjo šo
kime į augštį I v., šokime į tolį — 
II v., 200 m bėgime — II v.; B. Plu- 
čaitė šokime į augštį — II v. Mer
gaičių 14-15 m. grupėj: L. Kareckai- 
tė rutulio stūmime — I v., šokime 
į tolį — II v., disko metime — III v.; 
G. Draudvilaitė 100 m. bėgime — 
II v. Berniukų 12-13 m. grupėj: R. 
Petronis — šokime į augštį I v.; A. 
Tumosa — 100 m. bėgime I v., šoki
me į tolį — I v.; A. Grajauskas — 
disko metime I v ir R. Simanavičius
— II v.; 4 x 100 estafetėj — A. Tu
mosa, R. Saplys, A. Grajauskas ir 
V. Raab — Iv. Berniukai 14-15 m. 
grupėj: A. Grigonis — trišuoly I v., 
šokime į augštį su kartim — I v., 
šokime į augštį — I v., A. Gatavec- 
kas — šokime į augštį II v., jieties 
metime — II v., į augštį su kartim
— II v.; R. Saplys 200 m. — II v.; 
4 x 100 estafetėj A. Tumose, R. Sap
lys, A. Gataveckas ir A. Grajauskas
— Iv. Berniukai 16-18 m. grupėj: M. 
Misevičius — 100 m. bėgime I v., tri
šuoly — I v.; L. Saplys — 100 m bė
gime II v., 200 m bėgime — Iv.; 
V. Radžiūnas — trišuoly II v., šoki
me į augštį — Iv., šokime į augštį 
su kartim — I v.; R. Marijošius — 
disko metime I v., 200 m. bėgime II 
v.; 4 x 100 estafetėj M. Misevičius, L. 
Saplys, R. Marijošius ir R. Birutis
— Iv.

Krepšinio treniruotės: antradie
niais — jaunių ir vyrų, trečiadieniais
— mergaičių, ketvirtadieniais — vy
rų, jaunių ir mergaičių.

Vajus 15 metų klubo veiklos ju- 
bilėjiniam leidiniui jau eina prie ga
lo. Aukų rinkėjai visų klubo bičiu
lių ir rėmėjų dėl laiko stokos asme
niškai gal ir neaplankė, todėl malo
niai prašom tų, kurie nesulaukė rin
kėjų, susisiekti su betkuriuo klubo 
valdybos nariu ar skambinti T. Au
gustinui į parapiją.

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

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį)

YORKDALE SHOPPING CENTRE 
Fairview Mall, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

TORONTO MIESTAS
►

Pranešimas atmatų išvežimo reikalu 
Kadangi pirmadienis, spalio 12, yra nedarbo die

na miesto tarnautojams, tą dieną atmatos nebus iš

vežamos.

Pirmadienio išvežimas bus atliekamas antradienį, 

o antradienio — trečiadienį.

H. F. ATYEO, P. Eng., 
gatvių priežiūros viršininkas

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

Bloor Autorite Garage DBJ°frKcoUee>‘ 
Sav. F R A N K P E T I T Tel. 531-1305

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

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

kZjadoTįvykiai

Ateitininkų žinios
Visi ateitininkai ir tėvai yra pra

šomi sekti ateitininkų žinių skyrelį 
“TŽ”. Čia yra skelbiami visi prane
šimai, liečiantys susirinkimus, ir ki
tos visiems žinotinos informacijos.

Metinė ekskursija į kurį nors par
ką (conservation area) numatoma 
sekmadienį, spalio 18, jeigu dar bus 
gražus oras.

Ročesterio ateitininkų šventėje 
praėjusį savaitgalį Toronto kuopai 
atstovavo R. Razgaitytė, o MAS cent
ro valdybai — Eug. Girdauskas ir 
A. Kuolas.

Žygio “Ateičiai0 Wasagos stovyk
loje skolininkai prašomi kiek galint 
greičiau atiduoti savo surinktas au
kas, o tie, kurie dar jų nesurinko iš 
savo globėjų, raginami paskubėti.

Havajų vakaras, kurį kasmet ruo
šia tėvų komitetas, įvyks lapkričio 
21 d. Bilietai jau platinami. Iš anks
to visi prašomi tą vakarą rezervuo
ti šiam parengimui, kuriame kartu 
pasilinksmina ir tėvai, ir jaunimas.

Skautų veikla
• Šatrijos ir Rambyno tuntų žie

mos veikla pradėta Mišiomis Prisi
kėlimo bažnyčioje spalio 4 d. Savo 
žodyje parapijos reikalais skautus-tes 
pasveikino klebonas kun. T. Placidas, 
OFM. Mišias atlaikė ir skautijai pri
taikytą pamokslą pasakė “Rambyno” 
tunto dvasios vadas ps. T. Augusti
nas, OFM. Po pamaldų tuntų bend
roje sueigoje įneštos vėliavos, per
skaityti tuntų įsakymai, trumpu v. s. 
C. Senkevičiaus žodžiu prisiminta 
LSS šventė lapkričio 1 d. Sueiga 
baigta Tautos himnu. Ją pravedė ps. 
P. Regina. Po sueigos Kanados ra
jono vadas s. K. Batūra turėjo atski
rus pasitarimus su skautų vadovais 
ir vadovėmis.

• Dr. M. Any so ir V. Anysienės 
knyga “žymios lietuvės moterys” jau 
atspausdinta. Kanados rajono skau- 
tai-tės dar prieš porą metų įsiparei
gojo ateiti autoriams ir leidėjams tal
kon, knygą paruošiant ir vėliau pla
tinant. Prie paruošimo prisidėję žmo
nės savo gerąjį darbelį yra atlikę. 
Dabar draugovės yra prašomos tal
kinti knygos platinime. Vadovai ir 
vadovės tuo reikalu yra kviečiami su
sisiekti su knygos autoriais: 292 In
dian Rd., tel. 766-0654.

• Il-sios vilkiukų dr-vės sueiga ir 
kartu tėvų susirinkimas — spalio 17 
d., 3 v. p.p. skautų būkle. Draugovės 
vadovai kviečia visus toje sueigoje 
dalyvauti, laukdami taip pat ir nau
jų narių, kurie bus registruojami. 
Draugovei vadovauja s. v. v. si. M. 
Rusinas.

• Jūrų skautų budžių vadu šiems 
metams išrinktas v. vi. J. Šileika, 
pavad. — v. vi. J. Lasys. Sveikiname.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų tėvų komiteto metinis vakaras- 
bazaras įvyks lapkričio 7 d. Visi pa
remkime bazaro rinkliavą fantais ir 
ruoškimės jame dalyvauti!

• LS Sąjungos studijinis vado- 
vų-vių suvažiavimas šaukiamas spa
lio 31 — lapkr. 1 d. d. Jesuit Retreat 
House, 5629 State Rd.. Cleveland, 
Ohio 44134, tel. 216-884-9300. Vyks
tantieji prašomi registruotis iki spa
lio 15 d. Užpildytus registracijos la
pus ir $5 už asmenį siųsti v. s. P. 
Karaliui, 3406 Beechwood Ave., Cle
veland Hights, Ohio 44118, USA. Tel. 
216-321-2526. Vadovams yra išsiun
tinėta detali suvažiavimo programa.

C. S.
• Rugsėjo 26-27 d.d. išvyka i Ro

muvą išpjauti išdžiūvusius ir galin
čius griūti medžius praėjo labai dar
bingoj ir geroj nuotaikoj. Talkoje 
dalyvavo: A. Vasiliauskas, P. Kud- 
reikis, L. Pilipavičius, G. Stanionis, 
V. Keturakis su ponia ir dukrelėmis, 
E. Stanionis, P. Butėnas, B. Saplys, 
V. Sendžikas, V. Matulaitis, A. Gird
vainis ir K. Batura. Buvo pjaunama 
trimis motoriniais pjūklais, kuriuos 
meistriškai, nepailsdami valdė P. 
Kudreikis, A. Vasiliauskas ir A. 
Girdvainis. Nuotaiką gaivino virtu
vėje paruoštas bendras maistas, su
sibūrimas prie bendro stalo, šeimi
ninkavo ir skanius patiekalus paruo
šė p. Keturakienė. Darbą paįvairin
davo V. Keturakio pravestas sporti
nis šaudymas iš mažojo kalibro ir 
medžioklinio šautuvo į skraidančias 
lėkštes. Gaila, kad daugiausia buvo 
matomi tie patys veidai. Mieli tėvai, 
tokiu pasyvumu atbaidysite paskuti
nius entuziastus, kurie rūpinasi Ro
muva ir jūsų vaikais. Visiems talki
ninkams nuoširdus ačiū. K. B.

V L I K A S DIRBA MŪSŲ 
TAUTOS LAISVEI, VISI 
REMKIM TAUTOS FONDĄ!
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

BLOOR — WINDERMERE, apie $10.000 įmokėti, puikus 7 kamba
rių atskiras namas, garažas su labai plačiu įvažiavimu, lengvos 
išsimokėjimo sąlygos, netoli Bloor gatvės.
HIGH PARK AVE, — BLOOR, gražus didžiulis 11 kambarių atski
ras namas, prausyklos kiekviename augšte, kilimai, dvigubas ga
ražas, nepamainoma vieta gydytojo ar dantisto kabinetui, apie 
$15.000 įmokėti ir viena atvira skola. Nepraleiskite retos progos. 
Arti Bloor.
BLOOR — WINDERMERE, krautuvė ir 5 kambarių butas, dvigu
bas garažas, puiki, judri vieta, tinka betkokiam verslui; apie 
$15.000 įmokėti, viena atvira skola nedidelio nuošimčio. Parduoda 
našlė.
INDIAN RD. — BLOOR, 14 kambarių dvibutis, puiki vieta, netoli 
Bloor, dvigubas garažas.

iriaRUNNYMEDE — BLOOR, 8 dideli kambariai per du augštus, at
skiras namas, garažas su privačiu įvažiavimu, balkonas, gražioje, 
ramioje gatvelėje netoli Bloor. Tuojaus galima užimti. Apie $10.000 
įmokėti.
QUEBEC AVE. — BLOOR, apie $8000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
namas, modernios virtuvės, gražus kiemas su plačiu įvažiavimu, 
nepertoliausiai nuo požeminio traukinio stoties; turi būti parduo-

INDIAN TRAIL — BLOOR, 9 didelių kambarių atskiras namas, 
3 prausyklos, 3 modernios virtuvės, garažas, apie $10.000 įmokėti 
ir viena atvira skola; gauna $235 mėn. nuomos; yra butas šeimi
ninkui.

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

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

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

ANNETTE — DUNDAS, $3.000 įmokėti, 6 dideli kambariai, kvadra
tinis planas, dvi modernios virtuvės, oru šildomas, didelis rūsys tin
kamas poilsio kambariui, prašoma $22.500.
KING — JAMESON, $10.000 Įmokėti, plytinis atskiras 7 kambarių 
per du augštus namas, vandeniu šildomas, 2 virtuvės, poilsio kam
barys, privatus įvažiavimas, 1 mortgičius.
RICHMOND — JOHN ST., fabrikų zonoje C3V3, prašoma kaina 
S33.000 už 2 namus, 1 — 10 kambarių, 1 — 8 kambarių, privažiavi
mas iš užpakalio, gali būti naudojami kaip dirbtuvės, 1 mortgičius. 
JANE — BLOOR, $8.000 įmokėti, prašoma $31,900, plytinis atski
ras 7 kambarių, šoninis įvažiavimas, garažas, 1 mortgičius iš 9%. 
BLOOR — MONTGOMERY, $29.900, vienaaugštis (bungalow) plyti
nis, atskiras, vandeniu šildomas, pristatytas garažas, poilsio kamba
rys, 1 mortgičius iš 9%%.

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

Tiuime krautuvių, namu vasarviečių, viešbučių, motelių 
įvairiose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

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

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

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

• (voirios medžiogos nomų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindą, (ubą ir sieną plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

Cawthra Meats and Delicatessen
[ 3635 CAWTHRA Rd. (kampas Cawthra Rd. ir Burnhamtherpe Rd.)
Į Nauja prekyvietė (Shopping Plaza)
| • Šviežia mėsa, • Lietuviški ir • Skanėstai
[ įvairios dešros importuoti sūriai (delikatesai)
f Kviečiame atsilankyti visus lietuvius

Savininkai: R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

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

BLOOR — JANE, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras. 6 kambariai per 
du augštus, garažas, privatus įvažiavimas. Liks viena skola. Skubus 
pardavimas. Geras namas.
EGLINTON — OAKWOOD, $15.000, įmokėti, mūro, 10 metų senumo, 
atskiras, 3 butų, po 5 kambarius butas, 2 mūro garažai. Liks viena 
atvira skola 10 metų.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105 \

Grūdų pardavimą tvarkančio 
darbo jėgos ir imigracijos mi- 
nisterio O. Lang pranešimu, iki 
sekančių metų derliaus Kanadai 
gali pavykti eksportuoti net 700 
milijonų bušelių kviečių, miežių 
ir avižų, kurių bendroji verte 
būtų apie $1 bilijoną. Rekordini 
eksportą įtaigoja pasaulinėje 
rinkoje padidėjusi miežių 
paklausa, prastas kviečių der
lius Australijoje, Argentinoje ir 
Vakarų Europoje. O. Lang ne
pateikia konkrečių duomenų, 
sudarydamas įspūdį, jog stam
besnių užsakymų tikimasi susi
laukti iš komunistinės Kinijos 
ir galbūt Sovietų Sąjungos, Jei
gu Kanadai iš tikrųjų pavyks 
Darduoti rekordinį 700 milijonų 
bušeliu grūdų skaičių, orerijų 
ūkininkai vėl galės tvirčiau at
sistoti ant kojų ekonominiu at
žvilgiu.

Siūlomi 
kalėdiniai 
užjūrio 
pašto siuntų 
terminai 1970

Paprastu paštu Oro paštu
LAIŠKAI SIUNTINIAI LAIŠKAI SIUNTINIAI

Anglija lapkričio 27 lapkričio 16 grundžio 14 gruodžio 9
Europos kraštai lapkričio 13 spalio 23 gruodžio 11 gruodžio 7
Pietų Afrikos Res. spalio 23 spalio 19 gruodžio 11 gruodžio 7
Indija ir Pakistanas spalio 2 spalio 2 gruodžio 11 gruodžio 4
Kiti transatlantiniai 
kraštai spalio 14 spalio 9 gruodžio 9 gruodžio 4
Antique, Bahamas. 
Barbados, Bermuda 
ir Trinidad lapkričio 18 lapkričio 10 gruodžio 11 gruodžio 8
Vidurio ir Pietų 
Amerika, 
West Indies lapkričio 12 lapkričio 4 gruodžio 11 gruodžio 8
Australija, 
Naujoji Zelandija 
Japonija, 
Hong Kongas

spalio 22 spalio 19 gruodžio 11 gruodžio 8

lapkričio 3 spalio 22 gruodžio 11 gruodžio 4
Kiti Ramiojo 

j vandenyno kraštai spalio 2 spalio 2 gruodžio 9 gruodžio 4
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BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

A. ČIŽIKAS TEL. 531-6165
ALFA RADIO & TV

Parduodame ir taisome ZENITH ir kitus televizijos priimtu
vus, radijo ir HI-FI aparatus. Statome antenas. Turime di
delį parfrinkimą lietuviškų muzikos plokštelių. 
672 Lansdowne Ave. Toronto 4, Ont.

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

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios nž kuriuos gavėjas gali nusi- 
aa. fsgrspr£S3: *«• 
šaldytuvai ir t.t. dolenneje krautuvėje.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automo- 
į bilių skaičius yra ribotas.

o Be to siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius 
iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntimus bei užsa

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

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

j • Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patarnauti
1 ateityje.
i DARBO VALANDOS:

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

j LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkai A. ir S. K A L C Z A

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

LIETUVIAI STALIAI1

maloniai kviečia

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

Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-7733

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

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

©AVCFLS TO EUROPE

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

<
Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; <
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 1 

<
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. <

» Y’Y 'TT'r y v w *w w W w w

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 vj. iki 8 v.v.

KOVA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS.

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Stato naujus namus, įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus.
ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
šeimos ir žaidimų kambarius, 
židinius ir t.L
Skambinti: Andrius Tamošaitis, 

telefonas 278-1972

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbi i ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST. 
TeL WA 1-322* arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.

PAKELIAMAS ATLYGINIMO
MINIMUMAS

Pranešimas apie naują atlyginimo

minimumą ir pagerinimus 

darbo saugumo srtyje

Nuo 1970 m. spalio 1 d. bendras valandinis darbo 
minimumas pakeliamas iki $1.50, o statybos darbinin
kams — iki $1.75. Nuo 1971 m. balandžio 1 d. bendras 
minimumas pakeliamas iki $1.65 už valandų, o statybos 
darbininkams — iki $1.90 už valandų.

Jeigu jūsų atlyginimas priklauso nuo nustatyto 
minimumo, kreipkitės raštu arba telefonu į artimiau
sių regijoninę darbo ministerijos įstaigų ir gausite 
visas informacijas.

Tuo paču metu, kai kyla atlyginimo minimumas, 
įvedamos naujos darbo saugumo taisyklės, užtikrinančios 
didesnį saugumų darbovietėje.

Pavyzdžiui, jeigu dirbate vienai sutelktinės grupės 
bendrovei ir esate perkeliamas tam tikram laikotarpiui 
dirbti į kitų grupės bendrovę, būsite atlygintas už 
viršvalandžius taip, kaip ir savo pirmojoj bendrovėj. 
Visi kiti įstatymo reikalavimai taikomi lygiai taip pat.

Jei dėl kurios nors priežasties jūsų bendrovė užsidaro, 
jums priklausantis atlyginimas (iki $2000) turi pirmenybę 
prieš darbdavio turtų.

Tas pats nuostatas taikomas atostogų išmokoms 
(jūsų atostogų pinigai dabar turi būti laikomi pas 
darbdavį kaip patikėtinį).

Kiek atostogų turite teisę gauti? įstatymas sako, 
kad privalote gauti bent vienų savaitę apmokamų 
atostogų po pirmųjų dvylikos mėnesių darbo ir dvi 
savaites apmokamų atostogų — po kiekvienų sekančių 

dvylikos darbo mėnesių.

Kaikurie nauji įstatymo reikalavimai
įstaiga, vadinama "The Employment Standards

Branch", turi teisę įvertinti jums priklausančių sumų — 
atlyginimų, viršvalandžius, atostogų išmokas ir jų jūsų 
vardu išgauti iš darbdavio.

Darbdaviai taip pat privalo sumokėti 10% baudų 
darbo ministerijai už sulaikymų jums priklausančių 
pinigų.

Norintieji gauti pilnų informacijų apie įvykusius 
pakeitimus, terašo ar teskambina telefonu į artimiausių 
įstaigų — Employments Standards Branch.

Ontario Department of Labour
daro Ontario provinciją geresne darbo vieta

Toronto - 74 Victoria St. 365-5251 Hamilton- 32 James St. South 527-2951 London - 362 Dundas St. 438-2911 
Ottawa - Pebb Bldg., 2197 Riverside Dr. 731-2556 Sault Ste. Marie -125 Brock St. 949-3331

HON. DALTON BALES, Q.C., MINISTER.

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

KĄ SVARSTĖ LIETUVIAI KUNIGAI?
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

jos taryboje, ypač tarybos vengi
mą pasiimti atsakomybę už pa
rapijos finansinius ir ekonomi
nius reikalus.

Centro organizavimas
Diskusijose dalyvių buvo pa

reikšta, kad dabartinis JAV ir 
pasaulio katalikų centro organi
zavimas yra panašus į namo sta
tymą pradedant nuo stogo, kai 
šio namo pamatai turėtų būti 
parapijų tarybų atstovai, kurie 
galėtų sudaryti centrinį organą. 
Tik toks organas galėtų teisėtai 
remtis visais, kalbėti visų var
du ir jiems atstovauti.

Kad pati turėtų pilną vaizdą 
(statistikos) ir kad reikalui

esant galėtų jį pateikti JAV 
vyskupų konferencijai ar atski
riems vyskupams, Kunigų Vie
nybės centro valdybos komisi
ja paruošė specialią anketą ir 
išsiuntinėjo visoms liet, parapi
joms. šios anketos klausimai lie
tė visus parapijos egzistencijos 
ir veiklos aspektus. Išsamiai ir 
vaizdžiai anketos rezultatus pa
teikė prel. J. Balkūnas. Nusi
skundė tačiau, kad tik pusė iš
siuntinėtų anketų buvo sugrą
žinta. Iki' šiol iš visos Čikagos 
tik viena parapija grąžino užpil
dytą anketą. Iš to paaiškėjo, kad, 
nežiūrint kaip sumaniai ir akty
viai reikštųsi Kunigų Vienybės 
valdyba, jos iniciatyvą sutrukdo 
kiti kunigai, ypač klebonai.

L. P. ir P. G.

UŽSAKYKITE
DABAR

SPECIALIUS 
RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS 
Į LIETUVĄ

Specialūs rublių pažymėjimai yra 
keturis kartus vertingesni už re
guliarius rublius. UŽ SPECIA
LIUS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS 
jūsų giminės galės gauti viską 
Vnešposyltorgo SVETIMOS VA
LIUTOS KRAUTUVĖSE už dalį 
reguliarios kainos — iš tikrųjų 
už ketvirtadalį reguliarios kainos 
ar net pigiau. Kaikurie dalykai 
taip žemai įkainoti, kad 10 rub
lių prilygsta vienam doleriui. 
Prašykite musu NAUJŲ ILIUS
TRUOTŲ katalogų — JIE DUO
DAMI NEMOKAMAI — ir įsiti- 

, kinsite, kad SPECIALŪS RUB
LIŲ PAŽYMĖJIMAI yra geriau
sia dovana savo giminėms. I na
mus pristatymas per 3—4 savai
tes. Kaina? $2.13 už vieną specia
lų rublį. Jokių kitų mokesčių.

Pilnai garantuota.
UŽSAKYKITE DABAR TIK PER

INTERTRADE

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED 

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

geras vaistas
česnakas (garlic) yra natūralus krau
jų valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEA R LES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus Šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo Česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar Šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigė šią mokyklą gauna piges
ne antovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

New York, N. Y. 10010, USA 
PRAŠYKITE MOŠŲ 

NEMOKAMŲ KATALOGŲ 
DĖMESIO!

Mes priimame užsakymus auto
mobiliams ir apartamentams

Vežamas turtas pilnai apdraustas 
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 Dewson St, Toronto, Ont.

DR. E. ZUBRIENE

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
‘ Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA {VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3 -4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsai 

LE 6-2805.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wfktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How> 
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LĖ 1425L Darbo valandos nuo 19 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS

LLUNSKY.R.O.

M. L U N S K Y, 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

Natūralus - 
nepasterizuotas 
šviežias medus
STIKLINĖSE, INDUOSE 

AR KORIUOSE IS
Eagles Nest bityno 
30 Dewson St, Toronto 4, 
Ont Telefonas 534-0563



KANADOS LIETUVIU DIENA bus LONDONE, Ontario,;
SPALIO 10 IR 11 - ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENĮ. Dalyvaukime visi! D,CNAI

9 TORONTO^
S*. Jono Kr. par. žinios
— Sveikiname XVI Lietuvių Dieną 

Londone, linkėdami jos rengėjams 
sėkmės ir gausių dalyvių iš visos 
Kanados. Linkime, kad ir daug 
Toronto lietuvių jaustų malonią par
eigą šiose iškilmėse dalyvauti.

— Padėkos ilgojo savaitgalio pro
ga pamaldos Springhurste, Gerojo 
Ganytojo stovyklavietėje, šį sekma
dienį — 4 vai.

— Vėlyvosios 12 vai. pamaldos įve
damos po Padėkos savaitgalio.

— Palaidota a.a. Paulina Daujo
tienė.

— Parapijiečių lankymas vykdo
mas Islington rajone.

— Šv. Jono Kr. Pašalpinės Draugi
jos auksinės sukakties minėjimas 
įvyks spalio 24, sekmadienį. Kvieti
mai gaunami parapijos knygyne.

— Pamaldos: šį penktadienį ir šeš
tadienį 8 vai. — už a.a. A. švelnį, 
užpr. p. Dausienės. Sekmadienį 11 
vai. — už a.a. Joną Valadką, 10 v. 
— už a.a. Stasį Mackevičių, p. Ot- 
tienės brolį, mirusį Lietuvoje.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Šį sekmadienį, spalio 11, pamal
dų Toronte nebus. Kanados Lietuvių 
Dienos proga pamaldos bus laikomos 
Londone 2 v. p. p. Redeemer Luthe
ran Church, 1 Wellington Cr. Suva
žiavimo dalyviai skatinami nepraleis
ti pamaldų.

-— Ateinantį sekmadienį, spalio 18, 
pamaldos bus 9 v. r., nes kun. Algi
mantas Žilinskas pamokslaus 10.30 v. 
r. Gero Ganytojo liuteronų bažnyčio
je. Tos pačios dienos 7.30 v. v. Agri- 
cola suomių liut. bažnyčioje bus lai
komos iškilmingos pamaldos, kuriose 
kun. Alg. Žilinskas bus įvestas į To
ronto Liuteronų Bažnyčių L. C. A. 
koordinatoriaus pareigas. Pamoks
laus kun. dr. Calvin C. Gilck ir kun. 
dr. Otto F. Reble, sinodo prezidentas 
atliks įvedimo apeigas. Agricola baž
nyčios adresas: 25 York Mills Rd., 
blokas į rytus nuo Yonge ir York 
Mills pietų kampo. Visi lietuviai ska
tinami šiose pamaldose gausiai da
lyvauti.

— Konfirmandų pamokos — kas 
antrą šeštadienį. Sekančios pamokos 
bus spalio 17 d., 1-3 v. p. p.

— Bendros Išganytojo parapijos 
dvikalbės Reformacijos pamaldos 
įvyks spalio 25 d. 11 v. r.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.
IŠNUOMOJAMAS mažas butas — 2 
kambariai ir virtuvė trečiame augšte. 
Yra garažas. Tinka vienam arba 
dviem. Skambinti tel. 534-9127.
PARDUODAMAS masyvus stalas, še
šios kėdės ir 550 pėdų parketo. 
Skambinti nuo 5 iki 7 v. v. telefonu 
LE 74997.
WASAGOJ PARDUODAMI sklypai 
15.000 kvad. pėdų ir didesni, netoli 
Tėvų pranciškonų stovyklavietės. 
Teirautis pas G. Buntiną, R.R. 2, 
Elmvale, Ont. Telef. Elmvale 713 R. 
3-1. Toronte skambinti Mr. Kremer 
763-3881.

PARDUODAMA 24% AKRO gražaus 
miško — pušys ir beržai. Pušys tin
kamos statybai. Sausa kalnuota vieta, 
labai sveikas oras, tik 18 mylių nuo 
Ošavos miestelio. Prieinama kaina.
PUSIAU ATSKIRAS (back split) 
vienerių metų senumo namas Oša
vos miestelio pakraštyje, skersai gat
vės — parkas ir upelis. Prieinama 
kaina. Taip pat turime daug kitų 
geru pirkinių Barie ir apylinkėse. 
Skambinti J. GRYBUI E. Miller Real 
Estate teL Toronto linija 364-7941. Na
mų tet 728-8868. Barie tel 726-1881. 
LABAI GERAS PIRKINYS, 10 metų 
senumo vienaaugštis (bungalow) 
Ošavos miestelio pakraštyje. Skersai 
gatvės — parkas ir upelis. Tinka vie
nai ar dviem šeimoms gyventi. Pri
einama kaina.

HIGH PARK RAJONE išnuomoja- 
mas antrame augšte kambarys ir vir
tuvė su baldais arba be jų. Tel. 
5324793.
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 

kambarius. TeL 5354724.

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES na- 
mų remonto darbus. Skambinti po 5 
v. p. p. tel. 537-3942.

PARDUODAMA “Enciklopedia Bri- 
tanica” — iš viso 39 knygos. Skam
binti tel. 763-1463, Toronto.
NEBRANGUS ORKESTRAI m? 
žesnės ar didesnės sudėties, įvai
riems parengimams. Tel. 767-7084, 
A. Zaremba.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Kostui Totoreniui, 

artimuosius giliai užjaučiame. Velio
nis palaidotas spalio 6 d.

— Mišios: trečiad. 8 v. koncel., vie
nos iš jų — už a.a. M. Stuikienę; šiuo 
pradedamos gregorinės Mišios už ve
lionę, kurias užprašė šeimos bičiuliai 
velionės mirties proga; jos bus auko
jamos visą mėnesį kasdien 8 v. r.; 
penktad. 8 v. koncel., vienos iš jų — 
už a.a. M. Kušlikienę, užpr. Pr. Kuš- 
likio; šeštad. 9 v. — už a.a. M. Stui
kienę užpr. bičiulių; 9.30 v. — už a.a. 
VI. Folertą, užpr. A. Gataveckienės; 
ateinantį sekmad. 9 v. — už a.a. A. 
Undraitį, užpr. St. Pranckevičiaus; 
10 v. — už a.a. J. Pūką, užpr. J. J* 
Šarūnų; 11.15 v. — už a.a. J. Simin- 
kevičių, užpr. B. P. Saplių.

— Šiokiadieniais Rožinis kalbamas 
po 8 v. Mišių, o sekmad. — po 9 
v. Mišių.

— Tretininkų susirinkimas — šį 
sekmad. po paskutinių Mišių bažny
čioje.

— Šį sekmad. parapijos biblioteka 
veiks normalia tvarka.

— Lituanistikos seminaras — 
penktad., 7 v. v. par. namuose.

— Chorų žinios: suaugusių choras 
repetuoja ketvirtadieniais 7.30 v. v. 
muzikos studijoje. Studentų choras 
repeticijas taip pat jau pradėjo tre
čiadieniais 7 v. v. muzikos studijoje. 
Choro organizacinis darbas gražiai 
vedamas pačių choristų valdybos. 
Vaikų choro repeticijos prasidės po 
Padėkos savaitgalio. Norį naujai už
sirašyti prašomi kreiptis į T. Ra- 
faelį.

— Pirmos Komunijos pamokos 
prasideda spalio 18 d. po 10 vai. Mi
šių Liet. Vaikų Namuose.

— Sveikinimai ir sėkmės linkėji
mai Londono liet, kolonijai, ruošian
čiai Lietuvių Dieną. Raginame visus 
gausiai dalyvauti.

— Tradicinė Moterų popietė — kt. 
sekmad., spalio 18, par. salėje. Proga 
viena kitą susitikti, išgerti puoduką 
kavos ir išklausyti simpoziumą mo
terims aktualia tema.

— Kt. savaitę lankomos šeimos 
Appleton Ave., Caledonia Rd., Clear
view Hts., Dynevor Rd., Glen Belle 
Cres., Gloucester Grove, Greetree 
Ct., Marcia Ave., McRoberts Ave.

— Dėvėtus drabužius išpardavimui 
par. raštinė priima nuo šio sekma
dienio. Išpardavimas bus gruodžio 5 
d. Kam neįmanoma drabužių atga
benti, prašom pranešti par. raštinei, 
ir jie bus paimti iš namų. Specialiai 
drabužių nereikia valyti. Svarbu tik, 
kad jie būtų neblogame stovyje ir 
pakankamai švarūs.

— Pr. sekmadienį kleb. T. Placi
das painformavo parapiją apie jos 
finansinį stovį ir sąskaitoms suba
lansuoti paprašė iš kiekvieno dirban
čio ir nedirbančio, bet išsigalinčio 
parapijiečio vienkartinio įnašo — 
$25. Kiek iš atgarsių ir įplaukiančių 
aukų matyti, klebono prašymas buvo 
sutiktas gana palankiai.

— Pakrikštyta Jono ir Onos Dir- 
mantų dukrelė Vida Teresė.

DĖMESIO 
siundantiems pinigus j 

Lietuvę!
Už viena Kanados dolerį 
jūsų pinigų gavėjui bus iš
mokėti 5 rubliai. Gavimas 
garantuotas. Smulkesnės 
informacijos teirautis pas 
Mrs. B. V y c i n a s , 

5596 Menzies Rd.,
Duncan, B. C., Canada

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 

I 923-7194. Sav. A. Čeponis

Prisikėlimo Parapijos Kredito
Kooperatyvui reikalingas
VYRAS TARNAUTOJAS

Suinteresuoti prašomi kreiptis j vedėję.
Vedėjas

A + A
JONO VALATKOS

dvejų metų mirties prisiminimo šv. Mišios Pri
sikėlimo parapijoje bus spalio 12 d. 8.30 v. ryto.

S. Valatkienė

Kun. Pr. Gaida, “TŽ” redak-* 
torius, yra išvykęs atostogų iki 
lapkričio 1 d. Redakcijoj jį pa
vaduoja Vyt. Kastytis.

KLK Moterų Draugijos Prisi
kėlimo parap. skyrius rugsėjo 
27 d. pradėjo savo veiklos sezo
ną. Po maldų skyr. pirm. A. 
Kuolienė pristatė atvykusį iš 
Port Credit rekolekcijų namų 
kun. Stanley. Jis parodė skaidė 
res iš rekolekcijų veiklos. Aiš
kino, kad grupės ten susirenka 
ne atgailauti, o atsinaujinti. 
Namai yra vadinami “renewal 
centre”. Grupės juose diskutuo
ja bendras problemas ir turi 
progos pažvelgti į save. Kun. 
Stanley skatina pasinaudoti ruo
šiamomis rekolekcijomis. Cent
ro v-bos pirm. dr. O. Gustainie
nė pasveikino susirinkusias po 
vasaros poilsio nares. Kvietė vi
sas aktyviai jungtis į bendrą 
darbą, linkėdama sėkmės. Sky
riaus dvasios vadas Tėv. Placi
das, OFM, sveikino susirinku
sias naujiems darbams. Paaiš
kinęs uždarų rekolekcijų pras
mę, prašė gausiai jose dalyvau
ti. Kalbėjo apie numatytus pa
rapijos planus ir darbus, ku
riems įgyvendinti reikės sky
riaus taikos. Pirm. dr. O. Gustai
nienė pranešė, kad į artimiau
sius skyriaus veiklos planus yra 
įtraukta popietė su simpoziumu 
spalio 18 d. Po loterijos ir vai
šiu susirinkimas baigtas malda.

L. M.
Dail. Alf. Docius su ponia bu

vo išvykęs į Los Angeles. Ten 
rugsėjo 26-27 d.d. buvo sureng
ta sėkminga jo paveikslų paro
da. Paviešėję savaitę Kaliforni
joj,. abu grįžo į Torontą.

Toronto universitetą baigęs 
chemijos inž. Kostas Astravas 
spalio 15 d. išvyksta į Kuwait 
valstybėlę, kurios vyriausybė 
jam paskyrė atsakingas pareigas 
valstybinės naftos bendrovėje, 
turinčioje moderniausias pasau
lyje rafinerijas. Inž. K. Astra
vas gerai pažįsta Artimųjų ir 
Tolimųjų Rytų gyvenimą. * Jis 
yra dirbęs Korėjoje, Sumatroje, 
be to, Indijos, Pakistano ir Jor
danijos vyriausybėms, konstruk- 
tuodamas chemines ir metalur- 
gines įmones. Tarnybos reika
lais ir laisvalaikiu yra daug ke
liavęs po Indoneziją, Maleziją, 
Tailandiją, Formozą, Japoniją 
ir Korėją. Pastaruoju metu jis 
gyveno Los Angeles.

Pajieškojimai
Jurgio Artemjevo, gimusio 1919 m. 

kovo 1 d., jieško sesuo iš Kauno. 
Pranešti V. Rindinui, 6180 Emile 
Nelligan, Apt. 4, Montreal 389, Que. 
Tel. 336-1687.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

T H II II O I U Ei MARKET
335 Roncesvalles Ave, Toronto. Tel. LE 5-1258

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

S BARONESSA BEAUTY SALON
G Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252
S 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių

b Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, i
I perukai ir t. t. Prieinamos kainos |

Toronto vilniečiai ruošiasi 
vykti į Kanados Lietuvių Dieną 
Londone spalio 10-11 d.d., kur 
tuo metu yra rengiamas ir Ka
nados vilniečių suvažiavimas sa
vo reikalams aptarti. Tikimasi 
susilaukti svečių ir iš JAV. Vil
niečių suvažiavimas prasidės 
spalio 10, šeštadienį, 12 v. lie
tuvių parapijos patalpose, 1414 

' E. Dundas St. Numatomas ir
Vilniaus Dienos minėjimas.

MIRUSIEJI. Praėjusį ketvir
tadienį iš Šv. Jono Kr. parapi
jos lietuvių kapinėse palaidotas 
a.a. Stasys* Kymantas, 66 metų 
amžiaus, kilęs nuo Veliuonos, il^ 
gus metus tarnavęs policijoje. 
Velionis paliko žmoną ir du ve
dusius sūnus. Šv. Juozapo ligo
ninėje spalio 1 d. mirė a.a. Pau
lina Daujotienė, 68 metų augš- 
taitė. Palaidota Prospect kapi
nėse. Patirta, jog prieš porą sa
vaičių nuskendo a. a. Liudas 
Vaitkus, ilgametis Massey - Fer
guson įmonės darbininkas. Apie 
jo laidojimo aplinkybes nėra 
daugiau žinių. Iš Los Angeles 
pranešama, kad ten mirė buvęs 
torontietis a.a. Antanas Cegara, 
70 metų amžiaus. Velionies sū
nus gyvena Toronte.

PADĖKA
Ištikus mane skaudžiai automobi

lio nelaimei, noriu nuoširdžiai padė
koti visiems draugams bei bičiuliams 
už lankymą manęs ligoninėje, pui
kias dovanas, gėles, užjautimą ir lin
kėjimus greitai pasveikti: kun. A. 
Žilinskui, klebonui kun. P. Ažuba
liui, Evangelikių Moterų Rateliui, p. 
p. - J. S. Bukauskams, J. S. Andru- 
liams, O. I. Delkams, J. O. Bleiz- 
giams, A. B. Jonušams, A. V. Ra
manauskams, V. J. Skrebutėnams, 
L L. Juzukoniams, J. K. Kaknevi- 
čiams, R. E. Wilenbrechtams, A. G. 
Povilaičiams, W. I. Dauginiams, J. 
G. Petkevičiams, A. O. Skrebūnams, 
V. O. Jurkams, J. L Morkūnams, J. 
B. Bedarfams, A. T. Sekoniams, Z. B. 
Romeikoms, A. J. žemaičiams, J. I. 
Grybams, Z. M. Laurinavičiams, M. 
Z. Putrimams, A. Tarailienei, Z. Ju
revičienei, J. Švarcui, M. Liegienei, 
A. Birgelienei, S. Stukienei, M. Zub- 
rickienei, J. Valiukienei, I. Nacevi- 
čienei, O. Rašymienei, A. Paškuvie- 
nei, G. Tarvydienei, p. Sernienei, J. 
Kaunaitei, A. Firavičiui, E. Javienei, 
Dz. Klibingaitienei, K. Pels, R. Vens- 
lovaitienei ir kitiems.

Toronto LB apylinkės valdy
ba savo posėdyje nutarė ragin
ti visus Toronto lietuvius gau
siai dalyvauti Padėkos savaitgalį 
Londone rengiamoj XVI Lietu
vių Dienoj. Torontiečių gausus 
dalyvavimas bus gražiausias ma
žos, bet veiklios Londono LB 
apylinkės didžiulių pastangų 
įvertinimas. Spalio mėnesį val
dyba skelbia solidarumo įnašų 
telkimo mėnesiu. Šia proga spa: 
lio 25, sekmadienį, susitarus su 
parapijų vadovais* daroma soli
darumo įnašų rinkliava visose 
Toronto lietuvių bažnyčiose. 
Apylinkės valdyba su jaunimo 
vadovu organizuoja simpoziu
mą, “Initium semestri” ir kiek 
vėliau slidinėjimo iškylą jauni
mui. Spalio 2-13 d.d. Toronto 
miesto rotušės viešojoje biblio
tekoje veikia tautinių grupių pa
roda, skirta Lenino šimtajam 
gimtadieniui ir jo valdymo me
tų žiaurumams. Prie šios paro
dos yra prisidėję ir lietuviai. 
Kariuomenės šventės minėjimas 
šiemet bus lapkričio 22 d. Jį 
rengia karinės organizacijos, 
globoja LB Toronto apylinkės 
valdyba.

Ryšium su Lietuvių Diena šį 
šeštadienį, spalio 10 d., Toronto 
Maironio mokykloje pamokų ne
bus. Vedėjas

Šv. Jono Pašalpinės Draugi
jos pirmas ir labai svarbus susi
rinkimas po vasaros atostogų — 
spalio 11, sekmadienį, 1.30 v. p. 
p. salėje virš “TŽ” redakcijos. 
Darbotvarkėn yra įtrauktas val
dybos pranešimas apie draugi
jos penkiasdešimtmečio rengia
mą minėjimą ir eilė kitų svar
bių reikalų. Draugijos nariai 
gaus nemokamus parengimo bi
lietus. Visų narių dalyvavimas 
yra būtinas^

Akademikai ir studentai ren
gia viešą simpoziumą “Lietuvy
bės išlaikymas: realybė ar iliuzi
ja” spalio 17, šeštadienį, 8 v.v. 
Lietuvių Vaikų Namuose. Sim
poziumo moderatorius — Algi
mantas Banelis, dalyviai — Jū
ratė čeponkutė, Antosė Petru
lienė, Antanas Rinkūnas, Algis 
Šukys, Jonas Freimanas ir Eu
genijus Girdauskas. Studentai, 
akademikai ir Toronto lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Valdyba
“Dainos” grupės pirmas po 

vasaros susirinkimas įvyks spa
lio 18 d., sekmadienį, 3 v. p.p., 
pas nares V. Perminienę ir V. 
Moklickaitę, 230 Pearson Ave. 
Tel. 536-4758. Visos narės ir pri
jaučiančios šalpai kviečiamos 
dalyvauti šiame susirinkime.

Valdyba
“TŽ” 39 nr. Montrealio kro

nikoje jau buvo rašyta apie Ja
mes Eayrs “The Montreal Star” 
dienraštyje rugsėjo 14 d. pa
skelbtą straipsnį “The Baltic 
tragedy”. Rugsėjo 29 d. šį 
straipsnį persispaudė vedamųjų 
puslapyje “Toronto Daily Star’*’ 
dienraštis, truputį pakeitęs pa
vadinimą — “Lest we forget: 
The Baltic tragedy” ir vidines 
rašinio antraštėles. Pabaigoje 
pridėtas Prancūzijos buvusio 
prez. De Gaulle stiliaus šūkis: 
“Vive la Baltique libre!”. Pasi
rodo, straipsnio autorius James 
Eayrs yra Toronto universiteto 
tarptautinių santykių profeso
rius. Būtų gražu, jeigu jis susi
lauktų nuoširdžios Toronto ir 
Montrealio lietuvių padėkos už 
Baltijos kraštų laisvės klausimo 
iškėlimą didžiojoj spaudoje. Jo 
adresas: Prof. J. F. Eayrs, De
partment of Economy, Sidney 
Smith Hall, University of To
ronto, Toronto 5, Ont.

Šaunias įkurtuves Bronei ir 
Stasiui Prakapams surengė, ne
tikėtai jų naują rezidenciją už- 
plūdęs gausus bičiulių būrys. 
Namą pašventino savininko bro
lis kun. A. Prakapas, OFM. Bu
vo smagiai pasilinksminta ir 
įteikta dovana naujakuriams.

K3 MONTREAL
Kazimiero par. žinios

— Rugsėjo 20, sekmadienį, mūsų 
klebonas kun. dr. F. Jucevičius pa
sakė svarbų pamokslą, liečiantį ne 
tik mūsų parapiją, bet ir visą Mont
realio lietuvių koloniją. Pamokslo 
metu jis kalbėjo ne tik kaip klebo
nas, bet ir kaip lietuvis patriotas. Jo 
pasakytus žodžius, mes turėtume la
bai giliai įvertinti ir suprasti, kol dar 
nepervėlu.

Aušros Vartų par. žinios
— Aušros Vartų par. choro oktetas 

ir sol. A. Keblys dalyvavo Worces
ter, Mass., akademikų skautų su
rengtame koncerte Maironio parke.

— Kun. G. Kijauskas, SJ, lietu
vių jėzuitų provincijolas, užbaigė ofi
cialų Montrealio vizitą, šiuo metu 
jis atlieka savo rekolekcijas Saint- 
Jerome ir ruošiasi grįžti j JAV.

— Šeštadieni, spalio 10, ilgojo sa
vaitgalio proga nebus lituanistinių 
pamokų.

— Spalio 18 d. po 11 vai. pamaldų 
Aušros Vartų parapijos salėje įvyks 
lituanistinės mokyklos mokinių tėvų 
posėdis. Bus svarstomi aktualūs rei
kalai. Vis pasigendama didesnio li
tuanistinės mokyklos mokinių skai
čiaus. Kviečiame visų šeimų tėvus 
suprasti lituanistinio auklėjimo ver
tę ir neišsijungti iš lietuviškos kultū
ros srovės.

— Spalio 24 d. Šv. Onos Draugi
ja ruošia iškilmingą vakarienę savo 
dešimtmečiui atžymėti.

— Bažnyčios fondui aukojo po $10: 
B. D. Jaugeliai ir V. Tamulevičius; 
$20: I. Kriukelis. Praėjusių sekma
dienių mūsų parapijos rinkliavos: 
rugpjūčio 9: $127.05; rugpjūčio 16: 
$138.55; rugpjūčio 23: $141.65; rug
pjūčio 30: $161.39; rugsėjo 6: $150.- 
13; rugsėjo 13: $171.81.

Visi pastebėjome faktą, kad 
lietuviškų parengimų — minė
jimų, vakarienių, susirinkimų, 
balių Montrealyje yra daug ir 
kad dažnai jie, net vienodo po
būdžio, rengiami tą patį savait
galį, kai tuo tarpu kitas savait
galis neturi jokio parengimo. 
Todėl Montrealio seimelio pre-, 
zidiumas nutarė vesti parengi
mų registraciją. Parengimus re
gistruoti yra pavesta sekr. Pet
rui Adamoniui, 3907A Rose
mont Blvd., Montreal 408, Que. 
Tel. 722-3545. Skambinti gali- ’ 
ma betkuriuo laiku. Galima pra
nešti ir raštu. Prašome visas or
ganizacijas ir pavienius asmenis 
užregistruoti kiek galint anks
čiau jūsų numatytą parengimą, 
kokios rūšies jis bebūtų — ves
tuvės, jubilėjų minėjimai, susi
rinkimai, koncertai ar vakarie
nės. Prieš ruošiant parengimą, 
pirmiausia prašome kreiptis į 
registruojantį ir sužinoti kurios 
dienos yra laisvos. Seimelio pre
zidiumas nenustatinėja kam tą 
dieną galima ar negalima rengti 
vienokį ar kitokį parengimą. 
Prezidiumas tik registruoja ir 
informaciją perduoda suintere

suotiems. Suprantama, anksčiau 
užsiregistravusio visai neužsire
gistravęs neturėtų kaltinti. Sei
melio prezidiumas neužsiimi- 
nės parengimų skelbimu. Visa 
eilė būsimų parengimų 1970 
metų rudenį ir 1971 žiemą jau 
užregistruota. KLB Montrealio

Seimelio prezidiumas
Kredito kooperatyvų įstatymo 

pakeitimas Kvebeko provincijai 
(Bill No. 3) įsigaliojo nuo š. m. 
liepos 17 d. Juo žymiai praple
čiamos kredito unijų ir Caisse 
Populaire teisės investacijų sri
tyje, sustiprinama valdžios kont
rolė, tiksliau nusakoma organi
zacinė kredito unijų santvarka 
ir t.t. Tų pakeitimų yra tiek 
daug, kad jie sudaro beveik tiek 
pat teksto, kiek anksčiau turėjo 
išleistas visas kooperatyvų įsta
tymas, kurio vertimas ’ “Lito” 
nariams buvo išsiuntinėtas š. m. 
pradžioje.

Kredito Unijų Lygos nepa- 
prasts susirinkimas turėjo įvyk
ti rugsėjo 19 d., bet buvo at
šauktas ryšium su neseniai pasi
rodžiusiais kredito kooperatyvų 
įstatymo pakeitimais, nes iš pa
grindų reikia pertvarkyti Lygos 
statutą. Atrodo, kol neišeis iš 
spaudos pilnas pakeisto kredito 
kooperatyvų įstatymo tekstas ir 
kol nebus priimtas naujas Lygos 
statutas, nebus įmanoma ir “Li
tui” pradėti ruošti savo statuto 
pakeitimo projektą.

KLB Montrealio Seimelio pre
zidiumas paskutiniame posėdyje 
apsvarstė visą eilę aktualių 
Montrealio lietuvių kolonijos 
reikalų. Dalyvaujant lietuvių ra
dijo programos vadovui Liudui 
Stankevičiui, buvo nutarta ban
dyti nuo Naujų Metų gauti pus
valandžiui patogesnį laiką — 
darbo dieną tarp 6 ir 8 vai. va
karo. Be to, bus mėginta surasti 
talkininkų programai ir finansi
niams reikalams pagerinti.

“Lito” namų komisija — P. 
Rudinskas, P. Petronis, J. Lady- 
ga, V. Piečaitis ir Ig. Petrauskas 
nutarė pasiūlyti “Lito” valdybai 
apsvarstyti sklypo įsigijimo ir 
projekto sudarymo klausimus. 
Patalpų nuomoj imo ar senesnio 
pastato* įsigijimo klausimu ko
misija pasisakė neigiamai. Vie
ta siūloma prie Aušros Vartų, 
ant neužstatytų parapijos skly-. 
PU, jeigu tik parapija sutiktų 
juos perleisti prieinamomis są
lygomis. Komisijos įsitikinimu, 
perėjęs į tinkamas patalpas, 
“Litas” galėtų suverbuoti nema
ža naujų narių — lietuvių ir ki
tataučių

Prof. James Eayrs, “The Bal
tic Tragedy” straipsnio autorius 
“Montreal Star” laikraštyje. K. 
L. B. seimelio pirm. P. Rudinsj 
kui atsiuntė padėkos laišką už 
KLB Montrealio apylinkės var
du jam ir “Montreal Star” pa
siųstą pareiškimą. Pr. R.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
SAVISTOVUS AGENTAS

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

Chartered Insurance broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose

Tel. Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
TELEFONAS 727-3120

Didelis ačiū visiems —
Marytė Marcienė — 

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS. Phm.B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jnms 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBE EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLĖS, ZVBRA20IE, “C” TERMO

METRAI IR KT. Z

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944

VISU RŪSIŲ DRAUDA 
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.

ALBERTAS NORKELIŪNAS, B.A.C.S.C.LB. 727-3120
NAMŲ: 

271-5758ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

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

DUODA PASKOLAS: 
(įskaitant nario gyvybės apdrau
dę iki S10,000 paskolos sumos) 
Asmenines, čekių kredito ir 
nekiln. turto (rezidenc. nuo- 
sav.) iš____________9%
Investacines, pagal jų rūšį, 
nuo ...._________  9.5% iki 12%
Terminui suėjus, paskolos at
naujinamos iš tuo metu galio
jančio palūkanų procento.

MOKA Už:

Einamąsias s-tas________5,0%
Serus (numatyta)  6,0% 
Taupomąsias s-tas_______ 6.5%
Term. ind. 1 metams 7.25%
Term. ind. 2 metams___ 7.75%
Term. ind. 3 metams____ 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v, 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius: 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai ir vakarais — pirmad„ trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.




