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Renkasi krašto taryba
Jau tapo nerašyta tradicija, kad rudenį turime metinį Kana

dos Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos, vyriausiojo šio krašto 
lietuviams atstovaujančio organo, suvažiavimą, šiemet suvažiavi
mas šaukiamas spalio 24-25 dienomis Otavoje.

Kaip ir paprastai, metiniai suvažiavimai turi du tikslus: ata
skaitinį ir planuojamąjį. Iš spaudos ir gyvenimo žinant, kad šios 
kadencijos KLB krašto valdyba veikė be didesnių siūbavimų, 
visuomenės akys šiuo atveju daugiau krypsta į antrąjį suvažiavimo 
punktą — ateities uždavinių planavimą ir jų aptarimą.

šioje plotmėje bene svarbiausias darbotvarkės punktas yra 
specialus posėdis KLB statutui ir rinkiminėms taisyklėms keisti, 
nes reikia sudaryti sąlygas, kad į krašto tarybą įeitų didesnis 
mažesnių apylinkių atstovų skaičius. Kai maždaug prieš 20 metų 
buvo priimtas pirmasis KLB statutas, pagal jį krašto tarybos at
stovai buvo renkami visos Kanados mastu. Tuo būdu i tarybą įei
davo daugiausia asmenys, žinomi visiems Kanados lietuviams. 
Tautiečiai, žinomi tik savoje apylinkėje, dažniausiai nesurinkdavo 
pakankamai balsų. Dėl to ilgainiui statutas buvo pakeistas, pada
rant pilnateisiais tarybos nariais apylinkių pirmininkus, nežiūrint 
apylinkės didumo. Tokį statutą tebeturime ir šiandien. Tarybą 
sudaro 30 asmenų, rinktų visos Kanados mastu. 20 apylinkių 
pirmininkų, krašto valdybos ir garbės teismo, nariai.

Laikas palengva keičia mūsų visuomeninio gyvenimo sąlygas. 
Visiems Kanados lietuviams žinomų asmenų skaičius mažėja, ir 
tuo būdu mažesnių apylinkių tautiečiai kartais turi balsuoti už 
didelėse kolonijose gyvenančius, bet jiems nepažįstamus asmenis, 
ši būklė ir bus bandoma taisyti šiemetiniame KLB tarybos suva
žiavime, pakeičiant statutą taip, kad į tarybą įeitų didesnis apylin
kių atstovų skaičius. Kiek tas naujasis statuto pakeitimas save 
pateisins, parodys ateitis.

★ ★ ★
* Kitas svarbus šios PLB krašto tarybos sesijos reikalas yra 
'pasiruošimas 1972 metais įvykstančiam Antrajam Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresui. Kaip pamename, Pirmojo Jaunimo 
Kongreso paruošime Kanados lietuvių jaunimas suvaidino labai 
didelį vaidmenį. Iš tikrųjų, patys Jaimimo Metai buvo pradėti 
Kanadoje, surengiant Toronte Pirmąjį Kanados Lietuvių Jaunimo 
Kongresą. Po jo daug dirbo anuo metu labai veikli KLB jauni
mo sekcija, kuri aktyviai reiškėsi visur, ypač kongresinėje stovyk
loje. Pakankamų rezultatų buvo pasiekta finansinėje srityje, su
renkant tam reikalui Kanadoje virš S8.000. Gražiai buvo priimta 
pokongresinė užsienio lietuvių jaunimo ekskursija St. Catharines. 
Hamiltone, Toronte ir Montrealyje.

Sekant šiuo pavyzdžiu, Antrasis Kanados Lietuvių Jaunimo 
Kongresas turėtų įvykti jau 1971 m., t.y. ateinančių metų rudenį. 
Nuo sekančių metų pradžios žymiai padidės ir KLB jaunimo sek
cijos darbas, tuoj pat suorganizuojant savo padalinius visose KLB 
apylinkėse — apylinkių jaunimo sekcijas. Tiksli antrojo jaunimo 
kongreso dienotvarkė dar nėra paskelbta, nes tik pereitą savait
galį pagaliau sudarytas centrinis šio kongreso komitetas ir išrink
tas prezidiumas. Dar nesudaryta ir centrinė kongreso finansų ko
misija. Šie centriniai reikalai visdėlto dabar pajudės jau smarkes
niu ’ tempu. Tada darbai užgrius ir krašto valdybą ir jaunimo 
sekciją. Visa tai reikia apsvarstyti jau šioje PLB krašto tarybos 
sesijoje.

Beje, ši sesija yra paskutinė šios krašto tarybos kadencijoje. 
Pavasarį turės įvykti naujosios PLB krašto tarybos rinkimai pagal 
pakeistą statutą. Otavoje susirinkę bendruomenininkai ir šiuo- 
klausimu neturėtų palikti visų rūpesčiu vien krašto valdybai. Jau 
šį rudenį reiktų pradėti visiems galvoti, kur bus naujosios krašto 
valdybos būstinė ir kaip suorganizuoti pakankamą buri veikėjų, 
sutinkančių pasiimti sunkų vadovaujančių organu darbą sekančiam 
trimečiui. A. R.
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PRASIDĖJO GROBIMU SEZONAS
V

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. R. N1KSONAS PASIŪLĖ PENKIŲ PUNKTŲ PLANĄ
karui Indokinijoje užbaigti. Pirmiausia turėtų būti pradėtos karo 
paliaubos P. Vietname, Kambodijoje ir Laose, sušaukta tarptau- 
linė konferencija Paryžiuje visoms buvusioms Indokinijos proble
moms aptarti. Sion konferencijon galėtų būti Įjungtos dabar 
Paryžiuje vedamos derybos tarp š. Vietnamo, komunistų parti
zanų ir JAV. Tada būtų galima sutarti datą visų JAV kariuome
nės dalinių atitraukimui iš P. Vietnamo ir jieškoti visom trim 
kariaujančiom pusėm priimtino sprendimo P. Vietname. Penk
tuoju punktu prez. R. Niksonas pasirinko belaisvių klausimą. Jie

Pirmas politinis pagrobimas 
Kanadoje įvyko spalio 5 d. Jau
ni maoistiniai teroristai, kurie 
dangstosi Kvebekui Išlaisvinti 
Fronto vardu, Montrealyje iš na
mų pagrobė britų prekybos ko
misarą James Cross. Iki šiol at
rodė, kad tokie brutalumai yra 
galimi tik Pietų Amerikos vals
tybėse, bet netikėtai šios “gar
bės” susilaukė ir demokratinė 
Kanada. Įvykis sujaudino visą 
kraštą, nes teroristai dėl J. 
Cross paleidimo pastatė labai 
radikalius ir vyriausybę žemi
nančius reikalavimus: paleisti
23 politinius kalinius, išsiųsti 
juos ir pusę milijono dolerių 
vertės aukso į Kubą arba Al- 
žeriją, per radiją perskaityti 
kurstantį separatistų manifestą, 
spaudoje paskelbti pavardę ir 
fotografiją jų pasmerkto polici
jos informatoriaus, grąžinti į 
darbą visus buv. pašto surinkė
jus šoferius, kurie pavasarį pa
sitraukė iš darbo, kai juos sam
džiusi bendrovė užbaigė sutartį 
su vyriausybe. Buvo duota tik
24 vai. laiko, bet jokia save ger
bianti ir už tvarką atsakinga vy
riausybė su tokiais reikalavi
mais sutikti negalėjo, nors J. 
Cross yra rimtame pavojuje, nes 
nuo 1964 m. Kvebeko teroristai 
jau nužudė 7 žmones. Dalį nuo
saikesnių reikalavimų vyriausy
bė patenkino ir pasiūlė paskirti 
specialų atstovą deryboms. Nu
statytam laikui praėjus, teroris
tai anoniminiais laiškais pradėjo 
mažinti savo reikalavimus ir 
pratęsti jų vykdymo terminus. 
Kita tų pačių teroristų grunė 
pagrobė Kvebeko darbo minis- 
terį Pierre Laporte. Paskutinė
mis žiniomis, teroristai sutiko 
paskirti savo tarpininką dery
boms su vyriausybe.

Kanados federacinis parla
mentas po vasaros atostogų vėl 
pradėjo savo posėdžius. Trečią
ją 28-to parlamento sesiją ati
darė generalinis gubernatorius

R. Michener vadinamąja sosto 
kalba, t.y. premjero P. E. Tru
deau vyriausybės deklaracija. 
Iš viso yra numatyti 68 nauji 
įstatymai arba senųjų pakeiti
mai, kurie liečia nedarbo drau- 
dos praplėtimą, prekių vartoto
jų interesų apsaugą, žemės ūkio 
kontrolę, oro ir vandens terši
mą, jaunimo teismus ir t.t. Dar 
šiemet laukiama naujos valsty
bės reikalų ministerijos įsteigi
mo, kuri rūpinsis miestų reika
lais ir naujų namų statyba. Taip 
pat laukiama greitos pagalbos 
Kanados tekstilės pramonei, ku
ri atsidūrė sunkumuose dėl pi
gios užsienio konkurencijos. 
Svarbiausias mokesčių sistemos 
pakeitimo įstatymas bus svars
tomas tik ateinantį pavasarį, o 
ir dėl kitų pagrindinių projek
tų dar tik žadama paskelbti 
“Baltąją knygą”. Sosto kalba tu
ri 3,600 žodžių ir yra parašyta 
akademiniu P. E. Trudeau sti
liumi. Kalbama apie naują erą, 
moralę, žmonių brolystę ir jau
nimo ateitį, bet ten nekalbama 
apie nedarbo sumažinimą ir di
dėjančius ekonominius sunku
mus. Opozicijos vadas R. Stan
field pareiškė, kad sosto kalbo
je nėra jokių konkrečiu pasiū
lymų ir kad jis dar niekad ne
girdėjęs tiek tuščių žodžių, kaip 
trečiosios sesijos atidaryme.

Kanados senate ilgesnį laiką 
buvo neužimta 18 vietų. Pa
prastai i laisvas vietas vyriau
sybė skiria savo šalininkus ir 
partijai nusipelniusius asmenis, 
tačiau P. E. Trudeau vyriausy
bė pereitą savaitę paskyrė 8 
naujus senatorius, kurie nevisi 
yra liberalai. Tarp naujųjų žila
galvių, garbingoms pareigoms 
skiriamu iki 75 m. amžiaus ir 
gaunančių $15.000 metinės al
gos, dabar matome buv. ilgame
tį Albertos socialinio kredito vy
riausybės premjerą E. Manin?, 
Kvebeko kairiųjų (buv. CCF) 
veikėją Teresę Casgrain, Dar-

Lietuvaitė ir latvaitė (dešinėje) grybauja Kanados miškuose Nuotr. J. Ligerio

Skirtingos kanadiečių nuomonės
Baltijos kraštus ištikusios tra

gedijos trisdešimtmetį Montrea- 
lio ir Toronto didžiojoje spaudo
je kanadiečiams priminė Toron
to universiteto prof. James 
Eayrs. Jo tą patį rašinį rugsėjo 
14 d. paskelbė “Montreal Star”, 
rugsėjo 29 d. — “Toronto Daily 
Star”. Prof. J. Eayrs yra gerai 
informuotas šiuo klausimu, su
sipažinęs su tragiškųjų įvykių 
eiga Pabaltijy. Tragedijos pra
džia jis laiko Stalino padarytą 
sprendimą 1939 m. rugpjūčio 
mėnesį, matyt, turėdamas gal
voje Molotovo ir Ribbentropo 
pasirašytą sutartį. Nuo to laiko 
Baltijos kraštai buvo pasmerkti 
sunaikinimui. Stalinui beliko pa
sirinkti datą, metodą ir stilių.

Trys ultimatumai
Pirmiausia atėjo eilė Lietu

vai 1940 m. birželio 15 d. vidur
naktį, kai anuometinis Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų minis- 
teris Molotovas staiga pasikvie
tė Lietuvos ambasadorių, pažė
rė eilę iš piršto išlaužtų kaltini
mų ir įteikė ultimatumą. Prof. 
J. Eayrs šypteli, jog vidurnak
tis yra pasakų raganų skrajoji
mo valanda, netiesiogiai sovie
tinį komunizmą sulygindamas 
su raganų pasauliu. Nors mums 
šie įvykiai gerai žinomi, duoki
me žodį kanadiečiui profesoriui: 
“Telegrafu į Lietuvos sostinę 
Kaunas buvo perduoti esminiai 
dalykai. Ankstyvą rytmetį Lie
tuvos ministerių kabinetas pra
dėjo jieškoti sunkaus sprendi
mo. Iki ultimatumo pabaigos ta
da jau nebuvo nė aštuonių va
landų. Kaikurie ministerial, 
įskaitant ir prezidentą, pasisa
kė už ultimatumo atmetimą ir 
pasipriešinimą, nežiūrint kiek 
jis būtų savižudiškas. Dauguma 
betgi pritarė gerais norais pa
remtai kapituliacijai, tikėdamie
si bent šį tą išgelbėti iš Lietuvos 
griuvėsių. Septintą valandą ry
to jų nutarimas buvo perduotas 
į Maskvą. Po pietų Lietuvos pa
dangę užtemdė sovietų lėktuvai, 
vakare atvažiavo tankai...”

Toliau prof. J. Eayrs atsklei
džia panašius ultimatumus Lat
vijai ir Estijai su tokiais pačiais 
rezultatais. Baltijos valstybes 
likviduojantis Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeris Mo
lotovas viršijo darbo normas sta- 
chanovietišku stiliumi. Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vyriau
sybės patenkino Maskvos reika
lavimus, tikėdamosios suminkš
tinti Kremliaus valdovų širdis, 
atgauti prarastas teises pasauli
nių įvykių raidoje.

Kanada ir Amerika
Prof. J. Eayrs konstatuoja 

skirtingą Kanados ir Amerikos 

bo Kongreso buv. direktorių E. 
Forsey, Vankuverio šoferių uni
jos vadą E. Lavson ir kt. Sena
tas sudaromas iš provincijų at
stovu, proporcingai jų gyvento
jų skaičiui. Svarbiausias sena
to darbas yra priimti ar atmes
ti parlamento paruoštus įstaty
mus, bet iš tikrųjų jis šia teise 
beveik nepasinaudoja, kadangi 
nėra Kanados gyventojų rinktas 
organas.

(Nukelta j 6-ta psl.) 

reakciją. JAV valstybės depar
tamentas 1940 m. liepos 23 d. 
viešai pasmerkė ir atsisakė pri
pažinti teisėta Sovietų Sąjungos 
įvykdytą Baltijos respublikų 
okupaciją. Galutinis šio klausi
mo sprendimas buvo atidėtas 
pokario metams. Kanados va
dams tokia politinė kryptis at
rodė neišmintinga. Prof. J. Ea
yrs, neminėdamas pavardžių, ci
tuoja Kanados užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojo Otavoje 
amerikiečiui mirifšteriui 1942 
m. balandžio 13 d. -tartus žo
džius: “Estija. Latvija ir Lietu
va buvo nedidelė kaina, kurią 
mes sumokėjome už Sovietų Są
jungos pasitikėjimą sąjunginin
kais ...”

Šis kanadiečio politiko pareiš
kimas turbūt ir paskatino prof. 
J. Eayrs reikalauti skriaudos ati
taisymo: “Nusikaltimai prieš 
baltiečių tautas laikytini nusi
kaltimais prieš visą žmoniją. Jų 
mes neturime teisės nei užmirš
ti, nei atleisti. Tai nereiškia, 
kad reikia pradėti išlaisvinimo 
karą ar smerkti Kosyginą 1970 
m. už tai, ką Stalinas yra pada
ręs 1940 m. Tai reiškia, kad Bal
tijos kraštų klausimą vėl reikia 
iškelti Europos saugumo konfe
rencijoje. Kanada dalyvaus to
je konferencijoje. Būtų geriau
sias atsilyginimas ir paguoda 
tiems tremtiniams vyrams ir 
moterims, kurie apsigyveno ir 
įsikūrė Kanadoje, jeigu mūsų 
atstovas konferencijos darbo- 
tvarkėn įtrauktų būsimą nepri
klausomybę Baltijos kraštų, ku
rių vienintelė kaltė — turėjimas 
didesnės geopolitinės reikšmės, 
pražengusios naudingumo ri
bas.” Rašinį prof. J. Eayrs už
baigė prancūzišku šūkiu: “Vive 
la Baltique libre” (“Tegyvuoja 
laisvas Pabaltijys'”),

Balsas iš Maskvos
Į prof. J. Eayrs pasiūlymus 

atsiliepė “Montrealio Star” rug
sėjo 17 d. laidoje šio dienraščio 
korespondentas Maskvoje David 
Levy. Jo patarimas Kanados at
stovui Europos saugumo konfe
rencijoje — nejudinti Baltijos, 
kraštų laisvės klausimo. Tokiu 
atveju būtų iš anksto atsisakyta 
Kanados įnašo įtampos mažini
mui tarp Rytų ir Vakarų, pasi
tenkinant simpatijos pareiškimu 
baltiečių tautoms Sov. Sąjungos 
ribose ir užsienyje, šį kelią D. 
Lew laiko klaidingu ir siūlo 
Baltijos kraštų problemas judin
ti kitomis progomis, pasikliau
jant vykstančia politine evoliu
cija. Nors sovietų propagandis
tai Baltijos kraštų problemą sa
kosi seniai išsprendę komuniz
mo Įvestu klasių panaikinimu, 
D. Levy nuomone, tokiais pa
reiškimais jie ir patys netiki, 
įrodymu D. Levy laiko beveik 
kasdieninį Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nramonės. ekonomijos, 
mokslo bei kultūros laimėjimu 
garsinima sovietu spaudote. O 
tai kaip tik ir reiškia, kad liau
dis dar reikalinga Įtikinimo.

D. Levy pritaria prof. J. 
Eayrs nuomonei, jog Baltijos 
kraštu 1940 m. kapituliacija ir 
ju vyriausybių “geri norai” ne
pasiekė Kremliaus vadų širdžių.

Iš tikrųjų tai buvo tik bepras
mis laiko eikvojimas, nes tuo 
metu Kremliaus soste sėdėjo 
Stalinas. Iš esmės šis sprendi
mas esąs teisingas. Šią išvadą D. 
Levy daro remdamasis sovietine 
federacija, kurioje Baltijos 
kraštai dabar turi nepalygina
mai geresnes sąlygas, negu Sta
lino laikais. Jis netgi užsimena 
apie 1926 m. sukilimą, nukel- 
damas jį į 1923 m. Šią medžiagą 
kanadietis korespondentas, ma
tyt, yra gavęs iš sovietinių šal
tinių, nes jis kalba apie dikta
torių Antaną Smetoną ir dabar
tinius išeivius, kurie tik užsie
nyje susipažino su tikrąja Va
karų demokratija.

Kenkiama opozicijai?
D. Levy pabrėžia, jog Baltijos 

valstybių klausimas tebėra la
bai svarbus sovietinei sistemai. 
Baltiečiai ten vis dar turi daug 
kuo nusiskųsti, tik jų skundų 
neleidžiama kelti viešumon, kur 
sovietinėje sistemoje visada pri
valo viešpatauti visiška oficiali 
vienybė. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad tokio pobūdžio diskusijos 
nevyksta privačiuose sluogs- 
niuose ir netgi įtakinguose pos
tuose. Nepasitenkinimą reiš
kiančių asmenų pozicija ypač 
susilpninama tada, kai jie su
siejami su Sovietų Sąjungos 
priešų grupėmis užsienyje. Jei
gu Kanados atstovas Europos 
saugumo konferencijoje užsie
nio pastangų dėka iškeltų Bal
tijos klausimą, D. Levy teigimu, 
jis pakenktų tai privačiai “loja
liai opozicijai” Baltijos kraštuo-' 
se. D. Levy sakosi suprantąs, 
kad iš Baltijos kraštų kilusiems 
Kanados piliečiams sunku va
dovautis diskretiškumu, bet jie 
taipgi turėtų atkreipti dėmesį į 
ligšiolinius diskretiškumo rezul
tatus.

D. Levy prisipažįsta, kad Bal
tijos kraštų būklės nebūtų ga
lima pavadinti idealia, prasita
ria apie nuolatinį laisvės proce
są ir pataria užsieniečiams nesi
kišti, jeigu iš tikrųjų norima pa
dėti. Tokios yra jo pagrindinės 
mintys, labai panašios į Krem
liaus dabartinę liniją. Kyla klau
simas — ar jas galima priimti 
už tikrą pinigą? Neteko girdėti, 
kad D. Levy būtų turėjęs sun
kumų su užsienio koresponden
tus Maskvoje tvarkančiais sovie
tų pareigūnais. Beveik tuo pa
čiu metu “Toronto Telegram”. 
dienraštis paskelbė pranešimą, 
kad po premjero P. E. Trudeau 
vizito Sovietų Sąjungai uždarys 
beveik šešerius metus veikusį 
savo biurą Maskvoje ir atšauks 
korespondentą Marą de Villiers. 
Priežastis — Sovietų Sąjungos 
užsienio ministerijos spaudos 
departamento atstovu nuolati
niai bandymai įtaigoti iš Mask
vos siunčiamų pranešimų turini, 
Įspėjimai ir net grasinimai. Jų 
yra susilaukęs ne tik M. de Vil
liers. bet ir jo pirmtakai — Pe
ter Worthington ir Aaron Ein- 
frank. Pastarasis netgi buvo iš
tremtas iš Sovietu Sąjungos be 
jokios rimtos priežasties. Tokio
se aplinkybėse objektyvus Žinių 
perteikimas esąs neįmanomas.

V. Kst.

turėtų būti paleisti prasidėjus karo paliauboms. Kaip ir buvo 
galima tikėtis, prieš šį planą pasisakė S. Vietnamo atstovas Pa
ryžiaus derybose K. Thuy ir par- »----------------------------------------
tizanu atstovė N. T. Binh. Ju
nuomone, pagrindinis plano 
tikslas yra prez. R. Niksono pa
stangos" padėti respublikinin- 
kams lapkričio 3 d. įvyksian
čiuose kongreso rinkimuose. Ko
munistų atstovai Paryžiaus de
rybose reikalauja besąlyginio vi
sų JAV kariuomenės dalinių 
atitraukimo iš P. Vietnamo iki 
1971 m. birželio 30 d. Karo pa
liaubas jie sutiktų pradėti tik 
tada, jeigu iš anksto būtų sutar
ta visais P. Vietnamo ateitį lie
čiančiais klausimais, o tai reiš
kia dabartinės vyriausybės Sai- 
gone atsistatydinimą, laikinės 
vyriausybės su komunistų atsto
vais sudarymą ir visuotinius rin
kimus tokios vyriausybės prie
žiūroje. Prez. R. Niksonas, sa
vaime suprantama, neturi teisės 
pašalinti dabartinę prez. N. V. 
Thieu ir viceprez. N. C. Key 
vyriausybę. Geriausiu atveju ją 
galima būtų tik reformuoti. Be 
to, jis nori, kad visuotiniai laisvi- 
rinkimai būtų pravesti tarptau
tinėje kontrolėje.

NAUJA RESPUBLIKA
Kambodijos parlamento pirm. 

I. Tam, dalyvaujant užsienio di
plomatams, Kambodiją paskelbė 
respublika. Aidint patrankų sa
liutui, prie buvusių princo N. Si- 
hanuko karališkų rūmų buvo iš
kelta respublikos vėliava ir su
grotas naujas respublikos him
nas, kuriam buvo panaudota se
nos prancūziškos operetės melo
dija. Priešais rūmus esanti aikš
tė gavo Respublikos aikštės pa
vadinimą. Šioje ceremonijoje 
premjeras gen. Itn. L. Nol padi
dino savo laipsnį iki pilno ge
nerolo ir premjero pavaduoto
jui S. Matakui prisegė tris ge
nerolo žvaigždutes. Taip oficia
liai buvo užbaigta daugiau kaip 

'1.000 metų egzistavusi Kambo
dijos karalystė. Persitvarkymas 
į respubliką turi aiškų tikslą už
daryti duris galimam princo N. 
Sihanuko grįžimui.

G. A. NASSERIO ĮPĖDINIS
Arabų Socialistų Sąjunga, vie

nintelė oficiali partija Egipte, 
naujuoju prezidentu pasirinko 
buvusį vizeprez. A. Sadatą. Jo 
kandidatūrą vienbalsiai patvirti
no Egipto parlamentas. Dabar 
lieka tik egiptiečių atsiklausi- 
mas rinkiminiu būdu. Manoma, 
jog gyventojai taip pat pasisa
kys už velionies G. A. Nasserio 
bičiulį A. Sadatą, juo labiau, 
kad jis tėra vienintelis kandi
datas šiuose grynai formaliuo
se rinkimuose. A. Sadatas pa
brėžė, kad jis laikysis visų ve
lionies G. A. Nasserio planų ir 
kad jam nebus įmanoma pilnai ’ 
pakeisti G. A. Nasserį. Iš šio 
pareiškimo susidaro Įspūdis, 
kad Egiptą gali valdyti triumvi
ratas, vadovaujamas prez. A. Sa- 
dato. Į mirusio savo ambasado
riaus postą Kaire - Sovietų Są
junga paskyrė užsienio reikalų 
ministerio pavaduotoją Vladimi
rą Vinogradovą, tuo, be abejo
nės, pabrėždama savo dėmesį 
Egiptui. Tasso žinių agentūros 
paskelbtame pranešime sovietai 
užtikrino amerikiečius, kad jų 
specialistai neaptarnauja prieš
lėktuvinių raketų Suezo kanalo 
karo paliaubų zonoje.

NOBELIO PREMIJA
Švedų Akademija šiemetinę 

Nobelio literatūros premiją, ku
ri yra $78.000 vertės, paskyrė iš 
Rašytojų Sąjungos pernai rude
nį pašalintam sovietų rašytojui 
Aleksandrui Solženicinui už už
sienyje išleistas tris jo knygas 
— “Viena diena Ivano Deniso- 
vičiaus gyvenime”, “Vėžininkų 
palata” ir “Pirmasis apskriti
mas”. A. Solženicinas pareiškė, 
kad jis žada dalyvauti premijos 
įteikimo iškilmėje Stockholme, 
bet jam gali tekti pakeisti pla
nus, jeigu Įsikiš kompartija, 
kaip ji buvo padariusi 1958 m. 
su Nobelio premijos laureatu 
Borisu Pasternaku. Galimas da
lykas, A. Solženicinas bus iš

leistas užsienin ir neįsileistas 
Sovietų Sąjungom Jo ištrėmimą 
į užsienį jau nekartą yra siūlęs 
rašytojų oficiozas “Literaturna- 
ja Gazeta”. Pats A. Solženicinas. 
būdamas didelis patriotas ir lais
vės kovotojas, nori likti ir kovą 
tęsti Sovietų Sąjungoje. Jo kū
rybos atžymėjimas Nobelio pre
mija cirko klounais padarė so
vietinę Rašytojų. Sąjungą. Krem
liaus vadus ir kompartijos cen
zorius, mėginusius ignoruoti ir 
varžyti A. Solženicino talentą. 
Jo knygos “Vėžininkų palata” ir 
“Pirmasis apskritimas” dar ir 
šiandien nėra išleistos Sovietų 
Sąjungoje, nors A. Solženicinui 
jos laimėjo žymiausią literatūri
nę premiją pasaulyje.

NAUJAS DIKTATORIUS
Dešiniojo sparno karininkų 

sukilimas Bolivijoje nuvertė 
prezidentą A. O. Candia, bet lai
mėtoju tapo karo aviacijos re
miamas buvęs kariuomenės va
das gen. J. Tores, kairiųjų pa
žiūrų žmogus, - kurį dešinieji 
prieš nepilnus tris mėnesius bu
vo pašalinę iš kariuomenės va
do pareigų. Gen. J. Torres pa
siskelbė prezidentu ir žada eilę 
reformų neturtingų bolivijiečių 
būklei pagerinti. Nors jis save 
skaito kairiųjų pažiūrų revoliu- 
cininku, jo pastangų dėka buvo 
susektas ir sušaudytas Bolivijon 
revoliucijos kelti atvykęs Ernes
to Che Guevara. Atrodo, gene
rolui J. Torres rūpi tik karjera 
ir diktatoriaus sostas.

KRIZĖ BONNOJE
Kanclerio W. Brandto socia

listų ir liberalų koaliciją į poli
tinę krizę įstūmė skilimas libe
ralų gretose. Patyrę populiaru
mo kritimą provinciniuose rin
kimuose, liberalai kaltę suvertė 
savo vadui W. Scheel, dabarti
niam užsienio reikalų ministe- 
riui, kuris su kancleriu W. 
Brandtu išsikovojo nepuolimo 
sutartį su Maskva. Konservaty
vaus sparno liberalai nepritaria 
V. Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos suartėjimui. Į krikščionių 
demokratų pusę federaciniame 
parlamente perėjo buvęs libera
lų vadas E. Mende ir du kiti 
atstovai, kanclerio W. Brandto 
koalicinės vyriausybės daugumą 
sumažindami iki 6 balsų. S. 
Zoglmann, vienas tų atsimetė
lių, netgi žada Įsteigti naują li
beralų partiją, kuri vadinsis 
“Tautinio išlaisvinimo akcija”. 
Jei prasidėjęs liberalų skilimas 
plėsis, kancleris W; Brandtas 
gali prarasti parlamento kontro
lę tokiu kritišku momentu, kai 
jam reikia kiekvieno balso su 
Maskva pasirašytai sutarčiai ra
tifikuoti.

PREZIDENTO VIEŠNAGĖ
Prancūzijos prez. G. Pompi

dou atvyko aštuoniom dienom į 
Sovietų Sąjungą, šiam vizitui 
kompartija, matyt, skiria dideli 
dėmesį, nes prez. G. Pompidoū 
Maskvos aerodrome sutiko pats 
L. Brežnevas. Pokalbiuose dau
giausia buvo liečiama Maskvos- 
Bonnos sutarties įtaka V. Euro
pai. Prez. G. Pompidou siūlo 
plėsti prekybinius ryšius ir net
gi žada Prancūzijos finansinę 
paramą sovietų akmens anglies 
ir metalurgijos pramonei, šiuo 
metu prekyboje su Sovietų Są
junga Prancūziją yra pralenkę 
penki kraštai — Britanija. Ja
ponija, Suomija. V. Vokietija ir 
Italija. Prez. G. Pompidou lan
kėsi Novosibirske ir stebėjo ra
ketos iššovimą Baikonūre.

SUŽEISTAS PREMJERAS
Automobilio nelaimėje sužeis

tam Rumunijos premjerui I. G. 
Maurer pirmąją nagalbą suteikė 
Rumunijos ir užsienio gydyto
jai. Oficialiuose pranešimuose 
skelbiama, jog premjeras buvęs 
smarkiai sukrėstas. Iš Paryžiaus 
Bukareštan iškviesti du prancū
zai gydytojai pareiškė, kad jie 
skrenda gydyti automobilio ne
laimėje sunkiai sužeisto asmens.
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© REMIAME GYMME
* Popiežius Paulius VI, kal

bėdamas tikintiesiems, pareiškė, 
kad modernusis žmogus bando 
susilyginti su žemiausiu gyvuliu. 
Todėl nenuostabu, kad begėdiš
kumas, egoizmas, žiaurumas ir 
narkotikai plinta kaip epidemi
ja. Jis pabrėžė, kad žmogaus 
dvasia turėtų apvaldyti kūną, 
tačiau dabar yra priešingai: kū
nas — iškeliamas į padanges 
Įvairiausiu nepadorumu, nudiz
mo, erotiškumo bei panseksua- 
lizmo garbinimu.

* Popiežiškosios Romos žlu
gimo ir Italijos apsijungimo 
šimtųjų metinių proga popie
žius Paulius VI pasiuntė Itali
jos prezidentui G. Saragat laiš
ką. Jame rašo, jog apgalvotai at
sisakęs betkokio istorinio, poli
tinio ar sentimentalaus to pra
eities Įvykio komentavimo ir 
kreipiąs dėmėsi į dabartį bei to 
Įvykio pasekmės, kurios buvu
sios dvasiškai naudingos tikin
tiesiems, atnešusios laimę italų 
tautai. Jis pareiškė, kad šią 
šventę atžymės malda už Italijos 
darną, pastovumą, medžiagini 
gerbūvį, moralinę bei pilietinę 
ramybę. Prez. G. Saragat laiš
ku padėkojo popiežiui už tokį 
sveikinimą ir pabrėžė, jog ita
lų tauta gerbia Apaštališkąją 
Bendriją, Kristaus mokslu sklei
džiančią pasaulyje taiką ir tie
są. Romos vyskupijos generali
nis vikaras kardinolas Angelo 
Dell'Acqua ta proga ties Pia 
vartais atnašavo Mišias, kuriose 
dalyvavo tūkstančiai italų ber- 
saglieri karių. Tai buvo pali
kuonys. tų bersaglieri dalinių, 
kurie 1870 m. ties tais vartais 
nugalėjo popiežiškąją Romos 
imperiją.

* Vienuolijų kongregacija po
piežiškuoju dekretu panaikino 
visą eilę vienuolius iki šiol var
žiusių įstatymų. Dabar vienuo
lijos savo nuožiūra galės keisti 
ir plėsti savąsias provincines ri
bas be jokio šv. Sosto atsiklau- 
simo. Taipgi galės steigti arba 
uždaryti vienuolynus savo nuo
žiūra, i š s k y r u s • tik uždaras 
vienuolių gyvenvietes. Vienuo
lijų vadais dabar galės tapti am
žinuosius Įžadus padarę ir 35 
metų amžiaus sulaukę vienuo
liai, o kitoms svarbesnėms vie
toms užimti pakaks 30 metų 
amžiaus. Panaikinta ir dar visa 
eilė mažiau reikšmingų nuosta
tų, kurie dažnai trukdydavo vie
nuolių veiklą šiais laikais.

* Venecuelos vyskupų konfe
rencija nutarė prašyti Šv. Sos
tą, kad leistų jų valstybėje šven
tinti i kunigus vedusius vyrus. 
Taip pat jie nutarė leisti elekt
roninę muziką jaunimo pamal
dose su sąlyga, kad nebūtų per
daug sentimentalumo ir pasau
lietiškumo.

* Kardinolas Bernard Alfrik, 
olandų vyskupų konferencijos 
Įgaliotas prašyti popiežiaus, kad 
Olandijos katalikų kunigai būtų 
ateityje atleidžiami nuo celiba
to, tuo klausimu išsamiai net du 
kartu išsikalbėjo su popiežiumi 
ir dabar pranešė, jog Paulius 
VI, nepaneigdamas prašyme sly- 
pinčiųjų pozityviųjų pusių, vis- 
dėlto šiuo metu 'matąs reikalą 
laikytis senosios celibato tradi
cijos lotynų apeigose, tačiau 
mielai sutinkąs tuo klausimu ir 
toliau vesti pokalbi su olandų 
Bendrija.

* Vysk. Edward Kelly, kalbė
damas Australijos vyskupų kon
ferencijos vardu, pareiškė, kad 
bus sudaromos sąlygos vedu
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sioms vyrams, dirbantiems savo 
profesijose, tapti diakonais ir 
tokiu būdu išspręsti kunigų trū
kumo problemą Australijoje.

* Lenkijoje pašaukimai į ku
nigus auga ir toliau. Šiais me
tais į seminarijas įstojo 743 kan
didatai, kai tuo tarpu pernai 
buvo įstoję 706. Iš viso šiuo me
tu studijuoja 4.325 klierikai, 
998 iš jų vienuoliai. Be to, dar 
385 klierikai šiuo metu atlieka 
karinę tarnybą.

* Kardinolas O’Boyle paskel
bė sekančias gaires, kurių turė
tų laikytis visas katalikiškasis 
medicinos personalas Vašingto
no arkivyskupijoje žmogaus ge
malo atžvilgiu. 1. Tiesioginis žu
dymas gimusio ar dar negimu
sio gemalo yra dieviškojo įsta
tymo pažeidimas, kurio moralės 
negali pakeisti ar sušvelninti 
joks valstybinis Įstatymas. 2. 
Bendrijos ekskomunika, galio
jusi tiems, kurie dalyvauja žmo
gaus gemalo žudyme, tebega
lioja ir toliau. 3. Nė vienas ka
talikas medikas negali patarti 
moteriai žudyti joje esantį ge
malą. 4. Nė vienas katalikas me
dikas negali dalyvauti negimu
sio žmogaus gemalo žudymo 
veiksme, tačiau gali rūpintis tą 
veiksmą įvykdžiusio paciento 
sveikata. 5. Po negimusio gema
lo nužudymo, moters gyvybei 
esant pavojuj, yra leistinas kiek
vienas moraliai priimtinas ir bū
tinas veiksmas jos gyvybei gel
bėti. 6. Kadangi medicinos per
sonalas nėra įpareigotas veikti 
prieš savo sąžinę, tai ligoninių 
vadovybės negali jo versti daly
vauti žmogaus gemalo žudymo 
operacijose, o nedalyvaujančių
jų negali bausti ar kaip kitaip 
juos diskriminuoti. 7. Medicinos 
personalo nariai, kurie pagal są
žinę yra nusistatę prieš žmogaus 
gemalo žudymą, turi tai praneš
ti iš anksto ligoninės vadovybei, 
kad neįvyktų nesusipratimų. 8. 
Joks katalikas medikas negali 
dalyvauti eksperimentuose su 
išimtu žmogaus gemalu. Gyvas 
gemalas, jei katalikų tėvų, tu
rėtų būti pakrikštytas. 9. Jei 
Įsčiose žudymas nepavyksta ir 
gemalas lieka gyvas, objektyvi 
moralė reikalauja, kad būtų da
roma kiekviena pastanga tokio 
gemalo gyvybei išgelbėti.

* Pentekostalistų sąjūdis 
Amerikoje jau yra paplitęs ir 
katalikų tarpe. Jis prasidėjo 
1967 m. Duquesne universitete. 
Pittsburghe, o iš ten pasklido i 
Notre Dame bei Michigan uni
versitetus .ir kitas vietoves, dau
giausia vakarinėje vidurio Ame
rikos dalyje. Amerikos katalikų 
vyskupų komisija šį katalikų 
tarpe sklindantį sąjūdį tyrė ir 
praėjusių metų gale pranešė, 
jog dabar dar būtų peranksti ką 
nors rimtesnio ir tikresnio pasa
kyti. Reikia pripažinti, kad teo
loginiu požiūriu toks sąjūdis tu
ri pagrindą savo egzistavimui, 
tačiau pats išmintingiausias tuo 
reikalu elgesys būtų stebėti pa
sėkas jo dalyviuose. Komisi
jos dabartinė išvada yra leisti 
sąjūdžiui vystytis, bet saugoti, 
kad neišaugtų į klasikinį pente- 
kostalizmą, kuris tikėjimo tiesas 
pakeičia į religinį išgyvenimą. 
Klasikinio pentekostalizmo klai
dos yra sekančios: antiintelek
tualizmas, fundamentalistinis 
šv. Rašto supratimas, polinkis j 
emocionalizma ir indiferentiš
kumas socialinei bei politinei 
krikščioniško gyvenimo sričiai.

Kun. J. Stš.

Hamburge leidžiamas vokiečių žur
nalas “Der Spiegei'* paskelbė į V. Vo
kietiją pabėgusio lenkų kompartijos 
vado W. Gomulkos vertėjo Erwin 
Weit du atsiminimų pluoštus. Pirma
sis liečia R. Vokietijos 1967 m. kom
partijos kongresą, kuriame dalyvavo 
L. Brežnevas bei kiti vadai, antrasis 
— 1968 m. liepos 14 d. Varšuvoje 
įvykusio Sovietų Sąjungos bei jos ke
turių satelitų posėdžio užkulisius. Ja
me buvo suformuluotas ultimatumas 
Čekoslovakijos komunistų vadui A. 
Dubčekui, paskelbti pradiniai L. 
Brežnevo doktrinos metmenys. Su 
šiuo posėdžiu ir norime supažindinti 
skaitytojus.

Už apvalaus stalo
Į Lenkijos ministerių tarybos 

rūmus iškviestas W. Gomulkos 
vertėjas E. Weit salėje jau rado 
pastatytą didžiulį apvalų stalą, 
vertėjams įrengtas būdeles. Šia
me posėdyje Lenkijai atstova
vo kompartijos vadas W. Gomul
ka, seimo pirm. M. Spychalski, 
premjeras Cyrankiewicz ir cent
rinio komiteto sekr. Z. Kliszko,
R. Vokietijai — kompartijos va
das W. Ulbrichtas ir premjeras 
W. Stoph, Vengrijai — kompar
tijos vadas J. Kadara's su prem
jeru Fock, Bulgarijai — kom
partijos vadas T. živkovas, du 
centrinio komiteto sekretoriai—
S. Todorovas ir B. Veltševas, vi
cepremjeras Kubadinski. Gau
siausia buvo Sovietų Sąjungos 
delegacija — kompartijos vadas 
L. Brežnevas, prez. N. Podgor- 
nas, premjeras A. Kosyginas, 
ukrainiečių kompartijos I sekr. 
Šelestas ir maskvinio centrinio 
komiteto ryšininkas su kitų 
kraštų kompartijomis Katuše- 
vas.

Kai vertėjai paprašė posėdžio 
rengėjus medžiagos, jiems buvo 
pareikšta, kad nėra jokių kalbų 
tekstų bei dokumentų ir kad vis
ką teks versti posėdžio metu be 
jokio pasiruošimo. Pasirodo, ši 
k o n f e r e ncija Čekoslovakijos 
klausimu buvo sutarta tik prieš 
porą dienų, jei nesuskubta tin
kamai pasiruošti.

Sovietų delegacija atsisėdo už 
apvalaus stalo priešais langą, 
pro kuri matėsi Lazienkovskio 
parkas, sovietų dešinėje užėmė 
vietas lenkai, kairėje — bulga
rai, o palangė teko vokiečiams ir 
vengrams.

Be prezidiumo ir protokolo
Posėdį šeimininko teisėmis 

pradėjo W. Gomulka, pasiūlyda
mas nerinkti prezidiumo ir nera
šyti protokolo: Kiekviena dele
gacija iš eilės pirmojoje da
lyje pareikš savo nuomonę apie 
Įvykius Čekoslovakijoje, antrojo
je dalyje—išvadas bendram nu
tarimui. Šiai minčiai tuojau pat 
pasipriešino L. Brežnevas, nesu
tikdamas posėdžio perskelti i 
dvi dalis. Jam atrodė geriau iš 
karto gauti kiekvienos delegaci
jos pateiktą Čekoslovakijos Įvy
kių analizę ir konkrečius pasiū
lymus. W. Gomulka buvo pri-

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

PARUOŠĖ J. VAIČELIŪNAS(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Atvyko draugas
Kai grįžau į ligoninę, vienas 

patarnautojas man pranešė kad 
svečių kambaryje yra vienas 
laivyno lakūnas. Nueinu į tą 
kambarį. Jame augštas lakūnas 
su cigarete dantyse. “Sakai!” 
šūktelėjo jis. “Nisizawa!” suri
kau ir aš. Nuoširdžiai pasisvei
kinome. Pasakiau jam, kad jis 
puikiai atrodo.

— Nesužeistas? — paklausiau 
ii-

— Ne, — atsakė jis. — Ra
baulą palikau lapkričio mėnesį. 
Neturiu nė nudrėskimo. Manęs 
kulkos vengia.

— Kas naujo Rabaule? Ma
nau, kad esi pirmas laivyno la
kūnas. Aš galiu tik Įsivaizduoti 
jus virš Guadalkanalo.

Jis ženklais protestavo, kai ji. 
pavadinau pirmuoju laivyno la
kūnu. Jis tikrai negalėtų pasa
kyti numuštų lėktuvų skaičiaus: 
50 ar pan. Sakė, kad jis yra at
silikęs nuo manęs ir mane lai
kąs pirmuoju laivyno lakūnu.

— Ką veiki Sasebo? — vėl 
paklausiau.

— Mane atsiuntė į Yokosuka 
naikintojų grupę kaip instruk
torių, bet tas darbas man nepa
tinka. Kas iš to tik skraidyti 
apie Yokosuką. Aš noriu grįžti 
į frontą. Stovėjimas namie ma
ne žudo.

— Kaip mano draugai: Sašai, 
Ota, mano sparniniai lakūnai 
Yonekawa ir Hatori?

Jis iš karto nenorėjo atsaky
ti į mano klausimą, bet vėliau 
liūdnu balsu ištarė:

— Jie žuvę.
Aš tuo nenorėjau patikėti, bet 

Nišizawa pasakojo toliau:
— Taip, Saburo, jie žuvę. Tik 

mudu iš tos grupės išlikome

Taip žuvo draugai
Pirmas žuvo Itn. Sašai. Tai 

buvo rugpjūčio 26 d. Mes kovė
mės virš Guadakanalo. Priešo 
lėktuvų buvo be skaičiaus. At
rodė. kad jų nepertraukiama 
srovė ateina iš saulės. Mes ne
turėjome vilčių laimėti. Mūsų 
dalinys buvo išsklaidytas, ir mes

Slaptų posėdžiu užkulisiai
Lenkijos kompartijos vado Gomulkos vertėjas, pabėgęs į Vakarus, atskleidė daug paslapčių 
verstas nusileisti pirmuoju smui
ku šioje konferencijoje grojan
čiam L. Brežnevui.

W. Gomulkos nuomone, di
džiausią pavojų Čekoslovakijoje 
sudaro “Dviejų tūkstančių žo
džių manifestas”, propaguojąs 
atvirą revoliuciją, kuriam prita
ria netgi dalis čekoslovakų kom
partijos prezidiumo narių/Vaka
rų imperialistai, naudodami če
koslovakų socializmo su žmoniš
ku veidu terminą, skaldo kom
partiją ir kelia sąmyšį darbo 
klasės eilėse, siekdami kompar
tijos sunaikinimo. Pirmas žings
nis šia kryptimi esąs nusipelniu
sių pareigūnų apšaukimas stali- 
nininkais ir jų pašalinimas iš 
vadovaujamų pozicijų. Antrasis 
— Čekoslovakijos siekiai už
megzti ekonominius ryšius su 
Vakarų kraštais kaip būtina są
lyga kapitalizmui įgyvendinti. 
Pasak W. Gomulkos, tai aiškiai 
rodo, kad Čekoslovakija nori pa
sitraukti iš socialistinės stovyk
los. Čia jis suminėjo eilę visokių 
klubų bei organizacijų, kurių 
tikslas yra sudaryti pagrindą 
buržuazinėm partijom 
vakijoje.

Gaila, kad nešaudo
W. Gomulką ypač 

cenzūros panaikinimas 
vakijoje, nes tai reiškia kompar
tijos vadovybės viešą atsisaky
mą Įtaigoti ir lemti ateities Įvy
kius. Radijas, spauda ir televizi
ja jau yra kontrrevoliucininkų 
rankose, šios masinės informaci
jos priemonės dabar sėja sąmy
šio grūdus liaudyje ir darbo kla
sėje, nukreipdamos ją nuo tikrų
jų darbo žmogaus interesų. W. 
Gomulka pabrėžė, jog šį kartą 
tarptautinis komunizmas yra su
sidūręs su visiškai nauju reiški
niu. Negali būti jokios abejonės, 
kad Čekoslovakijoje vyksta 
kontrrevoliucija, bet ji yra nau
jos formos bandymas. Atsimini
mų autorius E. Weit cituoja W. 
Gomulkos pareiškimą: “čia mes 
turime reikalą su kontrrevoliu
cija, kurios metu priešas nešau
do, nors mums būtų žymiai ge
riau, jeigu jis šaudytų, nes tada 
ir mes galėtume atitinkamai re
aguoti. Tačiau mes jokiu būdu 
negalime leisti, kad laimėtoju 
taptų kontrrevoliucija!”

Savo tvirtinimams paremti W. 
Gomulka griebėsi Čekoslovaki
jos, V.Vokietijos ir JAV laikraš
čių rūpestingai atrinktų iškarpų, 
tinkančių jo’ pareikštoms min
tims patvirtinti. Po šios analizės 
jis turėjo pateikti savo konkre
čius pasiūlymus, bet susilaikė, 
matyt, nežinodamas, kokias kor
tas ant stalo šiuo klausimu at
skleis kitos delegacijos.

L. Brežnevas tada paaiškino 
posėdžio dalyviams, kodėl šioje

čekoslo-

sukrėtė 
Čekoslo-

nepastebėjom nukrintančio Sa
šai lėktuvo. Pamaniau, kad jis 
buvo sužeistas ir anksčiau grįžo 
į aerodromą. Kai sugrįžome, jo 
neradome. Jis nebegrįžo. Po sa
vaitės panašiai žuvo Ota. Dar 
po kokių trijų ar keturių dienų 
žuvo Yonekawa ir Hatori. Jie 
abu žuvo tą pačią dieną. Lakū
nai, kurie grįžo su manim i Ja
poniją, yra kpt. Saito, kom. Na
kajima ir dar šeši. Tai tiek 
mūsų liko iš 80.

XXV
1943 m. sausio mėn. pabaigo

je buvau išrašytas iš ligoninės. 
Gavau paskyrimą į Tainan nai
kintojų grupę, kuri stovėjo To
yohaši mieste, centrinėje Japo
nijoje.

As toje grupėje esu buvęs 
1941 m. Tada ta grupė stovėjo 
Formozoje. Iš 150 tada toje gru
pėje buvusių lakūnų gyvų liko 
apie 20. Kiti žuvo oro kovose. 
Likusieji veteranai dabar suda
rė tos grupės pagrindą. Kiti bu
vo jauni lakūnai, atvykę iš Įvai
rių aviacijos mokyklų. Jie čia 
treniravosi skraidyme.

Man buvo progos paskraidyti 
ir amerikiečių bombonešiu B- 
17, kurį mūsų kariai paėmė Ja
vos saloje dar 1942 m. kovo 
mėnesį. Bet geriau pasijutau, 
kai įsėdau Į savo numylėtą “Ze
ro” ir, pakilęs Į orą, pradėjau 
figūruoti. Iš pasitenkinimo svai
gau ore.

Slapti pranešimai
Kaip karininkas, turėjau pro

gos pamatyti ir slaptus karinius 
pranešimus, kas neprieinama 
puskarininkiams bei eiliniams. 
Komanderis Nakajima man pa
rodė karinį pranešimą, kad 1943 
m. vasario mėn. 7 d. mūsų dali
niai pasitraukė iš Guadalkanalo. 
Ta vietovė buvo palikta po še
šių mėnesių aršiu kovų. Tame 
rajone buvo sunaikintos dvi mū
sų pėstininkų divizijos. Laivy
nas neteko dviejų linijinių karo 
laivų, lėktuvnešio, 5 kreiserių, 
12 nakintojų, 8 povandeninių 
laivų ir šimtų lėktuvų — naikin
tuvų bei bombonešių, neskaitant 

konferencijoje nedalyvauja. Če
koslovakijos kompartija. Jai bu
vo pasiųsti keli kvietimai liepos 
pradžioje, bet Į juos buvo atsa
kyta išsisukinėjimais. Nepadėjo 
nė konferencijos atidėliojimas. 
Ji turėjo įvykti liepos 8 d., bet 
buvo nukelta į liepos 14 d. Į 
paskutinį kvietimą, įteiktą lie
pos 8 d., A. Dubčekas atsakė te
legrama. L. Brežnevo teigimu, 
jis sakėsi negavęs oficialaus so
vietų kompartijos kvietimo, 
nors kvietimą jam turėjo Įteikti 
Sovietų Sąjungos ambasadorius 
Prahoje červonenka. L. Brežne
vas padarė išvadą, kad ši taktika 
yra sąmoningas A. Dubčeko ven
gimas dalyvauti šešių kompar
tijų vadų konferencijoje.

Du pasiūlymai
Užstalėje vėl pakilęs W. Go

mulka priminė, jbg šio susitiki
mo pagrindinis uždavinys — pa
ruošti bendrą laišką čekoslova
kų kompartijos vadovybei. Kon
ferencija turi dvi tokio laiško 
versijas — lenkišką ir sovietinę. 
Jos yra panašios, bet visdėlto jas 
reikia suvienodinti, kad nebūtų 
nuomonių skirtumo. Tai turėtų 
atlikti visų delegacijų atstovų 
sudaryta redakcinė komisija. W. 
Gomulka paprašė tarti žodi apie 
susitikimus su A. Dubčeku veng
rų kompartijos vadą J. Kadarą. 
Pastarasis sakėsi keletą kartų 
susitikęs su A. Dubčeku Če
koslovakijos - Vengrijos pasieny
je, bandęs jam išdėstyti kitų 
kompartijų susirūpinimą įvy
kiais Čekoslovakijoje, bet A. 
Dubčekas jam atsakydavęs, kad 
rūpesčiui nėra jokio, pagrindo, 
nes tie Įvykiai esą visiškoje jo 
vadovaujamos kompartijos kont
rolėje. J. Kadaras sutiko, kad A. 
Dubčekui reikėtų parašyti bend
rą laišką, bet jis įspėjo posėdžio 
dalyvius, jog padaryti nutarimai 
gali turėti skaudžių pasekmių vi
sam tarptautiniam komunizmui.

Čia įsikišo staiga pašokęs W. 
Ulbrichtas: “Kas vyksta Čekoslo
vakijoje, drauge Kadarai, tėra 
dalis JAV ir V. Vokietijos pa
saulinio masto strategijos socia
lizmui sunaikinti paskiruose 
kraštuose. Jūs žiauriai klystate, 
jeigu savo patarimais ir nuosai
kumu tariatės tarnaująs socializ
mo reikalui. Negi nežinote, kas 
vėliau atsitiks? Kai amerikiečių 
ir vokiečių imperialistai užval
dys Čekoslovakiją, tada ateis ei
lė Vengrijai! Jūs tai nesupran
tate ar gal nenorite suprasti!”

Įkaitusią atmosferą atvėsino 
L. Brežnevo Įsikišimas. Jis pa
siūlė padaryti pertrauką, kurios 
metu delegacijos turės progą su
sipažinti su abiejų laiškų projek
tais. Kiekviena delegacija pasky
rė savo atstovus i redakcinę ko
misiją. Nors visų delegacijų na- 

jų įgulų. Dabar aš oficialiai su
žinojau ir apie praeitų — 1942 
m. birželio mėnesio 5-7 dieno
mis įvykusį Midway mūšį, kuria
me mes netekome 4 lėktuvnešių 
ir apie 300 lėktuvų bei lakūnų.

Apmokymas ir naikinimas
Toyohaši oro bazėje lakūnų 

apmokymas — lavinimas ėjo 
pilnu tempu ir griežtoje formo
je: .“Tai yra vairolazdė, o ne 
šluotos rankena!” — šaukė inst
ruktorius. Arba: “Ne tik skrisk, 
bet tapk lėktuvo dalimi!” — vėl 
girdėjosi aiškinimas.

Kovo mėnesio pradžioje ka
rininkų susirinkime vėl išgirdau 
liūdną naujieną. Mūsų laivyno 
dalinys, kuris mėgino iškelti 
pėstininkus prie Lae, buvusio 
mūsų aerodromo, buvo iš oro 
beveik visas sunaikintas. Žuvo 
visi 12 transportinių laivų ir 5 
naikintojai.

Tainan naikintojų grupė buvo 
perkelta Į Rabaulą. Komanderis 
Nakajima prašė ir mane vykti 
kartu. Aš sutikau, bet mano iš
vykimui pasipriešino vyr. gydy
tojas. Dėlto tarp Nakajima ir 
gydytojo įvyko aštrus ginčas. 
Nakajima turėjo nusileisti. Aš 
buvau perkeltas i Omura oro 
bazę instruktorium.

Kovos
Tainan naikintojų grupė į Ra

baulą atvyko balandžio mėn. 3 
d. Tos grupės lakūnai vedė ar
šias oro kovas Guadalkanalo, 
Milne Bay, Port Darvin ir kito
se vietovėse. Per keturis skridi
mus grupė neteko 49 lėktuvų ir 
lakūnų.

Nelaimė seka nelaimę. Balan
džio 18 d. Salamon salų rajone 
žuvo Japonijos laivyno vadas 
adm. J. Yamamoto. Jis skrido 
viename iš dviejų bombonešių, 
kuriuos lydėjo naikintojai. Ame
rikiečių naikintojai prasiveržė 
pro mūsų naikintojus ir numu
šė abu bombonešius.

1943 m. rugsėjo mėnesi Sala- 
monų salų rajone žuvo žymus 
karo lakūnas psk. K. Okabe, bu
vęs mano klasės draugas laivy
no aviacijos mokykloje. Viena 
diena jis yra numušęs net 7 
priešo lėktuvus. Bus daugiau) 

riai mokėjo rusų kalbą, W. Ulb- 
richtas pareikalavo, kad abu 
laiškai pirmiausia būtų išversti 
Į konferencijos dalyvių kalbas, 
šio reikalavimo jis laikydavosi 
visose tarptautinėse konferenci
jose, norėdamas paneigti Vaka
rų pasaulio ir V. Vokietijos kal
tinimą, kad jo R. Vokietija tėra 
eilinis Sovietų Sąjungos sateli
tas. Vertėjai ėmėsi darbo, iš kar
to dalimis versdami abu laiškus 
ir jų vertimus pristatydami de
legacijoms.

Karingasis W. Ulbrichtas
Išverstos laiškų dalys sukėlė 

nuomonių skirtumus. Pvz. lenkų 
delegacija i bendrąjį laišką no
rėjo įtraukti savajame laiške pa
reikštą jjritarimą nekaltai nu
teistų čekoslovakų tolimesnei 
rehabilitacijai. Prieš šį sumany
mą pasisakė Sovietų Sąjungos, 
R. Vokietijos ir.Bulgarijos dele
gacijos. W. Ulbrichtas beveik į 
kiekvieną sakinį norėjo Įterpti 
“Kiesengerio ir Strausso suktas 
kombinacijas”, bet nesusilauk-

Kanada ir jos problemos
Mūsų spaudoje daugiausia 

svarstomos lietuviškos temos: 
tautinis išsilaikymas, lietuviško
ji kultūra ir kova su pavergė- Otavos vyriausybei, 
jais. Bet mes esame pilnateisiai 
Kanados piliečiai, todėl laikas 
nuo laiko pravartu susipažinti ir 
su mūsų naujosios tėvynės Ka
nados problemomis.

Kanados parlamentas Ottavo- 
je susirinko trečiai sesijai, kuri 
truks apie 8 mėnesius. Pirmo
sios dvi sesijos daugiausia svars
tė Įstatymus ir problemas, palik
tas senosios L. Pearsono vyriau
sybės, o ši sesija jau turės pilnai 
parodyti, kur Kanadą veda P. E. 
Trudeau liberalu vvriausybė.

Tarp gausių Įstatymų projek
tų yra mokesčių sistemos pakei
timas, kuris palies kiekvieną ka
nadietį. Nemažiau svarbus ir že
mės ūkio įstatymas, kuriuo no
rima sureguliuoti žemės ūkio 
gaminių ne tik gamybą, bet ir 
prekybą, nes jau yra atsitikimų, 
kad viena provincija uždraudžia 
įvežti žemės ūkio gaminius iš ki
tos provincijos, lyg jos būtų ko
vojančios šalys. Dar yra numa
tyta visa eilė baudžiamojo ko
dekso pakeitimų, socialinės glo
bos pertvarkymų, nedarbo drau- 
dos .praplėtimų, griežtesnė fi
nansų ir užsienio investavimų 
kontrolė ir daug kitų.

Nors liberalai šiame parla
mente turi absoliučią daugumą, 
tačiau abejojama, ar jie pajėgs 
visus savo projektus Įgyvendin
ti. Jiems trukdys ne tik opozici
jos partijos ir skirtingos gyven
tojų nuomonės, bet ir Kanados 
konstitucijos trūkumas. Kanada 
jau atšventė šimto metų sukak
ti, bet juridinę nepriklausomy
bę ji gavo tik 1931 m., kai vadi
namuoju Westminsterio statutu 
britų parlamentas Kanadą atpa
laidavo nuo Londono kontrolės. 
Bet ir tais metais Kanada pilno 
savistovumo negavo, nes pati jo 
nenorėjo. Mat, Kanada iki šiol 
neturi savo konstitucijos. Skelb
dama pagrindinius krašto Įstaty
mus, ji turi vadovautis vadina
muoju Britų - šiaurės Amerikos 
Aktu, kuri Britanijos parlamen
tas 1867 m. kovo 29 d. paskelbė 
tik kaip kelrodi, leisdamas pen
kioms britų kolonijoms susijung
ti i Kanodos federaciją. Tuo ak
tu provincijoms yra suteikta 
daug laisvės ir savistovumo, 
ypač norint apsaugoti prancū
ziškojo Kvebeko interesus.

mirus, jo žmonų, vaikus ir kitus artimuosius nuo

širdžiai užjaučiame —

Stasys ir Apolonija Jankauskai 

Julija Danilevičienė Kaune

Nuoširdi užuojauta RAIMUNDUI ir IRENAI

KYMANTAMS, mielam RAIMUNDO tėvui

STASIUI KYMANTUI mirus

JUZEFAI URBONIENEI 
mirus, jos vyrą vet. gyd. URBONĄ su vaikais ir 

brolį J. PARŠELĮ su šeima nuoširdžiai užjaučia

me ir kartu liūdime —

Dr. A. Šeštokas 

davo kitų pritarimo. Tada jis iš
drožė aštrią kalbą apie “priešo 
jėgas”, kurios nori Čekoslovaki
ją nustumti nuo socializmo kelio 
ir atskirti nuo socialistinių tau
tų bendruomenės. Pasak Įsikarš
čiavusio W. Ulbrichto, V. Vokie
tijos imperialistai pastebėjo, 
kad jie neįstengs pavergti R. Vo
kietijos. Todėl jie dabar imasi 
apsupimo politikos, norėdami R. 
Vokietiją pulti iš pietų.

Pavojingiausiu W. Ulbrichtui 
atrodė čekoslovakų kompartijos 
vadovybės sumanymas sekančių 
dviejų mėnesių laikotarpyje su
šaukti komunistų partijos kong
resą. Jei, girdi, iki šio kongreso 
Čekoslovakija nebus sutvarkyta, 
kompartija turės naują centrinį 
komitetą bei jo prezidiumą, iš 
kurio bus išstumti visi gerieji 
komunistai.

žodžių aštrumu W. Ulbrich
tui nenusileido ir bulgarų kom
partijos vadas T. Živkovas, pasa
kęs aštriausią kalbą. Jo nuomo

ne, socialistiniai kraštai turi jaus
ti pareigą padėti visomis prie
monėmis, Įskaitant net karines 
pajėgas, Čekoslovakijos liau
džiai ir darbininkų klasei kovoti 
prieš kontrrevoliuciją.

(Bus daugiau)

Dabar, kai Kanada išaugo ir 
sustiprėjo, ta provincijų laisvė 
yra nemaloni našta centrinei 

'. Norint iš
leisti visą Kanadą liečiančius įs
tatymus, kiekvieną kartą tenka 
kreiptis i Britanijos parlamentą, 
kad 1867 m. aktą atitinkamai 
papildytų. Taip, pavyzdžiui, bu
vo su visiems naudingu senatvės 
pensijos įstatymu, dėl kurio pri
ėmimo 1951 m. ir papildymo 
1964 m. teko per karalienę Elz
bietą kreiptis į Britanijos parla
mentą, nes pagal B. N. A. aktą 
gyventojų gerovė yra ne centro 
valdžios, o atskirų provincijų 
kompetencijoje.

Šį anachronizmą būtų galima 
pakeisti, jeigu visos provincijos 
sutiktų priimti naują konstituci
ją arba bent prašytų Britanijos 
parlamentą perleisti kontrolės 
teisę Kanados federaciniam par
lamentui. Britai su tuo mielai 
sutiktų, bet didžiosios Kanados 
provincijos, kaip Ontario ir Kve
bekas, bijo susivaržyti laisvę, 
ypač švietimo, kalbų ir sociali
nės globos srityse, žodžiais visi 
pritaria, kad valstybės garbė rei
kalauja konstituciją “grąžinti 
namo”, bet kai provincijų vado
vai susirenka į konstitucines 
konferencijas, kurių nuo 1927 
m. jau buvo šešetas, vežimas ne
pajuda iš vietos, nes provincijos 
bijo Otavos įsigalėjimo. Provin
cijos nori veto teisės, kaip yra 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
boje. Otava norėtų, kad provin
cijų teises liečiantiems įstaty
mams pravesti pakaktų dviejų 
trečdalių provincijų pritarimo, 
jeigu bendras jų gyventojų skai
čius bus nemažesnis, kaip 50% 
Kanados gyventojų, bet ir iki to
kio susitarimo dar labai toli.

Tuo tarpu net tokie įstatymai, 
kaip oro ir vandens teršimo su
varžymas, negali būti pilnai Įgy
vendinti, nes viena provincija 
gal priims griežtesnį, kita leng
vesnį Įstatymą, nors užterštas 
oras ir vanduo cirkuliuoja po vi
są kraštą, nebodamas provincijų 
ribų.

Mes, lietuviai, kaip nedidelė 
tautinė mažuma, nedaug ką čia 
galime padėti. Tačiau tie, kurie 
laisvai kalba angliškai, turėtų 
dalyvauti politinių partijų veik
loje ir spausti provincijų politi
kus, kad jie žiūrėtų ne tik savo 
provincijos, bet ir visos Kanados 
gerovės. K. Br.

S. V. Liuimos

Beliūnų šeima
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Lietuvos vidurinėj mokykloj 
Nagrinėjimas mokinių klaidų, padarytų rašant kontrolinį 

darbą pereitos fizikos pamokos metu
J, PUSINIS

Nuomonių skirtumas yra na
tūralus dalykas, bet kai jis pa
sidaro perdidelis, kai žmogus su 
žmogumi negali susikalbėti, kai 
grupė kovodama su kita grupe 
vartoja visokias smurto priemo
nes, kai vaikai meta mokyklas 
ir palieka namus, — tada iš
kyla gyvenimo tragedija, šian
dieną mes daug girdime ir patys 
jaučiame didelį nuomonių skir
tumą tarp kartų — tarp jauni
mo ir vyresnio amžiaus žmonių, 
kurie labai dažnai senimu vadi
nami. Ta spraga tarp kartų eg
zistuoja ir lietuvių tarpe. Mū
sų visų pareiga šiandieną, kad 
spraga nepasidarytų neperžen
giama praraja, kad ta upė, ku
ri skiria mūsų kartas, būtų kuo 
siauresnė, kad joje būtų daug 
akmenų, tinkamų pereiti. Tylint 
ir nesiaiškinant tarpo nesuma
žinsime. Kalbėkime todėl ir bū
kime atviri.

Kodėl spraga egzistuoja?
Jaunimas negali taip galvoti, 

kaip suaugę žmonės. Laikui bė
gant tas pats jaunuolis keičia
si, nes keičiasi gyvenimo sąly
gos, keičiasi jo paties padėtis, o 
su ja ir jo galvosena. Suaugęs 
žmogus turi daugiau praktinių 
ir teoretinių žinių. Jo atsakomy
bė yra daug didesnė, jo gyveni
mo normos skirtingos, jo ekono
minė padėtis kitokia. Jis yra 
verčiamas daryti sprendimus 
kiekvieną dieną. Jis taip pat ži
no, kad tie sprendimai nevisuo- 
met yra teisingi. Jis dažnai pa
miršta jausmus ir stengiasi va
dovautis protu.

Jaunuolis daugiausia vado
vaujasi jausmais. Jis stengiasi 
kurti ką nors naujo, savito. La
bai dažnai nepatenkintas, kad 
yra vyresniųjų Įtakoje, prieš 
juos maištauja ir nepripažįsta jų 
gyvenimo normų. Jaunuolis yra 
taip pat nepatenkintas, kad į ji 
yra permažai dėmesio kreipia
ma, kad jis turi priimti vyres
niojo sprendimą, kuris, jo aki
mis, yra neteisingas. Savo ne
pasitenkinimą jaunuolis išreiš
kia būdamas kitokiu. Jis turi 
būti kitokiu savo mintyse ir sa
vo išvaizdoje. Dažnai jis pamirš
ta logiką ir protavimą. Trokšda
mas geresnio gyvenimo, jis iš
augina pavydo daigą vyresniajai 
kartai. Iš kitos pusės, vyresnie
ji daugiausia dėl savo užsispyri
mo, nepakeičiamo nusistatymo 
ir diktatūriškos pasaulėžiūros 
nesistengia jaunimo polėkių su
prasti ir jų problemomis pasida
linti.

Ar šią spragą galima 
panaikinti?

Pažvelgę į istoriją ir savus 
pergyvenimus, prieisime prie 
neigiamo atsakymo į šį klausi
mą. Dėl to neturėtume nusimin
ti. Kiekviena karta kuria naują 
pasaulį, turi naujų Idėjų, kaip 
šis gyvenimas turėtų būti tvar
komas, kaip šis mūsų pasaulis

SPECIALŪS 
SIUNTINIAI 

ŠVENTĖMS 
Į LIETUVĄ 

PILNAI APMOKĖTA 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
FESTIVAL S35.50 JAV. 
4% sv. kviet. miltų, 214 sv. ryžių, 
2Y4 sv. cukraus, 1 sv. marmela
do, 1 sv. makaronų, 1 plytelė šo
kolado, 1 maišelis vais. bombon- 
kų, 100 gr. “Nescafe”, % sv. sa
lami. 1 sv. maiš. vaisių, 2 mai
šeliai pudingo miltelių. 2Vt sv. 
aviž. miltų, 2% sv. farinos.

10 SKARELIŲ $46.80 JAV.
5 vilnonės skarelės su mažom ar 
didelėm gėlėm ar turkišku raš
tu ir 5 šilkinės skarelės įvairių 
spalvų. ORO PAŠTU pridėti 
ekstra S8.50.

VERTINGIAUSIA D O V ANA, 
KURIĄ JŪS GALITE PASIŲS

TI SAVO GIMINĖMS, YRA
MOTERIŠKŲ KAILIO 

IMITACIJOS APSIAUSTŲ
Fantastiški dalykai — didžiau
sias pasirinkimas — minkęs 
(vienspalvės ar dryžuotos), per
siško ėriuko ar avino
PILNA KAINA SU VISKUO 

TIK $99.00 JAV

COMBINATION PARCEL 
S126.00 JAV.

3 jrd. vyr. žiem. apsiaustui me
džiaga, 100% vilnos, 3 jrd. mo
teriškam apsiaustui medžiagos, 
100% vilnos, 314 jrd. vyr. eilu
tės medžiaga, 100% vilnos, 3 
jrd. moter. žiem. suknelei me
džiaga, 100% vilnos, 2 paklodės 
(dvigubo dydžio), 2 pagalvės už
valkalai, 6 turkiški rankšluos
čiai.

Daugybė kitų šventėms 
specialių siuntinių 

UŽSAKYKITE DABAR 
TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd. Street
New York, N.Y. 10010, USA 

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NAUJŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ

turėtų atrodyti. Kiekviena kar
ta daro ir darys klaidas. Dabar
tinis jaunimas po kiek laiko at
siras vyresniųjų vietoje. Tada 
jis bus jaunimo kritikuojamas, 
gal būt turės tokias pačias ar 
panašias problemas su savo vai
kais. Kiekviena karta kuria nau
ją pasaulį, bet užbaigia savo gy
venimą sename, kuriame pa
grindinai žmogaus norai nesikei
čia. Nėra pagrindo galvoti, kad 
kartų spragą galima panaikinti, 
bet budėkime, kad ši spraga ne
pavirstų praraja.

Dabartinė tėvų padėtis
Tėvų gyvenimas ir vaikų auk

lėjimas darosi kas dieną sun
kesnis. Vis daugiau nuolaidumo 
iš tėvų reikalaujama, vis dau
giau diplomatijos ir pasišventi
mo. Laikai, kada vaikai tėvų 
klausė todėl, kad jiems, taip bu
vo pasakyta, jau seniai praėjo 
ir daugiau negrįš. Naujų psicho
logų nuomone, vaikui turi būti 
išaiškinta, kodėl jis negali taip 
elgtis.

Vaikų galvosena labai dažnai 
tėvams nėra žinoma, nes tėvai 
ir mokyklinio amžiaus vaikai la
bai mažai laiko randa kokiam 
nors rimtesniam pašnekesiui. 
Priežastys: laiko stoka, nuomo
nių skirtumas ir išsilavinimo ly
gis. Nesant pašnekesių, tėvai 
bando spręsti apie savo vaikus 
iš jų išvaizdos. Ilgi plaukai gąs
dina tėvus. Tai kaip uniforma, 
kurią dėvi ' jaunimas, griaunąs 
visus gyvenimo dėsnius — reli
gijos, moralės, žmoniškumo. Va
dinamieji “hipiai” neturi kuo 
pasididžiuoti: be darbo, apsilei
dę, norkotikų prisiragavę... 
Tai dalykai, kurie nepadarys šio 
gyvenimo geresniu.

Mūsų tėvai gyvena kasdieni
nėje baimėje, kad jų sūnus ar 
dukrelė nepasuktų blogais ke
liais. Baimės verčiami tėvai pra
deda vaikams pataikauti, jiems 
nusileidinėti, pirkti visokius da
lykus, kad tik neišeitų iš namų, 
kad nemestų mokyklos. Lietu- - 
vių tėvų užduotis yra dar sun- . 
kešnė, ries jie stengiasi išaugin
ti savo vaikus lietuviškoje dva
sioje, o į klausimą “kodėl”? - 
Kartais sunku surasti atsakymą, 
kuris būtų vaikui suprantamas. 
Tėvų padėtis darosi vis sunkes
nė, todėl visai suprantamas jų 
pageidavimas, kad visi prisidėtų 
prie jaunimo auklėjimo.

Mokyklinio amžiaus vaikai la
bai mažai laiko praleidžia su sa
vo tėvais. Juo vaikai didyn, juo 
tas laikas eina trumpyn.

Visokių sunkumų verčiami tė
vai įieško pagalbos iš mūsų baž
nyčios, organizacijų, stengiasi 
įjungti vaikus į meninius viene
tus, nes jie supranta, kad užim
tas jaunuolis turi daug mažiau 
progų išdykavimui ir sensacijų 
jieškojimui. Daugumas tėvų 
įieško vadovų pačių jaunuolių 
tarpe, kurie gal geriausiai jauni
mą gali suprasti ir jį atitinka
mai paveikti.

GYVATARO IŠVYKOS Į VAKARŲ 
KANADĄ APYSKAITA

Išlaidos
Lėktuvas (Malton—Edmon
ton, Vancouver — Malton) $5948.00 
Autobusas nuo Edmontono
iki Vankuverio ............   702.00
Nakvynė kalnuose..... _...... 119.00
Skirtumas ūž autobusą tarp
Hamilton ir Malton ______ 15.00
(dalis buvo sumokėta tėvų)
Fotografijos, reklama_____  205.00
Smulkios išlaidos: telefonas, 
pašto išlaidos, programos, 
vaistai kelionei ir kt. ____  107.87

Viso: S7096.87
Pajamos
Kanados valdžia Otavoje 
(Secretary of State)______ S1400.00
Albertos prov. valdžia per
Edmontono Lietuvių Bendr. 1000.00 
Edmontono Liet. Bendr._  700.00
Winnipeg© Liet bendr...... . 400.00
Sault St. Marie L. Bendr. 331.65 
Vankuverio Lietuvių Bndr. 333.00
Kalgario Koncertui Rengti
Komitetas _______________ 107.00
Kanados Lietuvių Fondas .. 250.00 
Red Deer (Kanados valdžia
per A. šepetienę)_______  100.00
Hamiltono Lietuvių Kredito
Kooperatyvas “Talka”------- 100.00
Surinkta iš važiuojančių as
menų po $20 ..........    540.00
Vieno asmens kelionė lėk
tuvu apsimokėta paties 225.00 
Vieno asmens prisidėta___ 100.00
Pridėta iš “Gyvataro” iždo 1510.22

Viso $7096.87
šia proga nuoširdžiai dėkojame 

Kanados valdžiai, Kanados Lietuvių 
Krašto Valdybai bei kitoms lietuvių 
institucijoms ir organizacijoms. Va
karų Kanados Lietuvių Bendruome
nėms, pagrindiniam šios išvykos or
ganizatoriui A. Dudaravičiui ir vi
siems kitiems, kurie moraliai ir ma
terialiai šią išvyką rėmė ir suteikė 
“Gyvatarui” galimybę pasidalinti sa
vo darbo vaisiais ir kartu geriau pa
žinti Kanados gyvenimą bei jos gam
tos grožį.

G. Breichmanienė, 
“Gyvataro” vadovė

I. Jokubynienė, išvykos reik, vedėja

"Gyvataras" šoka Red Deer aikštėje — tarptautiniame festivalyje

Sveikiname atvykusius i festivali
G. BREICHMANIENĖ

"Gyvataro" jaunimas Kalgary ir Red Deer
Trečiadienį, liepos 1, dar vis 

tebelyja. 9 vai. susirenkam vėl 
į tą pačią salę Edmontone, tik 
dabar jau atidengtas altorius ir 
viešpatauja tyla, nes čia yra su
sikaupimo ir maldos namai. Be
veik tiek pat žmonių kaip ir va
kar. Kun. Iz. Grigaitis laiko šv. 
Mišias. Dėkojame Dievui ir pra
šome palaimos sekančiai kelio
nei. Apatinėje mažesnėje salė
je dar šiek tiek pasivaišinam ir 
labai nenorom pradedame sėstis 
į atvykusį autobusą. Sunku buvo 
skirtis Sault St. Marie ir Winni
pege, nes atrodė, kad pertfum- 
pai ten pasisvečiuota, bet dar 
sunkiau čia, ypač jaunimui, nes 
jie jau pažino vieni kitus ir susi
draugavo. Keletas šeimų nutaria 
automobiliais mus palydėti ligi 
Red Deer. Pagaliau atsisveiki
nam ir vėl liūdnai skamba “su
diev, lietuviai, sudiev... gal su
sitiksim vėl, sudiev, sudiev...” 
Ašaroja dangus, ašaroja dauge
lis mūsų...

Kalgario link
Lygiu, tiesiu plentu per pre

rijas važiuojame Kalgario link. 
Iš pradžios visi tylūs paskendę 
savo mintyse bei paskutiniųjų 
dienų prisiminimuose. Bet pa
mažu giedrėja dangus, giedrėja 
ir keliautojų nuotaika. Su mu
mis važiuoja'ir A. Dudaravičius. 
Jis nutaria mus palydėti ligi 
Vankuverio. Labai apsidžiaugiu, 
nes žinau, kad daug rūpesčių 
man atpuls. Džiaugiasi ir jauni
mas, nes per tas kelias dienas 
pajuto jo rūpestingą globą ir 
nuoširdumą. Pavažiavus porą 
valandų, mus pasveikina prie 
kelio esanti didžiulė iškaba: 
“Sveiki atvykę į Red Deer — 
Albertos suvažiavimų centrą!” 
Viename šone nupieštas links
mas raudonas stirniukas. Kiek 
toliau pamatome per gatves iš
tiestus didelius plakatus “Svei 
kiname atvykusius į tarptautinį 
festivalį’’. Festivalis čia vyksta 
visą savaitę, bet šiandien yra 
Dominion Day ir oficialus festi
valio atidarymas. Mus sutinka 
p. A. šepetienė. Greitai atpažįs
tame viena kitą iš turėtų bendrų 
paskaitų Vyt. Didžiojo Universi
tete. Pavalgome puošnioje Gre
nada Inn ir skubiai persirengę 
dainuodami žygiuojame į pasi
rodymų vietą. Red Deer — ne
didelis, bet pasižymįs gražia 
gamta, puošniais parkais, baž
nyčiomis ir svetingumu miestas, 
todėl mėgstamas turistų ir vadi
namas suvažiavimų centru. Lie
tuvių čia yra tik dvi šeimos. Jų 
pastangomis šiandien sustojome 
čia. Iš tolo matome didelę mi
nią žmonių. Nors dabar ir švie
čia saulė, bet ant gatvių van
dens klanai. Vakar čia siautė di
delė audra, kokia seniai yra bu
vusi. Visi festivaliui paruošti pa- 
augštinimai ir lauke padaryta 
platforma šokiams vėjo buvo 
nuplėšta ir sugriauta, šiandien 
rytą vos spėjo pastatyti paaugš- 
tinimą garbės svečiams. Mes su
stojame kiek toliau ir laukiame 
kol praeis oficialioji dalis. Mū
sų jaunimas tyliai dainuoja, o 
aplink juos renkasi vis didesnis 
ratas. Lietuviai čia pirmą kar
tą — praeivius domina mūsų 
puošnūs drabužiai ir gražus jau
nimas iš tolimo Ontario. Daugu
mas fotografuoja.

šokiai aikštėje
Festivalį atidaro radijo, tele

vizijos komentatorius torontie
tis Gordon Sinclair. “Gyvatarą” 
pristato konservatorių partijos 
atstovas Bob Thompson iš Red 
Deer. šokti reikia ant cemento. 
Didelis publikos dėmesys ir šil
tas priėmimas padeda užmiršti 
kojų skausmą. Su energija ir 
šypsena “Gyvataras” išpildo šo
kius. Išdalinant virš šimto savo 
programų, žmonės graibsto ir 
prašo dar. Kiti prašo autografų. 
Rytojaus dieną “The Red Deer 
Advocate” įsideda pirmame pus
lapyje vienos šokėjos ir pasiro-

dymą stebėjusios minios nuo
traukas. Laiške iš Red Deer ra
šoma: “Lietuviški šokiai ir lie
tuviška jaunimo grupė bus ilgai 
minimi mūsų mieste. Daug žmo
nių žavėjosi šokiais, daug klau
sinėjo apie Jus ir grupę. Daug 
gražių atsiliepimų buvo girdėta. 
Nėra abejonės, kad Lietuvos 
vardo skleidimui buvo daug pa
daryta. daugelio žmonių akira
tis praplatintas, daugeliui su
kelta naujų minčių apie paverg
tas tautas”.

Į naują miestą
Dar kartą atsisveikiname su 

mus atlydėjusiais edmontonie- 
čiais — kun. Grigaičiu, p. p. Ka
rosais, Mitalais ir gražiu būriu 
jaunimo. Sunkiausia jiems atsi
skirti. Aš suprantu, kaip liūdna 
bus jiems pasilikus. Tiek daug 
planų ir vilčių ir vėl susitikti... 
Tas pats tiesus plentas veda 
Kalgario link. Ten koncertas nu
matytas 8 vai. vak. Pirmiausia 
pasirodo didžiulis augštas stebė
jimo bokštas (sakoma, augščiau- 
sias Amerikoj), kurio viršūnėj 
įrengtas restoranas. Iš jo matosi 
puikus kalnų vaizdas, o kitoje 
pusėje — prerijos. Pats miestas 
atrodo turi daug gražių pastatų, 
bet labai trūksta medžių, tad pa
statai pliki ir šalti. Kaikur pa
sodinti medeliai skurdūs, maži. 
Mus sutinka buvęs torontietis 
prof. K. Šalkauskas. Koncertui 
organizuoti yra sudarytas komi
tetas iš 4 asmenų: prof.' K. Šal
kausko, dr. Lederio, mokyt. 
Krauso ir K. Dubausko. Jų pa
stangomis išnuomuota graži 
Beaverbrook High School salė, 
universitete, bibliotekose ir ki
tur iškabinti skoningi ir meniš
kai padaryti plakatai reklamuo
ja “Gyvataro” atvykimą. Vos su- 
spėjam užkąsti ir persirengti, 
pradedam koncertą, kuris yra 
lygiai toks pat, kaip ankstyves
nieji. Salėje apie 300 žmonių. 
Nedidelei kolonijai tai neblogai. 
Yra ir svetimtaučių, universite
to personalo ir kitų. Pasibaigus 
koncertui, prieina viena šeima 
kaip ir Winnipege ir džiaugiasi 
mūsų programa. Sako nesigaili 
atvažiavusi 185 mylias. Tikėjosi 
pamatyti daug, bet gavo dau
giau, negu tikėjosi. Prisistato ir 
Kalgario Lietuvių Bendruome
nės pirm. P. Nevada. Vėliau su 
juo dar teko susitikti ir pasikal
bėti Vankuveryje. Praleidom 
trejetą valandų jaukiuose prof. 
Šalkauskio nairiuose bevakarie- 
niaudami ir besidalindami įspū
džiais.

Nuostabi gamta
Jau trečią kartą šiandien sė

damės į tą patį autobusą tęsti 
savo kelionės. Kiek pavažiavus, 
žvaigždėto dangaus fone matosi

Dalis Lietuvių Žurnalistų Sąjungos suvažiavimo dalyvių Taboro Formoje, Mich., rugsėjo 18— 19 
d. d. Iš kairės į dešinę: V. Mingėla, kun. J. Vaišnys, SJ, A. Žiedas, P. Torūta, V. Alantos, J. Petrėnos, 
S. Pronckūnas, A. Pužauskas ir A. Nakas. Nuotr. J. Gaižučio

Mokytoja:
— Martinkau, kas suvokė dės

nį, jog šilumos kiekis, tekant lai
dais elektros srovei, proporcin
gas srovės stiprumo kvadratui?

Martinkus:
— Džoulis ir Lencas.
Mokytoja:
— Teisingai, ši dėsnį atrado 

garsusis rusų mokslininkas Len
cas ir anglas Džoulis. Taip ir rei
kėjo rašyti. Gi kontroliniame 
darbe paminėjai tik Džoulio var
dą. Tai klaida. Tarp kitko, ką 
dar atrado didysis rusų moksli
ninkas Lencas?

Martinkus:
— Galvanoplastiką, pirmą 

elektros variklį.
Mokytoja:
— Teisingai. Sakyk, Budryte, 

kas išrado kaitinamąją elektros 
lemputę?

Budrytė:
— Rusų mokslininkas Lodygi

nas, bet kapitalistiniuose kraš
tuose šis išradimas neteisėtai 
priskiriamas amerikiečiui Ediso
nui.

Mokytoja:
— Teisingai, Budryte. Dabar 

atsakyk, kas išrado radiją.
Budrytė:
— Rusų išradėjas Popovas, 

bet ir jo išradimas kapitalisti
niuose kraštuose neteisėtai pri
skiriamas italui Marconi.

Mokytoja:
— Teisingai. Labai gerai, kad 

jūs suprantate, jog didžiosios ru
sų tautos išradimų nereikia pri
skirti kapitalistinio Vakarų pa
saulio žmonėms. Norėčiau taip 
pat paminėti, jog nereikia ir vi
sų pasaulio mokslininkų laikyti 
rusais. Pavyzdžiui, Ruikytė 
kontroliniame darbe parašė, jog 
kūno laisvo kritimo pagreičio

kalnų siluetai. Neužilgo ir mūsų 
naKvynes vieta. Po musų išvyki
mo iš Hamiltono šokėjai pirmą 
kartą vieni ir visi kartu, nes su
stojame motelyje. Įspūdžių ir 
pergyvenimų daugybė, bet 'jau
nystė nepripažįsta nuovargio ir 
dar kurį laiką girdžiu, kad visi 
susispietę viename kambaryje 
tyliai dainuoja.

Buvome pasiryžę pamatyti 
saulėtekį kalnuose, bet nevi- 
siems tai pavyko. Pabudę bė
game prie lango. Pirmasis kal
nų vaizdas ir dabar tebestovi 
akyse. Iš visų pusių mus gaubia 
kalnai. Apačioje jie šiek tiek ap
augę, tolyn pilkai pliki, o augš- 
tesnieji snieguotomis viršūnė
mis, nors atrodo taip arti — 
čia pat. Mergaitės atneša pri- 
skynusios kalnų gėlių. Jos gra
žios ir įvairiaspalvės. Papusry
čiavę pradedam savo kelionę 
per kalnus. Negalima aprašyti 
to viso gražio. Reikia pačiam pa
justi ir išgyventi gamtos didy
bę su įvairiais jos niuansais. Čia 
pilkos, šaltos ir plikos uolos, čia 
versmėmis teka kalnų upeliai ir 
kyšo_snieguotos viršūnės; čia vėl 
ramus ir kaip dangus mėlyni 
kalnų ežeriukai. Privažiuojame 
turistų rojų Banff, jo karštas 
sulfuro versmes, aplinkui esan
čius kalnų panoramoj prisiglau
dusius ištaigingus viešbučius. 
Vieni maudomės šiltame vers-

■ mių vandenyje, kiti keliamės į 
kalnus. Visi džiaugiamės, kad A. 
Dudaravičius su mumis, nes jis 
čia kaip namuose. Mums atrodo, 
kad jis žino visus kelius, takus 
ir dabar mums puikus vadovas 
bei globėjas.

Trumpam sustojame prie gra
žaus ir garsaus ežero Lake Loui
se. čia viešpatauja nepaprasta 
ramuma. Prie pat ežero puošnus 
didžiulis viešbutis. Atrodo, kad 
ir turistai vaikšto pamažu, ne
norėdami sudrumsti gamtos ra
mybės.

Piknikaujame, vaikštome po 
kalnus ir vėl važiuojame tolyn. 
Kalnai ir kalnai, bet vis kitokį 
vaizdai. Autobuso šoferis atkrei
pia dėmesį į kaikuriuos nepa
prastai gražius gamtovaizdžius, 
kurių nuotraukos puošia Kana- mintj suruošti jam didelį pamineji- 
dos banknotus. Pravažiuojame x
derlingą vaismedžių juostą. 
Kaip didžiausias kontrastas se
ka negyvos žemės juosta, nes pa
viršius padengtas sulfuru ir tik 
negyvos baltos žolės grubulai ri
tasi vėjo pučiami. Dar vis tebe
skamba daina, nors ji retesnė, 
tylesnė. Autobuso šoferis vis 
prašo dainuoti. Jau trečias pasi
keitė, bet kiekvienas perduoda
mas pareigas sekančiam apibū
dina mūsų grupę ir tada nauja
sis vėl nori išgirsti lietuvių dai
nas. Pagaliau sutemus, o čia 
temsta daug vėliau, nuovargis 
užmerkia akis.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS 

' MŪSŲ VISUOMENININKŲ ir 
valstybininkų eilės vis retėja, nes jie 
iškeliauja amžinam poilsiui. Metai ir 
laikas atima brangius vardus bei žmo
nes, kurie tarnavo Lietuvai ir visai 
žmonijai. Tačiau dar ne visi išėjo iš 
mūsų tarpo: turime būrį žymių žmo
nių, Įrėžusių gilias žymes lietuviško
je veikloje.

Tokių eilėse yra prel. Mykolas Kru
pavičius, kuri, nors ir sunkios ligos 
kankinamą, dar vis galima sutikti Ci
cero gatvėse arba rasti jo bute. Per 
paskutinius kelerius metus nevieną 
kartą jam yra tekę nukeliauti ligoni
nėn, begydant susilpnėjusią širdį. 
Kaikada atrodė, jog sveikatos būklė 
yra beviltiška, tačiau vis reikalai pa
krypdavo i gerąją pusę. Nekartą ir 
šias eilutes rašančiajam prelatas yra 
nusiskundęs, jog tik piliulės palaiko 
silpnoką jo širdį, galinčią sustoti 
kiekvienu momentu. .

Mes minime prel. M. Krupavičiaus 
85 metų prasmingo gyvenimo sukak
ti. Gimęs 1885 m. spalio mėn. 1 d. 
Balbierišky, Marijampolės apskrity
je, dabar senatvės dienas jis leidžia 
toli nuo tėvynės — Cicero lietuvių 
kolonijoje, čia jis nepasiduoda sve
timoms įtakoms: net ir vietinės kal
bos nesimoko, o jeigu kas nors į ji 
amerikoniškai kreipiasi, jis išdidžiai 
jam lietuviškai atsako. Prelatas klau
sia, kodėl anas negali lietuviškai iš
mokti?

Kai prel. M. Krupavičius sulau
kė 80 m. amžiaus, nevienas piršo

mą, tačiau prelatas nuo tos sugestijos 
atsisakė. Tas pats Įvyko ir su 85 m. 
sukakties proga pirštu minėjimu. Ir 
čia prelatas nesutiko. “Kam čia tas 
vargas, kam to reikia”, — aiškino 
prelatas. Taip ir liko ši prel. M. 
Krupavičiaus sukaktis be didesnio 
garso, kaip jau Įprasta panašiais at
vejais mūsų tarpe. Dažnai ir menkų 
veikėjų ir žymiai mažesnės sukaktys 
pas mus su dideliu triukšmu praeina. 
Tačiau prel. M. Krupavičiaus veikla 
ir darbai patys kalba už save. Ir tik 
jie sukaktuvininką atitinkamai tegul 
pamini.

ČIKAGOS “LITUANIKOS” futbo- 

dėsnį atrado didysis rusų moks
lininkas Galilėjus. Aš suprantu, 
kodėl ji taip parašė: ji galvojo, 
kad uz padidintus didžiosios ru
sų tautos nuopelnus mokytoja 
jai parašys geresnį pažymį. No
riu įspėti Ruikytę ir kitus, kad 
rusų mokslininkais reikia laiky
ti tik tuos žmones, kurie vadovė
lyje vadinami rusais? taip pat 
jiems reikia priskirti tik tuos iš
radimus, kurie vadovėlyje sumi
nėti kaip rusų išradimai. Vado
vėlyje minimų mokslininkų var
dų bei jų išradimų pilnai užteks 
įrodyti didžiosios rusų tautos 
pranašumui prieš smunkančias 
Vakarų pasaulio tautas. Paskuti
nis klausimas, liečiąs išradėjus: 
Durbyte, kas pirmas sukonstrua- 
vo ir pagamino garo mašiną?

— Durbytė:
— Rusų išradėjas Polzunovas.
— Mari tėvelis parodė vieno 

lietuvio parašytą fizikos vadovė
lį, — netikėtai įsikiša Martin
kus, — kuriame rašoma, kad ga-
ro mašiną išrado anglas J. Watt. 
Aš dabar nežinau kuo tikėti: ar 
vadovėliu, iš kurio mes moko
mės ir kuris parašytas ruso, ar 
vadovėliu, kuris parašytas lietu
vio.

Mokytoja:
— Vadovėlis, kuri tau tėvelis 

parodė, Martinkau,' tikriausiai 
parašytas tuo metu, kai Lietuvo
je viešpatavo buržuazinė dikta
tūra. Tuo metu vadovėlių auto
riai dar negalėjo priskirti di
džiosios rusų tautos žmonėms tų 
išradimų, kurie turi būti jiem 
priskirti. Martinkau, aš tau pa
tarčiau savo tėvelio nepainioti į 
tuos klausimus. Jis labai užim
tas darbu ir jam nėra laiko per
skaityti naujus vadovėlius. Aš 
pakalbėsiu su tavo tėveliu ...

lo komanda eilinėse pirmenybių 
rungtynėse spalio 4 d. Marquette par
ko aikštėje turėjo nusileisti “Athle
tics” vienuolikei 1:4. Pagal rungty
nių eigą pasekmė neturėjo būti to
kia augšta: turėdami daugiau laimės 
lietuviai galėjo ir lygiąsias išspausti. 
“Lituanika” praleido nemaža gražių 
progų, tuo tarpu Į jos vartus krito 
keli gana neužpelnyti įvarčiai (vienas 
iš 11 m. baudinio, kai gynikas visai 
be jokio reikalo palietė kamuolį sa
vo baudos aikštelėje). Vieninteli 
įvartį pelnė H. Jenigas.

Nežiūrint, kad “Lituanika” pralai
mėjo, ji sužaidė gana kovingai ir daž
nai net buvo užspaudusi savo varžo
vus, kurie yra I divizijos pirmenybių- 
lentelės priekyje (lietuviai stovi VI 
vietoje iš 12 komandų). Rungtynes, 
esant gražiam rudens orui, stebėjo 
apie 500 žmonių.

Savaitę prieš tai “Lituanikos” vy
rai kovojo Douglas parke ir susitiko 
su meksikiečių “Atlas” komanda, ši 
kartą lietuviai turėjo daugiau laimės 
ir laimėjo sausai — 3:0, nors varžo
vai nebuvo tokie jau prasti, kaip iš 
pasekmės galima spręsti.

Illinois valstijos šachmatų pirme
nybėse, kurios sutraukė apie 170 žai
dėjų, dalyvavo ir būrys čikagiečių 
lietuvių. Jie čia pasiekė neblogų re
zultatų. Povilas Tautvaišas ir Vytau
tas Palčiauskas surinko po 5.5 taško 
iš 7 galimų. Jie pirmenybių lentelėje 
ėjo tuoj po trijų pirmųjų amerikie
čių, kurie sugriebė po 6 taškus. Ka
zys Jankauskas čia uždirbo 4.5 taško 
(jam teko A klasės šachmatininko 
prizas), F. Šalkauskas, V. Karpuška 
ir V. Zinkevičius — po 3.5 taško. ,

LIETUVIŲ KULTŪRINIS GYVE
NIMAS Čikagoje jau yra pilnai Įsi
siūbavęs. LB Cicero apylinkės valdy
ba spalio 3 d. Sv. Antano parapijos 
salėje buvo surengusi savo metinę 
vakarienę su menine dalimi. Tą pati 
vakarą ir LB Brighton Parko valdyba 
turėjo rudeninį linksmavakari B. 
Pakšto salėje. Spalio mėn. 10 d. buvo 
atidaryta dail. E. Marčiulionienės 
keramikos darbų paroda Čiurlionio 
galerijoje.

TRUMPAI IS ČIKAGOS. Rašytoja 
Sonė Pipiraitė-Tomarienė, produkty
viausia vaikų literatūros kūrėja iš
eivijoje, kurios nemaža knygų išleis
ta Italijoje ir Lietuvoje, šiuo metu 
ilgesnį laiką vieši Lietuvoje. Ji nese
niai buvo susitikusi su Lietuvos ra
šytojais ir kalbėjo Rašytojų klube 
Vilniuje. — Antanas Kreivėnas, mo
kytojo ir muziko brolio Kreivėno iš 
Cicero brolis, vieši Čikagoje. Jis gy
vena Kapsuke, buv. Marijampolėje, 
ir i JAV atvyko praleisti atostogų. 
— Povilas Dargis, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje pirmininkas, buvo 
atvykęs Į Čikagą ir čia dalyvavo ALT- 
os valdybos posėdyje. — Benediktas 
Butkus, sol A. Stempužienės tėvas, 
gyvenęs Klevelande, mirė spalio m. 
5 d., viešėdamas Čikagoje. — Alice 
Steponavičienės moterų trio, kuri su
darė J. Bobinienė, G. Mažeikienė ir 
M. Momkienė, o taip pat ir pianistas 
Alvydas Vasaitis, rugsėjo 26 d. kon
certavo Omaha, Nebr., ramovėnų su
rengtame vakare. — Dail. Magdalena 
Stankūnienė nemaža laiko praleido 
viešėdama Azijoje. Taip pat aplankė 
ir pasaulinę parodą Japonijoje. Iš 
kelionės ji parsivežė naujų įspūdžių 
ir temų kūrybai.



© BEBOTOJE TEVYMUE
MOKOMIEJI FILMAI
Lietuvos mokyklose jau pradėti 

naudoti mokomieji filmai apie Mai
ronį, Biliūną, Žemaitę, Donelaitį, 
Vienuoli, Cvirką, Simonaitytę, Puti
ną bei kitus rašytojus. Vilniečiai su 
jais galėjo susipažinti “Kronikos” ki
no teatre. Šia proga pluoštą kritiškų 
minčių “Literatūros ir Meno” 35 nr. 
pažeria Saulius Macaitis. Jam nepa
tiko daugelio šių filmų panašumas, 
kurį tenka laikyti jau nusistovėjusiu 
kūrybiniu šablonu. Parodomas dar 
gyvas rašytojas, jo tėvų nuotraukos, 
gimtųjų vietų vaizdai, įjungiamas pa
šnekesys su rašytojo pažįstamais ir 
artimaisiais, o pabaigoje pateikiama 
gausių knygų rinkinių panorama. S. 
Macaičio nuomone, toks sausas fak
tų registravimas nesudomins moks
leivio ir nepaskatins jieškoti daugiau 
žinių apie rašytoją. Geriau pavyku
siais filmais-S. Macaitis laiko Done
laičiui skirtą rež. A. Dausos “Sveiks, 
svieteli margs!”, rež. Lazėno “Mairo
nį”, rež. R. Šilinio “Vincą Mykolaitį- 
Putiną” ir rež. R. Verbos “Jievą Si
monaitytę”, nors pastarasis labai šab
loniškai yra “iškepęs” filmus apie Bi
liūną, žemaitę ir Cvirką. S. Macai
čio patarimas mokomųjų filmų kūrė
jams — užmiršti, kad jie skiriami 
tik mokykloms, ir jieškoti juose nau
jų meninių priemonių.

LENKŲ KNYGOS PARODA
Rugsėjo 18 d. Lietuvos Mokslų 

Akademijos centrinėje bibliotekoje 
buvo atidaryta lenkų mokslinės kny
gos paroda. Jos rengėjai — Lenkijos 
mokslinė valstybinė leidykla ir Lie
tuvos Mokslų Akademijos prezidiu
mas. Parodos atidarymo proga Vil
niuje lankėsi grupė lenkų, jų tarpe 
buvo mokslinės leidyklos direktorius 
E. Volčikas, jos humanitarinių lei
dinių skyriaus vyr. red. č. Dainoro- 
vičius ir mokslinės spaudos platini
mo centro direktorius Y. Klobukovs- 
kis. Atidaromąjį žodį tarė Lietuvos 
Mokslų Akademijos prez. J. Matulis, 
pagrindinį dėmesį skyręs pokario 
metų glaudiems ryšiams, bendradar
biavimui mokslinėje srityje. Parodos 
tikslas — skatinti Lietuvos ir Lenki
jos mokslo įstaigų bendradarbiavimą, 
keitimąsi moksline informacija. Į 
sveikinimus ir linkėjimus nuoširdžiu 
žodžiu atsiliepė Lenkijos valstybinės 
mokslinės leidyklos direktorius E. 
Volčikas.

GĖRIMAS — TRADICIJA
Pastaruoju metu Lietuvos spaudo

je pagausėjo rašinių apie girtavi
mo problemą, kurią lig šiol kompar
tija buvo linkusi vadinti praeities at
gyvena. Su tokia mintimi nenori su
tikti St. Mockuvienė. “Valstiečių 
Laikraščio” 82 nr. ji atvirai teigia: 
“Ne taip seniai girtavimą vadino
me atgyvena. Kaip religiją, kaip bur
tus ir prietarus, kaip žmogaus tam
sumo rezultatą. Atseit, gėrė žmogus, 
neturėdamas kuo patenkinti savo 
dvasinio troškulio. Gėrė dėl to, kad 
gyveno skurde ir tamsoje, kad nega
lėjo naudotis kultūros lobiais. Taip, 
šiandieninis gyvenimas, atvėręs ke
lius į mokslą, nušvietęs ilgus vaka
rus elektra, apdovanojęs kaimo dar
bo žmogų radiju, televizija, knyga, 
šimtais pramogų ir kelionių, nu
gramzdino į praeitį daugybę gėdingų 
socialinių reiškinių, Bet girtavimas, 
piktnaudžiavimas alkoholiniais gėri
mais dar gyvuoja ir klesti. Matyt, 
praeities atgyvena — ne tas žodis 
girtavimui įvertinti. Kodėl praeities 
atgyvena, jei ji nenori pasitraukti į 
praeiti, jei apima dalį jaunosios kar
tos. Gėrimas tapo tradicija. O tai, 
manau, daug skaudžiau už atgyveną. 
Gėrimas mūsų nepiktina. Mes taiks
tomės su girtu autobuse, atleidžia
me išgėrusiam netaktiškumą ir gru
bumą, dovanojame net nusikaltimus, 
juokais nuleidžiame daugybę skriau
dų, kurias padaro mums girti šei
mos nariai, kaimynai, draugai, bend
radarbiai. Kas keisčiausia, mėgėjai 
fšgerti dažnai būna gero būdo žmo
nės. Sukalbami, nuolaidūs, nepavy- 
dūs, nesmulkmeniški. Bet taip tik 
atrodo. Gerai įsižiūrėjęs, pastebėsi, 
kad šios teigiamos savybės išplau
kia tik iš tam tikro išskaičiavimo. 
Aš tau neblogas, ir tu būk man ge
ras. šiandien tave pavaišinsiu, bet 
tu irgi neužmiršk manęs, šiandien 
nepastebėjau, kad tu darbe išgėręs. 
Rytoj tu patylėsi, jei aš neateisiu 
į darbą. O tokioje aplinkoje auga 
nauji daigai. Auga mūsų sūnūs, kurie

nesidrovi palenktyniauti, kuris dau
giau išgers, kuris “vyriškesnis”. Štai 
iki kokio rango pakėlėme svaigalus. 
Štai kaip susitaikėme su blogiausia 
blogybe..

GIRTI PAAUGLIAI
St. Mockuvienės mintis papildo R. 

Petraitis “Komjaunimo Tiesos” 189 
nr. paskelbtu rašiniu “Buteliai žinių 
šventovėje”. Jo duomenimis, į Rad
viliškio vidaus reikalų skyrių per 
pirmąjį 1970 m. pusmetį buvo at
vestas 31 girtas paauglys. Du girti 
paaugliai per N. Metų sutikimą pa
vogė du magnetofonus Radviliškio V. 
Valsiūnienės vidurinėje mokykloje. 
Daboklėje atsidūrė š. m. birželio 26 
d. šios mokyklos devintokas Algis 
Tuomas, dalyvavęs abiturientų iš
leistuvėse, kuriose buvo geriami ir 
svaigalai. Šeduvos vidurinės mokyk
los mokytojas Tendzegolskis, dabar 
jau atleistas iš pareigų dėl nuolati
nio girtavimo, kartą pametė raktus 
nuo mokyklos seifo su ginklais. De
vintokas Juozas Malkevičius ir hidro- 
melioracijos technikumo moksleivis 
Virgis Jareckas, radę raktus, iš sei
fo pasiėmė du mažo kalibro šautu
vus. Kai sekančią dieną abu gink
luoti paaugliai pasigėrė ir susigin
čijo, ginčas buvo užbaigtas dvikove. 
R. Petraitis konstatuoja labai liūd
nus rezultatus: “Juozas Malkevičius, 
kuriam sukako 16 metų, nuteistas 
trejiems metams laisvės atėmimo, 
septyniolikmetis Virgis Jareckas su
mokėjo gyvybe ...” Prieš trejetą 
metų buvo priimtas įstatymas, nu
matantis griežtas bausmes suaugu
siems, girdantiems paauglius. R. Pet
raitis liūdnai atsidūsta: “Tačiau per 
šį laiką nė vienas, iš tų suaugusiųjų, 
kurie vertė paauglius gerti, nebuvo 
baustas, išskyrus pabauginimą arba 
nedidelę baudą ..Grįžkime į 1970 
m. pirmąjį pusmetį, kai Radviliškio 
vidaus reikalų skyriun buvo atves
tas 31 paauglys, ir duokime žodį R. 
Petraičiui: “Per šį laiką keturios 
prekybos darbuotojos buvo pakvies
tos į rajono vykdomojo komiteto ad
ministracinę komisiją už tai, kad 
pardavinėjo paaugliams svaigalus, 
šeši suaugusieji už tai, kad gundė 
paauglius gerti, nubausti pinigine 
bauda nuo 5 iki 30 rublių, du už tą 
patį įspėti. Taip vertinama suaugu
siųjų atsakomybės už paauglių girta
vimą ir nusikaltimus dalis ...” O 
įstatymas jiems yra numatęs laisvės 
atėmimą net iki trejų metų.

METEOROLOGŲ ŠVENTĖ
Vilniuje eile šventinių renginių at

žymėta Lietuvos hidrometeorologijos 
200 metų sukaktis, šios tarnybos pra
džia yra laikomi 1770 m., kai Vil
niaus astronominėje observatorijoje 
buvo pradėti oro matavimai, vado
vaujant Vilniaus universiteto 
astron omui M. Počobutui, vė
liau tapusiam universiteto rekto
rium. Lietuvos hidrometeorologinė 
tarnyba savo žinioje dabar turi 28 
stotis, 89 kritulių matavimo postus, 
30 kilometrų augštyje erdves tirian
čią radiozondavimo stotį, ekspedici
nius laivus Kuršių mariose ir Balti
jos jūroje. “Tiesos” rugsėjo 22 d. 
laidoje Vilniaus universiteto hidro
logijos ir klimatologijos katedros ve
dėjas docentas Vaclovas Ščemeliovas 
rašo: “Hidrometeorologines proble
mas sprendžia nemaža respublikos 
mokslininių įstaigų. LTSR Mokslų 
Akademijos Fizikinių ir techninių 
energetikos problemų institute kuria
ma hidrologinių apskaičiavimų ir 
prognozių metodika. Hidrologijos ir 
melioracijos mokslinio tyrimo insti
tute nagrinėjamas melioruotų plotų 
vandens balansas, žemės ūkio aka
demijos eksperimentiniuose laukuo
se tiriamas drenuotų ir laistomų lau
kų hidrometeorologinis režimas. 
Mokslų Akademijos klimato grupė 
sprendžia aktualius bioklimatinius 
klausimus. Lietuvos agrometeorolo
ginė laboratorija nagrinėja Lietuvos 
mikroklimatą žemės ūkio gamybos 
požiūriu. Universiteto hidrologijos ir 
klimatologijos katedros darbuotojai 
tiria Kuršių marių hidrologinį reži
mą, Lietuvos mažųjų upių nuotėkį, 
kritulių formavimąsi ir jų prognozes, 
respublikos dirvų klimatą...” Poka
rio metais Vilniaus universiteto hid
rologijos ir klimatologijos katedra 
paruošė ir gyveniman išleido apie 
150 kvalifikuotų meteorologų ir hid
rologų.

V. Kst

Tėvo Barnabo Mikalausko, OFM, išleistuvės St. Catharins, Ont. Prie garbės stalo sėdi: S. Janušo
nis, P. Meškauskas, O. Meškauskienė, T. B. Mikalauskas, OFM, O. Šukienė, A. Šukys, J. Kalainis
ir P. Kalainienė

ST. CATHARINES, ONTARIO
LB APYLINKĖS lietuvių visuoti

nis susirinkimas įvyko rugsėjo 27 d. 
parapijos salėje. Jame dalyvavo 49 
asmenys. Į naujos kadencijos valdy
bą buvo išrinkti penki kandidatai, ku
rie trumpame savo posėdyje pasi
skirstė pareigomis: pirm. J. šarapnic- 
kas, vicepirm. P. Balsas, sekr. J. Gi- 
revičius, ižd. St. Kukta ir parengimų 
vad. Pr. Meškauskas. Valdybos adre
sas: J. Šarapnickas, 56 Concord Ave., 
St. Catharines, Ont. Tel. 682-9444.

Sekr.
PRANCIŠKONŲ VIEN UOLYNO 

patalpose parapijos komitetas rug
sėjo 19 d. surengė klebonui B. Mika
lauskui, OFM, išleistuvių vaišes. 
Įžanginį žodį tarė ir klebono nuveik
tus per 15 metų darbus apibūdino ko
miteto pirm. P. Meškauskas, pobūviui 
pravesti pakvietęs S. Janušonį. Su
giedoję “Ilgiausių metų”, visi vaiši
nosi ir linksmai šnekučiavosi. Stalai 
buvo apkrauti gausiais patiekalais. 
Pirmiausia buvo iškviestas LB apyl. 
pirm. J. Šarapnickas. Jis pareiškė gi
lią padėką kleb. B. Mikalauskui, OF 
M, už gražu bendradarbiavimą ir viso
keriopą paramą Lietuvių Bendruo
menei, kuriai ji buvo visada nuošir
džiai teikiama, ir linkėjo sėkmės bei 
ryžto naujose pareigose.

“Žalgirio” skautų vardu kalbėjo 
vietininkas P. Balsas, labai šiltai 
apibūdindamas kleb. B. Mikalausko, 
OFM, veiklą su jaunimu, kurį jis vi
sada globojo ir rėmė, nors jam pa
čiam anais laikais visko trūko. Po 
to sekė L. V. Sąjungos “Ramovės” 
atstovo Z. Jakubonio padėkos žodis 
už klebono palankumą ramovėnams 
ir parodytą patriotizmą. Buvo sušuk
ta tris kart valio. Stasė Zubrickienė 
paskaitė šiai progai parašytą savo ei
lėraštį “Jus išlydint”. Banketo vedė
jo iškviestas, seniausias amžiumi An
tanas Šukys savo kalbą pradėjo Vin
co Kudirkos žodžiais: “žmogau, gy
vendamas, neapipelyk, kai nueisi į 
kapą žiūrėk, kad paliktum žymę juk 
žmogumi buvai”. Kleb. B. Mikalaus
kas, OFM, palieka žymę — pastatytą 
žuvusiems kariams už laisvę pamink
lą, savo čia nuveiktus darbus.

Paskutinis kalbėjo vėliausiai atvy
kęs K. Sakas, kuriam šis pranciškonų 
vienuolynas ir ši lietuviška parapija 
esąs ne tik lietuvybės centras, bet'ir 
kaip savi namai. Nors jis gyvena 
Amerikoje, Buffalo mieste, tačiau 
jam ši koplytėlė artimai sava ir jis 
glaudžiasi prie jos. Tėvui Barnabui 
jis pasakė daug šiltų žodžių už kop
lyčios išpuošimą.

Po visų kalbų “bingo” darbuotojų 
vardu Juozas Grigas ir Joana Zubric
kienė įteikė raudonų rožių puokštę, 
o parapijiečių vardu Pranas Meškaus
kas ir Virginija Žemaitienė padova
nojo gintarinę Kauno pilį. Pabaigoje 
padėkos žodį tarė kleb. T.B. Mikalaus
kas, OFFM, trumpai peržvelgdamas 
nueitą 15 metų kelią šioje apylinkėje. 
Esminis dalykas yra tai, kad lietuviš
ka parapija jungia visus bendram
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HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. Ėa=t, kcmb. 203, tel. 528-0511

Vokietija
I§ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

šiemet dėl amžiaus pasitraukė du 
mokytojai: žinomas kultūrininkas ir 
žurnalistas Stepas Povilavičius - Vy
kintas, kuris gimnazijoje 13 metų 
dėstė lituanistinius dalykus, ir vo
kietis^ Peter Schmidt, dėstęs mate
matiką.

DVI LIETUVAITĖS — Birutė Pal
tarokaitė ir Regina Sakalauskaitė 
šiemet V. Vokietijos universitetuose 
gavo doktoratus. B. Paltarokaitė įsi
gijo medicinos daktarės laipsnį 
Mainzo universitete, o R. Sakalaus
kaitė gamtos mokslų daktarės laipsnį 
Miuncheno un-te. Abi yra gimusios 
1941 m., pirmoji — Vokietijoje, ant
roji Lietuvoje.

Britanija
LIETUVIAI SOCIALDEMOKRA- 

TAI metiniame suvažiavime išsirinko 
naują valdybą: pirmininku — V. Ta
mošiūną, vicepirm. — A. Pupelį, ižd.- 
— V. Motūzą, sekretoriais — J. Vil
činską ir S. Lauruvėną.

MANČESTERIO LIETUVIŲ socia
linis klubas pagerbė savo buv. pirmi
ninką Aleksą Kuzmickį jo 70 amžiaus 
sukakties proga. Jam įteikta graži 
tautinė juosta. A*. Kuzmickis yra Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris, 
iki šiol aktingai reiškiasi Britanijos 
lietuvių veikloje.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ JAU
NIMO pirmasis suvažiavimas įvyko 
Lietuvių Sodyboje, Londone. Pasitar
ta geresnio susiorganizavimo ir į 
Liet. Bendruomenę įsijungimo klau
simais, o vakare draugiškai pasilinks
minta.

Italija
SALEZIEČIŲ NAMUOSE VYTĖ- 

NUOŠĖ vieši kun. M. Tamošiūnas, 
Kolumbijos Medellino parapijos kle
bonas. Dar laukiami: kun. Vincas 
Dubinskas iš Kolumbijos, kun. Sta
sys Šileika iš Vokietijos, kuris ruo
šiasi misijų darbui Brazilijoje, ir 
kun, Kazys Budayičius iš Portugali
jos, numatąs ilgiau pasilikti Vy- 
tėnuose. Iš Brazilijos šventėms į Ro
mą atvykęs kun. Martynas Gaidys bu
vo sunkiai susirgęs ir gydėsi dviejo
se ligoninėse. Dabar jis poilsiauja 
Vytėnuose.

Belgija
BELGIJOS KATALIKŲ informaci

jų biuletenis “Eglise Temoin” visą 
rugpjūčio numerį paskyrė informa
cijai apie Katalikų Bendrijos būklę 
Lietuvoje. Biuletenis prancūziškai 
paskelbė pilną Vilkaviškio vyskupi
jos kunigų laišką A. Kosyginui, iš
traukas žurnalisto Rene Laurentin 
straipsnio iš Paryžiaus dienraščio “Le 
Figaro”. Biuletenis pastebi, kad tai 
yra pirmas kartas, kad toks atviras 
dokumentas pasiekė laisvąjį pasaulį.

Brazilija
AMAZONĖS DŽIUNGLĖSE tarp 

laukinių indėnų dirba lietuvis kun. 
dr. F. Bendoraitis, kuris yra ne tik 
misijonierius, bet ir medicinos gydy
tojas. Jis plaukioja misijų laivū-am- 
bulatorija ir patiria daug nuotykių. 
Neseniai laiške rašė, kad nuo karščio 
sprogo laivas ir visas personalas at
sidūrė pavojuje, nes Amazonė yra 
labai plati ir pavojinga upė. Jo pa
stangomis Sagarame buvo sustabdyta 
tymų epidemija, bet 17 indėnų mirė. 
Kas norėtų jo misijai padėti, aukas 
gali siųsti tokiu adresu: Padre Dr. 
med. F. A. Bendoraitis, Centro Medi
co Social, Cx. Postal 21, Guajara-Mi- 
rim, Rondonia, Brazil.

Argentina
DABAR PIETŲ AMERIKOJE yra 

gražus pavasaris, todėl ir lietuvių or
ganizacijos skuba ruošti pavasario 
šventes. Buenos Aires mieste rugsė
jo 19 d. didelį balių suruošė Argen
tinos Lietuvių Centras. Meninę prog
ramą atliko sol. Zuzana Valadkaitė, 
akompanuojant N. Zavickaitei. Buvo 
įspūdinga madų paroda, išrinkta pa
vasario karalaitė. Rugsėjo 26 d. kitą 
didelį balių suruošė Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje centro valdyba. 
Jame taip pat buvo renkama pavasa
rio karalaitė ir princesės.

GENEROLO T. DAUKANTO palai
kus, kuriuos p. p. Čekanauskai laiki
nai priglaudė savo mauzolėjuje, da
bar ruošiamasi perkelti į specialią 
nišą Sarandi kapinėse. Į perkėlimo 
iškilmes bus kviečiama platesnė vi
suomenė. Generolo palaikais rūpina
si Argentinos lietuvių organizacijų 
ir spaudos taryba.

Australija
LB SIDNĖJAUS APYLINKĖS val

dybą dabar sudaro: A. Reisgys (pir
mininkas), B. Stašionis, J. Rama
nauskas, T. Reisgienė ir V. šliteris. 
Valdyba rūpinasi, kad iš Filipinų 
perduodamoje lietuviškoje programo
je būtu kalbama ir apie Australijos 
lietuvių gyvenimą.

Į VOKIETIJĄ IŠVYKO buvęs LB 
Melburno apylinkės pirm. St Grin- 
cevičius su žmona. Jis ten tarnybos 
reikalais išbus ilgesnį laiką. Taip pat 
j Vokietiją išvyko architektas Hen
rikas Šliteris su žmona. Stuttgarte jis 
jau dirba IBM firmoje.

LIETUVIŠKAS RŪPINTOJĖLIS 
IR KRYŽIUS, kurį pagal dailininko 
V. K. Jonyno projektą pagamino Al
gis Plūkas ir kuris puoš Sidnėjaus 
lietuvių kapines, buvo išstatytas ap
žiūrėti Lietuvių Klubo patalpose Lid 
combe, Sidnėjaus priemiestyje.

J. A. Valstybės
PREL, MYKOLUI KRUPAVIČIUI 

popiežiaus Pauliaus VI vardu atsiun
tė telegramą kardinolas Villot: “Kaip 
padėkos ženklą už jo daugelį metų 
kunigiškosios tarnybos prašydamas 
gausių Dievo malonių, Šventasis Tė
vas maloniai teikia prelatui Mykolui 
Krupavičiui jo aštuoniasdešimt pen- 
kerių metų amžiaus sukakties proga 
tėvišką ir apaštališką palaiminimą.”

VISI LIETUVIAI RAGINAMI gau
siai dalyvauti baltiečių protesto de
monstracijoje, kuri spalio 18 d. bus 
Niujorke, prie Jungtinių Tautų, Dag 
Hammarskjold aikštėje. Manifestaci
ja įvyks, nežiūrint koks bus oras. 
Amerikiečių publikai supažindinti 
jau atspausdinta 50.000 informaci
nių lapelių apie Baltijos kraštus ir 
jų okupaciją. Lietuvaitė Helen Kul- 
ber-Kulbokienė vadovauja visų trijų 
tautų spaudos ir informacijos komi
sijai, kuri jau susirišo su tarptauti
nėmis spaudos agentūromis.

KPT. JURGIS GLIAUDĄ, teisinin
kas, rašytojo J. Gliaudos sūnus, iš
vyko į Vietnamą, kur eis vienos įgu
los kariuomenės teismo nario parei
gas.

KLEVELANDO LIETUVIAI spe
cialiu pobūviu pagerbė plačiai žino
mą kultūrininką Kazį Karpių jo 75 
metų amžiaus sukakties proga. K. S. 
Karpius ilgą laiką yra buvęs “Dir
vos” redaktoriumi, be to, jis para
šęs ir išleidęs daug literatūros vei
kalų: romanų, dramų ir pasakų, ku
riose jis romantiškai garsina lietuvių 
vardą ir jų žygdarbius istorijos per
spektyvoje. Jo literatūriniai veikalai 
buvo skaitomi ir nepriklausomoje 
Lietuvoje, kurios vyriausybė K. Kar
pių buvo apdovanojusi D. L. K. Ge
dimino ordinu. Jo pagerbimą prave
dė iš Čikagos atvykęs dail. VI. Vijei- 
kis, pagrindiniu ialbėtoju buvo taip 
pat čikagietis adv. Ant. Lapinskas. 
“Dirvos” red. V. Gedgaudas ir Vilties 
dr-jos pirm. A. Laikūnas sukaktuvi
ninkui įteikė visų svečių pasirašytą 
gražų adresą. Kitą adresą, kaip me
no rėmėjui, jam įteikė Čiurlionio an
samblio vadovybė. Meninę programą 
atliko sol. Julius Kazėnas, akompa
nuojant pianistei R. Brazaitienei. K. 
Karpius gavo daug sveikinimų tele
gramomis ir laiškais, kurių siuntėjų 
tarpe yra Lietuvos dipl. atstovas J. 
Kajeckas, senatorius W. B. Saxbe, 
JAV kongreso narys Robert Taft ir 
kiti, o apskritis, kur Karpius gyve
na, paskelbė “Karpiaus dieną”.

SU SOVIETŲ ŽURNALISTŲ gru
pe nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 14 
d. JAV vieši “Gimtojo Krašto” vyr. 
redaktoriaus pavaduotojas Jonas Lu
koševičius. Ši grupė lankosi Vašing
tone, Los Angeles, San Francisco, Či
kagoje ir Niujorke.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VI 
tarybos pirmoji sesija įvyks Čikagoje 
spalio 24-25 d.d. Bus sudaryta nau
ja centro valdyba, tarybos prezidiu
mas, kontrolės komisija ir garbės 
teismas. Pavasarį neįvykdyti New 
Yorko apygardos rinkimai bus pra
vesti spalio 16-18 d.d.

ZUZANA DOLINSKAITĖ, 22 me
tų studentė Klevelande, rasta nužu
dyta prie nuošalios autobusų sustoji
mo vietos. Policija jieško piktadarių. 
Jos tėvai gyvena Maplewood, N. J. 
Jaunoji Zuzana Western Reserve 
universitete ruošėsi dietininkės pro
fesijai. -

VENGRŲ BAŽNYČIOS SALĖJE 
rugsėjo 26 d. 6 v. v. buvo surengtos 
tikrai šaunios ir gražios išleistuvės 
išvykstančiam į Niujorką Tėvui Bar
nabui Mikalauskui, OFM.

Susirinko beveik visi Wellando ir 
Port Colborne lietuviai parapijiečiai. 
Jų tarpe .matėsi ir vengrų prelatas 
Howarth.

Vaišių tvarką puikiai pravedė An
tanas Čepukas.

Įpusėjus vaišėms, pirmasis praby
la vengrų prel. Howarth. Prelatas sa
vo žodyje pabrėžė, kad lietuviai yra 
draugiški, susiklausą ir vieningi žmo
nės, o T. Barnabas puikus finansinin
kas, mokąs gerai telkti parapijai lė
šas. Wellando ir Port Colborne lietu
vių parapijiečių vardu kalbėjęs K. 
Stankevičius daugiau sustojo prie tų 
kryžiaus kelių, kuriuos nuėjo tėvai 
pranciškonai, kurdami misiją šioje 
apylinkėje. Tėvas Barnabas čia išbu
vo 15 metų, t. y. %. viso laiko, kai mi
sija čia kūrėsi. Suprantama, jam ir 
teko nešti ant savo pečių didžiausią 
naštą. Be to, Tėvas Barnabas visą sa
vo laisvalaikį praleisdavo su jauni
mu. Ilgus metus jis savo lėšomis iš
laikė šeštadienines mokyklas ir pats 
jose mokytojavo.

Jis, kaip jau rašyta, poilsio valan
domis prisisodindavo pilną automobi
lį jaunimo ir vykdavo į gamtą ten su 
jais praleisti laiko.

Todėl tik jo dėka nevieno mūsų 
sūnus ar dukra parašo laišką savo tė
vų kalba. KLB Wellando apylinkės 
vardu tarė žodį pirm. Jonas Kutka. 
Jis iškėlė Tėvo Barnabo nuopelnus 
visuomeniniame darbe. Čia jis daug 
laiko bei lėšų paaukojo, kad tik apy
linkė gyvuotų ir. dirbtų tėvynės la
bui. Jis net du kartu, nebegalint iš
sirinkti Wellande valdybos, ėmėsi 
iniciatyvos pats pasiimdamas sun
kiausias pirmininko pareigas. Lietu
vių medžiotojų ir meškeriotojų var
du kalbėjo Jonas Staškevičius. Jis 
savo žodyje iškėlė labai gražų bend
radarbiavimą klubo su parapija ir 
prašė paskubėti vėl sugrįžti.

Iš publikos kalbėjo p. Prugh, Ra
manauskų žentas. Nors svetimtautis, 
bet jis Tėvo Barnabo darbus labai 
įvertino, nes Tėvas Barnabas yra ra
tas, apie kurį sukasi visas lietuviš
kas gyvenimas. Todėl lietuviai taip 
gražiai sugyvena. Dėl to jis ir žmoną 
pasirinko lietuvaitę.

Po kalbų K. Stankevičius Tėvui 
Barnabui įteikė puikiai paruoštą ad
resą su visų parapijiečių parašais. 
Adreso viršelis ir meniški įrašai B. 
Simonaičio, kuriam už tai priklauso 
visų nuoširdi padėka. L. B. apylinkės 
pirm. J. Kutka Tėvui Barnabui įtei
kė L. Bendruomenės vardu gražių ro
žių puokštę. Tėvui Barnabui buvo 
sugiedota “Ilgiausių metų”, palinkė
ta geriausios sveikatos ir Dievo pa
laimos tolimesniuose darbuose.

Parapijos komitetas

ONTARIO
vas” yra iškovojusi 8 taures stalo te
nise. Ji taip pat buvo veikli vyr. 
skautė ir “Gyvataro” šokėja, bet dau
giausia Danutę hamiltoniečiai prisi
mena kaip “Aukuro” aktorę. Jau nuo 
8 metų ji vaidino scenoje iki pasku
tinio “Gulbės giesmės” pastatymo Či
kagos teatro festivalyje, kur ji buvo 
išrinkta kandidate į geriausias akto
res. Jaunieji, apsigyvenę Monrealy
je, kartu tęsia augštąjį mokslą. Lin
kime Danutei Kudabaitei-Mitchell 
daug laimės ir tikimės, kad ji nepa
mirš lietuviškos veiklos. Dalyvis

“AUKURO” JAUNESNIŲJŲ GRU- 
PĘ atlikti vakaro programą spalio 3

darbui ir tikslui — tėvynės laisvei. 
Buvo sunkių laikų, nes negausiam 
lietuvių skaičiui išlaikyti parapiją 
yra didelė našta. Tačiau materialinis 
klausimas buvo išspręstas, ir vienuo
lynas atsistojo ant tvirtų pamatų. 
Reikia džiaugtis, kad tikrai buvo 
daug nuveikta Dievui, Bažnyčiai ir 
Tėvynei. Atsisveikino su giliu dėkin
gumu ir padėka, linkėdamas geriau
sios sėkmės naujam klebonui Tėvui 
Juvenaliui Liaubai, OFM, ir visiems 
lietuviams tolimesniame darbe Ka
talikų Bendrijai ir tautai.

A. Zubrickas parodė filmą iš 1968 
m., kai buvo švenčiami jubilėjiniai 
Lietuvos metai. Puikiai nufilmuota 
ugnis, degusi visus metus, iškilmin
gos pamaldos, paminklo šventinimas 
ir kiti tautiniai pasirodymai.

Toliau sekė linksmoj nuotaikoj 
dainos ir žaidimai. Taip buvo pagerb
tas ilgametis St. Catharines klebonas 
kun. B. Mikalauskas, OFM, kurio 
pareigas ir darbo naštą dabar per
ėmė kun. J. Liauba, OFM. A. Š.

SLA SUSIRINKIMAS. Š.m. rugsė- 
jos 20 d. įvyko SLA 278 kp. visuoti
nis narių susirinkimas 7 Southwood 
Dr. Buvo aptarta gan daug organiza
cinių reikalų. Šiame susirinkime tu
rėjome ir vieną svečią, būtent, A. 
Šetiką. Jis nuoširdžiai remia SLA 
veiklą, o taip pat ir jo dukros bei 
sūnus nuolat reiškiasi visuomeninė
je veikloje. Vienas iš svarbesnių 
darbotvarkės punktų, kuriuos per
skaitė SLA 278 kp. pirm. P. Polgri- 
mas, buvo 56-to seimo delegatės pra
nešimas. Iš seimo delegatės prane
šimo paaiškėjo, kad minimam seime 
kuopų delegatai neturėjo progos iš
sikalbėti organizaciniais reikalais. 
Taip pat prieš seimą kuopų pagei
davimai jau iš anksto įstatų komi
sijos buvo atžymėti kaip nepriimtini 
ir įrašyti i 56-to seimo raportą-leidi- 
nį. Tad kyla klausimas, kam dar kuo
pų delegatams vykti į tą SLA seimą? 
Ar tik paploti įvairių komisijų nuo
sprendžiams? Ir kas SLA organiza
cijoje yra vyresnis — seimas ar ko
misijos?

Taip pat buvo diskutuota ir SLA 
nariams ligoje išmokama pašalpa. 
Pasirodo, kad SLA nariams sulaukus 
56 m. amžiaus pašalpa ligoje yra 
mažinama 10%, bet duoklė-mokestis 
nėra mažinamas.

Kaip ir praeityje, taip ir šiais me
tais SLA 278 kp. nutarė ruošti Nau
jų Metų sutikimą, bet visai kitoje 
vietoje, t.y. Niagara Falls, Ont. Šiais 
metais sutiksime Naujus Metus jau 
daugumai lietuvių žinomoje lietuvių 
savininkų svetainėje Venetian Ta
vern, 1355 Ferry St., Niagara Falls, 
Ont Svečių patogumui bus užsaky
ti autobusai, kurie visus norinčius 
nuveš ir parveš į namus. Taip pat 
buvo aptarti ir SLA vajaus reikalai. 
Pabaigoje buvo kukliai pasivaišinta.

Krsp.

HAMILTON
AUŠROS VARTV BAŽNYČIOJE 

rugpjūčio 28 d. mons. J. Tadarauskas 
sutuokė Danutę Kudabaitę su Came
ron Mitchell. Parapijos salėje buvo 
vaišės, dalyvaujant artimų draugų 
šeimoms. L. Verbickaitė gražiai pra
vedė vestuvių vakarą ir pasveikino 
jaunuosius. Jaunąją kadaise pakrikš
tijęs mons. J. Tadarauskas jautriais 
žodžiais linkėjo daug laimės naujam 
gyvenime. Svečius anglų ir lietuvių 
•kalbomis linksmino jaunosios motina 
rež. E. Kudabienė. Danutė Hamiltono 
lietuviams yra žinoma kaip gabi 
sportininkė. Būdama dar tik 10—12 
metų amžiaus, ji sporto klubui “Ko-

Sault St. Marie, Ont.
ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 

KLUBO “BRIEDIS” žuvavimo ir šau
dymo tarpklubinės varžybos įvyko 
rugsėjo 6 d. Gražią ir saulėtą dieną į 
varžybas atsilankė apie 100 asmenų, 
kurių tarpe matėsi daug kanadiečių 
bei kitų kolonijų tautiečių. Varžybo
se dalyvavo Hamiltono žūklauto jų ir 
medžiotojų klubas “Giedraitis”, ku
riam atstovavo žūklauto jų sekcijos 
vadovas A. Gunelis, šaudymo sekci
jos vadovas Ą. Prialgauskas ir p.p. Gu
žai. Žuvavimo varžybose pereinamą
ją taurę (mecenatas — A. Šimkevi- 
čius) laimėjo S. S. Marie klubas 
“Briedis”. Pirmą premiją (vienkar
tinę taurę) už pagautą didžiausią žu
vį laimėjo V. Vainutis ir antrą — K. 
Kantautas. Šaudymo varžybose pir
mąją ir antrąją premiją laimėjo ka
nadiečiai: pirmąją — Mr. Claude ir 
antrąją — Mr. Woods. Sekantieji ge
riausiai šaudyme pasirodė J. Duba, 
Gromskis ir N. Aukštikalnis.

Skanią cepelinų (kukulių) vaka
rienę parengė žūklautojų sekcijos va
dovė R. Galinienė, talkinama A. Kan- 
tautienės, O. Skaržinskaitės ir O. žu- 
rauskienės. Loteriją pravedė Al f. Di- 
lijonas, talkinamas D. Poderienės. 
Nuoširdus ačiū talkininkams. Gražiai 
pasirodė ir mūsų kolonijos jaunimas 
įvairiose žaidimų varžybose. Pirmą 
vietą ir daugiausia dovanų laimėjo 
dvylikametė Alma Jakumaitytė. Po 
visų programų iki vėlyvo vakaro 
linksmai skambėjo lietuviškos dai
nos, muzika ir šokiai kurortinėj 
(Echo Lake) ežero pakrantėj. Apie 
pusiaunaktį visi su pakilia nuotaika 
skirstėsi į namus> nes svečių hamil- 
toniškių rytojaus dieną laukė kelių 
šimtų mylių varginanti kelionė. Dė
kojam Hamiltono klubui “Giedraitis” 
už atvykimą. Tikimės, jeigu ne šiais, 
tai sekančiais metais pasimatysime 
Hamiltone (jeigu būsime kviesti). 
Iki pasimatymi... Šio parengimo 
metu Įdubas turėjo pelno $217.32.

Valdyba

Advokatas 

EUGENIJUS KRONAS, 
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

Mokame už:
depozitus . .. ——----------5%
šėrus ir sutaupau 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius  ............  7% %
Duodame:
a9hienines paskolas iš _ 10% 
nekiln. turto paskolas iš .... 9%

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. paskolų 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.

v.

P-n-
P.P.
P-P.
P-P-

Švfežia mėsa — Dešros — Skanumynai

'ennincjer Limited

If 11 IP U T RADIO &
KRIUn I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS
U

d. pakvietė Ročesterio ateitininkai. 
Ročesterio lietuviams buvo nuvežtos 
K. Inčiūros “Joninės” ir kitos studi
jinės ištraukos. Programoje dalyvavo 
ir aukurietė L. Verbickaitė, puikiai 
išpHdydama A. Škėmos “Živilės” mo
nologą. Virš 200 žiūrovų “Aukuro” 
pasirodymą priėmė labai šiltai. Auku- 
riečiai buvo gražiai pavaišinti ir 
globojami.

"AUKURO” AKTORIUI Albinui 
Stasevičiui padaryta sudėtinga opera
cija. Dabar jis sveiksta Henderson 
General ligoninėje, 396 palatoje. 
Visi “Aukuro” kolegos linki Albinui 
greitai pasveikti ir kartu su jais pa
sidžiaugti "Aukuro” 20 metų sukak
timi. Vyt. K.
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MOŠŲ GYVENIMO ISKMPA gi KILTDMJE VEIKLOJE
ALVYDAS TAUTKUS

“Aš pasiilgau paprasto gyve
nimo. Gal paklaustum, kas gi 
yra tas paprastas gyvenimas, kai 
nieko nepaprasto pasaulyje ne
bėra — žmogaus koja pasiekė 
mėnulį, iš oro kažkas daro cuk
rų ... Bet labai atidžiai skaityk 
iki galo, ir tu pradėsi mane 
suprasti. Bent pradėsi, nes be 
pradžios nieko niekada nėra bu
vę. Taigi, ko aš pasiilgau?

Yra tokia trobelė su augštu 
pačių kaimiečių mūrytu dūm
traukiu. Ant šiaudinio stogo 
kur-ne-kur atlupinėtos samanos. 
Braška saulėje. Čeža vabaliukai 
tarp pajuodusių sienojų. Kvepia 
medis saulės kaitroje. Kvepia 
pašalėj dideli gysloti tabako la
pai po šilto lietaus. Garuoja že
mė ir nuo raudonų jurginų laša 
rasa. Įsiklausyk ir girdėsi to lašo 
trenksmą į milžinišką gyslalapi. 
Kietos piemenėlių kojos brai
džioja po rasą ir balaites. Už 
kluono gailiu balsu sumykia 
juodmargė. Mirga įkaitintas 
oras, nešioja bičių spiečius, dūz
gia aviliai, po pluktą kiemą 
dunksi močiutės klumpės. Su
mintas ir kreivas juodžemio ta
kelis veda į malkinę. Treška 
skiedros po sunkiais tėvuko ba
tais. Tarytum aš tenai būčiau ... 

.Pasiimi beržinę malką, paguldai 
ant sulenktos rankos. Imi kitą, 
trečią — visą glėbį neši į tro
belę. Girgžteli durys, ir staiga 
gardžiuojies kepamos duonos 
kvapu. Ak, tas naminės duonos 
kvapas! Ant kopūstlapių padėti 
duonos kepalai sutrūksta, suai- 
ži, ir tos vietos tada būna tokios 
skanios, tos kvapnios, traškan
čios ir burnoje tirpstančios 
briaunos, padrėkusios nuo be
tirpstančio sviesto. Palei moli
nę krosnį prie atvėsusių geleži
nių durelių sumeti glėbį malkų. 
Bus vakarienė. Svirpliai nutyla 
išsigandę trenksmo. O duona 
kvepia. Kaukši asloje sunkūs ba
tai, kol juos numeti ir vaikštai 
basas. Atidarai dureles, ir žari
jos nukaitina akis. Papūti prisi
kišęs — dar karščiau. Kaista 
skruostai. Šoksta liepsnelė vie
nur, kitur. Tada įkiši dvi berži- 
nukes, sukryžiuoji ir uždarai du
reles. Ima ūžti, traukti. Svirp
liai tęsia pradėtąją dainelę. Už
liūliuoja poilsiui. Nėra niekur 
pasaulio, tik čia. Atsisėdi ant lo
vos krašto ir parvirsti aukštiel
ninkas. Prikiši padus prie šiltos 
molinės sienos ir jauti, kaip su
glemba kūnas.

Ar begali būti malonesnis po
ilsis už šitą? Sapnuoji. Rodos, 
sėdi karaliaus soste su auksine 
karūna ant galvos. Aplinkui di
delė salė, tarnai ir raudoni vit
ražai. Augštos lenktos lubos su 
karžygių paveikslais. Sienose 
kardai ir aštrios jietys, žvakės ir 
deglai. Prasiveria durys, ir sar
gybiniai įtempia nusikaltėlį. Pa
lyda prašo leisti nukirsti jam 
galvą. Ką jis padaręs? ... O — 
tas niekšas gaudęs žuvis karališ
kame ežere. Nukirsta galva tu

KONCERTAI VILNIAUS KATEDROJE
AL. G1MAXTAS

Gal blogam įspūdžiui atsverti, 
o gal ir su tenykščių autoritetų 
“sąmoningu nematymu” pa
veikslų galerija paverstoje Vil
niaus katedroje rengiami rimtos 
muzikos koncertai. Tokioje vie
toje susirinkusiems klausyto
jams jie visdėlto sudaro progą 
susikaupti, kitam dar ir prisi
minti religinės laisvės dienas 
bei jaustis, kad esi bažnyčioje. 
Mus, jokiu būdu nesutinkančius 
su senosios katedros pavertimu 
meno institucija, bent šiek tiek 
maloniai stebina tai, kad koncer
tų repertuare randa vietos ir re
liginio pobūdžio kūriniai.

Senoji Vilniaus muzika
Štai, bičiulis lankėsi tokiame 

koncertą š. m. rugsėjo mėn. 20 
d. ir atvežė koncerto spausdintą 
programą, iš kurios matome, 
kad tą dieną beveik viskas buvo 
skirta religinės nuotaikos muzi
kai. Koncertą atliko kamerinis 
orkestras, vadovaujamas S. Son
deckio, mergaičių choras “Lie
paitės” su vadovė L. Palinaus- 
kaite ir konservatorijos studen
tų ansamblis, vadovaujamas S. 
Vaičiulionio. Visa programa pa
vadinta “Iš ciklo senųjų meistrų 
kūryba — senoji Vilniaus muzi
ka”. Buvo išpildyti sekantieji 
kūriniai (muzika besidomin
tiems gali būti įdomus tas reper
tuaras): T. Merula Kanzone “La 
Strada”, D. Kato — Fantazija, 
ž. Liauksmino Antiphona iš 
“Arts et praxis musicae”, M. Go- 
mulkos Psalmė. V. šamotui iečio 
— Ego sum pastor bonus. K. Ba
ziliko — Giesmelė, Anonimo — 
Daina apie karaliaus Žygimanto 
Augusto vestuves, Anonimo — 
Gedulinga giesmė prie karalie
nės Barboros Radvilaitės kapo. 
Gi antroje dalyje sekė: A. Ja- 
ženskio — Tamibureta. M. Mel- 
čevskio — Simfonija iš “Trium- 
phalis dies”, Anonimo — Plenk- 

rėtų visus įspėti, kad neliestų, 
kas jiems nepriklauso. Tai di
delė tiesa. Bet jis alkanas. Jo 
išblyškę vaikučiai serga ir netu
ri ko valgyti. Ne, karalius turi 
būti teisingas. Kirskite galvą! 
Budeliai nusiveda vargšą tėvą, 
išrengia ir jau riša prie stul
pų...

Tada pabundi. O Viešpatie!.. 
Kokia laimė, kad nesi karalius! 
Padai šyla, ir duonos kvapas 
sunkiasi į visą kūną. Už mažo 
langelio pasirodo vakarinė. Tyli 
prieblanda ir svirpliukų mono
tonija. Nereikia niekur skubėti 
— tegu iškepa duona, tegu vi
sai sutemsta ... Tavo Mykolas”.■*■ * *

Draugas pastumia šalin laiš
ką.

Kvailys! Ar tai normalaus kal
ba? O, rodos, buvo žmogus kaip 
ir visi. Gerai mokėsi, viskuo do
mėjosi ir sapnais nesisvaisčio- 
jo. Ak, tasai jo mokslo draugas! 
Dabar naujų draugų, naujų pa
žinčių, naujas gyvenimas ir kas 
gyvena praeitimi, tas ateities ne
turės. Nebeatpažįstamas po dau
gelio metų. Likusi tik pavardė, 
nepakeista, nesutrumpinta. Pa
stovumas? Noras išlikti savi
mi? ... Ar tai dėl to tasai laiš
kas? .

Jis jam neberašys. Tegu sau 
žinosi. Ką su tokiu kalbėti? Lai
ko gaišinimas, to laiko, kurio 
čia visiems labiausiai trūksta. 
Bet jei jis kada, nuo televizijos 
atitrūkęs, paimtų plunksną į 
ranką, jis jam parašytų:

“Senasis drauguži. Nemanyk, 
kad tave suprasti būtų kam nors 
sunku. Neperdėk. Tai visai pa
prasta. Esi ligonis ir tik reikia 
džiaugtis, kad liga neužkrečian- 
ti. Jos vardas — kvailystė. Jei 
tu paklaustum, ko aš pasiilgęs, 
atsakyčiau — nieko. Aš tik no
riu pagyventi, kol dar gyvenu. 
Noriu turėti gražesnę už draugų 
rezidenciją, turėti tarnų ir šo
ferį, salą ir puikią jachtą, vasar
namį ir ūkį, noriu ruošti poky
lius ir įsigyti daug mane ger
biančių žmonių. Noriu, kad 
mieste apie mane visi kalbėtų, 
mane visi matytų ir sveikintų. 
Aš esu turtingas ir noriu būti 
dar turtingesnis. Dėkingas esu 
tiems, kurie mane iš Lietuvos 
išvarė... Ten aš būčiau gyve
nęs taip, apie ką tu savo laiške 
klejoji. Čia aš esu turtingas ir 
visų gerbiamas. Žudyčiau ir sa
vo brolį, jei jis iš manęs šitai 
norėtų atimti... O su tavimi 
susitikti niekada nebenorėsiu, 
draugų man dabar užtenka ..

★ * *
Mykolas Bevardis laukia savo 

draugo laiško. Laukia ir laukia. 
Senieji draugai dingsta. Naujie
ji dar neišbandyti. Nėra fronto, 
nėra bombardavimų, nėra bado. 
Prie pokylio stalų visi vienodi ir 
geri.

Kapinėse rikiuojasi akmenyse 
kalami vardai, svetimi žmonės 
tėviškės trobelėje kepa duoną 

ta “Paenitentes”, L. Marencio— 
Madrigalas “Auksinis vidudie
nio saulės spindulys”, F. Janevi- 
čiaus — Andante, M. Radvilos— 
Du polonezai ir S. Moniuškos — 
Mišios e-moll (Kyrie, Gloria, 
Graduate, Credo, Offertorium, 
Sanctus, Benedictus, Agnus, Be- 
nedictio).
Muzikinis Vilniaus gyvenimas

Tolimesnėje s p a u sdintos 
programos dalyje J. Burokaitė 
supažindina klausytojus su auto
riais ir taip pat pateikia žiupsnį 
žinių apie senovės Vilniaus mu
zikinį gyvenimą, tradicijas, tu
rėtus papročius. Iš to teksto su
žinome, kad pirmosios žinios 
apie Vilniaus muzikinį gyveni
mą užtinkamos XIV amžiuje, 
minint lietuvių karžygių aprau
dojimą katedroje. Yra žinoma, 
kad Lietuvos didysis kunigaikš
tis Vytautas dalį gautų pajamų 
skyrė psalmių giedotojams, kad 
1522 m. prie katedros jau buvo 
giedojimo mokykla, o 1595 m. 
vienam kanauninkui buvo pa
vesta naujų vargonų statyba. Iš 
istorinių šaltinių yra žinoma, 
kad Vilniuje jau nuo seniausių 
laikų muzika skambėjo bažny
čiose, iškilmingų procesijų me
tu, didikų rūmuose, sutinkant 
atvykstančius karališkosios šei
mos atstovus, įžymius svečius, 
teatre ir pan.

Prie žvakių šviesos
Įdomu, kad bent tokiu būdu 

bandoma saugoti Vilniaus Ka
tedroje rimtį ir atitinkamą nuo
taiką. Kai kada koncertai vyks
ta vien tik prie žvakių šviesos, o 
tai efektyviai derinasi ir su gro
jamų kūrinių pabūdžiu, kai ka
da ir su mistika. Savo metu bu
vo pasigirdę aliarmuojančių ži
nių apie katedros pastato kritiš
ką stovį, net gresiantį griuvimo 
pavojų. Reikia tikėtis, kad vai-

Vilnietės grafikės Aldonos Skirutytės linoraižinys “Mano ežerėliai“ iš ciklo “Gintarėlio kraštas“, 
laimėjęs aukso medalį Milane įvykusioje II tarptautinėje grafikos parodoje

Brazdžionio "Poezijos Pilnatis”
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Kunigaikščių miestas”, lai
mėjęs B. Brazdžioniui valstybi
nę 1939 m. literatūros premiją, 
yra tolimesnė “Ženklų ir stebuk
lų” pakopa, dar atsinešanti pra
našavimų sunkiuosius motyvus, 
gerojo Kristaus žingsnius kalnų 
upelio Čiurlenime. Išryškinama 
žmogaus-piligrimo gyvenimo ke
lionės prasmė (“Per pasaulį ke
liauja žmogus”). Nauja šiame 
rinkinyje—patriotinio žodžio iš
kilus skambėjimas — odė tėvy
nei, kunigaikščių miestui. Gaila, 
kad rinktinėje toji odė Lietu
vai labai apkarpyta. Savo for
mos ir turinio svoriu šis rinki
nys taip pat priklauso B. Braz
džionio kūrybos viršūnei.

Baigiantis Lietuvos laisvės 
metams, B. Brazdžionis savo vie
šame žodyje pasakė: “Žvanga 
ginklai, sprogsta minos, skęsta 
laivai ir gaudžia patrankos. Šis 
pašėlęs koncertas nustelbia visą 
tą švelniąją lyriką, kuri žmogaus 
dvasią kėlė nuo padugnių ir 
guodė tuo žodžiu, kurį vadinom 
meno, kūrybos, grožio var
dais ...” (565 psl.)- Bet ir šiuo 
metu B. Brazdžionis neužmetė 
poeto plunksnos, tik savo kūry
bą pasuko į tautos veidą.” Tau
tai sunkiųjų metų laikų autorius 
lyg dar labiau prigludo prie tau
tos širdies atidžiau klausydamas 
jos plakimo. Nelaikąs buvo žais
ti formaliniais ieškojimais, ir 
tai, man atrodė, atitiko ilgametę 
lietuvių literatūros tradiciją: įsi
klausyti į protėvių dvasią. Lais
vė ir žmoniškumo ilgesys, nusi
valymas per skausmą ir dvasios 
idealų išpažinimas per žemišką
ją tragediją buvo autoriaus cre
do tuose nelemtuose metuose” 
(6 psl.)

Patriotinei pareigai B. Braz
džionis atidavė labai didelę 
duoklę. Po Maironio nerasime 
kito tokio gilaus ir plataus pa
triotinio poeto kaip B. Brazdžio
nis. Pirmoji bolševikų okupacija 
atsispindi rinkinyje “Iš sudužu
sio laivo” (išspausdinta' tik 200 
egz. be vokiečių cenzūros leidi
mo, taigi tik šioje rinktinėje jie 
prieinami kiekvienam skaityto
jui). Pagrindiniai šio rinkinio 
motyvai: iš sudužusio laivo nie
ko neliko, bet tėvynė tebėra gy
va, Viešpaties stebuklas prikels 
mus gyventi. Antrasis rinkinys 
“šaukiu aš tautą” (išleistas labai 
mažas kiekis be vokiečių cenzū
ros leidimo 1941 m.) — paguo
dos ir vilties žodžiai karo siau
biamai tautai: “Žibėk, žėrėk, tė
vų sodybos žiburėli, prieš 
amžius uždegtas senajam židi
ny”. . . (228 psl.). “Šaukiu aš tau
tą, žemės pėdoj gyvą ir vyturė
lio rytmečio maldoj...” (223 
psl.). Apvaizdos ranka čia visos 
vilties pagrindas:
Ant Tavo delno mūsų tėviškės 

sodybos.
Ir mūsų sodai, ir šilojai, ir laukai.
Ir mūs maža širdis tik tol, tik tol 

rami bus, 
Kol savo rankoj kaip balandį ją 

laikai (226 psl.)
Beveik tuo pačiu metu pa

ruoštas trečias rinkinys “Vieš
paties žingsniai” (likęs 1944 m. 
spaustuvėje, o išspausdintas rin
kinyje “Per pasaulį keliauja 
žmogus”) vėl rodo kūrybinių jė
gų potvynį. Tai lyg prošvaistė 
po audros, kur Viešpaties žings
niai ir Jo globianti ranka junta
ma giliai visuose gamtos ir gyve
nimo reiškiniuose, šio rinkinio 
nuotaiką ir estetinį polėkį gal 
geriausiai išsako kad ir šitas pa
prastas posmelis: 

dinių įstaigų globa apsaugos nuo 
skilimo ir pamatų irimo šį svar
bų ir brangų kiekvienam lietu
viui bažnytinį paminklą, archi
tektūrinį šedevrą. Gelbėti pa
veikslų galerija paverstą Vil
niaus katedrą dabar jau yra rau
donojo režimo prestižo reikalas.

Ant šakos paukštelė taip čiulbėjo!.. 
Nei namų, nei šilko jai.
Kaip sidabro lašas ji visa 

tebevirpėjo —
Viešpatie, tai tu ten praėjai

(253 psl.)
O didingais visos tautos pra

šymais prabyla “De profundis”: 
“Bedaliai šaukiame, stebuklo 
laukiame ... Tik tark, Viešpa
tie. Žodį iš Tenai.. . Juk Tu gy
vent pažadini leliją, laukus šil
kais. o kalnus sidabru apdali
nai ..." (302 psl.).

* *
“Svetimi kalnai”, 1945 m. Vo

kietijoj išleistas rinkinys, be vil
ties. nuolankumo, maldos ir ryž
tingumo motyvų, atsineša jau ir 
paliktos tėvynės ilgesį, poeto iš
reiškiamą čia šiaurės pašvaistės, 
tėviškės dūmų, vyturėlio gies
mės, bręstančių javų, upelių ir 
pievų vaizdais:
Man jūs gaudžiate tartum vargonai, 
Ir sapne, ir darbe, ir maldoj. 
Ir aplink, kai sustoju kelionėj, — 
Krinta jūsų žiedai (382 psl.)

“Šiaurės pašvaistė”, išleista 
Vokietijoje 1947 metais, yra 
tolimesnė “Svetimų kalnų" pa
kopa. gilinanti, ryškinanti anks
tesniuosius nostalgijos, vilties ir 
pasitikėjimo Viešpaties globa 
motyvus. Nauja čia—drąsus pro
testo balsas prieš pasaulio galy
bių daromas neteisybes tariamu 
taikos ir laisvės vardu.

Nusivylimas pasaulio netei
singumu. protesto balsas dar 
stipriau suskamba rinkinyje 
“Didžioji kryžkelė” (išleista 
1953 m. Amerikoje). Kieti poeto 
žodžiai tariami Jungtinėm Tau
tom. Pro visus kitus motyvus 
šiame rinkinyje prasimuša stip
resnis nusivylimo jausmas. Net:
Dievas praeina pro mus kartais kaip 

motinos žodis, 
Kartais kaip kartūs nuodai, kartais 

kaip kvapas gėlės. 
Kartais kaip bombų kruša ir, 

mirtyje pasirodęs. 
Ištaria: Amen! Ir amžiais tylės

(459 psl.)

O nostalgija stumia į nusivyli
mą:
Ir einu tolyn, kaip vaikas, mielą 

motiną praradęs, 
Be takelio ir be kelio kryžkelėn 

didžion einu, 
Kaip gimtų namų pakluonėse audros 

išrautas medis. 
Niekur, niekur neprigijęs gyvenu, 

negyvenu (439 psl.)

Dviguba laureatė grafikė Aldona Skirutytė, laimėjusi respublikinę 
premiją už savo kūrybą ir Milano grafikos bienalės aukso medalį 
už linoraižinį “Mono ežerėliai“

Ir dvyliktoji knyga “Vidudie
nio sodai” atveda skaitytoją 
į poeto dvasios sodus, lyg į pas
kutinę grožio stotį, kur kūrybi
nis polėkis išsiskleidžia visoje 
platumoje estetiniam gėrėjimui- 
si. Daugybė ankstyvesnių moty
vų čia pasikartoja. Tačiau rūpes
tis formos išbaigimu čia vėl su
švinta nuostabiu žėrėjimu. B. 
Brazdžionio poetinis žodynas 
turtingas: nuo didingų visatos 
vaizdų, nuo biblinio rūstumo, iki 
obelies žydėjimo, iki žolelės be
sikalančio daigo pavasario budi
me. iki vyturėlio giesmės. Ir vi
sur šituose vaizduose juntamas 
per pasaulį keliaująs žmogus — 
piligrimas, su savo sielvartu, 
džiaugsmu nuopoliais ir pri
sikėlimu. Pavergtos ir dėl 
laisvės kovojančios tautos tra
gedija į tas piligrimo kelio
nes įpinta ypatingu būdu. 
Patriotinė lyrika, sakoma, yra 
pati sunkiausia. Sunku, esą. 
rasti nenuvartotus Įvaizdžius. B. 
Brazdžionis nepabūgo šito kelio. 
Savo turtinga eiliavimo technika 
ir pavartotų vaizdų platumu ir 
patriotinius posmus padarė ne 
tik skambius, bet ir originalius, 
i širdį kalbančius, skausme ra
minančius. kovai ir pasiryžimui 
nuteikiančius. Kaip plačiųjų 
sluoksnių tokia poezija buvo 
Įvertinta, matome iš patriotinė
se programose deklamuojamų 
eilėraščių, net iš kompozitorių 
sukurtų melodijų. Ir kritikų B. 
Brazdžionis yra įvertintas. Iš 
dvylikos rinkinių penki yra pre
mijuoti: 1936 m. “Sakalo” lei
dyklos premija už “ženklus ir 
stebuklus”, 1939 m. Lietuvos 
valstybinė literatūros premija 
už “kunigaikščių miestą”, 1946 
m. Lietuvių Bendruomenės švie
timo tarybos premija už “Sveti
mus kalnus”, 1953 m. Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premija už 
“Didžiąją kryžkelę”, 1958-59 m. 
“Aidų”, literatūros premija už 
“Vidudienio sodus”.

Šią spragotą apžvalgėlę užbai
giame prasmingais paties B. 
Brazdžionio žodžiais: “Aš su 
tūkstančiais šios epochos nelai
mingųjų ieškojau prasmės ir 
tikrojo kelio, aš bridau per nak
tį ir per pelkes, kad išeičiau į 
areną ir į Viešpaties kalnus. Aš 
su visa tauta atsistojau prie pra
eities vartų ir meldžiausi kartu 
su tais, kurie atėjo prieš mane, 
ir su tais, kurie atėjo su mani
mi” (564 psl.).

MŪSŲ AUKOS TAUTOS 
FONDUI — V L I K O 

DARBAS TĖVYNĖS LAISVEI!

BALTIEČIŲ STUDIJŲ II KONFE 
RENCIJA — lapkričio 26-29 d. d. 
San Jose valstybinėje kolegijoje prie 
San Francisco. Eilę paskaitų apie 
baltiečių kultūrą, meną ir istoriją 
skaitys žymesnieji lietuvių, latvių ir 
estų profesoriai, JAV ir V. Europos 
augštosiose mokyklose dirbantys bal- 
tiečiai mokslininkai. Lietuviams jau 
sutiko atstovauti prof. V. Vardys, 
prof. M. Gimbutienė ir prof. R. Sea
ley. Iš viso numatoma turėti apie 30 
paskaitų bei pranešimų, konferenci
jos tikslas — supažindinti kitatau
čius su Baltijos tautų kultūra, pra 
eitimi ir jų dabartine būkle sovieti
nėje okupacijoje. Lygiagrečiai bus 
surengta baltiečių kultūros bei tau
todailės paroda. Konferencijos iškil
mingas atidarymas — lapkričio 26, 
ketvirtadienį, 11 vai. San Jose kole
gijos koncertų salėje. Paskaitos bei 
pranešimai bus skaitomi keturiose 
kolegijos auditorijose. Lapkričio 28. 
šeštadienį, 7 v.v. numatomas pobū
vis Hyatt House viešbutyje, 1740 
North First St., San Jose. Šiame vieš
butyje taipgi įsikurs konferencijos 
vyriausioji būstinė, galės apsistoti 
dalyviai ir svečiai. Viešbučio admi
nistracija net 200 kambarių sutiko 
parūpinti žymiai papiginta kaina. Re
zervacijų reikalu prašoma kreiptis į 
viešbučio administraciją: The San 
Jose Hyatt House Hotel. 1740 North 
First St., San Jose, Cal. 95112. Tel. 
408-298-0300. Platesnių informacijų 
apie šią konferenciją galima gauti 
pas San Francisco LB apylinkės 
pirm. prof. R. Sealey. 1206 Mil vi a 
St.. Berkely, Cal. 94709. arba sekr. I. 
Bartkų. 1001 Pine St.. Apt. 907. San 
Francisco. Cal. 94109.

V. KRĖVES VARDO LITERATŪ
RINĖ premija paskirta Kazimierui 
Barėnui už jo romaną “Tuboto Gai
džio Metai”. Vertintojų komisiją su
darė montrealiečiai: dr. I. Gražytė, 
dr. H. Nagys, V. Jonynas. J. Ado
maitis ir A. Beniušis. Be premijuo
tos knygos, daugiausia balsų gavo 
Vitalijos Bogutaitės “Lietus ir lai
kas”. Kazimiero Barėno “Atsitikti
niai susitikimai’’ ir Leonardo And- 
riekaus “Po Dievo antspaudais”.. Ši. 
jau aštuntoji, premija paskirta už 
1968-69 metais išėjusias knygas, ku
rios dar nebuvo kitur premijuotos. 
Premijos iškilmingas įteikimas Įvyks 
Montrealyje š.m. spalio 24 d.

JAV IR KANADOS LIETUVIU IV 
dainų šventė bus 1971 m. liepos 4. 
sekmadieni. Čikagoje, International 
Amphiteatre patalpose. Jos reikalais 
rūpinasi JAV LB centro valdyba. 
Atskiras dainų repertuaras yra pa
ruoštas lituanistinių mokyklų cho
rams. Vietinės LB apylinkės prašo
mos pasirūpinti, kad JAV ir Kanados 
lietuvių IV dainų šventėje dalyvautų 
ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų cho
rai. nes jų nariai ateityje turės pa
pildyti retėjančias suaugusių daini
ninkų gretas. Abiem grupėm reper
tuaras jau yra išsiuntinėtas. Jeigu 
kuri mokykla ar choras jo dar nebū
tų gavęs, nedelsiant kreiptis i muz. 
Petrą Armoną, 4538 So. Hermitage 
Ave., Chicago, Ill. 60609, USA.

LIETUVIŲ MEDICINOS DAR 
BUOTOJŲ veiklos apžvalginė paro
da spalio 4 d. atidaryta Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muzėjuje Čikago
je. Ją suorganizavo dr. Milda Bud
rienė. Tarp įdomių eksponatų yra ir 
prof. dr. Aleksandro Kuršiaus diser
tacija. Jis į Ameriką atvyko 1659 m. 
ir buvo pirmasis lietuvis mokslinin
kas šiame kontinente.

DETROITO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS KLUBAS Tarptautinio Instituto 
patalpose spalio 4 d. suruošė įdomų 
literatūros vakarą, kuriame savo kū
rybą skaitė trijų generacijų rašyto
jai: Vyt. Alantas, Marija Sims, dr. 
K. Keblys, Ingrė Damušytė ir B. 
Gražulis.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE
NOS šiemet rengiamos gruodžio 26- 
31 d.d. Melburne. Inž. A. E. Liubino 
vadovaujamas rengėjų komitetas 
programon yra įtraukęs: ALB kraš
to tarybos suvažiavimą, tautinių šo
kių šventę, literatūros vakarą, jauni
mo koncertą, dailės parodą, dainų ir 
sporto šventę, skaidrių valandą, teat
ro spektaklį. Australijos lietuvių stu
dentų suvažiavimą ir Naujųjų Metų 
sutikimą. Tautinių šokių šventėje ir 
jaunimo koncerte dalyvaus I. Smie- 
liauskienės vadovaujama “Grandies” 
grupė iš Čikagos. Numatomos iškil
mingos pamaldos katalikams St. Pat
rick katedroje. į kurias bus kviečia
mas vietinis vyskupas. Pamaldos lie
tuviams evangelikams bus Melburno 
Lietuvių Namų koplyčioje. Be bend
ro Naujųjų Metų sutikimo Camber
well centre. Lietuvių Namuose bus 
jaunimo susipažinimo vakaras, spor
tininkų ir jaunųjų šokėjų bei daini
ninkų bendri pietūs, dainų šventėje 
dalyvavusių chorų tradicinė vakarie
nė. Su Čikagos “Grandimi” rengėjai 
tikisi susilaukti ir daugiau svečių iš 
S. Amerikos.

ASTUONIŲ ŽYMIŲ DAILININ
KŲ grafikos darbų paroda spalio 10- 
11 d. įvyko Detroito Lietuvių Na
muose. Savo kūrinius išstatė: V. K. 
Jonynas ir Vyt Ignas iš Niujorko, 
Al f. Krivickas iš Vokietijos, žib. Mik
šys iš Prancūzijos. R. Viesulas iš Ita
lijos, Vacį. Ratas ir Alg. Šimkūnas 
iš Australijos ir Telesforas Valius iš 
Toronto. Šią kilnojamąją parodą su
rengė “Gabijos” leidykla Woodha
ven, N. Y.

LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTO
RIJĄ anglų kalba spaudai ruošia J. 
A. V. lietuviai — dr. V. Maciūnas, A. 
Vaičiulaitis, A. Nyka-Niliūnas, prof, 
dr. R, Šilbajoris ir K. Ostrauskas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
NIJOLĖ AMBRAZAITYTĖ, Vil

niaus operos mezzo-sopranas, D. 
Enesku vardo tarptautiniame jaunų
jų dainininkų konkurse Rumunijos 
sostinėje Bukarešte laimėjo antrą 
vietą ir sidabro medalį.

CHANONAS SULGINAS, Lietuvos 
operos baritonas, mirė Vilniuje. Ve
lionis dainavimą buvo studijavęs Pet
rapilyje pas Marijos teatro sol. Ma- 
ratovą, dainininko kelią pradėjęs 
Vilniaus “Liutnios” operetės teatre. 
1922 m. jis įsijungė į Kaune įsteig
tą Lietuvos operą ir jai dirbo 19 me
tų. Ch. Šulginas buvo žydų kilmės, 
gimęs Vilniuje. Pokario metais jis 
yra buvęs Vilniaus radijo solistu. Iš 
aktyvios sceninės veiklos pasitraukė 
1947 m. dėl balso komplikacijų, ku
rias A. Kalinauskas, ‘‘Literatūroj ir 
Mene” paskelbęs nekrologą, vadina 
balso pavargimu.

PAMINKLAS ŽEMAITEI statomas 
Vilniaus centrinėje dalyje esančio
je nedidelėje aikštėje. Jau prieš 20 
metų skulptorius P. Aleksandravi- , 
čius sukūrė Žemaitės statulą, kuri 
buvo atžymėta Sovietų Sąjungos 
valstybine premiją ir patalpinta 
Maskvos Tretjakovo galerijoje. Pa
minklo modeliu kaip tik ir buvo pa
naudota ši skulptūra, padidinta iki 
trijų metrų, vaizduojanti sėdinčią su
simąsčiusią Žemaitę. Ji jau atlieta iš 
bronzos ir atgabenta Vilniun. Grani
tiniame pjedestale bus iškaltas užra
šas “Žemaitė”. Paminklą apjuos be
toninėmis juostomis išklotas takas, 
ąžuoliniai suolai su atlošomis. Pro
jektą yra paruošę architektai broliai 
A. ir V. Nasvyčiai.

SENOJO VILNIAUS MUZIKA bu
vo pradėtas naujasis koncertų sezo
nas paveikslų galerija paverstoje Vil
niaus katedroje. Programon buvo 
įtraukti paskutinių trijų šimtų metų 
laikotarpio kūriniai, pradedant vien
balse antifona ir baigiant S. Moniuš
kos “Mišiomis e-moll”. kurias išpil
dė Z. Palinauskaitės vadovaujamas 
Vilniaus profsąjungų kultūros rūmų 
mergaičių choras “Liepaitės”. Atlikė
jų gretoms taipgi priklausė S. Son
deckio diriguojamas Vilniaus filhar
monijos kamerinis orkestras ir iš 
Vilniaus konservatorijos studentų- 
chorvedžių sudarytas vokalinis an
samblis. vadovaujamas studento S. 
Vaičiulionio.

ŠATRIJOS RAGANOS — Marijos 
Pečkauskaitės sesuo Sofija Pečkaus- 
kaitė mirė rugsėjo 6 d. Židikuose, 
Mažeikių rajone, sulaukusi 91 metų 
amžiaus. Palaidota šalia Šatrijos Ra
ganos memorialinės koplyčios. Visą 
S. Pečkauskaitės išsaugotą Šatrijos 
Raganos palikimą perėmė Mažeikių 
kraštotyros muzėjus. Atremontavus 
abiejų Pečkauskaičių namą, jame 
bus įkurtas memorialinis muzėjus.

KAUNO KRAŠTOTYRININKAI iš
leido pirmą monografiją “Raudon
dvaris”. skirtą šios vietovės praeičiai, 
kultūros bei istorijos paminklams, 
liaudies kūrybai, pasiektiems laimė
jimams ir ateities planams. Monogra
fija turi penkis skyrius: “Žiloji se
novė”, “Vargų ir nevalios laikai”, 
“Kur juokiasi kalnai”, “Ką liaudis 
sudūmojo”, “Spartūs žingsniai”, “ži
lojoj senovėj” sutelkta medžiaga apie 
Šilelio kapinyno tyrinėjimus, radi
nius, kovas su kryžiuočiais Nevėžio 
žemupyje. Skyriuje “Vargų ir neva
lios laikai” apžvelgiamas dvaro gy
venimas, dvarininkų ir kumečių bui
tis. Žinių apie Raudondvario įžymy
bes, kraštovaizdį. Nevėžį, augaliją, 
dirvožemį ir klimatą suteikia III 
skyrius “Kur juokiasi kalnai”. J. 
Baršausko rašinys “Raudondvario 
ansamblis” skaitytojus supažindina 
su Raudondvario pilies-rūmų istori
ja, statyba, architektūrinėmis savy
bėmis, K. čerbulėno straipsnis — su 
architekto Cezario Anikinio darbais. 
Raudondvario bažnyčios bei kitų pa
statų architektūra. Etnografijos, tau
tosakos ir liaudies meno klausimams 
skiriamas IV monografijos skyrius 
“Ką liaudis sudūmojo”. Jame skel
biamas V. Dautarto rašinys “Taip 
niekas tavęs nemylės ... ”, K. Kai
riūkštytės — “Raudondvario ir jo 
apylinkių XIX—XX a. liaudies me
nas”, E. Stanikaitės — “Margaspal
viai darželiai”, pluoštas V. Vajėgos 
ir J. Kuckailio paruoštos tautosakos, 
svarbiausių jos pateikėjų biografiniai 
duomenys. Dabarties “Sparčiuose 
žingsniuose” P. Juozapavičius, K. Pa- 
pečkys, G. Baranauskas, R. Budrys. 
S. Stanevičius ir J. Minkevičius rašo 
apie švietimą, žymesniuosius raudon- 
dvariečius. Lietuvos žemės ūkio me
chanizacijos ir elektrifikacijos moks
linio tyrimo institutą, Raudondvario 
medelyną. Monografija turi du prie- 

' dus — M. čilvinaitės Raudondvario 
istorijos šaltinių apžvalgą ir J. Ku
likausko nelabai vykusi bandymą ap
žvelgti pavardžių kitimą, miestelio, 
kaimų ir net kolchozų pavadinimus. 
Monografijoje yra 23 straipsniai, pa
rašyti 20 autorių, kauniečių ir rau- 
dondvariečių kraštotyrininkų.

VILNIAUS TELEVIZIJOS STUDI
JA filmuoja “Senovės kupiškėnų ves
tuvių” spektakli. Filmo režisorius — 
Eugenijus šaltis, vyr. operatorius — 
Rimantas Oškinis. Filmo juoston bus 
perkelta visa vestuvių eiga natūralio
je aplinkoje, atkuriant XIX amžiaus 
pabaigos Kupiškio apylinkių buities 
ir papročių tikroviškus vaizdus. Fil
mo kūrėjams talkina istorijos moks
lų kandidatė A. Vyšniauskaitė. Dalis 
spektaklio jau nufilmuota Skapiškio 
apylinkės Gūrų kaime. Filmavimo 
darbus numatoma tęsti Strakšnių, 
Vilkiškių bei kituose kaimuose.

V. KsL
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U ĮMITĘ O 
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SPORTAS
BLOOR-WINDERMERE, $31,900, 
septynių kambarių atskiras mūri
nis namas su garažu ir įvažiavi
mu. Atvira 8% skola ilgam išsi- 
mokėjimui. Arti visko.
BLOOR-JANE, 8 kambarių, dvie
jų augštų plytinis namas. Priva
tus įvažiavimas ir garažas. Mo
derni virtuvė ir dideli kamba
riai. Namas be skolų. Arti pože
minio traukinio.
HIGH PARK, vienas blokas iki 
Bloor gatvės ir požeminio, 7 kam
barių atskiras mūrinis namas. 
Garažas ir privatus įvažiavimas. 
Dvi virtuvės ir dvi prausyklos.

BABY POINT, $2.900 įmokėti, 6 
kambariai, moderni virtuvė ir 
prausykla. Privatus įvažiavimas ir 
vieta garažui. Tuojau galima už
imti.
OAKWOOD-ST. CLAIR, 13 kam
barių pelningas namas su garažu

B. SAKALAS

ir privačiu įvažiavimu. Įrengtas 
rūsys. Vandens-alyvos šildymas,. 4 
virtuvės, dideli kambariai. Viena 
skola.
EGLINTON-BATHURST, 4 butai, 
turintys po vieną miegamąjį; 
vandens-alyvos šildymas, moder
nios prausyklos ir virtuvės, 4 ga
ražai. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Palikimas.
ROYAL YORK BLOOR, 5 kamba 
rių dviejų miegamųjų vienaaugš- 
tis mūrinis namas su privačiu 
įvažiavimu ir garažu. Vandens- 
alyvos šildymas. Įrengtas rūsys. 
Arti požeminio.
SWANSEA, 14 kambarių tributis 
(triplex) naujesnės statybos.Van
dens-alyvos šildymas, modernios 
prausyklos ir virtuvės. Trys ga
ražai ir privatus įvažiavimas. Pa
togi vieta nuomojimui.

Reikalingi namai pardavimui.

2320 BLOOR ST. WEST TEL. 762-8255
Namų telef. 766-8479

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

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

ir 4.30 - 8 
šeštad........... 9 - 12

Sekmad. ... 9.30 - 1

SPORTAS LIETUVOJE
Erfurto mieste, R, Vokietijoj, įvy

ko tarptautinės lengvosios atletikos 
varžybos, kuriose dalyvavo Sovietų 
Sąjungos, R. Vokietijos ir Lenkijos 
lengvaatlečiai, šiose varžybose buvo 
ir keli Lietuvos lengvaatlečiai. Ge
riausiai pasirodė K. Šapka ir R. Bitė, 
laimėję pirmąsias vietas. K. Šapka 
šuolyje į augšt. peršoko 2,11 m. R. 
Bitė 3.000 m. kliūtinį bėgimą įvei
kė per 8:33,8 sek.

Pasaulinėse tinklinio pirmenybė
se, kurios vyksta Bulgarijoje, Ru
sijos moterų komandoje žaidžia lie
tuvaitė Marytė Batutytė. Deja, baig
minėse rungtynėse ji negalės daly
vauti, nes per treniruotę pasitempė 
peties raumenis.

Kaune viešėjo Krokuvos Vyslos 
krepšininkės, kurios čia žaidė rungty
nes su Kauno mergaičių rinktine. 
Nors lenkės yra labai pajėgus vie
netas, žaidęs Europos pirmenybių 
baigmėje, bet jos pralaimėjo jau
noms lietuvaitėms 55:53.

SPORTAS VISUR
1972 metų olimpinių žaidynių fut

bolo varžybose dalyvauti pareiškė no
rą 84 šalių komandos: Europos — 
24 šalys, Afrikos — 20, Azijos — 
17, šiaurės ir Centrinės Amerikos — 
13, P. Amerikos — 10. Tačiau žai
dynių baigminiame turnyre tegalės 
dalyvauti 16 komandų. Tai praeitų 
žaidynių nugalėtojas Vengrija, žaidy
nių rengėjas V. Vokietija, Europos 6 
šalys, Amerikos 4 ir po 3 iš Afrikos 
ir Azijos.

Prieš keturias savaites olandų fut
bolo komanda Feyenrood buvo pa
saulio viršūnėje. Ji laimėjo pasaulio 
klubinių pirmenybių meisterystę, nu
galėdama Argentinos Estudiantes. 
Tačiau po to vėl nukrito netikėtai ir 
1971 m. Europos taurės pirmose 
rungtynėse pralaimėjo rumunų ko
mandai UTA Arad.

VYČIO ŽINIOS

V. Giedraitis (C) 81; 6. T. Libants 
(Lat) 84; 7. A. Linde (Lat.) 85; 8. 
A. Kazio vskis (Lat.), P. Daukšs 
(Lat.), V. Siminkevičius (T), A. Si- 
minkevičius (T) 86; 9. G. Kuelzo (C) 
87; 10. R. Kezenius (D), A. Simana
vičius (T), J. Kubilius (C) 88,11. E. 
Ziedins (Lat.) 89.

Lietuviai komandinėse varžybose 
dalyvavo su stipria ir gerai organi
zuota komanda. Tad komandines var
žybas laimėjo užtikrinta 51 smūgio 
persvara. Lietuvių komandos vidur
kis buvo 80, o latvių — 89.

Šias pirmenybes pavyzdingai pra
vedė Detroito A. Rugienius.

Šios baltiečių golfo pirmenybės 
oficialiai užbaigė sėkmingą 1970 m. 
golfo sezoną. Golfas lietuvių tarpe 
yra labiausiai kylanti sporto šaka, 
per paskutinius dvejus metus pada
riusi didelį šuolį į priekį. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Kanados Lietuvių Dienos proga 

spalio 10 d. buvo keletas įdomių 
krepšinio rungtynių Londone, Onta
rio. žaidė Toronto Aušros vyrų krep
šinio komanda su Londono Tauro 
vyrų komanda ir po to — Kanados 
vyrų rinktinė su Detroito Kovo vy
rais. Pirmose rungtynėse aušriečiai 
parodė labai augštą žaidimo lygį ir 
nugalėjo lengvai nepasiduodančius 
londoniečius 109:92. Aušros koman
doj geriausiai pasižymėjo G. Rau- 
tinš 36 ir S. Kaknevičius 26. Gynime 
po lentom nepamainomas buvo L. 
Plačiakis 13. Ne tiek taškais, kiek 
vikriu žaidimu ir tiksliu pasavimu 
prie pergalės prisidėjo A. Stonkus 
13, prieš galą turėjo apleisti aikštę, 
nes susižeidė akį. Toli nuo žvaigž
džių neatsiliko E. Norkus 12, J. Zen- 
tinš 9 ir A. Nakrošius. Šiai koman
dai vadovavo D. Laurinavičius. Ant
rose rungtynėse Kanados rinktinei 
sekėsi blogiau. Detroito Kovo stipri 
vyrų komanda su profesinio lygio 
žaidėjais Čekausku ir Muhlada ket-

Ateitininkų žinios
Sekmadienį, spalio 18, įvyks visų 

jaun. berniukų ir mergaičių būrelių 
susirinkimai. Jų pradžia 2 vai Mer
gaitės renkasi LV Namuose, berniu
kai — Prisikėlimo parap. patalpose. 
Susirinkimai truks 1 valandą.

Atkreipiame tėvų dėmesį, kad jie 
savo vaikams turėtų priminti susi
rinkimus. Atskirai veikia šie berniu
kų ir mergaičių būreliai: 1-4 sk., 5-6 
sk. ir 7-8 sk.

Tėvai, kurie atveža jaunesnius vai
kus į susirinkimą ir laukia, yra pra
šomi naudotis kambariu šalia kle
bono rastinės, kur gali ką nors skai
tyti arba pasikalbėti. Taip pat nori-. 
me atkreipti tėvų dėmesį į organi
zacijų svarbumą ir raginame jaunimą 
įtraukti į organizacijų eiles nuo pat 
mažens — pirmo mokyklos skyriaus. 
Ne tik mergaites, bet ir berniukus, 
nes paprastai mergaitės lengviau įsi
jungia ir įieško draugių. Praktika 
yra parodžiusi, kad organizacijon 
įsijungę jau vyresni jaunuoliai daug 
sunkiau pritampa, yra vieniši ir turi 
kitokių sunkumų.

Studentų žinios
Trys Šiaurės Amerikos Lietuvių 

Studentų Sąjungos centro valdybos 
nariai — pirm. Antanas Kalvaitis, 
vicepirm. Teresė Neimanaitė ir na
rys Vytenis Gatautis rugsėjo 26 lan
kėsi Pitsburge ir aptarė studentiš
kus reikalus su Pitsburgo lietuviais 
studentais. Ilgesnį laiką Pitsburgo 
jaunimas jautėsi esąs izoliuotas nuo 
LS Sąjungos. Ši centro valdyba ma
no, kad jau laikas apjungti visus stu
dentus, kur jie bebūtų, ir įtraukti 
juos į vieningą ir veiksmingą stu
dentišką veiklą. Pitsburgo jaunimas 
entuziastiškai įsijungė į mūsų darbą, 
šiltai mus priimdamas, sušaukdamas 
bendrą susirinkimą. Buvo nutarta, 
kad Gintas Taoras pasiliks LSS ry
šininku su centro valdyba ir kad 
Pitsburgo jaunimas aktyviai daly
vaus LSS XX visuotiniame suvažia
vime, kuris įvyks Klevelande, Pick- 
Carter viešbutyje, š. m. lapkričio 
26-28 d.d. Š.A.L.S.S. centro valdyba
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS I 
KREDITO KOOPERATYVAS Į 
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, 1EL. 532-3400 I

MOKA: P

už term, indėlius 3 metam 8% |;
už term, indėlius 2 metam . 73/4% 
už term, indėlius 1 metam 7% 
už depozitus-čekių s-tas.........514%
už šėrus 1969 m. išmokėta . 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 .9% 
nekiln. turto — iki $30.000 . 8)4%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydi >ki $2.000 
ir asmeninių paskolų —• iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir Internationa! Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

PROGRESS
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 imokėjimo. 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 I
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI I

Tel. 534-9286 — namų: 537 - 2869 | 
- ~ ■■■ —‘

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. I Don Valley Parkway

Visuotinas susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį 6 v. v. Lietuvių Namuo
se. Darbotvarkėje — valdybos pra
nešimai, naujos valdybos rinkimai 
ir einamieji reikalai. Visi vytiečiai 
šiame susirinkime privalo dalyvauti.

Golfo sezono uždarymo atviros pir
menybės bus šį sekmadienį Hornby 
Tower aikštyne. Pirmenybių pradžia 
10.30 v. r. Visi golfininkai kviečia
mi dalyvauti.

Krepšinio treniruotės Prisikėlimo 
parapijos salėje: 5-7 v. treniruojami 
jauniausi krepšininkai; 6.30-8 v. — 
vyr. mergaitės; 8-10 v. — jauniai ir 
vyrai. Visi krepšininkai prašomi stro
piai lankyti treniruotes. A. S.
Š. AMERIKOS BALTIEČIŲ GOLFO 

PIRMENYBES
Rugsėjo mėn. 27 d. Detroite įvyko 

š. Amerikos baltiečių golfo pirmeny
bės, kuriose pilnu sąstatu dalyvavo 
tik lietuviai. Estai visai nepasirodė, 
o latviai atvyko su nepilnu sąstatu. 
Įtempta kova vyko tik tarp lietuvių 
golfininkų. Individualinėm varžybom 
pasibaigus, paaiškėjo, kad Toronto 
A. Sergantis ir Čikagos M. Petro
šius baigė lygiomis — po 77. Po pa
kartotinio peržaidimo laimėtoju tapo 
A. Sergantis, o M. Petrošius liko ant
roje vietoje. Taip pat teko peržais
ti ir dėl trečios vietos, nes Toronto 
S. Podsadeckis ir Čikagos Panaras 
sužaidė po 78. Ir čia peržaidime ge
resnis buvo torontiškis, kuriam ir 
teko III vieta. Toliau laimėtojai išsi
rikiavo sekančiai: 5. R. čerškus (D),

virtame kėlinyje paspaudė rinktinę 
ir laimėjo 106:84. Rinktinėj Aušros 
klubui atstovavo G. Rautinš 24, S. 
Kaknevičius 21. L. Plačiakis 4 ir J. 
Zentinš.

Krepšinio treniruotės: antradie
niais — jaunių ir vyrų; trečiadieniais 
— mergaičių; ketvirtadieniais — jau
nių, vyrų, mergaičių. Stalo teniso tre
niruotės su treneriu J. Nešukaičiu — 
ketvirtadienį nuo 6-8 v. Privačiai te
nisininkai gali praktikuotis betkurį 
vakarą.

S Tai puikiausias iki šiol sukurtas E g spalvotas filmas S
I “GONE WITH I 
| THE WIND” I
1 ("IŠĖJO SU VĖJU") į
I LAIMĖJĘS 10 PREMIJŲ |
I SPALIO 15 — 21 d. d.

| BRIGHTON 
į KINO TEATRE
į! 127 Roncesvalles Avė.
| tel. 532-2710
E Kasdien VIENAS seansas nuo 7 
m v. v. Taip pat ŠEŠT. ir SEKM.
3 Pastaba: Šis dramatinis filmas ■ 
S trunka 4 valandas. g
g Du filmai —- viename filme fc

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

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

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

I Cawth ra Meats and Delicatessen
[ 3635 CAWTHRA Rd. (kampas Cawthra Rd. ir Bumhamtherpe Rd.)
| Nauja prekyvietė (Shopping Plaza)
r • šviežia mėsa, • Lietuviški ir • Skanėstai
į įvairios dešros importuoti sūriai (delikatesai)

Kviečiame atsilankyti visus lietuvius
Savininkai: R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

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

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 \

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

siūlome specialiai paruoštus siuntinius, kurie bus maloni ir praktiška 
dovana Jūsų artimiesiems.
DOVANŲ SIUNTINYS 1 (1970)
3%
3

jardo angliškas vilnonės geros rūšies medžiagos eilutėms, 
jardai krimplene medžiagos moteriškai eilutei ar dviems sukne
lėms, 3 jardai eksportinės rūšies veliūro, vilnonės ar kašmiro 
medžiagos vyriškam arba moteriškam apsiaustui, 2% jardo vilno
nės medžiagos suknelei, 1 nailono ar medvilniniai vyriški išeigi
niai marškiniai arba moteriška bliuskutė, 2 poros moteriškų ar 
vyriškų vilnonių arba nailoninių kojinių.

Siuntinio kaina su muitu ir visom kitom išlaidom — $95.00.
DOVANŲ SIUNTINYS 2 (1970)
Du vyriški ar moteriški itališki nailono lietpalčiai su diržu, krimple- 
no medžiaga dviems puikioms suknelėms, Vyriškas ar moteriškas 
megztukas — vilnonis ar akryleno, 3^ jardo vilnonė medžiaga eilu
tei su įrašu “All wool made in England”, viena puiki gėlėta vilnonė 
skarelė. Pilna siuntinio kaina — $95.00.
Taip pat mielai galime pridėti prie šių ar kitų siuntinių reikmenų, § 
kurie Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi.
Dirbtinio mink (audinės) kailio viršus apsiaustui — $40, vilnonės gė
lėtos skarelės — po $5, vyriški ar moteriški nertiniai — po $12, nai
lono marškiniai — po $8, nailono lietpalčiai — po $11, gėlėtos nai
lono skarelės — po $2, nepermatomo nailono medžiaga skarelėms — 
po $11, puikūs ilgi vilnoniai moteriški šalikai — po $9 ir kt.
Už $36 pasiunčiame maisto siuntinį specialiai parinktų gaminių. Pri-
imame užsakymus automobiliams, motociklams, dviračiams, televizi- § 
jos aparatams, persiunčiame pinigus ir t t
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REAL ESTATE

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: Įstaigos 537-1708

, namų 279-7980
Priėmimo laikos pagal 

susitarimą telefonu.

D R. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas'
Telefonas LE. 24108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5131

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU •RINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsai 

LE 6-2805.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUK0WSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(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

Skautų veikla
• Į Mindaugo dr-vę įstojo Ed. 

Grybas, R. Ciplijauskas ir G. Matu
levičius. Draugovės broliai sveikina 
naujus kandidatus. Antroji draugo
vės sueiga — spalio 19 d. 7 v.v. 
skautų būkle. Atsinešti pieštukus ir 
užrašų knygutes.

• Mindaugo dr-vės skautai vyčiai 
L. Baltakys, G. Kalinauskas, A. Si- 
monavičius ir draugininkas M. Gvil
dys su draugovės globėju turėjo pa
sitarimą jos veiklos reikalais. Vyčiai 
sutiko paruošti draugovės rudens iš
kylos programą.

• Rambyno tuntininko įsakymu 
skautas vytis si. G. Kalinauskas už 
stropų pareigų ėjimą stovyklos metu 
pakeltas Į v. si. laipsnį.

• Rambyno tunto skudutininkai 
ir birbynininkai renkasi repeticijai 
spalio 17 d. 4 v. p. p. pas G. Kali
nauską, 43 Glenlake Avė.

• LS Sąjungos vadovų-vių stu
dijiniame suvažiavime spalio 31 d. 
— lapkr. 1 d. Klevelande pagrindinis 
svarstomasis klausimas bus “Kokios 
krypties principiniais klausimais lai
kytis mūsų skautiškojo ugdymo 
ateities veikloje?” Į suvažiavimą kvie
timus gavę, vadovai-vės registruoja
si iki spalio 15 d. pas registracijos 
pirm. v. s. Pr. Karalių, 3406 Beech
wood Ave., Cleveland Hts, Ohio 
44118, USA. Iš Toronto į suvažiavi
mą važiuoja s. L. Gvildienė, s. M. 
Vasiliauskienė, ps. A. Biškevičienė, 
ps. dr. A. Dailydė, sk. v. v. si. M. 
Rusinas, ps. A. Empakeris, s. K. Ba
tūra, v. s. č. Senkevičius, ps. P. Re
gina ir kt. č. S.

KANADOS ĮVYKIAI

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.
RUNNYMEDE — BLOOR, 8 dideli kambariai per du augštus, at
skiras namas, garažas su privačiu įvažiavimu, balkonas, gražioje, 
ramioje gatvelėje netoli Bloor. Tuoj aus 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
tas
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. H U 9-1543 namų teL LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- H A A A U A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FAfvM/vlM 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

MOKA || ' IMA

5Y1 % už depozitus
6% už šėrus (numatoma) 
1% už 1 m. term. dep. 
734% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

S. BROGOWSKI, OJK

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 1® 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

pietų.
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

' (Atkelta iš 1 psl.)
Ontario parlamentas savo ru

deninę sesiją pradėjo spalio 7 
d. Tarp pažadėtų vyriausybės 
planų ir reformų svarbiausias 
yra nekilnojamojo turto mokes
čių sumažinimas ūkininkams ir 
senatvės pensininkams. Ūkinin
kai neseniai grasino visai mo
kesčių nemokėti, nes, esą, kai 
apartamentų gyventojai mies
tuose nemoka' jokių mokesčių 
mokyklų išlaikymui," tai ūkinin
kų ir mažesnių namų savininkų 
našta darosi nepakeliama. Pagal 
naują sistemą vyriausybė dabar 
jiems duos tiesioginę pašalpą pi
nigais iki 25% mokesčių sumos. 
Šis naujas ūkininkų ir pensinin
kų šelpimas vyriausybei atsieis 
apie $37 milijonus i metus.

Ontario naujieji demokratai 
(NDP) spalio 4 d. Toronte išsi
rinko naują partijos vadą — 32 
m. amžiaus Ontario parlamento 
nan Stephen Levis, buv. moky
toją, žydų tautybės. Jis yra gana 
kairus politikas ir žada kai 
NDP paims valdžią, suvalstybin
ti žemės turtų eksploatavimą, 
apriboti amerikiečių kapitalą. 
Pažymėtina, kad ir jo tėvas, fe
deracinio parlamento narys Da- . 
vid Levis, yra žymus politikas 
— visos Kanados NDP partijos 
vado T. Douglas pavaduotojas. 
Jis jaunas atvažiavo iš Lenkijos 
ir čia įsigijo advokato profesiją 
Stephen Levis nuosaikesnį kan
didatą W. Pitman nugalėjo ne 
tiek partijos, kiek unijos atsto
vų balsais. Mat, pagal draugišką 
susitarimą, unijos, kurios remia 
NDP partiją ir kas mėnuo mo
ka po 5 et. nuo kiekvieno uni
jos nario, NDP suvažiavimuose 
turi sprendžiamą balsą.

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

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 
§33.000 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

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

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



7 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1970. X. 15 — Nr. 42 (1081)

BALIO MASKELIŪNO K3įįįį£\ > 
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 27*7-0814

VISŲ RŪŠIŲ 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 pasirinkimą lietuviškų muzikos plokštelių.

Į 672 Lansdowne Ay e. Toronto 4, Ont.

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

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios kuriuos gavėjas gali nusi- 
mašinos, siuvamosios mašinos, - kti ivairiu Drekill ir maisto 
televizijos ir radijo priimtuvai, P,. ų freE!ų lr maisto 
saldy tu vai ir t.t. dolerinėje krautuvėje.

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

iki 19% svarų gryno svorio.
| • Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

■ • Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Prieš pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti 
kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, nes nuo 1969 m. spalio mėn.

I daiktų ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima ne
aiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškin
sime ir duosime patarimą.

1 • Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patarnauti 
ateityje.

DARBO VALANDOS:
pirma tieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
I BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. irS. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

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

532-77 33
1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

a

PARCELS TO^EUROPt

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

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

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

◄

DUFFER IN 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 eSav. 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 11

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.
Stato naujus namus, įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus.
ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
šeimos ir žaidimu kambarius, 
židinius ir Lt.

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Visų rūšių automobilių išorės

Skambinti: Andrius Tamošaitis, 
telefonas 278-1972

(body) taisymas, mechaniniai 
darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST 
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

čia jūs gausite gydytojo prirašytus vaistus prieinama kaina!
Ar yra PARCOST ženklas vaistinėje, kur jūs perkate vaistus 
pagal receptą?

. Jeigu jis yra, tai galite būti tikri, kad jūsų vaistininkas padės 
juos Įsigyti prieinama kaina. PARCOST programos dėmesio- 
centre — vaistų kokybė bei jų kaina ir nuoširdus rūpestis 
pacientu, kuriam tenka padengti sąskaitą.
Ontario sveikatos departamento jūsų gydytojui nusiųstas 
PARCOST palyginamasis vaistų sąrašas nuolatos yra naudoja-- 
mas vaistinėse. Sąrašan Įtraukti geros kokybės vaistai padeda

Į Š Y P S
Praktiškiausias noras

Būrys rašytojų svarstė klau
simą, kokią jie kuris norėtų tu
rėti knygą, jei negyvenąmoje 
saloje.

Vieni sakėsi už Dantę, kiti už 
Balzaką, treti už Diumą. Kai at
ėjo eilė pasakyti savo nuomonę 
anglų rašytojui čestertonui, tai 
šis pareiškė:

— Aš tada norėčiau turėti po
puliarų valčių arba baidarių sta
tybos vadovėlį.

Smuikas negeria arbatos
Lenkų smuikininką Veniavs- 

kį turtingas aristokratas pakvie-

E N O S '
tė arbatėlei. Turėdamas galvo
je, kad smuikininkas arbatėlės 
metu galės svečiams pagroti, jis 
dar, lyg be kita ko, užsiminė:

— Gal kartu pasiimsite ir sa
vo smuiką?

— Savo smuiko vardu dėkoju 
jums už- pakvietimą, — atsakė 
smuikininkas, — tačiau jis ne
geria arbatos.

Jieško švaraus vandens
Graikų filosofas Diogenas nu

ėjo i viešąją pirtį išsimaudyti, 
bet pastebėjo, kad vanduo nepa
kankamai švarus.

Tada jis paklausė patarnau-

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED 

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

.... — Bįį,w —■ iR - s—

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

BAČČNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusai*, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant rimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Savininkas V.
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyrinimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje 

jūsų gydytojui ir vaistininkui vienu žvilgterėjimu pastebėti 
Įvairių gamyklų tos pačios formulės, to paties stiprumo vaisto 
kainų skirtumą... ir atkreipia jų dėmėsi Į kainą, receptą 
išrašant ar jį išpildant.
PARCOST programa, susilaukdama vis didesnio ir didesnio 
gydytojų bei vaistininkų pritarimo, sumažins pagal receptus 
Ontario provincijoje parduodamų vaistų kainos vidurkį.
Jūs galite pagreitinti šį vyksmą, pirkdami gydytojo prirašytus 
vaistus tik PARCOST ženklą turinčiose vaistinėse.

Ontario Department of Health
The Hon. Thomas L. Wells, Minister

toją:
— Kur galima nusiprausti iš

ėjus iš jūsų pirties?
Paskutiniojo kalba...

— Kai mes su žmona ginčija
mės, — pareiškė vyras, — aš 
išsikovoju teisę kalbėti paskuti
nis.

— Na, ir ką tu pasakei?
— Aš pareiškiu: “Kaltas”.

Parinko Pr. Alš.

DŪDA
INSURANCE

769-4612
2231 Bloor Street W.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakai (gorite) yra notūrolus krau
ju valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo netva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jos 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
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 
PLARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. Šios česnako kapsulės netvr 
nei kvapo, nei skonio.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yr& ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji pėr kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo tori nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesių

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
*r sužadina nauju audiniu augima.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė- 
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Tragiškai žuvę a.a. Pranas Vo- 

rininkaitis ir a.a. Povilas Jocas lai
dojami iš Sv.- Jono Kr. par. bažnyčios 
Toronto liet, kapinėse šį trečiadienį, 
spalio 14, 10 v. r. Velionių artimie
siems, ištiktiems taip skaudžios ne
laimės, nuoširdi užuojauta. Linkime 
krikščioniška dvasia priimti šią au
ką. Iš Montrealio į laidotuves at
vyksta kun. S. Kulbis, S. J.

— Springhurste, Gerojo Ganytojo 
stovyklavietės pastatuose, vasaros 
metu sekmadieniais laikomos pamal
dos užbaigtos Padėkos ilguoju savait
galiu. Dėkojame lankiusiems pamal
das ir visiems kuo nors prisidėju- 
siems prie jų iškilmingumo.

— Nuo šio sekmadienio pradeda
mos vėlyvosios 12 vai. pamaldos, šį 
sekmadienį pamaldos bus 10, 11 ir 
12 vai.

— Pagarba ir padėka par. chorui 
ir jo vadovui muz. S. Gailevičiui pui
kiai giedojusiem Kanados Lietuvių 
Dienos pamaldose Londono kated
roje.

— Gyvojo Rožinio narių susirin
kimas — šį sekmadienį po 10 vai. 
pamaldų.

— Seimų lankymas vyksta Isling
ton rajone.

— Šv. Jono Pašalpinės Draugijos 
įsisteigimo auksinė sukaktis minima 
spalio 24 d. šv. Jono par. salėje.

— Mirus Lietuvoje a. a. Stasiui 
Mackevičiui, jo seseriai V. Ottienei, 
gyvenančiai Toronte, nuoširdi užuo
jauta.

• — Pakrikštyta: Edvardas Donatas 
Černius.

— Pamaldos: penktadienį — 8 v. 
už a.a. Juzefą ir Jurgį Nemajūnus; 
sekmadienį — 10 v. už a.a. Vytautą 
Vingevičių, 11 vai. už a.a. Povilą Bu- 
račą ir 12 vai. poetą a.a. Henriką Ra
dauską.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— 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 ELI- 
NIKĄ. 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.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS
VAKARŲ KANADOJE gyvenantis 
lietuvis norėtų susirašinėti vedybų 
tikslu su moterim 40—50 metų am
žiaus. Rašyti, “TŽ” administracijai, 
pažymint ant voko M. V.
HIGH PARK RAJONE išnuomoja; 
mas antrame augšte kambarys ir vir
tuvė su baldais arba be jų. Tel. 
5324793.
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.
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.
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 
gerų pirkinių Barie ir apylinkėse.

Skambinti 
X GRYBUI 

E. Miller Real Estate. 
Tel. Toronto linija 364-7941. 

Namų tel. 728-8868. 
Barie tel. 726-1881.

IŠNUOMOJAMAS mažas butas — 2 
kambariai ir virtuvė trečiame augšte. 
Yra garažas. Tinka vienam arba 
dviem. Skambinti tel. 534-9127.

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.

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir Įrengiu poilsio 

kambarius. TeL 5854724.

Prisikėlimo par. žinios
— Automobilio nelaimėje žuvus 

a.a. Povilui Jocui ir a.a. Pranui Vori- 
ninkaičiui, artimuosius giliai užjau
čiame.

— Mišios: ketvirtad. 8 v. koncel., 
vienos jų — už a.a. V. Vingevičių, 
užpr. S. Budrevičienės kaip užuojau
ta artimiesiems; šeštad. 8.30 v. — 
už a. a. VI. Merkelienę, užpr. Z. J. 
Labukų iš Vai Caron, Ont., kaip^ 
užuojauta artimiesiems; sekmadienį 
11.15 v. — už a.a. M. Pabedinskienę, 
užpr. p. Butkevičių iš Ošavos; 12.15 
v. — už šeimos mirusius, užpr. p. 
Pažerūnų.

— Šį sekmad. per Mišias svarbiais 
parapijos reikalais kalbės par. tary
bos pirm. B. Sakalas.

— Šį ir kitą ketvirtadienį, spalio
15 ir 22, suaugusių choro repeticijos 
nebus; taip pat studentų choro repe
ticijos nebus kt. trečiad., spalio 21 
d. Kun. B. Jurkšas su reikalais iš
vyksta į Čikagą.

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

— Šį sekmad. bus speciali vysku
pijos rinkliava misijoms paremti.

— Pirmos Komunijos vaikų regist
racija ir pirmoji pamoka — šį sek
mad. LV Namuose, 57 Sylvan Ave., 
po 10 v. Mišių. Pirma Komunija — 
1971 m. gegužės 2 d.

— Tikybos pamokos pradžios mo
kyklos mokiniams ir gimnazistams 
pradedamos kt. sekmad., spalio 25. 
Po 10 v. Mišių mokiniai iki 8 sky
riaus renkasi LV Namuose, o gimna
zistai — muzikos studijoje. Prašome 
tėvus atkreipti didžiausią dėmesį, 
kad jų vaikai šias pamokas uoliai 
lankytų. Jaunimo elgesys rodo dide
lę tikėjimo stoką. Religinis formavi
mas turi būti pradėtas anksti — 
kitaip jaunimas neturės atsparos be
laukiantiems pavojams.

— Kviečiame visas kolonijos mo
teris ir mergaites dalyvauti įdomio
je moterų popietėje, kuri bus para
pijos parodų salėje šį sekmad. 4 v. 
p. p. Bus simpoziumas aktualia te
ma “Praraja tarp senosios ir jauno
sios kartos: yra ji ar ne?”

— Iškilmingas Kristaus Karaliaus 
minėjimas — kt. sekmadienį 4 v. p.p. 
Rengia Prisik. par. Kat. Vyrų Dr-ja. 
J. Matulionis skaitys paskaitą apie 
popiežių Paulių VI.

— Šį sekmad. prie bažnyčios išda
linami vokeliai solidarumo įnašui 
įteikti. Jie bus surinkti bažnyčioje 
rinkliavų metu spalio 25 d.

— Nuo šio sekmadienio iki Kalė
dų bus galima papiginta kaina įsigy
ti ant kapų uždegamų ir dekoratyvi
nių žvakių.

— Dėvėti drabužiai išpardavimui 
pristatomi į par. raštinę; iš tų, ku
rie negali pristatyti, jie paimami iš 
namų.

— Spalio 25 d. parapijoje lankysis 
Tėv. Bernatonis iš Vokietijos ir sa
kys pamokslus. Kuriems įmanoma, 
kviečiami aukomis pagelbėti Vasario
16 gimnazijai.

— Ateinančią savaitę par. kunigai 
pasikeisdami išvyksta į JAV dalyvau
ti metinėse rekolekcijose. Skubius 
reikalus prašo atlikti šią savaitę.

— Spalio 24, šeštadienio vakarą, 
parodų salėje studentai 'ateitininkai 
turės progą pabendrauti su kolonijos 
pensininkais. Bus vaišės ir įdomi 
programa. Kolonijos vyresnieji, ku
rie neturi priemonių atvykti, prašo
mi paskambinti par. raštinėn tel. 
LE 3-0621 arba sės. Ignei LE 4-5773. 
Jaunimas pasirūpins, kad jie būtų 
iš namų paimti ir grąžinti privačio
mis mašinomis.

— Kitą savaitę bus lankomos šei
mos anksčiau skelbtose, bet dar ne
lankytose gatvėse.

Atitaisymas. Praėjusios savai
tės “TŽ” Toronto kronikoje pa
skelbtame LB Toronto valdybos 
posėdžio aprašyme buvo praneš
ta, kad spalio 2-13 d.d. Toronto 
miesto rotušės viešojoje biblio
tekoje veikia tautinių grupių pa
roda, skirta Lenino šimtą j am 
gimtadieniui ir jo valdymo me
tų žiaurumams. Iš tikrųjų ši pa
roda yra rengiama lapkričio 2- 
13 d. d. “TŽ” gautoje informa
cijoje buvo įrašytas ne tas mė
nuo. Suklaidintuosius atsiprašo-
me.

I
 Prisikėlimo Parapijos Kredito 

Kooperatyvui reikalingas s
VYRAS TARNAUTOJAS

Suinteresuoti prašomi kreiptis Į vedėją.Vedėjas

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE mIrket 
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5*1258 

įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu
kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt. 

Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

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

I 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 8
I .
§ Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 5
I perukai ir t. t. Prieinamos kainos |

Pranešame giminėms ir pažįstamiems apie mus išti
kusią skaudžią nelaimę.

š. m. spalio 10 d., prieš pat vidurdienį, prie Simcoe 
miestelio automobilio nelaimėje žuvo a. a. PRANAS 
VORININKAITIS ir a.a. POVILAS JQCAS. Abu velionys 
laidojami iš Sv. Jono Kr. bažnyčios trečiadienį, spalio 14, 
10 vai. ryto Toronto lietuvių kapinėse.

Mūsų mielų artimųjų sielas pavedame Augščiausiojo 
globai!

Ona Vorininkaitienė su vaikais ir 
broliai Jocai

PRANUI VORININKAIC1ŲI 
tragiškai žuvus, jo sesutėms — M. Žėkienei, T. 

Mačiulienei, 0. Baliūnienei, p. Milkauskienei ir 

švogeriams — J. Žėkui ir J. Mačiuliui liūdesio 

valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Jonas ir Zigmas Rėvai 
....... .................................................................................■ ■■ Illlllllll "ffl'l..........

Mielai VERUTEI OTTIENEI ir visai giminei 

užsienyje ir Lietuvoje, jos mylimam broliui

Stasiui M a c k e v i č i u i
Kaune mirus, reiškiu gilią užuojautą ir kartu

liūdžiu aš ir mano giminės Lietuvoje —

Lionė Bieliauskaitė,

Čikaga, JAV

Prisikėlimo parapijos katali
kių moterų skyrius rengia astuo
nių pamokų siuvimo kursus. Re
gistracija ir pirma pamoka — 
spalio 21, trečiadienį, 7.30 v.v. 
parapijos parodų saleje. Įėjimas 
iš kiemo. Mokestis —- §5. Kvie
čiamos visos norinčios pramokti 
siūti ar pasitobulinti.

Skaudi eismo nelaimė Padė
kos savaitgalį ištiko du montrea- 
liečius lietuvius, automobiliu vy
kusius į Kanados Lietuvių Die
ną Londone. Prie Simcoe jie 
susidūrė su benziną vežusiu 
sunkvežimiu. Abu lietuviai — 
a.a. Pranas Vorininkaitis ir a.a. 
Povilas Jocas buvo vietoje už
mušti, o jų automobilis sutriuš
kintas. Nelaimė įvyko spalio 10, 
šeštadienio vidurdienį. A.a. Pra
nas Vorininkaitis, 53 metų am’- 
žiaus, kilęs iš Virbalio, paliko 
žmoną Oną, dukrą ir du sūnus, 
kurių jauniausias yra 8 metų. 
Žmona su vaikais buvo likusi 
Montrealyje prižiūrėti savo res
torano. A. a. Povilas Jocas. 56 
metu amžiaus, kilme šaukėniš- 
kis. Montrealyje turėjo valgyk
lą, bet ruošėsi persikelti i Del
hi pas moteli turintį broli. Lie
tuvoje liko jo žmona ir dvi duk
ros. Abu žuvusieji buvo geri 
draugai. Gyvi būdami, pageida
vo, kad mirties atveju būtų pa
laidoti Toronto lietuvių kapi
nėse. Jų artimieji ir giminės, ku
rių dauguma gyvena Toronte ar 
apylinkėse, vykdo abiejų velio
nių pageidavimą. Jie laidojami 
spalio 14, trečiadieni, 10 v. r. iš 
Šv. Jono Kr. bažnyčios lietuvių 
kapinėse.

Šaunias sužieduotuves spalio 
-7 d. vakarą surengė D. A. Bajo- 
rinai savo sesutei Irenai Kovals- 
kytei ir Anicetui Zalagėnui. Vai
šėse dalyvavo daug svečių ir su
žadėtinės sesutė Aid. Kėžinaitie- 
nė su vyru iš Hamiltono. “Tė
vynės prisiminimų” radijo va
landėlės vedėjas J. R. Simanavi
čius savo programoje keletą 
kartų pranešė apie sužieduotu
ves ir paskaitė šia proga sukur
tą A. Bajorino eilėraštį. Sužie
duotiniai buvo pagerbti dovano
mis. V. B.

Solidarumo Įnašų vajus vyk
domas prie visų trijų Toronto 
lietuvių parapijų sekmadieniais 
prieš pamaldas ir po pamaldų, 
priimant iš kiekvieno dirbančio 
tautiečio po $2. Apylinkės val
dyba rinkliavą vokeliais praves 
spalio 25, sekmadienį.

Rašytojui Juozui Kralikaus- 
kui spalio 8 d. suėjo 60 metų 
amžiaus. Sukaktuvininkas, bū- 
damas kuklus kaip visada, ir šią 
apvalią sukaktį atžymėjo be di
desnių iškilmių, prasitardamas 
tik, kad ši data yra metrikas su
rašiusio vargonininko “klaida”, 
nes iš tikrųjų jis esąs daug “jau
nesnis” ... Sveikiname ir linki
me geriausios sėkmės!

Vilniuje leidžiamas savaitraš
tis “Literatūra ir Menas” rugsė
jo 26 d. numeryje visą puslapį 
paskyrė torontiečio Balio Ruk- 
šos poezijai, paskelbdamas šešis 
eilėraščius — “Žemė sapnuoja 
mane”, “Taškas ant i”, “Rezig
nacija”, “Skurdžiaus testamen
tas”, “žolė neauga asloje”, “Pra
šymas”. Įvadiniame žodyje rašo
ma: “Kanadoje gyvenantis lie
tuvis poetas Balys Rukša (gimęs 
1920 m.) mūsų skaitytojui kol 
kas pažįstamas tik iš keleto eilė
raščių, išspausdintų “Gimtaja
me krašte”, šiuo metu jis vieši 
Vilniuje, lankėsi ir “Literatūros 
ir meno” redakcijoje. Šia proga 
mūsų skaitytojų dėmesiui siū
lome pluoštelį įvairiais metais 
rašytų poeto eilėraščių.”

JAU PATS LAIKAS 
UŽSAKYTI ŠVENTĖMS
SIUNTINIUS Į LIETUVĄ

r"
"TAURO" ir kt. siuntinių 

bendrovių atstovas >

St. Prakapas
49 NORSEMAN Street, 
Toronto 18, Ontario

Tel. 233-4486
mielai patarnaus visuose 
siuntimo reikaluose. Pa
skambinus atvažiuoju į na
mus. Greitas ir garantuotas 
pristatymas.
Turiu lietuviškų plokštelių, 
rašomų mašinėlių liet, šrif
tu, odinių albumų ir kt.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę antovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na* 
mnose turintiem!* laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1016 BATHURST ST. 

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

F/eet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
Įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sov. A. Čeponio

Kanados valstybinės bibliote
kos rūmuose Otavoje spalio 24 
d. 8 v.v., dalyvaujant valdžios 
atstovams, atidaromas lietuviš
kų knygų skyrius ir šia proga 
specialiai surengta lietuviškų 
senų bei meno knygų parodai 
Visi tautiečiai, kurie turi senų 
knygų, žurnalų ir laikraščių, 
prašomi juos paskolinti parodos 
rengėjams. Mūsų tautinės gar
bės reikalas yra sutelkti šioje 
parodoje kiek galint didesnį 
eksponatų skaičių, kad paroda 
padarytų tinkamą įspūdį lanky
tojams Kanados sostinėje Ota
voje. Senas knygas, žurnalus ir 
laikraščius prašoma skubiai 
siųsti Dr. M. Ramūnienei, 187 
Carling Ave., Ottawa 1, Ont.

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 —-Ju
raitė Čeponkutė, Antonija Petru
lienė, Antanas Rinkūnas, Algis 
Šukys, Jonas Freimanas ir Eu
genijus Girdauskas. Studentai, 
akademikai ir Toronto lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Valdyba
Lietuvių Namų metinis ru

dens balius šiemet rengiamas II 
augšto salėse spalio 17, šešta
dienį, 7 v. v. Baliun kviečiami 
ne tik LN šėrininkai, bet ir visi 
Toronto lietuviai, kurie čia turės 
progą linksmai praleisti laiką ir 
kartu paremti Lietuvių Namus. 
Šokiams gros orkestras.

Moterų popietė — spalio 18, 
sekmadienį, 4 v. p. p. Prisikėli
mo parapijos parodų salėje. 
Rengia KLK Moterų Draugijos 
Prisikėlimo parapijos skyrius. 
Simpoziume dalyvauja socialogė 
S. Butkevičienė, mokyt. E. 
Krikščiūnienė, jaunimo atstovė 
R. Urbonaitė ir moderatorė I. 
Kairienė. Simpoziumo tema — 
“Praraja tarp senosios ir jauno
sios kartos: ar ji yra?” Visos to- 
rontietės moterys kviečiamos 
dalyvauti. Valdyba.

Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopos susirinkimas — spalio 
25, sekmadienį, 4 v. p.p. Šv. Jo
no Kr. parapijos salėje. Bus ap
tarti su kuopos veikla susieti ei
namieji reikalai, šauliams ir 
šaulėms dalyvavimas privalo
mas. Kuopos valdyba

Tradicinės Vėlinių pamaldos 
Toronto lietuvių kapinių koply
čioje — lapkričio 1, sekmadieni, 
3 valandą.

Pasitarimas kariuomenės šven
tės minėjimo reikalu, pirminin
kaujamas LB Toronto apylinkės 
pirm. V. Skrinsko, įvyko spalio 
7 d. salėje virš “Tž” redakcijos. 
Be LB atstovo, pasitarime daly
vavo savanorių-kūrėjų karinin
ko A. Juozapavičiaus skyriaus 
ir VI. Pūtvio šaulių kuopos at
stovai. Nutarta minėjimą rengti 
lapkričio 22, sekmadienį, 4 v. 
p.p. Prisikėlimo parapijos salė
je. Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas buvęs generalinio šta
bo pik. Šepetys iš Detroito. Me
ninę programą atliks Detroito, 
Hamiltono ir Toronto jaunimas. 
Minėjimą rengia VI. Pūtvio šau
lių kuopa, talkinama savanorių- 
kūrėjų skyriaus, globojant LB 
Toronto apylinkės valdybai. Ka
riuomenės šventė bus pradėta 
pamaldomis' lietuvių parapijų 
bažnyčiose, kur organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavo
mis. P. G.

Latvių Katalikų Diena. — Ka
nadoje gyvenantys latviai kata
likai padėkos savaitgalį Toronte 
turėjo suvažiavimą, kuriame, be 
latvių iš įvairių Kanados vieto
vių. buvo ir svečių iš JAV. šeš
tadienio vakarą buvo surengtas 
gražus koncertas, o sekmadienį 
buvo pamaldos šv. Jono Kr. lie
tuvių parapijos bažnyčioje, aga- 
pė ir bendras posėdis.

PADĖKA
Už surengtą man priešvestuvinę 

staigmeną labai dėkoju rengėjoms * 
p. T. Zaleskienei ir p. Z. Styrienei, 
taip pat prisidėjusioms prie dovanų: 
P. Augėnienei, Baselikienei, Bene- 
tienei, Butvilienei, Dačkienei, Dun- 
dzienei, Grikinienei, Griškinienei, 
Gontienei, Jagėlienei, Jakavičienei, 
Jucienei, Jurkienei, “L. Laurinavičie
nei, V. Laurinavičienei, Lasienei, p- 
lei Lee, Pocienei, Račienei, Račkaus
kienei, Rasienei, Rickienei, Roževi- 
čienei, Seibutienei, H. Simonavičie- 
nei, V. Simanavičienei, Starienei, Žu
kauskienei, Šimkienei, štuikienei, 
Tamošauskienei, Urbonienei, Venc- 
kaitienei.

Dar kartą nuoširdus ačiū visoms 
ponioms. Prisiminimas paliks amži
nai.

P. Ciškevičiūtė
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžiausią padėką už 
suruošimą mano sesutės A. Petraity
tės sutikimo staigmenos p. p. Kri- 
pienei, Vaserienei, Starkutis, Zig- 
mantavičienei, žolpienei. Normantie
nei ir visoms kitoms prisidėjusioms 
bei dalyvavusioms sutikime.

Su nuoširdžia padėka ir pagarba—
M. Pargaliauskienė -

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.
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LIETUVIŲ DIENA LONDONE ’
Palyginti ne taip gausi, bet 

labai energinga ir darbšti LB 
Londono apylinkė surengė gra
žią Lietuvių Dieną, sutraukusią 
daug tautiečių iš kaimyninių ir 
tolimesnių apylinkių. Penktadie
nį buvo pravestos sporto žaidy
nės, surengti jaunimo šokiai lie
tuvių parapijos salėje. Susipaži
nimo vakaras šeštadienį sutrau
kė apie 1.500 dalyvių. Sekma
dienio iškilmės buvo pradėtos 2 
vai. pamaldomis katalikams ir 
evangelikams. Dalyvių užpildy
toje šv. Petro katedroje konce- 
lebracines Mišias katalikams lai
kė mons. J. Tadarauskas, asis
tuojamas kun. B. Pacevičiaus ir 
kun. P. Ažubalio. Pastarasis pa
sakė šventei pritaikytą pamoks
lą. Mišių metu giedojo šv. Jono 
Kr. Toronto lietuvių parapijos 
choras, vadovaujamas muz. St. 
Gailevičiaus. Evangelikams pa
maldas laikė kun. A. • Žilinskas 
liuteronų bažnyčioje.

Oficialioji LD dalis ir koncer
tas įvyko Centennial auditorijo-

TORONTO, ONT.
Lietuvių kankinių paminklui 

aukojo: po $100 — p. p. Viskon- 
tai, senjorai, ir J. B. Bacevičiai; 
po $50 — dr. A. Jasiukas ir I. 
Girdzijauskai; po $20 — B. Zub- 
rickienė, V. Pašukaitė, V. Pa- 
niuškienė.

Maironio šeštadieninę mokyk
lą šiemet lanko 500 mokinių, 
suskirstytų į 22 klases šv. Ce
cilijos katalikų mokyklos patal
pose. Veikia ir priešmokyklinis 
parengiamasis skyrius. Į mo
kyklos tėvų komitetą išrinkti: p. 
p. Zaleckienė, Kulikauskienė, 
Jagėlienė, Šapočkinas, Staba- 
činskas, Murauskas ir Vaičiū
nienė. Tėvų komitetas atstovau
ja šeštadieninei-mokyklai ir li
tuanistiniams kursams, šiemet 
turintiems 30 studentų, šešta
dieninės mokyklos vedėjas — J. 
Andrulis, pavaduotoja — L. 
Senkevičienė, lituanistiniu kur- 
su vadovas — V. Taseckas.

Dėmesio vairuotojams lai
dotuvių procesijose! Kai važiuo
jama laidotuvių procesijoje į 
bažnyčią ar kapines, jei judėji
mą tvarkąs policininkas kitaip 
nepatvarko, laikomasi įprastų 
vairavimo taisyklių: pilnai su
stojama prie “Stop”, pilnai su
stojama prie raudonos šviesos ir 
palaukiama jos pasikeitimo į ža
lią, sustojama prie “Pedestrian 
Crossing” praleisti pėsčiųjų ir t. 
t. Šių taisyklių reikia laikytis 
net ir tada, kai procesijo
je važiuojama uždeg- 
tom lempom ar su vėliavėlėmis. 
Jei pašaliniai automobiliai ar 
pėstieji procesiją mandagiai 
praleidžia, norėdami nesuardy
ti procesijos vientisumo, minėtų 
taisyklių galima nesilaikyti. Jei 
tačiau dėl pašalinių automobi
lių ar pėsčiųjų nemandagumo ar 
neapdairumo prie raudonos 
šviesos ar pan. įvyktų nelaimė, 
procesijoje dalyvaująs būtų kal
tinamas ne tik judėjimo taisyk
lių nesilaikymu, bet taip pat ir 
būtų laikomas nelaimės priežas
tim,lyg jis būtų važiavęs ne pro
cesijoje. Saugumo sumetimais 
siūlytume velionies artimiesiem 
susitarti su laidotuvių namų ad
ministracija, kad jų laidotuvių 
procesija būtų globojama vienoj 
o jei procesija pramatoma ilges
nė — kelių policininkų. Susida
rytų daugiau išlaidų, bet būtų 
apsaugoti laidotuvių dalyviai.

Toronte pradėjo darbą pir
moji visoje Kanadoje mokymo 
tikslams skirta televizijos stotis. 
Jos uždavinys ne tik linksminti, 
bet ir šviesti visų amžiaus gru
pių žiūrovus. Programa trans
liuojama XIX kanalu UHF ban
gomis, kurioms nevisi priimtu
vai turi jungtukus. Tikimasi, 
jog naujoji televizijos stotis tu
rės apie milijoną žiūrovų. 
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ję, kurią taip pat užpildė gausūs 
šventės'dalyviai. Įvadinį , žodį, 
tarus LB Londono apylinkės 
valdybos pirm. A. Pociui, Šven
tės rengėjus ir dalyvius sveiki
no Londono burmistras, VLIKo 
atstovas B. Nemickas, Lietuvos 
fen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, 

’LB valdybos pirm. S. Barzdu- 
kas, Londono universiteto rek
torius, federacinės ir provinci
nės vyriausybės atstovai bei kiti 
pareigūnai. Dėmesio centre bet
gi buvo jaunimo atlikta meninė 
programa. Atlįkėjų gretoms pri
klausė Montrealio “Gintaras”, 
Toronto “Birbynė” ir tautinių 
šokių grupė “Gintaras”, Hamil
tono “Gyvataras”, Londono 
“Baltija”, Delhi ir Rodney jau
nimo choras. Jaunųjų dainas, 
tautinius šokius ir deklamacijas 
LD dalyviai sutiko entuziastiš
kai. Vienu momentu scenoje bu
vo sutelkta daugiau kaip 300 
programos atlikėjų.

Nedalyvavusiam koncerte sun
ku įsivaizduoti, kokias ovacijas 
šventės dalyviai sukėlė savajam 
atžalynui bei jo vadovams — 
montrealiečiams Z. Lapinui, I. 
Kličienei ir H. Lapinienei, to- 
rontiečiams muz. D. Viskontie- 
nei, Ritai ir Juozui Karasiejams. 
D. Balsytei ir J. Govėdui, hamil- 
tonietei G. Breichmanienei. lon- 
doniečiams kun. B. Pacevičiui, 
Danai ir Mirui Chainauskams, 
programos vadovei mokytojai G. 
Petrauskienei. Jautrų užbaigos 
žodį tarė KLB krašto valdybos 
pirm. dr. S. Čepas. Atjaunėjusi 
XVI Kanados Lietuvių Diena 
Londone buvo užbaigta Tautos 
himnu. A.

MONTREALIS
Montrealietė sol. G. čapkaus- 

kienė, sopranas, vieši Europoje, 
kur ji planuoja dainuoti Aust
rijos Klagenfurto ir Grąžo ope
rose.

Leonas Gureckas, automobi
lių prekybos specialistas, pradė
jo dirbti specialiu atstovu Lachi- 
ne bendrovėj “Richelieu Ford”.

Juozui Kačinskui, su šeima 
išsikeliančiam gyventi i Kitche
ner, Ontario, draugai ir kaimy
nai surengė šaunias išleistuves.

Montrealio miestas paskelbė 
$430 milijonų planą savo pože
minio traukinio linijai prailgin
ti 30 mylių. Pirmiausia požemi
nis traukinys sujungs miesto 
centrą su 1976 m. pasaulinės 
olimpiados stadionu bei jo pa
galbiniais įrenginiais. Numaty
tam planui įgyvendinti reikės 
ištiso dešimtmečio.

“Lito” metinis susirinkimas 
numatytas 1971 m. kovo 13 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje.

Vasario 16 šventę sekančiais 
metais nutarta ruošti vasario 28 
d. Plateau salėje ir programai 
išpildyti kviesti “Gintaro” an
samblį.

Aktualiais o r g a n i zaciniais 
Montrealio lietuvių reikalais nu
matoma gruodžio 13 d. šaukti 
organizacijų pirmininkų ir sei
melio prezidiumo pasitarimą.

Naujo KLB seimelio rinkimus 
nutarta pravesti sekančių metų 
kovo 28 d. Vėlyvi rudens rinki
mai būdavo nepatogūs tuo, kad 
naujai išrinktam prezidiumui 
permaža belikdavo laiko pasi
ruošti Vasario 16 minėjimui ir 
kitai žiemos sezono organizaci
nei veiklai.

Kanados lietuvių kredito uni
jų sienini kalendonų 1971 me
tam ruošiasi išleisti “Litas”. Ka
lendoriui paveikslą paruošė 
dail. R. Bukauskas, kuri “Lito” 
valdyba jau priėmė.

“Lito” balansas per rugsėjo 
mėnesį paaugo $37,000 ir pasie
kė $2,665,864. Pernai tuo pat 
laiku buvo $2,517,603. Pelnas: 
šiemet $102,507, pernai $90,- 
304. Pr. R.




