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Ranka ranką prausia
Išeivijos gyvenime didelį vaidmenį vaidina mūsų lietuviškoji 

spauda, išvariusi gilią vagą istorijos puslapiuose, tačiau mes ne
galime užmiršti ir antrąja tėvyne pasirinkto krašto didžiųjų laik
raščių. Jeigu mūsiškė spauda pvz. Kanadoje informuoja tik tūks
tančius lietuvių, tai kanadišką spaudą anglų ir prancūzų kalbomis 
skaito milijonai kanadiečių. Deja, mes neturime nė vieno lietuvio 
profesinio žurnalisto, dirbančio kanadiečių spaudoje. Nors gausus 
mūsų jaunosios kartos būrys jau yra baigęs studijas vietiniuose 
universitetuose, lig šiol nė vienas jaunuolis ar jaunuolė savo spe
cialybe nepasirinko žurnalistikos. Šios problemos, atrodo, nėra 
išsprendę ir už mus gausesni JAV lietuviai. Jie turi nevieną 
visuotinio pripažinimo susilaukusį lietuvį fotografą, o žurnalistų 
eilėse pastaruoju metu linksniuojama tik viena Jūratė Kazickaitė'.

Normaliose išeivijos sąlygose šios svarbios profesijos ignora
vimas gal net ir dėmesio nebūtų vertas, kai žmonės išvyksta iš 
tėvynės į kitą kraštą jieškoti skanesnio duonos kąsnio ir geresnio 
gyvenimo. Juk iš tikrųjų nesvarbu, ką jie ar jų vaikai dirba, svar
bu tik tai, kad jie jaustųsi patenkinti ir laimingi. Mes esame 
pasirinkę nenormalią išeivio dalią — kovą už savo tėvynės lais
vę užsienio kraštuose. Kanadon atvažiavome ne geresnio gyve
nimo siekdami, bet norėdami padėti tėvynėje likusiems broliams 
ir jai pačiai paspartinti laisvės valandų grįžimą. Tokiose aplin
kybėse mums yra būtina Kanados didžiosios spaudos parama, o 
lietuvių profesinių žurnalistų trūkumas jos puslapiuose labai ri
boja priėjimo galimybes ir tampa iš tikrųjų dideliu nuostoliu.

★ ★ ★
Belieka viena išeitis — jieškoti kanadiečių žurnalistų drau

giškumo ir jų paramos. Šiuo keliu, atrodo, ir bandoma žengti, nes 
įvairiuose Kanados laikraščiuose retkarčiais pasirodo pranešimų 
apie vietinius lietuvius, jų šventes, minėjimus ir net pačią Lie^ 
tuvą, dabartinę jos būklę sovietinėje okupacijoje, tėvynėje liku
sių ir išeivijoje įsikūrusių lietuvių negęstantį laisvės troškimą 
mažam žemės lopinėliui gintariniam Pabaltijy. Kartais tokiuose 
kanadiečių rašiniuose kalbama tik apie Lietuvą, o kartais mini
mas bendras Baltijos broliškų kraštų laisvės siekis. Nuoširdžios 
paramos baltiečiai susilaukė iš Toronto universiteto prof. James 
Eayrs, kurio rašinį apie Baltijos kraštų okupacijos trisdešimtmetį 
paskelbė net du didieji dienraščiai — “Montreal Star” ir “To
ronto Daily Star”, šį klausimą savo laiku yra kėlęs ir “Toronto 
Telegram” nuolatinis bendradarbis Lubor Zink, čekų kilmės anti
komunistinių pažiūrų žurnalistas, kurį dažnai už jo drąsias ir atvi
ras mintis puola Kanados naujosios kairės atstovai, nepažįstantys 
komunizmo grėsmės ir nesusigaudantys Kremliaus politikoje.

'★ * *
Vadovaujantis lietuvių liaudies posakiu — ranka ranką prau

sia, mūsų pareiga yra padėkoti tokiems asmenims už jų rašinius. 
Be asmeninės padėkos rašinių autoriams, nemažiau svarbūs yra 
ir mūsų laiškai straipsnius paskelbusių laikraščių redaktoriams, 
kurie juos ar bent jau jų dalis' dažniausiai įdeda į skaitytojų pasi
sakymų skyrių. Tokie laiškai Kanados spaudoje yra svarbi prie
monė žurnalisto populiarumui matuoti. Prof. J. Eayrs jau yra 
susilaukęs KLB Montrealio apylinkės padėkos. “TŽ” 41 nr. buvo 
skelbtas jo adresas, kad juo galėtų pasinaudoti ir kiti mūsų sa
vaitraščio skaitytojai. Kyla klausimas — .kiek padėkų gavo ar 
gaus prof. J. Eayrs? Žinant lietuviams būdingą nerangumą tokiais 
atvejais, tenka nerimauti, kad neįvyktu taip, kaip jau yra įvykę 
su Hamiltono “The Spectator” dienraščio religinio skyriaus re
daktorium Charles Wilkinson, š.m. liepos 4 d. laidoje paskelbęs 
platų rašinį apie religijos persekiojimą Lietuvoje ir jos kunigų 
laišką premjerui A. Kosyginui, jis susilaukė tik KLB krašto val
dybos padėkos, o juk, rodos, Hamiltone netrūksta lietuvių ir netgi 
žymu dėmesį religijai skiriančių organizacijų.

Nekaltindami hamiltoniečių, nes ir mes patys esame ne ge
resni, pašnekėkime apie ateitį. Tokių laiškų rašymui aiškiai 
trūksta organizuojančios rankos. KLB, berods, turi politini komi
tetą, apie kurio veiklą beveik nieko negirdėti. Padėkos laiškai už 
kanadiečių politinius straipsnius Lietuvos ar Baltijos kraštu klau
simu galėtu būti nesunkiai įtraukti į šio komiteto planus. Kadangi 
vyresnioji karta nemoka pakankamai tobulai anglų kalbos, galbūt 
laiškų klausimu turėtų susidomėti ir KLB jaunimo sekcija, lietu
viai studentai. Lietuviška tyla mes tikrai nelaimėsime draugų 
Lietuvos ir visų Baltijos kraštų laisvės bylai. V. Kst.

KANADOS ĮVYKIAI

PASKELBTAS KARO STOVIS

Pasaulio įvykiai
KANADA IR KOMUNISTINĖ KINIJA 20 MĖNESIŲ TRUKUSIAS 

derybas Stockholme užbaigė susitarimu užmegzti abipusius diplo
matinius ryšius. Didžiausia kliūtis šiose derybose buvo Formozos 
klausimas, išspręstas Piloto stiliaus rankų nusiplovimu. Bendrame 
pranešime skelbiama, jog komunistinė Kinija Formozą laiko neat
skiriama savo teritorijos dalimi, o Kanada j šį faktą atkreipia rei
kiamą dėmesį. Oficialus komunistinės Kinijos pripažinimas yra 
asmeninė premjero P. E. Trudeau idėja. Kaip ir buvo galima tikė
tis, Ciangkaišeko tautinė Kinija tuojau pat uždarė savo ambasadą 
Otavoje ir konsulatą Vankuveryje. Ambasadorius H. Yu-chi, iš
skrisdamas į JAV, pabrėžė, kad dabar kiniečiai komunistai galės 
sėti neramumo sėklą Kanadoje. Jo nuomone, chaosą Kvebeke su

Deryboms tarp Kvebeko vy
riausybės ir teroristų-separatis- 
tų nutrūkus, Kanados federaci
ne vyriausybė spalio 16 d. rytą 
paskelbė karinių priemonių įsta
tymą, pagal kurį valdžios orga
nams suteikiama teisė be teismo 
leidimo daryti kratas, suimti ar 
ištremti kiekvieną asmenį, pasi
reiškusį subversyvinėje veiklo
je, kontroliuoti susisiekimą, ga
mybą ir prekybą, įvesti spaudos 
ir radijo cenzūrą. Šis įstatymas 
buvo panaudotas abiejų pasauli
nių karų metais. Įvedamas pir- 
mą kartą taikos laikotarpyje, jis 
rodo vyriausybės tvirtą pasiry
žimą suvaldyti visokius teroris
tus ir revoliucininkus. Numato
ma, kad karo stovis veiks iki 
1971 m. balandžio mėn. Nors jis 
liečia visą Kanadą, bet praktiš-- 
kai vykdomas tik Kvebeke, kur 
vadovaujančius politikus saugo 
ne tik policija, bet ir kariuo
menė, kurios šiam tikslui jau 
sutelkta apie 13.000. Teroristai 
jau nužudė pagrobtą Kvebeko 
darbo ministerį P. Laporte. Bri
tų diplomatas J. Cross, atrodo, 
tebėra gyvas. P. Laporte nužu
dymas sukrėtė visą Kanadą ir 
susilaukė visuotinio pasmerki
mo. Premjeras P. E. Trudeau 
žadėjo susekti žudikus ir juos 
nubausti pagal Kanados įstaty
mus. Policija jau paskelbė dvie
jų įtariamų asmenų pavardes — 
prancūziškai kalbančio mokyto
jo Paul Rose ir taksio vairuo
tojo Mare Carbonneau. Jų dabar 
jieškoma visoje Kanados terito
rijoje ir net JAV. Montrealio 
teismo rūmuose pašarvoti minis- 

terio P. Laporte palaikai susi
laukė tūkstančių montrealiečių, 
savo atsilankymu norinčių pa
gerbti jo atminimą.

Kanados premjeras P. E. 
Trudeau planavo spalio 19 d. 
skristi į Sovietų Sąjungą ir ten 
praleisti 10 dienų, susipažinda
mas su ekonominiu ir kultūriniu 
gyvenimu. Tai būtų buvęs pir- 

’ masis Kanados premjero vizitas 
Sovietų Sąjungoje. Prieš keletą 
metų ten viešėjo L. B. Pearson, 
bet jis tada buvo tik užsienio 
reikalų ministeris. Dėl karo sto
vio paskelbimo ir politinės įtam
pos Kvebeke premjeras P. E. 
Trudeau nutarė pasilikti Kana
doje ir savo vizitą Maskvai ati
dėjo. Dėl tos pačios priežasties 
jis nevyko nė į Niujorką, kur su
važiavo daugelio valstybių va
dai paminėti Jungtinių Tautų 
25 metų sukakties.

Ontario vyriausybė žada su
prastinti gyventojų medicinos 
draudos sistemą, sujungdama 
svėikatos draudą OHSIP ir li
goninių draudą OHSC ir galbūt 
net praplėsdama ligšiolines pa
slaugas. Apie draudos mokesčių 
sumažinimą nieko nekalbama, 
nors Ontario provincijoje jie 
yra augščiausi visoje Kanadoje.

Naujosios Škotijos provinci
nio parlamento rinkimai ivyko 
spalio 13 d. Paskutinius 5 me
tus šią provinciją valdė konser
vatoriai, bet dabar jie pravedė 
tik 21 atstovą, liberalai laimėjo 
23 vietas ir naujieji demokratai 
— 2 vietas. Nauią vyriausybe 
sudaro liberalai. Konservatoriai 
visoje Kanadoje dabar valdys

Kas didesnis — Lietuvos žemėj išaugęs kopūstas ar jį išauginusi lietuvaitė? Nuotr. V. Stanionio

Didžioji lietuvių šventė Londone
Gražūs jaunimo šokiai ir krepšinio rungtyųės^Jaukussusipažinimo vakaras • Pamaldos 
katalikams ir evangelikams • rr. Baltuonio:skulptūrų paroda • Gausaus jaunimo koncertas

Beveik kasmet tenka girdėti 
abejojimų, ar verta rengti Lietu
vių Dienas, nes jų programa jau 
yra pasidariusi šabloniška, ne
įdomu nei senimui, nei jauni
mui, o darbo jos pareikalauja la
bai daug, ypač tais atvejais, kai 
rengiamos mažose apylinkėse. 
Šešioliktosios Lietuvių Dienos 
rengėju kėdėje atsidūrusiai 75 
šeimų Londono apylinkei sun
kiausia mįslė buvo — ar šią 
šventę parems didysis lietuvių 
aruodas Torontas? Jei ne, daine
lė bus liūdnai sudainuota.

Maloni staigmena
Lietuvių Diena Londone spa

lio 9—11 d. d. turėjo eilę paren
gimų. Pirmas jų — jaunimo šo
kiai parapijos salėje penktadie
nio vakarą. Nevienas ir suaugu
siųjų nedrąsiai artinosi prie sa
lės, norėdamas patirti, ar bent 
kiek jaunimo yra atvykę iš kitų 
apylinkių. Visus maloniai nuste
bino perpildyta salė, teikdama 
vilties, kad ir kiti parengimai 
turės reikiamą auditoriją. Tiesa, 
čia grojo senimo ausis rėžianti 
muzika, bet... šie šokiai skirti 
jaunimui, kuris čia jautėsi kaip 
namie. Nevieną jauną veidą da
bino pasitenkinimo šypsena. Sa
lės scena ir kolonos buvo vyku
siai. pagal jaunimo skoni deko
ruotos.

Krepšinio rungtynės
šeštadienį 2 v. p. p. Central 

gimnazijos salėn rinkosi krepši
ninkai ir žiūrovai. Neteko 'nusi
vilti nė čia. žiūrovų skaičius bu
vo didesnis, negu atsilankiusių
jų į oficialias krepšinio pirme
nybes. Nei žaidėjams, nei pub
likai nuobodžiauti tikrai neteko. 
Didelės krepšininkų pastangos 
ir nuolatinis žiūrovų jaudinima
sis darė rungtynes gyvomis ir 
įdomiomis. Pradžioje Londono 
Tauras susitiko su 1970 m. Ka
nados meisteriu Toronto Aušra, 
o paskui Kanados rinktinė — su 
Detroito Kovu, stipriausia lietu- 

tik vieną Ontario provinciją, kur 
jie šeimininkauja jau 27 metus. 
Spalio 26 d. bus parlamento rin
kimai pusiau prancūziškoj New 
Brunswick provincijoj, kurią 
valdo liberalai. Dar su didesniu 
susidomėjimu laukiama Mont- 
re'alio miesto tarybos ir naujo 
burmistro rinkimų, kurie bus 
spalio 25 d.

Nedarbas Kanadoje vis auga 
ir jau siekia beveik 7%, o žie
mą. aišku, bus dar daugiau be
darbių. Apie 400.000 registruo
tų bedarbių sudaro praėjusių 10 
metų rekordą ir rodo, jog iš 
kiekvieno tūkstančio darbinin- 

(Nukelta j 7-Uį psl.)

E. DANILIŪNAS

vių komanda. Skirstydamiesi lie
tuviai neslėpė savo pasitenkini
mo, o pora kanadiečių prasitarė: 
“Tokių stiprių rungtynių nėra 
tekę Londone iš viso matyti”.

Perpildyta salė
Po poros valandų svečiai rin

kosi Londono arenoje didžiajam 
LD baliui. Svečiams rūpėjo, ar 
Londonas turės reikiamo dydžio 
patalpas, o rengėjams — ar sve
čiai pajėgs jas užpildyti. Pusiau 
užpildytos patalpos baliuje ir 
koncerte gali sudaryti nykų 
vaizdą ir visiškai sugadinti LD 
nuotaiką. Net pusantros valan
dos prieš baliaus pradžią gero
kas būrelis svečių jau žengė į sa
lę, kuri, tikiu, jų neapvylė. Po 
poros valandų ji atrodė kaip 
dūzgiantis bičių avilys: 1.100 as
menų talpinančioje salėje gero
je nuotaikoje sukosi ir juokavo 
apie 1.300 žmonių, jų tarpe apie 
600 gražaus jaunimo. Tiek seni
mas, tiek ir jaunimas jautėsi esą 
vienos šeimos nariai ir rado 
bendrą kalbą. Muzika patenkino 
ir jaunus, ir senus, o įvairių 
spalvų šviesomis dekoruotos sa
lės sienos ir lubų erdvė teikė 
dar daugiau iškilmingumo ir 
šventiškos nuotaikos — didelei 
miniai gerai nusiteikusių tautie
čių. Nevienas rengėjų lengviau 
atsikvėpė, kad deficito rūpestis 
jau yra atpuolęs.

Iškilmingos pamaldos
- Sekmadienį, prieš 2 v. p. p., 
gražios St. Peter’s bazilikos 
kryptimi per rudens spalvomis 
pasipuošusį Viktorijos parką 
slinko virtinės lietuvių, norėda
mos padėkoti Augščiausiajam 
ne tik už Padėkos savaitgalio 
populiarias gėrybes, bet ir už 
tai, kad mes galime naudotis šio 
krašto teikiamomis laisvėmis ir 
rinktis lietuviškos šeimos rė
muose, gyventi ne tik Kanados 
aktualijomis, bet ir lietuvių tau
tos troškimais, šv. Mišias kon- 
celebravo mons. dr. J. Tada- 
rauskas, kun. P. Ažubalis ir kun. 
B. Pacevičius. Be jų, pamaldo
se dalyvavo kun. dr. J. Gutaus
kas ir kun. D. Lengvinas. Turi
ningą Lietuvių Dienos minčiai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. P. Ažubalis. Per pamaldas 
giedojo Toronto Sv. Jono Kr. 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. St. Gailevičiaus. Tarp pa
dangėn besistiepiančių skliautų 
ir spalvingų vitražų įspūdingai 
ir subtiliai augštyn kilo darnūs 
“Tėve mūsų” giesmės akordai. 
Gerai paruošto choro ir bazili
kos puikios akustikos dėka gies
mės skambėjo pasigėrėtinai. Vi
sos erdvios bazilikos sėdimos 

vietos buvo užpildytos.
Evangelikų pamaldas Redee

mer Lutheran Church pravedė 
koordinatorius kun. A. Žilins
kas iš Toronto. Savo gražiame 
pamoksle jis kalbėjo apie der
liaus šventę ir Lietuvių Dieną, 
primindamas, kad mes turime 
būti dėkingi Dievui už tai, jog 
mums lemta gyventi laisvame 
pasaulyje. Evangelikų, kaip ir 
katalikų pamaldos baigtos Tau
tos himnu.

Pr. Baltuonio paroda
Po pamaldų dauguma dalyvių 

skubėjo į Centennial Hall ap
žiūrėti dėmesio vertą Pr. Bal
tuonio medžio šaknų skulptūrų 
parodą. Ji buvo atidaryta 16 
v. r. naujų patalpų parodai la
bai dėkingame vestibiulyje. 
Kaip visiems parengimams, taip 
ir parodai daug padėjo palan
kus rudens oras. Pro gražias 
užuolaidas besiveržią saulės 
spinduliai, veikiami praslenkan
čių debesų, kartu su imponuo
jančiomis didžiosiomis skulptū
romis sukūrė impozantišką me
no mozaiką, lyg vieną stebėtino 
grožio kūrinį. Nebuvo lankyto
jo, kuris ja nesigėrėtų. Jų tar
pe buvo ir nemaža kitataučių.’

Lietuvių Dienos leidinys
Per parengimus buvo galima 

įsigyti ir Lietuvių Dienos pro
ga išleistą metraštį su reikšmin
gu E. Petrausko viršeliu, pri
menančiu mūsų širdyse teberu
senančią trispalvę ugnelę, į bal
tą Vytį atremtus mūsų sieki
mus, nors padangė dar gana 
niūri. Leidinio turinys ragino ne 
tik džiaugtis dabarties laimėii- 
mais, bet ir prisiminti didvyriš
ką protėvių dvasią bei namus 
anapus. Leidinį paįvairino B. 
Brazdžionio ir L. Virbicko °’lė- 
raščiai, A. Galdiko ir A. Var
no kūrinių, ansamblių ir orga
nizacijų nuotraukos.

Sveikinimai
Viską vainikavo didingas kon

certas su oficialia dalimi, kurią 
pradėjo LB Londono apylinkės 
pirm. A. E. Pocius įžanginiu žo
džiu lietuviškai ir angliškai. Jis 
pabrėžė, kad lietuviai čia yra 
atvykę ne lenktyniauti, bet pri
sidėti savo įnašu prie Kanados 
gyvenimo, ne naikinti, bet kur
ti, ne imti, bet duoti kaip pilna
teisiai svetingos Kanados pilie
čiai. Ch. Turner sveikino fede
racinės valdžios vardu, J. White 
— Ontario provinciios ir ios 
premjero J. Robarts. burmistras 
H. McClure — Londono miesto 
vardu. Šilta žodį tarė ir dr. D. C. 
Williams, Vakarų Ontario uni
versiteto prezidentas ir vice-

(Nukelta j 2-rą psl.)

kėlę Fronto Kvebeku! Išlaisvinti 
teroristai yra remiami komunis
tinės Kinijos. Jų taktika iš tik
rųjų primena Mao revoliucijos 
metodus. Protesto raštą prem
jerui P. E. Trudeau atsiuntė On
tario provincijos kiniečių bend
ruomenė, turinti beveik 50.000 
narių. Jie prašo premjerą P. E. 
Trudeau atšaukti komunistinės 
Kinijos pripažinimą, nes prie
šingu atveju šio nutarimo data 
taps juodžiausia diena Kanados 
istorijoje. Rašte kiniečiai prime
na premjerui P. E. Trudeau, 
kad panašios nuomonės yra ir 
tie tūkstančiai naujųjų kanadie
čių, kurie Kanadon atvyko iš 
Sovietų Sąjungos okupuotų Eu
ropos kraštų. Kanados nutari
mas užmegzti diplomatinius ry
šius su komunistine Kinija yra 
smūgis tokių ryšių vengusiai 
Australijai ir Japonijai. Šios 
valstybės dabar gali būti pra
verstos pakeisti savo nuomonę, 
jeigu Kanados pavyzdžiu paseks 
ir daugiau kraštų. Tokiu atveju 
komunistinės Kinijos įsileidi
mas į Jungtines Tautas ir veto 
teisę turinčią Saugumo Tarybą 
būtų tik laiko klausimas, nors 
Jungtinės Tautos Korėjos kare 

" komunistinę Kiniją buvo pripa- 
žinusios agresore: Premjerui P. 
E. Trudeau, be abejonės, rūpėjo 
prekybinių santykių plėtimas su 
komunistine Kinija, užtikrinta 
rinka Kanados kviečiams. Ta
čiau iš šios prekybos gali būti 
daugiau bėdos nei naudos, kai 
kiniečiai Kanados rinką užvers 
savo pigiais gaminiais. Jau da
bar galima įsivaizduoti Kanados 
gamyklų ir gerus atlyginimus 
gaunančių darbininkų protesto 
balsus.

PATVIRTINO PREZIDENTĄ
Egiptiečiai referendumo ke

liu didele balsų persvara patvir
tino Arabų Socialistinės Sąjun
gos pasirinktą kandidatą į pre
zidentus A. Sadatą. Velionies G. 
A. Nasserio įpėdinio laukia 
daug rimtų problemų. Lapkri
čio 5 d. pasibaigia karo paliau
bų 90 dienų laikotarpis. Egipto 
vyriausybė grasina atnaujinti 
karo veiksmus, jeigu Izraelis ne
grįš prie derybų stalo Jungtinė
se Tautose. Izraelio premjerė G. 
Meir tokiu atveju yra pasiryžusi 
pradėti pilną karą. Jos sąlyga 
deryboms — sovietų priešlėktu
vinių raketų išvežimas iš Suezo 
kanalo zonos. Nors Sovietų Są
junga užtikrino pasaulį, kad jų 
technikų nėra egiptiečių raketų 
bazėse, amerikiečių žvalgybinių 
lėktuvų pilotai jau yra parūpinę 
pakankamai įrodomos medžia
gos — nuotraukų ir į magneto
fono juosteles įrašytų rusiškų 
pasikalbėjimų radijo bangomis. 
Vilties taikai teikia Kremliaus 
vadų pasiūlytas naujas planas, 
kuriame numatomas dviejų eta
pų Izraelio kariuomenės pasi
traukimas iš arabų sričių, abie
jų kariaujančių pusių viešas įsi
pareigojimas nepažeisti sienų, 
įvedimas demilitarizuotos zonos, 
kurią prižiūrėtų Jungtiniu Tau
tu kariuomenės daliniai. Egipto 
užsienio reikalu ministeris M. 
Riad taikos Artimuosiuose Ry
tuose klausimą nori iškelti Jung
tinių Tautų visumos posėdyje.

PABĖGO LIETUVIAI
Sensacija mums tenka laikyti 

didžiojoj pasaulio spaudoj nu
skambėjusi pranešimą apie so
vietų keleivinio lėktuvo pagro
bimą tarp Batumio ir Soči uos
tų. Pilotai buvo priversti nusi
leisti Turkijoje po nesėkmingo 
bandymo sutvardyti grobikus. 
Susilaukę pasipriešinimo, grobi
kai nušovė patarnautoją, sužei
dė radistą ir du keleivius. Kai- 
kuriuose pranešimuose abu gro
bikai, tėvas ir sūnus, yra vadi
nami Lietuvos žydais, kituose — 
lietuviais. Viena žinių agentūra 
tėvą vadina Frannas Koreyero, 
sūnų —- Bražinskas, kita agen
tūra skelbia, kad tėvas yra Bra- 
zinlas Koreįevo, o sūnus — Al- 
gedas. Galimas dalykas, pavar
dės iškraipytos, bet visdėlto

Frannas mums primena Praną, 
o Algedas — Algirdą. Turkija 
jiems pažadėjo suteikti “politinę 
globą. Abu grobikai buvo gink
luoti medžiokliniais šautuvais 
su nupjautais vamzdžiais, pisto
letais ir rankinėmis granatomis. 
“Amerikos Balso” vėliau pa
skelbtu pranešimu, jiedu yra tė
vas Pranas ir sūnus Algirdas 
Bražinskai.

SAUGO JUNGTINES TAUTAS
Jungtinių Tautų 25 metų su

kakties minėjime žada dalyvauti 
apie 40 Įvairių kraštų vyriausy
bės vadų. FBI bijo, kad Mont- 
realyje ’ pradėti grobimai, gali 
persimesti ir į Niujorką. Viena 
Kubos diktatoriaus F. Castro 
priešų grupė, įsiveržusi į Jung
tinių Tautų teritoriją, spėjo nu
leisti nuo stiebų Kubos, Gudijos 
vėliavas ir jau leido Sovietų Są
jungos vėliavą, kol įsiveržėlius 
spėjo sutvardyti Niujorko poli
cija. Jungtinių Tautų pastatą 
bei jo aplinką dabar saugo dau
giau kaip 8.000 policininkų, 
slaptosios tarnybos agentų ir JT 
sargybinių.

ATVYKO KARDINOLAS
Į Vatikaną atvyko lenkų Ka

talikų Bendrijos vadas kardino
las S. Wyszinski. Spėjama, jog 
jis prašys popiežių Paulių VI 
pripažinti dabartines Lenkijos 
sienas. Vatikanas oficialiuose 
dokumentuose dabartinę Wroc- 
lawo arkivyskupiją vis dar vadi
na Breslau, senuoju vokišku 
vardu.

PASIRAŠĖ PROTOKOLĄ
Prancūzijos prez. G. Pompi

dou savo viešnagę Sovietų Są
jungoje užbaigė su N. Podgor- 
nu pasirašytu bendru protokolu, 
įpareigojančiu abu kraštus du 
kartus į metus turėti oficialius 
pasitarimus politiniais Europos 
klausimais. Protokolas taipgi 
skelbia Maskvos ir Paryžiaus vi
sišką pritarimą gerai paruoštai 
Europos saugumo konferencijai, 
reikalavimą atitraukti Izraelio 
kariuomenę iš okupuotų arabų 
sričių. Karui Artimuosiuose Ry
tuose užbaigti siūlomas kariau
jančių kraštų abipusis diploma
tinis pripažinimas, įsipareigoji
mas nepažeisti prieškarinių sie
nų.

DIDŽIAUSI MANEVRAI
Varšuvos Sąjungos kraštai 

pradėjo didžiausius laivyno, 
aviacijos ir pėstininkų manev
rus savo istorijoje. Į R. Vokie
tiją atvyko dešimtys tūkstan
čių sovietų, lenkų, vengrų, čeko- 
slovakų ir bulgarų karių Ma
nevruose šį kartą dalyvauja ir 
Rumunija, atsiuntusi 306 štabo 
karininkų, žodį taręs W. Ul- 
brichto pavaduotojas E. Honek- 
ker pabrėžė, jog pagrindinis šių 
manevrų tikslas yra parodyti pa
sauliui socialistinės karinės koa
licijos pranašumą prieš impe
rialistus. Toks pareiškimas nesi
derina su Bonnos ir Maskvos pa
sirašyta nepuolimo sutartimi. 
Matyt, manevrais norima daryti 
spaudimą V. Vokietijai, kad ji 
greičiau ratifikuotų minėtą su
tartį.

PRADĖJO DERYBAS
Praha ir Bonna pradėjo pa

ruošiamuosius pokalbius santy
kiams tarp abiejų kraštų nor
malizuoti. Didžiausia problema 
yra vadinamas 1938 m. Miun
cheno paktas, kuriuo Čekoslova
kijos teritorijos dalis Sudeten- 
land buvo atiduota A. Hitlerio 
Trečiajam Reichui. Dabar rei
kia rasti abiem pusėm priimti
ną formulę šiam paktui panai
kinti. šių derybų pradžioje mirė 
paskutinis gyvas Miuncheno 
pakto signataras E. Daladier, 
anuometinis Prancūzijos prem
jeras, Čekoslovakiją palaidojusį 
paktą pasirašęs kartu su diktato
riais A. Hitleriu, B. Mussoliniu 
ir Britanijos premjeru N. 
Chamberlainu. Tikrasis šio pak
to architektas buvo N. Chamber- 
lain.
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AL. GIMANTAS
šia tema rašyti jau senokai 

rūpėjo, juo labiau, kai vis daž
niau tenka girdėti iš šalies para
ginimus iškelti visus tuos nevi
sai normalius reiškinius, kurie 
taip labai pastebimi lietuviškųjų 
šermenų metu. Gal padėtis nėra 
geresnė ir tokiose pat aplinky
bėse kanadinėje ar amerikinėje 
aplinkoje, bet tai jokiu būdu ne
duoda mums teisės sekti negeis
tinu pavyzdžiu.

Gražu ir sektina, kai mūsų mi
rusius. pašarvotus laidotuvių na
muose. gausiai lanko giminės, 
artimieji (tai jau pareiga), o ne
retai ir mažiau ar net visai nepa
žįstami. Ateina atsisveikinti vi
sai svetimi žmonės ir tuo parodo 
savąjį žmoniškumą. Tai vis mo
ralinė paguoda nelaimės prislėg
tai šeimai: miela juk matyti, kad 
velionis turėjo tiek daug asme
nų, kurie, kartais nepabūgę to
limo kelio bei kitų nepatogumų, 
randa laiko atsilankyti koplyčio
je. Tai puikūs reiškiniai.

Blogoji pusė prasideda-ten, 
kur šermeninė padaroma lyg ko
kiu pramoginiu susitikimu. Pra
sideda pažįstamų tarpusavio kal
bos, neretai išgirsti ir juoką, 
klegesį, gyvesnio pobūdžio pa
šnekesius. Atrodo, kad užsimirš- 
tama ko čia atėjo, nepaisoma, 
kad ten, prieky, guli velionis, 
kad arti karsto budi artimi gimi
nės. Kitoje pusėje tuo tarpu 
vyksta garsus jomarkas. Neiš
vengiama ir prekiavimo ten 
pat, šermeninėje. Vienas, žiū
rėk, bando parduoti gyvybės ar 
autovežimio draudą, kitas siūlo 
pirkti savo autovežimį, trečias 
renka aukas kažkuriam gal ir la
bai kilniam tikslui. Bičiuliai su
sitinka kitus savo seniai matytus 
pažįstamus, prasideda kalbos,

DIDŽIOJI LIETUVIŲ ŠVENTĖ LONDONE
(Atkelta iš 1 psl.) 

kancleris, visų Ontario univer
sitetų vardu. Jis džiaugėsi lietu
vių jaunimu, kuris esąs savotiš
kas ryšys tarp universiteto ir 
lietuvių, šventės dalyvius taip 
pat sveikino dr. B. Nemickas 
VLIKo vardu, PLB valdybos 
pirm. St. Barzdukas ir Lietuvos 
konsulas Kanadai dr. J. žmui- 
dzinas. Žodį tarė ir Lietuvių 
Dienai rengti komiteto pirm. A. 
Eimantas, dėkodamas susirinku
siems ir primindamas, kad ko
mitetas be jų pagalbos būtų ne
įstengęs Lietuvių Dienos su
rengti.

Jaunimo koncertas
Sveikinimams pasibaigus, pra

dėjo žygiuoti šimtai puošnaus 
jaunimo. Prie scenos — tautinių 
drabužių jūra, ant scenos — 
pusračiu meniškai išsidėstęs 
Montrealio “Gintaras” su birby
nėmis, rageliais, kanklėmis, pjo
vėjų skrybėlėmis. Po “Gintaro” 
piemenėlių raliavimo ir mergai
čių labai darnios sutartinės se
kė žaismingas “Aštuonytis” ir 
užburiantis “Suk, suk ratelį”, iš
siliejęs keliais ratais: didžiųjų 
jaunuolių, vidutinių ir net pačių 
jauniausių “pipiriukų”... Toli
mesnėje programoje buvo šo
kiai ir dainos. Programą atliko: 
Montrealio “Gintaras”, Toronto

' “Gintaras”, Hamiltono “Gyvata- 
ras”, Toronto “Birbynė”, Lon
dono “Baltijos” šokėjai, Londo
no “Baltijos”, Rodney ir Delhi 
jaunimo jungtinis choras. Po 
programos scenon vėl pasipila 
gausios ir puošnios jaunimo gre
tos. Jas lydi audringi plojimai. 
Blyksi nuotraukas darančių te
levizijos ir spaudos atstovų svie-

Pietų pertrauka
- Pietų metu vertėjas E. Weit 
buvo pakviestas prie stalo, už 
kurio atsisėdo Gomulka, Cyran- 
kiewizc, Kliszko, Ulbrichtas ir 
jo premjeras Stoph. W. Gomul
ka, prisiminęs 1968 m. studentų 
demonstracijas Lenkijoje, sakė
si esąs tikras, kad tik maža de
monstrantų dalelė reiškė tikrą 
opoziciją jo režimui. Kitiems de
monstracijos buvo tapusios eili
ne pramoga. W. Gomulka ir W. 
Stoph buvo priešingos nuomo
nės, bet jie neįstengė paveikti 
konferencijos seimininko. Suk
tasis W. Ulbrichtas tada griebė
si kitos temos, primindamas W. 
Gomulkai lenkų kilmės ameri
kiečio Zbigniew Brzezinskio 
viešnagę Čekoslovakijoje ir pa
brėždamas, kad jam yra pavykę 
gauti jo Prahoje pasakytos kal
bos pilną tekstą. Vieno žymiau
sių sovietinio komunizmo anali
tikų pavardės suminėsimas tuo
jau atkreipė nuobodžiauti pra
dėjusio W. Gomulkos dėmelį, 
nes jis jaučia didžiausią neapy
kantą šiam amerikiečiui, turin
čiam nemažos įtakos JAV vy
riausybei. Z. Brzezinskis lankėsi 
Lenkijoje po 1956 m. “lenkiško 
spalio” įvykių ir yra paskelbęs 
daug darbų komunizmo klausi
mu. W. Ulbrichtas žinojo, kad 
W. Gomulka savo oficialiose kal
bose dažnai bando griauti to len
kų kilmės politiko tezes ir ji lai
ko “ant imperialistų grandinės 
parištu šuneliu”. Iš tikrųjų ne
apykanta turi gilesnę priežastį 
—Z. Brzezinskio tezės yra labai 
panašios į paties Gomulkos min
tis prieš 12 metų. W. Gomulka 
paprašė W. Ulbrichtą atsiųsti 
jam Z. Brzezinskio kalbos teksto 
kopiją, nes'.ji galinti būti labai 
svarbi Lenkijai.

šaiposi iš Tito
Atgavęs W. Gomulkos dėme

sį, W. Ulbrichtas kalbą nukrei
pė į Jugoslavijos studentų nera
mumus, kuriuos buvo priversta 
pripažinti ir paskelbti kompar
tijos vadovybė. W. Ulbrichtui 
atrodė juokinga, kad Tito, norė-

diskusijos. Prieina prie to, kad 
laidotuvių namų šeimininkai bū
na priversti, kad ir labai manda
giai, priminti, jog tai šerme
nys...

Kaip žinia, čia nepraktikuoja
mas joks giedojimas prie miru
sio. Kartą, kaikada ir dažniau 
per tris budynių vakarus sukal
bamas Rožinis, bet tai beveik ir 
viskas. Kitu metu “neturint ką 
veikti”, prasideda jomarkinė at
mosfera. žinoma, palikusiam šį 
pasaulį nei šilta, nei šalta, ar ten 
kas susikaupęs sėdi, ar bando 
linksmiau leisti budynių laiką, 
bet sekant lietuviškomis tradici
jomis (dar gi nesame jų išsiža
dėję? ..), derėtų prisilaikyti ge
dulo ir rimties nuotaikos. Paga
liau, jei jau norima tų visų 
linksmybių, gal galima būtų pa
laukti iki polaidotuvinių prieš
piečių, kurie paprastai ruošiami 
tuoj po apeigų kapinėse. Ten 
bus gerų valgių ir gėrimų. Ten 
gal jau būtų tinkamesnė vieta ir 
nuotaika atsikvėpimui ir pobū
viui.

Galimas dalykas, kad bent iš 
dalies tai linksmokai nuotaikai 
šermenyse susidaryti padeda ir 
čia Įprastas lavono veido išdaili- 
nimas, paspalvinimas. Prieini 
prie tokio mirusio ir matai, kad 
žmogus ir gyvas būdamas taip 
sveikai ir gražiai neatrodė Dar jį^mŠkJtrTtuš“' komunistu 
daugiau, neretai toks atrodo - - -- .................
puikiau ir už čia susirinkusius 
jo apraudoti. Mirties uždėtosios 
kaukės čia nerasi. Gal nejučio
mis toks lavono ir mirties ženk
lų pasaldinimas ir priveda prie 
to, kad gedulas, gilus susikaupi
mas sunkiai beišlaikomas, o gal 
tai tik dirbtinis bėgimas nuo pa
čios mirties fakto?

sos, scenoje pasirodo vadovai ir 
raudonų rožių puokštės. KLB 
krašto valdybos pirm. dr. S. Če
pas taria nuoširdų padėkos žo
dį, linkėdamas visiems vėl susi
tikti XVII Lietuvių Dienoje se
kančiais metais St* Catharines. 
Po jo dar dėkoja LB apylinkės 
pirm. A. E. Pocius ir koncerto 
komisijos pirm. M. Chainauskas. 
Koncertą auditorijai labai vy
kusiai abiem kalbom pristatė 
Gr. Petrauskienė. Jei visa tai 
reikėtų vienu sakiniu apibūdin
ti, tai jis turėtų šitaip skam
bėti: “šešioliktoji Lietuvių Die
na Londone buvo didinga ketu-.

— rių šimtų mūsų puošnaus jau
nimo atstovų manifestacija tik
ra to žodžio prasme!”

Ar dar galim abejoti?
Kai jaunimas lietuviškoje ap

linkoje pasijunta tikrai laimin
gas ir randa bendrą kalbą su se
nimu, kai ne tik senimas, bet 
ir jaunimas jautriai išgyvena 
tuos momentus, semdamiesi lie
tuviškos stiprybės, kai svetim
taučiai stebisi, kaip mes Įsten
giame šiais laikais suburti šim
tus jaunuolių — argi dar gali
ma abejoti Lietuvių Dienos nau
dingumu ir jos ateitimi?! Jau
nimą sutraukia tik dideli masi
niai parengimai, kaip šis, kaip 
tautinių šokių šventės ir pan. 
Už pasisekusią šventę Londono 
lietuvių padėka priklauso dau
geliui asmenų ir apylinkių, jų 
tarpe ir didžiajam Torontui, pir
mą sykį taip nuoširdžiai parė
musiam Londoną. Lietuvių Die
nos pasisekimas prašoko betko- 
kias rengėjų viltis — dalyvių 
buvo pusantro karto daugiau 
nei tikėtasi.

kraštus, dabar pats prisivirė ne
skanios košės. Ši tema taip pa
tiko W. Gomulkai, kad jis, dės
tydamas savo mintis, į sakinius 
pradėjo įterpti “a-a” garsus, 
reiškiančius neeilinį pasitenki
nimą: “Tito vykdo ekonominius 
eksperimentus ir mano, kad jie 
— a-a — patarnaus socializmui. 
Iš tikrųjų tai — a-a — klaidinga 
nuomonė. Jėga nėra kaip — 
a-a — guma, kurią gali ištempti 
ir vėl sutraukti pagal reikalą. 
Kai atsisakai jėgos politikos, ne
atsiranda — a-a — tuštumos, 
nes tavo vietą tuojau užima 
priešai.

Slaptų posėdžių užkulisiai
Lenkijos kompartijos vado Gomulkos vertėjas, pabėgęs į Vakarus, atskleidė daug paslapčių

L. Brežnevo doktrina
Popietinį posėdį pradėjo L. 

Brežnevas ilgoka kalba apie 
marksizmo - leninizmo klasikų 
sukurtus socialistinės bendruo
menės principus, kurių niekam 
nevalia peržengti. Sovietų Są
junga nori, kad socialistinės 
bendruomenės vystytųsi kūry
bingai pagal tautines savybes. 
Tačiau tais atvejais, kai yra pa
žeidžiama kitų socialistinių 
kraštų vienybė, jėga, visa socia
listinės stovyklos esmė, komu
nistai ir vyriausybių vadai pri
valo suteikti visokeriopą pagal
bą čekoslovakų liaudžiai ir dar
bininkų klasei.

L. Brežnevo užuomina apie vi
sokeriopą pagalbą buvo aiškūs 
po mėnesio įgyvendintos jo 
doktrinos metmenys. J. Kadaro 
vadovaujama vengrų delegacija 
po šių žodžių lengviau atsikvė
pė, nes ji, matyt, bijojo, kad L. 
Brežnevas jau šiame posėdyje 
galėjo pasisakyti už invaziją į 
Čekoslovakiją. Grasinimas, tie
sa, liko, bet jis nebuvo išryškin
tas. Tolimesniame savo žodyje 
L., Brežnevas pareiškė, kad če
koslovakų kompartijos vadovy
bė yra praradusi krašto kontro
lę. A. Dubčekas jau daug kartų 
žadėjo atstatyti tvarką, bet žo
džio neištesėjo, čekoslovakų 
kompartijos vadovybė vengia 
oficialaus ryšio su “Dviejų tūks
tančių žodžių manifestu”, tačiau 
jo mintis pridengta forma mėgi
na ginti kaikurie augštieji kom
partijos pareigūnai.. Pasak L. 
Brežnevo, tai reiškia, kad kontr- 
revoliucija jau yra pasiekusi če
koslovakų kompartijos viršūnes 
ir kad broliškieji kraštai turi at
eiti pagalbon Čekoslovakijos 
liaudžiai. L. Brežnevas sakėsi 
pritariąs A. Novotny laikotarpio 
kritikai, iškeltiems trūkumams 
ir klaidoms, bet visa tai neturi 
pažeisti kompartijos vadovauja
mos pozicijos. Penkių socialisti
nės stovyklos kraštų liaudies ma
sės negali leisti kontrrevoliuci- 
jos Čekoslovakijoje.

Dalyvių reakcija
Vertėjas E. Weit pateikia 

smulkią dalyvių reakciją į L. 
Brežnevo kalbą. Jį patį sudomi
no L. Brežnevo pakartotinis 
penkių kraštų pagalbos linksnia
vimas, sudaręs Įspūdį, jog šį 
kartą Sovietų Sąjunga vengia 
1956 m. Vengrijoje padarytos 
klaidos, kai ji vienui viena iš
ėjo malšinti , sukilusios vengrų 
tautos. Dabar gi siekiama visų 
penkių komunistinių kraštų 
bendros akcijos prieš Čekoslova
kiją. Pati L. Brežnevo kalba, 
vertėjo E. Weit nuomone, taip

buvo suredaguota, kad ja galėjo 
būti patenkinti ir Kremliaus 
“vanagai”, ir “balandžiai”. O tai 
mums įtaigoja, kad tuo metu, 
keletą savaičių prieš invaziją į 
Čekoslovakiją, sovietų kompar
tijos vadovybė nebuvo padariusi 
galutinio sprendimo.

Posėdžių salėje lamingiausias 
atrodė Bulgarijos komunistų 
vadas T. Živkovas, atvirai siūlęs 
ginkluotą intervenciją. Jam tur
būt užteko L. Brežnevo prasita- 
rimo apie visokeriopą pagalbą 
Čekoslovakijai. J. Kadaro veidas 
pašviesėjo dėl priešingos prie
žasties — karinio pavojaus Če
koslovakijai atitolinimo. Labiau
siai nepatenkintas buvo W. Ulb- 
richtas, nes jam ultimatumą 
skelbiąs bendras laiškas A. Dub- 
čekui atrodė perdaug menka 
priemonė. Jis ėmė bambėti apie 
grandinę, kurios stiprumas ma
tuojamas silpniausiu nareliu. 
Anot W. Ulbrichto, jeigu pora 
liaudies priešų Prahoje tikisi 
susilpninti visų socialistinių 
kraštų stovyklą, jie daro didelę 
klaidą...

Posėdžio pertraukų metu, kol 
redakcinė komisija ruošė bend
rą ultimatumą A. Dubčekui, at
skirą pokalbį L. Brežnevas turė
jo su W. Gomulka. W. Ulbrich- 
tas aiškiai jautėsi nepatenkin
tas, kad jam šiame pokalbyje 
nėra vietos, kad L. Brežnevas 
didesni dėmesį skiria Lenkijai. 
W. Ulbrichtas nerimo, jieškoda- 
mas pokalbio su bulgarų ir so
vietų delegacijų nariais ir krei
va akimi sekdamas L. Brežnevą 
su W. Gomulka. Visiškai išskirti 
iš kitų delegacijų tarpo buvo 
vengrai ir jų vadas J. Kadaras. 
Jo laikysena bei įspėjimai šioje 
konferencijoje, matyt, buvo ne
priimtini kitiems kompartijų va
dams.

W. Ulbrichto kerštas
Redakcinės komisijos ruošia

mu bendru ultimatumu A. Dub
čekui buvo įsakyta imtis konkre
čių priemonių kontrrevoliucijai 
užbaigti: grąžinti veiksmingą 
kompartijos vadovybę, įvesti 
griežtesnę kontrolę spaudai, ra
dijui ir televizijai, uždaryti pa
staruoju metu įsteigtas politines 
organizacijas.

Baigminiam posėdžiui, kurio 
metu turėjo būti pasirašytas ul
timatumas, vėl pirmininkavo W. 
Ulbrichtas. Jis sukvietė posė
džio dalyvius, žinodamas, kad 
minėtasis dokumentas dar nėra 
perrašytas. Tai buvo sąmoningas 
W. Ulbrichto kerštas W. Gomul- 
kai už asmeninius pokalbius su 
L. Brežnevu. Vertėjas E. Weit

} LAIMINGO LAKŪNO KOVOS {
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai

FURNITURE LTD.
PILNAS NAMU APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

IVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS
Nemokamas į namus pristatymas. 

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

(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
XXVI

1944 m. balandžio mėnesį-bu- 
vau perkeltas į Yokosuka nai
kintojų grupę.. Ši grupė buvo 
skirta Tokijo gynimui. Tiesa, 
neskaitant 1942 m. įvykdyto To
kijo puolimo, amerikiečiai Ja
ponijos iš oro nepuolė.

Tokijo miestas pradėjo pasi
keisti. Jei anksčiau per garsia
kalbius gatvėse girdėjosi prane
šimai apie japonų pergales ir 
tuos pranešimus lydėdavo per
galės maršai, tai dabar to nebe
girdėti. Jau ir pranešimuose 
kalbėjo apie fronto trumpinimą, 
kas reiškė, kad mūsų kariuome
nė Pacifike traukėsi.

Dėdės šeimoj
Iš Yokosuka nuvykau į To

kijo pas dėdės šeimą. Tą vaka
rą Hatsuyo pradėjo mane pulti, 
kodėl aš dar tebesu nevedęs. Ir 
aš ją puoliau, kodėl ir ji dar 
nesusirado sau vyro. Jos tėvai 
juokėsi iš mūsų kalbų. Aš pa
prašiau Hatsuyo paskambinti 
Mocartą, nes man tai buvo ma
loniausias dalykas. Kai tai bai
gė, ji atsisuko į mane ir sako: 
“Dabar tau paskambinsiu tai, 
ko negaliu išreikšti žodžiais.” Ir 
vėl salonas prisipildė muzikos 
garsų. Aš Hausiaus tos muzi
kos ir galvojau, ką tai reiškia: 
“negaliu išreikšti žodžiais”. Su
pratau, kad tai buvo meilės mu
zika. O ir aš į Hatsuyo žiūrėjau 
jau ne kaip į mergičką, gimna
zistę, bet kaip į moterį. O ji yra 
graži ir pianistė. Daug mergai
čių jai gali pavydėti.

Amerikiečiai puola
1944 m. birželio 15 d. 20 

amerikiečių bombonešių B-17, 
kurie atskrido iš Kinijos, bom
bardavo Kryšu salos šiaurėje 
esahtį miestą. Tai buvo staig
mena. Oficialieji radijo prane
šimai skelbė mūsų laimėjimus, 
o priešo bombonešiai jau puola 
Japoniją. Tą pačią dieną ameri
kiečiai pradėjo išsikėlimus Ma- 
rianų salyne. Pirmas ir didžiau
sias išsikėlimas buvo vykdomas 
Saipan saloje. Mūsų laivynas, 
kuris plaukė į Marianų salyną 
sprendžiamajam mūšiui, pralai
mėjo. Priešo persvara buvo vi
sur.

PARUOŠĖ J. VAICELIŪNAS

Birželio 16 d. mūsų grupė ga
vo įsakymą persikelti į Iwo 
Jima salą. Tai buvo nedidelė, 
bet svarbi sala mums ir priešui. 
Ji yra viena salų Bonin salyne, 
nors pietinė to salyno dalis, kur 
yra ir Iwo Jima sala, dar vadi
nama Vulkano salynu. Mes ste
bėjomės, kad amerikiečiai tos 
salos neužėmė 1944 m., kai joje 
buvo nedidelė mūsų kariuome
nės įgula ir menki sustiprini
mai. Vėliau tos salos gynyba 
buvo sustiprinta.

Į naują salą
Mūsų grupei vadovavo ko- 

mandefis Nakajima, kurs buvo 
grįžęs iš Rabaulo. Jis vėl kvie
tė mane vykti kartu, tik šį kar
tą ne į Rabaulą, o į Iwo Jima 
salą. Jis kalbėjo: “Nesvarbu ką 
sako gydytojai. Esi puikus la
kūnas ir vėl gali skraidyti. Tu 
žinai, kad mūsų lakūnų didžiu
mą sudaro jauni vyrai. Reikia, 
kad jų moralę stiprintų mūsų 
žymieji lakūnai. As susirūpinęs 
jaunųjų lakūnų gyvybėmis. Jie 
greitai gali tapti priešo auko
mis. Jų apmokymas buvo trum
pas ir nepakankamas”. Aš suti
kau vykti į Imo Jima salą, nes 
to reikalavo mano pareiga tė
vynei.

Iš Yokosuka į Imo Jima salą 
yra 650 mylių. Oras pasitaikė 
labai blogas. Mes net keturias 
dienas iš eilės pakildavome 
skristi ir dėl blogo oro vėl su
grįždavome. Tik penktą dieną 
— birželio 20 nuskridome į Iwo 
Jima salą, nors ir tą dieną teko 
kovoti su lietumi.

Nusileidome pietiniame aero
drome, nes jis buvo patogesnis 
nusileidimas. Jame stovėjo išri
kiuota 50 naikintuvų ir 40 bom
bonešių. Mes su savo 30 lėktu
vų turėjom pervažiuoti į mažes
nį aerodromą, kuris buvo už my
lios nuo pagrindinio aerodromo.

Tik naktį
Mūsų vadai žinojo, kad Sai

pan salos įgulai buvo reikalin
ga pagalba. Bet kaip tą pagal
bą duoti? Jei bombonešiai skris 
naikintojų lydimi, kas saugos 
nuo amerikiečių puolimų Iwo 
Jima salą? Amerikiečiai jau ke-

vybę, paruošti atsakymui. W. 
Gomulka pritarė L. Brežnevui, 
iškeldamas galimas tarptautines 
komplikacijas. Jeigu ultimatu
mas būtų paskelbtas sekančią 
dieną ir paskui keturias dienas 
tektų laukti čekoslovakų atsaky
mo, Vakarų pasaulio spauda 
pradėtų daryti visokius spėlioji
mus, kodėl Praha taip ilgai ne
atsako. Dėl šių priežasčių buvo 
sutarta ultimatumo tekstą S. Są- *_ — - — TTV * • • • »
je, Lenkijoje ir’R. Vokietijoje 
paskelbti po keturių dienų.

Virėjų ultimatumas
Konferencijos proga 3 v. p. p. 

turėjo įvykti iškilminga puota, 
kurion buvo pakviesti posė
džiuose dalyvavusių kraštų dip
lomatai ir Lenkijos vyriausybės 
nariai. Jie visi susirinko laiku, 
bet konferencija dar nebuvo pa
sibaigusi. Todėl visi svečiai bu
vo pasiųsti namo ir po trijų va
landų vėl sukviesti telefonu. 
Keldamas tostą, W. Gomulka 
nusiskundė, kad konferencija . 
labai gerai pavyko, bet patieka
lai ant stalų esą labai prastos ko
kybės. Pasirodo, virėjams buvo 
išakyta stalus paruošti 3 v. p. p. 
Taip jie ir padarė, W. Gomulkai 
pridėdami savo ultimatumą: 
“Mums buvo duotas užsakymas 
maistą pagaminti iki 3 v. p. p. 
Jeigu atidedate pietus, mes ne
atsakome už valgių kokybę!”

Taigi, kompartijos vadų kon
ferencija Varšuvoje buvo baig
ta dviem ultimatumais.^ Vienas 
jų buvo įteiktas A. Dubčekui, ki
tas — V. Gomulkai. V. Kst.

savo būdelėje nugirdo sarkastiš
ką W. Ulbrichto šnabždesį savo 
delegacijos nariams, kad jis no
rįs pabrėžti lenkų nesugebėjimą 
organizuoti tokias konferenci
jas.

Ultimatumo teksto teko lauk- . . .
ti ištisą pusvalandį, bet laukimą jungoje,, Bulgarijoje, Vengrijo- 
sutrumpino prasidėjęs ginčas.
W. Ulbrichtas vėl norėjo, kad 
kiekviena delegacija A. Dubče
kui įteiktų savo kalba parašytą 
ir atskirai pasirašytą ultimatu
mo kopiją. Kitos delegacijos 
jam betgi priminė, kad ultima
tumas yra bendras — užtenka 
vienos kopijos rusų kalba. Ne
susilaukęs pritarimo R. Vokieti
jos “nepriklausomybei” pabrėž
ti, W. Ulbrichtas turėjo nusileis
ti ir pasirašyti ant rusiško ulti
matumo kopijos.

W. Ulbrichtas pradėjo rei
kalauti, kad kiekvienas Varšu
vos^ konferencijoje dalyvavęs 
kraštas ultimatumo tekstą spau
doje paskelbtų jau sekančią die
ną. čia jis taip pat susilaukė bul
garų ir vengrų protesto. Pasta
riesiems atrodė, kad reikia bent 
poros dienų preciziniam ultima
tumo rusiško teksto vertimui į 
konferencijos dalyvių kalbas. 
W. Ulbrichto reikalavimą atme
tė ir L. Brežnevas, vadovauda
masis kitais motyvais. Pasak jo, 
reikia duoti laiko ček©slovakams 
dokumentui išsiversti ir su juo 
supažindinti kompartijos vado-

Lietuvoje mirus, draugijos narę VERONIKĄ 
OTTIENI ir jos vyrą, liūdinčius dėl brolio-švogerio 
mirties, giliai užjaučiame —

K. L. K. M. Dr-jos Šv. Jono Kr. par. skyrius

Poniai VERONIKAI
reiškiame gilią užuojautą, jos

staigiai mirus Lietuvoje —

Petras ir

OTTIENEI
brangiam broliui

Vanda Garneliai

Kazimieras ir Elena Galiauskai

tragiškai žuvus, draugijos nares — MONIKĄ ŽĖ- 
KIEN| ir ONĄ DEMENTAVIČIEN|, jų vyrus ir 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

K. L. K. M. Dr-jos Šv. Jono Kr. par. skyrius

L K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS

v * 
lis kartus iš oro puolė tą salą. 
Buvo nuspręsta, kad mūsų bom
bonešiai tik naktį skris pulti 
priešo laivų prie Šaipano salos. 
Bombonešių lakūnai vykdė 
jiems duotus uždavinius, bet re
zultatai buvo menki. Stipri ame
rikiečių priešlėktuvinė gynyba 
iš oro ir nuo laivų numušdavo 
mūsų bombonešius. Tik vienas 
kitas bombonešis sugrįždavo iš 
600 mylių žygio. Bet ir jie par
sigabendavo kovos ženklų savo 
lėktuvuose. Po kelių dienų mū
sų bombonešių kaip ir nebeliko. 
Pereita prie vienmotorinių tor
pedinių • lėktuvų, šių lėktuvų 
veikimas davė geresnius rezul- > 
tatus, bet ir jų dalis nebegrįž
davo iš žygio.

Didžiausias mūšis
Birželio 24 d. Iwo Jima salos 

naikintojams teko stoti į di
džiausią oro mūšį mūsų grupės 
istorijoje. Po penktos valandos 
ryto buvo paskelbtas lėktuvinis 
pavojus. Pranešta, kad dideli 
amerikiečių lėktuvų daliniai 
skrenda Imo Jima salos link. 
Po kelių minučių visi mūsų nai
kintojai buvo ore. Jie pasidali
jo į dvi dalis. Apie 40 jų buvo 
virš debesų, o likusieji — že
miau debesų. Netrukus pasirodė 
priešas. Jų modernūs lėktuvai 
— naujieji “Hellcats” prilygo 
mūsų “Zero”.

Tuojau su vienu iš jų susiki
bau. Pirmoji mano šūvių serija 
nuėjo į orą, bet antroji buvo 
sėkminga: amerikietis su degan
čiu lėktuvu nukrito į vandeny
ną. Kur tik žiūrėjau — visur 
buvo naikintojai. Ėjo dvikovos, 
liepsnojo ir krito lėktuvai. Per
ilgai užsižiūrėjau, šūvių serijos 
ženklai pasirodė po mano lėktu
vu. Staigiu posūkiu atsiradau 
prie savo naujo oponento lėk
tuvo uodegos ir paleidau šūvių 
seriją. Nepataikiau. Jis nusmigo 
žemyn. Buvau užkluptas netikė
tai. Atleidau parašiuto diržą, 
kad galėčiau laisviau judėti, 
žvalgytis. Tuo momentu net ke
li “Hellcats” pasirodė užpaka
lyje manęs. Kai aš iš jų išsisu
kau, jie nuskrido tolyn. Bet aš 
sekiau paskui juos. Pasigavau jų 
paskutinį ir iš kokių 50 jardų 
paleidau šūvių seriją. Lėktuvas 
užsidegė ir nukrito. (Bus daugiau)

tragiškai žuvus, liūdesio valandoje šeimos narius

ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

L. K. Mindaugo šaulių kuopos valdyba

tragiškai žuvus, brolius JUOZĄ, VLADĄ ir ADO

MĄ su šeimomis, visus gimines bei artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

M. S. Šenferai

Vikt. Štreitas

St. Pociūnas

tragiškai žuvus, brolius, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

Vanda ir Petras Garneliai

mirus, žmonai SOFIJAI, sūnums RIČARDUI ir 
EDUARDUI, dukrai ANGELEI reiškiame gilią 
užuojautą —

J ieva ir Antanas Pūkai 
Vera ir Vladas Nausėdos

Mielą Danguolę Baziliauskienę ir šeimą, mirus

brangiai Mamytei, liūdesio dienose prisimena —

Vytautas ir Regina Abromaičiai, 

Richmond Hill, N. Y.



BAŽNYČIA, TĖVAI IR JAUNIMAS
MIRAS CHA1NAUSKAS

Kai viskas gerai klojasi, žmo
gus dažnai pamiršta bažnyčią ir 
Dievą. Kai reikalai pablogėja, 
visų akys krypsta į Augščiausią. 
Šiuo laiku daug tėvų yra nukrei
pę savo akis į bažnyčią, įieško 
joje pagalbos. Jie reikalauja di
delio pasišventimo ir gyvenimo 
supratimo iš dvasiškuos. Su
prantama, kad bažnyčia tik tada 
galės ką nors padaryti, jei mū
sų jaunimas ją lankys. Tos baž
nyčios, kurios neturi jaunimo 
lankytojų tarpe, yra bejėgės 
jam padėti.

Kol vaikas yra dar mažas, ei
na į bažnyčią kartu su tėvais. 
Pastarieji yra atsakingi, ar vai
kas eina į bažnyčią, ar ne. Būtų 
nesąmonė galvoti, kad gimnazi
ją bebaigianti arba universitetą 
lankantį jaunuolį tėvai gali pri
versti lankyti bažnyčią. Gyveni
mo pavyzdžiai rodo, kad ir iš 
mažens pripratę lankyti jaunuo
liai nevisuomet bažnyčią lanko, 
kai jie jau paaugėja. Kaltinti 
vien tėvus dėl bažnyčios nelan- 
kymo būtų neteisinga, dvasiški- 
jos ir visų tikinčiųjų pareiga 
jieškoti būdų, kad mūsų jauni
mas pamiltų bažnyčią, ja intere
suotus!, ją laikytų savo namais 
ir nors vieną kartą per savaitę 
užpildytų jos suolus.

Kunigui į pagalbą turi ateiti 
bažnytinis komitetas, kuris ats
tovauja visiem parapijiečiam. 
Jis turėtų pajieškoti būdų, kaip 
sutraukti visą jaunimą i bažny
čią. Mano nuomone, yra komite
tu, kurie šį dalyką leidžia pro 
pirštus, rūpindamiesi daugiau
sia finansiniais reikalais.

Parapijų komitetai turėtų su
daryti progos, kad mūsų jauni
mas ne vien tik būtų mokomas 
bažnyčioje, bet ir galėtų savo 
nuomonę pareikšti, klausimus 
kelti, pageidavimus reikšti. To
kios diskusijos turėtų būti pra
vestos parapijos salėse. Vyres
nieji, taip darydami, gal ir pa
tys jaunimą daugiau supras, gal 
ta spraga tarp kartų sumažės.

Jeigu norime, kad jaunimas 
dalyvautų pamaldose ir parapi
jiniame gyvenime, turime suda
ryti sąlygas, kad jaunimas nebū
tų tik žiūrovas, bet ir dalyvis. 
Londone vyskupas E. Carter 
per parapijų atstovų suvažiavi
mą tiesiog Įsakė, kadr kiekvienas 
parapijos komitetas turėtų jau
nimo atstovą, kuris būtų tarp 15 
—21 metų amžiaus. Taip pat yra 
labai svarbu, kad per parapijos 
susirinkimus jaunimas galėtų 
balsuoti. Balso teisę turi turėti 
kiekvienas giiimaziją lankąs 
jaunuolis. Šitaip traktuojamas 
jaunimas pasidarys bendros baž
nytinės šeimos ištikimais na
riais. Vyresnieji juos irgi dau
giau supras, ir mažiau kritikuos. 
Ta upė kuri skiria jaunimą ir se
nimą darysis vis siauresnė. Gar
bė toms parapijoms, kurios yra 
toli pažengusios šioje srityje?

Meno vienetai
Be darbo arba mažai dirban

tis jaunuolis genda. Nesitikėki
me, kad mokyklinio amžiaus 
jaunuolis bus patenkintas vien 
tik ruošdamas pamokas arba 
skaitydamas knygas. Laiko nuo

Vilniečių suvažiavimo nutarimai
Vilniaus Krašto Lietuvių Są

jungos Kanados vilniečių suva
žiavimas 1970 spalio mėn" 10 — 
11 d. d. Londone, Ont., išklausęs 
pranešimus ir apsvarstęs lietu
viško gyvenimo kultūrinius-poli- 
tinius Įvykius, nutarė:

1. Reiškiame savo nepasiten
kinimą mūsų veiksnių dalyvavi
mu lenkų kongresuose, kuriuose 
daromi nutarimai, reiškiantieji 
pretenzijas į Vilnių ir jo kraštą.

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

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

no medžiaga dviems puikioms suknelėms, vyriškas ar moteriškas 
megztukas — vilnonis ar akryleno, 3% jardo vilnonė medžiaga eilu
tei su įrašu “All wool made in England”, viena puiki gėlėta vilnonė 
skarelė. Pilna siuntinio kaina — $95.00.
Taip pat mielai galime pridėti prie šių ar kitų siuntinių reikmenų, 
kurie Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi.
Dirbtinio mink (audinės) kailio viršus apsiaustui — $40, vilnonės gė
lėtos skarelės — 
lono marškiniai 
lono skarelės — .
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 11

po $5, vyriški ar moteriški nertiniai — po $12, nai- 
— po $8, nailono lietpalčiai — po $11, gėlėtos nai- 
po $2, nepermatomo nailono medžiaga skarelėms —

(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., LONDON, E. 2, ENGLAND. TeL 01-739-8734

A. KusinsHs, 167 College St, Sudbury, Ont
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ontario.
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mokslo dar pasilieka. Meniniai 
vienetai yra puiki vieta jauni
mui praleisti laiką ir ko nors 
bendrai siekti.

Gražu ir miela pasiklausyti 
lietuviškos dainos ir pasigrožėti 
lietuvišku tautiniu šokiu. Gražu 
ir malonu pažiūrėti į dirbantį 
mūsų jaunimą. Vyresniųjų todėl 
yra pareiga kuo daugiau meni
nes grupes šelpti. Žinoma, viso
kie pasirodymai ir išvykos kai
nuoja, bet atminkime, kad mes, 
lietuviai, gal niekur geriau ne
galėtume investuoti savo kapi
talo sveikam jaunimui išauginti, 
kaip remdami savo meninius 
vienetus.

Gražu girdėti bažnyčioje gie
dant jaunimo chorą. Jaunuolis, 
priklausąs chorui, jaučia parei
gą ateiti į bažnyčią. Jaunimui 
yra proga su vyresniaisiais susi
tikti. Deja, tenka apgailestauti, 
kad jaunimo chorai bažnyčiose 
mažėja, nes trūksta noro. Be to, 
dažnai ant dirbančių žmonių pi
lamos pamazgos.

Kanados Lietuvių Dienų prin
cipinis tikslas turėtų būti kaip 
galint daugiau jaunimo sutrauk
ti.

Mūsų organizacijos
Mūsų organizacijos atlieka 

nepaprastą darbą jaunimo auk
lėjime. Nesistenkime joms pa
kenkti. Varžybos tarp organiza
cijų yra gal ir neblogas dalykas, 
bet nedarykime kokių nors bok
so rungtynių iš organizacinės 
veiklos.

Organizacijos, a u k 1 ėjančios 
jaunimą, savo darbą apvainikuo
ja per stovyklas, čia jaunimas ir 
vyresnieji kartu susitinka, kar
tu turi daug problemų išspręsti, 
žinoma, pasitaiko nesklandumų 
ir stovyklose. Vienas kitas ne
rimtas jaunuolis padaro gėdą ne 
tik tai organizacijai, bet ir vi
siems lietuviams, tačiau blogis 
yra atsveriamas gėriu, kurio 
kiekvienas stovyklautojas parsi
neša i namus.

Sporto klubai
Be abejonės sporto klubai pa

deda jaunimui sunaudoti kūno 
energiją, įjungdami jį į gražų ir 
pozityvų užsiėmimą.' Bet atsi
minkime, kad tai galima įvykdy
ti, jeigu visi klubo * nariai 
yra Įjungti i darbą. 
Klubai turėtų būti smarkiai iš
plėsti, kad visokių šakų sporti
ninkai galėtų Įsijungti. Kiek 
man yra žinoma, lietuvių sporto 
klubai remiasi daugiausia krep
šiniu. Krepšinio komandą suda
ro maža saujelė žmonių, kurių 
pagrindinis tikslas yra laimėti 
rungtynes, žaidėjai yra tos vie
tovės žvaigždės. Per rungtynes 
tik geriausi gali žaisti, o visi kiti 
klubo nariai, ypač jaunesnieji, 
yra tik stebėtojai, kurie po il
gesnio laiko praranda interesą 
ir pasitraukia iš klubo. Praktika 
rodo, kad rungtynės psichologiš
kai neigiamai veikia į jaunimą, 
jeigu tik žvaigždės gauna žaisti. 
Visiems kitiems nusibosta rung
tynės ir todėl jie palieka šią 
sporto šaką. Mano nuomone, 
sporto klubai daug daugiau pa
dėtų jaunimui, jei sudarytų są
lygas visiems sportuoti.

neatidėliojant išleisti mokslinę 
Rytų Lietuvos etnografinių sie
nų studiją.

3. Sveikiname Lietuvos diplo
matinę tarnybą ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vadovybę.

4. Reiškiame padėką lietuviš
kai spaudai ir radijui už Vil
niaus idėjos garsinimą lietuvių 
išeivijos gyvenime.

B. Saplys, 
suvažiavimo prezid. pirmininkas

I. Krasauskas, sekretorius

B

Hamiltono "Gyvataras" kartu su Vankuverio "Atžalynu"

Pasiekėme tolima ji Vankuveri
"Gyvataro" šokėjai atlieka programą kartu su vietiniais

2 vai. ryto, po 18 valandų, 
praleistų autobuse, šoferis pra
neša, kad Įvažiuojame į Vanku
veri. Autobuse didelis sujudi- 
dimas. Laksto, kažko įieško. Ir 
tik staiga girdim “Ilgiausių me
tų, ilgiausių...” Mat, gyvatarie- 
čiai sužinojo, kad šiandien A. 
Dudaravičiaus gimimo diena. 
Mergaitės ir vainiką iš kalnų gė
lių buvo nupynusios, bet užsnū- 
diisios pametė ir dabar tamsiam 
autobuse negali rasti.

Gražiame parke laukia būre
lis žmonių. Kaip ir visur anks
čiau, susipažįstam su naujais 
savo šeimininkais ir po du ar 
tris nykstame iš parko.

Gražios ir savotiškai Įdomios 
Kanados prerijos, dar didinges
nį Canadian Rockies kalnai, bet 
Vankuveris turi viską: vandeny
ną, dangoraižius ir kalnus. 
Penktadienis skirtas miesto ap
žiūrėjimui ir poilsiui. Ponios 
Šmitienės globojamos apvažiuo
jame kiek galima gražesnius 
Vankuverio parkus, akvariumą 
ir kita. Sutinkame ir kitus, ku
rie irgi eina tais pat keliais. Va
kare jaunimui piknikas. Vanku
veryje jaunimo daugiau. Jie tu
ri ir savo tautinių šokių grupę, 
kuri dabar globoja ir vežioja 
mūsiškius.

šeštadieni, 3 v. p. p., koncer
tas. Važiuojame i gražų Queen 
Elizabeth Playhouse, čia yra 
dvi salės: didesnioji, išnuomota 
sovietinės armijos choro, o ma
žesnioji — lietuvių. Vestibiuly
je, šalia gražaus žalsvo didelio 
plakato, iš vienos pusės sovie
tinės armijos choro plakatas iš 
kitos pusės — Moisiejevo bale
to, kuris čia greitai irgi atvyks. 
Prieš Įeidami čia radome ukrai
niečių išmėtytus atsišaukimo la
pelius, kuriuose užrašyta: “Neš- 
dinkitės iš Ukrainos, krauge
riai”. Keletą jų ir mes paėmėm. 
Nuėję Į aprangos salę, sekančio
je randame repetuojančius rau
donarmiečius. Jie labai maloniai 
užkalbina mergaites ir kviečia 
kartu nusifotografuoti, prižadė
dami, kad fotografijos bus tik 
jų pačių atminimui ir nebus pa
naudotos reklamai ar panašiai. 
Mergaitės atsisako. Kai kažkas 
paklausė, ar jie dainuoja ir uk- 
rainietiškas dainas, susirinko sa
vo gaidas ir greitai išnyko.

Koncerte be “Gyvataro” dar 
dalyvauja Vankuverio tautinių 
šokių grupė “Atžalynas” ir vie
tos estų grupė. Jie mūsų progra
mos viduryje pašoka po 3 šo
kius. Koncertą atidaro Agnes 
Kripps, Canadian Folk Art 
Council pirmininkė Britų Ko
lumbijoj. Ji prisimena, kad 
mudvi buvome susitikusios Ca
nadian Folk Art Council suva
žiavime Londone ir tada ji kvie
tė “Gyvatarą” atvažiuoti į Van
kuverį. Dabar jai esąs didelis 
malonumas mus čia pasveikinti. 
Ji taip pat pasidžiaugia lietuvių 
Įnašu Į Br. Kolumbijos gyveni
mą ir linki, kad lietuviška gėlė 
ilgai žydėtų ir puoštų kanadišką 
darželį. Jos pastangomis vėliau 
“The Vancouver South Sunday 
Herald” įdėjo “Gyvataro” nuo
trauką su aprašymu buvusio 
koncerto.

Lietuvių Vankuveryje nėra 
daug, salė apypilnė, nors laikas 
ir nėra patogus. Pasibaigus kon
certui, dar fotografuojamės, kal
bamės su vankuveriečiais, dali
namės Įspūdžiais. Tuo laiku bai
giasi ir raudonarmiečių koncer
tas. Ir iš jų salės išeina "maždaug 
tiek pat žmonių, daugiausia se
nesnio amžiaus. Dar matome, 
kai privažiuoja autobusas ir jie 
vienas paskui kitą tiesiai iš sa
lės eilėje lipa į jį.

Vakare pobūvis ir šokiai. P. 
Šmitas padėkoja “Gyvatarui” ir 
įteikia indėnišką “totem Dole”. 
Ilgai dar seni ir jauni vaišinasi, 
šoka ir dainuoja. Vankuverie- 
čiai sako, kad niekada nėra taip 
linksma buvę. Pasibaigus or
kestro laikui, dar niekas nenori 
skirstytis. Mūsų akordeonistas

G. BREICHMANIENE
sutinka groti ir.linksmi šokiai 
dar užtrunka valandą.

Sekmadienio rytas. Nors ir 
kaip nenorėtume, reikia atsi
sveikinti mielus savo šeiminin
kus ir sėstis Į laukianti DC-8. 
Keletas mūsiškių dar pasilieka 
pas juos pakvietusius šeiminin
kus ir grįš vėliau. Niekas ne
kalbam, nors norėtume daug pa
sakyti, tik tyliai vieni kitiems 
paspaudžiam rankas. Mūsų ran
kas puošia gėlės, bet veidai vi
sų liūdni. Kaip sapnas praskri
do 10 dienų. Tiek daug buvo 
planuota, kalbėta — dabar vis
kas jau praeityje. Įspūdžiai ir 
prisiminimai, jų ir mūsų patir
tas džiaugsmas paliks atmintyje 
visados. Po 5 vai. pasiekėm 
Maltono aerodromą.

Daug kur “Gyvataras” yra iš
važinėjęs, bet tik pirmą kartą 
dabar jį taip iškilmingai ir gra
žiai sutinka šokėjų tėvai ir 
mons. J. Tadarauskas. Jaunimo 
Centre padengti stalai — kaip 
tikrai puotai. Čia su gėlėmis su
tinka ir visų vardu pasveikina 
R. Bagdonas. Praleidžiame dar 
porą valandų, pasidalinam Įspū
džiais ir skirstomės Į kasdieni
nius savo darbus.

Atrodo, čia ir turėtų visa 
baigtis. Tačiau taip- nėra, nes 
ryšys, užmegztas tarp vakarų ir 
rytų jaunimo auga. Keletas jau
nuolių iš Sault St. Marie ir Van
kuverio lankėsi Hamiltone. Trys 
šokėjai viešėjo Edmontone. 
Daugelis Vakarų Kanados jau
nimo planuoja atvykti Į Lietu
vių Dieną, o Kalėdų ir vasaros 
atostogų metu vėl susitikti. 
Vyksta susirašinėjimas, pasikei
timas laiškais ir nuotraukomis. 
Ypač jaunimas susigyveno Van
kuveryje ir Edmontone, kur bu
vo ilgiau sustota.

Vakarų Kanados lietuviškas 
jaunimas labai draugiškas, nuo
širdus. Iš pradžių į mūsiškius

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

ČIKAGOS LIETUVIŲ JUDĖJI
MAS dėl lietuviškų tradicijų grąžini
mo i šv. Kazimiero kapines, rudeniui 
atėjus, vėl stiprėja, šv. Kazimiero 
kapinių sklypų savininkų draugijos 
metiniame bankete spalio mėn. 4 d. 
“Midway Lounge” patalpose buvo už
akcentuotas užsimojimas vesti kovą 
iki laimėjimo.

Komitetas lietuvių pasauliečių tei
sėms apsaugoti šv. Kazimiero kapi
nėse, kuris jau veikia 3 metus ir da
bar dirba kartu su tų kapinių skly
pų savininkų draugija, pasiekė šio
kių tokių laimėjimų. Vienas iš jų — 
tai galimybė numirusius palydėti iki 
duobės ir ten visų akivaizdoje kartu 
su kunigu atlikti paskutinį atsisvei
kinimą. Prieš kelerius metus miru
sieji buvo paliekami kapinių koply
čioje, ten atskaičius maldas, o pats 
laidojimas buvo atliekamas net ne
leidžiant artimiesiems d a 1 y v auti. 
Toks nesiskaitymas su žmoniškumu 
bei tikinčiųjų jausmais sukėlė dide
lį pasipiktinimą ir net Čikagos arki
vyskupijos valdytojo kardinolo Cody 
piketavimus bei masinius lietuvių ti
kinčiųjų susirinkimus, kuriuose yra 
dalyvavę iki 3.000 žmonių. Kardino
las sutiko nuo š. m. liepos mėn. 1 d. 
vėl leisti mirusius nulydėti prie ka
po, bet tokiems padidino dvigubai 
laidojimo kainą (vietoje $65 imama 
$130). Tokiu būdu norima atgrasin
ti finansiškai mažiau pasiturinčius 
žmones ir “įrodyti” savo tezę, kad 
tikintiesiems “patinka” modemus 
laidojimo būdas (karsto palikimas 
kapinių koplyčioje). Lietuvių komi
tetas, vadovaujamas Algio Regio, yra 
parašęs nevieną laišką kardinolui ir 
pasiuntęs visas masinių susirinkimų 
fezoliudjas, tačiau lig šiol negauta 
jokio atsakymo. Kaip aiškina A. Re
gis, kardinolą visdėlto paveikė pike- 
tavimai, atkreipę didžiosios spaudos 
ir televizijos dėmesį. Todėl jis ir su
tikęs kiek Nusileisti”. Vienas arti
mųjų komiteto užsimojimų yra Vėli

jie žiūrėjo su nusistebėjimu, lyg 
ir pavydu. Bet tai truko neilgai, 
nes jauni greitai suranda bend
rų interesų. Jie irgi norėtų dai
nuoti ir šokti, kaip ir mūsiškiai, 
bet jų taip maža, kad sunku ką 
nors suorganizuoti, o suorgani
zavus išlaikyti. Jie neturi daug 
ko, ką mūsiškiai ir -turėdami 
kartais neįvertina. Laimingesnis 
yra Vankuverio jaunimas, kuris 
yra gražiai susiorganizavęs Į tau
tinių šokių grupę “Atžalyną”. 
Tikimės, kad vieną dieną jie bus 
mūsų svečiais Hamiltone.

Ypatingai gerą įspūdį paliko 
Vakarų Kanados lietuviai. Jie 
mokėjo gerai susiorganizuoti, 
pasamdyti geriausias sales, su
kviesti Įtakingus kanadiečius ir 
kitų tautybių žmones ir juos tin
kamai priimti. Daugeliu atvejų 
jie galėtų būti pavyzdžiu ir Ry
tų Kanados lietuviams. Prieš iš
vykstant i Vakarus, buvau gir
dėjusi daug gerų atsiliepimų 
apie ten gyvenančius lietuvius* 
jų nuoširdumą bei vaišingumą: 
Tai pasitvirtino šimtu procentų.

Ši išvyka, kaip minėjau, buvo 
planuojama ilgą laiką. Didžiau
sia kliūtis buvo pinigų trūku
mas. Ir šį kartą “Gyvatarą” pa
rėmė Kanados valdžia, beveik 
trečią dalį išlaidų padengdama 
(apyskaita buvo atspausdinta at
skirai). Prisidėjo ir kaikurios 
lietuvių organizacijos bei pavie
niai asmenys- “Gyvataras” yra 
dėkingas visiems už suteikimą 
galimybės savo darbo vaisiais 
pasidalinti su kitais ir kartu pa
matyti Kanados — šio svetingo 
ir turtingo krašto groži.

Tikimės, kad pralaužus pir
muosius ledus, ryšys tarp rytų 
ir vakarų vis stiprės, ir ši išvy
ka nebus paskutinė. “Gyvataro” 
šokėjai ir dabar tebegyvena pa
tirtais Įspūdžiais. Tikiuos, kad ir 
vakarų lietuviai šios vasaros 
greitai neužmirš ir, esant pro
gai, aplankys mus.

nių apeigos kapinėse. Vėliau, atrodo, 
vėl bus organizuojamas kardinolo Co
dy piketavimas — kartą ne vien tik 
lietuvių, bet ir visų tikinčiųjų mas
tu, nes ir kitose kapinėse tikintieji 
turi panašių problemų, kurios jaudi
na įvairių tautybių žmones.

DAIL. ELEONORA MARČIULIO
NIENE - lietuvių tarpe nenaujokė 
Ji jau 1937 m. pasaulinėje parodoje 
Paryžiuje už keramikos kūrinius bu
vo apdovanota garbės atžymėjimu. 
Vokietijoje ji vadovavo Taikomosios 
dailės instituto keramikos klasei, o 
atvykus Amerikon ji taip pat nesi
skiria nuo jos pamėgtosios kerami
kos ir čia dalyvavusi eilėje parodų. 
Tad spalio mėn. 10 d. Čiurlionio ga
lerijoje atidaryta jos kūrinių paro
da nebuvo naujokės darbų pristaty
mas, bet jau subrendusios kūrėjos 
pastangų parodymas. Nebūtinai rei
kėjo čia poetės J. Svabaitės-Gylienės 
įžanginio žodžio apie šios keramikės 
kūrybą: ji plačiai švytėjo iš jos 52 iš
statytų kūrinių.

Atidaryme, kuriame dalyvavo apie 
100 tautiečių, buvo nupirkta apie 
trečdalį jos kūrinių. Patys darbai 
publikai “įkandami” — nuo $40 iki 
$300. Nemaža kūrinių buvo vazos, 
lėkštės, žvakidės, įvairios figūros, 
keraminiai paveikslai. Jos išstatytų 
kūrinių pobūdis įvairus, nors savo 
spalvomis ir mintimi jie labai pana
šūs. Dail. E. Marčiulionienės paroda 
buvo antroji šį rudens sezoną, Čiur
lionio galerijoje. Pirmąją buvo su
rengusi dail. Marija Žukauskienė iš 
Niujorko rugsėjo 19 — 26 d. d. Se
kanti paroda čia bus irgi moters — 
dail. Zitos Sodeikienės lapkričio 14 
— 22 d. d.
o o •

JONAS LUKOŠEVIČIUS, “Gimto- 
jo krašto” vyr. redaktoriaus pava
duotojas, spalio 6—9 d. d. lankėsi Či
kagoje su sovietų žurnalistų turistine 
grupe. Si grupė viešėjo Vašingtone,
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Bendruomenė, Liet. Fondas, organizacijos
P. LELIS

S. m. “Dirvas” 64 nr. J. Grau- 
da su savo pašnekovu iš “Gimto
jo Krašto” Lietuvių Fondo klau
simą sprendžia taip: “Jei mes 
tuč tuojau supilsime tą milijoną, 
apie ką gi tada berašysime, ką 
gi tada graudensime? Juk kal
bos apie LF pasibaigs”. Mums 
atrodo, kad tos kalbos ir grau
denimai apie Lietuvių Fondą 
dar negreit pasibaigs. Amerikos 
Liet. Fondas, pasiekęs $630.- 
000, o Kanados Fondas — $63. 
000, beveik sustojo ir nematyti 
žymesnės pažangos šią vasarą.

Tie Fondai yra jau daug tūks
tančių davę Lietuvių Bendruo
menei vykdyti jos uždaviniams 
ir dar daugiau duos, jeigu jie 
bus pilnai pajėgūs. Kanados Lie
tuvių Fondo planui išpildyti 
trūksta dar $37.000. Jis jau yra 
davęs Kanados Lietuvių Bend
ruomenei $10.000, o toliau kas
met duos po $5—6.000, o pa
grindinis kapitalas (narių Įnašai) 
pasiliks nepajudintas.

Labai svarbu, kad KLB orga
nai — krašto valdyba ir apylin
kės valdybos prie Fondo ugdy
mo daugiau prisidėtų. Malonu 
konstatuoti, kad dabar tarp Ka
nados Lietuvių Fondo ir Bend
ruomenės jokių ginčų ir nesuta
rimų nebėra. Liko tik bendras 
tikslas: baigti Fondą užpildyti.

Turime ir gražių pavyzdžių. 
Pvz. Otavos apylinkė, kur gyve
na tik apie 100 lietuvių, apylin
kės valdyba surinko ir Įnešė į 
Fondą savo vardu $1.000, o iš vi
so apylinkė davė $2.000 ir išpil
dė normą. Tuo tarpu kitos, dide
lių apylinkių valdybos — Mont- 
realio ir Hamiltono — Įnešė tik 
po šimtinę.

K. L. Fondo išugdymas daug 
priklauso nuo Bendruomenės 
vadovų, t. y. apylinkių pirminin
kų solidarumo tam Fondui. Jei 
apyl. pirmininkas pats neauko- 
ja Fondui, tai ir apylinkės nariai 
susilaiko, dėlto iš tokių apylin
kių mažai Įnašų gaunama. Čia 
tenka sutikti su S. Jakubicko 
nuomone: “Asmenys kurie ne
jaučia pareigos savo pinigine au
ka dalyvauti bendruose ir gyvy
biniuose mūsų tautos reikaluo
se negali būti netik Lietuvių 
Fondo organuose bet ir Lietuvių 
Bendruomenėje betkokiose pa
reigose (“TŽ” 1967 m. 4 nr.).

Tokia mintis taikintina ir ki
toms lietuvių organizacijoms. 
Šiame ir kituose laikraščiuose 
nekartą skaičiau, kad turime 
perdaug organizacijų. Be abejo
nės, yra gerų ir reikalingų orga
nizacijų, kurios vienaip ar ki
taip Lietuvių Bendruomenę re
mia, bet yra ir tokių, kurios vei
kia dėl tradicijos. Tokių organi
zacijų vadovai ir nariai nesidomi 
nei Bendruomenės, nei Lietuvių 
Fondo reikalais, nes turi savo

Eismo nelaimės ir savisauga
AL. GIMANTAS

Šis rašinys rašomas- ne kam 
nors pamokyti, bet tik priminti, 
kad eismo nelaimės yra viena 
pačių didžiausių šio kontinento 
problemų ir mes, lietuviai, deja, 
neesame išimtis. Kiekvienais 
metais eilė mūsiškių žūsta be
prasmiškai, dar didesnis skai
čius kenčia fizini skausmą, jau
čia materialinius nuostolius.

Dažnai girdime savimi pasi
tikinčius teigimus—ne, man tai 
niekad taip neatsitiks, aš niekad 
neturėsiu auto nelaimės! Gera 
pasitikėti savimi, bet ir didžiau
sią pasitikėjimą turint ir save 
geriausiu vairuotoju laikant, au
to nelaimės yra neišvengiamos.

Liūdniausia ir skaudžiausia, 
kai nelaimingas eismo atsitiki
mas pareikalauja žmonių gyvy
bės aukų. Eismo nelaimės nepri
pažįsta nei rasinių, nei tautinių, 
nei religinių skirtumų, čia visi 
vienodai gali būti Įvelti ir tapti 
papraščiausia statistine skaitli
ne. Todėl labai svarbu apdairu
mas, greita orientacija. Pasitikė
ti savimi — gerai, bet dar svar-
San Francisco, Los Angeles, Čikago
je ir Niujorke. Čikagoje svečias 
daugiausia laiko pašventė pasimaty
mui su “pažangiaisiais”, viešėdamas 
jų “Mildos” salėje ir ten pasakoda
mas kelionės Įspūdžius. J. Lukoševi
čius yra gimęs 1937 m., Vilniaus uni
versiteto fakultetų baigęs 1961 m., 
anksčiau dirbęs “Sporto” ir “švytu
rio” redakcijose.• • •

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. “Lituani- 
cos” futbolininkai spalio 11 d. Įvyku
siose pirmenybių rungtynėse pralai
mėjo stipriai jugoslavų komandai 1: 
2 — “Lietuviai televizijoje” progra
mos vadovybė rengia metini vakarą 
B. Pakšto salėje spalio mėn. 31 d. 
— Rašytojo A. Kairio vaidinimas 
“Dn broliukai” bus suvaidintas Aivų- 
do vaikų teatro lapkričio 8, Jaunimo 
Centre. — Čikagos “Grandies” tauti
nių šokių grupė jau pradėjo pasiruo
šimus kelionei j Australiją. Ji žada 
dalyvauti Australijos Lietuvių Dieno
se, kurios Įvyks gruodžio mėn. 26— 
31 d. d. Melburne. Netrukus bus pa
skelbtas išvykos organizacinis komi
tetas ir išsiuntinėti pranešimai aukų 
reikalu.

reikalus. Jie renka savo narių 
mokestį, suruošia pagerbimo ba
lius, vieni kitus pagiria ir to už
tenka. Tiesą sakant, dėl daugy
bės tokių organizacijų veikimo 
mūsų pagrindinė ir bendrinė or
ganizacija Lietuvių Bendruome
nė lieka užslopinta. Turime ke
letą Lietuvoj veikusių ir čia at
gaivintų organizacijų. Dabar, po 
30 metų, laikai ir gyvenimo są
lygos pasikeitė ir tos buvusios 
Lietuvoj organizacijos nustojo 
betkokios prasmės.

K. Gineitis 1925 m. buvo iš
leidęs Lietuvoje didelę ir gra
žiai iliustruotą knygą “Amerika 
ir Amerikos lietuviai”, kurioje 
buvo aprašyta daugybė ten vei
kusių organizacijų. Atsimenu 
buvo fotografijų organizacijos 
“Karaliaus Mindaugo gvardija”: 
vyrai su šalmais, kardais..., ka
ringai atrodė. Bet kur liko tos 
visos organizacijos? Jų nebėra, 
nes jos buvo tik pramoga. Liko 
Amerikoje tik pagrindinės ir 
bendrinės organizacijos. Politi
nės organizacijos, kurios telkia 
tik tam tikrų pažiūrų žmones, 
nepretenduoja i vadovavimą, 
veikia uždarai, bet neišnyksta.

Mums Kanadoje užtektų šių 
organizacijų: lietuvių parapijų. 
Liet. Bendruomenės, Lietuvių 
Fondo, Tautos Fondo, koopera
tyvų ir dar bent 10 naudingų or
ganizacijų, talkinančių pagrindi
nėms organizacijoms. Dabar tu
rime tik Toronte apie 60 organi
zacijų, kurių dauguma yra indi
ferentiškos tiek Lietuvių Bend
ruomenei, tiek Lietuvių Fondui.

Kaip dabar tokias “nereikalin
gas” organizacijas panaikinsi? 
1954 m. Bendruomenė bandė 
lietuvių organizacijas kiek “per
sijoti” krašto tarybai priėmus 
“KLB apylinkių tarybų sudary
mo taisykles”. Ten buvo numa
tyta, kad lietuvių organizacijos 
norinčios dalyvauti apylinkės ta
ryboj sprendžiamu balsu, turi 
kasmet registruotis ir mokėti 
$10 mokestį Bendruomenei. Bu
vo manoma, kad organizacijos, 
kurios nepajėgs kasmet mokėti 
po $10, bus izoliuotos, pasidarys 
nereikšmingos ir pačios sunyks. 
Tos taisyklės, bent Toronte, vei
kė keletą metų. Organizacijos, 
nors nevisos, tą mokesti Įmokė
davo ir apyl. taryboje dalyvau
davo. Vėliau, berods 1965 m., 
Bendruomenė pritrūkusi kant
rybės, tą registracijų mokestį at
šaukė ir dabar organizacijos da
lyvauja taryboje nemokamai. O 
visdėlto lietuvybės išlaikymo ir 
Bendruomenės stiprinimo pos
tulatas reikalauja, kad Lietuvių 
organizacijos, jų vadovai ir visi 
lietuviai turi remti savo Bend
ruomenę ir L. Fondą ne gražiais 
žodžiais, o solidarumo ir Fondo 
nario įnašais.

biau bandyti Įspėti ką kitas vai
ruotojas sugalvos staiga atlikti: 
gal tai bus staigus auto sustab
dymas, gal be jokio signalo po
sūkis kairėn ar dešinėn ir 1.1.

Reikia atsargumo su pasitai
kančiais gyvuliais—katėmis, šu
nimis, laukiniais žvėreliais. Ne
seniai vienoje auto nelaimėje 
Ontario provincijoje buvo Įvel
tas ir vienas mūsų tautietis. Ne
laimės priežastis — pasitaikęs 
šuo. Nenorėdamas užgauti šunį, 
vairuotojas metėsi Į šoną. Pa
sekmė buvo tragiška: paaukota 
žmogaus gyvybė! Todėl kiekvie
nu atveju, kai pasitaiko sekun
dės dalis, kuri dar teikia progą 
daryti skubų sprendimą ir kai 
reikia rinktis tarp žmogaus ir 
gyvulio gyvybės, mūsų sprendi
mas turėtų būti žmogaus nau
dai.

Nevisada, aišku, visus stai
gius sprendimus galima suvesti Į 
materialines formules ir teigti* 
kad taip bus, o ne kitaip, bet rei
kėtų stengtis vengti sąlygų, ku
rios vestų prie nelaimingo* atsi
tikimo. Nemiga, neblaivumas, 
skubėjimas, nerviškumas, nuo
vargis, vėlus išvykimas namo ir 
panašios priežastys yra 'dalykai, 
kurie mus artina prie nelaimin
go atsitikimo briaunos.

Supraskime, kad tai proble
ma, kuri liečia ir mus, lietuvius. 
Didelio judėjimo srovė, ekspre
siniai keliai, skuba, viętomis net 
ir perdidelis leistinas greitis 
mus laiko prie tos labai skau
džios ir netikėtos ribos — nelai
mės. Nuobodūs tai žodžiai, daž
nai girdimi, matomi, skaitomi 
vietinėje spaudoje, girdimi per 
radiją ir t. t. Niekur negalime 
išvengti tų saugaus važiavimo 
įspėjimų. Bet, rasi, jų dar per- 
mažai, gal net ir daugiau ir gar
sesnių reikia. Gal tik tada galė
sime įsisąmoninti, kad tai rim
tas ir dėmesio vertas įspėjimas, 
kuris galioja visais metų laikais, 
dieną ir naktį, aplink mus, did
miestyje, tarpmiestiniame greit
kelyje, kasdien į darbovietę ar
ba iš darbovietės vykstant Žino
kime, kad ši tema yra tarptauti
nė, bet kartu lygiai ir lietuviška.
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NAUJAS METODAS
Kauniečiui darbininkui K. Smo

lenskui sutrikęs prieširdžiu ritmas 
pirmą kartą Sovietų Sąjungos mastu 
buvo atstatytas elektrostimuliavimo 
metodu, šią procedūrą pirmieji atli
ko kauniečiai medicinos mokslų kan
didatai — Kauno medicinos institu
to hospitalinės chirurgijos katedros 
docentas Edvardas Rimša ir asisten
tas Arimantas Dumčius. Ligonio 
prieširdžiu ritmą nuo 250 dūžių per 
minutę jiems pavyko sumažinti iki 
normalaus jų skaičiaus per veną 
švirkštu į širdies ertmę įvestu maž
daug vieno milimetro skersmens 
elektrodu. Originalus elektrostimu- 
liatorius pusantros minutės į širdį 
perdavė dažnus vieno volto įtampos 
elektros smūgius. Prof. dr. J. Brė- 
dikio teigimu, naujasis metodas yra 
pranašesnis už tokiems susirgimams 
gydyti naudojamą defibriliavimo bū
dą.

J. PALECKIS KELIAUJA
Maskvinio augščiausiojo sovieto 

deputatas J. Paleckis su septyniais 
kitais deputatais rugsėjo 28 dieną 
buvo išskridęs į Hagą dalyvauti 
Tarpparlamentinės Sąjungos 58-to- 
sios konferencijos posėdžiuose. Anks
čiau J. Paleckiui nekartą yra tekę 
būti save parlamentarais vadinančios 
sovietų grupės vadovu. Dabargi jis 
Olandijon vyko kaip eilinis depu
tatas. Vadovo pareigos teko parla
mentinės grupės pirm. A. Šitikovui.

“RUDENS GĖRYBES”
Respublikinė sodininkystės, darži

ninkystės ir bitininkystės paroda 
“Rudens gėrybės” atidaryta Kauno 
sporto halėje. Vienas įdomiausių eks
ponatų — iš korių padarytą Gedimi
no pilis su ropinėjančiomis gyvomis 
bitėmis. Gausiausias yra sodininkys
tės skyrius, nes šiemet Lietuvoje, 
ypač Augštaitijoje, buvo labai geras 
obuolių derlius. Iš viso dabar Lietu
voje yra daugiau kaip 42.000 hekta
rų sodų, bet jų pajėgumas nevieno
das. Vidurkį sudaro apie 20 centne
rių obuolių iš hektaro, kai tuo tarpu 
Pasvalio rajono Naradavos sovchozas 
jų gauna po 100-120 centnerių. Pir
kėjai kaltina prekybininkus, kad jie 
pardavinėja apdaužytus obuolius. 
Pastarieji bara sodininkus, kad per- 
mažai išauginama žieminių obuolių, 
kuriuos lengviau išsaugoti ilgesnį 
laiką. Daržininkų laimėjimai parodo
je pavaizduoti ne tik išaugintomis 
gėrybėmis, bet ir gausiomis diagra
momis. Lankytojai supažindinami su 
naujomis kovos priemonėmis prieš 
sodų ir daržų kenkėjus, vaisių ir 
daržovių ligas. Pramonės įmonės 
“Rudens gėrybių” parodoje išstatė 
naujausius sodininkystės, daržinin
kystės ir bitininkystės įrankius.

KAUNIEČIAMS — II VIETA
Kauno pramoginių šokių kolekty

vo “Sūkurys” šokėjai Violeta ir Leo
poldas šeiniauskai laimėjo II vietą 
pramoginių šokių konkurse, rugsėjo 
pabaigoje įvykusiame Goerlitz ir 
Loebau miestuose, R. Vokietijoje. 
Jiem teko varžytis su geriausiomis 
R. Vokietijos, Danijos, Lenkijos, 
Austrijos ir Vengrijos šokėjų poro
mis.

LIETUVIŠKOS MADOS
Lietuviškų madų kūrimu ir de

monstravimu rūpinasi Vilniaus mo
delių namų darbuotojai. Jų viena 
grupė neseniai grįžo iš užsidariusios 
pasaulinės parodos Osakoje. Lietu
viškomis madomis domėjosi ne tik 
parodos lankytojai, bet ir japonų 
spauda, jas rodė Japonijos televizi
ja. Vilniaus modelių namai - dabar 
planuoja surengti tarptautinės kla
sės madų demonstravimą Vilniuje ir 
Kaune.

LIŪDNAS BALANSAS
V. Vaitasius “Tiesos” 221 nr. rašo 

apie beprotišką pėsčiųjų drąsumą, 
dėl kurio įvyksta daug automobilių 
ir motociklų nelaimių su labai liūd

Toip otrodo po daugelio metų pagaliau užbaigta Vilniaus — Kau
no autostrada. Nuotr. Romualdo Rakausko

Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.100.000.
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nomis pasekmėmis: “1969 metais dėl 
pėsčiųjų kaltės įvyko 883 avarijos. 
171 žmogus žuvo, o 712 buvo suluo
šinta. Per šių metų aštuonis mėne
sius jau žuvo 102, 648 suluošinta. 
Daugeliui pastarųjų Ši skaudi pamo
ka pasiliks visam gyvenimui, bet ko
dėl iš to nepasimoko kiti ir nedaro 
išvadų? Per paskutiniuosius dešimt 
metų respublikoje žuvo 4.212 žmo
nių ir 17.174 sužaloti. Tiek nuken
tėjusių. O kur žmonių sugaištas lai
kas, tiriant įvykius, išaiškinant kalti
ninkus. O kas atlygins moralines 
skriaudas tiems, po kurių mašinos 
ratais žuvo arba buvo suluošintas 
pramuštgalvis pėstysis?” Daugiausia 
kaltė, atrodo, tenka stikliukui, ku
rio mėgėjų gretoms priklauso ne tik 
pėstieji, bet ir automobilių, sunkve
žimių ir netgi traktorių vairuotojaL

NYKSTA NERŠYKLOS
Lietuvos Mokslų Akademijos zoo

logijos ir parazitologijos instituto 
vyr. mokslinis bendradarbis K. Gai
galas “Valstiečių Laikraščio” 106 nr. 
siūlo atkreipti didesnį dėmesį į nyks
tančias Nemuno deltos žuvų neršyk
las: “Siekiant išlaikyti Kuršių marių 
žuvingumą, išsaugoti ateičiai Nemu
no deltos gamtinį savitumą, jau buvo 
imamasi svarbių apsaugos priemo
nių: gerokai prailgintas žvejybos 
draudimo laikas, uždrausti kai kurie 
verslinės žvejybos būdai, padidinti 
saugomų žuvų versliniai dydžiai, 
įvesti metiniai karšių, starkių, žiob
rių ir sykų gaudymo limitai, apribo
ta žvejyba neršyklose ir, žuvų jau
niklių auginvietėse, apribotas me
džių ir krūmų naikinimas pakran
tėse, plaukiojimas motorinėmis val
timis ir t. t. Be to, pastatyta pirmoji 
respublikoje Rusnės žiobrių veisimo 
įmonė ir paruoštos mokslinės reko
mendacijos žuvų neršto sąlygoms 
deltoje pagerinti. Tačiau gyvenimas 
parodė, kad iš visų išvardytų priemo
nių didesnę naudą baseino žuvų 
ūkiui davė tik verslinės žvejybos kul
tūrinimas. Kiti Nemuno deltos žuvų 
ūkio tvarkymo klausimai dar galu
tinai neišspręsti. Štai vertingų žuvų 
jauniklių išleidimas iš Rusnės žuvi
vaisos įmonės į baseino vandenis ne
pasiekė projektinio lygio. Rekomen
dacijos žuvų neršto sąlygoms gerin
ti dar netaikomos. Pagrindinės žuvų 
neršyklos smarkiai užaugo įvairia 
minkštąja augalija. Delta pradėjo 
pelkėti. “Globojamose” neršyklose 
pavasarį ėmė dusti žuvys. Dėl pablo- 
gėjusio cheminio vandens režimo ne
pageidaujamai pasikeitė ir pati ich- 
tiofaunos sudėtis: sumažėjo karšių, 
lydekų, žiobrių ir kitų reiklesnių 
žuvų. Neigiamą poveikį baseino žu
vų ištekliams daro ir progresuojan
tis Nemuno deltos atšakų žiočių sek- 
lėjimas. Smėlio seklumos Skirvytės, 
Vytinio, šakutės žiotyse vis labiau 
pastoja kelią į nerštą traukiantiems 
didstinčių, starkių, žiobrių ir vėgėlių 
būriams. Be minėtų negerovių, rimtą 
žalą Kuršių marių žuvų ūkiui tebe
daro nemažėjantis vandens teršimas 
gamybinėmis atliekomis, iš laivų iš
leidžiamais tepalais. Teršia pavasa
rį ir negalutinai sutvarkytos van
dens kėlimo stotys polderiuose. Ati
dėlioti šių klausimų sprendimo ne
begalima.”

AUTOBUSŲ STOTYS
Zarasuose jau statoma moderni au

tobusų stotis, kuri kasdien galės ap
tarnauti iki 3.000 keleivių. Projek
tą konkurso keliu yra paruošusi vil
nietė architektė A. Dabulskienė. Stik
lo ir betono pastate bus erdvi laukia
moji salė, vaiko ir motinos kamba
rys, patalpos bagažui saugoti, bilietų 
kasos. Keleivius perone nuo lietaus 
saugos stiklo stogeliai. Tokio tipo 
autobusų stoties susilauks ir Ignali
na. Autobusų stočių projektus Vilka
viškiui, Skuodui, Kupiškiui, Šilalei, 
Lazdijams ir N. Akmenei baigia 
ruošti architektės S. Valentinavičie
nė, R. Mačienė ir L. Naruševičienė.

V. Kst.

VEIKLUS MŪSŲ KOLONUOS vi
suomenininkas, ilgametis apylinkės 
valdybos sekretorius ir labai artimas 
T. B. Mikalausko bendradarbis P. 
Polgrimas pasitraukė iš apylinkės 
valdyboje eitų pareigų. Jei T. B. Mi
kalauską pranciškonų vadovybė per
kėlė kiton vieton ir augšt pareigom, 
tai mums sunku suprasti, kas vertė 
P. Polgrimą pasitraukti iš pareigų. 
Taip pat pasitraukė iš pareigų ir apy
linkės valdybos vicepirm. A. Setikas, 
jau virš 20 metų mūsų kolonijoje dir
bęs visuomeninį darbą. Jis pirmas or
ganizavo visame Niagara pusiasalyje 
skautus, LB skyrių, ilgus metus buvo 
apylinkės v-bos pirmininku, KLB ta
rybos nariu ir kitų organizacijų vei
kėju. Jo dėka St Catharines lietuviai 
turėjo progos labai gražiai pasirody
ti tautybių festivaliuose, kurie čia 
vyksta kasmet. Tenka dar pridurti, 
kad ir A. Setiko visa šeima, dukros 
ir sūnus, visuomet dalyvauja tauti
niuose parengimuose, lanko šešt, mo
kyklą ir pan. Tenka labai apgailes
tauti,. kad iš lietuviško darbo barų 
pasitraukia žmonės su didele patir
timi ir atsidavimu lietuviškiems rei
kalams. O. Z.

AUGUSTĖ AUGAITYTĖ-TYSLIA- 
VIENĖ, 81 m. amžiaus, mirė rugsėjo 
25 d. General ligoninėje. Pasitrauku
si į Vakarus, 1949 m. su dukra Jule at
vyko į Kanadą ir nuo 1953, gyveno St. 
Catharines mieste. Velionė buvo 
linksmo būdo ir rasdavo kalbos su 
kiekvienu. Mėgo šeimynines sueigas 
ir pokalbius apie gimtąjį kraštą. Gy
vendama pas dukrą Julę ir žentą 
Kostą Stankus, buvo pilna namų šei
mininkė, nejausdama vienumos. Jos 
80 metų amžiaus sukakčiai atžymėti 
dukra ir žentas 1969 m. surengė iš-

, , PADĖKA
Rugsėjo 25 d. mirus mylimai mamytei

A t A AUGUSTEI TYSLIAVIENEI,

kuri buvo palaidota rugsėjo 28 d. Victoria kapinėse, St. Catharines, 
Ont., norime padėkoti visiems, suteikusiems jai paskutinį patar
navimą ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. A Žilinskui iš Toronto, kuris atlai
kė gedulingas pamaldas už jos sielą ir palydėjo velionę į kapines, 
LB apylinkės pirm. J. Šarapnickui už tartą atsisveikinimo žodį 
kapinėse.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie užprašė Mišias už jos sielą, at
siuntė gėlių bei pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 
Dėkojame karsto nešėjams, laidotuvių dalyviams ir visiems tautie
čiams už jų paslaugas.

Dar karta visiems nuoširdus ačiū!

Duktė, žentas ir anūkai

g HAMILTON“?
RAMOVĖNAI IR ŠIAULIŲ KUO

PA lapkričio 28 d. rengia kariuome
nės šventės minėjimą, kuris įvyks 
Jaunimo Centre. Paskaitą “Lietuvių 
karių ir partizanų dalyvavimas II pa
sauliniame kare” skaitys pik. šepe
tys. Po paskaitos Aušros Vartų para
pijos choras padainuos dar negirdė
tų kariškų dainų. Programai pasibai
gus, bus šokiai, vertingų fantų lote
rija, veiks turtingas bufetas.

Iškilmingos pamaldos Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje — lapkričio 
29, sekmadienį. Minėjime kviečia
mos dalyvauti visos Hamiltono orga
nizacijos su vėliavomis. Jame taip 
pat dalyvaus: Niagara Falls ramovė- 
nai, Toronto savanoriai-kūrėjai ir 
šauliai, Delhi šauliai. Ramovėnų ir 
šaulių valdybos prašo hamiltoniečius 
lapkričio 28 d. nerengti šeimyninių

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0S11

Mokame už:
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5

v. 
v. 
v. 
v.

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.______  

p.P.
P-P- 
p.p. 
P-P-

kilmingas pagerbtuves. Velionė tada 
pasakė kalbą, pasidžiaugė gautomis 
dovanomis, bet priminė, kad tokia
me amžiuje jai daug mielesni yra 
žmonės, atvykę pagerbti senos mo
ters, ir prašė mirties atveju palydėti 
ją j amžino polisio vietą. A. a. Tyslia- 
vienė buvo religinga ir mirčiai ruo
šėsi iš anksto. Pati pasirinko ir nusi
pirko karstą, paminklą. Nurodė kars
to nešėjus.

Velionė visą laiką buvo judri ir 
tvirta, ruošėsi švęsti savo 81-ąjį gim
tadienį, bet susirgo ir birželio 5 d. 
buvo išvežta į General ligoninę, iš 
kurios jau nebegrįžo. Buvo pašarvota 
Butler laidojimo koplyčioje ir pa
puošta gėlių vainikais, atsiųstais gi
minių, draugų ir Bendruomenės var
du. Paskutinį patarnavimą atliko 
kun. A. Žilinskas iš Toronto. I kapi
nes ją palydėjo ilga automobilių 
vilkstinė St. Catharines, Wellando, 
Delhi, Hamiltono ir kitų vietovių 
lietuviai.

Atsisveikinimo žodį tarė LB apyl. 
pirm. J. Šarapnickas. Velionė paliko 
Kanadoje dukrą Julę, žentą Kostą ir 
du anūkus, Lietuvoje — 3 anūkus ir 
2 proanūkius.

Auguste, ilsėkis ramybėje, kad ir 
svetimoje žemelėje, bet mums drau
giškoje Kanados žemelėje! Dalyvis

ALDONAI IR ROMUI ZUBRIC- 
KAMS iš Prestono spalio 11 d. vie
šint pas brolį A. Zubricką St. Catha
rines, įvyko nelaimė — jų sūnų Ei
mutį gatvėje užgavęs automobilis su
laužė dešinę koją. Greitoji pagalba jį 
nuvežė į General ligoninę, kur jam 
buvo sugipsuota koja. Tėvai grįžo 
atgal į Prestoną, o Eimutis liko St. 
Catharines ligoninėje, globojamas p. 
p. Dauginu ir Zubrickų. J. š.

pobūvių ir gausiai dalyvauti minėji
me. Taip pat maloniai kviečiame ir 
visus apylinkės lietuvius. Smulkesnė 
minėjimo programa bus paskelbta 
vėliau.

Ramovėnų ir šaulių valdybos

Advokatas 

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

IT1IIPUT RADIO & 
RNIUIl I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

depozitus ______  5%
Šerus ir sutaupąs 
už vienų metų terminuotus 
indėlius 7% %
Duodame: 
akmenines paskolas iš .——10% 
nekiln. turto paskolas Iš —9%

SUDBURY, Ont.
SU DB U RIO LIETUVIAI, palygi

nus jų skaičių su Kanados didžiųjų 
miestų lietuvių kolonijomis, tik 
/nykštukai”, bet solidarūs ir stiprūs 
tautiniuose reikaluose, vieningi ko
lonijos gyvenime. Neklysime, kad po
sakis “vienas už visus, visi už vieną” 
čia pilnai taikomas praktikoje. Pa
vyzdžių nejieškosime praeityje, nes 
jų pakanka ir dabartyje. LB valdyba, 
norėdama atgaivinti tautiečių prisi- 

-minimus ir supažindinti kitataučius 
kaimynus su lietuvių tautinių šokių 
menu, pakvietė garsųjį Hamiltono 
“Gyvatarą”. Ši grupė lapkričio 21 d., 
šeštadienį, 7 v. v., Marymount Col
lege salėje, 165 D Youville St., at
liks įdomią meninę programą, o vė
liau, nuo 9 v. v. iki 1 v. r., visi lietu
viai ir svečiai galės dalyvauti kariuo
menės šventės minėjime kitoje salė
je — Ukrainian Federation Hall, 130 
Frood Rd., kur bus ir šokiai.

Mažai kolonijai šis didesnio masto 
tautinis darbas būtų sunkiai įvykdo
mas, jei ne visų lietuvių vieninga tal
ka, noras pamatyti ir parodyti kita
taučiams rimtą, meninę “Gyvataro” 
tautinių šokių programą. I organizaci
nį darbą, be LB valdybos, atėjo “Ge
ležinio vilko” medžiotojų ir žūklau- 
tojų klubo veiklioji valdyba, lietuvių 
parapijos klebonas kun. A. Sabas ir 
visa eilė energingų talkininkų — L. 
J. Remeikiai — “Elgin Lunch”, A. 
Sviežikienė, J. Labuckienė, E. Tol- 
vaišienė, E. Staškuvienė, A. Kručie- 
nė, R. Petrėnienė ir eilė kitų. Sud- 
burio lietuviai kviečia svečius ir vie
ningai ruošiasi dalyvauti tautinių 
šokių programoje bei minėjime. Bi
lietai sau ir draugams gaunami pas 
minėtus asmenis arba LB valdyboje. 
Tikimasi sulaukti svečių iš kaimyni
nių Sault Ste-Mary, North Bay ir 
kitų vietovių. J. Kručas

Marlboro, Vermont
NEKALTAI PR. MARIJOS SESE

LIŲ rėmėjų posėdis Neringos sto
vyklavietėje spalio 4 d. buvo pradė
tas prel. P. Juro atlaikytomis Mi- 
šiomis saliukėje šalia valgomojo, kur 
viskas taip paprasta ir kuklu. Alto
rius, lyg seklyčioje stalas, baltu raš
tuotu uždangalu užtiestas, ant jo — 
lietuviškas kryželis. Keturios klevo 
šakos, rudens raudonai nuspalvintais 
lapais, atrodė gražesnės už brangiau
sias gėlių puokštes. Nei vargonų, nei 
jokio kito instrumento nebuvo, bet 
seselė Paulė giesmes pradėdavo taip 
drąsiai ir tvirtai, kad ir nemokantie
ji drįsdavo įsijungti į giedojimą. Sie
lai puota buvo prel. P. Juro pamoks
las.

Popietinį posėdį pradėjo centro 
valdybos pirm. V. Vaitkus, dalyvių 
vardu pasveikinęs valdybos garbės 
pirm. prel. P. Jurą vardinių proga. 
Motinėlė Aloyza, visiems sugiedojus' 
“Ilgiausių metų”, jam įteikė dovanė
lę. Pirmąjį pranešimą padarė sės. 
Paulė, pabrėždama, kad šiemet Ne
ringoje stovyklavo 125 mergaitės, 40 
patarnaujančių Mišioms vaikų, 130 
moksleivių ateitininkų ir 22 angliš
kai kalbantys lietuviukai. Su vado
vais iš viso buvo apie 400 stovyklau
tojų. Dabar čia “atostogauja” kelios 
seselės. Jaunatvės pilną vasarą pa
keitė gražusis Vermonto ruduo. Ne
ringa, tuščia ir vieniša, laukia jauni
mo sugrįžtant. Numatyta statyba už
truko ir kainavo daugiau. Jau pasta
tyta moderni virtuvė, bet valgoma
sis yra permažas, būtinai reikia sa
lės. Naujieji pastatai bus taip įreng
ti, kad juos būtų galijna naudoti 
žiemą suvažiavimams. Laikinai atide
dama paviljono tėvams bei svečiams 
statyba. Sės. Augusta pranešė, kad 
ir Matulaičio Namai, ir “Vila Mari
ja” jau užpildyti gyventojais. Labai 
reikalingas ketvirtasis sparnas, ku
riam dar tik rėmai pastatyti ir tik 
stogas uždengtas, nes pastatui už
baigti neturima lėšų. Visuomenė pra
šoma gausiai lankyti rėmėjų rengia
mus lėšoms telkti parengimus. Tu
rima priekaištų, kad poilsio namuo
se yra daug svetimtaučių. Iš tikrųjų 
jie tesudaro vieną ketvirtadalį visų 
gyventojų. Visiškai jų atsisakyti ne
įmanoma dėl valdžios statomų reika
lavimų. Daug kas klausia, kaip se
selės išsiverčia Labai paprastai — 
12 seselių dirba be atlyginimo.

Sės. Palmira supažindino posėdžio 
dalyvius su “Eglutės” reikalais. Laik
raštėliui leisti prenumeratų nepa
kanka, bet skolų dar nėra, nes gau
nama aukų. Sekančiais metais vėl 
bus rengiama “Eglutės” šventė vai
kams Putname. į ją jau dabar turė
tų atkreipti dėmesį tėvai ir lietuviš
kos mokyklos. Nuo jos sėkmės pri
klausys “Eglutės” likimas. Bendra
butyje dabar tėra 9 lietuvaitės, jų 
reikėtų ir tikimasi sulaukti daugiau. 
Sekančiais metais rėmėjų suvažiavi
mas įvyks Putname. Posėdis buvo 
baigtas jau 30 metų su seselėmis dir
bančio prel. P. Juro žodžiu ir malda. 
Pasistiprinę pavakariais, pasigrožėję 
gamta, atsisveikinome su Neringa iki 
sekančio pavasario. Albina Lipčienė

LONDON, ONT.
SPALVOTĄ TELEVIZIJOS PRO- 

GRAMĄ apie medžio šaknų skulpto
rių Pr. Baltuonį ir jo kūrybą duos 
CFPL-TV stoties X kanalas spalio 21, 
trečiadienį, 6 v. p. p. Būtų pasitar
nauta lietuviškam reikalui, jei stotis 
susilauktų anglų kalba parašytų gra
žių atsiliepimų. Rašyti šiuo adresu: 
The Manager, CFPL-TV Television 
Station, 150 Commissioners Rd. W., 
London, Ont

PLATŲ RASINI apie Lietuvių 
Dienos koncertą, įdėdama šokėjų 
nuotrauką, paskelbė “The London 
Free Press” dienraščio dramos ir 
meno kritikė Leonore Crawford spa
lio 12 d. laidoje.

4 psl. Tėviškės Žiburiai
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I-A. Valstybės
TAUTYBIŲ POŽIŪRIU KLEVE- 

LANDAS yra labai margas ir jud
rus miestas. Tautinės mažumos, drau
ge su amerikiečiais, čia yra sudariu
sios 48-nių tautybių komitetą, kuris 
kasmet pagerbia visuomenei labiau
siai nusipelniusius asmenis. Į 
išrinktųjų tarpą šiemet pateko veng
ras Bauer ir lietuvė prof. Aldona 
Augustinavičienė. Ji yra gabi kalbė
toja, dažnai kviečiama į visokias kon
ferencijas, kur ji kalba ne tik huma
nitariniais klausimais, bet ir politi
niais, ypač apie sovietų diktatūros 
skriaudas7 ir pavojus. Išrinktųjų pa
gerbimo iškilmėje dalyvavo apie 400 
žmonių. Bronzines lenteles su atitin
kamais įrašais įteikė burmistras Carl 
B. Stokes.

DR. JUOZAS KAZICKAS, žino
mas visuomenininkas ir prekybinin
kas, R. Niksono vyriausybės yra pa
skirtas smulkiosios pramonės pata
rėjų komisijos nariu Niujorke. Komi
sijos patarėjų kolegijai priklauso 29 
asmenys, atstovaujantieji skirtingom 
tautybėm.

SVAJŪNAS RUTKAUSKAS, 8 me
tų amžiaus Rockfordo lietuviukas, 
Illinois valstijos jaunųjų akordeonis
tų konkurse Springfielde laimėjo I 
vietą tarp 30 varžovų. Grįžęs iš kon
kurso, jaunasis akordeonistas pagro
jo Rockfordo parapijos piknike, kur 
jam buvo sukeltos ovacijos.

BUVĘS PASAULINIS BOKSO 
ČEMPIJONAS Jack Sharkey-Žukaus- 
kas dabar gyvena New Hampshire 
mieste. Jis turi 1 sūnų, 2 dukteris 
ir 14 anūkų. Kartu gyvena ir jo mo
tina, kuri jau yra 87 metų amžiaus, 
bet dar gerai laikosi.

RIMAS VAIČAITIS, aeronautikos 
inžinerijos daktaras, pradėjo profe
soriauti Kolumbijos universitete Niu
jorke.

INŽ. BRONIUS NAINYS, JAV LB 
centro valdybos pirmininkas, prez. 
R. Niksono administracijos yra pa
kviestas nariu į specialų komitetą 
viešosios nuomonės reikalam. Šis 
komitetas veiks tiesioginėje valsty
bės sekretoriaus William Rogers ži
nioje.

Į PIETŲ KORĖJĄ IŠVYKO kpt. 
dr. Saulius Vaičaitis. Jis yra baigęs 
medicinos studijas ir Pietų Korėjo
je darbuosis kaip JAV kariuomenės 
gydytojas.

LAIMUTĖ KISELIENĖ, skautų 
veikėja, šiemet baigė Illinois uni
versitetą psichologijos ir sociologi
jos bakalauro laipsniu. Ji jau pra
dėjo dirbti savo specialybėje, bet 
vakarais dar tęsia studijas magist
rės laipsniui įsigyti.

BUVUSIŲ KARININKŲ ŠEIMŲ 
Draugija Birutė atliko dar vieną gra
žų darbą. Birutietės iškilmingai įtei
kė Čikagos universitetui šešis “En- 
ciclopedia Lituanica” egz. Prof. E. 
Stankiewicz Čikagos universiteto var
du pareiškė padėką, įvertindamas lie
tuvių moterų inteligenčių iniciatyvą 
padėti kalbotyros mokslams, kurių 
programon nuo šio rudens įeina ir 
lietuvių kalba.

VAIKŲ LITERATŪROS KŪRĖJA 
Nina Butkienė po tulžies operacijos 
mirė Bethehem, Pa., ligoninėje. Ji 
buvo gimusi 1899 m. Petrapilyje, 
teatro meno mokėsi Maskvoje, Pra
hoje ir Berlyne, o Sorbonos univer
sitete Paryžiuje studijavo žurnalis
tiką ir ekonomiją. 1927 m. ji suor
ganizavo vaikų teatrą Kaune, įsteigė 
Vaikų Namelio dr-ją, redagavo žur
nalą “Vaikų Žodis” ir parašė visą 
eilę veikalų jaunimo temomis.

Brazilija
KUN. ALG. KEZIO FOTOGRAFI- 

JŲ PARODA iš Sao Paulo miesto 
centro perkelta į universiteto rajoną 
ir iki spalio 12 d. buvo atidaryta 
Faculdodes Amieta patalpose, čika- 
gietis jėzuitas kun. Kezys čia buvo 
išstatęs apie 80 didelių foto nuo
traukų su portugališkais užrašais. 
Atidaryme dalyvavo apie 100 stu
dentų ir mokomojo personalo. Filo
sofijos fakulteto dekanas latvis jė
zuitas kun. St Ladusans savo kalbo
je pabrėžė, kad A. Kezys išstatė daug 
įdomių nuotraukų, bet jų tarpe nėra 
nė vienos iš jo tėvynės, nes Lietu
va sovietų pavergta.

Urugvajus
MONTEVIDEO MIESTE dvi die

nas gastroliavo Argentinos lietuvių 
jaunimo tautinių šokių ansamblis 
“Ateitis”. Ta pačia proga gražiai pa
sirodė ir vietinis Montevideo lietuvių 
moksleivių ansamblis “Ąžuolynas”. 
Pirmą dieną programa buvo Urug-

WINDSOR, ONT.
DAIL. A. TAMOŠAITIENE siren- 

gė savo audinių parodą puošnioje 
Windsor© universiteto galerijoje. Pa
roda buvo apžvalginio pobūdžio, nes 
joje galėjai susipažinti su pastarojo 
dvidešimtmečio įdomiausiais daili* 
ninkės audiniais. Vadinti šiuos kū
rinius tik audiniais būtų lyg ir ne
tikslu — tai augšto meninio lygio 
paveikslai audiniuose: su didele mei
le atkurtos lietuvių tautos legendos, 
svajingi lietuviški pavasariai, spalvų 
žaidimu įdomūs abstraktai. Visur 
jaučiamas nepaprastas ritmingumas 
ir harmonija. Parodoje išstatyti dar
bai liudijo autorės augštą meninį in
telektą, didelį meistriškumą bei jos 
įnašą į Kanados kultūrinį gyvenimą. 
Gaila, kad mūsų tėvynė negali pa
sigrožėti jos darbais. Kiris
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vajaus Liet Kult. Dr-jos salėje, o 
antrą dieną buvo masiniai šokiai 
sporto aikštėje. Vakare parapijos 
salėje buvo bankietas su sveikini
mais, dovanų įteikimu ir gražuolių 
rinkimais.

L. KULT. DR-JOS CERRO ECUA
DOR klubo naujuoju pirmininku yra 
Leonas Abračinskas. I valdybą įei
na daug jaunimo, kurie padarė gražu 
nutarimą: Jaunimo Dienų bufete ne
leisti pardavinėti svaiginančių gėri
mų.

URUGVAJAUS RAUDONIEJI lie
tuviai neteko žymaus veikėjo. Spa
lio 2 d. Montevidėjuje mirė komu
nistų laikraščio “Darbas” ats. red. 
Stasys Rasikas, 60 m. amžiaus. Jis 
buvo ir Urugvajaus lietuvių raudo
nojo centro pirmininkas. Pažymėti
na, kad demokratinėje Urugvajaus 
respublikoje lietuvių komunistų, 
proporcingai imant, yra daugiau, ne
gu kitose P. Amerikos valstybėse. 
Tai senieji krizės laikų ateiviai.

Australija
GEELONGO LIGONINĖJE širdies 

priepuoliu mirė ats. majoras ir dipl. 
teisininkas Kazimieras Zdanavičius, 
70 m. amžiaus. Velionis paliko našlę 
Eleną, sūnų dr. Kazį-Arvydą ir duk
terį Elenutę. Sūnus yra baigęs medi
cinos fakultetą ir dabar ruošiasi spe
cialisto egzaminams. Duktė yra bai
gusi komercinės dailės akademiją.

INŽ. ALEKSAS ALEKNA staiga mi
rė Sidnėjuje. Velionis buvo gimęs 
1913 m. Rygoje, augšt. technikos mo
kyklą baigė Kaune, o vėliau užsieny
je specializavosi elektrotechnikos 
srityje. Nuo 1964 m. jis Sydnėjuje 
turėjo nuosavą firmą “Alekna 
Electronics”, kurioje dirbo ir keletas 
lietuvių, nes tautiečiams visais bū
dais stengėsi padėti.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAU
NIMAS planuoja gausiai dalyvauti II 
Jaunimo Kongrese. Apie 50 jaunuo
lių sudarė savo komitetą paruošia
miesiems darbams atlikti ir lėšoms 
telkti.

ADELAIDĖS PARAPIJA savo baž
nyčioje Įrengė naują, modernų alto
rių, kuris kainavo per 2.000 dolerių, 
ši bažnyčia yra vienintelė Australi
joje, priklausanti vien lietuviams. 
Kitose kolonijose tenka kampinin
kauti svetimųjų administruojamose 
bažnyčiose.

MELBURNE PRADĖJO VEIKTI 
lietuvių vaikų darželis, kuriame ga
lės mokytis ir žaisti apie 30 vaikų 
nuo 3 iki 6 metų amžiaus. Darželio 
išlaidas dengs tėvai iš Melburno, Liet. 
Katalikių Moterų socialinė draugija. 
Patalpas nemokamai duoda Lietuvių 
Namų taryba. Kol kas darželis veikia 
tik šeštadieniais.

Vokietija
LIETUVIAI ČIA NETURI savo 

laikraščio, bet spaudos bado jie ne
kenčia. Jau keliolika metų Huetten- 
felde eina “VLB Krašto Valdybos In
formacijos”, kurias redaguoja teisi
ninkas Just. Lukošius ir kurios jau 
pasiekė 125-tą numerį. Stuttgarte lei
džiami net du biuleteniai: “Liaudies 
Žodis” ir “Lietuvis”. Pirmąjį reda
guoja lietuvybės išlaikymo šauklys 
K. šimanauskas, antrąjį — kun. K. 
Senkus. Hamburge išeina “Aušros 
Vartai”, kuriuos redaguoja ir leidžia 
kun. V. Šarka.

LB HANAU APYLINKĖ išsirinko 
naują valdybą: pirm. Albertas Keme- 
raitis, sekr. Pranas Bišovas ir iždi
ninkas Richardas Hiršas. Kontrolės 
komisijon išrinkti Evaldas Kimleris 
ir Hermanas Septynius.

Italija
LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ CENT- 

RAS, kuris dar ne taip seniai Romos 
priemiestyje Frascati įsteigė savo 
Vytėnų sodybą, jau planuoja naują, 
didelį žygį. Gretimai norima pasta
tyti Jaunimo Centrą, kuris tarnautų 
kaip bendrabutis saleziečiams kandi
datams ir kuriame rastų pastogę eks
kursantai skautai, ateitininkai ir kt. 
jaunimas. Centras turėsiąs 11 kam
barių su 14 lovomis, dvi studijų sa
les, biblioteką ir bendra valgyklą. 
Paskirų kambarių ir salių įrengimas 
kainuos nuo $2.000 iki $5.000. Kas 
paaukos tokią sumą, to vardas bus 
įamžintas pastate. Aukojusieji nema
žiau $100 bus įrašyti specialioje sta
tytojų lentoje, o smulkesni aukotojai 
— rėmėjų knygoje. Aukos jau- ren
kamos Europoje ir S. Amerikoje, kur 
tuo tikslu atvyko kun. Petras Urbai- 
tis.

PROF. DR. A. LIUIMA, SJ, grįžo 
iš Amerikos ir vėl dėsto Gregoriami- 
mo universitete. Prof. Liuima yra L. 
K. Mokslo Akademijos pirmininkas, 
aktyviai dalyvavęs jos suvažiavime 
Toronte.

Lenkija
LENKIJOS LIETUVIŲ KULTO 

ROS Draugijos Vroclavo skyriaus ak
tyvistai išleido žurnalinio pobūdžio 
leidinį “Vroclavo Lietuvis”. Redak
toriumi pasirašo inžinerijos magist
ras Vytautas Markevičius. Leidinys 
turi 26 psl.. yra parašytas lietuviu 
ir lenku kalbomis. Vienu straipsniu 
pagerbiama socialistinės Lenkijos 25 
metų sukaktis, kitu straipsniu iške
liami dabartinės Lietuvos pasieki
mai, o apžvalgoje “Dirbam, judam, 
kratam” pateikiama daug Lenkijos 
lietuvių gyvenimo kronikos. Nemaža 
vietos šiame leidinyje yra skiriama 
Vroclavo lietuvių kultūrinio ir vi
suomeninio gyvenimo apžvalgai.



a m
Nujaučiau, bet nebuvau tik

ras, jog mūsų iškilusis torontie
tis Juozas Kralikauskas, gerai 
žinomas pedagogas, novelistas ir 
romanistas, turėtų būti bebai
giąs šešiasdešimt metų amžiaus. 
Tik spalio 9 d., nuplėšęs Nidos 
Knygų Klubo išleisto sieninio 
kalendoriaus lapelį ir perskai
tęs kitoj pusėj jo literatūrinio 
kūrinio fragmentą, radau ten 
užrašyta, jog tai ištraukėlė iš J. 
Kralikausko knygos “Mindaugo 
nužudymas”. Gi apačioj lapelio 
buvo pažymėta: “1910. X. 9 Ka
reivonių k., Žiežmarių vlsč., 
Trakų apskr. gimė rašytojas 
Juozas Kralikauskas”.

Taigi, J. Kralikauskas jau yra 
užbaigęs kapą metų ir Įžengęs 
Į šešiasdešimt pirmuosius. Apie 
amžiaus sukaktis V. Hugo kaž
kada ir kažkur buvo pasakęs, 
jog keturiasdešimt metų yra 
jaunystės senatvė, penkiasde
šimt — senatvės jaunystė, o še
šiasdešimt — jau tam tikra ri
ba. F. Levald betgi gražiai tvir
tino: “Negalima ištisiems me
tams sulaikyti pavasario, o sie
loje jaunu pasilikti galima ligi 
senatvės, jei tik išlaikoma gvva 
meilė žmonėms, nes tik ji Įga
lina akis ir sielą atsiverti gro
žiui, gėriui ir tiesai”. Popiežius 
Jonas XXIII apie tokio am
žiaus žmones yra šitaip bylojęs: 
“šešiasdešimt metų amžiaus! 
Tai pats gražiausias amžius! Ge
ra sveikata, priedo — gera nuo
taika, laimingas nusiteikimas 
matyti dalykus aiškiau, švel
niau. su optimizmu ir pasitikė
jimu”.

Biografiniai duomenys

1954-55 m. KLB kultūros fon- 1930 m. pasireiškusiai jnusų 
do sekretorius.

Nuo 1929 m. “Lietuvos Mo
kyklos” nuolatinis, bendradar
bis, 1934-40 m. redaktorius. Pe
dagoginėmis, literatūrinėmis te
rn o mis sukaktuvininkas yra 
bendradarbiavęs “Ryte”, “Židi
nyje”, “Trimite”, “Rytų Lietu
voje”, “Žiburiuose”, “Drauge”, 
“Aiduose”, “Lietuvių Dienose” 
ir kitur. Be to, jis yra davęs 
savo beletristinių kūrinių Nidos 
Knygų Klubo leidžiamoms “Pra
dalgėms” ir kitiems metraš- 
čiams. Parašė psichologijos va
dovėli, dalyvavo sava kūryba 
“Gabijos” almanache ir “Lietu
vių prozos antologijoj”. Lietu
vių Rašytojų Draugijos narys, 
1937 m. išleidęs novelių rinkinį 
“Septyni kalavijai”, 1939 m. 
“židinyje” (nr. 5-6) paskelbęs 
“A. Klemento kūrybą” ir 1954 
m. išleidęs apysaką “Urviniai 
žmonės”.

Indėnai lietuvio knygoje
Apie “Urvinius žmones” 

“Septynis kalavijus” a. a. 
Babrauskas yra šitaip rašęs Lie
tuvių Enciklopedijoje:

“Urviniai žmonės” yra pirmo
ji lietuvių literatūroje apysaka, 
vaizduojanti aukso kasyklas. 
Auksakasių gyvenimas išakė
tuose, moskitų apsuptuose bara
kuose, jų darbas požemyje ir iš
gyvenimai, slegiami baimės, kad

J. Kralikauskas 1928 m. bai-' staiga atskilęs auksingojo ak- 
gė S. Daukanto mokytojų semi
nariją Kaune, 1931-32 m. aspi
rantu Karo mokyklą ir 1940 m. 
Vilniaus universiteto humanita
rinių mokslų fakultetą. Po to 
mokytojavo pradžios mokyklose 
ir gimnazijose: 1938-40 m. Kau
no M. Pečkauskaitės gimnazijos, 
1940-41 m. Vilkaviškio gimnazi
jos mokytojas, 1941 m. švietimo 
ministerijos pedagoginio moks
lo departamento vyr. referentas, 
1942-44 m. Kauno X gimnazi
jos direktorius, Vokietijoj 1945- 
46 m. Wiesbadeno lietuvių gim
nazijos direktorius, 1947 m. 
Kasselio lietuvių gimnazijos mo
kytojas. Kanadon-J. Kralikaus
kas atvyko 1947 m. ir čia dvejus 
metus dirbo Picle Crow, Onta
rio, aukso kasyklose. 1949-51 m. 
jis — Toronto “Tėviškės Žibu
rių” redakcinio kolektyvo narys, 
tada daug rašęs, ypač beletris
tinėje srityje, tam laikraštyje. 
Prisimintina jo itin puikios

Vytauto Majoro iš medžio stuobrio išdrožta “Žemaičio" skulptū
ra puošia Skomantų piliakalnį prie Švėkšnos, primindama žemaičių 
kovas su kryžiuočiais

PRANYS ALŠĖNAS

struktūros novelė “Kaukolė” 
skelbta “T. Žiburių” atkarpoje, vaizdai, kapotas sakinys, ekspre- 
bet jokiame kitame leidinyje syvus žodis, lyrine nuotaika. Be- 
nebepasirodžiusi. 1952-53 m. K. atodairmis sakinio kapojimas 
L. B. švietimo komisijos narys, yra Kralikausko duokle apie

ir
B.

mens luitas sutriuškins, — su
daro apysakos turinį. Aukso ka
syklos šiaurės Kanados tyruose 
tolių bei susisiekimo stokos at
skirtos nuo civilizacijos. Čia 
tarp kanadiečių ir indėnų atsi
duria 40 lietuvių. Skirtingas jų 
būdas ir gyvenimo prasmės 
samprata, giedri, spalvingi jų 
charakteriai į auksakasių gyve
nimą, kartu ir į veikalą Įneša 
pragiedrulių. Pirmą kartą mūsų 
literatūroje Kralikausko pavaiz
duojami indėnai ir pusindėniai. 
Kralikauskas nereiškia jiems iš 
sentimentų kylančios užuojau
tos, bet vaizduoja tokius, kokius 
pažino bendrame darbe. Taigi, 
indėnas čia laukinis, išsigimęs, 
kei Stingas, girtuoklis; jo vaikai 
apdriskę, sunykę, murzini, 
baikščiomis laukinių žvėrelių 
akytėmis, nuolat prašą išmal
dos.

“Septyni kalavijai” yra sep
tynių novelių rinkinys; jų siu

žetas — daugiausia iš pradinės 
mokyklos mokytojų gyvenimo. 
Šiai knygai būdingi eskiziniai 

prozos stiliaus manierai. Trum
pas sakinys vyrauja ir vėles
niuose Kralikausko raštuose, tik 
dabar jis gramatiškai išbaigtas, 
stilius darosi artimesnis repor
tažiniam, dialogai nestokoja są
mojo”.

Dvigubas laureatas
1960 m. išėjo iš spaudos kitas 

jo kūrinys — knyga “Šviesa lan
ge”. Ir šios knygos medžiaga — 
jos personažai, aplinkuma imti 
iš tų pačių aukso kasyklų, tik 
čia daugiau gvildenamos idealis
tinės gyvenimo problemos.

Po to sekė dar du J. Krali
kausko veikalai — romanai iš 
istorinės srities: 1962 m. išleis
tas romanas “Titnago ugnis” ir 
1964 m. — “Mindaugo nužudy
mas”. šiedu veikalai buvo ap
vainikuoti “Draugo” konkursų 
$1.000 literatūrinėmis premijoj 
mis.

Reikia manyti, jog J. Krali
kauskas ir dabar tyliai kuria. 
Tad tenka jam ir palinkėti: 
kurk, nepavark, mielas Juozai, 
dar ilgus,- ilgus metus, nes Tavo 
kūrybinių darbų laukia lietuvių 
literatūra. Be jų mūsiškis kūry
binis derlius būtų daug menkes
nis.

Literatūrinės krioš zigzagai
Savo “Literatūros akiračiai” 

tomelyje K. Ambrasas (Vilnius, 
Valstybinė Grožinės Literatūros 
Leidykla, 1961), aptardama 
ankstyvesnę J. Avyžiaus prozos 
kūrybą, rašo: literatūros istori
ko požiūriu ir šiai J. Avyžiaus 
apysakai priklauso priderama 
vieta lietuvių “tarybinės” lite
ratūros raidoje.

šioje, iš platoko tomelio išžve
jotoje citatoje slypi Įdomus ir 
būdingas visai dabartinei litera
tūros kritikai okupuotoje Lietu
voje teigimas, būtent, egzistuo
ja kažin kokios dvi literatūros 
(jeigu ne daugiau) lietuvių tary
binė ir lietuvių netarybinė lite
ratūra.

Egzistuoja ir dvi lietuvių ra
šytojų rūšys: tarybiniai lietuviai 
rašytojai, kurie priklauso lietu
vių tarybinės literatūros raidai, 
ir kiti... Kas tie kiti, gero jų 
nusakymo, nenuspalvinto būti
nu politiniu “budrumu” ir ob
jektyvumu netenka atrasti. Ir 
tai nenuostabu. Kiekvienas dė
mesys tiems netarybinės litera
tūros rašytojams būtų tam tik
ras pavojingas politinis “nebud- 
rumas”.

Šis K. Ambraso kritikos 
straipsnių rinkinyje kyšo politi
niai ir literatūriniai aspektai, 
bestengiantys atrasti, nusakyti 
ir įspėti nagrinėjamų autorių re
žiminio primato jautimą betku- 
riame savo kūrinyje. Autorius 
tiesiog rašo: (liečiame) naujo, 
komunistinio žmogaus ugdymo, 
jo socialistinės moralės, socia
listinio požiūrio i darbą auklėji
mo problemas (psl. 129).

Dėstymo smarkumas, geras 
skubotumas Įtvirtinti savo tezę 
ir kartu vienur patapnojimas, 
kitur pagrasinimas savo plunks
nos broliams primena jauną 
Radžvilą (Korsaką) jo auksinės 
sėjos metais “buržuazinėje” Lie
tuvoje. Tačiau Korsakas jau ta
da buvo pakankamai pilnai “Įsi
savinęs” G. Plechanovo tezes 
(neblogai pažįstamos ir šio raši
nio autoriui), o Ambrasas jau 
nuspalvina Plechanovą M. Gor
kio sugalvotais postulatais, įtvir
tinančiais būtino socialistinio 
realizmo normas. Ambrasas šia
me tome duoda visą skyrių: 
Plechanovas ir lietuvių estetinė 
mintis. Tačiau šis skjrius yra 
smagiai parašytas konglomera
tas, kur Plechanovo tezės, per
ėjusios per Cerniševskio grožio 
sąvokos traktatą ir visai prite
musios Gorkio suprasto Markso- 
Engelso diktate, nepavaizduoja 
Plechanovo esmės, nei jo tikro 
ryšio su lietuvių estetine minti
mi.

šis mažytis žingsnis į šoną pa
rodo. jog kaip tik ant to esteti
nių aptarimų pamato pastato
mas ir tolesnis literatūrinių ver
tybių rūmas. Tas kartais labai 
serai vystomą mintį žudantis pa
klusnumas, aliteratūrinių insti
tucijų įsiveržimas, i ne savo sfe
rą, kaip tai kompartinių konfe
rencijų nurodymai, šiame to
me toliau nebus liečiamas kaip 
būtina duoklė knygai praeiti pro 
cenzūros cerberių nasrus.

Su tokiu atramos punktu 
Ambrasas nepasiekia efekto, ku
ris, nagai jo talentą dėstyti, bū
tų tikrai geras įnašas ne tik į 
“tarybinės” literatūros aruodą, 
bet ir lietuvių literatūros kriti
kos aruodą.

Mums, gyvenantiems trumpu
čio periodo ženkle, tas lietuvių 
literatūros dvilypumas įsikalbė
tas ir išdalies suprantamas. II-
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atšventęs amžiaus
Nuotr. Horvath

Torontietis rašytojczas Kralikauskąs, 
šešiasdešimtmetį

mai, papildančiai. Darniausias 
mūsų kritikos santykis, buvo 
tarp P. Višinskio ir Žemaitės.

Ir nėra komiškesnio reiškinio 
už tą, kuris dabar susidarė lie
tuvių literatūroje, stebint ją da
bartinio kritiko akimis. Okupuo
toje Lietuvoje visi eina vienu 
frontu (maži ir dideli) rikiuoja
mi, nurodinėjami ir mokomi li
teratūrinio koregavimo. Ta są
voka atrasta kaip tiktai K. Amb
raso. Savo “Literatūros akira
čiai” rinkinyje šis vertintojas ra
šo: ji (literatūros kritika. J. G.) 
privengia principingesnio pokal
bio, dalykiškesnio literatūrinio 
proceso koregavimo, formavimo 
(pabraukimai K. Ambraso. J. G.)

Koregavimo ženkle vystomas 
literatūrinis procesas yra ne kas 
kita, kaip vertintojų nurodymų 
sekimas. Apie autoriaus kūrybi
nio siekio autentiškumą netenka 
nė užsiminti, kai greta kūrybi
nio gyvenimo eina literatūros 

gainiui viskas nivel kaip 
niveliavosi betkuiautos 
tremties literatūrikirtu- 
mai, suaugdami Į vitsų li
teratūra vra ryškiaavvz- 
dys.

Ir Ambraso teigimais 
jis liečia ar apsnaigamus 
objektus, aš turėjau kaip 
metodą bei parodytr šio
je literatūrinės krileroje 
įmanoma “reductkbsur- 
dum”, kalbant apie s me
todą.

Tas nesuvokiamųionių 
metodas ryškiausia ele
mentarinėse pastanlasifi- 
kuoti ir klijuoti etilit kū
rinių kritikų ir net lytojo 
kaip jo raštų sintezeugia- 
riopos ir mūltispekiferos 
pasijaunama viena birkš- 
tėlė ir lyg žarija taaustų 
delnų nešama į tyo lau- __ _____
ką, 'kol tamp^ružgęsglimi. formavimo procesas. Šiuo atveju 

literatūra nėra tik su atsakomy
be sau ir savo idealinei tiesai su-

Tai ir yra tolygu Armeto- 
dui, kuriuo jis iš talen
tingo kūrėjo multiskumą sikūrusi giria. Tai nėra peizažas, 
paverčia kukliai sja ki- stebinantis savo vieninteliu, ki
birkštėle. Ir man joinės” 
literatūros rašytojųgaila, 
kaip gaila ir šios “nnės” 
literatūros rašytojdomų 
ant Prokrusto guoli

Aš nė nedrįstualbėti 
apie spekuliacini būdą 
kažin kokius “savuskirti 
nuo “nesavų”, nonuikiai 
ir seniai verčiasi taiitera- 
tūrai skirti sąsiuvini, bet 
eunuchškai išsekę, ra ab
soliučiai neverta ap jeigu 
žmogus stengiasi ties 
labiau rūpimais rėš.

Tie Ambraso pd pro
vokuoja vis dėlto atm tik
rų vertybių užuomertini- 
mo metode, ir tai ^politi
kos momente kūrirtina- 
mas kaipo savo epiaikas. 
Kaip rusų literatūrzė yra 
“ikiplechanovinė”) lėjinis 
savo tautos vaikas, r mū
sų literatūra gimė kleidė 
tampriame ryšyje ) epo
cha ir tos epochos ^a tau
ta. Jeigu romėnų - seno
vė, taipgi prancuzuai su
gebėjo likimo bei u pri
matu atsiplėšti minamo
sios dienos, pasaulratūra 
tarpsta dienos, tai litikos 
ženkle. Visi tie, ;udaro 
pasaulinės literatūnrkau- 
li, jau yra ir politii yra, 
šios dienos problenkle. 
Kaip tiktai i tą modią kri
tikos sferą, atroditaikė, 
visi “Literatūra s auto
riai. Jie tą priela:oravo, 
kaip lygiai Ambrajrielai- 
dą vulgariai pertei reži
mo diktato panauditera- 
tūroje.

Iš mūsų spaudoti, kad 
rašytojai vienur ii nepa
lankiai reaguoja į s reiš
kimąsi. Lygiai toktliepis 
į vertinimus atranir oku
puotos Lietuvos peje. Tai 
skamba gana paraai. Tai 
skamba gal būt ir ai. Bet 
tai yra kartu ir a tema. 
Visad rašytojai Irėles į 
tuos, kurie stveiritikos 
amato (ir labai neo), nes 
niekur nėra didesi?os pa
rodyti savo neiši>. savo 
nepasiruošimo. lėJir nai
vumo, kaip kritike vienas 
rašytojas neprabilaeš ašt
riausią jo vertinigū jis 
jaučia pasitikėjimas eru
dicija ir etika. Kaitų, kri
tika turi veikti r; teigia-

tur neatkartojamu autentišku
mu. Tai yra utilitariniai melio
racijos grioviais išraižyti laukai, 
apgenėti gojeliai, tiesiomis lini
jomis susodintos alėjos. Tai yra 
tie nauji miestai ir priemiesčiai, 
kurių dabar ima prisipildyti Lie
tuvos žemė. Jie visi švarūs (pri- 
leiskime) ir sumoderninti, bet 
žudančiai monotoniški. Paga
liau, kas stebėjo Maskvos, Gor
kio, Alma-Atos naujas statybas 
ir naujus priemiesčius, tas neat
skirs jų pertemptai utilitaristi- 
nės urbanistikos nuo Kauno ir 
Vilniaus priemiesčių. Ta žudanti 
monotonija, kuria paženklinti 
Amerikos miestai, kopijuojama 
Lietuvoje, kaip ir visa, kas yra 
praktiška Amerikoje. Skirtumas 
tik vienas: kopijos nepalygina
mai menkesnės už originalus.

Tas pats Ambrasas pastebi: 
kartu su aštria polemine minti
mi iš kritikos savaime dingsta 
ir gyvas jausmas, intymumas 
(psl. 163). Intymumas kritikoje 
tai galbūt tiktai Ambrasui su
prantamas originalus sentimen
tas. Intymumas kritikoje nėra 
dorybė. Dorybė yra poleminis 
momentas. Poleminis momentas 
našus tuo, kad provokuojąs au
torių reaguoti. Kritikas, tokiam 
momentui esant, nėra pretenzin
gas ir neklystantis teisėjas. Bet 
kai yra tam tikri “tabu” autoriui 
ir kritikui, kur už “tabu” ribos 
prasideda netgi fiziškai pavojin
gas Įžengimas i doktrininę schiz
mą, ar galima kalbėti apie aštrią 
polemiką? Kaip tik susidariusi 
padėtis ir nustato ne poleminį, 
bet teisėjo ir teisiamojo santyki. 
Tai ne nuo šiandien žudo litera
tūrą, kaio Rusijoje, taip ir oku
puotoje Lietuvoje. Ir iš A. Lu- 
načarskio scholastikos, kad lite
ratūra turinti savo uždavinį, 
ir kad tas uždavinys yra “naujo 
žmogaus ir naujos buities kūri
mo procesas”, čia niekad neišsi- 
muši, nes draudžiamas pilna žo
džio prasme analitinis mąstymas 
ir atradimu eksperimentas. 
Greta analitinio mąstymo išsi
vysiąs literatūrinis procesas per 
visą kultūros istoriją yra didžių
jų laimėjimų ir atradimų laidas. 
Bet literatūrinis pocesaš, vyks
tąs susiaurintoje erdvėje ir turis 
labai sumenkintą tikslą (homun
culus atradimą) bus tik suroga
tinė ouasi-teologija su blasfe- 
miškai išvirkščiom dievybėm.

(Bus daugiau)

S psl. * Tėviškės Žiburiai • 1970. X. 22 — Nr. 43 (1082)

C KU1Tfl BIRIEJI: VEIKLOJE
ŽURNALAS “LAIŠKAI LIETU

VIAMS” buvo paskelbęs konkursą 
rašiniui “Kuriuo keliu pasukti į kū
rybingą ir vieningą darbą”. Vertin
tojų komisiją sudaro kun. P. Garš
va, N. Užbalienė, D. Šimoliūnienė, 
V. Kasniūnas ir V. Kleiza. Komisija 
nerado rašinio, verto pirmosios pre
mijos, o antrąją premiją paskyrė Li
lei Gražulienei iš Detroito ir trečią
ją — Vaciui Kupriui iš Cicero, IH. 
Jaunimo rašinių premijai atrinkti 
buvo atskira komisija — A. Kubi- 
liūtė, D. Bindokienė, E. Juodvalky
tė, M. Smilgaitė ir J. Bradūnas. Ji 
taip pat nerado nė vieno I premi
jos verto rašinio, o II premiją pa
skyrė kanadietei Gabijai Juozapavi
čiūtei iš Hamiltono, Ont.

NIUJORKO LK MOTERŲ Sąjun
ga, minėdama veiklos 55 metų sukak
tį, Apreiškimo parapijos salėje su
rengė didelį koncertą. Dainavo so
listai Irena Stankūnaitė ir Liudas 
Stukas, deklamavo Irena Vėblaitie- 
nė ir Jūra Balsytė. Vaišių metu 
kalbėjo dr. A. Šlepetytė-Janačienė, 
o prieš koncertą žodį tarė poetas 
Tėv. Leonardas Andriekus, OFM.

AKTORIUS L. BARAUSKAS iš
pildė meninę programą “Lietuvių 
Gydytojų Biuletenio" dešimtmečio 
minėjime Čikagoje. Jis padeklamavo 
Longfellow “Hiavatos žvejonę” ir 
tarmiškai perdavė visą eilę lietuvių 
tautosakos gabalų apie žmonos jieš- 
kojusį Žemaitijos berną, apie Augš- 
taitijos bobos ir diedo nuotykius. 
Dalyvavo apie 100 gydytojų ir kvies
tinių svečių su gen. konsulu dr. P. 
Daužvardžiu priešakyje. Viena vieš
nia buvo ir iš Lietuvos — gyd. dr. 
Šidlauskienė.' Pasitraukiančiai žurna
lo redaktorei dr. Budrienei ir admi
nistratorei Makštutienei už jų pasi
aukojantį darbą įteikti jubilėjaus 
medaliai.

WINDSORO UNIVERSITETE, Ka
nadoje, vykusi dail. Anastazijos 
Tamošaitienės kilimų ir gobelenų pa
roda uždaryta spalio 21 d. Dailinin
kė išstatė 23 darbus, išaustus lietu
viškais ir abstrakčiais motyvais, ku
rie sukėlė didelį publikos susidomė
jimą.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” ČIKA
GOJE paskelbė XX dailiosios prozos 
— romano ar apysakos konkursą. 
Jeriausiam kūriniui numatyta tradici
nė S1.000 premija. Mašinėle perra
šytų rankraščių laukiama iki š. m. 
lapkričio 1 d. Jie turi užpildyti ne
mažiau kaip 200 romaninio formato 
knygos puslapių. Konkursui siunčia
mi kūriniai pasirašomi slapyvardžiu, 
atskirame užklijuotame vokelyje pri
dedant autoriaus pavardę ir adresą. 
Vertintojų komisija atplėš tik pre
mijuoto kūrinio autoriaus slapyvar
džiu paženklintą vokelį. Visi kiti vo
keliai bus sudeginti. “Draugo” redak
cija rezervuojasi teisę premijuotą ro
maną ar apysaką be papildomo ho
noraro skelbti dienraščio puslapiuo
se ir išleisti atskiru leidiniu. Nepre
mijuotų kūrinių išleidimo klausimas 
sprendžiamas abipusiu susitarimu.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” dvide- 
šimtmečiui paminėti koncertas įvyko 
spalio 17 d. Jaunimo Centre, Čika
goje. Meninę programą atliko “Gran
dies” šokių grupė ir Jaunučio Puo
džiūno baleto studijos mokiniai, tal
kinami S. Velbasio. V. Karosaitės ir 
J. Kolytės.

TARPTAUTINIS KULTŪRINIS 
FESTIVALIS Niujorke, pradėtas 
burmistro Lindsay specialiu atsišau
kimu spalio 7 d., truko iki spalio 18 
d. Lietuviška programa Centriniame 
parke buvo labai geru laiku — spa
lio 17, šeštadienio popietę. J. Ma
tulaitienės vadovautus lietuvių tau
tinius šokius stebėjo daug žmonių.

ČIKAGOS LB DRAMOS STUDIJA 
pradėjo darbą spalio 10 d. Jauni
mo Centre. Studijai, kurią daugiau
sia lanko jaunimas, šiemet vadovau
ja rež. Juozas Valentinas. Už moks
lą mokėti nereikia, nes studiją re
mia LB kultūros fondas, kurio pirmi
ninkas yra rašytojas A. Kairys.

DAIL. J. BAGDONO 40 darbų pa
rodą rengia spalio 17-25 dienomis 
Detroito Lietuvių Namuose. 3009 
Tilman St., Lietuvių Saulių Sąjun
gos Stasio Butkaus kuopa.

LIETUVIŲ POEZIJOS FESTIVA
LĮ ateinančiais metais Čikagoje pla
nuoja suruošti ateitininkų korp! Šat
rija. Iniciatoriai išsiuntinėjo laiškus 
daugiau kaip 60-čiai lietuvių rašy
tojų ir kultūrininkų, prašydami pa
sisakyti dėl festivalio apimties ir jo 
turinio. Planuojama festivalyje tu
rėti dvi dalis — 1. literatūros kriti
kų ir žinovų žvilgsnį į lietuvių poe
ziją ir 2. poezijos tiesioginį prista
tymą, dalyvaujant patiems kūrėjams 
arba aktoriams ir skaitant kūrinius 
ne tik išeivijos, bet ir talentinges
niųjų Lietuvos poetų.

“RŪTOS” ANSAMBLIS Newarke, 
N.J., lapkričio 7 d. rengia iškilmin
gą koncertą savo ilgamečiui dirigen
tui Algirdui Kačanauskui pagerbti.

PROF. DR. ANTANAS KLIMAS 
lituanistinėm mokyklom ruošia “Aiš
kinamąjį lietuvių kalbos žodyną”, ku
rį išleis LB švietimo taryba.

TV DAINŲ ŠVENTOJE dalyvauti 
jau užsiregistravo 32 JAV ir Kana
dos chorai su daugiau kaip 1000 dai
nininkų. Norintieji dalyvauti prašo
mi registruotis šiais adresais: suau
gusių chorai — Petras Armonas, 
4538 So. Hermitage Ave., Chicago 
Ill. 60609, USA, vaikų chorai — Vyt 
Gutauskas, 7034 So. Fairfield Ave., 
Chicago, Hl. 60629, USA.

OKUPUOTOJ UETUVOJ
VYSK. ANTANO BARANAUSKO 

RASTŲ dvitomis praturtino “Litua
nistinės bibliotekos” leidinių seriją. 
Jo redakcinė komisija -— pirm. K. 
Korsakas, A. Venclova, R. Simaitis, 
J. Jurgiais, J. Lebedys ir A. Maldo
nis. Literatūrinius ir tekstologinius 
komentarus paruošė R. Mikšytė, kal
binius — A. Vidugiris. Pirmasis to
mas skiriamas vysk. A. Baranausko 
poezijai, kuri pradedama “Anykščių 
šileliu” ir baigiama vaikystės metų 
eilėraščiais “Mažų dienų atsimini
mai”. Antrame tome — poeto die
noraštis ir laiškai, išversti arba 
transponuoti į literatūrinę kalbą. 
Leidinį papildo retesnių tekstų fak
similės, fotografuotiniu būdu pateik
tas 1853-56 m. dienoraštis.

VILNIAUS TELEVIZIJA M. K. 
Čiurlioniui skyrė valandą trukusią 
laidą “Giedrią dainelę paukšteliai 
čiulbėjo”, paruoštą ir pravestą me
no mokslų kandidato V. Landsbergio. 
Nemažą programos dalį užpildė kino 
kronikų ištraukos, leidiniai, straips
niai apie didįjį menininką, kūrinių 
programos, reklamos ir jo vardo gat
vės. bet žiūrovus labiausiai domino 
menotyrininko V. Landsbergio ko
mentarai — M. K. Čiurlionio muzi
kos ir tapybos kūrinių sugretinimas, 
liaudies muzikos įtaka jo kūrybai, 
menininko ir visuomenės santykis, 
kūrybos ištakų klausimas, M. K. 
Čiurlionio aktualumas šių dienų mu
zikų jieškojimams.

KAUNO POLITECHNIKOS INS
TITUTO dainų ir šokių ansamblis 
“Nemunas” pradėjo tris savaites 
truksiančią koncertinę-turistinę ke
lionę Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. 
Gdanske (Dancige), Gdynėje ir Če
koslovakijos miestuose bus atlikta 
naujoji kompoz. V. Juozapaičio ir 
poeto S. Žlibino choreografinė siui
ta “Gegužėlė raiboji”. Šios kelionės 
repertuaran “Nemunas” yra įtrau
kęs lenkų kompozitoriaus T. Sige- 
tinskio, čekų kompozitoriaus Z. Fi- 
bicho kūrinių, lenkų ir čekų liaudies 
dainų.

VARGONŲ KONCERTŲ sezoną 
paveikslų galerija paverstoje Vil
niaus katedroje pradėjo vargoninin
kas Bernardas Vasiliauskas, progra
mai pasirinkęs J. S. Bacho kūrinius 
— “Aštuonis mažuosius preliudus ir 
fugas”, “Fantaziją” ir “Fugą g-moll”. 
Su violončelistu I. Kučinsku jis atli
ko J. S. Bacho “Sonatą D-dur”.

TAUTOSAKOS RINKĖJO Liudvi
ko .Rėzos 130-tąsias mirties metines 
vilniečiai atžymėjo ateizmo muzėjumi 
paverstoje Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Paskaitą apie L. Rėzos veiklą ir jo 
įtaką lietuvių tautos kultūrai skaitė 
Vilniaus universiteto mokslinės bib
liotekos rankraščių skyriaus vedėjas 
A. Jovaišas.

BALTIEČIŲ DAILININKŲ akvare
lių paroda atidaryta Latvijos sostinė
je Rygoje. Parodoje dalyvauja 53 
baltiečiai dailininkai, jų tarpe č. 
Kontrimas, A. Petrulis, P. Porutis, 
P. Stauskas ir kiti lietuviai.

VILNIAUS FILHARMONIJOS sim
foninis orkestras, vadovaujamas diri
gento Juozo Domarko, rudens sezo
no koncertų pradžiai pasirinko pirmą 
kartą Lietuvoje suskambėjusį L Stra- 
vinskio baletą “Šventasis pavasaris”, 
A. Vivaldi ir L. Beethoveno koncer
tus smuikui su orkestru. Orkestrui 
talkino Lenino premija atžymėtas so
vietų smuikininkas L. Koganas. Do
natas Katkus “Literatūroj ir Mene” 
paskelbtoj recenzijoj džiaugiasi or
kestro ir dirigento ūgtelėjimu: “J. 
Domarko stichija — ritmas. Dirigen
to pulsas “Pavasaryje” tiesiog užhip
notizavo salę. Kiek geležinės valios 
reikia turėti dirigentui, norint išlai
kyti aštuoniasdešimt muzikų ritmi
nėje muzikos tėkmėje! Kitas diri
gento stiprybės polius — maža kūri
nio forma, čia J. Domarkas labiau
siai įtikinamas ir konkretus.”

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA su
rengė du literatūros ir dainos vaka
rus pamaryje — Pagėgių ir Rusnės 
kultūros namuose. Savo kūrybą skai
tė poetas VI. Šimkus, apie dainas 
kuriančius poetus kalbėjo muzikolo
gė O. Narbutienė. Išvykoje dalyvavu
sio kompoz. V. Bagdono naujausias 
dainas bei kitų kompozitorių kūri
nius dainavo operos veteranas A. Ku
čingis, operos solistės J. Jasiūnaitė ir 
G. Apanavičiūtė.

J. JABLONSKIO ATMINIMUI 
steigiamas muzėjus šakių rajono Ry
giškių kaime. Daugiau kaip 300 eks
ponatų Griškabūdžio apylinkėje jam 
šią vasarą surinko studentų grupė, 
vadovaujama Mokslų Akademijos is
torijos instituto etnografijos sekto
riaus vedėjo V. Miliaus ir Vilniaus 
universiteto dėstytojos I. Steponavi
čiūtės.

VILNIAUS UNIVERSITETO moks
linės bibliotekos fotonuotraukų albu
mą 400 metų sukakties proga išleido 
“Vaga” 8.000 egz. tiražu, šiame 109 
psl. leidinyje yra platus bibliotekos 
direktoriaus J. Tomau straipsnis 
apie jos kūrimąsi, patalpų išdėstymą.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE buvo surengta pirmoji šį ru
denį naujų kūrinių perklausa. Kom
pozitoriai susipažino su trimis for
tepijoniniais kūriniais: V. Montvilos 
“Sutartines vaikams” paskambino 
pianistė M. Lapėnaitė, V. Bagdono 
“Mozaiką” — H. Znaidzilauskaitė, o 
kaunietis G. Kuprevičius pats atliko 
savo “Antrąją sonatą fortepijonui”.

V. KsL
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STASIUI BARZDAIČIUI 
mirus, žmonai JADVYGAI bei giminėms reiškiame 

gilių užuojautų — -

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. 
Dyi virtuvės ir dvi prausyklos. 
Viena skola
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

ir privačiu įvažiavimu. Įrengtas 
rūsys. Vandens-alyvos šildymas, 4 
virtuvės, dideli kambariai. Viena 
skola.
EGLINTONBATHURST, 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.

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

Namų telef. 766-8479

/. L. Adomavičiai R. J. Adomavičiai
S. Butkevičienė V. Butkevičius
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STASIUI BARZDAIČIUI
tragiškai žuvus, jo žmonų JADVYGĄ BARZDAI-

TIEN| ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame — . J > į

Į P. E. A. Berneckai.—-——------ —-
PRANUI V O R I N I N K A I C I U I.

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

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

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

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

MOKA:
už term, indėlius 3 metam 8% 
už term, indėlius 2 metam . 7%% 
už term, indėlius 1 metam .7% 
už depozitus-čekių s-tas..........5p2%
už šėrus 1969 m. išmokėta ...6% >
D UODĄ PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000....9% 
nekiln. turto — iki $30.000...8]/^ %

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

tragiškai žuvus, žmonai, vaikams bei giminėms . 

reiškiame gilių užuojautų ir kartu liūdime —

/. Andziulienė /. F. Meyn

V. JOCĄ, žmonų ir brolius,

a. a. POVILUI JOGUI 
tragiškai žuvus, giliai užjaučiame ir kartu 

liūdime —

/. Andziulienė M. Dikčius

Bb S PORTAS

Ateitininkų žlnioe
Studentų enririnkime^ įvyks spalio 

21, šį trečiadienį, 7 v. v. ateitininkų 
kambaryje. Visi studentai privalo 
dalyvauti ir atsinešti nario mokestį, 
kuris šiemet yra $4. Kviečiami taip 
pat ir tie studentai, kurie norėtų 
įsijungti į ateitininkų eiles.

Studentų Ateitininkų Sąjungos su
važiavimas — šį savaitgalį Toronte. 
Bus renkama nauja centro valdyba 
ir svarstomi kiti įvairūs reikalai. Su
važiavime dalyvauja JAV ir Kanados 
draugovių atstovai. Suvažiavimas 
pradedamas penktadienį 10 v. r. da
lyvių registracija L. V. Namuose. 
Šeštadienį 9 v. r. ten bus suvažiavi
mo atidarymas, šeštadienio vakarą 
visi suvažiavimo dalyviai išpildys 
programą Toronto kolonijos pensi
ninkams ir kitiems vyresnio amžiaus 
lietuviams Prisikėlimo parapijos sa
lėje.

Skautų veikla '
• “Šatrijos” tunto vadovės šiems 

metams pasiskirstė pareigomis: jūr. 
skaučių vadovė ps. A. Biškevięienė, 
adj. vair. A. Kairytė, “Baltijos” laivo 
vad. vair. D. Augaitytė, gintarių “Jū
ratės” laivo — v. vi. V. Balčiūnaitė; 
skaučių “Aušrinės” dr-vės — v. si. 
I. Stanionytė, globėja s. I. Meikle- 
john, “Dainos” dr-vės — si. E. Jo
naitytė, glob. s. M. Vasiliauskienė, 
“Mirgos” dr-vės — v. si. B. Paliu
lytė, glob. s. D. Keršienė kartu ir 
tunto iždininkė; jaun. skaučių “Rū
tos” dr-vės — psl. R. Mažeikaitė, 
glob. ps. M. Stanionienė, “Tulpės” 
dr-vės — si. B. Abromaitienė; vyr. 
skaučių “Vaidilutės”— ps. R. Augus- 
tinavičiūtė-Jurkuvėnienė, vyr. skau
čių “Birutės” — ps. A. šeškuvienė, 
tunto adjutante v. vi. R. Puniškai- 
tė, tunt. pavad. v. si. G. Stripinienė, 
tuntininkė s. L. Gvildienė.

• “Rambyno” tunto skudutininkų 
ir birbyninku repeticija įvyko spa
lio 17 d. Skautai dėkoja L. M. Kali
nauskams už patalpas ir vaišes.

• LS Sąjungos vadovų-vių suvažia
vimas Klevelande bus spalio 31 — 
lapkričio 1 d. d.

' • LSB vyr. skautininkas v. s. P. 
Molis jūrų skautų skyriaus vedėjo 
pareigoms pakvietė jūr. ps. A. Em- 
pakerį, kuris šalia pasiimtų pareigų 
globoja jūrų skautus ir juos instruk
tuoja.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Heal 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 žudytojo 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. Tuojaus galima užimti. Apie $10.000 
įmokėti.
HIGH PARK AATE., didžiulis 6 kambarių atskiras namas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, atvira skola su neaugštu procentu.
ORIGINALUS TRIBUTIS (triplex), vos keliolikos metų senumo. 
Pilna kaina tik $32.900. Labai skubus pardavimas.

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- n A F* A HA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAfkA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

MOKA

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

Kapitalas virš trijų su

IMA
8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

s. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — nomij: 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. / Don Valley Parkway

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

Bloor Autorite Garage Ave.
Sav. F B A N K P E T I T Tel. 531-1305

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

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

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

įvairios dešros importuoti sūriai (delikatesai)
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius

Savininkai: R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

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

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

SPORTAS LIETUVOJE
Kęstutis šapka Sočyje įvykusiose 

tarptautinėse lengvosios atletikos 
rungtynėse šuolyje į augštį peršoko
2.23 m. Tai naujas Lietuvos rekor
das ir kartu antras geriausias re
zultatas pasaulyje šį sezoną. Šuoli
ninkai į augštį dabar rikiuojasi šia 
tvarka: 1. V. Brumel (Sovietų Są
junga) 2,28 m, 2. Ni či-čin (K. Ki
nija) 2,27 m, 3. R. Fosbury (JAV)
2.24 m ir K. šapka 2,23 m.

Kauno Žalgirio jaunių krepšinio 
komanda buvo išvykusi į Lenkiją 
ir Varšuvoje dalyvavo turnyre, kurį 
laimėjo žalgiriečiai. Jie įveikė Var
šuvos AZS 99:86, Lenkijos meiste
rius Vroclavo Slionską 67:61 ir baig
mėje Varšuvos Legiją 86:73.

Lietuvoje kyla naujas vidutinių 
nuotolių bėgikas — klai
pėdietis Stasys Kašinskas. Jis nuo
lat gerina pasekmę 800 m bėgime 
ir tikisi greit pasiekti Lietuvos re
kordą. Dabartinė jo geriausia pasek
mė šiame bėgime — 1:49,4.

Tradiciniame rudeniniame bėgime 
Kačerginė — Lietuvos žemės ūkio 
akademijos miestelis šiemet dalyva
vo 36 bėgikai. Pirmasis 12,3 km 
nuotolį - įveikė kaunietis P. šimonė- 
lis rekordiniu laiku — per 36 min. 
33,2 sek. II vieta su 37 min. 50 sek. 
teko vilniečiui L. Didžiokui, III su 
38 min. 55,6 sek. — Lietuvos žemės 
ūkio akademijos studentui J. Norei
kai. Jaunimo grupėje laimėtojo var
dą išsikovojo kaunietis R. Pupelis.

SPORTAS VISUR
Bulgarijoje pasibaigė pasaulinės 

tinklinio pirmenybės. Moterų grupė
je nugalėtojomis tapo sovietės, ne
pralaimėjusios nei vienų rungtynių. 
Antroje vetoje liko japonės ir tre
čioje — korėjietės. Vyrų grupėje 
dėl, pirmos vietos lemiamose rung
tynėse R. Vokietija įveikė Bulgari
ją 3:2. Trečią vietą išsikovojo Japo
nija, įveikusi Bulgariją.

Olimpinis kongresas 1973 m. bus 
Bulgarijoje. Paskutinis tokio lygio 
subuvimas įvyko 1931 m. Barcelo- 
noje. Kongreso darbotvarkėje numa
tyti svarbūs reikalai: tolimesnis 
olimpinio sąjūdžio vystymas, olimpi
nių žaidynių programų aptarimas, 
mėgėjiškumo klausimas ir kt.

Europos moterų krepšinio pirme
nybės pasibaigė aiškia rusių perga
le. Jos visas priešininkes nugalėjo 
augštomis pasekmėmis. Antroji vie
ta netikėtai teko prancūzėms. Toliau 
sekė Jugoslavija, Bulgarija ir Čeko
slovakija.

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė užpraeitą savait

galį įvykusiose centrinės Kanados 
stalo teniso pirmenybėse moterų gru
pėje laimėjo pirmą vietą.

E. Sabaliauskaitė-Simerl tose pa
čiose pirmenybėse poroje su M. Kerr 
laimėjo moterų dvejeto pirmenybes.

Golfo sezono uždaryme geriausiai 
žaidė A. Sergautis 74, Ubeika 80 ir 
V. Siminkevičius 81. Pagal išlygina
muosius smūgius A klasėje pirmą 
vietą laimėjo A. Sergautis, B. Klasė
je — A. Simanavičius, C klasėje — 
D. Laurinavičius ir jaunių — A. 
Siminkevičius. Sezono uždaryme da
lyvavo 39 golfininkai.

Paskutinėse komandinėse golfinin- 
kų rungtynėse, kurios įvyko George

town aikštyne Vytis surinko 495 A 
klasėje ir 548 B. klasėje, Aušra A 
klasėje — 513 ir B klasėje — 607. 
Komandines rungtynes A ir B. kla
sėse laimėjo Vytis.

Visuotinis susirinkimas atidėtas 
dviem savaitėm. Jis įvyks lapkričio 
1, sekmadienį, 5 v. Lietuvių Namuo
se. Narių dalyvavimas būtinas. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Klubo metinis susirinkimas lap

kričio 1, sekmadienį. Bus renkama 
nauja valdyba. Visi suinteresuoti klu
bo ateities veikla prašomi būtinai da
lyvauti.

Dar reikia krepšininkių mergai
čių, tarp 9 ir 11 metų amžiaus, su
daryti “bantam” mergaičių koman
dai. Norinčios žaisti prašomos skam
binti A. Štuopiui tel. 783-4598 arba 
ateiti į treniruotes trečiadieniais.

Aušros klubo metinis parengimas 
— lapkričio 28 d. šia proga bus iš
kilmingas klubo veiklos 15 metų su
kakties paminėjimas. Visus rėmėjus 
ir klubo bičiulius prašom tą dieną 
rezervuoti šiam svarbiam įvykiui.

Krepšinio treniruotės: antradie
niais — jauniams ir vyrams; trečia
dieniais — mergaitėms; ketvirtadie
niais — jauniams, vyrams ir mergai
tėms. Stalo teniso treniruotės — pri
vačiai betkurį vakarą, o ketvirtadie
niais — tarp 6 ir 8 v.v. Vyčio ir 
Aušros žaidėjus treniruoja J. Nešu- 
kaitis.

• Kviečiame draugininkus-kes at
eiti talkon platinti naują dr. M. 
Anyso ir V. Anysienės knygą “žy
mios lietuvės moterys”. Platinimo 
sąlygos labai geros. Skambinti tie
siog knygos autoriams tel. 766-0654.

č. S.

"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$25: Lietuvių Evangelikių Moterų 

Draugija; $10: kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas; $8: dr. A. Mikelėnas; $5: J. 
Bubelis, A. Astrauskas; rėmėjo pre
numeratas po $10: V. Paukštys, S. 
Rakštienė, dr. P. Meškauskas, S. 
Indriksonienė, dr. K. Ambrozaitis, J. 
Bucevičius, kun. W. L. Wolkowich, 
B. Ignatavičius, V. Gruodis, dr. A. 
T. Gailius, K. Jurgutis, D. Slavinskas, 
K. Sližys, B. Girčys, A. Mackevičius, 
A. Raščius, V. Garnelienė, V. Lapai- 
tienė, J. Romikaitis, S. Ignatavičius,
K. Laučius, dr. J. Mališka, A. Grėb- 
liūnas, M. Kasper, S. Grigaliūnas, 
kun. A. Petraitis; $3: V. Alonderis, 
V. Abromaitis, J. Vieraitis, A. Praus
kis, V. Gavelis, E. Barauskienė, A. 
Usvaltas, J. Jauneika; $2: O; Urban,
L. Merkelis, B. Lukas, V. Kerulis, 
R. Repšys, F. Guja, K. Ratavičius, 
A. Gačionis, J. Butkevičius, J. Juo
dis, A. Mikoliūnas, J. Kutka, B. Gas- 
paraitis, A. Kuliešius, V. Rutkaus
kas; $1: V. Micevičius, J. Bakša, J. 
Verbyla, I. Grigaitė, J. Juozaitis, 0. 
Šablauskienė, M. žirlys, V. Miškinis,
M. Dumčienė, A. Kilinskas, A. Bal- 
takojis, J. Jakubonis, B. E. Masio- 
kai, M. Remeikis, Pr. Jucius.

TORONTO MIESTAS — VIEŠAS PRANEŠIMAS

GRĮŽIMAS Į STANDARTINĮ LAIKĄ 
1970 m. spalio 25, sekmadienį

Miesto tarybos nurodymu buvo išleistas potvar
kis gyventojams laikytis dienos šviesą taupan
čio laiko nuo 1970 m. balandžio 25 d. iki spalio 25 
d. Dabar jie yra prašomi atsukti laikrodžius vieną 
valandą atgal

spalio 25, sekmadienį, 2 vai. ryto
WILLIAM DENNISON, 

burmistras

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vaistai patentuoti Šveicarijoje nr. 458628, registruoti JAV, Kana
doje ir Europoje. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų spalvą mo
terims ir vyrams. 100 procentų garantuota. Vartodamas JIB 8 unci
jas 16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus su $6.00 perlaida siųsti: JIB Lab. atstovybės adresu: 
2498 Dougall Ave., Windsor 12. Ont, Canada

780 Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos valkų nuotraukos 

Portretai ir kt

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 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. (MIELDAŽUEJfc) VISTOSKI

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $125

UŽ 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAR V/AS H LTD.

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

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
■...........

ž ■

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio

Į
 reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as

meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai. ;
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLR, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI ’ 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI i

TEL. LE. 5-1944
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BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 2W-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.

f 672 Lansdowne Ave. 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- 

pirkti »vairil» preki*i ir maisto televizijos ir radijo pmmtuvai, , , . .. , ; ..
šaldytuvai ir t.t. dolerinėje krautuvėje.

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

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę musų 
pranešima.

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

ateityje.
DARBO VALANDOS:

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

UŽSAKYKITE
DABAR

SPECIALIUS 
RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS 
Į LIETUVĄ

Specialūs rublių pažymėjimai yra 
keturis kartus vertingesni už re
guliarius rublius. UŽ SPECIA
LIUS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS 
jūsų giminės galės gauti viską 
Vnešposyltorgo SVETIMOS VA
LIUTOS KRAUTUVĖSE už dalį 
reguliarios kainos — iš tikrųjų 
už ketvirtadalį reguliarios kainos 
ar net pigiau. Kaikurie dalykai 
taip žemai įkainoti, kad 10 rub
lių prilygsta vienam doleriui. 
Prašykite mūsų NAUJŲ ILIUS
TRUOTŲ katalogų — JIE DUO
DAMI NEMOKAMAI — ir įsiti
kinsite, kad SPECIALŪS RUB
LIŲ PAŽYMĖJIMAI yra geriau
sia dovana savo giminėms. Į na
mus pristatymas per 3—4 savai
tes. Kaina: $2.13 už vieną specia
lų rublį. Jokių kitų mokesčių.

Pilnai garantuota.
UŽSAKYKITE DABAR TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

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

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMŲ KATALOGŲ 

DĖMESIO!
Mes priimame užsakymus auto

mobiliams ir apartamentams

KANADOS ĮVYKIAI

Geri šiandien... geresni rytoj

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

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

Savininkai

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

532-7733
1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

--------------- — _-------------------------------------------- - - - -— ■ -- -------------------------------

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

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

Atkelta iš 1-mo psl.
ku apie 50 neturi darbo. Vyriau
sybė jau galvojanti apie žiemos 
viešųjų darbų atgaivinimą ir pi
nigines žiemos premijas naujų 
namų statytojams.

Naujų namų statybai federa
cinė vyriausybe vėl paskyrė $28 
milijonus. Iš šios sumos Ontario 
gaus $11.000.000, Kvebekas 
$8.000.000, Britų Kolumbija 
$3.300.000, Atlanto provincijos 
$3.600.00 ir prerijų provincijos 
$1.500.000. Toronto miestui nu
matoma $1.500.000, kur šie pi
nigai bus naudojami neturtin
gųjų savininkų senų namų re
montui.

Sovietų Sąjunga užsakė vie
noje Kafgario firmoje 50 labai 
didelių vikšrinių sunkvežimių 
už $9 milijonus. Šie specialūs 
sunkvežimiai esą stipriausi pa
saulyje. Sovietai juos naudos 
sunkiai prieinamose Sibiro tai
gose, kur atidaromos naujos ka
syklos ar jieškoma naftos.

Papildomi rinkimai į 3 tuš
čias vietas Kanados federacinia
me parlamente Įvyks lapkričio 
16 d. Kvebeko ir Manitobos pro
vincijose. šiems rinkimams ro
domas didesnis dėmesys, nes da
bar pirmą kartą balsuos 18 metų 
amžiaus sulaukę kanadiečiai.

Tai investavimas, kuris 
auga ir auga

7%%
metinių palūkanų 

vidurkis iki jų 
termino

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. 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 žaidimų kambarius, 
židinius ir Lt

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Skambinti: Andrius Tamošaitis, 
telefonas 278-1972

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darini ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
TeL WA 1-3226 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

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

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

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

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

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

Nauji Canada Savings Bonds 
duoda į metus 13A% palūkanų vi
durkį, jei išlaikomi iki jų pabaigos.

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

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

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

įsigykite juos šiandieną per darbovietę, banką arba kitas įstaigas

SKAITYTOJAI PASISAKO
KRIZĖ PRISIKĖLIMO 

PARAPIJOJE
Pirmieji parapijos krizės reiški

niai pasirodė 1965 m., statant para
pijos namus, kai daugiau, negu % 
parapijos dirbančiųjų narių nesumo
kėjo jiems nustatytos $100 sumos 
statybai. Toks parapijiečių elgesys 
paskandino parapiją skolose, kurių 
susidarė apie $300.000.

Pareikalavus nedelsiant mokėti 
$30.000 skolą ir susirinkus krūvai 
neapmokėtų sąskaitų, klebonas Tė
vas Placidas nutarė kreiptis į para
pijiečius ir prašyti, kad galintieji 
iki lapkričio 15 d. atsiųstų po $25. 
Tokį pranešimą klebonas padarė sek
madienį, spalio 4, pamaldų metu baž
nyčioje, paaiškindamas, kad iš su
rinktų aukų jis negali skolų mokėti, 
nes jų vos užtenka palūkanoms už 
skolas. 1969 m. aukų parapijai išlai
kyti buvo gauta $31.200. Tai reiškia, 
kad kiekviena šeima (jy yra 1.300) 
į savaitę davė 25 centus, o per me
tus — $13. Pagal turimus duomenis, 
šiemet jų riebus daugiau, kaip per
nai buvo.

Kad krizė brendo parapijoje, visi 
žinojome. Bet vardą turėjome gerą. 
Amerikiečiai mūsų parapiją laikė 
pažangia ir, suvažiavę į Mokslo Aka
demiją Toronte, ją gyrė. Turėjome 
29 asmenų parapijos tarybą, kokios 
amerikiečiai dar neturėjo. Mums di
delė garbė, kad turime tokią jaukią 
ir švarią bažnytėlę, erdvius ir gra
žius parapijos namus, kur gali prisi
glausti mūsų jaunimas ir organizaci
jos, bet ir didelė gėda, kad parapijai 
išlaikyti per metus skiriame vos po 
$13. Ar gali parapija iš tokių aukų 
išsilaikyti ir dar skolas mokėti?

Noriu priminti, kad dirbantieji, 
pavasarį užpildydami savo pajamų 
blankus (income tax return), turi 
teisę nurašyti nuo savo pajamų para

pijai duotą arba duosimą $100 be 
pateisinamų dokumentų (standard 
deduction). Prisikėlimo parapija tu
ri 1.300 šeimų. Iš jų, sakysime, yra 
900 dirbančiųjų. Pridėjus prie jų 
400 dirbančių viengungių, susidaro 
1.300 dirbančiųjų. Jei kiekvienas iš 
jų nurašytų iš savo pajamų parapijai 
išlaikyti po $100 ir juos perduotų, 
tai jiems iš savo kišenės daugiau ne
reikėtų duoti nė vieno cento, o Pri
sikėlimo parapija turėtų $130.000.

Parapijietis
PARAPIJAI REIKIA PARAMOS
Prisikėlimo parapiją gražūs pasta

tai ir atlikti darbai yra padarę lietu
viška tvirtove, tačiau esama ir liūd
nesnių pusių, kurias atskleidė para
pijos klebono pamokslas. Parapija 
dar tebeturi apie $250.000 skolų, rei
kia mokėti kasmet apie $12.000 pa
lūkanų, neminint kitų išlaidų. Para
pijiečiai kasmet suaukoja tik apie 
$30.000, nors parapijos sąrašuose yra 
apie 1.300 šeimų. Duosniau ir tvar
kingai aukoja tik apie 600 narių. Kiti 
dėl mados išmeta vieną kitą dolerį 
per metus, nors daugelis jų ekono
miškai stipriau stovi, kaip duosnieji 
aukotojai.

Jei visi parapijiečiai per metus su
dėtų po $100, tai iš 1.300 parapijiečių 
šeimų būtų surinkta apie $130.000, o 
tai galime padaryti, tik reikia gero 
noro, nuoširdumo, reikalų supratimo.

Jonas Vaidlonis

NEREIKALINGI PRIEKAIŠTAI 
BENDRADADRBIAMS

Savo laiku reportažų serijoje J. 
Gliaudą ir A. Gustaitis mums pateikė 
įdomius pasikalbėjimus su Romano 
Mussolini ar kun. Vurmbrandtu ir 
kt. Gyvi ir patrauklūs pasikalbėjimai 
buvo skirti “Tž” skaitytojų informa
cijai, parašyti be pretenzijos turėti 
betkokią indoktrinaciją. Kitokios 
nuomonės yra Vilniuje leidžiamas sa
vaitraštis “Gimtasis Kraštas”. Jo re
dakcijai atrodo, kad pasikalbėjimas 
su Romanu Mussolini turi kažkokius 
“svarbesnius vaidmenis”, kad čia 
esama idėjinio ryšio su Romano tė
vu Benito Mussolini. Kodėl gi, stebisi 
tarybinis raštininkas, J. Gliaudą nie
ko nerašė tada apie “žinomą daini
ninką Vaclovą Daunorą”, buvusį jo 
mieste, bet nuskubėjo į pasimatymą 
su Romano Mussolini? Mintis aiškiai 
išduoda sistemos prigimtį. Indoktri- 
nacinis planas vaidenasi visur, nes 
jis yra sovietinio žumalizmo pama
tas. Vaclovas Daunoras buvo reika
lingas gero muzikinio recenzento, o 
J. Gliaudą... nuskubėjo į pasikal
bėjimą su džiazo muzikantu. Pasikal
bėjimas smerktinas, kadangi to džia
ze muzikanto tėvas buvo “tėtušis bai
gęs savo gyvenimą kartuvėse”. Su
jaukdami kartuves, džiazą, Mussoli- 
nius, fašistines idėjas, tarybiniai ap
žvalgininkai tariasi duodą nurody
mus, kaip reikia elgtis tais atvejais, 
kai lietuviams išeiviams dainuoja V. 
Daunoras ar kuris kitas solistas iš so
vietų okupuotos Lietuvos.

Skaitytojas

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

i

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank

'II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

DR. E. ZUBRIENB

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 24108

OKULISTĖS
Hr. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wxktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

OKULISTAS

u-lonr Owners

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

e (vairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir stėnų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus Ir remontus

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

Savininkas V. BACENAS
• teikia patarimns planuojantiems keliones • parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvywhj ir kitas reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais

be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros iSduotL bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

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 PLOM8ERIS, ♦ 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APJILDYMO DARBUS.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1425L Darbo valandos nuo lt 
vai. ryto iki 6JO vaL vak. SeStadto- 
nials nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS

L. LUNSK Y,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 telefoną

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbas. Skambinti Alfonsai 

LE 6*2805.

Natūralus - 
nepasterizuotas 
šviežias medus
STIKLINĖSE, INDUOSE 

AR KORIUOSE IS
Eagles Nest bityno 
30 Dewson St., Toronto 4, 
Ont. Telefonas 534-0563
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$v. Jono Kr. par. žinios
— Nuoširdžiausi sveikinimai ir lin

kėjimai šv. Jono Kr. Pašalpinei 
Draugijai, jos vadovams ir visiems 
nariams draugijos auksinės sukakties 
proga. Ši organizacija yra šv. Jono 
Kr. liet, parapijos steigėja ir nuo
latinė jos globėja. Augščiausiojo pa
laimos, ilgiausių metų! Padėkos pa
maldos — šį šeštadienį 5 vai. p.p.

,— KLB krašto tarybos suvažiavi
mui šį savaitgalį Kanados sostinėje 
linkime geriausios sėkmės ir ryžto, 
realių vizijų ateities veikloje Lietu
vos ir lietuvių labui.

— Sveikiname kun. A. Žilinską, 
kylantį į augštesnes bažnytines parei
gas, kartu linkėdami jam ir toliau, 
kaip ir iki šiol, globoti brolius lietu
vius evangelikus.

— šį antradienį iš par. bažnyčios 
liet, kapinėse palaidota a.a. Ida Mar
cinkienė ir' a. a. Stasys Barzdaitis. 
Velionių šeimoms nuoširdi užuo
jauta.

— Šį sekmadienį pamaldos — pa
gal žiemos laiką.

— Praėjusį sekmadienį misijoms 
surinkta $255,76. Ta pačia proga dė
kojame parapijiečiams už duosnias 
aukas sekmadieniais, be didelių pra
šymų ir priminimų nuoširdžiai re- 
miantiems parapiją.

— Dėkojame dr. O. Pūdymaičiui 
.iš Halifakso už $200 Kankinių kop
lyčios statybos fondui.

— Pamaldos: šį šeštadienį 7.30 v. 
r. — už a.a. Vladą Folertą, 8 v. — 
už a.a. Stasį Barzdaitį (Mišias užpra
šė VI. Germanavičius vietoje gėlių); 
sekmadienį 10 v. — už Antaną ir 
Agotą Liudžius, 11 vai. — už a. a. 
VI. Folertą ir 12 vai. —už a.a. Vy
tautą Plačiakį (po pamaldų šventi
namas jam paminklas kapinėse).

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Šį sekmadienį, spalio 25, 11 v. 
ryto įvyks metinės dvikalbės Refor
macijos pamaldos. Po jų — moterų 
vaišės. Kaip ir pernai, Reformacijos 
šventės pamaldų metu nebus sekma
dienio mokyklos pamokų.

— Ateinantį sekmadienį, lapkričio 
1, pamaldos vėl bus 9.30 v. Po pa
maldų — Moterų Draugijos susirin
kimas p. Juknienės bute, 22 Indian 
Trail.

— Lapkričio 8 d. pamaldos bus lai
komos 1.30 v. p.p., nes 10 v.r. kun: 
Alg. Žilinskas pamokslaus Emanue
lio liuteronų bažnyčioje Scarboro. 
Visais kitais lapkričio sekmadieniais 
pamaldos bus laikomos įprastu laiku, 
t. y. 9.30 v. r.

— Dėmesio tarybos nariams: bend
ras Išganytojo bei Gerojo Ganytojo 
tarybos posėdis įvyks lapkričio 4 d. 
8 v.v. Gerojo Ganytojo patalpose.

“TŽ” redakcijoje lankėsi 
Montrealio šaulių kuopos pirm. 
Ignas Petrauskas, kuopos sekr. 
Augustinas Mylė su žmona, ly
dimi šaulių Sąjungos veikėjo 
Stasio Jokūbaičio. Svečiai iš 
Montrealio buvo atvykę Į auto
mobilio nelaimėj žuvusių mont- 
realiečių a.a. Prano Vorininkai- 
čio ir aia. Povilo Joco laidotu
ves.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont 
Tel. LE 3-8008.

26 AKRAI SU PASTATAIS ant Mad 
upės kranto Creemore miestely — 
Į pietus nuo Staynerio. Pasakiškai 
gražus vaizdas. Ten apsigyvenus, ga
lima ne tik amžių prailginti, bet ir 
atjaunėti.
100 AKRŲ ŪKIS su pastatais prie 
pat Creemore miestelio. Saulėtą die
ną galima matyti Georgian Bay prie 
Springhurst Beach. Prašoma kaina 
$27,000.
100 AKRŲ ŪKIS su gerais pasta
tais Creemore miestely. Miestelio 
vandentiekis vietoje. Mad upė teka 
skersai visą ūkį. Tikrai vertas pa
matyti pirkinys. Parduoda ūkininkas. 
Dėl smulkesniu informacijų skam
binti ST. DARGIUI tel. 231-6226, 
Frank Barauskas Realtor.

IŠNUOMOJAMI trys kambariai ir 
virtuvė arba kambarys ir virtuvė 
pirmame augšte. Skambinti telefonu 
LE 3-2220.

SPRINGHURST VASARVIETĖJ 
parduodami 2 išvalyti geri sklypai. 
Skambinti tel. 259-0681.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

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. Baran virtn-

kambarius. TeL 5354724.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. S. Barzdaičių!, arti

muosius giliai užjaučiame.
— Šį šeštad 9 v. aukojamos Mi

šios už a.a. K. Januškevičienę, užpr. 
B. M. Genčių; sekmad. 9 v. — už a.a. 
O. Urbaitytę, užpr. J. S. Urbaičių; 
10 v. — už a.a., M. Tamošaitienę, 
užpr. J. A. Puterių; 12.15 v. — už 
a.a. G. Indrišiūną, užpr. p. Indri- 
šiūnų.

— Pr. sekmadienį per Mišias par. 
tarybos prezidiumo pirm. B. Saka
las kvietė parapijiečius susirūpinti 
parapijos rėmimu. Metams subalan
suoti jis prašė iš kiekvieno dirban
čio ir iš nedirbančio, bet išsigalinčio 
parapijiečio vienkartinės $25 aukos, 
kurią reikia įteikti iki lapkričio 15 d. 
Po tos datos neaukojusieji bus lan
komi namuose. Šiam vajui per pir
mas dvi savaites suaukota virš $7000, 
o reikia $30.000.

— T. Benediktas, T. Rafaelis, T. 
Augustinas ir Br. Hortulanas atlieka 
metines rekolekcijas JAV; kun. B. 
Jurkšas su reikalais yra išvykęs į 
Čikagą.

— Atvyksta Tėv. Alf. Bernatonis, 
jieškodamas paramos Vasario 16-tos 
gimnazijos bendrabučiui finansuoti. 
Šį sekm. svečias kalbės bažnyčioje, 
minėtam reikalui bus daroma specia
li rinkliava.

— Pirmos Komunijos pamokos — 
kas sekmad. po 10 v. Mišių LV Na
muose.

— Religijos pamokos pradžios mo
kyklos mokiniams ir gimnazistams 
prasidės šį sekmad. po 10 v. Mišių. 
Mokiniai renkasi LV Namuose, o 
gimnazistai — muzikos studijoje.

— Išsiuntinėjami Vėlinių dienos 
Mišių novenos laiškai. Kviečiama 
prisidėti, prisiunčiant savo mirusių
jų vardus.

— Šią savaitę chorų repeticijų ne
bus, nes kun. Jurkšas išvykęs.

— Lituanistinis seminaras — 
penktad. 7 v. v. parapijos namuose.

— Pensininkų su ateitininkais aka
demikais bendravimo vakaras — šį 
šeštad. 6.30 v. v. parodų salėje.

— Solidarumo įnašas KLB Toron
to apylinkės valdybai įteikiamas prie 
bažnyčios sekmad., ateinant į Mišias. 
Kuriems patogu, prašom pasinaudoti 
bažnyčios rinkliavų krepšeliais.

— Vėlinių ir dekoratyvinių žva
kių papigintas išpardavimas — sek
mad. tarp Mišių par. salėje. Pelnas 
— par. skoloms mažinti.

— Išpardavimui suaukoti drabu
žiai paliekami par. raštinėje. Netu
rint priemonių atvežti, jie paimami 
iš namų. Išpardavimo pelnas skiria
mas par. skoloms mažinti.

— Kt. savaitę lankoma Alcina 
Ave., Bartonville Ave., Burlington 
Cres., Bumside Dr. ir Cres., Daven
port Rd., Ellsworth Ave., Frank 
Cres., Glenhurst Ave., Gulliver Rd., 
Isabella St., Rutherford Ave.

— Sveikiname jaunavedžius Ste
ven Rogowsky ir Aldoną Bušinskaitę.

Linksmus šokius lapkričio 14 
d. Prisikėlimo parapijos salėje 
rengia “Varpo” choras, talki
namas Toronto Verslo Sąjungos. 
Vakaro programai sudaryti yra 
pakviestas sol. V. Verikaitis, ku
ris mielai sutiko atvažiuoti su 
Hamiltono jaunimo choru. Tai 
bus pirmas šios Hamiltono ne
mažos jaunimo grupės pasirody
mas Toronto lietuviams. Progra
moje dalyvaus ir sol. V. Veri
kaitis. K.

Pamaldos už a.a. Vytautą Pla- 
čiakį — šį sekmadienį 12 v. Šv. 
Jono Kr. parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų šventinamas antka
pinis paminklas velioniui 1.30 v. 
p.p. lietuvių kapinėse.

Pranas Mačiulaitis po sunkios 
operacijos gydosi Šv. Juozapo 
ligoninėje. Draugai, ir pažįstami 
jį gali aplankyti 456-8 kamba
ryje.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVUI

vyras arba moteris, turintieji praktikos 

jstaigos darbe. Suinteresuoti prašomi kreiptis j vedėją.

Vedėjas

REIKALINGAS VYRESNIO AMŽIAUS VIENGUNGIS

SARGO PAREIGOMS HOTELYJE
PO DARBO VALANDŲ. BUTAS IR PILNAS IŠLAIKYMAS.
KOLONIJOJE YRA DAUG LIETUVIŲ. Rašyti A. Simkevičiui,

LOCK CITY HOTEL, 874 QUEEN ST. EAST,
Sault Ste. Marie, Ontario. Tel. ER 705-256-7251

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

P A R K S I D E mKLt
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.

2265 BLOOR St kampas Bloor-Durie gatvių 
į Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

J perukai ir t. t. Prieinamos kainos

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

Šy. Jono Kr. Pošolpinės Draugijos valdyba

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 24, Šv. Jono Kr. Pašalpinės 

Draugijos 50 metų įsteigimo ir veiklos JUBILĖJINIS

MINĖJIMAS
Programa: 5 V.p.p.y PADĖKOS PAMALDOS Šv. Jono Kr. bažnyčioje,

6 v.v. OFICIALIOJI DALIS, VAKARIENĖ, ŠOKIAI.

Visi tautiečiai kviečiami dalyvauti.

Lietuviškų knygų skyrius Ka
nados valstybinės bibliotekos 
rūmuose Otavoje atidaromas 
spalio 24, šį šeštadienį, 8 v.-v., 
dalyvaujant valdžios atstovams. 
Skyriaus atidarymu bus. atžy
mėtas pirmosios .lietuviškos 
knygos išleidimas 1547 m., Vil
niaus universiteto įsteigimas se
nojoje Lietuvos sostinėje 1579 
m. ir Vilniaus universiteto 
mokslinės bibliotekos 400 metų 
sukaktis. Šias tris datas pabrėžia 
skyriaus atidarymo proga biblio
tekos paskleisti pranešimai 
spaudai, radijui ir televizijai. 
PLB kultūros komisija, vado
vaujama dr. M. Ramūnienės, 
įteiks tūkstantį knygų.

Toronto lietuvių choras “Var
pas” vėl pradeda savo darbą. 
Vyrams pirmoji repeticija spa
lio 27, antradienį, 7.30 v.v. lie
tuvių Namuose. Moterų balsams 
repeticijos prasidės už poros sa
vaičių. Kviečiame ne tik buvu
sius varpiečius, bet ir naujus 
choristus įsijungti į “Varpo” ei
les. “Varpo” valdyba

Pamaldos Vėlinių proga lie
tuvių kapinėse — lapkričio 1, 
sekmadienį, 3. v.p.p. Lietuvos 
kankinių koplyčioje. Po pamal
dų šventinami nauji paminklai.

“Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tų skautų tėvų komitetas lapkri
čio 7 d.* Prisikėlimo parapijos 
salėse rengia bazarą ir šokiu va
karą. Tėvai ir rėmėjai prašomi 
nepagailėti fantų, kurie kiekvie
ną sekmadienį' bus priimami 
Prisikėlimo parapijos skautų 
būkle ir šv. Jono Kr. parapijos 
salėje. Fantus bazarui taipgi ga
lima įteikti šeštadieniais prieš 
ir po lituanistinės mokyklos pa
moku p. Mackevičienei, 187 An
nette. Tel. 767-4546.

“Moters” žurnalo penkiasde
šimties metų sukakties proga K. 
L. K. Moterų Draugijos centro 
valdyba rengia minėjimą-vaka- 
rienę lapkričio 8, sekmadienį, 
6 v.v. Prisikėlimo parapijos pa
rodų salėje. Įėjimas — $3. Kvie
timai gaunami pas centro valdy
bos nares. Rengėjos

MIRUSIEJI. Žvejodamas prie 
Lindsey, spalio 17, šeštadienį, 
nuskendo nuo Kazlų Rūdos ki
lęs a.a. Stasys Barzdaitis, 58 me
tų amžiaus. Velionis Lietuvoje 
tarnavo geležinkelio valdyboje, 
o Kanadoje sėkmingai vertėsi 
prekyba. Paliko žmoną Jadvygą 
Toronte. Palaidotas antradienį 
iš šv. Jono Kr. parapijos lietu
vių kapinėse. Jurbarkietė a. a. 
Ida Marcinkienė, 56 metų am
žiaus, po ilgesnės ligos mirė šv. 
Juozapo ligoninėje spalio 16 d. 
Velionė buvo pareiškusi norą 
būti palaidota iš Šv. Jono Kr. 
lietuvių bažnyčios. Kadangi ji 
buvo evangeiikė liuterone, lai
dotuvėse vadovautasi ekumeni
ne dvasia. Apeigas atliko ev. 
kun. A. Žilinskas ir Šv. Jono Kr. 
parapijos klebonas kun. P. Ažu
balis. Palaidota lietuvių kapinė
se. Giliame nuliūdime velionė 
paliko savo vyrą.

Metinėms uždaroms rekolek
cijoms Toronto moterys vėl su
sirinko spalio 2-4 d.d. į Our La
dy of Mercy Retreat House, 
Port Credit, Ont. Rekolekcijas, 
kaip ir kasmet, suorganizavo 
Kat. Moterų Prisikėlimo par. 
skyrius, ši kartą dalyvių turėjo- pažinti su meno galerijomis, iš- 
me 44. Rekolekcijų vedėju buvo tirti parodų galimybes, 1966-70 
prel. V. Balčiūnas. Dievo ir ar- ~ --------- --------- - -Si -
timo meilės šviesoje iš naujo 
sušvito mūsų krikščioniškojo gy
venimo prasmė. Nusprendėme 
stengtis dar labiau tarnauti vi
sur ir visuomet, kiek tik galė
damos. Tokios uždaros rekolek
cijos yra didelė dvasios atgaiva. 
Gaila, kad dar vis susilaukiame 
tiek daug pasyvumo. Iš katali
kių moterų skaičiumi gausios 
kolonijos rekolekcijose daly
vauja tik labai mažas procentas. 
Dėkojame prel. V. Balčiūnui už 
taip giliai ir subtiliai perteiktas 
mintis, o Tėvui Augustinui — 
už dalyvių nuvežimą ir parveži
mą. B. D.

Prisikėlimo Parapijos Kredi
to Kooperatyvo balansas spalio 
31 d. pasiekė $2.984.786,62. Ne
žiūrint nepastovios ekonominės 
padėties, banko operacijos didė
ja. Indėliai šiemet padidėjo 
$223.067,24, paskolos-investavi- 
mai — $233,163,17. Asmeninių 
ir mortgičių paskolų prašymai 
patenkinami visi, nes bankas tu
ri pakankamai pinigų. Suintere
suoti prašomi asmeniškai kreip
tis į vedėją. Bankas Įsigijo mo
dernų elektroninį kompiuterį. 
Nuo spalio 1 d. iš knygų pereita 
į kartotekinę sistemą, įrašai da
romi mašina, kuri išveda tiks
lius balansus ir apskaičiuoja pa
lūkanas. Visa knygvedyba per
tvarkoma naujais pagrindais, 
prisitaikant prie kompiuterio 
reikalavimų. Tarnautojas J. Dvi- 
laitis dėl jam nepatogių darbo 
valandų numato pasitraukti iš 
banko tarnybos. Dėl šios prie- 

’ žasties yra reikalingas naujas 
tarnautojas. Pageidaujama vy
ro, suprantančio buhalteriją ir 
dirbusio įstaigoje, šiuo reikalu 
suinteresuotus prašome kreip
tis į vedėją rastu arba asme
niškai. Vasaros metu bankas bu
vo uždarytas antradieniais. Nuo 
spalio 1 d. operacijos vykdomos 
ir antradieniais nuo 10 v.r. iki 
3 v. p. p. J. Varčius
AUKA TAUTOS FONDUI 

ARTINA LAISVES RYTA 
TĖVYNEI!

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

UŽSAKYTI ŠVENTĖMS 
SI U NTINIUS Į LIETUVĄ

"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 autevežindo draudą. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan- 
dartlnins ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponį.

Dail. L. Urbonas išvyko dviem 
savaitėm į J. A. V., kur numa
to lankytis Klevelande, Bostone, 
Hartforde bei kituose Rytinių 
JAV miestuose. Kelionės tiks
las — susitikti su vietiniais me
nininkais, kultūrininkais, susi- 

m. jis jau yra surengęs astuo
nias individualias parodas Čika
goje, Klevelande, Detroite ir To
ronte. Šį kartą dail. L. Urbono 
darbų paroda greičiausiai bus 
surengta Bostone.

Nuoširdžiai dėkojame už įkurtuvių 
staigmenos surengimą naujoje gy
venvietėje. Už jos pašventinimą — 
Tėv. Antanui, OFM, už surengimą — 
O. Ažubalienei, J. Liutkienei, B. Sta
nulienei, už dovanos visų vardu įtei
kimą — V. Balčiūnui. Nuoširdus ačiū 
dalyvavusiems bei prisidėjusiems: p. 
p. V. J. Aleknavičiams, S. J. Andru- 
liams, I. Antanaičiui, O. J. Ažuba
liams, V. Bačėnui, J. A. Bacevičiams, 
G.
D.

J. Bacevičiams, G. J. Baliūnams, 
A. Bajorinams, R. P. Bražukams, 
Barauskams, A. V. Bubeliams, S. 
Bubeliams, J. Babrauskui, G. V. 

Balčiūnams, A. B. Beresnevičiams, 
V. L. Baleišiams, L. S. Baltrušai- 
čiams, A. V. Dobilams, A. Daukantui,
O. J. Dirmantams, O. A. Dzemionams 
Ham., M. B. Genčiams, R. J. Genu
čiams, O. A. Jakimavičiams, O. K. 
Ivanauskams, J. K. Kaknevičiams,
P. Kalesinskui, G. J. Kauliams, E. 
B. Kišonams, O. S. Kiršinams, M. S. 
Kniukštoms, J. J. Kamaičiams Ham.,
A. V. Rateliams, V. Kastyčiui, A. J. 
Kuncaičiams, A. P. Kružikams, D. M. 
Mačiams, Burling., A. A. Lukošiams,
J. K. Liutkams, V. F. Mockams, I. 
H. Matušaičiams, O. V. Marcinkevi
čiams, M. A. Neverauskams, N. Ne- 
vulytei, I. V. Pečiuliams Tilson., A.
K. Pajaujams, M. J. Pargauskams,
B. E. Punkriams, B. Rakauskui, M. 
J. šefleriams, A. Slaboševičiui, B. T. 
Stanuliams, A. A. Stunguriams, V. 
Turčinskui, F. V. Urbonams Bramp
ton, G. V. Vaitkams, B. A. Vilkams, 
V. J. Vaškevičiams, J. Zabulioniui, 
A. J. Zakevičiams, I. J. Žiurinskams.

Maloniai praleistas vakaras visuo
met paliks mūsų atmintyje. Dėkingi 
Jums — R. Z. T. B. S. Prakapai

PADĖKA
Nuoširdus ačiū už mums vedybinio 

gyvenimo penkerių metų proga su
rengtas netikėtas vaišes, gražias so
dybos patalpas ir malonų svečių pri
ėmimą p. p. Mikuckams. Didelė pa
dėka — p. Mikuckienei, kuri daug 
darbo ir triūso įdėjo, p. Mikuckui — 
už gražius linkėjimus ir visiems už 
jų įteiktą gražią dovaną. Taipgi dė
kojame visiems prisidėjusiems: H. J. 
Petkūnams, G. A. Gudeliams, K. S. 
Žobams, K. A. Žuliams, L. V. Coko
liams, V. J. Visockiams, A. Endzeliui, 
A. Petkūnui, V. Morkūnui, S. Vyš
niauskui, O. Kutis, P. Pleiniui, K. Ka
činskui, K. Jurgeliui, U. Girulskienei, 
J. Ramikat, L. Bužinskui, P. Damb
rauskui (Toronte), M. Andrulienei, 
A. Aukštakalnienei, K. Lisauskui, A. 
Juzeliūnui, P. Meškauskui ir A. V. 
Negrošei.

Jūsų visų parodytas gražus nuošir
dus draugiškumas pasiliks mūsų at
mintyje.

Dėkingi visiems — G. J. Vėtai
PADĖKA

Savo brolio a.a. Vlado Folerto lai
dotuvių metu daug pagalbos sulau
kiau, rengdama laidotuvių pusryčius. 
Nuoširdus ačiū ponioms, prisidėju
sioms maistu ir darbu — A. Mačiu
lienei, Mrs. Hopkins, Mrs. Campbell, 
p. M. Makarenkienei, visoms pane
lėms ir ponioms, pagelbėjusioms pri
imti svečius ir jiems patarnauti —
L. Makarenkaitei, L R. Mačiulytėms, 
V. Bobinienei, A. Urkienei, T. 
Pranckuvienei ir visiems atsilankiu
siems svečiams.

Anelė Gataveckienė

Mergvakaris su linkėjimais, daino
mis, dovanomis man ilgai pasiliks 
atmintyje, tad norėčiau padėkoti vi
soms dalyvavusioms ponios ir pane
lėms, sesėms skautėms, ypač rengė
joms — p.p. B. Čepaitienei, B. Da- 
naitienei, S. Gotceitienei, L. Gvildie- 
nei, Z. Girnienei, S. Gimienei, A. 
Jucienei, R. Karasiejienei, M. Kali
nauskienei, I. Meiklejohn, N. Kace
vičienei, J. Smolskienei, L. Senke- 
vičienei, B. Vaitiekūnienei, G. Va- 
liūnienei, M. Vasiliauskienei.

Nuoširdus ačiū visoms!
Rita Angustinavičiūtė-Jnrkuvėnienė

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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Šv. Kazimiero par. žinios
— Spalio 6 d. savo krautuvėje pei

lio smūgiais buvo nužudytas Juo
zas Laurinaitis, 62 m. amžiaus. Iš 
II augšto į krautuvę atskubėjęs sū
nus atpažino jaunuolį, kuris anks
čiau yra buvęs krautuvės darbinin
ku. Nusikaltimą įvykdęs J. Ch. 
Woods, 19 metų amžiaus, jau pasi
davė policijai. Visus tris vakarus ve
lionį laidotuvių namuose aplankė 
daug žmonių, karstas skendėjo gėlių 
jūroje. Palaidotas spalio 10, šešta
dienį, iš Šv. Kazimiero bažnyčios. 
Tą pačią dieną į kapines buvo pa
lydėta ir Elena Adomaitienė, po 
sunkios ligos mirusi spalio 7 d. 
Taigi, tą savaitę netekome dviejų 
Montrealio lietuvių.

— Šv. Kazimiero parapijos tradi
cinė grybų vakarienė sutraukė ne
maža dalyvių, kurių tarpe buvo ir 
vienas svečias iš Lietuvos. Iš viso 
pelno gauta $608, kurių net $288 
parūpino 38 laimikius turėjusi lote
rija. Otavoje gyvenantis mūsų pa
rapijietis B. Ignatavičius loterijai 
paaukojo šešias gražias bonkas vy
no. Vakarienės pradžioje klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius pasakė reikš
mingą kalbą parapijos reikalais.

— Pirmoji metinės loterijos va
karienė rengiama lapkričio 14 d. Ji 
žada būti įdomi, pasiruošimo darbai 
jau pradėti. Bilietus prašome įsigy
ti iš anksto, nes labai abejojame, 
ar jų turėsime prie įėjimo. Vaka-

Mūsų kredito unijos narei
A t A

MIKALINAI MACKEVIČIENEI 
mirus, jos vyrui MYKOLUI ir dukteriai JENNY bei 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

Mūsų kredito unijos nariui 
A t A 

JUOZUI LAURINAIČIUI 
tragiškai mirus, jo žmonai MARIJAI, dukterims JULEI, 
NELEI ir sūnui ANTANUI, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" vaidyba

Ar kada nors rinitai svarstėte

KAM

Apdraudę parūpinti?
Sutartį surašyti?
Kainas palyginti?
Nelaimei atsitikus?

ffilV ADAM0NIS ,NSURANCE AGENCY INC. 
jKl CHARTERED INSURANCE BROKER 

SAVARANKIŠKAS AGENTAS

3907A Rosemont Blvd., oeje
Montreal 408, Quebec Tel. 722-3543

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
TELEFONAS 727-3120

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

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

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

t | I T II C 9 1 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
L I I A V MONTREAL 205, QUE, TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS: 
(įskaitant nario gyvybės apdrau- 
dą iki $10,000 paskolos somos) 
Asmenines, čekių kredito ir 
nekiln. turto (rezidenc. nno- 
sav.) iš ________ 9%
Investadnes, pagal jų rūšį, 
nuo_____ -____ 9^% iki 12%
Terminui suėjus, paskolos at
naujinamos iš tuo metu galio
jančio palūkanų procento. 

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nno 10.30 iki 1230 v^ 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL
3907 Rosemount Blvd, tel 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vaL ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.

rienės loterijai A. K. Gudžiūnai pa
aukojo gražų “Mekmak” indų kom
plektą, S. V. Vasiliauskai — du 
gražius savo darbo medinius kry
žius, L. K. Ambrasai — didžiulį 
stiklą konjakui, parapijos komite
tas — bonką graikiškos degtinės. 
Šia proga verta prisiminti, kad V. 
Vasiliauskas jau anksčiau mūsų sce
nai yra padovanojęs savo darbo kry
žių ir Vytį. Jo kryžius Montrealio 
lietuvių vardu buvo įteiktas šio 
miesto arkivyskupui. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Nepamirškime, kad spalis yra 

dedikuotas Švenčiausiajai Marijai. 
Kasdien kalbėkime Rožinį.

— Šv. Onos Draugija savo pirmą
jį dešimtmetį atžymės specialia va
kariene spalio 24 d. Visi kviečiami 
dalyvauti.

— Sveikiname Praną Skruibį ir jo 
žmoną, švenčiančius penkiasdešimtą
sias vedybinio gyvenimo sukaktuves.

— Mirė a.a. Mikalina Mackevičie
nė, tragiškai žuvo a.a. Juozas Lauri
naitis. Velionių giminėms ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

— Spalio 4 d. mūsų parapijos 
choro oktetas kartu su solistu A. 
Kebliu buvo nuvykę į Worcester, 
Mass. Ten puikiai padainavo Mairo
nio parko koncerte.

— Bažnyčiai aukojo: $6 V. Pad- 
vaiskiėnė, po $10: I. Sirevičius, W. 
šipelis ir P. Vitas. Nuoširdžiai dė
kojame.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5,0%
Serus (numatyta)6,0% 
Taupomąsias s-tas 6.5% 
Term. ind. 1 metams___ 121S%
Term. ind. 2 metams___ 7.75%
Term. ind. 3 metams____ 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.




