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Miestai po žeme
Vėlinių dienos proga kiekvienas lietuvis prisimena kapines, 

tuos didžiuosius miestus po žeme, kuriuose ilsisi mūsų tėvų ir 
protėvių žemiškieji palaikai. Nevienam atmintyje iškyla roman
tiškas kaimo kapinaičių vaizdas — seni kryžiai, sueižėjusi mūrinė 
tvora iš laukuose surinktų akmenų, žole ir smilgomis apgaubti 
kapų kauburėliai. Beveik visose kapinaitėse į dangų stiebdavosi 
augš(i medžiai, prieš daugelį metų artimųjų pasodinti mirusiųjų 
atminimui, Įleidę šaknis į lietuvišką peizažą kaip neatskiriama jo 
dalis. Šiuose miesteliuose po žeme nebuvo didelių vardų, mar- 
moro paminklų, nes juose ilsėjosi pilkieji Lietuvos artojėliai, 
pažinę sūrų darbo prakaitą, puoselėtas ir dažniausiai neįgyven
dintas viltis.

Kiti prisimename didžiųjų Lietuvos miestų kapines, senąjį 
Kauną, kurio padangę Vėlinių vakarą užliedavo gelsva mirksin
čių žvakių šviesa. Gausūs kauniečių būriai ateidavo į kapines ne 
tik artimųjų prisiminti, už juos pasimelsti, bet ir pasisemti ryžto 
iš jose palaidotų didžiųjų tautos vyrų atminimo. 1940 m. Vėlinių 
vakarą, kai Lietuva jau buvo sovietų okupuota, kartu su maldos 
žodžiais šiose kapinėse skambėjo ir Tautos himno garsai, spon
taniškai išsiveržę iš jaunimo krūtinių, paminklų papėdėse sujung
dami praeitį ir dabartį kovai už Lietuvos laisvę. Kažin ar tik ne 
dėl šios priežasties Kauno kapinės dabar jau yra panaikintos, 
mirusiųjų palaikai ir antkapiai perkelti i Petrašiūnus. Sovietinis 
komunizmas, paskelbęs kovą religijai, nepripažįsta ir krikščio
niškos Vėlinių vakaro tradicijos, kuri betgi tebėra gyva lietuvio 
širdyje. Tai mums liudija Vilniaus kraštotyrininkų ramuvos per
nykštis bandymas Vėlines padaryti tiltu tarp senosios Lietuvos 
ir jos dabartinių dienų. Vėlinių vakarą aplankę Pirčiupio kapinai
tes, kuriose ilsisi vokiečių sudeginto kaimo gyventojų palaikai, jie 
apkaišė žvakėmis Senųjų Macelių pilkapius, uždegė laužą ir su
rengė bendrą vakarienę. Pagal senovinį paprotį protėvių vėlėms 
pavaišinti buvo paruoštas atskiras staliukas su duona, sviestu ir 
sūriu. * * *

Kiekvieno lietuvio išeivio didžiausia svajonė — būti palai
dotam gimtojoje žemėje. Deja, gyvenimo aplinkybės ir norma
liose sąlygose nevisada ją leidžia įgyvendinti, nes juk niekas 
nežino savo mirties nei dienos, nei valandos. Politinės aplinkybės 
dabartinėse sąlygose šią svajonę yra padariusios neįgyvendinama. 
Vis daugiau ir daugiau lietuvių gula amžino poilsio į svetimą 
žemę. Kartais ant jų karsto užberiamas žiupsnelis lietuviško smė
lio, atsivežtas, atvežtas ar galbūt su laišku gautas. Lietuviška 
malda, giesmė, ir velionis paliekamas tarp svetimųjų. Skaudesnis 
už gimtosios žemės netekimą kaip tik ir yra šis mūsų mirusiųjų 
tautiečių išsklaidymas svetimuose miestuose po žeme. Kaikurioms 
lietuvių kolonijoms, pavyko gauti atskirą kampelį svetimųjų jū
roje, bet daugeliui net ir šios idėjos neįmanoma įgyvendinti dėl 
kapinių administracinių nuostatų ir negausaus tautiečių skaičiaus.

Savų miestų po žeme turime labai nedaug — šv.'Kazimiero 
kapines Čikagoje, Tautines kapines tame pačiame mieste ir To
ronto lietuvių šv. Jono kapines Port Credit, Ont. Apie kitus lie
tuviškus miestus po žeme, jeigu jų yra, trūksta duomenų. Dėl 
lietuviškų papročių grąžinimo šv. Kazimiero kapinėms čikagie- 
čiai jau senokai veda sunkią kovą su amerikiečiu kardinolu. Tau
tinės kapinės taip pat turi laikytis valdinių potvarkių ir kartais 
priglausti tokius asmenis, kurių administracija nenorėtų įsileisti. 
Turint galvoje visus šiuos nesklandumus, laimingiausiais laiky
tini Toronto, Hamiltono bei kitų artimesnių apylinkių lietuviai, 
kurie pilna žodžio prasme gali džiaugtis lietuviškomis Šv. Jono 
kapinėmis. Jų steigėjo kun. P. Ažubalio dėka čia ne tik laiko
masi lietuviškų religinių tradicijų, bet ir puoselėjama tautinė 
mintis, apvainikuota gražia Lietuvos kankinių koplyčia ir laisvės 
paminklu. Lietuviškieji mūsų miestai po žeme ateityje turės ne
mažos istorinės reikšmės. Tautiečiai iš laisvę atgavusios Lietuvos, 
lankydamiesi Toronte ir Čikagoje, be abejonės, užsuks ir i lietu
viškąsias kapines. Vieni čia jieškos savo giminiu, kiti — girdėtų 
pavardžių, treti norės pajusti mažą Lietuvos dalelę, kurią jiems 
geriau už istorijos knygą atskleis lietuviški kryžių ir paminklų 
užrašai. V. Kst.

Pasaulio įvykiai
NIUJORKO MIESTAS JUNGTINIŲ TAUTŲ 25 METŲ SUKAKČIA

Į KANADOS /VYK/A/ Į

PAŽADĖJO NAUJĄ ĮSTATYMĄ
Karo stovio įstatymas, kurį 

Kanados vyriausybė paskelbė 
spalio 16 d., praktiškai beveik 
nepadarė jokių suvaržymų kraš
to gyvenime. Spauda ir radijas 
veikia be cenzūros, susirinkimus 
ir demonstracijas laisvai rengia 
kas tik nori, net ir ginklus kiek
vienas kanadietis gali pirkti be 
jokių suvaržymų. Nežiūrint to, 
opozicija, darbo unijos, studen
tai ir kairiųjų grupės reikalau
ja jį atšaukti, nes esąs žalingas 
Kanados demokratijai. Ypač 
smarkiai šūkauja buv. babtistų 
pastoriaus T. Dauglas vadovau
jamieji naujieji demokratai, ku
rie parlamente balsavo prieš šį 
įstatymą, nors visos kitos opozi
cinės partijos ir net 4 NDP at
stovai pritarė vyriausybės užim
tai griežtai pozicijai. Tiesa, opo
zicija siūlo sutrumpinti karo sto
vio laiką, o su tuo sutinka ir li
beralinė P. E. Trudeau vyriau
sybė. Ji pasižadėjo per mėnesį 
laiko paruošti naują krašto sau
gumo įstatymą, kuris duotų dau
giau teisių policijai, bet politi
koje ir ekonomijoje nebūtų toks 
platus, kaip dabartinis karo 
priemonių įstatymas. Kol kas 
karo stovis stipriausiai jaučia
mas Kvebeko provincijoje, kur 
uždrausta teroristinė FLQ orga
nizacija ir buvo suimta arti 400 
jos narių bei rėmėjų. Po tardy
mo dalis suimtųjų paleidžiama, 
bet tiems, kurių butuose buvo' 
rasta ginklų, dinamito ir inkri
minuojančios literatūros, bus 
keliamos bvlos ir iki teismo 
(apie 3 savaites) jiems apriboja
mi rvšiai su iu advokatais bei 
artimaisiais, taip pat viešai ne
skelbiamos suimtųjų pavardės. 
Siam griežtumui ir slaptumui 

nevisai pritaria net ir P. E. Tru
deau liberalai, tačiau Kvebeko 
vyriausybė sako, kad tai yra bū
tina norint surasti min. P. La
porte žudikus ir britų diplomato 
J. Cross pagrobėjus.

Teroristų nužudyto Kvebeko 
darbo ministerio P. Laporte lai
dotuvės Montrealyje spalio 20 
d. nebuvo nei valstybinės, kaip 
buvo žadėta, nei labai iškilmin
gos, nes to nenorėjo velionies 
našlė. Dalyvavo premjeras P. E. 
Trudeau ir apie 100 vadovaujan
čių politikų, bet saugumo sume
timais minios dalyvavimas bu
vo apribotas. Ginkluota policija 
ir kariuomenė bažnyčią saugojo 
net su dinamitą užuodžiančiais 
šunimis, kapo vieta buvo slepia
ma ir nei į bažnyčią, nei i kapi
nes publika nebuvo įleidžiama. 
Po laidotuvių Kvebeko prokura
tūra paskelbė, kad min. P. La
porte nebuvo nušautas, kaip bu
vo kalbama, o pasmaugtas jo pa
ties retežėliu, kurį jis nešiojo 
ant kaklo su religiniu medalikė- 
liu. Policija visoje Kanadoje ir 
net už krašto ribų dabar įieško 
mokytojo Paul Rose ir taksio 
vairuotojo Mare Carbonneau, 
nes jau turima pakankamai me
džiagos kelti bylą už min. La
porte pagrobimą.

Sovietų Sąjungos ir Kanados 
delegacijos Otavoje užbaigė il
gas derybas žvejybos klausimu 
nrie Kanados krantų Atlante ir 
Pacifike. Kanados žvejai skun
dėsi, kad sovietų didieji laivai 
nesilaiko žvejybos ir plaukioji
mo taisyklių. Dėl šios priežas
ties jau buvo susidūrimu, ir ma
žesnieji Kanados laivai visuo
met nukentėdavo. Dar blogiau, 

(Nukelta j 6-tą psl.)

Laisvės paminklas ir Lietuvos kankinių koplyčia Šv. Jono lietuvių kapinėse. Projektas — architekto 
V. Liačo. Šios Toronto lietuvių kapinės buvo įsteigtos ir pašventintos 1960 m. gegužės 29 d. 
Dabar jose jau ilsisi 413 lietuvių iš įvairių Kanados ir net JAV vietovių. Nuotr. architekto V. Petrulio

Drama
Šio šimtmečio septintąjį de

šimtmetį istorijos puslapiuose 
išgadino -prasidėję keleivinių 
lėktuvų grobimai, žurnalistai, 
prisimindami jūrose viešpatavu
sius piratus, lėktuvų grobikams 
nukaldino oro piratų titulą. Ke
leiviai, lakūnai ir nukentėjusių 
kraštų vyriausybės juo ir vado
vaujasi, nors iš tikrųjų yra trys 
skirtingos lėktuvų grobikų kate
gorijos, kurias būtų netikslu su
plakti į krūvą.

F. Castro garbintojai
Lėktuvų grobimai buvo pra

dėti JAV oro erdvėse dažniau
siai pavienių asmenų, dėl vie
nos ar kitos priežasties norinčių 
skristi Kubon. Didžioji jų dalis 
yra psichiškai nesveiki žmonės, 
kuriems terūpi išgarsėjimas 
spaudos puslapiuose, didybės 
manija ir galbūt viltis susilaukti 
didvyriams skirto priėmimo Ku- 

•boje. Tenka sutikti, JAV vyriau
sybė yra nutraukusi visus ryšius 
su diktatoriaus F. Castro valdo
ma Kuba, kuri šiandien yra vi
siškoje Sovietų Sąjungos įtako
je. Komunistinė spauda Kubą 
netgi vadina laisvės sala, nutylė
dama vis didėjantį jos skurdą 
bei ekonominį atsilikimą. Kiek
vienam bent du gramus proto 
turinčiam amerikiečiui yra aiš
ku, kad jis ir be pagrobto lėk
tuvo gali aplankyti draugą F. 
Castro. Užtenka nuvažiuoti į Ka
nadą ar Meksiką, šie kraštai 
turi reguliarų susisiekimą su 
Kuba, o į juos atvykti JAV pi
liečiui nereikia nė asmens do
kumentų.

Kiekvieneriais metais būriai į 
komunizmą linkusių JAV jau
nuolių per Kanadą vyksta į Ku
bą, kai ateina cukrinių nendrių 
nuėmimo sezonas. Tokia talka 
jau yra tapusi tradicine. Susipa
žinę su Kubos gyvenimu, sunkia 
nendrių kirtėjo dalia, pasiklau
sę kubiečių komunistų propa
gandos ir įsigiję pūsles ant ran
kų, per Kanadą jie vėl grįžta į 
JAV kelti sąmyšio universite
tuose ir miestų gatvėse. Dalis to
kių revoliucininkų, žinoma, pa
sveiksta ir visas revoliucines ba
cilas palieka Kuboje, pamatę 
tikrąjį komunistinio rojaus vaiz
dą. jaunuolių pavyzdžiu galėtu 
pasekti ir beveik visi ligšioliniai 
JAV keleivinių lėktuvų grobi
kai. Kubos ambasados Kanadoje 
ir Meksikoje jiems galbūt net ir 
kelionės išlaidas padengtų. To
kiose aplinkybėse lėktuvų grobi
mas, rizikavimas keleivių gyvy
bėmis iš tikro yra nepateisina
mas, o lėktuvų grobikai, be abe
jonės, yra verti oro piratų 
vardo.

Politiniai motyvai
Skirtingą lėktuvų grobikų 

grupę sudaro už savo teises į bu
vusią Palestiną kovojantys ara
bų partizanai, čia ypač yra pa-

dangaus debesyse
garsėjęs marksisto dr. George 
Habbash vadovaujamas Populia
rusis Palestinos. Išlaisvinimo 
Frontas, kurios-narius žavi ki
niečių kompartijos vado Mao re
voliuciniai metodai ir vilioja iš 
komunistinės Kinijos gaunami 
ginklai bei finansinė parama. 
Pradėję aerodromuose apšaudy
ti Izraelio “EI Al” bendrovės 
keleivinius lėktuvus, vėliau jie 
taip įsidrąsino, kad bombos jau 
ėmė sprogti ir ne Izraeliui pri
klausančiuose lėktuvuose. Jų te
roro grėsmę pajuto visi tarptau
tiniai aerodromai Europoje.

Pasaulį sukrėtė rugsėjo pra
džioje šios arabų partizanų gru
pės pagrobti net keturi keleivi
niai lėktuvai — amerikiečių, 
šveicarų ir britų. Oficialus gro
bimo tikslas — išlaisvinti V. Vo
kietijos, Šveicarijos -ir Britani
jos kalėjimuose atsidūrusius 
lėktuvų grobikus. Nors pagrob
tieji lėktuvai buvo sunaikinti, 
grasinant niekuo nenusikaltusių 
keleivių gyvybėmis, arabų par
tizanams pavyko išlaisvinti savo 
draugus. Jie taipgi pasiekė ir 
savo neoficialų tikslą — Pales
tinos klausimo'garsinimą pasau
linėje spaudoje. Spėjama, jog 
keturių lėktuvų pagrobimu bu
vo norėta sudrumsti ir karo pa
liaubas Artimuosiuose Rytuose. 
Šis uždavinys marksisto dr. G. 
Habbash partizanams nepavyko. 
Kadangi jie vadovaujasi neas- 
meniniais motyvais, arabų parti
zanus būtų netikslu vadinti oro 
piratais. Jiems galbūt geriau 
tiktų oro teroristų vardas, kurį 
mums perša arabų nesiskaity
mas su priemonėmis ir netgi 
valstybėmis, tiesiogiai nedaly
vaujančiomis Artimųjų Rytų 
konflikte.

Bėgliai iš kalėjimo
žvilgsnis nukrypsta į trečiąją 

lėktuvų grobikų grupę, kurią 
sudaro Sovietų Sąjungos, jos 
okupuotų ir satelitinių kraštų 
piliečiai,' Berlyno siena, minų 
zona, spygliuotų vielų užtvaro^ 
mis ir netgi patruliniais karo 
laivais atskirti nuo laisvojo pa
saulio. Normalus išvykimas už
sienin jiems yra neįmanomas be 
specialaus vyriausybių leidimo, 
kurį paprastai gauna tik partijai 
ištikimi žmonės. Dėl šios prie
žasties tokius lėktuvų grobikus 
tenka laikyti bėgliais iš kalėji
mo. Jų nuotaikas bene geriau
siai bus išreiškęs Miuncheno 
aerodrome pagrobtu lėktuvu nu
sileidęs vengras G. Karascony: 
“Mums geriau porą metų pra
leisti V. Vokietijos kalėjime, ne
gu visą gyvenimą merdėti kalė
jimu paverstoje Vengrijoje...” 
J šios oolitinių pabėgėlių grupės 
eiles įsirikiavo ir du lietuviai — 
Pranas ir Algirdas Bražinskai, 
spalio 15 d. pagrobė pirmąjį so
vietu orinio susisiekimo “Aero
flot” bendrovės keleivinį lėktu

vą ir privertę lakūnus nusileisti 
Turkijai priklausančiame Trebi- 
zondo aerodrome. Šiam žygiui 
jie net trejetą metų ruošėsi Uz
bekistane, kur greičiausiai buvo 
atsidūrę kaip politiniai tremti
niai. Iš Batumio į Suchumi skri- 
dusiame lėktuve nebuvo išveng
ta dramos dangaus debesyse, kai 
pilotas ėmėsi aerobatinių ma
nevrų, norėdamas padėti kelei
viams ir įgulos nariams nugink
luoti laisvę pasirinkusius lietu
vius. Tėvas Pranas, kovodamas 
už savo ir sūnaus Algirdo gyvy
bę, buvo priverstas panaudoti 
ginklą. Nuo jo šūvių žuvo jauna 
keleivių aptarnautoja N. Kur- 
čenko, buvo sužeisti, bet įstengė 
Turkijoje nusileisti abu pilo
tai.

Teismas išteisino
Pabėgėliai paprašė Tur

kijos vyriausybę politinės glo
bos. Tėvas Pranas Bražinskas, 
46 metų amžiaus, pareiškė no
rėjęs sudaryti galimybę savo aš
tuoniolikos metų sūnui Algirdui 
mokslus išeiti la'isvoje valstybė
je. Turkų teismas Praną ir Al
girdą Bražinskus išteisino, bet 
galutinį sprendimą dėl jų toli
mesnio likimo turi padaryti Tur
kijos vyriausybė, kuriai Maskva 
yra išvysčiusi didelį diplomatinį 
spaudimą. Turkija ir Sovietų 
Sąjunga nėra pasirašiusios su
tarties keistis pabėgusiais krimi
naliniais nusikaltėliais. Kadangi 
šiems lietuviams yra pripažinti 
grynai politinio pabėgimo moty
vai, juo labiau jie neturėtų būti 
grąžinti garantuotai egzekucijai 
Sovietų Sąjungoje, kuri yra oku
pavusi jų tėvynę Lietuvą. Bet... 
pasaulinės politikos šachmatų 
lentoje kartais yra padaroma 
nelogiškų ėjimų tarptautinių 
santykių gerinimo sąskaitom 
Kad taip neįvyktų ir šį kartą, 
Pranui ir Algirdui Bražinskams 
yra būtina visų laisvojo pasaulio 
lietuvių parama.

VLIKas jau yra Turkijon iš
siuntęs savo valdybos narį R. 
Kezį, Ankaron atskrido ir buvęs 
ALTos pirm. inž. A. Rudis. Iš 
JAV ir Kanados lietuvių orga
nizacijų bei pavienių tautiečių 
plaukia telegramos' Turkijos 
ambasadoriams, premjerui ir 
prezidentui, prašančios suteikti 
politinę globą Pranui ir Algirdui 
Bražinskams. Viso pasaulio lie
tuviai turėtų nedelsdami siųsti 
tokias telegramas savo gyvena
muose kraštuose esantiems 
Turkijos konsulatams bei amba
sadoms arba kreiptis tiesiai į 
Turkijos premjerą šiuo adresu: 
His Excellency Prime Minister 
Suleyman Demirel, Ankara, 
Turkey. Padėkime laisvės sie
kiantiems savo broliams! Ju li- 
kirAas tebėra neaiškus. Turkija 
jiems dar nesuteikė politinės 
globos ir nepadarė galutinio 
sprendimo. V. Kst

atžymėti surengė specialų balių su koncertine programa, kurią 
atliko Metropolitan operos dainininkai ir Niujorko baleto šokėjai. 
Daugelio vyriausybių vadai šiose pagerbtuvėse nedalyvavo, pa
grindinį dėmesį skirdami Jungtinių Tautų visumos posėdžiams, 
kuriuose dar kartą buvo išryškintas visiškas šios organizacijos be
jėgiškumas taikos Artimuosiuose Rytuose klausimu. Sovietų už
sienio reikalų ministeris A. Gromyko pareikalavo Izraelio kariuo
menės atitraukimo iš užimtų arabų sričių, paneigė Izraelio ir JAV 
kaltinimą, kad Sovietų Sąjunga yra pažeidusi karo paliaubas prieš
lėktuvinių raketų įvežimu į Suezo kanalo zoną. Izraelio premjerė 
G. Meir sutiko lapkričio 5 d. pasibaigiančias karo paliaubas pra
tęsti neribotam laikui, bet sakė- •----------------------- ■----------------
si nesėsianti už derybų stalo, 
kol sovietai ir egiptiečiai neati
trauks raketinių ginklų iš kana- 
lo zonos, šiuos nuomonių skir
tumus, atrodo, bandė lyginti 
prez. R. Niksonas pustrečios va
landos trukusiame privačiame
pokalbyje su A. Gromyko. Nors 
pokalbio turinys nebuvo pa
skelbtas, abi pusės pabrėžė, kad 
jis turės didelės reikšmės JAV 
ir Sovietų Sąjungos santykių ge
rinimui. Jungtinėse Tautose tar
tame žodyje prez. R. Niksonas 
priminė sovietams, kad JAV ir 
Sovietų Sąjunga šiandien stovi 
kryžkelėje. Jos gali tęsti ligšio
linę politiką su kasdien didėjan
čia grėsme arba pradėti taikias 
varžybas, kurių tikslas būtų pa
skelbti kovą alkiui ir skurdui ne 
tik savuose kraštuose, bet ir vi
same pasaulyje. Abiem kraštaih 
išeitų į naudą prekybinių ryšių 
stiprinimas. Prez. R. Niksonas 
taipgi linkėjo Jungtinėms Tau
toms stiprinti savo įtaką, pasto
ti kelią diplomatų ir lėktuvų 
grobikams, rūpintis žemės van
denų teršimo kontrole, perdide- 
liu gimimų skaičiumi.

KARAS AR TAIKA?
Naujasis Egipto prez. A. Sa- 

datas savo pirmoje kalboje ra
gino egiptiečių tautą mobilizuo
ti visus išteklius kovai prieš Iz
raelį, bet laikytis velionies G. 
A. Nasserio kelio. Premjeru jis 
paskyrė buvusį ilgametį užsie
nio reikalų ministerį ir G. A. 
Nasserio patarėją užsienio po
litikos klausimams Mahamoud 
Fawzi. Politiniai komentatoriai 
daro išvadą, jog prez. A. Sada- 
tui iš tikrųjų rūpi taikos reika
lai, nes M. Fawzi yra vienas la
biausiai patyrusių egiptiečių di
plomatų. Jo paskyrimas premje
ru perša mintį, jog Egiptas yra 
pasiryžęs siekti taikos prie de
rybų stalo.

GRĄŽINS LIETUVIUS?
Naują pavojų Pranui ir Al

girdui Bražinskams, pagrobtu 
sovietų lėktuvu pabėgusiems į 
Turkiją, gali sudaryti amerikie
čių majoro J. Russel žioplumas. 
Skrisdamas nedideliu JAV karo 
aviacijos lėktuvu su dviem ame
rikiečiais generolais ir ryšinin
ko pareigas einančiu turkų pul
kininku, jis pasiklydo Turkijos 
pasienyje ir buvo priverstas nu
sileisti sovietinėje Armėnijoje. 
Sovietų Sąjunga už amerikiečių 
ir turko paleidimą dabar gali 
reikalauti abiejų Bražinskų. Jei
gu Amerikai pavyktų savo kari
ninkus išlaisvinti ir be šio san
dėrio, sovietų rankose gali lik
ti turkų pulkininkas. Tada bus 
dar labiau sustiprintas diploma
tinis spaudimas Turkijai, kuriai 
oficialų reikalavimą grąžinti tė
vą ir sūnų Bražinskus jau yra 
pasiuntęs Sovietų Sąjungos 
prez. N. Podgornas. Vyriausy
bės dienraštis “Izvestija” įspėjo 
Turkiją, kad priešingu atveju 
bus neišvengta santykių pablo
gėjimo tarp abiejų kraštų. Ra
šytojų laikraštis “Literaturnaja 
Gazet'a” netgi paskelbė užuomi
ną, kad Prano ir Algirdo pabėgi
mas Turkijon turėjo tiesioginį 
ryšį su ten .esančiais JAV karo 
aviacijos daliniais. Susidaro 
įspūdis, jog ši absurdiška min
tis yra įžanga į Maskvos planuo
jamus mainus' Lietuviai turėtų 
sustiprinti telegramų siuntimą 
Turkijos ambasadoriams ir vy
riausybei. žiūr. rašinį šiame 
puslapyje “Drama dangaus de
besyse”.

PATVIRTINO PREZIDENTĄ
Čilės parlamentas naujuoju 

prezidentu patvirtino daugiau
sia balsų rinkimuose gavusį 
marksista Salvador Allende, pa
sižadėjusį laikytis demokratinės 
valdymo sistemos. Si pažada 
jam nebus lengva įgyvendinti, 
nes io koaliciją dominuoja ko
munistai, iharksistiniai socialis
tai ir kitos kairiųjų grupės, 
įtampą krašte sustiprino tragiš
ka kariuomenės vado gen. Rene

Schneider mirtis. Peršautas ne 
žinomo asmens, jis mirė ligoni 
nėję. Prieš atentatą gen. R
Schneider buvo paskelbęs pra
nešimą, paneigiantį gandus apie 
jo slaptą susitikimą su prez. S. 
Allende. Kraštutinės dešinės na
cionalistų partija generolą R. 
Schneider buvo apkaltinusi pa
rama krikščionių demokratų 
kandidatui prezidento rinkimuo
se R. Tomic.

PALEIDO POLITIKĘ
Iš Š. Airijos Armagh kalėjimo 

buvo išleista katalikių atstovė 
Britanijos parlamente Berna
dette Devin, nuteista kalėti pu
sę metų už maišto kurstymą. 
Bausmė jai buvo sutrumpinta 
trečdaliu dėl gero elgesio. Iš 
tikrųjų, matyt, įtakos šiam 
sprendimui turėjo jos skundas 
Europos žmogaus teisių komite
tui Starsbourge, kad jai bausmę 
paskyręs Š. Airijos teismas ne
buvo bešališkas. Dabar ji tris 
dienas žada skaityti laiškus, ku
rių tūkstančius atsiuntė jos ger
bėjai. B. Devlin yra tapusi Š. Ai
rijos katalikų didvyre kovoje už 
jų teises.

SUĖMĖ REVOLIUCININKĄ
Bolivijos kariuomenė prie 

Teoponte džiunglių miestelio su
ėmė partizanų vadą O. Peredo, 
žuvusio revoliucininko Ernesto 
Che Guevara pasekėją. Kauty
nėse žuvo keturi partizanai. O. 
Peredo buvo įsteigęs tautinio iš
silaisvinimo armiją ir liepos 19 
d. pagrobęs du vokiečius, aukso 
kasyklų technikus. Juos jis iš
mainė Į 10 kalėjimuose uždary
tų partizanų. Kartu su O. Pere
do į kariuomenės rankas pateko 
ir buvęs revoliucininkų studen
tų vadas M. Moreno.

NAUJI TREMTINIAI
Sovietų teismas Kalugoje pa

skyrė penkerių metų tremties 
bausmes leningradieciui mate
matikui R. I. Pimenovui ir Kie- 
vo lėlių teatro darbuotojui B. 
Vailui. Sąlyginę vienerių metų 
suspenduotą bausmę gavo prieš 
juos liudijusi V. Zinojeva. Abu 
nuteistieji buvo apkaltinti So
vietų Sąjungos šmeižimu. R. I. 
Pimenovas — tarptautinio lygio 
matematikas, kurio teorijas so
vietai yra išvertę į anglų kalbą. 
Draugo name Maskvos priemies
tyje Kremliaus sprendimo lau
kia Nobelio premijos laureatas 
A. Solženicinas. “Novosti” žinių 
agentūra premijos paskyrimą 
pavadino grynai politiniu mos
tu, o pačiam A. Solženicinui net- 
gi drįso prikišti Vokietijos na
ciams puoselėtas simpatijas, 
nors iš tikrųjų jis drąsiai kovė
si prieš vokiečius ir buvo sun
kiai sužeistas fronto linijose, šį 
priekaištą pasmerkė Prancūzi
jos kompartija, stodama ginti 
A. Solženicino. Galimas dalykasr 
dėl tokios užsienio komunistų 
reakcijos Kremlius bus privers
tas išleisti A. Solženiciną į 
Stockholmą asmeniškai atsiimti 
Nobelio premijos.

POLITINIAI BĖGLIAI
Salonikuose įvykusiame festi

valyje dalyvavo Bukarešto vals
tybinės operos baleto grupė. 
Graikijos vyriausybę politinės 
globos paprašė du jos nariai — 
pianistas I. N. Manuelle ir bale
rina U. P. Petrescu. Kita bale
rina M. Plitoš dingo jau pirmą 
festivalio dieną. Apie jos likimą 
policija neduoda žinių.

PAKEITĖ MINISTERĮ
Čekoslovakijos radijo prane

šimu, čekų respublikos vidaus 
reikalų ministeris J. Groesser 
buvo pakeistas J. Jungu. J. 
Groesser šias pareigas buvo už
ėmęs po sovietinės invazijos. 
Daugelis čekų jo pastangas įsi
teikti sovietams laikė grįžimu į 
slaptosios policijos teroro lai
kus. Oficialiai skelbiama, jog 
jam buvo paskirtos pareigos, ku
rių radijo pranešimas kažkodėl 
neišryškino. . 1 * |
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RELINIAME GT/EMME
* Popiežius Paulius VI šv. 

Petro bazilikoje kanonizavo 40 
anglų kankinių; John Almond, 
Edmund Arrowsmith, Ambrose 
Barlow', John Boste, Alexander 
Briant, Edmund Campion, Mar
garet Clitherow, Philip Evans, 
Thomas Garnet, Edmund Gen- 
nings, Richard Gwyn, John 
Houghton, Philip Howard, John 
Jones, John Kemble, Luke Kir
by, Robert Lawrence, David Le
wis, Ann Line, John Lloyd, 
Cuthbert Mayne, Henry Morse, 
Nicholas Owen, John Paine, 
Ploydore Plasden, John Ples- 
sington, Richard Reynolds, 
John Riggby, John Roberts, Al
ban Roe, Ralph Serwin, Robert 
Southwell, John Southwell, 
John Stone, John Wall, Henry 
Walpole. Margaret Ward, Au
gustine Webster, Swithun Wells 
ir Eustace White.

* Šv. Teresės iš Avilos, XVI š. 
ispanės mistikės ir karmeličių 
ordino reformatorės, paskelbi
mas Katalikų Bendrijos daktare 
Vatikano radijo buvo komentuo
jamas kaip palengva mažėjančio 
antifeminizmo ženklas Bendri
joje. Ji yra pirmoji moteris, su
silaukusi tokio titulo,, kuris tei
kiamas iškiliam mokslo bei 
šventumo rašytojui, pasižymėju
siam aiškinant, ginant ir saugo- 
jant Bendrijos mokslą.

* Austrijoje po vienerius me
tus trukusių studijų buvo Įšven
tinti pirmieji 4 vedusieji diako
nai. Jų amžius — nuo 38 iki 52 
metų. Jie ir toliau dirbs savo 
profesijose, o laisvalaikiu padės 
kunigams;

* Vysk. Francis J. Mugavero, 
Brooklyn© vyskupas, pirmasis iš 
JAV vyskupų pasisakė už vedu
sių vyrų šventinimą kunigais, 
nes toks paprotys jau buvęs 
ankstesniais Bendrijos gyvavi
mo laikais.

* Konstantinopolio patriar
chas Atenagoras, vyriausias Or
todoksų Bendrijos vadovas, atsi
sakė suteikti šiaurės ir Pietų 
Amerikos graikų ortodoksų ar
kivyskupijai didesnę autonomi
ją ir leidimą vartoti vietines kal
bas liturgijoje. To buvo prašęs 
arkiv. Jakovos, tačiau jam prie
šinosi daugelis graikų tikin
čiųjų.

* Italų katalikų XIV socialinė 
savaitė Įvyks šio mėnesio pabai
goje. Bus nagrinėjama pramo
nės Įtaka žmogaus gyvenimui ir 
bandoma pramatyti jo ateiti. Su
važiavime dalyvaus visa eilė žy
mesnių italų pramonininkų, fi
nansininkų bei sociologų. Daly
vaus ir Vatikano stebėtojai.

* Ispanijos vyriausybė oficia
liai pripažino Jehovos liudinin
kų bendriją. Ispanijoje esantie
ji 9.000 to tikėjimo išpažinėjų 
dabar galės turėti savo bažny
čias ir spaudą, steigti savo mo
kyklas. Pagal 1953 m. Ispanijos 
konkordatą su Vatikanu, vienin
telė Ispanijos religija buvo ka
talikų, o kitokių religijų viešai 
praktikuoti bei skleisti nebuvo 
galima. 1967 m. buvo paskelbtas 
naujas įstatymas, leidžiąs ispa
nams Dievą garbinti pagal jų 
pasirinktą tikėjimą, tačiau visos 
nekatalikiškos Bendrijos turėjo 
registruotis valdžios Įstaigose. 
Iki šiol jau 132 protestantų bei 
žydų Bendrijos buvo pripažin
tos. Šiuo metu Ispanijoje yra 
apie 30.000 protestantų ir 5.000 
žydų.

* Dolores Hart, 31 metu Hol
lywood© filmų aktorė, 1963 m. 
įstojusi į benediktinių vienuoly-

Silpstant žmonių religiniams 
santykiams su Dievu, neretai 
stiprėja santykiai su tėvyne ir su 
socialine klase: reikia juk žmo
gui atsiremti į tokią buities ap
raišką, kuri jo egzistenciją pra
lenktų nors erdve ir laiku. Bet 
prisirišimas prie savo klasės ar 
tautos, išaugdamas iki garbinan
čio susižavėjimo, žmonėse išug
do neapykantą kitoms klasėms 
ir kitoms tautoms. Tai liudija 
mums komunizmai ir įvairių 
kraštų šovinistiniai nacionaliz
mai. Jų skleidžiama neapykanta 
skverbiasi taip pat į lietuvių tar
pą tiek tėvynėje, tiek išeivijoje.

Neapykanta rusams
Netaip seniai skaitydami 

“Milfordo gatvės elegijas”, ste
bėjomės mūsų šviesaus poeto 
prieštaringais patriotiniais jaus
mais. Galvodamas apie lietuvių 
sovietinius kolaborantus, J. Ais
tis smerkė kerštingą atsiskaity
mą su jais kaip nežmonišką, nes 
“kerštas neturi nei teisės, nei 
teisėtumo” (170 psl.). Bet turė
damas prieš akis Į Lietuvą atsi
kėlusius rusus, poetas užmiršo 
keršto nehumaniškumą rašyda
mas: “Okupantų atveju skrupu
lų neturėtų būti daroma. Už vie
ną dantį visus dantis išmalti. 
Kas bėgs, tebėga, bet liekančių 
ivanų ar katiušų nėra prasmės 
nei tikslo gailėtis, ir juos reikė
tų naikinti čia pat, kaip blakes 
ir tarakonus. Ne kada nors, bet 
tą pačią minutę ir toje pačioje 
vietoje” (173 psl.). Ar tai nėra 
linčo teismo siūlymas — pačio 
žemiausio ir barbariškiausio? 
Kas gi jį žadina, jeigu ne nacio
nalinė neapykanta rusams?

Apie panašius jausmus oku
puotame Pabaltijy pasakoja ir J. 
Laisvužio straipsnis “Lietuvio

Neapykanta ir patyčia iš patriotizmo
DR. JONAS GRINIUSapkenčia rusų, bet labiausiai es

tai. Pakalbinti rusų kalba, estai 
atsako nesuprantą rusiškai; 
bendruose namuose estai sudarą 
tokias sąlygas, kad rusai prade
da galvoti apie išsikraustymą; 
besiklausiančiam kelio rusui, es
tai neretai nurodo jam priešingą 
kryptį. Apie lietuvių pasiprieši
nimą Laisvužiui rusas pasakęs: 
“Apie jūsų tautus pasipriešini
mą mums žino visa' Rusija”. 
Kaip konkrečiai tas priešišku
mas reiškiasi Lietuvoje, J. Lais- 
vužis nepasakoja. Tačiau iš pa
buvojusių Vilniuje asmenų gali
ma nugirsti, kad ir Lietuvoje 
žmonės kartais pasisako nesu
prantą rusiškai, nors supranta, 
arba nurodo rusui priešingą ke
lio kryptį, negu jos jam reikėjo.

Kas kaltas dėl sovietinės
Okupacijos?
Galime suprasti, kad šitokio- žadinimas prieš rusus mums ne- 

mis priemonėmis lietuviai ir es- ] ’ ” ’

bet ir daugelį kitų tautų.
Tiesa, kad rusai Lietuvoje yra 

privilegijuota tautybė, kurios 
nariai naudojasi įvairiomis leng
vatomis. Bet reikia neužmiršti, 
kad dauguma rusų yra kompar
tijos įrankiai, kolonizuojant Lie
tuvą. Nevienas rusas apsigyveno 
Lietuvoje ne savo noru,, bet so
vietinės valdžios liepiamas. Tik
riesiems kompartijos f a n a t i - 
kams gal net labai malonu, kad 
lietuviai neapkenčia rusų, o ru
sai stengiasi prispausti lietuvius: 
juo didesnė neapykanta tarp 
įvairių tautų Sovietijoje, juo ta
riamai mokslinio socializmo ap- 
s i š a u k ė 1 iams (komunistams) 
lengviau valdyti. Senųjų romė
niškųjų kolonistų šūkis “divide 
et impėra” komunistams tikrai 
naudingas. Todėl neapykantos

ną, šiomis dienomis Regina Lau- 
dis vienuolyne, Bethlehem, 
Conn., padarė amžinuosius įža
dus, pasižadėdama gyventi ta
me vienuolyne iki mirties.

* Franęois Mauriac, vienas 
garsiausių šio šimtmečio rašyto
jų mirė Prancūzijoje, sulaukęs 
84 m. amžiaus. Jo parašytos 
knygos atspindėjo vidurinės kla
sės prancūzo gyvenimą, kuria
me buvo sprendžiama niekšybės 
problema. 1933 m. jis buvo iš
rinktas Prancūzų Akademijos 
nariu, o 1952 m. gavo Nobelio 
literatūros premiją. Per pasku
tiniuosius 30 metų F. Mauriac 
literatūrinių veikalų nekūrė, bet 
savo talentą skyrė žurnalizmui 
ir tik prieš pat mirtį parašė kny
gą “Jaunuolis iš praeities”. Pas
kutiniu metu jis nekartą bandė 
įspėti žmoniją, kad gyvename 
užnuodytame pasaulyje, ir ją 
skatino vėl grįžti prie dvasios 
vertybių.

★ Kard. Jaime de Barros Ca-’ pokalbis su rusu” (“Tėv. žibu
riai” 1970. VI. 18). Ten nurody
ta, kad visos Pabaltijo tautos ne-

) LAIMINGO LAKŪNO KOVOS
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai

mara oficialiai pranešė, kad 
Brazilijos valdžia kovoja prieš 
Katalikų Bendriją ir jau yra 
suėmusi" 3 kunigus.

* Arkiv. George Jacquot mi
rė Marseilles mieste, sulaukęs 
65 m. amžiaus. Jis buvo konse
kruotas 1959 m. Gap vyskupijos 
pagalbininku, o 1966 m. tapo 
Marseilles arkivyskupu.
* * Prancūzijos Katalikų Dar
bininkų Akcija atsisakė prisidė
ti prie norinčios visas prancūzų 
katalikų organizacijas sujungti 
Augščiausiosios Katalikų Tary
bos, nes tokiu atveju būtų pra
rastas proporcingas atstovavi
mas katalikų darbininkams. Be 
to, tokiu sujungimu turėtų rū
pintis vyskupai, kurių pareiga 
yra rūpintis ryšiais tarp įvai
rias paskirtis gyvenime turinčių 
Bendrijos sluogsnių.

* Vatikano valstybė panaiki
no savo kariuomenę, kurioje 
tarnavo apie 700 vyrų, palikda
ma tik šveicarų gvardiją — 60 
vyrų. Tokiu būdu pabrėžiama 
grynai dvasinė Vatikano misija.

* Popiežius Paulius VI nau
juoju Vatikano misijų vadovu 
paskyrė kardinolą Agnello Ros
si, Sao Paulo arkivyskupą ir 
Brazilijos vyskupų konferenci
jos pirmininką. Jis pakeis 
Armėnijoje gimusi kardinolą G. 
P. Agagianą, kuris 1958 m. ir 
1963 m. buvo minimas kaip kan
didatas i popiežius, bet dabar 
jau sulaukė 75 metų amžiaus ir 
savo pareigas turi perleisti jau
nesniam asmeniui. Kardinolas 
A. Rossi bus pirmasis dvasiškis 
iš P. Amerikos, gavęs šias svar
bias pareigas, nes misijų cent
ras administraciniu požiūriu yra 
Romos kurijos skyrius. Jo žinio
je bus daugiau kaip 100.000 mi- 
sijonierių.

* Dr. Kent S. Knutson, Wart
burg teologinės liuteronų semi
narijos rektorius iš Dubuque, 
Iowa, ir vienas iš 10 kandidatų i 
Amerikos Liuteronų Bendrijos 
prezidentus, kalbėdamas tauti
nės liuteronų redaktorių bei lei
dėjų draugijos metiniame susi
rinkime Bloomingtone, pareiš
kė, jog liuteronų tikėjimas šiuo 
metu stovi katalikiškumo ir ra
dikalaus protestantizmo knyžke- 
lėje. Jo manymu, liuteronai tu
rėtų pasukti katalikų link.

* Evangelikų Bendrijos Vo
kietijoje duomenimis, daugiau 
nei 40% protestantų 1968 m. 
Vokietijoje susituokė su kitos ti
kybos asmenimis — daugiausia 
su katalikais. Kun. J. Stš.

mis priemonėmis lietuviai ir es- pakeliui nei krikščionišku, nei 
tai protestuoja prieš rusus kaip tautiniu atžvilgiais. Užtenka to, 
kolonizacijos nešėjus. Tačiau tie kad mūsų patriotinius jausmus 
neapykantos jausmai rusams ne- z '' ' J *’ 1
turėtų mūsų džiuginti, nes ki
taip jie iškreiptų mūsų tėvynės 
meilę, kurios mes norime kil
nios ir nesuteptos žemų aistrų, 
kad mūsų patriotizmas stovėtų 
netoli artimo meilės dorybės. To 
reikalauja krikščioniški ir hu- 
manistiški principai. Antra, vi
sada turėtume atsiminti, kad ne
apykantą rusams žadina nenor
mali situacija — Lietuvos pa
vergimas. Nors ši okupacija vyk
doma pirmiausia rusų pagalba, 
tačiau ji yra tiek rusiška, tiek 
komunistinė. Juk ne kas kitas, 
bet marksistinis komunizmas 
yra sukūręs tą antihumanistinę 
ekonominę bei politinę santvar
ką, kuri slegia ne tik lietuvius,

specialiai drumsčia okupantai ir 
komunistai.

Kiek komunistams rūpi 
lietuvybė?
Argi jie iš tikrųjų drumsčia? 

— gali kaikas paklausti. Argi 
komunistai Vilniuje nėra Įsteigę 
palaikyti ryšiams su užsienio lie
tuviais specialaus komiteto, ku
ris išeivių informacijai leidžia 
“Gimtąjį Kraštą”, kuris organi
zuoja i Lietuvą užsienio lietuvių 
ekskursijas ir kaikurias apmo
ka? Juk tas komitetas yra išlei
dęs išeiviams poezijos antologi
ją “Graži tu mano, brangi tėvy
ne”. Ryšių komiteto žmonės kai- 
kuriuos užsienio lietuvių kultū
rinius darbus pamini “Gamtaja-

FURNITURE LTD.
PILNAS NAMU APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS 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.
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(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Liko tik “Zero”
Tuo momentu vėl pamačiau 

keletą “Hellcats” užpakalyje 
manęs. Daviau šuolį žemyn, kad 
išvengčiau jų. Kovoti prieš jų 
keletą man būtų savižudybė, 
ypač kai mano matomumas bu
vo susilpnėjęs. Viena akimi ne
galėjau visai tiksliai nustatyti 
priešo lėktuvo atstumo. Aš pa- 
sinešiau kiek į šiaurę. “Hell
cats” grįžo į kovų sūkurį, šį kar
tą pastebėjau charakteringą įvy
kį oro kovų istorijoje. Vienas 
“Zero” puolė amerikietį — 
“Hellcat”. Tą “Zero” puolė ki
tas amerikietis. O paskui tą — 
vėl “Zero”. Pastarąjį puolė 
amerikietis, o tą — “Zero”. Ir 
amerikiečiai, ir japonai lakūnai 
buvo taip kvaili, kad nė vienas 
jų nesirūpino savo užnugariu, o 
tik norėjo arčiau prieiti prie 
priešo ir jį numušti. Priešą jie 
numušė, bet ir patys žuvo. Iš 
tų šešių lėktuvų liko tik pasku
tinysis “Zero”. *

Netekom 40 lėktuvų
' Po trumpos pertraukos artė

jau prie savųjų, nes kovos buvo 
pasibaigusios: “Hellcats” ir “Ze
ros” grupavosi atskirai. Kai aš 
artėjau prie savųjų, staiga ma
ne puolė net keletas “Hellcats”. 
Mažai turėjau progos su jais ko
voti, tik manevrais stengiausi iš
sisukti iš jų ugnies. Šitokia oro 
kova truko keliolika minučių. 
Tik artėjanti audra, o gal ir de
galų trūkumas juos privertė tą 
kovą baigti ir grįžti į savo bazę.

Aš į savo aerodromą grįžau 
paskutinis. Mane pasitiko drau
gai. Komanderis Nakajima ma
ne apkabino ir pasakė:

— Sakai, tu darai nuostabius 
dalykus, kaudamasis vienas 
prieš 15 Hellcats”. Mūsų prieš- 
lėktuvininkai laukė, kad atves- 
tum juos ant salos, kur jie savo 
ugnimi būtų galėję tau padėti.

Aš šluosčiausi prakaitą. Juk 
per stebuklą išlikau gyvas. Kai 
mano mechanikai pasakė, kad 
lėktuve nėra kovos ženklų, aš 
nenorėjau patikėti. Pats apžiū
rėjau lėktuvą ir tik tada įsitiki
nau, kad priešo kulkos manęs 
nesiekė.

Šis oro mūšis buvo sunkus ir 
nuostolingas. Iš mūsų 80 paki
lusių į orą “Zerų”, tik 40 grįžo 
į aerodromą. Kiti lėktuvai ir la
kūnai atsirado vandenyno dug
ne. žuvo ir amerikiečių. Tik 
puskarininkis lakūnas K. Muto 
to oro mūšio metu numušė ke
turis amerikiečių lėktuvus.

XXVII
Po nelaimingo oro mūšio su

sirgau fiziškai ir dvasiškai. Fi
ziškai — viduriais. Dvasiškai 
pergyvenau mūsų nuostolius. 
Mūsų lėktuvai buvo neblogesni 
už priešo, bet jauni lakūnai bu
vo be pakankamo paruošimo oro 
kovoms, žūva lakūnas, netenka
ma ir brangaus lėktuvo.

Liepos 3 d. vėl paskelbtas pa
vojus. Mūsų 40 “Zerų” pakilo į 
orą. Iš pietų pusės pasirodė per 
50 “Hellcats”. Vėl prasidėjo ar
šus oro mūšis. Tas mūšis buvo 
mūsų žvilgsnio nukreipimas nuo 
amerikiečių bombonešių, kurie 
net penkiomis bangomis puolė

• abu Ivo Jima aerodromus. Kai

aruošimo oro

PARUOŠĖ J. VAIČELIŪNAS Aš nieko neatsakiau. Ištie
siau jam ranką, ir jis greitai nu
ėjo. Dar iš vakaro buvau jam 
pasakęs, kad aš galiu skraidyti, 
nežiūrint mano mažo susirgimo.

žūsime kartu...
Išsiskirstėme. Netrukus pas 

mane atėjo Muto. Jis teiravosi, 
ką galėčiau pasakyti dėl numa- 

tofas'man u“ždra“udė’ skristidėl tyto uždavinio vykdymo. Nieko 
mano susirgimo. Tame oro mū
šyje du mūsų lakūnai numušė 
po tris “Hellcats”, o keletas jų 
numušė po vieną, bet tai lašas 
jūroje.

Ruošiamės pulti
Kitą dieną amerikiečiai vėl 

pakartojo puolimus. Mūsų “Ze
ros” vėl kovėsi ore su amerikie
čių naikintojais, kai jų bombo
nešiai puolė mūsų aerodromus. 
Šį kartą į aerodromą sugrįžo tik 
9 “Zeros”. Kai po tų oro kovų 
mūsų lakūnai susirinko prie šta
bo, atvykęs komanderis Nakaji- 
ma mums pranešė, kad yra nu
spręsta pulti amerikiečių laivus 
ir lėktuvnešius —> nelaukti čia 
iki bus sunaikintas paskutinis 
mūsų lėktuvas.

Priešas buvo už 450 mylių. 
Mes turėjome tik 8 vienmoto
rius bombonešius ir 9 “Zero” 
naikintuvus, kai tuo tarpu prie
šas galėjo gintis net keliais šim
tais lėktuvų, neskaitant laivų 
bei lėktuvnešių priešlėktuvinių 
ginklų.

Sprendimas pulti amerikie
čius buvo priimtas ir patvirtin
tas Iwo Jima aviacijos grupės 
vado kpt. K. Miura. Komanderis 
Nakajima buvo mūsų — Yoko
suka grupės, teisingiau sakant, 
pusės grupės, vadas. Kpt. Miu
ra nusprendė amerikiečius pulti 
liepos 4 vidudienį, per pačias 
amerikiečių Nepriklausomybės 
dienos iškilmes. Deja, ir tos die
nos rytą amerikiečių bombone
šiai pasveikino mus. Laimė, kad 
nenukentėjo mūsų lėktuvai.

Mūsų sprendimo vykdymas 
turėjo būti atidėtas kelioms va
landoms, nes reikėjo išlyginti 
duobes aerodromo kilimo takuo
se bei atlikti kitus pasirengi
mus. Nakajima mums paaiškino 
mūsų uždavinį:

— Aš suprantu, koki uždavi
nį jūs turėsite atlikti. Ir be ma-' 
no paaiškinimo jūs suprantate, 
kad jums teks skristi tiesiog į 
mirtį. Bet nėra kitos išeities. 
Sprendimas padarytas. Jūs vyk
dysite uždavinį.

Paskui Nakajima iš kišenės 
išsitraukė ir perskaitė sąrašą 
lakūnų, kurie vykdys tą uždavi
nį — vienos krypties skridimą. 
Niekas iš lakūnų nesijaudino. 
Kiekvienas, kai buvo paminėta 
jo pavardė, atsistojo ir atsaliuta- 
vo. Mano pavardė buvo devinto
ji. Aš vadovausiu antrajai gran
džiai. Psk. Muto vadovaus tre
čiajai grandžiai. Pirmai gran
džiai ir naikintojų eskadrilei va
dovauti Nakajima paskyrė vieną 
leitenantą.

Nakajima priėjo prie manęs, 
uždėjo ranką man ant peties ir 
liūdnu balsu pasakė:

— Aš nekenčiu pats savęs, 
kad tave, mano senas drauge, 
turiu siųsti į šią misiją. Bet nė
ra kitos išeities. ' .

bombonešiai savo uždavinį atli
ko, “Hellcats” nutraukė oro mū
šį ir nuskrido paskui penktąją 
savų bombonešių bangą.

Iš mūsų 40 “Zerų” i aerodro
mą grįžo tik 20. Vėl didžiuliai 
mūsų nuostoliai. Aš tame oro 
mūšyje nedalyvavau, nes gydy-

jam negalėjau pasakyti. Pasa
kiau, kad, pasiekus taikinį mus 
užpuls priešo lėktuvų spiečius. 
Bet ką mes turime daryti? Mes 
privalome vykdyti uždavinį.

Man buvo gaila to jauno la
kūno. Jei aš skrendu atlikti šio 
uždavinio, tiek to, nes juk esu 
pusiau aklas, bet Muto... Jis 
galėtų ginti Japoniją nuo prie
šo B-29 bombonešių, kurie jau 
puola mūsų kraštą. Jis galėtų 
numušti keletą tuzinų priešo 
lėktuvų. O dabar jis siunčiamas 
mirčiai. Kokia iš to nauda Ja
ponijai? Muto mano minčių ne
išskaitė. Jis šypsojosi i mano pa
stabas. Pagaliau jis pasakė:

— Viskas tvarkoje, Sakai. Jei 
žūsime, tai žūsime kartu, kaip 
draugai.

Po valandos 17 lakūnų, skir
tų tai misijai, išsirikiavo prie 
štabo. Netoli ant baltos drobės 
matėsi užrašas: “Namu Hachi- 
man Daibosatsu”. Tai reiškia: 
“Mes tikime į gailestingą karo 
dievą”. Kituose aerodromuose 
neteko matyti tokių šūkių, kurie 
stiprintų lakūnų moralę. Bet 
manęs tas šūkis nesustiprino. 
Argi šūkis sustabdys priešo ug
nį? Aš tikiu i Japoniją, bet ne 
į kokį tai gailestingą karo die
vą. Aš, jei yra reikalas, galiu 
žūti už Japoniją, kovodamas pa
gal samurajų tradicijas.

Tuo momentu iš štabo išėjo 
kpt. Miura. Jis peržvelgė visus 
išsirikiavusius lakūnus ir tarė:

— šiandien jūs vykdysite 
svarbią misiją — pulsite priešą. 
Jūs esate parinkti iš Yokosuka 
naikintojų grupės, kuri yra žy
miausia visoje Japonijoje. Aš ti
kiu, kad jūsų šiandieninis žygis 
bus vertas jūsų grupės vardo ir 
garbingų jos tradicijų. Sprendi
mas vykdyti šią misiją yra pada
rytas visų karininkų. Įsakymas 
jums — įamžinti mūsų garbę. 
Jūs turite vykdyti uždavinį, ku
ri numatė jūsų karininkai, ir 
negalite tikėtis išlikti gyvi. Jūsų 
mintys turi būti sukoncentruo
tos i vieną žodį — pulti. Esate 
17 lakūnu, kurie vykdysite tą 
uždavinį. Jums priešinsis gal ke
li šimtai priešo lėktuvų. Užmirš
kite individualias kovas. Jūs ne
galite pulti taikinių pavieniui, 
bet turite laikytis rikiuotės, pra
siveržti pro priešo lėktuvus ir 
visi turite smigti į priešo lėk
tuvnešius. Smigti su savo torne- 
domis, gyvybėmis ir sielomis. 
Normalus puolimas šiuo atveju 
neįmanomas, nes jus grįžtančius 
numuštų priešo lėktuvų spie
čius. Pulkite visi kartu.‘Aš ži
nau, kad tai sunkus uždavinys. 
Atrodytų, kad jo neįmanoma 
Įvykdyti, bet aš tikiu, kad jūs 
tai galite padalyti. Kiekvienas 
iš Jūsų turi smigti į priešo lėk
tuvnešį ir jį paskandinti. Tai 
mano įsakymas jums.

. (Bus daugiau)

niais tėvynėje pasirodo nusivyli
mai — muitinėj pasienio sargai 
iš lietuvės studentės atima porą 
lietuviškų knygelių, kurias ji ve
žė giminaičiams dovanų pasigir
ti, kad ir užsieny išeina knygų 
lietuvių kalba. Tada jaunai vieš- 

uviuTxaxo ixiMuu .vxvxxu. *^x- niai.kyla pyktis: kodėl į Lietuvą 
viu darbus ir norėtų jiems pade- giminėms galima vežti svetim- 
ti. Tačiau tai tik iliuzija. Jei bū- L^tlSkU r mat,^ah^ fecrybių:

- J - bet negalima lietuviškų? Sargai
studentei kalba apie propagan
dą, bet ji pati pamato, kad tėvų 
įspėjimai buvo teisingi — Liei 
tuva tikrai okupuota komunistų, 
kurie bijo net lietuviškos knyge
lės. Nugalėjusi pirmąjį apsivy
limą, viešnia vyksta toliau.

Vilnius. Lietuvos sostinė! 
Koks gražus miestas su savo 
bokštais! Kaip malonu ir įdomu, 
kad jis toks skirtingas nuo Ka
nados ir Amerikos miestų! Bet 
Vilnius — dar nevisa Lietuva. 
Reikia ją pamatyti. Todėl grei
čiau į ryšių komitetą! Jis tikriau
siai padės... Gal malonėtumėt 
man duoti leidimą nuvažiuoti į 
Klaipėdą arba į. Palangą? — Ne. 
— Tai gal į tėvelio tėviškę, 
ten?... — Ne. Negalima. — Ir 
vargšė studentė, iš tiek toli at
keliavusi, nebepajėgia ištarti nė 
žodžio dėl nusivylimo. Tai maty
damas ryšių komiteto valdinin
kas taria: pasikvieskit gimines į 
Vilnių. Duokit telegramą! — Tai 
aš žinau ir be jūsų, — atkerta 
jaunoji viešnia, užtrenkdama ko
miteto duris... Žinoma, giminių 
atvyko. Bet negi suvažiuos visi, 
ypač tie jaunieji, mokyklas tebe- 
lankantieji? Su šiais labiausiai 
norėjosi susipažinti, išsikalbėti, 
susidraugauti. Bet kaip tai sun
ku paskubomis prie svetimų 
akių, baiminantis visokių pa
slėptų mikrofonų. Ir su tuo gi
minių atvykimu dar vienas skau
dus nusivylimas — tame pačia
me viešbuty giminės už kambarį 
mokėjo penkis kartus pigiau, ne
gu iš jos buvo paimta avansu. 
Tai reiškia, kad ji — lietuvė stu
dentė — Vilniuje nelaikoma 
viešnia: ji tik turistė — kapita
liste, kurią išnaudoja pagal 
“socialistines” normas, pralen
kiančias “kapitalistines”.

Šitokius patyrimus ir nusi
skundimus teko girdėti ne iš vie
no studento-studentės, kurie, pa
triotiškai nusiteikę, vyko į Lie
tuvą, pasitikėdami ryšių komite
tu. Ten jie pamatė, kad jis nie
ko nepadeda arba nieko negali 
padaryti, kad lietuviai jaunuo
liai, nuvykę į savo tėvų žemę, 
pasijaustų svečiais ir viešniomis. 
Kai jie traktuojami kaip svetim
šaliai juristai - kapitalistai, kam 
tas komitetas naudingas? Vieni 
galvoja, kad jis reikalingas so
vietinei okupacijai stiprinti, o 
kiti mano, kad — pasityčioti iš 
lietuvių išeivių patriotinių jaus
mų. Jeigu šitokios mintys būtų 
netiesa, ryšininkai tai turėtų įro
dyti darbais, šalindami papikti
nančias kliūtis. Deja, tikriausiai 
šito nesulauksime. Mūsų ir mū
sų patriotinio jaunimo jausmai 
dar bus ilgai drumsčiami. Ta
čiau ir šitaip traktuojami, mes 
neturėtume pasiduoti neapykan
tai. Ji tokia pat bloga patarėja 
kaip ir pyktis.

me Krašte” ir kituose okupuotos 
Lietuvos laikraščiuose. Taigi, iš 
paviršiaus žiūrint, gali atrodyti, 
kad komitetas ryšiams su užsie
nio lietuviais rimtai vertina išei-

tų kitaip, komiteto raštingieji 
vyrai nejieškotų nepasisekimų 
lietuvių išeivių darbuose ir iš to 
nesišaipytų. Jų nenuoširdumą 
lietuvių išeivių atžvilgiu ypač 
liudija jų elgesys su jaunimu.

Pakurstydamas prieš vyres
niuosius, ryšių komitetas mėgi
na pabrėžti savo neva palanku
mą užsienio lietuvių jaunimui: 
jį kviečiasi į Lietuvą, jo kažku
rioms ekskursijoms apmokėda
mas keliones ir išlaikymą. Bet 
jie nutyli viską, ką išeivių lietu
vių jaunimas atlieka tikrai pozi
tyvaus užsieny. Kiek kartų 
“Gimtasis Kraštas” yra paminė
jęs “Lituanus” žurnalą, kuris 
gražiai reprezentuoja jaunąją 
mūsų akademikų kartą? Kodėl 
visiška tyla tas laikraštis yra pa
lydėjęs pasaulinį jaunimo kong
resą, tautinių šokių ir dainų 
šventes? Tai buvo didieji, gra
žieji lietuvių jaunimo darbai už
sieniuose. Kodėl šie tūkstančių 
darbai “Gimtajam Kraštui” at
rodė menkesni, negu keliolikos 
sportininkų ekskursija, kurią tas 
laikraštis paminėjo net dviem 
straipsneliais?

Laikas nuo laiko minėto laik
raščio redaktoriai prikiša užsie
nio lietuviams, kad jų vaikai už
miršta savo tėvų kalbą. Tačiau 
niekada neteko pastebėti, kad 
tie redaktoriai savo laikrašty bū
tų paminėję pavardes tų lietuvių 
mergaičių ar berniukų, kurie 
kas pavaasris baigia šeštadieni
nes lituanistines mokyklas, gau
dami gerus pažymius iš lietuviš
kų dalykų. Juk tai pačios gra
žiausios (žydinčios) lietuvių atža
los už Lietuvos sienų. Jos tikrai 
vertos atžymėti kokiu gintarėliu, 
kuris tuos jaunus lietuvius su
sietų su jų tėvų žeme. Deja, iš 
Lietuvos niekas jų nepastebi. 
Nepastebi jų nė ryšių komitetas, 
nes jo kiti uždaviniai — komu
nistiniai, skelbti tarp lietuvių 
išeivių klasių kovą.

Jaunimas, žinoma, nebūtų 
jaunimas, jeigu jis iš karto pati
kėtų šitokiomis nenuoširdžiomis 
ryšių komiteto intencijomis. Pa
triotiškai nusiteikę jaunuoliai 
nori aplankyti Lietuvą — pama
tyti Gedimino pilį, Nemuno 
krantus, Birutės tėviškę Palan
goje, savo tėvu gimtinę ten ka
žin kur Lietuvoje. Jie apie tai 
tiek daug buvo girdėję iš savo 
tėvų ir šeštadieninių mokyklų 
mokytojų, kad visa tai būtinai 
reikia pamatyti ir “patikrinti”. 
Lietuviai studentai ir studentės 
apie tai svajoja, ruošiasi per ke
letą metų, nes kelionė į Lietuvą 
iš Kanados ir Amerikos brangiai 
kainuoja. Gavę tėvų paramos, 
jie pagaliau išvyksta su viltinga 
nuotaika ir plakančia širdimi.

Nusivylimai dėl patyčios
Ir, štai, su pirmaisiais žings-

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
200
100
100
100
100
100

900

.Nauji nariai ir Įnašai:
395. Baltramaitis, Kazys __ ... $
396. štreitas, Viktoras _______
397. Petryla, Aleksas.... ...........
368. šernas, Petras__________
399. Rinkevičius, Jonas______
400. Firavičius, Antanas_____

Papildė Įnašus:
13. Kantvydas, Albinas iki__ $

100. Kan. Liet. Gydytojų D-ja.. 1.250
117. Girevičius, Juozas __ 500

Įmokėjo Įnašo sąskaiton
M. Kojelis__________ 25
Aukojo mirusiųjų artimieji: Wind

sore a. a. R. Laurinavičiaus atmini
mui $62, a. a. P. Kraniausko — S16, 
Sault Ste. Marie O. Gulbinienė a. a.

M. švilpienės atminimui — $5. Visi 
nauji nariai gyvena Toronte.

šiemet Įstojo Į Fondą 40 naujų na
rių, iki metų galo numatoma turėti 
dar bent 10. Įnašų suma šiemet gal 
bus kiek mažesnė, nes pernai buvo 
trys tūkstantininkai, o šiais 
metais tokių mecenatų dar netu
rime. šiemet gauta $9.200. Iš
leista $3.000 pašalpoms ir $200 ad
ministracijai. Iš viso L. Fonde dabar 
yra apie $66.000. Paskutiniai du me
tų mėnesiai visada duodavo Fondui 
daugiausia Įnašų. Fondas tikisi, kad 
ir šiems metams baigiantis, Kanados 
lietuviai nepagailės vienos kitos šim
tinės tautos labui.

P. LELIS, vajaus vedėjas

tragiškai mirus, jo žmonai bei artimiesiems reiš
kiame nuoširdžiausių užuojautą —

Dill Manufacturing Co. 
bendradarbiai lietuviai

tragiškai mirus, žmonų JADVYGĄ ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame — 
J. G. Račiai A. J. Lukošiūnai

tragiškai žuvus, jo žmoną, dukras, brolius ir arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame —

T. L Dambrauskai
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Prie Vėlinių gęstančių žvakių
AL. GIMANTAS

Gaila, bet Vėlinių tradicijos 
po truputį nyksta mūsų tarpe. 
Dar ten, kur turimos savos ka
pinės, padėtis geresnė, bet kito
se vietovėse lietuviškos Vėlinės 
baigia užleisti vietą Kapų puoši
mo ir mirusiųjų prisiminimo 
dienai vėlyvo pavasario metu. 
Tiesa, kaikas tvirtina, kad mūsų 
Vėlinės iš tikrųjų nebuvo išti
sai lietuviškas reiškinys, bet 
daugiau skolinys iš lenkų. Yra 
betgi rimto pagrindo Vėlines — 
mirusiųjų pagerbimą kildinti ir 
iš senovės lietuvių papročių. 
Lietuviai visada su mistika ir 
pagarba žvelgdavo i savo miru
siuosius, jų prisiminimas buvo 
gyvas ir ryskus visoje eilėje 
papročių ir eiliuotoje tautosa
koje.

Nežiūrint dabartinių sovieti- 
namos Lietuvos tvarkytojų ne
palankaus nusistatymo religinių’ 
papročių atžvilgiu, ten visvieri 
tęsiamas tradicinis, prasmingas 
ir gilus mirusiųjų prisiminimas 
Vėlinių proga. Ir toliau renka
masi kapinėse, puošiami artimų
jų kapai, perkamos gėlės, užde
gamos žvakutės, meldžiamasi. 
Tikrai įspūdingas tokio pobū
džio bendravimas su mirusiai
siais gūdu ir tamsų rudens va
karą, dažnai žvarbiam vėjui 
siaučiant ar net ir lengvam lie
tučiui purkščiant.

Susidėjusių aplinkybių dėka 
išeivijos lietuviams vis sunkiau 
sekasi tęsti ir išlaikyti kaiku- 
riuos tautinius papročius, jų tar
pe ir Vėlines. Bet turime su
prasti, kad mūsų jaunoji karta 
jų ir nepasigenda. Nepasigen
da, nes patys nematė, nepergy
veno ir negali aprėpti Vėlinių 
prasmės gilumo. Gyvenama ap
linka baisiai nedėkinga rimtes
niam susikaupimui ir Vėlinių 
dienos meditacijai. Išvis, šer
menyse ar net ir laidotuvėse vi

HAMILTONO "AUKURUI" - 20 METŲ
Dvidešimt metų yra ilgokas 

laikas žmogaus gyvenime, reikš
minga sukaktis. Ji būna dar 
reikšmingesnė, kai jos susilau
kia ne paskiras žmogus, bet or
ganizacija. Hamiltono dramos 
mėgėjų grupė “Aukuras” šį ru
denį švenčia 20 metų sceninės 
veiklos sukaktį.

Darbas buvo pradėtas 1949 
m. pabaigoje. Tada apie 20 Ha- 
miltonan atvykusių lietuvių su
dėjo po $10 ir ėmė* repetuoti K. 
Inčiūros “Vincą Kudirką”. Vei
kalas buvo pastatytas parapijos 
salėje 1950 m. vasario 21 d. Ši 
data ir laikoma dramos grupės 
gimtadieniu. Kaip kiekvienas 
naujagimis, kolektyvas jautėsi 
esąs silpnokas ir nelabai drąsiai 
ryžosi rimtesniems bandymams. 
Tačiau savo branduolyje turint 
Lietuvos dramos teatro aktorę 
Eleną Dauguvietytę-Kudabienę, 
ryžto ir drąsos savaime atsirado. 
Ji nuo pat pradžios grupei va
dovavo, režisavo veikalus, gri
mavo vaidintojus ir pati kūrė 
vaidmenis pirmuose pasirody
muose.. Didelis smūgis “Auku
rui” buvo perankstyva a.a. Lai
mutės Baltrukonytės mirtis. Ji 
buvo padėjusi suorganizuoti 
grupę ir pasiūliusi jai “Aukuro” 
vardą.

Per 20 metų “Aukuro” gru
pė yra turėjusi daugiau kaip 
100 narių. Jų visų pavardes sun
ku čia būtų suminėti. Kaikurie 
tebėra veiklūs ir dabar, kiti su
grįžta karts nuo karto. Per tą 
laikotarpį, be “Vinco Kudir
kos”, buvo pastatytas Geisinge- 
rio “Pirmasis skambutis”, L. 
Fuldos “Mokyklos draugai”, G. 
Turnerio “Vanduo Kanitogoj”, 
Putino “Valdovo sūnūs”, S. 
Čiurlionienės “Aušros sūnūs”, 
“Pinigėliai”, A. Gustaičio “Sek
minių vainikas”, J. B. Priestly 
“Inspektorius a t v y k s t a”, V. 
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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

fe

?! $40, vilnonės gė-

po $8, nailono lietpalčiai — po $11, gėlėtos nai-

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

A. Kusinskis, 167 College St, Sudbury, Ont
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ontario.

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
lėtos skarelės — po $5, vyriški ar moteriški nertiniai — po $12, nai
lono marškiniai — po $8, nailono lietpalčiai — po $11, gėlėtos nai
lono skarelės — po $2, nepermatomo nailono medžiaga skarelėms — 
po $11, puikūs ilgi vilnoniai moteriški šalikai — po $9 ir kt.
Už $36 pasiunčiame maisto siuntinį specialiai parinktų gaminių. Pri
imame užsakymus automobiliams, motociklams, dviračiams, televizi
jos aparatams, persiunčiame pinigus ir t t

b

sai baigiama išmesti juodą gedu
lo spalvą, kuri, bent jau iki tam 
tikro laipsnio tarnavo ir nuotai
kai, liūdesiui sužadinti. Šerme
nų koplyčios nebeprimena susi
kaupimui skirtos vietos, nes čia 
ir velionis, gražiai padabintas, 
regis, yra pasiruošęs priimti vi- 
sus atėjusius savo “best” for
moje. Katalikų Bendrija yra 
priešinga tokiam dirbtiniam mi
rusiojo išdailinimui, net iš vei
do atimančiam šiurpų ir šaltą 
mirties ženklą, bet, deja, ji ne
sikiša į vietinius nusistovėju
sius papročius ir tvarką, kurią 
turbūt bus nustatę grynai ko
merciniai motyvai. Nenuostabu, 
kad ir Kapų puošimo diena nė
ra čia didesniu liūdesiu ar su
sikaupimu paženklinta. Vieni — 
į kapines, o kiti (gal net daugu
ma) — i gamtą, prie ežerų, prie 
golfo ar .kitų pramogų.

Ir šiemetinių Vėlinių dieną 
nekiekvienas aplankysime savo 
artimųjų kapus. Vieniems tie 
kapai yra Sibire, kitiems — Lie
tuvoje, dar kitiems — gal ir mū
sų pačių gyvenamoje aplinkoje. 
Į pastaruosius, deja, ir norėda
mi neįsibrausime, nes, kaip čia 
yra priimta, kapų vartai užda
romi dar prieš sutemstant.' Net 
nevisos bažnyčios bus tą vakarą 
atdaros. Susikaupti galėsime tik 
mintimis širdies gelmėse, gal 
net atlikdami savo kasdieninius 
darbus, pareigas. . •

Tikėkime, kad tėvynėje likę 
mūsų artimųjų kapai, kurių jau 
nėra kam prižiūrėti, gerųjų 
žmonių rankomis bus bent kiek 
aptvarkyti, gal ir vieniša žva
kutė uždegta. O tokių vienišų 
kapų Lietuvoje, jos miškuose* 
tolimajame Sibire yra labai 
daug, liudijančių mūsų tautos 
vaikų nueitą žemiškąjį nelengvą 
kelią. Ramybė tebūnie jiems vi
siems!

Alanto “Buhalterijos klaida”, J. 
Grušo “Tėvas”, Andersono 
“Sniego karalaitė”, Moliero 
“šykštuolis”, J. B. Priestly “Pa
vojingas posūkis”, “Laimės dė
žutė”, K. Binkio “Atžalynas”, J. 
Griniaus “Gulbės giesmė”, Ros- 
tandto “Žmogus, kurį užmu
šiau’* ir V. Krėvės “Mindaugo 
mirtis”.

Su “Sniego karalaite” į grupę 
buvo įtraukti nauji nariai — 
vaikai ir jaunimas iki 20 metų, 
įsteigta E. Kudabienės vadovau
jama jaunimo dramos studija. 
“Aukuras”, nesitenkindamas vie
tiniais pasirodymais, su savo 
spektakliais kelis kartus lankėsi 
Toronte, Delhi, St. Catharines, 
Londone, Windsore, Detroite, 
Čikagoje, Klevelande. Ročeste- 
ry, Brooklyne, Montrealy ir Ota
voj. Bene žymiausia išvyka rei
kia laikyti dalyvavimą 1968 m. 
rudenį Čikagoj įvykusiame pir
ma j amę lietuvių teatro festiva
lyje, kur “Mindaugo mirtis” su
silaukė labai palankaus įvertini
mo, o Alb. Stasevičius buvo pri
pažintas geriausiu š. Amerikos 
lietuvių aktorium. Be veikalų 
pastatymų, “Aukuras” mielai 
dalyvaudavo tautinių švenčių 
minėjimuose, paruošdavo mon
tažus, ansamblinius pasirody
mus su choro dainomis ir tauti
niais šokiais. Puikias dekoraci
jas “Aukurui” dvidešimtmečio 
laikotarpyje sukūrė A. Matulie
nė, S. Dramantas, J. Jonikis ir 
A. Trumpickas.

Padėka tenka Hamiltono lie
tuvių kolonijai, kurios organi
zacijos ir pavieniai asmenys ne 
tik materialiai, bet ir moraliai 
remia “Aukurą”, skleidžiantį 
lietuvišką kultūrą. Sunku būtų 
įsivaizduoti Hamiltono lietuvių 
bendruomenę be “Aukuro”. Te
gyvuoja aukuriečiai!

Vyt. K.

*
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Keli tūkstančiai baltiečių spalio 18 d. Niujorke žygiavo į Jungtines Tautas reikalauti laisvės Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai. Nuotr. P. Ąžuolo

Akademikų
Akademikų Draugija ir stu

dentai spalio 17 d. Toronto Lie
tuvių Vaikų Namuose surengė 
viešą simpoziumą tema “Lietu
vybės išlaikymas: realybė ar 
iliuzija?” Jo moderatorius—Al
gimantas Banelis, dalyviai—Jū
ratė čeponkutė, Antonija Petru
lienė, Antanas Rinkūnas, Algis 
Šukys, Jonas Freimanas ir Eu
genijus Girdauskas. Simpoziu- 
man atsilankė apie 120 šiuo 
klausimu susidomėjusių lietu
vių. Įvadinį žodį tarė Akademi
kų Draugijos pirm. inž. L. Bal
sys.

Tautybės sąvoka
Moderatorius A. Banelis, te

mą suskirstęs į keletą smulkes
nių klausimų, paprašė simpoziu
mo dalyvius pareikšti savo nuo
monę. A. Rinkūnas sakėsi visa
da galvojęs, jog tautybė ir lietu
viškumas turi būti prigimti da
lykai, priklausantys, žinoma,- ir 
nuo lietuvių atžalų apsisprendi
mo, bet Lietuvoje yra buvę atve
jų, kai ir nelietuviai pasidarė 
gerais lietuviais. J. čeponkutė 
pagrindiniu veiksniu laikė tėvų 
tautinę įtaką savo vaikams, nors 
galutinį sprendimą jie turi pa
daryti patys. J. Freimanas visa 
širdimi stojo už lietuviškumą ir 
tautiškumą kaip lietuvių tėvų 
vaikas, kuriam nėra lengva savo 
mintis reikšti lietuviškai. Lietu
vybė svetur nesanti tėvų primes
ta vertybė, bet prigimtimi įsisa
vinta. A. Petrulienės nuomone, 
lietuviškųjų atžalų prigimtis jas 
savaime nukreipia į lietuvybę. 
Didelės įtakos betgi turi tėvų 
suteiktas išauklėjimas ir pačių 
vaikų apsisprendimas. A. Šukys 
taip pat pasisakė už įgimtos tau
tybės sąvoką, kuriai įtakos turi 
aplinka, tautiškumo įsisąmoni
nimas ir galutinių išvadų susida
rymas. E. Girdauskas į šį klausi
mą žiūrėjo optimisto akimis: 
jam lietuvybė nėra primesta, 
bet įkvėpta. Tautybę apspren
džia ne faktas, kur esi gimęs, 
bet iš ko.

Už lietuviškumą
Po simpoziumo dalyvių buvo 

leista pasisakyti ir jo klausyto
jams L. Tamošauskui, V. Matu
laičiui, L. Balsiui, A. Gurevičiui 
ir kt. Kaikurie jų nenorėjo su
tikti, kad negras galėtų tapti lie
tuviu, kiti priminė Lietuvos žy
dų kaitaliotą apsisprendimą — 
jų pasisakymus už lenkus, lietu
vius, sovietus ir komunizmą. 
Tretiems atrodė, jog kitos tau
tybės asmuo, sutapęs su lietuvių 
tauta, niekada nebus patvarus 
lietuvis, čia pavyzdžiu buvo su
minėtas prof. Ivanausko išau
gintas kiniečių tėvų vaikas, ku
ris vėliau visdėlto pasijuto esąs 
kinietis.

Atsakymai į šiuos įvairius 
samprotavimus ir klausimus 
taip pat buvo įvairūs. A. Šukio 
manymu, jeigu Afrikos negras 
galįs apsispręsti ir būti prancū
zu, tai kodėl jis negalėtų būti 
lietuviu? A. Petrulienė stengėsi 
pabrėžti lietuviams jų tautybės 
privalumą. Lietuviais esame ne 
dėlto, kad jais gimėm, bet todėl,. 
kad išmokom iš savo tėvu būti 
lietuviais. Negana būti tik lietu
viu — reikia ir veikti kaip lietu
viui. Tautiškumas ne taip grei
tai ateina, bet ir ne taip greitai 
praeina. J. čeponkutė pabrėžė, 
jog jai didelę reikšmę turi jos 
lietuviška pavardė, o taip pat ir 
tautinė kilmė, tautinė kultūra, 
čia pažymėtina, jog jaunieji 
simpoziumo dalyviai rodė ypač 
didelį patriotiškumą ir besąlygi
nį pasisakymą už lietuviškumą, 
nors ir gyvendami svetur, nela
bai tinkamoj tautybei bujoti ap
linkumoj.

Lietuvybė Š. Amerikoj
Po to, pagal moderatoriaus A.

ir studentų
PRANYS AIŽENAS

Banelio susmulkintą temą, buvo 
iškeltas klausimas, kaip atrodo 
lietuvybės reikalai š. Ameriko
je? E. Girdausko manymu, tas 
lietuvis, kuris į šį kontinentą at
važiavo iš Lietuvos, yra prigim
tinis lietuvis, gimęs Š. Amerikoj 
— apsispręstinis. A. Petrulienės 
teigimu, JAV ir Kanadoj jauno
ji lietuvių karta įpratinama iš 
mažens būti lietuviais, nes ji su 
tėvais eina į lietuviškas bažny
čias, tautinius parengimus ir t. 
t. Gi dėl moderatoriaus prailgin
to klausimo, kurin buvo įjungta 
ir tėvų pabėgimo iš tėvynės kal
tė, A.* Petrulienė pabrėžė, jog 
tokio priedo prie klausimo iš vi
so negali būti. Tėvai jautė pavo
jų savo egzistencijai ir net gyvy
bėms, todėl ir pabėgo. Gelbėji
masis nelaikytinas kalte. Tai pa
tvirtino ir J. Freimanas. Pasak 
J. čeponkutės, Amerikos lietu
viai, ypač jaunimas, nujaučia 
jiems padarytą krašto pavergė
jų neteisybę ir skriaudą. Dėlto 
jie š. Amerikoje stengiasi būti 
lietuviais ir veikti kaip lietuviai: 
neleidote mums būti lietuviais 
Lietuvoj, tai mes jais būsime 
čia ... A. Rinkūno nuomone, di
džioji dalis Š. Amerikos lietuvių 
yra sąmoningai apsisprendę bū
ti lietuviais dėl pareigos tėvams, 
draugams, tautai ir tikėjimui, 
nori priklausyti parapijų cho
rams, įvairiems ansambliams ir 
pan. Iš auditorijos čia dar atsi
liepė Tamošauskas, Vaštokas, 
Manglicas ir kt.

Po to moderatorius A. Bane
lis paklausė — ar žmogiškai ge
riau asmenybė išpildoma savo 
tautybės rėmuose, ar einant į 
gyvenimą platesniu mastu, jun
giantis į gj^enamo krašto reika
lus, ar pagaliau lietuvybės išlai
kymas svetur yra iliuzija, ar tik
rovė? A. Petrulienei atrodė, 
kad, gyvenant svetur, reikia 
dirbti abiejose plotmėse, dau
giau dėmesio skiriant “savam 
kiemui” — liet. šešt. mokyk
loms, bei kitiems lietuviškiems 
reikalams. A. Šukys taip pat 
pritarė, jog geriau yra veikti 
“savam kieme”, bet svarbu ne
užmiršti ir gyvenamojo krašto, 
nes ir jame daug ko galima pa
siekti, kas reikalinga ir mūsų 
tautai. A. Rinkūno patarimas — 
visuomet geriausia pradėti tik 
nuo “savo kiemo”. Pvz. mūsų 
kuris nors muzikantas ar solis
tas kitataučiams nebus reikš
mingas, kol mes patys jo neiš- 
kelsime. Tik tada juo galės su
sidomėti ir kitataučiai.

J. Freimano teigimu, lietuvis 
turi dirbti ten, kur gali ir ką ga
li, bet pirmoj eilėj — už Lietuvą 
ir lietuvius. A. Šukys pabrėžė, 
jog svetur mes privalome išlai
kyti lietuvybę kaip naudingą til
tą tarp kartų. J. čeponkutė čia 
iškėlė klausimą, kokią lietuvybę 
mes privalome išlaikyti? Lietu
vybė taip pat keičiasi. Lankyda
masi Lietuvoj, ji ten radusi ne 
tokią lietuvybę, kokią mums tė
vai pristatė. Ten ji mačiusi gerai 
paruoštą didelę dainų šventę, 
bet, deja, net 75% jų buvę ne
lietuviškos dvasios. Į lietuvių 
kalbą ten jau yra įvesta nauja
daru iš rusų kalbos, pvz. televi
zorius. Mes naujadarus imame 
iš anglų kalbos, net lietuvišką 
šešką padarydami skunke. Tai
gi, keičiasi laikai, keičiasi ir są
vokos. |

Iliuzija ar realybė?
žodį “iliuzija” lietuvybės sve

tur išlaikymo atžvilgiu A. Rin
kūnas siūlė pakeisti, be “ateities 
nežinomybe”. A. Šukys patarė 
atkreipti dėmesį į laiko mastą. 
Jeigu mes kalbėsime apie lietu
vybės išlaikymą šiame kontinen
te už 100 ar už 200 metų, žino-

simpoziumas
ma, tai bus iliuzija, o jeigu arti
mesnėje ateityje, nebus jokios 
iliuzijos. J. Freimanas tvirtino, 
jog tai nėra iliuzija, nes juk ir 
caro laikų okupacija* užsitęsė 
daugiau 100 metų, o lietuvybė 
visdėlto nežuvo. Pasak E. Gir
dausko, lietuvybė prisitaiko prie 
aplinkumos, todėl jos išlaiky
mas nėra iliuzija.

Čia ir buvo nutrauktas simpo
ziumas, neišsėmus jo šalutinių 
klausimų. Atsilankiusieji pagei
davo, kad jis būtų tęsiamas kita 
kartą. Uždaromąjį žodį tarė 
Akademikų Draugijos pirm. inž. 
L. Balsys, šia proga priminęs, 
jog lapkričio 21 d. bus dr. A. 
Balsio paskaita, o gruodžio 12 d. 
kalbės dr. Neris Ankuvienė.

Simpoziumo dalyviams ir sve
čiams priėmimas buvo sureng
tas pas inž. ir dr. J. čuplins- 
kus.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

DIDŽIOJI ČIKAGOS SPAUDA, 
radijas ir televizija plačiai skelbė 
žinią apie lietuvių Prano ir Algirdo 
Bražinskų pabėgimą iš Sovietų Są
jungos i Turkiją pagrobtu lėktuvu. 
Laikraščiai dėjo antraštes pirmuo
siuose puslapiuose. Nuo jų neatsili
ko “Draugas” ir “Naujienos”, ra
gindami lietuvius siųsti telegramas 
Turkijos konsulatui Čikagoje, kad 
pabėgėliai nebūtų išduoti sovie
tams. Plačią akciją šiuo reikalu bu
vo išvysčiusios ir lietuvių radijo va
landėlės.
• • •

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” žurna
lo 20 metų sukakties minėjimas 
Jaunimo Centre spalio mėn. 17 d. 
sutraukė daugiau kaip 500 publikos. 
Oficialiąją dalį atidarė dabartinis 
red. kun. J. Vaišnys, S J, apibūdinęs 
leidinio padėti, uždavinius bei liniją, 
suminėjęs ir prieš žurnalą nukreip
tus puolimus. Kritikuoti galima pa
grindinę mintį, /bet ne smulkmenas. 
Kalbėdamas apie karštus kaikurių 
tautiečių laiškus ir grasinimus nu
traukti žurnalo skaitymą, kun. J. 
Vaišnys juos prilygino žaidžiantiems 
vaikams, kurie greitai supyksta ir 
prašo atiduoti žaislus.

čia taip pat buvo įteiktos premijos 
straipsnių konkurso laimėtojams. Su
augusiųjų konkurso laimėtojus pa
skelbė Nijolė Jankutė-Užubalienė, o 
jaunimo — Jurgis Bradūnas. Suau
gusiųjų konkurse buvo paskirtos dvi 
premijos: II premiją laimėjo Lilė 
Tumosaitė-Gražulienė iš Detroito ir 
III — Vacys Kuprys iš Cicero. Jau
nųjų grupėje vienintelė paskirta pre
mija teko Gabijai Juozapavičiūtei iš 
Hamiltono. Premijas įteikė jų mece
natai — Stasė Semėnienė ir Vincas 
Kuliešius, o žodį tarė ir jas laimėju
sieji (G. Juozapavičiūtė nebuvo at
vykusi). Netrukus bus paskelbtas 
naujas straipsnių konkursas ir jo lai
mėtojams premijos bus įteiktos 1971 
m. kovo mėn. 27 d.

Meninę dalį išpildė jaunimas. 
Australijon vykti pasišovusi “Gran
dies” tautinių šokių grupė pašoko Jų 
pynę “Supyniau pynimą”. Buvo at

Rež. E. Kudabienės vadovaujama 
veiklos si^coktį.
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Kanadietės žvilgsnis į Lietuvių Dieną
Angliškoji spauda paprastai būna 

gana šykštoka savo atsiliepimuose 
apie etninių grupių pasirodymus, 
ypač jei tai liečia tik vieną grupę. 
Maloni išimtis šį kartą buvo padary
ta Lietuvių Dienai Londone. Gerai 
žinoma meno kritikė L. Crawford 
Londono dienraštyje “The London 
Free Press” spalio 12 d. paskelbė 
plačią ir labai palankią recenziją, 
iliustruotą tautinio šokio nuotrauka. 
Sis dienraštis išeina dviem ar net 
trim 50 — 100 puslapių laidom per 
dieną.

Kritikė, paminėjusi, kad Lietuvių 
Dienoje dalyvavo 1.500 asmenų ir 
kad ši šventė nepaprastai gerai pasi
sekė, neslepia savo susižavėjimo lie
tuvių tautiniais drabužiais ir šokiais 
bei dainomis: “Reikia pasakyti, kad 
lietuvių tautiniai drabužiai turi būti 
gražiausi pasaulyje...” Recenzijoje 
ji pateikia platoką ir išsamų drabu
žių spalvų ir šokių apibūdinimą.

Nenuobodu žiūrėti
Po to ji primena, kad tautiniai šo- * 

kiai paprastai neužimponuoja žmo
gaus ilgesniam laikui dėl savo pa
prastumo: pamačius jų porą, darosi 
neįdomu stebėti sekančiuosius. Ji 
betgi pabrėžia, kad lietuvių tautiniai 
šokiai šiai kategorijai nepriklauso, 
nes jie turi gilesnį turinį ir išbaigtą 
komplikuotesnę formą. Pavyzdžiu ji 
nurodo “Aštuonytį”, atskleidžiantį vi
są rankdarbių audimo eigą, įvedant 
greičio keitimą ir komplikuotus šo
kėjų sugrupavimus. Visa tai, jos nuo
mone, buvo atlikta nepaprastai pui
kiai 50 šokėjų iš Hamiltono (“Gyva- 
taras”) ir Toronto (“Gintaras”), 
Londono “Baltijai” dainuojant. Po 
to Toronto “Gintaras” išpildė žais
mingą šokį (“Suk, suk ratelį”), da
lyvaujant jaunučiams ir suaugusiems 
šokėjams, iš viso apie 80 asmenų. Ki
tas pažymėtinas ir net žvaigždės var
do vertas pasirodymas buvo vestuvi
nis šokis (“Rezginėlė”), atliktas Lon
dono “Baltijos”. Šiame šokyje yra 
daug skirtingų stilių, greičių ir nuo
taikų. Lėto ir iškilmingo šokio atli
kimui reikia tikslumo, grakštumo, 
atitinkamo greičio bei išraiškos. Šis 
šokis ir keli kiti buvo palydimi “Re
naissance” orkestro. Hamiltono “Gy- 
vataras” precizišku ir originaliu 
grakštumu išpildė tradicinį jaunosios 
šokį (“Sadutę”).

Daina ir muzika
Iš dainos grupių L. Crawford pla

čiau paminėjo Londono, Delhi ir 

likta 11 šokių, kurių nemaža dalis 
dar visai nematyti arba mažai šokti. 
Kaikurie iš jų gana įdomūs, kiti nuo
bodoki. Pasikeisdami šoko apie 50 
šokėjų — jaunesniųjų ir vyresniųjų. 
Bendras įspūdis neblogas, nors iki 
reprezentacinio Klevelando “Grandi
nėlės” lygio šiai grupei dar tolokas 
kelias, žinoma, jeigu grupė dirbs ir 
stengsis, jos laukia nebloga ateitis, 
nes turi gražios medžiagos, šokėjams 
vadovauja Irena Smieliauskienė.

Jaunučio Puodžiūno baleto studi
jos mokiniai, su keliais vyresniais 
talkininkais pateikė baletą “Pasima
tymas”, maždaug pusvalandžio kūri
nį, atliktą pagal lietuviškų motyvu 
muziką (Brazio). Baleto libretas ir 
choreografija — J. Puodžiūno; solis
tai — J. Puodžiūnas, Violeta Karo- 
saitė, Janina Kolytė ir Simas Velba- 
sis. Tai gana gražus kūrinėlis ir pu
sėtinai gerai atliktas, kas rodo, jog 
baleto srityje dar pas mus šiek tiek 
yra dirbama. “Laiškų Lietuviams” 
sukakties minėjimas buvo užbaigtas 
skania vakariene.

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Lietuviai 
dalyvaus tradicinėje Čikagos tauty
bių rudens šventėje spalio 31 d. ir 
lapkričio 1 dienomis, čia jie turės sa
vo parodos skyrių ir išpildys meninę 
programą. Iš viso dalyvaus 17 tauti
nių grupių. — Jūratė Staneikienė, 
kaip praneša Čikagos spauda, buvo 
užmušta pravažiuojančios mašinos, 
kai ji ėjo per gatvę. Kadangi doku
mentų su savimi neturėjo, jos tapa
tybę nustatė tik po poros dienų. — 
Kastytis Zigmantavičius neseniai bu
vo užpultas ir apiplėštas trijų jaunų 
negrų. Apiplėšimų bei visokių žudy
mų skaičius Čikagoje vis didėja. — 
Chicago State kolegijoje rūpinamasi 
įsteigti lietuvių kultūros studijų 
centrą, kurį finansuotų Hinois vals
tijos senato finansų komitetas.

JUNKIMĖS Į KOVĄ PRIEŠ 
LIETUVOS OKUPANTO 
UŽMAČIAS. REMKIME 

TAUTOS FONDĄ 
SAVO AUKOMIS!

Hamiltono dramos mėgėjų grupė "Aukuras", Švenčianti 20 metų 
Nuotr. Juraičio

Rodney jaunimo jungtinį chorą, va
dovaujamą kun. B. Pacevičiaus. “Aš 
dainuoju apie savo šalį” (“Tu, giru
že”) dainoj puikus grupinis daina
vimas ir deriniai be priekaišto. Gi 
Montrealio “Gintaras”, sako ji, galė
jo pats vienas atlieti visą koncerto 
programą, nes jis turėjo viską — 
dainas, šokius, dailųjį žodį ir instru
mentus. Toliau ji platokai ir su di
deliu susidomėjimu apibūdina lietu
vių instrumentus. Po to ji sumini ofi
cialiosios dalies kalbėtojus ir kt. 
Apie tai jau esame rašę. Šia proga 
galbūt reikėtų mažo papildo — ofi
cialiosios dalies pabaigoje buvo pa
sidžiaugta Landono Tauro atleto Ar
vydo Barkausko šių metų dideliu lai
mėjimu. Jis išsikovojo visos Kanados 
(ne tik lietuvių) rutulio stūmimo 
čempijonatą ir antrą vietą disko me
time jaunimo iki 21 m. amžiaus gru
pėje.

Baigminės pastabos
Kritikė nurodė tik atskirus pavyz

džius, jos dėmesį daugiausia patrau
kusius. Koncerto programa buvo pla
tesnė, negu jos suminėtoji. Jungtinis 
jaunimo choras, be V. Kairiūkščio 
harm. “Giružės” dar padainavo J. Ju
zeliūno “Lietuva Brangi”, St. Šim
kaus “Ko liūdi sesele” ir J. Tallat- 
Kelpšos “Oi, berneli vientury”. So
lo partiją atliko L. Lukšienė. Gi To
ronto “Birbynė” išpildė keletą seno
viškų liaudies dainų. Toronto “Gin
taras” kartu su Londono “Baltija” 
pašoko “Subatėlę”, Hamiltono “Gy- 
vataras” — “Gyvatarą” ir Londono 
“Baltija” — “Dovanų šokį”. Masinės 
scenos žavėjo nevieną žiūrovą. Ypač 
gražus vaizdas buvo žiūrint iš balko
nų. Programą sudarė M. Chainaus- 
kas, pranešinėjo Gr. Petrauskienė. 
Tikrai vykęs ir meniškas programos 
leidinio viršelis buvo Edm. Petraus
ko.

Meno vienetų vadovai: Montrealio 
“Gintaro” — Z. Lapinas, I. Kličienė 
ir H. Lapinienė; Toronto “Birbynės” 
— D. Viskontienė, talkinama A. Dar
gytės - Byszkiewicz, J. Govėdo ir A. 
Paškausko; Toronto “Gintaro” — R. 
Karasiejienė ir D. Balsytė; Hamilto
no “Gyvataro” — G. Breichmanienė; 
Londono, Delhi ir Rodney jungtinio 
choro — kun. B. Pacevičiaus, talki
namas E. Bliskio ir G. Lawson; 
Londono “Baltijos” taut, šokių — D. 
ir M. Chainauskai.

Lietuvių Diena, pirmą sykį sureng
ta Londone, buvo tikrai įspūdinga. Ji 
ilgai išliks senimo ir ypač jaunimo
atmintyje, prisidėdama prie lietuvy
bės išlaikymo. D. E.

Akordeonistas linksmina edmon- 
toniečius, susirinkusius į hamil- 
toniškio "Gyvataro" priimtuves

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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MIRĖ MIKUCKIS
Spalio 13 d. po sunkios ligos Kau

ne mirė poetas Juozas Mikuckis, 
pradėjęs amžiaus aštuoniasdešim
tuosius metus. Pabėgęs nuo sovie
tinio komunizmo grėsmės su dešim
timis tūkstančių kitų tautiečių, gy
veno JAV, kol pagaliau 1968 m. susi
gundė grįžti sovietų okupuoton Lie
tuvon. Duoklę kompartijai atidavė 
Čikagos komunistų “Vilnyje” išeivi
ją puolančiais straipsniais bei kitais 
propagandiniais rašiniais.

JAUNIEJI GAMTININKAI
Vilniaus “Dinamo” manieže buvo 

surengta konkursinė Lietuvos jau
nųjų gamtininkų pasiektų laimėjimų 
paroda, kurioje dalyvavo daugiausia 
mokiniai ir moksleiviai, atvežę savo 
rankomis išaugintus brandžiausius 
javų pėdus, daržoves, vaiskrūmius, 
dekoratyvinius medelius, vaistažoles. 
Vyresnieji moksleiviai parodoje bu
vo išstatę savo eksperimentinius dar
bus genetikos, selekcijos, biochemi
jos, biologijos ir mikrobiologijos sri
tyse. Vertintojų komisija atskirose 
trijose kategorijose I vietas, pereina
muosius prizus ir I laipsnio diplomus 
paskyrė Klaipėdos miestui, Šiaulių 
rajonui ir Kauno jaunųjų gamtinin
kų stočiai.

OPERAVO VOKIETĖ
Lietuvoje viešėjo V. Berlyno tech

nikos universiteto prof. Max Schal- 
dach ir Berlyno klinikos chirurgė 
Hse Vogei, čia jie buto supažindinti 
su pagrindinėmis gydymo ir medici
nos mokslinio tyrimo Įstaigomis. Sve
čiai ypač domėjosi prof. J. Brėdikio 
ir G. Kunigėlio sukurtu daugkartinio 
širdies zondavimo ir stimuliavimo 
chroniškame eksperimente metodu 
bei kitais laimėjimais kardiologijos 
ir kardiochirurgijos srityse. Chirur
gė Use Vogei, dalyvaujant prof. M. 
Schaldachui ir stebint gydytojų bū
riui, padarė vieną širdies operaciją, 
per veną Įvesdama specialų elektro
dą ir organizme palikdama elektro- 
kardiostimuliatorių. ši operacija, at
likta be narkozės, neatidarant krūti
nės ląstos, ligoniui pašalino patolo
giškai lėtą širdies ritmą.

GERIAUSIAS PARKAS
Geriausiu parku visoje Lietuvoje 

neseniai buvo pripažintas Vytauto 
kultūros ir poilsio parkas Kaune. 
Galimas dalykas, sprendimui turėjo 
Įtakos viename parko forte baigiama 
atkurti liaudies pasaka “Eglė žalčių 
karalienė”. Niekam nereikalingą 
strateginį Įrenginį papuošė Kauno 
muzikinio teatro dail. Mykolo La- 
bucko nutapyti pasakos vaizdai. Il
gus metus dirbęs dekoratorium Jau
nojo žiūrovo teatre, jis sukūrė nuo
taikingus šios pasakos epizodus su 
lapus drebinančia Drebule, viršūnę 
išdidžiai iškėlusią Egle, su galingu 
Ąžuolu, svajingu Uosiu ir baltmarš- 
kiniu'Beržu. DaiL M. Labuckas forto 
išorę papuoš metalu ir plastika, pa
ruoš aplinkos sutvarkymo planą. Par
ko meno vadovė A. Bardauskienė su 
muz. V. Mazecu Įraše Į magnetofono 
juostą S. Nėries poemos “Eglė žal
čių karalienė” ištraukas. Forto pa
vertimas savitu muzėjum yra parko 
direktoriaus A. Merkevičiaus idėja.

PERKA RAGUS IR ILTIS
Plungietis T. šarka, miške radęs 

briedžio ragus, klausia “Valstiečių 
Laikraščio” redakciją, kur juos būtų 
galima parduoti. Gamtos apsaugos 
skyriuje “Gamta — visų namai” jam 
atsako vietinės pramonės ministe
rijos susivienijimo “Dovana” direk
torius V. Raznauskas. Suvenyrus iš 
laukinių žvėrių ragų ir dantų prieš 
keletą metų pradėjo gaminti Drus
kininkų meno gaminių Įmonė. Vė
liau į ši darbą Įsijungė kauniečiai 
ir Plungės “Minijos” meistrai, šian
dien didelę paklausą turi iš tokios 
natūralios žaliavos pagamintos ran
kogalių sąsagos, kaklaryšių segtu
kai, kriaunos peiliukams, lapės ilčių 
auskarai, žvėrių ragus ir dantis “Do
vanos” susivienijimo Įmonėms suren
ka žvejų ir medžiotojų draugija Įvai
riuose Lietuvos rajonuose. Už kilo
gramą stirnino ragų mokama po 15 
rublių, už briedžio ir elnio ragų — 
po 10 rb. Vilko ar lūšies iltys Įver
tintos po 3 rb., lapės iltiniai ir brie
džio krūminiai dantys — po pusrub
li už kilogramą, kilogramas prieki
nių šerno dantų — po 30 kapeikų. 
Gamybą riboja šios natūralios žalia
vos trūkumas, šiemet “Dovanos” su

sivienijimo Įmonės tikisi supirkti 
apie 1.500 kg ragų ir Učių.

VILNIAUS KARTODROMAS
Skaitytojus, be abejonės, nuste

bins toks neįprastas naujadaras, pa
vartotas “Komjaunimo Tiesos” 200 
nr. paskelbtame pranešime apie kar- 
tingistus ir jų lenktynes kartingais. 
Pasirodo, Lietuvą jau pasiekė Š. 
Amerikoje paplitę mažieji lenktyni
niai automobiliukai (go-carts). Vil
niečiai aikštę lenktynėms, vadinamą 
kartodromu, Įsirengė netoli Dvarčio
nių. čia pirmą kartą savo jėgas iš
bandė Lietuvos, Latvijos ir, Gudijos 
kartingistai. Apie lenktynių rezulta
tus naujajame kartodrome L. Grigai
tis rašo: “50 ccm kartingų klasėje 
nugalėjo Šiaulių profesinės techni
kos mokyklos Nr. 13 auklėtinis V. 
Kivilius. 125 ccm klasėje jaunių gru
pėje pirmąją vietą užėmė R. Para- 
gys (Vilnius), o tomis pat mašinomis 
suaugusių grupėje nugalėjo G. Pav- 
lovičius (Baltarusija). Treneris iš 
Šiaulių Kęstutis Tūpė čia užėmė tre
čiąją vietą. Kęstučio tėvas — Anta
nas Tūpė buvo antras lenktyniaujant 
125 ccm tarptautinės klasės mašino
mis, nors pirmą važiavimą jis ir lai
mėjo. Čia nugalėjo latvis I. Steine- 
cas. 175 ccm kartingų klasėje abu va
žiavimus laimėjo G. Korkinas (Balta
rusija).”

DABARTINIS JONIŠKIS
Joniškyje šiemet įkurtuves nau

juose butuose atšventė apie 70 šei
mų. Iš naujųjų pokario metų pastatų 
minimi: kultūros rūmai, universali
nė parduotuvė “Eglė”, kino teatras, 
nauja vandenvietė, gyventojams per 
parą parūpinanti 1.700 kubinių met
rų vandens. Vandentiekio tinklas da
bar matuojamas 2.000 metrų, šiemet 
žadama užbaigti 185 lovų ligoninės 
ir poliklinikos statybą.

STAKLIŠKIŲ MIDUS
Stakliškių midaus gamykla, vado

vaujama lietuviškų gėrimų entuzias
to A. Sinkevičiaus, savo gaminių są
rašą papildė trauktinėmis “Voverai
tė”, “Užuovėja”, “Lietuva”, “Lietu
viškas balzamas”, džinu “Nemunas”. 
Naujųjų gėrimų pavyzdžiai jau iš
siųsti Į Erfurtą, ruošiami Leipcigui 
ir Miunchenui.

SPAUSTUVIŲ EKSPERIMENTAI
Rašytojas Romualdas Lankauskas, 

pripažindamas eksperimentavimo bū
tinumą, nusiskundžia perdrąsiais 
spaustuvininkų bandymais šioje sri
tyje. “Literatūros ir Meno” spalio 
3 d. laidoje jis rašo: “Taigi man 
neseniai teko susipažinti su K. Po
žėlos spaustuvės neeiliniais eksperi
mentais, kai ši pasižymėjusi, viso
kius diplomus ir garbės ženklus gau
nanti spaustuvė išspausdino naują 
mano novelių knygą “šiaurės vitra
žai”. Turėjau laimės centriniam Vil
niaus knygyne nusipirkti du nepa
prastus savo knygos egzempliorius. 
Vieno iš jų viršelis buvo be auto
riaus vardo ir pavardės, o piešinys 
ant viršelio priminė spalvoto rašalo 
dėmes nerūpestingo mokinio sąsiuvi
nyje; kitas egzempliorius (matyt, bu
vo eksperimentuojama toliau!) pasi
rodė esąs dar Įdomesnis: viršelis at
spausdintas be priekaištų (ir su au
toriaus pavarde!), bet užtat knyga 
Įrišta “aukštyn kojomis”. Vadinasi, 
ją reikėtų pradėti skaityti nuo ap
versto turinio sąrašo ir paskutinio 
apversto teksto puslapio ... Gal būt, 
spaustuvė tikėjosi tokiu būdu gauti 
didelį optinį ar emocini efektą, ku
ris, sakysim, suteiktų mano novelėms 
visai naują stilistini skambėjimą, ši
to aš nežinau. Tai spaustuvės paslap
tis. Tačiau eksperimentai tuo neapsi
ribojo. štai pažįstamas skaitytojas 
Vilniuje pirko unikalų “šiaurės vit
ražų” egzempliorių: atvertęs viršelį, 
jis nerado nė vienos mano novelės ir, 
netikėdamas savo akimis, žvelgė į... 
E. Matuzevičiaus eilėraščių rinkinį 
“Paukščių takas” ... Juodu ant balto 
išspausdinta! Na, ir susigaudyk da
bar, kas rašo eiles, kas tikrasis jų 
autorius: O kiek rūpesčių “Vagos” 
leidyklai, išmokant honorarą! Juk aš 
galiu pareikalauti už poeziją, o poe
tas už noveles. Arba už abu leidinius. 
Pagaliau ir kritikams baisus galvo
sūkis. Juokai juokais, bet liūdnoka 
darosi, pagalvojus, kad tokių unika
lių egzempliorių knygynai, gal būt, 
pardavė ne vieną. Aš už eksperimen
tus, gerbiamieji spaustuvininkai, bet 
aukščiau minėti nėra didžiai nusise
kę, nors ir labai originalūs.” V. Kst.

A. A. STASĖS ŠUKAITIENĖS at
minimui juodo marmoro antkapis^ 
buvo pašventintas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse. Suvažiavusiems giminėms 
ir nemažam būreliui artimųjų, gedu
lingas Mišias už mirusios sielą AV 
parapijoje atlaikė ir jautrų žodį tarė 
klebonas mans. dr. J. Tadarauskas. 
Solo giedojo ilgametė choro bendra
darbė B. Antanaitienė. Kapinėse 
mons. dr. J. Tadarauskas atliko šven
tinimo apeigas, dalyvaujant Kanados 
lietuvių šaulių būrio pirm. St. Jokū
baičiui iš Toronto ir LB Hamiltono 
apyl. pirm. K. Mileriui. Simboliniu 
antkapio akmens pabučiavimu visi iš
reiškė savo meilę ir neužmirštamą 
prisiminimą velionei. Naująjį antka
pį puošia šaulių ženklas. Sugrįžus vi
si buvo pakviesti į St. P. Kanopų na
mus pusryčių. Čia Ant. Šukaitis dė
kojo visiems už tokį gražų jo bran
gios žmonos prisiminimą.

NAUJĄ VALDYBĄ išsirinko Mc 
Master universiteto lietuviai studen
tai; pirm. Andrius Gutauskas, vice- 
pirm. EI. Stanaitytė ir ižd.-sekreto- 
rius Ed. Didžbalis. Narių priskaito- 
ma apie 50. Studentai planuoja pasi
gaminti filmą ir surengti lietuvių 
studentų susipažinimo vakarą. Pini
ginės paramos tikimasi gauti iš kitų 
lietuviškų organizacijų. #

AV PARAPIJOS CHORAS, vado
vaujamas muz. A. Paulionio, lapkri
čio 14 d. atliks programą Kariuome
nės šventės minėjime St. Catharines. 
Programon įtrauktos vyrų ir mišraus 
choro naujai paruoštos lietuvių kom
pozitorių dainos.

KLB KRAŠTO TARYBOS suvažia- 
viman Otavoje vyksta išrinkti į tary
bą atstovai — L. Skripkutė ir naujai 
tarybon kooptuotas J. Pleinys, apyl. 
valdybos pirm. K. Mileris ir krašto 
valdybos jaunimo sekcijos ,vad. G. 
Breichmanas. Dvi dienas truksian
čiuose posėdžiuose bus patvirtintos 
KLB tarybps naujos rinkimų taisyk
lės, pagal kurias mūsų apylinkė galės 
išsirinkti 8 atstovus.

OTTAWA,
OTAVOS LIETUVIUS netikėtai 

aplankė mirtis. Spalio 7 d. palaido
jom Genės ir Vaclovo Kongelių 23 
m. amžiaus sūnų Raimondą, gimusį 
Caracas mieste, Venecueloje, Kana- 
don atvykusį su tėvais 1952 m. Velio
nis pradžios mokyklą ir lituanistinius 
kursus baigė Montrealyje — Otavo
je, dvejus metus studijavo inžineri
ją McGill universitete. Raimondas 
buvo labai gabus, pasiryžęs mokslo 
siekti jaunuolis. Jis labai daug skai
tė iš įvairių mokslo sričių, mėgo dis
kutuoti, bet mažai kas jo vienmečių 
galėjo jam prilygti įgytomis žiniomis. 
Dėlto sunku jam buvo susirasti drau
gų. Buvo vienišas. Po dvejų metų

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS “TALKA" 
21 Meri n St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo valandos:
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- 
dieniais ‘Talka” uždaryta._______

Mokame už:
depozitus ___________ 5%
šėrus ir sutaupąs--------.6%%
nž vienų metų terminuotus 
indėlius __ __________ 7% %
Duodame:
ashienines paskolas iš  10% 
nekiln. turto paskolas iš 9%

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

- Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

^nnm^er Limited 

ONTARIO — CANADAHAMILTON
' 284-288 KING STREET EAST — 528-8468

740 UPPER JAMES STREET — 389-4113 '
Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

TĖVAS J. A. BERNATONIS iš Vo
kietijos pr. sekmadienį laikė Mišias 
ir kalbėjo apie Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučio statybos vajų, kuriam 
reikia $130.000 laisvojo pasaulio lie
tuvių paramos. Bažnyčioje išdalinti 
vokeliai su mūsų aukomis surenkami 
šį sekmadienį. K. M.

MERGAIČIŲ CHORAS išpildys da
lį programos “Varpo” choro parengi
me lapkričio 14 d. Toronte. Taip pat 
jis yra pakviestas dalyvauti Vasario 
16 minėjimo programoje. Mergaitės 
prašomos stropiai lankyti repeticijas 
kiekvieną sekmadienį parapijos salė
je 4—6 v. p. p., nes choras ruošia 
naują dainų repertuarą. Choras taip 
pat yra numatęs pavasarį surengti 
pirmąjį savo koncertą. Mergaitės To- 
rontan vyks automobiliais. Tėveliai, 
kurie galėtų nuvežti choristes, pra
šomi pranešti J. Pleiniui telefonas 
527-4876. Išvykstama 5 vai. p. p. nuo 
Jaunimo Centro.

BIBLIOTEKA bus atidaryta lap
kričio 1, sekmadienį, po 10 ir 11 v. 
pamaldų. J. P.

HAMILTONO MEDŽIOTOJŲ IR 
ŽŪKLAUTOJŲ klubas “Giedraitis” 
metines šaudymo varžybas pradėjo 
22 kalibro šaudymu spalio 25 dieną. 
Į skraidančias lėkštes bus šaudoma 
lapkričio 8 d. 1 v. p. p. Tarpklubinę 
pereinamąją taurę šiemet laimėjo 
Hamiltono klubas “Giedraitis”.

Valdyba

Advokatas 

EUGENIJUS KRONAS, 
B. Sc„ B. C. L 

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

ONTARIO
studijų universitete sunkiai susirgo 
ir pastaruoju metu gydėsi Vankuve
ryje, iš kur, sveikatai pagerėjus, gy
dytojų patariamas, ruošėsi grįžti į 
Otavą pas tėvus ir tęsti studijas. Pa
skutiniuose laiškuose motinai žadė
jo po kelių dienų grįžti traukiniu ir 
pakeliui pasigėrėti gražiąja rudens 
Kanados gamta. Grįžo traukiniu, bet, 
deja, iš karsto negalėjo matyti ru
deninių lapų grožio.

Išvažiavimo išvakarėse staiga su
sirgo ir spalio 1 d. mirė. Palaidotas 
Pinecrest kapinėse Otavoje. Laidotu
vių apeigas atliko kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, dalyvaujant Otavos lietuvių 
bendruomenei. Otavietė

PADĖKA

Reiškiame gilią padėką LB Otavos apylinkės valdybai, 
kuri gražiai suorganizavo mūsų sūnaus Raimondo palydė
jimą į amžino poilsio vietą. Visi lietuviai, kaip viena 
šeima, jautriai ir vieningai stengėsi sumažinti mūsų didelį 
skausmą, dalyvaudami maldoje, aukodami gėles ir suruoš- 
dami pietus po laidotuvių p.p. Danių namuose. Visiems 
nuoširdų ačiū taria nuliūdę tėvai —

Genovaitė ir Vacys Kongeliai

St. Catharines, Ont.
TAUTOS FONDUI Niagara pusia

salio lietuviai šiemet aukojo: po $10 
— Niagara Falls Moterų Klubas, J. 
Šarapnickas ir Ant. Staugaitis; $6 — 
.J Girevičius; po $5 — Zen. Jakubo
nis, J. žemaitis, P. Polgrimas, P. Bal
sas, Ant. Švažas ir kun, B. Mikalaus
kas; po $2 — St. Kukta, Ad. Šetikas, 
J. Vyšniauskas, Pr. Dauginas, St. Gu
daitis, A. Vickosas, Ant. Lukas, St. 
Šetkus, Alg. Zubrickas ir B. Racevi- 
čius; po $1 — P. Baronas, J. Dainora, 
Sig. Zubrickas ir R. Karvelienė. Iš

viso surinkta $90. Rinkliava buvo 
pravesta Tautos šventės minėjimo 
metu.

J. Girevičius,
Tautos Fondo įgaliotinis

Niagara Falls, Ont.
L. SURBLIENĖ spalio 2 d. ištekė

jo už Juozo Geleževičiaus. Povestuvi
nę kelionę jie atlieka Britų Kolum
bijos sdlose.

Vestuvių puotoje dalyvavę Niaga
ra Falls jaunavedžiam linki sėkmės 
ir daug laimės. U.

Aldona Narušytė, garsinanti lie
tuvių vardą jojimo sporte. Šioje 
nuotraukoje ji matoma Ancas- 
ter, Ont., Įvykusiose varžybose.

MILLGROVE, ONT.
JOJIMO SPORTE lietuvių vardą 

garsina Aldona Narušytė, XIII sky
riaus moksleivė, gyvenanti su tėve
liais Vytautu ir Janina Narušiais šio
je prie Hamiltono esančioje vietovė
je. Šis sportas reikalaująs daug pa
stangų, ištvermės, laiko ir drąsos. 
Aldona dalyvauja beveik visose ark
lių šuolių per kliūtis varžybose Ha
miltone, Londone, Toronte, St. Cat
harines, Buffafo ir kt

Iki šiol ji yra laimėjusi apie 40 
taurių, 300 pasižymėjimo kaspinų ir 
net piniginių premijų. Šiemet Aldo
na pasiekė tokį augštą jojimo lygį, 
kad iš kelių šimtų JAV ir Kanados 
jaunųjų klasės jojikų buvo išrinkta 
į geriausių šešiolikos raitelių grupę 
dalyvauti Toronto žiemos mugėje — 
The Royal Winter Fair lapkričio 13 
—21 d. d. Aldonos Narušytės jojimo 
meną Toronto ir apylinkių lietuviai 
galės stebėti lapkričio 21 d. 1 v. p. p. 
Sveikiname ir linkime mūsų jaunai 
tautietei ir toliau sėkmingai garsinti 
lietuvių vardą tokioje retoje sporto 
šakoje. Koresp.

Rochester, N.Y.
MIŠKO BROLIŲ KUOPOS moks

leiviai ir studentai spalio 3—4 d. d. 
"surengė ateitininkų šventę, šeštadie

nio vakarą programą atliko rež. E. 
Kudabienės vadovaujamas Hamilto
no “Aukuras”, suvaidinęs Kazio In- 
čiūros “Jonines”. Po programos bu
vo susipažinimo šokiai, grojant pui
kiai muzikai. Gal maloniausią įspūdį 
vyresniajai kartai padarė jaunimas, 
kai visi, sustoję ratu salėje, dainavo 
lietuviškas jaunimo dainas.

Sekmadienį Mišių auką už Lietu
vos jaunimą aukojo dvasios vadas 
kun. L. Januška ir pasakė tai dienai 
pritaikytą pamokslą. Po pamaldų 
"pusryčius šventės dalyviams suren
gė sendraugės Birutė Čypienė ir Ju
zė Krokienė. Visiems pasistiprinus, 
kuopos pirm. Tadas Klimas pradėjo 
iškilmingą posėdį, primindamas, kad 
švenčiame ne tik metinę šventę, bet 
ir savo kuopos veiklos 10 metų su
kaktį, ir 60 metų ateitininkų sąjūdžio 
jubilėjų. Į garbės prezidiumą jis pa
kvietė LB pirm. R. Liutkų, dvasios 
vadą kun. L. Janušką, sendraugių 
pirm. dr. VI. Lėlį, MAS centro val
dybos pirm. E. Girdauską, šventės 
paskaitininką R. Juzaitį, MAS c v na
rę jaunučių reikalams P. Gudinskie- 
nę iš Hamiltono, skautų atstovą S. Il
gūną, ramoviečių atstovą V. Vitkų, 
ALTos ir BALFo valdybų pirm. J. 
Jurkų. Darbo prezidiumą sudarė stu
dentai B. Petrauskas ir R. Krokytė.

Įnešus vėliavas, sugiedojus ateiti
ninkų himną ir išklausius sveikini
mų, paskaitininką Rimą Juozaitį pri- 

(Nukelta į 6-tą psl.)
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© IJITUVIAI PASAULYJE
LA. Valstybės

LIETUVIŲ TEISININKŲ DRAU- 
GIJOS centro valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Mečys Mackevi
čius, I vicepirm. Algirdas Budrec- 
kis, II vicepirm. Vytautas Račkaus
kas, sekr. Jonas Talala, ižd. Ona Ta- 
mulevičienė, nariai — FeL Gaudušas 
ir Jonas Vasaitis.

INVESTAVIMŲ AKCINĖ bendro
vė “Rūta” Kalifornijos valstijoje tiek 
išplėtė savo veiklą, kad jau artėja 
prie $2 milijonų apyvartos. Bendro
vei vadovauja inž. Emanuelis Jara- 
šūnas, kuris Kalifornijos universitete 
dėsto medžiagų atsparumą. Jis taip 
pat yra vyriausias inžinierius milijo
ninėje “Titan” bendrovėje.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ Sąjungos centro komite
tas su pirm. A. Kasiulaičiu iš Kleve- 
lando buvo nuvykęs Čikagon pasvei
kinti buvusi ilgametį vadą prel. M. 
Krupavičių 85 metų amžiaus sukak
ties proga.

ŠEIMŲ SAVAITGALIS spalio 17 
— 18 d. buvo surengtas N. Pr. Mari
jos seserų sodyboje Putname. Jam 
vadovavo BALFo reikalų vedėjas 
kun. Pr. Geisčiūnas, dalyvavo Putna
me besimokančių vaikų tėvai iš Įvai
rių kolonijų, ši vienuolijos mokykla 
su mergaičių bendrabučiu veikia se
nąja tvarka, tik didėjant svetimtau
čių mokinių skaičiui lietuvių kalba 
dabar dėstoma kaip svetimoji kalba.

TARPTAUTINIO PREKYBOS INS
TITUTO siunčiamas, į Europą ir Azi
ją išvyko inž. A. Rudis, žinomas Či
kagos pramonininkas ir visuomeni
ninkas. Illinois gubernatorius Ogil
vie neseniai pagerbė inž. A. Rudį už 
ilgų metų darbą valstijos mokesčių 
reformos komisijoje.

MAGISTRĖ VIRGINIJA KRIVY- 
TĖ pakviesta dėstyti ispanų kalbą ir 
literatūrą Monroe Comunity College, 
Ročesteryje. 

ANTIKOMUNISTINEI BALTIE- 
ČIŲ demonstracijai prie Jungtinių- 
Tautų rūmų Niujorke spalio 18 d. 
vadovavo koordinacinis komitetas — 
po du lietuvių, latvių ir estų atstovu. 
Lietuviams atstovavo prel. Jonas Bal- 
kūnas ir BATUNo pirm. Kęstutis 
Miklas. Demonstracija sutraukė tūks
tančius dalyvių, vėliavų, plakatų ir , 
susilaukė didelio Įvairiatautės publi
kos dėmesio.

MOTERŲ ORGANIZACIJŲ pasau
linės federacijos atstovės prie Jung
tinių Tautų — dr. A. Zizamios ir C. 
Schaefer pakvietė Lietuvių Katalikių 
moterų organizacijų pasaulinės są
jungos pirm. prof. dr. A. šlepetytę- 
Janačienę ir tarptautinę ryšininkę 
B. Venckuvienę Į reprezentacinius 
pietus Jungtinių Tautų Rūmuose. 
Pokalbyje buvo nušviesta lietuvių 
moterų padėtis ir veikla išeivijoje. 
Spalio 12—16 d. B. Venckuvienė da
lyvavo Amerikos katalikių moterų 
suvažiavime Mineapolyje, o kiek 
anksčiau ji buvo garbės viešnia Vo
kietijos katalikių moterų kongrese 
Freiburge.

INŽ. JURGIUI VALIUKONIUI 
Westinghouse bendrovė buvo pave
dusi pademonstruoti naujai išrastą 
vandens kontrolės aparatą, kuris bu
vo išstatytas tarptautinėje vandens 
teršimo kontrolės mokslininkų kon
ferencijoje Bostone. Aparatas vande
ni kontroliuoja akustiniu būdu ir 
elektroniniu skaičiavimu.

STEIGIAMOJO SEIMO buvusieji 
nariai paruošė specialų raštą “Pro 
memoria” apie lietuvių laisvės kovas 
ir sovietinę okupaciją. VLIKo rūpes
čiu jis išsiuntinėtas laisvojo pasaulio 
parlamentarams ir politikams. Viso 
pasaulio krikščionių demokratų par
tijoms ir jaunimo centrams raštą iš
siuntinėjo LKD S-gos centro komite
tas.

Australija
ŽURNALISTAS VLADAS RADZE

VIČIUS širdies liga mirė Adelaidėje 
spalio 2 d. Gausus būrys lietuvių 
spalio 6 d. jį palaidojo šv. Kazimiero 
parapijos lietuvių kapinėse. Vladas 
Radzevičius buvo senas Liet, žurna
listų S-gos narys. Nepriklausomoje 
Lietuvoje jis redagavo eilę mažesnių 
laikraščių. Nežiūrint senyvo amžiaus, 
jis ir tremtyje plunksnos nepadėjo— 
buvo nuolatinis “Dirvos” bendradar
bis, užpildęs skyrių “Po Pietų Kry
žiumi”.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINES Kul- 

tūros Draugijos Vroclavo skyriaus 
valdybą sudaro: inž. V. Markevičius 
—pirm., St. žvirėla — vicepirm., A. 
Žukauskas — sekr., A. Glušauskas — 
ižd., G. Voronickienė, V. Marcinkevi
čius ir V. Voleika — nariai. Moterų 
sekcija neseniai pravedė lietuvių 
kultūros valandėlę Vroclavo radio 
trumpomis bangomis. Rinkos g-vės 7 
nr. draugija Įsirengė Lietuvišką sek
lyčią, kurioje yra 750 knygų, radijas, - 
televizija ir patalpa tautiečių susi
rinkimams.

Urugvajus
SV. SOSTO ATSTOVAS Urugvaju

je nuncijus mons. Sepinski laikė iškil
mingas pamaldas Montevideo lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Parapija šven
tė tradicinę metinę dieną. Po pamal
dų buvo vaišės ir meninė programa.

I “ĄŽUOLYNO” ANSAMBLIO 
VADOVYBĘ įsijungė naujos jėgos: 
Stefa Stendelytė, Marcelė Dorelytė ir 
Marija Kamandulytė. Jos pavaduos 
dantif gyd. Alfredą Stanevičių ir Ro

sa Pretkutę, kurie dėl-laiko stokos 
laikinai pasitraukė.

Britanija
BRITANIJOS LIETUVIŲ JAUNI 

MO suvažiavimas įvyko Londone spa
lio 10-^11 dienomis. Nutarta autono
miniu vienetu įsijungti i Didžiosios 
Britanijos Lietuvių S-gos veiklą ir 
tuo tikslu priimti Įstatai, išrinkta val
dyba bei kiti organai. Užbaigtuvėms 
buvo didelis balius Lietuvių Sodybo- . 
je.

Brazilija
“ŽILVIČIO” TĖVŲ KOMITETAS 

Vila Zelinos Jaunimo Namuose su
rengė juostų audimo, tautinių raštų 
siuvinėjimo ir lietuvių liaudies meno 
pažinimo kursus, kuriuos veda agr. 
M. Vinkšnaitienė. Kursų pabaigoje 
S. Paulyje bus rengiama Lietuvių 
liaudies meno paroda, kviečiant ir 
brazilų publiką.

Argentina
PABLO ADOLFO KALYNA baigė 

Buenos Aires universitetą ir gavo 
gydytojo diplomą. Praktiką jis at
lieka vietinėje italų ligoninėje. Dr. 
A. Kalyna yra gimęs Argentinoje, 
bet gražiai kalba lietuviškai.

JONAS M. DAUJOTAS baigė Bue
nos Aires univ-to teisių fakultetą ir 
jau verčiasi advokatūra.

GRAŽIĄ MEŠKERIOTOJŲ ŠVEN
TĘ Buenos Aires suruošė SLA cent
ro valdyba. Už didžiausios žuvies su
gavimą premiją gavo G. Baršauskas, 
už didžiausio skaičiaus žuvų sugavi
mą buvo apdovanoti B. Stelmokas, J. 
Shafer, N. čyžius ir Alb. Stalioraitis.

Meksika
KUN. JUOZAS KISIELIUS iš San 

Salvadoro grįžo i Meksiką ir dirba 
saleziečių parapijoje Monterrey. Ten 
saleziečiai turi 4 bažnyčias ir aptar
nauja apie 40.000 tikinčiųjų.

Vokietija
WESFALIJOS LIETUVIAI turi 

tautinių šokių grupę ir kvintetą. Šo
kėjus globoja komitetas i kuri Įeina 
H. Bertulaitis, S. Jasulaitis, p. Bu- 
činskienė ir p. Budrienė. Tautinius 
drabužius išaudė p. Rajauskiėnė. Lie
tuvių atstovybė prie NRW prov. vy
riausybės stengiasi gauti finansinę 
pagalbą.

MEMMINGENO VARGO MOKYK
LAI vėl vadovauja Vanda Vykintie- 
nė, iš Vaasrio 16 gimnazijos pasitrau
kusio kultūrininko St. Vykinto žmo
na. LB Memmingeno apylinkei vado
vauja Tėv. Klemensas žalalis.

V. VOKIETIJOS geriausio šaulio 
vardą laimėjo LB pirm, ir Schwetz- 
ingeno liet, inžinerijos kuopos vadas 
mjr. inž. Jonas Valiūnas. Tarp ge
riausių visos Vokietijos šaudytojų iš 
pistoletų jis surinko 572 taškus ir 
laimėjo I vietą. Wiesbadene Įvykusio
se taiklaus šaudymo varžybose jis pa
gerino pernykštį savo rekordą ir su
rinko 576 taškus. Antrą vietą užėmė 
Vokietijoje gyvenantis amerikietis L. 
Yokum. Pažymėtina, kad ir J. Valiū
no žmona Ingė yra labai gera šaulė. 
Per 4 metus Badeno pirmenybių mo
terų klasėje ji yra laimėjusi III ir II 
vietas.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ KULTtb 
ROS DIENA rengiama Liubeke lap
kričio 14 d. šiaurės Vokietijos lietu
viai šiuo laiku neturi meninių sam
būrių, todėl jie kviečia Į talką kitų 
apylinkių lietuvius. Dalyvausiąs ir 
Europos lietuvių vysk. dr. A. Deks- 
nys. Tautos šventės proga didesnė 
Lietuvių Diena buvo Bad Godesber- 
ge. kur dalvvavo ne tik Westfalijos 
bet ir Belgijos lietuviai. Programoje 
— tautiniai šokiai, kvinteto ir solo 
dainos, literatūros vakaras ir susipa
žinimo linksmavakaris.

MOKYKLINIO AMŽIAUS JAUNI
MAS šią vasarą atostogavo Italijoje, 
Casa Alpina “Lituania” tėvų salezie
čių stovykloje. Trijų savaičių iškylo
je dalyvavo 31 mergaitė ir 24 berniu
kai, nuo 8 iki 16 metų amžiaus. Išky
lautojai apžiūrėjo istorinę Fenis pi
lį, pasikėlė į garsųjį Materhorn kal
ną ir Šveicarijos Saint-Bemarde ste
bėjo gelbėjimo šunų treniravimą. Di
delę dalį lietuvių jaunimo atostog i 
išlaidų padengė N-R Westfalijos vy
riausybė.

LB BONNOS - KOELNO APYLIN
KĖS naująją valdybą sudaro: R. Ši
leris — pirm., A. Makutėnas — ižd. 
ir J. Jasulaitis — sekretorius. Jau
nimo sekeijon išrinkti: H. Bertulai
tis, V. Pajarskaitė ir D. Pikšneidery- 
tė. Kontrolės komisijon — A. Kal- 
feldas ir J. Packevičius. Ilgametis 
apylinkės pirmininkas K. Dikšaitis 
išsikėlė gyventi į Bremeną. Neseniai 
jis vedė Jadvygą Kelerytę, ev. kun. 
A. Kelerio dukterį.

LB RASTATTO APYLINKĖS ilga 
metis pirmininkas J. Rugutis dėl se
nyvo amžiaus iš tų pareigų pasitrau
kė. Naujon valdybon išrinkti: Morta 
Kuršienė — pirm., A. Sargiejus — 
vicepirm. ir V. Gustainis — iždinin
ku. Šią apylinkę 1961 m. suorganiza
vo Erdmonas Simonaitis ir ji iki šiol 
gražiai veikia.

VYSKUPAS ANT. DEKSNYS spa 
lio 11 d. lankė Stuttgarto lietuvius 
ir laikė pamaldas kun. K. Senkaus 
vadovaujamoj lietuvių parapijos baž
nyčioj. Ta proga buvo surengta Lie
tuvių diena su menine programa, 
sveikinimais ir bendrais pietumis. 
Vyskupui buvo Įteikta gėlių ir tau
tinių audinių.



LAIŠKAS DPAUGU[

MANO RANKOJE MIRĖ ŽUVĖDRA
LEONAS URBONAS

Apie vyšnių rausvus ir obelių per radiją skelbia dūmų ir suo- 
baltus žiedus dainą pliekia pa* džių net 50 taškų užterštą 
gyvenęs radijušas, kad net spin- miestų orą. Aš esu miško per- 
' X-.,. , - koštame švariame ore, o Tu

mieste .dusti tais nelemtais taš
kais perkrautame ore. Jei oras 
tirštės ir jei užteršimas pakils 
virš 50 taškų, turėsime naują 
rekordą. Nors juo neverta di
džiuotis, bet visdėlto rekordas. 
Visur rekordai: sporto aikštėse, 
kovos lauke.

Penkiasdešimt taškų! Įsivaiz
duok!

Aš neįsivaizduoju. O Tu?
Žinau, kažkas negerai, kad 

Torontas, Hamiltonas naują oro 
nuodijimo rekordą pasiekė. 
Turbūt nedaugelį tai džiugina. 
Mažiausiai tuos, kurie su silp
nais plaučiais bėga slėptis už li
goninės sienų, filtruotame ore 
atsigauti.

Žinias užbaigė muzikos plokš
telė. Romantiškais balsais mer
ginos, kaip sirenos dainavo, ža
vėjo, kvietė keliauti, grožėtis 
Ontario provincijos žavumu. Tai 
ne liaudies daina, tai tiktai tu
rizmo reklama.

Tiesa, vakar prez R. Niksoną 
televizijoje mačiau, žinau, Tu 
televizijos neturi, bet gal per 
radiją girdėjai. Gal ir gerai, kad 
televizijos neturi. Taigi, Nikso- 
nas. Jis skaitė savo pasiūlymus 
karui Vietname užbaigti. Abu 
sutinkam, kad politika — šach
matų lenta. Politikai yra žaidė
jai, Tu man sakei. Taigi, Nikso- 
nas kalbėjo rimtai. Jis visada 
rimtai kalba. Rimtumas jam pa
tinka ir tinka: netik padeda jam 
Įsigilinti į kalbos tekstą, bet ir 
jo veidą padaro panašu į paslap
tingas akmens skulptūras toli
mojo Pacifiko Easter salose. 
Niksonas tarytum skulptorius 
kalasi veidą, skirtingą, origina
lų, ir nišą istorijoj šiam veidui 
patalpinti. Galbūt politika — 
tiktai šachmatų lenta. Gal joje 
iš tikrųjų širdžiai nėra vietos. 
Visdėlto norėčiau, kad Niksonui 
karą Vietname pavyktų sustab
dyti, nors ir bus sunku pusmi- 
lijoniu atleistų kareivių darbo 
surasti. Bet .. . geriau jau metai 
kiti be darbo, negu visas amžius 
be rankos/kojos ar kitos kūno 
dalies.

Vakar mano rankose mirė žu
vėdra. Delnuose dar gyvas mirš
tančių sparnų trūkčiojimas. 
Vietname ne žuvėdros miršta. 
Niksonas gal rimtai apie karo 
baigimą kalbėjo. Aš tikrai no
rėčiau patikėti jo žodžiais.

Hurono pakrantės be vėjo, be 
bangų. Spalvoti lapai vandenv, 
ant smėlio. Lapai ant stogo. Gi
lės treška po kojų padais. Gri
žo voverėlė prie gilių. Grįžau ir

telėj stiklinės žvanga.
Už lango rudens spalvų sim

fonijom pravirko klevai. Pūsteli 
vėjelis. Kaip muzikonto gaidos, 
byra medžių lapai Į visas puses. 
Stogą barškina kruša ąžuolo gi
lelių. O kiek jų daug ant žemės! 
Ir vis daugiau dar krinta. Juoda 
voverėlė nežino, ką su jom da
ryti. Kaip jaunavedė šeimininkė 
virtuvėj, ji bėginėja, jaudinasi 
uodegą trūkčioja, ūseliais pa
karpo. Atsistoja, pasistiepia ant 
užpakalinių kojų ir atsidūsta: 
“O, Dieve, ką čia daryti? Gi
lės, gilelės, laukas tarsi lavonais 
jom nuklotas. Gilės, gilelės...” 
Pasigriebia vieną. Pasukioja 
tarp priešakinių kojyčių, apžio
ja ir skubiai nusineša — žiemai 
į medžio drevę pasidės.

Už minutės kitos ji vėl čia. 
Varto vieną kitą. Didžiausią gi
lelę išsirenka. Pabėga.' Sustoja. 
Užkasa smėlyje. Stojasi vėl ant 
užpakalinių kojų. Rūpestis aku
tėse. Kaip triušis trūkčioja vir
šutinę lūpą ir tuščiomis pasi- 
neša dideliais šuoliais skersai 
kelio.

Negrįžta.
Gal ir gerai, kad Į \Vasagą at

važiavau, nors ir neilgam. Iš To
ronto žinios blogos. Oro tenai 
trūksta. O čia, nors ir drėgnas, 
oras geras, pilnas rudens kva
po. Ežeras esąs irgi dar neuž
terštas. Grybai miške auga. .Jie 
valgomi. Prisirinkau ruduokių, 
ūmėdžių, lepšių. Išsikepiau taip, 
kaip mama mane kadaise mokė. 
Jau antrą dieną man pilvą skau
da ...

Vaikščiojau vakar ežero pa
krantėj. Ant mano rankos mirė 
žuvėdra, žinojau, kad ji serga, 
kitaip nebūtų manęs prisileidus. 
Savo delnais šildžiau virpantį 
kūneli, kol jį gyvybės kibirkš
tėlė apleido. Užkasiau smėly. 
Mačiau ir daugiau negyvų, su
žlugusių, vandens ir vėjo smėly
je ir dumble perpus užkastų. 
Klausiau vietini gyventoją, ko
dėl jos miršta čia, nes juk eže
ras neužterštas. Pažiūrėjo žmo
gelis i mane. Palingavo pražilu
sią galvą, stebėdamasis, kad 
miesto žmonės gamtos nesu
pranta. “Survival of the fittest” 
leptelėjęs, nušlubavo kanadietis 
miško link.

Negrybauti, ne žuvėdrų vai
kyti į Wasagos pakrantę atva
žiavau. Atvykau čia dirbti, susi
kaupti, jieškodamas tylos ir vie
numos. Mokyklos dienų draugė 
pasiūlė savo tuščią vasarvietę 
miške prie Įlankos, pilną vienu
mos, rudens spalvose ir nuotai
koj paskendusią. Ačiū jai!

Jaučiuosi savanaudis. Žinios

JUDITA VAIČIŪNAITĖ

SENIEJI NAGLIAI
Čia kopos — lyg sušalę smėlio laikrodžiai.

Aš užpustytam prūsų kaime.
Aš ant širdies jaučiu

tą dusinanti šimtametį smėlio svorį.
Girdžiu, kaip varpas skambina žvejams.

Pakrypsta vėpūtės į kairę'...
Ir sauso štormo šuorai užpila kiemus

ir vieškelių vingiuotas vorupes...
Gerklėj man — pelekai ir ašakos.

O mano delnas — toks trapus ir mažas.
Jame — irklų ir virvių šimtmečiais pritrintos kietos pūslės.
Jame — laivų skeveldros.

Šiaurė.
Ūkanos.

Pakibęs kopose miražas.
... .Ir byra sniegas, smėlis ir druska.

Ir speiguotas vasaris pūsteli.

f®

Taip turėjo atrodyti būrų poetas K. Donelaitis. Jo veide? padėjo 
atkurti Tolminkiemyje rasta kaukolė

K. Donelaičio "Metų" iliustracija Medžio raižinysVytautas Jurkūnas

Literatūrinės kritikos zigzagai
JURGIS GLIAUDĄ(Tęsinys iš praėjusio nr.) 

Literatūrinė kritika laisvaja
me pasaulyje, kur irgi reiškiasi 
lietuvių literatūrinis procesas, 
net nuostabu, beveik su tolygiu 
intensyvumu kaip ir okupuotoje 
Lietuvoje, turi mažiau konden
suotų susitelkimų. Beveik nėra 
literatūros kritikos rinkinių. Tai 
lyg ir sugesti j onuotų, kad'nėra ką net kaip apie meną, tiktai 
ir kritikų! Kritikos pabiros yra 
gausios tačiau periodikoje. Tai 
daugiausia mažai vertingi atlie
piai į pasirodžiusią knygą. Tai 
yra kaip ir būtinybė: periodiko
je pastebėti bent pora šimtų ei
lučių pasirodžiusią knygą. Tai 
tikrai puiki mūsų periodikos 
duoklė knygai. Tai net gi įrody
mas, kad visuomenės ir knygos 
ryšys tebepulsuoja apčiuopia
mas tiriančiais pirštais.

Tai daugiausia vertimai ad 
hoc. Pasirodė leidinys — še tau 
apžvalga! Jeigu nėra leidinio, 
knygos, novelės — nėra ir ap
žvalgos! Sukelti susidomėjimą 
Įmanoma tik atkakliu dėjimu sa
vo kūrinių i knygų aruodą. Pe
riodika galbūt nėra ir vieta, kur 
Įmanoma atkreipti vertinimo 
prožektorius į literatūrinio pro- 

zo voverele prie ginų, y £ rei§kini vvkusi kad ir nriešaš nrie darbo. Juk ne rudemotl “sr» r«H,’ V. “ P™,S 
į Wasagą atvykau. porą dekadų. Ir iš tikrųjų, mū

sų istoriografiniai tomai' kartais 
labiau mėgsta narplioti vidur
amžines temas, kaip kad dviejų 
dekadų laikotarpyje pakanka
mai gerai Įtvirtintus literatūros 
aruode autorius. Tuo jiems da
roma nesąmoninga žala. Kas gi 
suvedė visumon, sugavo sintezės 
svori, ideo-politinius aspektus, 
pvz. ištisinėje Vinco Ramono 
kūryboje? Tarytum tenkindami 
savo snobizmą, labiau domimės 
lietuvių literatūrai svetimais 
aruodais (pvz. Milašius), nes ten 
figūruoja svetima ir erudiciniu 
požiūriu prašmatni visuomenė. 
Mes savinamės savo literatūrai 
tokius asmenis. Ir tai gerai. Bet 
ar tai neįeina i sąskaitą tų reiš
kinių, kurie mums gyvybinges
ni ir inspiruojančiai našesni? 
Kartu su dūlinčiais (nes popie
rius nepatvarus) periodiniais lei
diniais dingsta net ir kuklūs 
bendraamžininkų vertinimai 
laisvojo pasaulio lietuvių litera
tūros. Sutelktiniai rinkiniai, at
rodo, neišliks ir pakankamai ne
paliudys gana Įdomios kultūri
nio bruzdėjimo dinamikos.

Šioje lietuvių literatūros da
lyje (laisvo pasaulio globoje) kri
tika neišžengė iš recenzinio lyg
mens. Tai, kas pakenčiama re
cenzijoje ad hoc, dar nesudaro 
literatūrinės kritikos dorybių 
nei pagrindo autoriui suprasti^ 
suvokti, surišti ii su era ir visu
ma. Jeigu egzistuoja rašytojai, 
turi egzistuoti ir kritikai. Bet 
taip neatsitiko mūsų buityje. At
sitiko komiškas paradoksas — 
daugiur rašytojai vertina, teisia, 
nupeikia ar petį patapnoja ra
šytojams. Kaip toje nelogiškai 
sukonstruotos Lietuvių Rašyto
jų Draugijos premijoje, kur ra
šytojai premijuoja bendra san
talka tuos pat savo soul brot
hers! šitokio absurdo neturi nė 
viena kitų tautų rašytojų bend
rija. Mumyse tai Įmanoma dėl 
stokos Įvertinimo sveikos nuo
vokos ugnyje. Toks tad paradok
sas su visom nedarnios šeimos 
bėdom, konfliktais ir suokal
biais pro ir contra vyksta ir lite
ratūrinėje kritikoje. Jeigu ji yra 
ad hoc, ji yra recenzinio lygio. 
Bet jeigu ji, kad ir kaip neišsa
mi ir trapi, yra ad personam, ji 
įžengia į visus pavojingus liū
nus. kur iš vienos pusės žiojasi 
predilekcijos akivarai, o iš kitos 
pusės — nesugyvenimo ir netgi 
neaoykantos juodo vandens 
peršos.

pro-

Tuo tarpu lietuvių tautos gy
venimo periodo sąlygos kaip tik
tai leidžia ir provokuoja laisvojo 
pasaulio lietuvių literatūrinę 
kritiką užimti vadovaujamą ro
lę literatūrinės kritikos konstra
vime. Kalbėdami apie tą kriti- 

čia, laisvajame pasaulyje, turime 
visas sąlygas tą meną puoselėti, 
gilinti, atremti Į savus kūrinius 
ir autorius. Tai yra labai sunkus 
menas, nes čia permaža gerų no
rų ir šmaikštaus gebėjimo pilti 
vandenis arba tas kaskadas 
iliuminuoti Įvairiaspalvėm lem
putėm. čia reikia savo Įsąmo
nintos filosofijos, savo nuolatos 
turtinamos erudicijos, savo bud
rios sąmonės, atrandančios ryši 
tarp bazės ir reiškinio. Greta 
laisvės kurti yra didelė laisvė 
sukurti ir kritiką. Tų sąlygų ne
turi kritikai okupuotoje Lietu
voje. Jų literatūrinė kritika Įeis 
i tolesnes kartas kaip scholasti
niai ir doktrininiai raštai, kur li
teratūrai buvo skirtas ne ponios, 
bet tarnaitės vaidmuo.

Yra trapūs atliepiai i literatū
rinio proceso reiškimąsi laisva
jame pasaulyje. Tuose atliepiuo- 
se išbarstyta daug gilių ir ver
tingų pastabų, tačiau tai nesuda
ro dar ištisinio literatūrinės kri
tikos proceso, nors tam tradici
jos išsivežtos iš nepriklausomos 
Lietuvos. Visa tai neprovokuoja 
tačiau kokių nors ir kam nors 
priekaištų, nes būtų naivu ir ne
rimta dėl to verkšlenti ir prie
kaištauti. Tai tartum vis major 
kultūros gyvenime, kai tauta gy
vena savo pertekliumi ar neda- 
tekliumi. Tai tartum auksinio ar 
skudurinio amžių kaitos. Tautos 
turi savo literatūrų auksines 
dienas ir atoslūgius. Jeigu ima
me literatūrini kritikos procesą 
kaio meną, galime taikyti jam 
kultūrinių koordinačių pliusus 
ir minusus.

Tačiau man atrodo, kad tiktai 
šia prasme literatūrinė kritika 
laikytina amžina vertybe, menu, 
integraline atrama.

Nei K. Ambrasas ten, nei mes 
čia nepaimame literatūros kri
tikos proceso kaip meno. Kriti
kos tiesioji dienų bėgsme lūžta 
gausybe zigzagų. < Turėdamas 
prieš akis kažkodėl ypatingai jo 
iškeliamus rusų kritikus Plecha- 
novą, Dobroliubovą, Belinskį, 
Ambrasas gėrisi jų aštrumais, 
kuriais jie stengėsi literatūros 
srityje sukelti dėmesį gyvenimo 
tiesai. Bet gi ir šie autoriai buvo 
savo eros vaikai, ir jiems tada 
teko beveik laužtis į atviras du
ris. Niekad nebuvo ir nebus li
teratūros kaipo meno, jeigu ji 
neteiks gyvenimo tiesos. Surišę 
tada gyvenimo tiesą su kova 
prieš režimą, jie atliko savo nau
dingą ir našią funkciją. Ar įma
noma dabar Ambraso buities 
sąlygose kovoti už gyvenimo tie
sa be pritarimą iš valdininkiško 
olimpo! Baisūs nutildytų rašyto
jų pavyzdžiai atsako priešingai. 
Dabar gyvenimo tiesa ateina 
“ready made”. Bet ji nėra ready 
made čia. Ji yra prizminė, dau
giaspalvė, todėl Įdomi ir nestan
dartinė.

K. Ambrasas irgi intensyviai 
numato, kad utilitarinis momen
tas pažeidžia literatūrine kriti
ka Jis sako: siaurai utilitarinis 
požiūris Į kritiką nieko bendro 
neturi su profesine literatūros 
kritika (psl. 171). Bet kaip sude
rinti tą sveiką posakį su tais 
nat faktais ir tvirtinimais, kurių 
tiek gausu jo paties rinkinyje? 
Plechanovo tiesos, paimtos iŠ 
prancūziškųjų enciklopedistų,
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KULTU filCT; JF: VEIKIOJE
PROF. DR. ANTANUI - MACEI

NAI paskirta tradicinė Ohio valsti
jos lietuvių gydytojų $1.000 premi
ja už jo didelį įnašą į lietuvių moks
linę literatūrą. Prof. dr. A. Maceina 
gyvena Vokietijoje ir dėsto Muen- 
sterio universitete. Dirbdamas moks
linį darbą, jis rašo naujus filosofi
nius ir teologinius veikalus lietuvių 
ir vokiečių katr omis, bendradarbiau
ja kultūrinėje lietuvių spaudoje, 
gvildendamas šių dienų pasaulio ak
tualijas. Naujausią prof. dr. A. Ma
ceinos knygą “Bažnyčia ir pasaulis” 
neseniai išleido Vakarų Europos 
Lietuvių Sielovada. Šis veikalas jau 
susilaukė didelio susidomėjimo, nes 
jame sprendžiamos kunigų ir pasau
liečių problemos, iškilusios po Vati
kano II santarybos. Gydytojų premi
ją filosofui prof. dr. A. Maceinai nu
matoma iškilmingai įteikti Klevelan- 
de lapkričio 7 d.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO tradi
cinis balius-koncertas įvyks Kleve- 
lande spalio 31 d. Jo programoje da
lyvaus ir sol. Irena Grigaliūnaitė.

DAIL. ADOMO GALDIKO kūrinių 
paroda rengiama Bostono Lietuvių 
Tautinės Sąjungos namuose spalio 31 
ir lapkričio 1 d.d.

SOL. ANELE VALAITYTE, kuri 
mokėsi ir gyvena Vokietijoje, nese
niai išleido savo estradinių dainų 
pirmą plokštelę vokiečių kalba. 
Plokštelės aplanke pažymėta: Lena 
Valaitis, “Halt das Glueck fuer mich 
fest”, Philips No. 6003043. Kaina DM 
5. Ją galima gauti visose plokštelių 
parduotuvėse Vokietijoje. Solistė, gy
venanti Memmingene, Munchener 
Str. 62, dalyvauja ir lietuvių paren
gimų programose.

ARGENTINOS DIENRAŠTIS La 
Prensa, Buenos Aires mieste lei
džiamas jau daugiau kaip 100 metų, 
pasaulio teatrų apžvalgoje teigiamai 
paminėjo Panevėžio dramos teatrą.

turėtų būti nefalsifikuotos, bet 
atskleistos Ambraso aplinkoje.

Tuo pat nauju zigzagu Įsire- 
miame i mūsų aplinką, čia 
mums nereikia būtinai kuo nors 
remtis, ką nors Įkelti i altorių 
garbę, ką nors skelbti neklaidin
gu gyvenimo ir literatūros tiesų 
nusakyme. Čia, laisvės sąlygose, kuris kultūriniu požiūriu pirmaująs 
yra neribota laisvė ir ^kritikos 
menui žydėti. Pjūtis didelė, sa
ko evangeliškasis posakis, bet 
pjovėjų nėra. Rašytojas yra tam 
tikros gyvenimo tiesos, idėjos ar 
asmeniško atradimo sintezė. Ra
šytojas yra arti-faktas, kuris iš
semia erą, idėją, būties sampra
tą. Tačiau jis nėra atramos 
punktas, privaloma pažintinė 
vertybė. Jo pažinimas yra turtė
jimas.

Kas būtų ateičiai devyniolik
tasis amžius, rašo Irving Howe, 
jeigu nebūtų viso to amžiaus 
idėjų spektro?

Ir tų idėjų sintezėmis paran
ku imti tos eros rašytojus. Pvz. 
išsilaikymo tendencijas įkūnijo 
Stendhalis, savęs išganymo poli
tikos buvo kupinas Dostojevs
kis, tvarkos ir anarchijos prieš
gynas vaizdavo Conrad, politi
nio siekio sintezė buvo Henry 
James. Į šį šimtmetį nutyso 
Malreaux, Silone, Koestler, Ca
mus ...

Jau šios apžvalgos pradžioje 
paminėta literatūrą kilninanti 
mintis: rašytojas yra jo eros idė
jų sintezė. Tą minti pratęsdami 
i mūsų literatūrą, sustojame ties 
lietuvių literatų studijomis, ku
rios būtų skirtos literato kūry
biniam palikimui aptarti, Įver
tinti, Įvesti i lietuvių Tautos kul
tūrą kaip jo literatūrinio proce
so sintetinę išdavą. Kas yra Krė
vė? Istorinis romantikas ar kai
mo buities psichologas? Kas yra 
Putinas? Jieškojimų defetistas 
ar jieškojimų oportunistas? Kas 
yra Škėma? Spekuliacinis imi
tatorius ar nuoširdusis?

Tačiau mirusieji (kaip ir gy
vieji) nešioja ant savęs laiko 
ženklą. Vienaip ar kitaip jie lie
ka gyventi laike: juo toliau eina 
i laiką, juo reljefiškiau ima iš
kilti iš kasdienybės lygmens ir 
atstovauti kūrybai bei idėjai. 
Amerikiečiai žodi “politika” 
traktate apie kūrybą naudoja 
platesne ir turiningesne pras
me. Politika — tai visa sąranga 
idėjų, gyvenimo filosofijos ir to 
laikotarpio, kuriame autorius 
atskleidė save, tą Įdomią ir ne
pakartojamą individualybę. Po
litinės novelės vardu, reikia su 
tuo sutikti, galima pavadinti be
veik kiekvieną idėjini romaną 
nuo Malraux “La Condition Ku
rname” iki Orwell “1984”, nuo 
Putino “Krizės” iki Grušo “Kar
jeristų”. Tačiau tai būtų toli 
gražu * nepilnas, fragmentinis 
vaizdas. Autoriai įnešė ne tik 
savo literatūrinio proceso frag
mentus, bet save visą Į bendrą 
tautos kultūros procesą. Kai tu
rime prieš akis literatūrinės kri
tikos tomelius, a la Ambraso 
“Literatūros akiračiai”, neleng
va įtikėti, kad visuotinumo įver
tinimai galės rastis ten, kur 
viešpatauja aprioriniai aptari
mai ir žudantis kritiko indivi
dualumą doktrinos tabu. Litera
tūrinės kritikos priebėga ir ba
ze galėtų taoti laisvojo pasaulio 
kraštai. Tačiau visa tai turi tik
tai fragmentini vaizdą, atskirų 
autorių favorizavimą, nredilek- 
ciją fragmentui ir spekuliaciją 
fragmentais. Todėl kritikos to
kios, kuri mato visuma ir su
geba operuoti sintezėmis, nėra. 
Tiesioji koordinatėse trupa ne
sibaigiančiais zigzagais: operaci
nės doktrinos diktatas ten, nuo
trupų smulkėjimas čia.

tarp kitų tokio pat dydžio teatrų. 
Laikraštis teisingai pastebi, kad Pa
nevėžio teatrą suorganizavo ir jam 
vadovauja rež. J. Miltinis, vaidybos 
meną studijavęs pas žymiausius šios 
srities profesorius Paryžiuje.

ČIKAGOS LIET. CHORAS “PIR
MYN” veikia nuo 1909 m., bet pas
kutiniu laiku buvo nutilęs ir išsi
blaškęs. Dabar energingasis dirigen
tas Kazys Steponavičius pasiryžo cho
rą atjauninti. Jis net planuoja pa
statyti žinomą J. Strausso operetę 
“šikšnosparnis”; Šis choras prieš ka
rą yra koncertavęs Lietuvoje, taip 
pat Kanadoje ir didesniuose JAV 
miestuose.

BOSTONO SOL. V. CIŽAUSKAI- 
TĖ-BALCIŪNIENĖ, sopranas, kon
certavo Detroite, kur jauna mokėsi 
ir pradėjo menininkės kelią. Ji stu
dijavo ne tik muziką, bet ir dramą. 
1966 m. gavo magistrės laipsnj, bet 
dar ir dabar tobulina dainavimą Cla
ra Shear studijoje. Su amerikiečių 
trupe ji yra dainavusi JAV kariams 
Grenlandijoje ir Labradore, be to, 
koncertavo Italijoje ir visoje eilėje 
Amerikos miestų.

DAIL. ANTANO RŪKŠTELĖS ta
pybos darbų parodą Niujorke rengia 
Lietuvių Moterų Federacija spalio 
31 — lapkričio 1 d.d. Woodhaveno 
Kolumbo Vyčių salėje.

DR. DAINA VARIAKOJYTĖ, Lo
jolos universiteto etnografijos pro
fesorė Čikagoje, mėnesį pralei
do Turkijoje ir Graikijoje, kur ji 
studijavo vietos žmonių papročius ir 
istorines vietas, jų tarpe Trojos pi
lies griuvėsius.

LITUANISTIKOS INSTITUTO va
dovas dr. Vincas Maciūnas rūpinasi 
“Lituanistikos darbų III tomo paruo
šimu spaudai. Šiame tome, be visos 
eilės lietuvių mokslininkų darbų, bus 
ir prof. dr. W. Schmalstiego studija 
apie senąją prūsų kalbą. Išleidimo 
išlaidas padengs Lituanistikos Insti
tuto iždo taryba, vadovaujama dr. A. 
Baliūno.

LIETUVIŲ ARCHITEKTŪROS PA
RODA šį rudenį ruošiama St. Balze- 
ko liet, kultūros muzėjuje Čikagoje. 
Ją organizuoja arch. Jonas Mulokas.

“DAINAVOS” ANSAMBLIS Čika
goje ruošia naują lietuvišką operetę, 
kurios libretą parašė A. Kairys, o 
muziką — Bronius Budriūnas.

PROF. DR. Z. IVINSKIS rašo tri
jų tomų Lietuvos istoriją, kurią iš
leisti pasižadėjo Lietuvių Fondas. 
Pirmasis tomas jau baigiamas rašyti, 
šiuo metu prof. Ivinskis profesoriau
ja Bonnos universitete.

Lena Valaitytė, kurios Įdainuotą 
estradinės muzikos plokštelę iš
leido Phillips bendrovė V. Vokie
tijoje. Plokštelėje yra du šlage
riai apie laimę ir meilę: '’Halt 
dos Gluck fuer uns fest" ir "Wie 
schoen, dass es die Liebe gibt". 
L. Valaitytė dainuoja ir lietuvių 
parengimuose.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
SKULPTORIAUS PETRO ALEK- 

SANDRAVIČIAUS paminklas mūsų 
literatūros klasikei Julijai Žymantie- 
nei-Žemaitei buvo atidengtas spalio 
10 d. Vilniuje. Žodį tarė Vilniaus 
vykdomojo komiteto pirm. V. Saka
lauskas, kultūros ministeris L. še
petys, Lietuvos Mokslų Akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros institu
to vadovas K. Korsakas, Žemaitės li
teratūrinės premijos šiemetinis lau
reatas V. Bubnys. J. Švedo “Ralia
vimą” ir kitas lietuviškas melodijas 
grojo Vilniaus konservatorijos kame
rinis liaudies instrumentų ansamblis 
“Sutartinė”. Paminklo architektūrinį 
projektą yra paruošę broliai Algi
mantas ir Vytautas Nasvyčiai.

LIETUVOS OPEROS VETERANĖ 
Marija Marcinkevičiūtė - Lipcienė, 
mezzo-sopranas, mirė Vilniuje. Ji bu
vo gimusi 1899 m. Kaune, baigusi J. 
Naujalio įsteigta muzikos mokyklą 
1925-27 m. Po trumpo tobulinimosi 
kurso Paryžiuje įsijungė į Lietuvos 
operos solistų eiles ir dirbo iki 1940 
m. Pagrindinius mezzo-soprano vaid
menis ji buvo sukūrusi G. Bizet 
“Carmen”, G. Verdi “Trubadūro”, 
“Aidos”, P. Čaikovskio “Pikų damos” 
ir kitose operose. Pokaryje iki 1949 
m. dirbo Kauno muzikinės komedijos 
teatre. /

VILNIAUS INŽINERINIO STA
TYBOS instituto akademinis choras 
“Gabija”, vadovaujamas K. Griauz
dės, septintąjį veiklos sezoną pra
dėjo koncertu paveikslų galerija pa
verstoje Vilniaus katedroje. Be po
puliarių J. Naujalio, č. Sasnausko, 
St Šimkaus, J. Kačinsko ir kitų lie
tuvių kompozitorių dainų, šiame kon
certe pirmą kartą pokario metais bu
vo atlikta T. Dubois oratorijos “Sep
tyni Kristaus žodžiai” įžanga ir pir-’ 
moji dalis.

DAILININKU SĄJUNGOS dailė- 
tyros sekcijos narių susirinkime savo 
įspūdžius iš kelionės po JAV pasa
kojo'valdybos atsakingasis sekr. P. 
Gudynas. Dėmesio centre buvo jo 
susitikimai su JAV lietuviais daili
ninkais A. Košubiene, V. Košuba, V. 
Ignu, J. Rimša ir kt. Susirinkimo da
lyvius P. Gudynas supažindino su mi
nėtų dailininkų kūryba ir jų gyveni
mo sąlygomis, parodydamas iš JAV 
atsivežtas kūrinių skaidres.

LIETUVOS STYGINIS KVARTE
TAS — Eugenijus Paulauskas, Kor
nelija Kalinauskaitė, Jurgis Fledžins- 
kas ir Romas Kulikauskas — kon
certuoja R. Vokietijos miestuose. 
Wismaro rotušėje surengtame kon
certe jie atliko L. Beethoveno ir D. 
šostakovičiaus kvartetus. Nesiliau
jantys plojimai programą privertė 
papildyti J. Juzeliūno, P. Čaikovskio 
ir J. Haydno kūriniais.

ALGIMANTAS IŠNARAUSKAS, 
Klaipėdos proftechninės mokyklos 
nr. 18 auklėtinis, laimėjo aukso me
dalį už akvarelę “Konvejeris” tarp
tautinėje moksleivių piešinių paro
doje Jugoslavijoje. Joje dalyvavo 39 
kraštų moksleiviai, atsiuntę beveik 
pusantro tūkstančio kūrinių, kurių 
tik šeši buvo atžymėti aukso meda
liais.

KAUNO MUZIKINIO TEATRO G. 
Puccini operos “Madame Butterfly” 
spektaklyje Pinkertoną dainavo Vil
niaus operos sol. E. Eidukaitis, pa
grindiniame vaidmenyje debiutavo 
K. Krukauskaitė. Pagalbinius vaid
menis taip pat atliko debiutuojantys 
jaunieji dainininkai — V. Christaus- 
kas, G. Jasiūnaitė ir D. Kaspariūnai- 
tė.

TARPTAUTINIAME KINO MĖ
GĖJŲ festivalyje “Bmo-16”, kuris šį 
mėnesį vyksta Čekoslovakijoje, Lie
tuvai atstovauja V. Blinstrubo filmas 
“Paskutinis”, A. Puipos — “Siena”, 
“Raudos” ir J. Laumakio — “Arista- 
vos raguolis”.

ANTANO JAROŠEVIČIAUS šim- 
tajam gimtadieniui yra skirta Vil
niaus dailės muzėjuje atidaryta jo 
darbų paroda. 1912 m. jis išleido vie
ną pirmųjų liaudies meno albumų 
“Lietuvos kryžiai”. Didžiąją parodos 
eksponatų dalį kaip tik ir sudaro šio 
leidinio piešinių originalai bei kiti 
projektai taikomosios dailės dirbi
niams. A. Jaroševičius visą savo gy
venimą rinko, piešė ir projektavo 
kryžius.

MOKYTOJŲ DIENOS PROGA Pa 
kruojo rajono pedagogams koncertą 
surengė iš Vilniaus atvykęs berniu
kų choras “Ąžuoliukas”, vadovauja
mas H. Perelšteino.

PANEVĖŽIEČIAI AKTORIAI su
silaukia vis platesnio pripažinimo 
filmuose. D. Banionis sukūrė pa
grindinį žymiojo dailininko vaidme
nį vokiečių “Defos” ir sovietų “Len- 
filmo” studijų bendrame filme 
“Goya”. Pagrindiniam vaidmeniui 
dabar jį pakvietė S. Lemo knygą 
“Solaris” ekranizuojąs rež. A. Tar
kovskis. šiame filme vaidins ir A. 
Masiulis. Maskvos televizijos nauja
jame filme “Paskutinis ‘Albatroso’ 
reisas” atsakingus vaidmenis kuria 
B. Babkauskas ir G. Karka.

ROMUALDO LANKAUSKO roma
ną “Vidury didelio lauko” išleido 
Lenkijos leidykla “Panstwowy Insti- 
tut Wydawniczy” Varšuvoje. Leidinį 
papildo keturios R. Lankausko no
velės — “Beethoveno sonata”, “Jie 
grįžta”, “Prie šlamančių topolių”, 
“Vidurnaktis”. Knygą lenkų kalbon 
išvertė Lenkijos lietuviai Anastazi
ja ir Zygmuntas Stoberskiai.

V, Kst
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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.

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.
EGLINTON BATHURST, 4 butai, 
turintys po vieną miegamąjį; 
vandens-alyvos šildymas, moder
nios prausyklos ir virtuvės, 4 ga
ražai. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Palikimas.
ROYAL YORK-BLOOR, 5 kamba
rių dviejų miegamųjų vienaaugš- 
tis mūrinis namas su privačiu 
įvažiavimu ir garažu. Vandens- 
alyvos šildymas. įrengtas rūsys. 
Arti požeminio.
SWANSEA, 14 kambarių triburis
(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

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 ...73%% 
už term, indėlius 1 metam....7% 
už depozitus-čekių s-tas.........5^2%
už šėrus 1969 m. išmokėta ...6%
DUODA PASKOLAS:

asmenines — iki $10.000....9% 
nekiln. turto— iki $3Q.0Q0....8y2%

Nemokomas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrų, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
MIDLAND — HWY 27. Netoli Midland miesto prie upės parduoda- ,• 
mas apie 18 akrų žemės sklypas, kurio dalis apaugusi pušaitėmis ir 
kitokiais medžiais. 500 pėdų prie 27 kelio. Įmokėti apie $5.000, prašo 
tik $12.500
ANNETTE — HIGH PARK. Mūrinis 9 kambarių atskiras namas. 
Trys kambariai ir prausykla pirmame augšte.' Patogus nuomoti. Dvi
gubas garažas ir platus įvažiavimas. Įmokėti apie $6-7.000.
BLOOR — HIGH PARK. Gražių 7 kambarių mūrinis atskiras namas 
netoli parko ir požeminio susisiekimo. Dvi modernios virtuvės, alyva- 
vandeniu šildomas. Garažas ir platus šoninis įvažiavimas. Įmokėti 
apie $10.000.
DURIE ST. — ANNETTE. Visiškai naujas moderniai pastatytas 6 
didelių kambarių namas. Bus išdekoruotas pagal pirkėjo pageida
vimą. Galima tuoj įsikraustyti. Įmokėti $8.000.
BLOOR ST. W. — 27 HWY. Vakarų Toronte labai gražus 6 kamba
rių vienaaugštis (bungalow). Skoningai įrengtas rūsys, didelis skly
pas. Reikalingas kiek galint didesnis įmokėjimas.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

tlp'top meats
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 

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

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

Bloor Autorite Garage fla%6 „i?
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)
• Šviežio 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 — INDIAN RD., $6.000 įmokėti, mūrinis atskiras 6 kam
barių per du augštus namas, garažas, privatus įvažiavimas. Prašo 
$23.900.
EGLINTON — OAKWOOD, $15.000, įmokėti, mūro, 10 metų senumo, 
atskiras. 3 buMj. P® 5 kambarius butas, 2 mūro garažai. Laks viena 
atvira skola 10 metų.

J. KUDABA Namų tel. 783-2105

Hamiltono jaunimo choras su sol. V. Verikaičiu ruošiasi atlikti programą Toronto "Varpo" ir 
Verslininkų Sąjungos šokiuose lapkričio 14 d. Prisikėlimo parapijos salėje. Nuotr. Bella Studio

Ateitininkų žinios
Studentų Sąjungos suvažiavimas 

praėjo darbingoje nuotaikoje. Stu
dentai iš įvairių JAV vietovių suda
rė didesnį dalyvių skaičių, negu ka
nadiečiai. Naujon centro valdybon 
išrinkti Niujorko studentai: pirm. — 
Jurgis Oniūnas, vicepirm. — Loreta 
Vainienė, sekretorėm — Bernadeta 
Tutinaitė, Eglė Juškaitė, Aldona 
Giedraitytė, ryšininke su studentais 
— Marytė Sandanavičiūtė, iždinin
kais — Algis Juzukonis iš Toronto 
ir Laima Gustanytė. “Gaudeamus” 
redaguos Gabija Juozapavičiūtė ir 
Vytas Kliorys, dvasios vadu pakvies
tas kun. Tadas Degutis, OFM.

Nuoširdžią padėką studentai reiš
kia N. Pr. Marijos seselėms už pa
talpas suvažiavimo posėdžiams,'pen
sininkams — už $30 auką ir visiems 
torontiškiams, kurie priėmė studen
tus nakvynei.

Havajų vakaras, kurį rengia ateiti
ninkų tėvų komitetas, jau artėja. Jis 
įvyks lapkričio 21 d. Prašome šią 
datą iš anksto rezervuoti ateitininkų 
parengimui, kuriame kartu linksmi
nasi vyresnieji ir jaunimas.

Visi globėjai ir būrelių vadovai 
lapkričio 1 (Į, šį sekmadienį po 10 
v. Mišių, susirenka ateitininkų kam
baryje.

Studentų žinios
Initium Semestri. Toronto studen

tų valdyba vėl rengia lapkričio 6, 
penktadienį, 8 v. v. šv. Jono para
pijos salėje “Fuksų vakarą”. Kviečia
me visus studentus ir filisterius pa
dėti priimti fuksus, tuos studentus, 
kurie šiemet pradėjo lankyti univer
sitetą, Ryerson, mokytojų kolegijas 
ir panašias augštesnes mokyklas. Bus 
vaišės, muzika ir šokiai.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Studen
tų Sąjunga šiais metais švenčia savo 
dvidešimtmetį, šiemetiniame suva
žiavime lapkričio 26-28 d.d. Klevelan- 
de bus iškelti ligšioliniai lietuvių stu
dentų atsiekimai Amerikoje ir at
kreiptas dėmesys į dabartinės veik
los problemas bei ateities perspekty
vas. Suvažiavimo tema — “Lietuvių 
studentų kryptis: buvusioji, esamoji, 
busimoji. Suvažiavimo programon 
įtraukta aktualių klausimų, dominan
čių ne tik studentus, bet ir filiste
rius bei plačią lietuvių visuomenę. 
Programoje jau sutiko dalyvauti re
prezentacinis dabartinės studentijos 
skerspjūvis ir eilė lietuvių akademi
kų, visuomenininkų. Darnus vienin
gas darbas padarys šiaurės Ameri
kos Lietuvių Studentų Sąjungos XX 
suvažiavimą pozityviu reiškiniu lietu
vių visuomeniniam gyvenime.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 

tėvų komiteto rengiamas bazaras ir 
šokiai — lapkričio 7 d. Skautai-tės 
ruošiasi atlikti programą. Visi kvie
čiami j šį įdomų metinį skautų pasi
linksminimą.

• Į LSS studijinį suvažiavimą Kle- 
velande spalio 31 — lapkričio 1 d.d. 
važiuoja Kanados rajono tuntininkai- 
kės ir kiti sąjungos pareigūnai.

• Mindaugo dr-vės sueiga — lap
kričio 2 d. 7 v.v. būkle. Atsinešti na
mų darbus. Draugovės skautai vyčiai 
į šią sueigą kviečia atsilankyti visus 
skautus vyčius, kurie draugovei ne
priklauso. Laukiame.

• Padidėjus Mindaugo draugovei, 
sudarytos trys skiltys: “Lapinų” — 
vad. skilt. A. šeškus, “Sakalų” — si. 
R Kalinauskas ir “žirgų” — si. V. 
Mačiulis. Taipgi prie draugovės susi
darė skautų vyčių būrelis, kuris savo 
vadu išsirinko s. v, si. A. Simonavi- 
čių, pav. s. v. si. L. Baltakį. Būrelis 
pasivadino partizano Juozo Lukšos 
vardu.

• “Rambyno” tunto reguliarios 
skudučių ir birbynių repeticijos — 
šeštadieniais 4 v. p. p. L. M. Kali
nauskų namuose. Grupę papildė nau
ji skudutininkai.

• Skautži-tės yra kviečiami daly
vauti Vėlinių proga rengiamame mi
rusiųjų prisiminime šv. Jono lietu
vių kapinėse lapkričio 1 d. Prisimin
tini “nuėję namo” skautininkai ir 
skautai-tės: S. Kairys, Z. Paulionis, 
E. Bubelis, VI. Šarūnas, A. Slapšys,
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GARBENS

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Kauno Žalgirio krepšininkai po 
pergalės Varšuvos turnyre žaidė 
Liubline vienerias rungtynes. Žalgi
riečiai šias rungtynes pralaimėjo 
Liubiankos komandai 67:63.

V. Česiūnas ir Z. Survutas gerai 
pasirodė Sovietų4 Sąjungos baidarių 
pirmenybėse. Jie laimėjo 3 pirmąsias 
ir 1 antrąją vietą.

Krokuvoje tarptautiniame moterų 
krepšinio turnyre dalyvavo Kauno 
Politechnikos krepšininkės. Trys ko
mandos baigė lygiomis, tačiau Poli
technikai, turinčiai blogesnį krepšių 
santykį teko tik trečioji vieta.

Leningrade vykstančiame 5 mote
rų ir 4 vyrų rinktinių krepšinio tur
nyre Lietuvos atstovai pradžią atžy
mėjo pergalėmis. Moterys įveikė Uk
rainą 63:40 ir Leningrado rinktinę 
59:48. Vyrai laimėjo susirikimą su 
Leningrado II rinktine 71:51.

SPORTAS VISUR
Valparaiso mieste, Čilėje, įvyko 

lengvosios atletikos rungtynės, kurių 
metu V. Vokietijos H. Rozendal šuo
lyje į tolį viršijo jai pačiai priklau
santį pasaulio rekordą. Ji nušoko 
6.96 m, bet naujasis rekordas nebus 
užskaitytas, nes jai padėjo vėjas.

Šią vasarą Italijoje buvo sureng
tos pirmosios pasaulinės moterų fut
bolo pirmenybės, kurias laimėjo da
nės. Moterų futbolas oficialiai yra 
pripažintas dvylikoje šalių. Tačiau 
Paragvajus yra uždraudęs moterų 
futbolą kaip prieštaraujantį moters 
esmei. Moterys taip pat įsiskverbė ir 
į futbolo teisėjų eiles. Daugiausia 
moterų teisėjų turi Olandija — 100.

Europoje šalia pasaulinių futbolo 
pirmenybių šiemet pradėtos ir Eu
ropos futbolo pirmenybės, kuriose 
dalyvauja 30 kraštų. Jos bus užbaig
tos 1972 m. keturių stipriausių ko
mandų susirikimu. Baigmės vieta dar 
nenustatyta. Pirmųjų rungtynių pa
sekmės stebėtinos, nes pajėgios ša
lys vos išvengė pralaimėjimų: Jugo
slavija — Liuksemburgas 1:1, V. 
Vokietija — Turkija 1:1 ir Čekoslo
vakija — Suomija 1:1 ir Italija — 
Šveicarija 1:1.

Tartu meste įvykusiose baltiečių 
jaunimo bokso varžybose pasižymėjo 
du kauniečiai. R. Urbonavičius lai
mėjo I vietą vidutiniame svoryje, o 
R. Užumeckas, jo stipriausias varžo

vas, turėjo pasitenkinti II vieta.
Taline įvykusias baltiečių ir gu

dų studentų plaukimo komandines 
varžybas laimėjo estai, surinkę 215 
taškų. Lietuviai buvo antrieji su 209 
taškais. Vilnietė V. Burkauskaitė, 

•.plaukdama krūtine, laimėjo pirmą
sias vietas 100 m ir 200 m nuotoliuo
se.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis susirinkimas vėl bus šį 

sekmadienį 5 vai. Lietuvių Namuo
se. Narių dalyvavimas būtinas.

Mergaitės (14 m.) laimėjo savo pir
mąsias krepšinio pirmenybių rung
tynes. Jos nugalėjo B. Sacrament ko
mandą 11:6. Komandoje žaidė: Zub- 
rickaitė 6, Matulaitytė 2, Ąžuolaitė 
2, Underytė 1, L. Žukauskaitė, Va
liukaitė. Komandos vadovė yra R. 
Underytė, trenerė — M. Nacevičiū- 
tė.

Londone Lietuvių Dienos proga 
įvykusiose krepšinio rungtynėse tarp 
Detroito Kovo ir Kanados lietuvių 
rinktinės Kanados lietuviams atsto
vavo 5 vytiečiai: A. Klimas, S. Igna
tavičius. V. Juzėnas, T. Akelaitis ir 
E. Nacevičius.

Golfo sezono uždarymo turnyre ar
čiausiai skylės sviedinukus primetė 
M. Ignatavičius ir Al. Kuolas.

Krepšinio treniruotės, kaip jau 
anksčiau buvo skelbta, vyksta nuo 5 
vai. nusistovėjusia tvarka. Visi krep
šininkai privalo jas lankyti. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Visuotinis klubo narių susirinki

mas lapkričio 1 d. parodų salėje tuo
jau po 11 vai. Mišių. Kviečiame tė
velius, rėmėjus ir visus narius daly
vauti. Klubo veikla plečiasi, darbo 
daugėja, o darbininkų mažėja. Susi
daro rimta problema, kuri bus šia
me susirinkime apsvarstyta. Atvyki
te, padėkite išspręsti svarbius rei
kalus ir išrinkti naują valdybą.

Klubo valdybos posėdis — spalio 
28 d. 7.30 v.v., Prisikėlimo parapijos 
posėdžių kambaryje. Dalyvauja visi 
valdybos nariai ir sekcijų vadovai.

Toronto gimnazijų atvirame stalo 
teniso turnyre Paulius Klevinas lai
mėjo dvi pirmąsias vietas iki 15 ir 
iki 17 metų amžiaus grupėse. Birutė 
Plučaitė laimėjo antrą vietą iki 15 
m. grupėje.

KANADOS įVYKIAI
(Atkelta iš 1 psl.) nados vandenų užteršimu tiršta 4-

kad svetimuose vandenyse so
vietai žuvauja be jokios atodai
ros Į žuvų prieauglį ir retesnių 
žuvų išsaugojimą. Dabar sovie
tai pasižadėjo labiau gerbti Ka
nados teritorinius vandenis (12 
mylių), o Kanada sutiko sovie
tų laivams atidaryti Vankuverio 
uostą, taip pat leisti laisvai žu
vauti prie karalienės Šarlotės 
salų Britų Kolumbijoje. Oficia
li sutartis būsianti pasirašyta 
1971 m. pradžioje.

J Kiniją jau išvyko Kanados 
charge d’afaires J.; Fraser, bu
simasis konsulas, su 5 žmonių 
štabu. Jų uždavinys — Pekinge 
surasti tinkamas patalpas Kana
dos ambasadai ir laikinai atsto
vauti Kanados interesams. Pa
gal Stockholmo susitarimą; abi 
šalys turi pasikeisti ambasado
riais pusės metų laikotarpyje.

Laivybos kontrolės įstatymo 
papildymą ir sugriežtinimą 
svarsto Kanados parlamentas. 
Ryšium su šiemet buvusiais 
tanklaivių nuskendimais ir Ka-

M. Gvildys, I. Pacevičiūtė, P. Čepo
nis ir kt.

• Spalio 17 d. iškyloje į Romuvą 
stovyklavietė paruošta žiemai, buvo 
pasėta žolės ir nupjauta daugiau ne
reikalingų medžių. Norima dar vieną 
kartą iškylauti Romuvoje ir sudegin
ti medžių šakas. Iškyloje talkino J. 
Baltaduonis, V. Keturakis, A. Vasi
liauskas, J. Usvaltas ir K. Batūra.

C. S.

alyva vyriausybė dabar siūlo 
Įvesti privalomą visų Įplaukian
čių tanklaivių patikrinimą. 
Bendrovės, kurių laivai užterš 
Kanados vandenis, siūloma 
bausti iki $100.000, o kapitonai, 
kurie bandys nuslėpti alyvos iš
liejimą, galės būti baudžiami iki 
$25.000.

Jungtinės Tautos planuoja 
Įsteigti tarptautini universitetą, 
kuris ugdytų tautų bendradar
biavimą, plėstų kultūrinius mai
nus ir suvestų Į artimesnius ry
šius viso pasaulio jaunuomenę. 
Pirmam tarptautiniam universi
tetui buveinė numatoma Kana
doje, kaip neutralioje ir demo
kratinėje šalyje. Toronto mies
to vadovai jau daro žygius, kad 
universitetas būtų Įsteigtas šia
me mieste.

Kanados senate ir kituose val
džios sluogsniuose vėl pradėta 
kalbėti apie metrinės sistemos 
Įvedimo reikalingumą, pakei
čiant colius, svarus ir galionus, 
daug praktiškesniais centimet
rais, kilogramais, litrais ir pan. 
Dabartiniu laiku iš svarbesnių
jų valstybių tik JAV, Britanija, 
N. Zelandija ir Kanada neturi 
dešimtainės sistemos, o tai sun
kina prekyba ir mokslinį santy
kiavimą su kitais kraštais.

Sunkiai besiverčiančioms auk
so kasykloms Kanados vyriausy
bė per praėjusius 10 metų davė 
pašalpos apie $300 milijonų. Pa
ramos įstatymas dabar vėl pra
tęsiamas iki 1973 m.
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ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 
323 Lakeshore Rd. East. Port Credit. Ont. 

Savininkas V. BAČENAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusai*,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus prikalus traukiniais. laivais, lėktuvais

be atskiro atlvgfnimo ' • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikvieėiant gimines
Skambinti telefohu 278-7261 dienos metu arba vakarais |

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

BLOOR — WINDERMERE, apie $10.000 įmokėti, puikus 7 kamba
rių atskiras namas, garažas su labai plačiu įvažiavimu, lengvos 
išsimokėjimo sąlygos, netoli Bloor gatvės.
HIGH PARK AVE. — BLOOR, gražus didžiulis 11 kambarių atski
ras namas, prausyklos kiekviename augšte, kilimai, dvigubas ga
ražas, nepamainoma vieta gydytojo ar dantisto kabinetui, apie 
$15.000 įmokėti ir viena atvira skola. Nepraleiskite retos progos. 
Arti Bloor.
BLOOR — WINDERMERE, krautuvė ir 5 kambarių butas, dvigu
bas garažas, puiki, judri vieta, tinka betkokiam verslui; apie 
$15.000 įmokėti, viena atvira skola nedidelio nuošimčio. Parduoda 
našlė.
INDIAN RD. — BLOOR, 14 kambarių dvibutis, puiki vieta, netoli 
Bloor, dvigubas garažas.
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 AVE., 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. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AfVM/vlM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

51/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
73Xi% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

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 S5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL 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

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 JST., 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. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKR) VISTOSKI

769-4612
2231 Bloor Street W.

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

• -------- ----------Vestuvinės nuotraukos
------------ Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt

ROCHESTER, N. Y.
(Atkelta iš 4-to psl.)

statė B. Krokys, pabrėždamas, kad 
Rimas studijuoja Princetono univer
sitete atominę inžineriją, yra uolus 
ateitininkas, pasižymėjęs ateitininkų 
stovyklose kaip gabus pramogų pra- 
vedėjas, akordeonistas ir kalbėtojas. 
Savo paskaita “Jaunimas ir ateitinin
kų organizacija” jis sudomino klau
sytojus minčių originalumu, jauni
mui patraukliu jų dėstymo būdu. 
Po paskaitos egzaminų aktą perskai
čius J. Laukaičiui, įžodį davė: Danu
tė Staškevičiūtė, Danutė Krokytė, 
Paulius Laukaitis ir Paulius Klimas. 
Įžodžio apeigas pravedė dvasios va
das kun. Ų. Januška, juosteles ir 
ženklelį įteikė MAS cv pirm. E. Gir- 
dauskas. Meninėje programos dalyje 
dr. V. Kudirkos “Vilką ir ėriuką” iš
pildė Kostas Petrauskas, Raimundas 
Kiršteinas ir Danutė Krokytė, poezi
jos montažą “Keliaujantis žmogus”— 
vyr. moksleiviai Juozas ir Paulius 
Laukaičiai, Danutė Staškevičiūtė, 
Danutė Krokytė ir Kostas Petraus
kas. Jį buvo paruošusi Jūratė Kroky
tė, panaudodama Mačernio, Bradūno

ir Maironio eilėraščius.
X

Dr. V. Lėlio $20 premija labiausiai 
veikloje pasižymėjusiam moksleiviui 
šiemet buvo išdalinta keturiems val
dybos nariams lygiomis, šventė baig
ta Lietuvos himnu. Jaunimas neno
riai skirstėsi į namus. Svečių buvo iš 
Detroito, Klevelando, Toronto ir Ha
miltono. Dalyvis

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovefimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331
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BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS ,

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė
1

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, 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 už kuriuos gavėjas gali nusi- 

irs’wsa r“’b 
šaldytuvai ir tt. dolenneje krautuvėje.

Norint pasiųsti automobili, 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 sudarytus siuntinius bei užsa

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

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Prieš pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti 
kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, nes nuo 1969 m. spalio mėn. 
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 vai. rytę lki 7 vai. vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ IŠTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3
Į Tel. 531-1432
{ VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
1 MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

S 1

TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
STATOM IR TAISOM T. V. ANTENAS 

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

■ - ~ t - -į - - -

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

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

Čia gaubte tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; < 
didelis pasirinkimas skarelių, megxtiniu ir kitų dalykų* < 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. <
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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-t t

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.

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

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

telefonas 278-1972

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbi! ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY

MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

TeL WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

S. Ir G. TIRE SERVICE sav. estai
459 Roncesvalles Avė. Tel. LE 4-6602
Didelis pasirinkimas. Urmo kainos. FIRESTONE. 
DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt. 
autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
Visų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt. 
Atidaryta kasdien iki 7 v.v. Šeštadieniais iki 2 v.p.p.

f

Ontario
Ar yra kita mielesnė vietovė?
Ontario gyventojai — tokios rūšies žmonės, kurie čia 
nepasiliktu, jei būtų kita geresnė vietovė. Mes esame 
žmonės, atvykę iš šimto kraštų čia kurti ir statyti, gink
luoti ryžtu, raumenų jėga ir sėkmės troškuliu. Mes 
esame vyrai ir moterys, per dešimtmečius sukūrę tokį 
gyvenimo lygį, kuriam atsiekti kituose kraštuose rei
kėjo šimtmečių. Vienintelis mūsų netobulumas — 
chroniškas kuklumas. Ontario gyventojai didžiuojasi 
savo provincija ir Kanada, bet... tai retai tepareiš- 
kia kitiems. Ekonominiu požiūriu tokia laikysena yra 
klaidinga. Juo daugiau žmonių garsins Ontario ir Ka
nadą, juo bus geriau, nes mes iš tikro turime kuo gir
tis. Pvz. kovoje prieš vandens teršimą Ontario pir
mauja visame pasaulyje. Kai visi tik kalba apie van

Kiekvieną kartą, kai jūs stiprinate Ontario... Ontario provincija ir Kanada darosi truputį stipresnės. 
Government of Ontario (g) John Robarts, Prime Minister.

© SKAITYTOJAI PASISAKO
“OLYMPATHON” ŽYGIS

Canadian Rotary (visų sporto šakų 
sąjunga) jauniems atletams paremti, 
rugsėjo 26 d. surengė žygį, kuriame 
dalyvavo daugiausia moksleiviai, 
nors buvo ir kitų sričių bei išsilavi
nimų asmenų. Žygis buvo trumpas, 
bet labai “karštas” (12 mylių — 19 
km ir 200 m). Toronto vakaruose gy
venantieji pradėjo iš High Parko, o 
rytuose — iš Wilket Creek Parko, su
darydami apie 8000 minią. Gražu pa
žiūrėti, kai pilni džiaugsmo, klegesio 
visokio amžiaus žygiuotojai, vieni su 
šliurėm, kiti su guminiais batais, 
treti su klumpėm, ketvirti su auli

niais ar pusiau auliniais batais... 
Siame žygyje dalyvavo daug lietuvių 
jaunimo, bet B. Naujalis labiausiai 
pasižymėjo. Jau nepirmą kartą jis 
žygiuoja ir visada savo rėmėjams lai
mi garbę, šį kartą B. Naujalis pra
dėjo 12 mylių žygį 8 v. 7 min. ryto 
ir baigė 9 v. 56-tą minutę ryto, taigi 
12 mylių įveikė per 1 valandą ir 49 
minutes. Jo rėmėjais buvo dr. V. J. 
Meiluvienė (dantistė), dr. M. Shul
man, Ed. Punkris, A. Matulaitis, A. 
Malinauskas, Pranikė Remeika, J. V. 
Margis, Ed. Lange, Peter Kiosis, A. 
Kalūza, Mary, Žemaitienė, V. Barti- 
ninkaitienė, Ant. žičkus, Pr. Kevelai-

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION
SHORTCUT
NO PRINTED CIRCUIT

Prieš pirkdami j u odą-baltą arba spalvotą televiziją ar 
Hi-Fi gerai pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!

Vaizdas geresnis ir
' BlliillilJ aparatas patvaresnis.

ZENITH aparatus jus galite gauti pas

ALFA RADIO and TV sales and service
Savininkas A. ČIŽIKAS

672 Lansdowne Ave. 531-6165 295 roncesvalles Ave., Tel. 536-1373
Atidaryta: kasdien 9—6 vai. Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai.
-pr- _------- ------ \ _r, : —— -

Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas.

SPECIALŪS
SIUNTINIAI 

ŠVENTĖMS
Į LIETUVĄ

PILNAI APMOKĖTA
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
FESTIVAL $35.50 JAV.

sv. kviet. miltų, 2Vi sv. ryžių, 
2(4 sv. cukraus, 1 sv. marmela
do, 1 sv. makaronų, 1 plytelė šo
kolado, 1 maišelis vais. bombon- 
kų, 100 gr. “Nescafe”, % sv. sa
lami, 1 sv. maiš. vaisių, 2 mai
šeliai pudingo miltelių, sv. 
aviž. miltų, 2Vi sv. farinos.

10 SKARELIŲ $46.80 JAV.
5 vilnonės skarelės su mažom ar 
didelėm gėlėm ar turkišku raš
tu ir 5 šilkinės skarelės įvairių 
spalvų. ORO PAŠTU pridėti 
ekstra S8.50.
VERTINGIAUSIA D O V ANA, 
KURIĄ JŪS GALITE PASIŲS

TI SAVO GIMINĖMS, YRA tt
MOTERIŠKŲ KAILIO 

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

TIK $99.00 JAV

COMBINATION PARCEL 
$126.00 JAV.

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

dens teršimo kontrolę, mes veikiame. Lig šiol dau
giau kaip bilijonas dolerių jau yra investuota i van
dentiekių ir kanalizacijų sistemas įvairiose Ontario 
vietovėse. Mes turime įstatymus, baudžiančius pra
monės įmones už oro ir vandens teršimą. Turime taip 
pat ir paskolas bei finansinę paramą tokioms įmonėms, 
kurios stengiasi sustabdyti minėtąjį teršimą. Tokioms 
programoms yra būtina veržli ekonomija, o tai kaip 
tik ir liečia jus. Ontario gyventojai, nors mūsų gamy
ba buvo padvigubinta per 10 pastarųjų metų, o paja
mos — per 12 metų, nesnauskime ant sėkmės laurų. 
Mūsų laukia naujas dešimtmetis, pilnas sunkių ban
dymų ir galimybių, gyvenimo lygiui dar labiau pakel
ti. Norėdami įgyvendinti šiuos uždavinius, privalome 
pasitikėti savimi. O tai juk nėra bloga idėja.

Daugybė kitų šventėms 
specialių siuntinių 

UŽSAKYKITE DABAR 
TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

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

PRAŠYKITE MŪSŲ
NAUJŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ

tis. 5 profesijonalai atletai — 3 pri
klausą Canadian ir du Argos klu
bams visą laiką bėgo, bet" vienas iš 
Argos ir vienas iš Canadian susilp
nėjo bėgime ir pradėjo žygiuoti. B. 
Naujalis, kuris pamažėl, bet beveik 
visą laiką vienodai bėgo, juos pra
lenkė. Jis atbėgo ketvirtuoju. CFRB 
radijas paminėjo B. Naujalį to vaka
ro žiniose. Pasikalbėjime su kores
pondentu parodų aikštėje Naujalis 
pasisakė esąs lietuvis ir jo rėmėjai, 
išskyrus tris, yra lietuviai.

Lietuviškas jaunime ir senime, lai
kas išlipti iš automobilių ir įsijungti 
į ruošiamus žygius ar ir patiems žy
gius rengti.

Rėmėjas ir seklys St žka

AUKOKI M E 
TAUTOS FONDUI!

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

ŠYPSENOS
Mokytojų humoras

Šių metų mokytojų stovykla 
Dainavoje pasižymėjo" jaunimo 
gausumu. Jaunesnė dvasia atsi
spindėjo ir stovyklos laikraštė
lyje “Nedašokęs Kirtis”, štai 
viena to leidinio ištrauka:

— Seniau, giedodami “Pul
kim ant kelių”, atsiklaupdavo
me, žodžius suderindami su 
veiksmais. Dabar išdidžiai atsi
stojam if stovim. Gal reikėtų re
formuoti giesmę ir giedoti: 
’’Stokim ant kojų visi krikščio
nys” ... Per aukojimą vėl stovė
dami giedam ir nemirkčiodami 
meluojant Dievui, kad, girdi, 
“Prieš Tavo altorių mes nuolan
kiai klūpom”.

Parinko Pr. AIš.

FRANK BARAUSKAS 
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

“Chromacolor 100” 
. * yra naujausia ir geriausia

1971 metų spalvota TV 
įvairaus didumo



TORONTO
Prisikėlimo par. žinios

— Nuoširdžiai sveikiname Šv. Jo
no Kr. Pašalpinę Dr-ją 50 metų gra
žios veiklos sukakties proga.

— Treciad. 8 v. aukojamos šv. Mi
šios už a.a. J. Jakubauską, užpr. S. 
R. Janušauskų kaip užuojauta J. Ša- 
rūnienei, mirus jos tėveliui; šeštad.
8.30 v. — už mirusius tėvus bei sese
ris, užpr. A. Haaze; 9 v. — už a. a. 
P. Žilį, užpr. J. N. Šimkų; 12.15 v. 
— tretininkų int.

— Studentų choras repetuos tre- 
čiad. 7 v. v.; suaugusių — ketvirtad.
7.30 v.v.; pirmoji vaikų choro repeti
ciją — penktad 6.30 v.v. muzikos 
studijoje. Šį sekmad. vaikai giedos 
per 10 v. Mišias.

— Parapijoje lankosi kapucinas T. 
Ąlf. Bernatonis iš Vokietijos. Svečias 
čia bus visą šią savaitę. Kurie su 
juo norėtų pasimatyti ar pasikalbėti, 
prašomi skambinti į par. raštinę (LE 
3-0621). Visus kviečiame jam į talką 
padėti pastatyti bendrabutį Vasario 
16-tos gimnazijai. Praėjusį sekmadie
nį šiam tikslui bažnyčioje buvo pa
daryta speciali rinkliava. Ačiū mie
lam svečiui už pagalbą bažnyčioje ir 
už pr. sekmadiepio pamokslus.

— Pr. sekmad. bažnyčioje buvo su- 

SO KI US

K. C. Katalikių Moterų Drau
gijos centro valdyba š.m. lap
kričio 8 d. turėjusį Įvykti “Mo
ters” žurnalo penkiasdešimtme
čio minėjimą-vakarienę dėl su
sidariusių aplinkybių yra pri
versta atidėti 1971 m. vasario 27 
dienai.

Etninių grupių koordinacinio 
komiteto pranešimu, tikrąjį Le
nino veidą atskleidžianti paroda 
naujosios rotušės viešojoje bib
liotekoje bus atidaryta paties 
burmistro W. Dennison lapkri
čio 2, pirmadienį, 5.45 v. p.p. 
Ji truks iki lapkričio 13 d., o vė
liau bus perkelta į Montreal}, 
Otavą ir Vankuverį. Spalio 31, 
šeštadienį, 2.30 v. p. p. prie nau
josios rotušės įvyks antikomu
nistinė demonstracija ryšium su 
įvykiais Kvebeke. Lietuvių orga
nizacijos kviečiamos gausiai da
lyvauti su Kanados vėliavomis.

Labai iškilmingai praėjo šv. 
Jono Pašalpinės Draugijos įsi
kūrimo ir veiklos auksinės su
kakties minėjimas. Padėkos pa
maldas šv. Jono Kr. par. bažny
čioje laikė abu parapijos kuni
gai ir svečias iš V. Vokietijos T. 
A. Bernatonis. Parapijos salėje 
įvyko jaukios vaišės, sutrauku
sios beveik 300 dalyvių. Oficia
lią dalį atidarė draugijos pirm. 
A. čirūnas, pasveikinęs narius 
bei svečius ir pakvietęs progra
mai pravesti V. Aušrotą. Ilgesnį 
žodį apie draugijos įsikūrimą ir 
veiklą tarė p. Balčiūnas. Draugi
ja buvo įsteigta 1920 m. Iš jos 
pirmųjų organizatorių gyvi yra 
likę tik p. Jurcienė irJ. Griška. 
Pastarasis dalyvavo ir parengi
me. Draugijos žydėjimo metais 
reikia laikyti 1927, kai sąrašuo
se turėta daugiau kaip 200 na-

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Tradicinis Šv. Jono kapinių lan

kymas — lapkričio 1, sekmadienį. 
Lietuvos kankinių koplyčioje 3 v. p. 
p. bus mirusiųjų prisiminimui skir
tos Mišios su pamokslu. Po pamaldų 
šventinami nauji paminklai.

— Parapijos bažnyčioje mirusieji 
prisimenami pirmadienį, Vėlinių die
ną. Pamaldos rytą 7.30 ir 9 v., o va
kare 7.30 v,

— Religijos pamokos vaikams, pa
vasarį priimantiems pirmąją Komu
niją, prasidės lapkričio 8 d. po 10 
vaL pamaldų parapijos patalpose.

— Perorganizuojamas jaunimo cho
ras. Jo vadovais pakviesti muzikai 
Danutė Garbaliauskienė ir Jonas Go- 
vėdas. Choro repeticijos — sekma
dieniais po 10 v. pamaldų. Kviečia
me visus berniukus ir mergaites 
tarp 6-13 m. įsijungti į chorą.

— Toronte šiuo laiku lankosi Tėv.
A. Bernatonis, rinkdamas aukas Va
sario 16 gimnazijos bendrabučio sta
tybai V. Vokietijoje.

— Mišios: šį penktadienį 8 v. r. 
— už šv. Jono Pašalpinės Draugijos 
mirusius narius; šeštadienį 7.30 v.r.

. a.a. Pijų Aušrotą, 9 v.r. — p. Ber
natonių šeimos intencija, 4 v. p.p. —
vestuvės; sekmadienį 10 v.r. Mišios rinkti solidarumo įnašai. Kurie jų 
už a.a. Tomą Trečioką, 11 v. r. — 
.už a.a. Juliją Pilkauskienę mirtięs 
metinių proga, 12 v. — už a.a. Petrą 
Traškevičių; pirmadienį 7.30 v. r. — 
už a.a. Joną Bielašauską ir 9 v.r. — 
už a.a. Juozą Siminkevičių.

— Pakrikštyta: Jonas Pajaujis.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Šį šeštadienį, spalio 31, 1 v. p.p. 
bus konfirmandų pamokos.

— Šio sekmadienio pamaldose 9.30
v. r. bus dalinama šv. komunija. Po 
pamaldų Moterų Draugija rinksis po
sėdžiui bei kavutei p. Juknienės bu
te, 22 Indian Trail. Taip pat šį sek
madienį. 4 v. p. p. įvyks T. L. C. M. 
parapijų klebonų, žmonų bei delega
tų priėmimas pas kunigą ir ponią Ži
linskus. 4

— Lapkričio 8 d. pamaldos bus
1.30 v. p. p., nes kun. Žilinskas pa
mokslaus 10 v. ryto Emanuelio liu
teronų bažnyčioje, Scarboro, Ontario. 
Visais kitais lapkričio sekmadieniais 
pamaldos — 9.30 v. r.

— Dėmesio! Dėmesio! Pradedant 
šiuo sekmadieniu, visi parapijiečiai 
prašomi prieš arba po pamaldų už
pildyti 1971 m. pažadų korteles. Au
kokime savo laiką, sugebėjimus bei 
turtą Jo karalystei plėsti.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Birbynė” lapkričio 1 d.
7.30 v. v. atliks programą “Good 
Sheppard” bažnyčios salėje, Eg- 
linton ir Weston gatvių kampas. 
Gruodžio 13 d. O. Mikulskienės 
kanklininkių grupė ir “Birby
nė” rengia koncertą Toronte, 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Pijus Kružikas gydosi Queens
way ligoninėje, 401 kambaryje. 
Lankymas 1.30-3 ir 6-8 vai.

Atitaisymas. “Tž” hr. 43 Ritos Au- 
gustinavičiūtės-Jurkuvėnienės padė
koje per neapsižiūrėjimą praleista V. 
Senkevičienės pavardė. Padėkos au
torė apgailestauja įvykusį nesusipra
timą.

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.
DVIEM JAUNOM MERGAITĖM pri
žiūrėti jieškoma moteris, kuri gali 
kartu ir gyventi. Darbas — iki balan
džio mėn. Gražus kambarys ir atly
ginimas. Skambinti tek 223-1804.

dar neįteikė, prašomi tai padaryti 
sekančiais sekmadieniais.

—• T. Placidas yra išvykęs į JA 
Valstybes dalyvauti vienuolyno posė
džiuose. Grįš ketvirtadienio vakarą.

— Papigintas Vėlinių ir dekoraty
vinių žvakių išpardavimas šį sek
madienį tarp Mišių par. salėje.

— Šiemet tradicinis parapijos mi
rusių prisiminimas bus kita tvarka: 
ne Vėlinių išvakarėse, bet lapkričio

. 1, sekmadienį, po 11.15 v. Mišių.
— Kviečiame visus prisidėti prie 

Vėlinių Mišių novenos, prisiunčiant 
mums savo mirusių vardus. Nove
nos Mišios bus.laikomos visą lapkri
čio mėnesį 8 v. r.

— Pirmos Komunijos pamokos ir 
religijos pamokos mokiniams iki 
VIII skyriaus imtinai — sekmadie
niais po 10 v. Mišių LV Namuose, 57 
Sylvan Ave.; religijos pamokos gim
nazistams — taip pat sekmadieniais 
po 10 v. Mišių muzikos studijoje. Tė
vus prašome į šias pamokas, atkreip
ti didžiausią dėmesį.

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

— Lapkričio 4, trečiadienį, 7.30 v.
v. ateitininkų kambaryje (šalia ban
ko) pradedamas religinio švietimo 
kursas suaugusiems, suorganizuotas 
par. tarybos religinės sekcijos. Bus < rių. J?UO laiku draugijai pavy- 
renkamasi kas antrą trečiadienį 7.30 ' “
v.v. Pirmoji diskusijų tema — “Są
myšis šiuolaikinėje Bažnyčioje. Mo
ralinė krizė.” Kviečiame visus suau
gusius, vyrus ir moteris, pasinaudoti 
proga atnaujinti ir papildyti savo re
ligines žinias.

. — Filatelistų ir numizmatikų pir
mas sezono susirinkimas — lapkr. 8, 
sekmad., 4 v. p. p. muzikos studijoje. 
Visi, kurie domisi šia sritimi, kvie
čiami dalyvauti. Be eilinių reikalų, 
bus pranešimas apie Čikagos lietuvių 
jubilėjinę parodą.

— Kt. savaitę lankoma Glenholme 
Ave., Hendrick Ave., Lauder Ave., 
Northcliffe Blvd., Rosemount Ave., 
Turner Rd., Westmount Ave., Wino
na Dr.

— Pakrikštyti Vytauto ir Annette 
Pocevičių dvynukai Gail Ona ir Vin
cent Juozas.

P. A. Žuliams ir J. J. Zenke- 
vičiams, įsikūrusiems naujuose 
namuose, jų giminės ir bičiuliai 
surengė įkurtuvių staigmenas. 
Ta pačia proga pašventinti abu 
namai. Pr. Žulys,su V. Anskiu 
Swansea rajone šią vasarą pa
statė 8 namus.

PARDUODU aviečių, agrastų krū
mus ir persikų (peach) medelius. 
Kreiptis: 2 Churchill Ave., Toronto 
3, prie Ossington Avė.
26 AKRAI SU PASTATAIS ant Mad 
upės kranto Creemore miestely — 
i 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 smulkesnių informacijų skam
binti ST. DARGIUI tel. 231-6226, 
Frank Barauskas Realtor.

ko Toronte Įsteigti lietuvišką 
parapiją^ pavadintą Šv. Jono Kr. 
vardu. Po meninės programos, 
kurią nuotaikingai atlikb sol. V. 
Verikaitis, KLB vardu sveikino 
V. Stabačinskas. Puikų žodi ta
rė visuomenininke O. Indrėlie- 
nė, nušviesdama lietuvių visuo
meninę veiklą, ypač Lietuvą so
vietams okupavus, pastangas pa
dėti pokario tremtiniams Vokie- - 
tijoje. KLK Moterų Draugijos 
abiejų skyrių vardu sveikino A. 
Kuolienė ir O. Jonaitienė, SLA 
vardu — J. Riauba, Moterų Šal
pos Draugijos vardu — M. Yo- 
/kubynienė, Sūnų ir Dukterų 
Draugijos vardu — V. Rama
nauskas ir Šv. Jono Kr. parapi
jos vardu — klebonas kųn. P. 
Ažubalis, primindamas didžią
sias kryžkeles ir linkėdamas vi
siems lietuviams vienybės. Šei
mininkės šventės dalyvius pavai
šino skaniais patiekalais, o šei
mininkai — nuotaiką keliančiais 
gėrimais. Auksinę sukakti šven
čiančiai šv. Jono Pašalpinei 
Draugijai buvo sugiedota “Il
giausių metų”. A.

Saulėtoje Floridoje ant smėlėto Atlanto kranto 
išnuomojami modernūs vėsinami kambariai. RAŠYTI:

NORWYN Apts., 126 Ocean Dr.
MIAMI BEACH, Fla. 33139, USA.

Tel. Miami Beach - 531-0944
Toronte - 766-6267

REIKALINGAS VYRESNIO AMŽIAUS VIENGUNGIS

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

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

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 — 
kambariai ir virtuvė trečiame augšte. 
Yra garažas. Tinka vienam arba 
dviem. Skambinti tel. 534*9127.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE market
* 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.

atlieku visus namu medžio 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 

kambarius. Tek 535-4724.

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

: 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

MALONIAI KVIEČIAME JUS ATSILANKYTI M W JB H
/ TORONTO "RAMBYNO" IR "ŠATRIJOS" įj fl į 11 SUf f f 
SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETO RENGIAMĄ E

t d a n i r i n i

kurie įvyks lapkričio 7, 
ŠEŠTADIENĮ, 7 v. vakaro, 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.

Bufetas su gėrimais veiks nuo 12 v. p.p. 
Šokiams gros D'Amico orkestras

• Bazaro pradžia 12 v. p. p.
• Turtinga loterija
įėjimas į vakarą — suaugusiems $2.50, studentams $ 1.

Toronto '"Rambyno" ir "Šatrijos“ tėvų komitetas

Lietuvių Dienos rengimo komitetas nuoširdžiausią padėką 
reiškia Šv. Jorio Kr. parapijos chorui Toronte ir jo dirigen
tui muz. St. Gailevičiui už taip Įspūdingą giedojimą ir 
muziką bažnyčioje Lietuvių Dienos proga Londone.

J

L? D. rengimo komiteto vardu —
kun. B. Pacevičius

Mylimam vyrui VYTUI VINGEVIČIUI rugsėjo 17 d. 
mirus, nuoširdžiai dėkoju Šv. Jono Kr. parapijos klebonui 
kun. P. Ažubaliui už Vyto lankymą ligos metu ligoninėje 
ir namuose, už atlaikytas laidotuvių pamaldas, gražų pa
mokslą bažnyčioje ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkoju jo darbovietės draugams ir pažįstamiems, lan
kiusiems jį sergantį namuose ir ligoninėje, visiems, lankiu
siems laidotuvių namuose, pareiškusiems man užuojautas, 
užprašiusiems Šv. Mišias už Vyto vėlę, atsiuntusiems gėlių.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, J. R. Simanavičiuf už 
pranešimą ir užuojautą radijo programoje, gausiems laido
tuvių dalyviams už palydėjimą į amžino poilsio vietą — 
kapines.

Dar kartą dėkoju visiems už visokeriopą pagalba mano 
sunkioje valandoje.

Nuliūdusi žmona A. Vingevičienė

Moterų popietę Toronto lietu
vėms ir lietuvaitėms spalio 18 
d. surengė KLK Moterų Drau
gijos Prisikėlimo skyrius paro
dų salėje. Pirm. A. Kuolienė pa
darė trumpą pranešimą apie pa
vykusias rekolekcijas moterims, 
spalio 21 d. pradėtus siuvimo 
kursus, ragino dalyvauti lapkri
čio mėnesį įvyksiančiame Kris
taus Karaliaus minėjime. Cent
ro valdybos pirm. dr. O. Gustai
nienė kalbėjo apie “Moters” 
žurnalo penkiasdešimtmečio mi
nėjimą. Popietės dalyvių dėme
sio centre buvo simpoziumas 
“Praraja tarp senosios ir jauno
sios kartos: ar ji yra, ar ne?”, 
moderuojamas I. Kairienės, da
lyvaujant sociologei S. Butkevi
čienei, pedagogei E. Kriščiū- 
nienei ir jaunimo atstovei stu
dentei R. Urbonaitei. Moderato- 
rei I. Kairienei pristačius sim
poziumo dalyves, S. Butkevičie
nė temą palietė iš mokslinio taš
ko, daugiausia remdamasi antro
pologės Margaret Mead minti
mis. Kompiuterių amžiuje kin
ta gyvenimo vertybių samprata, 
griūva vyresniųjų moralinis au
toritetas jaunųjų^ akyse. Vyres
niesiems yra būtina jieškoti dia
logo su jaunimu, išmokyti jį va
dovautis logikos dėsniais. E. 
Kriščiūnienė konstatavo jauni
me atsispindintį aplinkos nepa
stovumą, vedantį į vienišumą ir

verčiantį jieškoti gyvenimo 
prasmės. R. Urbonaitės teigimu, 
jaunas žmogus nori būti traktuo
jamas kaip individas, jautriai 
reaguojantis į įvairias pasaulio 
negeroves. Moderatorės I. Kai
rienės išvada: skirtumai tarp se
nosios ir jaunosios kartos yra 
buvę nuo Sokrato laikų. Tai na
tūralus reiškinys, tik šiais lai
kais perdaug išpūstas. Geriau
sias vaistas — darbo pamėgi
mas, kurio jaunimui neturėtų 
trūkti. Diskusijose dalyvavo ir 
savo nuomones pareiškė didelis 
moterų skaičius. Tokio pobūdžio 
suėjimai yra maloni atgaiva gy
venimo kasdienybėje. Juose 
gautos mintys padės mums ge
riau suprasti savo sūnus ir duk
ras. KLK Moterų Draugijos Pri
sikėlimo par. skyriaus valdyba 
yra labai dėkinga simpoziumo 
dalyvėms už įdomią popietę, 
viešnioms ir narėms — už atsi
lankymą. B. D.

Toronto lietuvių kapinėse tra
dicinės Vėlinių pamaldos bus šį 
sekmadienį, lapkričio 1, 3 v.p.p'. 
Lietuvos kankinių koplyčioje: 
koncelebracinės Mišios, žodis, 
Tautos himnas. Po pamaldų 
šventinami nauji paminklai. Ka
pinėse daroma rinkliava koply
čios ir paminklo statybos išlai
doms padengti. Prašoma neuž- 
statyti automobiliais pravažiavi
mu.

mirus, jos vyrui KAROLIUI MARCINKŲ I gilių 

užuojautų reiškia —

Sofija, Antanas ir Rūtelė

Vinskai

netikėtai iškeliavus amžinybėn, jo žmonų JADVYGĄ 

ir visus gimines giliai užjaučiame —

Juozas Klimas

Joana ir Česius Kūrai Elena ir Pranas Žuliai

NAUJOS KNYGOS 
ŠV. JONO PARAPIJOS KIOSKE 
K. Barėno “Tūboto gaidžio metai”, 

premijuotas romanas — $3.75. O. 
Nendrės “Antroji banga”, romanaš 
— $3.50. D. Brazytės-Bindokienės 
“Mieste nesaugu”, premijuota apy
saka jaunimui — $3.00. V. Alanto 
“Nemunas teka per Atlantą”, nove
lės — $3.50. A. Barono "Išdžiūvusi 
lanka”, novelės — $4.50. C. Grince- 
vičiaus “Geroji vasara”, mozaikinis 
romanas — $5. B. Railos “Versmės 
ir verpetai” (Akimirksniu kronika 
3) — $5. B. Sruogos “Radvila Per
kūnas”, drama, H laida — $4. H. 
Sudermann “Lietuviu apysakos”, iš
verstos V. Volerto — $3.

PaĮieškoJimai
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.

Už surengtą malonią staigmeną 80- 
to gimtadienio proga esu visiems 
nepaprastai dėkingas. Didžiausia pa
dėka tenka rengėjams: žmonai Alek
sandrai, sūnui Edvardui, S. A. Ka- 
lūzoms, S. K. Simonaičiams ir J. A. 
Vanagams už įdėtą didelį darbą šį 
pobūvį rengiant; p. Balnienei, pagel- 
bėjusiai taip skaniai paruošti mais
tą; K B. Žutautams už puikų ra- 

'guolį; už sveikinimus ir linkėjimus 
— klebonui kun. P. Ažubaliui, kun. 
A. Žilinskui, broliui A. Valeškai ir 
H. Chvedukui; A. Kalūzai už pobū
vio pravedimą; už asmenines dova
nas — broliui A. Valeškai ir Jare- 
menkų šeimai Čikagoje, Valeškų šei
mai Ročesteryje, p.p. Daneriams ir 
A. L. Herbstams Bostone. Taip pat 
nuoširdi padėka visiems pagerbu
siems mane savo dalyvavimu bei pri- 
sidėjusiems prie bendros dovanos.

Visiems nuoširdžiai dėkingas —
Juozas Valeika
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Montrealio moksleivių ateitininkų stovykla Laurentidų kalnuose 
Baltijoj. Stovyklos vadovai: kun. L Zaremba, SJ, V. Ptašinskas, L. 
Giriūnas, R. Vilčinskas, sesuo Margarita Bareikaitė, sesuo Jonė 
Laurinaitytė, A. Morkūnienė, J. A. Adomonienė, L. Underytė, V. 
Žitkutė, L. Skučaitė, J. Abromaitis, B. Lukoševičienė

Nuotr. J. Jonelio

SS MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios
— Spalio 18 d. parapijos svetainė- 

je buvo susirinkę pasitarti Šv. Onos 
Draugijos ir Šv. Elzbietos Draugijos 
komitetai, parapijos choro seniūnas, 
parapijos komiteto nariai ir buvusie
ji pirmininkai bei kviesti parapijie
čiai. šiame posėdyje buvo aptartas 
mūsų klebono kun. dr. F. Jucevčiaus 
pagerbimas jo klebonavimo mūsų pa
rapijoje 10 metų sukakties proga. 
Klebonu jis čia buvo paskirtas 1960 
m. gruodžio 25 d. Jam pagerbtuves 
nutarta surengti 1971 m. sausio 30 d. 
parapijos svetainėje.

— Primename, kad visi parapijie
čiai bei svečiai kviečiami į mūsų 
metinės loterijos vakarienę, kuri bus 
lapkričio 14 d. parapijos svetainė
je. Įsigykime bilietus iš anksto. Lo
terijos bilietų platintojai prašomi 
grąžinti knygučių šakneles ir tuo bū
du palengvinti loterijos tvarkymą. 
Fantus šiai loterijai aukojo: J. K. 
Ambrasai —r elektrinį virdulį kavai, 
p.p. Kalpokai — sieninį laikrodį. L. 
J. Bohemier — stalinę lempą ir in
dų komplektą 4 asmenims. Loterijoje 
turėsime apie 50 labai gerų dovanų.

— Visuotinis parapijiečių susirin
kimas šaukiamas lapkričio 29 d., sek
madienį, po 11 vai. pamaldų para
pijos svetainėje. Kviečiami visi gau
siai dalyvauti ir būti savo parapijos 
reikalų sprendėjais. Šiame susirin
kime bus išrinkti trys nauji parapi
jos komiteto nariai pakeisti tiems, 
kurie jau užbaigia 3 metų kadenci
ją, apsvarstytas parapijos nario mo
kesčio padidinimo klausimas. K. A.

Montrealio burmistro rinki
mus didžiule persvara vėl lai
mėjo Jean Drapeau, visas 52 
vietas miesto taryboje — jo gru
pė. Naujai sudarytas kairiųjų 
Politinės Akcijos Frontas nepra
vedė nė vieno atstovo. Galimas 
dalykas, įtakos balsuotojų spren
dimui turėjo burmistro J. Dra
peau minėtam frontui mestas 
kaltinimas, kad jis yra remia
mas sąmyšį Kvebeke keliančių 
Kvebeko Išlaisvinimo Fronto se
paratistų, pagrobusių britų di
plomatą J. Cross ir nužudžiusių 
darbo ministerį P. Laporte.

Aušros Vartų par. žinios
— Kristaus Karaliaus šventė šiais 

metais yra lapkričio 22 d.
— Sveikiname šv. Onos Draugiją, 

švenčiančią veiklos dešimtmetį. Lin
kime gausios Dievo palaimos šiai 
organizacijai ir visoms narėms.

— Ateinantis sekmadienis — Visų 
šventųjų šventė. Mišios mūsų bažny
čioje kaip ir kiekvieną sekmadienį.

— Pirmadienį, lapkričio 2, yra Vė
linės. Rytą Mišios mūsų bažnyčioje 
prasidės 7.30 v. ir baigsis apie 9 v. 
(N. Pr. Xar*j°s seserų koplytėlėje 
Mišios 7 v.). Vakare bažnyčioje bus 
laikomos Mišios 7.30 v. sudėtine in
tencija. Daugelis norėtų aukoti Mi
šias už mirusius artimuosius pačią 
Vėlinių dieną. Norėdami visų norą 
patenkinti, tokia intencija laikysime 
Mišias. Vėlinių vakarą 7.30 v. Para
pijiečiai kviečiami šiose Mišiose gau
siai dalyvauti ir malda prisiminti sa
vo mirusius, artimuosius.

— Antradienį, lapkričio 3, 7.30 v. 
v. klebonijoje šaukiamas parapijos 
komiteto posėdis.

— Lapkričio 4 d. 7.30 v.v., kvie
čiame visus į religinį pašnekesį.

— Lapkričio 6 d. — pirmasis mė
nesio penktadienis. Šventoji valanda 
6.30 v.v. ir Mišios 7.30 v.v.

— Parapijos choro dirigentė M. 
Roch užpraėjusią savaitę sugrįžo iš 
Europos. Ta proga choristai jai su
rengė jaukų priėmimą, kartu atžy
mėdami naujojo sezono darbo pra
džią. Sveikiname naujuosius choris
tus, kurie įsijungė į mūsų parapijos 
chorą.

— Parapijos klebonas dėkoja 
tiems asmenims, kurie jį informuoja 
apie sergančius.

— Bažnyčios fondui aukojo: po 
$10 — b. Buzas, J. Dauderis, A. Dre- 
vinskienė, C. Januškevičius. J. Jocas, 
P. Girdžius, Mendelew, A. Pakulis ir 
V. Piečaitis; po $15 — P. Ilgūnas. 
D. Jurkus ir Katinai. Sinių šeima 
aukojo $30. Visiems aukotojams reiš
kiame nuoširdžią padėką.

— Užpraėjusio sekmadienio bažny
tinėse rinkliavose gauta $265. Ačjū 
visiems. Dėkojame tiems parapijie
čiams, kurie įteikia aukas už nedaly
vautus sekmadienius.

Mūsų kredito unijos nariui 
A t A

PRANUI VOR1N1NKAIČIUI
mirus, jo žmonai ONAI, vaikams, giminėms bei arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

B

Mūsų kredito unijos nariui 
A t A 

POVILUI JOCUI 
/ s;

tragiškai mirus, jo žmonai, seserims, broliams, gimi
nėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia — 

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas




