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Lietuviškos spaudos metai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1969 metus buvo paskel

busi lietuvių švietimo ir šeimos metais, atkreipdama išeivijos dė
mesį į dvi labai svarbias mūsų gyvenimo institucijas — šeštadie
ninę mokyklą ir lietuvišką šeimą. Jų sugretinimas nebuvo atsitik
tinis, nes tik mokyklos ir šeimos abipusių pastangų dėka mūsų 
jaunoji karta gali išlikti lietuviška ir galbūt net perduoti lietuvy
bės kibirkštėlę savo vaikams. Lietuvių švietimo ir šeimos metų 
paskelbimas buvo moralinė paspirtis tėvams, kovojantiems už savo 
atžalų lietuviškumą, ir mokytojams, kurie tam pačiam tikslui 
skiria brangias laisvalaikio valandas šeštadieninėse mokyklose. 
Tėvams ši kova yra jų pačių prisiimta pareiga, mokytojams — 
auka, reikalaujanti iš tikrųjų didelio pasišventimo ir dar didesnės 
kantrybės. Dėl šios priežasties visuotinio pritarimo susilaukė PLB 
mintis atžymėti mokytojus specialiais padėkos lakštais už lietu
viškoms mokykloms išeivijoje atiduotus metus. Buvo organizuo
jami rašinėlių, skaitymo, deklamavimo, iškarpų rinkimo konkursai, 
skatinę mokinius domėtis lietuvių kalba, lietuviškąja aplinka, tėvų 
anapus Atlanto palikta Lietuva. Mūsų spaudos puslapiuose netrūko 

. rašinių, svarsčiusių gyvybines lietuviškos šeimos ir mokyklos pro
blemas išeivijoje. Toks Įsisiūbavimas, kaip pavasario gaivi upė, 
pralaužė nuovargio ir apatijos ledus, suteikdamas naujos energijos 
bei vilties ateičiai.

★ ★ ★
Panašios moralinės paspirties šiandien yra reikalinga ir mūsų 

lietuviškoji spauda, be kurios net negalima įsivaizduoti lietuviško 
gyvenimo išeivijoje. Pokario metais Vokietijoje beveik kiekviena 
didesnė tremtinių stovykla turėjo laikraščius, laikraštėlius, biule
tenius ar bent jau reguliariai pasirodančius informacijų lapelius. 
Šis entuziazmas buvo perkeltas į JAV ir kitus kraštus, kur šviežio 
kraujo ir naujų jėgų labai stigo seniesiems laikraščiams. Išeivijos 
spaudą tiriantys ateities istorikai, be abejonės, pastebės tokių 
laikraščių staigų atjaunėjimą, netikėtai prasidėjusi antrąjį žydė
jimo laikotarpį, pasiektą pokarinių ateivių dėka. Negalima užmirš
ti ir visos eilės naujų laikraščių, gimusių labai sunkiose naujaku- 
rystės sąlygose, kurie šiandien yra Įleidę gilias šaknis į mūsų kul
tūrini, visuomeninį ir politini gyvenimą.

★ ★ ★
Lietuviškai spaudai išeivijoje teko dvigubas uždavinys — būti 

lietuvius jungiančiu tiltu ir šaukliu i kovą už Lietuvos laisvę. Jos 
puslapiuose kaip veidrodyje atsispindi mūsų organizacijų, mokyk
lų, parapijų veikla lietuvybei puoselėti, bendros visų išeivijos lie
tuvių pastangos padėti broliams ir sesėms tėvynėje, grąžinti Lie
tuvai laisvės rytą. Jeigu šiandien mūsų jaunoji karta dar kalba 
lietuviškai, dėkingi turime būti ne tik tėvams, mokytojams, jau
nimo organizacijoms, bet ir lietuviškai spaudai, kuri iš tikrųjų yra 
pagrindinė mūsų lietuviškos gyvybės arterija, sau nieko nepasi- 
liekanti, viską atiduodanti bendram reikalui. Be pranešimų, ra
ginimų, diskusijų, pagyrimų ir barnių spaudos puslapiuose turbūt 
seniai būtų reikėję statyti antkapini paminklą visoms veiksmin
gesnėms lietuvybės apraiškoms išeivijoje. Be lietuviškos spaudos 
ir Lietuvai skirtas mūsų kovos laivas būtų pritrūkęs, vėjo savo bu
rėms. Lietuviškos spaudos metų paskelbimas neatneštų stebuklin
go atjaunėjimo laikraščių bei žurnalų redaktoriams ir bendradar
biams, kasdien jaučiantiems vis didesni nuovargį, bet sudarytų 
progą peržvelgti nueitą kelia ir pagalvoti apie ateiti. Spaudos 
darbuotojai išeivijoje nesusikrovė turtų ir jų nesusikraus, nes 
jiems tenka dirbti už menką atlyginimą, neskaičiuojant darbo 
valandų, neturint ilgų savaitgaliu ir net žmoniškų atostogų. Jiems 
rūpi ne jų pačiu asmeninė ateitis, bet laikraščių likimas. Skaity- 
•toju eiles vis labiau pradeda retinti kapai, mažindami jau ir taip 
nedideli prenumeratorių skaičių. Administracijoms sunkoka su
vesti galą su galu. Pagaliau ir natys redaktoriai bei jų bendra
darbiai nėra amžini, o pakaitų jiems nematvti. Lietuviškos" snau- 
dos metai būtų sveikintina paskata nuoširdžiam pokalbiui visais 
jos gyvybiniais klausimais. V. Kst.
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KINIJA VĖL PERKA KVIEČIUS

Pasaulio įvykiai

Jau eilė metų, kai komunisti
nė Kinija yra didžiausias Kana
dos kviečių pirkėjas. Pirmiau 
sutartis darydavo trijų metų 
terminui, bet praeitais metais, 
matyt, politiniais tikslais, Kini
ja pasirašė tik vienerių metų su
tartį, kuri baigėsi ŠĮ rudenį. Tu
rėdama dideli kviečių perteklių 
Kanada buvo susirūpinusi suda
ryti naują sutartį ir pasiuntusi 
į Pekingą Kanados kviečių tary
bos delegaciją. Kinija perka 
daug kviečių Australijoje, Ar
gentinoje ir "kituose kraštuose, 
kurie, nežiūrint tarptautinio su
sitarimo, žemina kviečių kainas. 
Kanados delegacija šiemet jautė 
didesnį palankumą turbūt dėl 
diplomatinių santykių užmezgi
mo ir pasirašė naują vienerių 
metų sutarti, pagal kurią Kinija 
pirks 98 milijonus bušelių kvie
čių už $160 milijonų, mokėda
ma apie.$1.88 už bušeli. Tai yra 
12 milijonų bušelių daugiau, ne
gu pernai. Tikimasi, jog Kana
dai pasiseks pasiekti užsibrėžtą 
ir krašto ekonomijai būtiną 
kviečių eksporto kiekį — 600 
milijonu bušeliu per metus. Į 
Kiniją kviečiai bus vežami per 
Vankuverio uosta.

New Brunswicko provincijos 
parlamento rinkimus spalio 26 
d. laimėjo konservatoriai. Jie 
gavo 32 vietas, liberalai — 26, 
o naujieji demokratai nepravedė 
nė vieno atstovo. New Bruns
wick provinciją paskutiniuosius 
10 metų valdė liberalai. Kain 
gretimoje N. Škotijoje, taip ir 
N. Brunswicke pirmą kartą bal
savo 18 metų amžiaus jaunuo
liai.

Karo stovio įstatymas, kuri 
vis smerkia opozicija ir kaiku- 
rios darbininkų unijos, dar ne
padėjo surasti min. P. Laporte 
žudikų ir diplomato J. Cross pa
grobėjų, bet jis turi ir teigiamų 

savybių. Pvz., nužudytojo P. La
porte vietą Kvebeko darbo mi
nisterijoje sutiko užimti ne val
dančios liberalų partijos narys, 
o parlamento opozicijos veikėjas 
adv. Jean Cournoyer, kuris tą 
postą turėjo valdant Tautinės 
vienybės partijai. Nors tai nė
ra partijų koalicija, tačiau tuo 
parodoma" kvebekiečių vienybė 
savo provincijos kritišką valan
dą. Taip pat ir federacinė vy
riausybė, atrodo, jau pradeda 
suprasti prie ko kraštą veda kai
riųjų propaganda valdžios išlai
komoje radijo ir televizijos 
bendrovėje CBC. Praeitą savai
tę pvz. uždraudė rodyti televizi
joje bolševikų revoliucijos “lai
mėjimų” filmą “Lenino paliki
mas”.

Prerijų ūkininkai pernai bu
vo užauginę daugiau kviečių, ne
gu įmanoma parduoti. Susidarė 
savotiška krizė. Užpildžius ele
vatorius, nemažą dalį kviečių 
teko palikti pas ūkininkus, neš 
sandėliuose pritrūko vietos. Vy
riausybė kvietė ūkininkus ma
žinti kviečių pasėlių plotus ir su
tiko mokėti pašalpos iki $10 už 
kiekvieną akrą, paliktą dirvo
nuoti arba užsėtą kitais grūdais. 
Tai sumažino kviečių plotus nuo 
24 mil. iki 12 mil. akrų, šiemet 
pasaulinė kviečių rinka pagerė
jo, todėl vyriausybė jau nemo
kės pašalpų už kviečių nesėjimą. 
Ji žada pinigais remti tik tuos 
ūkininkus, kurie augins daugiau 
miežių ir avižų, jeigu ūkio bend
ros pajamos dėl to bus mažes
nės, negu per praėjusius 5 me
tus. Prerijose miežiais šiemet 
buvo užsėta 9 mil. akrų, o vy
riausybė nori jų pasėlius nafii- 
dinti iki 16 mil. akrų, kviečiams 
palikdama 20 mil. akrų. Dirba
mos žemės prerijų provincijose 
dabar yra 87 milijonai akrų, ir 
šis skaičius vis auga po 1 mil. 
akrų į metus.

• H ifcMS 
t ak tBšMta

PLB valdybos ir jaunimo organizacijų jungtinio posėdžio dalyviai, Klevelande spalio 3 d. sudarę Pa
saulio Lietuvių Jaunimo II Kongreso komitetą ir išrinkę prezidiumą. Nuotr. J. Gorios

KLB krašto tarybos suvažiavimas
Darbingi posėdžiai federacinėje institucijoje • Dail. A. Tamošaitienės pagerbtuvės ir go
belenų paroda • Tūkstantis knygų Kanados valstybinei bibliotekai • Vilniaus universite
tas ir jo mokslinės bibliotekos 400 metų sukaktis oficialiame

Spalio 24—25 d. d. Otavoje, 
Kanados valstybinės bibliotekos 
puošniose patalpose, įvyko sep
tintosios KLB krašto tarybos 
trečiosios sesijos posėdžiai. Su
važiavimas pasižymėjo darbin
gumu, kurio dėka ilgą 14 punk
tų darbotvarkę su dviem specia
liais priedais buvo galima tvar
kingai pravesti vienos paros lai-,

• kotarpyje. :
Pakeistos taisyklės

Vienas ilgiau užtrukusių dar
botvarkės punktų — naujos tai
syklės KLB tarybai rinkti. Jau 
keleri metai keliamas klausi
mas, kad naujomis taisyklėmis 
turėtų būti sudaryta galimybė 
didesniam mažų apylinkių atsto
vų skaičiui Įeiti i krašto tarybą. 
Taip ir buvo padaryta, padidi
nant jos narių skaičių iki 55 ir 
nustatant, kad rinkimai bus vyk
domi ne viso krašto mastu, kaip 
iki šiol buvo, bet rinkiminėmis 
apylinkėmis. Sudarytas rinkimi
nių apylinkių sąrašas ir nusta
tyta, kiek atstovų iš kiekvienos 
apylinkės bus renkama: iš To
ronto — 18, Montrealio — 10, 
Hamiltono — 8, Delhi — 3, iš 
kitų po du ar po vieną. Taip pat 
sumažinta iki šiol buvusi tary
bos nario amžiaus riba nuo 21 
iki 18 metų. Ilgas taisykles gali
ma buvo priimti principiniu po
žiūriu tik dėl to, kad jos iš anks
to buvo paruoštos komisijos, va-

Pašalpas gaunančių neturtin
gų asmenų skaičius Ontario pro
vincijoje išaugo iki 120.000. 
Penkių asmenų šeima gauna iki 
$326 per mėn.^ o viengungiams 
tenka tik $3.60 į dieną, šių me
tų šalpai paskirta $275 milijonų 
stirna jau baigiasi, ir šeimų ge
rovės ministeris J. Yarėmko 
prašo Ontario parlamentą skir
ti papildomus $22 milijonus. 
Daugiausia šelpiamųjų yra To
ronte — apie 47.000. Bet tarp 
jų pasitaiko ir tokių “vargšų”, 
kaip italas G. Difede su žmona, 
kurie pardavė 2 namus, pinigus 
išsivežė į Italiją ir ten įsigijo 
dar didesnį turtą. Po trejų me
tų grįžę T 6 r o n t a n, jie papra
šė pašalpos, nors gauna mort- 
gičius už parduotus namus ir 
turi pinigų banke. Kol šalpos 
Įstaiga apsižiūrėjo, G. Difede iš 
jos gavo net $3.000. Dabar jam 
teks atsakyti teisme.

Kanados vyriausybė suvieno
dino savo emblemą ant visų fe
deracinės valdžios knygų, blan
kų, čekių ir dokumentų. Naujo
ji emblema labai paprasta: sta
čias stulpelis ir klevo lapas. Tuo 
tikimasi patenkinti Kanados 
prancūzus, kurie į karališkas 
emblemas žiūri su nepasitikėji
mu. Karališkasis Kanados her
bas ateityje bus naudojamas tik 
labai svarbiuose dokumentuose.

Banku statistikos duomeni
mis, šiemet kanadiečiai turi dau
giau kain 15 milijonų sąskaitų. 
Ju 3.000 vra sutaunė daugiau 
kaip po $100.000, 254.521 — 
tam $10.000 ir $100.000. kiti 
mažiau, o apie 7 milijonus tau
pytojų neturi nė $100.

Tūkstantis knygų Kanados valstybinei bibliotekai
pranešime spaudai ir radijui - vienu šūviu nori nušauti du zui- 
didesnio skaičiaus svečių. Su di
deliu entuziazmu buvo sutikti 
pirmą kartą mūsų bendruome
nės istorijoje suvažiavime daly
vavę net du Vakarų Kanados 
atstovai — vienas iš Kalgario, ki
ta iš Edmontono, taip pat gana 
retas atstovas iš Sudburio. Taip 
pat pirmą kartą mūsų istorijoj 
bendruomenės suvažiavimas 
naudojosi federacinės Įstaigos 
puošniomis patalpomis ir globa, 
kuriai taip pat daug nuoširdžių 
pastangų skyrė inž. Paškevi
čiaus vadovaujama LB Otavos 
apylinkė ir ponių ratelis.

Suvažiavimui pirmininkavo 
montrealietis dr. P. Lukoševi
čius, londonietis Alf. Pocius ir 
otavietis inž. Jurkus. Sekretoria
vo torontietė O. Gailiūnaitė ir 
hamiltonietė L. Skripkutė. Invo- 
kacija — kun. dr. Skilandžiūno, 
Otavos apylinkės kapeliono, ku
ris sekmadieni atlaikė ir specia
lias Mišias ir pasakė uždegantį 
pamokslą. Mišios buvo toje pa
čioje valstybinės bibliotekos ki
limais klotoje salėje, altorių 
puošė Lietuvos ir Kanados vė
liavos. Suvažiavimą sveikino žo
džiu gen. konsulas dr. J. žmui- 
dzinas, PLB atstovas ir švietimo 
tarybos pirm. A. Rinkūnas, KLB 
pirm. dr. S. Čepas, LB Otavos 
apylinkės pirm. inž. Paškevičius 
ir eilė kitų. Daug sveikinimų 
gauta raštu.

Paroda ir knygos
Kitos iškilmės vyko tą patį 

šeštadienio vakarą minėtoje bib
liotekos salėje. Pirmiausia buvo 
pagerbta 40 metų visuomeninės 
veiklos sukakties proga dail. A. 
Tamošaitienė. Pagrindinę kalbą 
pasakė B. Nagienė, sveikino gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas ir 
kiti. Bibliotekos priesalyje ati- . . .
daryta ilgesnį laiką truksianti Vietnamo gyventojų-^17.454.- 
jos gobelenų paroda.

Po to ĮVyko iškilmingas lietu
viškų knygų pirmojo tūkstančio 
įteikimas Kanados valstybinei 
bibliotekai. Jos surinktos dau
giausia dr. M. Ramūnienės, KL 
B krašto valdybos kultūros ko
misijos pirmininkės, rūpesčiu. 
Simbolinį knygų sąrašą iškil
mingai priėmė valstybinės bib
liotekos direktorius dr. G. Syl
vestre, tardamas atitinkamą žo
dį. Šioje iškilmėje dar kalbėjo 
ukrainietis senatorius prof. P. 
Yuzyk ir prof. A. Ramūnas (ang
liškai ir prancūziškai), šia pro
ga biblioteka išleido “Press Re
lease” pranešimą, kuriame, tarp 
kitko, parašyta, kad knygų įtei
kimu atžymima Vilniaus univer
siteto mokslinės bibliotekos 400 
metų sukaktis, taip pat prisime
namas ir senasis Vilniaus uni
versitetas, įkurtas 1579 m. ir bu
vęs didžiuoju kultūros centru vi
sai Rytų Europai. Nepaprastai 
sveikintina tokia iniciatyva 
kelti kitataučių akyse mūsų se
nuosius kultūrinius laimėjimus, 
šis “press release”, kaip federa
cinės įstaigos pranešimas, dar tą

dovaujamos E. Daniliūno iš 
Londono, Ont.

Jaunimo reikalai buvo kitas il
gesnis darbotvarkės punktas. 
Turint galvoje, kad 1972 m. 
Įvyks Antrasis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas, nutarta 
laikytis tradicijos ir 1971 m. 
rudenį suorganizuoti Antrąjį 
Kanados Liętųpų , Jaunimo 
Kongresą, galimybių ribose su
jungiant jį su Kanados XVII 
Lietuvių Diena, kurią sutiko su
rengti St. Catharines apylinkė. 
Jaunimo sekcijos atstovas G. 
Breichmanas padarė pranešimą 
apie “Gyvataro” lankymąsi Ka
nados Vakaruose ir tos srities 
jaunimo pastangas išlikti lietu
viais. Jų pareikštas noras atvyk
ti į Kanados Lietuvių Jaunimo 
Kongresą buvo sutiktas su dide
liu entuziazmu.

Trūksta lėšų
švietimo reikaluose sustota 

ties vienu pagrindinių stabdžių 
— lėšų trūkumu, ypač kiek tai 
liečia centrinius organus. Švieti
mo tarybos pirm. L. Tamošaus
kas konkrečiai nusiskundė, kad 
šiais metais teko dėl tos priežas
ties nubraukti visą eilę iš anksto 
planuotų programų, o kaiku- 
rioms j ieškoti papildomų aukų. 
Nutarta pageidauti, kad visos 
institucijos, skiriančios lėšas 
švietimo reikalams, tai atliktų 
per KLB švietimo tarybą, tiesio
ginį mokyklų šelpimą daugiau 
palikdama apylinkėm bei moki
nių tėvam. Diskutuota ir visa 
eile kitų švietimo problemų, pla
čiau paliečiant programas ir 
mokslo priemones.

Solidarumo bei kitokių Įnašų 
į KLB krašto valdybos iždą vis 
dar gaunama permažai — perei
tų metų apyvarta tesiekė nepil
nus $2.000. Šia proga pažvelgta 
ir Į “Lithuanian in Canada” lei
dinio finansus. Pasirodo, leidi
nys jau yra apsimokėjęs (apie 
$15.000). Jo komsiijos sąskaito
je yra likę apie $1.000 gryno 
pelno ir 798 egzemplioriai pa
ties leidinio. Neatsiradus kon
kretaus pasiūlymo, ką toliau su 
tais pinigais daryti, nutarta juos 
palikti atskiroje sąskaitoje iki 
sekančio tarybos suvažiavimo.

Archyvinei medžiagai centre 
ir apylinkėse vis didėjant, nu
tarta prašyti tarybos narį archy
vo reikalams Aug. Kuolą imtis 
šios medžiagos atrankos, taisyk
lėmis nurodant, kas yra sunai- 
kintina, kas dėtina į Pasaulio 
Lietuvių Archyvą Čikagoje ir 
kas į Kanados Federacinį Ar
chyvą, iš kurio gautas palankus 
pritarimas.

Reti svečiai
Visuomeninių reikalų pokal

biuose nutarta padėkoti Kana
dos premjerui P. E. Trudeau už 
drąsią veiklą tvarkai ir rimčiai 
šiame krašte išsaugoti.

KLB tarybos suvažiavime dėl 
įvairių priežasčių dalyvavo paly
ginti nedidelis atstovų skaičius 
— 27, o maža Otavos apylinkė 
neturėjo galimybės susilaukti

SOVIETŲ SĄJUNGA VIS DAR NEPALEIDŽIA DVIEJŲ AMERIKIEČIŲ 
generolų, majoro piloto ir turkų pulkininko, pasiklydusių ir nusi
leidusių Armėnijoje. “Pravda” šį incidentą netgi drįso "sulyginti 
su F. G. Powers žvalgybiniu skrydžiu prieš 10 metų, nors gene
rolai skrido civiliniams reikalams pagamintu “Beechcraft” lėktu
vu, kai tuo tarpu F. G. Powers virš Sovietų Sąjungos teritorijos 
buvo pašautas moderniausiame žvalgybiniame “U-2” lėktuve. Ir 
mažam vaikui yra aišku, kad. generolai niekada neatlieka žvalgy
bos uždavinių. Maskva apkaltino Vašingtoną amerikiečių lėktuvų 
daugiau kaip 10 kartų Įvykdytu Sovietų Sąjungos oro erdvės pažei
dimu per paskutiniuosius trejus metus. Vašingtonas kaltina Maskvą 
konsulinės sutarties pažeidimu ir reikalauja grąžinti sulaikytus 
karininkus. Atrodo, sovietai 
juos norėtų iškeisti i Praną ir 
Algirdą Bražinskus, bet Turki
jos prezidentas C. Sunday savo 
atsakyme N. Podgornui pabrėžė, 
kad abiejų pabėgusių lietuvių li
kimas bus išspręstas" pagal Tur
kijos Įstatymus. Savo notoje 
Kremlius apkaltino abu Bražins
kus ištisa eile visokių nusikalti
mų. Bražinskų juodinimo akciją 
pradėjo “Tiesa” ir kiti laikraš
čiai sovietų okupuotoje Lietu
voje. Vievyje, kur 16 metų gy
veno Pr. Bražinskas, netgi Įvy
ko specialus mitingas. Kompar
tijos spauda puola ne tik Praną 
su Algirdu, bet ir užsienio lie
tuvius, bandančius jiems padėti. 
Įsakymas šiai akcijai, be abejo
nės, buvo gautas iš Maskvos. Iš
eivijos lietuviai akiplėšiškai va
dinami karo nusikaltėliais ir žu
dikų gelbėtojais, dergiamos jų 
organizacijos. Matyt, Maskva

kius — atsiimti Bražinskus iš 
Turkijos bei įtempti santykius 
tarp lietuvių išeivijoje ir tėvy
nėje. Į akis krinta faktas, kad 
tokio didelio triukšmo nesusi
laukė du rusai studentai, čekų 
gamybos mažu “Aerofloto” lėk
tuvu taip pat pabėgę Turkijon. 
I šį pabėgimą greičiausiai buvo 
įveltas ir lėktuvo pilotas, nes 
turkų policija pas studentus ne
rado jokio ginklo, kuriuo jie bū
tų galėję grasinti pilotui. Tur
kijos vyriausybė leido sovietų 
ambasados atstovam kalbėtis su 
studentais.

NEPASIRINKS KOMUNIZMO
Čilės naujasis prez. S. Allen

de, marksistas, pirmojoje spau
dos konferencijoje pareiškė ne
bandysiąs Čilės paversti komu
nistiniu kraštu. Jis žadėjo rem
tis iš šešių partijų sudaryta Po
puliarios Vienybės koalicija, ku
ri yra Įsteigusi net 12.000 
komitetų, dominuojamų komu
nistų partijos. Šie komitetai da
bar bus paversti politinėmis mo
kyklomis. Prez. S. Allende Į 15 
ministerių kabinetą pakvietė 3 
komunistus, 4 savo partijos so
cialistus, likusius portfelius ati
duodamas kitų koalicijos kairių
jų grupių atstovams. Rinkimuo
se prez. S. Allende buvo žadė
jęs suvalstybinti užsieniečių 
kontrolėje esančias bendroves. 
Šį pažadą jis sakosi Įgyvendin
siąs Įstatymų rėmuose, atsisaky
damas pigaus keršto užsienie
čiams.

PERGALĖS METAI
Atidarydamas parlamento ir 

senato naująją sesiją, P. Vietna
mo prez. N. V. Thieu 1969 me
tus pavadino reikšmingos per
galės metais. Vyriausybės kont
rolėje dabar yra 99,1% visų P. 

000, kai tuo tarpu 1968 m. bu
vo tik 14.000.000. Prez. N. V. 
Thieu betgi buvo priverstas 
šimtaprocentinės kontrolės įgy
vendinimą, numatytą šiam ru
deniui, atidėti iki 1971 m. va
sario 1 d. Jo teigimu, po 1968 m. 
atsiektų pergalių šiemet visiš
kai sumažėjo kautynės su ko
munistais.

NAUJAS PREMJERAS
Jordanijos karalius Hussei- 

nas, atsistatydinus A. Touka- 
nui, naujuoju premjeru pasirin
ko W. Tai, kuris šį postą jau yra 
turėjęs 1966 m. W. Tai grąži
nimas i vyriausybę sukėlė susi
šaudymą Ammano gatvėse. Ara
bų partizanai jį laiko savo prie
šu, turėjusiu didelį vaidmenį 
Jordaniją nusiaubusiame pilie
tiniame kare. Į priešų gretas 
naująjį premjera yra įrikiavu- 
si ir Sirija. Vyriausias partiza
nų vadas Y. Arafatas Beirute 
tariasi su kitais vadais ir žada 
imtis atitinkamu žygių Kaire 
premjerui W. Tai pašalinti.

LIBERALU MANIFESTAS
______ r__ t Liberalių ’pažiūrų komunistų 

pačia diena buvo paskelbtas per pogrindis Čekoslovakijoje išlei- 
stiorią Kanados sostinės Otavos do manifestą, reikalaujantį eko- 
radijo stotį. A. R.______________nominių reformų, kurias buvo

žadėjęs A. Dubčekas. Liberalai 
prisipažįsta, kad šiuo metu jie 
neturi jokios galios. Jie betgi 
tiki, jog dabartinis kompartijos 
vadas G. Husakas, jieškodamas 
atramos prieš Maskvos garbinto
jus, bus priverstas imtis refor
mų. Prahoje buvo susektas są
mokslas G. Husakui pašalinti. Jį 
rengė Maskvą garbinantys kie
tosios linijos konservatoriai, jau 
sudarę slaptą ministerių kabine
tą. Sąmokslininkų G. Husakas 
nenubaudė, bet atleido iš parei
gų į sąmokslą Įsivėlusį savo vi
daus reikalų ministerį į Groes- 
serį ir gen. O. Rytirą, ryšininką 
su sovietų kariuomenės daliniais 
Čekoslovakijoje.

BENDRADARBIAUS ERDVĖSE?
Maskvoje dvi dienas tarėsi 

amerikiečių ir sovietų erdvėlai
vių specialistai. Pasitarimuose 
buvo pritarta minčiai suvieno
dinti JAV ir Sovietų Sąjungos 
erdvėlaivių kaikurias dalis bei 
instrumentus, kad abiejų kraštų 
erdvėlaiviai galėtų susijungti 
erdvėse, šios minties Įgyvendi
nimas būtų labai reikšmingas 
nelaimės atvejais, kai reikia sku
biai gelbėti amerikiečių astro
nautus ar sovietų kosmonautus. 
Tokiu atveju pagalbon galėtų at
skristi sovietų ar amerikiečių 
erdvėlaivis.

A. GROMYKO VIZITAI
Grįždamas iš Jungtinių Tau

tų posėdžių, sovietų užsienio rei
kalų ministeris A. Gromyko bu
vo užsukęs Londonan, kur tu
rėjo ilgokus pasitarimus su Bri
tanijos užsienio reikalų ministe- 
riu A. Douglas-Home. Jų pagrin
dinės temos — Berlyno klausi
mas, Europos saugumo konfe
rencija, karas Artimuosiuose 
Rytuose ir buvusioje Indokini
joje. Su V. Vokietijos užsienio 
reikalų ministerių W. Scheel 
A. Gromyko susitiko Kronberge 
prie Frankfurto. Abu konstata
vo keturių didžiųjų valstybių 
ambasadorių pažangą derybose 
Berlyno klausimu. Kadangi nuo 
šių derybų priklauso Bonnos ir 
Maskvos sutarties ratifikavimas, 
tikimasi surasti keturiems didie
siems priimtiną formulę, kurios 
turės laikytis R. Vokietija, Va
karų Berlynas ir V. Vokietija. 
Iš Frankfurto A. Gromyko iš
skrido pas R. Vokietijos dikta
torių W. Ulbrichtą.

KLAIDINGA TEORIJA?
A. Einšteino 1905 m. paskelb

ta reliatyvumo teorija didžiau
siu greičiu laikė šviesos greiti 
— 186.282 mylias Į sekundę^ 
Britų Oxfordo universiteto inži
nerinių mokslų skyriaus atsto
vai dr." J. Alien ir G. Endean, 
remdamies matematiniais ir 
astrOfiziniais apskaičiavimais, 
nustatė, jog Vėžio žvaigždyno 
elektromagnetinis laukas turi 
372.000 mylių greitį i sekundę, 
šiame žvaigždyne yra sugniužu
si žvaigždė, turinti 10 mylių 
skersmenį, kurios šviesa yra 100 
kartų stipresnė už saulės šviesą. 
Cukraus gabaliuko dydžio tOs 
žvaigždės materiia sveria 100 
milijonų tonų. Beje. Vėžio 
žvaigždyną nuo mūsų žemės ski
ria tik 5.000 šviesos metų. Kitais 
žodžiais tariant, astronautai 
skrisdami šviesos greiti turinčiu 
erdvėlaiviu, Vėžį pasiektų tik po 
5.000 metų kelionės.

KOSMONAUTŲ VIEŠNAGĖ
JAV vieši sovietų kosmonau

tai Andrijanas Nikolajevas ir 
Vitalijus Sevastjanovas, kurie 
birželio mėnesį pasiekė naują iš
silaikymo erdvėse rekordą, erd
vėlaiviu “Sojuz IX” skrieję ap
link žemę 18 parų. Amerikos 
aeronautikos ir astronautikos 
institute padarytame pranešime 
jiedu konstatavo nemažus sun
kumus. Grįžę žemėn, net 10 die
nų jie jautė nepaprastą kūno ir 
jo dalių svorį. Pvz. einant jiems 
taip buvo sunku kilnoti kojas, 
kad net padidėdavo širdies pla
kimas ir parausdavo veidas.
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KUR DINGO VIDURIO KARTA?
MIRAS CHAINAUSKAS

I VIS TA PATI DAINELĖ |

Lietuviai savo žinioje turi tik 
lietuviškas šeštadieninies mo
kyklas. Šios mokyklos yra mūsų 
gyvybinis klausimas, bet suma

žinti spragos tarp kartų jos ne
gali, nes čia ta spraga dar ne- 
ekzistuoja. Kartų skirtumas 
reiškiasi gimnazijoje ir ypač 
universitete. Gaila, kad' gimna
zijos mokytojai ir universiteto 
profesoriai tą spragą labiau di
dina nei mažina. Mūšų jaunosios 
kartos mokytojai dažnai kiršina 
jaunimą prieš vyriausybę, prieš 
Įstatymus, prieš religiją. Savo 
viršutine išvaizda jie irgi nori 
atrodyti kaip jaunimas, bet, gai
la, jie atrodo labai kvailai ir 
nenatūraliai. Daugumas jų vie
šai pasisako už narkotikų legali
zavimą, seksualinę laisvę ir gy
venimo pakeitimą. Anot komu
nistų himno žodžių: “Pasauli se
ną išardysim iš pačių pamatų”. 
Komunistai išardė pasauli, bet 
sukūrė tokį, kuriame nei mūsų 
jaunimas, nei profesoriai neno
rėtų gyventi.

Skaičiau anglų spaudoje 
straipsnį, kaip sumažinti spragą 
tarp kartų. Korespondentas 
duoda šiuos patarimus vyresnie
siems: užsiauginti ilgus plaukus, 
nešioti dryžuotas ir apačioje, 
praplatintas kelnes,- nesiskųsti, 
nesiprausti, kalbėti prieš valsty
bę ir visuomenę, kalbėti apie 
taiką ir prieš karą 24 vai. per 
dieną, mesti savo darbą ir gy
venti iš valstybinės pašalpos. 
Daugumas mūsų gimnazijos mo
kytojų ir universiteto profeso
rių yra priėmę didelę dalį šių 
pasiūlymų. Iš esmės šie kores
pondento "siūlymai buvo tik juo
kai ir ironija.

Jeigu du žmonės negali susi
kalbėti ta pačia kalba, kalbama 
per vertėją. Jeigu būtų vidurinė 
karta, kuri geriau suprastų jau
nimą ir senimą, tai tarp kartų 
susikalbėjimas, bendradarbiavi
mas tikrai atsirastų ir spraga 
tarp kartų išnyktų. Keista, kad 
mes nieko neturime viduryje, 
nes yra tik jaunimas ir senimas. 
Kurgi ta stebuklingoji linija, 
kuri tas dvi kartas skiria? Kas 
nustato priklausomybę kar
toms? Amžius, išvaizda, elgesys, 
galvosena, mokslo lygis?

Toronte per jaunimo suvažia
vimą buvo sprendžiamas klausi
mas, kas laikytinas jaunimu? 
Kitaip sakant, kiek metų am
žiaus esi skaitomas dar jaunimo 
eilėse? Rodos, buvo nutarta, kad 
ta stebuklinga linija, kuri skiria 
dvi kartas yra 30 metų. Bet juk 
30 metų vyras ar moteris gali 
turėti savo vaiką, kuris būtų be
veik tinkamas dalyvauti jauni
mo suvažiavimuose. Dar didesnė 
nesąmonė, kai 30 metų esi lai
komas jaunu, o 31 — jau senu. 
Ironiška situacija susidaro, kai 
kur nors per posėdžius ar sim
poziumus sakoma “mes jauni
mas” ir “jūs senimas”, kai tarp 
kalbančiųjų yra vos kelių metų 
skirtumas. Aišku, sunku išeiti is 
tos grupės, kuri šiuo laiku yra 
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populiariausia, bet supraskime, 
kad laikas bėga ir savo vietas 
turėsime užleisti kitiems.

Baigęs gimnaziją Lietuvoje 
jaunuolis gaudavo pažymėjimą, 
kuris buvo vadinamas brandos 
atestatu. Reiškia tas asmuo yra 
subrendęs ir jo pareiga parody
ti gerą pavyzdį jaunesniesiems. 
Šiuo laiku yra visai kitaip. Jau 
ir universitetą baigęs žmogus 
neriasi iš kailio, daro ką nors 
radikalaus, kad tik nebūtų iš 
jaunimo eilių išmestas ir nu
stumtas į senių konservatorių 
eiles, nes mes vidurinės kartos 
šiuo laiku neturime.

Garsus psichologas E. R. Hil- 
gard virš 20 metų asmenis laiko 
jau suaugusiais “the adults”, 
nes esą šio amžiaus vyras jau 
pradeda galvoti apie savo ateitį, 
apie darbą bei šeimos sukūrimą, 
o merginos rodo norą ištekėti ir 
baiminasi, kad neliktų senmer
gėmis.

Mūsų vyresnioji karta turėtų 
suaktyvėti. Mano nuomone, ji 
kalčiausia dėl egzistuojančios 
spragos tarp kartų. Ji daugumo
je ir suskirstė visuomenę į jau
nimą ir senimą. Ji sėkmingiau 
galėtų jaunimui padėti kovoti 
prieš narkotikus ir visokius sek
sualinius iškrypimus, negu tie 
50-60 metų amžiaus, kurie jau
nimo vadovais yra pasivadinę. 
Jiems geriau tiktų globėjų var
das. Vidurinė karta turėtų būti 
akmenys toje upėje, kuri skiria 
jaunimą nuo senimo. Jų pagal
ba ir jaunimas ir senimas vieni 
pas kitus galėtų ateiti nesu
šlapdami kojų.

“The Time” aprašo dviejų 
miestų burmistrus — Vankuve
rio Tom Campbell ir Kalgario 
Rod Sykes. Pirmasis tvarko, jo 
nuomone, nerimtą jaunimą su 
lazda, o antrasis tą patį jaunimą 
vaišina su duona ir medum. Tai 
yra du kraštutinumai, kurių nė 
vienas neturėtų būti sekamas. 
Turėtume pasirinkti vidurio ke
lią. Mes turėtume ypač remti 
tą jaunimą, kuris prisideda prie 
lietuviškos veiklos ir kuris lan
kosi lietuviškoje bažnyčioje. Ne
siūlau aš diskriminacijos, bet tai 
paskatintų visą jaunimą laiky
tis prie lietuviškos šeimos. Į sto
vyklas neturėtų būti priifnti tie 
vidurinio amžiaus jaunuoliai, 
kurių elgesys ir išvaizda demo
ralizuoja mūsų sveiką jaunimą. 
Praktika rodo, kad tokių yra la
bai nedaug, bet žalos jie pada
ro apsčiai.

Svarbiausia, kad pašnekesys 
tarp kartų nenutrūktų. Tiek jau
nimas, tiek senimas turėtų da
ryti nuolaidas, jei kur nors iš
kyla nesutarimas. Vyresnieji tu
ri įsigilinti į jaunųjų problemas, 
bet taip pat ir "jaunieji turi 
stengtis vyresniuosius suprasti. 
Taikos tarp Izraelio ir arabu 
niekuomet nebus, jeigu bent 
viena pusė jos nenorės. Taip 
pat spragos tarp kartų nesuma
žinsime jei nebus bendradarbia
vimo ir tarpusavio supratimo.

PR4NB/MAS IŠ VOKIETIJOS J. KAIRYS

Opozicija nepatenkinta sutartimi
Jau kelintas mėnuo, kai pasi

rašyta Bonnos-Maskvos sutartis, 
bet kanclerio W. Brandto vy
riausybė vis dar nesutaria su 
krikščionių demokratų vadovau
jama opozicija dėl jos turinio in
terpretacijos. Iš tikrųjų sutar
ties projektas buvo perpus su
trumpintas. Dabar ją sudaro įva
das, penki punktai ir Bonnos 
prijungtas pareiškimas, liečian
tis Vokietijos suvienijimą.

Parama L. Brežnevui?
Opozicija yra nusistačiusi 

prieš sutartį nes, girdi, joje nie
ko nėra pasakyta apie panaikini
mą Berlyno sienos ir kitų užtva
rų, Vokietiją ir Berlyną skal
dančių į dvi dalis; nieko nėra 
apie palengvinimą vokiečiams 
susisiekti tarp abiejų Vokietijų 
ir tarp Berlyno; nieko — apie 
V. Berlyno saugumą ir jo ateitį. 
Šia sutartimi pastatyta į pavojų 
vokiečių tautos apsisprendimo 
teisė, nes buvo pripažinti bei pa
tvirtinti Maskvos įvykdyti žemių 
grobimai, kuriuos, ji atliko bru
talia jėga, neteisėtai. Pasak opo
zicijos, dabartinė V. Vokietijos 
vyriausybė neturėjusi teisės tai 
padaryti — nes tokia kompeten
cija priklausanti tik suvienytos 
Vokietijos vyriausybei. Be to, 
šia sutartimi buvo sustiprinta L. 
Brežnevo doktrina ir, žinoma, 
Sovietų Sąjunga. O tai juk di
dins pavojų pasaulio taikai, už- 
kirs kelią " Europos apsijungi- 
mui, neleis V. Vokietijai įstoti į 
Jungtinių Tautų organizaciją, iš 
Europos" išstums Jungtines 
Amerikos Valstybes ir 1.1. Opo
zicija sakosi taip pat esanti nusi
teikusi prieš įtampą Europoje, 
bet negalinti jos mažinimo siek
ti laisvės vertybių sąskaitom Eu
ropoje ji norinti tokios taikos, 
kuri iš tikrųjų būtų verta šito 
vardo.

Kad ši sutartis pirmiausia tar
naus Maskvos tolimesniems sie
kiams, susijusioms su rusiškojo 
komunizmo imperializmu bei 
kolonizacija ne tik Europoje, 
bet ir visame pasaulyje, tai mums

} LAIMINGO LAKŪNO KOVOS I
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai%.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Negalime gintis
Kapitonas nuėjo. Mane nuste

bino, kad mes ore negalime gin
ti savo gyvybių, o turime atlik
ti savižudybę. Tai pirmas toks 
Įsakymas Japonijos laivyne. Tie
sa, vėliau buvo sudarytas lakū
nų savižudžių dalinys. Tie lakū
nai vadinosi kamikazes. Mes 
nesame kamikazes. Dėl tokio ka
pitono įsakymo mano širdis ir 
jausmai lyg sustingo. Prisimi
niau Bushido vieną nuostatą: 
samurajus turi taip gyventi, kad 
jis visuomet būtų pasiruošęs 
mirti. Bet samurajų nuostatai 
nereikalauja, kad karys pats nu
sižudytų.

Kai kapitonas nuėjo, mes su- 
sigrupavom į mažas grupeles. 
Aš paklausiau savo soarninius 
lakūnus H. Sigai ir Y. Shirai, 
kurie buvo apie 20 metų am
žiaus:

— Ar jūs supratote kapitono 
Įsakymą?

Jie linktelėjo galvomis. Tada 
tęsiau:

— Aš tikiu, kad jūs esate pa
siruošę numatytam žygiui. Jums 
duosiu vieną įsakymą — laiky
kitės visą laiką prie manęs. Ne
svarbu kas atsitiktų, nesitrau
kite nuo manęs.

Netrukus prie mūsų prisijun
gė Muto su savo sparniniais la
kūnais. Muto šypsojosi:

— Taip. Jei po kelių valan
dų privalome mirti, tai dabar 
dar pasižiūrėkime viens į kitą.

Greitai prie mūsų atėjo dau
giau lakūnų, nepatekusių i tą 
žygį. Jie atnešė mums dovanų: 
cigarečių, skanumynų ir kelias 
bonkas vaisvandenių.

Iš palapinės išėjo kiti trys la
kūnai. ir mes visi nuėjome prie 
lėktuvų. Aš nusiėmiau savo pa
rašiutą ir numečiau ant žemės. 
Taip padarė ir kiti lakūnai. Sė
dau į lėktuvą ir bandžiau užves
ti. Jis iš karto neužsivedė. Lėk
tuvas daug kartų naudotas oro 
kovose. Pilnas gazas gadina mo
torą. Kitu atveju tokiu lėktuvu 
neskrisčiau, bet dabar — vie
nos krypties žygis.

Pradedame žygį
Pagaliau pradedame žygį. I 

orą kyla bombonešiai. Paskui 
juos kylame mes, naikintojai. 
Prie kilimo tako mechanikai, 
likusieji lakūnai bei kitas aero
dromo personalas mums šaukia 
ir moja kepurėmis. Pakilome į 
orą ir susirikiavome trejukėmis. 
Aš žvilgterėjau atgal i Iwo Jimo 
salą, kuri palengva mažėjo ir pa
galiau pranyko horizonte, pasi
jutau toks mažas lėktuve prieš 
beribius vandens plotus.

Mano vaizduotėje pasirodo 
motina. Ji šypsosi, bet nežino, 
kad aš greitai turėsiu mirti. Pri
simenu ir Hatsuyo. Tarsi gir
džiu jos muziką — “Mėnesienos 

patvirtina Maskvai labai pa
lankus jos turinys ir L. Brežne
vo kalba, neseniai pasakyta ko
munistų partijos aktyvistams 
Alma Atoje,’ Kazakstano sosti
nėje.

Trečioji Vokietija
Pagal opoziciją, Berlyno klau

simo išsprendimas pirmiausia 
priklauso nuo Maskvos nuolaidų 
bei naujų įsipareigojimų. Tarian
tis su ja jis turėjo "būti pa
grindine pasitarimų tema. Da
bar šis klausimas yra apeitas. 
Be to, verta prisiminti, kad Bon- 
na visada Berlyną laikė priklau
sančiu V. Vokietijai, o Maskva 
elgėsi priešingai. Jei Berlynas 
buvo seniau, tebėra ir dabar Vo
kietijos atskiras politinis viene
tas, trečioji Vokietija. Pasak 
Maskvos, jei jau kalbėti apie 
Berlyną, tai šis miestas turėtų 
tik Sov. Sąjungai priklausyti, 
nes 1945 m. jis buvo tik vienos 
raudonosios armijos užimtas.

Meškos patarnavimu tenka 
laikyti V. Berlyno vyr. burmist
ro pareiškimą, kad Bonnai rei
kėtų mažiau rodytis V. Berlyne. 
Jam" atrodo, jog vietoj buvusių 
ir dabar esančių Bonnos įstaigų 
V. Berlyne turėtų būti įsteigta 
tam tikra tarptautinės kontrolės 
institucija, kurioje galėtų savo 
atstovus turėti ir R. Vokietija. 
Tokios tarptautinės kontrolės 
dėka tada būtų galima išsikovoti 
saugesnį susisiekimą su šiuo 
miestu ir galbūt kaikurių kitų 
lengvatų. Toks burmistro pa
reiškimas, be abejonės, yra la
bai mielas Maskvai, betkokiomis 
priemonėmis besistengiančiai iš
stumti V. Vokietija iš Berlyno.

Tiesa, kancleris W. Brandtas 
yra pareiškęs, jog sutarčiai rati
fikuoti yra būtinos sovietų nuo
laidos Berlyno klausimu, šiuo 
reikalu pokalbius pradėjo karą 
prieš Vokietiją laimėjusių vals
tybių — JAV, Britanijos, Pran
cūzijos ir Sovietų Sąjungos am
basadoriai, bet konkrečių rezul
tatų vis dar nesimato ir apie 
juos nieko negirdėti. Esminių

PARUOŠĖ J. VAIČELIŪNAS

sonatą”. Aš niekados jai nesu 
pasakęs: “HatJsuyo, aš tave my
liu”.

Praskrendame vulkaniškos kil
mės Pagan salą su kylančiais i 
orą dūmais. Tai tikras pragaras^ 
apie kurį skaičiau budistų kny
gose, kai buvau dar mažas.

Skrendame 13.000 pėdų augš- 
tyje. Iš viršaus mus dengia plo
nas debesų sluoksnis. Pagal ap
skaičiavimus mes jau turėtume 
būti priešo naikintojų veikimo 
zonoje. Manau, kad jų lėktuv
nešių radarai seniai mus yra pa
stebėję. Ir tikrai! Iš viršaus pa
sirodo daugybė “Hellcats”. Jie 
pirmiausia sminga i mūsų bom
bonešius. Prasminga pro juos 
ir tada iš apačios puola ugnimi. 
Beveik vienu metu pasigirsta du 
sprogimai, kurie sukrečia ir ma
no lėktuvą. Du mūsų bombone
šiai sprogo ore. Jie sprogo, nes 
“Hellcats” susprogdino jų tor
pedas. Netrukus vėl sprogo vie
nas bombonešis.

Kiti priešo lėktuvai puolė 
mus — naikintojus. Man prisi
minė kpt. Miuro žodžiai: 
“.. .Venkite kautynių, laikykite 
savo lėktuvus rikiuotėje.” Veng
ti kautynių reiškia būti numuš
tam be jokio tikslo. Jei neįma
noma kovoti prieš 20-30 priešo 
naikintojų, tai bent reikia nuo 
jų gintis figūravimu. Kai vie
nas “Hellcat” švystelėjo prieš 
mane, paleidau šūvių seriją. Iš 
jo pasirodė dūmai, ir jis ėmė 
kristi. Neturėjau laiko sekti jo 
kritimą. Tokiose aplinkybėse ir 
sekundė yra ilgas laikas, “šešio
lika “Hellcats”, smigę į mus, da
bar vėl kilo į viršų. Vėl nuola
tiniai smigimai, kilpos, bačkos 
ir kitokios figūros. Per porą mi
nučių mūsų septyni bombone
šiai buvo susprogdinti ore. Pa
stebėjau ir du liepsnojančius 
“Zeros”. Lakūnai ir nemėgino iš 
jų iššokti.

Mus gelbėjo ne tik figūros, 
bet ir priešo lakūnų silpnumas. 
Kitu atveju visi “Zeros” seniai 
būtų buvę numušti. Ore mačiau 
tik savo grandį ir 16 nriešo nai
kintojų. Jie narstė įvairiomis 
kryptimis. Žinoma, jie norėjo 
ne tik mus numušti, bet ir pa
tys turėjo saugotis, kad nesusi
durtų ore. Prisiminiau Lae aero
dromą, kai 12 mūsų “Zerų” puo
lė vieną amerikiečiu bombone
ši. Dabar tą patį daro ameri
kiečiai. '

Lietus debesyse
Mes esame 400 mylių nuo 

Iwo Jima salos, bet dar reikia 
skristi anie 50 mylių iki priešo 
laivų. Likimas mums buvo pa
lankus. Priartėjome Drie mus 
dengiančių debesų. Tai buvo lie
taus debesys. Priešas buvo pri
verstas nutraukti oro kovą. De
besys buvo labai stori. Mes nu

nuolaidų netenka laukti. Gėdą 
Berlynui daranti siena tikriau
siai nebus panaikinta, o susisie
kimą su V. Berlynu turbūt ir to
liau norės trukdyti, progai pasi
taikius, karingasis diktatorius 
W. Ulbrichtas, norėdamas pa
brėžti tariamąjį R. Vokietijos 
savarankiškumą.

Bonna kapituliavo
Nors kanclerio W. Brandto 

vyriausybė visokiais savo ko
mentarais nori įtikinti visuome
nę, kad Bonnos-Maskvos sutarti
mi V. Vokietija susilaukė laimė
jimo, opozicija šią sutartį laiko 
Bonnos kapituliacija prieš 
Maskvą. Opozicija bijo, kad, ra
tifikavus tokio turinio sutartį, 
Maskva ją savaip aiškinsis ir Bo
nnai statys visokius reikalavi
mus, parankius Sovietų Sąjun
gos ekspansinei politikai, brau
sis į V. Vokietijos gyvenimo vi
sas sritis, kurios bus priešingos 
Kremliaus tikslams. Dėl šių 
priežasčių opozicija pasisako 
prieš šią "sutartį ir nežinia, ar ji 
balsuos už ją, "kai sutartis bus 
pateikta parlamentui ratifikuo
ti.

čia taip pat negalima užmiršti 
kalbų, jog ir kanclerio W. 
Brandto koalicijoje yra parla
mentarų, nepatenkintų šia su
tartimi." Jei ratifikavimo metu 
jie balsuotų prieš sutartį, tai ji 
iš viso gali nepraeiti. Dėl vyriau
sybės suartėjimo su Sovietų 
Sąjunga ir bandymų suartėti su 
jos satelitais jau pasitaiko išsto
jimų iš vyriausybės koalicijai 
priklausančių laisvųjų demokra
tų, kurie pereina į opozicines 
partijas ar net kalba apie atski
ros partijos sudarymą. Vyriau
sybės koalicijos parlamente tu
rėta 12 balsų persvara jau yra 
sumažėjusi iki 6, o tokių išstoji
mo atvejų ateityje gali būti dau
giau. Neseniai kanclerio W. 
Brandto koalicinė vyriausybė at
žymėjo pirmąsias valdžios meti
nes, kurios iš tikrųjų nėra labai 
džiugios, nes ateitis tebėra ne
aiški. .

sileidome iki 700 pėdų. Lietaus 
debesys virto tiesiog uraganu. 
Vėjo švilpimas girdėjosi dau
giau nei motoro ūžimas. Paga
liau mes nusileidom iki 60 pėdų 
virš vandens, žemiau leistis ne
begalėjome, nes paliestume van
dens bangas. Tokiose sąlygose 
skridome apie pusvalandį. Tu
rėtų būti pasiektas priešo laivy
nas, bet mes nieko nematome.

Jau buvo 7 vai. vakaro. Dan
gus tamsėjo. Jei ir pasiektume 
priešo laivus, mes jų visvien ne
pastebėtume. Jei taip skrisime 
ir toliau, tai pritruksime degalų 
ir teks žūti vandenyne be jokio 
tikslo. Ar verta mums bepras
miškai žūti, ar mėginti grįžti į 
Iwo Jima? Kpt. Miura žodžiai 
vėl praskambėjo: “... Jūs turi
te smigti i priešo lėktuvnešius 
visi drauge...” Dar kartą apsi
žvalgiau, bet priešo laivų nema
tyti. Esu čia vienas laivyno ka
rininkas. Jei neįvykdysiu savo 
uždavinio, ką aš pasakysiu savo 
grupės vadui? Tokiose aplinky
bėse man teko laužyti drausmės 
nuostatus ir tradicijas. Pasukau 
lėktuvą atgal, nors gerai ir ne
žinojau esamos padėties. Figū- 
ravimai ir skridimas audroje 
duoda visokių netikėtumų, ne
tikslumų. Netrukus savo skridi
mą galėj:au patikrinti su besilei
džiančia saule, kuri prasimušė 
pro praretėjusius debesis.

Grįžome gyvi
Po dviejų valandų nuo pasu

kimo atgal "vandenyne buvo vi
sai tamsu. Viršuje spindėjo 
žvaigždės, o apačioje — vanduo. 
Dar skridome apie valandą lai
ko. Jei pasukau teisinga krypti
mi, Iwo Jima sala turėtų būti 
čia pat. Bet jos nematyti." Liki- 
minis momentas. Kelias minu
tes atydžiai sekiau horizontą, ti
kėdamas ką nors pamatyti. Pa
galiau kažkas pasirodė horizon
te. Po poros minučių džiaugs
mingai šūktelėjau: “Iwo!”

Padarėme ratą aplink salą. 
Aerodrome, ant nusileidimo ta
ko, buvo tik 4 šviesos vietoje 20, 
bet mes sėkmingai nusileidome. 
Mus apsupo mechanikai ir lakū
nai. Man buvo nemalonu žiūrėti 
į jų veidus. Iššokau iš lėktuvo ir 
ėjau į štabą, nesidairydamas i 
šalis. Visi suprato mane ir pasi
traukdavo man iš kelio. Mano 
sparniniai lakūnai sekė mane.

Tamsoje pamačiau lakūną, 
kurs sėdėjo galvą pasirėmęs 
rankomis. Sustojau, pasilenkiau 
ir žvilgterėjau į jo veidą.

— Muto! Ar tu sužeistas?
Nelaimingas vyras pakėlė gal

vą ir pažiūrėjo į mane:
— Ne, aš nesužeistas, — at

sakė Muto. Jis atsistojo ir pažiū
rėjo į Shigą ir Shirai, kurie sto
vėjo už manęs.

— Tu grįžai su savo sparoi- 
niais lakūnais? — nustebo jis.

Vilniuje leidžiamam laikrašty
je “Gimtajame Krašte” laikas 
nuo laiko pasirodo Maskvos im
perializmo “šedevrų”, kurie ten 
patenka, reikia manyti, ne tie
siogiai Kremliaus įsakymu, bet 
to laikraščio Maskvai pataikau
jančių bendradarbių, o gal iš vi
so tautinių nesubrendėlių dėka. 
Štai neseniai viename numery
je tarp kitko rašoma, kad “nuo 
1945 metų, sujungus visas lietu
viškas žemes...”

Tai sena rusiškos “katarin- 
kos” dainelė, Įdainuota Maskvos 
imperialistų, tęsiama Zimano 
“Tiesoje” ir kartojama vis kitų 
nesusipratėlių ar nemokšų, tau
tinę savigarbą pamynusių ar jos 
sąmoningai atsisakiusių rašeivų.

Kiek anksčiau tame pačiame 
laikraštyje buvo išgrota antroji 
tos pačios plokštelės pusė. Buvo 
rašoma, kad, girdi, 1920 m. 
Maskvos sutartimi sovietai grą
žino Vilnių ir Vilniaus kraštą 
Lietuvai. Tai ir vėl Maskvos su-. 
fabrikuotas pasityčiojimas, tę
siamas lietuviškai kalbančių pa
taikūnų koktus Lietuvos istori
jos klastojimas.

Pagal tą 1920 m. Maskvos su
tartį, sovietai Lietuvai pripaži
no ne tik Vilnių, bet ir dide
lius lietuviškų žemių plotus ry
tuose ir pietuose. Jeigu “Gimto
jo Krašto” kaikuriems vyrams 
yra neaišku ką ta sutartimi 
Maskva pripažino Lietuvai, 
tai mes galime pakartoti: Gardi
nas, Augustavas, Suvalkai, Sei
nai, Lyda, Ašmena, Smurgainys, 
Brėslauja lig pat Dauguvos upės 
ir plačios šių išvardintų miestų 
sritys buvo pripažintos Lietuvai. 
Smulkus sienos nustatymo že
mėlapis buvo pridėtas prie su
tarties. Jeigu rusai, slėpdami sa
vo juodus darbelius, tos sutar
ties dar nesunaikino, jos origina
las tebeguli Kremliaus seifuose, 
raustantis iš gėdos, dėl pačių 
Kremliaus uzurpatorių iškilmin
gų pasižadėjimų sulaužymo.

šiandien mes matome ir 
“Gimtojo Krašto” rašeivos turė
tų matyti, kad didžiausi etnogra
finės Lietuvos plotai rytuose ir

SUESAS IR IZRAELIS
Aštuonioliktame šimtmetyje 

Maskvos carai pradėjo rūpintis 
Juodąja jūra, Krymu ir Darda- 
neliais. Dviejų šimtmečių laiko
tarpyje diplomatai kūrė teori
jas panslavizmo, ortodoksu ap
jungimo į vienalypę valstybę ir 
kt. Generolai ruošė planus idė
jų realizavimui ir kariavo ne tik 
su arabų sultonais, bet ir su vi
sa Vakarų Europa. Daug pralie
jo kraujo, o dar daugiau įdėjo 
triūso, bet Viduržemio jūros ne
pasiekė.

Visai nelauktai istorija iškėlė 
naujus gyvenimo reikalavimus, 
einančius iš tautų apsisprendi
mo ir laisvės troškimo. Po ant
rojo pasaulinio karo gimė Izra
elio valstybė savo senolių žemė
je, kurioje gyveno arabai, šiė 
buvo priešingi Izraelio valstybei 
ir norėjo ją užsmaugti dar vys
tykluose. Jiems nepavyko, o Iz
raelio valstybė augo grybo grei
tumu ir po trumpo laiko išsiver
žė iš savo senolių ribų. Tai ara
bams nepatiko ir jie stojo žūtbū- 
tinėn kovon — prieš Izraeli. Jie 
nepajėgė savomis jėgomis nuga
lėti Izraelio — pasikvietė Mask
vą, kuri atėjo su taikiais tikslais 
i Egipto žemę — statyti užtvan
kų.

1849 m. prancūzų diplomatas 
de Lesseps susitarė su Mohamed 
Said statyti Sueso kanalą. Tai 
buvo pirmas žingsnis Į tarptauti
nį bendradarbiavimą. Pats Les
seps taip apibūdino kanalo tiks
lą — kanalo kelias bus atviras 
visoms tautoms; ji tvarkys ir pri
žiūrės specialiai įkurta bendro
vė “La Compagnie Universelle 
du Canal Maritime de Suez”. 
Bendrovė 1854 m. išleido 400. 
000 akcijų toms valstybėms, ku
rios naudosis kanalu. Su Moh
ammed Said pasirašė sutartį, na
gai kurią bendrovė naudosis ka
nalu 99 metus be nuomos, o ora- 
ėjus laikui kanalas bus perduo
tas Egiptui.

Anglai kanalo kasimą boikota
vo. Prancūzija ir Mohamed nu
pirko savo dalį akcijų. Daug ak
cijų liko neparduotų. Jas parda
vė paskiriems asmenims. Kana
las buvo iškastas prancūzų sme
genimis ir darbu. Kanalas tar
navo visoms valstybėms ir priva
—Spjauk į mane, Sakai, spjauk 
į mane, — pasakė jis su ašaro
mis akyse. — Aš turėjau grįžti 
vienas. Mano sparniniai lakūnai 
žuvo.

Aš paliečiau jo petį:
— Muto, aš tave suprantu, 

bet dabar nieko negalima pada
ryti. Viskas praėjo. Dabar eina
me i štabą kartu!

štabe prie savo stalo pasyviai 
sėdėjo kpt. Miura. Jis klausėsi 
mano pranešimo. Pasakiau apie 
gausų priešo lėktuvų puolimą, 
apie mūsų degančius naikinto
jus, kurie neturėjo galimybės 
gintis ir apie 7 mūsų bombone
šius. kurie priešo buvo susprog
dinti ore beveik per pora minu
čių. Miura, pažiūrėjęs į mane, 
tarė:

pietuose prijungti prie sovieti
nės Gudijos ir ten likę lietuviai 
barbariškomis priemonėmis ru
sinami, neleidžiant net turėti sa
vų mokyklų ar savų lietuviškų 
bibliotekų, šitokius minimali- 
nius dalykus net vienas kitam 
pripažįsta Afrikos negrai.

Maskvos imperialistai, sulau
žę 1920 m. pasirašytą sutartį, iš
tisus etnografinės Lietuvos plo
tus prisijungė sau: Augustavą, 
Seinus, Suvalkus paskyrė Len
kijai, o Karaliaučiaus sritį pa
vertė rusiška provincija ir taip 
suniekino ten buvusius lietuviš
kus vietovardžius, jog jau ir 
“Gimtojo Krašto” pataikūnams, 
rašant apie Donelaitį, koktu mi
nėti, kad jis gyveno ir rašė Tol
minkiemyje, bet ne “čystyje 
Prudy”, kaip imperialistai ru
sai pavadino šią vietovę dabar.

Ką šiandien Maskvos imperia
listai padarė su Lietuvos žemė
mis, to nedrįso padaryti net ir 
žiauriausi rusų carai. Jie ne tik 
etnografine Lietuva laikė Suval
kus, Gardiną, Lydą, Smurgainis, 
Brėslaują, bet ir daug toliau į 
rytus ir pietus už 1920 m. Mask
vos sutartimi nustatytos linijos. 
Vilniaus, Gardino ir Suvalkų gu
bernijų ribos apėmė didžiulius 
plotus "rytuose ir pietuose. Ir tų 
gubernijų ribos buvo rusų ca
rams etnografinė Lietuva.

“Gimtojo Krašto” žmonėms 
reikėtų Įsisąmonininti, kad “nuo 
1945 m. Lietuvos žemes Mask
vos imperialistai taip išdraskė ir 
taip jas iškoneveikė, kad to ne
drįso padaryti net ir žiauriausi 
Rusijos carai. Jie bent oficialiai 
nejungė etnografinių Lietuvos 
žemių prie Rusijos, o tik valdė 
karūnos vardu ir todėl carai ti
tulavosi kone ligi pirmojo pa
saulinio karo Didžiuoju Lietu
vos Kunigaikščiu. Maskvos im
perialistai tai gerai žino, bef ar 
šią tiesą kada nors Įsisąmonins 
“Gimtojo Krašto” žmonės? Jei 
negalite tame laikraštyje isto
rinės tiesos pasakyti, tai bent 
nustokite kartoti Maskvos įgrotą 
katarinką, kuri doram lietuviui 
garbės nedaro.

B. Rimgaudas

tiems laivams. Jis buvo atidary
tas 1869. Jau pirmais metais ka
nalu praplaukė 486, o 1966 m. 
21.250 laivų.

Po pirmojo pasaulinio karo 
Britanija užvaldė ne tik kanalą, 
bet ir pati Egiptą.

1950 m. egiptiečiai išprašė 
britus iš savo žemių, o 1956 m. 
nusavino kanalą ir uždraudė Iz
raeliui juo naudotis. Buvo pa
žeista tarptautinė teisė ir atimta 
iš Britanijos šimtas milijonų 
svarų pelno į metus. Tai daly
kai, kurie pastūmėjo Izraelį, 
Britaniją ir Prancūziją griebtis 
fizinės jėgos. Maskva pradėjo 
organizuoti savanorius gelbėti 
Egiptui, o Vašingtonas pritarė. 
Santarvininkai nusigando ir iš
vedė savo armijas iš Egipto.

Nasseris griebėsi darbo su 
neutraliųjų pagalba ir 1957 m. 
vėl atidarė Sueso kanalą ir susi
bičiuliavo su Maskva, kuri kurs
tė ir ginklavo Egiptą, kad įveltų 
į karą su Izraeliu. 1967 m. kilo 
7 dienų karas tarp Izraelio ir 
Egipto. Izraelitai atsirado ant 
Sueso kanalo krantų. Kanalas 
tano uždarytas. Egiptiečiai 
džiaugėsi, kad jis yra, nes apsau
go juos nuo Izraelio tankų. Pa
dėtį išnaudoja Maskva. Pirmiau
sia ji Įsitvirtino Egipto uostuo
se. Maskvos laivynas iš Egipto 
uostų bando kontroliuoti Vidur
žemio jūrą. Britai su prancūzais 
bandė žvalgyti Maskvos laivyną, 
bet prancūzai prarado du povan
deninius laivus, o britai vieną.

Ar bus atidarytas Sueso kana
las? Ar bus kada laisva Vidurže
mio jūra? Laisvoji Europa to 
siekia, nes jos gyvybiniai intere
sai pažeisti, bet partneriams — 
Maskvai ir Vašingtonui nedaro 
didesnių nuostolių. Maskva net 
džiaugiasi, nes ji savo alyvą 
lengvai gali tiekti vamzdžiais vi
sai vakarų Europai, o su Azijos 
kontinentu turi susisiekimą sau
sumos keliu. Jungtinės Tautos 
stebi Sueso kanalą, bet nieko ne
daro. šiandien jis yra mirties zo
na. Visi miestai ir gyvenvietės 
ant kanalo krantu sugriauti arti
lerijos sviediniu. Dar yra žymiu, 
kad čia gyventa žmogaus, bet il
gainiui bus smėlio pušniu palai
doti. J. Žalys

— Ačiū, Sakai.
Panašų pranešimą padarė ir 

Muto. Ir jam kapitonas padėko
jo. Mes atsaliutavome ir išėjome 
iš štabo.

Lauke sutikau komanderi Ni- 
kajimą. Jis labai, nudžiugo, kad 
aš laimingai grįžau:

— Gerai padarei, labai gerai!
Jo žodžiai tirpdė ledus mano 

širdyje. Po keliolikos minučių 
atbėgo pasiuntinys ir pranešė, 
kad nusiįeido vienas mūsų bom
bonešis. Bombonešio lakūnas, 
pamatęs beviltišką padėti išme
tė torpedą ir smuko į debesis, 
ši žinia mane dar labiau nurami
no — ne tik mudu su Muto su
laužėme įsakymų ir tradicijų 
grandinę.

(Bus daugiau)
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“Pandoros” ir “Medūzos" Vokietijoje
DVIEJU SĄJUNGŲ TRINTIS

AL. GIMANTAS

“Nori taikos, ruoškis karui” 
sakydavo senovės romėnai. Nors 
Vakarų Vokietija neseniai pasi
rašė nepuolimo sutartį su Mask
va, bet, kaip sakoma, atsarga gė
dos nedaro, todėl ir jos pastan
gos stiprinti krašto gynybą nė 
kiek nemažėja. Karas seniai pa
sibaigė, bet Vokietija dar vis ne
turi taikos sutarties, jos likimas 
bei saugumas priklauso nuo są
jungininkų malonės.

Vokietijai, kaip Atlanto Są
jungos narei, leidžiama turėti 
iki pusės milijono vyrų kariuo
menę (dabar turi apie 400.000), 
bet jai draudžiama gamintis ir 
turėti atominius ginklus. JAV 
laiko Vokietijoje apie 300.000 
gerai ginkluotų karių su atomi
nėmis raketomis ir bombomis, 
todėl ji ramina vokiečius, kad 
naujo karo atveju sąjungininkų 
atominiai ginklai apsaugos ne 
tik Vokietiją, bet ir visą V. Eu
ropą.

Tačiau sakoma, kad svetimi 
kailiniai kūno nešildo, todėl ir 
vokiečiai į tuos pažadus žiūri 
truputį skeptiškai ir nori dau
giau pasitikėti savo pačių kari
niu pajėgumu. Juo labiau, kad 
dabar vyrauja nuomonė, jog pil
no atominio karo nelaukiama, 

' nes visi jo bijo ir vengia, tačiau 
senoviško stiliaus “paprastas” 
karas gali bet kada prasidėti. 
Negalima užmiršti Berlyno 
problemos ir i ‘ \ 
kaip Čekoslovakijos krizė. Todėl 
vokiečių karinė mašina visą lai
ką stengiasi tobulinti apsigyni
mo ginklus ir šioje srityje jau 
yra daug pasiekusi. Kaip visur, 
taip ir čia nauji išradimai laiko
mi paslaptyje, tačiau po kiekvie
nų kariuomenės manevrų spau
doje pasirodo žinių apie naujus 
ginklus ir senųjų patobulinimus.

Antrojo pasaulinio karo metu 
pasitvirtino ir dabar dar pripa- 
šįstama išvada, kad svarbiausias 
puolamasis ginklas yra tankas, 
kuris dabar gali judėti ne tik 
sausumoje, bet ir vandenyje. 
Vakarų Vokietija tankų turi 
apie 2?000, jų tarpe daug sun
kiųjų “Leopard II” tipo, kurių 
vienas kainuoja arti dviejų mili
jonų markių. Bet vokiečiai sako, 
kad jie nieko nesirengia pulti, 
todėl jiems svarbiau didinti ne 
puolamųjų tankų, o apsigynimo 
raketų skaičių. Jų gamyba yra 
spartesnė, personalo apmoky
mas pigesnis.’ '

Kaip pamename, praėjusiame 
kare didelę rolę suvaidino sovie

tų raketsvaidžiai “Katiušos”. kitų 
vadinami Stalino vargonais,kurių 
naujieji modeliai BM-21 turi 40 
vamzdžių. Jų raketų ugnis yra

Iš kairės į dešinęTarptautinės mugės Detroite lietuvių skyriuje.
M. Mikelionienė, R. Bilaitienė, S. Hotrienė ir S. Kaunelienė. Mu
gė buvo surengta rugsėjo 24—27 d. d. Detroito tarptautiniame 
institute. Nuotr. K. Sragausko
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KALĖDINIŲ DOVANŲ SIUNTINIAI
Kaip ir kiekvieneriais metais, artėjančių Kalėdų švenčių proga 

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

jardo angliškos vilnonės geros rūšies medžiagos eilutėms, 
jardai krimplene medžiagos moteriškai eilutei ar dviems sukne
lėms, 3 jardai eksportinės rūšies veliūro, vilnonės ar kašmiro 
medžiagos vyriškam arba moteriškam apsiaustui, 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 “AU wool made in England”, viena puiki gėlėta vilnonė 
skarelė. Pilna siuntinio kaina — $95.00.
Taip pat mielai galime pridėti prie šių ar kitų siuntinių reikmenų, 
kurie Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi.
Dirbtinio mink (audinės) kailio viršus apsiaustui — $40, vilnonės gė- 

po $5, vyriški ar moteriški nertiniai — po $12, nai-

5

lėtos skarelės
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 parinktu gaminių. Pri
imame užsakymus automobiliams, motociklams, dviračiams, televizi
jos aparatams, persiunčiame pinigus ir t t

(Z. J U R A S)
421 Hackney Rd, LONDON, E. 2, ENGLAND. Tel. 01-739-8734

A. Knslnskis, 167 College St, Sudbury, Ont.

veiksminga 20 km ribose. Dabar 
ir naujoji vokiečių kariuomenė 
yra apginkluota panašiais “var
gonais”, bet jie turi tik 36 vamz
džius, jų 11 centimetrų kalibro 
raketos skrenda tik 15 km. To
dėl dabar vokiečiai jau paruošė 
planus naujų MAR raketsvai- 
džių, kurie bus labai judrūs ir 
galingesni už sovietų BM-21.

Visas vokiečių apsigynimo 
ginklų planavimas yra garsaus 
fiziko Dr. Hans Bender žinioje. 
Praėjusiame kare jis buvo vie
nas iš “V” ginklų planuotojų. 
Kai kiti jo kolegos dirbo prie 
“V-l” ir “V-2”, dr. H. Bender 
jau buvo sukonstruktavęs taip 
vadinamą sklandančią bombą, 
kuri, 1943 m. išmesta iš lėktuvo, 
vienu smūgiu paskandino į prie
šo pusę perėjusių italų 42.000 
tonų karo laivą “Roma”. Dabar 
dr. H. Benderio dėmesys, nu
kreiptas į raketsvaidžių, mino
svaidžių ir liepsnosvaidžių tobu
linimą, sudomino net ir Ameri
kos Pentagoną.

Pa^al dr. H. Benderio gau
saus stabo planus vokiečiai jau 
gamina prieštankinius “Pando
ros” raketsvaidžius, “Medūzos” 
minosvaidžius ir visą eilę kitų 
pėstininkams naikinti ginklų. 
Esą įrodyta, kad masiniu “Pan
dorų” apšaudymu galima išvesti 
iš rikiuotės net 90% puolančių 
tankų, nes raketos susprogdina 

tokių įvykių, tankų vikšrus ir ratus. Tuo pat 
tvojai metu‘ “Medūzos” uždega tankų 

benziną ir municiją, o prieš pės
tininkus nukreipti minosvaidžiai 
šaudo tokias granatas, kurios 
sprogdamos paskleidžia į visas 
puses šimtus ar tūkstančius 
šrapnelių.

Atrodo, panašių “stebuklų” 
jau buvo ir II D. karo metu, bet 
vokiečių spauda rašo, jog nau
jieji ginklai esą taip ištobulinti, 
kad juos galima vadinti “mažojo 
žmogaus atominiais ginklais”, 
nors atominiu užtaisu jie ir ne
turi.

Kiek daug problemų yra su
V. Vokietijos aviacija. Ji naudo- nusipirkau Estijoje, — kalba, 
ja amerikietiškus “Starfighter” 
naikintuvus. Juos vokiečių eks
pertai laiko netobulais, o visuo
menė jaudinasi dėl pergausių 
nelaimių, kuriose jau žuvo dau
giau kaip 50 jaunų lakūnų. Kal
bama apie savos konstrukcijos 
naujus naikintuvus, bet jiems 
reikėtų labai daug lėšų. Tuo tar
pu susitarta su britais ir italais 
bendromis jėgomis gaminti mo
dernų dvivietį bombonešį 
MRCA, kuris būsiąs pranašesnis 
ne tik už sovietų, bet ir už ame
rikiečių dabartinius geriausius 
bombonešius. K. Br.

Nuotr. J. Gorios
D. Viskontienės vadovaujamas Toronto jaunimo an samblis “Birbynė” atlieka dalį koncertinės pro
gramos Londone, Ont., įvykusioje XVI Lietuvių Dienoje.

Lietuvos kolchozininkių pašnekesys
— Sveika Keziene! Kur bu

vai pražuvusi visą savaitę, o gal 
net ilgiau? — džiaugiasi netikė
tai sutikusi kaimynę Alytaus ra
jono kolchozininkė Mikšienė.

— Buvau nuvykusi Rygon ir 
Talinan. Reikia nors kartą me
tuose žmogui apsipirkti, — at
sako Kezienė, nekantriai lauk
dama, ką kaimynė pasakys apie 
naujai nupirktą megztinį ir ba
telius, kuriais šiandien pasipuo
šusi.

— Puikus, puikus megztinis. 
Čia tokio, nors užsimušk, krau
tuvėje negausi. Nebent tik iš 
spekuliantų rankų. Tikriausiai 
Estijoje pirkai. Juk Estija — tai 
megztinių kraštas, — domisi 
Mikšienė.

— Taip, Estijoje. Ir batelius
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' nebesistengdama sulaikyti savo 
pasididžiavimo naujais pirki
niais Kezienė.

— O batelius kaip gavai? Tik- 
• riausiai ten susipažinai su spe

kuliantais. Čia pas mus batelių 
; jei ir atveža krautuyėn, tai visi 
; jie išgaruoja per antrąsias du

ris krautuvės vedėjos pažįsta
moms. Na, ir gauna krautuvės 
vedėja už tai magaryčių... Jos 
vyras prieš porą mėnesių moto
ciklą nusipirko... Aišku, jie 
žmonės irgi ne iš kelmo, spirti, iš 
algos nepragyvens, — sampro
tauja Mikšienė, prisiminusi, 
kad ir ji su vyru, jei savo dar
žely netriūstų kiekvieną šešta
dienį bei darbo dienų vakarais, 
vien iš kolchozo atlyginimo už 
darbadienius gyventų kaip di
džiausi vargšai. — Atsiprašau, 
aš užsišnekėjau, — susigriebia 
Mikšienė. — Mat, ta krautuvės 
vedėja vis neišeina iš galvos; 
šiandien ją mačiau nauja sukne- 

. le apsirengusią., Taigi, batelius 
tokius pagal paskutinę madą, 
kurioj šiek tiek susivokiu varty
dama žurnalus, kaip gavai?

— Neviena buvau išvykusi 
apsipirkti. Vykau kartu su savo 
seserim iš Kauno. Taigi, užeina
me Taline į avalynės krautuvę. 
Biednystė toje krautuvėje tokia 
pat, kaip ir pas mus Kaune. Ra
dome tik kelias poras padores
nių batelių. Pasirodė perdideli. 
Kalbame su seserim, ką reiks 
daryti, juk nors sekmadieniui 
reikia turėti išeiginius batelius. 
Išgirdusi, kad mes nerUsiškai 
kalbame, prieina prie mūsų par
davėja ir paklausia, iš kur atvy
kome. Atsakome, jog atvykome 
iš Lietuvos. Ji nusišypso ir pa
prašo palaukti. Po sekundės at
neša mums lygiai to numerio, 
kurio jieškojau, prancūziškus 
importinius batelius. Atsisvei
kindama dar pasakė, kad iškart 
reikėjo pasakyti, kad esame iš 
Lietuvos. O mes kalbėjome su 
ja rusiškai, ji pagalvojusi, kad 
tikriausiai rusės esame.

— Puikūs, puikūs bateliai, nė 
kiek ne blogesni už tuos, ku
riuos Butkutei atsiuntė jos dėdė 
iš Amerikos, — džiaugiasi kai
mynės pasisekimu Mikšienė. — 
Estai saviškiams baltiečiams la
bai draugiški.

— Aišku, būdami Taline tai 
kiekviename žingsnyje jautėme. 
Nuėjome jieškoti vietos viešbu
tyje. Kaip visur didesniuose 
miestuose, viešbučiai perpildyti. 
Prieš mus kalbėjo su administra
tore rusų pora, girdėjau, kaip 
administratorė jiems atsakė, 
kad vietų nėra. Rusams išėjus 
iš vestibūlio, prieiname mudvi 
su seserim prie administratorės 
langelio. Klausiame vietos vieš
buty, jei galima, sakome, norime 
atskiro kambariuko. Administra
torė žvilgteri į mus, nors klau
sėme rusiškai, bet pagal akcen
tą suprato, kad ne rusės esame. 
Paklausė iš kur atvykome ir. 
gavusi atsakymą, kad esame iš 
Lietuvos, duoda mums anketą 
užpildyti, sakydama, jei norime, 
galime gauti atskirą kambarį-

— Sakyk, Keziene, ką Rygo
je pirkai?

— Ką ten pirksi, juk pati

J. LAISVUŽIS
girdėjai, kad ten gyvena dau
giausia tik rusai ir žydai, ku
rie irgi tik rusiškai šneka. Gi 
pas tuos rusus ir žydus priva
žiuoja pažįstamų ir giminių iš 
visos Sovietų Sąjungos ir viską 
išperka; krautuvėse belieka tik 
tai, ką ir pas mus Alytuje gali
ma gauti. Rusų ten tiek daug, 
kad seni rygiečiai latvišką Rygą 
vėl kada nors pamatyti, vilties 
neteko. Kad jie rusams parody
tų tiek pasipriešinimo, kiek es
tai parodo, nė kalbos nėra, žmo
nės, atvažiavę Rygon iš provin
cijos, negali susitaikyti su tokia 
padėtim. Kartą Rygos turguje 
atsistojau eilėn mėsos paviljo
ne. žiūriu, begėdiškai užlenda 
man už akių dvi senokos latvės. 
Sakau joms rusiškai, kad nelįstų 
už akių. Jos net dėmesio nekrei
pia. Tada supykusi pradėjau jas 
gėdinti irgi rusiškai: esą mes, 
lietuviai, tokių dalykų nedary- 
tumėm — pas mus atvažiavus 
latviams, stovintiems eilėje ko 
nors nusipirkti, už akių nelįstu- 
mėm. Tada atsisuka abi latvės. 
Viena jų draugiškai apkabina 
mane už pečių ir užleidžia vietą 
priekyje savęs. Sako, reikėjo iš 
karto pasakyti, kad esi lietuvė, 
kai tik mes tau už akių užlindo- 
me, būtumėm tuoj pasitrauku
sios. Manėme, kad esi rusė, gi 
rusei kaip tik reikia užlįsti už 
akių, jei kitokios šunybės ne
įstengi padaryti.

— Taip, taip, — sutinka su 
Kezienės nuomone Mikšienė, — 
Latvijos kaimuose ar miesteliuo
se žmonės padaro daugiau ne
malonumų rusams, negu Rygo
je. Kartą mudu su vyru vyko
me kolchozo sunkvežimiu Rygon 
obuolių parduoti. Važiavome 
jau gerą valandą Latvijos žeme. 
Privažiavęs vienkiemį, šoferis 
paėmė kibirą ir nuėjo prie šuli
nio pasemti vandens. Mat, va
žiuojant ilgą laiką nepergeriau
siais keliais kalnuota vietove, 
motoras užkaito. Tuoj pat pri
bėgo prie šulinio senutė latvė, 
rankoje laikydama užraktą ir už
rakino šulinį, šoferis, nepirmą 
kartą važiuojantis tais keliais, iš 
karto suprato reikalą. Paaiški
no jis jai, kalbėdamas lietuviš
kai iš lėto, įveldamas vieną ant
rą pramoktą latvišką žodį, esąs 
iš Lietuvos, lietuvis, važiuojąs 
su saviškiais į Rygą obuolių par
duoti. . Latvė, sužinojusi, kad 
mes lietuviai, ne tik davė van
dens pasisemti, bet ir pavaišino 
šoferį bei mudu su vyru, duoda
ma po stiklinę pieno ir po koriu- 
ką neseniai išimto iš avilio me
daus.

— Visa tai, aišku, geros prie
monės kovoti su rusų važiavi
mu į Pabaltijį, — tęsia po per
traukėlės susimąstymo Mikšie
nė, — bet nežinia kiek ilgai toks 
priešinimasis rusams tęsis. Mo
kyklose jaunimas mokomas šlo
vinti rusus ir partiją, namuose 
nevisi tėvai turi laiko ir sugebė
jimo pakalbėti su vaikais tais 
reikalais. O jei pakalba, dau
giausia pusvalandį savaitėje; ne
jaugi tas pusvalandis atsvers 
tas mokykloje praleistas valan
das, kurių metu į galvą kalama 
mintis, kad rusas yra tavo vy
resnysis brolis, kad reikia sek
ti didžiosios rusų tautos pavyz
džiu (gi rusų tauta yra “didi”, 
deja, tik savo gausumu), kad 
mūsų sostinė yra Maskva. Mano 
sūnus, besimokantis vidurinės 
mokyklos šeštoje klasėje, perei
ta savaitę buvo mokytojos už
klaustas, kas yra mūsų sostinė. 
Jis, aišku, atsakė Vilnius. Moky
toja net pyktelėjo: nors tu geras 
mokinys, bet visiškai nesusipra- 
tes: mūsų šalies sostinė yra 
Maskva, — aiškino ji.

— Įdomu, ką atsakytų į tokį 
klausimą mano duktė, kuri da
bar peržengė j aštuntą klasę, — 
susidomėjo Kezienė. — Ji juk 
ilgą laiką priklausė pionierių or
ganizacijai, visur bėgiojo su rau
donu kaklaraiščiu ant kaklo, o 

dabar jau komsomolka... Neži
nau, kiek to mūsų jaunimo be
įstengs pasipriešinti rusams, 
kaip kad mes priešinamės.

— Aš irgi panašiai galvoju,
— sutinka Mikšienė. — Mudvi 
su tavim pasišnekame, dvasiš
kai pasistipriname, prisiminda
mos estų pavyzdį, kaip jie, bū
dami trigubai mažesnė tauta už 
mus ir dvigubai mažesnė už lat
vius, gyvendami daugiausia 
miestuose, kur rusams plūsti są
lygos geriausios (kaime įsitaisy
ti atėjūnui žymiai sunkiau), tai
gi, gyvendami tokiose rusinimui 
palankiausiose sąlygose, sugeba 
sėkmingiausiai kovoti su rus- 
kiais. Taigi, mudvi pasikalbame, 
pasidaliname įspūdžiais, tuo vis
kas ir baigias. Gi kolchozininkų 
susirinkime tokios kalbos: lietu
viai, sekime estų pavyzdžiu ne
pasakysi — tuoj pat suimtų. Gi 
ir svečiams išgėrimo metu tų 
dalykų nepapasakosi — nežinai 
kuris iš jų yra jei ir ne KGB 
šnipelis, tai bent plepys...

— Betgi kiti žmonės irgi iš
vyksta apsipirkti, kaiką parduoti 
ar paspekuliuoti, — prieštarau
ja Kezienė. — Juk ne tik mes 
su tavim pajėgiame iš Alytaus 
apylinkių pajudėti.

— Išvyksta tai tiesa, bet ar 
daug jų nuvyksta Estijon, — pa
tikslina kaimynę Mikšienė. — 
Daugiausia žmonės vyksta savo 
daržovių parduoti į Vilnių ar 
Kauną. Nuvyksta ir į Rygą,* bet 
ar dažnai ten sutiksi tokį žmo
gų, kaip ta latvė, kuri tave ten 
turguje apkabino, sužinojusi, 
kad esi ne rusė, bet lietuvė. Gi 
Estijon obuolių parduoti nenu
važiuosi. Ten savų obuolių gy
ventojams užtenka, obuoliai 
menkai kuo brangesni už mūsų 
obuolius Kaune. Tokiu atveju, 
jei žmogus išsirengs į ilgesnį 
kelią, tai dums traukiniu tiesiai 
į Leningradą ar į Maskvą. Ten 
tai obuolius už labai gerą kainą 
galima parduoti. Tad, kaip 
matai, retai kas aplanko Esti
ją ir retai kas pasisemia proto 
ir drąsos, kaip priešintis rusų 
plūdimui. Juk dabar ne pokario 
laikai, kai veikė partizanai ir 
kai už kiekvieną menkniekį bu
vo galima jei ne į kalėjimą pa
kliūti, tai išdulkėti Sibiran. Da
bar, užkalbinta gatvėje rusiškai, 
parodyk nugarą, nieks tau nieko 
nepadarys, o užkalbinusiam nuo
taika visai dienai bus sugadinta. 
Kitą dieną tam rusui ar rusei 
kas nors kitas nuotaiką suga
dins.

— Taip, visa tai gryna tiesa,
— sutinka Kezienė, — mūsų 
žmonėms praverti akis ir paro
dyti estų pavyzdį beveik neįma
noma. Gaila, kad joks užsienio 
radijas apie tai nepašneka lie
tuviškai.

— Ar turi galvoj “Amerikos 
Balsą?”

— Kad ir jį, — atsako Mikšie
nė, — bet jie tai mūsų žmonių 
nepaagituos. Jiems svarbu nė 
mums padėti, bet save girti. Na, 
ir giriasi jie savo pažanga ... 
Kokia ten ta jų pažanga, jei 
to jų “balso” tik kas antrą žo
dį galima nugirsti.

— Gryną tiesą sakai, — atsi
dūsta Kezienė, — mano brolio 
sūnus Jonukas, žinai tas antro 
kurso studentas iš Vilniaus, bu
vo prieš porą savaičių aplankęs 
mus. Jis sakė girdėjęs, jog ki
niečiai išleidę Europos žemėla
pį, kur valstybių sienos parody
tos tokios, kaip šiandien, tik 
Lietuva, Latvija ir Estija pažy
mėtos kaip nepriklausomos vals
tybės. Gal jie pradės perduoti 
iš Pekingo lietuviškas radijo 
programas? Jonukas sakė, kad 
kiniečiai gudrūs žmonės. Jie ži
notu ką reikia kalbėti, norint pa
kenkti ruskiams, ir kokia turi 
būti radijo stotis, kad Lietuvoje 
būtų salima žmoniškai girdėti.

—Būtų labai gerai, jei atsitik
tų taip, kaip tas Jonukas tau 
pasakojo, — sako su vilties ki
birkštėle Mikšienė.

Kada prasidėjo toji savotiška 
kontraversija, šiandien būtų 
sunku pasakyti, bet nenormali 
padėtis nebando gerėti. Kalba
me apie mūsų didžiausių ir svar
biausių jaunimo organizacijų, 
ateitininkų ir skautų, tarpusa
vio santykius. Kad ir kaip būtų 
keista, bet didesnio bendradar
biavimo, tarpusavio ryšių tarp 
jų kaip ir nėra. O jei kur ir 
turimi kokie ryšiai, jie — labai 
menki. Abi organizacijos viena 
nuo kitos atsiribojusios, lyg ge
ležine uždanga atsitvėrusios.

Kad kažkas kažkur yra ne
tvarkoje, jaučia abi grupės — 
ir skautai, ir ateitininkai. Kai- 
kurie vyresnieji, atrodo, tai per
gyvena, nors ir nieko nebando 
daryti padėčiai pakeisti. Tuo 
tarpu jaunesniuosiuose auga 
kažkoks antagonizmas, nepasiti
kėjimas, priešingumas, gal net 
savotiška abipusė neapykanta. 
Jau nekartą iš jaunųjų lūpų te
ko girdėti viešus ar pusiau vie
šus priekaištus, pastabas, kad 
pvz. ateitininkai yra tokie ir to
kie, skautai — tokie ir kitokie 
ir t.t. Blogiausia kad, stebint 
mažuosius, nejuokais susidaro 
įspūdis, jog jie ir tiki tuo, ką 
sako, o kaikada kartoja tuos 
priekaištus lyg ir su pasigėrėji
mu, su pasididžiavimu, tarsi tar
dami: štai, aš ne toks, tokia, kaip 
tas ateitininkas, kaip toks ar ki
toks skautas. Tai yra visiškai ne
normali padėtis, kuri turėtų bū
ti taisoma tuojau pat abiejose 
organizacijose. Kaikada vado
vai, girdėdami tokias bevertes 
kalbas, nekreipia dėmesio, kai
kada ir sudraudžia, kaikuriais 
atvejais net ir pritaria. Tai irgi 
didžiulė klaida, tiesioginė 
skriauda mūsų jaunimui, jų ver
tingoms auklėjimo ir brendimo 
funkcijoms, asmenybės ugdy

REMKIME VIENINTELE GIMNAZIJA
Šiuo metu Toronte vieši Vasario 

16 gimnazijos bendrabučio statybos 
vajaus vedėjas Tėvas Alf. Bernato
nis, telkiąs aukas vienintelei lietuviš
kai gimnazijai laisvajame pasaulyje. 
Skelbiame jo kreipimąsi Į Toronto 
ir visos Kanados lietuvius. RED.

Sveikinu “Tėviškės Žiburių” 
skaitytojus ir visus Kanados lie
tuvius Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės, Vasario 16 gim
nazijos ir savo vardu. Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos įgaliotas, 
atvykau į JAV ir Kanadą prašyti 
ir telkti aukų Vasario 16 gimna
zijos naujo bendrabučio statybai, 
kuri pareikalaus $390.000. V. 
Vokietijos vyriausybė pažadėjo 
duoti du trečdalius visų lėšų — 
$260.000, jeigu patys lietuviai 
prisidės $130.000, vienu trečda
liu, ir dar šiemet pradės bendra
bučio statybą. Dėl šios priežas
ties mes turime tuojau imtis sta
tybos darbų, nes būtų labai ma
ža vilties kitais metais iš vokie
čių gauti tokią sumą pinigų. Jie 
turėtų rimtą pagrindą abejo
nėms,* ar mes tikrai esame pasi
ryžę savo gimnaziją išlaikyti. 
Todėl mes, laisvajame pasauly
je gyveną lietuviai, turime kiek 
galint greičiau bendromis jėgo
mis sutelkti mums priklausantį 
trečdalį, tuos $130.000. Delsi
mas ir neryžtingumas gimnazi
jai bus labai nuostolingas.

Vasario 16 gimnazijos likimas 
priklauso nuo bendrabučio pa
statymo. Jeigu dėl mūsų apsnū
dimo ir savanaudiškumo turėtų 
užsidaryti paskutinioji išeivijos 
lietuvių gimnazija, tai būtų di
džiausias laimėjimas ir džiaugs
mas Lietuvos okupantui, o mūsų 
jaunimui — didelis nusivylimas* 
visai lietuvių išeivijai — neati
taisoma žala bei karti gėda. Tai 
turiu visiems geros valios lietu
viams jau dabar viešai pasakyti, 
kad vėliau nebūtų jieškoma kal
tininkų. Kalti prieš jaunimą ir 
tautą mes būsime visi. Todėl jau 
šiandien darykime ką galime, 
nelaukdami rytdienos ar geres
nės progos.

Su dideliu džiaugsmu turiu 
konstatuoti, kad JAV ir Kana
dos lietuviai jautriai atsiliepia į 

Vasario 16 gimnazijos I klasės mokiniai, pradėję naujuosius moks
lo metus. Iš kairės į dešinę: pirmoj eilėj — auklėtojas Fr. Skėrys, 
V. Dapkus, A. Bylaitis, R. Navickaitė, D. Jurgauskoitė, B. Sadaus
kaitė, A. Grigaliūnaitė; antroj eilėj — M. Andrijoitis, V. Smitas, R. 
Gintaras, A. Grovos, B. Pupkys ir P. Ramanauskas. Šiais mokslo 
metais gimnazija susilaukė 25 naujų mokinių. Dabar čia mokosi 
73 mokiniai. Sį rudenį bus pradėta bendrabučio statyba, įrengtas 
50.000 DM vertės elektros transformatorius. Remkime vienintelę 
lietuvių gimnaziją laisvajame pasaulyje finansine auka ir siųskime 
į ją savo vaikus!

mui.
Turėtume suprasti visi, jau

nieji ir vyresnieji, skautai ir at
eitininkai bei jų vadovybės, kad 
abi sąjungos savąja verte ir 
svarba yra lygios, vienodai svar
bios ir vienodai nepakeičiamos. 
Abiejų obalsiai, bent savąja es
me, nelabai skirtingi. Abiejų 
tikslai ir jų vykdymas pakan
kamai panašūs ir kilnūs. Gali 
būti blogų atskirų skautų ar at
eitininkų, bet nėra blogos skau
tų ar ateitininkų organizacijos. 
Nereikia ir aiškinti, kad abu 
jaunimo sambūriai išeivijos gy
venime atstovauja tokioms ver
tybėms, kuriomis pelnytai gali 
didžiuotis kiekvienas išeivis lie
tuvis.

Pažinkime geriau vieni kitus! 
Šiuo obalsiu vadovaujantis, gal 
ir galima būtų pradėti kalbą 
apie skautų ir ateitininkų suar
tėjimą. Prieš metus šių eilučių 
autorius siūlė bent vasaros mė
nesiais pasikeisti reprezentaci
niais būreliais ir skiltimis vei
kiančiose stovyklose, paviešėti 
vieniems pas kitus, bandyti ge
riau pažinti ir suprasti vieni ki
tus. Šis pasiūlymas, nors ir ne
buvo atmestas, nesusilaukė jo
kio pritarimo. Dar nevėlu, dar 
galima bandyti, nelaukiant va
saros stovyklų. Dirva plati: ga
lima suruošti* bendras išvykas, 
parodas, pasirodymus, minėji
mus, sporto žaidynes, gal net ir 
lituanistinio pobūdžio varžybas, 
pramogas, studijų dienas ir pan. 
Kiekvienas toks atvejis sudarys 
geriausią progą bent kiek suar
tėti, susipažinti, pabendrauti. O 
tada juk turės išnykti visi įta
rinėjimai, priekaištai, nevyku
sios pastabos, kurias kaip tik 
daugiausia ir sukelia skautų ir 
ateitininkų organizacijų nepa
kankama abipusė pažintis.

mano šauksmą. Vasario 16 gim
nazijos reikalu. JAV jau įsteigti 
keturi komitetai bendrabučio 
statybai remti. Daug tautiečių 
davė šimtines, o vienas net 
$500. Vienas kitas pareiškė au
kosiąs $1.500. Už tokią auką 
bendrabutyje bus pavadintas 
aukotojo vardu kambarys. Ka
nados lietuviai irgi neatsilieka. 
Hamiltone jau susidarė stiprus 
komitetas statybai remti. Mons. 
dr. J. Tadarauskas pravedė rink
liavą savo parapijos bažnyčioje, 
kur buvo gauta apie $1.000. Jis 
pažadėjo po Naujų Metų vėl da
ryti kitą rinkliavą. Statybai rem
ti komitetas praves vajų, aplan
kydamas kiekvieną Hamiltono 
lietuvių šeimą.

Toronte.spalio 25 d. Prisikėli
mo parapijos bažnyčioje padary
ta rinkliava ir pavienės aukos 
sudarė apie $800. Lapkričio 1 
d. šv. Jono Kr. parapijos klebo
nas kun. P. Ažubalis paskelbė 
rinkliavą bažnyčioje ir man lei
do per visas Mišias sakyti pa
mokslus. Esu tikras, kad čia lie
tuviai taip pat gausiai aukos. La
bai svarbu, kad ir Toronte susi
darytų stiprus komitetas Vasa
rio 16* gimnazijos naujojo bend
rabučio statybai remti. Būtinai 
reikia, kad kiekvienas tautietis 
Toronte savo auka prisidėtų 
prie šio gyvybinio visų lietuvių 
reikalo.

Būkime tikri, bendromis pa
stangomis pastatysime naują 
bendrabutį ir išlaikysime Vasa
rio 16 gimnaziją, čia mūsų jau
nimas tinkamai pasiruoš gyventi 
ir dirbti dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.

Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio statybos rėmėjai bus pa
gerbti: $30 aukojusių pavardės 
bus įrašytos į statytojų garbės 
knygą, $100 — į garbės lentą 
bendrabučio sienoje, $1.000 au
kojusių portretai bus vinjetėje 
pakabinti bendrabučio salėse, 
$1.500 — aukojusių vardais bus 
pavadinti bendrabučio kamba
riai.

T. Alf. Bernatonis, 
Vasario 16 gimnazijos bendra

bučio statybos vajaus vedėjas
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© WERCTOJE imfiE
ELEKTROFOTOGRAFIJA
“Tiesos” pranešimu spalio 13 d. 

laidoje, Maskva patvirtino gamybai 
vilniečių “Sigmos” susivienijimo or
ganizacinės technikos specialaus 
konstravimo biuro inžinierių sukurtą 
bandomąjį elektrofotografinį apara
tą “EFA-200 M”. Jis yra pirmas toks 
aparatas visoje Sovietų Sąjungoje. 
Apie jo paskirti ir privalumus rašo
ma: “šis nedidelis aparatas skirtas 
operatyviai ieškoti mikrokadrams ru
loninėse juostose, diamikrokortose 
arba mikrokadrams, įklijuotiems į 
mašinų perforuotas kortas ir kortas 
su perforacija iš krašto. Naujojo apa
rato pagalba galima skaityti tekstą 
ekrane ir automatiškai gauti padi
dintą kopiją. Elektrofotografiniame 
popieriuje aparatas daro aštuonias 
kopijas per minutę...” Po tokios 
įžangos, parašytos supramoninta lie
tuvių kalba, džiaugiamasi, kad nau
juoju aparatu galės naudotis biblio
tekos, patentų biurai bei kitos orga
nizacijos, kai joms reikia kopijų, pa
didintų iš pozityvinių ir negatyvinių 
mikrofilmų.

DARIAUS-GIRĖNO PRIZAS
Lietuvos aviacijos sporto federaci

ja, pagerbdama Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydį per Atlantą bei 
jų atminimą, Įsteigė pereinamąjį Da
riaus ir Girėno prizą, kurį Birštone 
įvykusiose augštojo pilotažo varžybo
se laimėjo kaunietis Pranas Vinic
kas. Spaudoje paskelbtose nuotrau
kose matyti statulėlė su Atlantą nu
galėjusių ir Soldine tragiškai žuvu
sių lakūnų valingais veidais.

MILIJONAS HEKTARŲ
Lietuvos spaudoje plačiai nuskam

bėjo pranešimas, kad uždaru drenažu 
jau nusausinta milijonas hektarų pel
kių, kempsynais ir krūmokšniais ap
augusių plotų kolchozų ir sovchozų 
laukuose. Šį darbą atliko maždaug 
40.000 melioratorių kolektyvas. Mili
joninis hektaras buvo nusausintas 
Panevėžio rajono Pašilių kolchozui 
priklausančiame Gudelių 157 ha že
mės masyve. Iškilmėn buvo atvykęs 
kompartijos sekr. A. Sniečkus bei 
kiti kompartijos ir valdžios pareigū
nai. Čia buvo pagerbta darbą atli
kusi melioracijos statybos valdybos 
brigada, vadovaujama K. Kazlaučiū- 
no. Spaudos puslapiuose minimi: 
ekskavatorininkai A. Lisnickas, A. 
Savickas, kelmarovių mašinistai V. 
Žilys, P. Skupas, velėnuotojas A. 
Markevičius, drenažo darbininkai K. 
Jakubaitis, K. Karalius ir P. Pečeliū
nas. Milijoninis drenuotų žemių hek
taras atžymėtas specialiai paruoštoje 
ir prie akmens pritvirtintoje metali
nėje plokštelėje.

ELGESIO KULTŪRĄ
Pr. šmitaitė “Valstiečių Laikraš

čio” 125 nr. kolchozininkus moko el-

pagalvojame apie šiuos žmones, ku
rie savo laisvalaikį aukoja mūsų la
bui? Menkas malonumas tiems, ku
rie atėjo koncerto pasiklausyti.” Lie
tuvos Kompozitorių Sąjunga, koncer
tams į Pagėgius pasiuntusi operos 
veteraną Antaną Kučiųgį, solistes 
Ireną Jasiūnaitę, Gražiną Apanavi- 
čiūtė, kompoz. Valentiną Bagdoną, 
muzikologę Oną Narbutienę ir poetą 
Vladą Šimkų, Pr. šmitaitei būtų pa
vydėjus! net ir jos apibartos publi
kos. K. Murauskas “Literatūros ir 
Meno” 40 nr. liūdnai konstatuoja: 
“Viskas sutarta, šeštadienį koncerti
nė brigada, įveikusi kelis šimtus ki
lometrų, laiku atvyko į Pagėgius. 
Prie apleistų kultūros namų lesinėjo 
būrelis vištų, bėginėjo vaikai, o ny
kioje salėje — gal dvidešimt penk
tokų, vienas kitas jaunuolis ir sumi
šusi kultūros namų direktorė ... 
— Daugiau, tur būt, nęsusirinks, — 
lyg pasiteisindama, ji kreipiasi į at
vykusius. — Mokykloje — tėvų su
sirinkimas, ir šiaip čia blogai ren
kasi ...” Pasirodo, Šilutės rajono 
skyrius užmiršo ... koncerto rek
lamą.

NAUJAJAME MIESTE
Vilniaus universiteto žurnalistikos 

specialybės studentė A. Gogelytė, ap
silankiusi naujajame Togliatti mies
te prie Volgos, kur jau pirmuosius 
automobilius pradeda gaminti italų 
“Fiat” firmos įrengta įmonė, rado 
penkis Lietuvos atstovus, dirbančius 
tarptautinėje dažytojų ir tinkuotojų 
brigadoje — panevėžietes S. Valen- 
tonytę ir P. šiaučiūnaitę, jonaviškį 
L. Radionova, vilniečius D. Stanke
vičiūtę ir M. Paukštę. Jie yra “kom
jaunimo pasiuntiniai”, gamybinius 
planus nuolatos viršijantys 3040%. 
Togliatti pradėję dirbti liepos mėne
sį, Lietuvon grįš po Naujų metų.

SENA DAINA
— Šiandien obuolių nepirksim ... 
Beveik kasdien kaip papūgos kar

toja Kapsuko supirkėjai, pamatę su 
pilnomis obuolių dėžėmis atvažiavu
sius sodų šeimininkus.

— Tai kur juos dabar dėti? — su
sirūpinę klausia tie.

— Ogi verskite nors į Šešupę. 
Plukdykite į marias. Gal ten kas su
gaudys.

Juokai — juokais. Galima, žinoma, 
juoko dėlei visus veikėjus, nuo ku
rių priklauso obuolių supirkimas, su
versti ne tik į Šešupę, bet ir į šven
tąją ar kitas respublikos upes. Juk 
lygiai tokių pat laiškų gauname iš 
Ukmergės ir kitų respublikos rajonų.

Obuoliai saldūs, bet jų likimas kar
tus.

Tokias mintis dėsto R. Ratas 
“Valstiečių Laikraščio” spalio 10 d. 
laidos skyriuje “Mūsų spyglys”.

“TARYBŲ DARBAS”

1950 -“AUKURAS”-1970
VISUS KVIEČIA I SAVO 20 METU SUKAKTĮI t"

B o
Lapkričio 6, penktadienį, 7 v. v. AUŠROS VARTŲ parapijos salėje, 

------- 48 DUNDU R N Street North, 
DAIL. A. TRUMPICKO PAVEIKSLŲ, “AUKURO” DRABUŽIŲ BEI JVAIRIŲ DAIKTŲ 
PARODA, IAUNŲJŲ AUKURIEČIŲ PASIRODYMAS. įėjimas nemokamas.

i <.
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. Lapkričio 7, šeštadienį, 7 v. v. J A U NI MO C E NT RO salėje

D tn bf iškilmingas balius.
Programą atliks aktoriai O

LEONAS BARAUSKAS ir ELENA DAUGUVIETYTĖ - KUDABIENĖ.

Šokiams gros "HI-LITES" džiazo orkestras, veiks bufetas-baras.
Įėjimas: moksleiviams — $2, suaugusiems — $6.

/

Lapkričio 8, sekmadienį, 3 V.p.p. SCOTT PARK gimnazijos salėje,
1 0 5 5 KING Street E., 

“Aukuro” premjera - Balio Sruogos 3 veiksmų komedija 

Dobi!ėlis penkialapis”.
Po spektaklio — OFICIALIOJI DALIS su sveikinimais ir linkėjimais.

Įėjimas: moksleiviams — $1, suaugusiems — $3.

į■

S HAMILTON
DRAMOS MĖGĖJŲ TEATRAS 

“Aukuras” lapkričio 6—8 d. d. šven
čia savo veiklos dvidešimtmetį. Žiūr. 
skelbimą. Aukuriečiai kviečia visus 
Hamiltono ir apylinkių lietuvius gau
siai dalyvauti sukaktuviniuose ren
giniuose. Savo gausiu atsilankymu 
pagerbsite daug darbo reikalaujan
čias jaunimo pastangas lietuviškoje 
scenoje, rež. Elenos Dauguvietytės- 
Kudabienės jaunimui skirtas poilsio 
valandas.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ A. 
Stulginskio kuopa naujuosius savo 
veiklos metus pradėjo rugsėjo 11 
d. Valdybą sudaro: pirm. Kęstutis 
šeštokas, vicepirm. Marius Gudins- 
kas, sekr. Audra Gimžauskaitė, ižd. 
Raimundas Butkevičius, socialinių 
reikalų vedėja Siga Butkeviciute, 
globėja Lina Verbickaitė, korespon
dentai Roma Seniūnaitė ir Jonas 
Trumpickas, nariai Nina Bubnytė ir 
Kęstutis Urbonavičius. Rugsėjo 13 d. 
moksleiviai surengė pusryčius, ku

riuose dalyvavo jų tėveliai, o rugsė
jo 20 d. — iškylą pajodinėti arkliais. 
Tikimės visų gausaus dalyvavimo 
šiemetinėje veikloje. R. Seniūnaitė

PADĖKA
Po sunkios operacijos praleidęs 

penkias savaites ligoninėje, ręiškiu 
padėką visiems gydytojams ir Hen
derson ligoninės personalui už prie
žiūrą ir rūpinimąsi. Dėkoju visiems 
savo draugams ir pažįstamiems už 
lankymą, gėles, dovanas ir linkėji
mus, pareikštus žodžiu bei raštu: 
gerb. mons. dr. J. Tądarauskui, Dra
mos Mėgėjų Teatrui “Aukuras”, E. 
Kudabienei, I. Kudabaitei, Medžioto- 
jų-žūklautojų Klubui “Giedraitis”, 
G. ir L. Vindašiams, M. Stasevičiui, 
A. žilvitienei su šeima, H. Rickienei, 
V. Apanavičiui, I. ir J. Jokubynams, 
R. Pakalniškienei, S. Žvirbliui, M. 
Macevičiūtei, A. ir A. Paškevičiams, 
V. Paškevičiui, G. ir B. Juodelėms, 
E. ir A. Petraškoms, V. Petraškai, 
J. Koll, E. Beržaitienei su šeima, p.

Sutkaitienei, A. ir A. Kapačinskams 
su šeima, A. Jankūnui, K. Bungardai, 
A. Žuliui' P. Cipariui, T. Riccardi, 
L. Martin, p. p. Venckevičiams, p. 
Augustinavičiui, G. ir B. Kleinams, 
A. Matulienei, T. Kalmatavičienei, J. 
ir E. Berzins, S. Daliui, p. Sakalui, 
D. Slavinskui, A. Krikščiūnui, T. 
Kriegers, p. p. Morkūnams, K. Mik
šiui, U.S.W.A. Local 1005 ir visiems 
kitiems, kurių, būdamas vaistų įta
koj, galbūt neprisimenu ir čia nepa
minėjau. Linkiu jums visiems Die
vo palaimos ir geros sveikatos.

Albinas Stasevičius

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc.z B. C. L.
32 James St. So.,

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario 9 •
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® II IKI VI Al PASAULYJE

gesio kultūros: “Sekmadienio vaka
ras. Kultūros namų salė pilnutėlė. 
Netrukus prasidės koncertas. Žiūro
vai kalbasi, juokauja. Netrukus už
gęsta šviesos. Bet salė nenutyla, žiū
rovų žvilgsniai nukrypsta į triukšma
darius: liaukitės jūs, girtuokliai!.. 
Dainininkai ir šokėjai scenoje taip 
pat laukia. Bet kiek galima laukti? 
Koncertas prasideda. Bet į salę vis 
eina pavėlavusieji. Varstosi durys. 
Nenutyla ir įsismaginusieji, kiek 
juos betildytum. Kaip jaustis tokioje 
aplinkoje koncerto atlikėjams! Ar

Periodinių leidinių sąrašą papildė 
neseniai pasirodęs “Tarybų Darbo” 1 
nr. Jis yra naujas mėnraštis miestų, 
rajonų, apylinkių ir gyvenviečių ta
rybų “deputatams”, nuolatinių komi
sijų nariams ir vykdomųjų komitetų 
pareigūnams. Leidėjais pasirašo vil
niškės augščiausiosios tarybos prezi
diumas ir kompartijos sudaryta val
džia. Be M. šumausko straipsnio 
“Dirbti kūrybiškai, su iniciatyva”, 
skelbiama tarybomis perkrikštytų so- 
vietų kūrimosi apžvalga, darbas ir 
teisės. V. Kst.

MINĖJIMAS
įvyks lapkričio 7, šeštadienį, 7 valandą vakaro

Delhi lenkų salėje, 234 Main Street.
Meninėje programoje dalyvauja SOLISTAS VACLOVAS VERIKAITIS, 

jam akompanuoja muzikas JONAS GOVĖDAS.

Bus gera muzika, šokiai, bufetas, užkandžiai ir loterija.
Visi prašomi dalyvauti, nes jei mes savo tautiniu švenčių neminėsime, jų niekas neminės.

DELHI ŠAULIŲ KUOPA

Architekto A. Eigirdo suprojektuotas ir Palangoje nestatytas "Kas
tyčio" pensionas. Nuotr. L. Ruikio

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

Mokame už:
depozitus __ ...
Šerus ir sutaupąs .....
už vienų metų terminuotus 
indėlius . _____ 7% %
Duodame: 
albnenines paskolas iš .„..10% 
nekiln. turto paskolas iš 9%

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

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

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5

v. p.D. 
v. p.p. 
v. p.p. 
v. p.p.

5% 
6% %

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

šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

Jenntnger Limited 

ONTARIO — CANADA 
528-8468

HAMILTON
284-288 KING STREET EAST
740 UPPER JAMES STREET — 389-4113

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

I A. Valstybės
LIETUVOS DIPLOMATUOS ŠE- 

FAS St. Lozoraitis atsiuntė laišką 
naujam Jungtinių Tautų visumos po
sėdžių pirmininkui norvegui Ed. 
Hambro, protestuodamas prieš Bal
tijos kraštų okupaciją. Pažymėtina, 
kad šis norvegas vadovavo Tautų Są
jungos posėdžiams ir kvietė pasaulį 
neapvilti į nelaimę patekusių suo
mių, kai 1939 m. Sovietų Sąjunga 
užpuolė Suomiją ir už tai buvo pa
šalinta iš Tautų Sąjungos.

VIENA SENIAUSIŲ lietuvių orga
nizacijų — Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija iškilmingai paminėjo savo 
veiklos 70 metų sukaktį. Nariams- 
veteranams įteikti jubilėjaus ženklai. 
Steigėjų jau nėra gyvųjų tarpe, bet 
J. Lekys ir J. Tuinyla, kurie drau- 
gijon įstojo 1911 m., dar tebesireiš- 
kiasi jos veikloje. Prasmingą kalbą 
apie draugijai įteiktų JAV ir Lie
tuvos vėliavų reikšmę pasakė Juozas 
Vembrė.

PROF. INŽ. ŠARŪNAS UŽGIRIS 
yra vadovaujantis projektuotojas 
naujo automobiDo “Blue Flare”, ku
ris pirmajame bandyme jau išvystė 
600 mylių greitį per valandą.

ALTOS XX METINIS SUVAŽIA
VIMAS bus lapkričio 14-15 d. Bis
marck viešbutyje, Čikagoje.

JAPONŲ GAMYBOS ELEKTROS 
aparatai yra užplūdę Amerikos rin
ką, bet lietuviai sugeba ir japonams 
elektrines mašinas parduoti. Kali
fornijoje veikia inž. G. Kazlausko 
vadovaujama “Astro-Arc” elektros 
mašinų gamykla, kurios gaminiai tu
ri plačią rinką Azijoje. Jos vyr. inž. 
Mindaugas Gedgaudas dabar išvyko 
Japonijon instruktuoti japonų tech
nikų ir demonstruoti savo gaminių 
pranašumo.

Vokietija
APIE LIUTERONŲ BŪKLĘ Lie- 

tuvoje įdomių žinių suteikia “PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos Informa
cijos”. Spalio pradžioje Ricklingeno 
mieste buvo suvažiavę išeivijoje dir
bantieji penkių tautybių liuteronų 
kunigai ir darbuotojai. Dalyvavo 48 
estų, latvių, lietuvių, lenkų ir veng
rų atstovai. Lietuvių delegaciją su
darė kunigai A. Keleris, J. Urdzė, J. 
Stanaitis ir A. Geležinius, taip pat 
bažnyčios darbuotojai — Fr. šlente- 
ris, mokyt. Fr. Skėrys, mokyt. R. 
Baliulis ir Vera Urdzienė. Kun. Urd
zė, šią vasarą su žmona lankęsis Vil
niuje ir Rygoje, pranešė, jog dabar 
Lietuvoje yra tik 7 ev. liuteronų ku
nigai ir 3 teologijos kandidatai, ku
rie aptarnauja 27 vietoves. Tauragės 
ev. liuteronų parapija esanti didžiau
sia ne tik Lietuvoje, bet ir visame 
Pabaltijy. Kun. J. Kalvanas šiemet 
ten konfirmavo 62 jaunuolius. Rug
pjūčio 29 d. Tauragėje Įvyko ev. 
liuteronų sinodas, kuris konsistori
jos pirmininku išrinko kun. Joną 
Kalvaną. Lietuvoje nėra nė vienos 
e v. liuteronų seminarijos, todėl teo
logijos kandidatai Kalvanas, Čepas 
ir Rogas studijoms turi važiuoti į Ry
gą. Deja, ten dėstoma latviškai, todėl 
ir jiems teko mokytis latvių kalbos.

LB BERLYNO APYLINKĖ išsi
rinko naują valdybą: pirm. M. Žilins
kas, sekr. A. Kesliūtė-Krause, ižd. I. 
Bendikaitė ir kontrolierė M. Leške-

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS atkū- 

. rimo šventę ir šiemet rengia Niaga
ros pusiasalio ramovėnai. Oficialioji 
dalis bus lapkričio 14, šeštadienį, 
6.30 v. v. Slovakų salėje. Pamaldos 
Tėvų pranciškonų koplyčioje — lap
kričio 15, sekmadienį, 10 v. r. šven
tės rengėjai kviečia dalyvauti Buffa
lo, Ročesterio, Hamiltono, Toronto, 
Delhi ir kitų vietovių lietuvius.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA dar 
bą pradėjo spalio 17 d., dalyvaujant 
vaikučių tėveliams, mokyklos komi
teto nariams ir LB apylinkės pirm. J. 
Šarannickui. Malda buvo paprašytas 
sukalbėti naujasis klebonas Tėvas J. 
Liauba, OFM. Mokytoja A. Alonde- 
rienė, pradėdama pirmąją pamoką, 
kartu su vaikučiais kartojo reikšmin
gus žodžius: “Didelė garbė svetimo
mis kalbomis kalbėti, bet didelė gė
da savosios nemokėti”. Trumpai bu
vo apsvarstyti šeštadieninės mokvK- 
los reikalai yra nutarta, jog reikėtų 
turėti dar vieną skyrių maždaug 15 
metų amžiaus jaunimui, norinčiam 
pagilinti lietuvių kalbos mokėjimą. 
Sumanymo įgyvendinimą teko atidė
ti, kol grįš iš atostogų pernai moky
tojavusi p. Siurblienė.

ŽALGIRIO VIETININKUOS skau 
tų rėmėjų naują valdybą sudaro: A. 
šetikas, P. Baronas ir P. Dauginas. 
Revizijos komisiją — A. Gverzdys ir 
J. Deineras. Jai perduotas $529.26 iž
das. šiemetinės Joninės davė $349.29 
pelno. J. V.

“ST. CATHARINES STANDARD” 
dienraštis, aprašydamas centrinės Ka
nados stalo teniso varžybas Heidel
bergo klube, spalio 13 d. laidoje pa
skelbė torontietės čempionės Viole
tos Nešukaitytės pergalę prieš ame
rikietę Alice Green ir didoką nuo
trauką, kurioje Violeta žeidžia poro
je su Kurt Dendir. Skt.

WINNIPEG, MAN.
LB WINNIPEGO APYLINKES 

valdyba lapkričio 8, sekmadienį, tuo
jau po pamaldų, lietuvių parapijos 
salėje šaukia visuotiną narių susi
rinkimą. Bus renkama valdyba 1971 
metams. Visus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti. Valdyba

vičienė. Valdyba stato paminklą ant 
mirusio veikėjo H. Štepaičio kapo. 
Marmoro akmenį antkapiui paauko
jo M. Žilinskas.

MAINZ UNIVERSITETO kliniko
je rugsėjo 16 d. mirė LB apylinkės 
pirmininkas dipl. ekonomistas kpt. J. 
Matulaitis, 62 m. amžiaus. Jis buvo 
baigęs Tiubingeno universitetą ir il
gą laiką tarnavo amerikiečių darbo 
kuopų lietuviškuose daliniuose. Rug
sėjo 28 d. Schwetzingene staiga mi
rė kitas Lietuvos kariuomenės ir 
amerikiečių sargybų kuopų karinin
kas Antanas Jasinskas. Jis buvo di
plomuotas teisininkas, prieš pasi
traukdamas į Vokietiją dirbęs no
taru Zarasuose. Išeivijoje velionis 
buvo VLB garbės teismo narys ir yra 
parašęs “Raudonąją žvaigždę”, gerai 
dokumentuotą knygutę apie komu
nistinį terprą Lietuvoje. Laidotuvėse 
dalyvavo ne tik lietuviai, bet ir jį 
pažinojusieji vokiečiai bei kiti sve
timtaučiai.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS kape
lionas kun. St. Šileika išvyko į Ro
mą, kur ruošiasi saleziečių darbui 
Brazilijoje, nes Sao Paulo mieste 
numatoma įkurti naują lietuvių sale
ziečių centrą. Kun. SL Šileika yra 
plačios erudicijos asmuo. Į gimna
ziją jis buvo kviestas dėstyti mate
matikos, bet žuvus kun. J. Riaubū- 
nui, perėmė kapeliono pareigas ir 
dėstė lotynų kalbą. Nauju kapėlio- 
nu pakviestas Tėvas dr. Konstantinas 
Gulbinas, OFM, kuris taip pat dėstys 
lotynų kalbą. Šiuo metu gimnazijoje 
mokosi 74 mokiniai, jų tarpe 2 iš 
JAV ir 2 iš Britanijos. Į mokymo 
pagalbinį personalą įsijungė iš JAV 
atvykusi stud. Aldona Rygelytė. Gim
nazija vis auga: pernai naujų moki
nių buvo 11, o šiemet — 25.

LB HANAU APYLINKĖ jau ruo
šiasi Kalėdų eglutei. Spalio 4 <L su
sirinkime dalyvavo apie 40 lietuvių, 
kuriems Vasario 16 gimnazijos mo
kytojas dail. Alf. Krivickas parodė 
tris filmus iš Lietuvos gyvenimo.

KAISERSLAUTERNO LIETUVIU 
jaunimas susijungė į kultūros rateli, 
kuriam vadovauja Aldona Subačiūtė. 
Veikloje daugiausia reiškiasi buvu
sieji Vasario 16 gimnazijos mokiniai.

Australija
SIDNĖJAUS LIETUVIAI ruošia- 

si pradėti Lietuvių Sodybos statybą. 
Jau surinkta apie $10.000, o Aust
ralijos valdžia pažadėjo pridėti po S2 
prie kiekvieno pačių lietuvių dolerio.

KPT. KAZIMIERAS ELERTAS, 
72 m. amžiaus, rugsėjo 11 d. palai
dotas Sidnėjuje. Velionis plačiai bu
vo žinomas suvalkiečių tarpe, nes be
veik 20 metų dirbo Marijampolės ap
skrities komendantūroje raštvedžiu 
ir komendanto padėjėju. Visur jis 
reiškėsi kaip kultūrininkas, muzikas 
ir jaunimo draugas. Australijoje gy
veno nuo 1948 m., buvo labai vieni
šas ir mirė paties įsirengtame garaže. 
Melburne rugsėjo 30 d. mirė moky
tojas ir Itn. Klemensas Baltokas, ki
lęs nuo Žagarės. Velionis buvo veik
lus lietuvis, kurį laiką buvęs LB 
Melburno apylinkės pirmininku.

DR. A. VALIŪNAS Vakarų Aust
ralijoje yra vadinamas “skraidančiu 
gydytoju”, nes jis vienintelis aptar
nauja retai apgyventą Meekatharra 
sritį ir dėl didelių atstumų pas li
gonius skraido lėktuvu. Anksčiau jis 
vertėsi medicinos praktika JAV.

MELBURNO LIETUVIŲ NAMŲ 
pastatymas kainavo $22.000. Be at
lyginimo dirbusieji arch. J. Žalkaus- 
kas ir statybininkas J. Mašanauskas 
sutaupė apie $4.000, todėl jie išrink
ti LN garbės nariais. Dabartinę Lie
tuvių Namų tarybą sudaro: A. Joku- 
bauskas, A. Bladzevičius, V. Ališaus
kas, St. čižauskas, J. Antanaitis, Alb. 
Pocius ir parengimų vadovė Balčiū
nienė.

LIETUVIŲ DIENŲ METU gruo
džio 26-31 d.d. Melburne įvyks ir 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
krašto tarybos atstovų suvažiavimas. 
BujT renkama nauja krašto valdyba 
ir minima ALB 20 metų sukaktis.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT

RAS spalio mėnesi minėjo savo veik
los 44 metų sukaktį. Si organizacija 
Įkurta 1926 m., bet valdžios čarteri 
ji gavo tik 1951 m. ALC turi dide
lius nuosavus namus su sale, biblio
teka, bufetu ir kitais patogumais. 
Juose beveik visą spalio mėnesi vyko 
jubilėjiniai parengimai ir sporto var
žybos gretimoje aikštėje. ALC val
dyba, kurios pirmininku yra V. Mi
siūnas, daugiausia sudaro Argenti
noje gimę lietuviai, tik SL Džiugis 
ir J. Zavickas yra gimę Lietuvoje.

PAVASARINIUOSE BALIUOSE, 
kurie buvo surengti ryšium su P. 
Amerikos pavasario pradžia, išrink
tos dvi naujos pavasario karalaitės. 
Lietuvių Centro baliuje ši garbė teko 
Nalidai Zavickaitei, o Susiv. Lietuvių 
Argentinoje — Nelidai Bnrbaitei. 
Princesėmis išrinktos: Monika Bal
čiūnaitė, Zuzana Agelaitytė, Janina 
Mataitytė ir Zuzana Tamošiūnaitė.

TRIUŠIO UODEGOS MEDŽIOK
LE, tradicinį solidarumo karavaną, 
surengė Argentinos Lietuvių Centro 
jaunimas. Buvo aplankyti Susivieni
jimo Lietuvių Argentinoje namai, 
Birutės Draugijos namas, Adrogul 
lietnvių senelių židinys, Mindaugo 
ir Nemano draugijos Berisse, Tėvų 
marijonų vasarvietė Villa Elisa, lie
tuvių parapija ir muzėjus Avellane- 
doje.



JURGIO GLiAUDOS “AGONIJA”
Tokio reikalavimo Lietuvos vyriausybė negali priimti 

ALGIRDAS GUSTAITIS

5 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1979. XI. 5 — Nr. 45 (1084)

C KILTMfJE VEIKIOJE
Rusai komunistai nepriklau

somai Lietuvai virvę ant kaklo 
uždėjo net be pirštinaičių. Tei
sėjas ir sprendėjas tūno šautu
vo gale. Raudonasis šaulys — 
Kremlius. Auka — Lietuva.

Žmogaus agonija yra baisi, 
bet ji tėra švelni uvertiūra, pa
lyginus su nepriklausomos vals
tybės agonija, žmogus greitai 
nusikankina, o tauta skęsta kan
čiose metų metus. Mirusius pa
keičia gyvieji. Sunaikintų vieto
je sklinda istorijos ir mitai, le
gendos. Didvyriai gyvena ne
įžiūrimose sielos gelmėse. Tūks
tančių tūkstančiams lietuvių 
tremtinių ir politinių pabėgėlių 
kruvinos ašaros nesibaigė ir ne
sibaigs. Jos nematomos, nejun
tamos radaruose, bet jos gyvos 
širdyje.

Šios tragedijos pradžią išdrįso 
atskleisti Jurgis Gliaudą savo 
“Agonijoje”. Pavadino romanu, 
bet tikri faktai eina istoriniu 
tikslumu. Jokio romano apvilka- 
lų. Tai gerai žino autorius ir 
skaitytojai. Pabaigoje paskelb
tas ilgas sąrašas, nurodantis pa
naudotus šaltinius, patvirtina 
istorinius knygos rėmus.

Virvės mezgimas pradedamas 
1940 m. gegužės 25 d., kai Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalų ko
misaras V. N. Molotovas Mask
voje įteikia Lietuvos pasiunti
niui dr. L. Natkui notą. Esą, lie
tuviai grobią sovietų karius iš 
Lietuvoje esančių sovietinių ba-

RASA M. RENKAUSKAITĖ, gimusi 
S-te Marie-Aux-Mines, Prancūzijoje, 
baigė Šv. Cecilijos pradinę ir lietu
vių Maironio vardo šeštadieninę mo
kyklą, lankė Loretto ir baigė Runny- 
mede gimnaziją Toronte, baigė 8 kla
sių smuiko skyrių Toronto muzikos 
konservatorijoje su pagyrimu. Pri
klausė Vyčio sporto klubui ir jūrų 
skautėms. Baigė 4 metų meno mo
kyklą (O. C. A.) ir tęsė studijas 
Guelph un-te. Š. m. liepos mėn. Įsi
gijo Bachelor of fine arts diploma. 
Studijas tęsia Toronto universiteto 
medicinos fakultete — Medical Illus
tration.

ALGIRDAS JUDD - JUODAGAL
VIS, gimęs Kaune 1929 m. vasario 4 
d., Kanadon atvykęs 1948 m. Lietu
vių gimnaziją baigė 1947 m. Mun- 
chene, V. Vokietijoje, 1957 m. — 
ekonomiją McMaster universitete ir 
1970 m. — teisę Vakarų Ontario uni
versitete Londone. Dabar atlieka 
profesinę praktiką Hamiltone, o po 
metų numato ten pradėti verstis ad
vokatūra.

DR. VERONIKA A. AMBROZAITY- 
TĖ, dantų gydytoja iš Montrealio. Gi
musi 1947 m. Augsburge, Vokietijoje, 
šiemet baigė Montrealio universiteto 
odontologijos fakultetą ir išvažiavo 
i Kanados šiaurę, kur dirbs kaip dan
tistė sveikatos ir gerovės departa
mente (Dept, of Health and Welfa
re), Fort Churchill ligoninėje, Chur
chill, Man. Baigusi vien'erių metų su
tarti, planuoja persikelti į Torontą.

zių. Tai yra šlykštus sovietų me
las, nes jų kariai buvo patys pa
bėgę, o vienas jų net nusišovė, 
kai bolševikai norėjo jį suimti. 
Sovietai tai gerai žino, bet jiems 
ne tiesa rūpi. Jie jau baigia vir
vę vyti ir tik nori paalsinti auką. 
Pasaulio akims apdumti jie pa
sikviečia į Kremlių Lietuvos ats
tovus Merkį ir Natkų. Rusų Mo
lotovas ir Pozdniakovas atsisėda 
be jokių dokumentų prie stalo. 
Jiems nieko nereikia. Jie žino 
kaltinimo formulę ir nuo jos ne
sitrauks.

Latviai nori tartis
“Tuo metu, kai Merkys lankė 

Maskvos parodą, Latvijos minis- 
teris net du kartu kreipėsi į dr. 
Natkų, prašydamas pasimatymo 
su Merkiu, rodydamas didelį lat
vių susirūpinimą derybomis* Ta
čiau latvis nebuvo priimtas.

— Pasimatymas su latviu tik 
pasunkintų mūsų derybas,—pa
sakė Merkys. — Tai būtų aiškus 
patvirtinimas, kad mes “skolači- 
vajem” karinę sąjungą” (44 
psl.).

Ir be autoriaus paaiškinimo 
suprantama, kad tokią sąjungą 
reikėjo turėti anksčiau, ne tik 
su latviais, bet ir su estais. Bir
želio 12 d. iš Maskvos parskrido 
ministeris pirmininkas Merkys. 
Iš Kauno aerodromo Merkys vy
ko pas prezidentą A. Smetoną. 
Lietuvą valdančiųjų skubus susi
rinkimas pas prezidentą. “At
sakymo laikas birželio 15 d., 10 
valandą ryto. Jeigu nebus iki to 
laiko teigiamo atsakymo, Sovie
tų Sąjunga laikys, kad jos ulti
matumas Lietuvai ryšium su sa
vitarpinės pagalbos punkto ap
saugojimu yra atmestas” (151). 
Skaitomi ultimatumo punktai. 
Prezidentas, juos išgirdęs, pa
reiškė: “Tokio reikalavimo Lie
tuvos vyriausybė negali priimti. 
Mums reikia trauktis, priešintis 
ginklu” (185 psl.).

Bet Lietuvos kariniai vadovai 
ir kaikurie ministerial pareiškė, 
kad priešintis neverta, stačiai 
neįmanoma. Gen. Vitkauskas: 
“Priešinimosi klausimą prašau 
išmesti iš posėdžio programos” 
(211). Tokia buvo Lietuvos ka
riuomenės vado nuomonė.

“Esmė yra ne ultimatume, 
bet Lietuvos, kaip valstybės, pa
naikinime” (221). Prezidentas 
nutaria išvykti iš Lietuvos, nes 
užsienyj jis bus naudingesnis— 
nebus verčiamas pasirašyti Lie
tuvą laidojančių dokumentų. 
Skubiai vyksta prie Vokietijos 
pasienio. Iš Kybartų gen. Mus
teikis, prezidentui pritariant, 
skambina Marijampolėje stovė
jusiam kunigaikščio Vytenio 
pulkui ir įsako vadui pik. Gau
sui tuojau su pulku parengties 
stovyje trauktis link Kybartų. 
Deja, iš Kauno pulkas gauna įsa
kymą nejudėti. Ir VII pėstinin
kų pulkas Tauragėje atsisako 
vykdyti gen. Musteikio įsakymą 
trauktis Vokietijos linkui. Jo va
das pik. Breimeris buvo gavęs 
priešingą įsakymą iš Kauno. Ne
trukus sužinoma, kad iš žygio 
sugrąžinamas į Marijampolę IX 
pėstininkų pulkas. Bolševikinis 
voras jau supančiojo kariuome
nę. Ir Lietuvos respublikos pre
zidentui Antanui Smetonai ne
buvo leista laisvai pereiti sienos.

“Prezidentas ėjo pasirams
čiuodamas dešinėje laikoma laz
da, o kairėje nešdamas odinį 
portfelį. Vėliau jis lazdą ir port
felį paėmė į dešinę, o kaire lai
kėsi Morkūno parankės. Jie ėjo 
Antano Smetonos gatve atgal į 
miestą. Kelis žingsnius atsilikę 
juos sekė palydovai” (279—280).

— Manimi galite pasitikėti, aš 
saugiai pervesiu jus į Vokietiją.

Tokiu pat nuoširdumu atsakė 
prezidentas:

— Matai, — pasakė jis Mor
kūnui. — toje nelaimėje mane 
apleido ministerial ir generolai.

Staiga visa grupė sustojo. 
Prie geležinkelio pervažos, ku
ria jie turėjo pereiti...” (281 
psl.).

Lietuva tampa kalėjimu
Tokie buvo pirmieji preziden

to žodžiai, perbridus upelį į Vo
kietijos pusę. Iš Kauno atvyku
sieji delegatai bandė prezidentą 
perkalbėti, kad jis grįžtų. Prez. 
A. Smetona griežtai atmetė pa
siūlymą.

“Birželio penkioliktoji parei
kalavo tik kelių lietuvių gyvy
bių. Gudagojo ir Švenčionėlių, 
prieš pereidami siena, sovieti
niai daliniai paleido keletą sal
vių į nesislėpusius Lietuvos sar
gybinius. Vyrai buvo nukauti 
vietoje.

Birželio 16 d. žmonės gyveno 
mirusioje Lietuvoje, bet jie dar 
netikėjo, kad Lietuvos nebėra, 
kad tėra tik sovietinės kariuo
menės okupuota teritorija” (319 
psl.).

Netrukus prasidėjo teroras, 
nekaltu lietuvių suiminėjimas, 
kankinimas. Kas Lietuvai padės, 
jei savieji išduoda, nepadeda, 
negina, tyli?

“Lietuvos agonijos dienomis 
viso pasaulio dėmesys buvo nu
kreiptas ne į Pabaltijį, bet į di- 

(Nnkelta j 7-tą psl.)

Veiklos dvidešimtmetį švenčiančio Hamiltono "Aukuro“ aktoriai su rež. E. Dauguvietyte-Kudabiene, 
pasiruošę B. Sruogos "Dobilėlio penkialapio" premjerai lapkričio 8 d. Nuotr. Bella Studio

Mažoji sesyte vis tokia pat žavi
Kažkada vidurvasaryje lankė

si Montrealyje prancūzų rašyto
jas Le Clėzio, Net ir susipaži
nusiam su prancūzų literatūra 
šis vardas nedaug ką sako. O ta- • 
čiau tai vienas jauniausiųjų ir 
originaliausių Prancūzijos rašy; 
tojų. Neseniai pasirodęs naujas* 
jo romanas vėl sukėlė audrą Pa
ryžiuj, kurio autorius, tarp kit
ko, šalinasi. Kritikai įžvelgė Le 
Clėzio asmenyje Lautrėamont ir 
Michaud naująjį įsikūnijimą. 
Fantastą, gyvenantį savo pasau
liuose, kur galioja kiti dėsniai, 
metafizinė logika. Rašytoją, ku
rio puslapiuose, kaikada parašy
tuose Morzės abėcėle, žygiuoja 
greta mistifikacija ir subtilaus 
lyrizmo gabalai. Uždarumas ir 
betarpis paprastumas.

Nenuostabu, kad “Radio-Ca- 
nada” nepraleido progos pasi
kviesti Le Clėzio specialiam pa
sikalbėjimui. Visiems žinoma, 
kad paprastai tokie pasikalbėji
mai būna gerokai šabloniški, 
kartais net surepetuoti. Tačiau 
televizijos geroji ypatybė yra ta, 
kad kalbantysis negali meluoti 
iki koktumo, • kaip kad pavyz
džiui atsakydamas į anketą, žiū
rovas visad atspės, kur'ramsto
mas! pagaliukais. O tada “Ra- 
dio-Canada” dar turėjo “Sel de 
la semaine” programą, pravestą 
vieno geriausių prancūziškai 
kalbančio pasaulio žurnalistų 
Fernand Seguin, kurio buldogiš- 
ki nasrai nepaleisdavo apklausi
nėjamo piliečio tol, kol galutinai 
nesutąsydavo.

Iš pirmo žvilgsnio antipatiš
kas Le Clėzio turėjo, kaip prog
ramoj priimta, daug ką papasa
koti apie save, savo kilmę, užjū- 
riuos praleistą vaikystę, sunkų 
pritapimą prie Prancūzijos ir to
dėl šalinimąsi nuo literatūrinio 
“establishment©”. Kaikurie da
lykai atrodė stačiai neįtikėtini, 
pavyzdžiui, kad jis pirma pradė
jo rašyti ir tik po to išmoko skai
tyti. Vaikiškuosius “romanus” 
jis iki šiol laikąs geriausiais sa
vo kūriniais ir kaikada įterpiąs į 
savo romanus.

Būtų perilga ir nevietoj atpa
sakoti visą tą pasikalbėjimą, bet 
du momentai rašančiam pasiro
dė ypatingai svarbūs. Užklaus
tas, kurie rašytojai jam padarę 
didelės įtakos, Le Clėzio nesi- 
šaukė Dostojevskio, Proust’o, 
paminėdamas ... Jules Verne. 
Ne todėl, kad jo sirgta nuotykių 
romanais ar fantastika. Ne, jo 
paprasčiausiai tikima, kad žmo
gaus imlumas literatūrai, egzis
tuojąs, savaime aišku, jaunystėj, 
vaikystėj ir kad nesą galima 
durti pirštu, tvirtinant, kad toks 
ir toks rašytojas palikęs neišgy
domą poveikį. Pasisavinamos 
vien priemonės, puošmenos, bet 
tikrasis kelrodis, nustatęs rašy
tojui kryptį, paprasčiausiai ne
atsekamas. Tarp šimtų skaitytų 
knygų visad randasi knygiūkštė', 
kurios ir pavadinimą pamiršai, 
o tačiau ji buvo tikroji gyduolė.

Kitas originalus Le Clėzio at
sakymas buvo i klausimą — kas 
yra romanas? Le Clėzio gyveno 
vienu metu tarp Meksikos indė
nų ir buvo suartėjęs su viena 
gentimi. Ir štai kartą jo bičiuliai 
aptiko jo turėtą knvgą. Jam te
ko aiškinti, ka reiškia žodžiai 
“mokslas” ir “rašytojas”. Ka
dangi tos genties žodyno struk
tūra turėjo didelį polinkį į mato
mu reginių klasifikavima. Le 
Clėzio šiaip taip jiems išaiškino 
mokslo sąvoką, bet aptarti savo 
amatą buvo kur kas sunkiau. 
Kas yra romanas arba essav”. 
Le Clėzio indėnams kalbėjo 
maždaug taip: “Va, matot, aš at
sikeliu, matau saulę tekant, van
denis, pievų gėlę, einu ir visą 
laiką galvoju, negaliu negal
vot... Paskui visa tai užrašau, 
surašau kaip buvę, kada man 
buvo gera ir baisu. Ir tai, jei 
parašau teisingai, tikroviškai, ir 
yra literatūra”. Diskutuotina tai 
aptartis, nebojanti nei žanru, nei 
fabulos, visokiu užuomazgų-ato- 
mazgu. bet indėnai ja buvė pa
tenkinti. Gal ir nebe pagrindo.

VYTAUTAS A. JONYNAS

Visa tai prisiminė atvertus 
tik ką “Nidos” išleistą A. Vai
čiulaičio knygelę “Mūsų mažoji 
sesuo”. Visi žinom Vaičiulaičio 
“Valentiną”, jo noveles grakš- 
čiąsias “Auksinės kurpelės” pa
sakas, “Gluosnių dainos” legen
das. Pasirodžiusi 1936 m. apysa
kaitė “Mūsų mažoji sesuo” pa
prastai laikoma apsakymėliu 
vaikams. O tačiau jei tikėti Le 
Clėzio tvirtinimu, ta plona kny
giūkštė yra galbūt viena labiau
siai mūsų literatus paveikusių 
knygų.

Tai skamba paradoksiškai. 
Reikėtų ilgų aiškinimų įrodyti, 
kaip nepretenzingas A. Vaičiu
laičio bandymas atkurti mažos 
pupos akimis nesuprantamo, ne
logiško svetimųjų pasaulio vaiz
dą yra paskatinęs kitus jaunus 
rašytojus, ypač poetus, žvelgti į 
tikrovę savo, tiktai savo akimis. 
Reiktų daug citatų, kuriose ma
tytųsi sesutės skaidrus siluetas. 
Bet kiekvienas turbūt bus paste
bėjęs, kad dažnai, kai imama 
kalbėti apie mūsų rašytojus, 
apie mūsų klasikus, nors kai kas 
tą titulą Vaičiulaičiui ir bando 
užginčyti, nejučiomis, natūra
liai, kas nors staiga prisimena 
“Mūsų mažąją seserį”.

Šitą reiškinį yra konstatavęs 
ir tobulai išreiškęs, viename sa
vo straipsnių “Literatūros Lan
kų” 1953 m. numeryje Bruno 
Barkūnas (Nyka - Niliūnas?): 
“Simbolinėje lietuvių literatū
ros gyvųjų personažų eisenoje 
pirmosiose gretose žygiuotų V. 
Krėvės Skerdžius Lapinas, nu
skuręs, bet linksmas, klausyda
masis paukščių trililiavimo Grai- 
nio liepoj, Vaižganto Mykoliu
kas su Severka, Vaičiulaičio ma
žoji sesuo vasaros vidudienio fo
ne, Petras Kurmelis su Pulgio 
Andriušio dėde Mykolą, Savic
kio fleitininkas žiogas. Ramono 
Kreivėnas, Tarulio piemenukas. 
Zobarsko stogadengis. Kaupo 
daktaras Kripštukas, toliau — 
visa galybė nelaiku gimusių ir 
nedamaitintų personažu”.

Iš tiesų, A. Vaičiulaičio mažo
ji sesuo yra giedra, vasariška 
knyga, ir tie, kurie bus praleidę 

Inž. J. V. Danys skaito paskaitą apie švyturių projektavimą ir sta
tybą ant trinties polių labai silpname šlyne rugsėjo 16—18 d. d. 
Otavoje įvykusiame Kanados Inžinerijos Instituto 84-tame metinia
me suvažiavime

ją kaip vaikams skirtą apsaky
mėlį, supras dabar kuo yra ne
paprastas jos nepakartojamas 
skambesys. Tai knyga apie vai
kystę ir pirmapradį tyrumą. Sa
kytume nekaltybę, jei šis žodis 
nebūtų taip supurvintas. Pasako
damas apie mažos mergaitės ne
drąsias pėdas sodyboj ir anapus 
jos ribų, autorius užgauna visuo
tinę gaidą, nes vaikystės žings
niai yra kiekvieno mūsų neiš- 
plėšiamas turtas. Keista, A. Vai
čiulaičio (kuris, tarp kitko, Lie
tuvoj dabar ignoruojamas) sti
lius beveik socialistiniai realisti
nis; jo apysakaitėj nėra jokio- 
kaimo buities idealizavimo, gra
žumo, kaikurie personažai net 
atgrasūs. Pati kompozicija 
anaiptol nėra tobula. Pirmieji 
skyriai net visai netvirtai prili
pinti. Petrukonio pasakojimas 
apie turkus ir aplamai visa isto
rija apie pypkę yra savyje už
baigta novelė. Archajiški skyrių 
turinio paaiškinimai nuteikia iš 
pradžių skaitytoją į tam tikrą 
priekabumą. Bet sunku užginčy
ti “Mūsų mažajai seseriai” poe
tinį polėkį, vizijinį skaidrumą. 
Kaip tas Le Clėzio indėnams ap
tartas rašytojo tipas, Vaičiulai
tis, teisingiau, jo maža žavi sesu
tė, įveda skaitytoją į tikresnį nei 
tikrovė pasaulį, kur nuostabiai 
gera, kur amžina vasara, kur at
sargiai žengiama sapnų kilimias.

Trumpai aptardamas “Drau
go” skiltyse naująjį leidinį, K. 
Bradūnas apgailestavo, kad “Ni
dos” leidykla pagailėjusi “Mūsų 
mažajai seseriai” dailesnio ap 
daro, viršelio. Tai, žinoma, tie
sa. Tiek Vaičiulaičio pasakas, 
tiek šią knygą sunku įsivaizduo
ti surikiuotas kaip prieglaudos 
našlaičiai į rinkinius ir banalaus 
formato leidinius. Jos šaukiasi 
elegantiško dailininko, erdvių 
lankų. Bet, kaip sakoma, auksas 
ir pelenuose žiba. “Mūsų mažoji 
sesuo” ir skuduriniam apdare 
liks neįkainojamai svari knyga 
visiems, kas myli lietuvišką žo
dį.

A. Vaičiulaitis, MŪSŲ MAŽOJI 
SESUO. London, Nida, 1970. Ni
dos knygų klubo leidinys No 78. 
Kaina $2.50.

FILATELISTŲ DRAUGIJOS “Lie
tuva” parodoj spalio 23—25 d. Čika
goj Balzeko kultūros mušėjuje bu
vo išstatyta apie 200 rėmų su Lietu
vos ir kitų kraštų pašto ženklais. Šia 
paroda filatelistai paminėjo Steigia
mojo Seimo 50 metų sukaktį, todėl 
atidarymas buvo iškilmingas, daly
vaujant Dariaus-Girėno veteranų pos
tui, Brighton© lietuvių mokyklos 
chorui ir gausiai publikai.

KOMPOZ. DARIUS LAPINSKAS 
spalio 24 d. Čikagos Jaunimo Cent
re pastatė sutrumpintą Miko Pet
rausko operą “Eglė žalčių karalienė” 
be daugelio solistų, choro ir orkest
ro. Partijas dainavo tik sopranas Da
lia Kučėnienė ir baritonas Algis Gri
gas, o orkestrą atstojo pianinas ir 
deklamatorė Laima Rastenytė. Vaiz
do pilnumui daug padėjo specialios 
šviesos ir dekoracijos. Šiuo pastaty
mu, kuris vadinosi “Gyvoji legen
da”, buvo pagerbti iškilieji mūsų tau
tos menininkai broliai Mikas ir Kip
ras Petrauskai. Pirmoje dalyje buvo 

pokalbiai su gyvais draugais ir pažįsta
mais, rodomas Kipro nuotraukas ly
dėjo jo įdainuotos arijos. Šią meniš
ką naujovę publika labai šiltai pri
ėmė. Koncertą surengė Dzūkų Drau
gija.

LOS ANGELES BALFO KONCER
TE lapkričio 14 d. dalyvaus pilnas 
Orange ir Long Beach daktarų simfo
ninis orkestras. Dalyvaus ir pianistė 
Raimonda Apeikytė, taip pat Sv. Ka
zimiero parapijos choras, diriguoja
mas komp. B. Budriūno.

PIANISTĖ ALDONA KEPALAI- 
TĖ spalio 25 d. Filadelfijoje atliko 
muzikinę programą mirusio prezi
dento Aleksandro Stulginskio minė
jime. Paskaitą skaitė iš Vašingtono 
atvykęs Lietuvos atstovybės patarė
jas dr. St. Bačkis. Minėjimą surengė 
vietos ateitininkai.

MATEMATIKOS PROF. DR. Č. 
MASAITIS, dirbąs JAV kariuomenės 
balistinių tyrinėjimų centro pritai
komosios matematikos skyriaus vir
šininko pavaduotoju, už savo moksli
nius įnašus Pershingo raketos pato
bulinime, gavo dr. Roberto Kent 
vardo premiją. Ši 1956 m. įsteigta 
garsaus balistikos mokslų teoretiko 
dr. P. Kent vardo premija kasmet 
skiriama mokslininkui, labiausiai pa
sižymėjusiam raketų užtaisymo, iš- 
šovimo ir jų valdymo apskaičiavi
muose. Garbės diplomą lietuviui 
mokslininkui įteikė balistikos labo
ratorijų direktorius dr. R. Eichelber
ger. Prof. dr. Česlovas Masaitis yra 
gimęs Kaune 1912 m., baigęs Vytau
to Didž. un-tą 1937 m. ir 1944 m. dir
bęs astronomijos ir matematikos do
centu Kaune ir Vilniuje. Pasitraukęs 
iš Lietuvos, jis tobulinosi Miuncheno 
un-te. dėstė matematiką JAV kolegi
jose. 1956 m. jis gavo filosofijos ir 
matematikos mokslų daktaro laipsnį 
ir tuojau buvo pakviestas dirbti kari
nių tyrimų laboratorijose. Nuo 1969 
m. jis profesoriauja Marylando uni
versitete.

LIETUVAIČIŲ ANSAMBLIS “Al
dutės” Čikagoje išsirinko naują val
dybą: pirm. Gražina Bičiūnaitė, vice- 
pirm. Ramona Drūtytė, sekr. Jūratė 
Juozevičiūtė, ižd. Dalia Bičiūnaitė. 
“Aldutės” dabar ruošiasi savo veik
los 5 metų paminėjimui, kuris bus 
1971 m. vasario 13 d.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE 
NOSE, kurios gruodžio 26-31 d. d. 
rengiamos Melburne, žada pasiro
dyti ne tik gausūs chorai, tautinių 
šokių šokėjai, bet ir teatralai. Mel
burno scenos mėgėjai, vadovaujami 
rež. Monikos Gylaitės, jau repetuoja 
Landsbergio dramą “Vėjas gluos
niuose”.

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS 
ir “Laisvosios Lietuvos” redakcija 
paskelbė konkursą literatūros veika
lui, kuriame būtų atvaizduota 30 me
tų lietuvių kova prieš sovietinį oku
pantą. Pirmoji premija bus $750, 
antroji — $250.

SOL. POVILAS DEBESYS dirba 
Urugvajaus Sodre operos teatre* ir 
neseniai dainavo Traviatoje. Jis taip
gi daug padeda Montevideo lietuvių 
oktetui “Viesulas” ir kitiems meno 
kolektyvams.

“PELKIŲ ŽIBURĖLIO” literatūri
nę valandėlę po ilgesnės pertraukos 
vėl atgaivino Margučio radija Čika
goje. Aktoriai Zita Kevalaitytė, Ma
rija Lemešytė ir Alg. Dikinis skaitė 
ištraukas iš Balio Sruogos dramos 
“Barbora Radvilaitė”.

AMERIKIEČIŲ ŪKININKŲ laik
raštį “Wisconsin Farmers' Union” 
Chipawa Falls, Wis., redaguoja lietu
vis Alfredas Namejūnas, senosios 
kartos ateivių M. A. Namejūnų sūnus. 
Jis yra baigęs agronomijos, ekonomi
jos ir žurnalistikos studijas Wiscon
sin universitete, gražiai kalba lietu
viškai.

“DRAUGO” ROMANŲ XX kon 
kurso vertintojų komisiją šiemet su
daro JAV sostinėje Vašingtone gy
venantieji rašytojai ir kultūrininkai: 
Jonas Aistis, Jurgis Šlekaitis, Dalė 
Lukienė, Ant Sužiedėlis ir Ant. Vai
čiulaitis. Rankraščių konkursui lau
kiama iki lapkričio 1 d.

LATVIŲ KULTŪRININKAI pa 
kvietė “Gabijos” leidyklą sausio mė
nesį surengti lietuviškos grafikos 
parodą Bostono latvių visuomenei. 
Si įspūdinga ir turtinga laisvojo pa
saulio lietuvių grafikų darbų paroda 
jau buvo surengta Bostone, Filadel
fijoje ir Detroite, o dabar perkelia
ma į Klevelandą, kur ji bus lapkri
čio 28-29 d. d.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
MASKVOS P. ČAIKOVSKIO salė

je konkursinį koncertą surengė an
samblis “Lietuva”. Jo meno vadovas 
Vladas Bartusevičius ir šokių grupės 
vadovas Juozas Lingys yra kandida
tai į Sovietų Sąjungos šiemetinę vals
tybinę premiją už sukurtas ansamb
lio programas “Amžių vėjai” ir 
“Šventiniai vakarai”. Vertintojų ko
misijai “Lietuva” ir atliko šiuos sa
vo vadovų kūrinius. Vienintelis vil
niečių varžovas — P. Virskio vado
vaujamas Ukrainos šokių ansamblis.

VILNIUJE VEIKIANČIO Lietuvos 
jaunimo teatro vyr. rež. Vytautas 
Čibiras dalyvauja Venecijoje vyks
tančiame tarptautiniame pasitarime 
jaunimo teatrų darbo klausimais. .

“MINTIS” IŠLEIDO Lietuvos 
Mokslų Akademijos istorijos institu
to paruoštą knygą “Panemunių dzū
kai”, redaguotą A. Vyšniauskaitės, 
apipavidalintą dail. V. Leonavičienės. 
Remiantis 1963-65 m. surinkta me
džiaga, knygoje skelbiami straips
niai: R. Rimantienės — “Pirmieji pa
nemunių gyventojai”, P. Kulikausko 
— “Panemunių dzūkai ir jotvingiai”, 
A. Vanago — “Panemunių dzūkų to
ponimikos svarbesnieji bruožai”, A. 
Vidugirio — “Svarbesnieji pietinės 
Lietuvos panemunių tarmių bruožai”, 
I. Butkevičiaus — “Panemunių kai
mai ir sodybos”, “Valstiečių pirkios”, 
“Ūkiniai trobesiai panemunėse'*, V. 
Miliaus — “Baldai” ir “Tradiciniai 
namų apyvokos daiktai”, G. Tallat- 
Kelpšaitės-Niunkienės — “Audiniai” 
ir M. Masionytės — “Apranga”.

SAULIAUS SONDECKIO vadovau
jamas Vilniaus filharmonijos orkest
ras pradėjo koncertų ciklą savo veik
los dešimtmečiui atžymėti. Pirmojo 
koncerto programoje buvo A. Bra
žinsko “Koncertina”, pirmą kartą su
skambėjusi V. Barkausko “Intymi 
kompozicija” obojui ir dvylikai sty
ginių instrumentų, estų kompozito
riaus A. Piarto “Kolažas B—A— 
C—H tema”, italų klasiko G. B. 
Pergolesi komiška opera “Tarnaitė 
ponia”.

JUOZAS KULIKAUSKAS, ilgame
tis Lietuvos literatūros muzėjaus di
rektorius, mirė Kaune. Velionis po
kario metais pradėjo kaupti lietuvių 
literatūros istorijos lobyną, rūpinosi 
žemaitės. P. Višinskio, dr. V. Kudir
kos, Lazdynų Pelėdos, K. Būgos, V. 
Krėvės, J. Jablonskio bei kitų rašy
tojų palikimu, jų atminimo įamžini
mu gimtinėse.

PETRO VAIČIŪNO kūrybos vaka
rą surengė Vilniaus respublikinė 
biblioteka. Įvadinį žodi apie velio- 
nies poeto, rašytojo ir dramaturgo 
asmenį, jo meilę Lietuvai bei jos 
kultūrai tarė J. Būtėnas. Vakaro 
dalyvius su P. Vaičiūno dramaturgi
ja supažindino teatro kritikė L Alek
saitė, atsiminimais dalijosi poetas J. 
Graičiūnas. Lietuvių kompozitorių 
dainas, sukurtas P. Vaičiūno teks
tais, dainavo Vilniaus operos sol. 
Regina Tumalevičiūtė, jo eilėraščius 
skaitė L. Žadeikytė, ištraukas iš “Gy
venimo preliudų” — S. Nosevičiūtė 
su kanklių palyda.

PIRMĄJĄ LIETUVIŠKO dekoraty
vinio stiklo parodą Vilniaus “Dai
lės” salone surengė 1967 m. Vilniaus 
dailės institute stiklo dailininkės 
specialybę įsigijusi Gražina Didžiū- 
naitytė. Su jos pasiektais laimėjimais 
mus supažindina “Tiesos” kultūrinia
me puslapyje Laimos Cieškaitės pa
skelbta recenzija: “Parodoje ekspo
nuojami nepaprastai įvairūs darbai, 
ne visi jie vienodai pavykę. Tačiau 
eilė vazų ryškiai kalba apie autorės 
didelę vidinę kultūrą, apie mokėjimą 
tiksliai spręsti sau iškeltus uždavi
nius. Jau savo pirmuose kūriniuose 
bando rasti naujas formas ir kompo
zicinius sprendimus, stengiasi išveng
ti panašumo. Parodoje atkreipia dė
mesį kūriniai savo paprastomis, savo
tiškai netgi monumentaliomis formo
mis. Tai daugiausia laisvai pūsto ir 
formuoto stiklo vazos. Dailininkė jas 
formuoja labai plastiškai, betarpiš
kai, įvesdama dekorą, primenantį 
mūsų liaudyje mėgiamus simbolius, 
kuriuos miklios močiučių rankos 
įspausdavo ruginės duonos ar ragaišio 
kepale, išvingiuodavo sviesto gaba
lėlyje. Daugumoje kūrinių jaučiasi 
jautrus spalvinės gamos santūru
mas ..Dail. G. Didžiūnaitytė savo 
kūrybos paslaptis atskleidžia pasikal
bėjime su “Gimtojo Krašto” atsto
ve E. Balioniene: “Mane visada trau
kė paprastas nepaprastumas. Gal to
dėl man nepriimtinos griežtos, šaltos 
čekų stiklo formos. Man daug arti
mesnis Skandinavijos šalių menas.*'

LIAUDIES DAINAS IR ŠOKIUS, 
kurių neatlieka kiti kolektyvai, sten
giasi propaguoti iš įvairių specia
lybių studentų sudarytas Vilniaus 
universiteto etnografinis ansamblis. 
Naujųjų mokslo metų pirmajam kon
certui jis paruošė ir atliko programą , 
“Pabaigtuvės”.

VILNIAUS UNIVERSITETO kai 
bininkams paskaitą “Lingvistikos ty
rinėjimai Krokuvoje” skaitė Kroku
vos Jogailos universiteto filologijos 
mokslų dr. Boguslavas Dunajus.

LIONGINO ABARIAUS vadovau- 
jamas Lietuvos televizijos ir radijo 
choras paveikslų galerija paverstoj 
Vilniaus katedroj spalio 11 d. pra
dėjo koncertų ciklą “Lietuvių kom
pozitorių vargonų ir chorinė muzi
ka”, pirmajam koncertui pasirinkęs 
C. Sasnausko. J. Naujalio vokalinius

• ir vargoninius kūrinius. Koncerte da
lyvavo ir vargonininkė N. Trinkū- 
naitė. V. Kst



BLOOR — DUNDAS, $2,500 įmo
kėti, mūrinis 6 kambarių namas, 
garažas, įvažiavimas, moderni vir
tuvė, nauji šildymo įrengimai, 
įrengtas rūsys. Tuojau galima įsi- 
kraustyti.
ST. CLAIR—BATHURST, $4.900 
įmokėti, naujas 6 kambarių mū
rinis namas, garažas ir privatus 
įvažiavimas, moderni didelė vir
tuvė, arti susisiekimo ir krautu
vių. Tuojau galima įsikraustyti. 
SWANSEA, trys atskiri butai 
(triplex) dviejų ir vieno miega
mojo, atskiras mūrinis pastatas, 
trys garažai ir privatus įvažiavi
mas, vandens — alyvos šildymas. 
Viena skola balansui. Graži vie
ta.
BABY POINT, $6.900 įmokėti, 6 
kambarių atskiras mūrinis na
mas, garažas, vandens alyvos šil
dymas, kilimai ir kiti priedai. 
Skola iš 7%%. Tuojau galima įsi
kraustyti.

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

REAL ESTATE LTD.
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

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

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

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

Bloor Autorite Garage
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

Cawthra Meats and Delicatessen
3635 CAW'i'HKA Rd. (kampas Cawthra Rd. ir Bnrnhamthorpe Rd.) 

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

įvairios dešros importuoti sūriai (delikatesai)
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius

Savininkai: R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

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

BLOOR — 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 butų, po 5 kambarius butas, 2 mūro garažai. Liks viena 

' atvira skola 10 metų.

J. KUDABA Namų tel. 783-2105

BERESFORD, $16.900 prašoma 
. kaina, 4 kambariai su veranda, iš 
dalies mūrinis namukas, moderni 
virtuvė, beveik naujas šildymo 
įrengimas. Atvira skola iš 8%%. 
ST. CLAIR—BATHURST, $7.500 
įmokėti, atskiras mūrinis 11 kam
barių dvibutis (duplex), 2 gara
žai ir įvažiavimas, 3 prausyklos, 
dalinai išbaigtas rūsys. Viena 
skola balansui. Prašoma tik $32. 
000. Gera proga.
ROYAL YORK — NORSEMAN, 
$7.900 įmokėti, vienaaugštis 
(bungalow), 6 kambariai, garažas 
ir privatus įvažiavimas, erdvūs 
kambariai, didelis ir gražus so
das.
ETOBICOKE, 4 butų mūrinis 
(fourplex) pastatas su 4 garažais, 
visi butai po du miegamuosius, 
vandeniu - alyvos šildymas, reikė
tų apie $25.000 įmokėti. Prašo
ma $78.900. . .

Reikalingi namai pardavimui.

MOKA:
už term, indėlius 3 metam . 8% 
už term, indėlius 2 metam .7%% 
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 $30.000 ...81/2%

U TORONTO
Prisikėlimo parapijos studen

tų choras, pasivadinęs “Dainuo
jančia jaunyste”, kviečia visą 
Toronto lietuvių jaunimą į va- 
karuškas-šokius lapkričio 15, 
sekmadienį, 6 v.v. muzikos stu
dijoje. Naująją choro valdybą 
sudaro: D. Sablinskas, B. Dilku- 
tė, D. žulytė ir Genys. Choro 
vadovas — kun. B. Jurkšas. 
“Dainuojanti jaunystė” dėkoja 
Prisikėlimo parapijos suaugu
siųjų chorui už $50 auką ir vie
nam nuoširdžiam rėmėjui už 
$20. Nuoširdi padėka choro na
riams už visokeriopą pagalbą, 
ypač P. Dundenti, J. Norkutei, 
P. Plučui, N. Ruslytei ir J. Si
monaitytei.

Toronto lietuvių kredito koo
peratyvo “Parama” balansas 
rugsėjo 30 d. pasiekė $3.897.- 
410. Per šių metų 9 mėnesius 
paaugta $283.000, pelno gauta 
$64.000, atskaičius procentus už 
indėlius. Netrukus “Paramos” 
nariams bus išsiuntinėti laiškai, 
raginantys perkelti dalį šėrų į 
taupymo sąskaitas. Tas perkėli
mas reikalingas ryšium su val
džios projektu įvesti kredito uni
jom pajamų mokestį. Nariai, 
kurių adresai yra pasikeitę,

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Žalgirio sporto draugijos boksinin
kai viešėjo R. Vokietijoje ir turėjo 
keletą draugiškų rungtynių. Berlyne 
jie nugalėjo Geros miesto komandą 
8:2. Lietuvos jaunių bokso rinktinė 
du kartus pralaimėjo R. Vokietijos 
rinktinei 10:1 ir 10:2.

Vilniuje Įvyko Lietuvos ir šiauri
nės Lenkijos jaunių lengvosios atle
tikos rungtynės, kurias laimėjo Lie
tuvos lengvaatlečiai 155,5:131,5.

Leningrade Įvykusiame Pabaltijo 
krepšinio turnyre Lietuvos vyrai 
laimėjo pirmą vietą ir moterys antrą.

Kauno Kultūros Institutas šiemet 
švenčia 25 metų sukaktį. Per šį lai
kotarpį institutas paruošė 2.366 spe
cialistus. Jam pradžią davė 1934 m. 
pradėti augštieji kūno kultūros kur
sai, egzistavę iki 1938 m. Juos baigė 
apie 100 klausytojų. Pokario metais 
instituto auklėtiniai yra laimėję olim
piadose 6 sidabro medalius ir vieną 
bronzos, pasaulio pirmenybėse — 2 
aukso medalius ir 1 sidabro.

SPORTAS VISUR
šuolis su kartimi iki šiol buvo 

amerikiečių specialybė. Tačiau ne
perseniai pasaulio studentų universi- 
jadoje R. Vokietijos studentas W. 
Nordwig pasiekė naują pasaulio re
kordą, peršokęs 17’11”. Prieš dvi sa
vaites kitas europietis" — graikas 
Christos Papanicolou ne tik pagerino 
šią pasekmę, bet ir pirmasis įveikė 
18 pėdų ribą. Jis peršoko 18’4”.

Kroso bėgimą jauniams, įvykusį 
prieš dvi savaites Toronto High Par
ke, laimėjo 16 metų torontietis R. 
Vanker-Kraats. Praeitų metų laimė
tojas hamiltonietis B. Lukošius šie
met turėjo tenkintis penkta vieta. 
Komandinėje įskaitoje pergalė teko 
Toronto olimpiniam klubui, kurio 
komandoje bėgo ir P. Kybartas.

VYČIO ŽINIOS
LSK Vytis reiškia gilią užuojau

tą tėvelio ir uošvio netekusiems Onu
tei ir Juozui Balsiams.

Visuotinis susirinkimas, įvykęs 
pr. sekmadienį lietuvių Namuose, iš
rinko naują pajėgią valdybą, kuri 
jau pasiskirstė pareigomis: pirm. P. 
Berniokas, I vicepirm. J. Nacevičius, 
II vicepirm. J. Sepulis, stovyklos va
dovas M. Duliūnas, ižd. V. Akelai
tis, sekr. A Supronas. Nutarta kvies
ti į valdybą 4 jaunus narius. Naujai

UŽSAKYKITE 
DABAR 

SPECIALIUS
RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS 
Į LIETUVĄ

Specialūs rublių pažymėjimai yra 
keturis kartus vertingesni už re
guliarius rublius. Už SPECIA
LIUS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS 
jūsų giminės galės gauti viską 
Vnešposyltorgo SVETLMOS VA
LIUTOS KRAUTUVĖSE už dalį 
reguliarios kainos — iš tikrųjų 
už ketvirtadalį reguliarios kainos 
ar net pigiau. Kaikurie dalykai 
taip žemai įkainoti, kad 10 rub
lių prilygsta vienam doleriui. 
Prašykite mūsų NAUJŲ ILIUS
TRUOTŲ katalogų — JIE DUO- 
DAMI NEMOKAMAI — ir įsiti
kinsite, kad SPECIALŪS RUB
LIŲ PAŽYMĖJIMAI yra geriau
sia dovana savo giminėms. Į na
mus pristatymas per 8—4 savai
tes. Kaina: $2.13 už vieną specia
lų rubli. Jokių kitų mokesčių.

Pilnai garantuota.
UŽSAKYKITE DABAR TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

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

PRAŠYKITE MŲSŲ 
NEMOKAMŲ KATALOGŲ 

DĖMESIO!
Mes priimame užsakymus auto

mobiliams ir apartamentams

prašomi nedelsiant pranešti ad
reso pakeitimus “Paramos” raš
tinei raštu arba tel. LE 2-8723. 
Nuo š.m. spalio 22 d. ponia E. 
Yurkus yra pakviesta “Para
mos” valdybon iždininko parei
gom. Buvęs iždininkas S. Griga
liūnas, perėmęs vedėjo parei
gas, iš valdybos pasitraukė.

Valdyba
MIRUSIEJI. Ilgesnį laiką ne

galavęs, Sunnybrook ligoninėje 
mirė a.a. Juozas Kriaučiūnas, 75 
metų amžiaus suvalkietis. Velio
nis paliko žmoną ir tris ištekė
jusias dukras. Širdies priepuolio 
ištiktas, mirė a.a. Juozas šni- 
ceris, 62 metų amžiaus. Velio
nis ilgus metus dirbo laikrodžių 
gamykloje. Nors buvo viengun
gis, nepaliko testamento. Ka
dangi čia neturėjo artimų gimi
nių, visą jo turtą perėmė Trust 
bendrovė. Abu velionys palaido
ti iš Šv. Jono Kr. bažnyčios lie
tuvių kapinėse.

Petras Vilutis, dirbąs mete- 
reologijos biure, paslydus kopė
čioms, nukrito ant cementinio 
grindinio, susižeisdamas galvą, 
šoną ir nusilauždamas ranką. 
Praleidęs savaitę General ligo
ninėje, gydosi namie.

valdybai linkime sėkmingos veiklos.
A. Duliūnas ir V. Kaknevičius va

dovauja jauniausių krepšininkų (iki 
12 m.) grupei, kuri dalyvauja CYO 
pirmenybėse.

J. Balsys ir J. Gustainis visuotinio 
susirinkimo metu pakelti 4 garbės 
narius. Abu yra nuoširdūs vytiečiai ir 
moraliai rėmė Vyčio veiklą.

Jaunių susirinkimas įvyks šį sek
madienį. Laikas ir vieta bus praneš
ti visiems asmeniškai. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Pr. sekmadieni Įvykusiame klubo 

metiniame susirinkime buvo pada
ryti praėjusių metų veiklos praneši
mai ir aptarti sporto klubo reikalai. 
Kad dabartinė valdyba galėtų užbaig
ti savo pradėtus projektus, naujos 
valdybos rinkimai laikinai atidėti. Se
kantis susirinkimas, kuriame bus 
renkama nauja valdyba, numatomas 
kitą mėnesį.

Mergaičių krepšinio komandos jau 
pradėjo šių metų sezoną laimėjimais. 
Jaunės A nugalėjo Dawson Shell ko
mandą 36:19. Trenerio K. šapočkino 
priežiūroj žaidė ir taškus surinko: I. 
Janeliūnaitė 16, J. Klimaitė 12, G. 
Mačionytė 4, A. Čeponytė 2, J. Simo
naitytė 2.

Algio štuopio treniruojama mer
gaičių C komanda įveikė Transfigu
ration 15:3. Žaidė ir taškus surinko: 
P. Simutytė 6, S. Zenkevičiūtė, A. 
Plučaitė 3, B. Plučaitė 1. V. Vin
gelytė, N. Čižikaitė, A. Kelibringai- 
tė, I. Paškauskaitė 3, L. Radžiūnai
tė. Antrą kartą žaisdamos prieš tą 
pačią Transfiguration komandą, auš- 
rietės vėl laimėjo 36:7. Žaidė: P. 
Simutytė 6, L. Radžiūnaitė 2, A. Kli- 
bingaitytė 2, N. Čižikaitė 3, V. Vin
gelytė, I. Paškauskaitė 9, A. Plučai
tė 9, B. Plučaitė 4, D. Miniotaitė.

Krepšinio treniruotės: antradie
niais — jaunių ir vyrų; trečiadie
niais — mergaičių; ketvirtadieniais 
— vyrų, jaunių ir mergaičių. Stalo 
tenisininkai treniruojasi betkurį va
karą privačiai. Ketvirtadieniais J. 
Nešukaitis treniruoja Aušros ir Vy
čio žaidėjus nuo 6 iki 8 v.v.

KOVO ŽINIOS
Kovo krepšininkai po vasaros ato

stogų vėl pradėjo treniruotes pirma
dieniais ir šeštadieniais. Mergaičių 
komandą (14-16 m.) šiemet intensy
viai treniruoja J. Stankevičius, tal
kinamas A. Dervaičio. Kaip ir perei
tais metais, mergaitės žais miesto ly
goje. Nuo lapkričio vidurio rungty
nės vyks kiekvieną šeštadienį. Vyrai 
žada dalyvauti stiprioje Hamiltono 
“Industrial” lygoje. Jaunių A koman
dos ir krepšinio sekcijos vadovas — 
G. Breichmanas. Jaunių B komandą 
sutiko treniruoti V. Beniušis. ši ko
manda žais C. Y. O. lygoje. Jaunių C 
komandai vadovaus J. Trumpickas, o 
patiems jauniausiems — klubo pirm. 
Z. Stanaitis. Treniruočių reikalais 
kreiptis į vadovus, įstojimo kluban 
reikalais — pas valdybos narius.

A. G.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

sutraukiančia c 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad Sis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesių.

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
R” vardu. Prašykite visose vaistinė-

Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

Ateitininkų žinios
Lapkričio 8, sekmadienį, 2 v. p.p.

— visų jaun. būrelių berniukų ir 
mergaičių susirinkimai. Mergaičių 
susirinkimai Imis L V. Namuose, ber
niukų — Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Kviečiami ir neateitininkai. 
Tėvai prašomi atkreipti vaikų dėme
sį į susirinkimų laiką. Susirinkimai 
truks pusantros valandos — iki 3.30 
v. p. p. Tėvai, kurie vaikus atveža 
ir laukia, prašomi susirinkti kamba
ryje šalia klebono raštinės.

Vyr. moksleivių susirinkimas — 
taip pat lapkričio 8, sekmadienį, 5 
v. p. p. ateitininkų kambaryje. Visi 
prašomi punktualiai susirinkti.

Nario mokestį, kuris šiemet yra 
$2, visi jaun. ir vyr. ateitininkai pra
šomi atsinešti sekmadienį į susirin
kimus.

Ideologiniai kursai Dainavoje, kaip 
ir kiekvieneriais metais, bus Kalėdų 
atostogų metu. Prasidės antrą Kalė
dų dieną ir baigsis Naujų Metų die
ną. Praėjusių metų praktika parodė, 
kad kursai duoda labai daug naudos.

Havajų vakaro programą lapkričio 
21 d. išpildys studentai ir vyr. moks
leiviai.

Studentų žinios
Toronto studentai Kalėdų atosto

gų metu (nuo gruodžio 28 d. iki 
sausio 2d.) vėl rengia slidinėto jų 
stovyklą Laurentiduose, St. Sauveur 
miesto apylinkėje, Alpino Lodge. 
Kviečiame visus studentus dalyvauti. 
Kasmet visos vietos būna užimtos ga
na anksti, todėl prašome visus kuo 
greičiausiai — iki lapkričio 9 d. 
kreiptis Toronte į Eimį Ramą, 270 
Windermere Ave., tel. 766-5857, ar 
Eugenijų Sičiūną, 229 Learson Avė., 
tel. 533-2679, o Montrealyje — Į Vytą 
Kudzmą. Pilna kaina už nakvynę ir 
pusryčius bus apie $35 asmeniui. Ti
kimės gauti papigintus slidinėjimo 
bilietus. Bus rengiamas Naujų Metų 
sutikimas ir šokiai. Taip pat turėsi
me biliardo ir “shuffle-board” turny
rus. Laukiame labai greito atsiliepi
mo iš visų vietovių. Valdyba

Toronto studentų valdybos rengia
mas “Fuksų vakaras” — lapkričio 
6, šį penktadienį, 8 v.v. Šv. Jono Kr. 
parapijos salėje. Kviečiame visus stu
dentus ir filisterius padėti priimti 
fuksus, tuos studentus, kurie šiemet 
pradėjo lankyti universitetą, Ryer
son, mokytojų kolegijas ir panašias 
augštesnės mokyklas. Bus vaišės, mu
zika ir šokiai.

Skautų veikla
• Lietuvių Skautų S-gos studiji

niame suvažiavime spalio 31 d. — 
lapkričio 1 d. d. Klevelande daly
vavo 115 vadovų-vių beveik iš visų 
Kanados ir JAV vietovių. Įnešus vė
liavas. suvažiavimas pradėtas v.s. T. 
J. Vaišnio, SJ, invokacija, neseniai 
mirusių skautininkų St. Kairio, A 
Krauso pagerbimu ir Tautos himnu. 
Atidarymo žodį tarė LSS tarybos 
pirmijos pirm. v. s. A. Saulaitis. Svei
kino pirmasis Lietuvos skautų broli
jos vadas v. s. V. Šenbergas ir Lie
tuvos skautų Įkūrėjas v. s. P. Jurgė- 
la. Raštu sveikino Lietuvos pasiunti
nybės vedėjas J. Kajeckas. Sudarius 
spaudos ir nutarimų komisijas, buvo 
pradėti atskirų šakų posėdžiai, ku
riuose vadovai-vės pasisakė jiems rū
pimais klausimais ir juos diskuta
vo. Toliau sekė- specialių komisijų 
pranešimai, siūlymai ir diskusijos vi
sumos susirinkime, o po to vėl perei
ta prie atskirų šakų pasitarimų, šeš
tadienio vakarą buvo gvildenta pa
grindinė suvažiavimo tema “žvilgsnis 
į ateitį”, kuriai įvadą padarė v. s. A. 
Saulaitis, apie skautybės ideologiją 
žodį tarė v. s. T. J. Vaišnys, SJ, v. s. 
č. Senkevičius. Buvo perskaitytas at
vykti negalėjusio s. J. Gudaičio refe
ratas. Apie sistemas kalbėjo v. s. M. 
Jonikienė, apie bendradarbiavimą — 
s. S. Gedgaudienė. Jaunieji vadovai 
ps. G. Plačas ir ps. V. Bankytė savo 
referuotomis mintimis susilaukė gy
vo suvažiavimo pritarimo. Sekmadie
nį po pusryčių buvo atskirų šakų 
posėdžiai. Po Mišių ir pietų įvyko 
visumos susirinkimas, kuriame refe
ruoti komisijos paruošti nutarimai. 
Suvažiavimas vyko labai patogiuose 
tam reikalui Tėvų jėzuitų namuose. 
Jo rengėjų komisijai, vad. ps. fil. S. 
Mato, Kanados vadovai-vės taria ačiū.

• Tėvų komiteto ruošiamas baza- 
ras-šokiai — lapkričio 7, šį šešta
dienį. Laukiame visų!

• Mindaugo draugovės iškyla į 
gamtą — šį sekmadienį, lapkričio 8. 
Draugovė renkasi prie skautų būklo 
10 v. r.

• Romuvos valdybos posėdis — 
šį sekmadienį, lapkričio 8, 2 v. p. p. 
skautų būkle.

• Jūrų skautai-tės kviečia visus 
vadovus-ves ir tėvus į arbatėlę, kuri 
įvyks lapkričio 8, šį sekmadienį, 4 
v. p.p. šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje.

• Gautas leidimas aplankyti For
do įmonę ir susipažinti su automo
bilių gaminimu. Išvyka numatoma 
lapkričio 12 d. Suinteresuoti skam
bina s. J. Dambarui tel. LE 6-1433 5-8 
v. v. C. S.

6 pat • Tėviškės Žiburiai • XI. 5 — Nr. 45 (1084)

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 TRIBUns (triplex), vos keliolikos metų senumo. 
Pilna kaina tik $32.900. Labai skubus pardavimas.

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

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

; i w :■
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A » A A < A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AKA/vlM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

5Vi % už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep.
73/i% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

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

A. J. M 0 R K i S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
YONGE — LAWRENCE, S8.000 įmokėti, atskiras plytinis 6 kamba
rių dviejų šeimų namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, šiltu vandeniu šil
domas, atskiri įėjimai, šoninis įvažiavimas, garažas, poilsio kamba
rys. Prašoma $31.900.
QUEEN — LANSDOWNE, $7.000 įmokėti, ideali ir erdvi vieta krau
tuvei, geležies reikmenų ar valymo verslui. Plytinis namas, vieta 4 
automobiliams pasistatyti, didelis butas viršuje, turi but parduotas 
dėl šeimos nesutarimo, puiki vietovė.
BLOOR — DELAWARE, $5.000 įmokėti, plytinis 11 didelių ir švie
sių kambarių namas, vandeniu šildomas, 3 prausyklos, 2 virtuvės, šo
ninis įvažiavimas, garažas, 10 metų mortgičius balansui. Savininkas 
nusipirkęs kitą namą.
NORTH AVENUE RD., $22.500 vertės, plytinis vienaaugštis (bun
galow), 2 miegamųjų, 4 vienetų prausykla, vandens šildymas, šoninis 
įvažiavimas, garažas, savininkai išsikraustę.
ST. CLAIR WEST, $3.000 įmokėti, plytinis 7 kambarių namas, 2 vir
tuvės, įvažiavimas. Prašoma $20.900.
BLOOR — HIGH PARK, $5.000 įmokėti, atskiras plytinis 10 kamba
rių namas, 3 virtuvės, vandens šildymas, 2 prausyklos, šoninis Įvažia
vimas, garažas.

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 — mortgičiu.

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

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

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

• 1 voirios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

Toronto naujojoje televizijos 
stotyje (XIX kanalas), kuri yra 
skiriama švietimo reikalams, 
dirba lietuvis Jonas Ancevičius. 
Jis rašo vaizdelius “Castle Za
remba” programai. Jos tikslas 
— tobulinti ateivių anglų kal
bą. šios programos plačia ir tei
giamą recenziją paskelbė To
ronto dienraštis “The Globe and 
Mail” spalio 12 d. P. T.

Iš saulėtos Floridos sugrįžo 
Elena Vaidotienė, Vytas Vaido
tas, Ona Narušienė ir Vanda 
Švedienė.

S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai
459 Roncesvalles Avė. Tel. LE 4-6602

^Didelis pasirinkimas. Urmo kainos. FIRESTONE. 
jDUNLOP, 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.

KALĖDINĖS IR ĮVAIRIŲ KITŲ PROGŲ 
sveikinimo kortelės nuo 10 iki 30 centų 
vertės gaunamos “Z (BURIUOS E’* 
941 Dundas St W. Toronto 3, Ontario
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Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių d raudos b-vių atstovybė

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

532-7733

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

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

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

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

◄ 
<

PARCELS TO EUROPE

<

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

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

ČIKAGOS LIETUVIŲ FILATE- 
LĮSTŲ draugijos “Lietuva” sureng
ta pašto ženklų paroda, trukusi 3 
dienas, praėjo su nemažu pasisekimu 
bei susidomėjimu, šį karta dalyvių 
buvo gana daug iš Čikagos, Toronto, 
Klevelando, Niujorko ir kt. vietovių, 
jų tarpe nemaža jaunimo — 15. Jie 
čia išstatė net 207 rėmus, daugiausia 
lietuviška tematika, {domu, jog pa
rodą atidarant buvo ir meninė dalis, 
kurią išpildė Cicero ir Brighton Par
ko lit. mokyklų vaikų chorai, vado
vaujami mok. Juozo Kreivėno. Svei
kinimo kalbą pasakė Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje dr. P. Daužvardis 
ir keli amerikiečiai. Su vėliavomis 
dalyvavo Dariaus-Girėno posto legi- 
jonieriai. Spalio 25, paskutiniąją pa
rodos dieną, buvo įteiktos premijos 
geriausius rinkinius išstačiusiems fi
latelistams. Augščiausioji premija 
— “Grand Award” teko Jonui Griga
liūnui. Istorinės tematikos premiją 
už rinkinį apie Vilnių laimėjo Juo
zas Kreivėnas iš Cicero. Buvo duota 
ir visa eilė kitų premijų. Premijavi
mo komisijos pirmininkas — kun. 
Br. Jurkšas iš Toronto, nariai — Ed. 
Jasiūnas ir lenkų “Polonijos” filate
listų draugijos pirm. Šeiferis.

Paroda vyko gana erdviose Balze- 
ko automobilių parduotuvės patal
pose, šalia Balzeko lietuvių kultūros 
muzėjaus. Ten visas tris dienas vei
kė ir JAV pašto skyrius, kuris par
davinėjo pašto ženklus ir antspauda
vo laiškus specialiu antspaudu. Paro
da buvo skirta Lietuvos Steigiamojo 
Seimo penkiasdešimtmečiui. Jos pro
ga buvo išleistas ir stambus katalo
gas. Atžymėdamas šią paroda, vienas 
didžiausių JAV filatelistu leidinių — 
“Linn’s” laikraštis nemaža vietos pa
skyrė lietuviams filatelistams. 
• • •

BRAŽINSKŲ PABĖGIMAS į Tur
kiją ir jų byla dar vis Čikagos lietu
vių tarpe yra pagrindinė pasikalbėji
mų tema. Apie juos plačiai rašo 
amerikiečių ir vietos lietuvių spauda, 
apie jų likimą plačiai informuoja ir 
lietuvių radijo valandėlės. “Margu
tis” garsina telegramų siuntimą Tur
kijos vyriausybei pabėgėlių reikalu. 
Rašant šias eilutes, per šios radijo 
valandėlės raštinę buvo pasiųsta jau 
daugiau kaip 600 tokių telegramų. 
ALTos raštinė, kuri yra įsikūrusi 
Don Varnas veteranų posto patalpo
se, pradėjo rinkti aukas Bražinskų 
bylai ginti. Pr. Savicko, kandidatuo
jančio perrinkimui į Illinois valsti
jos senatą, raštinėje renkami parašai, 
kad Bražinskai nebūtų išduoti sovie
tams.

Nemaža žinių apie Bražinskus par
vežė didelis keliautojas ir pramoni
ninkas inž. Antanas Rudis, kuris 5 
dienas praleido Turkijoje ir spalio 
mėn. 23 d. sugrįžo Čikagon. Jis kal
bėjo spalio 24 d. per Sofijos Bar- 
kaus šeimos radijo programą ir tos 
pat dienos vakarą — per savo “Lie
tuvių Radijo Forumą”. Jis aiškino, 
kad Bražinskams politinių pabėgėlių 
teises suteikė apygardos teismas ir 
tokį sprendimą patvirtino augštesnis 
teismas. Jo nuomone, sovietai čia

nieko gero nelaimėsią, nors jie da
rysią viską Bražinskams susigrąžinti. 
Inž. A. Budis aiškino, jog turkai ge
rai pažįsta sovietus ir jų režimą, nes 
daug pabėgėlių pas juos iš ten atbė
ga. Taip pat pasakojo, jog nei jo, 
nei kitų lietuvių prie Bražinskų ne
prileido. O tai keistokai nuskambė
jo, ypač kai kalbėtojas prasitarė, kad 
Bražinskai jau išteisinti ir kad tur
kai juos laiko paslėpę tik dėl jų pa
čių saugumo. Tačiau inž. A. Rudis 
nepaneigia fakto, kad Bražinskai vėl 
gali atsidurti teisme ir kad jų byla 
gali susilaukti komplikacijų. LB Či
kagos apygardos vadovybė Bražinskų 
reikalu buvo sušaukusi pasitarimą 
spalio 20 d. ir sudarė pagalbos komi
tetą, kurin įėjo: A. Gintneris, A. Kaz
lauskas, A. Kudys, J. Tamulis, L. 
Stašaitis, R. Sakadolskis ir V. Šim
kus.
• • •

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS muzėjus šį sezoną yra numatęs 
visą eilę parodų ar kitokių renginių. 
Lapkričio 1—30 d. d. čia vyks dvi pa
rodos. Viena jų — suaugusių meno 
mokinių darbų paroda “Sunday Pain
ters”. Šiuos mokinius lavina Marijos 
augšt. mokyklos meno mokytoja se
suo Rosana. Kita paroda — architek
tų Jono ir Rimo Mulokų architektū
ros darbų. Visą gruodžio mėnesį čia 
bus demonstruojami kalėdiniai pa
puošalai, sukurti dviejų šios rūšies 
menininkų — Frank Zapolio ir Uršu
lės Astrienės. Taip pat bus išstatyta 
eksponatų liuteronų 400 metų sukak
čiai Lietuvoje atžymėti. Gruodžio 6 
d. mažėjuje bus speciali kalėdinė 
programa, kurios šventines giesmes 
ir dainas išpildys astuonių asmenų 
Žymantų šeima. Paskutinėmis gruo
džio mėn. savaitėmis muzėjaus me
no galerijoje Donna Prusis išstatys 
savo aliejinės tapybos kūrinius. Bal
zeko liet, kultūros muziejus dabar 
rūpinasi naujų rūmų statyba. Projek
tą šiems rūmams jau yra paruošęs 
arch. Rimas Mulokas. Šiuo metu yra 
paskelbtas vajus “plytoms” pirkti. 
Paaukojusieji $10 yra laikomi vienos 
plytos savininkais — jų pavardės bus 
įrašytos muzėjaus patalpose.
• • •

ČIKAGOJE VĖL PASIRODĖ nau
jas “Lietuvių spaudos metraščio” są
siuvinis, šį kartą stambokas 118 psl. 
leidinys. Jame sužymėti 1968 m. iš
eivijoje išleisti leidiniai, suminėti 
svarbesnieji periodikos straipsniai. 
Metraštį paruošė: dr. Z. Ašoklis, J. 
švedas (redaktorius) ir J. Valaitis. 
Išleistas JAV LB kultūros fondo 509 
egz. tiražu. Gaila, kad jis vis dar mė
gėjiškas, su daugeliu korektūros bei 
turinio klaidų. Į laikraščių bei žurna
lų sąrašą parnešėjai įrašė net kalen
dorius bei biuletenius, tačiau jame 
nėra “Argentinos Lietuvių Balso”, 
“Mūsų Vyties” (akademikų skautų 
žurnalas), “Vyties” (L. Vyčių žurna
las), “Vienybės” bei kitų stambių lei
dinių.
9 • •

ALEKSAS AMBROZĖ-AMBROZE- 
VIČIUS, vienas nedaugelio dar buvu
sių gyvų senosios ateivių kartos

Sault St Marle, Ont.
BENAS IK ALFREDA DABULS

KIAI spalio 10 d. atšventė 25 metų 
vedybinio gyvenimo sidabrinį jubi- 
lėjų. Vaišes-staigmeną surengė duk
tė su tautietėm M. Duobiene ir J. 
Staškūniene. Dalyvavo gausus tau
tiečių būrys. Dabulskių šeima yra 
gausiausia mūsų kolonijoje: Augina 
sūnų ir septynias dukras. Visada ak
tyviai dalyvauja visuose kolonijos pa
rengimuose. Jie buvo labai dėkingi 
pagerbtuvių dalyviams.

APYLINKĖS VALDYBA lapkričio 
28 d. ukrainiečių parapijos salėje 
rengia tradicinį kariuomenės šven
tės minėjimą-šokius ir prašo visus 
tautiečius gausiai dalyvauti. A. V.

BARRIE, ONT.
KAZYS ŠALTYS, 58 metų am

žiaus, prieš metus laiko sunegalavus 
širdžiai, gydėsi Barrie Royal Victoria 
ligoninėje ir Toronto General ligo
ninėje. Vasarą praleidęs Barrie mies
te, specialistų patariamas, dabar vėl 
grįžo į Toronto General ligoninę ty
rimams ir tolimesniam gydymuisi. Li
gonis yra 523 palatoje. Visi kaimy
nai, draugai žvejai bei kiti artimieji 
linki jam greitai pasveikti ir sustip
rėti. Torontiškis

ROCHESTER, N.Y.
LIETUVIŠKOS RADIJO VALAN-. 

DĖLĖS KLUBAS 20 metų veiklos su
kaktį atžymėjo spalio 24 d. gražiu 
koncertu, kurio programą atliko sol. 
Julius Kazėnas, akordeonistai moki
niai iš Klevelando, poetė Laima 
Švėgždaitė ir Jono Adomaičio vado
vaujama moterų daininkių grupė. 
Akompanavo Raimundas Obalis. Po 
programos buvo gražūs šokiai ir lo
terija. Ročesterio lietuvių radijo va
landėlė kiekvieną sekmadienį atlieka 
ryžtingą misiją tautinių bei kultūri
nių idėjų puoselėjimu, pavergtos Lie
tuvos priminimu ir tėvynės meilės 
ugdymu. Ji taip pat garsina JAV Lie
tuvių Fondą, Tautos Fondą, labdaros 
organizacijas ir lietuviška spaudą. 
Nuo spalio pradžios radijo stotis mo
kestį už pusvalandį padidino $10 iki 
$35 ir programą nukėlė į 6 v. v. Šis 
laikas nėra labai patogus nei valan
dėlės pravedėjams, nei jos klausyto
jams. Radijo klubo valdyba stengiasi 
jį pakeisti, bet lig šiol nieko teigia
mo nebuvo pasiekta. J. M-nis

spaudos žmonių, mirė spalio 21 d. 
Loretos ligoninėje. Velionis sulaukė 
78 metų amžiaus ir paskutinius ke
lerius metus jau gerokai negalavo. 
Jis Amerikon atvyko turėdamas 20 
metų amžiaus ir čia nemažai reiškėsi 
lietuvių visuomeninėje veikloje ir jų 
spaudoje. Arčiausiai prie širdies jam 
buvo “Naujienų” dienraštis, kuriam 
rinkdavo skelbimus, prenumeratas, o 
taip pat rašinėdavo korespondencijas 
ir žinias apie lietuviškas draugijas. 
Plačiai domėdamasis lietuviška veik
la, daug apie ją žinojo ir tas informa
cijas paliko prieš 3 metus savo suda
rytoje ir išleistoje “Čikagos Lietuvių 
istorijoje”. Buvo tylus ir idealistas 
žmogus, kokių daug mūsų tarpe ne
simato. Paskutinius kelerius metus 
gyveno Cicero lietuvių kolonijoje. 
Palaidotas spalio mėn. 24 d. Čikagos 
lietuvių tautinėse kapinėse.

Daina be galo
Paukščių ūkio savininkas į tu

risto užklausimą, kaip jam seka
si ūkininkauti:

— Nei šiaip, nei taip. Matote, 
aš turiu samdinį, bet neturiu iš 
ko jam mokėti, todėl jis po dve
jų metų tampa šio ūkio savinin
ku. Po to aš dirbu jam, kol ūkį 
atsiimu, ir taip metų metais tę
siasi toji daina be galo...

Pelninga birbynė
Mažasis Petriukas į savo dė

dės užklausimą, kaip jam patin
ka jo padovanotoji birbynė, at
sakė:

— Ir dar kaip, nes tai labai 
pelningas pučiamasis instru
mentas: kada tiktai imuosi jį 
pūsti, tuojau pat tėtė ar mama 
skuba man duoti penkis centus, 
kad liaučiausi.

ŠYPSENOS
Ten pat...

“Mano žmona, prityrusi ke
liautoja, visada sako, kad kelio
nėj reikia nepamiršti dviejų 
dalykų: pasiimti lagaminą daik
tams susidėti, ir vyrą lagami
nui nešti”. (“Tėv. Aidai”)

Pavėluotai
Tėvas į paauglės dukters už

klausimą, ar tiesa, kad meilė 
atimanti protą: “Šventa tiesa, 
bet po vedybų protas grįžta, de
ja, jau pervėlai”.

BRIGHTON I 
kino teatras,

127 Roncesvalles Avė.
tel. 532-2710

rodys pasaulyje labiausiai iš
garsėjusį spalvotą filmą

“B E N KURAS”
laimėjusį vienuolika akademi
jos premijų, nuo lapkričio 5 d. 

neribotą laiką.

Kasdien VIENAS seansas nuo 7
v. v. Taip pat ŠEŠT. ir SEKM.

Viri su trūkumais
Kai pirmojo pasaulinio karo 

metu buvo mobilizuojami čekai, 
tarp šaukiamųjų atėjo ir Švei
kas. Prieš jį eilėje stovėjo su
džiūvęs vaikinas. Gydytojas ko
misijoje jį paklausė:

— Kuo skundžiatės?
— Aš esu džiovininkas.
— Niekis. Aš taip pat džiovi

ninkas. Visi mes džiovininkai. 
Tinkamas! Sekantis.

Sekantis buvo Šveikas. Į klau
simą, kas janr yra, jis atsakė:

— Aš esu idiotas.
— Niekis. Aš taip pat idiotas, 

— atsakė gydytojas. — Tinka
mas! Sekantis.

* ❖ *

• Auksinė taisyklė: apie žmo
nes reikia spręsti ne pagal jų 
nuomones, o pagal tai, ką nu<> 
monės padaro iš jų.

(G. K. Lichtenbergas)
★ *

• Gamta sukūrė moteris taip, 
kad jos priverstos veikti ne pa
gal principus, o pagal pojūčius.

* jj:

A: Jūs labai pasenote. .
B: Taip jau būna, kai ilgai 

gyveni.
Parinko Pr. Alš.

Jurgio Gliaudos “Agonija”
(Atkelta iš 5-to psl.) 

dėlę Europos valstybę, žūstančią 
karo liepsnose. Tai buvo Pran
cūzija. Jos žuvimas užtemdė Lie
tuvos agoniją, ir jos įvykiai už
pildė viso pasaulio spaudą tomis 
birželio 12—17 dienomis” (340).

Įvykių verpetuose i Kauną iš 
užsienio grįžta prof. A. Volde
maras. Bet jis suimamas sovie
tų, net iš traukinio Kaune ne
spėjęs išlipti. Kažkur toliau nu
vežamas.

Kai birželio 17 d. Lietuva bu
vo parklupdyta, sovietų tankai 
Įbarškėjo i Rygą. Krito Estija ir 
Latvija.

Prez. A. Smetonai pasitrau
kus iš Lietuvos, nežinia, savo no
ru ar prievarta, “Lietuvos ži
nios” pirmame puslapyje stam
biomis raidėmis atspaude ant
raštę: “Pabėgęs nuo atsakomy
bės tautos išdavikas”. Lietuvoje 
buvo apie 300.000 okupacinės 
kariuomenės su automatais, at
kreiptais Į lietuvių tautą, o ko
munistų — vos apie 500. Šio 
bendro slapta dirbusių Lietuvos 
komunistų skaičiaus tik pusę su

darė lietuviai. Bet virvė jau bu
vo užmauta tautai ant kaklo. Ag
resijoje merdinti tauta atsakė. 
Ji atsakė 1941 metų sukilimu, 
šiuo sakiniu autorius baigia 406- 
jį knygos puslapį.

Kas toliau?
Antroji “Agonijos” laida (pir

moji išleista “Nidos” Britanijo
je 1965 m.), pasirodžiusi 1970 
m. gražiu “Vilties” leidiniu, su- - 
domins kiekvieną mokantį skai
tyti. Istoriniais faktais parašyti 
romaną apie lietuvių tautos tra
gediją — darbas didelis, dauge
liui gali atrodyti perdidelis, nes 
reikia pastudijuoti, pasėdėti. 
Gal dar svarbiau — čia reikia 
drąsos pažiūrėti kruvinam ko
munizmui į akis ir putotus nas
rus, neturint nei šalmo, nei sky
do. Autorius užbaigia knygą 
1941 m. lietuvių sukilimu, kaip 
atsakymu okupantams. -Nevie
nas norėtų paklausti: galime ti
kėtis naujo istorinio romano? 
Jurgis Gliaudą pilnas staigme
nų. Netikėtumai tarsi vaikšto su 
laureatu.

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.

Visu rūšių automobiliu išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

THE QUALITY GOES IN 

BEFORE THE NAME GOES ON 

NO PRODUCTION 
SHORTCUT
NO PRINTED CIRCUIT

“Chromacolor 100” 
yra naujausia ir geriausia
1971 metų spalvota TV 
įvairaus didumo

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

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

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

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

Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED 

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

N OTA RAS
A. LIŪDŽ1US, B.L.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

M ar gis Dr u g St ore
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

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

Vaizdas geresnis ir 

aparatas patvaresnis;

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO and TV sales and service
Sav i n ink a s A. ČIŽIKAS

672 Lansdowne Ave. 531-6165
Atidaryta: kasdien 9—6 vai.

295 RONCESVALLES Avė., Tel. 536-1373 

Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai.

DR. E- ZUBRIENK 

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 24108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
VCktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ. 

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

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

OKULISTAS
8. BROGOWSKL O.D.

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

pieto-
Vėlesniu ar kitu taiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS 

L.LUNSKY.R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C. 

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944
- - ir — ,

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

Savininkas V. BACĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko reservacijų, nakvynių ir kitus reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais

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

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Natūralus -
nepastersi otas
šviežias medus

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

Jsanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

STIKLINĖSE, INDUOSE 
AR KORIUOSE IŠ

Eagles Nest bityno 
30 Dewson St, Toronto 4, 
Ont. Telefonas 5344)563
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Sy. Jono Kr. par. žinios
— Visų Šventųjų ir Vėlinių pro

ga pagerbti mirusieji. Bendros Vė
linių pamaldos buvo Šv. Jono kapi
nių Lietuvos kankinių koplyčioje.

— šį sekmadienį 10 v. r. renkasi 
jaunimo choras. Po pamaldų — re
peticija parapijos salėje. Ją praves 
muz. D. Garbaliauskienė ir muz. J. 
Govėdas. Tėvai prašomi vaikus atsi
vesti į bažnyčią ir pasiųsti juos prie 
vargonų.

— Tikybos pamokos vaikams, pra
dedantiems rengtis pirmajai išpažin
čiai, įvyks šį sekmadienį po 10 vai. 
pamaldų. , '

— Parapijiečiai lankomi Royal 
York gatvės rajone.

— Praeitą penktadienį iš parapijos 
bažnyčios palaidoti: a. a. Juozas 
Kriaučiūnas ir Juozas Šniceris. Ve
lionių artimiesiems nuoširdi užuojau
ta.

— Pamaldos: šį trečiadienį 8 v. — 
už a.ą. Joną Grikinį, užpr. p.p. Kal
vėnų iš JAV; sekmadienį 10 v. — 
už a.a. Vladą Folertą, 11 v. — už 
a.a. V Praną Vorininkaitį ir 12 v. — 
už a.a. Antaną ir Albiną Giedraičius.

— Sutuokta: Jacques St. Denis ir 
Danutė O. Žilinskaitė.

— Praėjusį sekmadienį par. bažny
čioje pamokslus sakė svečias iš Vo
kietijos Tėv. Alfonsas Bernatonis, pa
maldų dalyvius supažindinęs su Va
sario 16 gimnazijos bendrabučio sta
tybos reikalais. Jiems buvo išdalinti 
specialūs vokeliai aukoms.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Vincui Taliūnui, ve- 

lionies šeimą ir artimuosius giliai 
užjaučiame.

— Trečiad. 7.30 v. aukojamos Mi
šios už a.a. J. Grikinį, užpr. I. B. Jo
nynų; šeštad. 9.30 v. — už a.a. J. 
Grikinį, mirties metinių proga užpr. 
p. Grikinienės; sekmad. 11.15 v. — 
už a.a. Mykolą ir Algirdą Slapšius, 
užpr. V. Slapšienės; 12.15 v. — už 
a.a. Pažeriūnų šeimos mirusius, užpr. 
p. Pažeriūnų.

— Vėlinių novenos Mišios aukoja
mos kasdien per visą lapkr. mėn. 8 v. 
ryto. Kurie gali, kviečiami dalyvauti.

— Pirmas mėn. penktad. — šią 
savaitę; Mišios, išpažintys ir Komu
nija — 7.30, 8 ir 8.30 v. r. ir 7.30 
v. v. Ligoniai ir seneliai ligoninėse 
ir namuose Komunija aprūpinami iš 
anksto susitarus asmeniškai ar tele
fonu.

— T. Norbertui Švambariui, OFM, 
apsistojusiam mūsų vienuolyne, lin
kime gerai pailsėti ir sustiprėti.

— T. Alf. Bernatonis, OFM, iš Vo
kietijos, viešėjęs mūsų parapijoje, 
šią savaitę išvyksta. Ačiū už paslau
gas parapijos darbuose T. Bernato
nis visiems parapijiečiams nuošir
džiai dėkoja už duosnias aukas Vasa
rio 16 gimnazijos bendrabučiui sta
tyti.

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

— Siuvimo kursai — trečiad., 7.30 
v.y. parodų salėje. įėjimas iš kiemo

SOKIUS.
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T ‘ kurie įvyks lapkričio 7, 
ŠEŠTADIENĮ, 7 v. vakaro, 

J PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.
• Programą atliks skudutininkai ir kanklininkės • Šokiams gros D'Amico orkestras
• Bazaro pradžia 12 v.p.p. • Turtinga loterija • Bufetas su gėrimais veiks nuo 12 v. p. p. 
Įėjimas į vakarą — suaugusiems $2.50, studentams $1.

Toronto "Rambyno" ir "Šatrijos" tėvų komitetas

įPToronto lietuvių choras"Varpas”^|
MALONIAI VISUS KVIEČIA DALYVAUTI

j MENO PARODOS atidaryme g
LAPKRIČIO 7, ŠEŠTADIENI, 3 .olando po ploto
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS PARODŲ SALĖJE. Paroda truks iki lapkričio 14 d.

"VARPAS"

8 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1970. XI. 5 — Nr. 45 (1084)

IS’MONTREAL

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Lapkričio 8, šį sekmadieni, pa

maldos bus 1.30 v.p.p., nes kunigas 
Algimantas Žilinskas 10 v. r. pamoks
laus Emanuelio liuteronų bažnyčioje 
Scarboro. Pamaldos visais kitais sek
madieniais — Įprastu laiku, būtent, 
9.30 v. r.

— Sekmadieninės mokyklos pamo
kos — kiekvieną sekmadieni pamal
dų metu. Jos pravedamos bažnyčioje, 
išskyrus konfirmandų sekmadienio 
mokyklos pamokas, kurios pradedant 
lapkričio 8 d. bus p.p. Juknų bute, 
22 Indian Trail. Zita Juknaitė, To
ronto universiteto kolegijos studentė, 
mokys šią vyresniųjų klasę.

— Mirusiųjų minėjimo pamaldos, 
kaip ir visuomet, bus lapkričio 22 d., 
paskutini Trejybės sekmadieni. Pa
maldos — 9.30 v. r., šv. Jono kapinių 
lankymas — 3 v.p.p. Visi parapijie
čiai, kurie nori amžinybėje esančius 
savo artimuosius prisiminti, prašomi 
susisiekti su klebonu savaitę prieš 
šias pamaldas.

Tradiciniame kapinių lanky
me Vėlinių proga dalyvavo dau
giau kaip 2.000 lietuvių iš To
ronto, Hamiltono, Londono, 
Montrealio ir net Čikagos. Juos 
čia sutraukė amžino poilsio pri
gulę 415 tautiečių. Koncelebra- 
cines Mišias Lietuvos kankinių 
koplyčioje laikė Tėvas Placidas 
Barius, Tėvas Alf. Bernatonis. 
Šventei pritaikytų žodį tarė kun. 
P. Ažubalis. Visi dalyviai Į pa
maldas įsijungė lietuviškais at
sakais. Solo giedojo sol. V. Veri- 
kaitis, vargonais palydimas stud. 
J. Govėdo. Pamaldos baigtos mi
rusių prisiminimu ir Lietuvos 
himnu. Po pamaldų buvo pa
šventinta daugiau kaip 20 nau
jų paminklų. Esant gražiam ru
dens orui, ant mirusių artimųjų 
kapų buvo uždegta tūkstančiai 
tradicinių žvakučių. LB Toron
to apylinkės valdyba iškilmių 
metu rinko aukas Laisvės pa
minklui.

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

IŠNUOMOJAMI antrame augšte 3 
kambariai ir virtuvė be baldų. Skam
binti tel. 536-4244.

Pasiturintis, gerai atrodantis, nege
riantis ir nerūkantis NAŠLYS JIEŠ- 
KO GYVENIMO DRAUGES, kuri no
rėtų ramaus šeimyninio gyvenimo, 
60 • 67 m. amžiaus. Rašyti adresu 
P. O. Box 982, North Bay, Ont.

26 AKRAI SU PASTATAIS ant Mad 
upės kranto Creemore miestely — 
j 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 ūkj. Tikrai vertas pa
matyti pirkinys. Parduoda ūkininkas. 
Dėl smulkesnių informacijų skam
binti ST. DARGIUI tel 231-6226, 
Frank Barauskas Realtor.

pusės.
— Religinio švietimo kursas suau

gusiems pradedamas šį trečiadienį, 
lapkričio 4. Jis bus kas antrą tre
čiadienį 7.30 v. v. ateitininkų kam
baryje šalia banko. Pirmoji tema su 
diskusijomis — “Sąmyšis šiuolaiki
nėje Bažnyčioje. Moralinė krizė”. 
Kviečiame suaugusius šiuo kursu su
sidomėti ir pagilinti savo religines 
žinias.

— Tretininkų mėn. susirinkimas, 
profesija ir įvilktuvės —: šį sekmad. 
po paskutinių Mišių bažnyčioje. Po 
iškilmių — kongregacijos kavutė pa
rodų salėje.

— Persiorganizavęs studentų cho
ras pasivadino “Dainuojančia jaunys
te”. Organizaciniais reikalais rūpina
si valdyba: D. šablinskas, D. žulytė, 
B. Dilkutė ir J. Genys. Choro vado
vas — kun. Br. Jurkšas. Priimami
nauji choristai nuo 17-18 metų. Re
peticija — trečiad. 7 v. v. Netrukus 
Kanados operos sol. J. Arab choris
tams pradės duoti taisyklingo kvėpa
vimo ir dainavimo pamokas. Suaugu
sių choro repeticija — ketvirtad. 7.30 
v.v.; vaikų — penktad. 6.30 v.v.

— Čikagos dainų šventės repertua
ro ruošimas pradedamas šį sekmad. 
12 vai. muzikos studijoje. Pirmoji re
peticija — sopranams ir altams. Į re
peticijas kviečiami ne tik suaugusių 
ir studentų chorų nariai, bet ir šiaip 
dainininkai, kurie norėtų dalyvauti 
dainų šventėje.

— Pirmos Komunijos ir religijos 
pamokos valdines pradžios mokyklas 
lankantiems mokiniams — kas sek
madienį po 10 v. Mišių LV Namuo-
se; rel. pamokos gimnazistams — 
taip pat kas sekmad. po 10 v. Mišių 
muzikos studijoje. Iki šiol šioms pa
mokoms atkreiptas nepakankamas 
dėmesys. Tėvelius prašome susirū
pinti.

— Pensininkų laisvavakaris su 
programa — lapkričio 10, antradienį, 
6.30 v.v. parodų salėje. Visi koloni
jos vyresnieji maloniai kviečiami da
lyvauti.

— Filatelistų ir numizmatikų pir
mas sezono susirinkimas — šį sek
mad. 4 v. p. p. muzikos studijoje. 
Darbotvarkėje — pranešimas apie 
Čikagos parodą, premijų įteikimas ir 
tt. Bus galima įsigyti įdomių pa 
rodos suvenyrų.

— Parapijos vajus vyksta palan
kiai. Iki šiol jau suaukota beveik 
pusė $30.000 reikalingos sumos. 
Aičū! Buvo prašyta iš kiekvieno dir
bančio ir nedirbančio, bet finansi
niu požiūriu pajėgaus parapijiečio 
$25 įnašo, kurį reikia įteikti iki lap
kričio 15 d. Po tos datos neaukoju
sieji parapijiečiai bus lankomi na
mie.

— Kt. savaitę lankomos šeimos: 
Albany Ave., Avon Ave., Bathurst 
St., Clairton Cr., Dennis Ave., Eden 
Pl., Euclid Ave., Gore Vale Ave., 
Grace St., Manning Ave., Northland 
Ave., Olive Ave., Palmerston Ave. ir 
Blvd., Porter Ave., Russel Hill Rd., 
Yarmouth Gdns.

— Dėvėti drabužiai išpardavimui
dar mielai priimami. Kurie drabužių 
negali atvežti, prašomi skambinti į 
raštinę — jie bus paimti iš namų.

“TŽ” red. kun. dr. P. Gaida 
grįžo iš atostogų ir jau ruošia 
spaudai sekantį laikraščio nu
merį.

Ona Jonaitienė, KLK Moterų 
Draugijos ilgametė veikėja, 70 
metų amžiaus sukakties proga 
bus pagerbta lapkričio 29 d. šv. 
Jono Kr. parapijos salėje. Pa
gerbimą rengia specialus komi
tetas. Bilietai gaunami pas jo 
narius ir parapijos knygyne.

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

ATL VISUS NAMŲ MEDŽIO
REMONTO DARBUS. Darnu .virtu
vėms spinteles ir {rengiu poilsio 

kambarius. TeL $35-4724.

Maloniai kviečiame visus Toronto ir apylinkių lietuvius 

atsilankyti į Toronto lietuvių choro "Varpas" ir Verslo Sąjungos 

RIJDENS~BALIŲ 

lapkričio 14, šeštadienį, 7.30 ».». “““
Įdomią meninę programą atliks Hamiltono mergaičių choras, vadovaujamas solisto 
Vaclovo VERIKAIČIO. Meninės dalies pradžia — punktualiai 7.30 valandą vakaro, 
įėjimos: suaugusiems — $2.50, ŠOKIAMS GROS V. BABECKO ORKESTRAS.

studentams ir pensininkams — $1.
"VARPAS" ir VERSLO SĄJUNGA ®

Dr. Aro Balio paskaitą “Pa
grindiniai D.'N. A. ir R. N. A. 
elementai genetikoje” Toronto 
akademikai rengia lapkričio 21, 
šeštadieni, 8 v.v. Prisikėlimo pa
rapijos- muzikos studijoje. Vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti. Valdyba

Dail. Leonas Urbonas, dvi sa
vaites lankęsis JAV parodų ir 
paskaitų reikalais, grižo Toron- 
tan. Jo pirmoji paroda bus ati
daryta lapkričio 13, penktadie
ni, 6 v.v. Bostone, Tautinės Są
jungos Namuose, ir truks iki 
lapkričio 15 d. Dail. L. Urbonas 
parodos atidarymo dieną 8 v.v, 
praves paskaitą-diskusijas tema 
“Minties ir vaizdo formavimas”.
Parodą ir paskaitą organizuoja 
ir globoja Bostono LB kultūros 
klubo valdyba. Bostone dail. L. 
Urbonas bus apsistojęs pas val
dybos pirm. Viktorą Kubilių.

šv. Jono Pašalpinės Draugi
jos paskutinis susirinkimas šiais 
metais — lapkričio 8, sekmadie
nį, 1.30 v.p.p. salėje virš “TŽ” 
redakcijos. Bus svarstomi svar
būs reikalai. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti. Valdyba

Tradicinis Havajų vakaras, 
rengiamas ateitininkų tėvu ko
miteto, bus lapkričio 21, šešta
dienį. Įdomią programą išpildys 
jaunimas. Bilietus jau platina 
tėvų komiteto nariai.

Metinės vyrų rekolekcijos — 
gruodžio 4-6 d.d. King City, Ma- 
rylake augustinijonų vienuoly
ne. Prasidės penktadienį 7.30 v. 
v. ir baigsis sekmadienį 2 v. p.p. 
Rekolekcijas ves energingas ku
nigas Saulius Laurinaitis iš Ohio 
valstijos, keletą metų buvęs 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
dvasios vadu. Registruotis pra
šoma iš anksto pas. J. Šarūną, 
VI. Sondą, A. Bumbulį, V. Auš
rotą ir abiejų parapijų raštinėse.

Ontario Table Tenis Associa
tion pranešimu, lapkričio 7-8 d. 
d. Detroite įvyks JAV stalo te
niso pirmenybės, kuriose daly
vaus ir eilė lietuvių žaidėjų. Ka
nadai atstovaus Violeta Nešukai-
tytė ir Elena Sabaiiauskaitė-Si- 
merl, Ontario provincijai — Flo
ra Nešukaitytė, Birutė Plučaitė 
ir Paulius Klevinas.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
ne autevežimio 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

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

h Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 
? perukai ir t. t. Prieinamos kainos

—tro?»8swįiiiii ii ja i m m — i uaii m

I Mielam ir geram draugui i
I POVILUI JOCUI

Į tragiškai žuvus, jo broliams ADOMUI
I ir JUOZUI, jų šeimų nariams, gimi- 
j nėms ir artimiesiems nuoširdžių už- 
’ uojautę reiškia ir drauge liūdi -
Į J. PETRAŠKEVIČIUS, I
| Čikaga, JAV |

Šv. Kazimiero par. žinios
— Spalio 24 d. buvo suorganizuota 

talka mūsų bažnyčiai apšvarinti. Da
lyvavo: Stasė ir Juozas Laimikiai, P. 
Piečaitis, p. Jankauskienė, p. Rašyti- 
nienė, A. Šmitas ir mūsų klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius.

— Vos keletas dienų beliko iki 
mūsų metinės loterijos-vakarienės. 
Nepamirškite atsilankyti — gal lai
mėsite dovaną, o jų tikrai bus gana 
gražių ir vertingų. Loterijai p.p. Lie
tuvininkai paaukojo elektrinį peilį.

— Mirė Ona Sebeck-Sebeckienė, 
palaidota spalio 22 d.

— Mrs. Kurylo mūsų svetainės vir
tuvei padovanojo dvi elektrines kep
tuves.

— Užpereito sekmadienio rinklia
va—$211.27. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Lapkričio 6 d. — pirmasis mė

nesio penktadienis. Šventoji valan
da bus 6.30 v.v., Mišios — 7.30 v.v.

— Lapkričio 8, sekmadienį, tuoj 
po 11 v. pamaldų įvyks šv. Onos 
Draugijos susirinkimas. Kviečiamos 
atvykti visos narės.

— Trečiadieniais mūsų parapijos 
salėje grupė jaunuolių mokosi žais
ti krepšinį. Juos globoja ir treniruo
ja Romas Otto.

— Mergaičių chorelis, kuris gieda 
10 v. Mišiose, jau vėl įsijungė į pa
maldas. Kviečiame mergaites prisidė
ti prie šio chorelio.

— Bažnyčios fondui aukojo: po 
$10 — A. Jonelis, W. Mileris, J. Pet
rauskas, J. šeidys, J. šjaučiulis, J. 
Venskus. P. Vileniškis, S50 — K. 
Lygnugaris. Labai dėkojame.

— Kas mėnesį išleidžiamos bro
šiūrėlės. kuriose yra visi lietuviški 
sekmadienių tekstai. Kaina tik 15 c. 
Raginame parapijiečius jas įsigyti.

— Užpraeitą sekmadienį Mišių 
rinkliavose gauta S213.28. Visiems 
nuoširdus ačiū.

Montrealio Lietuvių Akade
minis Sambūris Vinco Krėvės 
vardo literatūrinę premiją Ka
zimierui Barėnui už jo “Tūboto 
gaidžio metus” atžymėjo specia
liu pobūviu Chateau Champlain 
viešbutyje. Oficialaus premijos 
įteikimo teko atsisakyti, nes lau
reatas negalėjo atvykti iš Bri
tanijos. Trumpą žodį apie K. Ba- 
rėną tarė ir jo atsiųstą kalbą 
perskaitė “NL” red. R. E. Ma

ziliauskas. Ištrauką iš premijuo
tos knygos skaitė Lietuvių Ra
šytojų Draugijos laureatas poe
tas dr. H. Nagys, jos literatūrinį 
įvertinimą atliko dr. I. Gražytė. 
Raštu buvo gauti sveikinimai iš 
LR Draugijos pirm. L. Andrie- 
kaus ir Toronto Lietuvių Akade
mikų Draugijos pirm. L*. Balsio. 
Laureato K. Barėno pagerbtu- 
vių dalyvius su šiais sveikini
mais supažindino sambūrio sekr. 
Z. Piečaitienė. Įvadinį ir baig
minį žodį tarė sambūrio pirm. 
Algis Beniušis.

Katalikių Moterų Draugijos 
visuotinis susirinkimas — lap
kričio 15, sekmadienį, po 11 vai. 
Mišių N. Pr. Marijos seselių na
muose. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

Du jauni ginkluoti plėšikai, 
kurių vienas buvo negras, spa
lio 26 d. apie 2.15 Y- P-P- užėjo 
į “Lito” patalpas Ir pareikala
vo atiduoti pinigus. Tuo metu 
bankelyje buvo vedėjas ir du 
tarnautojai. Plėšikai kalbėjo 
angliškai, buvo susinervinę, nes, 
matyt, yra “naujokai” šioje sri
tyje. Iš “Lito” plėšikai išsinešė 
apie $4.000 ir čekių.

Po FLQ separatistų teroro, at
rodo, Kvebeke jau daug kas spė
jo “praregėti”. Per vieną radijo 
stotį kalbėjo K. MacDonald, il
gus metus dirbęs Kanados slap
tojoje policijoje. Jo teigimu, ko
munistų veikla Kanadoje visą 
laiką buvo sekama, jų agentai 
registruojami specialiuose sąra
šuose, bet kol FLQ nepagrobė 
britų diplomato J. Cross ir dar
bo ministerio P. Laporte, nieko 
nebuvo daroma, nes Kanada yra 
demokratinis kraštas. K. Mac
Donald patvirtino, jog komunis
tų agentai yra labai veiklūs — 
jų pilna darbo unijose, mokyto
jų federacijose, mokslo įstaigo
se. Tų agentų tikslas — orga
nizuoti streikus ir neramumus. 
Prancūzų radijo stoties CKVL 
Jean Dupuis programoje darbi
ninkai skundėsi, kad Jie neno
ri streikų, bet su jais nesiskaito 
unijų vadai. Kvebeko prancūzų 
mokytojų federacijos vadovybė 
paskyrė $20.000 separatistų 
laikraščiui “Quebec Presse” be 
narių žinios ir sutikimo. J. L.

Ar kada nors rimtai svarstėte:

Sigitai ir Vytautui Aušrotams 
20 metų vedybų proga gausūs bi
čiuliai surengė gražią staigmeną.

M. Yokubynienė prašo papil
dyti “TŽ” pr. nr. paskelbtą ko
respondenciją apie šv. Jono Pa
šalpinės Draugijos penkiasde
šimtmečio minėjimą. Draugiją ji 
sveikino Toronto moterų šalpos 
grupės “Daina” vardu ir įtei
kė visų dainiečių asmeninę do
vanėlę?

Hamiltono “Aukuras”, švęs
damas 20 metų veiklos sukaktį, 
kviečia Toronto lietuvius į iš
kilmingą sukaktuvių balių lap
kričio 7, šeštadienį, 7 v.v. jauni
mo Centro salėje ir Balio Sruo
gos 3 veiksmų komedijos “Do
bilėlis penkialapis” premjerą 
lapkričio 8, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Scott Park gimnazijos salėje, 
1055 King St. 5. Žiūr. skelbimą 
4 psl. “Aukuras” su savo spek
takliais nekartą yra viešėjęs To
ronte. Gražiausias atsilyginimas 
už juos — gausus Toronto lie
tuvių dalyvavimas “Aukuro” su
kaktuviniuose renginiuose Ha
miltone.

Į ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

Gen. konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas dalyvavo JAV gen. konsulo 
Toronte A. B. Moreland išleis
tuvėse Granito Klube. A. B. Mo
reland yra paskirtas JAV amba
sadų ir konsulatų vyr. inspekto
rium. Toronto lietuviams jis yra 
žinomas iš dail. H. žmuidzinie- 
nės . kūrinių parodos, kurią jis 
atidarė. Naujuoju JAV gen. 
konsulu Toronte paskirtas 
J. S. Henderson jau padarė vi
zitą Lietuvos gen. konsului dr. 
J. Žmuidzinui. Spalio 24-25 d.d. 
gen. konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas su ponia lankėsi Otavoje. 
Čia jis kalbėjo Kanados LB 
krašto tarybos suvažiavime, ati
darė dail. A, Tamošaitienės go
belenų parodą ir tarė gražų įver
tinimo žodį šios jubiliatės daili
ninkės pagerbime.

Dail. J. Bakis buvo išvykęs į 
Beverly Shores prie Čikagos, 
kur praleido keturias savaites 
statydamas savo suprojektuotą 
paminklą Dariui ir Girėnui pa
gerbti. Jis buvo apsistojęs pas 
dr. Baluką. Jo sukurto paminklo 
nuotraukos buvo įdėtos “Drau
ge” ir vietiniuose laikraščiuose.

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

REIKALINGAS
APDRAUDOS

AGENTAS?

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

i

®
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
CHARTERED INSURANCE BROKER 
SAVARANKIŠKAS AGENTAS

3907A Rosemont Blvd.,
Montreal 408, Quebec Tel. 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

REIKALINGAS VYRESNIO AMŽIAUS VIENGUNGIS

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

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




