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Atramos ir stabžiai
Didžioji spauda kartais stebisi mažąja, ypač tautinių grupių, 

spauda: kaip ji išsilaiko? Jos skaitytojų skaičius ribotas, o skel
bimų pajamos nedidelės. Ir visdėlto ji gyvuoja jau kelintas de
šimtmetis. Kyla tad klausimas: kuo gi ji remiasi? Jei didžiosios 
spaudos pagrindinė atrama yra komercinio pobūdžio, tai mažosios
— tautinių grupių spaudos svarbiausia atrama yra idealistinio 
pobūdžio. Joje dirbantieji žmonės negali pasitenkinti vien darbu, 
bet turi pridėti ir pasiaukojimo. Jų darbo valandų niekas neskai
čiuoja, o pasiaukojimo niekas nematuoja, nes tai sunkiai paste
bimi dalykai. Tai galbūt pati pagrindinė tautinių grupių, jų tarpe 
ir lietuvių, spaudos atrama. Kol yra žmonių, pajėgiančių nešti 
savosios spaudos naštą, tol ji pajėgia ir laikytis. Žinoma, vien to 
neužtenka. Gali būti spaudos žmonės didžiausi idealistai, bet jei 
nebus pakankamai skaitytojų, spauda negalės išsilaikyti. Taigi, 
antroji atrama, glaudžiai susijusi su pirmąja, yra skaitytojai. Dėlto 
kiekvienas laikraštis stengiasi plėsti savo prenumeratorių buri ir 
kartas nuo karto priminti savo tautiečiams neužmiršti savosios 
spaudos. Skaudu yra matyti tautiečius, apsikrovusius svetima 
spauda, bet neprenumeruojančius savosios. Tokiais atvejais taip 
ir prisimena populiarusis posakis: maža garbė svetima spauda 
domėtis, didi gėda savosios neskaityti. Visdėlto tokių tautiečių 
yra tik mažuma. Didžioji dauguma skaito ir savąją spaudą, pre
numeruoja galbūti net nevieną laikraštį.★ ★ *

Trečioji tautinių grupių spaudos, taigi ir lietuvių, atrama 
yra bendradarbiai, ir tai tokie, kurie gyvena tuo pačiu idealizmu, 
kaip ir pats laikraštis. Be jų mūsų spauda būtų nyki, neturtinga. 
Jų įnašas spaudai yra didžiai vertingas, juo labiau, kad neapmo
kamas. Juk paruošti straipsniui reikia nemažai laiko ir netgi 
pinigo, kuris beveik negrįžta. Bendradarbiams būtina sekti spau
dą, literatūrą, gyvenimą ir kartu išlaikyti savo šeimą bei uždirbti 
kasdieninę duoną. Viską susumavus, aiškiai matyti, kad bendra
darbių auka savajai spaudai bei visuomenei yra tikrai didelė. Tik 
ją mažai kas pastebi ir įvertina. Gal mažiausiai buna įvertinami 
korespondentai. Jie dažnai, užuot įvertinimo, susilaukia pylos už 
vieną ar kitą smulkmeną. O tikrovėje jie atlieka didžiai vertingą 
uždavinį, Juk tiktai jų dėka sužinome apie įvykius savose kolo
nijose ir galime sekti lietuviškąjį gyvenimą visos išeivijos plotu. 
Korespondentų darbas, rodos, smulkus, tačiau jis reikalauja di
delio akylumo, tikslumo, įvykių sekimo, laiko ir nedelsaus infor
mavimo. Be to, tai darbas, kuris neduoda jokios finansinės nau
dos, o tik nuostolį. Dėlto korespondentų talka yra taip pat didelė 
atrama. Prie pastarosios reikia jungti ir finansinę atramą, atei
nančią iš apmokamų skelbimų. Dauguma jų ateina iš savųjų 
verslo žmonių, įmonių, parengimų ir t.t. Prisideda ir valdiniai bei 
komerciniai skelbimai, jeigu pavyksta įtikinti valdžią ir įmones, 
kad tautinių grupių spauda yra verta dėmesio. Tai įmanoma tik
tai veikiant, .kartu visoms tautinėms grupėms.★ ★ ★

Šalia spaudos atramų yra ir stabdžių. Pastarieji bene labiau
siai jaučiami finansinėje srityje. Tik maža dalis skaitytojų atsily
gina neraginami. Daugumą jų reikia raginti atskirais laiškais, ir 
tai nevieną kartą. Tai sudaro leidėjams nemažas išlaidas. Dalis skai
tytojų neatsilygina ir paraginimus gavę — delsia metus, kitus ir 
ilgiau, kol pagaliau prisiruošia. Leidėjams tai yra stabdys. Prie 
pastarojo priklauso ir paštas. Jo patarnavimas laikraščiams (ant
ros klasės paštui) yra toks lėtas, kad atgrasina daugelį skaitytojų 
prenumeruoti juos. Jeigu skaitytojas gauna savaitraštį už 10 ar 15 
dienų po išsiuntimo, suprantama, reiškia savo nepasitenkinimą ir 
kaltina laikraščio administraciją, kuri šiuo atveju nieko negali 
padaryti. Leidėjams tenka guostis savo skaitytojų kantrumu ir 
laukti spartesnės pašto tarnybos. — Yra stabdžių ir iš bendradar
bių bei korespondentų pusės. Kaikurie jų, norėdami savo rašinį 
plačiau paskleisti, siunčia jį keliem laikraščiam, nieko apie tai 
nepažymėdami. Redaktoriai, manydami, kad tai tik šiam laikraš
čiui skirtas rašinys, jį atspausdina. Vėliau betgi paaiškėja, kad tas 
pats rašinys atspausdintas ir kituose laikraščiuose. Skaitytojai, 
ypač kurie prenumeruoja nevieną laikraštį, spjaudosi radę tą patį 
rašinį ir kitame laikraštyje. Be to, kiekvienas laikraštis turi savitą 
veidą ir turinį. Kartojimas tų pačių rašinių yra jo menkinimas. 
Dėlto negarbingai daro tie bendradarbiai, kurie taip elgiasi. — 
Prie stabdžių skirtini ir tie asmenys, kurie laikraštį panaudoja 
savo asmeninėms sąskaitoms suvesti arba kam nors suniekinti. 
Viešas žodis nėra karčiamos paskala — jis turi būti atviras, bet 
orus ir neįžeidžiantis. Laikraštis gi yra vieša tribūna, skirta 
skleisti tiesai, šviesai, meilei. Tai jo misija ir kartu egzistencijos 
pagrindas. Pr. G.
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Į KANADOS ĮVYKIAI Į
GRESIA NEDARBAS ŽIEMĄ?

I Pasaulio įvykiai
PRANCŪZIJA PALAIDOJO SAVO BUVUSĮ KARO METU VADĄ IR 
prezidentą Charles de Gaulle, sulaukusį 79 metų amžiaus. Mirtis 
jį ištiko Colombey-Les-Deux-Eglise miestelyje, kur jis gyveno pa
sitraukęs iš prezidento pareigų 1969 m. žmogus, savo politinėse kal
bose mėgdavęs prasitarti: “AŠ ir Prancūzija nutarėme”, nustebino 
pasaulį labai kukliu testamentu, atsisakydamas valstybinių laido
tuvių. Suvažiavę velionies pagerbti pasaulio valstybių vadai su 
prez.* R. Niksonu priešakyje turėjo tenkintis eilinėmis pamaldomis 
Paryžiaus Notre Dame katedroje, kurion netgi nebuvo atvežti ve
lionies palaikai. Laikydamiesi velionies De Gaulle pageidavimo, jie 
nedalyvavo jo laidotuvėse minėtame Colombey miestelyje, kurį

Opozicinių partijų vadai fede
raciniame parlamente pradėjo 
reikalauti, kad Kanados vyriau
sybė imtųsi priemonių nedarbui 
sumažinti, šias diskusijas, atro
do, sukėlė Kanados Darbo Kon
greso pirm. D. MacDonald Van
kuveryje paskelbta pranašystė, 
jog bedarbių skaičius šią žiemą 
gali pasiekti 11-15%. Dominijos 
statistikos biuro duomenimis, 
spalio mėnesį Kanadoje buvo 
7.993.000 dirbančiųjų ir 419.000 
bedarbių. Lyginant su rugsėjo 
mėnesiu, bedarbių skaičius pa
didėjo 21.000. Premjeras P. E. 
Trudeau netiki D. MacDonald 
pranašyste, bet visdėlto pažadė
jo imtis reikiamų priemonių ne- 
nedarbui sumažinti, jeigu būtų 
reikalas ir jeigu valstybės ižde 
bus rasta atliekamų pinigų. Fe
deracinė vyriausybė tiki, jog be
darbių skaičius žiemos mėne
siais neperžengs 9% visos darbo 
jėgos. Otavos žadama parama 
daugiausia ribojasi lig šiol ati
dėtų statybos projektų vykdy
mu/Provincinių statybų darbus 
žada praplėsti ir Ontario prem
jeras J. Robarts. Iš tikrųjų šios 
priemonės padės tik statybų dar
bininkams, kurie stiprių unijų 
dėka gauna gerus atlyginimus ir 
keletą nedarbo mėnesių gali pa
kelti be didesnio vargo, pasi
naudodami nedarbo drauda.

“Toronto Telegram” dienraš
čio pranešimu, Ontario premje

ras J. Robarts, vadovavęs pro
vincijos konservatoriams 9 me
tus, ruošiasi pasitraukti iš jų 
vado ir premjero pareigų. Šia
me pranešime, matyt, esama tie
sos, nes J. Robarts jo nepaneigė, 
bet tik pabrėžė, kad tokiu klau
simu, laikui atėjus, jis pats pa
darys oficialų pranešimą. Spėja
ma, jog premjeras J. Robarts 
atsistatydinimą paskelbs gruo
džio mėnesį. Konservatoriai jau 
jieško salės partijos suvažiavi
mui, kuris greičiausiai bus vasa
rio mėnesį, kad naujasis vadas 
ir premjeras darbą galėtų pra
dėti kartu su nauja parlamento 
sesija ankstyvą pavasarį.

Kanados Bankas ketvirtą kar
tą nuo š. m. gegužės mėnesio su
mažino palūkanas bankų pasko
loms iki 6%. Paskata tenka lai
kyti JAV Federacinių Atsargų 
Tarybos panašų žingsnį, ši ame
rikiečių federacinė institucija 
palūkanas bankų paskoloms su
mažino iki 5,75%.

Sovietų kompartijos oficiozas 
“Pravda” aštrokai puolė “reak
cinę” Kanados spaudą, kažko
dėl jos pavyzdžiu suminėdamas 
Toronto rytini dienraštį “The 
Globe and Mail”. Pasak “Prav- 
dos”, “fašistų emigrantų atma
tos” randa vis geresnes sąly
gas chuliganiškiems veiksmams 
prieš komunizmą ir Sovietu Są
jungą. Čia “Pravdai” užkliuvo 

(Nukelta j 6-tą psl)

Lietuvaitė buvusiame ūkyje grožisi rudenėjančia gamta Nuotr. J. Ligerio

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS J. KAIRYS

Kairioji valdžia baigia savo dienas?
Š. m. spalio 21 d. suėjo metai, 

kai V. Vokietiją valdo koalicija, 
susidedanti iš socialdemokratų 
ir liberalų. Krikščioniškos gru
pės, 20 ra. valdžiusios V. Vokie
tiją vienos arba koalicijoje su 
liberalais ar socialdemokratais, 
nuo praeitų metų rudens yra 
opozicijoje/

Metinio valdymo proga vy
riausybė paskelbė visuomenei 
savo darbų apyskaitą. Pagal ją, 
vyriausybė laiko, jog jos prog
ramos svarbesnieji punktai yra 
jau Įvykdyti ir pradėta daug re
formų. Ypač daug kalbama apie 
ūkį, finansus, socialinę politiką 
ir kiek mažiau apie Vokietijos 
užsienio politiką.

Daug pažadėjo, mažai ištesėjo 
šitaip tvirtina opozicija. 

Pagal ją, ši vyriausybė yra vien 
prieštaravimų, lūkuriavimo, pa
žadų ir jų neištesėjimo vyriau
sybė; ji nežinanti, ką daranti ir 
kur kraštą vedanti. Opozicija 
prikiša jai apsileidimą, klaidin
gus ėjimus, vedančius į finansi
nę krizę ir t. t. Dabartinį kanc
lerį ji laiko nepajėgiu vadovau
ti. Dėlto V. Vokietijai esanti rei
kalinga nauja vyriausybė bei 
nauji rinkimai į federacinį par
lamentą.

Pasigirsta balsų, ginančių vy
riausybę. Tvirtinama, kad opozi
cija perdėtai puola vyriausybę. 
Pastarosios gynėjai kelia pirmo
je eilėje vyriausybės ėjimus ry
tuose. Esą dabartinė vyriausybė 
prikėlusi iš ilgo miego šią sritį 
ir davusi užtektinai impulsų va
karuose. Kalbėdami apie rytų 
politiką, jie iškelia ypač Bonnos 
susitarimą su Maskva.

Ar pagrįsti priekaištai?
Lapkričio mėnesį respublikos 

dviejuose kraštuose — Bavari
joje ir Hessene—įvyks rinkimai 
į kraštų parlamentus (Landta
gus). Kaip jau yra įprasta, ir 
šiuose rinkimuose dalyvauja tos 
pačios partijos, kurios rungiasi 
ir į respublikos parlamentą 
(Bundestagą). Todėl į kraštų 
parlamentus rinkimai būna rin
kiku politinio bei partinio nusi
teikimo ir svorio patikrinimo ro
dykle. Pagal tai matuojamas ir 
Bonnos tvirtumas ar silpnumas. 
Kai paskutiniu metu į dviejų 
kraštų parlamentus už koalici
nes partijas — socialdemokra
tus ir laisvuosius demokratus— 
buvo paduota mažiau balsų nei 
seniau, tai opozicija pradėjo vis 
smarkiau kalbėti anie koalicijos 
mažėjantį pasitikėjimą visuome
nėje, apie jos silpnėjimą ir pan. 
Ir š.m. lapkričio mėnesį įvyk
siančių rinkimų į Bavarijos ir į

Hesseno krašto parlamentus, 
priešrinkiminėje akcijoje vieš
patauja irgi ne tiek vietos kraš
tų problemos, kiek visos respub
likos. Todėl anų kraštų rinkimų 
rezultatai gali dabartinę koalici-* 
ją arba sustiprinti, arba susilp
ninti ir, kaip kaikas pranašauja, 
privesti net prie jos subyrėjimo. 
Tai gali esą atsitikti ypač libera
lams pralaimėjus rinkimus.

Liberalai traukiasi
Paskutiniu metu iš laisvųjų 

demokratų partijos išstojo trys 
žymieji jos politikai ir perėjo į 
opoziciją. Tarp išstojusiųjų yra 
ir buvęs ilgametis partijos pir
mininkas bei vicekancleris 
krikščioniškos koalicijos metu 
Mende. Pasitaiko išstojimų ir 
kraštuose ir, kaip kaikas spėlio
ja, bus jų ir daugiau. Gi visa tai 
silpnina koaliciją visais atvejais. 
Todėl joje susirūpinimas yra 
didelis, nors ir tebeturi dar še
šių balsų persvarą parlamente.

išstoję savo žingsnį motyvuo
ja perdideliu partijos pasukimu 
į kairę.

Galima didžioji koalicija?
Yra tvirtai Įsitikinusių, jog li

beralai nesurinks reikiamo skai
čiaus balsų per lapkričio mėne
sį įvykstančius rinkimus Bavari
joje ir Hessene. Pagal juos, ma
žiau gaus ir socialdemokratai 
nei gaudavo seniau. Visų jų sąs- 
kaiton priaugs krikščioniškos 
grupės. Todėl vyriausybės užnu
garis visai susilpnės ir koalicija 
turės subyrėti. Jau dabar pasi
girsta klausimas, kas gi bus to
liau — sugrįš į valdžią krikščio
niškos grupės ir valdys vienos, 
ar turės vėl susidėti su social
demokratais ir sudaryti didžią
ją koaliciją, kaip kad prieš me-
PRANEŠIMAS /$ ŠVEDUOS

ĮSTEIGTAS BALTIEČIŲ INSTITUTAS
Neseniai švedų spaudoje pasi

rodė trumpa, bet maloni žinia: 
Švedijos vyriausybė paskyrė 12,- 
000 kronų Baltiečių Institutui, 
kad 1971 m. pavasarį Stockhol- 
me būtų surengtas mokslinis 
simpoziumas, skirtas šiame kraš
te gyvenančių baltietiškosios kil
mės tautinių mažumų proble
moms apsvarstyti.

žinutė dvigubai maloni. Pla
čioji švedų visuomenė pirmą 
kartą buvo painformuota per 
spaudą apie stockholminio Bal
tiečių Instituto buvimą, o tai 
yra tikra naujiena, nes iki šiol 
net ir artimuosiuose baltiečių 
sluogsniuose apie tai nieko ne^ 
girdėta. Nemažiau malonu pa
stebėti, kad naująją baltiečių 

tus buvo? Socialdemokratai pa
sisakė neigiamai — jie yra prieš 
didžiąją koaliciją. Šitokią gali
mybę atmeta ir krikščioniškos 
grupės. Bet, žinoma, priešrinki
miniu metu jau vien psichologi
niais sumetimais jos negali ki
taip kalbėti. Vėliau gali visaip 
atsitikti. Juk politinis gyveni
mas yra pilnas visokio lankstu
mo.

Perankstyvi spėliojimai
Dabartinė vyriausybė nepada

rė beveik nieko, kas sukeltų ne
pasitenkinimą plačioje masėje. 
Didžiausias arkliukas, ant kurio 
opozicija joja, bene bus Bonnos- 
Maskvos susitarimas. Bet šituo 
susitarimu plačioji masė beveik 
nesidomi. Gi tokių šūkių, kurie 
imponuotų plačiajai masei, 
krikščioniškos grupės dar nepa
skelbė. Tiesa, pragyvenimas pa
brango ir tebebrangsta, bet iš 
kitos pusės keliami atlyginimai, 
kurie prašoksta visus pabrangi
mus. Be to, yra priimta, jog nau
ja šluota geriau šluoja nei seno
ji. Ar dabartinė koalicija pada
rys išimtį iš šitos taisyklės, pa
rodys tik tolimesnė ateitis. Be 
to, pagal kancleri Brandtą, koa
licija yra pasiryžusi valdžioje iš
būti iki sekančių rinkimų 1973 
m. Ji laikysis joje net ir turėda
ma vieno balso persvarą parla
mente. žinoma, tokia persvara 
rodytų visur ir visiems, jog koa
licija ir jos pastatyta vyriausybė 
nėra stipri, bet vistiek būtų tei
sėta. Todėl nepaisant būsimų 
rinkimų rezultatų Bavarijoje ir 
Hessene ir negausių perbėgimų 
iš koalicijos į opozicines grupes, 
dabartinė vyriausybė gali val
džioje išbūti visą kadencijos lai
ką.

mokslo Įstaigą Švedijos vyriau
sybė teigiamai vertina ir finan
siškai remia jos veiklą.

šiek tiek daugiau žinių pasi
rodė Stockholme leidžiamame 
estų laikraštyje “Teataja”. Mini
mas* Baltiečių Institutas yra 
Įsteigtas tik praeitą pavasarį ir 
dar tebėra daugiau užuomazgo
je, pačioje organizavimosi stadi
joje. Steigimo iniciatyva kilo iš 
Švedijos baltiečių komiteto, ku
riam vadovauja žinomas švedų 
archeologas prof. B. Nerman' 
Tačiau pats institutas yra sava
ranki, grynai mokslinio pobū
džio įstaiga, kurios užduotis, 
kaip nurodoma įstatuose, yra 
moksliniais tyrimais, mokomąja

(Nukelta į 6-tą psl.)

buvo užplūdusi gausi prancūzų 
minia net iš tolimų Prancūzijos 
miestų. Po laidotuvių kuklių ap
eigų pro dar neužkastą kapo 
duobę pražygiavo apie 30.000 ei
linių prancūzų, gen. De Gaulle 
gerbėjų ir buvusių kovos drau
gų. Didžiausio pagerbimo velio
nis susilaukė Paryžiuje, kur be
veik pusė milijono paryžiečių, 
lietui lyjant, susirinko prie 
Triumfo Arkos ir sugiedojo 
Prancūzijos himną, šiandien vi
si pripažįsta, kad Prancūziją ant 
kojų pastatė gen. De Gaulle 
įvesta prezidentinė valdymo sis
tema, sustabdžiusi nuolatinį mi- 
nisterių kabineto keitimąsi. 
Prez. De Gaulle, kaip ir kiti po
litikai, yra padaręs nemaža klai
dingų ėjimų. Jis pvz. daug pa
kenkė Europai ir Britanijai, ne
įsileisdamas Britanijos į Euro
pos Bendrąją Rinką. Žalingas 
Europai buvo prez. De Gaulle 
įvykdytas Prancūzijos pasitrau
kimas iš Atlanto Sąjungos. Tik
ro suartėjimo su Sovietų Sąjun
ga jis neatnešė — prez. De 
Gaulle puoselėta idėja turėti 
Europą nuo Atlanto iki Uralo 
liko neįgyvendinta. Visiškai be 
reikalo įtampą tarp Kanados ir 
Prancūzijos sukėlė prez. De 
Gaulle Montrealyje 1967 m. 
mestas šūkis: “Vive le Quebec 
libre?” Iš jo naudos galbūt tu
rėjo tik separatistai, pradėję 
dar ir dabar neužbaigtą politi
nę krizę Kvebeke. Šio šūkio Ka
nados vyriausybė nėra dovano
jusi velioniui. Tai mums liudija 
P. E. Trudeau nedalyvavimas 
prez. De Gaulle laidotuvėse. Ka
nadai jose atstovavo užsienio 
reikalų ministeris M. Sharp.

TEISIA A. AMALRIKĄ
Užsienyje išleistoje knygoje 

“Ar Sovietų Sąjunga išsilaikys 
iki 1984 metų?” sovietinį komu
nizmą kritikavęs rašytojas And
riejus Amalrikas teismo susilau
kė Sverdlovske. Jis buvo apkal
tintas, kaip paprastai tokiais at
vejais, Sovietų Sąjungos “šmei
žimu”. A. Amalrikas neprisipa
žino kaltu, teismą apšaukė nele
galiu ir nesutiko atsakinėti į tei
sėjų klausimus. Kartu su A. 
Amalriku buvo teisiamas ir Le
vas Ubožko, kurį prokuroras 
kaltino A. Anlalriko raštų nele
galiu platinimu. Abu jie gavo 
maksimalinę bausmę — trejus 
metus koncentracinėje stovyk
loje.

REIKALAUJA LAISVĖS
Beveik tuo pačiu laiku Mask

voje buvo paskleistas žymiausio 
sovietų čelisto M. Rostropovi
čiaus laiškas, ginantis Nobelio 
premijos laureatą A. Solženici- 
ną. Britanijos Karališkosios Fil
harmonijos aukso medalį laimė
jęs muzikas M. Rostropovičius šį 
laišką yra pasiuntęs pagrindinių 
dienraščių redakcijoms ir kultū
ros ministerijai. Jame jis pabrė
žia, jog A. Solženicinas pakan
kamai yra atkentėjęs Stalino 
koncentracinėse stovyklose ir 
turi teisę vaizduoti tikrovę taip, 
kaip jis ją pats mato. Komparti
jai celistas M. Rostropovičius 
stato labai nemalonų klausimu: 
“Mūsų krašto politiniai ir eko
nominiai reikalai nėra mano sri
tis. Yra pakankamai žmonių, 
šiuose reikaluose labiau nusima
nančių už mane. Prašau man iš
aiškinti, kodėl literatūroje ir 
mene taip dažnai lemiamus 
sprendimus daro jokių kvalifi
kacijų šiose srityse neturintys 
žmonės.” M. Rostropovičius pri
mena kompartijos vadams, kad 
jis 1958 m. buvo kviestas daly
vauti Borisą Pasternaką už No
belio premijos gavimą pasmer
kusių menininkų posėdyje, bet 
atsisakė ir šiandien didžiuojasi 
tokiu savo sprendimu.

PALEIDO KARININKUS
Sovietų Sąjunga išleido Tur- 

kijon amerikiečių karininkus — 
gen. mjr. E. Scnerer, brigados 
gen. C. McQuarrie, lakūną mjr. 
J. Russell ir turkų pik. C. Denil. 
Visi jie tyli ir neskelbia pakly
dimo priežasties, bet spaudoj jau 
pasirodė pranešimų, dar kartą 

pabrėžiančių piloto neįtikėtiną 
žioplumą. Elektronikos amžiu
je skrisdamas į pasienio mies
telį Kars, jis vadovavosi ne inst
rumentais, bet... geležinkelio 
bėgiais, kuriuos sumaišęs, ir at
sidūrė sovietinėje Armėnijoje. 
Karininkų paleidimas, matyt, 
yra susietas su Prano ir Algirdo 
Bražinskų tolimesniu likimu. 
Turkija jau paskelbė, kad lietu
viai pabėgėliai dar kartą bus tei
siami juos politiniais pabėgė
liais pripažinusiame Trabzono 
teisme. Atrodo, jų laukia kele- 
ri metai kalėjimo už sovietų lėk
tuvo pagrobimą ir keleivių pa
lydovės nušovimą. Tik tokiu bū
du Turkija turbūt tikisi išvengti 
P. A. Bražinskų grąžinimo.

NAUJA FEDERACIJA
Egiptas, Sudanas ir Libija su

darys federaciją kovai prieš 
“imperializmą ir sionizmą”. Šį 
nutarimą po posėdžių Kaire pa
skelbė minėtų kraštų preziden
tai: Egipto — A. Sadat, Sudano 
— J. El-Nimery ir Libijos — 
pik. M. Gaddafi. Naująją fede
raciją valdys šių prezidentų tri
julė. Atrodo, trijų kraštų sąjun
ga nebus labai tampri, bet grei
čiausiai primins Egipto turėtą 
sąjungą su Sirija, kurios dėka 
Egiptas dar ir šiandien yra vadi
namas Jungtine Arabų Respub
lika, nors ryšiai su Sirija nutrū
ko 1961 m. Jau velioniui G. A. 
Nasseriui rūpėjo arabų kraštų 
sujungimo klausimas, bet jis jo 
neįstengė įgyvendinti. Sirijos 
civilinę marksistinę vyriausybę 
Damaske praėjusią savaitę nu
vertė krašto apsaugos ministe
ris Hafez al-Asad, remiamas ka
ro aviacijos žvalgybos karinin
kų ir generalinio štabo viršinin
ko gen. M. Tlas. Kalėjime atsi
dūrė prez. N. Atassi, premjeras 
Y. Zayyen ir marksistinės Baath 
partijos pagalbinio sekretoriaus 
vardu prisidengęs jos tikrasis 
vadas gen. mjr. S. Jadid.

STIPRĖJA KOALICIJA?
V. Vokietijos kanclerio W. 

Brandto socialdemokratų ir li
beralų koaliciją gali sustiprinti 
provinciniai Hesseno rinkimai, 
kuriuose liberalai gavo 10% 
visų balsų. Populiarumo padidė
jimas beveik 4% gali sustabdy
ti federacinėje liberalų partijo
je prasidėjusį skilimą dėl kanc
lerio W. Brandto politinės lini
jos su Sovietų Sąjunga ir jos 
satelitais. Hesseno rinkimuose 
socialdemokratų populiarumas 
sumažėjo 5%, 6 krikščionių de
mokratų padidėjo net 15%. Ta
čiau socialdemokratai su 46% 
visų balsų ir toliau lieka stip; 
riausia partija, tik šį kartą jai 
teks sudaryti Bonnos stiliaus ko
aliciją su liberalais. V. Vokie
tijos užsienio reikalų ministeris 
W. Scheel derybas su Lenkija 
dėl nepuolimo sutarties ir Ode
rio—Neissės sienų pripažinimo 
atidėjo iki lapkričio pabaigos. 
Susitarimas, matyt, jau yra pa
siektas, bet reikia suredaguoti 
sutarties tekstą.

JIEŠKO ŽUDIKO
Auschwitz koncentracinės sto

vyklos vyr. gydytojas Josef 
Mengele, daręs įvairius ekspe
rimentus su gyvais kaliniais, te
bėra gyvas Paragvajuj. Šią žinią 
Haifoje veikiančiam karo nusi
kaltėlių centrui pranešė V. Vo
kietijos prez. G. Heinemann. Jo 
pateiktais duomenimis, Paragva
jus žudikui J. Mengele 1959 m. 
davė savo pilietybę, atsisako jį 
išduoti V. Vokietijai ir nesutin
ka teisti Paragvajuje. J. Menge
le slapstosi džiunglėse Parag
vajaus, Brazilijos ir Argentinos 
pasienyje, dažnai pereidamas iš 
vienos valstybės į kitą. Kai V. 
Vokietijos prez. G. Heinemanno 
pranešimas pasiekė spaudos 
puslapius, Paragvajaus vyriau
sybė pasiskelbė j ieškanti šio di
džiausio nacių nusikaltėlio. Jieš- 
komų asmenų sąraše jį pralen
kia tik A. Hitlerio pavaduotojas 
M. Bormannas ir Gestapo virši
ninkas H. Mueller, kurių grei
čiausiai jau nėra gyvųjų tarpe. r
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Atsinaujinimas Katalikų Bendrijoje
V. KOLYČIUS

Ji turėjusi kalbėti " grabortams”
Tikėjimas į mokslą toks didelis, kad iš jo Jaukiama stebuklų

Čia kalbama apie tą atsinau
jinimą, kuris vadinamas “Cha
rismatic Renewal” arba “Pen
tecostal Movement”, kitaip sa
kant, katalikai • sekminininkai. 
Tas terminas nėra tikslus ir gal
būt net klaidinantis tuos, kurie 
apie tą sąjūdį nieko nežino.

Šis charismatinis sąjūdis šiuo 
metu katalikų tarpe gana smar
kiai auga. Viena iš to augimo 
priežasčių yra ta, kad šiandie
ninėje Katalikų Bendrijoje, ku
ri pergyvena savotišką krizę, 
j ieškoma atsakymo viename šal
tinyje — pačiame Kristuje ir 
Jo žodžiuose Naujajame Testa
mente. Jeigu Kristus yra vie
nintelis šaltinis, kuriame j ieš
kome atsakymų į įvairius klau
simus, tai betkoks atsinaujini
mas Bendrijoje ir asmeniniame 
gyvenime yra galimas tik per 
artimesnį kontaktą su Juo pa
čiu ir Šv. Dvasia, kurią Jis at
siuntė per pirmąsias Sekmi
nes.

Popiežius Jonas XXIII, ati
darydamas II Vatikano santa- 
rybą, savo maldoje kreipėsi Į 
šv. Dvasią, prašydamas “naujų 
Sekminių”. Tikrumoje visos Šv. 
Dvasios dovanos, suteiktos apaš
talams per pirmąsias Sekmines, 
buvo skirtos ne tik pirmiesiems 
krikščionims. Tos dovanos buvo 
ir tebėra skirtos visiems tikin
tiesiems.

Pagrindinis charismatinio sa- 
jūdžio bruožas yra jieškojimas 
artimesnio ryšio su Dievu, Jo 
pajautimas kasdieniniame gyve
nime. nuolatinė malda. Į tą są
jūdi yra Įsijungę tūkstančiai 
katalikų pasauliečių, vienuolių, 
kunigų, vyskupų, net ir kardi
nolų, iš kurių paminėtinas Det
roito kardinolas John Dearden.

Kanados katalikų tarpe sąjū
dis taip pat gana smarkiai plin
ta. Jis nėra reklamuojamas, ta
čiau vienintelė reklama yra tie 
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asmenys, kuriem įsijungus į tą 
sąjūdį, pasikeičia visas gyveni
mas.

Štai ką rašo Londono, Ont., 
vyskupas G. Emmett Carter ga- 
nytojiniame laiške savo vysku
pijos kunigams:

“Ačiū Dievui, aš, kaip ir 
daugelis kitų, pradedu matyti 
Bendrijoje tikro atsinaujinimo 
žymes. Tai tikro dvasinio atsi
naujinimo žymės. Aš noriu at
kreipti jūsų dėmesį į grįžimą 
prie maldos ir prie dvasinių 
vertybių. Visur, kur aš keliau
ju Kanadoje ir Amerikoje, ran
du žmones, kalbančius apie mal
dą ir grįžimą prie tikrosios 
Evangelijos dvasios. Neseniai, 
lankydamasis New Orleans, pir
mą kartą susipažinau su taip va
dinamais sekminininkais. Pats 
vardas mane nuteikė neigiamai 
ir maniau, kad tai kažkokia at
siskyrėlių grupė, neverta dė-' 
mesio. Tačiau atradau, kad tie 
asmenys naudoja Šv. Raštą sa
vo gyvenimo inspiracijai ir Šv. 
Dvasios veikimą kaip veiksmin
gą priemonę gilesniam Dievo 
pajautimui ir turtingesniam 
kasdieniniam dvasiniam gyveni
mui. Jie tvirtina, kad įsijungi
mas į tą sąjūdi juos padaro žy
miai geresniais katalikais. Są
jūdis neatmeta nieko, kas Ka- 
talikų Bendrijoje skelbiama.

Aš meldžiuosi kasdien, kad 
ta dvasia sklistų kiek galint 
greičiau ypač mūsų vyskupijo
je. Kai šiandien tiek daug kuni
gų ir pasauliečių yra taip susi
rūpinę savimi, aš randu, kad tas 
sąjūdis yra ypatingai konstruk
tyvus ir vertingas. Malda ir ty
la vėl pradeda rodytis mūsų 
tarpe. Mes niekada neturėjome 
teisės abejoti Dievu, tačiau ret
karčiais jautėmės paklydę. Nau
jo dvasinio laikotarpio aušra 
Bendrijoje vėl pradeda rody
tis.”

Savo ankstyvoje jaunystėje su 
baimingu susidomėjimu skai
čiau vieną ypatingą straipsnį, 
užtiktą tėviškės senuose prieška
riniuose žurnaluose. Ten prof. 
Purenąs, tuomet dar jaunas che
mikas, gana išsamiai aprašė 
žmogaus kūno cheminį suirimo 
procesą po mirties: kurios che
minės medžiagos pradeda atsi
rasti tuojau, kurios ir kaip atsi
randa vėliau ir į ką pagaliau vis
kas pavirsta. Tai buvo visas to 
laiko biocheminis žinynas šiuo 
labai proziniu klausimu.

Nežinau kaip to. laiko skaity
tojai pažiūrėjo į tokias neprak
tiškas studijas, kada tiek kitų, 
daug reikšmingesnių, klausimų 
buvo prieš akis. Galbūt panašiai, 
kaip tos mokslininkės paskaitoje 
seniesiems Amerikos lietu
viams. Savo doktorato studijų 
metu būdama įsigilinusi ir įsi
kūrusi šiame krašte, ji kalbėjo 
jiems kartą apie senovės lietu
vių laidojimo būdą. Daugelis jų 
skirstėsi pasipiktinę — esą to
kią paskaitą ji turėjo skaityti 
“graboriams”.

Mokslas domisi ir paliečia vi
sas pasaulio ir gyvenimo sritis, 
tačiau ir jis, kaip ir visa kita 
žmogiškoji veikla, yra pilnas 
klaidų, ribotumo ir stovi dar 
prieš* labai daug neatsakytų 
klausimų. Jo pažanga, palyginti, 
yra labai lėta. Tų klaidų gausu 
net ir tiksliųjų mokslų srityje, o 
ypač daug jų pasitaiko taiko
muosiuose moksluose. Humanis
tiniai mokslai savo idėjų maiša
tyje ir jų pritaikyme darosi vis 
labiau nėbemoksliški, be tikrai 
aiškaus ir tvirto pagrindo.

Paskutiniu metu moksliniuo
se žurnaluose yra gyvai svarsto
mas klausimas, kaip ir kas turi 
įvertinti, koordinuoti naująją 
technologiją, žmogus panaudo
jo technologiją gamtos užvaldy
mui, tačiau technologija šiuo 
metų vis labiau pavergia pati 
žmogų, jį visaip veikia ir jam 
kenkia. Naujieji mokslo atradi
mai pergreitai yra taikomi tech
nologijoje, gydyme, žemės ūky
je ir kitur, pilnai jų neišban
džius visais atžvilgiais. Tik vė
liau būna pastebimas jų neigia
mas veikimas. Pvz. antibiotikų, 
hormonų ir kitokių dalykų pri
dėjimas prie gyvulių pašaro ne
paprastai pagreitino jų augimą, 
tačiau dabar pastebimas jų mė
sos kitoks veikimas į žmogų. Ko
vai su augalų kenkėjais buvo pa
ruošta daug labai nuodingu che
mikalų, tačiau neapsižiūrėta, 
kad jie naikina ir tą mažąją nau
dingą gyvūniją arba tiek apnuo
dija, kad jais besimaitiną paukš
čiai ir kiti gyviai turės žūti. O

LAIMINGO LAKŪNO KOVOS
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Sutiktuvės
Aš čia buvau kaip savas, ypač 

dėl Hatsuyo. “Tu atrodai pui
kiai, Hatsuyo. Tai gražiausias 
dalykas, kokį aš esu matęs per 
paskutinius kelis mėnesius,” — 
tariau aš. “Kodėl tu taip asiren- 
gusi?Tu tiesiog spinduliuoji”.Ji 
dėvėjo gražų kimoną, kurio vi
sos linijos tiko prie jos liekno 
kūno. Ji nusijuokė. “Saburo, 
kartais tu esi lyg nesavas. Tai 
speciali proga. Tą kimoną aš lai
kiau specialiai Tavo sutiktu
vėms — naujai pakelto į kari
ninkus.”

“Kur kiti?” — paklausiau ją. 
“Tiktai aš esu namie, Saburo. 
Tėvelis atlieka darbą kaip sava
noris — jis yra armijos atsargi
nis. Michio dirba viršvalandžius 
fabrike. Motina taip pat išėjusi. 
Ji nori ką nors nupirkti juodo
je rinkoje, kad galėtume tave 
pavaišinti.” Aš pasižiūrėjau į 
Hatsuyo. “Bet jei pagaus, ji tu
rės nemalonumų su policija,” — 
tariau aš. “Žinau, -žinau, Sabu
ro, bet ji norėjo ką nors nupirk
ti.” Aš jai daviau gabaliuką mui
lo, kurį oficialiai nupirkau Yo- 
kosuko mieste. Ji nusišypsojo ir 
tarė: “Ačiū, Saburo. Laikai nėra 
normalūs. Daug ko trūksta.”

Pokalbis su moterimi
Ji pakvietė mane sėstis ir pa

sakė: “Papasakok, kas atsitiko 
nuo mūsų paskutinio pasimaty
mo, ypač Iwo Jima saloje. Mes 
apie tai nieko negirdėjome per 
radiją, išskyrus, kad Saipan sa
loje eina aršios kovos.”

Apie mūsų nelaimes Iwo Jima 
saloje aš negalėjau pasakoti. Tai 
karinė paslaptis. Teko keisti pa
sikalbėjimo temą. Aš jai papasa
kojau apie paskutinį savo darbą, 
apie lėktuvų bandymą. Mes šne
kėjomės kokį pusvalandį, bet 
negalėjau pasakyti to, kas man 
labiausiai rūpėjo. Aš gaudžiau 
jos žvilgsni, profili, jos kalbos 
būdą, jos rankų judesius, vaikš
čiojimą ir net jos skruostų įlen
kimus, kai ji juokėsi. Aš norėjau 
jai pasakyti, ką jaučiu, bet ne
galėjau. Juk aš esu lakūnas, ku
rio gyvybė karo metu kabo ant 
plauko.

ST. MAZLAITIS
ir žmogus bus nuodijamas pie
nu, mėsa, žuvimi ir kitu maistu, 
į kurį patenka tie chemikalai 
per žolę, kurią gyvuliai sunau
doja, vandenį ar kitais keliais.

Enzymų pridėjimas į skalbi
mo miltelius yra naudingas tik 
kraujo dėmių išplovimui. Tik 
vėliau pastebėta, kad tokie mil
teliai yra kenksmingi sveikatai 
naudojimo metu. Kiek daug vi
sokių chemikalų yra panaudoja
ma maisto produktų gamyboje! 
Vieni jų — dėl patogesnės ga
mybos, kiti dėl skonio, treti dėl 
apsaugos nuo sugedimo ar pa- 
senimo, ketvirti dėl drėgmės su
laikymo ir t. t. Kartas nuo kar
to paaiškėja jų kenksmingumas.

Mineralinių trąšų pramonė 
beveik visiškai išstūmė natūra
lių organinių medžiagų panau
dojimą ne tik laukuose, bet ir 
daržuose. Deginami lapai ir ki
tokia trąšoms naudinga medžia
ga, o tręšimui panaudojami che
mikalai, su kuriais išauginti 
maisto produktai yra labai skir
tingi, ir niekas dar aiškiai nėra 
nustatęs jų įtakos žmonių svei
katai.

Einama dar toliau — bando
ma gaminti dirbtinis maistas. 
Jis bus, žinoma, ir skoniu ir ki
tais atžvilgiais patrauklus, ta
čiau jo veikimas sveikatai tik 
daug vėliau paaiškės. Kaip ži
nome, žmogus turi maitintis 
įvairiu maistu, kad pilnai gautų 
jo kūnui reikalingų medžiagų* 
Nors žmogus jau ir sugeba kaž
kurias gamtoje esančias medžia
gas sintetiškai pasigaminti, 
tačiau gamtos pasaulis yra toks 
įvairus ir jo chemija tokia sudė
tinga, kad žmogus dar yra labai 
toli nuo pilnesnio gamtos pa
mėgdžiojimo.

O kaip vėlai buvo apsižiūrė
ta, kad modernioji technologija 
labai užteršia ir nuodija aplin
ką. Kaikur tą nuodijimą prie ge
rų pastangų ir papildomų išlai
dų galima sulaikyti, kitur teks 
priimti ir pakęsti kaip neigiamą 
pusę civilizacijos patogumų. 
Nuodingosios medžiagos daug 
kur technologijoje pasirodė 
kaip labai reikalingos. Pavyz
džiui, gyvsidabrio junginiai yra 
plačiai panaudojami prieš mik
robus, moldus, pelėsius, grybus 
ir kitus. Jų deda ir į dažus* ir į 
klijus, ir _,daų£ „kur kitur — ap
saugojimui jų nuo Sugedimo. *

Cyanido junginiai, kurių ma
žytė tabletė staiga atėmė gyvy
be vokiečių maršalui Goeringui, 
galbūt ir Hitleriui ir daugeliui 
kitų, yra plačiai naudojami 
elektrochemiškam metalu pa
dengimui. Jų tirpiniai dažniau

PARUOŠĖ J, VAICELIŪNAS
Bet Hatsuyo pertraukė mane. 

“Saburo, ar tu žinai, kad Fudži- 
ko ištekėjo už lakūno, kaip tu?” 
Aš norėjau kažką pasakyti, bet 
ji tęsė toliau: “Saburo, kodėl 
tu dar nevedęs? Juk esi 27 metų 
amžiaus ir dabar esi karininkas. 
Tu turi vesti žmona.”

“Bet aš nežinau moters, kurią 
taip mylėčiau,” —protestavau 
aš. “Ar tu mylėjai Fudžiko?” Aš 
nežinojau ką atsakyti. Ji nuėjo 
ir užsuko radiją. Muzika paleng
vino padėtį. Ji grįžo ir atsisėdo 
šalia manęs. “Taip, gal mes ga
lėtume tau rekomenduoti pane
lę, kuri tiktų tavo skoniui?” — 
šypsodamasi kalbėjo ji. Mane ji 
pastatė į nemalonią padėtį. Ji 
žiūrėjo man į akis. Aš kiek su
glumau ir negalėjau nieko pasa
kyti. Atsistojau ir nuėjau prie 
lango. Darželyje vietoje gėlių 
augo daržovės. Hatsuyo atėjo 
prie manęs ir tarė: “Yra daug 
gražių moterų kaip Fudžiko.”

Kebli nuotaika
“Hatsuyo!” — šūktelėjau aš. 

“Aš nenoriu apie tai kalbėti. 
Mes jau esame kalbėję apie tai 
daug kartų. Tas faktas nieko ne
pakeičia. Aš esu lakūnas. Ar tu 
nesupranti? Kiekvieną kartą, 
kai aš kylu į orą, galiu nesugrįž
ti. Tai gali atsitikti anksčiau ar 
vėliau.” Bet kartu aš ir gailėjau
si dėl savo tokios kalbos. Kodėl 
aš negaliu pasakyti tai, ką jau
čiu?

“Tu kalbi kaip vaikas, Sabu
ro,” — tarė ji kiek paraudusi. 
“Tu sakai tą patį ir tą pati, bet 
nežinai, ką sakai. Tu nepažįsti 
moters širdies. Kalbi tik apie 
skridimą, mirtį ir nieko daugiau. 
Tu visai nekalbi apie gyveni
mą.” Ji nuėjo ir išjungė radi
ją. Pati atsisėdo prie pianino, 
iš lengvo pirštais braukdama 
per klavišus. Aš nežinojau, ką 
atsakyti. Pagaliau pradėjau: 
“Bet dabar eina karas. Kodėl tu 
vis apie tą patį kalbi? Aš neži
nau. Gal man neverta jus matyti 
tuose namuose? Viena tenorė
čiau tau pasakyti — aš tau lin
kiu ilgo ir laimingo gyvenimo.”

Ji atsisuko nuo pianino. “Aš 
nenoriu ilgai gyventi. Koks bū

siai yra nuleidžiami kanalizaci
jos vamzdžiais. Pvz. pavažiuok 
toliau į šiaurę, prie švariųjų Ka
nados ežerų, ir nustebsi sužino
jęs, kad Orilijoje geriamasis 
vanduo, pompuojamas iš Kuči- 
čingo ežero, kurio pakraštyje už 
pusės mylios yra nuleidžiami cy
anido nuodai.

Mokslininkai, taip kaip ir di
dieji menininkai, turi labai pla
čią vaizduotę ir daug entuziaz
mo. Jie dažnai užkrečia perdėtu 
pasitikėjimu ir plačiąją visuo
menę. Net ir vyriausybės išlei
džia potvarkius, reikalaujančius 
per kelis metus išrasti priemo
nes sustabdyti oro teršimui. 
Pvz. naujasis JAV įstatymas 
reikalauja, kad 1975 m. automo
biliai mažiau terštų orą visu 
dešimtadaliu. Prieš kelis metus 
Kanados valdžia pastatė už 110 
milijonų dolerių fabriką N. Ško
tijoj prie Glace Bay perdirbimui 
jūros vandens į sunkųjį vande
nį, kuris reikalingas atominės 
energijos gamybai. Dar ir dabar 
jis ten nė lašo to sunkiojo van
dens nepagamino. Fabrikas sto
vi jau su surūdijusiais vamz
džiais ir jo išlaikymui mokes
čių mokėtojai turi mokėti vieną 
milijoną dolerių per mėnesį.

Daug pasitikėjimo parodė tie, 
kurie nuo vieno gydytojo eina 
pas kitą, jieškodami sveikatos. 
Jie kaltina gydytojus, kad “neat
spėjo” jų ligos. Jeigu tik atspė
tų, jiems yra toks vaistas, kuris 
jų negalavimus išgydytų. Jie 
nežino, kiek medicina yra dar 
ribota, daug vaistų yra menka
verčiai ar beverčiai. Vaistų ir 
maisto priežiūros įstaigos Ame
rikoje, nors ir lėtai, vieną po 
kito reikalauja vaistų gaminto
jus išimti vaistus iš apyvartos; 
neseniai pareikalavo daugeliui 
naujų klinikinių bandymų jų 
veiksmingumui įrodyti. Nese
niai paaiškėjo, kad tabletiniai 
vaistai prieš cukrinę ligą, kurie 
patogumo dėlei buvo naudoja
mi vietoje insulino, yra daug 
menkesnės vertės ir sutrumpina 
žmogaus gyvenimą.

Prof. Ivanauskas mėgdavo 
viešai vadinti gydytojus šarlata
nais dėl jų vaidinimo daugiau, 
negu jie žmogui iš tikrųjų gali 
padėti. Jeigu kuris iš jų paban
do būti nuoširdžiai atviras, pa
tenka kartais į nesusipratimus. 
Prisimenu, kaip viena ponia pik
tai kalbėdavo apie prof. dr.' El- 
vikį, kad jis “atsisakęs” jai pa
dėti. Tik išgirdusi apie jo anks
tyvą mirtį dėl to paties negala
vimo, kaip ir jos, atlaidžiai pra
sitarė: “Turbūt tikrai negalėjo 
padėti, nes būtu pats sau padė
jęs... ” 

tų gyvenimas, jei čia tuščia”. Ir 
ji sukryžiavo rankas prie širdies. 
“Moteris yra laiminga, jei gyve
na kartu su vyru, kuris ją myli, 
nors tai būtų tik keletą dienų.” 
Ji vėl nusisuko į pianiną. Aš ne
žinojau, ką atsakyti.
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me imperatoriško štabo praneši
mą, kad prieš porą dienų mūsų 
kamikazes prie Filipinų pietinių 
salų priešui padarė didelių 
nuostolių, šį žygį atliko Itn. Y. 
Seki su keturiais kitais kamika- 
zių lakūnais. Jų lėktuvai turėjo 
po 550 svarų bombų. Kiti keturi 
“Zeros” juos lydėjo. Tai “Zerų” 
grandžiai vadovavo mano drau
gas H. Nišizava, dabar jau kari
ninkas (Warrant Officer). Jis su 
savo grandimi grįžo į Mabalacat 
aerodromą Cebų saloje, Filipi
nuose.

Amerikiečių persvara
Kamikazių puolimai buvo 

labai veiksmingi, bet jie buvo 
pavėluoti. Priešo persvara buvo 
labai didelė. Amerikiečiai dalį 
kamikazių numušdavo naikinto
jais ar gausiais laivyno priešlėk
tuviniais ginklais dar kamika- 
zėms nepasiekus taikinio. Kan
didatų į kamikazių lakūnus bu
vo daug. Juk tai buvo pigi kaina: 
vieno žmogaus gyvybe sunaiki
nama keli šimtai priešo gyvybių, 
neskaitant padarytų medžiagi
nių nuostolių — paskandintų ar 
sužalotų laivų.

Priešas artėjo prie Japonijos. 
Superfortress bombonešiais B- 
29 iš Saipan salos pradė
jo bombarduoti Japonijos di
džiuosius miestus: Tokijo, Osa
ką, Nagoją, Yakohamą ir kitus. 
Jie atskrisdavo dieną ir naktį. 
Skrisdavo 30.000 pėdų augštyjė, 
todėl juos numušti buvo labai 
sunku. Mūsų naikintojai nespė
davo pakilti į tokį augštį, kai tie 
bombonešiai, atlikę savo uždavi
nį, dideliu greičiu nuskrisdavo. 
Nakti prieš juos veikti buvo dar 
sunkiau, nes naikintojų buvo ne
daug. Beliko tik nuo žemės vei
kią priešlėktuviniai ginklai, bet 
ir jie nebuvo efektyvūs.

(Bus daugiau)

Baltiečių jaunimo surengtoje demonstracijoje spalio 18 d. prie 
Jungtinių Tautų rūmų Niujorke buvo sudeginta Sov. Sąjungos vė
liava, stebint-vietos policijai Nuotr. G. Peniko

RUSŲ POKALBIS SU SENUTE
Rašo neseniai iš okupuotos Lietuvos atvykęs asmuo

Dunda traukinys, artėdamas 
prie Šiaulių. Sėdi kupė pora vy
riškių rusų*— vienas iš Klaipė
dos, kitas iš Kalinino (Rusijoje) 
ir dar viena moteris, irgi rusė. 
Visi vyksta iš Klaipėdos į Vil
nių pas gimines.

Vienoje kaimo stotelėje įlipa 
vagonan senutė lietuvė. Maty
dama, kad kupė yra dar viena 
laisva vieta, užklausia lietuviš
kai:

— Ši vieta laisva?
— Laisva, — atsako klaipė- 

.dietis rusiškai. Mat, jis, nors gy
vena Klaipėdoje jau trejetas 
metų ir norom nenorom išmoko 
suprasti dažniausiai vartojamus 
gatvėje ar eisme žodžius, nesi-, 
stengia atsakyti lietuvių kalba. 
Jis ir jo bendrakeleiviai tikisi, 
kad ateis laikas, ne tik Klaipė
da. bet ir Vilnius kalbės tik ru
siškai.

Keleivis iš Kalinino buvojo 
Lietuvoje prieš dvidešimt metų. 
Dabar atvyko aplankyti giminių' 
bei pažįstamų Lietuvoje ir ištirti 
galimybes persikelti čionai iš 
Rusijos. Jam įdomu pakalbėti su 
vietiniais, pajusti, kaip jie, pri
sibijodami “vyresniojo brolio”, 
visuomet duoda ji patenkinantį 
atsakymą. Jis pateikia įlipusią
ja! provokacinį klausimą:

— Senute, tu turbūt prieš so
vietų valdžiai įsikuriant Lietu
voje geriau gyvenai?

— Geriau.
— Tai tau sovietų valdžia ne

patinka? — klausia rusas, neti
kėdamas savo ausimis. Prieš 
dvidešimt metų tokio atsakymo 
nebūtų niekas išdrįsęs duoti.

— Nepatinka, — pasako tie
są senutė. Ji yra kolchozo pensi
ninkė. Pensijos ji gauna tik 14 
rublių mėnesiui, bet įstengia ati
dirbti kolchoze penkiasdešimt 
darbadienių per metus, triūsia iš 
paskutinių jėgų savo darže. Taip 
ji ir pragyvena. Ką gi jai “liau
dies” valdžia įstengs padaryti už 
antisovietinius išsireiškimus? 
Pensiją (tuos 14 rublių) jei ir at
imtų, vaikai padėtų pragyventi 
ir badu nemirtų. Sibiran jos ne-
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.dėmesio:
Mes priimame užsakymus auto

mobiliams ir apartamentams

ištrems. Kelionę reikėtų, mat, 
valstybės lėšomis apmokėti. Jei 
ten numirtų, duobkasiams irgi 
reikėtų už sugaištą laiką apmo
kėti valstybės lėšomis. Gi nau
jieji komunistų partijos plenu
mai tik ir kalba apie ekonomiš
kumą liaudies ūkyje.

— Mano duktė gyvena Kana
doje, — tęsia senutė, — norėtų, 
kad aš pas ją nuvykčiau gyventi.

— Tai kodėl nevyksti? — 
klausia rusas, pasijutęs labai 
užgautas senutės atsakymu.

— Neišleidžia. Duktė ten la
bai stengėsi mane pas save par
sivežti. Retai, labai retai, ku
riam į ten pavyksta išvažiuoti. 
Matyt, kolchozo valdžia galvoja, 
kad aš dar nevisiškai iškaršusį 
ir ši tą valstybės naudai, kolcho
ze triūsdama. įstengiu padaryti.

Rusas pajuto, kad pokalbis 
pakrypo visiškai ne jo numatyta 
linkme. Norėdamas suniekinti 
tokią drąsią senutę, jis pasisten
gia nukreipti pokalbį kita kryp
timi:

— Senute, tu tikriausiai į 
Dievą tiki?

— Tikiu.
Rusas apsidžiaugė pasijutęs 

arti pergalės, kuria jis galėtų at
statyti savo prarastą autoritetą 
bendrakeleivių akyse už ne jo 
naudai pakrypusį pokalbį su se
nute pradžioj susitikimo. Jis pa
kiša senutei, jo nuomonę, labai 
gudrų ir triuškinantį klausimą:

— Sakyk, senute, kur gi yra 
tas Dievas, jei net kosmonautai, 
apie žemę apskridę daugelį kar
tų, jo nerado?

— Dievas būtų ne Dievas, jei 
jis tokiam paprastam žmogui, 
kaip kosmonautas, pasirodytų, 
— ramiai atsakė senutė.

Kupė įsivyravo nejauki tyla.
Praėjus penketui minučių, 

vagono palydovė praneša, kad 
žmonės, vykstantieji į Šiaulius, 
pasiruoštų išlipti.

— Viso gero, — sako senutė, 
imdama savo krepšį ir ruošda
masi eiti vagono durų link.

— Viso gero, — nenorom pra
murma jos buvę bendrakeleiviai 
rusai.

Kupė durys pokalbio metu 
buvo atviros. Arti durų stovėjęs 
ir pro langą spoksojęs minkšta- 
rankis, daugiau nei reikia kve
palais apsipurkštęs ruselis, tik
riausiai rajono partijos sekreto
rius ar kas nors panašaus iš ga
lingųjų, girdėjo visą savo bend- 
rataučių pokalbį su senute. Pa
laukes, kol senutė nakanka^ai 
nutolo, kad io žodžiai nebūtų 
girdimi, jis išdidžiai pabarė sa
vo bendrataučius:

— Ech, jūs nieko jai nega
lėjote įrodyti. Aš tai jai būčiau 
įrodęs, aš tai jai būčiau įrodęs... 
Bet įsijungti į pokalbį, kol 
senutė tebesėdėjo kupė, jis ne
drįso. Mat, jis pats nežinojo, 
kaip būtų reikėję tai senutei 
įrodyti, jeigu jau ir kosmonau
tų argumentas neveikia. O įro
dyti senutei, kad jos duktė, gy
venanti Kanadoje, vra labai ne
laiminga moteris, jis jautėsi su
gebąs. Jis būtų jai pasakęs, kad 
jos duktė ar jos vyras yra išnau
dojami begėdiškiausiu būdu ka
pitalistų, bet jie esą tokie varg
šai žmonės, kad to nesupranta, 
nes jų klasinė sąmonė dar nėra 
išaugusi iki tokio aukšto lyeio... 
Todėl jos duktė ir kviečia ją, se
nutę motina, atvykti i tokią ne
laimingą šalį, kaip Kanada. Bet 
komunistų partija gerai žino, ko 
senutei reikia, ir. norėdama se
nutei laimės, neišleidžia los Ka- 
nadon... Gaila, kad tas bendra- 
tautis. sėdintis kūne, nukreipė 
kalbą tokia neparankia kryptim.



ŽIBURĖLIAI
Gintarėlė vasaroja Laisvė ir Lietuva
Gintarėlė šviesiaplaukė — 
Kaime jos visi taip laukė!
Rytą kelias’ Gintarėlė 
Bėga semti vandenėlio.
Bet prie šulnio kažkas tupi? 
Kreipia į mergelę snukį...
Tai varlytė — mažutėlė 
Nori sveikint Gintarėlę:
— Labas rytas, padėjėja! 
Jau visi laukan išėję...
Tu greitoji darbininke, 
Ar duonelę jau užminkei?
Gal badu kačiukai mirę? 
Pusrytėliai ar išvirę?

Ištrauka iš J. Narūnės ruošia
mos spaudai poemėlės vaikams

Į mokyklą
Smagu grįžti 
į mokyklą, 
kur sutinka 
vienas kitą 
seni ir nauji 
draugai 
ir žaidimai 
ir darbai.
Smagu knygeles 
skaityti, 
jos mums gali 
pasakyti 
kur tėvynė Lietuva, 
mūs šalelė mylima!

B. Vytienė

Zuikučio skėtis
Kartą mažas zuikutis pamiš

kėj ant kelmo atrado skėti. Iš
skėtęs jį iš džiaugsmo net tris 
kartus apsisuko ant vienos ko
jos ir nubėgo pas mamytę pasi
girti.

— Tik pažiūrėk, ką aš atra
dau — raudoną kaip musmirę 
skėtį! Kai lis, aš galėsiu vaikšti
nėti skersai ir išilgai miško ir 
man niekad nesušlaps nei uode
gytė, nei nosytė. Voverytės tu- 
pėdamos ant šakų žiūrės išplės- 

- tomis akimis ir visai nepažins 
manęs.

— Cha-cha-cha, — nusijuokė 
mamytė.—Taip nebus, skėtį rei
kės gražinti į tą pačią vietą.

— O kodėl? — nustebo zuiku
tis. _

— Todėl, kad jis ne tavo. Jis 
rastas, —* aiškino mama. — Gal 
koks vaikas pametė jį skubėda

Mes nesuprantam tėvų
Mes galvojame, kad tėvai mū

sų nesupranta, bet tai yra mū
sų kaltė. Tėvai nori prie mūsų 
prisitaikyti. Mes norime nuo jų 
atsiskirti. Mums atrodo, kad jie 
yra senoviški. Jie nesirengia, 
kaip mes. Jie plaukus susitvar
ko ir neužleidžia ant akių. Jiems 
nepatinka mūsų “rock and roll” 
muzika. Mes galvojame, kad visi 
šie dalykai yra puikūs, ir mums 
keista, kad mūsų tėvams tai ne
patinka.

Kai jie buvo jauni, jų gyveni
mas buvo kitoks. Jie rengėsi 
tvarkingai, padėjo dirbti laukuo
se. Gimnazijose ir universite
tuose elgėsi tvarkingai, mokėsi, 
neprotestavo, nevartojo narkoti
kų.

Jiems nepatinka, kad bažny
čiose groja gitaromis. Jie sako, 
kad bažnyčiose reikia melstis į 
Dievą ir giedoti.

Mūsų tėvai mus supranta.

Nusikaltimas ir bausmė
Vieną dieną Petrukas pamatė 

skanių saldainių krautuvėje ir 
paėmė. Grįžus namo, mama pa
matė pilną kišenę saldainių ir 
paklausė iš kur jis gavo. Atvi
rom akim jis pasakė, kad paėmė 
iš krautuvės. Mamai buvo dide
lis smūgis, kad jos sūnus pavogė 
saldainius iš krautuvės. Ką da
ryti? Kaip nubausti? šis vaikas, 
nežinodamas, kad negalima taip 
daryti, tikrai nevogė. Tai ir 
bausmė negali būti griežta. Ma
ma jam gali išaiškinti, kad ne
galima taip daryti. Mano nuo
monė yra. kad bausmė turi ati
tikti nusikaltimą.

Suaugęs, kuris žino ką daro, 
turi gauti bausmę atitinkamą jo 
nusikaltimui. Pavyzdžiui, vyras 
nutarė apvogti banką. Tris mė
nesius jis ruošėsi ir planavo 
kiekvieną detalę. Pagaliau atėio 
ta diena. Pavyko jam gerai, tik 
jam pasipriešino vienas banko 
tarnautojas, kurį jis turėjo nu
šauti. Po kelių savaičių policija 
jį sučiupo ir pasodino i kalėji
mą. Kokia bausmė turi būti ski
riama tam vyrui? Daug kas sa
kys, kad jį reikia irgi nužudyti, 
bet kiti atsakys, kad negalima 
atimti kito žmogaus gyvybe. 
Teisme prisiekusiems yra sunku 
nutarti, kaip jį nuteisti.

Rūta čepaitytė, 
10 sk., Torontas

e ♦
Daug vaiku yra baudžiami už 

visokius dalykus. Vaikai, kai bū
na nubausti, pradeda imti vais
tus, kad būtu smagiau. Kai tėvai 
suranda, kad jų sūnus ir duktė 
ima vaistus, kartais neklausda

Nuo senų seniausių laikų lie
tuviai kovojo už laisvę. Mes ir 
dabar kovojam už laisvę čia, Ka
nadoje, bet ne su ginklais. Mes 
už lietuvius meldžiamės.

Laisvė yra brangiausias daly
kas šiame pasauly. Ji visada bu
vo ir bus. Mes negalim laisvės 
nupirkti, kaip ir draugų. Aš 
daug galvojau apie Lietuvą, bū
dama laisva. Mūsų tėvai visada 
kalba apie tai, kaip buvo gražu 
Lietuvoje. Mokykloj skaitom, 
kaip gražiai gyveno lietuviai 
laisvėje.

Dabar organizuoja būrelius 
ateitininkų, skautų, kur mes iš
mokstame būti geresniais lietu
viais. Kai mes užaugsim, turė
sim kovoti už Lietuvą taip, kaip 
mūsų tėvai.

Kas yra tikrai laisvė? Nė vie
nas žmogus nėra tikrai laisvas. 
Yra ribos, kurias mūsų valdžia 
nustatė. Visada, kai eini ar va
žiuoji, yra taisyklės. Visi žmonės 
yra nelaisvi, bet mes galim saky
ti ką norim, o Lietuvoj negali. 
Lietuvoj žmonės daug ką slaptai 
turi daryti, o jei pagaus, tai 
labai žiauriai nubaus. Mes tu
rim vilti, kad bus Lietuva laisva 
ir mes dar galėsim nuvažiuoti, 
jei ne, tai mūsų vaikai.

Vidutė Riekutė,
9 sk., Hamiltonas 

mas į mokyklą ar grybaudamas; 
gal susirūpinęs ar verkdamas jo 
j ieško.

Susirūpino ir zuikutis. Nors 
buvo gaila skirtis su juo, bet nu
nešė atgal į tą pačią vietą, žais
damas apie kelmą saugojo, kad 
kokia lapė ar pelėda jo nepasi
savintų.

Neužilgo suklegėjo vaikų bū
rys. Jis matė, kaip maža Danu
tė nušvitusiu veidu sušuko:

— Atradau, atradau savo skė
tį!

Kai jie nuėjo keleliu, zuikutis 
apsižvalgė aplink ir tarė sau:

— Jau paraudo klevo lapai. 
Aš prisirinksiu pačių gražiausių 
ir didžiausių. Mamytė pamokys 
ir aš iš jų pats pasidarysiu skėtį. 
Aš turėsiu nuosavą skėtį, kaip ir 
Danutė turi.

A. Abr.

Mes jų nesuprantame. Mes no
rime jiems įrodyti, kad mes kul
tūringesni, negu jie, kai jauni 
buvo. Mes darome didelę klai
dą. Jie buvo daug kultūringesni. 
Mes einame į mokyklas ir nie
ko neišmokstame, nes išdykau
jame, ir mokytojai mūsų nesu
valdo. Kai mūsų tėvai ėjo moky
tis, jie daug išmoko, nes moky
tojai buvo griežti. Jų knygos ir 
kinai buvo geresni, dėlto ir ne
buvo tiek daug nusikaltimų.

Mūsų tėvai nori mus užaugin
ti gerais žmonėmis, o ne “hip
pies”. Jie nori, kad mes ir savo 
vaikus išauklėtume ir kad jie 
taip pat nenueitų blogais ke
liais. Mūsų tėvai nori, kad mes 
gerai gyventumėm, o ne vaikš- 
čiotumėm gatvėmis ir neturėtu
mėm nei ko valgyti, nei namų.

Dalia Pajarskaitė,
8 sk., Hamiltonas 

mi, kodėl ar kam ima, juos 
smarkiai nubaudžia.

Kitas dalykas nelabai geras, 
kai žmonės pamato pažįstamo 
sūnų ar dukterį vaikštant su sa
vo drauge ar draugu ir tuoj pa
sako tėvams. Paskui, kai jie 
pareina, tėvai klausinėja: “Ką 
darei, su kuo buvai, kur buvai?” 
Vaikai tada būna nubausti ir 
jiems paskui viskas yra nemiela.

Man atrodo, jeigu matai pažįs
tamą darant ką nors, nereikėtų 
pasakyti viską tėvams. Reikėtų 
pasilaikyti, ką matei slapta. Bet 
jeigu yra kas nors labai bloga, 
tada galima pasakyti. Tėvai irgi 
neturėtų šokti į akis savo vai
kams. bet mėginti gražiai jų 
problemą išspręsti. Sužinojus jų 
problemą, reikėtų mėginti pa
dėti, bet nebausti griežtai. Tė
vams reikėtų išklausyti savo vai
kus ir mėginti jiems padėti.

Rima Bumbulytė,
7 sk., Torontas
MANDAGUMAS NAMUOSE

Mandagiam reikia būti ne tik 
svečiuose, bet ir namuose. Vai
kai turi būti mandagūs su savo 
tėvais: patarnauti, jeigu papra
šo, padėkoti, padėti jiems ir 
mandagiai kalbėti. Reikia prisi
laikyti tvarkos namuose — ne
šiukšlinti kambariuose, visus 
daiktus laikyti tvarkingai, nesi- 
barti su broliais ir seserimis, 
gerai sugyventi, pasidalinti žais
lais, nesistumdyti ir nesimušti. 
Būk mandagus svečiams atėjus. 
Nesiginčyk su kitais vaikais, ku
rie pas tave ateina. Gražiai su 
jais pakalbėk ir pažaisk.

Andrius Valevičius

KLB krašto tarybos suvažiavime 1970 m. spalio 24 d. Otavos valstybinės bibliotekos salėje pertrau
kos metu po lietuviškų knygų įteikimo. Viduryje — senatorius P. Yuzyk, pasakęs pagrindinę kalbą 
posėdžio metu ' Nuotr. J. V. Danio

SLA organizacija kryžkelėje
S u s i v ienijimas Lietuvių 

Amerikoje įsteigtas 1886 m. sa
vo laiku atliko svarbų vaidmenį 
lietuvių išeivijos kultūriniame, 
ekonominiame ir organizacinia
me gyvenime. Nuo to laiko lie
tuvių emigracija Amerikoje vis 
didėjo, Susivienijimo narių skai
čius augo, kartu didindamas ir 
tos organizacijos kapitalą, kuris 
šiuo metu yra pasiekęs 4 milijo
nus doleriu.

Susivienijimas apjungė dau
gumą Amerikos lietuvių į vieną 
bendruomenę, kuri veikė ne 
vien savo pagrindinėje draudos 
srityje, bet ir politinėje srityje, 
ruošdama paradus, demonstraci
jas, kultūrinėje srityje, ruošda
ma koncertus, organizuodama 
chorus ir t. t. Vėliau, dėl nesu
tarimų vadovybėje, SLA suskilo 
į dvi dalis. 1901 m. katalikiškos 
organizacijos įkūrė savo susivie
nijimą, pavadintą Lietuvių Ro
mos Katalikų Susivienijimas 
Amerikoje, sutrumpintai LRK- 
SA.

Veiklos sritys
Tie susivienijimai šalia drau

dos atliko tą tautinį, kultūrinį 
ir politinį darbą, kurį dabar at
lieka Lietuvių Bendruomenė, 
VLIKas, Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvių Fondas. Šios 
naujos organizacijos, išskyrus 
ALTą, sudarytos daugiausia iš 
naujų ateivių, atvykusių po ant
rojo pasaulinio karo. Jos. išsky
rus ALTą, apima visų lietuvių 
gyvenimą pasauliniu mastu ir 
turi savo tęstinumo laidą — lie
tuviu inteligentinių pajėgų prie
auglį.

Atrodo, kad susivienijimai 
dabar turėtų apsiriboti tik savo 
narių draudos veikla. Bet taip 
nėra. SLA organizacijos vado
vas, atrodo, nori pasilikti ir to
liau tam tikru visuomeniniu 
veiksniu. Tai iš dalies parodo š. 
m. birželio 22 d. Niujorke įvy
kęs 56 SLA seimas, baliaus me
tu pasakyta SLA pirmininko P. 
Dargio kalba. Kaip matyti iš tos 
kalbos teksto, atspausdinto 
“Dirvoj” 50 nr., ten nieko konk-' 
retaus nepasakyta apie SLA 
veiklą ir uždavinius. Joje yra 
daug politinio tuščiažodžiavimo 
ir pigaus patriotizmo bendrybių. 
Ta kalba nieku nesiskiria nuo 
buv. SLA sekretoriaus a. a. M. 
J. Viniko kalbos, pasakytos 
prieš 30 metų1 (atspausdinta š. 
m. “Vienybės” 7 nr.).

Į šį seimą buvo pakviestas ir 
pasakė kalbą kongresmanas

Jonas Valiūnas, pasižymėjęs futbolo žaidėjas, žaidžiąs Hamiltono 
"Tiger Cats" komandoje. Jo tėvai yra Jieva ir Volteris Viliūnai. Pa
staruoju metu angliškoji spauda plačiai rašė apie šį futbolo žaidė
ją ir įdėjo jo nuotrauką

P. LELIS
John M. Murphy. Taip pat sei
me dalyvavo konsulas A. Simu
tis, VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas ir LLK pirm. V. Sidzikaus
kas.

Apyskaitos ir pareigūnai
SLA apyskaitos viešai neskel

biamos, dėlto sunku suprasti 
kur eina tos organizacijos mili
joninio kapitalo pelnas. Kores
pondentas parašė tik, kad sei
mas patvirtino “tautinių cen
tų” paskyrimą: $100 lietuvių 
kambario palaikymui Pitsburgo 
un-te, $500 stipendijoms studi
juojantiems lituanistiką ir $100 
Elizabeth, N. J., šeštadieninei 
mokyklai (Amerikos Lietuvių 
Fondas iš $600.000 kapitalo pel
no šiais metais paskyrė apie 
$34.000 lietuvybės reikalams).

SLA leidžia savo laikraštį “Tė
vynė”, bet jis tokio menko turi
nio, kad mažai jį kas ir teskaito. 
SLA vykdomoji (pildomoji) tary
ba yra “tabu”—į ją patekti nau
jiems žmonėms maža vilties. 
Dėlto senieji nepamainomi išbū
na pareigose po 20—30 metų. 
Gai teisingai vienas delegatas 
seime pakeltu tonu pasakė: 
“Jeigu bus ir toliau taip daro
ma, kaip iki šiol, arba jei nebus 
padaryta tai, ko iki šiol nepada
rė, tai SLA bus palaidota”.

Ne tas vienas seimo delegatas 
taip galvoja apie SLA ateitį — 
jis tik išdrįso viešai tai pareikš
ti, nors jo balsas tuoj buvo nu
slopintas.

Kiekvienas sąmoningas ir lo
giškai galvojantis tautietis mato 
šios organizacijos netikrą padė
tį. Jauno prieauglio ši organiza
cija beveik neturi, o seni nariai 
nuolat mažėja. Dėlto ir susidaro 
problematiška padėtis, kitaip ta
rianti, SLA priėjo kryžkelę.

Kaip iš tos padėties išeiti? 
Mano supratimu, tikrasis lietu
viškas kelias, kuriuo SLA turėtų 
eiti būtų — palaipsnis atsipalai
davimas nuo naštos, t. y. pa
laipsnis pervedimas savo kapi
talo Lietuvių Fondui. Antras ke
lias būtų — vegetuoti esamoje 
padėtyje ir laukti, kol Amerikos 
valdžia viską perims.

Padėtis Kanadoj
Dabar pažiūrėkim, kokia pa

dėtis Kanadoje. SLA organizaci
ja turi kuopas ir Kanados dides
nėse lietuvių kolonijose — To
ronte, Montrealyje, Hamiltone 
ir St. Catharines. Atvykę iš Vo
kietijos stovyklų radome tas 

kuopas jau iš seniau veikiančias. 
Pagerbdami senus SLA veikė
jus, stojome į narius. (Mano 
draudos lapas pasirašytas: Sup
reme President Kalinauskas, 
Supreme Secretary Vinikas). 
Vieni tomis draudomis pasinau
dojo, kiti apsidraudė tik dėl for
mos, nes dirbantysis ir tarnau
jantieji valdžios įstaigose turėjo 
privalomas draudas. Kanados 
valdžios draudų politika visą lai
ką progresavo, o įsisteigę lietu
vių kooperatyvai davė savo na
riams nemokamas gyvybės drau
das, jeigu jie laiko tam tikrą in
dėlį kooperatyvų banke. Koope
ratyvų nariais gali būti visi Ka
nados lietuviai. Tokiu būdu 
SLA draudos Kanadoje nustojo 
to pagrindo, kurį turėjo prieška
riniais laikais. Ligos ir nedarbo 
atveju kiekvienas dirbantis Ka
nados pilietis gauna gan nema
žas valdžios pašalpas; pvz. vedęs 
gauna virš $50 į savaitę.

Kultūrinėje srityje SLA kuo
pų veikimas nepasireiškė. Tie 
žmonės, kurie veikia SLA kuopo
se, galėtų daugiau nuveikti lie
tuvių vienijimo labui, jeigu isi- 
jungtų į Lietuvių Bendruome
nės apylinkių veiklą. Vienas 
kitas SLA kuopos veikėjas ban
dė per rinkimus patekti į vykdo
mąją SLA tarybą, bet ten pa
tekti iš Kanados kuopų yra tiek 
galimybių, kiek kupranugariui 
pralįsti pro adatos skylę.

Pasikeitė sąlygos
šiais laikais, galima sakyti, 

visi lietuviai tiek prasigyveno, 
kad draudos ligos, nedarbo ar 
mirties atveju neturi tos reikš
mės, kurią turėjo prieš 20 ar 50 
metų. Visos draudos bendrovės 
susikrauna didelius kapitalus, 
tad nenuostabu, kad ir SLA 
(Lithuanian Alliance of America) 
per ilgą laiką sudėjo didelį ka
pitalą. Šiuo metu, kai mūsų tė
vynė Lietuva yra pavergta ir 
kenčia okupacijos jungą, reikia 
pasiaukojimo ne tik pavienių as
menų, bet ir organizacijų, ku
rios sutelktų reikalingą kapita
lą Lietuvos laisvinimui ir lietu
vybės išlaikymui išeivijoj.

Jei SLA yra stipriausia, gar
bingiausia ir patriotiškiausia lie
tuvių organizacija, kaip pirm. P. 
Dargis savo kalboje sakė, tai ko
dėl ji negalėtų perduoti tautos 
reikalams bent vieną milijoną 
dolerių?

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia
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 šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiaga (Bio-Dyne). kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
tr sužadina naujų audinių augima.

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

Medicinos seserų mokyklas 
Ontario provincijoje kasmet 
baigia apie 5.000 merginų. Dve
jus metus jos lavinasi teoriškai, 
o trečiaisiais metais atlieka 
praktiką ligoninėse. Vy
riausybės potvarkis visa kursą 
sutrumpino iki 2 metų. Juo bus 
patenkintos jaunosios seserys, 
nes po 2 metų jos jau gaus pil
ną $550 algą, kai tuo tarpu, 
praktikos metais turėdavo dirb
ti už $325 mėnesinį atlyginimą.

3 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1970. XI. 19 — Nr. 47 (1086)

Ir koplyčia, ir skola - visu lietuvių
Prieš trejus metus išgirdome, 

kad atsirado galimybė lietu
viams įsirengti paminklinę kop
lyčią Šv. Petro bazilikoje Romo
je. žinia sudomino visuomenę. 
Jeigu džiaugiamės iškovoję ku
riame nors mieste Lietuvos var
dui nors ir nuošalią gatvę, ke
lias pėdas žemės kur nors mies
to parke, tai kaip nesidomėsime 
vieta, kuri visame pasaulyje yra 
labiausiai lankoma, kurion kas 
metai atvyksta milijonai žmonių 
iš visų pasaulio kraštų.

Kaip buvo neseniai priminta 
spaudoje, laisvos Lietuvos vys
kupai seniai svajojo apie šv. 
Petro bazilikoje kokį nors Lietu
vos vardo priminimą. Be abejo
nės, tokią galimybę būtų finan
siškai parėmusi ir Lietuvos val
džia, nepaisant jos krypties. De
ja, tada galimybės nerasta. Ta 
privilegija teko svetimuose 
laisvuose kraštuose dabar gyve
nantiems lietuviams Lietuvos 
vergijos metais.

Ištyrę galimybes ir lietuvių 
nuotaikas, pirmą viešą žingsni 
šiuo reikalu padarė — pasirašė 
prašymą šv. Petro bazilikos ad
ministracijai du lietuviai vysku
pai: Pr. Brazys ir V. Brizgys. 
Teigiamas atsakymas gautas jau 
vyskupui Pr. Braziui mirus, ir 
sutartį su Šv. Petro bazilikos ad
ministracija teko pasirašyti vie
nam vyskupui V. Brizgiai.

Kaikam gali atrodyti, kad šiai 
koplyčiai įrengti buvęs sudary
tas gana siauras komitetas (tik 9 
asmenų). Jame tačiau nariais 
yra įvairių generacijų ir organi
zacijų asmenys. Visus lietuvius 
apimąs yra garbės komitetas. 
Komiteto veikla buvo tyli. Ten
kintasi asmeniniais pasitarimais 
su istorikais, menininkais. Vi
suomenė buvo informuojama 
per spaudą. Nebuvo jokių vaju, 
susirinkimų. Komitetas manė, 
kad, palyginti, nedidelę sumą 
koplyčios įrengimui lietuviai 
lengvai suaukos. Visuomenės at
siliepimas iš tiesų buvo gražus.

Propagandinis rašinys apie tikinčiuosius
AL. GIMANTAS

Irena Vladimirovienė, dr. Le
vo Vladimirovo, buv. Jungtinių 
Tautų bibiliotekos direktoriaus 
žmona, vis daugiau ir dažniau 
pradėjo reikštis sovietinės spau
dos puslapiuose. Jos temos labai 
įvairios ir plačios. Eilę metų gy
veno Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, naudojosi visu ameriki
niu vaišingumu ir nuoširdumu, 
tačiau nelabai suranda draugiš
kesnių, šiltesnių žodžių Ameri
kai. Stebėtis reikia ir tuo, kad 
visa eilė ją pažinojusių asmenų 
apie ją turėjo visai neblogą nuo
monę, laikė ją plačios erudicijos 
tolerantinga ir kultūringa asme
nybe. Dabar, jau iš kelių jos ra
šinių sprendžiant, matyti, kad 
objektyvumo savo straipsniuose' 
ji visai nesistengė siekti. Jai tė
ra įdomi tik viena reikalo pusė 
— į antrąją visai nesigilina, lyg 
tokios visai nebūtų.

Štai, “Šviesos” 3 nr. 1970 m. 
laidoje yra jos netrumpas 
straipsnis “JAV bažnyčios”, ku
riame ji bando nagrinėti lyg ir 
amerikinių bažnyčių padėtį. 
Duomenų, tiesa, ji turi — nau
dojosi įvairių žurnalų, kaikurių 
knygų duomenimis, vis stengda
masi iš jų ištraukti tai, kas ne
būtinai būdinga amerikiečių ti
kinčiųjų gyvenimui, praktikai, 
papročiams. Tiesa, yra Jungti
nėse Valstybėse religinių sektų, 
kurios, nors ir dedasi krikščio
niškomis, bet savąja veikla, me
todais aiškiai išsiskiria iš tikin
čiųjų masės. Gaila, kad p. Irena 
neranda nieko pozityvaus, nieko 
gero milijonus narių turinčiose 
katalikų ir protestantų religinė
se bendruomenėse. Esą. viskas 
pajungta pinigui, lyg krikščio
niškoms bendrijoms būtų visai 
svetimas Kristaus mokslo sklei

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

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

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI 

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

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors j

Nors retai kur buvo lietuviai pa
raginti savose parapijose, nevi- 
sos organizacijos savo nariams 
priminė šį reikalą. Trumpais at
sišaukimai spaudoje paraginti 
atsiliepė visų kraštų laisvo pa
saulio lietuviai. Iš pačios lietu- 
vos gautos vertingos dovanos 
gintaro dirbiniais. Po trumpo 
dvejų metų laikotarpio koplyčia 
įrengta ir yra likusi, palyginti, 
nedidelė skola.

Kažin ar turėtume kitą lietu
vių gyvenime įvykį, kurį taip 
plačiai būtų paminėjusi įvairių 
kraštų nelietuvių spauda. Lietu
viškoje spaudoje buvo vienas ki
tas ir kontroversinis pasisaky
mas, dauguma tačiau atsiliepė 
ramiai ir objektyvai! (pvz. 
“Draugas”, “Aidai”, “Lietuvių 
Dienos”, “Tėviškės Aidai” 
Australijoj ir kt.). Svetima spau
da atsiliepė tik teigiamai (išsky
rus komunistų), daugelis skirda
mi tam įvykiui didelės reikšmės.

Atrodo, kad ne tik spaudoje, 
bet ir pokalbiuose esame jau 
viską išsiaiškinę. Savo įspūdžius 
jau pradeda pasakoti atsilankan
tieji Romoje po koplyčios dedi
kacijos. Tokių lietuvių — kuni
gų ir pasauliečių — šiuo metu 
jau yra gera šimtinė. Jie beveik 
vienbalsiai pasakoja savo teigia
mus įspūdžius ir kitataučių lan
kytojų didelį susidomėjimą lie
tuvių koplyčia, kuri labai išsiski
ria iš kitų toje pat bazilikos 
kriptoje.

Visiems lietuviams dabar lie
ka tik vienas uždavinys — gar
bingai ir greitai užmokėti dar li
kusią koplyčios įrengimo išlaidų 
dalį — apie 15.000 dolerių. Kaip 
koplyčia, taip ir skola yra visų 
lietuvių. Kiekvienam lietuviui 
ją lankyti tikrai malonu bus ta
da, kai jausimės, kad jau niekam 
nesame skolingi. Panašiais atve
jais lietuviai iki šiol mokėjo sa
ve pagerbti. Garbingai užbaigsi
me ir šį Lietuvos vardui reikš
mingą darbą.

L. K. Koplyčios Komitetas 

dimas. Ji savo rašiny kalba ir 
apie gimimų kontrolę, ir kunigų 
celibatą, ir apie pasitraukusius 
iš Bendrijos kunigus ir vienuo
lius, pateikia visa tai, lyg tai 
kasdienis ir dažnas reiškinys, 
lyg dėl to visa Katalikų Bendri
ja jau baigtų griūti.

Faktų niekas nebando slėpti 
ar teigti, kad nebuvo ir nėra ne
sklandumų, net ir pasitaikančių 
dezertyrų iš Kristaus kovos lau
ko. Bet tai toli gražu negali bū
ti laikoma visuotiniu reiškiniu. 
Jei silpnesnieji neišlaiko, pasi
šalina, tai likusiems į gera išeis 
— liks stipresnė bendruomenė. 
I. Vladimirovienė, gana gausiai 
pabėrusi įvairių žinių ir statis
tinių duomenų apie įvairias re
ligijas, visdėlto nė vienu žodžiu 
neužsimena apie lietuviškas ka
talikų ir evangelikų parapijas, 
kurios duoda vertingą įnašą ne 
vien tik į išeivių religinį, bet ir 
bendruomeninį, visuomeninį gy
venimą. Nežiūrint visų turimų 
priekaištų, net ir netikintieji 
dažnai pripažįsta, kad lietuviš
kos parapijos labai daug prisi
deda prie lietuvybės išlaikymo, 
palaikymo, prie bendrųjų tauti
nių nuotaikų žadinimo. Taip pat 
eilę metų Jungtinėse Valstybė
se išgyvenusi p-nia Irena turėjo 
pastebėti, kad apie lietuviškas 
šventoves spiečiasi nemažas iš
eivių lietuvių būrys, kad lietu
viškoji parapija yra nemažas vi
so lietuviško veikimo centras su 
savo mokyklomis, sporto salė
mis, auditorijomis, salėmis, or
ganizacine veikla, “šviesos” 
straipsnio autorei, atrodo, visa 
tai nerūpėjo, nes, anot jos. “baž
nyčios vadovaujantieji sluogs- 
niai besąlygiškai tarnauja Ame
rikos imperializmui ”.

Z



PAVERGTOJE TFVMEJE
OKUPACIJOS SUKAKTIS
Dvi dienas Vilniuje vyko daugiau 

kaip dviejų šimtų Rusijos, Latvijos ir 
Lietuvos istorikų “mokslinė” sesija, 
kuri iš tikrųjų buvo vergiška padėka 
Maskvai už sovietinę Pabaltijo oku
paciją trisdešimtmečio proga. Pa- 
grindinius pranešimus apie komuniz
mo statybą bei jo laimėjimus pada
rė Lietuvos Mokslų Akademijos isto
rijos klastojimo specialistas J. Žiugž
da, Latvijos MA narys koresp. V. 
Steinbergas ir Estijos MA akademi
kas J. Šatas. Spaudoj paskelbtuose 
pranešimuose pabrėžiamas šios tri
julės dėmesys kompartijos socialis
tinei revoliucijai, leninizmo idėjų 
skiepijimui. Veikė net atskira socia
lizmo ir komunizmo statybos istori
jos sesija, kurioje buvo perskaityta 
10 pranešimų. Rimtesnių pranešimų 
buvo padaryta istoriografijos sekci
joje, bet ir jos dalyvius saistė so
vietinio komunizmo dogmos.

MENININKŲ SĄSKRYDIS
Lapkričio 2—3 d. d. Vilniuje įvy

ko pirmasis Liaudies Meno Draugi
jos 250 atstovų suvažiavimas, ši or
ganizacija jungia medžio drožėjus/ 
mezgėjas, metalo, gintaro meistrus, 
keramikus ir tapytojus, organizuoja 
liaudies meno parodas, kurių per 
pastaruosius ketverius metus buvo 
surengta net 280. Pagrindinį praneši
mą apie liaudies meno dabartines 
problemas, jo paskirtį, tradicijų 
reikšmę estetiniame visuomenės auk
lėjime skaitė draugijos valdybos 
pirm. P. Gudynas. Suvažiavimo daly
viai patvirtino draugijos įstatus, iš
sirinko valdybą: pirmininku—P. Gu- 
dyną, pavaduotoja — K. Gudonytę, 
atsakinguoju sekretorium — V. 
Ardžiūną. Suvažiavimo proga buvo 
surengta Vilniaus zonos liaudies 
meno meistrų darbų paroda Vil
niaus parodų rūmuose.

NAUJAS MINISTERIS
“Tiesa” ir kiti laikraščiai spalio 29 

d. paskelbė trumpą pranešimą, kad 
vilniškės augščiausiosios tarybos pre
zidiumo įsaku Stanislovas Dulskas 
yra paskirtas maisto pramonės mi- 
nisteriu. Jokių žinių apie šį asmenį 
nepateikiama. Jo pavardės nėra net 
“Mažojoj lietuviškoj tarybinėj enci
klopedijoj”.

GERIAUSI MŪRININKAI
Vilniuje įvykusiose geriausių mū

rininkų varžybose I vietą ir augščiau- 
sios klasės specialistų vardus išsiko
vojo Vilniaus antrojo statybos tresto 
Utenos valdybos atstovai M. Zapols- 
kis ir A. Nargelas, II vietą — Kauno 
pirmojo statybos tresto antrosios val
dybos mūrininkai ?. Alionis ir J. 
Mikulčius, . III vietą —- Panevėžio 
tresto trečiajai valdybai atstovavę 
K. Bėdulis ir A. Aleknavičius.

LIETUVIAI — III VIETOJ
Minske surengtose automobilių 

lenktynėse “Auksinio rudens” prizui 
laimėti lietuviai A. Rimonis ir V. 
Oleka išsikovojo tik III vietą. Įdo
miausia lenktynių dalis buvo 200 mi
nučių trukęs važiavimas ratu “Volgo- 
mis”, keičiant vairuotojus, šias var
žybas laimėjo gudai, spėję nuvažiuo
ti 83 ratus — 334 km 490 m. Lietu
viai su 80 nuvažiuotų ratų turėjo ten
kintis III vieta.

POSŪKIS Į VĖLINES
' Mirusieji Lietuvoje dabar prisime
nami lapkričio 1 d., Vėlinių išvaka

LONDON, ONT.
PARAPIJOS LINKSMA VAKARIS 

įvyks lapkričio 28, šeštadienį, 8 v. v., 
parapijos salėje, 1414 Dundas St. E. 
Gros geras orkestras ir veiks turtin
gas bufetas. Tad nepraleiskime pro
gos paskutinį kartą prieš adventą 
pasilinksminti ir kartu paremti lė
šų taip reikalingą parapiją, be kurios 
čia lietuviška veikla apmirtų.

AUTOBUSU Į HAMILTONĄ. Lon-

KLB Londono, Ont., apylinkės 
pirm. A. E. Pocius atidaro Kana
dos Lietuvių Dienos iškilmę

Nuotr. S. Kero

DELHI, ONT.
LIETUVOS KARIUOMENES 

ŠVENTĖ atšvęsta lapkričio 7 d. len
kų salėje. Vėliavų eisenai vadovavo 
G. Rugienis, o šventei pritaikintą žo
dį tarė ir pravedė žuvusių dėl Lie
tuvos laisvės pagerbimą A. Rudokas. 
Sugiedojus Lietuvos himną ir vėlia
vas išnešus buvo meninė dalis, kurią 
gražiai atliko sol. V. Verikaitis, 
akomponuojamas J. Govėdo. Lapkri
čio 8, sekmadienį, minėjimas buvo 
tęsiamas bažnyčioje pamaldomis, ku
rias laikė ir pamokslą pasakė kun. 
dr. J. Gutauskas, o parapijos choras 
sugiedojo keletą giesmių ir Lietuvos 
himną. Pageidaujama, kad ateityje

rėse, L y. tą dieną mirusius prisi
minti ir kapines lankyti skatina kom
partijos kontroliuojama ir leidžia
ma spauda. Tikintieji turbūt ir da
bar mirusiems pagarbą atiduoda Vė
linių vakarą. Įdomų Romo Sadausko 
rašinį “Ateiname pas mirusius” pa
skelbė “Literatūra ir Menas” spalio 
31 d. laidoje. Autorius, turėjęs pro
gą aplankyti daugelį kapinių Lietu
voje, nusiskundžia, kad turima daug 
vargo, kai mirtis atsilanko penkta
dienį, nes savaitgalio metu labai 
sunku gauti karstą, gėlių vainikų: 
“Aptarnaujantys žmonės sunkią va
landą, atrodo, turėtų dirbti taip, 
kad jų niekas ir nepastebėtų, tuo tar
pu, pavyzdžiui, šiandieniniai duobka
siai kartais nelabai kuo besiskirta 
nuo savo brolių, aprašytų “Hamle
te” ... R. Sadauskui nepatiko ryškiai 
pastebimas skirtumas tarp senųjų ir ♦ 
naujųjų antkapių kapinėse: “Gal tik 
viena Kelmė ir dar vienas kitas Že
maitijos miestelis kol kas nesuspėjo 
mirusiems pastatyti standartinio ce
mentinio miesto. Visur kitur — pil
ka serijinė pramkombinatų gamyba, 
geležiniai vainikai ir juodos juostos 
su dantų pasta išrašytais sentimen
tais. Atrodo, kad nei Aukštaitijoj, 
nei Dzūkijoj moterys jau nebemoka 
pinti žalių rūtų ar ąžuolo lapų vai
nikų, kad jau išmirė liaudies meist
rai ...” R. Sadauskas bara liaudies 
meno mėgėjus, kurie iš tikrųjų yra 
nusipelnę vandalų vardo: “Mūsų ka
pinės per pastarąjį dešimtmetį išken
tė įnirtingą liaudies meno mėgėjų 
antpuolį. Jos buvo apiplėštos barba
riškiausiu būdu: išgrobta tai, ką 
liaudies talentai kūrė dešimtmečiais 
ir netgi šimtmečiais. Kai neliko me
dinės skulptūros, imta plėšti geleži
nius kaimo kalvių darbo kryžius — 
saulutes ir metalo grandines, juosian
čias kapus. Kaip visa tai galima pri
taikyti interjere, dievai žino...” R. 
Sadauskas prisimena spaudoje paste
bėtą faktą, jog vieno Pakruojo rajo
no mokyklos mokiniai išarto senka
pio liekanas drįso pardavinėti kaip 
antraeiles žaliavas. Nusikalsta ir ne
vaikai: “Pasitaiko, kad ir suaugusių
jų rankos pasuka technikią ten, kur 
nereikia. Kaip tik šios kelionės me
tu teko matyti Lazdijų rajone sudar
kytą senkapį. Verstaminų kolūkyje, 
sumanius išlyginti kalnelį, išrauti 
seni gamtos paminklai ir, traiškant 
traktoriaus vikšrais kaukoles, nuva
ryti žemyn kapai... Deja, panašių 
pavyzdžių yra ir kituose rajonuose, 
kur tiesiami keliai, lyginami lau
kai ...” Žuvusių karių ir komunis
tų partizanų kapais rūpinasi kom
partijos įsakyti moksleiviai, bot ta 
priverstinė pagarba nevisur yra vie
noda. R. Sadauskas konstatuoja ir 
antrą medalio puse: “Gaila, atrodo, 
kol kas nevisur sulaukė panašaus dė
mesio tie, kas krito pokario mūšių 
ugny — tarybiniai aktyvistai, liau
dies gynėjai, buržuazinių nacionalis
tų aukos. Daugely kapinių rymo pa
krypę, lietaus ir laiko išblukinti 
obeliskai, kuriuos kažkada paskubo
mis supylė kovos draugai.. Kurgi 
jūs dabar, like gyvi ir sveiki bendra
minčiai, ginklo ir žygių bičiuliai?” 
Atsakymo į šį klausimą R. Sadauskas 
nepateikia. Matyt, tie bendraminčiai 
nenori prisiminti gėdingos tarnybos 
Lietuvos nepriklausomybe laidoju
siam okupantui, o jų žuvusių draugų 
negerbia lietuvis kaip tautos išdavi
kų. V. Kst.

dono lėšų telkimo skyriaus darbuo
tojai ir jų artimieji, pagerbdami Ha
miltono 1. dramos grupę “Aukurą” 
už jos didelį darbą per 20 metų, au
tobusu buvo nuvykę į premjerą “Do
bilėlis penkialapis”, 3 v. komediją. 
Užmiršę kasdieninius rūpesčius nuo
taikingai praleido vakarą ir kupini 
premjeros įspūdžių grįžo namo, labai 
patenkinti šia išvyka. D. E.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu ligos 

metu lankiusiems mane ligoninėje ir 
namuose; taip pat dėkoju visiems už 
puikias gėles ir dovanas: kun. T. Riš
tine, Trinity Lutheran choristams, 
mano mielai šeimai ir mamytei, bro
liui E. Ciličiui ir šeimai, broliui Pet
rui, sesutei A. Austynienei ir šeimai 
Vokietijoje, J. Aušrotams ir močiu
tei, S. Nash, L. Mat Calf, P. Sneide- 
raičiams, krikšto mamytei ir Berk
ley, Mich., K. Naujokams Wooster, 
Ohio, E. Kay Lincoln Park, Mich., 
H. Obhof, Liet. Bendruomenės valdy
bai, A. Petrašiūnams, P. Skujoms, U. 
A. W. Local 27, T. Luth. moterų 
draugijai, A. Pociams, dr. E. Puo
džiukui, M. Bendoraitienei, D. Kle- 
packienei, G. Haskett, dr. A. Tingi
niui, Knapp šeimai ir visiems, kurie 
siuntė man geriausius linkėjimus.

Nuoširdus /čiū —
Lydia Lukšienė

daugiau dėmesio būtų kreipiama į 
mūsų tautinių švenčių lankymą. As
meniniams pobūviams ar išvažiavi
mams turime visų metų laiką, o tau
tines šventes jau tebeminime tik dvi: 
Vasario 16 ir Lapkričio 23. Atsimin
kime, jog mūsų organizacijos, reng
damos tautiniu švenčių minėjimus, 
turi apmokėti menininkų iškvietimą, 
salės nuomą, muziką, skelbimus, lei
dimus ir kitas su šventės minėjimu 
susijusias išlaidas. Visa tai visuome
nės laimi, o kai iš visuomenės nesu
laukiama paramos, tai ir didiesiems 
entuziastams pakertama nuotaika 
dirbti ir aukotis. Stepas Jakubickas

LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO MINĖJIMĄ RENGIA Kanados Lietuvių 
Veteranų "RAMOVĖ" ir L. Š. S. T. Hamiltono D. L. K. ALGIRDO šaulių kuopa 

1970 m. lapkričio 28, šeštadienį, 7 valandą vakaro
JAUNIMO CENTRO SALĖJE, 

58 Dundurn St. N„ Hamiltone.

P ROG R A M A :____ _________ ■._____________

1. Iškilmingas minėjimo atidarymas, pik.
J. Šepečio paskaita.

2. Aušros Vartų parapijos choras, vad. 
muziko Paulionio su nauju repertuaru 
lietuviškų liaudies dainų.

3. Linksmoji dalis, grojant Benny Ferri 
orkestrui. 
Paskutinis banketas prieš adventų.

PROGRAMA SEKMADIENĮ LAPKRIČIO 29 d., 11 vai. r.,

4. Gėrimų bufetas.
5. Virtuvė su karštomis dešromis, kopūs

tais, balandėliais, kavute ir įvairiais 
pyragais.

6. Turtingi laimės staliukai.
7. Vertinga loterija su stambiais fantais.
Bilietų kainos: suaugusiems $2, studentams $1.

Visus lietuvius maloniai kviečiame dalyvauti.

organizacijos įneša vėliavas į bažnyčių. Mišias atnašaus ir pamokslų pasakys mons. dr. J.
Tadarauskas. Vainikų ir vėliavų eisena prie kankinių kryžiaus.

HAMILTONO RAMOVtNŲ IR SAULIŲ VALDYBOS

g HAMILTON
APYLINKĖS VALDYBA, O. Sta- 

siuliui imantis iniciatyvos, Bražinskų 
reikalu yra pasiuntusi telegramą 
Turkijos valstybės prezidentui, pra
šant neatiduoti rusams šitų dviejų 
politinių pabėgėlių. Kita telegrama 
buvo pasiųsta mūsų užsienio reikalų 
ministeriui Mitchell Sharp, prašant 
panaudoti savo įtaką, kad politinės 
globos teisės būtų suteiktos dviem iš 
komunistinės nelaisvės pabėgusiems 
lietuviams. Iš ministerijos gautas at
sakymas, dėkojąs už telegramą. Jame 
rašoma “Your telegram has been 
brought to the personal attention of 
the Secretary of State for External 
Affairs”. Kas dar norėtų panašias te
legramas siųsti, gali kreiptis į Bend
ruomenę. Mes turime adresus ir 
angliškų tekstų pavyzdžius. Ameriko
je Pr. ir Alg. Bražinskų reikalu ren
kamos aukos. Pas mus irgi yra no
rinčių tam reikalui paaukoti. Ižd. O.
Stasiulis, tel. 528-2055, priima tokias 
aukas ir persiųs jas centriniam ko
mitetui JAV.

LINA VERBICKAITĖ KLB Hamil 
tono apylinkės valdyboje perėmė 
jaunimo vadovės pareigas. Visos jau
nimo organizacijos ar grupės mūsų 
jaunimą liečiančiais klausiniais, pa
geidavimais ar sumanymais prašo
mos kreipti į ją.

JULIUS BUDNIKAS, kuris prieš 
kiek metų savo darbovietėj buvo 
sunkiai sužeistas ir Compensation 
Board ligoninėje turėjo išbūti ilges
nį laiką, ten bebūdamas išmoko odos 
apdirbimo meno. Toje srityje dabar 
jis yra labai pažengęs ir parodęs 
daug talento. Jo meniškai padaryti 
lietuviškų ornamentų albumai, pini
ginės, rankinukai, vyčiai yra gana 
paplitę visoje Kanadoje ir Ameriko
je. Lietuvių organizacijų užsaky
mams dažnai jis painia tik už su
naudotą medžiagą. Kuklus ir taurios 
dvasios tautietis dirba, atrodo, dau
giau tik todėl, kad mėgsta savo dar
bą.

KUN. ALF. BERNATONIS, OFM 
Cap., Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio statybos vajaus vedėjas, savo 
apsilankymo proga iš Hamiltono išsi
vežė $900. Rinkliava buvo daroma vo
keliais bažnyčioje. Kas dar norėtų sa
vo auka prie to kilnaus tikslo prisi
dėti, gali tai padaryti per Bendruo
menės valdybą, kuri turi tam tikslui 
paruošusi aukų lapą.

PRANĄ VIZBARĄ darbovietėje 
ištiko sunki nelaimė. General Smel
ting Co. įmonėje Burlingtone, kurio
je perdirbamas cinkas, sprogus ka-
tilui, degančio cinko lydiniu buvo 
apipiltas šalia ten dirbęs mūsų ha-

BALIUS-ŠOKIAI

miltonietis. Nuvežtas į ligoninę kur 
ir dabar dar tebėra kritiškoje būklė
je. Anksčiau, toje pačioje firmoje 
dirbdamas, panašiai yra nukentėjęs 
ir kitas lietuvis.

J. GEDRIMIENĖ, 14 dienų išgu
lėjusi ligoninėje ir turėjusi sunkią 
operaciją, grįžo į namus, sveiksta ir 
stiprėja.

ALBINAS KRAKAITIS, buvęs po
puliarus mūsų kolonijos viengungis, 
užbaigė savo dienas “žaliojo dobilo” 
draugijoje ir praeitą šeštadienį To
ronte, Prisikėlimo bažnyčioje vedė 
Onutę Ašmytę. Jaunoji iš R. Vokie
tijos buvo atvažiavusi aplankyti savo 
sesers Toronte. Vestuvių pobūvy Tė
vas Rafaelis, OFM, mons. dr. J. Ta
darauskas, apylinkės valdybos vice- 
pirm. J. Krištolaitis ir J. Mikšys nau
jai lietuvių porai palinkėjo sėkmingo 
šeimos gyvenimo. K. M.

“GYVATARAS” po vasaros kelio
nių dr trumpos pertraukos vėl pradė
jo reguliarias repeticijas. Stengiama
si praplėsti repertuarą ligi 25 ar dau
giau šokių, kad būtų galima atlikti 
įvairesnes programas. Kvietinių pa
sirodymams jau yra gauta nemažai. 
“Folk Art Council” kvietė pasirody
mui Sudbury lapkričio 1 d., bet teko 
atsisakyti. nes to pačio mėnesio 21 d. 
jau buvo prižadėta Sudburio lie
tuviams. Netrukus prasidės kelionės: 
lapkričio 21 — Sudburyje, lapkričio 
27 — Klevelande L. S. S. suvažiavi

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

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

Darbo valandos: . j Mokame už:
pTnnadieniais- 9.30 — 5 v. p.p. Į depozitus ___________  5%
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p. I &trečiadieniais 9.30-5 v. p.p. i serus ir sutaupąs ..... - 6^ %
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. už vienų metų terminuotus 
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak. indėlius ___ ,_______ __ _ 7% %
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p. į Duodame:

Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- ! afinenines paskolas iš ___ 10%
dieniais “Talka” uždaryta.1 nekiln. turto paskolas iš 9%

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

Švfežia mėsa — Dešros---- Skanumynai

Limitai

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

mo proga atliks programą. Po to 
numatytos kelionės į Čikagą, Otavą, 
Buffalo ir Niujorką. K

SKAUTŲ RĖMĖJŲ, tėvų, prijau
čiančių ir visų besidominčių jauni
mu susirinkimas šaukiamas lapkri
čio 22 d., 4 v. p. p., parapijos salėje. 
Kviečiame dalyvauti.

Skautų rėmėjai

Sault St. Marie, Ont.
TRAGIŠKA MIRTIS. Spalio 3G d., 

naktį užsidegus namui, žuvo ugnyje 
Alfonsas Kantautas, kilęs iš Kybartų. 
Žmona ir vaikai laimingai pasitrau
kė iš degančio namo. I amžino poil
sio vietą palydėjo dauguma koloni
jos tautiečių. Palaidotas vietos kata
likų kapinėse. Tebūnie lengva tau, 
brangus tautieti’, ši šiaurės Ontario 
žemelė.

Apylinkės valdyba kviečia gaisre 
nukentėjusius a. a. Alfonso šeimos 
narius paremti moraliai ir materia
liai. A. V.

Advokatas 
EUGENIJUS KRONAS, 

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

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522--8781 
Hamilton, Ontario
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@ UEIUV1AI PASAULYJE

Dr. Silvestras Čepas, KLB kraš
to valdybos pirmininkas, sako 
kalba Otavoje įteikiant pirmąjį 
tūkstantį lietuviškų knygų Kana
dos valstybinei bibliotekai

J. A. Valstybės
“ARIZONOS LIETUVIS” yra ka- 

talikų misijos leidžiamas biuletenis, 
teikiąs daug informacijų apie vieti
nį gyvenimą. Ji redaguoja ir leidžia 
misijos vadovas kun. A. Valiuška. 
Biuletenis tarpininkauja norintiems 
pagyventi Phoenix vietovėje, kur žie
mos metu suvažiuoja daug asmenų, 
sergančių reumatizmu. Adresas: Ari
zonos Lietuvis, 2806 — 31 St, Phoe
nix, Ariz. 85008, USA.

KARDINOLO R. CUSHING laido
tuvėse lapkričio 7 d. Bostone lietu
viams atstovavo vysk. V. Brizgys, pa
gerbdamas velionį kardinolą už jo 
parodytą palankumą lietuvių reika
lams. Jis yra parašęs įvadinį žodį Si
biro lietuvaičių maldaknygės angliš
kai laidai, dalyvavęs lietuvių paren
gimuose, taręs žodį Lietuvos vyčių 
seime, aukojęs Vasario 16 gimnazi
jai. >

BEVEIK VISOSE DIDESNĖSE 
lietuvių kolonijose organizuojami ko
mitetai Pranui ir Algirdui Bražins
kams remti. Turkijos ambasadai Va
šingtone JAV LB centro valdybos 
laišką nuvežė JAV LB delegacija — 
Algimantas Gureckas, Arvydas Barz- 
dukas ir Vašingtono LB apylinkės 
pirm. Zubkus. Šiuo laišku dėkojama 
Turkijos vyriausybei už jos ligšioli
ne laikyseną P. A. Bražinskų atžvil
giu ir prašoma suteikti jiems politi
nę globą. Turkijos ambasada pain
formavo LB delegatus, kad P. A. 
Bražinskų būklė tebėra nepasikeitu
si. Nors teismas juos pripažino poli
tiniais pabėgėliais, bet poUtinę glo
bą gali suteikti tik Turkijos vyriau
sybė. Ambasada buvo gavusi, daug 
lietuvių telegramų ir laiškų, net ke
turis kartus siuntė specialius prane
šimus savo vyriausybei. Pareigūnų 
nuomone, JAV lietuviai jau yra at- 
kr^ipe reikiamą Turkijos vyriausy
bės dėmesį į P. A. Bražinskų toli
mesnio likimo klausimą ir už savo 
aktyvumą bei organizuotumą nusi
pelnę pagarbos. Ambasada taipgi pa
tarė vengti spaustuvėse spausdintų ir 
pasirašytų lapelių siuntinėjimo, nes 
už juos žymiai svarbesni yra priva
čių asmenų ir organizacijų laiškai.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ Demo 
kratų Sąjungos centro komitetas pra
dėjo leisti 4 psl. biuletenį anglų 
kalba “Christian Democratic Bulle
tin”, kurio adresas — 894 East 223 
St, Euclid, Ohio 44123, USA. Įvadi
niame žodyje žadama informuoti sve
timtaučius skaitytojus apie Lietuvos 
išsilaisvinimo kovą ir jos dabartinę 
būklę sovietinėje okupacijoje, o taip 
pat ir apie lietuvių krikščionių de
mokratų veiklą.

PREZ. R. NIKSONUI jo politiką 
remiančią peticiją su maždaug 10.- 
000 parašų į Baltuosius Rūmus nu
vežė koordinatorės Daiva Kezienė ir 
Lee Pierce. Ji buvo įrišta į medinius 
viršelius, kuriuose dail. Aldona Pe- 
sytė išdegino lietuviškos juostos raš
tą ir šūkį “United we stand”. Peti
ciją priėmė ir už ją padėkojo Bal
tųjų Rūmų štabo narys Michael Far- 
rel. Abiem peticijos koordinatorėm 
buvo sudaryta proga dalyvauti prez. 
R. Niksono rumunų kompartijos va
dui N. Ceausescu surengtame priė
mime.

DONATAS BANIONIS. Panevėžio 
dramos teatro ir filmų aktorius, pa
darė pranešimą “Aktorius ir jo san
tykis su tikrove” Jungtinių Tautų 
bibliotekos salėje, šį aktoriaus susiti
kimą su Jungtinių Tautų personalu 
suorganizavo nisu knvgos klubas, va
dovaujamas Vladimiro Sokolovo. D. 
Banionis kalbėjo ne tik apie filmus, 
bet ir apie J. Miltinio vadovaujamą 
Panevėžio dramos teatrą, stiprinanti 
jo kūrybinę veiklą. Iš Jungtinių Tau
tų bibliotekos D. Banionis, kaip ir 
kiti anksčiau JAV viešėję lietuviai 
menininkai, turėjo vykti į Sovietų 
Sąjungos atstovybe Jungtinėms Tau
toms. Čia komunistinių kraštų diplo
matams buvo parodytas filmas “Ne 
sezono metas”, kuriame D. Banionis 
yra sukūręs pagrindinį vaidmenį. D. 
Banionis taipgi yra pakviestas ir į 
Sovietų Sąjungos atstovybę Vašing
tone, kur taip pat bus rodomas 
filmas ir kur jam teks tarti atitin
kamą žodį.

ATOSTOGŲ VILNIUN iš Niujor
ko išvyko “Moscow News” korespon
dentas Albertas Laurinčiukas. JAV 
pas gimines šiuo metu vieši du Vil
niaus universiteto atstovai — žurna
listikos katedros vyr. dėstytojas Bro

nius Raguotis ir Sovietų Sąjungos 
istorijos katedros docentas Algirdas 
Šidlauskas.

Brazilija
“ĄŽUOLYNAS”, Montevideo lietu

vių tautinių šokių grupė, lydima kun. 
J. Giedrio, S J, 1971 m. sausio 14-17 
d.d. iš Urugvajaus atvyks į Braziliją. 
Keli koncertai numatomi Sao Paulo 
mieste lietuviams ir brazilams, o taip 
pat ir dalyvavimas vietinės televizi
jos programoje, šiai išvykai ąžuoly- 
niečiai jau telkia lėšas. Išlaidas su
mažins jaunųjų šokėjų apgyvendini
mas lietuvių šeimose. Be koncertų, 
bus surengtos kelios kelionės Pajū
rin. Rio de Janeiro lietuviai taipgi 
tikisi sulaukti “Ąžuolyno”.

VASAROS STOVYKLA 8-14 metų 
amžiaus Sao Paulo lietuvių vaikams 
rengiama 1971 m. sausio 6-13 d.d. 
YMCA stovyklavietėje prie BiHings 
tvenkinio. Jos globėjas — preL P. 
Ragažinskas. Vadovaus abiejų lietu
viškų mokyklų mokytojai ir kiti jau
nimo vadai. Vyresnio amžiaus jau
nimui stovykla bus surengta vasario 
pabaigoje.

Argentina
JURGIS BRAZAITIS baigė Bue

nos Aires universiteto inžinerijos fa
kultetą ir gavo elektros mechaninių 
įrenginių inžinieriaus diplomą. Jis 
yra Argentinos lietuvių jaunimo ko
miteto pirmininkas. Šiuo metu kon
krečių planų ateičiai dar neturi — 
dirba nuosavoje geležies lankstymo 
įmonėje.

MENO IR TAUTODAILĖS kūri
nių parduotuvę “Pietro” Don Tor- 
cuato mieste, Buenos Aires provin
cijoje, atidarė trys dailininkai — 
Pietro Antonuccio su žmona ir lie
tuvaitė Natalija Jablonskytė-de Fiel
der. Pastarosios dėka ši parduotuvė 
yra papuošta lietuviškais raštais, ei
le jos sukurtų lietuviško stiliaus kū
rinių. Dail. N. Jablonskytės specia
lybė — medyje išdeginti lietuviški 
raštai.

“ATEITIES” ANSAMBLIS, vado
vaujamas Aldonos čikštaitės. Buenos 
Aires atžy mėjo pirmąsias veiklos me
tines nuotaikingu koncertu. Jo pro
gramoje buvo šokiai — šustas, Čigo
nėlė, Kubilas, Jonkelis, Lenciūgėlis, 
Rugučiai, Gyvataras, keletas lietuviš
kų dainų. Programai vadovavo Mi
randa Kanapinskaitė ir Osvaldas Le- 
vanavičius, talkino akordeonistai G. 
Kliauga ir J. Romeika. pianistė A. 
Čikštaitė. Visiems ypač patiko O. Le- 
vanavičiaus šūkis: “Atmink, lietuvi, 
jog lietuviu esi gimęs, lietuviu turi 
ir mirt...” “Ateities” ansamblį “At
žalyno” vardu sveikino Hektoras Le- 
vanavičius, “Rambyno” vardu — Ra
polas Paršelis, Argentinos lietuvių 
organizacijų ir spaudos’tarybos var
du — Juozas šiušis.

Australija
VERONIKA KOŽENIAUSKAITĖ, 

14 metų amžiaus Moe Presentation 
kolegijos mokinė, yra talentinga pia
nistė, Latrobe Valley metiniame jau
nųjų pianistų konkurse laimėjusi 
antrą vietą ir sidabro medalį. Penk
tą kartą iš eilės ji su pagyrimu iš
laikė muzikos teorijos ir pianino eg
zaminus Melburno universitete.

ORINIO SUSISIEKIMO bendrovės 
QUANTAS skraidymo mokyklą per 
20 mėnesių sėkmingai baigė 19 metų 
amžiaus Melburno lietuvis Algis 
Vingrys. Tapti lakūnais norėjo 800 
jaunuolių, bet skraidymo kursui bu
vo atrinkta tik 50. A. Vingriai buvo 
prisegti tradiciniai lakūno sparnai ir 
įteiktas komercinio skraidymo piloto 
diplomas. Atlikęs nustatytą praktiką, 
A. Vingrys gaus pilnas QUANTAS 
bendrovės piloto teises. Jis yra pir
masis Australijos lietuvis lakūnas 
šioje Australijos orinio susisiekimo 
bendrovėje. Melburno lietuvių kolo
nijoje A. Vingrys reiškėsi sporte ir 
skautų veikloje.

BIRUTĖ PRAŠMUTAITĖ Melbur
no Sacred Heart katalikų mokyklo
je jau eilę metų savo klasę baigia 
augščiausiais pažymiais. Pernai ji va
dovavo moksliniam tyrinėjimo dar
bui — pelėsių auginimui, kuris su 
padarytomis išvadomis ir diagramo
mis buvo išstatytas muzėjuose ir su
silaukė Broken Hill Propriety pre-' 
mijos. Ji yra baigusi Melburno lie
tuvių parapijos lituanistinę mokyklą, 
gieda parapijos chore, dalyvauja įvai
rių minėjimų programose ir skautų 
veikloje.

MONIKA ŠIDLAUSKAITĖ, Mel
burno St. Albans gimnazijos mokslei
vė, gavo šios vidurinės mokyklos sti
pendiją ir teisę paskutinę klasę lan
kyti ir baigti užsienyje. Mokslo iš
laidas sutinka padengti švietimo val
dyba. Ji taip pat yra gera sportinin
kė, mokyklos pirmenybėse laimėjusi 
dvi I vietas 200 metrų ir vienos my
lios bėgime, II vietą — 480 metrų 
bėgime.

VEIKLOS DEŠIMTMETĮ Melbur
ne pradėjo lietuvių kredito draugi
ja 'Talka”, paskutiniuosius apskai- 
tinius metus baigusi su $77.550,80 ba
lansu, kuris pernykščius metus pra
lenkė $14.121. Atskaičius visas išlai
das, gryno pelno liko $803. Jis pa
skirstytas šia tvarka: $329 dividendo 
(6%) už įnašus, $38 — Melburno 
skautų “Džiugo” tuntui, $38 — Kul
tūros Fondo bibliotekai, $398 — pa
pildas atsargos kapitalui, šiuo metu 
'Talka” turi apie 230 narių. Jos val
dybos pirmininkas — Povilas Baltu
tis. Dešimtmečiui atžymėti bus iš
leistas apžvalginis leidinys ir sieninis 
kalendorius.



DIDELIS BALTUONIO LAIMĖJIMAS
Medžio šaknų skulptoriaus darbais susidomėjo kanadiečių 

spauda ir televizija
Jau anksčiau buvo užsiminta, 

kad žinomojo Shute Instituto 
Meno Galerija Londone, Ont., 
pakvietė mūsų menininką Pr. 
Battuonį vienos savaitės paro
dai. Londonas yra proangliškas 
ir gana konservatyvus miestas. 
Todėl buvo tikėtasi gana šalto 
neangliškos kilmės menininko 
priėmimo. Visų nustebimui įvy
ko priešingai. Jo paroda susi
laukė net kelių malonių staig
menų. Jau ir pats pakvietimas 
buvo pirmoji staigmena, sukė
lusi kanadiečių susidomėjimą jo 
kūryba. Menininkus parodoms 
čia atrenka galerijos meno tary
ba. Dar didesnė staigmena buvo 
žinomosios meno kritikės L. 
Crawford parodon atsilankymas 
ir jos labai palanki recenzija 
didžiajame “The London Free 
Press” dienraštyje. Kiekvienas 
menininkas laiko garbe, jei su
laukia jos recenzijos net ir tuo 
atveju, kai ji nevisai palanki, 
jau vien todėl, kad ji atkreipė 
savo dėmesį. Ir suprantama ko
dėl. Kai čia lankosi pasaulio gar
senybės — virtuozai pianistai, 
operų solistai, dailininkai ir kt. 
— visus juos vertina L. Craw
ford. Savo atsiliepimuose, ypač 
apie profesijonalus, ji yra gana 
santūri, nemėgstanti girti, trum
pai rašanti. Todėl teko labai 
nustebti, kai ji apie Pr. Baituo
nį parašė plačią recenziją (vie
nos skilties beveik per visą pus
lapį) ir, palyginus, labai palan
kiai atsiliepė apie jo kūrybą. 
Mėginsiu recenzijos svarbiau
sius momentus trumpai atpasa
koti, jos išsireiškimus, maždaug 
pažodžiui pateiktus, paimdamas 
Į kabutes.

Pr. Baltuonio paroda yra cha
rakteringa, ryškiai išsiskirianti 
iš kitų ligi šiol matytų vandens 
išplauto medžio (driftwood) pa
rodų, kurių dauguma būna ma
žos meninės vertės. Pr. Baltuo- 
nis labai mažai tenaudoja pami
nėtą medį ir jo skulptūrų dau- 
gunia yra iš medžio šaknų, iš
kastų iš žemės ir laikančių ilgus 
metus. Gal ir daugiau kas Kana
doje kuria skulptūras iš medžio 
šaknų, bet “tikrai niekas nega
li pralenkti Prano Baltuonio, ki
lusio iš Lietuvos ir paskutinius 
20 metų gyvenusio Montrealy- 
je.” Iš medžio šaknų jis pradėjo 
kurti 1960 m., bet tik 1967 m. 
visuomenė į jį atkreipė rimtą 
dėmesį. “... Apie jo skulptūras 
iškeltini ypač du dalykai: lini
jų meniškas žaidimas ir medžio

VLIKo vicepirmininkas dr. B. 
Nemickas domisi Pr. Baltuonio 
medžio šaknų skulptūromis Lon
done, Ont., surengtoje parodoje 
Lietuvių Dienos proga

Nuotr. Daniliūno

ILGAI LAUKTA
K. Ališausko knyga “KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS” (I tomas, redaguotas Pr. Čepėno) jau ati
duotas spausdinti. Spausdina M. Morkūno spaustuvė Čikagoje.

I tomas apima: Lietuvą ir lietuvius pirmojo pasaulinio ka
ro metu, Lietuvos kariuomenės organizaciją, lietuvių kovas su 
bolševikais ir bermontininkais. Knyga didelio formato, apie 
500 puslapių, 43 karo veiksmų brėžiniai, foto nuotraukos, san
trauka anglų kalba, kietais viršeliais. Bus baigta spausdinti, 
įrišta ir išsiuntinėjama 1971 m. balandžio mėnesį.

Kviečiu įtaikę
— būti knygos mecenatais, rėmėjais ir prenumeratoriais! Kadangi sun
ku žinoti, kokį egzempliorių skaičių spausdinti, tai maloniai kviečiu iš 
anksto knygą užsisakyti. Iš anksto knygą užsisakiusiems ir pinigus su
mokėjusiems kaina — $12.00.

Veikalo rėmėjais bus paaukojusieji nemažiau $25.00.
Veikalo mecenatais bus paaukojusieji nemažiau $200.00.
Mecenatų ir rėmėjų sąrašas bus įdėtas knygos pabaigoje, 

čekius ar perlaidas siųsti: K. Ališauskas, 7312 So. Washtenaw Ave.
Chicago, Ill. 60629, U. S. A.

__ ______ __ __ ...... .... ......iškirpti .......... ........ .......... ......... .......

K. Ališauskui, 7312 So. Washtenaw Ave., Chicago, III. 60629, U. S. A. 

Siunčiu knygai “Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės” išleisti $____

Adresas (rašyti aiškiai) ___________ ......—___ _______ ______ __

Data ________ Parašas____________ __

suakmeninimas.” Jis yra sura
dęs būdą taip apdirbti medį, kad 
jis tampa panašus į cementą ar 
akmenį, ir tuo būdu jis apsaugo
mas nuo skeldėjimo bei oro at
mainų. Blizgėjimas skulptūroms 
daugiau kenkia nei padeda, ta
čiau jis neišvengiamas norint 
apsaugoti medį nuo gedimo. 
Kaikurios skulptūros taikytos 
eilinio žmogaus skoniui, tačiau 
dauguma jų — nėra eilinis me
džio šaknų apdirbimas, bet me
niškos vaizduotės kūrybinė išda
va. Jo individualumas reiškiasi 
gausiose skulptūrų spalvose. 
Prie geriausių kūrinių priskir
tinos y p arč šios skulptūros: 
“Nuostabiai gražiai plaukiančių 
linijų “Slidininkas”, meistriškai 
panaudotų spalvų skulptūra 
“Pirmoji generacija”, taip pat 
— “Laiminga šeima”, turinti jai 
svarbiausią elementą—džiaugs
mą, išreikštą visa skulptūros 
struktūra ir taip reikalingu 
lengvumu, nešančiu į erdves... 
Taip pat “Mergaitės sapnas” dėl 
savo jaunatviško nekaltumo ir 
“Sukaktuvinis valsas” dėl savo 
natūralių judesių ir dėl nuosta
baus panašumo į “pop art”.

“Paroda verta dėmesio tiek 
studijiniais, tiek ir pasigrožėji
mo sumetimais. Londoniškiai 
būtinai ją turėtų pamatyti.” ši
tokiais žodžiais baigia savo re
cenziją kanadietė meno kritikė.

Parodą aplankė daug asmenų. 
Tarp jų buvo ir galerijų direk
toriai, menininkai bei meną stu
dijuojantieji. Kaikurie parodon 
atsilankė net po kelis kartus; jų 
tarpe buvo ir dr. Shute, aplan
kęs parodą net tris kartus. Jau
na kanadiečių pora susijaudinu
si Pr. Baituonį užklausė, ar jis 
dar tebeturi tokią ir tokią skulp
tūrą. Jie matę jo parodą Mont- 
realyje 1967 m., ta skulptūra 
jiems labai patikusi, bet tada 
buvę jaunavedžiai ir neturėję 
S300. Po to jie neturėję ramy
bės, kol pajėgę, mažas algas 
gaudami, susitaupyti minimą su
mą. Buvo laimingi, išgirdę, kad 
jis ta skulptūrą tebeturi Mont- 
realyje. Jiedu labai prašė ją 
jiems perleisti. Taigi, Pr. Bal- 
tuonis yra jau ant gero kelio — 
kanadiečiai jieško jo kūrinių!

Pr. Baltuoniu susidomėjo ir 
televizija. Matyt, paskaitę Craw
ford recenziją, jie atsiuntė savo 
reporterį. Sis, pamatęs parodą, 
sušuko: “Čia aš radau didesni ir 
svarbesnį objektą, negu tikėjau
si. Aš tuoj vėl sugrįšiu.” Ne
trukus jis sugrįžo su visa moto
rizuota aparatūra ir iš parodos 
padarė visą spalvotą filmą. Po 
to jis išsireiškė: “Tikiu, kad me
nininkas neįsivaizduoja, kaip iš
skirtinai jis čia yra priimamas: 
jis yra pirmas skulptorius, gau
nąs Londono televizijos specia
lią spalvotą programą (ne žinio
se)! Jūs nežinote, kiek tūkstan
čių stočiai kainuoja šitoks daly
kas ir visa tai jis gauna... ne
mokamai.” Be abejonės, tai bu
vo pati didžiausia staigmena, iš
ryškinusi kanadiečių susidomė
jimą Pr. Baltuonio įgimtu ta
lentu. Londono korespondentas 
apgailestavo, kad spalvota pro
grama apie Pr. Baltuonio kūry
bą buvo perduota ne tuo laiku, 
kurį jis “TŽ” buvo nurodęs, bet 
savaitę anksčiau. Dėl paskutinių 
Kanados įvykių stotis turėjo su
keisti programas ir buvo pervė- 
lu apie tai paskelbti spaudoje. 
Pr. Baltuoniui visa tai reiškia 
didelį laimėjimą. Jo talento toks 
ryškus kanadiečių pripažinimas 
palengvins jo žingsnius į meno 
viršūnes. D. E.

Dail. Giedrė Žumbakienė diskutuoja meno problemas su poetu Leonardu Andriekumi parodos ati
daryme Kultūros Židinyje Brooklyne Nuotr. G.’Peniko

Kritusieji už Lietuvos laisvę
Vlado Ramojaus antrasis tomas apie Lietuvos partizanus 

J. GLIAUDĄSavo naują rinkinį, skirtą 
partizanų martirologijos temai 
“Kritusieji už laisvę” (II to
mas), Vladas Ramojus pradeda 
nuostabiai turiningu Kazio Bra- 
dūno eilėraščiu:
Jų kapų papėdėje laukinės 
Uogos sirpsta ašarų lašais — 
Tik pridėki pirštą prie Tėvynės, 
Kad pajustum, kiek jos daug, 

o tau mažai. 
f

Tik priglausk! širdį prie 
jos ilgesio, 

Išplėstų akių nedenk ranka, 
Kad apaktuih nuo to grumsto 

spindesio, 
Sutrupėjusio po kadugio šaka .., 
Kad ir vėl stebuklu praregėtum — 
Vos palietes jų akių duobes... 
štai — skaičiuok mirties delne 

kaulėtam 
Tūkstančio vardų amžinybes.

Eilėraštis tampa viso rinkinio 
motto. Kritusiųjų už laisvę ka
pai sulyginti su. žemės pavir
šiumi, bet tūkstančiai vardų ne
išblėsta nei iš atminties, nei iš 
istorijos. Kritusieji už laisvę, 
po savo mirties, ėmė atgyti, kel
tis iš kapų, formuoti iš naujo 
būrius, kuopas ir pulkus. Ir tą 
nuostabų istorijoje reiškinį pri
pažįsta ne tik tie, kuriems toji 
tema ir jos peripetijos yra pat
riotinio pietizmo šaltinis... Tą 
nuostabų faktą pripažįsta ir re
žimo globoje kuriama literatū
ra. Laisvės kovotojų temos jau 
neretos sovietinės Lietuvos raš
tijoje. Brutaliai niekinti pirmo
je sovietinio barbarizmo deka
doje literatai, palengvėjus po
litinio aparato terorui, instink
tyviai ėmė dairytis į temas, ku
riose vienaip ar kitaip į sceną 
išvedamas laisvės kovotojas. 
Fakto, kad lietuvių sąmonėje 
per amžius rusena aktyviai pa
laikoma savos šalies suverenu
mo idėja, sovietinė beletristi
ka jau nebepajėgia užgožti.

Kritusių už laisvę kariuome
nė iš miškinių kapų ir patvorių, 
kur niekino jų lavonus, kyla, 
formuojasi ir ateina į idėjinę 
pavergtos Lietuvos lietuvių pa
sąmonę. Pirmieji to atėjimo 
žingsnių aidai girdėti sąžiningų 
sovietinės Lietuvos rašytojų 
puslapiuose. Tegu jie dar ne
drąsūs, nes tai pavojingos te
mos, bet jau nebevengiama na
grinėti laisvės karį kaip indivi
dą, kuris veržėsi realizuoti savo 
krašto laisvės idėją.

Laisvės kovotojus, kaip indi
vidus, aprašo įvairūs pseudo- 
istoriniai rašinių rinkiniai, kur 
vis dar pabrėžiamas “banditiš- 
kumas”, bet jie mini vardus ir 
vietoves. Iš bendrybių išnyra 
tikri faktai ir tikri asmenys. To
kie partizanus smerkiantieji ra
šiniai turi savo reikšmingą po
tekstę. Ir tokią potekstę ati
džiai išskaito ir atidengia mums 
Vladas Ramojus “Kritusieji už 
laisvę” II tome. Tai kruvinų mo
zaikinių akmenėlių rinkinys. 
Vienas akmenėlis iš vieno šal
tinio, kitas iš kito, kol pagaliau 
jų surinkta pakankamai atsta
tyti tikram, nefalsifikuotam 
faktui.

“Kol tėvynėje tebeviešpatau
ja kerštas, visus mielus talki
ninkus, nenorinčius būti žino
mais, pavadinu bendru X”, rašo 
autorius, užskleisdamas knygą. 
Tie žodžiai geriau už ilgas tira
das byloja, kodėl knygoje nėra 
raidiškai išvardintų šaltinių. 
Pvz. 92 psl. yra partizano For
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tunato Ašoklio biografiniai 
bruožai ir nuotrauka. Duome
nims gauti reikia šaltinio. Ir 
nuotraukai gauti reikia atitin
kamo asmens. Šaltinis ir dabar, 
dviem dekadom prabėgus, nori 
likti nežinomu. Kai šaltiniai, 
kaipo potekstė, išskaitomi iš 
spaudon patekusios medžiagos, 
autorius juos žymi čia pat, dės
tyme.

Laisvės kovų struktūra yra 
klasifikuota, ir visas kovų vaiz
das įgyja savo dėsningumą, ku
ris jau nebeatrodo chaotišku su
kilimu, kaip tai dar galima jus
ti J. Daumanto knygoje. Kal
nų sritis (Augštaitija), Jūros sri
tis (Žemaitija) ir Nemuno sritis 
(Dzūkija ir Suvalkija) autorius 
laiko partizanų reiškimosi zo
nomis. 174 vietoves ir partiza
nų veiklos datas atrado auto
rius tiktai potekstėje, kurią jis 
išskaitė tarybiniuose leidiniuo
se. Jis žada mums atrasti kele
riopai daugiau. Apie šimtą par
tizanų autorius mini individua
liais vardais, išplėsdamas žinias 
biografiniais bruožais arba dės
tydamas jų partizaninės veiklos 
aplinkybes.

Ir vos imame partizanus in
dividualizuoti. suskamba šlykš
tus -ir bejėgio keršto kupinas so
vietinio režimo “bandito” šmeiž
tas. Štai vieno iš jų biografiniai 
bruožai: Klemensas Lukošius, 
rimęs 1916 metais, ūkininkas. 
Baigė pradžios mokyklą ir įvai
rius ūkininkavimo srities kur
sus, buvo ilgametis Grajauskų 
kaimo Jaunųjų Ūkininkų rate
lio pirmininkas, priklausė jau
nalietuvių organizacijai. Atitar-

Ruošiamas klaidingas Lietuvos žemėlapis
ALGIRDAS GUSTAITIS

Ar pagalvojame, kodėl ištisais 
šimtmečiais mažėja Lietuva ir 
dabar teliko vos įžiūrimas plo
tas, ir tas kitų pasiglemžtas? 
Daugelis priežasčių suvestines į 
vieną: lietuviai negerbė savo 
tautos. Tos į pražūtį nuvedusios 
priežastys labai plačios, didelės, 
skirtingos, bet iš kiekvieno po
skyrio vestų juodas siūlas į tą 
patį kamuolį.

Atkūrus nepriklausomybę, ne
išteko jėgų viskam pilnai atitai
syti. Vienas iš pamiršimų buvo 
labai prastas, nepilnas, negilus 
buvusios Lietuvos ir visos lietu
vių tautos pažinimas. Paviršuti
niškai parengti vadovėliai ruošė 
jau nepriklausomai Lietuvai 
šviesuolius, kurie visą laiką mo
kėsi iš tų nepilnai ar net klai
dingai parašytų knygų apie mū
sų senąją istoriją, geografiją. 
Tas prieauglis auklėjo naujus 
prieauglius.

Atsidūrus užsienyje, kaikurių 
nusistatyta nesigilinti į istori
nes, geografines tiesas, bet lai
kytis senų vėžių... Manau, tokia 
laikysena greitina lietuvių tau
tos pražūtį. Savaime aišku, jai 
negali priešintis okupuotoje 
Lietuvoje gyvenantieji. Pavir
šutiniškai apie lietuvių tautą 
įspraustos žinios naudingos sve
timiesiems, kurie visomis jėgo
mis jas palaiko, remia ir taip ra
šančius mūsų vyrus.

Viena neteisingai lietuvių vi
suomenę painiojančių temų* yra 
Lietuvos teritorijos klausimas, 
kuris beveik visuose Lietuvos 
žemėlapiuose netiksliai, net 
klaidingai sprendžiamas. Atitai
sius Lietuvos teritorijos sienas, 

navęs Lietuvos kariuomenėje 
jaun. puskarininkio laipsniu, su
grįžęs į civilinį gyvenimą reiš
kėsi vaidinimuose ir referatų 
skaityme. Augo su kylančia Lie
tuva ir už jos laisvę gyvybę ati
davė.

Knygos leidėjas “Į Laisvę 
Fondas Lietuviškai Kultūrai 
Ugdyti” leidinio aplanke įrašė:

Autorius knygoje mini dau
giausia nuogus faktus, nors 
kiekvienas toje knygoje mini
mas yra pergyvenęs dvasinių ir 
fizinių kovų, kurios taip pat 
vertos knygos puslapių. Kiek 
knygoje vardų, tiek turėtų bū
ti knygos tomų, nes tai nebuvo 
darbą, duoną ir poilsį pasirin
kusieji, bet apsisprendusieji už 
laisvą gyvenimą, beveik šimtu 
procentų žiną, koks bus liki
mas ...

Knyga vaizduoja periodą, kai 
totalinis teroras nesiskaitė su 
naikinimo metodais. Kiekviena
me fakte, kur individas susidu
ria su režimu, sprendimas buvo 
mirties grėsmė. Visdėlto bevil
tiškumo epopėjoje yra ir didžiu
lė laimėjimo prognozė. Knygos 
skyrelis, užrašytas iš autentiško, 
liudytojo, mums sako:

Pradėjo lyti, ir mes apsisto
jom po medžiu. Vaikutis paste
bėjo ant eglės išpjaustytas rai
des: “Aš mirštu už tėvynę”. Ir 
man prisiminė, kaip mūsų jau
nimas kovojo su okupantu. xAš 
nuėjau aplankyti jo motinos. 
Radau ją verkiančią. Tuo metu 
parėjo jos antras sūnus ketu
riolikos metų amžiaus. Jis sa
ko: “Ko tu. mama, verki? Ar 
kad mūsų partizanų sumažės? 
Neverk, aš jo vietoj stosiu.” 

bus padėtas pagrindinis stulpas 
tolesniam tikslios Lietuvos pra
eities atstatymui.

Deja, į tai pakankamai neat
sižvelgdama JAV LB švietimo 
taryba, gavusi Lietuvos Tyrimo 
Instituto pritarimą, rengiasi iš
leisti netikslų ir net klaidingai 
kaikurias Lietuvos sienas nuro
dantį Lietuvos žemėlapį. Išlei
dus dar vieną klaidingą Lietu
vos žemėlapį, jo pagalba bus mo
koma tūkstančiai jaunimo. Jis 
darys didelės įtakos vyresnei 
kartai, labai kenks lietuvių tau
tos reikalui užsieniuose ir būsi
mai laisvai Lietuvai.

Protestuoju ir prašau atitin
kamus asmenis susilaikyti nuo 
lietuvių tautai klaidingo žemėla
pio spausdinimo. Neleistina mū
sų tautos ribas siaurinti neatsi
klausus visos lietuvių tautos. Jei 
galėtume ją atsiklausti, esu tik
ras, ji nesutiktų pritarti Lietu
vos kapojimui.

Minėtieji Lietuvos (ar kiek ki
taip pavadinto) žemėlapio entu
ziastai turėtų visą reikalą sulai
kyti. Tai opus reikalas. Į Lietu
vos žemėlapių sienų nustatymo 
reikalą, kaip ir kitus su tuo su
sijusius, dabartiniai leidėjai tu
rėtų pasikviesti kitus asmenis 
pilnesniam klausimo panagrinė- 
jimui. Būtų kenksminga, jei 
Lietuvos žemėlapį išleidus tektų 
griežtai prieš jį pasisakyti, siū
lant išimti iš apyvartos.

Apie tą rengiamą spausdinti 
Lietuvos žemėlapį teisingai pa
sisakė Petras Būtėnas “Kario” 
žurnalo š. m. 5 ir 6 nr. Tasai 
straipsnis yra geras perspėjimas 
norintiems mažinti Lietuvą.
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0 IiiILTMtt VEIKLOJE
BALTIEČIŲ STUDIJŲ II KONFE

RENCIJA — lapkričio 26—29 d. d. 
San Jose valstybinėje kolegijoje prie 
San Francisco. Ją rengia prof. St. 
Vardžio vadovaujama baltiečių moks
lininkų organizacija — The Associa
tion for the Advancement of Baltic 
Studies, turinti apie 250 narių. Daly
vauti konferencijoje jau užsiregistra
vo 135 baltiečiai mokslininkai iš 
JAV, Kanados, V. Vokietijos, Švedi
jos, Suomijos, Britanijos, Šveicarijos, 
Brazilijos ir Australijos. Eilę paskai
tų šiai konferencijai yra paruošę lie
tuviai. J. A. Račkauskas skaitys 
paskaitą “Rusinimas ir pravoslavini- 
mas lietuvių mokyklose 1864—1904 
m”, A. Avižienis — “Kompiuterio 
vystymasis- Baltijos valstybėse”, V. 
Pavalkis — “Sv. Sostas ir Katalikų 
Bažnyčia Baltijos valstybėse 1939— 
1945 m.”, Pr. Manelis — “Ateizmas 
ir tikėjimas Lietuvoje”, J. Tininis — 
“Lietuvių patarlės”, kun. V. Bagda- 
navičius — “Lietuviškosios pasakos 
apie laumes”, M. Gimbutienė—“Lie
tuviškas velnias”, A. Landsbergis — 
“Dabarties drama Lietuvoje”, A. C. 
Matulis — “Lietuvių kultūros atspin
džiai vokiečių literatūroje”, T. Re- 
meikis — “Tarptautinės politikos po
veikis į Lietuvos vyriausybės pajėgu
mą atsiliepti į 1939-40 m. tarptautinį 
iššūkį”, B. V. Mačiuika — “Baltijos 
respublikų vaidmuo sovietų ūkyje po 
II pasaulinio karo”, L. Sabaliūnas — 
“Komunizmas Lietuvoje 1919-39 m”, 
R. Šilbajoris — “Lietuvos poetai — 
savo žemės vaikai”, “Studijinis pasi
keitimas moksliniais tyrimais”, E. 
Tumienė—“Kristijono Donelaičio iš
garsėjimas užsienyje”. Iš lietuvių bi
čiulių minėtina J. Marvin paskaita 
“Lietuvių kalbos kirčiuotė”, R. Sea
ley — “Tautiškumo sąvoka XIX šimt
mečio Lietuvoje”.

DAIL. ALFONSAS DOCIUS, gy
venąs Toronte, nupiešė aplanką ilgo 
grojimo plokštelei “Poezija ir pro
za”, kurią išleido “Lietuvių Dienos”. 
Lietuvių Dienos proga Los Angeles 
mieste surengta jo paveikslų paro
da, kurioje buvo išstatyta 30 kūrinių 
— tapybos ir grafikos. Atidarydamas 
parodą, poetas B. Brazdžionis savo 
kalboje apibūdino dailininko kūry
bą, kuri esanti puikios formos ir gi
lios minties: “A. Docius yra dailinin
kas, kuris turi ką pasakyti ir sugeba, 
surasdamas formą, spalvą, toną kiek
vienai savo temai. Net ir nubanalinti 
berželiai A. Dociaus paveiksle švie
čia nauja nuotaika, išreikšdami gilią 
žmogaus išeivio minti — trys lietu
viški berželiai svetimam neisaže. 
kaip ir mes. lietuviai, svetimame pa
sauly”. Parodos proga žurnalas “Lie
tuvių Dienos” atspausdino šešis dai
lininko kūrinius iš naujausių jo dar
bų. Pusė išstatytų dailininko darbų 
parduota. Pažymėtina, kad parodoje 
buvo išstatytas ir vienas stambiau
siųjų dail. A. Dociaus darbu — B. 
Brazdžionio “Poezijos pilnaties” 
iliustracijų rinkinys. Parodos proga 
Los Angeles mieste lankėsi pats dai
lininkas su. žmona skulptore E. šid- 
laite-Dociene. Jiems pagerbti buvo 
suruoštos vaišės Round Rabin svetai
nėje.

LIETUVIŠKŲ NAUJŲ KNYGŲ vi
sa eilė numatoma išleisti prieš Ka
lėdas. Tarp jų bus Antano Giedriaus 
“Ašvydo pasakos”, A. Vadopalo “Lie
tuviški antropologiniai tipai” ir di
džiulis Pr. Čepėno redaguotas vei
kalas “Lietuvos universitetas”.

LIETUVIŲ TEATRO II FESTI
VALĮ savo paskutiniame posėdyje 
nutarė rengti JAV LB centro valdy
ba. Organizaciniai darbai pavesti 
Kultūros Fondo pirm. Anatolijui 
Kairiui ir jiems paskirtas praėjusio 
festivalio $1.500 pelno likutis.

KOMPOZ. J. STANKŪNAS sukū
rė keturias naujas solo dainas: “Aš 
kalneliais” — liaudies daina augštam 
balsui, “Kai turėjau” — liaudies dai
na bosui. “Saulėlydis” — originali 
kūryba viduriniam balsui ir “Oi grei
čiau” — pagal liaudies dainą vidu
riniam balsui. Be to, muz. Alg. Ka- 
čanauskui užsakius. J. Stankūnas pa
rašė stambesnį keturių dalių kūrinį 
“Jaunos dienos”.

LIETUVIŲ KALBOS TIKRINIŲ 
PAVADINIMŲ rašybai tvarkyti JAV 
LB švietimo taryba sudarė kalbinin
kų komisiją, kurion pakviesti: dr. A. 
Salys, dr. Pr. Skardžius, dr. P. Joni
kas, St. Barzdukas ir L. Dambriūnas.

A. TENISONAS į flamų kalbą Bel
gijoje išvertė 24 lietuvių autorių no
veles. Tai sudarys apie 275 psl. kny
gą. kurios išleidimu jau yra susido
mėjusi viena belgų leidykla.

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEI
MO penkiasdešimtmečio minėjimą 
Argentinos sostinėje Buenos Aires 
spalio 18 d. surengė “Vyčio” kino te
atro savininkai Jurgis ir Danutė 
Gilvydžiai. Dalyviams buvo priminta, 
jog iš tikrųjų penkiasdešimtmetis yra 
dvigubas — Steigiamojo Seimo ir 
Lenkijos sulaužytos Suvalkų sutar
ties. Parodžius keletą filmų iš Urug
vajaus,. Brazilijos ir Argentinos lie
tuvių gyvenimo, paskaitą apie Stei
giamąjį Seimą skaitė prof. Julius Ka
karieku kuris taip pat pasidalijo įs
pūdžiais apie Vilniaus grąžinimą Lie
tuvai ir Lietuvos kariuomenės įžygia- 
vimą Vilniun. Po paskaitos eilę gra
žių Lietuvos gamtos, miestų, bažny
čių bei žygiuojančių karių vaizdų at
skleidė parodyti filmai. Ekrane taip
gi buvo matomas ir Steigiamojo Sei
mo atidarymas, pirmojo Lietuvos 
prezidento A. Smetonos kalba, ka
riuomenės įžygiavimas Vilniun.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
MASKVOS LEIDYKLA “MUZY 

KA” šiemet išleis penkis lietuvių 
kompozitorių kūrinių leidinius. Cho
ro dainų rinkinyje bus aštuoniolika 
E. Balsio, B. Dvariono, J. Juzeliūno, 
J. Karoso, IC Kavecko, V. Paketūro 
ir kitų kompozitorių dainų. Vilniaus 
konservatorijos dėstytoja A. Baltre- 
nienė leidyklai yra paruošusi B. Dva
riono, L. Povilaičio, A. Račiūno, St. 
Vainiūno ir R. žigaičio pjesių fortepi
jonui rinkinį. Atskirais leidiniais iš
eis E. Balsio oratorija “Nelieskite 
mėlyno gaublio” ir V. Bagdono kon
certo fortepijonui ir orkestrui kla- 
vyras. Estradinei muzikai atstovaus 
12 populiariausių E. Balsio, B. Gor- 
bulskio, M. Noviko, A. Raudonikio, 
M. Vaitkevičiaus bei kitų kompozi
torių dainų.

PUSLAIDININKIŲ FIZIKOS INS
TITUTO direktoriaus pavaduotojas, 
fizikos-matematikos mokslų kandida
tas K. Valacka išvyko į Britaniją du 
mėnesius truksiančiai studijinei ke: 
lionei. Jis susipažins su Cambridge, 
Edinburg universitetų ir Gotfield 
technologinės kolegijos puslaidinin
kių laboratorijose atliekamais tyri
mais.

KONCERTŲ CIKLĄ “Kvarteto me
nas” Vilniuje pradėjo iš sėkmingų 
gastrolių R. Vokietijoje grįžęs Lie
tuvos styginis kvartetas — E. Pau
lauskas, K. Kalinauskaitė, J. Fle- 
džinskas ir R. Kulikauskas, progra
mai pasirinkę du J. Haydno kvarte
tus. Šie koncertai bus vakaronės po
būdžio, atliekami degančių žvakių 
šviesoje. Be Lietuvos styginio kvar
teto, jų programose dalyvaus Mask
vos konservatorijos aspirantų ir Vil
niaus konservatorijos studentų kvar
tetai. Kartą į mėnesį rengiamuose 
koncertuose skambės kvarteto muzi
kos istoriją atskleidžiantys klasikų 
kūriniai, papildyti J. Gruodžio, M. K. 
Čiurlionio ir J. Juzeliūno kvartetais.

LIETUVOS AKLŲJŲ DRAUGIJOS 
centro valdyba Vilniuje įsteigė pro
fesinio lygio aklųjų chorą, kurio va
dovu pakviestas Rimantas Zdanavi
čius. padėjėja — Vilniaus konserva
torijos šiemetinės laidos auklėtinė 
Audronė Purlienė. Konkurso keliu 
bus atrinkta apie 40 dainininkų — 
pirmos ir antros grupės regėjimo 
invalidų bei dalis reginčiųjų.

VILNIAUS RESPUBLIKINĖJE 
bibliotekoje atidaryta fotografo Vy
tauto Ylevičiaus meniniu nuotraukų 
paroda. Jos pagrindinės temos — lie
tuviško kaimo gamta, senieji jo gy
ventojai. vaikai, gamtos ir žmogaus 
sąlytis. V. Ylevičius savo nuotrauko
se propaguoja Lietuvos etnografinės 
fotografijos tradicijas.

MATEMATINĖS STATISTIKOS 
skyrius steigiamas Lietuvos Mokslų 
Akademijos fizikos ir matematikos 
institute. Jo vadovas — fizikos ir ma
tematikos mokslų dr. B. Grigelionis. 
Naujojo skyriaus darbų rezultatus 
bus galima pritaikyti atpažinimo te
orijoje, radiolokacijoje, medicininė
je diagnostikoje ir gamybinių proce
sų valdyme.

LIETUVOS KINO STUDIJOS 
naują plačiaekranį filmą “Vyrų vasa
ra” į savo kino teatrų repertuarą 
įtraukė sovietai. “Vyrų vasarą” sukū
rė rež. M. Giedrys, vyr. operatorius 
A. Mockus, dailininkai A. Ničius ir 
V. Vilimienė. Scenarijus — A. Ju- 
rovskio ir S. Šaltenio. Pagrindinius 
vaidmenis atlieka aktoriai B. Bab- 
kauskas, J. Budraitis, R. Adomaitis, 
A. Šurna ir V. Mainelytė.

LENKŲ ŽURNALAS “POEZIJA” 
savo paskutiniame numeryje paskel
bė pluoštą S. Nėries, E. Mieželaičio, 
Justino Marcinkevičiaus, J. Deguty
tės, J. Kėkšto, M. Martinaičio, J. 
Vaičiūnaitės, V. Karaliaus ir L. Gu
tausko eilėraščių. Juos į lenkų kalbą 
išvertė Z. Stoberskis, L. Levinas ir 
M. Miechalas. Su esminėmis naujo
sios lietuvių poezijos savybėmis skai
tytojus supažindina Z. Stoberskio 
straipsnis “Dabartinė lietuvių poe
zija”.

JUOZAS SENKUS, dialektologas 
ir .žodynininkas, mirė Vilniuje, sulau
kęs 63 metų amžiaus. J. Balčikonio 
1931 m. pakviestas į “Lietuvių kal
bos žodyno” redakciją, velionis dirbo 
šioje srityje iki paskutinės savo gy
venimo dienos. Pokaryje jis plačiai 
reiškėsi kaip lietuvių dialektologijos 
specialistas, davęs tvirtus pagrindus 
spaudai rengiamam “Lietuvių kalbos 
atlasui”. Filologijos mokslų kandida
to laipsnis jam buvo suteiktas 1956 m. 
už gimto krašto monografiją “Paza- 
navykio kapsų tarmė”. Didelio dėme
sio yra susilaukusi velionies išsami 
studija “Kapsų ir zanavykų tarmių 
bruožai”. J. Senkui taipgi rūpėjo vie
tovardžių ir asmenvardžių rinkimas, 
tikrinimas ir tikslinimas, literatūri
nės mūsų kalbos norminimas. Lietu
vių kalbos mokslo ir jos praktikos 
klausimais buvo paskelbęs apie 80 
straipsnių spaudoje.

VILNIAUS UNIVERSITETO 
kraštotyrininkų klubas “Romuva” su
rengė susitikimą su senaisiais Vil
niaus krašto mokytojais ir liaudies 
dainininkais bei muzikantais iš lietu
viškų kaimų Gudijoje. Mokytojai at
skleidė studentams sunkias arveni- 
mo ir darbo sąlygas lenkų okupaci
jos metais, svečiai iš Gudijos supa
žindino su Gudijos lietuvių kaimuo
se išsaugotomis liaudies dainomis.

POETĄ E. MIEŽELAITĮ nariu ko
respondentu išsirinko R. Vokietijos 
Menų Akademija Rytų Berlyne.

V. Kst



HUMBER RIVER, 12 metų senu
mo, 8 dideli kambariai, mūrinis 2 
augštų namas, dvigubas garažas ir 
privatus įvažiavimas, 3 virtuvės ir 
3 prausyklos. Prašoma $36.900.
BLOOR — PRINCE EDWARD DR., 
5 kambarių mūrinis vieno augšto 
namas su privačiu įvažiavimu, mo
derni virtuvė, gražūs ir dideli kam
bariai. Viena skola 8%%.
ANNETTE — RUNNYMEDE, pra
šoma $15.900, 4 kambarių namukas, 
moderni virtuvė, mažas įmokėji- 
mas, arti krautuvių ir susisiekimo.
BLOOR—WINDERMERE, $31.900, 
7 kambarių, 2 augštų, atskiras mū
rinis namas, garažas ir įvažiavimas. 
Atvira skola iš 8% % ilgam išsimo- 
kėjimui, arti centrų.
SWANSEA, triburis naujesnės sta

tybos, 2 garažai su privačiu įvažia
vimu, 2 butai po 2 miegamuosius ir 
1 vieno miegamojo, vandeniu — 
alyva šildymas, graži aplinka.
BLOOR — JANE, 8 kambarių, 4 
miegamųjų mūrinis atskiras namas, 
vienas garažas su privačiu įvažia
vimu, didelė moderni virtuvė, van- 
deniu-alyva šildomas.
ISLINGTON, $39.500 prašoma kai
na, 6 kambariai plius pilnai įreng
tas rūsys, dvigubas garažas ir priva
tus įvažiavimas, viena skola 6% %, 
arti požeminio.
KINGSWAY, atskiras mūrinis 6 
kambarių namas, garažas su priva
čiu įvažiavimu, moderni virtuvė, di
deli kambariai, viena skola, tuojau 
galima užimti, arti požeminio.

Reikalingi namai pardavimui.

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

Namų telef. 766-8479

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

MOKA:
už term, indėlius 3 metam ...8% 
už term, indėlius 2 metam.. .73Zi% 
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....814 %

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

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

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

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

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

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. S34-92S6
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.

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

Bloor Autorite Garage jL^hKcowee>’
Sav. F R A N K P E T I T Tel. 531-1305

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

Cawthra Meats and Delicatessen
3635 CAWTHRA Rd. (kampas Cawthra Rd. ir Bumhamtherpe 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, {mokėti, 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

TORONTO
V v

Dėl generolo De Gaulle mir
ties gen. Lietuvos konsulas dr. 
J. Žmuidzinas lankėsi Prancūzi
jos gen. konsulate ir išreiškė 
užuojautą, pasirašydamas gedu
lo knygoj. Lapkričio 16 d. Lietu
vos gen. konsulas revizitavo J. 
A. V. gen. konsulą Toronte J. S. 
Hendersoną. Lapkričio 13 dieną 
gen. konsulas J. žmuidzinas da
lyvavo Latvijos nepriklausomy
bės paskelbimo šventės proga 
suruoštame Latvių b-nės priėmi
me ir šeštadienį tarė sveikinimo 
žodį Latvijos nepriklausomybės 
52 m. sukakties minėjime.

A.a. Vytautas Gavelis mirė 
lapkričio 8 d. Whitefish vietovė
je prie Sudburio, kur buvo nu
vykęs aplankyti savo vaikų. Pa
laidotas lapkričio 12 d. Čikagoje 
tautinėse lietuvių kapinėse, nes 
ten gyvena jo sesuo, kuri ir pasi
rūpino laidotuvėmis. Velionis 
buvo gimęs 1913 m. spalio 18 
d. Alytaus apskr., Seirijų valse. 
Į Kanadą atvyko iš Vokietijos 
po II D. karo; dirbo miškuose, 
paskui Sault Ste. Marie, Mont- 
realyje ir Toronte. Pasižymėjo 
nepaprastu duosnumu — siuntė 
pinigus ne tik savo vaikam, bet 
ir visom lietuvių institucijom. 
Uoliai dalyvavo lietuviškoj veik
loj — buvo “Varpo” ir Prisikė
limo par. chorų nariu, rėmė lie
tuvišką spaudą, radiją ir visus 
lietuvių parengimus. Pastaruoju 
metu jis jautėsi labai prislėgtas 
dėl asmeninių nesėkmių, jų ne
atlaikė ir nukirpo gyvybes siūlą. 
Liūdi jo gausūs bičiuliai Toron
te. Vienas jų — K. Lukošius 
rašo: “Drauge su Tavimi, Vytau
tai, užgeso dar vienas lietuviš
kos buities žiburėlis. Taip stai
giai ir netikėtai nutilo ir Tavo 
taip mėgstama daina “Jei po tė
viškės beržais ašai dabar rymo
čiau ...”

Stasys Jagėla, gyv. 101 Eve
lyn Ave., Toronto 9, Ont., pasi
baigus šiems metams išeina į 
pensiją. Ta proga Ontario Hyd
ro laikraštis “Supplyline” lap
kričio laidoj įdėjo jo ^nuotrauką 
ir rašinėlį. Esą Stasys Jagėla 
išdirbęs Hydro žinyboj 22 me
tus. Paminėta, kad Stasys Jagė
la esąs karštas medžiotojas ir 
medžiojimo neatsisakysiąs nei 
išėjęs į pensiją; galbūt jis prisi
jungsiąs prie didelės medžiotojų 
ekspedicijos kelionei i Afriką.

(p.a.)
M. B. J. žėkai iš Toronto iš

vyko žiemos sezono praleisti pas 
gimines į Floridą.

KANADOS ĮVYKIAI

“Gintaro” tautinių šokių gru
pė lapkričio 13 d. atliko progra
mą Dovercourt liberalų partijos 
rinkiminės apylinkės ruoštuose 
šokiuose. Grupė pašoko Kepuri
nę, Subatėlę, Aštuonytį. Pasta
rasis buvo taip puikiai sušoktas, 
kad susilaukė ilgo publikos plo
jimo, ir turėjo net pakartoti. 
Lapkričio 21 d. “Gintaro” grupė 
dalyvaus Shoppers World ren- 
g'amame Kalėdų parade. Mūsų 

kėjams yra paskirta pakyla 
(float), ant kurios parado metu 
jie šoks tautinius šokius. Šis pa
radas bus transliuojamas per 
naujosios Toronto televizijos 
stoties 19 kanalą 9 v. ryto.

Edmund Burke Draugijos su
sirinkimas įvyks lapkričio 25 d., 
8 v.v., Latvių Namuose, 491 Col
lege St. W. Bus demonstruoja
mas filmas ir pranešimai apie 
draugijos demonstracijas Va
šingtone, Toronte ir Otavoje.

Parkdale gimnazijos XII sky
riaus baigusiųjų tarpe summa 
eum Įaudė (labai gerai) yra Ra
mutė Birgelytė, Vytas Žulys ir 
eum Įaudė (gerai) Algis Valiu
lis. Visi trys buvo apdovanoti 
gimnazijos ženklu. R. Birgelytė 
dar gavo klasės premiją iš ang
lų kalbos ir, kaip geriausiai bai
gusi XII skyrių — švietimo va
dybos stipendiją. Algis lanko li
tuanistinį seminarą, Vytas pri
klauso skautų organizacijai ir 
tautinių šokių grupei “Ginta
ras”. Ramutė yra moksleivė at
eitininkė, lanko lituanistinį se
minarą ir dalyvauja “Birbynės” 
ansamblyje.

KLB krašto valdyba ryšium 
su įvykiais Kvebeko provincijo
je pasiuntė raštą Kanados min. 
pirm. P. E. Trudeau. Rašte val
dyba išreiškė savo pritarimą vy
riausybės užimtai Unijai. Iš mi- 
nisterio pirmininko įstaigos gau
tas šis atsakymas: “Gerbiama
sis daktare Čepai, Jūsų laiškas 
buvo man padrąsinimo šaltinis. 
Ačiū už jo parašymą.” Laiškas 
pasirašytas paties min; pirmi
ninko.

Kristaus Valdovo šventės iš
kilmę surengė Prisikėlimo par. 
Katalikų Vyrų Draugija didžio
joj salėj. Paskaitą apie popiežių 
Paulių VI skaitė J. Matulionis^ 
o meninę programą atliko Ha
miltono mergaičių choras, vado
vaujamas sol. V. Verikaičio, ku
ris ir pats savo giedojimu įsi
jungė programom Iškilmei pir
mininkavo J. Šarūnas. Dalyvių 
buvo gana gausu. Po minėjimo 
visi galėjo pasivaišinti kava ir 
sausainiais.

(Atkelta iš 1 psl.)
Toronto naujojoje rotušėje lap
kričio 2 d. paties burmistro W. 
Dennisono atidaryta paroda “Le
ninas be grimo”, kurią surengė 
išeiviai iš Sovietų Sąjungos oku
puotų ar jos įtakoje esančių 
kraštų. “Pravda”, žinoma, nuty
li faktą, jog prieš tai toje pačio
je rotušėje buvo surengta Leni
no tariamąjį humaniškumą gar
binanti paroda, kurios, iniciato
riais buvo komunistai ir neaiš
kaus politinio plauko kairieji 
kanadiečiai. Paroda “Leninas be 
grimo” yra antroji medalio pu
sė, supažindinanti lankytojus su 
tikruoju Lenino veidu ir jo so
vietinio komunizmo nieko bend
ro su humanizmu neturinčiais 
veiksmais.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, ku

rie mus susirinkę pasveikino 20 me
tų vedybinių sukaktuvių proga neti
kėtai suruoštose vaišėse Jono ir Sa
lomėjos namuose...

Nemėginsime čia išvardinti gausių 
draugų, bičiulių ir giminių ten su
sibūrusių. Norime ypač padėkoti or
ganizatorėms: Onutei, Reginai ir Sa
lomėjai, namų šeimininkams, paren
gimo vadovui Jonui ir kun. klebonui 
už sveikinimus bei linkėjimus, vi
siems prisidėjusiems prie brangių 
dovanų ir visiems vaišių dalyviams 
iš arti ir toli, sudariusiems smagią 
nuotaiką. Niekados neužmiršime to 
gražaus vakaro, greitai prabėgusio 
mielų draugų tarpe.

Sigita ir Vytautas

Ateitininkų žinios
Jaun. būrelių (berniukų ir mergai

čių) susirinkimai įvyks sekmadienį, 
lapkričio 22 d., 2 v. Mergaitės ren
kasi L V. Namuose, berniukai — 
Prisikėlimo par. patalpose. Tėvai, 
kurie atvežę vaikus laukia, kol susi
rinkimas baigsis, prašomi rinktis 
kambary šalia klebono raštinės. Susi
rinkimai baigsis 3.30 v. Visi, ateida
mi į susirinkimus, prašomi atsinešti 
$2 nario mokesčio.

Vyresniųjų moksleivių naujų narių 
registracija įvyks sekmadienį, tuoj 
po 10 v. Mišių ateitininkų kambary
je. Visi gimnazistai, kurie nori įstoti 
į ateitininkus, prašomi užeiti į atei
tininkų kambarį ir kreiptis į Ramo
ną Girdauskaitę.

Studijų dienos, kurias ruošia vyr. 
moksleiviai, įvyks Toronto lapkri
čio 28 ir 29 d. Smulkesnė programa 
bus paskelbta ateinančią savaitę. Da
lyvauti kviečiami ir neateitininkai.

Havajų vakare, kuris įvyks šį šeš
tadienį, kviečiami dalyvauti studen
tai, vyr. moksleiviai ir tėvai. Progra
mą atliks studentai.

Skautų veikla
• Kariuomenės šventės minėjimo 

proga šį sekmadienį, lapkričio 22, 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai orga
nizuotai dalyvauja pamaldose Prisi
kėlimo bažnyčioje 11 v. ryto. Viene
tai renkasi į didžiąją salę 10.45 v. r. 
Dalyvavimas būtinas. Šventės minėji
mas įvyks Prisikėlimo auditorijoje 
4 v. p.p. Jo programoje uniformuoti 
dalyvauja — “Šatrijos” kanklininkės 
ir “Rambyno” skudutininkai. Skautai- 
tės raginami tame minėjime daly
vauti.

• “Rambyno” tunto vadijos posė
dis — lapkričio 24 d., 7.30 v.v. skau
tų būkle. Dalyvauja visa vadija.

• Tryliktoji pasaulinė skautų jam
boree bus ateinančią vasarą, rugpjū
čio 2-10 d., Japonijoje. Į šią pasauli
nę skautų stovyklą priimami berniuk 
kai 14-17 m. amžiaus. Kelionė ir sto
vyklavimas vienam asmeniui kainuos 
$1.000. Toronto lietuviai skautai turi 
teisę į šią jamboree važiuoti. Kas 
galvotų savo vaikus į ją leisti, pra
šome kreiptis į ryšininką pas kana
diečius ps. P. Reginą tel. 274-2265 
arba 239-9030. Bus stengiamasi ir 
šiuo atveju gauti piniginės paramos 
iš federacinės vyriausybės.

• Skautų būklo naudojimo koor
dinavimą tvarko ps. A. Jankaitienė; 
tel. RO 2-3838.

• Lapkričio 23, pirmadienį, 7 v.v. 
— Mindaugo dr-vės sueiga būkle. 
Reikia visiems sunešti namų darbus 
ir su savimi turėti pieštuką bei už
rašų knygutę.

• Lapkričio 24, antradienį, 7.30 v. 
v., ps. Ritos Jurkuvėnienės bute šau
kiama bendra vyr. skaučių, sk.-vyčių, 
jūrų budžių gintarių ir visų kandida- 
tų^čių sueiga, kurią praves ps. seselė 
Igne. Adresas — 495 Riverside Dr., 
Apt. 301 (Riverside-Bloor kampas). 
Tel. 767-4612. C. S.
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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.
STAYNER, ONT., gražus didžiulis gabalas žemės, pačiame miestely 
su namuku. Galima lengvai padalyti į du sklypus; miesto vanduo 
bei elektra. Prašoma tik $6.000.
INDIAN RD. — BLOOR, atskiras mūrinis 10 kambarių namas per 
2 augštus, 2 prausyklos, 2 virtuvės, didžiulis sklypas 45x200, gara
žas, privatumas.

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

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n JI A A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FAKA/VlM 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------- -

MOKA IMA

5Y2% UŽ depozitus
6% už šėrus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep.
73/i% už 2 m. term. dep.

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

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

BbSPORTAS
SPORTAS VISUR
Raudonosios Kinijos lengvaatletis 

Ni Chih-Chin viršijo pasaulio šuolio 
į augštį ruso V. Brumel rekordą 7- 
5% pėdų. Tačiau neaišku ar ši pa
sekmė bus pripažinta nauju pasau
lio rekordu, nes kiniečiai nepriklau
so pasaulio organizuotam sportui.

Jonas Jonaitis-Unitas dar sėkmin
gai žaidžia futbolą Baltimorės Colts 
komandoje. Paskutinėse rungtynėse 
jis prisidėjo prie laimėjimo prieš 
Green Bay Packers.

Japonijos stalo tenisininkai po per
galių Anglijoje persikėlė į V. Vokie
tiją, kur du kartus įveikė vyrų ir 
moterų rinktines: vyrus 5:0 ir 5:2, 
moteris po 3:0.

Vengrijoje vyksta Europos jaunių 
bokso pirmenybės. Dalyvauja 21 
valstybė su 160 sportininkų, šiose 
pirmenybėse Sov. Sąjungos rinktinė
je lietuviškų pavardžių nesimato.

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė ir F. Nešukaitytė 

dalyvavo tarpprovincinėse stalo teni
so pirmenybėse Detroite. V. Nešu
kaitytė atstovavo Kanadai, F. Nešu
kaitytė — Ontario provincijai. Ka
nada baigmėje pralaimėjo Kalifor
nijai 5:3 ir laimėjo antrą vietą. Pa
sekmė gal būtų pakrypus Kanadai, 
jei pastarosios rinktinėj, kaip buvo 
numatyta, būtų žaidusi Sabaliauskai
tė. V. Nešukaitytė tepralaimėjo vie
ną susitikimą. Ontario šiose pirme
nybėse irgi sužaidė neblogai. Rink
tinės laimėjimų santykis — 6:4.

J. Nešukaitis tarp lapkričio 28 ir 
gruodžio 4 d. išvyksta į Thunder Bay, 
kur praves vienos savaitės kliniką 
vietos stalo tenisininkam*.

Stalo teniso treniruotės visiems 
Toronto lietuvių žaidėjams — ketvir

tadieniais Prisikėlimo par. salėj. Va
dovauja J. Nešukaitis. Visi jaunieji 
stalo tenisininkai prašomi lankyti 
treniruotes.

Mergaitės (18) lankėsi Hamiltone, 
kur žaidė draugiškas rungtynes su 
Kovo krepšininkėmis. Rungtynes lai
mėjo vytietės 57:14 pasekme. Vyčio 
komandoje žaidė: Nacevičiūtė 17, 
Vaišvilaitė 18, Stankutė 11, Unde- 
rytė, Zubrickaitė 9, Žukauskaitė 2. 
Bendravimą su Kovo krepšininkais 
numatoma pratęsti ir į kitas grupes.

Mergaitės (14) pralaimėjo CYO ly
gos pirmenybių rungtynes prieš St. 
Edwards 27:6. Žaidė: Zubrickaitė 2, 
Ąžuolaitė 2, Underytė 2, Valiukaitė, 
L. Žukauskaitė, Matulaitytė.

Jaunimo susirinkimas praeitą sek
madienį išrinko valdybą, kurią su
daro: G. Stankutė, E. Zubrickaitė, R. 
Underytė, M. Nacevičiūtė, E. Nace- 
vičius, V. Staškevičius ir A. Duliū- 
nas. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Lapkričio 28 ir 29 dienomis bus 

paminėta klubo 15 metų sukaktis, 
šeštadienį, lapkričio 28 d., 7.30 v.v., 
jubilėjiniai šokiai Prisikėlimo para
pijos salėj. Sekmadienį, lapkričio 29 
d., 3 v. p.p., Brockton mokyklos salėj 
įvyks programa ir minėjimas. Pro
gramą atliks Čikagos tautinių šokių 
grupė “Grandis”. Smulkesnės infor
macijos — skelbime.

Klubo nariai prašomi sumokėti na
rio mokestį: suaugę — $2.00, jauniai 
— $1.00.

Mergaičių krepšinio komanda 
(midget) laimėjo prieš Transfigura
tion 17:2. Žaidė: B. Plučaitė 6, N. 
čižikaitė 5, A Plučaitė 4, P. Simu- 
tytė 2, L. Radžiūnaitė, A. Bartinin- 
kaitė, A Klibingaitytė. Treneris: A 
štuopis.

ĮSTEIGTAS 
BALTIEČIŲ ...

(Atkelta iš 1 psl.)
ir studijine veikla tarnauti bal- 
tietiškųjų tautų — estų, latvių 
ir lietuvių — pažinimui visoke
riopais atžvilgiais.

Baltiečių Institutui Stockhol- 
me šiuo metu vadovauja tokios 
sudėties valdyba: pirm. — dr. 
B. Kalninš, vicepirmininkai: dr. 
K. Čeginskas ir dr. E. Nyman, 
sekr. — civ. ekon. A. Horm, na
riai: prof. V. Rūkė-Dravinia ir 
rašyt. K. Lepik.

Prie valdybos dar veikia pa
tariamasis instituto organas — 
mokslinė taryba, kuriai šiuo me
tu priklauso apie 20 Švedijoje 
gyvenančių baltiečių, besireiš
kiančių moksline tiriamąja ar 
dėstomąja veikla. Taryboje da
lyvauja ir du lietuviai: Stock- 
holmo ir Uppsalos univ. lietuvių 
kalbos lektorius Juozas Lingis ir 
Uppsalos univ. bibliotekos dar
buotojas Kajetonas Čeginskas.

Instituto mokslinė taryba vei
kia pasiskirsčiusi 3 sekcijom. 
Baltiškųjų kalbų ir literatūrų 
sekcijai vadovauja baltologė 
prof. V. Rūkė-Dravinia, istorijos 
sekcijai — prof. A. Soom ir vi
suomeninių mokslų sekcijai — 
ekonomistas prof. A. Aizsilnieks. 
Institutas numato leisti savo 
darbų metraštį, sieks palaikyti 
glaudžius ryšius su nuo seniau 
veikiančiais baltiečių tyrimo 
institutais Bonnoje ir Koenig- 
steine, su amerikiečių akademi
kų organizacija AABŠ (Associa
tion for the Advancement of 
Baltic Studies). I pastarosios 
rengiamą baltietiškųjų studijų 
II konferenciją, įvykstančią šio 
mėnesio gale San Jose, su pra
nešimais atvyks trys instituto 
nariai iš Stockholmo.

Ateinantį pavasarį Stockhol- 
me numatomas simpoziumas 
nagrinės specialiai Švedijos bal
tiečių problemas: įsikūri- 
ftias ir prisitaikymas, organiza
cijos, spauda, literatūrinė ir 
mokslinė veikla, indėlis švedų 
kultūroje. — A. Lembergas

Krepšinio treniruotės: antradienį
— jauniams ir vyrams; trečiadienį
— mergaitėms; ketvirtadienį — jau
niams, vyrams ir mergaitėms.

Stalo teniso treniruotės — ketvir 
tadienį nuo 6 iki 8. Treneris — J. 
Nešukaitis treniruoja Vyčio ir Auš
ros žaidėjus kartu.

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

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
YONGE — LAWRENCE, $8.000 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 būt 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 — mortgičių.

VYT. MOkKIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKŽ) VISTOSKI

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS
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I BALIO MASKELIŪNO 

DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

© SKAITYTO JAI PASISAKO

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

REAGUOTI VISAIS ATVEJAIS
Prieš kelias savaites Jūsų savait

raštis apeliavo į lietuvius atsiliep
ti padėkos laiškais į prof. Eayrs 
straipsnį “The Baltic Tragedy”, pa
skelbtą “The Montreal Star” ir “To
ronto Daily Star” laikraščiuose. įdo
mu, kiek lietuvių, tų, kurie turėjo 
progos susipažinti su straipsniu skai

tydami minėtus laikraščius, parašė 
kad ir trumpus padėkos pareiški
mus? Be abejonės, prof. Eayrs turi 
atsakymą. Ką bekalbėti apie tuos 
lietuvius ar latvius ir estus, paskli
dusius po šį platųjį kraštą, kurie nei 
Montrealio, nei Toronto Stars nema
to ir neskaito?

Užuot laukus atsiliepimo padėko-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliame motorai, skalbiamosios u£ kuriuos gavėjas gali nusi- mafinos, siuvamosios mašinos, įvairilf prekiq į malsto 
televizijos ir radijo priimtuvai, \ . t’ , * r.4 r
šaldytuvai ir t.t dolerineje krautuvėje.

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

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

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

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

ateityje.
DARBO VALANDOS:

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT. Telefonas LE 1-3098Savininkai A. ir S. KALŪZA

Sav. R. Stasiulis

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai | 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.

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

Tel. 531-1432VYRIŠKŲ IR JAUNIMO MODERNIŲ DRABUŽIU KRAUTUVE
TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T A T OM IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-7733
1613 Dundas St. W.

RCFLS TO EUROPE

ig
■

'i

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

EDVARDAS
LIETUVIŲ TELEVIZIJOS progra- 

ma, kuri lapkričio 6 d. turėjo 235-jį 
pusvalandį, viltingai žiūri į ateitį. 
Finansinė programos pusė po trupu
tį gerėja ir jau yra išmokėtos sko
los, nors dar nėra įsigyti visi progra
mos paruošimui reikalingi dalykai. 
Jos vadovas Tolius Siutas sako, jog 
prieš 4 su puse metų, kai ta progra
ma buvo pradėta, nelabai buvo gali
ma tikėtis, jog taip ilgai bus galima 
kas savaitę rodytis televizijos ekra
nuose. “Lietuviai televizijoje” pro
grama veikia visuomeniniais pagrin
dais. Lapkričio 8 d. buvo naujos pro
gramos valdybos rinkimai. Išrinkti 
darbštūs žmonės, kurie, tikimasi, dar 
labiau sustiprins programos finansi
nę padėtį. Valdybon įėjo 3 Ameriko
je gimę lietuviai: J. Trainauskas, 
P. Gramontienė, H. Zimmer ir 4 nau
jieji ateiviai: E. Vengianskas, P. Ka
šubą, A. Indriūnas ir T. šlutas. Pas
tarojo teigimu, ir dabar dar spau
džia įvairūs vargai: sunku sudaryti 
geresnes programas, nes jaučiama 
naujų talentų stoka. Per visa pro
gramos gyvavimo laiką joje pasiro
dė apie 2000 žmonių (įskaitant cho
rus ir kitus masinius vienetus). Pro
gramos metinis biudžetas — $27.000. 
Kita įdomi statistikos detalė yra jos 
žiūrovų skaičius. Vienos amerikie
čių bendrovės apskaičiavimu, lietu
vių programą kas savaitė stebi apie 
25.000 — 29.000 žmonių. Prieš mėne
sį laiko Tolius Šlutas pradėjo vado
vauti kitai televizijos programai, ku
ri irgi yra duodama per 26-jį kana
lą sekmadienių vakarais nuo 8 v.v. 
(prieš pat lietuvių programą), ši 
programa vadinasi “Our Heritage” 
ir yra tarptautinio pobūdžio. Ji pra
vedama anglų kalba ir jos pranešėja 
yra P. Gramontienė. Lapkričio 8 d. 
joje pasirodė ukrainiečių ir airių tau
tinės grupės. Lietuvių tautinių šo
kių grupė “Grandis” pasirodė “Inter
national Cafe” programoje per WGN 
stotį (9-tą kanalą) lapkričio 7 d. 
vakare. Ten ji atliko 3 šokius. Lie
tuviams šokėjams grojo Al Modesto 
vadovaujamas orkestras. Tą progra
mą stebi šimtai tūkstančių žmonių. 
9 • •

LIETUVIAI DALYVAVO metinia
me Įvairių tautybių pasirodyme — 
“Folks Fair and Festival” Navy 
Pier patalpose, čia 44 tautinių gru
pių tarpe lietuviai turėjo 3 skyrius: 
vienas buvo skirtas tautodailei, ki
tas — maistui, o trečias — lietuvio 
Sparkio realistiniams piešiniams, ku
rių apie pusė buvo gamtovaizdžiai. 
Atrodė, jog lietuvių pasirodymas bu-

ŠULAITIS
vo gana skubotai paruoštas. Prie įėji
mo buvo parodoje dalyvaujančių tau
tybių vėliavos, jų tarpe ir Lietuvos. 
Visus paviljonus, įskaitant ir lietu
vių, aplankė Čikagos miesto burmist
ras Richard Daley ir nusifotografavo 
su lietuvių rengėjų grupe. Lietuvių 
pasirodymu rūpinosi LB Čikagos 
apygardos valdyba.
• • •

AKTORIUS DONATAS BANIONIS, 
paviešėjęs pas akt. Leoną Barauską 
ir aplankęs bei susitikęs su nemaža 
grupe Čikagos lietuvių, lapkričio 9 
d. išskrido į San Francisco miestą. Iš 
ten grįždamas dar keliom dienom ža
dėjo sustoti Čikagoje, o po to važiuos 
į Vašingtoną ir Niujorką. Jis jau 
prieš tai yra buvęs Niujorke, kur tu
rėjo viešą pasirodymą Jungtinėse 
Tautose. Lapkričio pabaigoje jis Niu
jorke turės kitą pasirodymą, kuria
me dalyvaus filmuotojas ir poetas 
Jonas Mekas bei kiti. 
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS?Akt Da- 
lia Juknevičiūtė viešėjo Lietuvoje, 
kur dalyvavo jos mirusio vyro-poeto 
Algimanto Mackaus kūrybos vakare 
Rašytojų Sąjungos klube Vilniuje. Ji 
ir akt. L. Noreika skaitė Al. Mac
kaus kūrybą. — Edmundas Juškys, 
sovietų atstovybės Vašingtone antra
sis sekretorius, buvo atvykęs į Čika
gą ir čia praleido 3 dienas. — Muzi
ką Joną Bijanską, senosios ateivių 
kartos veikėją, pagerbė Lietuvos Vy
čių choras jo 76 metų amžiaus pro
ga. — Lietuvių golfo klubas ruošia 
savo tradicinį balių “Lituanus” žur
nalo paramai lapkričio 21 d. “Holi
day Inn” svetainėje. — Rašytoja Ni
jolė Jankutė-Užubalienė buvo atžymė
ta “Lietuvių Radijo Forumo” progra
moje lapkričio 7 d. — Jaunasis dai
lininkas Arvydas Bičiūnas išvyko i 
Romą, kur tęs dailės studijas. — Ci
cero lituanistinių mokyklų (pradinės 
ir augštesniosios) paramai vakaras 
yra rengiamas lapkričio 28 d. šv. An
tano par. salėje. — V. Maslionienė. 
vasarą praleidusi pas savo sūnų Či
kagoje, išvyko atgal i Buenos Aires, 
.Argentina. — Dr. Algirdo Kriščiūno 
laiškas, kuriame jis teigiamai komen
tuoja Bražinskų pabėgimą i Turkiją, 
buvo Įdėtas “Chicago Sun-Times” 
dienraštyje. Tai vienas iš daugelio 
laiškų, kuriuos paskelbė didžioji 
Čikagos spauda Bražinskų reikalu. 
“Chicago Tribune” išspausdino gana 
palankų vedamąjį šiuo klausimu. Ap
lamai, Čikagos spauda Bražinskams 
skyrė labai daug vietos.

jimais iŠ pavienių, išblaškytų bend
ruomenės narių, neturinčių ryžto ar 
drąsos padėkoti tokiems gerada
riams, nekalbant apie daugumą, ku
riems iš viso netenka susipažinti su 
panašių straipsnių turiniu, — būtų 
tiksliau reikalauti, ne vien laukti 
atsiliepimo iš organizacinių vienetų, 
kaip Baltiečių Federacijos, KLB 
krašto valdybos, krašto tarybos ir 
vietinių apylinkių valdybų. Ar ne 
jos yra įpareigotos kalbėti visų 
bendruomenės narių, esančių jų 
kompetencijose, vardu?

KLB krašto valdyba (bei panašios 
latvių ir estų valdybos) turėtų atsi
liepti savo vardu kur kas dažniau 
ne vien padėkomis, bet ir, kur rei
kalinga, griežčiausiu protestu. O kur 
to reikalaujama, kad ir neutraliu 
paaiškinimu. Tikėkime ji tai atlieka, 
Jei ne — turėtų atlikti. Krašto val
dyba panašiais atvejais galėtų parū
pinti kopijas laikraščių (backcopies) 
ar straipsnių ar bent praneštų apy
linkių valdyboms, kur jos bebūtų, 
kad jos pačios įsigytų savo ir narių 
persiskaitymui ir atitinkamam atsi
liepimui. 4

Perdažnai matome krašto valdybą 
bei apylinkių valdybas einant tik tar
pusavio narius apimančio socialinio 
pobūdžio klubų pareigas.

KLB krašto valdybos, kaip ir Bal
tiečių Federacijos, pareiga ne vien 
tik kasmetines šventes, kaip Kana
dos Lietuvių Diena, rengti savo pa
čių susiklausymui palaikyti. Dar di
desnė pareiga krašto valdybai turė
tų būti reaguoti ir raginti apylinkių 
valdybas kiekvienu tokiu atveju 
konkrečiai ir aktyviai atsiliepti savo 
narių vardu į visus mūsų kraštus — 
Lietuvą, Latviją, Estiją — liečian
čius klausimus.

Edmundas Petrauskas

NEATSAKYTAS PRIEKAIŠTASŠ. m. liepos 24 d. “Liaudies Balso” 29 nr. įdėtas K. žekonio iš Montrealio straipsnelis: “Kas meluoja?” Ten K. Žekonis užsipuola savo bendrakeleivį Į okup. Lietuvą Povilą Liauke- vičių, kuris atpasakodamas iš ten savo Įspūdžius “Nepriklausomoje Lietuvoje” ir “Naujienose” daug primelavęs. Be kitų smulkmenų jis rašo: “P. Liaukevičius Leningrade valgykloj sakė atsisveikinimo kalbą. Jis sakė maždaug taip: Jūs skurdą kentė- jot ir liūdėjot. Mes sykiu liūdėjom su jumis. Dabar jūs džiaugiatės savo laimėjimais, tai ir mes džiaugiamės su jumis sykiu. Taigi, atrodo, kad ir jam patiko...” P. Liaukevičius, atsikirsdamas K. žekoniui “Nepriklausomoje Lietuvoje” 1213 nr. savo kalbos atsisveikinant Leningrado valgykloje iš viso nepaminėjo arba praėjo lyg šio priekaišto visai nepastebėjęs. Atrodo, lyg tai su tuo sutinka? Mes abejojame, kad buvęs 1019-20 m. Lietuvos kariuomenės savanoris-kū- rėjas ir žymus lietuvių visuomenės veikėjas Kanadoje ten nuvykęs galėjo tokią kalbą pasakyti? Taigi, dar kartą: “Kas meluoja"?
Skaitytojas

LIETUVIO PAREIGA 
IŠLAIKYTI V L I K A, TODĖL 

VISI AUKOKIME 
TAUTOS FONDUI!
■

ŠYPSENOSGinos meilė BernarduiGražuolė italų filmų žvaigždė Gina Lollobrigida buvo aistringai įsimylėjusi pasaulinio garso širdies perkėlimo specialistą prof. Christian Bernard — rašo buvusi Bernard žmona Pietų Afrikos moterų žurnale. Žurnalas cituoja 42 metų Lollobrigidos laišką, kurį buvo pačiupusi jo žmona. Ten rašoma: “Alio Chris, aš manau, kad išprotėjau... nebegaliu dirbti, valgyti, miegoti... Tu man reikalingas kaip vyras ir širdies gydytojas.. Savo buvusios žmonos užsipultas, prof. Bernardas dėl Lollo-
kino teatras,

127 Roncesvalles Avė.
tel. 532-2710

RODYS DU SPALVOTUS 
FILMUS

"RASPUTINO NAKTYS"
Antrasis — spalvota komedija 
su Jean Moreau ir Peter O'To

ole, Akim Tamiroff

"DIDŽIOJI KOTRYNA"

LAPKRIČIO 19 iki 25
VIENAS seansas kas vakarą 

nuo 7 v. v.
ŠEŠT. ir SEKM. nuo 5 v. v. p.
NEPRALEISKITE PROGOS!

brigidos atsakė: “Tai kvaila boba — ji neteko filminiame pasaulyje populiarumo ir stengiasi per mane vėl išgarsėti...” Prof. C. Bernardas vedė 19 m. amžiaus P. Afrikos milijonieriaus dukterį.Bibliografine retenybėJustas Paleckis 1927 m. sausio 15 d. taip apibūdino Vladimirą Leniną:“... valdžią gavęs Leninas ją įtvirtino diktatoriaus paprastu būdu — kruvinu teroru, kurio aukomis žuvo begalė rusų žmonių, daugiausia inteligentų”. Dabar už tą bibliografinę retenybę (“Naujas Žodis”, 1927) antikvariatai siūlo didelius pinigus. Deja, to žurnalo numeris “dingęs” iš Lietuvos knygynų.Apie dolerio vertęDar gerai, kad doleriai neauga ant medžių, o tai nejudomojo turto vertė nupultų.Kvoteris dar vos vertas, kad už jį galima gauti dešimtukų, kelių ir centų.Yra ir infliacijoje paguoda, kad pinigai, kurių neturi, mažai ko bėra verti.Infliacija padarė tą gerą, kad išgyvendino paprotį vesti ar tekėti dėl pinigų.Daktaras, išegzaminavęs pacientą, pasakė: “Esi sveikas kaip doleris”.Pacientas persigandęs: “Prašau, daktare, meldžiu manęs negąsdinti.” ... Parinko Pr. Alš.
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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

jardo angliškos vilnonės geros rūšies medžiagos eilutėms, jardai krimplene medžiagos moteriškai eilutei ar dviems suknelėms, 3 jardai eksportinės rūšies veliūro, vilnonės ar kašmiro medžiagos vyriškam arba moteriškam apsiaustui, 2% jardo vilnonės medžiagos suknelei, 1 nailono ar medvilniniai vyriški išeiginiai 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 ra ’ *’ * 1 ’ * **■»/ - J- 2 - -■» --1fc
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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.

Visų rūšių automobilių 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 RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -140330 Dewson St., Toronto, Ont.
AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

UŽ 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAR WASH LTD.(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas) 83 SIX POINT RD. (i pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION

SHORTCUT

NO PRINTED CIRCUIT ■t “Chromacolor 100” 
yra naujausia ir geriausia 
1971 metų spalvota TV 
įvairaus didumo

Prieš pirkdami juodą-baltą arba spalvotą televiziją ar

megztukas — vilnonis ar akryleno, 3% jardo vilnonė medžiaga eilutei su Įrašu “All wool made in England”, viena puiki gėlėta vilnonė skarelė. Pilna siuntinio kaina — $95.00.Taip pat mielai galime pridėti prie šių ar kitų siuntinių reikmenų, kurie Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi.Dirbtinio mink (audinės) kailio viršus apsiaustui — $40, vilnonės gėlėtos skarelės —- po $5, vyriški ar moteriški nertiniai — po $12, nailono marškiniai — po $8, nailono lietpalčiai — po Sll, gėlėtos nailono skarelės — po $2, nepermatomo nailono medžiaga skarelėms — po $11, puikūs ilgi vilnoniai moteriški šalikai — po $9 ir kt.Už $36 pasiunčiame maisto siuntinį specialiai parinktų gaminių. Priimame užsakymus automobiliams, motociklams, dviračiams, televizijos aparatams, persiunčiame pinigus ir t. t.
421

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

A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ontario.
FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

3828 Bloor St. W., Islington, Ontario 
231-2661 231-6226
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Naujoji "Tip-top Meats" europinių skanėstų krautuvė Toronte 
Yorkdale Shopping Centre, Fairview Moll, Sheppard Ave. — Don 
Valley Parkway

Hi-Fi gerai pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!
ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO and TV sales and service
Savininkas A.

672 Lansdowne Ave. 531-6165
295 RONCESVALLES Ave., Tel. 536-1373 
Atidaryta: kasdien 9—6 vai.
Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai.

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,

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

• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitas reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank 

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namu 279-7980 
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

DR. E. ZUBRIENE

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.Priima pacientus pagal susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

OKULISTĖS
Br. Bnkowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.(prie Geoffrev St.)

TEL. LE. 2-5493Darbo valandos: kasdien 10 v. ryto iki 9 vai. vak.; šeštadieniais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.
OKULISTAS

S. BROGOWSKL O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 16 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS

L. LUNS K Y, R.O.

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

470 College St TorontoTel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo Ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

Natūralus - 
nepasterizuotas 
šviežias medus
STIKLINĖSE, INDUOSE 

AR KORIUOSE IS
Eagles Nest bityno 
30 Dewson St, Toronto 4, 
Ont Telefonas 534-0563
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TORONTE
Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— šį sekmadienį — Kristaus Kara

liaus šventė ir Lietuvos kariuomenės 
diena. 11 vai pamaldose organizaci
jos dalyvauja su vėliavomis.

— Vaikų choro repeticijos — po 
10 v. pamaldų.

— Tikybos pamokas vaikams, besi
rengiantiems pirmajai Komunijai, 
dėsto stud. L. Kizaitė po 10 v. Mišių 
klebonijoj.

— Visuomenininkės Onos Jonaitie
nės 70 m. amžiaus proga pagerbimas 
įvyks lapkr. 29 d. Pakvietimai į pa
gerbimą gaunami par. knygyne.

— Nuoširdžiausi sveikinimai Jo
nui ir Juozei Valiuliams, atšventu- 
siems 25 m. vedybinę sukaktį.

— Mirus a.a. Juliui Abromaičiui, 
gausiai velionies giminei nuoširdi 
užuojauta.

— Naujų Metų sutikimas rengia
mas par. salėje.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— 9.30 v.r. mirusiųjų minėjimo 

pamaldos bei sekmadienio mokykla. 
11.00 v. r. Kun. Alg. Žilinskas pa
mokslus sakys šv. Pilypo liuteronų 
bažnyčioje Islingtone.

— 3.00 v.p.p. Šv. Jono kapinių lan
kymas.

— Pamaldos šį sekmadienį 9.30 v. 
ryto.

— Visi parapijiečiai, kurie dar nė
ra pasirašę 1971 m. aukų pažadų 
korteles, prašomi tai atlikti greitu 
laiku.

Kariuomenės šventės minėji
mas Toronte įvyks lapkričio 22, 
sekmadienį. Iš ryto 11 v. lietu
vių parapijų bažnyčiose įvyks 
pamaldos. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti organizuotai 
su vėliavomis. 4 v.p.p. Prisikėli
mo parapijos salėje — iškilmin
gas šventės minėjimas, kur pa
grindiniu kalbėtoju bus iš Det
roito gen. štab. pik. J. šepetys. 
Meninę programą atliks: iš Det
roito pianistė B. ūsaitė ir sol. 
I. Vizgirdaitė, Toronto skautų 
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntų 
skudutininkai, birbynės ir kank
lininkės. Organizacijos, dalyvau
jančios pamaldose ir minėjime 
organizuotai su vėliavomis, pra
šomos pranešti iš anksto St. Jo
kūbaičiui tel. 537-2869.

Minėjimo komitetas
Toronto VI. Pūtvio kuopos 

šauliai ir šaulės lapkričio 22, 
sekmadienį, kariuomenės šven
tės pamaldose dalyvauja organi
zuotai su vėliava 11 v.r. šv. Jono 
Kr. par. bažnyčioje. Šauliai, uni
formuoti ir neuniformuoti, ren
kasi 10.30 v.r. parapijos salėje. 
Šauliams ir šaulėms dalyvavi
mas būtinas. Valdyba

Kūrėjai-savanoriai kviečiami 
lapkričio 22 d. 10.45 v. r. susi
rinkti Prisikėlimo par. salėje, 
dalyvauti organizuotai su vėlia
va iškilmingose pamaldose ka
riuomenės šventės proga, o 4 v. 
toje pačioje salėje — kariuome
nės šventės minėjime. Gerbia
miems klebonams leidus, sava
noriai lapkr. 22 d. rinks aukas 
lietuvių bažnyčiose invalidams 
ir kūr.-savanoriams Vokietijoje 
ir kitur. Valdyba

KLB Toronto apylinkės tary
bos susirinkimas įvyks gruodžio 
1, antradienį, 7.30 v.v. šv. Jono 
Kr. par. salėje. Apylinkės valdy
ba kviečia atsilankyti visus rink
tuosius tarybos narius ir Toron
to lietuvių organizacijų bei ins
titucijų vadovus. Susirinkime 
bus svarstomi Vasario 16 šven
tės ir kiti klausimai. Šis prane
šimas yra oficialus ir atskiro 
pranešimo laiškais tarybos na
riams valdyba nesiunčia.

Valdyba 
VIENINTELE KANADOS VAL

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

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė. Adresas: 44 Beaconsfield Ave., 
Toronto 3, Ont., tel. 532-1415.

SUNNYSIDE RAJONE išnuomoja- 
MAS vienam asmeniui kambarys ir 
virtuvė: pilnai apstatyti,, papiginta 
kaina. Tel. 536-4758.

NAŠLYS VIRŠ 60 METŲ. Turiu sa
vo namą ir automobilį. J i e š k a u 
gyvenimo draugės iki 55 metų, kuri 
jieško ramybės. Gali būti su vienu 
vaiku. Rašyti: J. Našlys, 941 Dundas 
St W., Toronto 3, Ont. c /o “T. 
žiburiai”.
Pasiturintis, gerai atrodantis, nege
riantis ir nerūkantis NASLYS JIES- 
KO GYVENIMO DRAUGĖS, kuri no
rėtų ramaus šeimyninio gyvenimo, 
60 - 67 m. amžiaus. Rašyti adresu 
P. O. Box 982, North Bay, Ont

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

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Damn virtu
vėm spinteles Ir įrengiu poilsio 

kaotete. TeL 5354724.

— šeštadienį, 9 v. Mišios už a.a. 
Juozą Svarinską, užpr. Irenos ir Juo
zo Morkūnų; šį sekmadienį, 11.15 v., 
už a.a. Vincą Girdauską, užpr. p. Gir- 
dauskienės; 11.15 v. koncelebracinės 
Mišios, už kritusius už Lietuvos lais
vę, užpr. savanorių-kūrėjų; trečiad. 
už a.a. Antanį Balnį, užpr. p. Ku- 
chalskienės; penktad., už a.a. Marce
lę Jonušienę, užpr. Ad. Abromaičio.

— Kristaus Karaliaus šventė, iki 
šiol buvusi paskutinį spalio mėnesio 
sekmadienį, pagal naują Bažnyčios 
potvarkį, dabar nukelta į paskutinį 
liturginių metų sekmadienį, šiemet 
tai bus šį sekmadienį — lap. 22 d.

— Lituanistinis seminaras — penk
tadienį, 7 v.v., par. namuose.

— Jaunimui Mišios bus laikomos 
šį sekmadienį, 10 v., parodų salėje. 
Visas jaunimas, pradedant nuo 9 
klasės ir augštyn, laukiamas šiose 
specialiose Mišiose. Jaunimui Mišios 
bus laikomos kartas nuo karto.

— Lapkričio 14 d. susituokė Algis 
Žaliauskas su Virginija Beržinskaite.

— Kitą savaitę lankomos šeimos: 
Baby Point Rd. ir Cres., Bradley 
Ave., Brumell Ave., Cameo Cres., 
Haney Ave., Humbercrest Blvd., Old 
Mill Dr., Thornhill Ave., Traymore

— Ketvirtadienį, 7.30 v. suaugusių 
choro repeticija, šv. Cecilijos, chorų 
globėjos, proga choristai su antrosio
mis pusėmis turės šeštadienį, lapkri
čio 21 d., 7 v.v. sudėtines vaišes pa
rodų salėje. Penktadienį repetuoja 
vaikų choras. Raginame daugiau vai
kų įsirašyti į vaikų chorą. Dainų 
šventės repeticija šį sekmadienį 12 v. 
sopranams ir altams.

— Juliui Abromaičiui Lietuvoje 
mirus, reiškiame užuojautą jo sū
nums su šeimomis: Karoliui, Eugeni
jui ir Vytautui.

Akademiku Draugijos paskai
ta — lapkričio 21, šeštadieni, 
8 v.v., Prisikėlimo muzikos stu
dijoje. Dr. A. Balsys kalbės te
ma: “Pagrindiniai elementai ge
netikoje”, Dr. A. Balsys gimė 
Vokietijoje. Toronte baigė Šv. 
Mykolo gimnaziją ir įstojo į To
ronto universiteto medicinos fa
kultetą, kurį baigė 1968 m. Da
bar specializuojasi Wellesley li
goninėje vidaus ligų skyriuje. 
Toronto visuomenė, ypač stu
dentai ir akademikai, kviečiami 
gausiai dalyvauti. Valdyba

šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas — lapkričio 22, sek
madienį, 3 v.p.p., pas p. J. Ruk- 
šienę, 30 High Park Blvd. Tel. 
LE 6-9165. Visos narės ir vieš
nios kviečiamos dalyvauti.

Valdyba
Dail. Dagio dailės darbų pa

roda rengiama lapkričio 28 — 
gruodžio 6 dienomis Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje. Tai 
progai jau atspausdintas daili
ninko kūriniais iliustruotas 
kvietimas. Parodoje bus išstaty
ti daugiausia medžio skulptūros 
ir reljefai.

Vyrų rekolekcijos įvyks au
gustinų onų vienuolyne King Ci
ty, kiuris yra 25 mylios nuo To
ronto. Rekolekcijos prasidės 
penktadienio vakarą, gruodžio 
4, ir baigsis sekmadieni, 2 v.p.p. 
Rekolekcijas ves kun. Saulius 
Laurinaitis iš JAV. Visi vyrai 
kviečiami iš anksto registruotis 
abiejų parapijų raštinėse arba 
pas V. Sondą, V. Aušrotą, J. Ša
rūną, A. Bumbulį.

Vedybinė sukaktis. Lapkričio 
14 d. Įvyko 25 m. vedybų sukak
tis mokytojo Jono ir Juozės Va
liulių. Padėkos pamaldos įvyko 
Šv. Jono Kr. bažnyčioje. Jų me
tu giedojo sol. V. Verikaitis. 
Jaukus priėmimas buvo sureng
tas jų sūnų parapijos salėje, da
lyvaujant gausiai sukaktuvinin
kų giminei ir bičiuliams. Iškil
mių metu sūnūs aktyviai reiš
kėsi: Įsijungė i skaitymus pa
maldų metu, abu tarė sveikini
mo žodį ir akordeonais grojo tė
vų valsui. Mokyt. J. Valiulis mo
kytojauja šv. Antano kanadie
čių mokykloje Toronte. Iškilmes 
gražiai pravedė Angelė Stankai- 
tienė iš JAV.

REIKALINGAS VYRESNIO AMŽIAUS VIENGUNGIS

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

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

1 R K S I D E market

335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258
Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu

kai. rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

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

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos
ara»

KALĖDINĖS IR ĮVAIRIŲ KITŲ PROGŲ 
sveikinimo kortelės nuo 10 iki 30 centų 
vertės gaunamos “ŽIBURIUOSE” 
941 Dundas St W. Toronto 3, Ontario

ATEITININKŲ TĖVŲ KOMITETAS 

š. m. LAPKRIČIO 21 dieną, 7 v. v., 
Prisikėlimo parapijos salėje rengia 
TRADICINĮ

Havajų VAKARĄ
• Įdomių programų atliks studentai ir moksleiviai 

ateitininkai. • Gros puikus "RITAM" orkestras.

• Turtinga loterija. • Gėlių valsas. Pilnas bufetas

Bilietų kaino: suaugusiems $3.00/ 

studentams $1.00 VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.

TORONTO VL. PŪTVIO ŠAULIŲ KUOPOS 

metinis balius - šokiai
lapkričio 21, šeštadienį, 7 vai. vakaro
Švento Jono Krikštytojo parapijos salėje

• MENINĖ PROGRAMA • "ILTAL" ESTŲ ORKESTRAS
• VERTINGŲ LAIMIKIŲ LOTERIJA • GĖRIMŲ BUFETAS
• Bilietai: $2.50 • Užkandžiai ir kava — nemokamai.
Visus maloniai kviečia — T. P. šaulių kuopos valdyba

Prisikėlimo parapijos sporto klubo “AUŠROS” 
15 metų sportinės veiklos sukaktis bus atžymėta

JUBILĖJINIAIS ŠOKIAIS
lapkričio 28, šeštadienį, 7.30 v. vakaro
• Gros V. Babecko orkestras iš Hamiltono. • Dalyvaus "G randies" šokėjai ir svečiai.
• Veiks bufetas. • Loterija.* Gaivinantys gėrimai. Bilietų kaina: suaugusiems — $2.00,

studentams — $1.00.

Čikagos “GRANDIES” tautinių šokių

KONCERTAS
BROCKTON MOKYKLOS SALĖJ (prie Brock ir Bloor). "Grandis", Čikagos tautinių šokių 
grupė, su 45 šokėjais yra plačiai pagarsėjusi" visoj Amerikoj. Vadovė I. Smieliauskienė yra 
paruošus "Grandį" gastrolėms į Australiją gruodžio pabaigoj.
Bilietų kaina: rezervuotos vietos — $3.00, nerezervuotos — $2.00, studentams — $1.00.

Aušros klubas visus maloniai kviečia atsilankyti ir paremti sportuojantį jaunimą. — RENGĖJAI

KLB Toronto apylinkės val
dyba, norėdama sutelkti lėšų 
sėkmingesnei veiklai, spalio mė
nesį pravedė solidarumo įnašų 
vajų visose lietuvių parapijose. 
Iš išdalintų virš 1000 vokelių 
grąžinta: Prisikėlimo par. 158 
— $355.80, Šv. Jono Kr. par. 
31 — $65.65, lietuvių evang. 
par. 17 — $35.00. Iš viso gauta 
206 vok. $456.45. Netolimoj 
ateity, gavęs apyskaitas iš lietu
vių bankelių apie įneštus solida
rumo įnašus, pasistengsiu lietu
vių visuomenei pateikti pilną, 
kaitų ir liūdną KLB Toronto 
apylinkės valdybos finansinį sto-

Studentai ateitininkai atliks 
meninę programą Havajų vaka
ro metu šį šeštadienį, lapkričio 
21. Bus loterija ir kitos įvairy
bės. Tai tradicinis ateitininkų 
tėvu komiteto parengimas, į ku
rį kviečiama visa lietuviškoji vi
suomenė, kuriai rūpi mūsų jau
nimas.

Pranešame, kad Lietuvoje mirė mūsų MAMYTĖ. 

Gedulingos Mišios už velionę bus laikomos lapkričio 18 d., 
Delhi, Ont., Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Nuliūdę: Vladas, Adomas ir
Juozas Jocai

KUNIGŲ VIENYBĖS metinis 
suvažiavimas įvyko lapkričio 10 
d. Londono lietuvių parapijos 
klebonijoj. Dalyvavo: mons. J. 
Tadarauskas, kun. dr. J. Gutaus
kas, kun. B. Pacevičius, kun. D. 
Lengvinas, kun. Ant. Sabas, 
kun. P. Barius, OFM, kun. A. 
Prakapas, OFM, kun. R. šaka
lys, OFM, kun. A. Bernatonis iš 
Vokietijos. Referatą apie autori
teto ir religinę krizę skaitė kun. 
dr. J. Gutauskas. Parapijų veik
los apžvalgoje visų buvo pabrėž
tas mišrių santuokų skaičiaus 
didėjimas. Pranešimą apie Vasa
rio 16 gimnaziją padarė kun. 
A. Bernatonis. Suvažiavime da
lyvavo ir du pasauliečiai — K. 
L. B. Londono apyl. pirm. p. 
Pocius ir visuomenės veikėjas p. 
Butkus. Į valdybą išrinkti: pir
mininku mons. dr. J. Tadaraus
kas, ižd. kun. P. Barius, OFM, 
sekr. R. Šakalys, OFM.

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

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.

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

LAPKRIČIO 29 
SEKMADIENĮ, 
3 valandą po pietų

Radijo programa “Tėvynės 
Prisiminimai” ir šiemet rengs 
N. Metų sutikimą Town a. Coun
try klubo patalpose.

Ontario Science Centre — 
mokslo centras Toronte atšven
tė pirmąsias metines, sutelkęs 
apie 32.000 vaikų ir jaunimo. 
Mažuosius viliojo keturių pėdų 
augščio pyragas su viena žvakei 
Po gabalą šio skanėsto gavo apie 
2.000 vaikų. Daugiausia vargo 
buvo turėta su žvakės uždegimu. 
Ją uždegti kelis kartus bandė 
centre savaitgaliais dirbanti stu
dentė R. Tepperman, bet žvakė 
vis užgesdavo. Studentei pagal
bon atėjo Ontario turizmo ir in
formacijos ministeris J. Auld. 
Nudegęs keletą kartų pirštus, 
jis laimėjo kovą su žvakės lieps
na. Paaugliai savo pagrindinį 
dėmesį skyrė šešių asmenų iš 
Hamiltono atvykusiam “ro’ck” 
orkestrui “Tranquility Base”. 
Centras yra labai populiarus, 
nes lankytojams leidžiama lies
ti eksponatus.

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

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331
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JEI MONTREAL
MONTREALIO SKAUTŲ TfeVŲ KOMITETAS RUOŠIA 

PR. BALTUONIO MEDŽIO ŠAKNŲ 

SKULPTŪROS PARODA 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

LAPKRIČIO 28 — 29 DIENOMIS.
Parodų atidarys lapkričio 28, šeštadienį, 7.30 v. vak. 

dr. H. Nagys
Paroda truks iki lapkričio 29, sekmadienio, 5 y. p. p. 

Kviečiame visus parodę aplankyti.
Įėjimas — laisva auka skautams 

Montrealio Skautų Tėvų Komitetas

Šv. Kazimiero par. žinios
— Spalio 31 d. parapijos svetainė

je buvo surengtas pobūvis-staigme- 
na ilgametei Šv. Onos Dr-jos pirmi
ninkei M. Gručkūnienei-Šalčiūnienei 
ir Br. Šalčiūnui jų vedybinės sukak
ties proga. Pobūvį surengė Šv. Onos 
Dr-jos narės ir jos bičiuliai, nes ji 
buvo labai veikli parapijos gyveni
me. Prisidėjo ir par. komiteto nariai. 
Kalbėjo Šv. Onos Dr-jos vicepirm. O. 
Kleizienė, klebonas kun. dr. F. Ju
cevičius, jos broliai J. Dalyda iš 
Niujorko ir A. Novaganskis iš Mont- 
realio, Šv. Elzbietos Dr-jos pirm. O. 
Kreivienė. Perskaityta sveikinimo te
legrama iš jos giminaičio K. Kartano 
Detroite. Pabaigoje sveikinimo žodį 
tarė parapijos komiteto pirm. K. 
Ambrasas. Pagaliau abu sukaktuvi
ninkai padėkojo rengėjams ir sve
čiams už dalyvavimą. Jų buvo apie 
400.

— Parapijos svetainėje lapkričio 
29, sekmadienį, po 11 v. pamaldų 
šaukiamas visuotinis parapijos susi
rinkimas. Visi kviečiami dalyvauti. 
Bus renkami 3 ar 4 nauji komiteto 
nariai vietoje tų, kurie baigė savo 
kadenciją. Atsilankiusieji turės pro
gos pasisakyti dėl parapijos mokes
čio ir atsiimti aukų vokelius 1971 m.

— Lapkričio 1 d. par. svetainėje 
buvo suruoštas pobūvis Irenai Osci- 
laitei, besiruošiančiai ištekėti. Da
lyvavo virš 150 asmenų. Įteikta daug 
gražių dovanų. Pobūvį organizavo p. 
p. Remeikiai, Matusevičiai, Laurinai
tienė ir Macikai.

Aušros Vartų par. žinios
— Kristaus karaliaus šventės pro

ga, lapkričio 22 d., moksleiviai atei
tininkai ruošia paminėjimą po 10 v. 
pamaldų N. P. Marijos seserų patal
pose. Jaunučiai ateitininkai atliks 
trumpą meninę programą; bus ir 
kavutė. Kviečiami atsilankyti ateiti
ninkai sendraugiai, studentai, vieš
nios ir svečiai.

— Netrukus visi parapijiečiai gaus 
du laiškus kartu su sekmadieninių 
aukų vokeliais 1971 metams. Voke
lių numeriai bus skirtingi nuo šių 
metų numerių.

— Šv. Onos Draugija paskyrė iš 
savo kasos $100 naujiems arnotams. 
Iš paaukotos sumos tikimės įsigyti 
tris naujus arnotus. Juos žada pa
siūti seselė Jonė Laurinaitytė.

— Montrealio šaulių kuopa salės 
atnaujinimo reikalams paskyrė $50.

— Bažnyčios fondui P. Jokšys pa
aukojo $5. Po $10 aukojo: A Dre- 
vinskienė, E. Kelerienė ir P. Mikulė- 
nas. — Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $235.44.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
SAVISTOVUS AGENTAS

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

Chartered Insurance broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

I I T 1 O ” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
U I I II V MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS: 
(įskaitant nario gyvybės apdrau- 
dą iki $10,000 paskolos sumos) 
Asmenines, čekių kredito ir 
nekiln. turto (rezidenc. nuo
ga v.) iš...9% 
Investacines, pagal jų rūšį, 
nuo___________9.5% iki 12%
Terminui suėjus, paskolos at
naujinamos iš tuo metu galio
jančio palūkanų procento.

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

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai 
3907 Rosemount Blvd, teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 Iki 
6 vai ir vakarais — pirmai, trečiadieniais Ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

— Balandžio mėn. buvo skelbtas 
vajus reikalingiems bažnyčios pa
statų remontams. Per kelis mėnesius 
surinkta truputį virš $2.000. Buvo 
išdažytas bažnyčios vidus, aptvarky
ta parapijos salės scena, persodin
ta šventoriaus žalitvorė, atnaujintas 
pagrindinio įėjimo į bažnyčią cemen
tas ir visa eilė kitų mažesnių patai
symų. Mūsų parapijos salė jau ku
ris laikas prašyte prašosi remontuo
jama. Parapijos komitetas ir kle
bonas nuoširdžiai dėkoja už visus 
paraginimus, sugestijas ir nurody
mus. Bet vien tik patarimų nepa
kanka — reikia ir lėšų.

— Sveikiname parapijos choristus, 
kurių grupė ėmėsi organizuoti sa
lės atnaujinimą ir lėšų telkimą. Tai 
jie daro parapijos komitetui ir kle
bonui pritariant. Zina Urbonienė bus 
aukų rinkėja.

— Savo posėdyje parapijos komi
tetas, sekdamas kitų parapijų pa
vyzdžiu, nustatė salės nuomojimo 
kainas.

— Mišių tekstai-brošiūrėlės gauna
mos prie įėjimo į bažnyčią; tik 15 
et.

— Parapijos fondui paaukojo $10 
P. Barteška, .$20 S. Balsienė.

Kariuomenės šventė. Ramo- 
vėnai, kūrėjai-savanoriai ir šau-z 
liai rengia Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimą lapkričio
21, šeštadieni, 7 v. vakaro Auš
ros Vartų par. salėje. Paskaitą 
skaitys kūrėjas-savanoris, vyčio 
kryžiaus kavalierius pik. R. 
Liormanas iš JAV. Koncertinėje 
dalyje dainuos solistė Gina Cap- 
kauskienė iš jos gerai parinkto 
šventei pritaikinto repertuaro. 
Mūsų jaunimo atstovė, muziki- 
nio meno kylanti pajėga B. Ly- 
mantaitė atliks dalį programos 
pianinu. Po minėjimo — bus 
ten pat šokiai, loterija, užkan
džiai, baras. — Sekmadienį, lap
kričio 22, Aušros Vartų ir Šv; 
Kazimiero parapijų bažnyčiose 
bus iškilmingos pamaldos žuvu
sių už Lietuvos laisvę kovotojų 
intencija. Organizacijos prašok 
mos dalyvauti su vėliavomis.

Rengėjai
KLB Montrealio seimelio pre

zidiumas kviečia visų organiza
cijų bei institucijų pirmininkų 
bei’atstovų pasitarimą lapkričio
22, sekmadienį, po 11 v. pamal
dų Aušros Vartą par. salėje. 
Bus aptariami gyvybiniai Mont
realio lietuvių reikalai. Dėlto 
visi kviečiamieji prašomi daly
vauti.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas________5,0%
Šerus (numatyta)6,9% 
Taupomąsias s-tas 6.5% 
Term. ind. 1 metams ___  7.25%
Term. ind. 2 metams___ 7.75%
Term. ind. 3 metams____ 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.




