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KANA DOS ĮVYKTAI, 

PABRANGS SVEIKATOS DRAUDA?

Žmogaus kova su vergija yra sena, kaip ir pats žmogus. Iš 
amžių glūdumos ataidi žinios, kad iš vienos pusės žmogus nuolat 
siekė laisvės, o iš kitos — slinko stipresniojo vergija įvairiausiom 
formom. Nekitaip yra ir šiandieną. Nežiūrint visos pažangos, 
vergija, kad ir kitokiom formom, tebėra nenugalėta. Ir kas ją 
gali įveikti, kai ji yra nešama stipresniojo! Kas gali įveikti šian
dieną Sov. Sąjungą arba raudonąją Kiniją, kur vyrauja jėgos 
principas? Visi žnom, kad ten žmogus yra nulis, o valstybinė 
jėga — milžinas, bet. niekas nedrįsta išeiti prieš tą moderniąją 
vergiją. Laisvės kraštuose labai daug kalbama apie laisvą gyve
nimą, sakoma, kad visi žmonės turi teisę j laisvę, bet kovoti už 
ją nedrįstama. Kas belieka tad vergijoj gyvenantiem žmonėm? 
Kovoti iš vidaus? Deja, tokioje sistemoje neįmanoma. Laukti, 
kentėti ir mirti vergijoj? Taip, daugumai nieko kito ir nelieka. 
Yra betgi žmonių, kurie ryžtasi nepaprastiem žygiam. Tai tie, 
kurie, nepaisydami didžiausių pavojų, slaptai pabėga į laisvę. 
Tokių ryžtingu pabėgėlių buvo ir tebėra beveik visuose Sov. Są
jungos valdomuose kraštuose. Jų yra liaudyje ir augštesniuose 
sluogsniuose — pradedant Stalinaite ir baigiant paprastais pilie
čiais, kaip mūsų Bražinskai. Tie, kuriems pavyko prasiveržti lais
vėn, šiandieną džiaugiasi, bet tie, kurie krito nuo sargybinių 
šūvių, ilsisi pasienių kapinėse.

★ ★
Tai neabejotinai rodo, kad laisvė žmogui yra didi vertybė, 

nekartą pareikalaujanti gyvybės aukos. Kalėjimas žmogui yra 
bausmė dėlto, kad tai asmeninės nelaisvės vieta. Vergija tautai 
yra taip pat kalėjimas, nes ji atima didžiąją vertybę — laisvę, be 
kurios pilnas tautos išsiskleidimas neįmanomas. Gali ji būti soti, 
turėti gerus kelius, modernias mašinas, gyvenvietes, įmones, bet 
jei nebus laisvės, gyvenimas liks kalėjimiškas. Ir kaip kalinys sva
joja apie pabėgimą, taip vergijos krašto piliečiai apie prasiver
žimą užsienin. Dėlto visai natūralu, kad ryžtingieji iš Sovietų 
Sąjungos ir .jos okupuotos Lietuvos stengiasi visom galimom prie
monėm pabėgti. Nėra nė vieno kito krašto pasaulyje, iš kurio 
būtų tiek daug pabėgėlių, kaip Sov. Sąjunga. Šimtai tūkstančių 
žmonių pasitraukė iš jos. Tai stipriausias liudijimas, kad ten yra 
tikra vergija. Vakarų pasaulio kraštai yra pilni pabėgėlių iš Sov. 
Sąjungos. Kremlius bando jų buvimą užsieniuose atsverti raudo
nąja propaganda, vadina juos nusikaltėliais, fašistais ir panašiai, 
bet niekas tuo netiki. Gali būti vienas kitas ir nusikaltėlis, bet 
niekas nepatikės, kad tie šimtai tūkstančių yra nusikaltėliai, šiuo 
atveju nusikaltėlis yra Kremlius, o ne pabėgėliai, gelbėję savo 
gyvybes nuo jo teroro. Ir jei kas nors vertas tarptautinio teismo, 
tai tik Kremlius ir jo diktatoriai. Vienas Niurnbergo teismas jau 
buvo. Jis pasmerkė nacionalsocialistinę diktatūrą. Reikia antro - 
Niurnbergo, kuris pasmerktų komunistinę vergiją.

★ ★ ★
—- Kaip nekaltai nubaustas-kalinys turi teisę atgauti laisvę, taip 
vergijos krašto gyventojas turi teisę pabėgti į laisvus kraštus. Kai 
legalūs keliai būna uždaryti, tenka susirasti nelegalius. Juk tie 
šimtai tūkstančių pabėgėlių po I ir II D. karo visi pasitraukė ne
legaliai. Vieniems pasitraukimas buvo sklandus, kitiems — gana 
rizikingas. Vieni perėjo “žaliąją sieną” gana lengvai, kitiems teko 
gerokai pavargti, o tretiems reikėjo ir žūti. Vieni paspruko laive
liais, kiti pasitraukė iš sovietinių laivų, treti — iš sovietinių eks
kursijų. Bražinskai pasirinko sovietų keleivinį lėktuvą. Tai popu
liarus pabėgimo būdas Amerikoj, bet labai retas Sov. Sąjungoj. 
Jei Amerikoj ta priemone naudojasi visokie avantiūristai, kovoja 
prieš laisvę, tai Sov. Sąjungoj ja bandė pasinaudoti laisvėn besi- 
veržią vyrai. Dėlto smerkti jų nėra pagrindo. Kas iš senesnių pa
bėgėlių smerkia juos, pirmiausia turėtų pasmerkti save. Kad lėk
tuve įvyko nelaimė, t.y. žuvo patarnautoja, tėra atsitiktinio po
būdžio dalykas, tiesa, apgailėtinas, bet tiesiogiai nesiektas pabė
gėlių. Tokio pobūdžio nelaimėje galėjo įvykti priešingai — žūti 
pabėgėliai. Besiginant nuo kylančio pavojaus įtampos situacijoj 
nelaimė greitai įvyksta. O prie tos įtampos kaip tik daugiausia 
prisidėjo sovietinio lėktuvo patarnautoja. Kai iš lėktuvo įgulos 
nebūna pasipriešinimo, nebūna ir nelaimių. Tai rodo gausūs fak
tai Amerikos lėktuvuose. Ir sovietinis lėktuvas būtų to išvengęs, 
jeigu jo įgula nebūtų parodžiusi pasipriešinimo, kuris pabėgė
liams reiškė pavojų gyvybei.

Pasaulio įvykiai
REKORDINIO POBŪDŽIO GAMTOS NELAIME TENKA LAIKYTI RYTI, 
Pakistaną nusiaubusį cikloną. Viesulas ir 20 pėdų augščio jūros 
bangos padarė didelių nuostolių trylikai salų Bengalijos įlankoje 
ir beveik 3.000 kv. mylių plotui R. Pakistano pietinėse pakrantėse. 
Aukų skaičius ir šiandien nėra žinomas. Spėjama, jog iš 2.200.000 
tų sričių gyventojų žuvusių gali būti apie 2.000.000. R. Pakistano 
vyriausybę apie artėjančią audrą kelis kartus Įspėjo amerikiečiai, 
pasinaudodami erdvių metereologinio satelito perduotais duome
nimis, bet šie įspėjimai greičiausiai nebuvo perduoti gyventojams. 
Iš viso pasaulio plaukia parama į R. Pakistano sostinę Dacca, tačiau 
ji beveik nepasiekia nusiaubtų sričių gyventojų, nes R. Pakistanas 
turi tik vieną malūnsparnį. Iš skrendančių lėktuvų maisto neįma

Ontario Gydytojų Draugija, 
turinti 9.000 narių, nuo 1971 m. 
gegužės 1 d. pabrangins gydyto
jų paslaugas pacientams 4,5%. 
Praktiškai tai reiškia maždaug 
vienu doleriu didesnę sąskaitą 
pacientui už apsilankymą pas 
gydytoją ar gydytojo vizitą į pa
ciento namus. Ontario sveikatos 
drauda OHSIP padengia tik 
90% dabartinių paciento išlai
dų. Gydytojų paslaugų pabran
gimas padidins paties paciento 
apmokamą sąskaitos dalį, jeigu 
OHSIP nesutiks prisiimti dides
nės finansinės naštos. Ontario 
sveikatos ministeris T. Wells 
šiuo klausimu specialų praneši
mą žada padaryti po poros sa
vaičių. Atrodo, jis greičiausiai 
pasirinks lig šiol praktikuotą ke
lią — OHSIP sveikatos draudos 
įmokų padidinimą, nors ši Onta
rio drauda jau yra brangiausia 
visoje Kanadoje.

Dvyliktą metinį seminarą 
amerikiečių ir kanadiečių santy
kių klausimu surengė Niujor
ke Columbia ir Windsoro uni
versitetai. Seminare dalyvavo 
nemažas skaičius kanadiečių po
litikų, bet nebuvo nė vieno žy
mesnio amerikiečio. Todėl ne
nuostabu, kad seminaras tapo 
pjautynėmis tarp kanadiečių. 
Aštriausią kalbą pasakė Toronto 
universiteto ekonomikos prof. 
M. Watkins, NDP socialistų par
tijos vicepirmininkas. Kaip so
cializmo propaguotojas, jis na- 
sisakė prieš amerikiečiu kapita
lą Kanadoje ir ją pavadino JAV 
ekonomijos verge, kaltę dėl visų 
Kanados nesėkmių suversdamas 
Amerikai. Su tokia mintimi ne
norėjo sutikti federacinio par

lamento atstovas M. Prudhomme 
iš Kvebeko ir kiti seminaro da
lyviai, kuriems rūpi didėjantis 
nedarbas. Kanadietis E. Milles, 
profesoriaująs Vermonto uni
versitete, padarė turbūt logiš- 
kiausią išvadą, kanadiečių tar
pusavio pjautynes pavadinęs ka- 
nadiškų marškinių plovimu vie
šoje vietoje.

Ontario premjeras J. Robarts 
provincinio parlamento baigmi
nėje sesijoje puolė Kanados 
ekonominės nepriklausomybės 
garbintojus, primindamas vi
siems gerai žinomą faktą, jog 
Kanadai yra būtinas kapitalas, 
nes tik naujų darboviečių stei
gimu bus įmanoma sumažinti 
bedarbių skaičių. Pasak J. Ro
barts, jam visiškai nesvarbu ar 
pinigai yra gaunami iš JAV, Bri
tanijos ar pagaliau Prancūzijos, 
jeigu patys kanadiečiai pinigo 
nenori parūpinti iš savo kišenės. 
Ontario vyriausybė šiuos biudže
tinius metus buvo numačiusi už
baigti su $11 milijonu pertek
lium, bet dabar jau paaiškėjo, 
kad biudžetui subalansuoti 
trūks $57 milijonų. Papildomų 
išlaidų pareikalavo: $27 milijo
nų — nekilnojamo turto mokes
čių sumažinimas ūkininkams ir 
pensininkams. $8 milijonų — 
naujų mokyklų statyba ir $22 
milijonų — gerovės pašalpos 
pragyvenimo neįstengiantiems 
užsidirbti Ontario gyventojams. 
Numatytasis $11 milijonų biu
džeto perteklius jau seniai yra 
sunaudotas kitoms programoms.

Federacinio parlamento pa
pildomi trijų atstovu rinkimai 
buvo pravesti Kvebeke ir Ma- 

(Nukelta j 6-tą psl.)

Okupuotos Lietuvos lietuvaitė, tautinių šokių šokėja, bando šypsotis po gerai pavykusio pasirodymo

Kanada sukrėtusi FLQ organizacija
Tenka stebėtis, kad lig šiol 

dar nė vienas Kanados laikraš
tis nepaskelbė išsamios informa
cijos apie FLQ teroristinę orga
nizaciją Kvebeke. Šios trys rai
dės šiandien visiems yra gerai 
žinomos kaip santrumpa jos 
prancūziško pavadinimo “Front 
de Liberation du Quebec“ — 
“Kvebeko išlaisvinimo frontas”. 
Oficialaus pranešimo apie šią 
pogrindininkų grupę nėra pada
riusi nei Kvebeko vyriausybė, 
nei pagaliau karo stovį paskel
bęs premjeras P. E. Trudeau. 
Vienintelė išimtis — amerikie
tiškasis “Time” žurnalas, ban
dęs aiškinti, kad FLQ sudaro 
daugiausia augštesnio išsilavini
mo neturintys žmonės, žemo ir 
primityvaus lygio revoliucinin- 
kai.

FLQ organizaciją yra įsteigęs 
belgų kilmės revoliucininkas 
Georges Schoeters, buvęs po
grindžio veikėjas prieš nacius II 
D. karo metais Belgijoje. Jo ne
ilgą karjerą užbaigė Kvebeko 
teismas 1963 m., paskyręs 10 
metų kalėjimo.

Psichiatro knyga
Šių metų pradžioje Montrea- 

lyje buvo išleista šveicarų kil
mės psichiatro dr. Gustave 
Morf knyga “Le Terrorisme 
Quebecois” (“Kvebekiškasis te
rorizmas”), psichiatrinė Kvebe
ko kalėjimuose uždarytų teroris
tų studija. Autorius, būdamas 
St. Vincent de Paul kalėjimo 
psichiatru, turėjo eilę pasikalbė
jimų su bausmę jame atliekan
čiais FLQ nariais, kurių laisvės 
pareikalavo Kvebeko darbo mi- 
nisterio P. Laporte ir britų di
plomato J. Cross pagrobėjai. Dr. 
G. Morf konstatuoja, kad FLQ 
organizacijoje įsigalėjo įvairaus 
plauko iškrypėliai, sadistai, nar
kotikų vartotojai, nors pradžio
je tokie asmenys ir nebuvo įsi
leidžiami, kol vadovybė pajėgė 
kontroliuoti nedidelį turimų ce
lių skaičių, šiandien ši kontrolė 
jau yra prarasta, nes teroristus 
jungia tik bendras FLQ orga
nizacijos pavadinimas. Pradinį 
idealizmą yra užgožęs vis dides
nis paskirų celių polinkis i kri
minalinius nusikaltimus, kurių 
bene populiariausias yra bankų 
plėšimas, atliekamas be jokio 
centrinio plano ir naudos FLQ 

organizacijai. Kadangi pogrindi
ninkų celės veikia atskirai, jos 
neturi įtakos viena kitai, o joms 
visoms tvarkyti nėra pakanka
mai tvirtos rankos. Ši psichiatro 
dr. G. Morf knyga dabar pa
skubomis verčiama į anglų kal
bą.

Eiliniai ir karininkai
Studento Bernard Lortie su

ėmimas ir jo noras bendradar
biauti su policija atskleidė Kve
beko darbo ministerio P. Lapor
te grobikus ir, galimas dalykas, 
jo žudikus. Ministerio pagrobi
me, be paties B. Lortie, daly
vavo Francis Simard, broliai 
Paul ir Jacques Rose, kuriuos 
geriausiu atveju tenka laikyti 
eiliniais FLQ nariais. Vadai ir 
šiandien tebėra neišaiškinti. Ka
ro stovio įstatymo rėmuose buvo 
suimtas nemažas skaičius Kve
beko separatistų. Iš šios grupės 
išsiskiria keturi'asmenys: advo
katas Robert Lemieux, Profsą
jungų Federacijos vykdomojo 
komiteto pirm. Michel Chart
rand, žurnalistas Pierre Valliers 
ir buvęs Montrealio universiteto 
prof. Charles Gagnon. Jų ryšius 
su FLQ organizacija nebus sun
ku įrodyti Kvebeko prokurorui 
sekančiais metais įvyksiančiame 
teisme.

Advokatas R. Lemieux, teis
muose gynęs apie 12 FLQ tero
ristų, netgi buvo pasiskelbęs tar
pininku tarp Kvebeko vyriausy
bės ir FLQ organizacijos, kai 
buvo vedamos derybos britų di
plomatui J. Cross išlaisvinti. 
Spaudos konferencijoje jis vie
šai kėlė taures šampano už gro
bikus.-Unijų organizatorius M. 
Chartrand jau prieš gerą de
šimtmetį susilaukė komunisto 
vardo, nors šis kaltinimas oficia
liai ir nebuvo įrodytas. Teroris
tams pagrobus J. Cross ir P. 
Laporte, spaudos konferencijose 
jis puolė vyriausybę ir bandė or
ganizuoti studentų demonstraci
jas FLQ naudai. M. Chartrand 
taipgi grasino paskelbti jo uni
jai priklausančių 67.000 darbi
ninkų streiką, tikėdamasis su
stabdyti karo stovio įvedimą. 
Žurijalistas P. Valliers yra senas 
P. E. Trudeau ir G. Pelletier bi
čiulis iš tų laikų, kai ši tri
julė leido kairiųjų pažiūrų laik
raštėlį “Cite Libre”. Vėliau jų 

keliai išsiskyrė — P. Valliers re
daguojamo žurnaliuko “Cite Li
bre” puslapiuose P. E. Trudeau 
Kvebeko separatistus 1964 m. 
apšaukė kontrrevoliucininkais ir 
šia tema 1968 m. išleido knygą 
“Federalizmas ir prancūzų kil
mės kanadiečiai”. Tuo tarpu P. 
Valliers pasuko į FLQ pusę ir 
parašė revoliucininkų manifes
tą “Baltieji Amerikos negrai”. 
Ch. Gagnon, buvęs Montrealio 
universiteto profesorius, taip 
pat yra aiškus FLQ narys, kartu 
su P. Valliers surengęs demonst
raciją prie Jungtinių Tautų rū
mų Niujorke už Kvebeko atsi
skyrimą nuo Kanados. Jie abu 
buvo patekę į kaltinamųjų suo
lą Kvebeko teismuose ūž'FLQ 
teroristinius veiksmus, gavę ne
mažas kalėjimo bausmes, bet jų 
vykdymą atidėlioję apeliacijo
mis. J. Cross ir P. Laporte pa
grobimo metu P. Valliers ir Ch. 
Gagnon buvo išleisti iš kalėjimo 
už užstatą. Savo.laisvę jiedu pa
naudojo FLQ šalininkams kurs
tyti.

Ryšiai su komunistais
FLQ organizacija yra laikoma 

kiniečių komunistų vado Mao 
revoliucinius metodus garbinan
čia grupe. Suimtieji jos nariai, 
jų tarpe ir minėtasis ketvertas, 
kaltinimus paskelbusiam teisė
jui drįso rodyti komunizmo 
ženklą — sugniaužtą kumštį. 
Karališkoji komisija Kanados 
saugumo reikalams jau 1968 m. 
didžiausia grėsme yra pavadinu
si tarptautinį komunizmą ir kai- 
kurias Kvebeko separatistų gru
pes. Yra rimto pagrindo manyti, 
jog komunistai ir separatistai 
turi slaptus ryšius. Jų mėgsta
mas propagandinis arkliukas 
Kvebeke yra nedarbo klausimas, 
kurio Kvebeko atsiskyrimas nuo 
Kanados neišspręstų. Priešingai 
— tokiu atveju Kvebekas susi
lauktų dar daugiau bedarbių, 
nes amerikiečiai būtų priversti 
sustabdyti investacijas. Maois- 
tams ir marksistams šis faktas 
yra gerai žinomas. Jeigu jie 
šiandien separatizmo liepsnas 
kursto nedarbo propaganda, ma
tyt, jiems rūpi ne šio klausimo 
logiškas sprendimas, bet savo 
pozicijų sutvirtinimas nuo Kana
dos atsiskyrusiame Kvebeke.

V. Kst. 

noma nuleisti parašiutais, ka
dangi ciklono ištiktos sritys te
bėra užlietos vandeniu. JAV vy
riausybė pasisiūlė atsiųsti ma
lūnsparnių iš P. Vietnamo ir 
Kambodijos, bet R. Pakistano 
gubernatorius viceadmirolas S. 
M. Ahsan nesutiko priimti “ka
rinės” paramos vien dėlto, kad 
tų malūnsparnių pilotai yra ka
ro lakūnai. Ciklono nusiaubtose 
srityse gali kilti choleros epi
demija. Visi šuliniai ir šaltiniai 
yra užnuodyti pūvančių lavonų. 
Pastarajame dešimtmetyje net 
devyni ciklonai iš Bengalijos 
Įlankos yra įsiveržę į R. Pakis
taną. Stipriausias jų yra parei
kalavęs 67.000 gyvybių. Didžiau
sia ligšioline gamtos nelaime 
yra laikomas 1887 m. Geltono
sios upės potvynis, kuriame žu
vo 900.000 kiniečių. R. Pakista
no vyriausybės neryžtingumas 
gali palaidoti ir likusius gyvus 
ciklono nusiaubtų sričių gyven
tojus. Į jas jau seniai turėjo 
būti atsiųsta abiejų Pakistanu 
kariuomenė, bet ir šio žingsnio 
kažkodėl nebuvo imtasi, nors žu
vusių žmonių ir gyvulių palaikų 
sudeginimas ar užkasimas yra 
neatidėliotina būtinybė.

SOVIETŲ LAIMĖJIMAS
Sovietų mokslininkams pavy

ko sėkmingai nuleisti mėnulio 
paviršiun erdvėlaivį “Luna 
XVII” su robotiniu vežimu “Lu- 
nochod I”. Kontroliuojamas ra
dijo bangomis iš žemės, “Luno- 
chod I” aštuoniais ratais aprū
pintas vežimas važinėja erdvė
laivio nusileidimo vietovėje ir 
televizijos aparatu perduoda že
mėn mėnulio nuotraukas. Ka
dangi amerikiečių astronautai 
jau du kartus buvo nusileidę 
mėnulin, iš “Lunochod I” nėra 
jokios didesnės naudos. Galimas 
dalykas, panašus robotinis veži
mas ateityje bus nuleistas Mar
se, kurio dar nėra palietusi žmo
gaus koja. Tokiu atveju jo tele
vizijos siųstuvas galėtų perduoti 
įdomių duomenų apie šią reikia
mai neištirtą planetą.

TEISIŲ KOMITETAS
Komitetą žmogaus teisėms So

vietų Sąjungoje tirti sudarė 
Maskvai pirmąją atominę bom
bą pagaminęs fizikas prof. And
riejus Zacharovas su savo dviem 
kolegom — prof. Valerijum ča- 
lidze ir prof. Andriejum Tverdo- 
chlebovu. Ši trijulė yra sovieti
nės Mokslų Akademijos nariai, 
turintys nemažą svorį moksli
ninkų ir intelektualų eilėse. Į 
žmogaus teisių komitetą jie 
kviečia įsijungti ir kitus asme
nis, kurie neturi tiesioginio ry
šio su krašto valdymu. Tokiu pa
reiškimu, atrodo, sąmoningai iš
skiriami kompartijos nariai. Ko
mitetas žada vadovautis Jungti
nių Tautų paskelbta žmogaus 
teisių deklaracija ir palaikyti ry
šius šu Sovietų Sąjungos vyriau
sybe, nes individo teisės bus ti
riamos tik sovietinių įstatymų 
rėmuose. Kadangi jiems yra ge
rai žinomas sovietinių įstatymų 
dviveidiškumas, neatrodo, kad 
Kremliaus vadai galėtų toleruo
ti komiteto veiklą. Sovietų Są
jungoje leidžiama veikti tik 
kompartijos pripažintoms ir jos 
kontroliuojamoms organizaci
joms.

BOMBOS Š. VIETNAME
Amerikiečių aviacija po ilgo

kos pertraukos vėl bombardavo 
Š. Vietnamą. Krašto apsaugos 
sekretoriaus M. Laird teigimu, 
bombos buvo skirtos priešlėktu
vinėms raketoms ir patrankoms 
į pietus nuo 19-tos paralelės, 
kur vietnamiečiai yra apšaudė 
neginkluotus amerikiečių žval
gybinius lėktuvus, š. Vietnamo 
vyriausybė betai skelbia, kad 
bombarduotas Haifoneo uosto 
rajonas bei kiti taikiniai iki 135 
mylių i šiaurę nuo minėtosios 
paralelės. Hanojus grasina nu
traukti taikos derybas Paryžiu
je, kur jos iš tikrųjų nėra davu
sios jokių konkretesnių rezul
tatų.

NEGRĄŽINS P. A. BRAŽINSKŲ
Trebizondo teismas, pripažinęs 
sovietų keleivinį lėktuvą pagro
busius lietuvius Praną ir Algir- ' 
dą Bražinskus politiniais pabė
gėliais, antrą kartą svarstė jų 
bylą. Turkijos teisingumo minis
terija teisėjui Ahmet Selim 
Teymun buvo pateikusi Mask
vos kaltinimus P. A. Bražins
kams apie jų tariamus nusikal
timus Sovietų Sąjungoje. Teisė
jas A. S. Tey'mun vėl padarė tą 
pačią išvadą — Pranas ir Al
girdas Bražinskai negali būti 
grąžinti sovietams, nes jų pabė
gimas pagrobtu lėktuvu,' kelei
vių palydovės žuvimas ir pilo
tų sužeidimas yra politinio po
būdžio nusižengimas: “Keleivių 
palydovė buvo nušauta ir pilo
tai sužeisti tuo metu, kai tėvas 
su sūnum bėgo į laisvą kraštą, 
norėdami gauti politinę globą.” 
Turkijos teisingumo ministeri
jos pranešimu, byla gali būtį 
apeliuojama. Net ir tuo atveju, - 
jeigu P. A. Bražinskai nebus 
grąžinti sovietams, jiems gali 
būti iškelta kita byla už kelei
vių palydovės nušovimą ir pilo
tų sužeidimą. Atrodo, blogiau
siu atveju Pranas ir Algirdas 
Bražinskai gali būti nubausti 
kalėjimu Turkijoje.

NAUJAS POSŪKIS
Naują posūkį Artimųjų Rytu 

politikoje įtaigoja Izraelio už
sienio reikalų ministerio A. 
Eban prasitarimas, jog taikos 
deryboms atnaujinti Izraelis ne
reikalaus egiptiečių priešlėktu
vinių raketų atitraukimo iš Sue- 
zo kanalo zonos. Krašto apsau
gos ministeris M. Dayan užda
rame Izraelį valdančios darbie- 
čių partijos posėdyje taip pat 
pabrėžė, jog ateina laikas pra
dėti derybas, jeigu norima iš
vengti naujo karo. Izraelio vals
tybės įkūrėjas ir dabartinis sio
nistų pasaulinės organizacijos 
vadas D. Ben-Gurion Paryžiaus 
žurnale “Le Nouvel Observa- 
teur” paskelbtame pasikalbėji
me taip pat pasisakė už derybų 
atnaujinimą ir Izraelio kariui 
menės atitraukimą iš visų arabų 
sričių, išskyrus Jordanijai pri
klausiusią Jeruzalės dalį ir Siri
jos strateginę Golano augštumą. 
Karo paliaubos Izraeliui sudaro 
nemažų ekonominių rūpesčių. 
Visame krašte prasidėjo strei
kų banga — darbininkai reika
lauja augštesnių atlyginimų, 
nors jų reikalavimų neįmanoma 
patenkinti, nes 70% viso Izrae
lio biudžeto dabar yra skiriama 
karo reikalams.

PLĖS FEDERACIJĄ?
Marksistinę Sirijos vyriausy

bę nuvertęs ir prezidentu pasi
skelbęs gen. H. Assad praneša, 
kad Sirija įsijungs į Egipto, Li
bijos ir Sudano planuojamą fe
deraciją. Egipto naują vyriausy
bę sudarė premjeras M. Favvzi, 
atleisdamas iš pareigų 7 minis- 
terius ir paskirdamas net 4 ofi
cialius savo pavaduotojus. Pre
zidento ir premjero postus iki 
savo netikėtos mirties turėjo G. 
A. Nasseris. Naujasis Egipto 
prez. A. Sadat, atidarydamas 
parlamento sesiją, patarė už
miršti G. A. Nasserio atminimui 
skirtas ašaras ir imtis darbo, ku
rio trys pirmieji pagrindiniai 
punktai yra karas prieš Izraelį, 
visų Izraelio okupuotų arabų že
mių atgavimas.

BAIGĖ TARTIS
V. Vokietijos ir Lenkijos už

sienio reikalų ministerial W. 
Scheel ir S. Jedrychowski bai
gė Bonnos-Varšuvos sutarties 
derybas. Kancleris W. Brand- 
tas naująją sutartį pasirašys 
dar prieš Kalėdas, šia sutar
timi V. Vokietija atsisako teisių 
į 40.000 kv. mylių vokiškų že^ 
mių, kuriose prieš'karą gyveno 
daugiau kaip 9 milijonai vokie
čių. Oficialia siena tarp Vokieti
jos ir Lenkijos pripažįstamos 
Oderio ir Neissės upės, nors iš 

(Nukelta į 6-tą psl.)
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* Popiežius Paulius VI, kalbė

damas bendrosios audiencijos 
metu, pareiškė, kad katalikai tu
ri ne tik susipažinti, bet ir gy
venti pagal II Vatikano santary- 
bos dvasią. Tai reikalauja vidi
nio dvasinio atsinaujinimo Kris
taus ir jo' Mistinio Kūno — 
Bendrijos nariuose. Atsinaujini
mas turis pasireikšti malda bei 
sąžiningu savo laisvės panaudo
jimu.

* Šv. Rota, Vatikano augš- 
čiausias vedybinių bylų tribuno
las, pranešė, kad praeitais me
tais už 56% visų vedybų anulia- 
cijos bylų nebuvo pareikalauta 
jokio atlyginimo, nes neturtin
gieji iš dalies arba visiškai at
leidžiami nuo bylos išlaidų, o 
pasiturintieji temoka nuo $70 
iki $100.

* Kard. Angelo Rossi, Sao 
Paulo arkivyskupas, paskirtas 
naujuoju Evangelijos skleidimo 
kongregacijos prefektu. Jis už- 
iflis kard. G. Agagianian vietą, 
kuris sulaukęs 75 m. amžiaus pa
sitraukė dėl silpnos sveikatos.

* Josef Prantner, pavergto
sios Vengrijos kulto ministeris, 
lydimas visos eilės savo valdžios 
pareigūnų, lankėsi Romoje pas 
arkiv. Agostino Casaroli, dar 
kartą prašydamas, kad Vatika
nas įsakytų kard. Joszef Minds- 
centy palikti JAV ambasadą Bu
dapešte ir išvykti iš krašto. Vati
kanas tačiau atsisakė daryti kar
dinolui betkokį spaudimą. Kard. 
Mindszenty, kuris tebėra JAV 
globoje jau nuo 1956 m. nepa
vykusio vengrų sukilimo, yra 
prisiekęs nekelti kojos iš Veng
rijos tol, kol komunistinė Veng
rijos valdžia neatšauks visų jam 
primetamų kaltinimų 1949 m. 
įvykusiame teisme ir* neprisipa
žins jį neteisėtai suėmusi bei nu- 
teisusi.

* Vengrijoje paskutinėmis sa
vaitėmis tikinčiųjų persekioji
mas paaštrėjo: suimti 35 kuni
gai Už “neleistinus religinius 
veiksmus”.

* Kardinolas Paul Yu-Pin, 69 
m., katalikiškojo Fu Jen univer
siteto rektorius, lankėsi pas po
piežių ir jam įteikė naujausią 
Hong Konge paruoštą katalikų 
padėties komunistinėje Kinijoje 
dokumentą. Jis pareiškė, jog su 
kiniečiais komunistais dialogas 
krikščionims neįmanomas, nes 
jiems komunizmas ir krikščiony
bė yra taip nesuderinami, kaip 
vanduo su ugnimi.

* Arkiv. Franjo Kuharic, Ju
goslavijos vyskupų konferenci
jos pirmininkas, kalbėdamasis 
su laikraštininkais pareiškė, kad 
dabar Katalikų Bendrijos padė
tis Jugoslavijoje žymiai geresnė 
nei anksčiau, tačiau vis dar esą 
Įvairių problemų santykiuose su 
valdžia.

* 128 Prancūzijos vyskupai 
susirinko savo metinei konfe
rencijai. Anksčiau nagrinėję 
struktūrines Bendrijos refor
mas ir dvasiškuos padėtį pasau
lyje, dabar jie nutarė pažvelgti 
į tikėjimo problemas žmonių 
tarpe ir pasirinko temą: “Tikėji
mo atbudimas ir Bendrijos augi
mas žmonijos bendruomenėse”.

* Tarptautinis teologų kon
gresas, įvykęs Briuselyje, sutrau
kė virš 200 katalikų teologų ir 
800 svečių-stebėtojų, kurių tar
pe buvo asmeninis popiežiaus 
Pauliaus VI atstovas, tikėjimo 
kongregacijos atstovas ir keli 
neseniai sudarytos Vatikano 
tarptautinės teologinės komisi
jos nariai. Kongreso tema 
“Bendrijos ateitis” buvo su
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skirstyta į 4 dalis: teologų už
duotis Bendrijoje, šiandieninis 
Evangelijos skelbimas, Bendri
jos vaidmuo pasaulyje ir Bend
rijos sąranga. Kongresui vado
vavo kun. prof. E. Schille- 
beeckx, OP, o garbės pirminin
ku buvo Briuselio arkivyskupas 
kardinolas Suenens. Buvo pasi
sakyta, kad tikėjimo tiesos turi 
būti visad naujai pristatomos 
pagal to laiko žmogų, jo filoso
fines sampratas bei žinias. Kons
tatuota, kad krikščioniškasis 
mokslas yra radikalus ir todėl 
uždedąs krikščioniui pareigą 
keisti ir gerinti pasaulį, bet tuo 
pačiu ir saugotis sutapatinimo 
krikščionybės su politinėmis 
ideologijomis, kurios ją padary
tų politine religija. Tik ta teo
logija turėsianti ateičiai įtakos, 
kuri kilsianti iš šių dienų pasau
lyje tinkamai užsiangažavusių 
tikinčiųjų. Bendrijos vadovai ir 
teologai turėtų vieni su kitais 
draugiškai bendradarbiauti ne
pažeisdami pagrindinių žmogaus 
teisių bei orumo, nes visi dirba 
tam pačiam Kristui. Jie turėtų 
atsižvelgti į įvairių kultūrų, iš
silavinimų bei religijų žmones 
ir savo teologinį mąstymą prak
tiškai pritaikyti, laikydamiesi 
Jėzaus kaip Dievažmogio sam
pratos, kuri yra krikščioniško
jo tikėjimo pagrindas. Pabrėžta, 
kad praeities kristologinės ap- 
tartys galioja ir dabar, tačiau 
turi būti aiškinamos ir supran
tamos pagal jų istorinį konteks
tą. Esą krikščioniškosios Bend
rijos turi kritiškai peržvelgti sa
vo visuomeninę padėtį istorijos 
eigoje, kad ateityje netaptų 
priespaudą vykdančių jėgų 
bendrininkėmis. Bendrijos ins
titucinės formos tobulintinos ir 
toliau, jokiu būdu jų neatsisa
kant, o Bendrijos — Dievo tau
tos nariai visi turėtų gauti teisę 
dalyvauti savo vadų rinkime. 
Taipgi svarstytinas ir moters 
vaidmuo Bendrijos vadovybėje. 
Galiausiai teologai pasisakė sto
ją tų pusėn, kurie kovoja už 
žmogaus laisvę, vargsta tremty
je ar yra neteisingai kalinami 
bei kankinami. Visi jų nutari
mai buvo primti dviejų trečda
lių balsų dauguma, išskyrus pa
sisakymą teologų laisvės varžy
mo ir kunigų celibato klausimu.

* Arkiv. M. L. Loane, Sidnė
jaus anglikonų arkivyskupijos 
galva, pabrėždamas teologinius 
abiejų Bendrijų skirtumus, pa
reiškė boikotuosiąs popiežiaus 
Pauliaus VI atsilankymo proga 
laikomas ekumenines pamaldas 
Sidnėjuje.

* Kun. Ian Paisley, š. Airijos 
protestantų ekstremistas, plana
vo vykti į Australiją ir popie
žiaus lankymosi metu prieš jį 
demonstruoti, tačiau Australijos 
valdžia pranešė, kad tuo metu 
kun. Paisley valstybėmnebus įsi
leistas, nors mielai bus laukia
mas kiekvienu kitu metu.

* Kard. John Heenan, kalbė
damas Londone apie pasaulie
čius teologijoj, pabrėžė, jog teo
logija skiriasi nuo visų kitų 
mokslų ypač tuo, kad iš moksli
ninko pareikalauja ne tiktai pro
tinių, bet ir dvasinių pastangų. 
Pasak jo, net ir žemos moralės 
žmogus gali būti pirmaeilis mu
zikas, ateistas gali būti toks pat 
geras inžinierius ar gydytojas, 
kaip tikintysis, tačiau teologas 
be dvasinio gyvenimo, nors ir 
turėtų daugybę žinių, negali bū
ti tikru teologu, nes tampa tik 
Bendrijos darnos ardytoju.

Kun. J. Stš.

I

1970 m. spalio 1 d. yra reikš
minga lietuvių tautai sukaktis 
— prel. M. Krupavičiui tą dieną 
suėjo 85 metai amžiaus. Reikš
minga lietuvių tautai ši sukak
tis todėl, kad sukaktuvininkas 
nuo to laiko, kai pakankamai su
brendo pasirinnkti savo gyveni
mo keliui, pasirinko Lietuvos 
kelią ir juo iki šiai dienai ištiki
mai tebeina, žmonės gyvenimo 
kelius pasirenka labai įvairius. * 
Vienas savo amžių praleidžia be
sistengdamas sukrauti kuo di
džiausią turtą,. kitas visom jė
gom stengiasi kiek tik įmanoma 
augščiau užlipti karjeros laip
tais, trečias atsideda mokslui, 
menui, artimo meilės darbams, 
sielų gelbėjimui ar kam nors ki
tam— kiekvienas pagal savo 
sugebėjimus ir moralinį nusitei
kimą. M. Krupavičius pasirinko 
dirbti savo tautai — turbūt to
dėl, kad tarnyba tautai apima ir 
integruoja į darnią visumą 
praktinio gyvenimo kultūri
nius, moralinius bei religinius 
idealus ir savo apimtimi bei tu
riniu patraukia kiekvieną pajė
gią ir idealistiškai nusiteikusią 
asmenybę.

Pažiūra į tautą
Užsimojimas skirti savo gyve

nimą tautos labui visų pirma ro
do, kad tasai asmuo tautą laiko 
nepaprastai svarbiu žmonių jun
giniu. Jeigu jis nesilaikytų to
kios tautos sampratos, patsai jo 
užsimojimas būtų nelogiškas. Iš 
to mums aišku, jog ir prel. M. 
Krupavičius taip žiūri į tautą. 
Jei straipsnio rėmai nevaržytų, 
ištraukomis iš gausių Sukaktu
vininko pasisakymų žodžiu ir 
raštu galima būtų pateikti visai 
išsamų atsakymą,* kuo jis remia 
savo pažiūras tautos klausimu. 
Ribojantis tačiau trumpesniu į 
tą klausimą atsakymu, tenka 
štai ką pasakyti. M. Krupavičius 
yra personalistas — žmogaus as
menybė jam yra didžiausioji šio 
pasaulio vertybė. Tauta gi yra 
žmonijos istorinės raidos rezul
tatas, tačiau nėra atsitiktinis da
lykas. Ji atsirado ir laikosi dėl 
tam tikrų žmogaus prigimties

į LAIMINGO LAKŪNO KOVOS J
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai 

PARUOŠĖ J. VAICELIŪNAS

labai

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Naujoj grupėj
1945 m. sausio mėn. buvo su

organizuota nauja laivyno avia
cijos naikintojų grupė Matsuya
ma oro bazėje, šikokų saloje. 
Tos grupės vadas buvo kapito
nas Minoru Genda, vienas žy
miausių Japonijos laivyno stra
tegų. Jo padėjėju buvo mano ge
ras pažįstamas komanderis Na- 
kajima, kurs jau buvo grįžęs iš 
Filipinų, Cebų salos. Jis man pa
sakė liūdną naujieną. 1944 m. 
spalio 26 d. žuvo mano draugas 
Nišizava. Jis jau buvo perėjęs į 
kamikazes. Kartu su kitais lakū
nais transporto lėktuvu iš Cebų 
salos skrido į Mindanao salą, į 
Clark aerodromą, kur turėjo pa
siruošti kamikazes skridimui. Ir, 
štai, geriausias Japonijos lakū
nas žuvo net neturėdamas gali
mybės gintis. Tą jų lėktuvą, ma
tyt, užpuolė ir numušė amerikie
čių naikintojai. Nakajima mano, 
kad Nišizava yra numušęs per 
100 priešo lėktuvų.

Laiškas giminaitei
Nišizavos mirtis mane 

paveikė. Kaip netikėtai žmogus 
gali žūti. Grįžęs į savo patalpas, 
sėdau rašyti Hatsuyoi laišką. 
Nenorėjau mirti, nepasakęs jai 
tai, ką seniai norėjau pasakyti. 
Manau, kad ir ji apie tai norėjo 
žinoti. Aš jai rašiau: “Esu pa
skirtas į kovos dalinį. Prieš ke
letą dienų Filipinų rajone žuvo 
mano geriausias draugas H. Niš
izava. Jis laikomas žymiausiu Ja
ponijos lakūnu. Jeigu toks lakū
nas žuvo, kodėl negaliu žūti aš, 
matydamas tik su viena akimi. 
Gal šis laiškas jau bus paskuti
nis; Sunku kalbėti, bet aš nega
liu ilgiau laukti. Aš ir taip ilgai 
laukiau. Kai mes paskutinį kar
tą kalbėjomės, tu pasakei, kad aš 
nepažįstu moters širdies. Tu 
klysti, Hatsuyo. Tu labai klysti. 
Aš tą noriu dabar pasakyti, 
kad tu man esi brangiausias as
muo žemėje. Tu visuomet buvai 
mano širdyje, ypač paskutiniai
siais mėnesiais. Tau to nesakiau 
anksčiau, nes karo sąlygos mus 
skyrė. Tiesa, mes esame gimi
naičiai. Tas mums trukdo vedy
bas. Aš pasakiau tai, ka aš norė
jau ir turėjau pasakyti. Tau, 
mano meile, linkiu ilgo ir lai
mingo gyvenimo.

Netikėtas vizitas
Kitą dieną pradėjome treni

ruotės pamokas naujais “šiden” 
naikintuvais, kuriuos man teko 
bandyti. Lakūnai su pasididžia
vimu ir džiaugsmu kilo į orą su 
naujaisiais naikintuvais.

Mūsų grupės dauguma sudarė 
lakūnai* veteranai, todėl mums 
pirmoje eilėje ir buvo skirti mo
derniausi naikintuvai. Iš mūsų 
grupės nieko neišleido j kami
kazes, nes kamikazėms skirtus 
lėktuvus ar skraidančias bom
bas gali vairuoti ir mažesnio pa
tyrimo lakūnai.
’ Praėjo 10 dienu, bet iš Hat

suyo negavau atsakymo. Aš ne-

Jis ėjo Lietuvos keliu
savybių — žmogaus asmenybė 
gali realizuotis tik tautoje, šalia 
tautos žmogiškasis individas tap
ti asmenybe neturi jokių gali
mybių. Tačiau žmogiškoji asme
nybė tautoje realizuojasi ne au
tomatiškai, o tik veikiant atitin
kamu būdu subrendusioms tau
tos kartoms. Iš šio fakto kyla 
tai, apie ką M. Krupavičius yra 
daug kartų primygtinai kalbė

Sukaktuvininkas prel. M. Krupavičius savo bute Cicero, III.
Nuotr. E. Šulaičio 

klausimai, kurie buvo girdimi M. 
Krupavičius jaunystės metu ir 
girdimi šiandien. M. Krupavi
čius į šiuos klausimus yra atsa
kęs su jam būdingu tikslumu 
bei nuoseklumu ir savo pavyz
džiu parodęs, kaip praktiškai 
šios pareigos turi būti atlieka
mos.

Nesuprastas žmogus '
M. Krupavičius rodė tokį pa

vyzdį, kurį ne kiekvienas pirmu 
pažvelgimu suprato. Jisai yra 
katalikų kunigas, buvęs gimna
zijos kapelionas, kunigų semina-

jęs, būtent, tautinės pareigos. 
Kadangi tautos uždavinys gali 
būti įvykdytas tik veikiant su
brendusiom kartom, tai kiekvie
nas subrendęs asmuo, kuris visa, 
ką turi, yra gavęs iš tautos, turi 
pareigą padaryti naujoms savo 
tautos kartoms tai, ką ankstes
nės kartos padarė jo kartai, t. y. 
užtikrinti egzistencijos galimy
bes ir asmenybei realizuotis są
lygas.

Tokios tautos filosofijos skel
bimas buvo lietuviams labai 
reikšmingas visą M. Krupavi
čiaus gyvenimo laikotarpį. Visą

supratau, kodėl ji man neatsakė. 
Ką aš daugiau galiu, padaryti? 
Po 12-kos dienų nuo laiško pa
siuntimo aš aiškinau lakūnams 
dvikovos ore techniką. Kai bai
giau pamoką, prie manęs priėjo 
pasiuntinys ir pasakė, kad sve
čių' kambaryje manęs laukia dvi 
lankytojos. Aš nuskubėjau į sve
čių kambarį. Jame radau Hat
suyo ir jos motiną. Kai tik įėjau 
į kambarį, Hatsuyo atsistojo ir 
iš lengvo pasakė: “Saburo, aš 
atvykau čia tapti tavo žmona.” 
Aš stovėjau nustebęs. “Jei tu esi 
pasiruošęs mirti, Saburo, tai tas . jiems pritardavo pianinu. Mes 
pats liečia ir mane. Jei mes bū
sime kartu kelias dienas ar sa
vaites, tai bus Dievo valia 
mums,” pasakė ji. Aš šūktelė
jau: “Hatsuyo!” Man tai buvo 
sunku patikėti. Tai buvo nuosta
bus dalykas.

Tada prašneko Hatsuyo moti
na: “Saburo, nėra kliūčių jums 
susituokti. Jūs esate giminaičiai, 
bet tai nėra kliūtis. Jūs abu esa
te fiziškai ir dvasiškai sveiki. 
Hatsuyo ir mano noras, kad ves
tuvės įvyktų.”

Ruoša santuokai
Aš buvau maloniai nustebin

tas ir patenkintas. Bet prieš pla
nuojant vestuves reikėjo para
šyti laišką motinai ir prašyti jos 
pritarimo. Greitai gavau jos laiš
ką. Ji džiaugėsi mano planais ir 
laimino. Dėl susisiekimo sunku
mų ji negalėjo atvykti į vestu
ves ir prašė, kad Hatsuyo moti
na vestuvėse atstovautų abi mo
tinas.

Kai aš atvykau į Matsuyamą, 
didelio lėktuvų fabriko direkto
rius man pasiūlė kambarį savo 
dideliuose namuose. Jis pasako
jo, kad per spaudą ir radiją se
kė mano kovos veiksmus nuo 
mano pirmo lėktuvo numušimo 
Kinijoje. Jis norėjo, kad aš gy
venčiau kartu su jo šeima. Aš 
negalėjau pasinaudoti jo pasiū
lymu ne dėl to, kad nenorėčiau 
priimti jo nuoširdumo, bet dėl 
kitos priežasties. Būtų labai ne
patogu naudotis prabangių na
mų patogumais, kai mano ginklo 
draugai gyvena prastuose bara
kuose. Dabar, kai manau vesti, 
man būtų naudinga turėti atski
rą kambarį. Užėjau pas koman- 
derį Nakajimą ir pasakiau apie 
savo numatomas vedybas. Jis 
mane pasveikino ir tuojau pa
skambino to fabriko direktoriui. 
Po pasikalbėjimo Niką j ima lie
pė man persikelti gyventi pas 
fabriko direktorių. Jis žinojo to 
direktoriaus pasiūlymą ir mano 
atsisakymą juo pasinaudoti.

Sutuoktuvės
Mes su Hatsuyo susituokėm 

1945 m. vasario 11 d. Tai mūsų 
valstybės įsteigimo diena. Ves
tuvės buvo kuklios. Jose daly
vavo Hatsuyo motina ir to fab
riko direktoriaus šeima. Mano 
draugų pakvietimas į vestuves 
buvo pakeistas, nes tą vakarą

Prelatui Mykolui Krupavičiui ^5 metai amžiaus 
A. GRAŽIŪNAS

tą laikotarpį žymiai lietuvių da
liai trūko pakankamos nuovo
kos, kokį vaidmenį tauta vaidina 
asmens gyvenime, o dar daugiau 
— iš ko kyla ir kokio yra pobū
džio asmens pareigos savo tau
tai. “Kodėl aš turiu būti lietu
vis? Kodėl aš privalau dalyvauti 
lietuviškoje veikloje?” — yra 

puolė priešo bombonešiai. Mūsų 
vestuvinė muzika buvo staugian
čios sirenos, kurios pranešė apie 
lėktuvinį pavojų. Po vedybinių 
apeigų abu su Hatsuyo, esant 
aptemdytam miestui, nuėjome į 
šinto šventyklą, kur suklaupę 
pranešėme Dievui apie mūsų 
santuoką. Medaus mėnuo ar po
vestuvinė kelionė, suprantama, 
atpuolė.

Kitą sekmadienį padarėme 
priėmimą savo grupės lakūnams. 
Pakvietėme jų 50. Kaikurie jų ’ 
atvyko su savo muzikos instru
mentais. Jie grojo vestuvinius 
maršus, dainas. Kartais Hatsuyo

juos vaišinome ir visi linksmi
nomės. Mano draugai gyrė ma- j 
no gražią žmoną. Aš buvau lai
mingiausias žmogus pasaulyje. 
Tai buvo nuostabus vakaras.

XXXI
1945 m. kovo mėnesį lakūnas 

psk. S. Sugita ir aš buvome ap
dovanoti ordinais. Tai pirmas 
įvykis Japonijos laivyne. Sugita 
buvo 24 metų amžiaus pasižymė
jęs lakūnas. Oficialiai jo numuš
tų lėktuvų skaičius siekia 80, 
bet neoficialiai priskaitoma iki 
120. Jis nekartą kovėsi prieš 
keletą priešo lėktuvų. Tokiose 
sąlygose nebuvo įmanoma sek
ti kiekvieno pašauto lėktuvo nu
kritimo, sudegimo bei lakūnų iš 
lėktuvų iššokimo.

Ypatingi jo oro kovos rezul
tatai buvo 1945 m. kovo 19 d. 
Tą dieną į orą pakilo 40 mūsų 
moderniųjų naikintuvų “šiden”*. 
Apie 60 lakūnų likome aerodro
me, nes neturėjome lėktuvų. 
Mūsų lakūnai gynė Kure laivy
no bazę, kurią puolė amerikie
čių lėktuvai, šiame oro mūšyje 
Sugita numušė keturis priešo 
lėktuvus ir tris sužalojo. Jis oro 
kovą turėjo pertraukti, nes pri
trūko šaudmenų, šis oro mūšis 
mums buvo sėkmingas, nes mū
sų “Šiden” lėktuvai buvo visais 
atžvilgiais pranašesni už ameri
kiečių, o juos valdė patyrę la
kūnai.

Skaudi nesėkmė
Po mėnesio mūsų grupę išti

ko skaudi nelaimė. Grupė jau 
buvo perkelta į Kanoya oro bazę 
Kyušu saloje, kad padėtų ginti 
Okinavos salą. Balandžio 17 d. 
didelis priešo lėktuvų skaičius 
netikėtai puolė mūsų aerodro
mą. Puolė netikėtai, nes tame 
aerodrome mes neturėjome ra
daro. Nebebuvo laiko bėgti prie 
lėktuvų ir kilti į orą. Tik trys 
lakūnai, kurie priešą pastebėjo 
dar prieš pavojaus signalą, spė
jo nubėgti prie savo lėktuvų. Jie 
buvo Sugita, Matsumara ir dar 
vienas. Jiems dar riedant į kili
mo taką, buvo sunaikinti du lėk
tuvai: Sugitos ir dar vieno. Jie 
abu žuvo. Tik Matsumara išliko 
gyvas. Jis karą baigė su 6 laimi
kiais. Dabar (1957 m.) jis tar
nauja Japonijos karo aviacijoje 
ir skraido “F-86 Sabre” spraus- 
miniais naikintuvais.

rijos profesorius, parapijos vi
karas ir klebonas. Tačiau dau
giausia žinomas ne kaip pedago
gas, geras savo dėstomojo daly
ko specialistas ar savo parapi
jiečių dvasios vadovas, o kaip 
valstybininkas ir ypačiai kaip že
mės reformos vykdytojas ir že
mės ūkio ministeris. Tai nereiš
kia, kad jis nebuvo geras auklė
tojas, mokytojas ar klebonas. 
Anoje srityje jis taip pasireiškė, 
jog tautos akyse nustelbė visus 
kitus pasireiškimus. Ir ne tik 
atliktų darbų mastu, bet geroka 
dalimi ir todėl, kad ne vienam 
atrodė, jog Krupavičius imasi 
darbo, kuris geriau tiktų ne ku
nigui, bet kam nors kitam. Po
litiką kaikas laiko “nešvariu” 
dalyku. Gi medžiaginiai reikalai, 
ūkis, pastangos sutelkti bent 
tam tikrą kiekį turto ypač kai- 
kurių katalikų buvo ir kartais 
tebėra laikomi neišvengiama 
blogybe, kliūtimi dvasiškai to
bulėti. Tariamai remdamiesi Ap
reiškimu, jie skelbia esą nerei
kią rūpintis ateitimi, nes tuo rū
pinasi Dievo Apvaizda, kad dar
bas pragyvenimo reikalams esąs 
žemas, kad pinigas esąs žmogaus 
išradimas Dievui pakeisti ir pa
našius dalykus.

M. Krupavičius į tai kitaip žiū
rėjo. Jo akimis politinis darbas 
tautos gyvenime būtinas. Ne 
švarus jis, tiesa, kartais pasida
ro, kaip ir betkuris kitas, tik 
todėl, kad kaikada jo imasi ne
švarūs ir nešvariais tikslais as
menys. Jo nuomone tauta, no
rinti turėti tinkamas sąlygas sa
vo uždaviniams, turi būti ne
priklausoma nuo kitų tautų, su
daranti tautinę, deramai besi
tvarkančią valstybę, štai kodėl 
jis ėmėsi valstybininko darbo. 
Jo kelionės po kraštą nepriklau
somos Lietuvos kūrimosi pra-

A. A. STASIUI BARZDAIČIUI tragiškai mirus 
sulaukiau gausių užuojautų. Dėkoju visiems artimie
siems bei pažįstamiems, užjautusiems mane sunkio
se liūdesio valandose. Nuoširdus ačiū: Šv. Jono Kr. 
parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui ir kun. J. Staš
kevičiui už maldas bei visas bažnytines apeigas; vi
siems užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gė
les bei užuojautas, pagerbusiems atsilankymu lai
dotuvių namuose bei palydėjusiems į amžinę poil
sio vietą; karsto nešėjams, V. Petraičiui, tarusiam 
atsisveikinimo žodį, visoms ponioms, prisidėjusioms 
prie pusryčių parengimo.

Už jūsų parodytą nuoširdumą ir visokeriopą pa
galbą nuoširdžiai dėkinga —

Liūdinti žmona
, Jadvyga Barzdaitienė

Nuoširdžiam Lietuvos laisvės darbuotojui, Hamiltono 

apylinkės socialdemokratų pirmininkui, buvusiam K. 

L. B. Hamiltono apylinkės valdybos nariui ir visokio 

lietuviško darbo talkininkui —

a. a. Kostui Lukoševičiui 
mirus, jo žmoną VIKTORIJĄ, dukrą SAUL| ir žentą 

JONĄ REMESAT nuoširdžiai užjaučiame ir kartu su 

visais liūdime —

KLB Hamiltono apylinkės valdyba

Kostui Lukoševičiui
mirus, reiškiame gilią užuojautą liūdesio valandoje 
žmonai VIKTORIJAI, dukrai SAULEI, žentui JONUI 
REMĖZAIČIUI ir kitiems jų artimiesiems Kanadoje

Ir mes kartu liūdime netekę gero ir nuoširdaus 
tautiečio —

Hamiltono Aušros Vartų parapijas choras

staiga mirus, jo žmonai VIKTORIJAI, dukrai SALO
MĖJAI, žentui JONUI ir likusiems Lietuvoje giminėms 
gilią užuojautą reiškia —

K. ir S. Žiobai, E. ir B. Milašiai, O. Laugalrenė 
ir E. ViNmaitienė - Baltaplaukytė

Po poros mėnesių žuvo pasi
žymėjęs karo lakūnas psk. K. 
Muto. Jis yra numušęs 35 lėktu
vus. Dar vasario 26 d. oro kovo
se virš Tokijo numušė 4 priešo 
lėktuvus, o birželio pabaigoje jis 
žuvo Okinavos rajone. Priešo 
aviacijos persvara buvo didelė. 
Muto puolė amerikiečių bombo
nešį, o tuo metu jį puolė ame
rikiečių naikintojas “Mustang” 
ir numušė Muto-lėktuvo sparną. 
Dar nebuvome atsigavę nuo 

džioje, raginančios visus stoti į 
darbą ir kovąjįž savo nepriklau
somybę, veikla seimuose ir vy
riausybėje, pagaliau Lietuvos 
okupacijos metu vadovavimas 
VLIKui rėmėsi viena ir ta pačia 
prielaida — tautai sava, nepri
klausoma valstybė yra būtina, 
jai nėra jokio pakaitalo.
Svarbiausia — nepriklausomybė

Ši Krupavičiaus pažiūra buvo 
reikšminga anuomet, kai kūrėsi 
nepriklausoma Lietuva. Tuomet 
atsirado žmonių, kurie ne tik 
svyravo, ar verta lietuvių tautai 
dėti tiek aukų nepriklausomybei 
iškovoti, bet ir kėlė klausimą, ar 
tam tikra priklausomybė nebūtų 
naudingesnė už nepriklausomy
bę. Pastarosios vokiečių okupa
cijos metu vokiečiai net prisi
spyrę nevieną vadovaujančių lie
tuvių įtikinėjo, jog Lietuvai 
priklausomybė nuo Vokietijos 
esanti daug geresnis dalykas, 
kaip nepriklausomybė, kuri 
esanti jai tik sunki našta. Tik po 
eilės laisvo gyvenimo metų jie 
nesurado nė vieno atsakingesnio 
lietuvio, kuris su tuo būtų suti
kęs. Tačiau šiandien ta Krupavi
čiaus pažiūra įgyja vėl naujo ak
tualumo. Ilgo kovos už nepri
klausomybę laikotarpio nuvar- 
ginti ir viliojami kaikurių 
dažniausiai okupanto rodomų 
miražų, vienas kitas lietuvių, 
kaip ir anuomet nepriklausomy
bės kūrimo pradžioje, pradeda 
galvoti, jog galbūt galima rasti 
daugiau ar mažiau priimtinų ne
priklausomybės pakaitalų. Ta
čiau iškilus lietuvių tautos vals
tybininkas aiškiai ir nė kiek ne
svyruodamas savo tautiečiams 
sako, jog nepriklausomybei pa
kaitalo nėra. Aišku, jog betku
ris okupacinių sąlygų palengvi
nimas lietuvių būtų priimamas 
su pasitenkinimu, tačiau tik tiek 
— nepriklausomybės siekimas 
visais atvejais turi likti kaip ne
galimas atsisakyti dalykas.

(Bus daugiau)

smūgio — Muto žuvimo, kai žu
vo kitas pasižymėjęs karo la
kūnas Itn. N. Kanno. Jis buvo 
Kanoya naikintojų grupės lakū
nas. Kanno buvo numušęs 52 
priešo lėktuvus, kurių skaičiuje 
12 amerikiečiu bombonešiu 
B-17.

Grupės vadas kpt. Genda 
man neleido dalyvauti oro ko
vose. Netrukus buvau grąžintas 
į Yokosuka oro bazę.

(Bus daugiau)
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TAUTOS DIDVYRIO LAIDOTUVĖS
BR. V. VRUBLEVIČIUS
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ATVYKSTA KANKLIŲ ORKESTRAS
DANUTĖ BALTINS

Buvusio prezidento generolo 
De Gaulle laidotuvių diena — 
lapkričio dvyliktoji tapo tautos 
gedulo diena. Žinia apie De 
Gaulle mirtį lapkričio 9 d. visus 
užklupo staigiai. Gedulo dieno
mis visi prisiminė vyrų, kuris 
1940 m. birželio 18 d. iš Londo
no šaukė prancūzus priešintis 
hitlerinės Vokietijos okupacijai.

Buvau laidotuvių stebėtoju. 
Mat, mūsų profesinis choras gie
dojo Notre Dame katedroje iš
kilmių metu. Giedojom Bacho 
“Requiem” Mišias. Nuo 10.30 
v.r. pradėjo rinktis svetimų 
valstybių atstovai. Pirmasis iŠ 
jų atvyko JAV prezidentas R. 
Niksonas. Policijos buvo daug. 
Svečius sutiko prie katedros 
kardinolas Marty, Paryžiaus ar
kivyskupas, ir Chaban-Delmas, 
min. pirmininkas. Garbės sargy
ba saliutavo atvykstantiems sve
čiams. Paskutinis atvyko Pran
cūzijos prezidentas Pompidou. 
Iš viso laidotuvių iškilmėse da
lyvavo 89 valstybių atstovai. Tai 
istorinis įvykis. Rodos, tiek įžy
mybių iki šiol nesutraukė nė 
vienas įvykis.

Katedroje tilpo tik 8000 žmo
nių. šimtai tūkstančių prancū
zų buvo susitelkę katedros ra
jone. Pamaldas laikė kardinolas 
Marty. Pradėdamas laidotuvių 
Mišias, kardinolas prabilo: “Bro
liai, leiskite pasveikinti Jus, gar
bingieji dignitoriai, kurie čia su
sirinkote pareikšti paskutinę pa
garbą bei pasimelsti už velioni 
Karolį De Gaulle, kaip kad nu
kryžiuotasis Kristus mokė mus.

netikėtai mus palikus, visus jo gimines ir draugus 
liūdesio valandoje užjaučiame ir kartu liūdime —

A. A. Lukošių šeima

Tragiškai žuvus

A + A
Vytautui G a v ei i u i

jo seseriai Čikagoje, visiems giminėms ir bičiuliams

reiškiame gilią užuojautą liūdesio valandoje —

Ošavos M. M. K. "Ešerys"

Vytautui Gaveliui 
mirus, visus jo gimines ir draugus liūdesio valandoje 

užjaučiame —

Vytautui G a v eI i u i,
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Metinių proga už A. A. JUOZĄ SENIŪNĄ 

pamaldos bus š. m. gruodžio 6 d., 11 vai., Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos bažnyčioje, o š. m. gruodžio 
13 d. Grand Rapids, Michigan, pamaldos metinių pro
ga. Maloniai prašome gimines ir pažįstamus dalyvauti 
pamaldose.

Jonas Seniūnas Antanas Seniūnas
Liudas Seniūnas P. ir V. Mikuckai

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)
3Mj jardo angliškos vilnonės geros rūšies medžiagos eilutėms,3 - - - -

fe

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

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

no medžiaga dviems puikioms suknelėms, vyriškas ar moteriškas 
megztukas — vilnonis ar akryleno, 3’£ jardo vilnonė medžiaga eilu
tei su įrašu “^All wool made in England”, viena puiki gėlėta vilnonė 
skarelė. Pilna siuntinio kaina — $95.00.
Taip pat mielai galime pridėti prie šių ar kitų siuntinių reikmenų, 
kurie Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi.
Dirbtinio mink (audinės) kailio viršus apsiaustui — $40, vilnonės gė
lėtos skarelės — po $5, vyriški ar moteriški nertiniai — po S12, nai
lono marškiniai — po $8, nailono lietpalčiai — po $11, gėlėtos nai
lono skarelės — po $2, nepermatomo nailono medžiaga skarelėms — 
po $11, puikus ilgi vilnoniai moteriški Šalikai — po $9 ir kt.
Už $36 pasiunčiame maisto siuntinį specialiai parinktų gaminių. Pri
imame užsakymus automobiliams, motociklams, dviračiams, televizi
jos aparatams, persiunčiame pinigus ir t t.

fe

* fe

(Z. JURAS) /
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A. Kusinskis, 167 College St, Sudbury, Ont.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ontario.

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, ir 
suteik ramybę, amžiną atilsį Ve
lioniui.”
\ Recituojant maldą “Tėve mū

sų”, visi dalyviai įsijungė, išsky
rus raudonuosius kiniečius ir so
vietus.

Po pamaldų ramiai skirstėsi 
dignitoriai, išėję iš katedros 
sveikinosi kaip eiliniai piliečiai.

De Gaulle paliko testamentą, 
parašytą 1952 m. sausio 16 d. 
Jame įsakmiai nurodyta: “Po 
mano mirties reikalauju, kad 
palaikai būtų palaidoti mano 
numylėtose kapinėse Colombey- 
les-deux-Eglise prie dukros 
Onos, mirusios 1948 m. Nepa
geidauju oficialių iškilmių, gar
bės titulų, jokio mano garbei 
skirto valstybinio įvertinimo. 
Laidojant mano palaikus paly
dės tiktai giminės ir kovos drau
gai — laisvintojai be orkestrų 
muzikos, tyliai, ramiai.”

Į laidotuves tame miestelyje 
-suvažiavo 45.000 asmenų, kurie 
iškilmes galėjo stebėti tiktai iš 
tolo. Arčiau karsto buvo prileis
ta 350 Velionies kovos draugų 
ir 145 antrosios divizijos kariai. 
Prie pat karsto buvo giminės — 
žmona, sūnus (laivyno karinin
kas), sesuo, žentas gen. Bosieu, 
anūkai ir žmonos giminės. Mi
šias atnašavo Velionies brolio 
sūnus kun. Pranciškus, dominin
konas. Karstą nešė 12 miestelio 
jaunuolių.

Taip liko palaidotas vyras, ku
rio dar ir dabar liūdi visa Pran
cūzija.

A. A: Padolskiai
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Klevelondo vyskupo M. Valančiaus lituanistinės mokyklos orkestras "Aukuras", kuris dalyvaus Toron
to "Birbynės" spektaklyje gruodžio 6 d. Orkestro vadovė — Ona Mikulskienė

Dėl melsvosios uniformos *
Savo lengvuose apmąstymuo

se neseniai Al. Gimantas palie
tė ir policijos klausimą. Neban
dant pažiūrėti į tą dalyką iš es
mės, tokie rašiniai nėra objek
tyvūs.

Nesunku yra įžvelgti kodėl 
tiek daug nusivylimo yra Ameri
kos ir iš dalies Kanados policija, 
čia kiekvienas negras, ar tai 
klausydamas praeities prisimi
nimų, ar dėl savo paties patyri
mo, turi nemalonių jausmų po
licijai. Tik paskutiniu metu po
licija yra paraginta elgtis su 
negrais mandagiau ir teikti ly
gią apsaugą. Panašų patyrimą 
tūri ir daugelis ateivių iš etni
nių grupių. Net ir šiuo metu, jei 
turėsi reikalų su policija, būda
mas, jų akimis žiūrint, svetim
šalis, dažnai gali patirti jų šališ
kumą, nepaslaugumą, o kartais 
ir aiškų neteisingumą. Kitaip su 
tavimi elgsis policininkas, kilęs 
iš etninių mažumų. Dėlto būtų 
labai svarbu, kad tos jų vadina
mos mažumos vis labiau veržtų
si į policijos ir valdžios eiles ir 
užtikrintų ne tik saviesiems, bet 
ir visiems kitiems pilnesnį tei
singumą bei tvarką.

Nepatenkinti policija yra 
šiuo metu ir visi kiti, kai nėra 
saugu nei namie, nei viešumo
je ir žmonės turi patys ginkluo
tis bei rūpintis apsauga. Ir da
bartinių įstatymų, ir administra
cinės tvarkos rėmuose policija 
galėtų padaryti daug daugiau 
tvarkos ir teisingumo palaiky
mui.

Gyvenu 28.000 gyventojų 
mieste, kuris išlaiko 67 polici
jos tarnautojus ir išmoka jų al
goms daugiau kaip vieną milijo
ną dolerių per metus. Tik pasi
žiūrėk arčiau, kiek tas miestelis 
turi apsaugos ir praktiškos nau
dos iš tos, kaip žmonės vadina, 
“uniformuotos miestelio dekora
cijos”. Į mažesnius nusikalti
mus, kaip langų išdaužymą ir 
panašiai, kurie dažniausiai tik 
ir pasitaiko, visiškai nekreipia 
dėmesio, nusikaltėlių nė neban
do surasti, tik užregistruoja įvy
kį, jei skųsies ar bandysi juos 
pašaukti. Policija čia nebando 
kovoti su blogiu ir nusikaltimais 
iš esmės, tik žiūri kokio didumo 
tas nusikaltimas ar nuostolis 
yra. Tokiu būdu leidžia nusikal
timams plisti. Čia policija yra 
stipriai susiorganizavusi Į uniją, 
kuri, kaip ir visos kitos unijos, 
streikais bei kitomis priemonė
mis nuolat kovoja dėl didesnio 
atlyginimo ir dėl mažesnių įsi-

BRAŽINSKŲ BYLA DAR NEBAIGTA
LIETUVIAI,
Bražinskų pabėgimas iš bolše

vikinio tautų kalėjimo yra dalis 
didžiosios lietuvių laisvės kovos. 
Jų žygis yra įrodymas, kad pa
vergtųjų sovietų tautų laisvės 
kova įgyja naujas formas. Bra
žinskai yra tos kovos pirmūnai. 
Tačiau jų likimas dar nėra iš
spręstas. Jų byla dar tebėra 
Turkijos teisme.

Sovietų Sąjunga, nelaimėjusi 
Bražinskų sugrąžinimo politiniu 
spaudimu į Turkijos vyriausybę, 
dabar bando paveikti jos teis
mą, pristatydama neva juos in
kriminuojančius įrodymus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas jau yra susita-

Winnipege surengtame Mani- 
tobos naujųjų demokratų suva
žiavime įvyko atviras susikirti
mas tarp šios partijos vado T. 
Douglas ir premjero E. Schrey
er, kuris yra minėtosios parti
jos vadas Manitoboje. T. Doug
las pasmerkė Kanados premjero 
P. E. Trudeau paskelbtą karo 
stovį, o E. Schreyer, taręs žodi 
po T. Douglas kalbos, pritarė 
Otavos panaudotam įstatymui, 
kuris yra numatytas tik karo 
metams. Aštrios kritikos spau
doje susilaukė T. Douglas visiš
kas nesusigaudymas tarptauti
nėje politikoje. Smerkdamas 
premjero P. E. Trudeau panau
dotas priemones, jis jas sulygi
no su A. Hitlerio metodais, nors 
iš tikrųjų naciai įsigalėjo kaip 
tik dėlto, kad anuometinė Vo
kietijos vyriausybė nedrįso im
tis priemonių jiems sutvardyti.

ST. MAZLAITIS

pareigojimų. Dėlto lengvai gali 
pastebėti jų mažą pareigingumą, 
dažną akių užmerkimą ir jų nuo
latines pastangas “neįsivelti”, 
veikti tik ten, kur jau kitaip ne
galima. Savo teisėms apsaugoti 
jie turi stiprų savo unijos užnu- 
gurį prieš savo viršininkus ir 
prieš skundus iš visuomenės. 
Labai būdingas yra Amerikos 
policijai veikimas “po laiko”, 
kai jau nusikaltimas yra įvy
kęs, tačiau beveik niekuomet 
jų pagalbos nėra nusikaltimo 
metu ar nusikaltimui sulaikyti.

Policijos išlavinimas čia, pa
lyginti, yra labai menkas. Jie 
visi tarnybos pradžioje baigia 
poros mėnesių kursą, vadinamą 
policijos akademiją, ir visi yra 
maždaug to paties bendrojo iš
mokslinimo. Iš tų pačių ir su 
tom pačiom menkom kvalifika
cijom iškylama ir į policijos 
viršininkų vietas. Policijos kapi
tonai, inspektoriai ir augštesme- 
ji viršininkai laikomi maždaug 
kaip fabriko vyresnieji (fore
man), pakelti iš tų pačių jų tie
sioginiam vadovavimui ir prižiū
rėjimui. Čia nėra tų tikrųjų po
licijos valdininkų (kiekvieną po
licininką vadina “police offi
cer”), kaip daugelyje kraštų ma
tome, su daug didesniu ir la
bai skirtingu išmokslinimu bei 
nuodugnesniu paruošimu.

Dėlto čia policija yra artimoje 
priežiūroje miesto advokato 
(mažesniuose miestuose), kuris 
dažniausiai dar verčiasi savo 
privačia praktika ir stengiasi 
kuo mažiausiai policiniais reika
lais sugaišti. Be to, ir pats netu
ri praktiško policijos patyrimo, 
ir ta jo vieta dažniausiai yra lai
kinė, politinė, nes iš jų jie sten
giasi toliau rinkimais kopti į 
augštesnes valdžios vietas. Dide
liuose miestuose policija yra pa
tikėtinio žinioje, kuris dažniau
siai taip pat yra be policinio pa
tyrimo ir tik laikinai savo poli
tinėje ar teisinėje karjeroje.

Pagaliau čia ir policijos tei
sės yra labai ribotos, jų veikla 
suvaržyta vardan laisvės. Libe
rališkų nuotaikų teisėjai savo 
sprendimais dažnai sugriauna jų 
pastangas, nes teisėjai ne pagal 
aiškų teisės kodeksą teisia, bet 
pagal savo nuožiūrą ir pagal 
anksčiau darytus augštesniųjų 
teismų panašius sprendimus.

Teko stebėti savo miestelio ta
rybos savaitinius posė
džius. Prie stalo šalia išrinktų
jų susėda miesto valdininkai: 

ręs su Turkijos advokatais ir 
pavedęs jiems Bražinskų bylą 
ginti. Jei bus reikalo, vėl bus 
pasiųstas į Turkiją lietuvis ry
šininkas.

Lietuviai! Bražinskų byla 
mums įsakmiai primena, kad tu
rime būti pasiruošę didesniems 
ir nenumatytiems įvykiams. To
dėl visi laisvojo pasaulio lietu
viai turi sutelkti jėgas ir be svy
ravimų moraliai ir materialiai 
remti VLIKo vykdomus darbus. 
Turime labai skubiai sutelkti. 
Bražinskų laisvei ginti stambią 
pinigų sumą. O ir kitiems atei
tiems įvykiams turime būti pasi
ruošę.

Tad šiuo rimtu momentu Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas prašo visus lietuvius 
specialiai Bražinskų laisvei gin
ti tuojau pat paaukoti bent vie
nos dienos uždarbį arba atsisa
kyti kalėdinių sveikinimo laiš
kelių ir jiems numatytas išlai
das skirti šiam tikslui. Visi gi, 
kas tik gali, yra kviečiami au
koti ir stambesnėmis sumomis. 
VLIKas taip pat prašo koloni
jose sudaryti šioms aukoms 
rinkti komitetus. Visas aukas 
siųsti betarpiškai Tautos Fon
dui, 64-14th Road, Maspeth, 
N.Y. 11378, USA.

Lietuviai! Pasaulio viešoji 
nuomonė seka Bražinskų bylos 
eigą. Jie savo šuoliu mus suar
tino su pavergta ir laisvės sie
kiančia tauta. Aukokime skubiai 
ir gausiai jų laisvės žygiui sėk
mingai užbaigti.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS 

raštininkas, vedėjas, miesto ad
vokatas, viešųjų darbų vedėjas 
ir kiti, tačiau ne policijos virši
ninkas. šios 67 vyrų įgulos ka
pitonas sėdi tik publikos suole 
ir dažnai turi atsakinėti į jų iš
keliamus klausimus.

Kovai su nusikaltimais visuo
menė jau yra prašoma talkinti 
policijai, tačiau ta pati visuome
nė jau nuo seno yra pripratin
ta nesikišti; pagelbėdamas poli
cijai prie jų organizacijos ir ne
veiksmingumo gali labai skau
džiai nukentėti vėliau.

Bent jau savoje spaudoje tais 
ir visais klausimais turime pa
žiūrėti iš esmės ir būti pilnai in
formuoti bei atitinkamai pa
ruošti.

Sunku Čia gauti aiškų supra
timą, kai tiek daug skirtingų 
nuomonių ir idėjų yra peršama, 
ypač rinkiminiais metais. Mažai 
žinių duodama apie konkrečius 
faktus, jų tikrąsias priežastis ir 
išvadas. Kai klausydavau savo 
parapijos vadovų paraginimo 
balsuoti, tačiau nepasakant kaip 
ir už ką balsuoti, nes esą ne jų 
pareiga apie tai kalbėti, — vi
suomet laikydavau juos never
tais būti žmonių priekyje, jiems 
visur patarti ir visais frontais 
kovoti su blogiu. Dėl to neaišku
mo ir atsisakymo vadovauti 
šiais metais susilaukta tragiškų 
pasekmių. Mičigano valstijoje 
priėškataiikiška grupė pateikė 
balsavimui valstijos konstituci
jos pakeitimą, dėl kurio praktiš
kai išnyks visos katalikiškos 
mokyklos ir nukentės katalikiš
ki universitetai. Visuomeniniam 
bei politiniam reikalui visiškai 
neorganizuoti katalikai ir šiuo 
momentu pasirodė mieguisti; Jei 
tik jie visi būtų balsavę, vienų 
katalikų balsais tas žalingas pa
siūlymas būtų buvęs atmestas, 
nes katalikų Mičigane yra 48%, 
o visų gyventojų dalyvavimas 
balsavimuose sudarė tik 60%. 
(Detroito kardinolas prieš pat 
balsavimus savo laiške labai ra
gino visus katalikus balsuoti 
prieš tą konstitucijos pakeiti
mą). Teko matyti savo miesto 
vaidyboje, kaip kaikurie katali
kai paskutinėmis dienomis ban
dė užsiregistruoti balsavimui, 
tačiau jau buvo pervėlu, bal
suotojų sąrašai buvo seniai su
daryti. Matėsi, kad jie niekuo
met nebalsuodavę, o kiti gal 
buvo savo gyvenamą vietą pa
keitę. Pagaliau ar visi užsire
gistravusieji balsavo? Dalis jų 
galėjo pabalsuoti ir priešingai^ 
nes čia dėl to idėjų sąmyšio ir 
menkos vadovybės net dvasinin
kai kartais nesiorientuoja. Gal 
tas paskutinis Mičigano katalikų 
pralaimėjimas bus paskatinimas 
jiems toliau būti veiklesniais vi
suomeniniame gyvenime, geriau 
organizuotis ir kovoti dėl ge
resnės tvarkos bei teisingumo. 
Jei Prancūzijos 300.000 stiprių 
šeimų gali lemti ir vadovauti vi
sam krašto gyvenimui, tai ir čia 
daug dalykų pasikeistų į gerą 
pusę, jei tik atsirastų panašus 
skaičius sąmoningų idealistų.

Čikagos '^Grandies" šokėjos spektaklio metu. Si grupė, turinti 45 narius, atliks programą Toronte 
lapkričio 29 d. sporto klubo "Aušros" ir radijo programos "Tėvynės prisiminimų" rengiamame

Toronto “Birbynė”, kurios 
tikslas yra pažinti, mylėti ir 
skleisti tikrąją lietuvišką liau
dies dainą, švenčia savo trečią
jį gimtadienį, ši puiki jaunimo 
grupė su savo nepaprastai kie
tai dirbančia vadove Dalia Vis- 
kontiene jau yra daug pasiekusi. 
Pamažu atsiranda balansas (to
ji beveik kiekvieną naujai susi
kūrusią grupę kankinanti bai
dyklė!): jaunimas pasirinko dau
giausia patrauklius instrumen
tus ir pasiskirstė į grupes. Pa
čių jaunuolių pageidavimu susi
darė labai kietos disciplinos ir 
augštos moralės siekianti savi
valdos grupė. Daina gyvuoja, 
stipriai įleidusi šaknis į jauną
sias širdis, ir viskas apsijungia 
vienu žodžiu — Dalia. Nežiūrint 
tam tikro amžiaus ir padėties 
skirtumo, visa grupė savo vado
vę su meile ir pagarba vadina 
tik Dalia, ir tai tapo tikru simbo
liu to didelio paprastumo ir. 
karštos meilės savo liaudies mu
zikai, kurie taip būdingi “Bir
bynei”.

Kiekvieno savo koncerto me
tu “Birbynė” stengiasi Toron
tu! parodyti ir kitas grupes, ku
rios jaučia tą pačią meilę Lie
tuvos liaudies muzikai. Šiais me
tais turėsime nepaprastai dide
lę garbę išgirsti Onos Mikulskie
nės kanklių grupę.

Daugelis iš mūsų prisimena 
dieną, kai prasivėrė Lietuvos 
Valstybės Teatro rūtos šakele 
dekoruota uždanga ir scenoje 
pasirodė C i u r 1 i o n io ansamb
lis. Pasigirdo iki šiol tik kaime 
girdėti garsai, žvarbūs, lyg lietu
vio, sielos pergyvenimus simboli-' 
zuoją disonansai. Kiekvieno 
klausytojo, kuris giliai mylėjo 
savo kraštą, širdyje buvo trium- 
fiškai švenčiama nepriklauso
mybės paskelbimo lietuviškai 
dainai šventė. Kam turėjome 
būti dėkingi už šį nepamiršta
mą išgyvenimą? Aišku, mūsų 
gerbiamiems p. Mikulskiams.

Štai šio ateinančio “Birby
nės” koncerto metu mes turė
sime malonumą išgirsti jaunuo-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

SPAUDOS MĖNESIO proga per 
Rudžių Lietuvių Radijo Forumą lap
kričio 14 d. buvo duota proga lietu
viškų laikraščių redaktoriams pasi
sakyti spaudos klausimais. Progra
moje kalbėjo: kun. P. Cinikas, MIC., 
po“Draugo” atstovas, A. Kučys — 
“Varpo”, V. Šimkus — “Laisvosios 
Lietuvos”, E. Boreišis—“Sėjos”. Bu
vo kviesti ir kelių kitų redakcijų ats
tovai, bet jie neatvyko. Kalbėtojai 
nieko naujo neiškėlė, pasitenkino 
bendromis frazėmis apie msų spau
dos laisves, tarnavimą Lietuvos lais
vės kovai; kaikurie dar prisiminė 
spaudos priespaudą Lietuvoje ir pan. 
Programos metu buvo duota proga 
pasisakyti ir klausytojams, patei
kiant klausimus telefonu. Bene Įdo
miausios buvo mokytojo, fotografo ir 
visuomenininko Antano Gulbinsko 
pastabos, kuriomis jis suabejojo mū
siškės spaudos laisvėmis. Jis suminė
jo ir nemaža dalykų, apie kuriuos 
mūsų spauda (nurodė “Draugą”) ne
rašo arba vengia atviriau rašyti. Kal
bėtojo pavyzdžiai sukosi apie lietuvių 
kovą dėl Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių, apie lietuviškų parapijų nulie- 
tuvėjimą, apie tai, kad lietuvių 
Įsteigtos mokyklos yra tapusios lie
tuviukų nulietuvinimo Įstaigomis ir 
panašiai. Programos vedėjas V. Kas- 
niūnas kelis kartus kalbėtoją bandė 
pertraukti, bet šis nenustojo kalbėti, 
kol neišsakė visų savo pastabų. Prog
ramos metu buvo pagerbtas ir Lietu
vos gen. konsulas dr. Petras Dauž- 
vardis, minintis 75 metų amžiaus su
kaktį. Jo garbei duota “Lietuvos” an
samblio Įgrotas kūrinys “Lietuva 
brangi”.

“CARNEGIE” TEATRE Įvyko šeš
tasis tarptautinis filmų festivalis, ku
riame dalyvavo filmų gamintojai su 
savo filmais iš daugelio kraštų. Jų 

sius Klevelando kanklininkus, 
vadovaujamus Onos Mikulskie- 
(Cia norėtųsi paklausti, ar visi 
žinome, kad jų išleistą kanklių 
muzikos plokštelę galima gauti 
visose didesnėse Toronto plokš
telių kratuvėse?)

Kanklės nėra tobulas instru
mentas ir dėlto reikia nemažai 
praktikos, kol išgaunamas reika
lingas efektas. Kiekvienai nau
jai grupei šio patyrimo labai 
trūksta. Atseit, vienetas, kuris 
daugelį metų eksperimentuoja 
šioje srityje, įgauna nepaprastą 
reikšmę naujoms grupėms ir 
tampa vienintele praktiška mo
kykla. Toronto visuomenei su- 
pirkus “Birbynei” kankles, tuo- 
jaus buvo pradėtas darbas. Pa
ruošus pagrindus, buvo užmegz
tas ryšys su p. Mikulskiene, ku
ri nepaprastai mielai sutiko sa
vuoju patyrimu pasidalinti su 
“Birbyne”.

Dar tenka pridėti vieną fak
tą, kad ši mums brangi grupė 
atvyksta savo lėšomis, taigi, gry
nai iš meilės šiam reikalui. Rei
kia tikėtis, kad Toronto jautri 
visuomenė mokės tai įvertinti ir 
savo gausiu atsilankymu išreikš 
padėką ir meilę Onai Mikuls
kienei ir jos atžalynui — 
“Aukuro” kanklių orkestrui.

Nenorėdama perdaug užimti 
laiko, “Birbynė” šį koncertą už
baigs trumpesniu, negu įprasta, 
pasirodymu.

Taigi, lietuviškoji liaudies 
muzika, nežiūrint visų sunkumų 
išeivijoje, gyvuoja ir stiprėja. 
Auga gretos jaunimo, kurį mū
sų senolių muzika ypatingai pa
liečia, ir vis atsiranda vadovų, 
kurie savo didžiu pasišventimu 
šią meilę puoselėja.

Subėkime tad visi ir savo 
šilta parama pasakykime ačiū ir 
didiems seniesiems, ir taip bran
giems jauniesiems už galimybę 
pasidžiaugti Lietuvos daina ir 
už j u visų pasišventimą.

Iki malonaus pasimatymo 
“Birbynės” gimtadienio kon
certe!

ŠULAITIS
tarpe savo filmą, pavadintą “A Bal
tic Tragedy”, rodė Švedijos atstovas 
Johan Bergenstrahle. šiame filme 
vaizduojami vokiečių armijoje tarna
vusieji latviai, kurie karo metu pa
bėgo i Švediją ir iš ten po II pas. 
karo buvo išduoti rusams, čia daug 
laiko skiriama pavaizdavimui, kaip 
švedai rūpinosi, kad jie nebūtų grą
žinti, kaip belaisviai, nenorėdami pa
tekti rusams, save susižeisdavę ir 
pan. Spaudos kritikų teigimu, šis fil
mas labai baugus, bet įdomus ir lai
komas vienu iš geriausių paskutinių
jų metų politinio pobūdžio filmų. Ga
limas daiktas, kai jis bus rodomas 
Amerikos kino teatruose, susilauks 
tokio susidomėjimo, kaip ir filmas 
“Z”. šio’ filmo pasirodymas Ameriko
je yra geras Pabaltijo tautų likimo 
pristatymas amerikiečiams, kuriems 
ta problema dar ir šiandien yra toli
ma bei svetima.• • •

VYDŪNO FONDAS veikia nuo 
1952 m. Mažai tesigarsindamas atlie
ka naudingą darbą: duoda paskolas 
studentams, kurie neturi pinigų stu
dijoms. šiemet jau buvo duota šim
toji paskola. Taip pat šis fondas yra 
išleidęs R. Spalio knygą “Gatvės ber
niuko nuotykiai”. Kiekvienais metais 
fondas išleidžia kalėdinius atvirukus 
ir tuo būdu telkia lėšas savo veiklai. 
Kadangi kalėdiniai sveikinimai Š. 
Amerikoje yra labai madoje, tai fon
do sumanymas yra gana geras, šie
met mus pasiekė nauji atvirukai, ku
riuos nupiešė dail. A. Sutkuvienė ir 
dail. V. Ramonis. Jų iš viso yra 12 ir 
kainuoja $1.50. Jie nėra labai pa
trauklūs akiai, tačiau lietuviški, išsi
skiriantys iš krautuvių vitrinose ma
tomųjų. Tad jeigu reikia lietuviškų 
pasveikinimų, kodėl nesikreipti pas 
fondo valdybos pirm. Vyt Mikūną, 

(Nukelta j 7-tą)
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RUDENINĖ MEDŽIOKLĖ
Lapkričio 8 d. prasidėjo rudeninė 

kiškių, barsukų, kiaunių ir ūdrų me
džioklė. Gamtos apsaugos komiteto 
medžioklės skyriaus inspektorius Jo
nas Sadauskas yra susirūpinęs kiškių 
skaičiaus sumažėjimu. Per pastaruo
sius dvejus metus jų buvo nušauna
ma po 12.000, o prieauglį gerokai 
sumažino darbymečio triukšmas lau
kuose pavasarį ir vasarą, kasmet ker
tami krūmai, gojeliai vidurlaukiuo- 
se. Kiškiams apsaugoji dabar įveda
ma nauja medžioklės tvarka — tuo
se pačiuose plotuose nebus leidžia
ma medžioti daugiau kaip pora kar
tų. Dienos norma medžiotojui — trys 
kiškiai, viso sezono — 20 kiškių. Nu
šovęs tris kiškius, medžiotojas netu
rės teisės “padėti” savo draugams. 
Kiekvienam plotui yra nustatomas 
medžiotinų kiškių skaičius. Barsukus 
medžioti leidžiama tik iki 1970 m. 
lapkričio 30 d., kiškius — iki 1971 
m. sausio 10 d. ir ūdras bei kiaunes 
— iki vasario 22 d.

AŠTUNTOJI VIETA
Kauniečiai gydytojai Jūratė ir 

Česlovas Norvaišos lapkričio 6 d. 
grįžo iš Kopenhagoje įvykusių P. 
Amerikos ^okių Europos pirmeny
bių, išsikovoję VIII vietą. Laimėji
mas iš tikrųjų nėra menkas, nes 
šiose pirmenybėse dalyvavo aštuo
niolikos Europos valstybių P. Ame
rikos šokių čempijonai ir vicečem- 
pijonai. Taigi, J. Č. Norvaišoms pa
vyko įveikti net 27 geriausių Euro
pos šokėjų poras. Deja, pirmenybė
se jie atstovavo ne Lietuvai, bet So
vietų Sąjungai.

CHIRURGŲ LAIMĖJIMAI
Prieš nepilnus trejus metus Vil

niaus universiteto bendrosios chirur
gijos katedros ir klinikos medikų ko
lektyvas, vadovaujamas prof. A. 
Marcinkevičiaus, atliko pirmą širdies 
vožtuvo pakeitimą dirbtiniu. Dabar 
ši chirurgų grupė net trims pacien
tams ligos sunaikintus vožtuvus pa
keitė nė plastmasiniais, bet iš ope
ruojamo paciento kūno audinių pa
darytais vožtuvais. Šią žinią spau
doje paskelbusi Vilniaus universite
to širdies ir kraujagyslių chirurgi
jos laboratorijos technikė A. Dagė- 
laitė konstatuoja, jog tokios opera
cijos yra naujovė ne tik Lietuvoje, 
bet ir Sovietų Sąjungoje. Vožtuvams 
iš ligonio audinių ji pranašauja 
didelę ateitį. Viena tokį vožtuvą ga
vusi pacientė jau išvyko namo.

“VALIO” AR “URA”?
Spalio revoliucijos 53-čiąsias meti

nes vilniečiai atžymėjo sovietinės ka-_ 
riuomenės, moksleivių, sportininkų 
ir darbo žmonių tradiciniu paradu. 
Ir “liesoje”, ir “Komjaunimo Tieso
je” turbūt sąmoningai nutylima pir
mojo kalbėtojo pavardė: “Su švente 
karius sveikino Vilniaus įgulos vir
šininkas ...” Tik tiek. Matyt, skaity
tojams ir be jo pavardės yra aišku, 
kad kalbėjo rusas karininkas rusiš
kai. Vilniškės kompartijos centrinis 
komitetas pagrindinį žodį šiemet kaž
kodėl leido tarti Vilniaus miesto ko
miteto I sekr. K. Mackevičiui, kuris 
tėra kandidatas į kompartijos cent
rinio komiteto biuro narius. Jo kal
ba, pradėta “Auroros” šūvių salvė
mis Nevos pakrantėse, kaip išgrota 
patefono plokštelė kartojo visiems 
seniai įgrisusius istorijos faktų fal
sifikatus Maskvos naudai, paliesda
ma JAV “agresiją” prieš Vietnamo 
liaudį, Izraelio “karinę avantiūrą” 
prieš arabų tautas. K. Mackevičius

Jaunavedžiai Giedrė ir Kazys Žukauskai

SAULT STE. MARIE, ONT.
NAUJŲ METŲ sutikimą, susitaręs 

su Bendruomenės valdyba, šiais me
tais rengia žūklautojų ir medžiotojų 
klubas “Briedis”. Vakarienė ir šo
kiai įvyks Steelton Hall. John St. 
Pradžia — 8 v.v. Gros gera “The Co
sentinos” 5 asmenų kapela. Kadan
gi salė nėra perdidžiausia, tad bilie
tus patartina įsigyti iš anksto, nes 
pavėlavusiems bilietų gali pritrūkti. 
Bilietai jau platinami ir juos galima 
įsigyti pas klubo valdybos narius. Vi
si Sault Ste. Marie ir apylinkių tau
tiečiai kviečiami dalyvauti. Valdyba 

džiaugėsi, kad žmonės su nepaprastu 
politiniu pakilimu ir entuziazmu su
tinka artėjantį sovietų kompartijos 
XXIV suvažiavimą, ir savo kalbą už
baigė ne vilniškės, bet maskvinės 
kompartijos “pašlovinimu”, šioje 
vietoje “Tiesa” išsiskyrė su “Kom
jaunimo Tiesa”. J. Budrys, K. Liandz- 
bergas “Komjaunimo Tiesoje” skel
bia: “Aidi saliuto salvės. Kariai skan
duoja: “Valio!”, “Ura!”, o tuo tarpu 
“Tiesos” korespondentai L. Braziulis, 
A. Valionis ir K. Verslovas sausai 
konstatuoja: “Aidi pabūklų salvėj, 
palydimos galingo karių “ura”. (Žiūr. 
abiejų laikraščių lapkričio 8 d. lai
das). Žinok dabar, žmogau, kaip ten 
iš tikrųjų buvo — ar “Tiesos” ko
respondentai neprigirdi, ar “Kom
jaunimo Tiesos” korespondentai tu
ri pergerą klausą...

“BALTIJA” IR “ATLANTAS”
Klaipėdos jūrų prekybos uostas 

įsigijo Japonijoje pagamintą 74 kau
šų dizelinę elektrinę žemsemę “Bal
tija”, kurią Klaipėdon pristatė vil
kikas “Atlantas”. Naujoji žemsemė 
yra 71 metro ilgio, 14 metrų pločio, 
gali dirbti net 18 metrų gylyje. Į 
vieną grandinę sujungti jos 74 kau
šai per valandą gali iškasti apie 750 
kubinių metrų jūros grunto. “Balti
jos” kapitonu paskirtas D. Vernyba.

VILNIUS — KAUNAS
Spalio revoliucijos metinių išvaka

rėse oficialiai buvo atidaryta 104 km 
ilgio Vilniaus ir Kauno autostrada, 
pradėta planuoti dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais; Smulkesnių duome
nų apie šį vėžlio tempu įrengtą 
greitkelį suteikia Kazio Alksnevi- 
čiaus rašinys “Gimtojo Krašto” lap
kričio 5 d. laidoje. Pasirodo, greitke
lio tiesėjai iškasė, pervežė ir perstu
me 4 milijonus kubinių metrų že
mės, iš kurios būtų galima supilti aš
tuonis Napoleono kepure vadinamus 
kalnus Nemuno ir Jiesios santako
je. Abi dvigubas kelio juostas skiria 
palyginti siauras žolės kaspinas. Per- 
didelio tiesumo buvo sąmoningai at
sisakyta, nes jis migdančiai veikia 
automobilių vairuotojus. Dangai pa
naudotas šiurkštus asfaltas, gerai su
kimbąs su automobilių padangomis. 
Kauno ir Vilniaus autostrada turi 
keliasdešimt įvairių viadukų, dvi- 
augščių apvažiavimų ir pravažiavimu. 
Prie jos glaudžiasi pokario metais 
padidėjusios Grigiškės, Vievis, Žiež
mariai, Rumšiškės ir naujasis Elekt
rėnų miestas su galingiausiomis Lie
tuvoje elektros jėgainėmis. Speciali 
rodyklė prie Žiežmarių kviečia ke
liautojus į Bačkonių svetainę. Auto
transporto ir kelių ministerio pava
duotojo H. Jackevičiaus “Komjauni
mo Tiesoj” spalio 28 d. paskelbtu 
pranešimu, Vilniaus — Kauno greit
keliu per parą pravažiuoja apie 
5.800 automobilių, autobusų ir sunk
vežimių, o jo ruože tarp Vilniaus ir 
Grikiškių — apie 9.000. H. Jackevi
čius prie autostrados žada kasmet 
statyti motelius turistams, garažus ir 
benzino pardavimo stoteles. Greit
kelio planus paruošė Lietuvos valsty
binio kelių projektavimo institutas. 
Tiesimo darbus atliko automobilių 
transporto ir plentų ministerijos ke
lių statybos trestas, pasikvietęs tal
kon Vilniaus, Vievio, Kauno ir Uk
mergės kelių bei tiltų statybos val
dybas. šios institucijos jau pradėjo 
įrengti Vilniaus — Ukmergės 50 
km ilgio greitkelį, kuris turės 12,5 
metro skiriamąją žaliąją juostą ir 
bus modernesnis už Vilniaus — Kau
no autostradą. V.- Kst.

GAISRO NELAIMĖJE tragiškai 
žuvo Alfonsas Kontautas, 47 m. am
žiaus, kilęs iš Suvalkijos. Mirtis už
klupo bemiegantį apie 4 v. ryto. Ka
dangi gaisras prasidėjo iš jo miega
mojo, tad dūmų užtroškintas, net nei 
iš lovos nespėjo atsikelti. Velionis 
paliko gražiai, lietuviškai išauklėtą 
6 asmenų šeimą (žmoną, 3 sūnus ir 
2 dukteris). Laidotuvių namuose 
karstas skendo gėlėse. I amžino po
ilsio vietą palydėjo gana ilga vilks
tinė automobilių. Tebūna lengva tau, 
Alfonsai, Kanados žemė. V. M.

Kanados Lietuvių Dienos dalyvių tarpe buvo ir Vakarų Ontario 
universiteto rektorius bei Ontario universitetų rektorių tarybos pir
mininkas dr. D. C. Williatns (pirmoj eilėj pirmos iš dešinės) su šei
ma. Jis sveikino Lietuvių Dienos dalyvius visų Ontario universite
tų vardu. Prie jo — kiti profesoriai ir mūsų tautiečiai.

Nuotr. St. Kero

g HAMILTON
P. BAKŠIAI buvo laimingi ta pras

me, kad praėjusią vasarą sulaukė 
sūnaus Laimučio iš okupuotos Lietu
vos. Tėvai paliko jį tenai vos trejų 
metų. Dabar jis jau inžinierius, su
augęs vyras. Hamiltone jis viešėjo 3 
mėnesius ir turėjo progos pamatyti 
Kanadą ir gausius šeimos bičiulius, 
kurie atgal grįžtantį svečią išlydėjo 
su dovanomis.

STAIGI MIRTIS ištiko Kostą Lu- 
ką-Lukoševičių, sukrėsdama visą Ha
miltono lietuvių koloniją, o labiau
siai artimuosius, su kuriais dirbo il
gus metus lietuviškoje kultūrinėje 
veikloje kaip energingas ir kruopš
tus lietuvis. K. Lukoševičius yra dau
giausia pasidarbavęs Hamiltono lie
tuvių namų statymo bei organizavi
mo posėdžiuose, Lietuvių Bendruo
menės valdybų sudarymo komisijose 
ir socialdemokratų eilėse. Bendra
darbiavo ir spaudoje. Mirtis jį neti
kėtai užklupo grįžtant iš St. Cathari
nes Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimo lapkričio 14 d. naktį. Grįž
damas į Hamiltoną pasijuto blogai ir 
iškvietė ambulansą. Iš ligoninės ne
trukus atėjo žinia, kad K. Lukoševi
čius jau miręs. Br. M.

PRANAS VIZBARAS pergyvena 
nepaprastas kančias! Jis jau apie 20 
metų dirba General Smelting fabri
ke, kur gaminamas cinkas ir kiti 
metalai. Anksčiau šis fabrikas buvo 
Hamiltone, o prieš kelis metus per
sikėlė į Burlington, Ont, į naujai pa
statytas modernias patalpas. Lapkri
čio 6 d. Pr. Vizbaras dirbo dieninėje 
pamainoje ir prižiūrėjo su kitais 2 
darbininkais cinko tirpdymo krosnį.
Staiga, dėl dar nežinomų priežas
čių, krosnis sprogo ir apipurkštė prie 
jos dirbusius skystu, metalu 3 vyrus. 
Vienas iš jų mirė po 2 dienų, o Pr. 
Vizbaras ir kitas jo bendradarbis, dvi 
savaites kovoję su mirtimi, nugalėjo 
krizę ir dabar sveiksta. Pr. Vizbaro 
nudegimas, oficialiai paskelbtas 50%. 
Prieš keliolika metų tame pačiame 
fabrike panašią nelaimę turėjo Vin
cas Sakas-Sakevičius, kurio kūnas bu
vo apdegęs 45%. Jis laimingai pa
sveiko ir jokių pasekmių nejaučia. 
Dabar jau beveik tikra, kad Pr. Viz
baras išgis. Pr. Vizbaras žinomas 
kaip paslaugus tautietis, kurį visada 
reikale prisišauksi. Laisvalaikiu jis 
taiso vandentiekio, kanalizacijos ir
elektros tinklo įrengimus. Jis yra 
tautiečių vertinamas, kaip geriausias 
šios srities specialistas iš mūsų tar
po. Ši jo nelaimė visus hapiiltonie- 
čius nepaprastai sujaudino. Pr. Viz
baras yra gilus žmogus. Kad ir neiš 
simokslines, jis gali diskutuoti su gi
lia gyvenimo logika aštriausias da
barties problemas. Jis yra pavyzdin
gas lietuvis ir puikus šeimos tėvas. 
Sūnus Arvydas išmokslintas aviacijos 
srityje, duktė Algė dirba Toronte at

Zenith 26”
CROMACOLOR TV

Sov. Al (Algis) Pilypnitis

Pirkdami spalvotą televiziją, gerai 
pagalvokite ir pirkit pačią geriausią 
ir patvariausią. Tai yra ZENITH 
CHROMACOLOR TV. Palyginkit mūsų 
kainas, kurios yra pigiausios visam 
Hamiltone. Turim beveik visus 1971 
metų modelius nuo 19" iki 26".

AND APPLIANCES 
SALES & SERVICE 
168 Locke St. S. (at Bold) 
Krautuvės valandos 9— 6 Tel. 522*5028
Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9 — 9 522-5652

sakingose gailestingųjų seserų ins
truktorės pareigose. Antrasis sūnus 
Vytautas šiemet baigė gimnaziją, o 
jauniausia dukra Loreta lanko su 
gerais pažymiais mokyklą. Linkime 
visi Pr. Vizbarui greitai pasveikti ir 
su savo įdomiais sąmojais ir gilia iš
mintimi sugrįžti vėl į mūsų tarpą ir 
dar daug daug metų gyventi! Sk. St.

LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ sukūrė vi
suomenininkas Kazys Žukauskas su 
Giedre Mitalaite. Jų jungtuves Prisi
kėlimo parapijos bažnyčioje palaimi
no kun. Benediktas Bagdonas, gie
dant solistei M. Vilčiauskaitei ir prie 
altoriaus palydint Jūratei Mitalaitei, 
Romui Mitalui, Valei Jonaitytei, Ze
nonui čekauskui, Birutei Kazlauskai
tei, Eugidijui Petrušaičiui, Onutei 
Murauskaitei ir Arvydui Vindašiui. 
Gėles nešė Julytė Mitalaitė, o žiedus 
— P. šulys.

Vestuvinės vaišės, dalyvaujant sve
čiams iš Toronto, Hamiltono, Edmon- 
tono, Thunder Bay, Otavos, Provi
dence ir kt. vietovių, įvyko Prisikėli
mo par. parodų salėje. Jaunuosius te
legramomis sveikino giminės ir pa
žįstami iš Lietuvos, JAV, Australijos, 
Japonijos ir kt. Gautas ir šv. Tėvo 
palaiminimas. Vestuvių puotai vado
vaujant K. Manglicui, žodžiu dar 
sveikino kun. Br. Jurkšas, dr. Jase- 
vičiūtė, P. Lesevičius, R. Mitalas, K. 
Baronas. Gražiu žodžiu visiems, o 
ypač jaunosios tėveliams, dėkojo K. 
Žukauskas. Jaunavedžiams Kaziui ir 
Giedrei Žukauskams linkime sėkmės 
naujame gyvenime, neužmirštant ir 
visuomeninės veiklos. K. B.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Mrfn St. East, komb. 203, tel. 528-0511

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

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

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

HAMILTON

Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

Niagaros pusiasalis
LIETUVIŲ VETERANŲ SĄJUN

GOS “RAMOVĖ” St. Catharines sky
rius lapkričio 14 d. slovakų salėje 
surengė Lietuvos kariuomenės šven
tę — pirmojo jos įsakymo paskel
bimo Vilniuje sukaktį-minėjimą (tai 
buvo 1918 m. lapkričio 23 d.). Minė
jimą pradėjo pirm. J. Vyšniauskas 
įžanginiu žodžiu. Įnešus organizaci
jų vėliavas, kun. J. Liauba, OFM, 
sukalbėjo invokaciją. Po “O Canada” 
svečias iš Port Colborne Simonaitis 
pasakė pagrindinę kalbą. Ji buvo ge
rai išmąstyta. Kalbėtojas ją baigė 
partizanų dainos žodžiais: “Dievas 
neapleidžia smilgos vabalų nei bena
mio paukščio, ištikto audrų, neapleis 
ir mūsų tėviškės mažos, nes už josios 
laisvę sūnūs jos kovos.” Toliau se
kė LB apylinkės ir organizacijų at
stovų sveikinimai. Hamiltono Auš
ros Vartų par. choras, vad. A. Pau- 
lionio, ir V. Paulionienė, akompa
nuojama A. Paulionio, atliko koncer
tinę programą. Kaikuriuos dalykus 
dainavo tik vyrų choras. Koncerto 
programa buvo gerai parinkta ir pa
traukliai atlikta. Užtat susilaukė 
daug katučių. Rengėjų vardu pirmi
ninkas padėkojo koncerto atlikėjams, 
o mokinė N. Zubrickaitė chorvedžiui 
įteikė puokštę gėlių. Koncertas baig
tas Lietuvos himnu. Minėjimo daly
viai, apie 80, susirinko vaišėms apa
tinėje salėje. Darbščių šeimininkių 
jos buvo gražiai paruoštos. Vaišėse 
matėsi nemažai svečių iš kaimyninių 
apylinkių. Vėliau buvo šokiai, lote
rija, veikė baras.

Sekmadienį, lapkričio 15, Tėvų 
pranciškonų koplyčioje buvo atlai
kytos pamaldos už žuvusius karius 
partizanus ir nukankintus Sibire. Jas 
užprašė ramovėnai. Šv. Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė kun. J. Liau
ba, OFM. Po pamaldų padėtas vaini
kas prie paminklo žuvusiems. Ta pro
ga kalbą pasakė kūrėjas-savanoris A. 
Šukys. Dalyviai sugiedojo Lietuvos 
himną, o Viltė ir Jūratė Zubrickaitės 
atnešė vainiką ir perdavė J. Vyš
niauskui ir A. Šukiui, kurie, nepai
sydami lietingo oro, padėjo prie pa
minklo. A. Š.

REMKIME VYRIAUSIO
LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETO DARBĄ, 
AUKODAMI

T AUTOS FONDU I !

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

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

Royal Bank Building,
suite 614,

tel. 522-8781 , 
Hamilton, Ontario

Mokame užr
depozitus ...5% 
šėrus ir sutaupąs 6% %
už vienų metų terminuotus 
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J. A. Valstybės

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ STU- 
DENTŲ SĄJUNGOS suvažiavimas 
įvyks lapkričio 26-28 dienomis Kleve- 
landė, Pick-Carter Hotel, E. 9th Pro
spect. Registracijos mokestis — $15. 
Jis apima nario mokestį ir trijų šo
kių vakarų bilietus. Viešbučio kainos 
— $9 vienam, $11 — dviem asmenim 
dienai. Programoje numatyta keletas 
paskaitų ir simpoziumų. Paskaitos: 
“Lituanus — it’s effect and impor
tance to the American Scholar” — J. 
Cadzow (anglų k.); “Lietuvių studen
tų identiteto krizė” — prof dr. V. 
Bieliauskas; “Įspūdžiai iš okupuotos 
Lietuvos” — prof. A. Salys. Simpo
ziumai: “Lietuvių studentų kryptis 
1950-69” — dr. V. Kavolis, A. Barz- 
dukas, A. Zaparackas, P. Žygas; 
“Santykiai su dabartine Lietuva” — 
A. Kasulaitis, dr. Z. Rekašius, E. 
Juodvalkytė, D. Degesys. Pramoginė
je dalyje — poezijos vakaras, Hamil
tono “Gyvataro” tautiniai šokiai.

ESTŲ, LATVIŲ IR LIETUVIŲ ka
rių veteranų konferencija įvyko Va
šingtone. Lietuvių veteranų sąjungai 
“Ramovė” atstodavo prof. S. Dirman- 
tas, K. Dabulevičius, K. Oželis ir E. 
Vengianskas, latvių “Daugavos Va
nagams” — A. Berzins, K. Kuzulis ir 
A. Kopans, “Estijos Išlaisvinimo Le- 
gijonui” — G. A. Bushmann, M. 
Kart, J. Raus ir A. Kurgvel. Po ap
žvalginių pranešimų įvykusiuose pa
sitarimuose buvo nutarta rengti 
bendras Baltijos tautų laisvės ir ve
teranų dienas, bent kartą į metus or
ganizuoti bendras konferencijas. Bal- 
tiečių karių veteranų vardu pasiųstos 
telegramos prez. R. Niksonui, vice- 
prez. S. Agnew, prašančios didesnio 
dėmesio sovietų okupuotiems Balti
jos kraštams ir pritariančios JAV vy
riausybės kovai prieš tarptautinį ko
munizmą.

“N. Y. TIMES” DIENRAŠTIS pa
skelbė VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
no laišką Prano ir Algirdo Bražins
kų pabėgimo proga. Skaitytojams 
primenama, kad tikrasis nusikaltėlis 
yra Sovietų Sąjunga, okupavusi Lie
tuvą, vykdžiusi žiaurias gyventojų 
deportacijas Sibiran, sukėlusi daug 
aukų pareikalavusias kovas su lietu
viais partizanai, dar ir šiandien tebe
laikanti apie 100.000 ištremtų lietu
vių savo rytinėse srityse. Kadangi 
sovietai yra okupavę Lietuvą, prieš 
lietuvius nukreiptus Sovietų Sąjun
gos institucijų baudžiamuosius veiks
mus reikia laikyti tarptautinės teisės 
laužymu.

BOSTONO TARPTAUTINIS INS
TITUTAS šiemet pirmą kartą suren
gė mugę, kurioje dalyvavo keliasde
šimt įvairių tautinių grupių. Lietu
viams mugėje atstovavo Onos Ivaš- 
kienės vadovaujamas Bostono tauti
nių šokių sambūris.

VOKIEČIŲ OKTOBERFEST tradi
ciniame alaus festivalyje Baltimorė- 
je pirmą kartą turėjo progą pasiro
dyti L. Sagio vadovaujama “Grandi
nėlė”, kurią pakvietė Baltimorės ra
dijo programos “Edelweiss Stunde” 
vedėjas Paul Ludtke. Lietuviškų šo
kių koncertinę programą tūkstan
čiams baltimoriečiu Klevelando 
“Grandinėlė” atliko net tris kartus.

Urugvajus
URUGVAJAUS LIETUVIU Kultu- 

ros Draugijos valdyba savo biulete
nyje konstatuoja apgailėtiną Monte
video tautiečių nerūpestingumą. Iš 
Argentinos sostinės Buenos Aires iš
kviestai jaunai sol. Zuzanai Valad- 
kaitei, mezzo-sopranui, teko dainuoti 
apytuštėje salėje, nors lietuviški kon
certai nėra eilinis reiškinys.

MONTEVIDEO LIETUVIŲ PA
RAPIJOS šventė buvo pradėta iškil
mingomis Mišiomis, kurias laikė Va
tikano atstovas Urugvajui mons. Se- 
pinski, asistuojamas kun. St. Griga
liūno. Pamaldų metu giedojo Vyt. 
Dorelio vadovaujamas choras “Ai
das”, vargonais palydimas prof. Ma
rijos Drobniewski de Mozelewski. 
“Aidas” atliko ir jos sukomponuotą 
giesmę “šventas”. Parapijos salėje 
buvo surengti bendri pietūs su kon
certine programa. Jos atlikėjų gre
toms priklausė jau minėtas “Aido” 
choras, R. Pretkutės vadovaujami 
jaunieji dainininkai ir šokėjai, jau
nimo tautinių šokių grupė “Ąžuoly
nas”, kurios vadovė yra S. štendely- 
tė, ir veteranų grupe vadinamas

Winnipeg, Manitoba
VINCENTAS KLUSAS mirė spalio 

20 d., palaidotas spalio 26 d. iš lietu
vių bažnyčios Elmwood kapinėse. Po 
laidotuvių Manitobos lietuvių klube 
įvyko mirusio prisiminimui pusryčiai.

MILIEU 70 konferencija - suva
žiavimas, kuris svarstė Kanados se
kančio dešimtmečio geresnio gyveni
mo gaires, įvyko spalio 25 — 29 d. 
Winnipege. šioje konferencijoje da
lyvavo ir iš Toronto atvykęs Petras 
Regina.

LONDON, ONT.
NEPAMIRŠKIME parapijos links- 

mavakario šeštadienį, lapkričio 28 d., 
parapijos salėje, 1414 Dundas St. E. 
Pradžia 8 v.v.

LIETUVIAI STUDENTAI po abie 
jų pamaldų sekmadienį, gruodžio 6. 
parapijos salėje pardavinės pyragus. 
Taip pat bus rodomas filmas apie lie
tuvių veiklų Londone 12.30 v.p.p. 
Visi tautiečiar kviečiami atsilankyti.

VJ.

“Gintaras”, šiame pobūvyje dalyva
vo Montevideo simfoninio orkestro 
dirigentas Mario Balardi, Lietuvos 
pasiuntinybės P. Amerikai atstovas 
Anatolijus Grišonas ir spaudos reika
lų vedėjas Kazimieras Čibiras.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT

RO 44 metų sukaktis atžymėta kon
certu Buenos Aires, dr. J. Basanavi
čiaus salėje. Programoje dalyvavo 
pianistai K. A. Didžiulis ir H. Cruse- 
Žitkus, saksofonistas V. Liauda ir 
sol. M. Zavickienė su akompaniatore 
N. Zavickaite. Liudo Lemberio vado
vaujamas AL Centro tautinių šokių 
ir dainų ansamblis pašoko keletą šo
kių. Jo vadovui buvo įteiktas AL 
Centro aukso medalis. AL Centrą 44- 
jų metinių proga sveikino Argenti
nos lietuvių organizacijų ir spaudos 
tarybos pirm. A. Mičiūdas, Susivie
nijimo Lietuvių Argentinoje pirm. J. 
R. Stalioraitis, “Nemuno” vicepirm. 
stud. R. Kalibatas, “Mindaugo” atsto
vė J. Stočkūnienė, Argentinos lietu
vių senelio židinio pirm. V. Grigaitis, 
“A. Lietuvių Balso” leidėjas Pranas 
Ožinskas, “Laiko” red. O. Kairelie- 
nė, Aušros Vartų parapijos klebonas 
kun. A. Steigvila, Šv. Cecilijos cho
ro ir radijo valandėlės vardu — K. 
Misiūnas. Sveikintojams ir progra
mos atlikėjams padėkos žodį tarė AL 
Centro pirm. V. R. Misiūnas.

Australija
MELBURNE SUGRIUVO britų fir- 

mos per Yarra upę statomas didžiu
lis tiltas, užmušdamas patiltėje poil
sio prisėdusius 33 darbininkus, jų 
tarpe ir 23 metų amžiaus lietuvį sa
nitarą Juozą Oželį, vadovavusį pir
mosios pagalbos punktui. Velionis 
prieš 5 metus Australijon buvo at
vykęs su tėvais ir broliais iš Notting
ham miesto Britanijoje. Jis buvo 
veiklus skautas, sportininkas, tauti
nių šokių šokėjas. Tilto projektą bu
vo paruošusi britų “Freeman, Fox 
and Partners” firma, kurios panašus 
tiltas yra sugriuvęs ir Britanijoje 
praėjusią vasarą.

TAUTOS ŠVENTE Hobarte Tas
manijos salos lietuviai atžymėjo J. 
Gaižučio paskaita ir naujos tautinių 
šokių grupės “Venta” debiutu. Ją 
įsteigė Hobarto universitete studi
juojąs melburnietis Gediminas Stat
kus, subūręs negausų vietinį lietuvių t 
jaunimą. Pirmam pasirodymui, kurio 
metu šokėjų grupei buvo duotas 
“Ventos” vardas, ji pasirinko “Vėda
rą” ir “Kalvelį”

GERŲJŲ KAIMYNŲ tautinio me
no komiteto Adelaidėje surengtame 
tarptautiniame koncerte dalyvavo 18 
tautybių su įvairiom meninėm gru
pėm. Lietuviams atstovavo sol. G. 
Vasiliauskienės vadovaujamas cho
ras “Lituania”, padainavęs J. Švedo 
“Anoj pusėj Nemunėlio”, A. Vana
gaičio “Laisvės varpą” ir J. Gaubo 
“Žinau aš dainą vieną”. “The Adver
tiser” dienraštyje koncerto recenzi
ją paskelbęs H. Tidemann choro “Li
tuania” atliktą A. Vanagaičio “Lais
vės varpą” įtraukė į geriausiai nu
skambėjusių dainų sąrašą.

Britanija
LIETUVIŲ SODYBOJE Įvykęs 

Britanijos lietuvių jaunimo suvažia
vimas, kuriame dalyvavo apie 30 jau
nuolių, įsteigė D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Jaunimo Sąjūdį. Naujoji 
organizacija veiks Britanijos Lietu
vių Sąjungos rėmuose, vadovausis 
jos įstatais, galės skirti savo atsto
vus į centro valdybą bei tarybą ir 
dalyvauti DLB Sąjungos suvažiavi
muose su pilna balsavimo teise. Jau
nimo sąjūdžio valdybon išrinkti: 
pirm. — A. Gasiūnas, vicepirm. — 
P. Petkevičius, sekr. — A. Pukš- 
tytė, ižd. — P. Petkevičius, nariu — 
P. Padvoiskis. Nutarta mokėti po vie
ną svarą nario mokesčio į atskirą J. 
sąjūdžio iždą. Jo skyriai bus steigia
mi visose Britanijos lietuvių koloni
jose, turinčiose jaunimo.

Belgija
PASAULIO KATALIKIŲ MOTE- 

RŲ Organizacijų Sąjunga Turhoute 
mieste surengė tarptautinį simpoziu
mą moters asmenybes ugdymo klau
simais ir atstovių suvažiavimą, susi
laukusį dalyvių iš 65 pašauto kraš
tų. Lietuvių katalikių moterų orga
nizacijų pasaulinei sąjungai atstova
vo B. Šlepetytė-Venskuvienė iš Pary
žiaus ir V. Žemaitienė iš Romos. B. 
Venskuvienė taip pat dalyvavo minė
tosios pasaulinės moterų organizaci
jos tarptautinio biuro posėdžiuose.

Olandija
TARPTAUTINĖJ PARLAMENTA

RŲ konferencijoj Hagoj JAV kon
greso atstovu rūmų narys Edward J. 
Dervinski vėl susikirto su J. Pa- 
leckiu, kuris ši kartą konferencijon 
buvo atvykęs tik kaip eilinis maskvi- 
nio augščiausiojo sovieto atstovas. 
Kaip ir kitose panašaus pobūdžio 
konferencijose, amerikietis priminė 
dalyviams, kad Sovietu Sąjunga te
bėra okupavusi Baltijos kraštus ir 
Čekoslovakiją. J. Paleckis, ankstyves
nėse konferencijose buvęs sovietų 
“parlamentaru” pirmininku, piktai 
atkirto, kad E. J. Derwinski esąs 
antikomunistas, Įtaigojamas Baltijos 
kraštų “karinių nusikaltėlių”. Lai
mėtoju ir šį kartą tapo E. J. Der
winski, nes Tarpparlamentinė Sąjun
ga, atkreipusi dėmesį j komunistinio 
stiliaus rinkimus, Į savo eiles nesuti
ko Įsileisti R. Vokietijos ir S. Ko
rėtos “parlamentarų”.
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Šiluva Žemaitijos ir Lietuvos istorijoje
, Kun. Stasio Ylos monografija "Šiluva Žemaičių istorijoje"

Bendra kurio krašto — vals
tybės ar tautos istorija turi tiks
lą parodyti viso to krašto gyve
nimo vystymąsi tam tikrame lai
ko tarpe. Į tą tikslą einama dės
tant paskirų asmenų, visuomeni
nių grupių, įstaigų ir vietovių is
toriją: visos tos paskiros istori
jos būna palenktos vienam tiks
lui — atvaizduoti viso krašto bei 
jame gyvenančio visuomeninio 
junginio istoriją. Paskiros isto
rijos šiuo atveju liečiamos tik 
protarpiais, prabėgomis, kiek 
reikia bendrai istorijai. Aišku, 
bendrai istorijai labai praverčia 
kartais net smulkios paskiros is
torijos — jos teikia vertingą 
medžiagą jai.

Paskirų istorijų tarpe bene 
reikšmingiausios bendrai istori
jai yra sritinės (lokalinės) istori
jos. Tai istorijos apibrėžtų sri
čių bei gyvenviečių. Jos yra ge
ografiniai vienetai ploto, kuria
me vystosi viso krašto istorija. 
Juo daugiau turima sritinių isto
rijų, juo pilniau ir plačiau gali 
būti atvaizduota viso krašto is
torija.

Jaunas Lietuvos istorijos 
mokslas nesuskubo paruošti 
daug savo sritinių istorijų. Ne
priklausomybės laikais stengta
si daugiau ruošti bendros Lietu
vos istorijos veikalus ar tai mo
kykloms, ar tai akademinėms 
studijoms. Paskirų vietovių tyri
nėjimams nebuvo atsidėta' Tie
siog išimtiniu veikalu galima 
laikyti J. Totoraičio didelės ap
imties Sūduvos-Suvalkijos isto
riją, priklausančią sritinės isto
rijos grupei. Negirdėti, kad ir 
okupuotoje Lietuvoje kokių žy
mesnių sritinės istorijos veikalų 
būtų pasirodę.

Išeiviškoje Lietuvos istorio
grafijoje turime keletą sritinės 
Lietuvos istorijos apybraižų. 
Stambiausia sritinė istorija yra 
kolektyvinė monografija “Pane
vėžys” (1963). Duodama daug ži
nių nuo seniausių laikų iki da
barties. Trūksta tik gero turinio 
suskirstymo bei sutvarkymo. 
Gražiai ir pagal pirmykščius šal
tinius parašyta mirusio inž. J. 
Rugio Švėkšnos istorija “Švėkš
nos praeitis” .(1950). Panašiai 
siekiant pirmykščių šaltinių pa
rašyta nedidutė Simno miestelio 
monografija dr. V. Gidžiūno. 
Gerai dokumentuota, didelės ap
imties sritinė istorija yra kun. J. 
Reitelaičio monografija “Kalva
rija”. Tiesa, ji parašyta dar ne
priklausomoje Lietuvoje 1937 
m., bet galėjo būti išspausdinta 
1967 ir 1968 m. “Metraščio” III 
ir IV tome. Penktoji išeivių sri
tinė istorija yra kun. St. Ylos 
“Šiluva žemaičių istorijoje (Bos
ton, 1970) I dalis, Reformacija ir 
restauracija.”

Tai visai kitokia monogafija 
nei anksčiau paminėtos. Jos iš
imtinis pobūdis atitinka ir apra
šomos vietovės garsą, per am
žius sklidusi tautoje. Juk iš žino
mos dar Vysk. Valančiaus išleis
tos “Kantičkos” visa Lietuva 
giedojo apie Šidlavą, kad ji “šau
kia tolimus kraštus, nuo žemai
čių ir visus”. Tai garbingai vie
tovei kunigas autorius ir davė 
deramą veikalą. Jis vertas smul
kesnio aptarimo.

1. Plataus užmojo darbas
Kaip iš prakalbos matyti, au

toriaus labai atsidėjus ruoštasi 
tam veikalui rašyti. Jis nesiten
kino vien spausdinta ir daugiau 
ar mažiau žinoma literatūra, bet 
pasišovė jos daugiau jieškoti 
Europos bibliotekose ir archy
vuose. Du kartu keliavo į tą se
nąjį pasaulį (1957 ir 1965) ir il
gus ilgus mėnesius rausėsi bib
liotekose, visur rasdamas me
džiagos, “kaip mozaikos akme
nėlių”, jo žodžiais tariant. Il
giausiai, net pusantrų metų, 
darbuotasi Romoje, ypač Vati
kano archyve ir bibliotekoje. 
Neaplenktos dar ir kitos biblio
tekos Romoje. Pasižvalgyta dar 
Miuncheno, Vienos, Tiubingeno 
ir Paryžiaus bibliotekose. Ap
žvelgtos ir Amerikos, kaip Niu
jorko, Harvardo universiteto 
bibliotekos.

Surinktos medžiagos gausu
mas matyti iš duodamų išnašų. 
Jos petitiniu šriftu pripildo net 
21 psl. (Pats turinio tekstas už
ima 267 psl.) Tuo būdu autorius 
davė stipriai šaltiniais ir litera
tūra pagristą veikalą. Jis seka 
atsargių ir tikslių istorikų pėdo
mis, nieko lemiamo netvirtina 
nepagrindęs šaltinių ar patiki
mos literatūros nuorodomis. 
Prie kaikurių nuorodų dar pri
durti paaiškinimai, papildą teks
to turinį. Tad veikalas yra ne 
šiaip sau lengvo pasiskaitymo, 
bet studijinio pobūdžio.

Autoriaus surinktas didelis ži
nių bagažas vedė jį į platuma. 
Jo peržengta sritinės monografi
jos riba ir pasinešta ne tik į že
maičių, bet ir į visos Lietuvos is
toriją. Nors, kaip antraštė sako, 
ketinta dėstyti apie Šiluvą že
maičių istorijoje, tačiau dėsty-

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA*

DU J. JAKŠTAS
mo ribos tarp Žemaičių ir liku
sios Lietuvos užsitrina. Šiluva 
pinama su visa Lietuvos istorija, 
vaizduojant reformaciją, švedų 
karus, rusų antplūdį (1665) ir 
ypač nuožmiuosius XVIII a. pir
mosios pusės laikus. Aplamai, 
kun. Ylos Šiluvos istorijoje ryš
kūs tie neramūs, audringi XVI, 
XVII ir XVIII a. laikai, kai Lie
tuva buvo draskoma religinių 
kovų ir svetimųjų antplūdžių 
bei naikinančių karų.
2. Dvejopas įvedamasis skyrius

Pirmas skyrius su antrašte 
“Miestelis tarp šilų ir kelių” ga
li būti pavadintas Šiluvos prois- 
tore. Šioje vietoje skaitytoją 
ypač pagauna autoriaus pasako
jimas apie gautus įspūdžius vie
no apsilankymo proga, paminė
jimas Šiluvos garsių atlaidų ap
rašymų ir jų reikšmės apibūdi
nimo. Nuoširdžiai ir net senti
mentaliai pavaizduojama Šilu
vos apylinkė ir pats miestelis, 
kaip jis autoriui atrodė.

Aprašius įspūdžius, tuojau įsi
leidžiama į seniausią Šiluvos 
praeitį ir toliau labai bendrais 
bruožais perbėgama jos istorija 
nuo seniausių laikų iki paskuti
nių metų. Tuo keliu autorius 
įveda skaitytoją į “medias res” 
ir paruošia jį sekti patį dėstymą.

Šiluvos pradžia būdinga dau
geliui mūsų miestelių, kaimų, 
aplamai, gyvenviečių kūrimuisi; 
jos dygo, taip sakant, iš miškų. 
Lietuvos valstybės pradžioje, 
kokiame XIII a., kraštas buvo 
labai retai gyvenamas ir sody
bos tūnojo tarp miškų, žemai
čiai tada tegyveno savo augštu- 
moje, kurios rytiniame pakraš
tyje įsikūrė gyvenvietė. Iš jos iš
augo Šiluva. Tinkamai paaiški
namas Šiluvos pirmatako Būdos 
vardas (19 p.), reiškiąs miško 
darbininkų darbovietę ir gyven
vietę. Vardų, kilusių iš Būdos, 
ypač daug vakarinėje Lietuvos 
dalyje, kur dideli pirmykščiai 
miškai ilgai dunksojo. Jų daug 
taip pat Maž. Lietuvoje, kuri ir
gi išaugo iš miškų, kai paskuti
niai didieji Ordino magistrai ir 
paskui hercogai ėmė vesti pla
čią vidaus kolonizaciją. Aiškiai 
parodoma, kaip Būda virto Šilu
va ir šis paskutinis žodis lenkų 
kalbos įtakoje išvirto į šidlavą' 
kaip vietovė visoje Lietuvoje iki 
I D. karo vadinta.

3. Šiluvos pradžia susijusi su 
Vytauto politika

Šiluvos pradžios istorijai auto
rius duoda įsidėmėtiną antraštę: 
“Vytauto bendradarbis steigia 
bažnyčią”. Jau ši. antraštė pasa
ko, kad Šiluvos pradžia turi ryšį 
su Vytauto. politika Žemaitijoj, 
kur jis stipriai sujungė tą pu
siau savaimingą kraštą su Lie
tuva. Jis jam paskyrė pirmą iš 
Lietuvos kilusi seniūną Rum- 
baudą Kęsgailaitį, kai jį išvada
vo iš Ordino (1409).

Kai Vytautas priglaudė Že
maitiją arčiau prie Lietuvos, ta
da ir Lietuvos didikai galėjo 
gauti joje žemės, kaip, gavo Vy
tautui artimos Gedgaudų gimi
nės narys Petras. Jam atiduota 
Šiluva ir dar du prie jos buvu
sieji dvarai. Nuoseklaus dėsty
mo dėlei autorius būtų turėjęs 
aiškinti, kada, kaip ir kieno tie 
Gedgaudui dovanoti dvarai įkur
ti ir kaip jis juos gavo. Gali'būti 
jam, kad ir labai apdairiam is
torikui, nepasisekė užtikti duo
menų tam dalykui ryškinti, o gal 
jam šis klausimas ir nekilo. Jei 
t; būtų buvę, tai būtų padaryta 
metodinė klaida.

Nežinomais keliais Šilo ir ki
tuose dvaruose atsiradęs Ged
gaudas Įsteigė 1457 m. bažnyčia. 
Pagrindinai nagrinėjamas baž
nyčios steigimas pagal žinoma
me Babinovskio rinkinyje išli
kusį dokumentą. Dokumentas, 
kaip iš atpasakoto turinio numa
nu, tipiškas feodalinės epochos 
žemės dovanojimo aktas su de
šimtinėmis, baudžiauninkais ir 
dar piniginiais priedais “drus
kai pirkti” (44 psl.). Iš tos pa
čios feodalinės tvarkos ėjo ir pa- 
tronato teisė žemvaldžio įkurtos 
bažnyčios atžvilgiu. Pagal tą pa
čią feodalinę teisę bažnyčios kū
rėjas įpareigojo ir savo įpėdi
nius vykdyti bažnyčiai suteiktas 
privilegijas.

Gan įtikinamai autoriaus įro
dinėjama, kad pirmoji Šiluvos 
bažnyčia buvusi mūrinė, o ne 
medinė, kaip rašė vysk. Valan
čius. Dėstydamas bažnyčios ir 
jos nuosavybių padėtį po steigė
jo mirties, autorius atidžiai 
narplioja giminystės ryšius žem
valdžių šeimų bei asmenų ir kar
tu ryškina viso Šiluvos nuosavy
bių komplekso keitimąsi. Šiuo 
atveju pasirodo autorius su sava 
gyva vaizduote ir stipria atmin
timi. Dėmesio vertas iš Lenkijos 
atvykusios Zavišų giminės įsi
maišymas į Šiluvos savininkų 
tarpą. Tai ženklus faktas, liudi
jąs apie lenkų imigraciją į Lie
tuvą, apie jų gaunamas nuosa
vybes ir užimamas augštas vie
tas. Lietuva lenkėjo ir per lenkų 

imigraciją. Zavišoms valdant Ši
luvą, ją pasiekė reformacijos 
banga.
4. Šiluva reformacijos sūkuryje

Šiluva ir reformacija yra du 
neatskiriami žodžiai. Reformaci
ja yra Šiluvos istorijos širdis. Ji 
yra jos garso bei žinomo stebuk
lo šaltinis. Suprantama, kad ir 
kalbamoje istorijoje ji turi pir
maujamą vietą. Aiškus auto
riaus užmojis įpinti Šiluvą į viso 
krašto reformacinį sąjūdį. Nuo
dugniai ir sistemingai to pada
ryti nepavyko. Tiesa, Liuterio 
reformacija galėjo būti ir ap
lenkta, nes ji Šiluvą ir, aplamai, 
visą Lietuvą mažai lietė. Ji bu
vo daugiau vokiškos mažumos 
miestelėnų tikėjimas. Kas kita 
kalvinizmas. Jis stipria banga 
užliejo Lietuvą ir patraukė ab
soliutinę bajorų daugumą. Dėl 
ko taip įvyko, mūsų autorius ne
siteikia duoti atsakymo. Jis, tie
sa, tokio atsakymo ir negalėjo 
duoti, nes neturėjo atramos li
teratūroje. Net ir naujausiuose 
darbuose, kaip pvz. kun. R. Kra
sausko paskutinėje plačioje stu
dijoje “Kataliku Bažnyčia Lie
tuvoje XVI, XVII”, LKMA Su
važiavimo Darbai, VI, vis dėsto
ma, kaip reformacija plito, o ne 
dėl ko ji plito. Tiesa, vis kalba
ma apie Katalikų Bažnyčios 
nuosmukį, apie parapijose apsi
leidusius kunigus, kurių tarpe 
buvo nemažai lenkų, nemokėju
sių žmonių (lietuvių) kalbos. 
Ypač iškeliamas dviejų Radvilų 
magnatų lemiamas vaidmuo kal- 
vinizmo plitime. Tarkime, kad 
šios visos priežastys teisingos. 
Bet klausimas, ar jos pakanka
mos išaiškinti kalvinizmo pliti
mui kaip tik bajorų tarpe, ne 
liaudies? Kodėl kalvinizmas 
juos taip užkrečiamai veikė? Ar 
nebuvo jiems kartais ypač pa
veiki lenkų įtaka, kur kalviniz
mas, ypač Maž. Lenkijoje, turė
jo įleidęs gilias šaknis? Tai rei
kėtų aiškinti.

Kun. St. Yla, nesiekdamas 
kalvinizmo šaknų, pradeda ir jo 
istoriją nuo nomenkliatūros as
menų ir giminių, valdžiusių Ši
luvą ir kitas vietoves. Išskirtinai 
kalba apie tris moteris Mitkevi- 
čiūtės, kurių viena (Vnučkienė) 
atpirko Šiluvą 1591 m. ir sutvir
tino joje kalvinizmą. (Tos XVI, 
XVII a. žinomos žemaičių bajo
rų giminės ainis buvo lenkų ka
ro atašė Lietuvoje 1938-39 m., 
autorius įdomios, mums simpa
tingos memuarinės knygos 
“Wspomnienie Kowienskie”). 
Labai atidžiai parašytas posky
ris apie tos pačios Vnučkienės 
įkurtą aliumnatą kalvinizmo ku
nigams ir mokytojams ruošti. Ši
luva nuo Vnučkienės pasidarė 
naujoviško tikėjimo centru ne 
tik žemaičiams, bet iš dalies ir 
augštaičiams. Kalvinizmui su
tvirtinti derėjo ir naujos bažny
čios statyba, kaip autoriaus spė
jama, iš sugriautos katalikų baž
nyčios medžiagos. Iškeliamos 
ypatingos Vnučkienės pastangos 
nešti naują tikėjimą į liaudį jos 
gimtąja lietuvių kalba, kas ki
tiems bajorams beveik nerūpė
jo. Nurodomos iš lenkų kalbos 
išverstos ir jos lėšomis išspaus
dintos Evangelijos. Kun. St. Yla 
bus bene pirmas atkreipęs dė
mesį į Vnučkienės savaimingą 
1593. IV. 28 datos raštą, kuris 
gali būti pavadintas jos testa
mentu. Tik, manding, jis nevisai 
tinkamai interpretuojamas, kai 
jame įžiūrimas jos apsisprendi
mas — pagal “čekų brolių” ir 
kitų mokymus — atsisakyti nuo 
“turtų ir garbės” (126 p.). Iš raš
to vietos, kur Vnučkienė kalba, 
jog ji paleidžia į laisvę “visus 
dvaro tarnus — pirktuosius, iš
mainytuosius, dovanotuosius ir 
iš karo belaisvių” tik po mirties, 
numanu, kad raštas yra tipiškas 
ir dažnas viduramžių žemvaldžių 
testamentas. Neviename tokių 
testamentų skaitome, jog po 
testatoriaus mirties jo baudžiau
ninkai ir šiaip nelaisvieji palei
džiami į laisvę “jo sielos išgany
mo dėlei” (pro remedio animae 
meae, kaip beveik stereotipiška 
formulė skambėjo). Toks vidur
amžiškas testamento pobūdis 
prasikiša ir Vnučkienės žodžiuo
se: “Turėdama prieš akis Dievo 
baimę...” (127 p.) Vnučkienei, 
kuri buvo, kaip apie ją rašoma 
“bogobojna” didikė, tie jos žo
džiai gražiai pritinka.

Su Vnučkiene kalvinizmas pa
siekė Šiluvoje savo apogėjų. Ap
linkiniai dvarai su pačiu mieste
liu kalviniškais tapo. Katalikų 
bažnyčia išgriauta, jos kunigas 
dingo. Senam tikėjimui ištikimi 
turėjo siekti tolimesnių bažny
čių. Bet tokia padėtis neilgai 
truko. Tuojau prasidėjo katali
kų renesansas. Jam mūsų auto
rius duoda ilgą skyrių su antraš
te: “Teismo kova už prarastas 
bažnyčias”. (Bus daugiau)

ILGAI IŠLIEKANTI IR ATMINTINA DOVANA KALĖDOM
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MARIJA AUKŠTAITĖ

GARBINGAJAI AUDITORIJAI
(Lietuvių skyriaus Kanados valstybinėje bibliotekoje 

Otavoje atidarymo proga)

Štai, jūs, gyva jūra Lietuvėlė — mano. 
Jūsų jautrios sielos — jos širdies plakimas.
Jūs, man subangavę amžių okeanais 
Ir amžių lelijom, išpuošti lentynas.

Šiandien jūs prabylat Donelaičio “Metais”, 
Atidarai skrynią mūs kūrėjų kraičio!
Iškeliate lobi, deimantinį, retą, 
Nuo Daukanto laikų lig šių dienų aisčių.

Iškeliate knygas išmąstytų frazių, 
Kontempliuotos naktys sužiūrės iš raidžių! 
Susirinks poetai gentkarčių oazėm, 
Ir pasklis akordai tarp žemės ir žvaigždžių.

Skambėkit akordai palaiminto grožio, 
Virpėjimai jūsų sudrebins pasaulį. 
Nes kelsis Lietuva iš kruvinų rožių, 
Apsisups aušromis, puoš ją laisvės saulė.

BIBLIOTEKOJE
Tyliame rūme blyksi šešėliai, 
Tyliame rūme prieblanda gula ... 
Knygų lentynos veidus iškėlę 
Mielų poetų ir filosofti, 
Ir vos užgesę autoriai puikūs — 
Žiūri i mane jų žvilgsniai sunkūs.

Sunkūs ir lengvi autoriai žiūri, 
O rūmas pilnas tylos karstinės. .. 
Bet čia taip gera šioj sutartinėj: 
Kiekvienas kūrėjas grožiu užbūręs. 
Kiekvienas liepsną savą sukūręs, 
Kiekvieno mintys čia deimantinės — 
Tai amžių balsas iš jų krūtinės.

Rymau tarp knygų ir kontempliuoju. 
Tarp savo žvaigždžių, tarp savo saulių. 
Veidus nuglostau, juos adoruoju, 
Su jais alsuoju vienu pasauliu... 
Jie mano menas, jie mano grožis, 
Jie mano meilė, jie mano rožės, 
Jie mano viskas, viskas! — 
Jie dangaus spektrais tviska.

Atsiųsta
Dr. Kostas R. Jurgėla, LIETUVOS 

SUKILIMAS 1862—1864 METAIS. 
Sukilimo šimtmečio sukakčiai pami
nėti. Stambi 720 psl. knyga kietais 
viršeliais. Kaina nepažymėta. Išleido 
1970 m. Juozo Kapočiaus Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla, 361 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 02127, 
USA.

Antanas Baranauskas, THE FO
REST OF ANYKŠČIAI. Lietuviškas 
“Anykščių šilelio” tekstas su Nado 
Rastenio vertimu į anglų kalbą. 
Redagavo ir įvadą parašė J. Tininis. 
Iliustracijos — J. Kuzminskio raiži
niai. 64 gero popieriaus psl. Kaina: 
minkštais viršeliais — $3, kietais — 
$4. Antroji laida, išleista 1970 m. 
“Lietuvių Dienų”, 4364 Sunset Blvd. 
Hollywood, Cal. 90029, USA. ,

Laiškai Lietuviams nr. 8 ir nr. 9, 
rugsėjis ir spalis. Religinės ir tauti
nės kultūros žurnalas, leidžiamas Tė
vų jėzuitų, 2345 W. 56th St., Chica
go, Hl. 60636, USA.

Eglutė, 1970 m. rugsėjo ir spalio 
numeriai. Laikraštėlis vaikams, lei
džiamas N. Pr. Marijos seselių: Im
maculate Conception Convent, Put
nam, Coon. 06260, USA.

paminėti
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ RO

MOS KATALIKŲ PARAPIJA. Pir
mojo dešimtmečio istorija. Redagavo 
komisija: kun. dr. Jonas Gutauskas, 
dr. Bronius Povilaitis, Petras Augai- 
tis, Vladas Miceika, Vanda Game- 
lienė ir Ona Siurnienė. Išleido Šv. 
Kazimiero parapija Delhi, Ont., Ca
nada. Viršelis — dail. T. Valiaus. 
Spaudė “Rūtos” spaustuvė Hamilton, 
Ont. 116 psl. minkštais viršeliais. 
Kaina nepažymėta.

Antanas Gintneris, LIETUVA CA
RO IR KAIZERIO NAGUOSE. Atsi
minimai iš I pasaulinio karo laikų 
1914—1918 m. Išleido mecenatai ir 
garbės prenumeratoriai 1970 m. Či
kagoje. Spausdino ViVi Printing, 
Chicago. Tiražas 1.000 egz., 508 psl. 
kietais viršeliais. Kaina $5. Gauna
ma pas autorių A. Gintnerį, 3221 W. 
61 St, Chicago, HL 60629, USA.

Skautija nr. 2, Lietuvių Skautų Są
jungos vadovybės biuletenis. Admi
nistratorius — K. Šimėnas, 45 Albin 
St., Dorchester, Mass. 02124, USA.

šv. Pranciškaus Varpelis nr. 10, 
spalis. Tėvų pranciškonų leidžiamas 
žurnalas, 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N.Y. imi, USA.

5 psl. * Tėviškės Žiburiai • 1970. XI. 26 — Nr. 48 (1087)

C KUITŪMJEVEIKEOJE
OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

DRAUGIJA Klevelande, Charter 
House viešbutyje, atžymėjo veiklos 
dvidešimtmetį. įdomią literatūrinę 
paskaitą apie L. Tolstojaus “Kazokų” 
ir F. M. Dostojevskio “Nusikaltimo ir 
bausmės” kūrybinę struktūrą skaitė 
prof. dr. R. Šilbajoris, paliesdamas 
V. Krėvę ir Maironį, kurie vartojo 
tas pačias literatūrines priemones sa
vo kūryboje. OLG Draugija savo XIV 
metinę $1.000 premiją šiemet yra pa
skyrusi filosofui prof. dr. A. Macei
nai. Draugijos sekr. dr. R. Gineitis 
perskaitė šia proga iš laureato gautą 
straipsnį apie ryšius tarp medicinos 
ir religijos, medicinos mokslo ir jo 
nagrinėjamos krikščioniškosios reli
gijos filosofijos. OLG Draugijos pa
skirta $200 parama LB Ohio apygar
dos jaunimo sekcijai buvo įteikta jos 
atstovams Daliai Orantaitei ir Augus
tinui Izdeliui.

INŽ. J. V. DANYS, gyvenąs Otavo
je,'skaitė paskaitą apie švyturių pro
jektavimą ir statybą ant trinties po: 
lių labai silpname šlyne 84-tame me
tiniame The Engineering Institute 
of Canada suvažiavime Otavoje, On
tario, 1970 m. rugsėjo 16—18 d. Ins
titutas yra didžiausia ir seniausia in
žinierių organizacija Kanadoje. Dvy
likoje sekcijų skaityta 80 paskaitų. 
Švyturiai buvo statomi ypatingai ne
palankiose grunto sąlygose, todėl 
projektavime teko įvesti eilę naujų 
ir originalių pakeitimų.

MAIRONIO LITUANISTINĖS mo
kyklos mokytojų iniciatyva surengtas 
literatūros vakaras įvyko Niujorke, 
Maspeth lietuvių parapijos salėje. Ei
lėraščius skaitė poetai Kotryna Gri- 
gaitytė-Graudienė, Ona Balčiūnienė- 
Audronė, Pranas Naujokaitis, ištrau
kas iš poemos apie Kiškį Piškį ir jo 
viešnagę pas Gediminą — Paulius 
Jurkus, dramos “Gluosniai vėjuje” 
ištrauką — Algirdas Landsbergis. 
Antrąją programos dalį pradėjo M. 
Sandanavičiūtė į vakarą negalėjusio 
atvykti poeto Leonardo Andriekaus 
eilėraščiais. Dalyvaus savo šmaikš
čiom eiliuotom satyrom linksmino 
Leonardas Žitkevičius. Programą pa
pildė Vytautas Abromaitis legenda 
apie keleivį, Jonas Rūtenis — aktua
liu dabartinio gyvenimo feljetonu, 
Romualdas Kisielius — modernios 
poezijos posmais.

K. DONELAIČIO LITUANISTI
NĖS mokyklos metinio vakaro me
ninę programą Čikagoje atliko lyri
nis sopranas J. Šalnienė, padainavu
si prof. B. Dvariono “žvaigždutę”, L. 
Arditi valsą “Parla”, H?Bishof “Vy
turėlio dainą”, ir R. Šatkausko vado
vaujamas Čikagos jaunimo “Antrasis 
Kaimas”, atlikęs istorinių ir dabarti
nių aktualijų montažą.

PROF. DR. JUOZO ERETO pa 
ruošta monografija apie ateitininki- 
jos vadą, mokslininką, politiką ir vi
suomenininką prof. Kazį Pakštą jau 
spausdinama Romoje. Tiems, kurie 
ją užsisakys iki lapkričio pabaigos, 
knyga bus parduodama papiginta kai
na. Minkštais viršeliais ji kainuos 
$5, kietais — $7. Užsakymus siųsti 
šiuo adresu: L. K. Mokslo Akademi
ja, Piazza della Pilotą 4, 00187 Ro
ma, Italy. Gausiai iliustruota mono
grafija turi daugiau 400 psl.

LB KULTŪROS KLUBO susirinki
me Bostone paskaitą “Dėmesys ir 
smalsumas: aplinkos veiksnių įtaka” 
skaitė prof. dr. Ina Užgirienė. Klini
kinės psichologijos doktoratą ji yra 
gavusi Illinois universitete Urbanoje 
ir šiuo metu profesoriauja Worces
ter, Mass., Clark universitete. Klubo 
nariai žavėjosi jaunos paskaitininkės 
gražia ir taisyklinga lietuvių kalba, 
nors ji yra baigusi tik lituanistinę 
mokyklą JAV.

ADOMAS KANTAUTAS, Albertos 
universiteto bibliotekininkas Edmon- 
tone, Kanadoje, ruošia spaudai kata
logą, kurin bus įtrauktos įvairiomis 
kalbomis parašytos knygos ir svar
besnieji straipsniai apie Lietuvą. 
Katalogą išleis Albertos universite
tas. Šią mintį pasiūlė ir pritarimą ga
vo pats A. Kantautas, šiuo metu jau 
renkąs medžiagą JAV žymiausiose 
bibliotekose.

LIETUVOS OPEROS penkias
dešimtmečio minėjimas Čikagoje bu
vo numatytas gruodžio 13 d., bet pas
kutiniame rengėjų komiteto posė
dyje padaryta išvada, jog parodos, 
akademijos ir baliaus neįmanoma su
rengti vienos dienos rėmuose. Dėl 
šios priežasties Lietuvos operos su
kakties atžymėjimą teko atidėti se
kantiems metams. 1971 m. sausio 30 
d. bus atidaryta Lietuvos operai skir
ta parodą, kuriai jau yra gauta daug 
vertingų ir retų eksponatų. Sausio 
31 — Mišios, akademija ir balius.

BALTIEČIŲ INFORMACIJOS dar 
buotojų kongresą numatoma sureng
ti 1971 m. kovo 27—28 d. d. Čikago
je. Šiai latvių ir estų pasiūlytai min
čiai pritarė ALTa. Kongreso pagrin
dinis tikslas, apsvarsčius visas gali
mybes, įsteigti bendrą taitiečių in
formacijos centrą, kuris reguliariai 
parūpintų pranešimus amerikiečių 
spaudai. Planus šiam kongresui ruo
šia Niujorke sudaryta taitiečių komi
sija. Jos eilėse yra trys lietuvės — 
E. čekienė, M. Umbrazaitė ir M. Kul- 
ber. Technikiniais kongreso rengimo 
darbais rūpinasi Čikagoje sudarytas 
komitetas, vadovaujamas Čikagos 
ALTos pirm. kun. A. Stašio. Lietu
viams šiame komitete atstovauja V. 
Sadauskas ir J. Jasaitis, latviams — 
I. Osis, L. Neimanas ir kun. A. Lam
berts, estams — Amerikos estų tau
tinės tarybos narys A. Koepp.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOJE LANKĖSI Romos te- 

levizijos “Unitą” darbuotojų grupė, 
rinkdama medžiagą apie Lietuvos 
folklorą spalvotam televizijos filmui. 
Svečiai iš Italijos susipažino su Vil
niaus istorijos-etnografijos muzėjaus 
eksponatais, lietuviškais filmais folk
loristikos tematika. Didžiausio jų dė
mesio susilaukė Vilniaus televizijos 
filmas “Rūta žalioji”, kuriame skam
ba lietuvių dainininkų, daugiausia 
dzūkų, atliekamos liaudies dainos. 
“Unitą” atstovai filmavo Valkininkų 
vidurinės mokyklos etnografinio mu
zėjaus eksponatus, pirčiupietę senovi
nių raštų audėją M. Kazlauskienė ir 
magnetofono juoston įrašė Dargužiu 
kaimo dainininkų repertuarą. Lietu
vos folklorui skirtas filmas bus tik 
dalis dvylikos serijų spalvotos pro
gramos apie Sovietų Sąjungos folklo
rą. Serijinį filmą Romos “Unitą” ku
ria kartu su Maskvos centrine televi
zija, vyr. režisorium pasikvietusi po
kario metais pagarsėjusį filmų kū
rėją Roberto Rosellini.

LIETUVOS CHIRURGŲ XV SU
VAŽIAVIMAS įvyko Vilniuje. Jo da
lyviai svarstė plaučių pūslinių susir
gimų chirurginį gydymą, inkstų ir 
šlapimo takų akmenligės klausimus, 
įvairių širdies susirgimų gydymo bū
dus. Pagrindinį pranešimą apie krau
juojančius skrandžio, dvylikapirštės 
žarnos opų gydymo bei profilaktikos 
klausimus skaitė Lietuvos Chirurgu 
Mokslinės Draugijos pirm. prof. P. 
Norkūnas.

SENUS IR JAUNUS ŠOKĖJUS 
jungia Antalksnės kultūros namų 
darbuotojos Z. Valančiūnienės Igna
linos rajono “Atžalyno” kolchoze 
įsteigtas etnografinis ansamblis. Jo 
koncertų dėmesio centre yra dešim
ties pagyvenusių moterų atliekamas 
senas lietuviškas šokis “čiutyta rū
ta”.

KOMPOZ. A. REKAŠIAUS operos 
“Šviesos baladė” perredaguota versi
ja buvo pastatyta Kauno muzikinia- r 
me teatre. Pagrindinius vaidmenis 
atliko: žmogaus — V. čepkus, Ant
žmogio — J. Malikonis, Nuotakos — 
G. Jasiūnaitė. “šviesos baladės” lib
reto autorius yra poetas A. Drilinga. 
Premjerinio spektaklio kūrėjų gre
toms priklauso dirigentas S. Domar
kas, rež. V. Mikštaitė ir dail. E. Gu
zas.

KAUNO PROFSĄJUNGŲ KULTŪ
ROS Rūmuose jauno kauniečio kom
pozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus 
kūrinių vakarą surengė šių rūmų 
berniukų choras, Kauno muzikinio 
teatro solistai S. Rubinovas ir T. 
Chmieliauskas.

CIKLO “KVARTETO MENAS” 
antrąjį koncertą Vilniaus parodų rū
mų salėje surengė Maskvos P. Čai
kovskio konservatorijos aspirantų sty
ginis kvartetas — Audronė Vainiū- 
naitė, Petras Kunca, Donatas Kat
kus ir įminąs Kučinskas. Šie jaunie
ji muzikai yra baigę Vilniaus konser
vatoriją ir jau trečius metus gilina 
kvartetinio grojimo žinias pas Mask
vos konservatorijos prof. A. Grigor- 
janą. Savo koncertui jie pasirinko 
vengrų kompozitorių B. Bartoko ir 
A. Mihajaus, vokiečių kompozito
riaus R. Schumanno kvartetus, kau
niečio Giedriaus Kuprevičiaus “Ke
turias lietuvių liaudies dainas”.

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS, 
susilaukęs didelės sėkmės su istori
ne drama - poema “Mindaugas” Vil
niaus ir Klaipėdos dramos teatruo
se, parašė naują dešimties giesmių 
eiliuotą dramą “Katedra”. Jos pa
grindinis veikėjas f— architektas 
Laurynas Stuoka - Gucevičius, sėto
sios Vilniaus katedros projekto au
torius. Vilniaus miesto 650-tosioms 
metinėms skirtą dramą “Katedra” 
stato Vilniaus dramos teatras.

LIAUDIES DAINŲ IR ŠOKIŲ an 
samblio “Lietuva” vadovai susilaukė 
Sovietų Sąjungos valstybinės 1970 m. 
premijos. Už koncertines programas 
“Amžių vėjas” ir “šventiniai vaka
rai” premija paskirta “Lietuvos” an
samblio meno vadovui Vladui Bartu
sevičiui ir choreografui Juozui Lin
giui. “Amžių vėjo” premjera buvo 
1965 m., “Šventinių vakarų” — 1968 
m. Sovietų Sąjungos valstybine pre
mija atžymėti ir du lietuviai medi
cinos mokslų daktarai — Kauno me
dicinos instituto širdies ir kraujagys
lių sistemos fiziologinio ir patolo
ginio tyrimo laboratorijos vedėjas 
dr. Alfredas Smilgys ir šio instituto 
vyr. mokslinė bendradarbė dr. Al
dona Lukoševičiūtė. Premiją jie kar
tu su keturiais sovietų medicinos 
specialistais gavo už sukurtą ir įdieg
tą į medicinos praktiką elektroim- 
pulsinį širdies aritmijų gydymo me
todą.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
žemaitės 125 metų gimimo sukaktis 
buvo atžymėta jos kūrinių vakaru. 
“Petrą Kurmelį”, “Magdelę”, “Ru
dens vakarą” bei kitus žemaitės kū
rinius skaitė Vilniaus dramos teatro 
aktorė Stefa Nosevičiūtė.

M. K. ČIURLIONIUI skirtą parodą 
surengė Vilniaus respublikinė biblio
teka, išstačiusi apie 40 naujų eskizų 
reprodukcijų iš ciklų “Miestas”, “Zo
diako ženklai” ir “Vasara”. Parodos 
lankytojai taip pat turi progą susipa
žinti su užsienio spaudoje paskelb
tais rašiniais apie M. K. Čiurlionį. 
Juos ypač domina Tokijo mieste 
įsteigto M. K. Čiurlionio bičiulių klu- 
ko atstovo L Kato rašinys “M. K. 
Čiurlionis — lietuvių genijus”.

V. Kst
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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, tributis 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.
HIGH PARK, blokas nuo Bloor 
požeminio, 7 kambarių atskiras

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

Namų telef. 766-8479

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

Kasos valandos: MOKA:
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 

už term, indėlius 3 metam 8% 
už term, indėlius 2 metam... 73/£% 
už term, indėlius 1 metam ...7% 
už depozitus-čekių s-tas.........5P£%
už šėrus 1969 m. išmokėta. . . . 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000....9% 
nekiln. turto— iki $30.000 ...81/^%

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

REALTOR

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

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

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

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

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

RONCESVALLES. mūrinis 2 butų atskiras namas. Prašoma $23.00. 
BLOOR — JANE, atskiras mūrinis 6 kambarių per du augštus namas. 
Prašoma $32.900.
BLOOR — INDIAN RD., mūrinis, atskiras 6 kambarių per du augštus 
namas, garažas, privatus įvažiavimas. Prašoma $21.900.

J. KUDABA Namų tel. 783-2105

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

Bloor Autorite Garage frKColvgee>'
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

mūrinis namas, garažas su priva 
čiu įvažiavimu, 2 virtuvės ir 
prausyklos, didelis sklypas, viena 
skola.
BABY POINT, $2.900 įmokėti, 6 
kambarių, moderni virtuvė ir 
prausykla, privatus įvažiavimas, 
vieta garažui, tuojau galima už
imti.
SWANSEA, 14 kambarių, tributis 
(triplex) naujesnės statybos, van- 
deniu-alyva šildomas, modernios 
prausyklos ir virtuvės, trys gara
žai ir privatus įvažiavimas, pato
gi vieta nuomoj imui.
ROYAL YORK - BLOOR, 5 kam
barių, 2 miegamųjų vienaaugštis 
mūrinis namas su privačiu įva
žiavimu ir garažu, vandeniu-alyva 
šildomas, įrengtas rūsys, arti po
žeminio.

Reikalingi namai pardavimui.

@b SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Vilniaus jaunių ir mergaičių ran
kinio komandos dalyvavo turnyre Le
ningrade. Abi komandas laimėjo pir
mąsias vietas.

Krepšininkų turnyras įvyko Tali
ne. Mergaičių grupėje lietuvaitės, 
pralaimėjusios tik estėms, išsikovojo 
II vietą. Jauniai, pralaimėję estams 
ir latviams, užėmė III vietą.

Amerikietiško futbolo (rugby) 
Lietuvos pirmenybes šiemet laimė
jo Vilniaus Geležinio Vilko koman
da, II vietą — Kauno Politechnika.

Kauno sporto halėje bus Sovietų 
Sąjungos bokso pirmenybės. Lietu
viai yra turėję keletą iškilių boksi
ninkų. Tikimės, kad jų pamatysime 
ir šį kartą.

SPORTAS VISUR
Jugoslavijoje įvyko didžiulės atvi

ros stalo teniso pirmenybės, kurio
se dalyvavo geriausi pasaulio stalo 
tenisininkai. Šios pirmenybės buvo 
labai nesėkmingos pasaulio-meiste
riams japonams, iš 7 meisterysčių 
laimėjusiems tik vieną. Moterų vie
neto varžybose pasaulio meisterė T. 
Kowada baigmėje 3:1 įveikė Europos 
meisterę rusę Z. Rudnovą. Vyrų vie
neto varžybas japonai pralaimėjo ga
na anksti. Čia laimėtoju tapo švedas 
H. Alseris, baigmėje nugalėjęs nau
jai kylančią stalo teniso žvaigždę ju
goslavą M. Karakaievič 3:2. Vyrų 
dvejetą laimėjo anglai C. Burns ir 
D. Neil, įveikę japonus 3:2. Moterų 
dvejeto pergalė teko, rumunėms, nu
galėjusioms čekes.

Tarptautinės automobilių lenkty
nės numatytos šeštadienį Izraelyje 
buvo atidėtos. Didelį triukšmą sukė
lė ortodoksai žydai, rungtynėse įžiū
rėdami žydų religinės šventės pa
žeidimą.

VYČIO ŽINIOS
Jaunimo sekcijos nariai, išrinkti 

į naująją valdybą, pasiskirstė parei
gomis: pirm. A. Duliūnas, I vice- 
pirm. V. Staškevičius, II vicepirm. 
M. Nacevičiūtė, sporto vadovas E. 
Nacevičius, parengimų vadovė R. Un- 
derytė, ižd. E. Zubrickaitė, sekr. G. 
Stankutė.

Mergaitės (14) laimėjo ir trečias 
krepšinio rungtynes prieš B Sacra
ment komandą 6:4. Žaidė: Ąžuolaitė 
2, Matulaitytė, L. Žukauskaitė, Va
liukaitė 1, Zubrickaitė 1, Underytė 1.

Vyrai krepšininkai Etobicoke ly
gos pirmenybėse neužtarnautai pra
laimėjo Oakville komandai. Likus 3 
žaidimo minutėms, vytiečiai pirma
vo 10 taškų. Tačiau, Klimui susižei-

PASAULIO ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

tikrųjų galutini žodį šiuo klausi
mu gali tarti tik per karą prieš 
Vokietiją laimėjusių sąjunginin
kų sušaukta taikos konferencija. 
Sutartis įpareigoja V. Vokietiją 
ir Lenkiją atsisakyti ginklo jė
gos ir užmegzti diplomatinius 
tarpusavio santykius. Spėja
ma, jog ambasadomis bus pa
verstos dabartinės prekybinės 
atstovybės: lenkų atstovybė Koi
ne ir vokiečių — Varšuvoje.

KINIJA LAIMI
Pirmą kartą Jungtinių Tautų 

istorijoje už komunistinės Kini
jos Įsileidimą pasisakė 51 valsty
bės atstovai, prieš — tik 49 ir 
nebalsavo 25. Kadangi prieš tai 
buvo priimta JAV rezoliucija, 
reikalaujanti dviejų trečdalių 
balsų daugumos, Kinija nebuvo 
Įsileista į Jungtines Tautas. Bal
sų 51:49 santykis komunistinės 
Kinijos naudai liudija, kad atei
tyje nebus išvengta čiangkaiše- 
ko Formozos pakeitimo Jungti
nėse Tautose komunistine Kini
ja. Už ją ši kartą balsavo ir so
vietų ambasadorius J. Malikas, 
nes abu kraštai vėl atnaujino 
diplomatinius ryšius iki reikia

KANADOS ĮVYKIAI
Atkelta iš 1-mo psL 

nitoboje. Juose pirmą kartą tu
rėjo teisę dalyvauti 18 metų am
žiaus sulaukę kanadiečiai, bet 
didesnio skirtumo netenka pa
stebėti. Kvebeko Montenac ir 
Labelle rinkiminėse apylinkėse 
laimėtojais tapo liberalai, o Ma- 
nitoboje — konservatorius. Bu
vo išlaikyta ligšiolinė politinė 
proporcija, išskyrus Montenac, 
kur kreditistams priklausiusią 
vietą parlamente atėmė li
beralas. Dabartinė parlamento 
sudėtis po šių rinkimų: 154 li
beralai, 73 progresyvieji konser
vatoriai, 23 NDP socialistai, 13 
kreditistų ir liberalas parlamen
to pirmininkas.

“Toronto Telegram” dienraš
čio nutarimas uždaryti biurą 
Maskvoje ir atšaukti savo kores
pondentą Marą de Villiers dėl 
sovietinių cenzorių nuolatinio 
kišimosi susilaukė piktos “Kom- 
somolskaja Pravda” reakcijos. 
Komjaunimo oficiozas netgi drį
so tvirtinti, kad tikroji kanadie
čio korespondento atšaukimo 
priežastis yra torontiškio dien
raščio finansinis bankrotas. Pa
sak feljetoną primenančio raši
nio autoriaus A. Igorevo, “To
ronto Telegram” dienraštis, juo
dindamas Sovietu Sąjunga*ir 
garbindamas JAV monopolijas, 
baigia prarasti skaitytojus ir ne
turi pinigų korespondentui

dus, teko pralaimėti 76:79.
Mūsų rėmėjui S. Laurinavičiui 

nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šį savaitgalį, lapkr. 28 ir 29 d.d., 

bus paminėta klubo 15 metų sukak
tis. šeštadienį, lapkr. 28, 7.30 v.v. — 
jubilėjiniai šokiai Prisikėlimo para
pijos salėj. Sekmadienį, lapkr. 29 d., 
3 v.p.p. — Brockton mokyklos salėj 
įvyks minėjimas. Programą atliks Či
kagos tautinių šokių grupė “Gran
dis”. Smulkesnės informacijos — 
skelbime 8 psl.

šeštadienį, lapkr. 28, jubilėjinės 
šventės proga 11 v. parapijos salėj 
bus krepšinio rungtynės tarp Aušros 
jaunių ir Aušros vyrų komandų. 
Kviečiame visus atsilankyti, nes vy
rų komandoje turėsite progą pama
tyti Aušros buvusių žvaigždžių.

Vyresniųjų mergaičių krepšinio 
komanda laimėjo prieš L.T.D. Motors 
43:25. Žaidė K. Šapočkino treniruo
jamos žaidikės: I. Janeliūnaitė 17, D. 
Klimaitė 12, A. Čeponytė 6, J. Simo
naitytė 4 ir R. Radžiūnaitė 4.

Pačios mažiausios (midgets) krep
šininkės laimėjo, prieš Blessed Sacra
ment 17:6. Žaidė: B .Plučaitė 5, A. 
Plučaitė 6, P. Simutytė 4, A. Klibi- 
ninkaitė 2, S. Simutytė, V. Vingelytė, 
L. Radžiūnaitė, N. čižikaitė. Treneris 
— A. Stuopis.

Aušros mergaičių jaunių A ir jau
nių B. krepšinio komandos turėjo 
peržaisti CYO lygoje. Laimėjo H. 
Chveduko treniruojama jaunių A ko
manda 22:20. A komandoje žaidė: V. 
Plučaitė 6, D. Kiškūnaitė 2, R. Gir- 
dauskaitė 5, D. Danaitytė 3, S. Simu
tytė 6, ir J. Balčiūnaitė. Al. Štuopio 
treniruojamoj B komandoj žaidė: A. 
Šalvaitytė 6, S. Ranonytė 9, M. Sodo- 
nytė 4, R. Jurcevičiūtė 1, R. Rautinš, 
L. Vaitiekūnaitė ir J. Ferrando.

Aušros šachmatininkų komanda 
jau pradėjo savo sezoną. Iki šiol tu
ri vieną laimėjimą prieš Toronto uni
versiteto komandą ir vieną pralaimė
jimą prieš Beeches komandą. Suinte
resuoti šia sporto šaka gali kreiptis 
pas S. Ramanauską, šachmatų sekci
jos vadovą, tel. 927-7237.

Klubo nariai pakartotinai prašomi 
sumokėti nario mokestį. Jauniai — 
$1, suaugusieji — $2.

Krepšinio treniruotės: antrad. — 
jauniai ir vyrai, trečiad. — mergai
tės, ketvirtad. — jauniai, vyrai ir 
mergaitės.

Stalo teniso treniruotės — ketvir
tadieniais nuo 6 iki 8. Visus stalo 
teniso žaidėjus treniruoja J. Nešu- 
kaitis.

mos augštūmos. Pekingas savo 
ambasadorium paskyrė užsienio 
reikalų ministerio pavaduotoją 
Liu Hsin-chaun, o Maskva — 
diplomatą V. Tolstikovą. Nuo 
1966 m. abiejose ambasadose 
buvo likę tik antraeiliai parei
gūnai.

TVIRTĖJA KOALICIJA
V. Vokietijos kanclerio W. 

Brandto socialistų ir liberalų 
koaliciją sustiprino parlamento 
rinkimai Bavarijoje, kur libera
lai laimėjo 10 vietų. Krikščio
nys demokratai savo atstovų 
skaičių padidino nuo 110 iki 
124, o socialdemokratai, prara
dę 9 atšovus, turėjo pasitenkin
ti 70 vietų Bavarijos parlamen
te. Naujieji naciai, surinkę tik 
2,9% balsų, parlamentan nepra-’ 
vedė nė vieno atstovo, nors 
prieš rinkimus jų turėjo 15. Es
minis dalykas yra liberalų po
puliarumo padidėjimas ir šiuo
se, ir anksčiau Įvykusiuose Hes- 
seno parlamento rinkimuose. Jų 
dėka greičiausiai bus sustabdy
tas federacinės liberalų partijos 
prasidėjęs skilimas, galėjęs su
griauti kanclerio W. Brandto 
koaliciją.

Maskvoje išlaikyti. Komentuoti 
tokį idiotišką pareiškimą būtų 
betikslis laiko eikvojimas. Pa
kanka priminti A. Igorevui, kad 
“Toronto Telegram” dienraštis 
jau yra leidžiamas 95-tus me
tus ir kad eis ir po to, kai užsi
darys valdžios lėšomis leidžiama 
“Komsomolskaja Pravda”.

Ontario parlamentas turės pa
tvirtinti naują alkoholinių gė
rimų Įstatymą. Dabartines ali
nes su atskiromis salėmis vy
rams ir moterims su palyda nu
matoma paversti britiško sti
liaus smuklėmis, kuriose ne tik 
geriama, bet ir turima kitokių 
pramogų. Vyrams ir moterims 
skirti kambariai turės būti su
jungti po atitinkamo remonto, 
nes vyrų kambariai dabar daž
niausiai yra labai nešvarūs ir 
apleisti. Jeigu alinių savininkai 
reformos ir patobulinimų ne
įvykdys savo noru, juos tai pa
daryti privers Įstatymas. Laiki
nius leidimus alkoholiui parda
vinėti atostogų sezono mėne
siais gaus vasarvietės. Naujasis 
istatvmas numato eilę lengvatų 
ir alkoholinių gėrimų reklamai. 
Šiemet juoko bangą sukėlė Lon
done rengtas alaus festivalis, 
kuri rengėjai buvo priversti pa
vadinti pieno festivaliu Tabal. 
Skaitant paskutinį žodį iš antro 
galo, buvo gautas alaus daryk
los Labat pavadinimas.

Ateitininkų žinios
Studijų dienos* rengiamos vyt. 

moksleivių, įvyks šį šeštadienį ir sek
madienį. Pradžia — šeštadienį 2 v. 
p.p. L. V. Namuose. Registracijos mo
kestis — $1. Kalbės St. Šalkauskio 
brolis ir Paulius Alšėnas iš Kleve- 
lando. šeštadienį, 8 v.v., — jaunimo 
šokiai šv. Jono Kr. parapijos salėje. 
Sekmadienį visi vyr. moksleiviai or
ganizuotai dalyvauja 10 v. Mišiose 
Prisikėlimo parap. Atvyks svečių ir 
iš kitų kuopų. Toronto moksleiviams 
dalyvavimas visoje programoje būti
nas. Kviečiami dalyvauti ir neateiti- 
ninkai.

“Ateities” administracija visiems 
žurnalo skaitytojams išsiuntinėjo po 
dėžutę kalėdinių kortelių, kurios kai
nuoja $2. Kad nereikėtų kiekvienam 
atskirai siųsti $2 Čikagon, visi gavę 
korteles ir dar neatsilyginę yra pra
šomi šį sekmadienį, lapkričio 29, tuoj 
po 10 vai. Mišių atnešti $2 į ateiti
ninkų kambarį, kur vyr. moksleivių 
atstovai surinks pinigus. Šv. Jono Kr. 
parap. galima sumokėti V. Aušrotai. 
Nepamirškime ir “Ateities” prenu
meratos.

Globėjų kursai, kuriuos surengė 
MAS centro valdyba praėjusį savait
galį, praėjo su dideliu pasisekimu. 
Be torontiškių globėjų, dar dalyvavo' 
Detroito, Ročesterio ir Hamiltono 
jaun. ateitininkų vadovai ir globėjai. 
K. Manglicas išsamiai paruoštoje pa
skaitoje kalbėjo apie vaiko psicholo
giją, E. Gudinskienė — apie draus
mę. Daug praktiškų patarimų jaun. 
ateitininkų vadovams davė B. Čepai
tienė pokalbyje apie globėją ir lie
tuvių kalbos stiprinimą. Specialiai iš 
Čikagos atvykusio kun. Ged. Kijaus- 
ko, SJ, paskaita buvo lyg praktiškas 
vadovas jauniems globėjams. MAS 
centro valdyba kun. G. Kijausko “Po
kalbį su jaun. ateitininku” išsiunti
nės visiems globėjams ir vadovams* 
JAV ir Kanadoje.

Rekolekcijos berniukams — gruo
džio 4-6 d.d. Augustinijonų vienuo
lyne King City. Pradžia penktadienį 
7.30 v.v., užbaiga — sekmadienį 2 v. 
p.p. Kviečiami visi berniukai virš 16 
m. amžiaus. Registruoja ir informaci
jas teikia V. Kolyčius. Užsiregistruo
ti prašoma iki lapkričio 29 d.

Skautų veikla
• Šį penktadienį, lapkričio 27 d., 

7.30 v.v. — Toronto skautininkų su
eiga ramovės seniūno ps. A. Valiūno 
bute, 34 Kennedy Ave. Kviečiami vi
si dalyvauti.

• Lapkričio 21 d. Romuvoje dirbo 
A. Vasiliauskas, K. Asevičius, V. 
Sendžikas, B. Pakštas ir K. Batūra. 
Sudeginta daug šakų ir atlikta kitų 
miško darbų.

• Būklo komendante ps. A. Jan- 
kaitienė dienos metu pasiekiama te
lefonu 762-9183.

• Akademikų skautų-čių vadovau
jamas Vydūno Fondas jau paskyrė 
šimtąją paskolą studijų reikalams. 
Kaip kasmet, fondas išleido kalėdi
nes atvirutes ir jas platina. Jų kom
plektas su vokais — $1.50. Kreiptis 
šiuo adresu: Vydūnas Youth Fund, 
Inc., c/o V. Mikūnas, 3425 W. 73rd 
St., Chicago, Ill. 60629. Tuo adresu 
rašoma ir paskolos studijoms gavimo 
reikalu.

• Mindaugo dr-vės varžybose, pra
dėtose lapkričio 2 d., pirmauja La
pinų skilties skautas G. Jankaitis.

• Lapkričio 22 d. Kariuomenės 
šventės proga “Šatrijos” ir “Ramby- 
no” tuntai su vėliavomis dalyvavo 
pamaldose Prisikėlimo bažnyčioje. 
Popiet auditorijoje įvykusiame mi
nėjime tuntų muzikinė grupė su 
kanklėmis, skudučiais ir birbynėmis 
dalyvavo meninėje programoje, šiai 
grupei vadovauja si. Ž. šilininkaitė ir 
v. si. G. Kalinauskas, globojant skau
tininkams G. Valiūnienei ir L. Kali
nauskui. Grupė ir jų vadovai dėkoja 
s. D. Fidlerienei už pagalbą ruošiant 
naują repertuarą, č. S.

• Gruodžio 6, sekmadienį, 2 v.p.p., 
skautų būkle Prisikėlimo parapijos 
patalpose — visuotinis Romuvos sto
vyklavietės narių metinis susirinki
mas. Romuvoje kasmet stovyklauja 
apie 400 skautų-čių bei vadovų-vių. 
Romuvos stovyklavietė nėra nei sto
vyklautojų, nei pagaliau tų, kurie su
tiko būti išrinkti komitetan rūpin
tis jos turtu, tobulinimu, paruošimu 
vasaros stovyklavimui. Romuvos sto
vyklavietė yra visų tų, kurie ja nau
dojasi ir kurių vaikai stovyklauja.

Todėl valdyba kviečia visus narius, 
skautų tėvus, mecenatus ir rėmėjus 
dalyvauti šiame metiniame susirin
kime, kuriame susipažinsime su esa
ma Romuvos būkle ir aptarsime jos 
ateitį. K. B.
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

BLOOR — WINDERMERE, apie $10.000 įmokėti, puikus 7 kamba
rių atskiras namas, garažas su labai plačiu įvažiavimu, lengvos 
išsimokėjimo sąlygos, netoli Bloor gatvės.
HIGH PARK AVE. — BLOOR, gražus didžiulis 11 kambarių atski
ras namas, prausyklos kiekviename augšte, kilimai, dvigubas ga
ražas, nepamainoma vieta gydytojo ar dantisto kabinetui, apie 
$15.000 įmokėti ir viena atvira skola. Nepraleiskite retos progos. 
Arti Bloor.
BLOOR — WINDERMERE, krautuvė ir 5 kambarių butas, dvigu
bas garažas, jfUiki, 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

namų tel. H U 9-1543
Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Pr. Kerberis, 
namų tel. LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A » A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAf\A/vlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

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

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

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

REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

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.
ŠT. 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 {vairiose 
vietose ir Įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKS) VISTOSKI

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 Į NAMUS

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 Saulėtoje Floridoje ant smėlėto Atlanto kranto 

išnuomojami modernūs vėsinami kambariai. RAŠYTI: 

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

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

; KALĖDINĖS IR ĮVAIRIŲ KITŲ PROGŲ ! 
! sveikinimo kortelės nuo 10 iki 30 centų j 
; vertės gaunamos “ŽIBURIUOSE” ;
; 941 Dundas St W. Toronto 3, Ontario <
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BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 2W-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvę, Latviją, Estiję, Ukrainę ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ

Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusi
pirkti įvairių prekių ir maisto 
dolerinėje krautuvėje.

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto
mobiliams motorai, skalbiamosios 
mašinos, siuvamosios mašinos, 
televizijos ir radijo priimtuvai, 
šaldytuvai ir t.t.

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. i r S. KALŪZA

ŠYPSENOS
Jaunas tėvas

Ligoninės laukiamajam jau
nas tėvas pučia cigaro dūmus 
vis užsikosėdamas. Kažkas iš ša
lies taria:

— Kiekvienas gali matyti, 
kad tai yra jūsų pirmas kūdi-

— O, taip, pirmas kūdikis ir 
pirmas cigaras gyvenime, — at
sako jaunas tėvas...

Negalėjo susitarti
Į provincijos teatrą Italijoje 

buvo pakviestas žinomas artistas 
iš Romos.

— Kiek norėsite honoraro?— 
klausia jį teatro direktorius.

— Du trečdalius visų spek
taklio pajamų.

— Jokiu būdu negalime.
— Kodėl?
— Mūsų teatro spektakliuose 

niekuomet nebūna užimta 
daugiau kaip trečdalis vietų.

Sąžiningas
— Žinai, — sako vienas bičiu

lis kitam, — aš apdraudžiau sa
vo gyvybę 100.000 dolerių. Juos 
po mano mirties gaus žmona. Ir 
dabar aš visuomet gėdinuosi ją 
pamatęs, kad taip ilgai gyvenu.

• Vargas su vytais yra tas, 
kad jie viską žino apie moteris, 
tačiau nieko apie žmonas.

Senelio amžius
Marytė sėdi ant savo senelio 

kelių ir atidžiai pažiūrėjusi i jo 
veidą klausia:

— Seneli, ar tu buvai Nojaus 
arkoje?

— O ne! — atsakė nustebęs 
senelis.

— Tai kaip išlikai neprigė- 
ręs? Parinko Pr. Alš.

Sav. R. Stasiulis1613 Dundas St. W.

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

532-7733

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

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

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

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

Tel. 531-1432 
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Ontario
Ar yra kita mielesne vietovė?
Ontario gyventojai yra tokie žmonės, kurie čia nepasi
liktu, jei būtu kita geresnė sritis. Mes esame žmonės, 
atvykę iš šimto kraštų čia kurti ir statyti, kupini ryžto, 
raumenų jėgos ir sėkmės troškulio. Mes esame vyrai 
ir moterys, per dešimtmečius pasiekę toki gyvenimo 
lygį, kuriam pasiekti kituose kraštuose reikėjo šimt
mečiu. Vienintelis mūsų trūkumas — chroniškas kuk
lumas. Ontario gyventojai didžiuojasi savo provincija 
ir Kanada bet... tai retai tepareiškia kitiems. Ekono
miniu požiūriu tokia laikysena yra klaidinga. Juo dau
giau žmonių garsins Ontario ir Kanadą, juo bus ge- 
riau, nes mes iš tikro turime kuo girtis. Pavyzdžiui, 
Ontario provincijos kova su vandens teršimu yra jau 

Kiekvieną kartą, kai jūs stiprinate Ontario...

laimėta. Nauji Įstatymai, pirmi tokios rūšies Šiaurės 
Amerikoje, yra Įsigalioję ir dauguma mūsų upių bei 
ežerų darosi vis švaresni ir švaresni. Namų statybos 

kova taip pat yra tęsiama, šiame fronte Ontario Hou
sing Corporation yra išplėtusi savo veiklą beveik 200 
vietovių. Jos planai siekia beveik bilijoną dolerių. 
Mums reikia veržlios ekonomijos remti šiem svarbiem 
planam. O tai liečia ir jus. Mūsų gamyba padvigubėjo 
per paskutiniuosius dešimtį metų, o mūsų pajamos — 
per dvylika metų. Ontario gyventojai nesėdi ant sęk- 
mės laurų. Mūsų laukia naujas dešimtmetis, punas 
sunkių bandymų ir galimybių gyvenimo lygiui kelti. 
Norėdami Įgyvendinti šiuos uždavinius, privalome pa
sitikėti savimi, o tai juk nėra bloga idėja.

Ontario provincija ir Kanada darosi truputį stipresnės.

DUFF ERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

Government of Ontario (g) John Robarts, Prime Minister.

ČIKAGOS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

3425 W. 73 St., Chicago, lit 60629. 
Tuo pačiu bus paremtas ir šio fondo 
dėmesio vertas užsimojimas.• • • *

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. ALTos me
tinis suvažiavimas įvyko lapkričio 14 
—15. Bismarko viešbutyje. — Lapkri
čio 13 d. Sherman viešbutyje posė
džiavo Susivienijimo Lietuviu Ame
rikoje Pildomoji Taryba. — Poeto 
Bernardo Brazdžionio poezijos šven
tė rengiama Jaunimo Centre gruo
džio 12 d. čia bus paminėtas poeto 
poezijos rinktinės išleidimas, daly
vaujant ir pačiam autoriui. Rengia 
šatrijiečiai. — “švietimo gairių” — 
lietuviško ugdymo žurnalo 3 nr. jau 
išėjo iš spaudos. Jį redaguoja Petras 
Maldeikis, gyv. Cicero mieste. Taip 
pat pasirodė ir “Technikos žodžio” 
1970 m. 4 nr. Jame daugiausia vietos 
skiriama inžinierių ir architektų su
važiavimui, įvykusiam Toronto mies
te. — Čikagos lietuvių opera išrinko 
naują valdybą: G. Kazėnas — pirm., 
nariai — S. Džiugienė, V. Radžius, J. 
Vildžiūnas, G. Bičiūnaitė, V. Mom- 
kus, V. Marčiukaitis.

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 

darini ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION

SHORTCUT

TjeffĮTffL

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

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)

780 Queen St W.
prie Gore Vale
T.L EM. 4 STUplY

kD | J ' 23——'——" Vestuvinės nuotraukos
.— ---- ' Meniškos vaikų nuotraukos

—------ Portretai ir kt.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
Skulptorius Louis Temporale

(oficialus skulptorius prie Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.)

Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus 
Skambinti dieną ir naktį!
176 Lakeshore Road West — Port Credit

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 8-4529
Dabar yra pats geriausias laikas užsaky
mams, nes nesame priversti skubinti išpil
dyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau 
atlikti darbą savo dirbtuvėje.

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

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

NO PRINTED CIRCUIT

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO and TV sales and service

DR. E. ZUBRIENfi
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas^ 
Telefonas LE. 24108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Savininkas A.

672 Lansdowne Ave. 531-6165
295 RONCESVALLES Avė., 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,
• teikia patarimus planuojantiems keliones

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

tvankiniais, laivais, lėktuvais
be atskiro atlyginimo *

• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais
• patarnauja atsikviečiant gimines

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R D. 
274 RONCESVALLES AVE. 

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

pietą. ,
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

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 
_________________________________ ii__________________________________________

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

OKULISTAS
LLUNSKY.R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C. 
470 College St Toronto

Tel. 921-3924
Darbo valandos 930 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Natūralus - 
nepasterizuotas 
šviežias medus
STIKLINĖSE, INDUOSE

AR KORIUOSE IS 
Eagles Nest bityno 
30 Dewson St, Toronto 4, 
Ont. Telefonas 534-0563
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Ifi TORONTE
$v. Jono Kr. par. žinios
— Sveikinimai Onai Jonaitienei 70 

metų amžiaus sukakties proga. Kar
tu nuoširdi padėka už nenuilstamą 
pasiaukojimą Kanados Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugijos ir parapijos 
reikaluose. Viešpaties palaimos ir il
giausių metų! Padėkos pamaldos —

bažnyčioje, o po pamaldų — Sukak
tuvininkės pagerbimas ir vaišės, lie
tuvių visuomenė kviečiama iškilmė
se gausiai dalyvauti.

— Mirus a. a. Marijai Stungurie- 
nei, jos dukrai, sūnums ir visiems 
giminėms nuoširdi užuojauta.

— Įspūdingai atšvęsta kariuome
nės šventė: 11 vai. pamaldose daly
vavo Toronto, Hamiltono ir St. Ca
tharines šaulių kuopos su vėliavo
mis. Aukojimo metu šaulės padėjo 
puokštę gėlių prie paminklinės len
tos Lietuvos kankinių garbei. Pa
maldų metu buvo renkamos aukos 
invalidams kūrėjams - savanoriams 
Vokietijoje.

— Jaunimo choras, vadovaujamas 
muz. D. Garbaliauskienės ir stud. J. 
Govėdo, pradėjo mokytis kalėdinių 
giesmių. Kviečiame parapijos vai
kus įsijungti į giedojimą.

— Pamaldos: šeštadienį 9 v.r. už 
a^. Juozą Kriaučiūną, 12 v. — ves
tuvių pamaldos; sekmadienį 11 v. — 
už a.a. Juozą Simonaitį, 12 v. — 
už p.p. Pacevičių ir Baranauskų šei
mų mirusiuosius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Šį šeštadienį 1 v.p.p. bus kon- 
firmandų pamokos.

— Sekmadienį 9.30 v. r. 1 Adven
to pamaldos. 11.15 v.r. kun. A. Ži
linskas sakys pamokslus Agrikola 
suomių liuteronų bažnyčioje.

— Sekmadienį, gruodžio 6, po lie
tuviškų pamaldų šaukiamas specialus 
visuotinis susirinkimas ryšium su 
anglų kunigo kvietimu. Po visuoti
nio parapijos susirinkimo įvyks Mo
terų Draugijos susirinkimas pas p. 
Elzę Jankutę, 22 Hewit Ave. Visos 
moterys nuoširdžiai kviečiamos, nors 
ir nebūtų narės.

Ateitininkų tėvų komiteto 
rengtas tradicinis Havajų vaka
ras susilaukė gausių dalyvių — 
visos vietos Prisikėlimo salėje 
buvo užpildytos vyresniosios 
kartos ir jaunimo. Įdomią pro
gramą atliko patys ateitininkai: 
pianistai Eugenijus Krikščiūnas 
ir Rūta Vaškevičiūtė, R. Kryža- 
nauskaitės paruoštos šokėjos R. 
Jurcevičiūtė, A. šalvaitytė, G. 
Bričkutė, D. Vaškevičiūtė, kele
tą dainelių padainavusios moks
leivės ateitininkės ir mišrus stu
dentų chorelis, didžiausio ploji
mo susilaukęs už “Kalveli”, kurį 
teko net pakartoti. Programai 
vadovavo Almis Kuolas. Nuotai
ką kėlė aktyvus jaunimo dalyva
vimas pačiuose šokiuose, salėje 
sukami jų rateliai, įjungę ir vy
resniuosius.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo balansas š.m. spalio 
31 d. pasiekė $2,997,793.16. 
šiais metais padidėjo: taupomo
sios sąskaitos $229,216.04 ir pa
skolos - investavimai — $237,- 
362.47. — Valdyba nutarė nuo 
1971 m. sausio 1 d. leisti na
riams atidaryti taupomąsias są
skaitas (saving accounts), už ku
rias palūkanos bus skaičiuoja
mos mėnesiais ir įrašomos du 
kartu per metus. Smulkesnės in
formacijos nariams bus duotos 
specialiame pranešime, kuris 
bus išsiųstas gruodžio mėnesį. 
— Šiais metais valdyba užsakė 
nariams gražius lietuviškus 
1971 m. sieninius kalendorius, 
kurie šiuo metu yra spausdina
mi ir kuriuos nariai gaus prieš 
Kalėdas. — Iš bankelio dėl 
nepatogaus darbo laiko pasi
traukė ilgametis tarnautojas J. 
Dvilaitis. Jo vieton valdyba pri
ėmė Antaną Žemaitaitį, dirbusį 
Lietuvoje finansų ministerijos 
žinyboje. J. Varčius

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.PL .R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont 
Tel. LE 3-8008.
PARDUODAMI tautiniai moteriški 
drabužiai. Skambinti teL 763-1289.

PARDUODU dvejus tautinius dra
bužius ir gintarinius karolius. Skam
binti betkuriuo laiku. TeL 533-7623.

Prisikėlimo par. žinios
— Trečiad. 8 v. Mišios — už a. a. 

Ant Balnį, užpr. p. Kuchalskienės; 
penktad. 7:30 v. — už a.a. Algirdą 
ir Mykolą, užpr. V. V. Petrauskų; 
šeštad. 9 v. — koncelebruotos Mi
šios: vienos jų už a. a. Ant. Aukšti
kalnį, užpr. p. p. Aukštikalnių, kitos 
už a. a. Ant Kobelskį metinių pro
ga, užpr. V. T. Kobelskių; sekmad. 8 
v. — Novenos int.; 10 v. — už a. a. 
Eugeniją Kybartienę, užpr. Puterių; 
11:15 v. — už a. a. Algirdą Slapšį 
(7-tos metinės), užpr. V. Slapšienės; 
12:15 v. — už a. a. Algirdą Slapšį, 
užpr. Ap. Slapšienės.

— Sekančią savaitę lankomos šei
mos: Bralorne Cr., Crosby Ave., Do
ran Ave., Gooch Ave., Magwood Ct., 
Pasadena Gdns., Skylark Rd., Under
wood Ave., Van Stassen Blvd., Var
sity Rd. f

— Pirmos Komunijos pamoka — 
po 10 v. Mišių LV Namuose. Vaikai, 
kurie nelanko pamokų nuo pat pra
džios, negalės būti prileisti prie pir
mos išpažinties ir Komunijos.

— Religijos pamokos pradžios mo
kyklos mokiniams — po 10 v. Mišių 
LV Namuose, o gimnazistams — taip 
pat po 10 v. Mišių muzikos studijo
je.

— Vyrų rekolekcijos Augustinijo-. 
nų vienuolyne King City, kuris yra 
25 mylios nuo Toronto, prasidės 
penktadienio vakarą, gruodžio 4, ir 
baigsis sekmadienį, 2 v. p.p. Rekolek
cijas ves kun. Saulius Laurinaitis iš 
JAV. Visi vyrai kviečiami iš anksto 
registruotis abiejų parap. raštinėse 
arba pas V. Sondą, V. Aušrotą, J. 
Šarūną, A. Bumbulį.

— Atnešant drabužius pardavimui, 
prašoma pridėti ir geležinių paka- 
bėlių. Išpardavimas bus gruodžio 5, . 
šeštad., nuo 11 vai. ryto iki 3 v.p.p. 
Nors drabužių išpardavimas pirmiau
sia yra nukreiptas į kitataučius, juo 
galės pasinaudoti ir lietuviai, nes yra 
labai gerų drabužių. Kurie siunčia 
siuntinius į Lenkiją, turėtų į 
šį išpardavimą atsilankyti,

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

— Chorų repeticijos: trečiad. 7 
v. v. — “Dainuojanti jaunystė”; ket- 
virtad. 7:30 v., — suaugusių; penk
tad. 6.30 v.v. — vaikų. Dainų šven
tės repeticija ateinantį sekmad. 12 
v. tenorams ir bosams.

— Dail. Dagio dailės darbų paroda 
rengiama lapkričio 28 — gruodžio 6 
d. d. Prisikėlimo par. parodų salėje.

— Stud;jų dienos, rengiamos vyr. 
moksleivių, įvyks Toronte lapkr., 28 
ir 29 d.d. Smulkesnė programa bus 
paskelbta ateinančią savaitę. Daly
vauti kviečiami ir neateitininkai.

— Gruodžio 6, sekmadienį, šeimi
ninkės namuose neruošia pietų! Tą 
dieną visi pietus valgys parapijoje. 
Ponios pagamins gardžių koldūnų, 
bulvinių dešrų, pyragaičių, kavos. Vi
sa bus pardavinėjama prieinamomis 
kainomis. Ir dėvėtų drabužių išpar
davimo, ir šių pietų pelnas skiriamas 
parapijos skoloms sumažinti.

— Šį penktad. T. Placidas išvyks
ta į Čikagą dalyvauti Amerikos Ka
talikų Federacijos ir Katalikų Bend
rijos posėdžiuose. Grįš sekančios sa
vaitės pradžioje.

— Parapijos vajus iki šiol davė 
$20.000. Kadangi dar nevisi parapi
jiečiai aukojo, neprisidėję neužilgo 
bus lankomi namuose.

Darbo pašte prieš Kalėdas 
gali gauti viena moteris ir 13 
vyrų. Skambinti P. Vilučiui tel. 
RO 7-8849 iki šio savaitgalio.

Baltiečių moterų tarybos vice
pirmininkės p. Krasts namuose 
lapkričio 15, sekmadienį, daly
vavo estės, latvės ir lietuvės. . 
Šeimininkė p. Krasts, praėjusią 
vasarą keliavusi po Tolimuosius 
Rytus, dalijosi kelionės įspū
džiais ir rodė skaidres. Viešnių 
tarpe buvo specialiai pakviesta 
p. Elizabeth Eayrs, Toronto uni
versiteto prof. James Eayrs 
žmona, kurios vyras yra paskel-, 
bęs Baltijos kraštus liečiantį 
reikšmingą straipsnį Montrealio 
ir Toronto “Star” dienraščiuose.

Į Miami pradeda atskristi sve
čiai ir viešnios iš šiaurės — pra
sideda žiemos sezonas. Iš Toron
to yra atvykę O. ir B. Sergan
čiai. Jie įsigijo Miami Beach sa
loje, ant Atlanto kranto, jaukų 
viešbutį su 30 kambarių (126 
Ocean Drive, Miami Beach, Fla. 
33139. Tel. 538-9880 arba 531- 
0944). Naujieji šeimininkai no
rėtų nuomoti kambarius lietu
viams ir pasiruošę jiems duoti 
nuolaidą. Galima nuomoti vi
siems metams, mėnesiui ar sa
vaitei.
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Prisikėlimo parapijos sporto klubo “AUŠROS” 
15 metų sportinės veiklos sukaktis bus atžymėta
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IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė 85 St. Clarens Ave., Dundas— 
Lansdowne rajone prie gero susisie
kimo.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ant
rame augšte su galimybe naudotis 
virtuve. Geras susisiekimas. Skam
binti tel. 533-9366.

ATLIEKU VISUS NAMU REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujas {rengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Dana virtu- 
vėms spinteles h* Įrengiu poilsio 

kambarius. TeL 5354724.

JUBILĖJINIAIS ŠOKIAIS
lapkričio 28, šeštadienį, 7.30 «. pakaro
• Gros V. Babecko orkestras iš Hamiltono. • Dalyvaus "G randies" šokėjai ir svečiai. 

Bilietų kaina: suaugusiems — $2.50, 
studentams — $1.00.

• Veiks bufetas. • Loterija.* Gaivinantys gėrimai.

Čikagos “GRANDIES” tautinių šokių

KONCERTAS LAPKRIČIO 29, 
SEKMADIENĮ, 
3 valandų po pietų,

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 ristis maloniai kviečia atsilarikyti ir paremti sportuojantį jaunimų. — RENGĖJAI 

Prisikėlimo parapijos sporto klubas “Aušra” ir “Tėvynės prisiminimų” radijo valandėlė

ŠIAULIEČIŲ SAMBŪRIO KLUBAS Toronte maloniai kviečia visus Toronto ir apylinkių 

lietuvius atsilankyti į

PRIEŠKALĖDINI
. sestadiem,PARENGIMAI

Šv. Jono Kr. parapijos salėje, 941 Dundas Street West
• ŠOKIAMS GROS D'AMICO ORKESTRAS • TRUMPA KALĖDINĖ PROGRAMA
® Vertinga loterija • Pilnas bufetas ® Karšti užkandžiai su dešrelėm ir kopūstais
• Svečiai turės progos paragauti lietuviškos degtinės

Įėjimas — tiktai $2.00. Studentams ir pensininkams — $1.00

KLB Toronto apylinkės tary
bos susirinkimas — gruodžio 1, 
antradienį, 7.30 v.v. šv. Jono 
Kr. parapijos salėje. Kviečiami 
dalyvauti rinktieji tarybos na
riai ir Toronto lietuvių organiza
cijų bei institucijų vadovai. Ta
rybos posėdyje bus svarstomi 
aktualieji kolonijos reikalai ir 
Vasario 16 minėjimo rengimas.

Apylinkė valdyba
Dail. Dagys medžio skulptūrų 

ir reljefų parodą rengia lapkri
čio 28 — gruodžio 6 d.d. Prisi
kėlimo parapijos parodų salėje. 
Paroda atidaroma lapkričio 28, 
šį šeštadienį, 1 v. p.p.

Rekolekcijos berniukams nuo 
16 metų amžiaus — gruodžio 4-6 
d.d. King City miestelyje, Tėvų 
augustinų onų vienuolyne. Reko
lekcijų pradžia — penktadienį 
7.30 v.v., užbaiga — sekmadienį 
2 v.p.p. Tai bus tikrai naudingas 
savaitgalis to amžiaus jaunimui. 
Registruoja iki lapkričio 29, 
sekmadienio, ir informacijas tei
kia V. Kolyčius tel. 534-5586.

Kanados Lietuvių Fondo spe
cialus visuotinis narių susirinki
mas — gruodžio 5, šeštadienį, 
11 v. r. Toronto Lietuvių Na
muose. KLF tarybos pranešimu, 
bus svarstomas statuto pakeiti
mas. Jo paragrafą nr. 10 — 
“Fondo turtas ir veikla yra tvar
koma tarybos, susidedančios iš 
dvylikos narių, kurių šeši suda
ro kvorumą” norima pakeisti se
kančiai: “Fondo turtas ir veik
la yra tvarkoma tarybos, suside
dančios iš šešiolikos narių, kurių 
aštuoni sudaro kvorumą”. KLF 
taryba kviečia dalyvauti susirin
kime visus narius, o negalinčius 
prašo suteikti įgaliojimą betku- 
riam dalyvaujančiam KLF na
riui. Reikiamam kvorumui laiku 
nesusirinkus, po valandos bus 
pradėtas kitas teisėtas susirin
kimas, kuriam dalyvių skaičius 
neturės reikšmės.

Mielų EUGENIJŲ STUNGURJ

jo mylimai Mam
mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

Šv. Jono Kr.
chorvedys ir

parapijos
choristai
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Marijai Stungurienei 
mirus, dukrą MARIJĄ JAKAVIČIEN| nuoširdžiai 

užjaučia —
"Tėviškės Žiburiai

Šv. Kazimiero par. žinios
— Lapkričio 14 d. mūsų svetainėje 

įvyko parapijos metinės loterijos va
karienė, kurioje dalyvavo apie 300 
parapijiečių ir svečių. Klebonas kun. 
dr. P. Jucevičius lietuvių, prancū
zų ir anglų kalbomis padėkojo vi
siems aukotojams už gražius ir ver
tingus loterijos laimikius, kurių bu
vo 52. Jis taipgi tarė nuoširdų pa
dėkos žodį vakarienės rengėjams ir 
jos darbuotojams. Vakarienė, loteri
ja ir aukos parapijai davė $3.003,44 
gryno pelno. Vakarienės metu para
pijai $100 paaukojo V. Lazauskienė, 
$50 — Char. Ambrasas.

— Gruodžio 31 d. parapijos svetai
nėje rengiamas Naujų Metų sutiki
mo balius. Mūsų bažnyčioje 8 v.v. 
bus Mišios, o 9 v.v. svetainėje pra
sidės N. Metų sutikimo vaišės. Šo
kiams gros geras orkestras, bus ska
ni karšta vakarienė, veiks turtingas 
gėrimų bufetas. Vienas laimingas da
lyvis gaus įėjimo dovaną. Suaugu
siems bilietai — po $5, jaunimui ir 
studentams — po $3. Įsigykime juos 
iš anksto. Tiems, kurie sudarys 10 
asmenų grupę, bus galima rezervuoti 
atskirą stalą, šiuo reikalu prašoma 
susitarti iš anksto su betkuriuo pa
rapijos komiteto nariu.

— Klebonas kun. dr. F. Jucevičius, 
susitaręs su parapijos komiteto na
riais, grąžino A. Zatirkienei likusią 
$2.500 parapijos skolą. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Parapijos salėje kiekvieną ant

radienį būna choro repeticijos. Tre
čiadieniais treniruojasi Romo Otto 
vadovaujami jaunuoliai krepšininką.'. 
Ketvirtadieniais būna “Gintaro” an
samblio repeticijos.

— Naujieji Metai bus sutinkami 
mūsų parapijos salėje. Organizuos 
parapijos choras. Bus graži progra
ma, šilta vakarienė su gėrimais.

— Lapkričio 28 d. 7.30 v.v. dr. 
Henrikas Nagys atidarys Prano Bal- 
tuonio medžio šaknų skulptūros pa
rodą Aušros Vartų parapijos salėje. 
Ji truks iki lapkričio 29 d. 5 v.p.p. 
Parodą rengia skautų tėvų komitetas.

— Didžiojo parapijos komiteto po
sėdis — gruodžio 1 d. 7.30 v.v. para
pijos salėje.

KLB Montrealio seimelio pre
zidiumas, norėdamas išvengti 
kelių parengimų tą patį savait
galį/veda jų registraciją. Ren
gėjai prašomi betkuriuo metu 
skambinti sekr. P. Adamoniui 
tel. 722-3545 ir iš anksto pasi
tikrinti ar projektuojamo paren
gimo data yra laisva nuo kitų 
pobūvių, šiuo metu jau yra už
registruoti parengimai: lapkri
čio 28-29 d.d. AV parapijos sa
lėje skautų rėmėjų ir tėvų ko
miteto rengiama Prano Baltuo- 
nio paroda; gruodžio 5 d. AV 
parapijos salėj ir seselių namuo
se lituanistinės mokyklos moky
tojų kursai; gruodžio 13 d. AV 
parapijoj katalikių moterų pa
maldos, metinės šventės pusry

čiai; gruodžio 20 d. AV parapi
jos salėje lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė; gruodžio 31 d. 
Šv. Kazimiero salėje parapijos 
komiteto Naujų Metų sutikimas; 
gruodžio 31 d. AV parapijos sa
lėje jos komiteto Naujų Metų 
sutikimo balius; 1971 m.* sausio 
23 d. A V parapijos salėje žve
jų ir medžiotojų klubo “Nida” 
balius; sausio 30'd. šv. Kazimie
ro par. salėje klebono kun. dr. 
F. Jucevičiaus darbo dešimtme
čio minėjimas; vasario 6 d. AV 
parapijos salėje Mindaugo šau
lių kuopos balius; vasario 20 d. 
Šv. Kazimiero par. salėje “Ne
priklausomos Lietuvos” spaudos 
balius; vasario 28 Plateau salėje 
Vasario 16 minėjimas, rengia
mas KLB Montrealio seimelio 
prezidiumo; kovo 13 d. AV pa
rapijos salėje “Lito” metinis su
sirinkimas. Parengimus regist
ruoja ir informacijas teikia K. 
L. B. Montrealio seimelio sekr. 
P. Adamonis tel. 722-3545. Jo 
adresas: 3907A Rosemont Blvd., 
Montreal 408.

Visos Montrealio lietuvių or
ganizacijos ir institucijos prašo
mos pranešti savo pirmininko 
pavardę, adresą ir telefoną KLB 
Montrealio seimelio prezidiumo 
sekretoriui tel. 722-3545 arba 
atsiųsti pranešimą raštu šiuo ad
resu: 3907A Rosemont Blvd., 
Montreal 408. Pastarųjų metų 
laikotarpyje yra buvę pasikeiti
mų. Seimelio prezidiumas turi 
nemažų sunkumų, norėdamas 
susisiekti su Montrealio lietuvių 
organizacijų bei institucijų pir
mininkais. Seimelio prezidiumas

Lietuvių radijo pusvalandis, 
kurį veda L. Stankevičius, at
šventė 7 metų sukaktį “Molson” 
svetainėje dalyvaujant virš šim
to kviestų rėmėjų. L. Stankevi
čius nušvietė padėtį, nurodė 
sunkumus, kuriuos reikia pakei
ti, būtent, skelbimų stoką vasa
ros metu. Be to, laikas nepato
gus 11 v. trečiadienio vakarais. 
Surinkta $319 aukų valandėlei 
paremti. J. L.

KL Katalikių Moterų Draugi
jos Montrealio skyrius po vasa
ros pertraukos rudeninės veik
los sezoną pradėjo lapkričio 15 
d. N. Pr. Marijos seselių namuo
se. Išrinkta nauja valdyba. Su
sirinkime dalyvavo nemažas na
riu skaičius. M.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visoms Sv. 

Onos Draugijos narėms bei' kitiems 
bičiuliams, kurie mums surengė to
kį gražų ir turtingą pobūvį-staigmeną 
mūsų vedybinio gyvenimo pradžios 
proga.

Tiek rengėjai, tiek visi atsilankiu
sieji į mūsų pagerbimą liks visuomet 
mūsų širdyse.

Nuoširdus ačiū už dovanas ir Jūsų 
visų geraširdiškumą.

Merė ir Bronius šalčiūnai

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
dimas. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE market
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu
kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt. 
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

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

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos
i

“Tėviškės Žiburių” leidėjai 
- dėkoja Kanados Lietuvių Katali

kių Moterų Draugijos Londono 
skyriui už $25 auką.

A.a. Marija Stungurienė mi
rė šv. Mykolo ligoninėje lapkri
čio 19 d. Velionė buvo 83 metų 
amžiaus, kilusi iš Žemaitijos. Pa
laidota iš Prisikėlimo parapijos 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. A.a. 
M. Stungurįenė yra išauginusi 
tris sūnus ir dukterį. Trejus me
tus trukusios ligos metu ja ypač 
rūpinosi sūnaus Stanislovo žmo
na Ona Stungurienė.

Nuoširdžiai dėkojame už įkurtuvių 
staigmeną naujoje mūsų gyvenvie
tėje. Už vaišių surengimą — mie
loms dukterims Aldonai ir Nijolei, 
taipgi J. štarienei. Už sveikinimus, 
linkėjimus ir brangios dovanos įtei
kimą visų vardu — J. Kutkai.

Nuoširdus nepamirštamas ačiū vi
siems giminėms ir bičiuliams, daly
vavusiems bei prisidėjusiems prie 
bendros dovanos: p.p. O. P. Goriams, 
O. S. Pranckūnams, O. Ropienei, J. 
J. Štarams, A. J. Kutkams, V. M. 
Šniuoliams, N. J. šimkams, A. O. 
Tamošauskams, A. St. Zaldokams, A. 
V. žalneriūnams.

Maloniai praleistas vakaras ilgai 
pasiliks atmintyje.

Visiems nuoširdžiai dėkingi —
Anelė ir Tomas žiliai

PADĖKA
Surengtas mergvakaris pas p-lę 

Jankutę man buvo maloni staigmena.
Esu labai dėkinga p. Elzei Janku

tei už triūsą ir pasiaukojimą. Taip 
pat nuoširdžiai dėkoju visoms padė
jusioms ir prisidėjusioms už gražų 
kraitį: p.p. E. Tarvydienei, H. Lasie- 
nei, I. Meiklejohn, R. Bakevičienei, 
G. Baltaduonienei, E. šemienei, 
Edei Jankutei, I. Adomavičienei, 
Bleizgienei, M. Dambarienei, G. Dič- 
petrienei, G. Jocienei, M. Kybrancie- 
nei, G. Maurušaitytei, P. Melnykie- 
nei, K. Steponienei, V. Steponienei ir 
G. Stripinienei.

Jums dėkinga —
A. Ašmytė-Krakaitienė

ELEKTROS RANGOVAS

Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 
923*7194. Sav. A. čeponli

Toronto lietuvių mokyklos va
dovybė praėjusį sekmadienį įtei
kė diplomus jaunuoliams, bai
gusiems dvejų metų lituanisti
nius kursus, 6 pavasarį baigu
sieji šeštadieninės mokyklos X 
skyrių gavo dovanų knygą “Mė
nesienos keliu”. Diplomus įtei
kė tarybos pirm. kun. P. Ažuba
lis. Po oficialiosios dalies jauni
mą pavaišino mokyklos tėvų ko
mitetas.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventę šiemet surengė To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa, 
talkinama kūrėjų-savanorių ka
rininko A. Juozapavičiaus To
ronto skyriaus, globojama KLB 
Toronto apylinkės valdybos. Iš
kilmės buvo pradėtos pamaldo
mis lietuvių parapijų bažnyčio
se, dalyvaujant su Vėliavomis 
kūrėjams-savanoriams, šauliams 
ir skautams. Atidaromąjį žodį 
Prisikėlimo salėje įvykusiame 
minėjime tarė Kanados šaulių 
rinktinės pirm. S. Jokūbaitis, 
maldą už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės sukalbėjo Tėvas Placi
das, OFM. Sveikino Lietuvos 
gen. konsulas Kanadai dr. J. 
žmuidzinas, šaulių Sąjungos 
centro valdybos pirm. V. Tamo
šiūnas. Turiningą paskaitą apie 
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės ir vyriausybės laiky
seną Sovietų Sąjungos ultimatu
mo metu bei lietuvių tautos re
zistenciją sovietų-vokiečių karo 
metais skaitė svečias iš Detroito 
gen. štabo pik. J. šepetys. Atsi
stojimu pagerbus išnešamas vė
liavas, buvo pradėta koncertinė 
programos dalis, kurią atliko 
pianistė p. Ūsaitė, sol. I. Vizgir
daitė, pianinu palydima V. Bliū- 
džiūtės, Toronto “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų skautų ir 
skaučių skudučių ir kanklių me
ninis vienetas. Programai vado
vavo stud. R. Sakalaitė. Uždaro
mąjį žodi tarė KLB Toronto 
apylinkės pirm. V. Skrinskas. A.

Netvarkos rekordą pasiekė 
vėžlio žingsniu dirbantis Kana
dos paštas, kurio tarnautojai š. 
m. kovo mėnesi išėmė iš tarny
bos du sunkvežimius ir juose pa
liko 140 pašto maišų su maž
daug 20.000 nepristatytų laiškų. 
Ši klaida buvo pastebėta tik po 
septynių mėnesių, kai tų sunk
vežimiu prireikė Kalėdų proga 
pagausėjusiom pašto siuntom.

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui ir tėvui PRANUI VORININKAIČIUI spa

lio 10 d. žuvus automobilio nelaimėje, nuoširdžiai dėkoju Šv. Jono 
Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui, kun. J. Staškevičiui ir 
Tėvui St. Kulbiui, SJ, iš Montrealio už atlaikytas laidotuvių pamal
das ir palydėjimą į amžiną poilsio vietą lietuvių kapinėse. Nuoširdus 
ačiū karsto nešėjams.

Labai dėkoju man didžiausią pagalbą sunkiausioje gyvenimo 
valandoje suteikusiems giminėms: p.p. Žėkams, Demantavičiams, 
visoms Baliūnų šeimoms Toronte, Milkaitienei JAV, Mačiuliams ir 
broliams Lingaičiams Montrealy. Nuoširdi padėka visiems už lanky
mą koplyčioje, atsiųstas gėles, užprašytas Mišias, pareikštas užuojau
tas ir gausų palydėjimą į kapines. Didelis ačiū visoms šeimininkėms 
už labai gražiai surengtus pietus po laidotuvių ir visoms moterims, 
kurios suaukojo skanių pyragų.

Dėkoju šaulių organizacijai už paskutinį vyro pagerbimą, J. R. 
Simanavičiui — už jo pranešimą ir užuojautą per radiją, kun. dr. J. 
Gutauskui ir Delhi apylinkės lietuviams — už man pareikštą užuo
jautą ir už Mišias.

Dar kartą dėkoju visiems už visokeriopą pagalbą mano sunkioje 
gyvenimo valandoje.

Liūdinti žmona Ona Vorininkaitienė 
ir vaikai Robertas, Vida ir Ronaldas

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

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas




