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Atjaunėjusi Diena
Didžiausias Kanados lietuvių susibūrimas yra vadinamoji Lie

tuvių Diena. | ją suvažiuoja tautiečiai iš gana plačios teritorijos, 
daugiausia Ontario ir Kvebeko provincijų, kuriose iš 21 milijono 
Kanados gyventojų gyvena apie 14 milijonų. Ir lietuvių dauguma 
yra įsikūrusi tose dviejose provincijose. Iš 27.000 Kanados lietuvių 
16.000 gyvena Ontario provincijoj (pagal 1961 m. surašymo duo
menis). | Lietuvių Dieną paprastai suvažiuoja iki 1000-2000 tau
tiečių. Jų skaičius būtų didesnis ir pati Lietuvių Diena būtų visuo
tinesnė, jeigu galėtų prisidėti ir vakarinės Kanados lietuviai. Deja, 
milžiniški nuotoliai, matuojami tūkstančiais mylių, daro tokį norą 
neįmanomu. Užtat vakariečiai lietuviai turi savo Dieną, kurią pa
prastai vadina sąskrydžiu. Iki šiol Kanados vakaruose įvyko jau 
penki sąskrydžiai, o rytuose — septyniolika (su šių metų Lietuvių 
Diena). Taigi, milžiniški nuotoliai lietuvių veiklą skelia pusiau. 
Dėlto atsiranda ir tam tikrų nesusipratimų. Vakariečiai kartais 
priekaištauja rytiečiams, kad šie nesirūpina mažomis vakariečių 
apylinkėmis, kaikurie nenori nė aukoti rytiečių įsteigtiem fondam 
ir pan. Rytiečiai ilgokai delsė, kol pagaliau rado kelią į vakarus 
savo ansambliams, tautinių šokių, skautų ir kitokiom grupėm. 
Laimei, yra Bendruomenė, kuri sujungia visus — abiejų sparnų 
tautiečius. Tai pagrindinis ryšys, kuris laiko visus lietuvius, išsky
rus komunistus.

★ ★ ★
Per beveik du dešimtmečius Lietuvių Diena išliko gausiausiu 

tautiečių susibūrimu, tačiau jos pobūdis keitėsi. Pradžioje buvo 
pabrėžiamas daugiau demonstracinis — laisvės kovos pobūdis. 
Gausių svečių ir didelės minios akivaizdoje žymiems kalbėtojams 
buvo sudaroma proga iškelti pavergtos Lietuvos bylą, priminti lie
tuvių problemas. Šis bruožas neišnyko ir dabar, bet pagrindinis 
akcentas nejučiomis atiteko meninei-kultūrinei daliai. Daugeliui 
nusibodo gausios, kartais ir ilgos kalbos, o jaunajai kartai pasi
darė net įkyrios. Dėlto programon atėjo jaunimas su savo ansamb
liais ir kalbas sumažino iki minimumo. Taip buvo pernai Ontario 
Londone, taip bus, atrodo, ir šiemet St. Catharines mieste. Iš pa
skelbtos programos matyti, kad Lietuvių Dienos programoje daly
vaus bene aštuoni ansambliai, kurių nariai — jaunimas. Tai pajė
gūs meniniai vienetai, kurie nuo erdvios scenos paskleis lietuvišką 
dainą, muziką, šokį ir žodį. Žiūrovams tikriausiai neteks nuobo
džiauti, nes jaunimo dinamiška programa visus uždegs entuziaz
mu. Be to, jaunimas pajėgia sutraukti ir vyresniąją kartą, kuri 
ilgisi jaunimo ansamblių pasirodymų, ypač rinktinių. Tai labai 
sveika Lietuvių Dienos linkmė, duodanti puikią progą pasirodyti 
jaunimui ir kartu neapleidžianti demonstracinio pobūdžio. Žymie
ji svečiai ir Kanados vyriausybė taip pat išgirs lietuvių visuome
nės žodį ir Lietuvos reikalu.

- * * *
Jaunimo dalyvavimo Lietuvių Dienoje, buvo siekiama nuo pat 

pradžtosynors-neristtemet-sėkmingai. Pastaraisiais metais jaunimo 
dalyvavimas tiek padidėjo, kad jis atjaunino ir pačią Lietuvių 
Dieną. Jaunimas ne tik gausiai atėjo į sceninę programą, bet ėmė 
plačiau domėtis ir visuomenine veikla. Imta organizuoti specialūs 
suvažiavimai, jungiant juos su Lietuvių Diena. Toks bandymas 
buvo padarytas Hamiltone, o šiemet daromas St. Catharines. 
Anais metais buvo užsimota kukliau, o šiemet pasiryžta apimti 
plačiau ir suvažiavimą pavadinti net kongresu. Iš KLB jaunimo 
sekcijos paskelbtos programos matyti, kad programon įeina ir 
sportas, ir pranešimai, ir simpoziumas, ir diskusijos, ir pramogos, 
ir paradas. . . Visa tai gražu, ir visų tautiečių linkėjimas — kad 
suvažiavimas pavyktų kuo, aeriausiai. Žinant betgi, kaip kartais 
jaunimo suvažiavimai Amerikoje yra baigęsi, visiems rūpi, kad šis. 
jaunųjų susibūrimas būtu tikra prasme kultūringas ir neoaliktų 
dėmių, nemalonių visai lietuvių visuomenei. Iki šiol Kanados lie
tuvių jaunimas savo susibūrimuose visuomenės nėra apvylęs. Rei
kia manyti, kad ir ši kartą jis bus įprastinėj augštumoj. Suvažia
vimu lygis da”a priklauso nuo jo vadovu budrumo, pasiruošimo, 
tvarkingumo. Tai gerai žino ypač tie, kuriems teko jaunimo suva
žiavimus oraanizuoti. Būtų gera, kad organizatorių pastangos susi
lauktų ne tik vyresniųjų paramos, bet ir dalyvavimo. Tai būtu 
ženklas dėmesio jaunosios kartos rūpesčiams bei pastangoms 
bendrame tautinės ištikimybės kelyje.

Ar nėra užtenkamai kulka? 
v.

Sovietų pareigūno atsiminimai, atskleidžią baltiečių trėmimus bei "valymus"

Pasaulio įvykiai
POPIEŽIUS PAULIUS VI IŠLAISVINO VENGRUOS ŽYMIAUSIĄ Poli
tinį kalinį kardinolą Josef Mindszenty, kuriam kalėjimuose ir JAV 
ambasadoje Budapešte teko praleisti 23 metus. Šį vengrų tautos 
laisvės kovotoją jau 1944 m. buvo suėmę okupantai vokiečiai. Į kar- 
dinplus jis buvo pakeltas 1946 m. pradžioje, o 1948 m. pabaigoje 
atsidūrė komunistų kalėjime. Kompartijos diktatoriams, matyt, 
nepatiko jo pamokslo atviri žodžiai: “Istorija mums liudija, kad 
viskas šioje žemėje tėra laikinio pobūdžio, Įskaitant Genghis 
Khano, Napoleono ir Hitlerio laimėjimus...” Komunistinis teis
mas, panaudojęs absurdiškus tėvynės išdavimo ir net spekuliacijos 
valiuta kaltinimus, kardinolą J. Mindszenty nuteisė kalėti iki 
gyvos galvos. Penkiom dienom jį išlaisvino 1956 m. vengrų tautos

KANADOS LVYKLAI

SVARSTYS NEDARBO PROBLEMĄ
Nedarbo problemą Kanadoje 

svarstys gruodžio 6-8 d.d. ren
giama federacinės ir provinci
nių vyriausybių premjerų kon
ferencija. Šią datą paskelbė 
premjeras P. E. Trudeau, pasi
keitęs laiškais su savo kolego
mis provincijų sostinėse. Ka
dangi šioje konferencijoje pa
grindinis dėmesys bus skiriamas 
darbo parūpinimui žiemos mė
nesiais, vėlyva data susilaukė 
aštrios kritikos. Manitobos 
premjeras E. Schreyer ir Saska- 
čevano premjeras A. Blakeney, 
abu NDP socialistai, reikalauja 
konferencijos lapkričio pradžio
je ar viduryje. Spauda taip pat 
pabrėžia, kad gruodžio 6-8 d.d. 
įvykusios konferencijos nutari
mų nebus Įmanoma Įgyvendinti 
šią žiemą. Premjeras P. E. Tru
deau teisinasi konferenciją no
rėjęs šaukti spalio mėnesį, bet 
turėjęs pasirinkti vėlesnę datą 
dėl Ontario premjero W. Davis 
paskelbtų provincinio parlamen
to rinkimų ir dėl kitų premjerų 
kelionių.

Prez R. Niksono įvestas 10% 
muito papildas importui Į JAV 
gerokai padidino Įtampą tarp 
Otavos ir Vašingtono. Dienraš
čio “The Toronto Telegram” ko
respondentas A. Einfrankas da
ro išvadą, kad Kanada nesusi
lauks išimites dėl asmeninių 
prez. R. Niksono ir premjero 
P. E. Trudeau nesutarimų, nors 
amerikiečiai teigiamai vertina 
ir gerbia Kanados finansų mi
nister! E. Bensona. A. Einfran- 
ko teigimu, Amerika nori padi
dinti eksportą Į užsienio kraš
tus $13 bilijonų, reikalaudama 
užsienio kraštų piniginių viene

tų vertės padidinimo ir varžtų 
sumažinimo jos eksportui. Iš 
numatytos $13 bilijonų sumos 
vienas bilijonas yra skiriamas 
Kanadai. Tokiu atveju tektų 
peržiūrėti JAV ir Kanados au
tomobilių gamybos sutarti, ku
rios dėka buvo panaikintas mui
tas abiejuose kraštuose automo
biliams bei jų dalims. Ši sutar
tis ne tik panaikino anksčiau 
turėtą beveik bilijono dolerių 
Kanados metinį prekybinį de
ficitą su JAV, bet ir atnešė 
Kanadai bilijonu dolerių matuo
jamą metini prekybinio balan
so perteklių. Atrodo, prekybi
nio balanso išlyginimas ir yra 
pagrindinė Vašingtono sąlyga 
10% muito papildui pašalinti. 
Tačiau premjero P. E. Trudeau 
vyriausybė nėra linkusi atsisa
kyti taip pelningos automobilių 
sutarties, nors JAV perka 80% 
visų gaminių, kuriuos Kanada 
eksportuoja užsienin. Santykių 
Įtampa gali sumažinti šį Kana
dos eksportą Į JAV, o kituose 
kraštuose nebus Įmanoma su
rasti rinkos dėl kanadiškų ga
miniu peraugštos kainos. Logi
ka diktuoja ne ekonomini karą 
su JAV, bet abipusį kompromi
są, kuriam yra būtinos ir prez. 
R. Niksono, ir premjero P. E. 
Trudeau nuolaidos.

Sovietų premjero A. Kosygi
no vizitu Kanadoj rūpinasi spe
cialiai sudarytas komitetas, va
dovaujamas Kanados ambasado
riaus Kubai K. Brown. Paskuti
nėmis žiniomis, A. Kosyginas 
spalio 18-20 d.d. bus Otavoje, 
spalio 20-22 d.d. — Monrealy
je, spalio 22-24 d.d. — Vanku- 

(Nukelta j 9-tą pd.)

Sveikiname Kanados Lietuvių 
Dienos rengėjus, dalyvius ir svečius

• PRANEŠIMAS IŠ MONTEVIDEO

Urugvajuje tik pradėtas leisti 
respublikos prezidentui artimas 
dienraštis “EI Lider” rugsėjo 16 
d. laidoje Įsidėjo savo korespon
dento Paryžiuje Vieri L. Peri- 
coli ilgesnį pranešimą apie Bal
tijos valstybių tragediją, cituo
damas vieno buvusio MVD pa
reigūno atsiminimus. Prieš kele
tą metų Vakaruose prisiglaudė 
Ilia Molino (gal Molinov?), kaip 
sakosi, dešinioji Serovo ranka. 
Jis dalyvavo didžiuosiuose Lietu
vos, Latvijos ir Estijos gyvento
jų trėmimuose.

Molino su kitais 43 slaptosios 
sovietų policijos karininkais, va
dinamais operatyvinių grupių 
specialistais, priklausė Serovo 
generaliniam štabui Rygoje, iš 
kur buvo vadovaujama “valymo 
akcijai” visame Pabaltijyje, šta
bas buvo tiesiogiai atsakingas 
tik Malenkovui, kaip Molino 
tvirtina, tikrajam Baltijos kraš
tų okupacijos ir “valymo” meis
teriui, atsakingam už baltiečių 
naikinimą.

Sakoma, kad Baltijos kraštu 
okupacijai buvo sugalvota visa 
eilė priekabių, kaip pvz. taria
mas sabotažas prieš karines so
vietų bazes šiose valstybėse. Tik
rovėje tie sabotažai — kareivių 
pagrobimai ir pan. buvo suvai
dinti pačių sovietinių agentų 
pretekstams sudaryti. “Pats Se
rovas davė mums tikslius nuro
dymus, kad suėmimai ir trėmi
mai turi būti vykdomi pagal So
vietų Sąjungoje išbandytus me
todus. Po pirmosios “liaudies 
priešų” trėmimo bangos ateis ei
lė intelektualams, buržujams, 
religinių bendruomenių ir kitu 
organizacijų nariams. Plano 
vykdymą tikrino Malenkovas”.

Kai Malenkovas 1940 metais laisvę. Tuo tarpu 
kai Lietuvoje esą var- 

_ _ __ ______ _ - neleidžiama mokyti
distų tarpe'Joniką "ir visišką'su- apie naują laišką-pražymą Sov? (Nakdta | Mą p«L)

mišimą. Molino prisimena: “Atė
jo įtūžęs, keikdamas Serovą. Įlė
kė į gen. štabą plėšdamas užuo
laidas, spardydamas baldus, 
trenkdamas ant grindų kiekvie
ną daiktą. Maždaug po valandos 
apsiramino ir Įsakė operatyvinių 
grupių viršininkams susirinkti 
posėdžio vidunakti. Jame Malen
kovas pirmiausia išreiškė nepa
sitenkinimą dėl neužtenkamo 
grupių veikimo. Pagrasino pats 
imsiąs valdyti mūsų kadrus ...

Serovas pasiteisino, nurodyda
mas Į planuose nenumatytas 
kliūtis. “Trūksta vagonų suimtų
jų deportacijai” — aiškino jis. 
Degdamas pykčiu Malenkovas 
jam atkirto: “Ar neturi užtenka
mai kulkų žmonėms nutildyti? 
Kam nori vagonų turėdamas pa
kankamai šautuvų?”

Salėje sunki tyla. Nesitikė- 
jom, kad po Stalino galingiau
sias Kremliuje vyras taip atvirai 
reikalautų masinių žudynių, ši 
tyla paveikė net patį Malenkova. 
Jis pasiteisino nepaprastai sun
kia politine padėtimi, reikalau
jančia greitų sprendimų. “Nėra 
laiko svarstymams, — sakė iis 
ant stalo sviesdamas dokumentą 
ir vėl šaukdamas, — aš įsa
kau ...” Per 10 minučių išdėstė 

Lietuvių laiškas Kremliui
Jau nekartą esame rašę apie Sąjungos vyriausybei, kurį pasi- 

okupuotos Lietuvos kunigų laiš- rašė apie 2000 tikinčiųjų Prie- 
kus-Sov. Sąjungos premjerui ir nų apylinkėje. Prašymo data — 
vyskupijų valdytojams. Tai ne- rugsėjo 19 d. Užsienio spaudos 
patiko kompartijos vadams, atstovams jis buvo parodytas 
Daugelis kunigų buvo tardyti, rugsėjo 26 d. Maskvoje. Tame 
jieškant “nusikaltėlių”. Mat, So- atvirame laiške nurodoma, kad

e New York Times” rug- ti i

dokumente nubrėžtas “valymo” 
priemones. Salėje viešpatavo vi
siška tyla”.

Dar tą pačią naktį Serovas iš
siuntinėjo naujus Įsakymus ope
ratyvinėms grupėms. Rugsėjo 8 
dieną Baltijos kraštuose antroji 
suėmimų banga buvo Įvykęs fak
tas. Po to Malenkovas pasikvietė 

• į Maskvą Serovą su operatyvinių 
grupių viršininkais, kurių pra
nešimus išklausęs pareikalavo 
dar daugiau “valymų”, ypatin
gai tarp darbininkų ir ūkininkų, 
“kurie mūsų nemėgsta taip pat, 
kaip ir buržujai.”

Rugsėio 10 d. Kremliuje Kali
ninas atžymėjo Lenino ordinu 
“už atliktus uždavinius Latvijoj, 
Lietuvoj ir Estijoj” Serova, Mo
lino ir penkis MVD karininkus. 
Vidunakti jie buvo paties Stali
no iškilmingai priimti. Šiuo pa- 
gerbtuvių pokyliu, pastebi “EI 
Lider” Paryžiaus koresponden
tas, baigtas pirmasis Lietuvos, 
Latviios ir Estijos traffediios ak
tas. Vienas jos autorių Ilia Mo
lino pabėgo ir po 30 me
tu pasauliui pasakė teisybę anie 
stalininių laikų Kremliaus užku
lisius. Pranešėjas tik nepažymė
jo, iš kur jis citavo dėmesio ver
tus Molino atsiminimus. K.

sukilimas, kurį sutriuškino N. 
Chruščiovo Budapeštan atsiųsti 
sovietų tankai. Kardinolas J. 
Mindszenty pasiprašė politinės 

. globos JAV ambasadoje ir jos 
patalpose praleido beveik 15 
metų. Žygių kardinolui išlaisvin
ti ėmėsi fa u popiežius Jonas 
XXIII, tačiau visos pastangos 
buvo nesėkmingos dėl kardino
lo J. Mindszenty statomo 
pagrindinio reikalavimo. Jis no
rėjo, kad J. Kadaro vyriausybė, 
teismo sprendimą pripažintų ne
teisėtu, atšauktų absurdiskus 
kaltinimus ir leistų jam pasi
likti Vengrijoje. Popiežius Pau
lius VI, atrodo, panaudojo tvir
tesnį spaudimą 79 metų am
žiaus kardinolui. Jo mirtis JAV 
ambasadoje jį būtų padariusi 
savotišku vengrų tautos kanki
niu, bet būtų apsunkinusi lai
kyseną Vatikano, kuris pasta
ruoju metu stengiasi paleng
vinti Katalikų /Bendrijos būk
lę Sovietų Sąjungoje ir jos sa
telitiniuose kraštuose. Vengri
jos vyriausybė nepripažino kar
dinolo J. Mindszenty nekaltu, 
tik dovanojo teismo jam paskir
tą bausmę ir leido išvažiuoti iš 
Vengrijos. Kardinolas J. Minds
zenty yra parašęs savo atsimi
nimus, bet šiuo metu jie grei
čiausiai nebus paskelbti, nes 
Vatikanui rūpi santykių gerini
mas su Vengrijos vyriausybe. 
Jis kol kas gyvena Vatikane; 
vėliau persikels gyventi Į Vieną 
Austrijoj.

KGB AGENTAS LONDONE
Britanija paskelbė sovietų 

šnipus išdavusio KGB agento 
pavardę. Jis yra sovietų preky
binės delegacijos narys Olegas 
Lialinas, turėjęs KGB kapito
no laipsnį. Perėjimą į britų pu
sę, atrodo, paskatino O. Lialino 
suėmimas už automobilio vaira
vimą neblaiviame stovyje ir 
pradėta byla, už kurią jis būtų 
susilaukęs KGB bausmės Sovie
tų Sąjungoje. Politinės globos 
pasiprašė ir buvusi O. Lialino 
sekretorė Irina Tepliakovienė, 
prekybinės delegacijos narė ir 
jo nuolatinė palydovė Londono 
naktiniuose klubuose. Britani
jos reikalavimą atšaukti 105 
ambasados ir delegacijų narius 
Maskva sutiko su aštriomis pro
testo notomis. Šiuo klausimu 
pusvalandį trukusį pokalbi Jung
tinėse Tautose turėjo sovietų už
sienio reikalų ministeris A. 
Gromyko ir britų užsienio rei
kalų ministeris A. Douglas-Ho
me.* Tradicini Maskvos atsilygi
nimą britų ištrėmimu ši kartą 
komplikuoja sovietams labai ne
palanki aritmetika. Sovietų Są
junga Britanijoje turi apie 550 
Įvairių pareigūnų, o Britanija 
Maskvoje — nepilną šimtą. Ry
šium su šiuo incidentu prabilo 
ir Prancūzijos saugumo Įstaiga. 
Jos duomenimis, visoje Pran
cūzijoje yra apie 10.000 Sovie
tų Sąjungai ir jos satelitams 
dirbančių šnipų. Įvairių parei
gūnų sovietai Paryžiuje turi 500, 
o prancūzai Maskvoj — tik 100. 
Šnipinėjimu apkaltinti sovietų 
pareigūnai “Baltikes” laivu jau 
išplaukė i Leningradą.

BE PARADO IR BE MAO
Komunistinė Kinija įsisteigi- 

mo 22-rąsias metines atšventė 
be tradicinio parado, be kom
partijos vado Mao ir jo pava
duotojo Lin Piao pasirodymo 
minioms. Iš augštųjų partiečių 
tik premjeras čuenlai su Kam
bodžos nuverstu princu N. Si- 
hanouku teikėsi pasirodyti šven
tiškai nusiteikusiem kiniečiam 
vasarinėje rezidencijoje. Pirmą 
kartą komunistinės Kinijos is
torijoje nesimatė net ir Mao 
plakatų su jo nuotraukomis. Iš
orinės Mongolijos žinių agentū
ra ir sovietų TASSas paskelbė, 
kad rugsėjo 12 d. Mongolijoje 
nukrito Kinijos karinis lėktu
vas, kuriame buvo rasti žuvę 9 
kiniečiai su ginklais ir doku
mentais. Kaip tik tuo laiku — 

rugsėjo 12-15 d.d. visoje Kini
joje buvo sustabdyti karinių ir 
keleivinių lėktuvų skraidymai. 
Atrodo, kažkas iš Kinijos lėktu
vu bandė pabėgti į Sovietų Są
junga. Japonų JIJ1 žinių agen
tūra padarė išvadą, kad į Sovie
tų Sąjungą pabėgo “kultūrinės 
revoliucijos’" nuvertintas Kini
jos prez. Liu Shao-chi, bet ši 
pranešimą paneigė TASSas. Vi
daus įvykių nuslėpimas liudija, 
kad Kinija tebėra didelis kalė
jimas, atskirtas nuo pasaulio.

IMPERATORIAUS KELIONE
Kelionę į septynis Europos 

kraštus pradėjo Japonijos im
peratorius Hirohito. Tai yra pir
ma tokia valdančio imperato
riaus išvyka į užsieni visoje Ja
ponijos istorijoje, ši kelionė pir
mą kartą istorijoje buvo panau
dota Japonijos imperatoriaus ir 
J. A. V. prezidento susitikimui. 
Prez. R. Niksonas nuskrido i 
Aliaską, kur Elmendorfo karo 
aviacijos bazėje turėjo nusileis
ti imperatoriaus Hirohito lėktu
vas. šiuo susitikimu aviacijos 
angare buvo pabrėžti abiejų 
kraštų draugiški ryšiai ir Ja
ponijos didėjanti įtaka pasau
lyje. Imperatoriaus kelionė ga
lėjo baigtis tragedija Danijoje, 
kur policija paskutiniu momen
tu sulaikė du japonus studentus 
su bombomis ir Molotovo kok
teiliais. Danijon jie buvo atvykę 
iš Stockholm© nužudyti impera
toriaus. .

VYSKUPŲ SINODAS
Popiežius Paulius VI atšventė 

74-tąjį gimtadienį. Vatikano ra
dijas paneigė gandus, kad Pau
lius VI už metų pasitrauks iš 
popiežiaus pareigų dėl nuovar
gio ir silpnos sveikatos. Tuoj 
po popiežiaus Pauliaus VI gim
tadienio Vatikane pradėjo dar
bą III pasaulinis vyskupų si
nodas, kurio pagrindinės temos 
yra kunigystės klausimai, Įskai
tant ir celibatą, Katalikų Bend
rijos vaidmuo taikai ir teisin
gumui įgyvendinti. Sinodo daly
viai plojimų banga sutiko išlais
vintą Vengrijos kardinolą J. 
Mindszenty.

ŽUDYNIŲ SUKAKTIS
1941 m. rugsėjo 29-30 d.d. 

vokiečiai Babi Jar dauboje prie 
Kievo sušaudė šio miesto žydus. 
Tikslus žuvusių skaičius ir šian
dien tebėra nežinomas. Jų ga
lėjo būti nuo 30.000 iki 100.000. 
Žudynių trisdešimtmetį čia at
žymėjo apie 2.500 žydų, suva
žiavusių iš Maskvos, Leningra
do, Sverdlovsko, Odesos, Vil
niaus, Rygos ir mažesnių mies
telių Gruzijoje. Žudynių vietą 
ženklina nedidelis baltas ak
muo. Sovietų kompartija Baby 
Jar žudynes ignoruoja, bet jas 
išgarsino J. JevtuŠenkos poema 
ir A. Kuznecbvo atsiminimų 
knyga.

PABĖGO PAPŪGA
Iš Sovietų Sąjungos bėga jū

rininkai, KGB pareigūnai ir ei
liniai piliečiai, o šv. Lauryno 
jūrkelyje nuo sovietų laivo pa
bėgo ... papūga. Bėglė pasirin
ko ne Kanados pakrantes, bet 
namo grįžtantį britų laivą. Pa
bėgėlė kelia didelį triukšmą, 
matyt, reikšdama savo nusivyli
mą komunistine santvarka, nors 
jos žodžių britai nesupranta.

ŽUDYS DIPLOMATUS?
Niujorke Žydų Savisaugos Są

jungą įsteigęs rabinas Meir Ka- 
hane, lankydamasis Izraelyje. 
Įspėjo Sovietų Sąjungą, kad už 
kiekvieną kalėjime mirusį žydą 
bus nužudyti du sovietų diplo
matai. Jis reikalavo laisvės 10 
metų kalėjimo, Leningrado žy
dų teisme gavusiai Silvijai Zal- 
monsonaitei, kuri serga džiova 
ir yra reikalinga skubios medi
cininės pagalbos. Už jos mirtį 
bus atsilyginta dviejų sovietų 
diplomatų egzekucijomis laisva
jame pasaulyje.
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G> REUMAME GY TOME
* Naujos Sutvirtinimo Sakra

mento apeigos, praturtintos Ry
tų apeigų lobynu ir jungiančios 
Krikštą su Eucharistija, popie
žiaus Pauliaus VI potvarkiu pa
keičia senąsias apeigas lotyniš
koje Katalikų Bendrijos dalyje. 
Nuo 12 šimtmečio iki šiol loty
niškose apeigose vartota Sutvir
tinimo formulė, “ženklinu tave 
kryžiaus ženklu ir sutvirtinu iš
ganymo krizma vardan Dievo 
Tėvo ir Sūnaus, ir šventosios 
Dvasios”, pakeičiama Ryti| Bend
rijoj e jau nuo 5 šimtmečio var
tojama formule: “Priimki Šven
tosios Dvasios dovanos ženklą”. 
Rankų uždėjimas ant sutvirtina
mojo prieš patepant jį alieju
mi paliekamas ir toliau. Veido 
palietimas ranka panaikinamas. 
Tas mostas buvo Įvestas 13 šimt
metyje, kai Sutvirtinimas buvo 
lyginamas su kario pakėlimu i 
riterius, paliečiant kardu per 
petį. Pageidaujama, kad Sutvir
tinimas dabar būtų teikiamas 
Mišių metu. Sutvirtinamųjų am
žių nustatyti paliekama atskirų 
kraštų vyskupų konferencijoms.

* Monofizitai, kurių šiuo me
tu yra apie 20 milijonų ir kurie 
sudaro koptų, etiopų, sirų ir ar
mėnų Bendrijas, turėjo teologi
nius pasitarimus su katalikais 
antrojo Dieviško Asmens sam
pratos klausimu Vienoje. Jie 
yra atskilę nuo Katalikų Bend
rijos 451 metais, Kalchedono 
santarybos metu, kai atsisakė 
priimti santarybos pasisakymą 
apie dvi- prigimtis Kristuje, pa
brėžiančias, kad Kristus esąs ir 
Dievas, ir žmogus. Jie tada pa
sisakė už dvi prigimtis, kurios 
Kristuje susiliejančios Į vieną. 
Po pasitarimų Vienoje, kurie 
buvo surengti kardinolo Koenig 
įsteigtosios “Pro Oriente” orga
nizacijos, monofizitai ir katali
kai teologai parašė bendrą tikė
jimo pareiškimą: “Mes tikime, 
kad mūsų Viešpats ir Išganyto
jas Jėzus Kristus yra įsikūnijęs 
Dievo Sūnus, pilnas savo dievys
tėje ir žmogystėje. Jo dievystė 
nei vienam momentui, nei vie
nai akimirkai nebuvo atskira 
nuo Jo žmogystės. Jo dievystė 
yra susijungusi su Jo žmogyste, 
bet nesumaišyta ir neatskirta. 
Mes matome, kad dar daug yra 
skirtumų teologinėse Kristaus 
paslapties interpretacijose dėl 
mūsų skirtingų bendrijinių ir 
teologinių tradicijų, tačiau esa
me įsitikinę, kad skirtingi abie
jų pusių formulavimai gali bū
ti suprasti Nikėjos (325 m.) ir 
Efezo (431 m.) santarybų švieso
je”. Daugelis katalikų teologų 
ir net pooiežius Pijus XII buvo 
ir yra įsitikinę, kad monofizitų 
skirtumai su katalikais neliečia 
tikėjimo pagrindų, o yra grynai 
teologinio ir kalbinio pobūdžio.

* Anglikonų ir Katalikų Bend
rijų teologinė" komisija, įsteigta 
1969 m., pranešė, kad jau pa
siekta esminių susitarimų Eu
charistijos doktrinoje. Tolimes
nis sprendimas perduotas abie
jų Bendrijų vadovybėms. Dabar 
komisija svarstys Kunigys
tės sakramento klausimą, kuris, 
tikimasi, bus išspręstas iki se
kančiu metų rudens.

* Martynas Liuteris 1520 m. 
buvo popiežiaus Leono X eksko
munikuotas. Šiuo metu grupė 
katatlikų ir protestantų buvo pa
siuntusi popiežiui Pauliui VI 
laišką, prašydama, kad ta eksko
munika būtų atšaukta. Kard. 
Jan Willebrands, krikščionių 
vienybės sekretoriato pirminin
kas. popiežiaus vardu atsakė. 
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kad tai techniškai neįmanomas 
dalykas (ekskomunika neatšau
kiama žmogui, kuris yra miręs). 
Be to, tai nepakeistų katalikų 
pažiūrų į Liuterį bei liuteronų 
suartėjimo su katalikais.

* Kanados ir JAV kunigų at
eitis nėra džiuginanti, jei tikėti 
duomenimis, kuriuos surinko 
kun. Eugene Schallert, SJ, pa
vestas Vatikano valstybės sekre
toriaus kard. Jean Villot. 1965 
m. dešimčiai naujai įšventina
mųjų kunigų teko 7.7 išstojan- 
tieji ir mirštantieji kunigai. 
1970 m. dešimčiai naujų — 25 
išstojąntieji ir mirštantieji. Da
bar pasauliečio kunigo amžiaus 
vidurkis esąs 46 m., o vienuolio 
kunigo — 48 m. 1965 —1970 m. 
laikotarpyje iš kunigystės pasi
traukiančių pasauliečių kunigų 
padaugėjo 12 kartų, o vienuolių 
— 8 kartais. Įstojančių į kuni
gus skaičius per tą patį laiką yra 
nukritęs 30%, o mirštančiųjų ir 
pensijon išeinančiu skaičius pa
kilo 150%.

* Daugelis kunigų, anot apaš
tališkojo delegato Vašingtone 
arkiv. Luigi Raimondi, nori pa
keisti. sakramentinę ir apašta
linę veiklą į sociologinę, nes tai 
esą būtų prasmingiau. Tačiau 
Kristaus dovanų ir malonės 
skleidėjai tegali visa tai įvykdy
ti tik būdami ištikimi tikrojo 
savo pašaukimo prigimčiai. Esą 
nė vieno sakramentinio veiksmo 
negali atstoti žmogiškieji suge
bėjimai, nė vienas negali tapti 
išganymo įrankiu vien padėda
mas savo broliams išsilaisvinti iš 
priespaudos bei vargo.

* Pasaulio vyskupų sinode 
Romoje iš Kanados dalyvauja: 
vysk Alexander Carter, arkiv. J. 
A. Plourde, kard. George Fla- 
hiff, arkiv. Paul Gregoire, ar
kiv. Maxim Hermaniuk ir kard. 
Maurice Roy, kaip Vatikano tei
singumo ir taikos komisijos pir
mininkas. Iš JAV sinode daly
vauja: kard. John Dearden, 
kard. John Krol, kard. John 
Carberry, arkiv. Leo C. Byrne, 
arkiv. Ambrose Senyshyn, arkiv. 
Stephen J. Kocisko ir popie
žiaus asmeniškai paskirtasis de
legatas vysk. William W. Baum. 
Taipgi JAV vyskupų konferenci
jos parinkti kun. Barnabas 
Ahern ir mons. George G. Hig
gins dalyvaus kaip klausytojai, 
o kard. John Wright — kaip 
dvasininkų kongregacijos pre
fektas.

Popiežius Paulius VI, atidary
damas sinodą, kvietė vyskupus 
spręsti K. Bendrijos reikalus 
nepriklausomai nuo pašalinių 
įtakų. Kaikurie kardinolai kalti
no spaudą už tendencingas in
formacijas bei iškraipas.

* Kun. Maksimilijonas Kolbe, 
OFM Conv., lenkas, žuvęs Auš- 
vico koncentracijos stovykloje, 
š.m. spalio 17 d. bus paskelbtas 
palaimintuoju.Kun. J. Stš.

Č ESNAKAS-
geras vaistai 

(gorfic) yro natūralus lcreu> 
io valantis vaistas — padeda jom 
laisviau tekėti, apsaugojo nuo nešvo- 
mwu, nuo puvimo bakterijų bei jos 
.unoikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi <aw|» reikalingos česnako alyvos, 
kurt medicinoje jou seniai vartojama. 
Per isFsus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamojo 
galio. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

(Tęsinys iš praeito numerio)

Ta pati istorijos dinamika, ku
ri anksčiau ar vėliau sugriaus ten sustoti nėra sąlygų, o gimna- 

. .. - .. zijos sienos ir parkas permaži
sovietinę imperiją, yra paveiku- objektai turistų dėmesiui pa
st ir lietuvius. Sėsli rami Lietu- traukti. Reiktų, kad į Vasario 
va net nelaisvėj yra tapusi ke- jg gimnazijos aplinką būtų per- , . -
liaujančia Lietuva, kaip teisin- keltiMartjmo Jankaus ir Vydū- konSreso studijinių dienų prog- 
gai yra pastebėjęs dr. V. Vardys. no nalaikm. kurie dabar dūlėja ram$’ įgalima nepasidžiaugti 
Tokią pat dinamišką laikyseną niekieno nelankomi kažin kur l?5 bri aktualumu. Ta-
yra išvysčiusi lietuvių išeivija ir Vokietijoj. Jei tai įvyktų, gal ciau joje galima pasigesti vieno 
jos jaunoji karta. Juk niekada būtu tada prasminga ir TH lietu. ,aspekto, kuris atrodo būtinas 
anksčiau Amerikos ir Kanados • ■ • -• • -
jaunieji lietuviai taip gausiai ne
keliavo po Europą, plėsdami sa
vo akiratį, kaip pastaraisiais me
tais. Ir svarbu tai, kad šitose ke
lionėse neužmirštama Lietuva.

Nors Maskvos patikėtiniai Vil
niuje, kaip atrodo, tyčiojasi iš 
vakarietiškų lietuvių studentų 
bei abiturientų, juos finansiškai 
apiplėšdami ir neleisdanji pama
tyti visos Lietuvos, tačiau mūsų 
jaunieji vistiek nesustingsta pa
sipiktinime, o suspausta širdimi 
vyksta aplankyti nors Lietuvos 
sostinės. Ir gerai daro. Jie dar 
puikiau pasielgtų, jei vyktų į ten 1 • • V X •

si ir lietuvius. Sėsli rami Lietu- 

tie, kurie iš kontinen-

ir susitvarkyti organizaciniu at
žvilgiu. Gerą pavyzdį šitokia 
kryptimi praėjusią vasarą davė 
Kanados skautai, veždamiesi su 
savim “Gintaro” šokių grupę ir. 
Step. Kairio kanklininkių ratelį. 
Jie patys tokia kelione buvo pa
tenkinti, o lietuviai Europoj dar 
juos ilgai minės geru žodžiu

Tiesa, lietuviškųjų studijų sa
vaitėse beveik kas vasarą daly
vauja keliolika studentų iš JAV- 
ių ir Kanados. Šitokias* tautines 
ir intelektualines “rekolekcijas” 
atlikti drauge su vyresniaisiais 
gera ir gražu. Bet to neužtenka: 
reikia daugiau panašių stočių 
Vakarų Europoj. JAV-ių, Kana
dos ir Vokietijos lietuvių bend
ruomenių vadovybės turėtų su
galvoti kitą kultūrinio patrauk
lumo židinį V. Europoj keliau
jantiems jauniesiems lietu
viams, kad jie ten galėtų susi
tikti, porą dienų pailsėti ir pasi
dalyti įspūdžiais. Tokiu židiniu 
ten yra pašaukta būti Vasario 16 
gimnazija.

Šiuo tarpu ji. deja, tegali pas 
save priimti tik gimnazistinio 
amžiaus lietuvių jaunimą ir tai 
mokslo metu. Vasaros turistams

J Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVČNAS

Vienos apylinkės laisvės kėvos, būdingos ir visai Lietuvai 
(tęsinys it prauusio nrj

Muižnieko nurodymai
Su Muižnieku sutarėme tyliai 

mūsų pasikalbėjimą baigti, nes 
čia tik daugiau įsipyksime. O 
kur kalba degtinė, ten nėra san
tarvės. Muižniekas pakvietė at
vykti į Daugpilį ir susitarti su 
kitais, kaip derinsime partiza
ninius veiksmus šiose kaimynų 
apylinkėse. Jis tikrai nuoširdžiai 
norėjo bendros kalbos ir darbo, 
bet ne tokių pasižodžiavimų. 
Mums dar patikslino naujuosius 
vokiečių reikalavimus kiaulių 
prekybai. Kiaulių nebėra kada 
rūkyti, reikia į maišą kišti po 
dvi ir gerai užrišti virve, palie
kant tvirtos virvės galą. Dabar 
Daugpilyje jau veikiąs naujas 
“maršalas” vietoje senojo Goe- 
ringo. Jo vardas — von Sau. Ir 
šio naujo maršalo vori Sau įsa
kymu, kai nėra benzino skristi 
lėktuvui į frontą, pasiunčiamas 
lėktuvas su kiaulių kroviniu į 
Karaliaučiaus aerodromą, o 
kiaulės parašiutu nuleidžiamos 
tinkamoje vietoje. Vokiečių ka
rys susilaukęs naujos tvarkos. 
Mes dažnai kalbėdavome su juo 
ir kitais, kad baigiant karą vo
kiečiams vadovaus maršalas von 
Schwein, bet netikėjome, kad 
perims maršalas von Sau. Ma
nėm, kad visokių bus jų dvasios 
ir moralės nusmukimų, bet kad 
taip niekingai išdavinėtų savo 
karių kraują ir dar kovojant su 
bolševikais, mes netikėjom. Ne
atrodė, kad vokietis karininkas 
gali nusmukti iki laukinio šer
no dvasios...

Pasitarimus baigėme. Dusetiš- 
kiai dalyvaus per Jonines Kama
juose, o per Petrines šaukia pa
sitarimą pas save, jei dar nebus 
vėlu, kaip išsireiškė jų vienas.

Į Latviją
Antradienį prieš Jonines ke

turiese išvykome į Latviją. Du 
buvome iš LF informacinio sky
riaus. kiti du — karinio. Mums 
rūrėjo tiksliai su latviais sude
rinti pasienio veiksmus ir susi
tarti dėl tų atvejų, kai vieni ir 
kiti peržengtume savo valstybių 
sienas. Daug kartų anksčiau kel
ti reikalai buvo reikalingi tiks
lesnio susitarimo, nes šiaip ar 
taip jautėmės esą naujos sovietų 
okupacijos išvakarėse. Jei vokie
čiai tikrai ginsis prie Dauguvos 
ir tarn Braslavos bei Zarasų 
tarpuežerėse, toliau dar laiky
dami Vilniaus krašto augštumas, 
tai šis mūsų nakraštvs bus visas 
tiesioginėje fronto linijoje kaip 
buvo ilga laiką I D. karo metu. 
Tokia padėtis nareikalaus iš mu
so (Vyturiu ir latviu) taio oat at
sargių žingsnių ir labai blai
vaus sprendimo, kad išliktume

Lietuvos ateitis ir jaunimo kongresas
kėjimas ir atsakomybės patikėji
mas visose lietaviškos visuome
nės srityse. Tie atstovų į VLIKą 
rinkimai padarytų jaunimo 
kongresą patrauklesnį, prasmin
gesnį, o jo svarstomų klausimu 
diskusijas — gyvesnes. Tada ir 
kongreso atstovai gautų skirtin
gas pareigas, palyginus su kitais 
dalyviais. Tik, žinoma, jie dele
gatus į VLIKą^ turėtų rinkti ne 
kongreso pradžioje, bet jam be
sibaigiant, po studijinių dienų, 
kai visi klausimai bus apsvarsty
ti ir eventualūs delegatai išryš
kėję. Tiesa, gal tų delegatų rin
kimas padidintų nuomonių skir
tumus, tačiau už juos blogesnis 
yra pasyvumas.

Taigi atrodo, kad PLB valdy
bai susitarti su VLIKu dėl jauni
mo kongreso atstovų įvedimo 
yra būtina tiek kalbamo kongre
so pasisekimui, tiek lietuvių tau
tos gerovei. Tai yra šio momen
to reikalavimas. ’ Jeigu jis būtų 
neatsakingai praleistas vienų ir 
kitų, į kitą kongresą išeivijos lie
tuvių jaunimas vardai benorės 
rinktis. Argi tai neuždeda parei
gos kitaip veikti negu iki šiol?

NEMANĖM, KAD JIS BUS KUNIGU
Vilniečio kun. V. Šarkos 25 m. kunigystės sukaktį prisimenant 

" K. BARONAS

viu jaunimo pasaulinį kongresą pasauliniam kongresui, būtent, 
sulošti kur nors netoli Vasario universalinio žvilgsnio: progra- 
16 gimnazijos, kuri iki to laiko ,moJ »era. numatyta tokių paska:- 
. •------ tų arba simpoziumų, kaip libera

lizmo krizė, Komunizmas ir kapi
talizmas, krikščionybė ir kultū
rinis tautų atgimimas. Šitaip ar
ba panašiai formuluotų paskaitų 
būtinai reiktų, nes jos duotų idė
jinę atramą lietuviškoms te
moms.

Teisių praplėtimas
Gerai, kad II-jo jaunimo 

kongreso studijinėj programoj 
bus kalbama apie okupuotą Lie
tuvą įvairiais atžvilgiais, tačiau 
apgailėtina^ jei apie išeivijos po
litinį aktyvumą tebus kalbama, 
bet nebus nieko daroma lietuvių 
jaunimui įtraukti į tą aktyvumą. 
Kodėl to vengiama? Kodėl PLB 
valdyba patogiai užsikasa už ta
riamo nepolitiškumo griovio, kai 
visdėlto jos uždavinys yra rūpin
tis Lietuvos laisvės darbu? PLB 
valdyba klaidingai galvoja, kad 
VLIKo atjauninimas ir jo su
stiprinimas yra VLIKą sudaran
čių partijų uždavinys. Bet ar 
PLB valdyba nepastebi, kad kai- 
kurios tų partijų yra tiek išsisė- 
musios, kad jos nebepajėgia 
žvelgti į ateitį, jau nekalbant 
apie atjaunėjimą? Tuo tarpu III- 
sis PLB seimas yra priėmęs ši
tokį nutarimą: “Šeimas taip pat 
įpareigoja PLB valdybą tartis 
su VLIKu dėl laisvojo pasaulio 
lietuvių aktyvesnio įsijungimo į 
VLIKo vadovaujamą laisvinimo 
veiklą”.

Jei lig šiol PLB valdyba dėl 
šios rezoliucijos nesitarė su VLI
Ku, tai dabar jau pats laikas tar
tis ir susitarti, kad laisvojo pa
saulio lietuviai bus aktyviau 
įjungiami į VLIKo laisvinimo 
darbą per lietuvių jaunimo 
kongreso specialiai tam rinktus 
atstovus. Tai būtų logiška ir 
prasminga.

Jaunimo kongreso rinktų ats
tovų įvedimas į VLIKą būtų lo-

turėtų būti pasistačiusi ir naują 
bendrabutį. i
Kongreso programa ir dalyviai

Grįžkime prie ILjo lietuvių 
jaunimo kongreso, kurio progra
ma numatyta didelė ir įvairi. 
Apie jį rašydamas “Laiškuose 
Lietuviams”, Vytas Maciūnas sa
ko: “Kongreso uždavinys sudo
minti lietuvių jaunimą, kad jis 
aktyviai dirbtų ir dalyvautų lie
tuviškoje visuomenėje ... Kong
resas turės jungti akademines, 
kultūrines ir politines sritis so
cialinėje plotmėje”. Tikslai čia 

skaitant PLB jaunimo sekcijos 
raštą apie jaunimo kongreso da
lyvius bei atstovus, galima pasi
gesti dviejų dalykų.

Pirma, kokia vieta kongrese 
skiriama lietuvių jaunimo orga
nizacijoms: ateitininkams, skau
tams, santariečiams, vyčiams? 
Ar šios organizacijos galės at
siųsti savo rinktus atstovus, ar 
jų nariai tegalės būti rinkikais? 
Jei tebūtų tik šis pastarasis at
vejis, būtų labai gaila, nes tai 
reikštų, kad norima suniveliuoti, 
arba, nepasitikima tomis jauni
mo organizacijomis, kurios yra 
lietuviškiausios ir daugiausia 
nusipelniusios prieš visokias 
jaunimo sekcijas. Todėl kongre
so rengėjams nederėtų šitų or
ganizacijų nei diskriminuoti, nei 
mėginti suniveliuoti. Jei minėtų 
organizacijų nebūtų buvę anks
čiau, kažin ar šiandien būtų ga
lima kalbėti apie jaunimo sekci
jas ir jaunimo kongresus?

Antra, mėginant atspėti, koks 
bus skirtumas tarp kongreso ats
tovų ir'dalyvių, reikia gerokai 
pasukti galvą ir jokių išvadų ne
prieiti. Atrodytų, kad atstovams 
bus suteiktos didesnės teisės. 
Bet kokios? Gal jie turės teisę 

gyvi, nors mūsų ūkiai virs pele
nais ir kapinėmis.

Pagaliau sutarėm
Pasiekėme Muižnieką. Jis grį

žęs rado jau vokiečių įsakymą 
“Marschbefehl” ir ruošėsi trauk
tis Rygos pusėn. Joninėms pasie
kėme Krustpilio apylinkes, kur 
tarėmės jau gana konkrečiai ir 
be susikirtimų. Latviai suprato 
mus, nors vieną kartą priminė, 
kad mes suklydome nesudaryda
mi legijono, bet pasakė be di
desnių priekaištų. Jiems ir mums 
tebuvo vienas pagrindinis prie
šas, būtent, kaip nors pristab
dyti Maskvos sadistus, kad ne
bepasikartotų 1940-1941 metai. 
Bet vilčių ir jie daug neturėjo, 
nors jiems gintis buvo geresnės 
sąlygos, nes Dauguva didesnė 
už Nemuną. Jie nemanė, kad ga
lės ginti visą. Latviją. Nors jie 
daugiau tikėjo anglų pažadais 
padėti iš jūros, bet Diinkircheno 
pavyzdys buvo pakankamai aki
vaizdus. Su jais (kariškiais) aiš
kiai sutarėme, kad paskirti į 
Alūkštos barą latvių karininkai 
visada susisieks su čičirio apy
gardos lietuviais partizanais ir 
vieni kitiems padėsime bei lai
kysimės kartu. Juk mūsų abiejų 
ta pati būklė, tas pats priešas 
ir tas pats likimas.

Birutė ir Mirga
Grįžome per Dauguvą šlapi. 

Sovietinis lėktuvas pasveikino 
šūviais. KatiuŠų baisi kanonada 
griaudė ir griaudė. Sustojome 
pas mūsų jaunavedžius. Birutė 
man išdavė paslaptį, kad Mirga 
— atžalėlė. Paskiau pasidžiaugė 
ir pati Mirga, kad ji gal jau tik
rai busimoji motina. Karo grės
mė jas spaudė, nes katiušų ka
nonada vis garsėjo. Patarėme 
trauktis į Užpalius, bet ne į 
Bausiškes. o vėliau, jei reikės, į 
Linkuva. Paskiau Birutė dar ga
li trauktis i vyro tėviškę, paim
dama ir Mirgą. Abu vyrai buvo 
apsisprendę mobilizuotis ir toli 
nesitraukti.

Kova su ligomis
Vienas kelionės draugu rim

tai susirgo. Aiškėjo plaučių už
degimas. Šiaip taip gavome 
prantosilio, nes gydytojas nieko 
neturėjo. Vaistų dar gavome ir 
iš Zarasų. Po poros-trejeto dibnu 
jį išsiuntėme i Panevėžį. Priėmė 
vokiečių kariškiai i sužeistųjų 
transportą ir nuvežė i. Šiaulius, 
nes Panevėžvie nebegalėjo pa
likti. Mano likę du draueąi iš
važiavo i Dusetas, kur turi būti 
pasitarimas. Aš oats likau dar 
vienai dienai ir iškeliavau į Za
rasus, nes ręikėio skubiai pra
nešti Kaunui. Deja, krūtinėje
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DR. JONAS GRINIUS

Metus žvilgsnį • į jaunimo 

skausmai padidėjo ir inkstai vi
sai sustreikavo. Vargais negalais 
pasiekiau Vaseriškių apylinkę ir 
kokiems 5 km iki Zarasų pritrū
kau sveikatos. Patikimas žmo
gus pranešė į Zarasus.

Artėja frontas
Zarasuose jau siautė įkarštis. 

Ligoninė iškrausto ligonius, nes 
reikia sužeistiesiems. Gyd. J. 
Buzelis pasišovė mane aplanky
ti. Prie mano plaučių uždegimo 
prisidėjo aštrus inkstų uždegi
mas. Žinios baisios. Patrankų 
gausmas nuolatinis, degančių 
šiaudų stogų sviltos nesiliauja^ 
Kautynės jau už 20 km nuo Za
rasų. Adleris rašo “marschbe- 
fehlungus” ūkininkams. Dr. Ste
ponavičius įsakė niekam nepa
likti Zarasų, t.y. tarnautojams 
būti vietose ir nekelti panikos. 
Jis pats pasiryžęs mobilizuotis 
ir trauktis su vyrais, gindamas 
kraštą. Gyd. Buzelio nuomone, 
aš turiu persikelti arčiau Zara
sų, kad jis galėtų mane lengviau 
pasiekti. Važiuoti į namus nelei
do, nes nebus arti gydytojo. Za
rasuose dar vis tik 4 gydytojai, 
kurie man padės (J. Buzelis, Zu- 
binas, J. Reinys ir B. Matiukai- 
tė). Taip ir atvažiavau visai pa- 
zarasėn, nes į Zarasus man kel
tis, jo nuomone, nebuvo saugu. 
Labai dažnai vietos lenkuojan
tieji mane matydavo pas dr. J. 
Steponavičių ir pas buv. Zarasų 
aps. policijos vadą Juodvalkį. 
Antra, mane labai gerai atsimin
ti gali lenkuojantys, kai prieš 10 
metų mes kovojome 'Zarasuose 
dėl lietuvių pamaldų. O tuo me
tu lenkuojantieji (stud. Vaicie- 
kovskio? gauja) supjaustė gim
nazistą Poderį. o kitus (ir mane) 
užpuolė gatvėje. Mes išlikom 
sveiki, nes nubėgome į Zarasų 
pieninės kiemą ir įsitvirtinom 
ant krūvų malkų. Tada mes bu
vom tik, išėję iš skaityklos Da
riaus-Girėno gatvėje. Šiaip nie
kada reikalų neturėjome su gat
vės padaužomis. Vėliau “Chata 
Rodzina” mus kaltino ir kaltino. 
Todėl dr. J. Buzelio nuomone, 
man nesaugu Zarasuose ir reikia 
keltis prie Zarasų į vieną ūkį. 
Ten išbuvau kelias dienas nes 
padėtis darėsi vis karštesn®. Za
rasai jau gyveno evakuacija. Iš 
Kauno grįžo Zarasu ans. polici
jos vado automobilis. Ji anšaudė 
kažkur šiapus Utenos. Iš Mincės 
mišku gavome žinia, kad ten 
vra sus’telkęs 10.000 įvairus bol
ševikinis iunginvs, turis ner- 
kirrti plentą ir Dau^nilio-Rad- 
vUiškio geležinkeli Taio 1944 
m. lieoos 5 d. atsisveikinau h* iš- 
vąįiavau i Kauna, nes ten tikė
jausi galėsiąs greičiau nasvęikti.

< - (Bus daugiau) 

giškas, jeigu lietuviu išeivija no
ri, kad jos jaunieji Išjungtų ak
tyviau į laisvės daibą su naujes
niais metodais. Juk kas dirba, 
tas nori planuoti ir nešti atsako
mybę. Tiesa, kaikurie vyresnieji 
teigia, kad lietuvių išeivijos jau
noji karta nemėgsta nei politi
kos, nei planų, nei jaučia atsako
mybės. Tačiau, kad nėra šitaip, 
Simo Kudirkos nelaimingas at
vejis leidžia manyti ką kita. Gal
būt, kad dabar pasitaikąs VLI- 
Ke vienas antras jaunas vyras 
nerodo daug iniciatyvos. Tačiau 
ar jie tos iniciatyvos bei atsako
mybės nepareikštų daugiau, jei 
būtų gausesni ir turėtų atsakyti 
prięs jaunimo kongresą, kuris 
juos būtų išrinkęs? O jei inicia
tyva bei atsakomybė nepadidė- 
tų, tai kitas jaunimo kongresas 
galėtų išrinkti kitus pareiginges- 
nius atstovus. Kad kongresas tai 
galėtų atlikti, jis turėtų rinktis 
kas penkeri metai reguliariai. 
Ar sitoks demokratinis VLIKo 
atjauninimas nebūtų prasmin
gas?

Aišku, kad būtų prasmingas, 
nes atstovų rinkimu į VLIKą

Labai dažnai mintimis nu
skrenda į gimtąjį Vilniaus mies
tą. Matau mūsų sostinės vaizdą 
nuo Gedimino kalno, vingiuojan
čią Nerį, srauniai tekančią Vil
nelę, “vaikštau” siaurom miesto 
gatvelėm, prisimindamas nerū
pestingas jaunystės dienas. O 
kai pasižiūriu į kelias stebuklin
gai išlikusias nuotraukas iš Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimnazi
jos laikų, taip ir norisi šūktelti: 
jaunyste, kodėl tu taip greit pa
bėgai! Juk tuomet atrodė, kad 
klasės draugai, išdaigos mokyto
jams, “špargalkos” ir baimė pa
rodyti dienyną tėvams ... truks 
amžinai. Deja, metai bėgo nerū
pestingai greitai. Ir nepastebė
jau, kai reikėjo palikti mokyk
los suolą, žengti į naują gyveni
mą su naujais rūpesčiais ir var
gais.

Tai tik keletas padrikusių 
minčių. Joms akstiną davė kla
sės draugo (ir vienu metu net 
suolo) kun. Vaclovo Šarkos 25- 
kerių metų kunigystės sukaktis. 
Tik iš spaudos sužinojau šią su
kaktį, nes kun. V. šarka perkuk- 
lus save “reklamuoti”. Nemėgo 
jis to ir gimnazijoj, nors turėjo 
gerą balsą, žaisdavo gerai tink
linį ir, kaip kiekvienas gimnazis
tas, iškrėsdavo išdaigų. Niekad 
negalvojau, kad jo kelias eis į 
kunigų seminariją. Juk “kunigė
lio” vardą prisegdavom tik ra
miam, visuomet rimto veido jau
nuoliui. V. šarka buvo visuomet 
linksmas, didelis kitų pažiūrų to- 
lerantas, mėgėjas draugystės, 
linkęs padėti draugams kokioj 

I mylimai MAMYTEI Lietuvoje
| mirus, kunigui JUVENALIUI LIAUBAI, OFM, jo

J broliui VINCUI ir jų sesutei MARYTEI, gyvenan
čiai Lietuvoje, reiškiame nuoširdžių užuojautų ir

| kartu liūdime —

Juozui Martinaičiui mirus, nuoširdžiai dėkojame 
visiems atsilankiusiems į koplyčių ir pasimeldusiems už 

| jo vėlę.
Dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams už at

laikytas gedulingas šv. Mišias, pamokslų ir palydėjimą 
į kapines, o sol. V. Verikaičiui už giesmes.i S A č i ū už aukas šv. Mišioms, gėles, užuojautos
pareiškimą taip skaudžioje valandoje; KLB Toronto apy
linkės valdybos pirmininkui už atsisveikinimo žodį kapi
nėse, karsto nešėjams ir visiems kuo nors prisidėjusiems 
prie paskutinio atsisveikinimo su velioniu, kuris taip 
staigiai ir peranksti užbaigė šios žemės kelionę.

Liūdinti žmona Zosė ir giminės

mūsų mielą bičiulį, rašytoją ir visuomenininką

60-ties metų proga ir linkime ilgiausių metų!

Dr. Bronius ir Apoloną Radzivanai 
Birutė ir Vytautas Radzivanai

Valė ir Bronius Misevičiai

MM

H. Gudžiauskienė

Mylimai Mamytei Vladislava! Mos mirus, reiškiame nuoširdžią 
| padėką: gerb. klebonui kun. dr. J. Gutauskui, choristams, giedoju- 
i- stems per Mišias, V. Garnelienei; grojusiai vargonais, ir karsto nešė- ■ 
I jams. Taip pat dėkojame atsiuntusiems gėles, užprašiusiems Mišias, 
į pareiškusiems užuojautą asmeniškai ir spaudoje. Liekame dėkingi vi- 
į siems aplankiusiems velionę laidotuvių namuose, bažnyčioje ir paly- 
I dėjusiems į kapines.

nors gimnazistiškoj “aelaimėj”, 
o dėl savo veido išvaizdos, tam
sių ir garbanotų plaukų buvo 
plačiai žinomas Etiopijos impe
ratoriaus vardu. Ir kai baigę 
gimnaziją sužinojom jo pasirink
tą kelią, kiek nustebom, tačiau 
visi linkėjom tik sėkmės, ypač 
darbuotis lietuviškam Vilniaus 
krašte. Deja, likimas lėmė kitaip
— kelias ėjo į Vilnių, Kauną, 
Eichstaettą (čia įšventintas kuni
gu). Ir štai 1948 m. vasario mė
nesį Diepholze užeinu pas kun. 
V. šarką. Ta pati šypsena, jau
kumas, vilnietiškas nuoširdu
mas.

— Tai palieki Europą, Kazy,
— sako kun. V. šarka.

— Palieku, galvodamas, kad 
ir Jūs, kunige Vaclovai, keliausi
te į geresnį gyvenimą.

— O, ne! Paliksiu Vokietijoj 
iki paskutinio lietuvio. Nei Ame
rika, nei kiti turtingi kraštai ma
nęs nevilioja. Jeigu neliks lie
tuvių Vokietijoj, vyksiu į Afriką 
ar kitus atsilikusius kraštus,

Tik gerus žodžius girdėjau 
apie kun. Vaclovą šarką per 
tuos 25 metus. Ne tik iš lietuvių 
lūpų, bet ir svetimtaučių, ku
riuos jis aptarnauja, mokėda
mas, berods, penkias kalbas.

Mielas Sukaktuvininke, iš
sklaidyti mūsų draugai po platų
jį pasaulį. Negalėjo jie dalyvau
ti Tavo primicijose (juk tikrai ti
kėjotės jas laikyti Dūkšte), nega
lėjo jie pasveikinti Jus ir Ham
burge. Tačiau tikiu, kad visi jie. 
Jums linki dar ilgai darbuotis 
Kristaus vynuogyne.
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ŠILTAS, GRAŽUS RUDENĖLIS
KUNIGE, KĄ NUVEIKEI LIETUVYBEI?

Buvo karštas, nors ir nelabai 
gausus parapijos narių susirinki
mas. Buvo gvildenami aktualūs 
parapijos gyvenimo, esamos ir 
būsimos veiklos pagrindai. Dis
kusijų dvasia atvira, nuoširdi, 
vietomis slenkanti kaikurių 
kraštutinumų riba, bet nieko ne- 
užgaunanti, tenorinti veiklos pa
gyvinimo, tautinės parapijos 
charakterio paryškinimo. Klebo
nas čiagimis, lietuvių kilmės as
muo. Kaip kunigas ir kaip žmo
gus — be priekaištų. Malonus, 
paslaugus, visada padėti ar pa
tarnauti pasiruošęs. Vienintelė 
yda kaip lietuviškos parapijos 
vadovui — nepakankamas tauti
nis sąmoningumas ir užsiangaža
vimas lietuvybei. Jo lietuvių kal
ba prastoka, žodynas menkas, vi
sos lietuviškosios problemos 
gana tolimos, gal net pilnai ir 
nesuprantamos. Tiesa, lietuviš
kai veiklai nekliudo, bet jos ir 
nepalaiko, neskatina.

Atsistojo viena žvali lietuvai
tė ir prabilo:

“Pažįstu Jus, kunige klebone, 
dvidešimt metų. Ir aš, ir Jūs esa
me čia gimę. Mes, parapijiečiai, 
gerbiame ir mylime Jus ir kaip 
kunigą ir kaip žmogų. Dirbote ir 
stengėtės padėti parapijai ir pa
rapijiečiams. Mes Jus vertiname 
ir esame dėkingi už tai. Bet, sa
kykite, ką ir kiek per tą laiką 
nuveikėte lietuvybei?”

Štai, šis klausimas yra aktua
lus, o kaikur net ir degantis 
Jungtinių Valstybių lietuviškose 
parapijose. Dalis tų parapijų li
ko lietuviškomis tik iš vardo. Ži
nia, būtų naivu kaltės jieškoti 
tik klebonijose. Yra atvejų, kur 
patys parapijiečiai savuoju abe
jingumu, nesuinteresuotumu 
prisideda prie lietuviškos para
pijos nykimo. Bet ir čia gal būtų 
galima tą visą slinkimą sulaiky

Nuotykiai rengiant Lietuvių Dieną
Didelius darbus bedirbant pa

sitaiko ir didelių nuotykių, ypač 
beselinant prie didelių žmonių 
mažais, neįgudusiais žings
niais ...

Mes visad St. Catharines mies
te sakėme, kad Kanados Lietu
vių Diena yra krašto valdybos 
reikalas. Ypač tai išryškėja ei
nant prie Kanados valdžios vir
šūnių. Visi klausia, kurgi yra 
pats “bosas”, kodėl jis nepasi
rodo? Geriausia tada nuduoti, 
kad nemoki anglų kalbos.

Parašėme Kanados premjerui 
ir laukėm suspaudę nykščius. O 
ką, jeigu jis ims ir atvažiuos-?! 
Ką tu, žmogeli, tada padarysi, 
kur tu ji dėsi? Laimei, sako, ne
atvažiuos. Užimtas. Labai, labai 
“sorry”!

Rašome konservatorių vadui 
Robertui Stanfieldui. Jeigu jis 
negali, tai tada, sakom, J. Die- 
fenbakeris bus gerai. Neuž
mirštam šio vienintelio džentel
meno Jungtinėse Tautose tais 
laikais, kai jis buvo Kanados 
premjeru, reikalaujančio, kad 
Sovietų Rusija panaikintų kolo- 
nijizmą Baltijos kraštuose' Deja, 
ir jis negali atvažiuoti, nors ir 
labai norėtų. Prispaudė ligos. R. 
Stanfieldas irgi negali dėl kitų 
pasižadėjimu. Labai apgailestau
ja, pažada atsiųsti sveikinimą ir 
labai norėtų savo vieton atsiųsti 
ką nors iš federacinio parlamen
to. Sutinkam mielu noru!

Kreiniamės į šiame krašte vi
sų labai mėgstamą Ontario pro
vincijos švietimo ministerį R. 
Welch. Jis pasižada mielu noru 
dalyvauti. Konservatorius ir 
augšto išsilavinimo žmogus. 
Kiekvienos tautybės istoriją ži
no iki smulkmenų. Labai nu
džiugome jo pažadu dalyvauti, 
bet i leidinį dėti atsiuntė labai 

DOVANOS ARTIMIESIEMS
Pigiau... geriau... greičiau...

Nors prekių kainos nuolat visur kyla, mūsų kainos iki š. m. galo pasi
lieka tos pačios. Pasinaudokite proga — pasiųskite jau dabar dovanų 
siuntinuko savo artimiesiems į Lietuvę.

SIUNTINYS 1971 (3)
3% jardo puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 3 jardai vilnonės 
angliškos medžiagos apsiaustui, 1 Vi jardo "crimplene" medžiagos suk
nelei, vyriškos arba moteriškas nertinis, vyriškos arba moteriškos nailo
no arba vilnonės kojinės, vilnonė gėlėto arba su ornamentais skarelė, 
20 geriausių angliškų cigarečių, 1 dėžutė šokolado.
Siuntinio kaino, įskaitant muitų ir visos persiuntimo išlaidos, yra $100.00.

SIUNTINYS 1971 (4)
Itališkos nailoninis vyriškos arba moteriškos lietpaltis, vilnonė angliš
ka medžiaga eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga sijonui, 1 vy
riški išeiginiai nailono marškiniai, bliuzė. Šilkinė gėlėto skarelė, 1 kak
laraištis, 1 dėžė šokolado. Siuntinio kaina su visomis išlaidomis $90.00. 
Taip pat galime prijungti prie Šių arba kitų siuntinių be jokių papildomų 
persiuntimo išlaidų daiktus, kurių klientas pageidauja. Štai labai vertingi 
ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus apsiaustui $30.00, vilnones gėlėtos skarelės 
$5.00, vyriški arba moteriški nertiniai $12.00 arba $18.00, nailono 
marškiniai $9.00, nailono lietpalčiai $11.00, "crimplene" medžiaga suk
nelei $9.00, ilgi vilnoniai kokliniai (šalikai) $10.00, moteriškų nailono 
apatinių rinkinys $7.00, vyriškų šiltų apatinių rinkiniys $12.50 ir t. t.

Baltic Stores L t d., <z. juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2, England TeL 01739-8734

L. Radzevičius, 22 Skylark Rd., ToVonto 4, Ontario
A. Kusinskis, 167 College Street, Sudbury, Ontario

ti, bent pristabdyti, jei pats vy
riausias parapijos autoritetas— 
klebonas neužmirštų, kad jis va
dovauja ne eilinei, bet tautinei 
parapijai su atskiru charakteriu, 
tradicijomis, veikla ir atskirais 
reikalavimais bei pareigomis. 
Nežiūrint turimų visos eilės, kar
tais ir net nuostabių, pavyzdžių, 
kur Lietuvos nematę ir nepažinę 
klebonai didžiu uolumu išlaiko 
savas parapijas lietuviškomis, 
bendroji padėtis visdėlto nėra 
labai šviesi Amerikos lietuvių 
katalikų gyvenime.

Kitoje vietoje ir kitu laiku bu
vo pasakojama apie lietuvių kil
mės kleboną, kuris, išvargintas 
visos eilės jį spaudžiančių lietu
viškųjų problemų, pasitraukė ir 
paprašė vyskupą' nelietuviškos 
parapijos. Girdi, jis negalįs susi
tvarkyti su nuolatiniais ir besi
kartojančiais reikalavimais, gin
čais, įrodinėjimais ir 1.1. Čia jie 
esą šaukia, kad pirmoji išpažin
tis ir Komunija būtų lietuvių 
kalba, čia jų nuolatinės tokios ar 
kitokios šventės, organizacijos, 
vėliavos, minėjimai... Ruošk 
viską specialiai, neužtenka eili
nių pamokslų, vis primink lietu
viškus reikalus, datas, įvykius, 
o krikštynos, vestuvės ir pakasy
nos vis lietuviškai... Vyskupas, 
išklausęs tų visų priekaištų, iš
vargintą kunigą paskyrė grynai 
amerikinėn parapijon, kur, tiki
masi, bus ramesnis gyvenimas. 
Dievą garbinti ir jam tarnauti, 
savo sielą išganyti galima mel
džiantis ir vien angliškai...

Savo metu lietuviškam sodžiui 
bdvo sakoma, kad Dievas tesu
pranta lenkiškai. Tas tarpsnis, 
nors ir su nuostoliais, gana lai
mingai buvo pergyventas. Kokie 
nuostoliai laukia JAV lietuvių 
kataliku parapijų artimoje atei
tyje?

blogą nuotrauką. Norėjom nuo
traukos nedėti. Laimei, vienas 
protingesnių atidarė akis. Tai 
madinga! Tokie laikai! Bet svei
kinimas duotas leidiniui labai 
gražus ir šviesus.

Federacinei valdžiai atstovaus 
buvęs darbo viceministeris J.. 
McNulty. Liberalas. Kadangi jis 
visą laiką Otavoje, tai.tenka 
skambinti į namus. Atsiliepia 
žmona. Kuo galiu jums patar
nauti? Džimis Otavoje, ką dabar 
darysime? Planuojame šiaip, 
planuojame taip, o ji sako: ge
riausia bus, jei Džimis jums pa
skambins. Sakau, kad nebūnu 
namie. Nieko, sako, jis paskam
bins jums į darbą. Sakau — aš 
jam geriau paskambinsiu. Nie
ko, sako, perbrangiai jums atsi
eis. Kitą dieną darbe “bosas” iš
balęs drebančiom rankoom pa
duoda telefono ragelį ir vos pra- 
drebina: “Džy, House of Com
mons!”

Kalba sekretorė. Tiesiai ir aiš
kiai. Ministeris Lietuvių Dieno
je tikrai bus, nebent ypatingi 
reikalai sutrukdytu. Ji tuoj iš
siunčia leidiniui fotografiją ir 
sveikinimą, deja, abu pavėlavo. 
Tai irgi labai madinga. Tokie 
laikai!

Po to nutarėme Otavą palikti 
ramybėje. Jau perdaug. Kur dar 
miesto burmistras, miesto tary
bos nariai, buvę ministeriai ir 
narlamento nariai? Nėra jėgų. ' 
Krašto valdyba, be abejonės, už
imta svarbesniais reikalais. Nie
ko. padarysime patys vieni. Tam 
ir Lietuvių Diena.

Visi darbai eina puikiai. Be 
nuotykių niekas neapsieina, o 
jau pats didžiausias nuotykis bus 
Septynioliktoji Kanados Lietu
viu Diena. Lauksime suspaudė 
nykščius! Rengėjij dalis

v

Montrealio “Gintaro” ansamblio vadovai Edmontone po sėkmingo koncerto. Iš kairės: “Gintaro” muzikinis vado
vas inž. Z. Lapinas, KLB Edmontono apyl. pirm. T. Uogintas, H. Lapinienė, kun. Iz. Grigaitis, Edmontono lietuvių 
kapelionas, P. Povilaitis Nuotr. A. Dudaravičiaus

Kultūrinis ukrainiečiu suvažiavimas
Jaunoji karta reikalauja pripažinimo etninių grupių kultūroms

kitos etninės grupės, šalia pran
cūzų, dalyvavo Baie St. Paul tra
diciniame Kvebeko liaudies fes
tivalyje.

Federacinės valdžios atstovas 
dr.-Javorsky ukrainietiškai pa
sveikino suvažiavimą, bet pareiš
kė, kad šiuo metu oficialaus pra
nešimo negali padaryti, nes ne
trukus bus Įteiktas projektas 
šiuo reikalu parlamentui. -

Šią dalį užbaigė senatorius P. 
Yuzyk paskaita “Kalbos ir kul
tūros politikos strategija.” Sen. 
P. Yuzyk pastebėjo, kad prieš 
keletą metų mažai buvo girdima 
apie nebritiškos ir neprancūziš- 
kos kilmės etnines grupes, ku
rios sudaro beveik trečdalį Ka
nados gyventojų. Per trumpą 
laiką jos iškilo kaip dinamiška 
jėga, kuri jau pripažįstama svar
biu faktorių Kanados gyvenime. 

-Įvyko eilė konferencijų, kurios 
atkreioė vadovaujančiu sluogs
nių dėmėsi. Senatorius savo pa
skaitos gale išsireiškė maždaug 
taip: Kanados ukrainiečiai sten
giasi prisidėti prie Kanados pa
žangos įvairiose srityse, ugdyti 

(Nukelta Į 5 psl.)

Rytų Kanados ukrainiečių su
važiavimas apsvarstyti savo kul
tūros išsaugojimo bei ugdymo 
klausimams įvyko Kanados 
Valstybinių Archyvų ir Bibliote
kos rūmuose rugsėjo 18 ir 19 
dienomis.

Suvažiavimo išvakarėse Ge
rard Pelletier, federacinės val
džios ministeris—valstybės sek
retorius, atidarė specialią ukrai
niečių tautodailės parodą, su
rengtą šio suvažiavimo proga. 
Paroda buvo suorganizuota Ota
vos ukrainiečių komiteto inicia
tyva, bet patį parodos įrengimą 

■ skoningai ir meniškai atliko 
Valstybinis žmogaus Muzėjus 
Otavoje, išstatydamas 34 rodi- 
nius iš savo turimo rinkinio. Tai 
buvo tautiniai moterų ir vyrų 
drabužiai, juostos, karoliai, kili
mai ir pan.

Gyvenimui besikeičiant
Suvažiavimo’ programa buvo 

paskirstyta į keturias dalis: švie
timo, kūrybos, gairių (policies) 
ir rekomendacijų. Pirmoje daly
je apie švietimą skaityta keturi 
referatai: “švietimo problemų 
perspektyva” — prof. Y. Lozow- 
chuk iš Toronto, “švietimo rei
kalai ir Ontario provincinė val
džia” — M. Wawryshyn iš To
ronto, “Problemos tyrinėjant 
Kanados ukrainiečius”.— prof. 
B. Bociurkiv iš Otavos ir “Al
berta — praktiškas pavyzdys”
— prof. M. R. Lupul iš Edmon
tono.

Štai keletas citatų iš pareikštų 
minčių.

“Švietimo metodai negali likti 
visą laiką tie patys, nes etninių 
grupių gyvenimas nėra statinis
— jis nuolat keičiasi. Yra dide
lis skirtumas tarp sąlygų ir rei
kalavimų dabar ir prieš 50 me
tų, t. y. 1970 ir 1920 metais. Pir
mieji ukrainiečiai atvyko prieš 
80 metų ir dabar turime jau ne 
tik trečios bet ir ketvirtos ir net 
penktos kartos atstovų. Jie nėra 
nei “naujai atvykusieji” nei 
imigrantai — jie yra kanadie
čiai.”

Britiška sistema
Kalbėdamas apie Ontario švie

timo sistemą, paskaitininkas pa
brėžė, kad tai yra viena geriau
sių sistemų š. Amerikoje. Jis pa
citavo specialios komisijos, stu
dijavusios provincijos viešųjų 
mokyklų programas, išvadas, 
kurias trumpai galima taip ap
tarti: mokyklų programos buvo 
ir tebėra probritiškos, pritaiky
tos pasiturinčiai protestantiš
kai klasei; programos yra tuo 
antietninės, kad jos ignoruoja 
etnines grupes, savotiškai jas nu
stumia į antrą vietą; išimties nė
ra nė Kanados prancūzams. Tuo 
tarpu daug kur etninių grupių 
vaikai mokykloje sudaro klasės 
daugumą.

Buvo siūloma prie kurio nors 
universiteto įsteigti ukrainiečių 
centrą su ukrainiečių kalbos ka
tedra, biblioteka, stipendijomis. 
Esą valdžia turėtų finansuoti ši
tokį centrą, nes ukrainiečiai su
moka pakankamai valstybinių 
mokesčių.

Albertos provincijos valdžia 
Šiais metais pakeitė mokyklų 
įstatymą ir visas kalbas sulygino 
su prancūzų kalba. Tuo būdų uk
rainiečių ar kuri kita kalba gali 
būti dėstomoji pvz. rišu dalykų 
pirmuose skyriuose, išskyrus 
anglu kalba, ir naskiru dalvkų 
augštesniuose skyriuose. Tai bu
vo pasiekta organizuotos ukrai
niečiu profesinio ir verslo klubo 
veiklos dėka.

Savoji kultūra
Antroji dalis, kurios tema bu

vo kūryba, pradėta simpoziumu: 
“Vaizduojamasis menas — tė
vynės Ugesvs ar nauii horizon
tai?” Trys jo dalyviai buvo nese
niai baigę augštąsias mokvklas 
ir aktyviai dalyvavę organižuo-

Egm

j ant ukrainiečių festivalius. To
liau buvo perskaityti du refera
tai apie ukrainietiško meno ir 
spaudos rinkimą bei inventori
zaciją (dr. R. Klymasz — Otava, 
A. Gregorovich — Toronto) ir 
paskaita “Kalbos bei kultūros 
ugdymo realybė” (prof. K. Ser- 
byn, Kvebekas), štai keletas pa
reikštų minčių.

Ukrainiečiai Kanadoje turi 
apie 30 viešo pobūdžio bibliote
kų. Dalis jų yra prie universite
tų, dalis — bendruomeninės. 
Jei skaityti ir privačias bibliote
kas ar ukrainiečių spaudos rin
kinius, tai bendras skaičius būtų 
apie 100. Pagrindinė informaci
ja yra spausdintuose darbuose, 
kurie yra laikomi bibliotekose. 
Inventorizuojant knygas ir spau
dos darbus susiduriama su var
tojamų sistemų trūkumais. Lib
rary of Congress klasifikacijos 
sistemą Ukrainos istorijai skiria 
tik vieną numerį, tuo tarpu Le- 
ningradui — 31 numerį. Paste
bėtina, kad paskutiniu laiku 
Amerikoje pasirodo daug raštų 
apie etnines grupes; specialus 
katalogas išvardina 1,500 pava
dinimų. JAV negrų klausimas 
bene buvo akstinas šios rūšies li
teratūrai padidėti. Kanados val
džia per 80 metų išleido tik du 
leidinius apie ukrainiečius. Šie
met išėjo-dar dvi knygos.

Laikraštis anglų kalba
Beveik 85% Kanados 500,000 

ukrainiečių yra trečios ir ketvir
tos kartos žmonės. Jie yra čia gi
mę. Daugeliui jų jau nelengva 
sklandžiai išsireikšti ukrainietiš- 
kai. Reiktų leisti dienraštį, sa
vaitraštį ar žurnalą ar ir visus 
tris anglų kalba. Tai būtų pagal
ba tiems,' kuriems sunku'naudo- 
tis ukrainiečių kalba, ir tai re
prezentuotų ukrainiečių reika
lus angliškai kalbančioje visuo
menėje, būtų jų spaudai šaltinis 
įvairiai informacijai apie ukrai
niečius.

Vienas kalbėtojas betgi pabrė
žė, kad negali būti ukrainiečių 
kultūros be ukrainiečių kalbos, 
todėl svarbu ją įvairiais būdais 
ugdyti ir palaikyti. Kanados uk
rainiečiai negali kaip vokiečiai, 
italai ir kiti būti ankštame sąly
tyje su savo gimtuoju kraštu, 
nes Ukraina nėra laisva, ir jos 
tikrajai kultūrai neleidžiama 
pasireikšti.

Iš kur lėšos?
Trečioje dalyje pirmiausia bu

vo diskutuojama tema “Kalbos 
ir kultūros programų finansavi
mas.” Pranešimus padarė Onta
rio ir Kvebeko provincijų imig
racijos bei pilietybės departa
mentų augšti pareigūnai apie sa
vo valdžių veiklą šioje srityje. 
Ontario ministerio J. Yaremko 
kalbą perskaitė ministerio pava
duotojas R. M. Warren. Ontario 
provincijos valdžia mano, kad 
Kanada yra dvikalbis daugelio 
kultūrų kraštas. Didesnė para
ma yra' teikiama indėnams ir 
prancūzams. Kitų etninių grupių 
kultūrinis veikimas remiamas 
duodant piniginę paramą festi
valiams, kelionėms, pasirody
mams ir pan. Pranešėjas pažy
mėjo, kad finansinė parama 
duodama ir socialinėje srityje. 
Senelių prieglaudoms provinci
jos valdžia duoda iki $5,000 
vienai lovai. Japonai, vengrai, 
žydai ir ukrainiečiai jau turi sa
vo pastatytus senelių namus. Es
tai, italai, suomiai ir kiniečiai at
lieka planavimo darbus tokioms 
statyboms bei įrengimams. On
tario valdžia rengia daugiakultū- 
rinį suvažiavimą Toronte 1972 
m.

Kvebeko vyriausybė šiais me
tais paskyrė $100,000 etninių 

sus. Rengiami reguliarus etni
nių grupių festivaliai. Šiemet ir

• “I mano širdį ruduo atklydo...” sveikatos patarimus, tariuosi si/ 
: (IŠ Sabaniausko šlagerių) • savais sveikatos patarėjais, bet 

Ruduo atvažiuoja ęu savo gė- “jausmų nedarnumas” nepalie- 
rybėmis. Visko pilna, visko su ka. Tiek tų kryžių pakelėse, bet 
kaupu. Kanada nežino kur besu- dabar nevienas ir nelaiku iš- 
......  krinta iš gretų. Net kartais nu

stembi skaitydamas nekrologą, 
kad toks artimas suklupo kelyje 
su geriausiomis viltimis.

Ruduo. Rudenėlis. Tik gaila, 
kad daugelis nebelaukia pava
sario. Gal pavargo? Gal susir
go? Ne. Įtempkim dar likusias 
gyvybines jėgas, kad dar nevie
no rudens vaisiais gėrėtumėmės.

R. Med.

kišti savo gėrybes, ypač kvie
čius. Gaila, kad turtingi kraštai 
šaukiasi pagalbos. Žinom Ukrai
ną ir Prūsiją, kur buvo Europos 
aruodai, o dabar “pagal planą” 
dirbant, yra tušti. Sunku vėją 
gaudyti lauke, o dar sunkiau pa
tyrusius ūkininkus mokyti.

Džiaugėsi K. Donelaitis su bū
rais rudens gėrybėmis ir liaup
sino Augščiausiąjį už jas. Džiau
gėsi visi rudens “prajovais”, nes 
jis atvažiuoja “ratuotas” kaip 
svočia.

Liūdniau, kai daugelį jau ru
denų sutinki svetimoj pastogėj. 
Tėvynėn pavasarį su gervėmis 
nenuskris!, o rudenį nesugrįši. 
Galima nuvažiuoti į Vilnių (da
bar ir Kauną) su “angelais” sar
gais į jį pažvelgti ir atsidusus 
grįžti atgal. Labai sunku, nes ir 
su savaisiais pasimatymas, kaip 
pas mus kalėjime. Tik tam vieš
buty, tik tam kambary. Sunku 
suprasti, ko jie bijo, jei ten ge
riausia šalis, “kur taip lengvai 
kvėpuoja žmogus’”.

Sunkios mintys rudenį, kai 
švininiai debesys plaukia dan
gumi. Gera autraliečiui — jam 
tik nusispjaut į mūsų rudenį. Jis 
ir be rudens turtingas.

Dar sunkiau, kai pečius pra
deda slėgti pergyventų rudenų 
gausybė. Išgerta jaunystės tau
rė. Joje nė lašo. Gera buvo Faus
tui iš Mefisto pirkti jaunystės 
eliskyrą, bet tie laikai praėjo. 
Pragyventa diena sugrįžta tik 
prisiminimuose ir sapnuose, čia 
eina viskas į pasyvą. Gyvenimo 
nesustabdysi. Jis lekia greičiau 
už Borutos (“Baltaragio malū
nas”) eržilą. Rodos, ką tik buvo 
vaikystė, jaunystė — nė nepa
junti, kad jau į rudenį žengi.

Keistas mūsų kartos (rudens) 
gyvenimas. Pakvėpavom laisvu 
tėviškės oru, o vėliau žiaurios 
rudųjų ir raudonųjų girnos be 
gailesčio malė ir mala. Aukos ir 
kraujas. Neramios naktys ir 
blankios dienos. Be savos pasto
gės, be savų namų. Svetimi ru
denys nekartą buvo šalti ir aud
ringi. Dar ir šiandien skamba 
vyriausio UNRRos direktoriaus 
La Guardia žodžiai, kuris, prava
žiuodamas į Maskvą, stabtelėjo 
Augsburge: “Grįžkite, ten jūsų 
laukia...” žinoma, nepridėjo, 
kad laukia su raganos keptais 
pyragais...

Skaitau dr. J. Adomavičiaus

Atšnera vėsus ruduo Kanados laukais... Nuotr. J. Ligerio
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2198 Bloor St West, tel. 766-1118, namų tel. 769-1696 
praneša, kad mūsų ištaigoje pradėjo dirbti estė ponia VERA 
VASARA. Ji su malonumu patarnaus lietuviams. 1971/72 

žiemos sezonui turime įdomias keliones:

Buenos Aires npuses $330.00
Freeport (Bahamas ir Nassau) nuo gruodžio 19
iki bolondžio 23 kas sekmadienį. Viešbutis,
pusryčiai ir daugybė kitų dalykų — tik lOO.UU
Jamaica - kas sekmadienį nuo gruodžio 19 iki 
balandžio 2. Pasirinkimas viešbučių, pusryčiai Qrr 
ir kitos įdomybės. Dvi savaitės — asmeniui nuo
Priimame kelionių recervacijas ir į kitus kraštus, įskaitant
1972 m. OLIMPIADĄ MIUNCHENE, Vakarų Vokietijoje.

ONTARIO
PBOYlMtt OF IPPOITWIin

Government
Information

Ontario ministerio pirmininko 
WILLIAM G. DAVIS pareiš

kimas, liečiąs Ontario tauti
nių grupių kongresą — The

Queen’s Park, 1971 metai 
rugsėjo 9, ketvirtadienis

Sosto kalboje buvo minėta, kad 
Ontario vyriausybė organizuos 
kongresą, apimanti visus kalbi
nius ir kultūrinius mūsų gyven
tojų sluogsnius. Paruošiamieji 
darbai pradėti. Jau galiu praneš
ti visą eilę detalių, susijusių su 
šiuo kongresu, kuris bus vadi
namas “Heritage Ontario” ir 
įvyks 1972 m. balandžio mėnesi.

Kaip jau buvo minėta Sosto 
kalboje, kongreso “Heritage 
Ontario” tikslas bus paskatinti 
glaudesni ryšį ir sąveiką tarp 
visų Ontario grupių, tarp šių 
grupių ir vyriausybės.

Pastovus Ontario vyriausybės 
principas yra daugiakultūrišku- 
mas. Pripažinimas įvairių mūsų 
gyventojų grupių ir jų reikš
mingo įnašo, kuriuo jos pratur
tina Ontario gyvenimą, buvo 
daug kartų pabrėžtas. Tai buvo 
aiškiai pasakyta antrojoj konsti
tucinėj konferencijoj 1969 me
tais, kai Ontario vyriausybė pa
reiškė, “kad Kanada turi būti 
dvikalbė šalis su daugiakultūriu 
charakteriu.”

Kadangi ontariečiai vis dau
giau ir giliau domisi mūsų kul
tūrine plėtote, kongresas “Heri
tage Ontario” apims visų pro
vincijos sluogsnių narius. įskai
tant tuos, kurie vadinami etni
nėmis grupėmis, Ontario pran
cūzus, anglosaksus ir indėnus. 
Kongresas “Heritage Ontario” 
bus paskata mums visiems susi
tikti, kartu veikti, pabrėžti da
bartinės mūsų visuomenės dau- 
giakultūrį aspektą, jo reikšmę 

. bei vertę ir ugdy ti naują tarpu- 
'savį rytdienos Ontario sugyve
nimą.

Šis kongresas įgalins mus vi
sus geriau suprasti visų Ontario 
gyventojų viltis bei pageidavi
mus, liečiančius ateities visuo
meninio gyvenimo formas, ku
rių siekiam Ontario provincijoj. 
Dėlto “Heritage Ontario” galės 
būti bene plačiausios apimties 
viešo pobūdžio svarstytam, gvil- 
denančiom kultūrini Kanados 
charakteri.

Kad visos mūsų visuomenės 
grupės tikrai galėtų pilnai da
lyvauti kongrese, vyriausy
bė tuojau pradeda eilę pasita
rimų visoje Ontario provinci
joje, norėdama patirti nuomo
nes įvairių etno-kultūrinių gru
pių, kaip tas kongresas turėtų 
būti planuojamas ir vadovauja
mas. Taip pat mes sudarysime 
patariamąjį komitetą vadovauti 
ir padėti kongreso “Heritage 
Ontario” ruošos darbuose. Jin 
bus pakviesta visa eilė iškilių 
vyrų ir moterų būti patarėjais.

Pareiga organizuoti bei su
šaukti “Heritage Ontario” kon
gresą pavedama provincijos 
sekretoriui ir pilietybės minis
terial John Yaremko.

THE HON. WILLIAM G. DAVJS 
niMi Minim* or ontmuo



MUtt Z.TOLIUSIS
Po trumpos ligos rugsėjo 12 d.

užbaigti lėšų telkimo darbus. Norin-

bo je ir šiuo metu dirba DEBA fūmo-

Intinierių Instituto programą, ši

centrą tari Niujorke.

narys.
PROF. PRANO DOVYDAIČIO mo-

mi skubiai siųsti Jonui Žadeikiai, 
4162 So. Fairfield Ave„ Chicago, HL 
60632, USA.

PASAULIO LIETUVIŲ GYDY-

uumpva UKV3 lUgaCJV A* U* . - , .
Kaune mirė teisininkas ir visuome- “fl»ai«Us kraštotyrine vakarone ir 
nininkas Zigmas Tnlinšis, valstiečių »ps*ta“kymu Telšių liaudies muzeju-

problemomis — istorijos mokslų kan-

@ LIETIIVIAI PASAULYJE
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ

JUNGOS naujai išrinkta revizijos ko-

Nakas — sekretorius ir Jonas Gaižu-

liaudininkų veikėjas ir Lietuvos sei
mų narys 1922-27 m. Teises mokslus 
baigęs Petrapilyje 1912 m., Lietuvo
je negalėjo gauti darbo ir iki 1917 
m. turėjo dirbti rusų teismuose Kle
ve ir Poltavoje. Velionis 1928 m. 
buvo paskirtas Lietuvos nepaprastu 
įgaliotiniu Ukrainai. Charkove jis pa
sirašė sutartį dėl lietuvių tremtinių 
grąžinimo nepriklausomon Lietuvon. 
Kaune veikliai reiškėsi įvairiose vi
suomeninėse organizacijose, buvo 
svarbesniųjų bylų tardytoju, advoka
tu 1924-44 m. ir Lietuvos advokatų 
tarybos pirmininku 1941-44 m. Oku
pantų sovietų buvo suimtas 1940 m. 
liepos 11 (L, bet išlaisvintas sovietų- 
vokiečių karo pradžioje. Vokiečių 
okupacijos metais dirbo pogrindyje, 
kur su kitais asmenimis paruošė me
morandumą vokiečių okupacinei val
džiai, įteikta 1942 m. dr. K Griniaus, 
kun. M. Krupavičiaus ir prof. J. Alek
sos. Pokaryje grįžusių sovietų buvo 
kalintas ir ištremtas Sibiran iki 1955 
m. Rankraščiuose yra likę jo atsimi
nimai ir kelios Lietuvos meno isto
rijos monografijos. Velionis palaido
tas savo tėviškėje Miliškiuose prie 
Jurbarko.

BIBLIOTEKA GAVO KNYGAS
Pernai 400 metų sukaktį atšventu

si Vilniaus universiteto mokslinė bib
lioteka gavo iš JAV lietuvių didelę

DARIAUS-GIRĖNO PRIZAS

Kauno aviacijos sporto klubas tre
čią kartą surengė augttojo pilotažo 
varžybas, kuriose dalyvavo 14 geriau
sių lakūnų. Jie turėjo atlikti skrai
dymą 251 km trikampiu, laisvos kū
rybos ir vertintojų paskirtas augštojo 
pilotažo figūras. Laisvosios kūrybos 
figūrų varžybose I vietą ir Da
riaus-Girėno atminimo medalį laimė
jo V. Globina iš Minsko, II vietą — 
P. Vinickas iš Kauno, III — P. Lau- 
renčikas iš Vilniaus. Pastarajam teko 
Dariaus ir Girėno prizas, nes jis ge
riausiai atliko vertintojų paskirtas 
augštojo pilotažo figūras. K

RESTAURUOJA ROTUŠĘ
Restauruoti “Baltąja gulbe” vadi

namą Kauno rotušę paskatino įlin
kęs jos senų čerpių stogas, apirusius 
lipdytinės lubos ir smegti pradėjęs 
bokštas. Po ilgokai trukusių tyri
nėjimo darbų restauravimo projek
tą paruošė architektas Z. Simanavi- ‘ 
čius. Jį dabar baigia įgyvendinti 
darbų vykdytojas A. Kazakevičius, 
brigadininkas Pr. Sirvydas. Pastara
sis yra restauravęs Kaune esančius 
Perkūno namus, Raudondvario ir 
Raudonės pilis. A. Kadžiulis rugsėjo 
19 d. “Tiesoj” rašo: “Restauruotojai 
Rotušėj atliko didžiulį darbą. Mūri- 

knygų siuntą. Bibliotekos direktorius ninkas V. Sabaliauskas atkūrė skliau- 
Jurgis Tomau “Gimtojo Krašto” 39 
nr. pasakoja: “Išeivių spaudoje 
(“Akiračiuose”) pasirodė kreipima
sis į tautiečius, kurį pasirašė G. 
Procuta ('jis ir anksčiau siuntinėjo 
mūsų bibliotekai knygas), G. Vėžys 
ir kiti. Kreipimesi yra siūloma Vil
niaus Universiteto Mokslinės biblio
tekos 400 metų sukaktį paminėti, su
renkant ir nusiunčiant mūsų bibliote
kai 400 knygų. Dabar jau visas šias 
pasiųstas knygas gavome. Malonu pa
minėti, kad tautiečiai surinko ir at
siuntė ne 400, o apie 600 knygų...”
J. Tornau pastebi, kad knygų vertė 
nevienoda, nes yra ir žemo lygio raš
tų. Vertingiausiomis jis laiko naujau
sius anglų kalbos žodynus “The Ran
dom House Dictionary of the English 
Language”, “A Dictionary of Slang 
and Unconventional English”, Har
vardo ir pasaulio klasikų serijas, 
velionies De Gaulle atsiminimus 
“The Complete War Memoirs of 
Charles de Gaulle”, “Source of In
formation in the Social Sciences”, “A 
History of Modem Germany” ir ke
letą žurnalų. Atsiųstos knygos yra 
anglų, prancūzų, ispanų ir vokiečių 
kalbomis.

SEMINARAS TELŠIUOSE
Telšiuose buvo surengtas žemai

čių kraštotyrininkų seminaras. “Tie
sos” pranešimu rugsėjo 22 d., Lietu
vos paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugija Žemaitijoje turi daugiau 
kaip trečdalį savo visų narių — apie 
9.000. Minėtame seminare, deja, ne
maža laiko buvo skirta sovietiniam 
komunizmui ir kompartijai: “Prane
šimą apie kraštotyrininkų uždavinius 
ir pagrindines darbo kryptis, įgyven
dinant TSKP XXIV suvažiavimo nu
tarimus, padarė Draugijos prezidiu
mo pirmininko pavaduotojas K. Rač
kauskas. Kaip kraštotyros metodu 
auklėjami rajono darbo žmonės, nag
rinėjo Telšių skyriaus tarybos narys, 
kraštotyros muzėjaus direktorius V. 
Valatka, LKP Telšių rajono komite
to sekretorius V. Duoba. Partijos is
torijos instituto prie LKP CK vyres
nysis mokslinis bendradarbis J. Mise
vičius aiškino, kaip turėtų būti fik
suojami tarybinio gyvenimo reiški
niai ...” Seminaro dalyvius su iste
rinės. etnografinės, kalbinės medžia
gos ir tautosakos rinkimo metodika 
supažindino istorijos mokslų kandi
datai A. Tyla ir V. Milius, filologi
jos mokslų kandidatai A. Vanagas ir
K. Varnas, su paminklų apsaugos

tines rusių lubas. Išmūrijo praėjimų 
skliautus. Figūrines ir specialias di
desnes plytas jam pagamino Gel
gaudišky. Liūdnai atrodė mediniai 
perdengimai. Dabar jie pakeisti gelž
betoniniais, kurie sutvirtino visą Ro
tušės pastatą. Didžiojoje salėje virš 
medinių perdengimų uždėtos gelžbe
toninės sijos, prie kurių pritvirtintos 
lubos ..Sudėtingus lubų lipdinius 
atkūrė vilnietis Pr. Misevičius, o. Pr. 
Ruzgaitis pagamino medinius balkius 
ir lubas. Smengantis bokštas buvo 
sustiprintas gelžbetonio sijomis ir 
pritvirtintas inkarais. Rotušės stogas 
jau padengtas Panevėžiuko plytinės 
raudonomis čerpėmis, bokštas ir at
brailos — vario lakštais. Belieka iš
dažyti išorines sienas. .Senoji Kauno 
rotušė bus paversta komunistinės 
santuokos rūmais.

PIENAS IR MĖSA
Tarybiniais ūkiais vadinamų sovcho- 

zų reikalams buvo skirtas specialus 
žemės ūkio ministerijos kolegijos po
sėdis Vilniuje. Pagrindines sovcho- 
zų problemas atskleidžia V. Smalins- 
kas “Valstiečių Laikraščio” 111 nr.: 
“Lyginant su pereitų metų pirmuoju 
pusmečiu, šiemet tarybiniai ūkiai 
dirbo blogiau. Ypač daug trūkumų 
gyvulininkystėje. Dėl to daugiau kaip 
2% sumažėjo bendroji pieno gamy
ba. Mažesni galvijų ir kiaulių paros 
prieaugliai, o pašarų sąnaudos ir iš
laidos produkcijos vienetui pagamin
ti buvo didesnės, negu pernai. Varė
nos, Kelmės, Vilniaus, Trakų, Šven
čionių, Vilkaviškio, Kėdainių ir kai 
kurių kitų rajonų tarybiniuose ūkiuo
se blogai rūpinamasi pienininkyste. 
Čia per pirmą pusmetį pieno gamyba 
sumažėjo 5-17%. Net Kupiškio, Bir
žų, Telšių ir Šilalės rajonų tarybi
niai ūkiai, metų pradžioje turėdami 
20-30% daugiau pašarų, negu 1970 
metų pradžiai, sumažino pieno gamy
bą .. ” Gyvulininkystė su pieninin
kyste yra kritusi ne tik sovchozuose, 
bet ir kolchozuose. “Tiesa” rugsėjo 
15 d. netgi paskelbė vedamąjį “Gy
vulininkystės išvystymą lemia paša- _ 
rai ir rūpestingumas”, atkreipdama 
sovchozininkų ir kolchozininkų dė
mesį į veislinių karvių bandų didi
nimą: “Galvodami apie tarpūkinį ga
mybos specializavimą, jau dabar tu
rime rūpintis ne tik savo, bet ir kai
mynų reikalais. Jeigu kur veisliniam 
prieaugliui stokos gero pašaro, ma
tyt, būtų tikslinga, kad kiti ūkiai sa
vo kaimyną paremtų ...” V, Kst.

ST. CATHARINES, ONT

Prieš trejus metus Lietuvos gen. konsulas Čikagoje dr. P. Daužvardis, pilnas energijos ir sveikatos, dalyvavo nau
jųjų Jaunimo Centro rūmų žemės prakasime ir pasakė kalbą, čia jį matome drauge su tuometiniu lietuvių jėzuitų 
provincijolu kun. Br. Markaičiu, buv. JAV LB cv pirm. inž. Br. Nainiu ir buv. §v. Kryžiaus par. klebonu kun. E3. 
Abromaičiu. Šiandien šioje vietoje jau stovi naujojo Jaunimo Centro sienos. Deja, dr. P. Daužvaržiui oficialiai 
jau nebeteks atidaryti naujųjų rūmų, kurie galutinai bus užbaigti ateinantį pavasarį

keletą reikšmingų rezoliucijų. Reikš
dami solidarumą su Lietuvoje ken
čiančiais tautiečiais, gydytojai ragi
na išeivijos veiksnius kreiptis i Jung
tinių Tautų žmogaus teisių komitetą Kudirką paskelbė Buenos Aires dien

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

GRAŽIOS IŠLEISTUVĖS. Rugsėjo 
18 d. susirinko gražus būrelis tautie
čių p. p. Polgrimų bute atsisveikinti 
su garbingu svečiu iš Vilniaus — 
Šv. Povilo ir Petro bažnyčios klebo
nu kun. Antanu Diliu, kuris čia at
važiavo prieš porą mėnesių pas savo 
brolį. Jis čia viešėdamas aplankė 
daugelį lietuviškų kolonijų — Londo
ną, Delhi, Montrealį, Torontą ir kt. 
Taip pat aplankė ir savo mokslo 
draugus vilniečius. Sakėsi buvęs vi
sur maloniai ir su dideliu vaišingu
mu priimtas. Atsisveikinime dalyva
vo, jei nesuklydau beskaitydamas, 48 
asmenys. Išleistuvėms ruošti, kiek ži
nau, buvo sudarytas 5 asmenų komi
tetas. Daug rūpesčio ir energijos įdė
jo mūsų klebonas kun. Juvanalis 
Liauka, OFM, kuris pasakė gražų at
sisveikinimo žodį ir palinkėjo laimin
gai sugrįžti bei tęsti kunigišką darbą. 
Sveikino ir linkėjo laimingos kelio
nės organizacijų atstovai, parapijos 
komiteto, ramovėnų, SLA ir pavie
niai asmenys. Visų vardu buvo įteik
ta piniginė dovana, šiltai atsiliepė ir 
svečias, kuris apibūdino savo praeitį 
ir gyvenimą savo parapijoj.

Dėkodamas visiems už tokį staigu 
ir gražų pobūvį, kurio jis nesitikėjo, 
prašė važiuojančius į Vilnių būtinai 
pas jį užsukti. . _

Nors musu kolonija maža, bet žmo
nių galėjo būti kiek daugiau. Tad,

mielas kunige, laimingos kelionės! 
Išleistuvėms vadovavo pasikeisdami 
P. Polgrimas ir Adolfas Setikas.

Dalyvis 
IR VĖL NAUJAS KAPAS. 1969 m. 

balandžio 11 d. St. Catharines lietu
vių koolonija neteko tauraus, teisin
go. su visais mokančio sugyventi, Z. 
Puiponio. Nuo jaunystės dienų pri
klausė įvairiom organizacijom. Atva
žiavęs į Kanadą, įsijungė į lietuvių 
organizacijas ir dirbo jose iki mir
ties. Palaidotas St. Catharines Victo
ria Lawn kapinėse. Nepraėjus nė 
pustrečių metų, išsiilgo jis savo šei
mos ir pasišaukė savo mylimiausią 
dukrele Danutę. Ji mirė 1971 m. rug
pjūčio 2d d. Palaidota šalia savo tė
velio rugsėjo 1 d. Negailestingoji 
mirtis per toki trumpą laiką iš vie
nos šeimos pasiėmė net dvi aukas. 
Danutė buvo medicinos technologė. 
Bedirbdama savo profesijoj užsikrė
tė net du kartu geltlige, kuri sužalo
jo kepenis. Priklausė St Catharines 
skaučių “Žalgirio” vietininkijai. p*r 
pamaldas vargoninkavo. Dalyvavo 
tautinių šokiu grupėse. Toronte stu
dijuodama priklausė akademikams 
skautams ir dalyvavo “Varpo” cho
re.

Baigdamas noriu išreikšti nuošir
džia užuojautą šeimos nariams ir vi- 
**i giminei. Ilsėkis, Danut*. ramvbė-

Rugsėjo 26, sekmadienį, 11.30 v. 
v., savo bute mirė Lietuvos generali
nis konsulas Čikagoje dr. Petras P. 
Daužvardis, vienas pačių judriau
sių Lietuvos diplomatų, į dijdomati- 
nę tarnybą įsijungęs 1925 m. Š. m. 
balandžio '25 d. Daužvardžių šeimą 
ištiko pirmoji nelaimė — lėktuvo ne
laimėjo žuvo jų sūnus JAV aviacijos 
pik. Itn. Fabijonas Gediminas Dauž
vardis. Praėjus kuriam laikui po sū
naus laidotuvių, konsulą vėl matėm 
pilną energijos ir aktyviai dalyvau
jantį visuomeniniame gyvenime. Bet 
vasarai baigiantis Čikagos lietuviuo
se iš lūpų į lūpas tyliai ėjo liūdna ži
nia, kad konsulo sveikata esanti kri
tiškam stovyje, ir jo dienos sparčiai 
artėjo prie gyvenimo saulėlydžio. 
Taip per pora mėnesių negailestingas 
vėžys sunaikino vieną iš patvariųjų 
Lietuvos ąžuolų. Dienraščio “Chicago 
Sun-Times” žodžiais, kuris ilgoku 
nekrologu pranešė apie Lietuvos gen. 
konsulo mirti, “Dr. Daužvardis visą 
laiką skelbė pasauliui, kad okupantai 
rusai nužudė per 30,000 lietuvių ir 
per 600,000 jų ištrėmė į Sibiro vergų 
stovyklas. Jis nepaliaujamai kartojo, 
kad Lietuva turi būti išlaisvinta iš 
sovietų vergijos...”

Į diplomatinę tarnybą velionis įsi
jungė 1925 m.; nuo 1925 iki 1937 m. 
buvo vicekonsulu Niujorke, nuo 1937 
m. iki 1961 m. konsulu Čikagoje, o 
1961 m. pakeltas generaliniu konsu
lu Čikagoje. Du kartus buvo apdova
notas neprikL Lietuvos ordinais, o 
taip pat Pavergtųjų Tautų Eisenho- 
werio medaliu (cituoju “Sun-Times” 
dienrašti, nes lietuviškų laikraščių su 
nekrologais dar nebuvau gavęs).

Apie konsulo laidotuves informuo
siu ateinančioje skiltyje, o taip pat 
stengsiuosi paskelbti ir autentiškos 
medžiagos iš konsulo veiklos, nes 
gen. konsulas dr. P. Daužvardis, 
reikšdamas bičiulišką nuoširdumą, 
rašančiam šią skiltį perduodavo ne
mažai tokios medžiagos, apie kurią 
kiti gal nieko nežino.

NAUJI PAREIGŪNAI
Naujoji Lietuvių žurnalistų S-gos 

centro valdyba išrinkta iš Čikagoje 
gyvenančių spaudos darbuotojų. 
Rinkimų rezultatai jau buvo paskelb
ti ir “Tž” rugsėjo 22 d. Naujoji val
dyba p. Janušaičių bute turėjo pir
mąjį posėdį, kuriame pasiskirstė pa
reigomis: kun. J. Vaišnys, S J — pir
mininkas, Vyt. Kasniūnas — vykd. 
vicepirm., VI. Būtėnas — vicepirm., 
Alg. Pužauskas — sekr. ir J. Janušai- 
tis — ižd. Taip pat buvo svarstyta, 
kad į LŽS reikia įtraukti jaunosios 
kartos profesijonalus žurnalistus, ku
rie rašo amerikiečių spaudai, kaip J. 
Karzickaitė, R. Gustaitytė ir kt Bus 
bandoma arčiau bendradarbiauti su 
amerikiečiais žurnalistais, nes du 
naujosios valdybos nariai, dirbdami 
amerikiečių dienraščių spaustuvėse, 
turi nemažai pažinčių redaktorių, 
bendradarbių ir reporterių tarpe.

SKUNDAŠ
Kai daugelis organizacijų turi 

problemų, kad surinktų užtektinai 
kandidatų į valdybas, tai šį kartą 
LŽS rinkimuose kandidatų buvo per
daug — net 14. Trys mažiausiai bal
sų gavę kandidatai, pasiūlyti LŽS 
Čikagos skyriaus, liko nepa | nkinti 
rinkimais ir dėlto LŽS Čikagos sky
rius (nežinia kodėl skyrius, bet ne 
paskiri asmenys, kurie nepatenkinti) 
įteikė skundą garbės teismui, kad, 
esą, rinkimai buvę neteisingi, juos 
reikia panaikinti ir kitus skelbti. Ra
šant šią skiltį, garbės teismo sprendi
mas dar nebuvo žinomas, bet tikime, 
kad rinkimai, kuriuose dalyvavo ge
rokai per 100 sąjungos narių, bus 
pripažinti teisėtais, nes kiekvienas 
mato, kad į naująją valdybą išrinkti 
aktyvieji šių dienų mūsų spaudos 
darbuotojai. Ir į vaidybą jie kandida
tavo ne ambicijų ar garbes trošku
lio vedami, bet daugelio kolegų pri
mygtinai prašomi.

KARVELIO SUKAKTIS
Rugsėjo 23 d. Čikagoje 78 m. am

žiaus sukaktį atšventė prekybininkas, 
knygų ir plokštelių leidėjas Jonas 
Karvelis. Daugeliui vyresniosios kar
tos žmonių Karvelio vardas pažįsta-

čiaus pranešimu, J. Karvelio atsto
vaujama firma pastatė Kauno Įgulos 
bažnyčioje vienus didžiųjų vargonų.

1951-52 m. J. Karvelis atsirado Či
kagoje ir senojoje Brigdeporto lietu
vių kolonijoje atidarė prekybos na
mus, kur buvo sukrautos lietuviškos 
knygos, plokštelės, meno drožiniai, 
audiniai, laikraščiai, raš. mašinėlės 
ir t. t

čikaginiame laikotarpyje J. Kar
velis ypač plačiai iškilo kaip knygų, 
gaidų bei plokštelių leidėjas, o taip 
pat ir kaip eilės kultūrinių įvykių 
mecenatas. Ilgas būtų sąrašas jo iš
leistų knygų, gaidų bei plokštelių. 
Tepaminėsiu rašytojus, kurių žodžiai 
ir kūriniai yra Įamžinti J. Karvelio 
išleistose plokštelėse: Antano Gus
taičio, Stasio Santvaro, Kazio Bradū- 
no, Aloyzo Barono, Birutės Pūkelevi- 
čiūtės, Liūnės Sutemos, Jono Aisčio, 
Anatolijaus Kairio, A. Karvelytės, 
Gr. Tulauskaitės, J. Vaičiūnienės, dr. 
H. Nagio, dr. A. šešplaukio.

• Prieš kelerius metus J. Karvelis, 
nutaręs trauktis į pensiją, savo pre
kybos namus, jau perkeltus į Mar
quette Parką, kuriuos tvarkyti daug 
padėjo Karvelių dukra ir žentas 
Grėbliūnai, perleido Rašytojai B. Pū- 
kelevičiūtei. Gi visai neseniai buv. J. 
Karvelio prekybos namai perėjo žino
mo lietuvių solisto Jono Vaznelio jr 
jo žmonos nuosavybėn. Esam tikri, 
kad tie namai ir toliau skleis tokią 
pat lietuvišką šviesą, kaip kad sklei
dė J. Karvelio ar B. Pūkelevičiūtės 
metais.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Apie lietuvių mokytojų studijų sa

vaitę, Įvykusią rugpjūčio mėn. Čika
gos — Detroito—Klevelando trikam
pyje esančioje “Dainavos” stovykla
vietėje, mūsų spaudoje buvo daug ra
šyta. Tai gerai, nes mokytojai verti 
dėmesio ir pagarbos. Jūsų korespon
dentui norisi pacituoti pora ištraukų.

J. Masilionis “Drauge” rašė: “šia 
pačia proga vėl padejuota žemėlapio 
stoka mokykloms. Reikia Vireliūno 
tipo žemėlapio. Yra padarytų projek
tų, bet blogiausia, kad mes, neturėda
mi savo žemės, bent žemėlapyje grie
biam kuo toliausiai, siekdami Daiv 
eigą vakaruose, Varšuvą pietuose ir 
dievai žino kiek rytuose. Kaltinam ki
tus nepatriotiškumu. jei platybių ne- 
griebiam...”

Tai tiesa. Mes nuolat kaltinam ki
tus imperializmu bei grobuoniškumu, 
ypač tuos, kurie daugiau kaip ket
virtį šimtmečio turi pagrobę mūsų 
brangią Lietuvą, tuo tarpu patys, že
mėlapius braižydami, braidom po 
fantastinius plotus. Kaip į tokius 
žemėlapius pažiūrėtų mūsų augantis 
jaunimas? Ir teisingai J. Masilionis 
toliau rašo: “Mums reikia pirmų pir
miausia geografinio žemėlapio, o ne 
istorinio ar kitokio. Ir užtektų su 
1920 m. sutarties sienomis...”

DAINA AR GIESMĖ?
“TŽ” atspausdintam A. R. rašiny

je “Mokytojų savaitė Dainavoje” yra 
toks sakinys: “Vyresniesiems buvo 
ypač malonu girdėti įeinant į laužų 
programas tokių naujų patriotinių 
dainų kaip “Težydi vėlek Lietuva, 
kaip tavo slėnių lelija...” šią ta
riamą naują “dainą”, o tikrumoje 
giesmę, kurią mokytojai dainuodavo 
“Dainavoje” prie laužo, pažįstu bene 
nuo 1948 m. Maždaug tada ją bažny
čioje pradėjo giedoti muz. M. Liu- 
berskio vedamas “Aušrinės” choras 
su solistu A. čaplinsku anglų zonos 
tremtinių stovyklose Vokietijoje. Vė
liau tą giesme su solo partijomis ne
kartą girdėjau ir Amerikos lietuvių 
bažnyčiose. Dabar nei iš šio, nei iš 
to ji jau paversta daina. Ir ne liau
dies, bet mokytojų. Giesmės kompo
zitorius J. Strolia jau yra miręs, pa
laidotas Čikagoje ir iš kapo nebepa
sakys, kam jis tą kūrinį rašė — baž
nyčiai ar laužams. Turim gyvųjų tar
pe giesmės žodžių autorių — rašyto
ją Paulių Jurkų, “Darbininko” redak
torių. Gal jo būtų pareiga atimti kū
rinį iš laužų programos ir atiduoti 
ten, kur jis priklauso — bažnyčiai.

sems okupuotoje Lietuvoje. Išeivijos 
lietuviai gydytojai protestuoja ir 
kviečia visus laisvojo pasaulio gydy
tojus protestuoti prieš okupanto vyk
domus sveikų lietuvių kankinimus 
psichiatrinėse ligoninėse. Suvažiavi
mo dalyviai P. A. Bražinskų nelaiko

on skyriuje minėtas Litaania gatvės

dlenraščiai “La Preusa”, -dariu”. 
-La Nadon”, klausytejus informavo

Čikagos Lietuviu Radijo Foru
mas, vadovaujamas inž. A. Ru
džio, pokalbyje su kun. F. Low- 
lor. Iš čia kalba įvairūs lietuvių 
ir amerikiečiu visuomenės vei-

HAMILTON, ONT.
PIRMĄ KARTĄ į Hamiltoną at

vyksta studenčių kvartetas “Rasa” iš 
Londono, Ont Jos atliks programą 
Ateitininkų Tėvų Komiteto rengia
mame vakare spalio 23 d. šis kvarte
tas daug kartų žavėjo lietuvių ir sve
timtaučių publiką. Turėjo pasirody
mą “Ontario Place” Toronte talentų 
koncerte, Londono miesto rotušės 
atidarymo iškilmėse ir daugelyje lie
tuvių parengimų. Kviečiame Hamil
tono ir apylinkių lietuvius paremti 
jaunimą ir dalyvauti vakare.

A. T. Komitetas 
D. L. K. ALGIRDO ŠAULIŲ KUO

POS valdyba nutarė rengti kariuome
nės šventę bendrai su ramovėnais š. 
m. lapkričio 27, šeštadienį, meninei 
programai kviesti iš Toronto muziką 
B. Jurkšą su jo vadovaujamu choru 
ir vietines meno pajėgas. Jeigu sąly
gos leis, nutarta ruošti loteriją su 
laimės staliukais ir daiktais. Į pa
maldas bus kviečiamos visos organi
zacijos su savo vėliavomis. Be to, nu
matoma prizinis šaudymas medžioto
jų šaudykloje lapkričio 21—22 die
nomis. Kor.

globą dėkoja Turkijos vyriausybei ir 
prašo ją neišduoti jų sovietams. Visi 
lietuviai gydytojai kviečiami dalyvau
ti lietuviškose organizacijose, dar ak
tyviau ramti kovą už Lietuvos laisvę, 
lietuviškos kultūros darbus ir lietu
vybės išlaikyma.. Už Lietuvos ribų 
gyvenantys gydytojai raginami jung
tis Į bendrą Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungą. Rezoliucijos baigiamos 
padėka spaudai už suvažiavimo gar
sinimą ir rengėjams už VIII suvažia
vimo suruošimą. Suvažiavimo proga 
sveikinimai buvo pasiųsti: JAV prez. 
R. Niksonui, American Medical Asso
ciation prezidentui, Lietuvos diplo
matinei tarnybai, VLIKui, ALTai, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei ir 
JAV Lietuvių Bendruomenei.

KLEVELANDO TARPTAUTINIA
ME festivalyje, kurio pelnas buvo 
skirtas Muzikos Institutui, granai pa
sirodė Čiurlionio Ansamblio tautinių 
šokių grupė, vadovaujama J. Kava
liūnaitės ir M. Leknicko. šokiams 
grojo O. Mikulskienės kanklininkės 
ir R. Babicko skudutininkai. Diriga
vo ansamblio vadovas A. Mikulskis. 
Kanklių ir skudučių orkestras atliko 
lietuvių liaudies šokių siuitą.

Kolumbija
PRANCIŠKONŲ ORDINO pasauli

nis provincijolų suvažiavimas buvo 
surengtas Medelline. Lietuviams ja
me atstovavo provincijolas T. Jurgis 
Gailiušis, OFM. Suvažiavimo dalyviai 
didžiausią dėmesį skyrė pranciškonų 
misijoms, studijoms, auklėjimo ir 
pašaukimų problemoms, liturginiams 
ir teisiniams klausimams. Suvažiavi
me buvo nutarta Lietuvą ir jos šv. 
Kazimiero provincija priskirti rytinei 
centrinės Europos sričiai oficialiuo
se pranciškonų raštuose. T. J. Gailiu
šis, OFM, į JAV Kennėbunkportą
grįš spalio viduryje, aplankęs Argen- rūpinimu įsivėlusiai JAV negru ku
tiną, Urugvajų, Braziliją ir Meksiką.

Argentina
LIETUVIŲ CENTRE Buenos Ai

res aptarti savo problemų buvo susi
rinkęs jaunimo komitetas. Pagrindi
nė pokalbio tema — pasaulio lietuvių 
jaunimo n kongresas Čikagoje ir lė
šų telkimas Įvairiais parengimais Ar
gentinos lietuvių jaunimo atstovų ke
lionei Į Čikagą. Šia tema rašinį buvo 
paruošusi Dana Runimaitė, žodį tarė 
Argentinos lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos pirm. A. Mičiūdas 
bei visi susirinkimo dalyviai. Apta
rus ateities planus, išrinktą nauja 
jaunimo komiteto valdyba: pirm. inž. 
Jurgis Brazaitis, vicepirm. Viktoras

lietaviai sugeba atkreipti spaudos ir 
radijo žurnalistų dėmėsi i savo veik-

LITUANIA GATVES KRIKŠTY
NOSE Temperiey kūmais buvo Juzė 
Paulauskaitė - Brazaitienė. Antonija

nas. Albertas Ropienius ir Albertas 
Timinskas.

Australija
ADELAIDES LIETUVIŲ NAMAI 

tari ne tik valgyklą su baru, bet ir J. 
Bačiūno vardo biblioteką, kurios va
dovė E. Reisonienė pardavinėja tie-

Dumčiaus teigimu “Mūsų Pastogėje”, 
praėjusiais finansiniais metais jai 
pavyko parduoti net 500 knygų. Ta
čiau garbė tenka netik Adelaidės lie
tuviams, nes užsakymų buvo gauta ir 
iš Sidnėjaus, Melburno, Kanberos ir 
net tolimojo Hobarto Tasmanijos sa
loje, Populiariausia knyga buvo 
Bernardo Brazdžionio “Poezijos pil
natis”, kurios parduota daugiau kaip 
20 egz. Per tuos pačius metus lietu
viškų plokštelių buvo parduota dau
giau kaip 200. Už gauta pelną J, Ba- 
čiūno biblioteka įsigijo 189 naujus 
leidinius. Sekmadieniais E, Rehonie- 
nei talkina L. Garbahauskas ir J. 
Urbonas.

Italija
ITALIJOS SPAUDA plačiai pami

nėjo Simo Kudirkos bylą ir jos Va
karuose gautą santrauka. Trijų pusla
pių straipsnį apie šią bylą “Un pro
cess©” opozicijos savaitraštyje “II 
Borghese” paskelbė Nerin E. Gun. 
Supažindinęs skaitytojus su S. Kudir
kos tragedija JAV pakrančių vande
nyse ir su jo pareiškimais Vilniaus 
teisme, autorius primena daug kur 
matomos atsišaukimus, reikalaujan
čius laisvės Į žmogžydystę ginklų pa-

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Homilton, Ontario

munistei Angelai Davis. Jai leidžia
ma priimti lankytojus ir netgi pasi
rodyti televizijoje. Kodėl taip skir
tingai yra traktuojamas S. Kudirka? 
Jo niekas negalėjo aplankyti kalėji-

laisvės, šia proga tenka priminti “T.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

Mokame už:

Angelą Davis beveik kiekviename nu
meryje mini “Tiesa” ir kiti Vilniaus 
laikraščiai kaip didžiausi* kankinę, 
o ape S. Kudirką, lietuvi, lig šiol ne
buvo parašyta nė žodžio. Kompartijos 
Įsakymu buvo nutylėtas ir jo bandy
mas pabėgti, ir drąsūs žodžiai teisme 
už Lietuvą.

Britanija
SIDABRINĘ KUNIGYSTES sukak-

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 8 v. vak.
9.00 — 1 v. p.p.

v. p.p.
v. p.p.
v. p.p.
v. p.p.

5%
6%

depozitus ________
Šerus ir sutaupąs „ 
už vienų metų terminuotus 
indėlius ____ ...____ ______ ___ 6% %
ir virš S10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 8*i%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S2.500.000.

KNIGHT
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

RADIO & 
TELEVISION

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MESA DESROS

P. Polgrimas jo prekybos namus. Prof. J. Meri-

laužų tam tikrais momentais, kaip tai 
daro skautai ar kiti. Bet kai giesmė

Nottinghame atšventė žurnalo “šal
tinis” red. kun. dr. Steponas Matulis, 
MIC. Sukaktuvininkas yra Anglijos 
lietuvių sielovados vedėjas, su savo 
pagalbininku kun. Aleksandru Ge- 
ryba aptarnaująs septynių šio krašto 
kolonijų lietuvius. Prieš 10 metų 
kun. dr. S. Matulis, MIC, Londone at
gaivino “šaltinio” žurnalą, kuri da
bar skaito apie 1.300 šeimų, žurnalas 
buvo perkeltas j Nottingham?. kur 
sukaktuvininkas Įsteigė veiklų Jau
nimo židinį.

“EUROPOS LIETUVIS” nusiskun
džia: “JAV ir Kanados lietuvių laik
raščiuose pasirodžiusios žinios apie 
Toronto “Gintaro” viešnage Londone 
neišryškina, kad tą gražų ir dideli 
organizavimo darbą atliko Didi. Bri
tanijos Lietuvių Sąjunga. Apie kon
certus išspausdintuosius reportažus 
pasirašo žmonės, pasislėpę po slapy
vardžiais.”

Lenkija
SENIAUSIAS LENKIJOS LIETU- 

VIŲ ansamblis “Rūta” Seinų ap
skrities Vidugirių kaime neseniai 
atšventė 15 metų veiklus sukakti. Šia 
proga buvo surengtas lietuvių liau
dies dainų ir šokių koncertas, suvai
dinta istorinė J. Bajoraičio drama 
“Živilė". Diplomais ir asmeninėm do
vanom veikliausius ansamblio narius 
apdovanojo Lenkijos lietuvių visuo
meninės kultūros drangijM centro

lk'<

kis vakarų, suvaidinusi scenos veika-

284-288 Kfeg $t. t. — S28-8448 — 740 Upper Jewm St. — 389-4113
Hamilton —* Ontario Nemokamos autoaikštės



Aiškėja musmirės paslaptis - LSD pakaitalas
Grybavimas — įdomus spor

tas. Rudenį europiečiai mielai 
keliauja į miškus. Tuo tarpu 
Amerikoje grybavimas kūdikio 
vystykluose tebeguli. Kaikas ma
no, kad Amerikos miškuose gry
bai neauga. Jie ir čia gausiai au
ga, tik yra kiek skirtingi nuo eu
ropinių. šio sporto mėgėjai lie
tuviai dažniausiai renka kelmu
čius ir dar vienas kitos rūšies 
grybus. Žinovai tvirtina, kad 
Amerikoje auga dvidešimt kar
tų daugiau įvairiausių grybų rū
šių nei Europoje. Ir Amerikoje 
veikia grybavimo draugijos, lei
džiami žurnalai.

Paslaptingoji musmirė
Lietuvių literatūroje bei poe

zijoje turime daug prozinių ir 
poezinių aprašymų bei eilėraš
čių. Štai A. Jūsas eiliuoja:
Tai dienelės: lyja, lyja... 
Žemė trokšta, ryte ryja, 
Daug kas nori pagrybauti, 
Tik jau musmirių venkit rauti.

Vokiečiai musmires apdaina
vo ir vaikų pasakose išgražino, 
paslaptingumo šydu apdengė, 
sakydami: “Still und stumm im 
Walde stehen...”

Iš daugelio grybų rūšių la
biausiai yra išgarsėjęs baravy
kas — “visų grybų pulkaunin
kas”. Iš blogų grybų bene pirmą 
vietą užima musmirė su savo 
šviesiai raudona kepure, baltais 
taškais papuošta. Jos apačia 
dengta plėvės šydu ir nukarusiu 
žiedu aplink kotą. Lakšteliai 
daugiausia balti, šios rūšies gry-

VEIKSMAI GARSIAU KALBA
NEGU ŽODŽIAI

Niekas nesako, kad žodžiai — 

nesvarbus dalykas.

Juk dialogas yra' gana svarbus 

dalykas mūsų demokratijos sampra

toje. Žmonės kalba vieni su kitais 

ir klauso, ką kiti sako apie pakeiti

mus, kurie galėtų arba turėtų būti 

padaryti mūsų visuomenėje.

Yra ir kitas gana svarbus reika

las mūsų demokratijos sampratoje, 

būtent, vadovavimas. Vienas žmogus 

turi veikti, kai jau viskas būna pa

sakyta. Jis turi kalbėti už mus. Jis 

turi klausytis, ir tai labai rūpestin

gai, kai reikia daryti sunkius spren

dimus.

Bill Davis nėra naujas vadovavime. 

Per septynis mėnesius, būdamas 

premjeru, jis stengėsi išjudinti mūsų 

ekonomiją, sudaryti geresnes sąlygas

kanadiečiams ir Kanados įmonėms. 

Jis plačiai užsimojo švarinti aplin

ką, orą, žemę ir vandenį. Jis ryžosi 

pagerinti bei praplėsti visą eilę vy

riausybės tarnybų, pradedant vaikų 

lopšeliais ir baigiant 65-rių metų 

amžiaus asmenų nemokama sveikatos 

drauda. Iš viso parlamentui buvo pa

teikta 130 naujų įstatymų projektų, 

kurie buvo apsvarstyti ir priimti per 

tuos septynis mėnesius.

Šio rinkiminio vajaus metu Bill 

Davis ir toliau klauso bei kalba, bet 

žada labai mažai. Mūsų ekonomija 

negali pakelti mokesčių padidinimo, 

kurį kiti lengvai žada.

Galime būti tikri, kai reikės veikti, 

jis bus išmintingas bei ryžtingas. 
r

Iki šiol Bill Davis nuveikti darbai 

yra tikras jo vadovavimo bei ateities 

laidas

VLADAS

bų daugiau nuodingų nei valgo
mų. Lietuvoje auga keletas rū
šių. Paprastoji (Amanita musca- 
ria L.) turi kepurėlę iki 20 cm. 
skersmenyje. Jos paviršius 
skaisčiai raudonas, baltais lope
liais išmargintas. Kotas irgi 
apie 20 cm. augščio, su žemyn 
nukarusiu žiedu viršutinėje da
lyje. Nevisos musmirės buvo 
nuodingos — buvo ir valgomų, 
bet Lietuvoje daugiausia jos bu
vo naudojamos musėms naikin
ti.

Musmirės auga Rusijoj, Vo
kietijoj, Meksikoj ir Amerikoj. 
Rusai šį grybą vadina “mucho- 
mor”, vokiečiai — Fliegenpilz.

Musmirė nebuvo toks baisus 
ir nuodingas grybas, kaip buvo 
mūsuose įprasta apie jį manyti. 
Dabar jį ištyrus paaiškėjo, kad 
jis turi savyje gana daug narko
tikų ir atitinkamos medžiagos 
vaistams gaminti.

Tyrė 13 metų
Musmirei šveicarų profeso

rius Conrad Hans Eugster pa
šventė net 13 metų! Jis atrado 
musmirėje narkotikus ir pava
dino juos “LSD iš miško”. Šis 
mokslininkas šiuo metu dėsto 
chemiją Ciuricho universitete. 
Jis mokslinio tyrinėjimo ėmėsi 
tuoj po chemijos daktaro diser
tacijos apgynimo, t. y. 1953 m. 
Jo darbą parėmė šveicarų vals
tybinis fondas, jam talkino far- 
makologas prof. Peter G. Wa- 
ser. šių abiejų profesorių darbą 

rėmė Baslerio cheminė bendro
vė. Betyrinėdami musmirę, abu 
profesoriai suvartojo net 13.000 
(6.000 kg.) svarų šviežių musmi
rių, daug chemikalų ir tūkstan
čius litru gryno spirito.

Daugeliui įdomu, kodėl tas 
profesorius susidomėjo musmi
re. Žurnalistų paklaustas, paaiš
kino:

Mane vaikystėje žavėjo motinos 
sektos ir knygose skaitytos pasakos 
apie tą nebyli, miške karaliaujantį, 
raudonkepurį, gražuolį nykštuką. Tik 
dėl to gražuolio grybelio dažnai ei
davau į mišką, kad tik galėčiau tų 
musmirių pasižiūrėti. Musmirės ma
ne žavėjo, gyveno mano mistinėse 
svajonėse. Pagaliau apsisprendžiau 
tą gražuolį grybą ištirti, kai tik baig
siu mokslą. Tas “Amanita muscaria” 
su savo neišspręstomis cheminėmis 
ir farmaceutinėmis problemomis at
sistojo viso mano gyvenimo kelyje.

Tyrinėjo ir estai
Musmire buvo susidomėję 

1863 m. Estijos mokslininkai 
farmakologai—Schmiedeberg ir 
Koppe. Jie profesoriavo Dorpa
to universitete ir savo tyrimams 
naudojo to universiteto chemi
jos laboratoriją. Jiem pavyko iš 
dalies tą grybą ištirti ir atrasti 
stipriai nervus veikiantį muska- 
rino chemikalą. Tų mokslininkų 
tyrimas nebuvo užbaigtas — 
jiem nepavyko išskirti jo narko
tinės substancijos. Musmirės pa
slaptis išsilaikė dar visą šimtą 
metų.

Minėtų estų mokslininkų at
rastasis muskarinas tebuvo 
antraeilė musmirės cheminė 
medžiaga. Pagrindinę medžiagą 
surado .minėti šveicarai moksli
ninkai. Prof. C. H. Eugster pri
ėjo išvados: “Augdama musmi
rė gamina svaiginantį, haliuci
nacijas sukeliantį narkotiką”. 
Be to, ši atrastoji substancija 
yra visiškai nauja haliucinacijas 
sukelianti medžiaga. Po prof. C. 
H. Eugsterio atradimo šią sub
stanciją pakartotinai, visiškai sa
varankiškai atrado japonų 
mokslininkai.

Kas veikia nervus? O gi ibo- 
teno rūgštys, kurias gamina 
musmirė. Šis naujasis LSD pa
kaitalas žymiai pigiau kainuoja 
pagaminti. Mokslininkai teigia, 
jog šis LSD pakaitalas išrastas 
tik mokslo ir medicinos tiks
lams. Dr. P. G. Waser, prof. C. 
H. Eugster bendradarbis, pats 
yra atlikęs gydytojų priežiūroje 
keletą bandymų. Tos srities 
mokslo žurnaluose jis aprašė re
zultatus. Pasak jo, muscimolas 
labiau veikia smegenis ir visą 
nervų sistemą,' tuo tarpu ibote- 
no rūgštys — mažiau; muscimo
las labiau svaigina ir tolina nuo 
tikrovės pajautimo. Jis nepata
ria šių narkotikų vartoti. Kad ir 
nedidelę dozę jų panaudojus, 
ištisomis valandomis seka pasi
kartoją mėšlungio traukuliai. 
Jaučiami sunkūs, skausmingi ir 
daug haliucinacijų sukelią, li
guisti išgyvenimai.* Kiekvienam

(Nukelta į 6-tą psl.)

BROOKS, ALBERTA
VEDYBINE SUKAKTIS. Šioje lie

tuvių kolonijoje, kuri davė pradžią 
kultūrinei veiklai Albertos provinci
joje 1938 m. pradžioje, gyvena įžymi 
šeima — Ona ir Pijus Jankauskai 
Jie rugsėjo 11 d. paminėjo savo 50 
metų vedybinę sukaktį. Iškilmės bu
vo pradėtos pamaldomis katalikų 
šventovėje. Vaišės įvyko 7 v. v. Kit
chen Inn restorano patalpose, daly
vaujant 7 sūnum bei dukrom ir gau
siam būriui šeimos bičiulių.

P. Jankauskas grįžo Lietuvon iš 
JAV 1921 m. ir tų pačių metų rugsė
jo 11 d. vedė Onutę Vaišnytę Pilviš
kių miestely. 1923 m. jiedu atvyko 
Kanadon su dviem kūdikiais — Bi
rute ir Liudviku ir įsikūrė Vermilion 
apylinkėje, Albertas prov. čia rado 
jie sunkią dalią — reikėjo iš miško 
padaryti derlingą ūkį. Nutarė per
sikelti į Torontą. Deja, juos čia už
klupo krašto depresija, ir turėjo kel
tis ūkininkauti į McCreary Manitobo- 
je. Vėliau iš čia persikėlė pastoviam 
gyvenimui į Brooks, Albertoje. Su
laukę senatvės ūkį pardavė ir apsi
gyveno mieste savo namuose. ■

Sukaktuvininkai gavo daug sveiki
nimų laiškais bei- telegramomis: iš 
min. pirm. P. E. Trudeau, feder. že
mės ūkio ministerio H. A Olson, opo
zicijos vado R. Stanfieldo, Albertas
premjero Strom, Albertos guberna
toriaus G. MacEwan, vietos burmist
ro ir kt. KLB Kalgario apylinkės var
du sveikino pirm. A. P. Nevada.

O. ir P. Jankauskai yra susipratę 
lietuviai, mylintys savo tėvynę Lie
tuvą. Jie išauklėjo dorą ir pavyzdin
gą šeimą. Visi sūnūs ir dukros yra Vyriausias ir jauniausias anūkai — 
pramokę lietuvių kalbos bei rašybos. ' Judy Win ir Tan Phelps Įteikė dova-

KULTŪRINIS ...
(Atkelta iš 3 psL) 

“vienybę — etniniame įvairu
me”, siekti geresnio bendradar
biavimo ir Kanados realybės su
pratimo. Kanados ukrainiečiai 
nori bendradarbiauti su visoms 
grupėmis ir vyriausybėmis.

Rezoliucijos
Suvažiavimui buvo pasiūlyta 

virš 60 rezoliucijų, kurios būtų 
įteiktos federacinei, provinci- 
nėm vyriausybėm ir savivaldy
bėm, universitetam, įvairiems 
valdžių departamentams, mo
kyklų, komisijoms, politinėm 
partijom ir t. t. Štai keletas 
punktų iš pasiūlytų rezoliucijų.

Pripažįstant anglų ir prancū
zų kalbas oficialiomis, taip pat 
turėtų būti pripažinta, kad Ka
nada yra daugiakultūrinis kraš
tas, sudarytas iš daugelio tauty
bių. Tai turėtų būti įrašyta į 
konstituciją. Federacinė valdžia 
turėtų paskirti lėšų “etniniams 
kultūrų centrams” steigti ir iš
laikyti. Senate turėtų būti atsto
vaujami etniniu grupiu kultūri
niai reikalai. CBC turėtų trans
liuoti radijo ir televizijos prog
ramas ir kitomis kalbomis, ne 
tik anglų ir prancūzų.

Suvažiavime registruotų daly
vių ir svečių dalyvavo apie 350. 
Suvažiavimo programoje vyravo 
ukrainiečių kalba, bet dalis pa
skaitų ir referatų buvo anglų • 
kalba* Vartota speciali salėje 
įrengta vertimų sistema. Ukrai
niečių grupė Kanadoje yra viena 
didžiausių, aktyviausių ir bene 
įtakingiausia. Jos kvietimas ki
toms grupėms bendradarbiauti 
turėtų būti labai rimtai priim
tas, ypač šiuo metu, kai daugiau 
dėmesio kreipiama etninėms 
grupėms. Į ŠĮ suvažiavimą buvo 
pakviesti visi etninės spaudos 
atstovai ir taip pat eilė etninių 
organizacijų atstovų. J. V. Dns.

laisvai kalba lietuviškai. O. ir P. Jan
kauskai daug dirbo talkindami įvai
riems lietuvių parengimamsjpač pir
majam Vakarų Kanados lietuvių są
skrydžiui 1941 m. T an kūne sukaktu
vininkams laimingų metų. K«r.

AUKSINE JANKAUSKŲ vedybų 
sukaktis buvo smulkiai aprašyta 
“Brooks Bulletin”. Papildomų žinių 
apie šią iškilmę atsiuntė sukaktuvi-

ronte. Kaip matyti iš minėto biulete
nio. rietimams Brooks gyventojams 
p. Jankauskai yra žinomi Jauko pa
varde. Sukaktuvines Mišias atlaikė 
kun. Voronbrock. Vaišėse dalyvavo 
70 asmenų, kurių 31 buvo giminės.

ko rugsėjo 15 d. Jame Julius Tomas 
išrinktas atstovauti Brooks Keturių 
seniūnijai KLB Kalgario apyfinkės 
valdyboje dvejiem metam. Taip pat 
buvo surinkti solidarumo įnašai, ku
rie su protokolais persiųsti apyfinkės 
valdybai. Kar.

octorio

RUDENS FESTIVALIS
ŠTAI KAS NAUJO ONTARIO PLACE

ši bus paskutinioji Ontario Place programų savaitė 1971 m. sezone. Joje galėsite 
pamatyti įvairių profesionalių ir mėgėjiškų Ontario talentų.

Ontario Place vėl bus atidaryta Viktorijos Dieną 1972 m. gegužės mėnesį.
TREČIADIENI, spalio 6,
FORUME: 6.30 v.p.p. iki 7.15 v.v. Etobicoke 
Chamber dainininkai, vadovaujami C. R. Duns
tons. 20 dainininkų koncertas su Bach, Somers, 
Vaughan Williams religinėmis giesmėmis ir liau
dies dainomis.
KETVIRTADIENI, spalio 7,
FORUME: 4 v.p.p. iki 8 v.v. repeticija "Specia
liai Padėkos Dienai".
PENKTADIENI, spalio 8,
FORUME: 3 v.p.p. iki 7 v.v. repeticija "Specia
liai Padėkos Dienai".
ŠEŠTADIENI, spalio 9,
FORUME: 5 v.p.p. iki 7 v.v. "SPECIALIAI PADĖ
KOS DIENAI". Tai pirmoji dviejų valandų speciali 
programa Forume, kuri bus <k»odama pcr pasku
tines tris dienas Ontario Place prieš uždarymo. 
Dalyvaus geriausi Kanados menininkai, daininin-

kat, šokėjai, instrurr-erralistai, orkestrai, scenos 
šokėjai.
SEKMADIENI, spalio 10,
FORUME: 5 v.p.p. iki 7 v.v. "SPECIALIAI PA
DĖKOS DIENAI". Dviejų valandų speciali progra
ma su garsiais Kanados menininkais — daginin
kais, šokėjais, instrurrientafistais, orkestrais, jžv- 
mybėmis. Tai antroji iš paskutinių tojų cfeenu 
programa.
FREIGHTER SEAWALL, 7.30 v.v. Po progrcn^s 
— jspudingi fejerverkai.
PIRMADIENI, spalio 11,
(Ontario Ploce uždarymo ckena),
FORUME: 5 v^.p. iki 7 v.v. "SPECIALIAI PA
DĖKOS DIENAI". Grandkxrine baigminė dvieju 
valandų programa su gerui žinomais Kanados 
menininkais, domm«nkars, šokėjais, mstrumenta- 
!^toi<, orkestre^.
FREIGHTER SEAWALL, 7 30 v.v
Po programos — jspudmgi fejerverkai.

Davis dirba... žmonėms
Jis klauso, supranta, veikia

Spalio 21 padaryki gerą darbą Ontario provincijai... paremk! Bill Davis 
Balsuoki už savo apylinkės progresyviųjų konservatorių kandidatų

Ontario Place rudens šventė 
nuo dabar iki spalio II dienos

ONTARIO VYRIAUSYBĖS PROJEKTAS
octorio

Hon. WILLIAM DAVIS, Prime Minister
Hon. ALLAN GROSSMAN, Minister of Trade and Development



766-6806

81 Prince Edward Dr.

231-6551

Visada buvau nuomonės, kad mūsų gerų santykių 
pagrindas yra apibusis pasitikėjimas bei pagarba. Daug 
kartų buvau sujaudintas šilto Jūsų priėmimo. Visuomet 
jaučiausi Jūsų asmeniniu atstovu. Mano mintys niekad 
nebuvo nutolusios nuo Jūsų.

Dabar kreipiuosi j Jus, ypač tuos, kurie gyvenate 
Humber rinkiminėje apylinkėje, prašydamas paramos. 
Sąlyga, kurios Jūs už tai galite reikalauti, ir tai tokios, 
kurią aš* esu pajėgus išpildyti, yra ši: už man suteiktą 
pasitikėjimą turėsite kompetentingą, malonų, demokra
tišką atstovą. Tie dalykai mano širdžiai lygiai mieli, 
kaip ir Jums. Visi kartu galime sutarti bendrą tikslą 
ir jo drauge siekti.

Nuoširdžiai Jūsų —
GEORGE BEN

Per ištisą eilę metų malonu buvo man, kaip asme
niui ir pareigūnui, susitikti su daugeliu Jūsų ir su 
dėkingumu patarnauti. Visuomet buvau pasiruošęs ne 
tik išklausyti Jūsų rūpesčius, bet ir daugeliu atveju 
padėti bei paremti.

Viešajame savo gyvenime, kaip išrinktas- atstovas 
savivaldybėje ir provinciniame parlamente, visuomet 
stengiausi veikti taip, kad nesukompromituočiau tų, 
kurie manimi pasitiki. Nebūdamas čiagimiu, nuolat 
turėjau galvoj tai, kad daugelis naujųjų kanadiečių bus 
vertinami pagal mano elgesį bei sugebėjimą kaip iš
rinkto pareigūno. Aš visuomet stengiausi būti patikimu 
Jums visiems.

AIŠKĖJA MUSMIRĖS PASLAPTIS...
(Atkelta iš 5-to psL) 

žmogui tie išgyvenimai esą skir
tingi: vieniem labai baisūs, ki
tiem malonūs, žmogus paskęsta 
kažkokiame nežinomame pasau
lyje — kartais danguje, o kar
tais pragare. Daryti bandymai su 
gyvuliais ir žiurkėmis parodė, 
kad didesnę dozę panaudojus, 
gyvuliai nugaišta.

Prof. C. H. Eugster mano, 
kad musmirė daugelyje senovės 
tautu turėjo “laimės nešėjo” 
vaidmenį. Senovėje ji buvo var
tojama apsisvaiginimui kaip 
narkotikas.

Žmona paskatino
Tarp daugelio grybų tyrinėto

jų, ypač musmirių, minėtinas 
Niujorko bankininkas R. Gor
don Wasson. Eiti į tą sritį jį pa
skatino jo žmona rusė. Apie tai 
jis rašė:

Išėjome pasivaikščioti. Besikalbė
dami kažkaip užkliadėm grybu temą. 
Malio žmona buvo rusė, Maskvoj gi
musi ir užaugusi. 1927 m. besibai
giant vasarai buvome tik vedę. Tuo 
metu leidome savo nerūpestingas 
medaus mėnesio dieneles Catskill 
kalnuose Niujorko valstijoje. Po pie
tų, linksmi ir nerūpestingi, laimės 
jausmu ir aistros apsvaiginti, žygia
vom kalnais ir slėniais per didesnius 
ir mažesnius miškus... Ten ir už
tikome keistų, sakyčiau, legendinių 
grybų: juos pastebėjo mano žmona. 
Staiga ji šoko prie vieno medžio, po 
kuriuo vėpsojo gana daug keistų, 
man nepažįstamų grybų. Valentina 
atsiklaupusi rinko juos ir minėjo 
man jų rusiškus vardus. Nebuvau 
grybautojas — ta sritis man buvo 
svetima. Mano žmonai — jie buvo 
žavūs, dailūs, malonūs. Aš bandžiau 
protestuoti, nes bijojau, kad mano 
žavioji žmonelė nenusinuodytų. Ji 
tik juokėsi iš manęs ir neklausė ma
no patarimų.

Kai grįžome namo, ji skubiai tuos 
grybus apipjaustė, apvalė, bet taip 
atsargiai, su nepaprasta meile ir 
akių spindėjimu — tartum tie grybai 
būtų dieviškai vertingi ir brangūs. 
Keista, mano Valentina, tuos grybus 
pasiruošusi, pati ir valgė — manęs 
net nebandė kviesti.

Ak, tie paslaptingi grybai! Kaip 
jau minėjau, buvome jaunavedžiai. 
Pirmą vakarą, kai mano žmonelė 
valgė tuos grybus, aš, iš baimės vir
pėdamas ir savo žmonelę iš anksto 
apgailėdamas, galvojau, kad rytoj 
jau būsiu našlys. Liūdna buvo, šir
dį taip skaudžiai graudeno žiauri tik
rovė.

Nuo to meto jiedu ėmė domė
tis grybais.

Mes vartėme knygas ir skaitėme 
radę ką nors apie grybus. Domėjo
mės įvairiomis pasakomis ir legen
domis. Mum rūpėjo baladės, priežo
džiai — daug kas ėmė rūpėti. Po 
kurio laiko Įsitikinome, jog netyčia 
tie grybai mus užvedė ant naujo 
grybų tyrinėjimo kelio.

Po to Wassono vardas ėmė 
garsėti pasaulyje: jis ėmė rašy
ti istorinio ir mokslinio pobū
džio knygas.

Nors mokslininkai ir rašyto
jai daug prirašė apie grybus, 
ypač musmirę, bet jie nepaiso 
tų tyrinėjimų, tų pasakų, tų ei
lėraščių — ir toliau vilioja žmo
nes į savo karalystę miškuose.

ŠEŠIOLIKTOSIOS KANADOS 
LIETUVIŲ DIENOS 

APYSKAITA

Pelnas, pagal susitarimą , su KLB 
krašto valdyba, pasidalintas per pusę. 
Krašto valdybai pasiųsta $1,156.12.

AL Eimantas, pirmininkas
Br. Misiąs, iždininkas

Pajamos
Jaunimo šokiai $ 523.67
Sporto turnyras 141.89
Susipažinimo šokiai 5,024.19
Loterija (pelnas) -171.89
Koncertas 2,050.50
Leidinys 2,285.00
JAV dolerių skirtumas 6.79

Iš viso $10,203.93
Išlaidos
Jaunimo šokiai $ 408.05
Sporto turnyras 135.45
Susipažinimo šokiai 2,128.52
Koncertas 918.46
Leidinys 2,015.78
Reklama ir kitos 892.44
Jaunimo vienetams 1,343.00
Meno paroda 50.00

Iš viso išlaidų $7,891.70

Gryno’pelno $2,312.33

Alio, alio! Primenu visiems, kad šį 

savaitgalį, spalio 8-10 dienomis, St. Catha

rines, Ontario, mieste įvyks Septynioliktoji 

Kanados Lietuvių Diena ir jaunimo suva

žiavimas. Dalyvaukime visi iš visur!
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PINIGAI IR ŽMONĖS
Atrodytų, tai dvi priešingy

bės: pinigai — negyvi daiktai, 
žmonės — gyvi kūriniai. Tačiau 
tos priešingybės tarpusavy labai 
artimai santykiauja.

Viena žmona tvirtino, kad pi
nigas žemėje esąs ratas, apie ku
rį sukasi viskas, neišskiriant nė 
mirties... Vyras buvęs kitokios 
nuomonės. Girdi, Robinzonas, iš- 
sigelbėjęs negyvenamoje saloje, 
turėjęs saujelę miežių ir maiše
lį aukso. Jo gyvybei keli miežių 
grūdai buvę daug vertingesni* 
negu rieškučios aukso.

Žmona ir toliau nenusileido. 
Ji priminė pavyzdį iš laivo “Ti
tanic” skendimo. Esą, daugiau
sia išsigelbėjo moterų, kurios 
buvo turtingos. Iš 143 moterų, 
plaukusių I klase, žuvo tik 4, is 
93, turėjusiu kajutes II klasėje, 
žuvo 15, o iš 179, keliavusių III 
klase, visos žuvo. Tai įvyko to
dėl, kad iki paskutinės sekundės 
laivo administracija labai stro
piai saugojo, kad keleiviai, turį 
III klasės bilietus, nepereitu į 
denį, skirtą I klasės keleiviams.

Vyras ir šiems nurodymams 
nenusileidęs. Jis nurodė iš to pa
ties nelaimingo laivo kitą pavyz
dį. Pirmos klasės “Titanic” ke
leivių tarpe buvo milijonieriai 
Strausai. Kai Strauso žmonai bu
vo pasiūlyta sėsti į gelbėjimosi 
valtį, ji atsisakė. “Niekad nesi
skyriau nuo savo vyro, tai kodėl 
turėčiau jį dabar palikti?” Ir ji 
pasiliko, nors galėjo išsigelbėti 
ir naudotis gyvenime tais milijo
nais. Taigi, esama ir išimčių: 
žmogus pasirenka ne pinigus, 
bet mirtį, nes tikrosios meilės 
jausmas nugali ir mirties baimę, 
ir pinigų viliones.

Toronto dienraštis “Star” bu
vo paskelbęs anketą su vieninte
liu klausimu: “How important is 
money?” (“Kaip svarbūs yra pi
nigai?”). Štai, gautų atsakymų 
eilė.

Pensininkas pabrėžė, jog pini
gu reikia turėti tik tiek, kad ga
lėtum pragyventi. Juo daugiau 
pinigu turi, juo daugiau nori. 
Tikėjimas į Dievą jam svarbes
nis dalykas, negu pinigai. ir Dievu.

• Pirmąja oro užteršimo au
ka V. Vokietijoje tapo 2.000 gy
ventojų turintis Knapsack mies
telis. Kai jie negalėjo atsispirti 
keturių didelių fabrikų dūmams, 
Huerth-Muelheim distnkto tary
bos direktorius padarė istorinį 
sprendimą — fabrikai buvo pa
likti, bet gyventojai turėjo išsi
kelti į naujai pastatytą mies
telį, kurį nuo senojo Knapsack 
skiria pora mylių.

Su dideliu entuziazmu praėjo še
šioliktoji Kanados Lietuvių Diena. 
Džiugu buvo mūsų mažai Londono ir 
apylinkės kolonijai matyti daugelį ar
timų ir tolimesnių kolonijų lietuvių. 
Mūsų tradicinės šventės rezultatai 
aiškūs! Ačiū Jum visiem!

šia proga ypatingas ačiū Br. Misiui, 
kuris rūpestingai tvarkė mūsų finan
sinius reikalus ir kurio pastangomis 
mes jau seniai, pagal susitarimą, at- 
siskaitėme su KLB krašto valdyba. 
Linkime St. Catharines apylinkei dar 
didesnio pasisekimo.

A. E. Pocius, 
KLB Landono apylinkės pirmininkas

Pranešimas apie 1972 metų mokesčius
TORONTO MIESTAS

Pranešimai apie mokesčių nustatymą nebus siunčia
mi visiem savininkam ir nuomininkam, kaip tai buvo da
roma kitais metais, išskyrus tuos, kurių mokesčių nusta
tyme buvo padaryti didesni pakeitimai. Mokesčių nusta
tymo sąrašas, padarytas 1970 metais, bus peržiūrėtas ir 
panaudotas 1972 metų mokesčiams.

Skundai dėl nustatyto mokesčio, kaip jis pažymėtas- 
aficialiame sąraše, gali būti įteikti mokesčių nustatymo 
teismui (Assessment Review Court), remiantis pakeisto mo
kesčių įstatymo R. S. O. 1970, 52 paragrafu.

Skundai turi būti įteikti raštu — laiško formoje arba 
pasinaudojant specialiais blankais, gaunamais miesto sa
vivaldybės raštinėje (City Hali). Jie turi būti siunčiami pa
prastu paštu: Regional Registrar, Assessment Review 
Court, 1200 Bay Street, Toronto 181, Ontario. Be to, pra
nešimai apie įteiktus skundus siunčiami registruotu laišku 
tiem asmenim, kurių turto įkainojimas yra apskųstas, iki 
1971 m. spalio 31 d.

Asmens tapatybei nustatyti prašoma įrašyti savo pa
vardę, adresą ir skundo priežastis. Jei galima, taip pat pa
žymėkite numerį mokesčių nustatymo sąraše, gatvę bei 
numerį, nuosavybės bei sklypo numerius ir savivaldybę, 
kurios ribose yra skundžiamoji nuosavybė.

Mokesčių nustatymo sąrašą galima pamatyti miesto 
rotušės raštinėje (City Clerk's Department) kiekvieną die
ną nuo 8.30 v. r. iki 4.30 v.p.p., išskyrus šeštadienius, sek
madienius ir pirmadienį, spalio 11, Padėkos Dieną.

Gordon T. Batchelor,
City Clerk

LONDON, ONT.
ATVYKSTA PHTSBURGO ŠOKĖ

JAI, M. Aglinskaitės vadovaujami, ir 
spalio 23 d. atliks sportuojančio jau
nimo baliuje programą. Ši grupė ži
noma “Neries” vardu ir šį rudenį ji 
jau turėjo sėkmingų pasirodymų tau
tų festivaliuose Amerikoje. Ji žada 
ir Londonui įdomią programą. Gal 
bus ir daugiau programos atlikėjų. 
Meninę programą praplėtus teko at
sisakyti karalaitės rinkimų. Tad visi 
kviečiami atsilankyti spalio 23 d. į 
gražiąją Centennial salę, Wellington 
St prie Dufferin, London, Ont

LIETUVIAI ROTUŠES IŠKILMĖ
SE. Virš penkių milijonų kainavusi 
naujoji miesto rotušė rugsėjo 22 d. 
buvo atidaryta buvusiojo Ontario 
premjero J. Robarts. Jis pažymėjo, 
kad jis šio miesto rotušėj pradėjo 
savo karjerą ir šiuo atidarymu 
čia pat padėjo karjeros užbaigos taš
ką. Rotušės statymo klausimas per 
eilę metų buvo sukėlęs daug ginčų, 
šis modernus pastatas yra 12 augštų, 
užima 199,800 kv. pėdų plotą; aprū
pintas paskutinio technikos žodžio 
priemonėmis. Statyba truko virš dve
jų metų, o atidarymo iškilmės — ke
turias dienas, per kurias visuomenė 
galėjo ją apžiūrėti ir stebėti labai 
įvairią iškilmių programą. Teigiamas 
reiškinys — į iškilmių programą 
buvo įtrauktos visos tautybės. Iš lie
tuvių dalyvavo ir gražiai pasirodė 
‘'Baltijos” ansamblio tautinių šokių 
grupė ir studenčių kvartetas “Rasa”. 
Lietuvaitės tautiniais drabužiais kar
tu su kitų tautybių mergaitėmis tei
kė reikiamą informaciją. D. E.

Takis vairuotojas atsakė:
“Kol esi neturtingas, turi nuo

širdžių draugų. Kai praturtėji, 
gal tų drangų ir riangian turi, 
bet jie yra pirkti už pinigus...

Namų šeimininkė, kilusi iš In
dijos, apie pinigus: “Be pinigų 
žmogus negali gyventi, tačiau 
pinigai toli gražu ne pagrindinis 
žmogaus gyvenimo tikslas.” 

žemesnės klasės tarnautojas: 
“Aš tiesog bijočiau turėti per
daug pinigų. Kam man toji bai
mė? Nuolatinės tarnautojo pa
jamos, nors nedidelės, yra pa
kankamos”.

Šokėja — akrobatė: “Pinigai 
man anaiptol nereiškia tokios 
vertybės, kokią duoda geri drau
gai. O su pinigais nuoširdžių 
draugų, kaip ir sveikatos, nenu
pirksi. Jais gali nusipirkti tik 
priešus. Ir turtingiausias žmo
gus, kai lieka palaidotas, nė kiek 
nesiskiria nuo vargšo”.
“Kaip manote, ar su pinigais ga

lima visus klausimus išspręsti?”
Atsakymai buvo gana įdomūs. 

Vienos darbovietės pareigūnas: 
“Taip, apie 90% visų klausimų 
galima išspręsti su pinigais. Vis- 
dėlto patys geriausi gyvenimo 
dalykai gaunami ir pasiekiami 
be pinigų...”

Universiteto studentas: “Ma
terialistiniame kelyje gal ir taip, 
tačiau gyvenime geriausi daly
kai yra pasiekiami be pinigų; 
pvz. geri draugai, sielos ramybė, 
pasitenkinimas sąžiningai atlik
tu darbu ir 1.1 Šitiem dalykam 
pinigai nereikalingi.”

Telefonistė: “Jeigu su pini
gais būtų galima išspręsti visas 
gyvenimo painiavas, turtingieji 
galėtų būti nerūpestingi ir lai
mingi*. Deja, taip nėra ir nebus. 
Tikrumoje turtingieji turi dau
giau vargų ir problemų, negu 
neturtingieji.”

Kita telefonistė: “Mes gimėm 
be pinigų ir mirdami turime pa
likti viską, todėl ir negalime 
skaityti, kad pinigai yra viskas 
— patenkina visus poreikius. Di
džiausia vertybė šioje žemėje — 
pasitikėjimas gerais žmonėmis

ONTARIO

Svarbus pranešimas
Ontario gyventojams
65 metų ir vyresniems

Ligoninių ir sveikatos draudos įmokos nuo 1972 m. sausio 1 d. bus panaikintos visiems 

Ontario gyventojams 65 metų ir vyresniems. Tai tesėjimas pažado, kuri neseniai buvo paskelbusi 

Ontario vyriausybė.

Šis nuostatas bus taikomas asmenims, turintiems atitinkamą amžiaus pažymėjimą, ir jų šeimų 

nariams. Nemokama drauda įsigalioja pirmąją dieną to mėnesio, kuriame gyventojui sueina 

65 metai amžiaus. H*

ŠTAI KAIP BUS TVARKOMA
Pagal naująjį planą, sudėtinės Įmokos bus siunčiamos ir toliau pagal gyventojo turimą 

Ontario ligoninių draudos numerį. OHSIP sąskaitų rašymo sistema bus panaikinta. Visi Ontario 
gyventojai, 65 metų amžiaus ir vyresni, kurie tiesiogiai įmoka Ontario ligoninių drauda, bus 

prašomi užpildyti specialų blanką-prašymą atleisti nuo Įmokų.

Kadangi draudos kartotekoje nėra duomenų, rodančių kas turi teisę į nemokamą drauda, 

gautasis blankas-prašymas privalo būti užpildytas 65-rius metus ir daugiau turinčių asmenų 

bei nedelsiant grąžintas pridėtame voke.
Jei turite teisę į nemokamą drauda ir jau sumokėjote reikalaujamas įmokas po 1972 metų 

. - r

sausio 1 dienos, jos bus grąžintos.

Kol išimties prašymai bus sutvarkyti, deja, mes negalime sustabdyti reguliaraus siuntinė

jimo pranešimų, liečiančių draudos įmokas. Dėl to gyventojai 65 metų ar vyresni neturėtų 

jaudintis. Jei tie pranešimai liečia tiktai 1972 metų Įmokas, laikykite juos pas save, kol gau

site namokamos draudos blankus.

JEI SIUNČIATE SAVO DRAUDOS ĮMOKAS PER GRUPĘ

Apie asmenis, susietus su grupėmis, mums bus pranešta atitinkamų grupių, ir jų reikalai 

bus perkelti į nemokamos draudos bylas.
Grupės apie tai bus painformuotos artimiausioje ateityje.

ONTARIO. HEALTH INSURANCE PLAN*

2195 Yonge Street, Toronto 7, Ontario
t.

Hon. A. B. R. Lawrence, Q. C., Minister of Health



*

Amerikos lietuvių jistoriją pasitinkant
Prof. dr. A. Kučo redaguotas veikalas — žymiausias pastarųjų metų istoriografijos kūrinys

(Tęsinys iš pr. n-rio)
Aplamai, Silūpo visi raštai bu

vo skirti lietuvybei žadinti ir 
tautiečiams šviesti. Tad redakto
riaus padarytas jo raštų suskirs
tymas į dvi rūšį, lietuvybei ža
dinti ir kovoti su religija, per- 
žiūrėtinas. Suklysta, kai į lietu
vybei žadinti raštų tarpą įdėtas 
kūrinėlis “Litwini i Polacy”. Šis 
darbelis buvo jo pasiaiškinimas 
lenkams, kai jie hpdė jam “po- 
liakožercos” epitetą ir įtarė 
esant žandarų šnipu. Jis aiškino
si lenkams, kaip žiūri į lietuvių 
lenkų santykius pareityje ir da
bartyje.

Šliūpo asmeniui apibūdinti 
pridurta dar Vacį. Biržiškos 
apybraižėlė, kalbanti daugiau 
apie jo veiklą nei apie ideolo
giją. Šliūpo ideologija gali būti 
tinkamai ryškinama iš jo raštų, 
į kuriuos Vacį. Biržiška numojo 
ranka. Kai jo raštų, originalių 
ir verstinių, nepaisoma, tai vis 
kartojami seni jo nesupratusių 
priešininkų sudaryti teiginiai 
apie jo mokslą ir pasaulėžiūrą.

Kur kas palankiau nei Šliū
pas minimas kun. A. Milukas. 
Ypatingas dėmesys teikiamas jo 
Amerikos lietuvių istorijos dar
bams. Teisingai pažymima (429 
p.), jog tie darbai be sistemos 
ir vien istorinės medžiagos krū
viai. Šiandien jie — vertingos 
archyvų senienos.

Pagirtinas redaktoriaus mos
tas — leidėjo J. Kapočiaus nuo
pelnų pabrėžimas ryšium su Lie
tuvių Enciklopedija ir prel. Pr. 
Juro — didelio knygų leidėjo 
mecenato. Šie abu “nauji leidė
jai” Įsirašė auksinėmis raidėmis 
i Amerikos lietuvių kultūros is
toriją.

Skyrius “Švietimą s” labai 
margaspalvis. Daugiausia vietos 
skiriama parapinėm mokyklom. 
Jų pateiktame sąraše priskaity- 
ta iki paskutinių laikų 58. Ame
rikos lietuvių istorijai būtų bu
vę pravartu pažymėti, kokia jų 
dalis buvo tikrai lietuviškų su 
dėstyta lituanistika Juk para
pinės mokyklos kurtos pagal 
Amerikos Katalikų Bažnyčios 
potvarki (bene 1829 m.), kur pa
rapijos buvo Įpareigotos turėti 
savas mokyklas. To bažnytinio 
potvarkio laikėsi ir lietuviai ku
nigai. Jie steigė katalikiškas mo
kyklas. Jose priedu galėjo būti 
dėstomi ar nedėstomi, lietuviški 
dalykai.

Ne pro šalį būtų buvę pažy
mėti ir lietuviškumas augštes- 
niųjų mokyklų, kursų, akademi
jų, stovyklų — nurodyti, kiek 
gyva lietuvybė tose mokymo 
Įstaigose.

Kultūrinės apraiškos, kaip mu
zika, teatras, tautiniai šokiai, 
menas, dėstomos pagal pasireiš
kusius asmenis, jų biografijo
mis. Paliečiami kiek ir jų dar
bai. Pabrėžiamas tų kultūrinių 
sričių pagyvėjimas atvykus nau
jiems ateiviams po II pasaulinio 
karo.

Trumpas skyrius “Religinis 
gyvenimas" užpildomas parapi
jų, įsikūrusių po 1900 m., sąra
šu ir vienuolijos istorijomis. Pa
baigai priduriama dar trumpa 
tautinės Bažnyčios apžvalgėlė. 
Nurodomas jos ryšys su lenkiš
kąja tos pačios rūšies Bažnyčia 
ir per ją su senkatalikiška at
skala. Skyriui “Ekonominė veik
la” panaudota plati V. Liulevi- 
čiaus studijos santrauka. Ji ge
rai padaryta — apžvelgiamas 
lietuvių įsijungimas i Įvairias
verslo šakas nuo imigracijos 
pradžios iki šių dienų. Skyrius 
lengvas ir patrauklus skaityti.

Baigiamajame dalies skyriuje 
“Santykiai su nepriklausoma 
Lietuva” kalbama apie Ameri
kos lietuvių bandymus Įsikurti 
Lietuvoje, apie jų ekonominę 
paramą Lietuvai, apie kultūri
ninkų, ypač teatralų, vaidmenį 
Lietuvoje, apie Amerikos lietu
vių steigtas ūkio bendroves Lie
tuvoje. Pastarasis dalykas aptar
tas gana paviršutiniškai. Apie 
amerikiečių lietuvių kapitalu 
Įsteigtas Įmones ir bankus bei 
iu vaidmenį Lietuvai derėjo 
kiek plačiau pakalbėti.

Trumpai, vaizdžiai skyrium at
pasakotas Dariaus-Girėno skry
dis. Lietuvių Diena Filadelfijoje 
(1926. VIII. 28), pasaulinė paro
da Niujorke (1939 m.).

Be reikalo iterpta kalba apie 
Lietuvos politiką, kuri neįeina 
i veikalo turini.
8. Lietuvos nepriklausomybei 

žlugus
Paskutinė penktoji dalis pa

naši į trečiąją. Joje ir kalbama 
apie visokias organizacijas, įsi
steigusias daugiausia jau poka
riniais laikais. Plačiausiai ap
tariamos didžiausios jų, skirtos 
Lietuvos laisvinimo veiklai. Iš 
čia ir dalies pavadinimas — 
“Glaudžios pastangos Lietuvai 
laisvinti”. Pirmiausia dėstomos 
Įprastos istorijos tokių organiza
cijų, kaip ALTos, BALFo, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės, 
Lietuviu Fondo, VLIKo. Baigia
masis skyrius “Naujų ateiviu or
ganizacijos” yra trumputės isto- 
rijėlės dabar daugiau ar mažiau 
veikiančių orginizaciju. Gera 
dalis šių organizacijų buvo įsi-

J. JAKŠTAS

steigusios dar Lietuvoje ir todėl 
jų istorijos siekia ankstyvesnius 
laikus. Apskritai, ši paskutinioji 
veikalo dalis yra dabartinio me
to Amerikos lietuvių istorija.

Išvados
Ši dr. A. Kučo redaguota 

Amerikos lietuvių istorija yra 
trečioji iš eilės. Pirmąją parašė 
kun. J. Žilius dar 1899 m. Tai 
buvo maža brošiūrėlė. Apsiribo
ta beveik vien Pensilvanijos lie
tuvių angliakasių rajonu. Pa
teikta nemaža statistinių duome
nų. Antroji — S. Mičhelsono 
“Lietuvių išeivija Amerikoje” 
yra palaidų faktų, kiek sugru
puotų, rinkinys. Veikalui trūks
ta chronologinės ir tinkamos te
minės sąrangos. Be to, neišlai
kyta pusiausvyra kalbant apie 
Įvairias sroves, teikiama dau
giau dėmesio visokio plauko so
cialistinėm grupėm ir pasisako
ma dažnai neigiamai, net paže
minančiai, apie konservatyvines 
katalikiškas grupes.

Prof. A. Kučo darbas para-

ALGIMANTO
ALGIRDAS

Girdėjome apie Algimanto 
Kezio, S.J., filmus. Ir štai, 1971. 
IX. 18 ir 19 d. d. Los Angeles 
miesto Šv. Kazimiero parapijos 
salėje jisai parodė du filmu — 
apie Jaunimo Centrą Čikagoje 
ir pirmąją dalį filmo “Dvylika”. 
Pilna salė žiūrovų, nemažai stu
dentiško amžiaus.

Jaunimo Centras yra pati gy
vybingiausia. lietuvių vieta Čika
goje. Tenai yra prof. J. Žilevi
čiaus Muzikos Archyvas, lietu
viška biblioteka, mokykla, salė 
Įvairiems minėjimams, Lietuvių 
Foto Archyvas, suplanuotas bei 
Įsteigtas kun. Algimanto Kezio, 
S.J. Be to, Jaunimo Centro ap
linkoje yra lietuviams brangių 
simbolių.

Ši vietovė parodyta spalvotam 
16 mm garsiniam filme. Daug 
filmo talkininkų. Gal neužsigaus 
jie, bet šiuokart tepaminėsiu pa
grindinį — Algimantą Keži, S.J.

Filmas dokumentinis. Negali 
būti ir nėra intrigos. Yra gryni 
faktai, pagauti filmo aparato. 
Įdomūs, tikri, natūralūs. Nau
dinga, reikšminga dokumentinė 
filminė likmena.

Filmo “Dvylika” pirmoji da
lis švyti tais lietuvių tautai bran
giais asmenimis, kurie palaikė ir 
palaiko lietuvybę gyvą. Jų,’ be 
abejonės, yra daugiau nei dvyli
ka, bet kiekvienas filmas turi tu
rėti pradžią ir pabaigą. Reikia 
kada nors sustoti. Todėl pasirin
ko dvylika ryškių užsienio lietu
vių asmenų, gyvenusių JAV-se. 
Iš tos dvylikos parodyta pirmoji 
dalis, turinti šešis vyrus- Myko
las Vaitkus, Leonardas Šimutis, 
Mykolas Krupavičius, Vaclovas 
Sidzikauskas, Juozas Žilevičius. 
Adomas Galdikas. Tai ne vardai 
ar pavardės, bet asmenys, sim
bolizuojantieji kuriančią, kovo
jančią lietuvių tautą. Visi i J. A. 
Valstybes atvyko iš Lietuvos, 
vieni anksčiau, kiti vėliau, nė 
vienai dienai nesustoję kurti, 
veikti savo tautai.

Gerai padarė rengėjai, nedavę 
prieš pavardes titulu. Ne titulas 
padaro asmenybes. Titulas nedi
dina nuopelnų, nenuveikia dar
bu. Menka garbė iš titulų, ne
daug savo Lietuvai padarančių.

Foto menininkas kun. Algimantas Kezys, SJ, su rašytoju Jurgiu Gliaudą pa
starojo sodelyje Los Angeles, Kalifornijoj Nuotr. A. Gustaičio

NAUJI FILMAI

Ingmaro Bergmano “Prisilytėjimas”
Visi filmo mėgėjai žino gar

sųjį Švedijos filmų autorių, re- 
žisorių, gamintoją Ingmar Berg
man. Jo pavardė buvo garantija 
gero ar puikaus filmo. Jis buvo 
iškilęs virš visų kitų — kūrė še
devrus ar šiaip jau gerus filmus.

Pasinaudojau užsienio spau
dai skirtu uždaru to filmo paro
dymu Los Angeles mieste. 
Trumpai tariant: Ingmar Berg
man tuo filmu baisiai krito, vai 
pirma karta savo filmo istoriio- 
ie. Be kitu blogybių, filmo teks
tas naršytas b’ovai, o blogas 
rank-aštis negali duoti vero fil
mo. Autorius—pats direktorius. 

Sytas moksliniu, istoriniu meto
du, laikant Amerikos lietuvių 
bendruomenę tam tikru vienetu, 
kurio šimtmetinė raida sistemin* 
gai aprašyta. Tiesa, pirmenybė 
teikiama lietuvių, taip sakant, 
bažnytinei istorijai — parapi
joms, jų mokykloms, bažnyti
nėms (katalikiškoms) organizaci
joms. Tai daroma su geru pa
grindu, nes mūsų konservatyvi- 
nėje visuomenėje visa tautinė 
veikla daugiau siejosi su bažny
čiomis, parapijomis. Gal reikėtų 
pageidauti, kad ir laicistinėms 
srovėms būtų pritaikytas dau
giau bešališkas dėstymas, susi
laikant nuo jų peikiamo vertini
mo. Šiaip ar taip, veikalas yra 
didelis įnašas i Amerikos lietu
vių istoriografiją. Jo redakto
rius, kurį turbūt galima laiky
ti ir autoriumi, vainikavo savo 
vaisingą darbuotę mūsų šio kraš
to išeivijos istorijos dirvoje.

Dr. Antanas Kučas (redagavo), 
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTO
RIJA. Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla. Išleido Juozas Kapočius 
1971 m. Kaina nepažymėta.

KEZIO FILMAI
GUSTAITIS

Didi garbė tiems eilinukams, ku
rie ir be margaplunksnių titulų 
kalno viršūnėje laimėtojais atsi
stoja.

Filmo redaktorius, filmuoto- 
jas yra Algimantas Kezys, S.J. 
Jis su Jonu Raliu įrašė garsus. 
Reporterė — Ramunė Kviklytė. 
Skriptas — Birutės Pūkelevičiū- 
tės. Įrašai — Kazio Veselkos. 
Muzika — iš lietuvių muzikų kū
rinių.

Du iš nufilmuotųjų (M. Kru
pavičius ir A. Galdikas) jau mi
rę. Kiti irgi jau vyresnio am
žiaus vyrai. Todėl į tą filmą žiū
rėjau ne kaip i koki naujadarą, 
bet kaip į lietuvių tautai reikš
mingą kultūrini dokumentą..

Lydi akimis mūsų mylimąjį 
rašytoją jo knygų lentyna, eini 
su juo pasivaikščioti gražiuoju 
takeliu prie vandens. Su pagar
biu redaktorium, veikėju būda
mas klausai jo atsiminimų, že
mės reformos autorius ramiai 
papasakoja atsiminimų. Nepa
vargstantis politikas ragina ne
palūžti, kovoti iki laimėjimo, 
nes teisė negali būti visad jėgos 
nustumta. Dailininkas lenkty
niauja spalvų žaismingumu, 
kaip ir anais gerais laikais.

Visas filmuotojų štabas darė, 
ką galėjo. Mūsų žymūnai vyrai 
buvo priprašyti papozuoti, pasa
kyti savo minčių. Jie davė, kas 
ir kaip jiems atrodė geriausia, 
ar tuo laiku buvo arčiausiai šir
dies.

Filmas yra brangus menas bei 
dokumentavimas. Bet vaizdžiau
sias, tikriausiai, natūraliausiai 
paliekantis gyvą kalbą, tikrą 
žmogų. Visomis išgalėmis reikia 
tokias pastangas remti, ypač dė
koti kun. Algimantui Keziui, S. 
J., už tokį neišpasakytai didelį 
pasišventimą, be galo atidų, 
kruopštų darbą, paliksianti visai 
lietuvių tautai jos kultūros aruo
de.

Kuo galėtų prisidėti visuo
menė? Visų pirma uoliu tokių 
filmų lankymu, atsivedant ir sa
vo bent keliolikos metų sulauku
si iaunimą. Privalėtu būti pilnos 
salės žiūrovų, kur tik tokie fil
mai pasirodytų. Tada nereikėtų 
prašyti aukų.

Antroji klaida — filmavo spal
votai, o jisai yra juoda - balta 
filmavimo žinovas. Trečia, pa
grindiniu artistu pasikvietė 
amerikietį Elliott Gould, kuris 
pasirodė nevertas kiauros koji
nės. Gal filmui kenkė ir anglų 
kalba, nes anksčiau vartodavo 
švedu kalbą. Net tikrai geras 
švedų filmų artistas Max von Sy- 
dow neturėjo progos pasirodyti, 
nors buvo tvarkoje. Jo žmoną 
gerai vaidino B. Andersson.

Rodoma turtingos švedų mo
ters pasileidimas, aprašytas pi- 
*tiu. neįtikinamu amerikietišku 
šablonu. Trūksta gilesnės idėjos.

Lietuvos ruduo
IŠ SLAPTOSIOS POEZIJOS OKUPUOTO^ LIETUVOJ

Kasdien dangus 
labiau vis apsiniaukia, 
ir plaukia debesys pilki. 
Išeidama žalioji vasarėlė 
mums taria: 
“Likite sveiki".
Vakaris vėjas 
nenustoja pūtęs, 
dažnai pratrūksta 
debesies širdis 
ir lieja savo kraują baltą, 
tada atrodo: 
lis ir lis...
Vanduo putodamas 
upeliais bėga 
ir neša kunkulus 
purvų juodų; 
rankas kur nors 

norėčiau nusiplauti, 
švaraus vandens 
jau niekur nerandu ...
Po kojų padais 
žliugsi šlapia žemė, 
guminiai batai. --
klimpsta lig pusės aulų, 
kai reikia žengti per prilytą 

pievą 
ar kai per lauką 
kur einu.
Pabjurusiais keliais, 
skalaujant lietui, 
vežimą traukia 
keturi arkliai.
Nors ratai stengiasi 

purvais nusikratyti, 
bet jie vis limpa 

atkakliai.
Tiktai keliu viešuoju 
skuba greitai, 
taškydamas į šonus balutes, 
mašinos derlių 
rudeninį visa, 
nebodamos lietaus, 

suveš.
Nustok, nustok, lietau, 
taip ilgai lijęs 
ir merkęs žemės 
purvinus pečius;
tegul ir vėl šviesi diena išaušta, 
ir žemės nugara 

pradžius.
Toli arimų 
nusidriekia vagos, 
kaip stygos, 
smuiko nuostabaus, 
jei tu mokėdamas ranka paliesi, 
jos muzikos 
garsais sugaus.
Tiktai artojas 
žino žemės meną 
ir girdi grūda, 
dygstantį laukuos... 
Anksti pavasari rugys 

atbudęs kelsis, 
jei rudenį 
želmuo žaliuos.
Kokia skaudi dalia 
rugelio grūdo —

Negali patikėti tokiu begėdišku 
kritimu. “Prisilytėjimas” (“The 
Touch”) yra žemos moralės fil
mas. Tokių šiais laikais daug iš
kepama. Filme vienintelis pasi
gėrėtinas dalykas — skoningi 
švedų butai, jų stiliuje apstaty
mas, dekoracijos. Filmuota Šve
dijoje. Girdėjau, panašiai atrodo 
turtingų švedų butai.

Kiek anksčiau 20th Century- 
Fox pagamino filmą, kuriame 
vaidina lietuvaitė Joanna Shim- 
kus, o jos vyrą — Richard Ben
jamin. Filmas pavadintas “Mar
riage of a Young Stockbroker” 
(jauno šėru pardavėjo vedybos). 
Jis yra įdomesnis už minėtaii 
“Prisilytėjimą”, bet vistiek 
prastas. Pagrinde—padvkusios. 
pinigų neturinčios kur dėti jau
nos šeimos (vyro ir žmonos) blaš
komasis. Yra Įdomi vedamoji 
mintis, deja, nepilnai panaudo
ta. Alg. Gustaitis 

per žiemą šalti 
po sniegu, 
bet vėl pakilt gyveniman, 
pavasarį nubudus, 
labai smagu!
Ruduo svarbiausią 
pirmą žingsnį žengia 
turtingam derliui 
būsimam,' 
nes be kasdienės duonos 

žmogui tektų 
kentėti vargą 

alkanam.
Tegul laiku, 
į žemę bertas grūdas 
suleis giliai šaknis, 
keros...
Negąsdins rudenio užėję lietūs, 
ir nepabūgs gilios žiemos.
O kam jūs, medžiai, 
savo veidą keičiat, 
drabužį žalią 
mainote rudu...
Kai lapai skris vingiuodami 

pavėjui,
ar nebebus 
labai skaudu?
Augštai padangėj 
suka gervių pulkas, 
kepurę nusiėmęs, 
joms pamojau ...
“Sudiev” — jos visos klykdamos 

kartoja, 
“Sudiev” - 
laukų artojau!
Viršum galvos 
laukinės žąsys girgsi 
ir gulbės skrenda 
į pietų šalis.
Išmeskite nors vieną plunksna 

baltą,
bent ji viena man 
pasiliks...
Išeinančio rudens 
dienas praleisim, 
kartu kentėsime 
žiemos speigus, 
kartu ir vėl pakilsime, 
kai žemė 
naujam gyvenimui 

nubus.
Ir jūs, padangių paukščiai, 
neišlėkit, 
kai medžių 
paskutiniai lapai kris, 
visų drauge žiema mūs 

neišgąsdins, 
kai pasibels ji 
į duris.
Palikti aš savo krašto 

nenorėčiau, 
kaip rudenio 
sulaukęs paukštis; 
geriau sutikčiau 
žiemkenčiu pavirtęs, 
labiau prie žemės 
glaustis...

Atsiųsta paminėti
Antanas Giedrius, AISVYDO PA

SAKOS. 142 psl. minkštais viršeliais. 
Kaina — $3. 1971 m. išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Čikagoje. Kny
ga gaunama pas platintojus ir “Drau
ge”, 4545 West 63rd St., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ET- 
NINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. Prie
das — trys istoriniai žemėlapiai. 106 
psl., kaina $2. Išleido Čikagos Lie
tuvių Literatūros Draugija 1971 m. 
Gaunama “Naujienų” administraci
joj, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill., USA.

Akiračiai nr. 5(29), gegužė. Atvi
ro žodžio mėnraštis, 6821 So. Maple
wood Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

Laivas nr. 15, rugpjūtis. Religinio 
ir tautinio gyvenimo mėnesinis žur
nalas, leidžiamas Tėvų marijonų, 
4545 West 63rd St., Chicago, Ill. 
60629, USA.
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a KUlTMtoE VEIKLOJE
ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO' 

statybos lėšoms telkti buvo skirtas 
keturių solistų koncertas — Stasio 
Baro, Danos Stankaitytės, Romos 
Mastienės ir Jono Varnelio. Jiems 
akompanavo muz. Alvydas Vasaitis. 
Koncertas buvo pradėtas G. Verdi 
“Aidos” ir L. Beethoveno “Fidelio** 
operų arijomis bei ištraukomis, atlik
tomis St. Baro, D. Stankaitytės ir J. 
Vaznelio. R. Mastienė padainavo G. 
Rossini operos “La Cenerentola” ari
ją, J. Vaznelis — G. Verdi “Don Car
los” ariją, St. Baras ir R. Mastienė— 
G. Verdi “Trubadūro” duetą. Koncer
tą užbaigė D. Stankaitytė, St. Baras 
ir J. Vaznelis Ch. Gounod “Fausto” 
arijomis ir tercetu.

ČIKAGOS MENĖS SALĖJE JAV 
lietuvių teatras naująjį sezoną pradė
jo dviem premjerom — Antano Škė
mos “Ataraxia” ir Kosto Ostrausko 
“Lozorium”. A. Škėmos kūrinį režisa
vo Dalia Juknevičiūtė, vaidino akto
riai — Liucijus Alenskas, Dalia Juk
nevičiūtė, Romas Kinka, Julius Linta- 
kas, Romas Stakauskas, Bernardas ir , 
Marius Prapuoleniai. Rež. D. Jukne
vičiūtei talkino Jūratė Jakštytė.. Ma
rytės Smilgaitės režisuotą K. Ostraus
ko “Lozorių” suvaidino pati režisorė 
Marytė Smilgaitė, Dalia Juknevičiūtė 
ir Algis Vileišis.

VITAS GRUZDIS, operetinis teno
ras iš Niujorko, šią vasarą praleido 
Italijoje. Jam teko dalyvauti italų 
kuriamame filme ir Palermo muzikos 
festivalyje atlikti Pinkertono vaid
menį G. Puccini “Madame Butterfly” 
operoje. Italams patiko lietuvio dai
nininko laisvai valdomas lyrinis te
noras ir vaidyba. Paskelbtose recenzi
jose sol. V. Gruzdį gyrė laikraštis 
“La Sicilia” ir žurnalas “Gente,J. V. 
Gruzdis Amerikoje reiškiasi ne tik 
kaip dainininkas, bet ir kaip aktorius 
televizijoje bei dramos teatruose. 
Gruodžio mėnesį Texas valstijos Dal
ias televizijos programoje jis atliks 
pagrindinį Molliero komedijos “Tar
tiufas” vaidmenį. Pinkertoną teks 
dainuoti Meksikos operos scenoje sta
tomoje G. Puccini “Madame Butter
fly”. Sekančią vasarą V. Gruzdis yra 
pakviestas į Turino muzikos festivalį 
Italijoje, kur jo laukia Rudolfo vaid
muo G. Puccini operoje “Bohema”.

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHO 
RAS “Aidas”, vadovaujamas sol. V. 
Verikaičio, spalio 2 d. iš Kanados bu
vo atvykęs gastrolių į Klevelandą. 
Ateities Klubas “Aido” koncertą su
rengė Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Programoje dalyvavo ir pats choro 
vadovas sol. V. Verikaitis, bosas-bari- 
tonas. Chorui ir solistui akompanavo 
tprontietis muz. Jonas Govėdas.

BOSTONO KULTŪRINIAI SUBAT- 
VAKARIAI naująjį veiklos sezoną 
pradėjo rugsėjo 18 d. dail. Juzės Ka
tiliūtės darbų paroda ir St. Santvaro 
paskaita apie rašytoją F. M. Dosto
jevskį. Kauno meno mokyklą baigusi 
dail. J. Katiliūtė gyvena ir kuria 
Šveicarijoje. Jos kūrybiniams laimė
jimams atstovavo parodai parūpinti 
tapybos darbai ir akvarelės. Paskaiti
ninkas St. Santvaras, remdamasis F. 
M. Dostojevskio dukros 1921 m. Pa
ryžiuje išleista tėvo biografija, kal
bėjo apie jo lietuvišką kilmę, kurią 
šioje knygoje pabrėžia autorė. Šis 
teiginys yra sukėlęs nemažai ginčų— 
jį stengiasi paneigti rusai, bet lietu
viams jis turėtų būti įdomus. Pa
skaitininkas apgailestavo, kad minė
toji biografija iki šiol nėra išversta 
ir išleista lietuvių kalba.

DAIL. ČESLOVO JANUSO 67 ta
pybos darbų, 11 akvarelių ir 23 ab
straktų parodą rugsėjo 25—26 d. d. 
Niujorko Kultūros Židinyje surengė 
Lietuvių Moterų Klubų Federacija, 
paminėdama dailininko 40 metų kū
rybinės veiklos sukaktį. Nors č. Ja- 
nušas gyvena, dirba ir kuria Niujor
ke, lig šiol parodas jis rengdavo Fi
ladelfijoje, Čikagoje, Bostone, Det
roite, Waterburyje, kažkodėl skriaus
damas savo gyvenamąjį miestą. Jo ta
pyboje ir akvarelėje pagrindinis dė
mesys vis dar skriamas tėviškės vaiz
dams, ypač jūros ir pajūrio moty
vams Palangoje, kur jam yra teke 
praleisti jaunystės dienas. Daug kas 
č. Jonušą vadina jūros dailininku, 
nors jam nėra svetimas ir scenos 
veikalų apipavidalinimas. Kauno dra
mos teatre jis yra sukūręs scenovaiz
džius A. Vienuolio pjesėms “Daubo
je”, “Prieblandoje”, St. Santvaro 
“Kaimynams”, operos teatre — St. 
Šimkaus “Pagirėnams”. Parodos lie
tuviškus vaizdus papildė New Hamp
shire, Cape Code, Long Island, Main 
gamtovaizdžiai. Staigmena laikytini 
turbūt pirmą kartą parodon įtraukti 
č. Janušo mišria technika atlikti 
abstraktai, kuriems, matyt, turėjo 
itakos jo darbas “Kodako” bendrovės 
reklamų skyriuje, ten atlikti įvairus 
eksperimentai.

KUN. DR. KONSTANTINO GUL
BINO, OFM Cap., doktorato diserta
ciją “Das paedagogische Lebenswerk 
der litauischen Dichterin Marija Peč- 
kauskaitė” išleido Verlag Ferdinand 
Schoeningh leidykla Paderbome, V. 
Vokietijoje. Šioje 174 psl. disertaci
joje pateikiama M. Pečkauskaites 
biografija, analizuojama jos kūrvba 
ir pedagoginė veikla. Leidinį galima 
irigyti pas autorių šiuo adresu: 4712 
Werne, Suedmauer 5, Germany.

JURGIO GLIAUDOS romanas 
“Brėkšmos našta** jau pradedamas 
rinkti “Draugo” spaustuvėje. Roma
no pagrindinė tema — karo ir sovie
tu okupacijos išskirtu šeimų susitiki
mas po daugelio metų.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS OPEROS penkiasde

šimtmetį atšventęs Vilniaus operos ir 
baleto teatras pirmuoju naujojo sezo
no spektakliu savo scenoje pasirinko 
P. Čaikovskio baletą “Gulbių ežeras”. 
Lenkų kompozitoriaus S. Moniuškos 
šimtųjų gimimo metinių proga reper- 
tuaran bus įtraukta Vilniuje sukurta 
jo opera “Halka”. Naujo pastatymo 
susilauks G. Verdi opera “Trubadū
ras”, baletai — D. Šosiakovičiaus 
“Panelė ir chuliganas”, K. Drigo 
“Arlekino milijonai”. Premjeros lau
kia Juliaus Juzeliūno opera “žaidi
mai”, kurios libretui yra panaudota 
F, Duerrenmatto novelė “Avarija”. 
Naują baletą dabartinio gyvenimo 
tema yra sukūręs kompoz. R. Ra- 
cevičius. Numatoma pastatyti ir len
kų kompoz. B. Pavlovskio baletą 
“Snieguolė ir septyni nykštukai”.

PERNAI PENKIASDEŠIMTMETĮ 
atšventęs Kauno dramos teatras nau
jąjį sezoną pradėjo Č. Aitmatovo pje
se “Motinos laukas**. Repertuaras bus 
papildytas Kazio Sajos pjese “Dilgė
lių šilkas*’, kurią režisuoja pats auto
rius. Dramaturgas Juozas Grušas 
šiam teatrui jau yra sukūręs istori
nę dramą “Barbora Radvilaitė”, o 
R. Samulevičius paruošęs prancūzų 
rašytojo P. Merimee “Lokio” insce
nizaciją.

“VARŠUVOS RUDENS” dabarti
nės muzikos festivalyje dalyvavo 
Sauliaus Sondeckio vadovaujamas 
Vilniaus filharmonijos kamerinis or
kestras, surengęs keletą koncertų ir 
kituose Lenkijos miestuose.

VILNIAUS OPEROS BARITONAS
E. KANIAVA gastroliavo Kieve. Ta- w 
rašo Ševčenkos operos ir baleto 
teatre jis atliko Figaro vaidmenį G. 
Rossini operoje “Sevilijos kirpėjas” 
ir Rigoletto vaidmenį to paties pa
vadinimo G. Verdi operoje.

AUGŠTAITIJOS KALVŲ ir ežerų 
grožį, senąjį ir naująjį kaimą bei jo 
žmones atskleidžia Kauno M. K. Čiur
lionio dailės muzėjuje atidaryta dail. 
Algirdo Lukšto spalvingų akvarelių 
paroda, skirta dailininko amžiaus 
penkiasdešimtmečiui.

LIONGINO GODLIAUSKO vado 
vaujamas Kauno politechnikos ins
tituto liaudies dainų ir šokių an
samblis “Nemunas” išvyko į Tašken
tą dalyvauti politechnikos institutų 
festivalyje “Tautų draugystė”.

PAMINKLU APSAUGOS IR KRAŠ
TOTYROS DRAUGIJOS Zarasų sky
rius poeto A. Vienažindžio 130-tųjų 
gimimo metinių proga jo gimtinėje 
atidarė memorialinį mažėjų. Iškilmė
je dalyvavo kraštotyrininkai, kultū
ros ir švietimo darbuotojai, Dusetų 
K. Būgos vidurinės mokyklos mo
kytojai ir mokiniai.

ISTORIJOS MOKSLŲ DOKTORA
TO disertaciją rugsėjo 21 d. apgynė 
Vilniaus istorijos instituto vyr. moks
linis bendradarbis Mečislovas Jučas, 
nagrinėjęs baudžiavos žlugimo Lietu
voje pradžią, istorines aplinkybes ir 
priežastis.

LIETUVOS ARCHYVŲ VALDY
BA nutarė mikrofilmuoti Lietuvos 
Metrikos 662 knygas. Šiuo metu jau 
yra padryti pirmųjų 148 knygų mik
rofilmai, vadovaujantis 1887 m. iš
leistu S. Ptašickio katalogu. Lietuvos 
centriniame istoriniame archyve sau
gomi mikrofilmai yra prieinami vi
siems tyrinėtojams. Ateityje elektro- 
grafiniu būduJš mikrofilmų bus pa
darytos Lietuvos Metrikų kopijų kny
gos. Nesusistemintus dokumentus pa
dės surasti XIX Šimtmetyje Lietuvos 
Metrikos knygoms sudarytos geogra
finės bei dalykinės rodyklės, kurios 
taip pat bus mikrofilmuojamos.

ŽURNALAS “PERGALĖ” 1971 m.
7 nr. keturis puslapius paskyrė Niu
jorke gyvenančiam dailininkui Vy
tautui Ignui, turėjusiam tapybos, gra
fikos darbų, akvarelių ir spalvotų 
piešinių parodą Vilniuje. Lietuvos 
dailės muzėjui jis padovanojo 52 sa
vo kūrinius. “Pergalės” puslapiuose 
pateikiama dail. V. Igno nuotrauka, 
keturi 1966-70 m. grafikos darbai — 
“Jaunas meškeriotojas”, “Saulė ir 
paukštis”, “Piemenukas” ir “Sužadė
tiniai”. Skaitytojams cituojami prof. 
Antano Gudaičio dailininką įverti
nantys žodžiai: “Svarbiausias V. Igno 
kūrybos bruožas — stebėtinas lyriz
mas. Mums, lietuviams, kūryboje jis 
nesvetimas. Tačiau V. Igno poezija 
be galo asmeniška, graudi, niuansuo
ta. Jo paveikslai pripildyti jautrios, 
trapios šviesos. Jie tarsi virpa. Ir 
juose atskleistas greičiau vidinis, ne
gu išorinis žmogaus dvasios būvis, 
šitoks dailininko pasaulis labai savo
tiškas ir įdomus ne tik mums, bet 
ir įvairių tautų žmonėms.”

NEMUNO SROVIŲ GREIČIUS 
deltoje ir Kuršių marių dugno relje
fą ties Skirvytės žiotimis šią vasa
rą tyrinėjo Vilniaus universiteto hid
rologijos ir klimatologijos katedros 
darbuotojų grupė, vadovaujama geo
grafijos mokslų kandidatų A Bariso 
ir E. červinsko. Pirmą kartą buvo 
įgyvendinta sena hidrologų svajonė 
išmatuoti tuo pačiu metu srovių grei
čius ir gylį visose pagrindinėse Ne
muno žemupio vagose — Rusnėje, 
Gilijoje, Skirvytėje, Atmatoje ir Pa
kalnėje. Daugiausia matavimų atlik
ta Skirvytės žiotyse. Gautieji duo
menys padės sudaryti nuosėdų kaupi
mosi ir jų pasiskirstymo žemėlapi 
Kuršių mariose ties Skirvytės žioti
mis. Lig šiol buvo naruošti du pana
šūs Kuršiu marių dugno žemėlapiai: 
1969 m. Ežios seklumoje ir 1970 m. 
— ties Atmatos žiotimis. } T,



k

1 EKSPORTAS
BLOOR — ROYAL YORK, $5,900 
įmokėti, 8-ių kambarių mūrinis 
namas, tinkantis gyventi dviem 
šeimom. Du garažai, privatus įva
žiavimas, dvi virtuvės ir dvi prau
syklos. Arti visko.
BABY POINT, 6,900 įmokėti, 6 
kambarių, atskiras, mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Dvi 
virtuvės. Viena atvira skola. Tuo
jau galima užimti.
HIGH PARK, $2,900 įmookėti, 8- 
nių kambarių mūrinis namas su 
dvigubu garažu. Dvi virtuvės, di
deli kambariai. Lengvos mokėji
mo sąlygos. Prašo $23,700.
JANE — BLOOR, $29,900 prašo
ma kaina. Vieno augšto, penkių 
kambarių, mūrinis, atskiras na
mas su garažu ir įvažiavimu. Vie
na skola. Arti požeminio ir krau
tuvių.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

ĖGLINTON — LAUDER, 17-kos 
kambarių triburis*.(triplex). 9 
metų senumo. Du butai išnuomo
ti pagal sutartis, trečiame gyvena 
savininkas. Patogi vieta nuomoji-
mui. Prašoma kaina $64,900.
KINGSWAY, $34,500 prašoma 
kaina. 6-ių kambarių, vieno augšto 
mūrinis namas (bungalow). Gara
žas ir privatus įvažiavimas. Gra
žiai įrengtas rūsys (du kambariai). 
Viena skola.
BLOOR — HIGH PARK, $2,900 
įmokėti, 64ų kambarių mūrinis 
namas, moderni virtuvė, jaukūs 
kambariai. Įvažiavimas ir vieta 
garažui. Tuojau galima užimti.
KIPLING — LAKESHORE RD., 
$12,000 įmokėti, 6-šių butų (six- 
plex) mūrinis pastatas su priva
čiu įvažiavimu ir vieta mašinoms 
pastatyti. Prašoma kaina $74,900. 
Viskas pilnai išnuomota. Arti 
krautuvių ir susisiekimo.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

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

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

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

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

MOKA:

už term, indėlius 2 metam......7 %
už term, indėlius 1 metam......
už taupomąsias s-tas (savings) 6%
už depozitus-čekių s-tos..........5]/2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000.. . 
nekiln. turto — iki $30.000... 814%

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

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — INDIAN RD. Skoningai įrengtas 6 kambarių mūrinis na
mas. Dvi modernios virtuvės, dvi prausyklos; alyva-vandeniu šildo
mas. Garažas su geru privažiavimu. Įmokėti $4-5,000; galima tuoj už-. 
imti.
HIGH PARK AVE. — BLOOR. Gražus šešių butų (sixplex) planin
gai sutvarkytas namas. Ideali nuomojimo vieta, geros pajamos, gera 
investacija, didelis sklypas. Įmokėti apie $20,000. Viena atvira skola 
10-čiai metų. .
ISLINGTON — DUNDAS W. Dviejų augštų mūrinis namas, 6 kam
bariai. Tinkamas vienai šeimai. Didelis 40 x 140 sklypas, Įrengtas rū
sys. Arti susisiekimo ir krautuvių.
KEELE ST. — ANNETTE. Gerų pajamų 9 kambarių namas. Trys vir
tuvės, 2 garažai, 4 kambariai ir prausykla pirmame augšte. Vertas dė
mesio pirkinys, įmokėti tik $5,000.
JANE — ANNETTE. Naujos statybos šešių butų po 2 miegamuosius 
kambarius, gerų pajamų namas. Įmokėti $5,000.
HIGH PARK. Apynaujis 34 kambarių namas, šeši dideli butai. Namas 
be skolų. Įmokėti $30.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
Tel. 534 - 9286 — namų: 537 - 2869

AUTOMAŠINŲ PARENGIMAS ŽIEMAI, pagrindinis patik
rinimas ir sutaisymas, greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Bloor Autorite Garage ?,a%6
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

Didžiausio* ir gražiausios EUROPIETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
krautuvės. Nepaprastos kokybės gaminiai. Didžiausias pasirinkimas. 
Konkurencinės kainos.

= tip-top MEATS
KAS SAVAITĘ ■ ■ DELICATESSEN
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

. Sheppard Ave. (Don Volley Parkway)
ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. f ei. 535-1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devy nerias ir kt. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

EXTRA REALTY LTD.
758 D0VERC0URT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161

JANE — ANNETTE, $10,000 įmokėti, mūrinis atskiras, 7 kambariai 
per 2 augštus, užbaigtas rūsys, 2 garažai, privatus įvažiavimas dide
lis ir gražus kiemas iš 40 x 180.

žus medžiais apaugęs kiemas.
BLOOR — JANE, $3,000 imol

gra-

J. KUDABA Namų tel. 783-2105

SPORTAS VISUR v
Sov. Sąjunga viepuoliktą kąrtą lai

mėjo Europos krepšįmo^pųtnenybes. 
Baigmėje sovietai nugalėjo Jugosla
vus 69:64. Trečią vietą laimėjo ita
lai, jvėikę lenkus 85^7. Italai yra 
laimėję antrą vietą 1937^ ir 1946 m. 
Rygoje 1937 m. lemiamoje kovoje 
italai pralaimėjo Lietuvai 26:22.

Žiemos olimpiadoje Sapore, Japo
nijoj, dalyvaus 14 ledo ritulio \o-

nei iškovojo daugiausia taškų — 
115. Sov. Sąjungos rinktinėje, kuri 

< žaidė Europos pirmenybėse, iki šiol 
yra žaidę šie lietuviai: S. Butautas, 
J. Lagunavičius, K. Petkevičius, A. 
Lauritėnas, V. Kulakauskas, S. Ston
kus ir M. Paulauskas. L. Vinčaitė

mandų. Turnyro išvakarėse įvyks at
rankinės rungtynės. v .

Europos moterų krepšinio pirme
nybės 1972 m. įvyks Burge, Bulga
rijoje. Ta proga įvyko čia turnyras, 
kuriame dalyvavo šešios komandos. 
Pirmą vietą laimėjo Sov/Sąjungos 
moterys. Pažymėtina, kad jos' pra
laimėjo bulgarėms 55:58.

Mėgėjų bokse įvestos pirštinės su 
balta juosta. Tai lengvina pastebėti 
ar smūgis buvo taisyklingas.

SPORTAS LIETUVOJ
Modestas Paulauskas ketvirtą kar

tą žaidė Sov. Sąjungos f krepšinio 
rinktinėje, kuri laimėjo Europos vy
rų krepšinio pirmenybes.

R. Plungė Rieve SoV. Sąjungos — 
V. Vokietijos lengv. atletikos rung-, 
tynėse pasiekė labai gerą pasekmę

ir A., Jankūnaitė žaidė sovietinių 
moterų rinktinėje Bulgarijoje.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės — Prisikėli

mo par. salėje pirmadieniais 5-9 v. 
v. Treniruotės pradedamos jau da
bar ir visi kviečiami dalyvauti.

Krepšinio pirmenybėse šiais me
tais dalyvaus 6 ar 7 Vyčio koman
dos. CYO pirmenybėse dalyvaus po 
dvi mergaičių ir berniukų koman
das. Miesto pirmenybėse žais mo
terų ir vyrų komandos. Reikia tikė
tis, kad bent viena komanda — vy
rų ar jaunių, dalyvaus B-C lygoje.

Metiniam baliui bilietų platinimas 
eina prie galo. Kas dar neužsisakė 
stalų, prašomi pasiskubinti.

Mūsų rėmėjui S. Jonaičiui nuošir
džiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio treniruotės berniukams 

— ketvirtadieniais, mergaitėms — 
trečiadieniais 6.30 v.v. Nauji žaidėjai
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Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards n ai ya.
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St W.

INDIAN RD. — BLOOR, atskiras 9 kambarių mūrinis namas, nauja 
apšildymo sistema, kvadratinis planas, 2 virtuvės, gilus sklypas, ga
ražas, arti Bloor. Prašoma $36,000, viena atvira skola. Geras pirkinys, 
pirmą kartą parduodamas.
RUSHOLME RD., 8 kambarių, per du augštus atskiras namas, kvad
ratinis planas, vandeniu-alyva šildomas, platus šoninis įvažiavimas. 
Labai gerame stovyje. Prašoma $36,900.
VAKARUOSE, originalus tributis, 17 kambarių, 10 m. senumo, gra 
žūs, erdvūs butai su balkonais. Savininkai išsikėlė į Vankuveri- Apie 
$20.000 įmokėti. Skubus pardavimas.
DOVERCOURT — COLLEGE, apie $4.000 įmokėti, 8 kambarių šva
rus mūrinis namas su dideliu kiemu. Prašoma kaina $28.900.

— nustūmė rutulį 20.10 m. Jis pa
siekė naują Lietuvos rekordą ir lai
mėjo pirmą vietą.

Lietuvos stalo teniso meisteriais 
šiais metais^ tapo Asta Giedraitytė 
ir Stasys Remeikis. s

Jaunių lengvosios atletikos varžy
bose Varšuvoje gerai rungtyniavo 
V. Augustinavičiūtė: šuolyje į tolį į 
nušoko 6.37 m. Ji laimėjo pirmą vie
tą ir pasiekė naują Lietuvos rekor
dą. Senasis rekordas buvo 6.34 m. 
ir priklausė jai pačiai.

Kariuomenės lengvosios atletikos 
pirmenybėse Rygoje pasižymėjo ir 
keli lietuviai. A. Giedminas laimėjo 
dvi pirmas vietas — 5000 m. bėgi
me 14:34,6 ir 3000 m. bėgime su 
kliūtimis 9:10,4. Č. Augustauskas 
šuolyje su kartimi peršoko 4.25 m. 
ir laimėjo pirmą vietą.

Po Europos krepšinio pirmenybių 
sudaryta rinktinė, į kurią įeina ir 
M. Paulauskas. Jis sovietinei rinkti-

ir žaidėjos gali ateiti treniruočių 
metu ir įsirašyti į komandas. Vien 
tik CYO lygoj yra užregistruotos 
trys mergaičių komandos, kuriom at
stovauja A. štuopis, ir keturios ber
niukų komandos įvairių amžių gru
pėse, kurioms CYO lygoj atstovau
ja H. Chvedukas. Vėliau prasidės 
Bathurst College lygos žaidynės su 
vyrų ir jaunių komandom ir Onta
rio Ladies lygos, kur žais vyresnio 
amžiaus mergaitės.

Metinis klubo narių susirinkimas 
— spalio 17, sekmadienį, 12 v., Pri
sikėlimo parapijos Parodų salėje. 
Visi klubo nariai ir suinteresuoti 
klubo veikla bičiuliai prašomi daly
vauti. Bus išrinkta nauja valdyba, 
padaryta praeitų metų veiklos ap
žvalga, svarstomos klubo proble
mos bei šio sezono veikla.

• Lapkričio 20 d. tėvų komiteto 
ruošiamas tradicinis bazaras - šokiai. 
Iš anksto prašoma fantų.

LIETUVIŲ LAIŠ
(Atkelta iš 1 psl.)

vaikus religijos. Esą Prienų 
kunigas Juozas Zdebskis buvo 
suimtas už vaikų mokymą ka
tekizmo ir laukia bylos. Laiške 
sakoma: “Mūsų nuomone, tai 
pažeidžia sovietų įstatymus ir 
konstituciją. Dėlto mes prašome 
sovietų vyriausybę duoti mums 
tikrą religijos laisvę bei leisti 
kunigams be baimės ar trukdy
mų vykdyti savo pareigas ir įsa
kyti paleisti kunigą Juozą 
Z d e b s k Į.”

Kokia bus Kremliaus reakci
ja, dar nežinoma, tačiau žinant

KAS KREMLIUI
Įprastinę procedūrą, galima spė
ti, kad Kremlius atsakys tardy
mais ir “kaltininkų” jieškoji- 
mais.

“The New York Times” ko
respondentas pridūrė, esą so
vietinės Įstaigos susirūpinusios 
religiniu atsparumu Lietuvoje, 
kuri palaiko tarptautiniai Kata
likų Bendrijos ryšiai. Sov. Są
jungos vyriausybė labiau pasiti
kinti rusų Ortodoksų Bendrija, 
kurios hierarchija esanti dides
nėje tiesioginėje sovietinės val
džios priežiūroje bei kontrolė
je.

J. Tautu pašonėje - pavergtųjų seimas
Rugsėjo 21 d., kai savo vi

sumos posėdžius pradėjo Jung
tinės Tautos savo rūmuose Niu
jorke, netoliese, Carnegie rū
muose, susirinko posėdžio Euro
pos Pavergtųjų Tautų atstovai 
18-tai sesijai. Invokaciją sukaL 
bėjo albanų kun. dr. J. Oroši. 
Priimta darbotvarkė, patvirtin
tas generalinis komitetas, pa
siųstas protesto raštas JT pirm. 
A. Malikui dėl neteisėto Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Lenkijos, Rumunijos ir 
Vengrijos atstovavimo J. Tau
tose. Rašte taipgi priminta Bal
tijos kraštų okupacija. Gen. ko
mitetas išrinko šios sesijos sei
mo vadovybę: pirmininku St. 
Korbonski, lenką, vicepirm. — 
V. Sidzikauską, sekr. —F. Ga- 
domskį, lenką.

Įsidėmėtiną kalbą pasakė J. 
A. V. atstovų rūmų narys R. J. 
Madden, primindamas komuniz
mo grėsmę, pavergtųjų perspė
jamo pobūdžio balsą. Jis taip 
pat prisiminė Katyno žudynes, 
kurių tyrimui JAV kongrese 
jam teko vadovauti, ir Kersteno 
komisiją, tyrusią Baltijos kraš-' 
tų okupaciją. R. J. Madden nuo
mone, JAV vyriausybė turėtų 
Įsteigti specialų departamentą 
kovai prieš komunizmą. Kitas 
kalbėtojas — Chr. Emrhet, irgi

amerikietis, nurodė V. Vokieti
jos “Ostpolitik” pavojų. Esą pa
daryta perdaug nuolaidų Mask
vai.

Lietuvos delegacijos pirm. V. 
Sidzikauskas, prieš pasiūlyda
mas deklaraciją apie Sov. Są
jungos sutarčių laužymą, pabrė
žė, kad dabar jos siūloma vadi
namoji Europos saugumo kon
ferencija yra siekimas Įteisinti 
tarptautinėje plotmėje sovietinę 
dominaciją Vidurio ir Rytų Eu
ropoje. Seimo priimtoj deklara
cijoj atkreipiamas laisvųjų kraš
tų dėmesys, kad toj saugumo 
konferencijoj būtų iškelta so
vietų netesėti pažadai sąjungi
ninkams, laisvo tautų apsispren
dimo klausimas ir sovietinė 
grėsmė tautoms.

Lietuvos delegaciją sudaro: 
pirm. V.. Sidzikauskas, J. Audė
nas, dr. J. Puzinas, Pr. Vainaus
kas, V. Vaitiekūnas. Seimo dar
bus taip pat seka Lietuvos gen. 
konsulas Niujorke A. Simutis.

Pajieškojimas
Antano Vaišvilavičiaus, Petro, gy

venusio Lietuvoje, Simno parapijoje, 
Jančikų kaime, 1914 m. išvykusio į 
Ameriką, jieško sesuo Pranutė Vais- 
valavičiūtė-Račkauskienė. žinantieji 
apie jį prašomi pranešti adresu: W. 
Giedraitis, Carberry, Man., Canada.

LEIT. RIMVYDAS NAVIKENAS, 
tarnaudamas Kanados kariuomenėje 
Petewawos Įguloje, daro sėkmingą 
tarnybinę pažangą ir nuo šių metų 
rugpjūčio mėnesio pakeltas į kapi
tono laipsnį. Linkime jam sėkmės 
tolimesnėje jo tarnyboje. Kpt. R. Na- 
vikėnas šiais metais baigė trijų mė
nesių prancūzų kalbos kursus St. 
Jean, Kvebeko provincijoj. Be to, 
Otavos universitete jis studijuoja 
ekonomiką. Nors darbo sąlygos laiko 
jį toliau nuo lietuvių kolonijų, jis 
domisi lietuviška veikla. Progai pa
sitaikius, kanadiečių karių tarpe ran
da galimybių informuoti apie Lietu
vą ir lietuvius.

Ateitininkų žinios
Toronto ateitininkai jau pradėjo 

naujų mokslo metų veiklą. Praėju
sį sekmadienį buvo visų jaunesnių
jų ir vyr. moksleivių susirinkimai. 
Ateityje susirinkimai vyks kas dvi 
savaitės. Laukiame naujų narių.

Reikalingi talkininkai Laimos 
Švėgždaitės rinkiminiam vajui. 
Laima yra daug prisidėjusi prie To
ronto ateitininkų veiklos ir yra ku
rį laiką redagavusi moksleivių laik
raštėlį “Pirmyn Jaunime”. Kas gali 
padėti, prašomi kreiptis į rinkiminę 
būstinę 1568 Bloor St W., tel. 533- 
2314.

Tėvų komiteto ruošiamas tradici
nis rudens balius “Havajų vakaras” 
įvyks spalio 16 d.

Ateitininkų moksleivių studijų die
nos rengiamos Detroite spalio 22-24 
dienomis. Registracija — 7 v.v., mo
kestis — $10. Tema “Penki stulpai 
ateitininkijos aikštėje”. Paskaitas 
skaitys: MAS dvasios vadas kun. J. 
Staškus, stud. Almis Kuolas, stud. 
Romas Puteris. Dr. A. Liulevičius 
vadovaus simpoziumui. Bus links- 
mavakaris ir literatūros vakaras. 
Prašoma atsivežti savos kūrybos ir 
muzikos instrumentus. Studijų die
nose dalyvauti kviečiami visi gimna
zijos amžiaus ateitininkai. Tėveliai 
prašom nesrūpinti — globos J. N. 
Udriai ir kiti.

Iš temų ir paskaitininkų pavar
džių matyti, kad šios studijų die
nos bus turiningos ir Įdomios. Minė
tieji penki stulpai reiškia penkis 
ateitininkų pagrindinius principus, 
kuriais remiasi ateitininkijos vekla.

OAKWOOD — ST. CLAIR, didžiulis, atskiras 11 didelių kambarių 
pajamų namas, labai gerame stovyje, platus privatus įvažiavimas su 
dvigubu garažu. Gauna $106.00 savaitėje pajamų, plius pirmo augšto 
butas savininkui. Apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola.
SWANSEA, gražus — nebrangus mažai šeimai vienaaugštis, moderni 
virtuvė, garažas su privačiu įvažiavimu, prašoma kaina $28.900, viena 
skola, arti Bloor.

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- H A n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FMf\A/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE ------------------------------—

MOKA
5 ]/i % už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Y2% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgidus

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

TORONTO MIESTAS

Praneši m-a s
atmatų išvežimo reikalu

Kadangi pirmadienis, SPALIO 11, yra nedarbo diena, 
miesto tarnautojoms, tą dieną atmatos 
nebus išvežamos.

Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, o 
antradienio — trečiadienį.

H. F. Atyeo, P. Eng., 
gatvių priežiūros viršininkas

i ...R —— u ~

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namą, Umės ir kft« rtties nuasavybio.
Skambinti — J. GUDAS 
868 BLOOR SL Toronto 4, Ont TeL 534-7525

Skautų veikla
• Spalio 3 d. šv. Mišiomis Prisi

kėlimo bažnyčioje pradėti nauji 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų veik
los metai. Pamaldose skautai-tės da
lyvavo su vėliavomis. Po Mišių “Šat
rijos” tuntas turėjo trumpą sueigą.

• Rugsėjo 28 d. pas Liną Saplį 
susirinkę skautai-vyčiai naujuoju bū
relio vadu išsirinko Auksuoti Valiū
ną. Būrelis nutarė pagyvinti vyčių 
veiklą.

• Į skautų-vyčių kandidatų būreli 
įstojo A. Kaminskas, A. Gaputis ir 
P. Tarvydas — visi oro skautų Da
riaus-Girėno draugovės, šiuo metu 
iš viso yra 7 kandidatai, kurie ruo
šiasi įžodžiui. Antroji po atostogų 
sueiga įvyko spalio 4 d.

• LS Seserijos skautininkių suva
žiavime Klevelande spalio 30-31 d. 
paskaitas skaitys s. L. Miliukienė, 
v.s. J. Vaišnys, G. Sužiedėlienė, dr. 
R. Šilbajoris. Meninėje dalyje pasi
rodys aktoriai St. Kelečienė, J. Ke- 
lečius ir L. Barauskas. Be to, bus 
pateikta keletas diskusinių temų gry
nai skautiško auklėjimo klausimais.

• Vyr. skautės, sk.-vyčiai, akade
mikai raginami dalyvauti Kanados 
Lietuvių Dienose St. Catharines, 
Ont., ypač spalio 9 d., 10 v. ryto, 
jaunimo simpoziume, kuris įvyks 
Holiday Inn, Q. E. Way ir Lake St. 
gatvių sankryžoj.

• Spalio 3 d. Romuvos valdybos 
posėdyje aptarti reikalai, artėjant X- 
tai sukaktuvinei Romuvos stovyklai 
ateinančią vasarą.

• “Šatrijos” tunte 11 paukštyčių 
perėjo į skaučių “Aušrinės dr-vę, 2 
— į jūrų skautes.

e Skaučių “Aušrinės” dr-vės drau
gininke paskirta sL R šapočkinaitė, 
adj. si. J. šeškutė; “Mirgos” dr-vei 
globėja sutiko būti s. L. Gvildienė, 
draugovei* adj. paskirta psl. R. Si- 
minkevičiutė; vyr. sk. “Birutės" dr- 
vės draugininke paskirta v. d. I. 
Stanionytė, adj. D. Steponaitienė; 
“Dainos" draugininke — E. Jo
naitytė, adj. S. šarkaitė.

• I “Šatrijos” tunU jstojo: j 
paukštyčių dr-vę T. Glodenytė, D. 
Petkutė, R. Petkutė; j skautes — 
A. Varenkaitė ir L. Trinkūnaitė. C.S. <

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

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
BLOOR — DUFFERIN, $4,000 įmokėti, plytinis 6 kambarių namas, 
koridorinis planas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, poilsio kambarys, garažas. 
ISLINGTON — PRINCESS MARGARET, $8,000 įmokėti, atskiras 
plytinis vienaaugštis (bungalow), 6 kambariai, užbaigtas poilsio kam
barys, 2 prausyklos, garažas, 8% mortgičius.
DUNDAS — ST. CLARENS, $3,000 įmokėti, plytinis 6 kambarių na
mas, 2 modernios virtuvės, 1 mortgičius 10-čiai metų. Prašoma 
$23,200.
BLOOR — HAVELOCK, dvibutis, plytinis atskiras 10 kambarių, 
dviejų augštų, šiltu vandeniu šildomas, garažas. Turi būti parduotas; 
savininkas nusipirko kitą namą.
GLENLAKE — CLENDENAN, atskiras, plytinis 6 kambarių namas; 
šoninis ivažiavimas, garažas, 1 mortgičius; prašomas įmokėjimas 
$6,000.

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina.-----------Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų— mortgičių.

VYT. MORKIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

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.

DAN^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN^ & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vol. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

UTHO-ART SPAUSTUVĖ gĮ-,S£ 
p f 0 g f g mos

971 College Si., Toronto 4, Ont. visi verslo bei

Telefonas: S 3 3
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JAUNIMAS, SPORTAS, TĖVAI
Pastebėjau, kad jau kelinti me

tai lietuviškas sportas pradėjo “sir
guliuoti” — nematyti tokio didelio 
entuziazmo rengiant turnyrus ar 
varžybas-pirmenybes. Man, kaip dir
busiam su lietuvišku sportu eilę me
tų, kyla klausimas, kodėl taip yra. 
Ar šiuo metu neturim jaunimo, ku
ris domėtųsi sportu, ar neturim va- 
dovų-trenerių, kurie tuos sportinin
kus sujungtų į grupes ir jiems va
dovautų, o gal vaikų tėvai nesirūpi
na savo vaikais ir nekreipia jokio 
dėmesio į savo vaikų sportini auklė
jimą?

Sportuojančio jaunimo, ypač jau
nesnio amžiaus, net daugiau turim. 
Jie savo pasiektais rezultatais stebi
na ne tik lietutvius, bet atkreipia dė
mesį ir Kanados bei JAV sporto va
dovų. Vien tik Toronte sparto klu
be “Aušra” aš galiu suminėti eilę 
sportininkų, kurių pavardės, o kar
tais ir nuotraukos buvo įdėtos Ka
nados laikraščiuose. Krepšinio srityje 
— G. Rautinšas Toronto ir Ontario 
krepšinio turnyruose buvo išrinktas 
kelis kartus kaip geriausias krepši
ninkas. Atletikoj (bėgime) pasižy
mėjo keturiolikos metų A. Tumosa, 
šokime į augšti — R. Petronytė ir A. 
Grigonis, kliūtiniame bėgime — L. 
Radžiūnaitė, stalo tenise — P. Kle- 
vinas ir B. Plučaitė. Galima būtų ir 
daugiau išvardinti tokių gerų spor
tininkų. O jei pažiūrėsim Į kitus 
sporto klubus, tai tenai irgi rasim 
visą eilę iškilių, pasižymėjusių spor
tininkų. Turint gerus trenerius, iš jų 
galima padaryti tarptautinio masto 
sportininkus.

Sunkesnis klausimas su sporto va- 
dovais-treneriais. Dauguma vadovų 
jau yra pavargę, susenę ir laukia pa
kaito. Bet čia jiems į pagalbą atei
na jų mokiniai, jau dabar suaugę ir 
sukūrę lietuviškas šeimas. Jie mie
lai imasi vadovų-trenerių darbo. Bet 
reikia pasakyti, kad nemaža dalis 
dar laikosi pasyviai ir nejaučia par
eigos prisidėti prie lietuviško spor

to kėlimo.
Svarbiausia našta ir kaltė gula ant 

vaikų tėvų, kurie mažai ar visai ne
kreipia dėmesio į savo vaikų sportinį 
lavinimą. Aš sutinku, kad tėvų dau
guma negali eiti trenerių pareigų, 
bet aš niekaip negaliu pateisinti tų 
tėvų, kurie iš viso savo vaikų spor
tiniu auklėjimu nesirūpina ir nesido
mi jų pasiektais rezultatais. Jeigu tė
vas negali sumokėti už savo vaiką 
porą dolerių klubo ar registracijos 
mokesčio, jeigu jis amžinai neturi 
laiko nuvežti savo vaiko į rungty
nes, jeigu jam nesvarbu kur jo vai
kas praleidžia laisvalaikį, — kyla 
klausimas, kiek iš viso tam tėvui rū
pi savo vaiko lietuviški-sportiški auk
lėjimo reikalai.

Juk smagu skaityti, kai randi laik
raštyje, kad X ar Y lietuvis pasiekė 
gerų rezultatų vienoj ar kitoj sporto 
šakoj. Todėl atkreipiu tėvų dėmesį, 
kad pirmoj eilėj jų pareiga rūpintis 
savo vaikais, kad jų pareiga ateiti su 
visokeriopa pagalba sporto vado
vams. Nebandykit teisintis visokiais 
išsisukinėjimais. Jeigu tarp tėvų ir 
vaikų nebus bendradarbiavimo, tegul 
paskui tėvai nesiskundžia ir nede
juoja, kad jų vaikas meta mokslą, 
kad išeina iš narni}, kad nesiskaito 
su tokiais tėvais, kad susideda su 
narkotikų vartotojais. Nors senatvėj 
turėsi susidėjęs ir gražų turtą, jis 
bus tau nemielas, jeigu liksi vienas 
kaip pirštas, praradęs savo vaikus.

Vėl bus sporto klubų susirinkimai. 
Bus pranešta, kas per paskutinius 
metus buvo nuveikta sportinėje sri
tyje, bus renkamos naujos valdybos. 
Tėvai, nebūkit pasyvūs, ateikit į su
sirinkimus, dalyvaukit aktyviai, pri
sidėkite prie lietuviško sporto išlai
kymo kuo ir kaip kas išgali. Mes jū
sų laukiam.

E. Šlekys, P.P.S.K. Aušra
LAIKAS PAGALVOTI

Kai perskaičiau S. Pranckūno laiš
ką “TŽ” 37 nr., man pasidarė liūdna, 
net nejauku. Kai ateina laikas, kada 
lietuviai, ypač tremtyje, pradeda gal-

mes patys po tiek metų esame išlikę 
tikrais lietuviais patriotais? D. R.

.JAUNIMO IŠVYKOS
Norėčiau atsiliepti į S. Pranckūno 

“Tž” 37 nr. keltas mintis. Mano nuo
mone, Montrealio ansamblis- “Ginta
ras” tikrai pagarsino Lietuvos vardą 
ir supažindino daugelį svetimtaučių 
su mūsų tautine kultūra. Publika Ka
nados vakaruose buvo mišri — buvo 
daug anglų, daug mišrių šeimų, daug 
lietuvių šeimų, kurios retai , teturi 
progų išgirsti birbynių ar kanklių 
muziką ar matyti “Aštuonyti”. “Gin-
taras” priminė jiems seniai pa
liktą kraštą. Taip pat publikoje bu
vo ir p. Cotė, federacinės valdžios 
atstovas, kuris domėjosi pasirodymu 
ir vėliau praleido visą vakarą su gin- 
tariečiais. Jis, grįžęs į Otavą, tikrai 
nepamirš lietuvių gražiai paminėti.

Ar verta remti jaunimo grupes, p. 
Pranckūnai? Aš sakyčiau taip. Ar jos 
tikrai garsina Lietuvos vardą? Atsa
kymas yra aiškus.

Pasirodymai nebūtinai turi su
traukti šimtus kitataučių. Ne tik 
jiems pasirodyti yra svarbu. Taip 
pat yra verta aplankyti tas kolonijas, 
kur lietuvių nedaug, kur jie pradeda 
pamiršti mūsų kalbą, kur jų vaikai 
lietuviškai sunkiai kalba, čia ir yra 
lietuvybės išlaikymas, gal net svar
besnis už svetimtaučių bičiulių jieš- 
kojimą.

Dėl kelionių Lietuvoje S. Pranc- 
kūnas klysta. Į vėliavų paradą vi
siems važiuojantiems buvo duodama 
87% nuolaida. Į organizacijų sąskry
džius ar kongresus valstybė duodavo 
net specialius traukinius labai pigia 
kaina arba nemokamai. Be to, atstu
mai Lietuvoje ir Kanadoje yra skir
tingi.- Daina Kerbelytė

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel: 251 -4864 Namų tel. 277 - 0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b_-vių atstovybė

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette, Morley D. H ogi e — Directors

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specia^ose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai tr greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ D _ |x.: _ 480 roncesvalles avė..
IŠTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

Nemato skirtumo
Mergaitė, pirmą kartą gyveni

me užsėdusį ant arklio pasijo
dinėti, sako:

— Kaip keista! Niekad nema
niau, kad šis sutvėrimas, pri
kimštas šieno, galėtų būti toks 
kietas...

Nieko sau skaitytojas
Anglijoje vienas skaitytojas, 

įsitikinęs, kad amnestija dar te
beveikia pavėluotoms knygoms 
atiduoti, sugrąžino bibliotekai 
300 knygų, kurias jis buvo pa
ėmęs paskutiniųjų 14 metų lai
kotarpyje.

Klaida
— Palaukit, palaukit, — veja

si vaistininkas klientą. — Vietoj 
aspirino, aš jums įdaviau arse
niką.

— Baisu!
— Aišku, arsenikas kainuoja 

doleriu brangiau.
Du muzikai

Būdamas Drezdene, Beetho- 
venas kartą klausėsi kompozito
riaus Paero operos “Eleonora”. 
Kai po spektaklio Paeras pa
klausė įžymųjį muziką, kokios 
jis nuomonės apie jo kūrinį, 
Beethovenas atsakė:

— Jūsų opera man taip pa
tiko, kad aš nusprendžiau pa
rašyti jai muziką. — Savo žodį 
jis ištesėjo — “Eleonoros” siu
žeto pagrindu parašė operą “Fi
delio”.

Boksininkai
Po penkto rato sunkaus svo

rio boksininkas vos nusvyravo 
iki savo kampo, nes buvo smar
kiai priešininko apdaužytas. Jo 
treneris sako:

— Žinai, aš turiu gerą idėją. 
Kitą kartą, kai tave priešinin
kas muš, imk ir pabandyk jam 
duoti atgal...

Dviguba našta
— Mano tėvas dabar turės , iš

laikyti dar vieną žmoną.
— Nejaugi jis turi kelias 

žmonas?
— Ne! Užvakar vedė mano 

brolis, ir dabar tėvas turės rū
pintis ne tik mano žmonos, bet 
ir mano brolio žmonos išlaiky
mu. Parinko Pr. Alš.

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

Tel. 531-1432 ,
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

&

NUO LUINOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Namų: 920-2501

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 

lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalis

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

.Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
lel. 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

KANADOS
(Atkelta iš 1 psl.) 

veryje, spalio 24-26 d.d. — Ed- 
montone ir spalio 26-28 d.d. — 
Toronte. Galimas dalykas, šios 
datos bus pakeistos, jeigu būtų 
sužinota apie etninių grupių de
monstracijas. Su A. Kosyginu 
atvyksta jo dukra Rada ir apie 
30 asmenų palyda, šiai kelio
nei, matyt, skiriamas Maskvos 
nepaprastai didelis dėmesys, 
nes A. Kosyginą lydės 10 sovie
tų žurnalistų.

Leidėjo J. Basset pranešimu, 
prieš 95 metus Įsteigtas dien
raštis “The Toronto Telegram” 
užsidarys nevėliau š.m. spalio 
30 d. Ši data, atrodo, pasirink
ta dėl Ontario provincinio par
lamento rinkimų spalio 21 d. 
J. Bassett yra konservatorius, 
savo laikraščio vedamaisiais vi
sada rėmęs šią partiją. Laikraš
tį bandė nupirkti kasyklų bend
rovės Denison Mines milijonie
rius pirm. Stephen Roman, bet 
jo pasiūlymas iki šiol nebuvo 
priimtinas leidėjui. Oficialiai 
jau yra paskelbta, kad “Toronto 
Daily Star” už “The Telegram” 
skaitytojų sąrašus sumokės net 
$10 milijonų, padengdamas J. 
Bassetto iš kitų šaltinių i “The 
Telegram” investuotus $8 mi
lijonus ir dar palikdamas $2 mi
lijonus atsiskaitymui su tarnau
tojais. Po dvejų metų J. Bassett 
galės parduoti' dabar “Starui”

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

ĮVYKIAI I
išnuomojamas “The Telegram” 
patalpas ir mašinas. Iš tikrųjų 
$10 milijonų “Stars” moka nė 
už skaitytojų sąrašus, bet už sa
vo pagrindinio varžovo užsida
rymą. Linotipininkų unija po 7 
metų atšaukė trim Toronto 
dienraščiam paskelbtą streiką, 
privertusį laikraščius pasisam
dyti kitus linotipininkus. Ame
rikos kontroliuojama unija strei
kininkams išmokėjo apie $13 
milijonų — piketuotojai gauda
vo po $120.90 į savaitę. Šiuo 
streiku amerikietiška unija no
rėjo patirti, ar jai pavyks sulai
kyti automatinių linotipų įvedi
mą JAV laikraščių spaustuvėse. 
Kanadiečiai linotipininkai buvo 
padaryti atgailos ožiais — dau
gelis jų neteko gerai apmoka
mo darbo. Prie “The Telegram” 
užsidarymo taip pat prisidėjo 
trijų JAV centrus turinčių uni
jų perdideli reikalavimai nuos
tolius nešančiam laikraščiui. 
“Time” žurnalo pranešimu, iš 
“Telegram” į “Star” dienraštį 
pereis dirbti žurnalistas Peter 
Worthington.

Kanados pašto netvarkos re
kordą pasiekė pensininko Char
les Allen iš Burlington© dukrai 
Toronte pasiustas registruotas 
laiškas. Nors šias vietoves skiria 
tik 35 mylios, dukra laišką ga
vo po 29 dienų. Padėka už laiš
ko gavimą priklauso ne paštui, 
bet vienai moteriai Niagara 
Falls. Jai tą laišką pristatė Ka
nados paštas, o ji, pastebėjusi 
Toronto adresą, pati surado* ir 
painformavo Ch. Alleno dukrą 
Toronte. Kadangi registruoto 
laiško adresas buvo teisingai už
rašytas, pašto ministeris J. P. 
Cote buvo priverstas atsiprašy
ti Ch. Alleną ir jo dukrą už paš
tininkų neapdairumą.

Statistikos biuro duomenimis,

ALFA RADIO & TV

APARATUS • STATOM IR TAISOM ANTENAS • 

DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave.
Tel. 531-6165 
Dirbtuvė

A. LIŪDŽIUS, B.L
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: Įstaigos
namų

Priėmimo laikos
susitarimą telefonu.

537-1708 
279-7980 
pagal

D R. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas* 
Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
18 4 E L LIS AVĖ 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.

-295 Roncesvalles Avė. 
Tel. 536-1373 

Atidaryta: kasdien 9—6 v. 
ketv. ir penkt. 9—9 v.

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

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

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

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

470 College SL Toronto

Tel. 921 - 3924
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.

š.m. birželio 1 d. Kanada turė
jo 21.681.000 gyventojų, o 1970 
m. birželio 1 d.—21.377.000. Gy
ventojų skaičius per pastaruo
sius metus nuo 942.000 suma
žėjo iki 928.000 tik Saskače- 
vano provincijoje. Kitose pro
vincijose pastebimas gyventojų 
skaičiaus padidėjimas.

148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5191

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

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

Savininkas V. BACĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
o sutvarko rezervacijų, nakvynių Ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pakulyje

Skambinti telefonu 278-7261
 4.

parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
lakiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
o patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo d a r b n s. Skambinti 
Alfonsai LE 6-2805.

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

Eagles Nest
30 Dewson SL, Toronto 4, Ont

Telefonas 534-0563



«TORO
Šv. Jono Kr. pat. žinios

Maloniai kviečiame Kanados ir JAV lietuvius į ggž;

Prisikėlimo par. žinios
— Springhurste, Gerojo Ganyto- — Mišios: treėiad., 8 v. — už a.a. 

jo stovyklavietės salėje, pamaldos Juozą Vosylių, užpr. A. R. Simana- 
ateinantį sekmadienį 11 v.r. bus vičių; penktad., 8 v. — už a.a. Pijų 

Šarūną, užpr. par. choro; šeštad., 9 
v. — už a.a. Viktorą Šventoraitį, už
prašė E. Walanciej; 9.30 v. — už a. 
a. Praną Mačiulaitį, užpr. jo sesers 
Marijos Baltramonienės; šį sekmad., 
8 v. — už a.a. Juozapą ir Genovaitę 
Bočkus, užpr. Bočkų; 11.15 v. — už 
a.a. Mariją štuikienę, užpr. A. štai- 
kio; 12.15 v. — už a.a. Vladą Straz
dą, užpr. Grabauskų.

— Mirus Pranui Mačiulaičiui, nuo
širdžią užuojautą reiškiame jo arti
miesiems.

— Mūsų nuoširdūs sveikinimai 
Petrui Aschenbrenneriui ir Audro
nei Dunderaitei, sukūrusiems naują 
šeimos židinį.

— Pakrikštyta: Algio ir Alfredos 
Malinauskų sūnus Rimas Michael

— Ateinančią savaitę lankomos 
šeimos: Abbott Ave., Dorval Rd., 
Kenneth Ave., Wanda Rd.

— Ryšium su ilguoju savaitgaliu 
šį sekmadienį kavinėje šilto maisto 
nebus.

— Sveikiname p.p. Ališauskus, at
šventusius 50 metų vedybų sukaktį.

— Visą dainuojantį jaunimą — 
berniukus ir mergaites nuo 15 iki 25 
m. amžiaus, studijuojančius ir ne
studijuojančius, prašome susirinkti 
spalio 17, sekmadienį, 12 v. muzikos 
studijoje, kur įvyks svarbus pasita
rimas naujai perorganizuoto jauni
mo choro reikalais. Prašome taip 
pat dalyvauti visus choristus iki šiol 
dainavusius jaunimo chore.

— Parapijos choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v., muzikos stu
dijoje.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinių pamokų registracija bei pir
moji pamoka vaikams nuo III sky
riaus — spalio 17 d. Vaikai atve
dami po 10 v. Mišių ir pasiimami 12 

— Esame didžiai dėkingi Lolitai 
Burokaitei, Jonui ir Silvijai Ffei- 
manams, Ramonai Girdauskaitei, 
Leonidai Kolyčienei, seserims Ignei 
ir Daliai už pirmosios Komunijos ir 
religijos pamokas. Laukiame naujų 
talkininkų:

Kanadečių Our Lady of Fatima 
bažnyčioje kiekvieno mėnesio 13 d., 
8 v.v., rengiama procesija Marijos 
garbei ir laikomos Mišios. Tokia pro
cesija bus ir spalio 13 d. Bu$ ne
šama Fatimos Marijos statula, popie
žiaus Pauliaus VI palaiminta ir skir
ta Kanadai. Važiuoti Blobr požemi
niu iki Coxwell ir persėsti. į auto
busą nr. 70 (3170 St. Clair Ave. E. 
a. Victoria) (Pr.)

Visuomenininkas Jurgis Straz
das savo naujame name Missis
sauga apylinkėje, dalyvaujant 
gausiem bičiuliam, atšventė 65 
m. sukakti. Ta pačia proga buvo 
įkurtuvės jo paties statytame 
puošniame name ir pristatymas 
savo iš Lietuvos atvykusios žmo
nos.

Onos ir Jono Ališauskų 50 m. 
vedybų sukaktis paminėta spa
lio 2 d. padėkos pamaldomis 
šv. Jono Kr. liet, bažnyčioje ir 
nuoširdžiu pagerbimu bei vai
šėmis par. salėje, dalyvaujant 
daugeliui svečių iš Toronto bei 
kitų vietovių ir gausiai p. Ali
šauskų giminei. Pagerbimą su
ruošė jų sūnūs ir duktė. Su
kakties proga gautas šv. Tėvo 
palaiminimas.

10 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1071. X. 7 — Nr. 40 (1131)

US MONTREAL
paskutinį kartą.

— Spalio 17, sekmadienį, vėl bus 
laikomos 12 v. pamaldos.

— Vaikams, šį pavasarį besiren
giantiems pirmajai Komunijai, tiky
bos pamokos prasidės sekmadienį, 
spalio 17 d., po 10 v. pamaldų.

— Šeimų lankymas tęsiamas Mis
sissauga rajone.
Ja-— Mirus a.a. Pranui Mačiulaičiui, 
jo artimiesiems nuoširdi užuojauta.

— Sveikiname Joną ir Oną Ali
šauskus jų 50 m. vedybinės sukak
ties proga. Dievo palaidos ir ilgiau
sių metų!

— šį antradienį pamaldos Vero
nikos Jurėnienės intencija, prašant 
Augščiausiojo sveikatos po sunkios 
operacijos Western ligoninėje.

— Pamaldos: šį šeštadienį 9 v.r. 
už a.a. Stasį šimutį; sekmadienį 10 
v. už a.a. Mariją Ridikienę, p. Ric- 
kevičienės mamytę, 11 v. už a.a 
Praną Vorininkaitį, velionies viene- 
rių metų mirties sukaktį prisime 
nant. Po minėtų pamaldų lietuvių 
kapinėse šventinamas paminklas.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— šį penktadienį, 8 v.r., nuo Iš
ganytojo bažnyčios autobusas išvyks
ta Čikagon į šeimos šventę. Visos 
vietos jau užimtos. Išvyksta 60 as
menų.

— Čikagoje šeštadienį, 3 v.p.p., 
šventės atidarymas “Tėviškės” para
pijos salėje. Paskaitos: “Lietuvių 
evangelikų šeima ir Bažnyčia dabar 
ir ateityje” — kun. A. Žilinskas; 
“Dvasinė tikrovė” — kuratorius 
Vikt. Karosas. Simpoziumas — “Šei- 

, ma ir jos talkininkai”. Meninė pro
grama — 7 v.v. — Sekmadienį,
10.30 v.r., pamaldos Ziono bažnyčio
je — kun. A. Žilinskas; 10 v.r. pa
maldos “Tėviškės” bažnyčioje — 
kun. Neimanas ir kun. A. Trakis;
12.30 — jaunimo išvyka; 6 v.v. — 
pobūvis su vakariene ir menine pro
grama. — Pirmadienį, 10 v.r., auto
busas išvyksta iš Čikagos.

— Ateinantį sekmadienį, spalio 
10, Toronte lietuviškų pamaldų ne
bus. Parapijiečiai kviečiami dalyvau
ti angliškose pamaldose 11 v. r., ku
rias laikys kun. J. Bindemagel. Se
kančios pamaldos Toronte — spalio 
17 d., 9.30 v.r.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos po vasaros atostogų pir
mutinis susirinkimas — šį sek
madienį, spalio 10 d., 1.30 v. 
p p., salėj virš “Tž” redakcijos. 
Visi nariai prašomi dalyvauti.

Šv. Jono lietuvių kapinėse šią 
savaitę išliejami pamatai nau
jiems paminklams: a.a. šipelio, 
žvirblytės, Vaitiekūnienės, Gu- 
recko, Jurkūno, Johnsono, Vo- 
rininkaičio, Johnstono, Graini- 
kovo, Drabato, Stausko, Kažė- 
mėko, Daržinskienės, Barano, 
Bubelio, Rickaus, Martinkaus, 
Laurinavičiaus, Paurio ir Beno- 
to. Jei kas daugiau dar šį rude
ni numato statyti paminklą pra
šoma informuoti Šv. Jono Kr. 
kleboniją.

A. a. Pranas Mačiulaitis mi
rė šv. Juozapo ligoninėje spa
lio 1 d., 3.45 v.p.p. Velionis bu
vo pašarvotas Turner ir Porter 
laidotuvių namuose. Spalio 3 d., 
2 v.p.p., buvo išvežtas Čikagon, 
kur palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse šalia savo artimųjų. 
Laidotuvėmis rūpinosi sesuo 
Marija Baltramonienė, gyv. Či
kagoje. Velionis ilgą laiką tar
navo pašte. Paliko žmoną ir du 

u vaikus. Kiek 
vavo lietuvių 
time.

Lietuviams
ir labai palankus “Globe and 
Mail” vienas redaktorių C; D. 
McCaullagh su šeima dvejiem 
metam, kaip laikraščio reporte
ris, išvyksta į Britanijos Lon
doną. Jo žmona yra lietuvaitė 
Regina Ratinskaitė.

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

galėdamas, daly- 
veikloje ir švie-

gerai pažįstamas

Skambinti S. Dargiu i 231-6226 
dėl šios savaitės ypatingo pirkinio: 
7.4 AKRAI ŽEMĖS Stayneryje. 
Ryšium su paskelbtais valdžios 
Georgian Bay planais, yra labai 
gero galimybė šią nuosavybę da
lyti į sklypus. Prašo tik $ 12,600. 
Skambinti F. Barauskui 231-6226 
del šio ypatingo pirkinio: 
VASARNAMIS su dvigubu sklypu 
Springhurste. Trys miegamieji,- 
gerai įruošta virtuvė, didelė stik
linė veranda. Parduoda vietinė 
moteris už $11,000. Jei pama
tysite, tikrai pirksite.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
rr naujus Įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu- 
’ėms spinteles ir Įrengiu poilsio

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

MORTG1C1AL Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo | naujus mortgi- 
ėius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety 
L y g o s ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio dra 
kami nurodymai klasė 
muose turintiems 
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.

TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Nemo- 
ar na*

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

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 
perukai ir 1.1. Prieinamos kainas

Erank Barauskas
1 U REALTOR
3828 Bloor St. W., Islington 
231-6226 231-2661

Septynioliktąją Kanados

£ LIETUVIU DIENA 3
ST. CATHARINES, ONTARIO, SPALIO 6 -10 DIENOMIS
Spalio 6-10 dienomis

Spalio 8, penktadienį,

Spalio 9, šeštadienį,

Spalio 10, sekmadienį,

PROGRAMOJE DALYVAUJA: p-
4.

5.

1. "Gyvotoras" — Hamiltono
2. "Baltija" — Lpndono
3. "Gintaras" r— Toronto
Katedroje giedos Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

Prisikėlimo parapijos auditorijoje

SPAl10.16’ RUDENS

VAKARAS
SU TURTINGU BUFETU — KARŠTAIS UŽKANDŽIAIS •

Puikus orkestras
Turtinga Joterija

e Programoje dalyvauja 
trys sesutės Klibingaitytės

Kviečiame Toronto, Hamiltono ir apylinkių Įėjimas suaugusiems — $2.50, |
visuomenę dalyvauti. studentams — $1.00. g

RENGIA TORONTO ATEITININKŲ TĖVŲ KOMITETAS |

Ryšium su ilguoju savaitgaliu 
ir Lietuvių Diena, šį šeštadienį, 
spalio 9, Toronto Maironio šeš- 
tad. mokykloje ir lituanistinia
me seminare pamokų nebus.

šį savaitgali — Kanados Lie
tuvių Diena ir jaunimo suva
žiavimas Št. Catharines mieste. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Ateitininkų b a z a r u i, kuris 
įvyks spalio 16, šeštadienį. Pri
sikėlimo salėje, reikalingi lai- 
mikiai-fantai. Galintieji jų pa
aukoti prašomi atnešti į ateiti
ninkų kambarį Prisikėlimo par. 
patalpose šį sekmadienį po kiek
vienų pamaldų. Rengėjai — 
ateitininku tėvu komitetas.

Kristina Parėštytė, Hamilto
ne, baigė Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto Čikagoje neaki
vaizdinio skyriaus bendrinį kur
są. Pradėjo tik baigusi Hamilto
no Vysk. Valančiaus šeštadieni
nę mokyklą. Baigė su pažymiu 
“labai gerai.”. Tai pirma iš jau
nimo studentė Kanadoje, baigu
si Pedagoginį Lituanistikos Ins
titutą. Jau kelinti mėtai studi
juodama kartu dirbo šeštadieni
nėje mokykloje ir kitokioj lie
tuviškoj veikloj. Deja, be Kris
tinos Parėštytės Kanadoje dar 
tik 4 studentai mokosi Ped. Lit. 
Institute. Gaila, dauguma tenki
nasi šeštadieninėmis mokyklo
mis, nors KLB švietimo komi
sija deda visas pastangas, kad 
kuo daugiau studijuotų vienin
telėje šiame kontinente augštes- 
nėje institucijoje Ped. Lit. Ins
titute. Bendrinis kursas yra 4 
semestrų, t.y. 2 metų. Studi- 
iuoiant užakiniu būdu ir daly
vaujant 1 i e t u v i š k oj veikloj, 
mokslas paprastai užtrunka il-

Dr. M. Anysas, kurį laiką sir
gęs, vėl yra darbingas ir rūpi
nasi savo knygos “žymios lietu
vių moterys” platinimu. Dar 
yra likęs nemažas kiekis, eg
zempliorių. Neseniai baigė ra
šyti nauią knygą apie Vytautą 
Didįjį. Autoriaus adresas: 292 
Indian Rd., Toronto 3, Ont. Tel. 
766-0654.

Vladas Giedraitis, Carberry, 
Manitoba, lankėsi okupuotoje 
Lietuvoje, kurios nebuvo matęs 
41 metus. Grįždamas iš kelionės 
aplankė savo pažįstamus Toron
te ir “Tž”, kuriuos jis nuo se
no prenumeruoja. Manitoboj jis 
turi gražų ūkį, kuri ketina par
duoti ir persikelti į Torontą ar 
kurią kitą lietuvių koloniją.

Br. Vytis-VruMevičius, buvęs

Paryžiuje Le Bourget aerodro
me kaip kontrolierius, S. m.

cijos įstaigoje. Jis mielai daly
vauja lietuviškoj veikloj, ypač

TAUTINĖ PARODA: 2-5 v. p. p. ir 7-9 v. v., 
343 Merritt St.

JAUNIMO SUSIPAŽINIMO VAKARAS, 8 v. v., 
Merritton Community Centre

BENDRAS SUSIPAŽINIMO VAKARAS, 6 v. v., 
370 Ontario St., Lincoln Curling Club

IŠKILMINGOJI DIENOS DALIS ir KONCERTAS, 
4 v. p. p., 34 Catharine St., Collegiate

S. Kairio muzikinis 
vienetas — Toronto 
"Birbynė" — Toronto

Dr. A. Valadka išvyko atosto
gų iki š.m. spalio 24 d. Jį pa
vaduoja dr. St. Pacevičius Me
dical Budding būstinėje 2299 
Dundas W. Telefonai: 535-5752 
arba 531-2933.

Aloyzas Viskontas, turįs lietu
viškų ir kitokių sūrių gamyk
lą netoli Toronto, aprūpina savo 
gaminiais tautiečius Toronte ir 
kitur. Pratęsdamas “Tž” prenu
merata, paaukojo laikraščiui 
$20.
Etninių kalbų klausimu Ontario 
šviet. ministeris padarė svarbų 
pareiškimą. Apie tai — sekan
čiame “TŽ” nr.

Ontario etninės spaudos są
jungos dvidešimtmetis buvo pa
minėtas specialiu banketu Roy
al York viešbutyje spalio 1 d. 
Dalyvavo visų tautinių grupių 
laikraščių atstovai, keletas mi- 
nisterių bei kitų svečių. Pagrin
dinę kalbą pasakė Ontario 
premjeras W. Davis, pabrėžda
mas etninės spaudos vaidmenį 
provincijos ir Kanados gyveni
me. Padėkos ženklan jam buvo 
įteiktas pirmasis egzempliorius 
knygos “20 Years — Ethnic 
Press Association”, kurią paruo
šė speciali komisija, vad. dr. J. 
Kirschbaumo. Garbės nariais 
pakelta visa eilė kanadiečių, tal
kinusių etninei spaudai. Jų tar
pe buvo S. Roman, Mrs. Ja- 
nings, senatorius Thompson ir 
kt. Svečių tarpe matėsi ir buvęs 
Ontario premjeras Leslie Frost, 
kuris tarė ir sveikinimo žodį. 
Turizmo ministeriui. F. Guindon 
Įteiktas albumas etninės spau
dos iškarpų, kuriose aprašyta 
jos atstovų kelionė po pietinę 
Ontario dalį. Meninę dali atliko 
slovėnu mergaičių sekstetas. 
Pranešėju buvo slovėnas P. če- 
kuta. Sąjungai šiuo metu pir
mininkauja slovėnas VI. Mauko. 
Iš lietuviu iškilmėje dalyvavo: 
S. Aušrotienė, V. Aušrotas. L. 
Švėgždaitė, V. Kriščiūnas, n. Ka- 
veckaite-Szylowski, kun. Gaida.

Nežinomas korespondentas ra
šo “Naujienų” IX. 47: “Stasys 
Kairys, Toronto, Ont., vadovau
ja kanklių ir skudučių ansamb
liui, kuris kartu su jaunimo an
sambliu “Birbyne”... dalyvaus 
Kanados Lietuvių Dienų progra
mose.” Pirmoji klaida — to 
muzikinio vieneto vadovas buvo 
ne Stasys, o Stepas Kairys: ant
roji — iis mirė 1970. III. 25 
gramą, akompanuojant M.Roch, 
vienetas, Tai informacija, pa
naši į tą, kuri sakė, kad Onta
rio kaikurie kunigai įžeidinėjo 
kun. A. Dilį (“N” IX. 11). Tuo 
tarpu pastarasis atsisveikinimo 
žodyje priešingai tvirtino. Toji 
informacija primena ir kitą at
veji. būtent, tvirtinimą, kad To
ronto Sv. Jono Kr. naraoija už
daroma, nors iš tikrųjų tėra 
’’lanuoi’mas jos pastatų perkė
limas. Sk.

6. "Aidas" — Hamiltono •
7. Kvartetas Windsoro
8. "Nemunas"—St. Catharines

RENGĖJAI

B
«

Laima Švėgždaitė, liberalų 
partijos kandidatė High Park 
rinkiminėje apylinkėje į Onta
rio parlamentą, susilaukė gana 
didelio dėmesio didžiojoj spau
doj ir televizijoj. Apie ją rašė 
visi trys Toronto dienraščiai, o 
“Star” įsidėjo didelę jos nuo
trauką pirmajame puslapyje. 
Taipgi jos nuotrauką Įdėjo ita
lų ' laikraštis. Tikimasi, kad ji 
susilauks nemažesni© dėmesio 
ir kitų tautybių spaudoje. Jos 
rinkiminė būstinė atidaryta 
1568 Bloor St. W. Tel. 533-2314 
arba 533-2315. Būstinė veikia 
nuo 9 v.r. iki 12 v. nakties. Jau 
platinami rinkiminiai lapeliai ir 
atspausdinti spalvoti plakatai. 
Būstinė kreipiasi į visus tautie
čius, prašydama talkon. Galin
tieji padėti prašomi pranešti 
būstinei. Reikalinga ir finansi
nė parama, kuria rūpinasi Al. 
Dūda (tel. 533-2314, 769-4612, 
766-7132). Prašoma kreiptis į jį. 
Pažymėtina, kad L. švėgždaitė 
yra III kurso teisės studentė, 
šią vasarą vadovavusi teisinių 
{latarimų įstaigai Toronte. Savo 
aiku ji yra buvusi KLB Toron

to apyl. valdybos pirmininke ir 
visą laiką dalyvaujanti lietuviš
koj veikloj.

Rinkiminio vajaus rėmėjai, 
organizuoją talką L. švėgždai- 
tei, savo atsišaukime sako:

Visiems žinoma, kad norint rinki
mus laimėti reikalinga didelė visuo
menės talka tiek savanorišku dar
bu, tiek finansiniais ištekliais. Ka
dangi mūsų finansai yra gana riboti, 
kreipiamės i Tamstą, prašydami pa
aukoti keletą valandų savanoriško 
darbo rinkiminiame vajuje. Iki rin
kimų dienos (spalio 21) būtinai rei
kia mažiausiai 400 talkininkų. Be to, 
jeigu mums pavyktų suorganizuoti 
bent 80 jaunuolių nuo 12 m. am
žiaus, kurie galėtų išnešioti rinkimi
nius lapelius po namus, mes sutau
pytume gana dideles pašto išlaidas.

Ošavos medžiotojų ir meške
riotojų klubas “Ešerys” išleido 
savo laikraštėlio “žuvėdra” 1971 
m. 3 nr.

MOKA Už:

Šv. Kazimiero par. žinios
— Rugsėjo 26 d. abiejų parapijų 

tautiečiai aplankė Montrealio kapuo
se savo mirusius. Būrys montrealie- 
čių susirinko prie kapų koplyčios. 
Kun. dr. F., Jucevičius pakvietė vi
sus į koplyčią, kurioje susirinku
siems tarė trumpą žodį. Po to buvo 
pradėti Kryžiaus Keliai, kuriems 
kun. F. Jucevičius ir vadovavo. Da
lyvavo ir Aušros Vartų par. klebo
nas kun. L. Zaremba, seselės ir kt. 
Pabaigus Kryžiaus Kelius visi susi
rinko prie kapų Lurdo kur Aušros 
Vartų par. klebonas kun L. Zarem
ba pasakė tai dienai pritaikytą pa
mokslą. Pabaigai sukalbėta malda 
“Viešpaties Angelas”.

— Mūsų parapijiečiai pradėjo gau
siau dalyvauti pamaldose, nes jau 
vasaros laikas pasibaigė. Tikimasi, 
jie nepamirš įdėti auką savajai pa
rapijai ir už praėjusius sekmadie
nius. Mūsų parapija šiuo metu yra 
reikalinga finansinės pagalimos, nes 
per visą vasarą surinktos mūsų baž
nyčioje aukos yra gana mažos.

* — Netrukus bus pradėta platinti 
įėjimo bilietai į metinės loterijos 
vakarienę. Parapijiečiai prašomi juos 
įsigyti iš anksto. Ir šiemet į vakarie
nę atsilankys daugelis kitataučių, 
kurie yra nupirkę mūsų loterijos 
bilietus. Pageidautina, kad parapijie
čiai pakviestų atsilankyti savo bend
radarbiui bei kaimynus į šią įdomią 
vakarienę ir tuo padidintų dalyvių 
skaičių bei vakarienės pelną.

— Džiugu, kad atsiranda vis dau
giau naujų geradarių, kurie aukoja 
metinei loterijai. J. Gražys paauko
jo rakūno kailio mot. kepurę, K. A. 
Gudžiūnai — elektrinį laikrodį, A. 
Dagilis — cigaretėms gaminti maši
nėlę. Aukotojams nuoširdus ačiū.

— Užpraeito sekmadienio rinklia
va — 128.20. K. A.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Spalis yra Rožinio mėnuo. Baž

nyčia kviečia visus tikinčiuosius kal
bėti šią maldą ypač šį mėnesį.

— Sekmadienį, spalio 17 d., po 
11 v. Mišių šaukiamas Šv. Onos 
Draugijos susirinkimas. Draugija nu
mato rengti bingo parapijos salėje 
sekmadienį, spalio 24 d., po 11 vai. 
Mišių. Bus galima gauti ir užkandžių 
pusryčiams.

— Mūsų parapijos “grybų vakarie
nė” bus lapkričio 6 d. Tą dieną pa
aiškės ir parapijos loterijos laimin
gieji.

— Užpraėjusį sekmadienį abiejų 
lietuviškų Montrealio parapijų-tikin
tieji ėjo Kryžiaus Kelius Cote-des 
Neiges kapinėse. Maldoms vadovavo 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas, 
pamokslą pasakė Aušros Vartų kle
bonas.

— Sveikiname Edmundą Eduardą 
Kudžių ir Vidą Nijolę Kizerskytę, 
sukūrusius naują šeimos židinį.

— Sveikiname Seselę Paulę Ma
riją Savickaitę, atvykusią į Montrea- 
lį darbuotis lietuvių tarpe.

— Jau gražus parapijiečių skai
čius atsiliepė į parapijos komiteto 
prašymą įsigyti ar išplatinti parapi
jos loterijos bilietus. Kviečiame ir 
kitus parapijiečius taip padaryti. 
Šia proga dar prašome daugiau lai
mikių (fantų) loterijai, kad ši lote
rija tikrai būtų vertinga.

— Bažnyčios fondui aukojo po 
$10: A. Pakulis, I. Sirevičius ir J. 
Verbyla: $15: — P. Ilgūnas. Užpra- 
jėusio sekmadienio rinkliavose su
rinkta S219.20.

Res,: 256-5355

Tel. Bus.: 722-3545
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6 vaL ir vakarai*

“Nepriklausoma Lietuva” spa
lio 2 d. atšventė 30 metų sukak
tį. Aušros Vartų par. salėje Įvy
ko akcininkų susirinkimas. į 
prezidiumą buvo pakviesti: inž. 
A. Puzarauskas ir dr. P. Luko
ševičius. Aptarti “NL” spaudos 
bendrovės reikalai ir išrinkta 
nauja valdyba (atstovavo 617 
akcininkų). Į valdybą išrinkti: 
inž. P. Povilaitis, inž. K. Jau- 
geliš, J. Šiaučiulis, L. Girinis- 
Norvaiša, A. Mylė, Pr. Paukš- 
taitis ir V. žižys. Į rev. komi
siją: M. Beniušienė, J. Danile
vičius, J. Piečaitis. Vakare Įvy
ko vakaras-koncertas, kuri ati
darė L. Girinis-Norvaiša. Vaka
rui vadovavo J. Šiaučiulis, įžan
ginę kalbą pasakė dr. H. Nagys. 
Red. R. Maziliauskas pristatė - 
sveikintojus. Lietuvių Bendruo
menės seimelio vardu sveikino 
S. Piečaitienė, “Lito” — Pr. 
Rudinskas, K. L. Katalikių Mo
terų Dr-jos — G. Kudžniienė, 
Aušros Vartų klebonas kun. L. 
Zaremba, viešnia iŠ Australijos 
p. Vaičiūnienė, adv. St. Dauk
ša, Vytauto D. Klubo — J. Sku
čas. Raštu sveikino KLB krašto 
v-bos pirm. dr. S. Čepas ir žur
nalas “Į Laisvę”. Meninę pro- 
L. Dienoje dalyvaus tik jo vardo 
atliko sol. G. čapkauskienė. Pir
moje dalyje buvo lietuvių dai
nos, antroje — arijos iš operų. 
Atsiliepdama į gausius ploji
mus, solistė dar padainavo 
“Lauko rožė”. Solistės tobulėji
mas jaučiamas kiekviename 
koncerte. Publika tai jautė ir 
labai šiltai priėmė. J. L.

Atsisveikinimas. Rugsėjo 26 
d. AV parapijos salėje susirinko 
150 asmenų — jaunimo ir se
nimo atsisveikinti su visų myli
ma sesele Margarita Marija Ba
reikaite. šv. Onos Draugija, va
dovaujama energingos A. Ūsie
nės, suruošė vaišes. AV par. kle
bonas L. Zaremba, SJ, padėkojo 
seselei Margaritai už nuoširdžią 
pagalbą parapijai. P. Staškevi
čius, vaišių vedėjas, visų sen
draugių vardu tarė padėkos žo
dį: “Jos pasiges ypač ateitinin
kai, kuriems taip sumaniai va
dovavo seselė”. Vyr. moksleivių 
vardu atsisveikinimo žodi tarė 
R. Pocauskaitė, jaunučių — K. 
Mališkaitė ir J. Adomonytė: lin
kėjo “greit sugrįžti į Montrea- 
lį”. šeštadieninės lietuvių mo
kyklos vardu atsisveikino G. 
Gedvilienė ir p. Navikėnienė, 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
— S. Piečaitienė, skautų — V. 
Piečaitis, “Gintaro” — dr. P. 
Lukoševičius. Labai jautriu žo
džiu kreipėsi E. Kardelienė į 
sės. Margaritą: “Ji buvo man 
daugiau negu vienuolė, ji buvo 
man sesuo, kuri skausme padė
jo ...” Atsisveikino ir šauliai, 
nes ir jie jautė seselės pagalbą. 
Sesuo Margarita trumpu, bet 
svariu žodžiu padėkojo visiems, 
žadėjo neoamiršti Montrealio ir 
atsilankyti. Ji dirbo tyliai, ra
miai ir nieko neatstūmė. Ji ėjo 
per mūsų lietuvių koloniją da
rydama gera visiems — tiek 
jaunimui, tiek ligoniams, tiek 
vvresniajai lietuvių kartai. To
dėl pagerbime buvo visi kartu.

“Litas” spalio 10 ir 11 dieno
mis bus uždarytas ryšium su il
guoju Padėkos D. savaitgaliu.
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