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Nauji uždaviniai
Ir vėl ruduo, o su juo priartėjo ir metinis Kanados Lietuvių 

Bendruomenės krašto tarybos-seimo suvažiavimas, kuris šiemet 
įvyks spalio 23-24 d.d. Toronte. Besikeičiantis gyvenimas kasmet 
atneša KLB tarybai naujų uždavinių bei problemų. Jų gausu ir 
šiemet.

Šį rudenį savo pirmajai sesijai susirenka naujoji krašto taryba, 
išrinkta pagal pakeistas rinkimų taisykles trejiem metam. Nuo se
nųjų tos taisyklės gerokai skiriasi, nes pagal jas Bendruomenės 
vadovybė yra daugiau decentralizuota: tarybos nariai buvo renkami 
ne pagal bendrą sąrašą visai Kanadai, kaip anksčiau, bet apylin
kėmis. Dėlto didžiosios apylinkės naujojoje taryboje turi mažesnį 
narių skaičių negu anksčiau, o mažosios apylinkės — žymiai dau
giau. Jos dabar yra atstovaujamos ne tik vien apylinkių pirmininkų, 
kaip buvo anksčiau, bet dar ir specialiai rinktų savo atstovų. Kiek
vienos vadovybės decentralizacija turi pliusų ir minusų. Yra jų ir 
ir šiuo atveju. Padidėjęs apylinkių atstovų skaičius rodo didesnį 
domesį vietiniams reikalams, labiau sudomina apylinkių tautiečius 
tarybos darbu, įgalina platesnį pasidalinimą bendrais rūpesčiais, 
darbu ir atsakomybe. Tai yra neabejotini pliusai. Jau iškilusių mi
nusų pusėje yra sunkumas sudaryti krašto valdybą. Šešerius metus 
krašto valdyba pakartotinai buvo Toronte. Naujuoju statutu To
ronto atstovų skaičius taryboje yra sumažėjęs iki 18 (iš penkiasde
šimt kelių tarybos narių). Atėmus tuos tarybos narius, kurie jau 
neša kitokių lietuviškų įsipareigojimų naštą, o taip pat ir tuos, kurių 
laikas dėl profesinių darbų yra labai ribotas, pasirinkimas Toronte 
pasidaro nedidelis. Kyla realus klausimas apie sudarymą krašto 
valdybos kitur. Bet kur? Apie tai kiekvienas netorontiškis tarybos 
narys turėtų iš anksto pagalvoti ir atvykti su konkrečiu planu, dar 
geriau — jį iš anksto pasiūlyti dabartinei krašto valdybai.

Kitas didelis klausimas yra artėjantis antrasis pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas. Jis jau čia pat — už pusmečio. Pagal susi
tarimą, šiame kongrese Kanadai tenka žymiai didesnis vaidmuo, 
negu pirmojo kongreso atveju: Kanadai paskirta kongresinė stovyk
la. Iš viso kongresas truks dvi savaites. Pirmoji savaitė bus JA Vals
tybėse, o antroji — Kanadoje. Tai reiškia, kad kanadiečiams teks 
priimti ir globoti reprezentacinę poros šimtų rinktinio jaunimo 
stovyklą, įskaitant ne tik techniškąją pusę, bet ir jos programą — 
sudarymą ir vykdymą. Kaip praėjusio kongreso patirtis rodo, tai 
labai didelis uždavinys. Jo negalima palikti vien naujajai krašto 
valdybai ar jos jaunimo sekcijai. Darbais turėtų būti plačiai pasi
dalinta. To pasidalinimo principus teks nustatyti dabar susirenkan
čiai krašto tarybai. Dėlto dabartinė KLB jaunimo sekcija savo nu
matytame pranešime turėtų pasiūlyti konkretų darbų planą, o kiek
vienas tarybos narys — pateikti gerų idėjų, kaip Kanados lietuviai 
turėtu kuo geriausiai pasirodyti viso laisvojo pasaulio lietuviams.

Pirmą kartą po eilės metų į tarybos sesijos darbotvarkę yra 
oficialiai įrašytas Kanados Lietuvių Fondo pranešimas. Iki šiol to
kius pranešimus darydavo tik Tautos Fondas, kurio nranešimaf visą 
laiką buvo labai atviri, leidžiant KLB revizijos komisijai netgi tik
rinti Tautos Fondo iždą, nors jis, formaliai imant. Bendruomenei 
nepriklauso. Tenka laukti panašaus stiliaus ir iš Kanados Lietuvių 
Fondo, ypač paaiškinimo skirtumų tarp pirmojo statuto ir dabarti
nio, patvirtinto Kanados valdžios. Kaip žinome; pirmasis Kanados 
Lietuvių Fondo statutas buvo KL Bendruomenės taryboje svarstytas 
ir priimtas, tuo tarpu dabartinis, valdžios patvirtintas, Bendruo
menės tarybai niekad nebuvo referuotas. A. Rinkūnas

Daug jaunimo dalyvavo Septynioliktoje Kanados 
buvo jaunų lietuvaičių, dalyvaujančių įvairiuose

Lietuvių Dienoje St. Catharines, Ont. Ypač gausu 
ansambliuose Nuotrauka St. Dabkaus

Pasaulio įvykiai

Parama etninėm grupėm
Kanados premjeras P. E. Trudeau paskelbė nauja planą etni

nių grupių kultūrinei veiklai remti
Š.m. spalio 8 d. premjeras 

P. E. Trudeau pateikė parla
mentui savo vyriausybės planą 
remti etninių grupių kultū
roms. Ši gera žinia, jau senokai 
laukiama, atėjo tuoj po Ontario 
švietimo ministerio R. Welch 
pranešimo, kad jo provincijos 
gimnazijose leidžiama dėstyti 
etninių grupių kalbas bei kul
tūras (žiūr. šio “Tž” nr. 2 psl.). 
Ar tai padaryta ryšium su rinki
mais, ar ne, nesvarbu. Reikšmin
ga yra tai, kad Kanada po eilės 
svyravimo metų pasuko etninėm 
grupėm palankesne linkme. Iki 
šiol buvo oficialiai sakoma, kad 
Kanada yra dvikalbis ir dvikul- 
tūris kraštas. Dabargi ši federa
cinė vyriausybė oficialiai pripa
žino, kad Kanadoje yra dvi ofi
cialios kalbos — anglų ir pran
cūzų, bet nėra oficialių kultūrų. 
Kitaip tariant, pripažįstama, 
kad kraštas yra daugiakultūris, 
kad ir mažesnės etninės gnroės 
gali puoselėti savo kultūras. Pa
sak premjero Trudeau, Kanada 
netektų daug kultūrinių lobių, 
jei imtų vykdyti asimiliacijos 
politiką, verstų piliečius atsisa
kyti savo kultūros. “Kultūrinis 
įvairumas yra pati kanadiškumo 
esmė” — pareiškė P. E. Tru
deau.

Stambi suma
Naujasis federacinės vyriausy

bės planas numato vykdyti dvie
jų kalbų ir kultūrų komisijos 
siūlymus, paskelbtus IV tome. 
Smulkiau apie tą planą pranešė 
valstybės sekretorius G. Pelle
tier spaudos konferencijoj. Jis 
pirmiausiai pareiškė, kad planui 
vykdyti numatyta gana stambi 
suma, bet nepasakė kokia. Iš 
Martin O’Connel, einančio pilie
tybės ministerio pareigas, patir
ta* kad jau ir prieš tai jo minis
terija kasmet išleisdavo milijo
nus dolerių mažumų kultūroms, 
dabar ta suma būsianti padvi
gubinta.

Ką rems?
Vyriausybės plane numatyta 

remti gana įvairi etninių gru
pių veikla. 1. Vyriausybės fi
nansinė parama bus teikiama

tom etninėm grupėm, kurios ro
do norą augti ir yra reikalingos 
pagalbos. 2. Finansinė parama 
bus teikiama istorijoms, fil
mams, muzėjaus rodiniams, ku
rie laikomi įnašu į Kanados gy
venimą. 3. Bus remiami įvairūs 
tarpetniniai telkiniai, parengi
mai, kuriuose etninės grupės 
gali jaustis Kanados kultūros 
dalimi. 4. Vyriausybė teiks pa
ramą norintiems mokytis vienos 
ar kitos oficialios krašto kalbos.

šio plano vykdymas pavestas 
valstybės sekretoriato pilietybės 
skyriui. Visų šios srities įstaigų 
veikla bus koordinuojama tarp- 
įstaiginio komiteto. Minimojo 
plano vykdomoji įstaiga finan
siškai rems: daugiakultūrius tel
kinius, suvažiavimus, pilietybės 
bei imigracijos orientacines pro
gramas, konferencijas, jaunimo 
veiklą ir tarpusavio grupių 
bendravimo - keitimosi pastan
gas; kultūrines studijas, nusta
tančias santykį tarp kalbos ir 
kultūros; finansuos 20 knygų 
apie etninių grupių istoriją, jų 
kilmę, problemas ir įnašą Ka
nados gyyeniman; įsteigs etni
nių studijų centrą arba sudarys 
programą tirti mažumų kultūrai. 
Be to, vyriausybės planas numa
to paskatinti filmų tarybą, vals
tybinę biblioteką ir viešąjį ar
chyvą domėtis etninėmis grupė
mis bei joms padėti.

šis planas, pasak ministerio 
G. Pelletier, buvo sudarytas po 
ilgų diskusijų įvairiose Kanados 
vietovėse. Jo įgyvendinimas esą 
priklausys nuo turimų lėšų.

Apie šį planą plačiai rašė di
džioji spauda. Toronto dienraš
čiai paskelbė jį pirmuose pusla
piuose, išskyrus “The Globe a. 
Mail”, kuris visą informaciją nu
kišo į nežymią vietą paskutiniuo
se puslapiuose.

Opozicija parlamente naująjį 
planą pasitiko labai palankiai ir 
palinkėjo, kad jis neliktų negy
va raide.

Džiugus reiškinys
Minimasis planas neabejoti

nai bus džiugiai priimtas etni
nių grupių, nors netrūks ir kri
tikos. Kol kas nuo jos susilaiko-

Dabar laikas veikti, o ne abejoti 
Kanados Lietuvių Diena sutraukė tūkstantinę dalyvių • Jaunimo suvažiavimas 
eisena • Patraukli programa

Septynioliktoji Kanados Lie
tuvių Diena St. Catharines mies
te, netoli Niagaros krioklio, pra
sidėjo spalio 8 jaunimo diena, 
kuri ofcialiai buvo vadinama 
antruoju Kanados lietuvių jauni
mo kongresu. Į Merriton Com
munity Centre salę atvyko susi
pažinimo vakarui 100-150 jauni
mo. Trankiai muzikai grojant, 
jaunieji labai smagiai šoko savo 
mėgstamus šokius, šeštadienio 
rytą, pagal programą, 10 v. tu
rėjo prasidėti simpoziumas, bet 
jo dalyviams vėlinantis, teko jį 
pradėti apie 11 v. Simpoziumo 
nariais buvo pakviesti: G. Breich
manas, R. Sakadolskis, A. Nor
vilas, P. Dunderas, J. Kuraitė, 
A. Ihiteris, G. Karosas, A. Vo- 
lungytė. Simpoziumui pirminin
kavo J. Čeponkutė. Sveikinimo 
žodį tarus KLB pirm. dr. S. Če
pui, pirmininkaujanti iškėlė visą 
eilę jaunimo veiklos klausimų, 
kurie buvo diskutuojami. Daly
vių buvo apie 30-40. R. Saka- 
dolskis, antrojo pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso rengėjų 
komiteto pirmininkas iš čikagosj 
padarė išsamų pranešimą apie 
parengiamuosius darbus, o apie 
jo akademinę dalį — A. Norvi-

• Premjero ir vyskupo sveikinimai 
ko stovėti. Iš viso galėjo būti 
apie 900 dalyvių. Lietuviškas 
Mišias koncelebravo mons. dr. 
J. Tadarauskas, kun. St. Kulbis, 
SJ, kun. A. Prakapas, OFM. 
Prel. J. Balkūnas pamoksle pri
minė religinę būklę Lietuvoje 
nepriklausomybės laikais ir da
bar bei skaičiai&jparodė, kokia 
žala: padarytatos religijai.- 
Kančios dienos Lietuvai dar ne
sibaigia, dėlto dabar laikas veik
ti, kovoti, šaukti ir melstis, o ne 
abejoti. Po pamaldų sveikinimo 
žodi tarė vietos vyskupas T. J. 
McCarthy, kuris dalyvavo pa
maldose ir sekė ypač lietuvių 
giedoj'imą. ši kartą įspūdingai 
giedojo Hamiltono Aušros Var
tų par. choras, vadovaujamas A. 
Paulionio, kuris čia pasireiškė ir 
kaip solistas. Vyskupas pasi
džiaugė lietuvių ateivių gausiu 
dalyvavimu pamaldose ir primi
nė, kad pirmieji ateiviai šioje 
vietovėje buvo airiai ir kad jų 
centais pastatyta ši šventovė" 
Dabar jo vyskupija esanti dau
giatautė, daugiakultūrė (pvz. kas 
trečią sekmadienį katedroje lai
komos slovakų pamaldos). Baig
damas palinkėjo lietuviams Die
vo palaimos. Šios pamaldos buvo 

las iš Čikagos. (Platesnis repor- paskelbtos ir katedros biulete- 
■" nyje, kuriame tarp kitko pažy

mėta: “Mūsų parapija sveikina 
juos (lietuvius), dalyvaujančius 
specialiose Mišiose.”

Prie karių paminldo 
Po pamaldų gana greitai susi

organizavo eisena, kuriai vado
vavo bei toną davė jaunimas, 
nes tai buvo jaunimo kongreso 
dalis. Išsirikiavo jaunimo sam
būriai su plakatais, o prie jų 
prisijungė ir didžioji dalis pa
maldų dalyvių. Eisena atrodė 
gana "gausi ir "spalvinga,— me
niniai sambūriai buvo apsiren
gę tautiniais drabužiais. Joje 
matėsi nešami užrašai: Hamil
tono “Aidas”, Londono “Balti
ja”, St. Catharines “Nemunas”, 
Toronto Stp. Kairio muz. viene
tas, Toronto “Gintaras”, Hamil
tono “G y v a t a r a s”, plakatas 
“Freedom for Lithuania”. Prie 
paminklo kalbą pasakė rengėjų 
komiteto pirm. J. šarapnickas; 
o anglų kalba — KLB jaunimo 
sekcijos pirm. G. Breichmanas. 
Pastarasis priminė, kad lietuvių 
jaunimas kovoja už laisvę, ypač 
pavergtos Lietuvos laisvę. Sov. 
Sąjungos premjero A. Kosygino 
vizitas Kanadai esąs priminimas, 
kad tai atstovas valstybės, kuri 
laiko pavergusi daugelį tautų, 
jų tarpe ir lietuvius. G. Breich- 
mano kalbą sekė vietinės spau
dos korespondentai ir šiaipjau 
vietos gyventojai. (Einant šali
gatviu teko išgirsti nelietuvius 
mokinukus sakant: “Everybody 
fights for freedom, my father 
and others...”). Prie paminklo 
sugiedoti himnai — Kanados ir 
Lietuvos bei padėtas vainikas.

Kalbėtojai ir kalbos
Iškilmingam Lietuvių Dienos 

aktui visi rinkosi 4 v.p.p. į St. 
Catharines Collegiate gimnazi
jos gana erdvią salę. Atėjus sa- 
lėn truputį po 4 v. jau girdėjosi

tažas “TŽ” numatytas vėliau).
Po pietų buvo suplanuotas 

tautinių šokių koncertas Mon
tebello Parke, bet dėl lietaus 
negalėjo įvykti. Jaunimas vaka
re įsiliejo į didįjį Lietuvių Die
nų susipažinimo vakarą Curling 
Club salėje, kuri lūžte lūžo nuo 
dalyvių gausos. Buvo paruošta 
1000 vietų ir visos liko užpildy
tos. Čia matėsi veidų ne tik iš 
kaimyninių Kanados apylinkių, 
bet ir tolimesnių vietovių — 
Kanados ir JAV. Tai buvo gera 
proga pabendrauti, atnaujinti 
pažintis, užmegzti naujas ir pa
silinksminti.

Pamaldos katedroje
Centrinė diena buvo sekma

dienis. Į St. Catharines katedrą 
tiek prisirinko lietuvių, kad ne
beužteko vietų — nevienam te- €
ma, nes dar negautas pilnas 
premjero ir valstybės sekreto
riaus pareiškimų tekstas. Iš 
spaudoje paskelbtos informaci
jos matyti, kad plane neminima 
televizija, radijas, kurie iki šiol 
etninėm grupėm yra beveik ne
prieinami. Neminima parama 
šeštadieninėm mokyklom kokia 
nors forma. Perdaug pabrėžia
ma finansinės paramos sąlyga 
— naudingumas bendrajam ka
nadiečių gyvenimui. Premjeras 
P. E. Trudeau pabrėžė, kad fi
nansinė parama bus duodama 
tik tom grupėm, kurios puose
lėja savo kultūrą bendro kana
diečių gyvenimo rėmuose. “Vy
riausybės nusistatymas yra la
bai aiškus: ji nėra linkusi remti 
paskirų grupių, kurios izoliuo
jąs! nuo visuomenės”.

Ryšium su federacinės vyriau
sybės naujuoju planu ir minėtu 
Ontario vyriausybės pareiškimu 
ir lietuviams atsiveria nauja 
perspektyva. Bet apie tai kitą

Įspūdinga
Tautodailės paroda 

balsai “nebėra vietų”. Visdėlto, 
rodos, sutilpo visi (apie 960 vie
tų). Tuščių vietų nebuvo matyti 
nei balkone, nei kitur.’ (Su pro
gramos atlikėjais galėjo būti 
1100-1200). Iškilmė pradėta Ka
nados himnu, kurį sugiedojo 
Hamiltono “Aidas”. Rengėjų ko
miteto pirm. J. šarapnickas, ta
ręs atidarymo žodį, pranešėja 
pakvietė Liną Verbickaitę, kuri 
tas pareigas ėjo ir Čikagoje dai
nų šventės metu. Po kun. J, 
Liaubos, OFM, invokacijos nuo
širdų sveikinimo žodį savo mies
to vardu perteikė burmistras M. 
A. Chown, pabrėždamas vietos 
lietuvių pastangas rengiant šias 
iškilmes. Jam buvo Įteikta do
vana — Baltijos gintaro gaba
las. Konservatorių partijos vado 
R. Stanfieldo vardu kalbėjo 
Perry Ryan. Numatytas federa
cinės vyriausybės atstovas Mc 
Nulty nepasirodė, bet premjeras 
P. E. Trudeau atsiuntė sveikini
mą raštu, kuriame priminė lie
tuvių įnašą Kanados gyvenimam 
Ilgesnę kalbą pasakė Ontario 
švietimo min? R. Welch. Kaip 
naują dalyką jis pabrėžė savo 
vyriausybės potvarkį dėl etni
nių kalbų dėstymo gimnazijose 
(žiūr. plačiau 2 psl.). Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. žmuidzinas 
anglų kalba priminė svečiams, 
kad nepriklausoma Lietuva te
bėra pripažįstama daugelio kraš
tų, jų tarpe ir Kanados. Kad 
Lietuva turi draugų, rodo pvz. 
gen. konsulo Daužvardžio laido
tuvės, kuriose dalyvavo kardino
las, daug žymių amerikiečių par
eigūnų ir svetimų valstybių at
stovų. Po trumpo mons. J. Ta- 
darausko pasveikinimo Kanados 
lietuvių kunigų vardu, prabilo 
prel. J. Balkūrias — VLIKo ir 
JAV lietuvių bendruomenės var
du. Jo žodis buvo ugningas ir 
susilaukė ovacijų, žodis buvo 
duotas ir vietiniam parlamento 
nariui-Johnston. Pagrindinę kal
bą pasakė PLB valdybos pirm. 
St. Barzdukas. Labai suglaustai 
jis iškėlė Lietuvių Dienos reikš
mę ir pabrėžė lietuviškosios ini
ciatyvos reikalą. Esą reikia turė
ti draugų, bet tai pagalbinis 
veiksnys. Sau laisvę iškovoti gali 
tik pati tauta. Savo mintis jis 
iliustravo konkrečiais pavyz
džiais.

Septyni sambūriai
Meninėje dalyje pasirodė sep

tyni ansambliai. Iš anksto nusta
tytoji programą buvo pakeista, 
tad ir turintiems programas ne
buvo lengva tiksliai sekti jos ei
gą. Pirmuoju pasirodė bene jau
niausias vietinis jaunimo sambū
ris “Nemunas”, vadovaujamas 
St. Zubrickienės ir J. Bieliūno. 
Jis pademonstravo padarytą pa
žangą ir neabejotinai dideles va
dovų pastangas. Jei ištvers il
gesnį laiką, pasieks gražių rezul
tatų, juoba, kad turi ir prieaug
lio. Naujumu padvelkė Windso- 
ro mergaičių kvartetas, kuri su
daro Milda Pakauskaitė, Nijolė 
Giedrifinaitė, Aldona Tautkevi-

PIETŲ VIETNAMO PREZIDENTO RINKIMUS LAIMĖJO VIENINTELIS 
kandidatas gen. N. V. Thieu, ligšiolinis prezidentas. Jo pagrindi
niai varžovai — gen. D. V. Minh, aviacijos maršalas ir buvęs vice- 
prez. N. C. Ky atšaukė savo kandidatūras, apkaltinę prez. N. V. 
Thieu diktatūriniais metodais ir pasiruošimu klastoti rinkimų re
zultatus. Oficialiais duomenimis, už prez, N. V. Thieu balsavo 
94,3% rinkėjų, prieš — 5,5%, o 0,2% balsų buvo neužskaityti. Iš 
tikrųjų šie rinkimai su vienu kandidatu buvo sovietinio stiliaus 
farsas, nieko bendro neturintis su demokratija. Jų rezultatus turi 
patvirtinti P. Vietnamo augščiausiasis teismas spalio 25 d. Gen. D. 
V. Minh ir aviacijos maršalo N. C. Ky įsteigtas sąjūdis kovai su 
diktatūra teismui jau įteikė oficialų protesto raštą, reikalaujanti 
prezidento rinkimus pripažinti • 
negaliojančiais. Prieš rinkimus 
buvo daug kalbama apie galimą 
sąmokslą prez. N. V. Thieu nu
versti, tačiau pastarasis nuo są
mokslo apsidraudė net 28 kari
ninkų pakėlimu į generolus. Ne
padėjo ir Vašingtono grasinimai, 
kad P. Vietnamui gali būti su
stabdyta karinė parama. Prezi
dentui N. V. Thieu buvo gerai 
žinoma, kad JAV nenori naujo 
chaoso P. Vietname ir nesiims 
jokių priemonių jam pašalinti 
Šiandien pasigirsta balsų, jog di
džiausią klaidą Amerika padarė 
leisdama ir net skatindama su
kilimą prieš prez. Ngo Dinh 
Diem, kuris buvo nužudytas 
1963 m. lapkričio 2 d. Buvo ti
kėtasi, kad sukilimas atneš de
mokratinę santvarką ir sujungs 
nesutarančius P. Vietnamo gy
ventojus. Vilties teikė 1967 m. 
pravesti demokratiniai preziden
to rinkimai, kuriuose varžėsi net 
11 kandidatų. Rinkimus tada su 
30% balsų laimėjo prez. N. V. 
Thieu ir viceprez. N. C. Ky. Vil
tis betgi buvo palaidota š.m. spa
lio 3 d. prez. N. V. Thieu sure
žisuotu rinkiminiu farsu, kuris 
jį padarė visišku diktatorium, 
nepalyginamai didesniu už nužu
dytą prez. N. D. Diem.

GYVAS IR SVEIKAS
Etiopijos imperatorių H. Se

lassie Pekinge priėmė lig šiol 
niekur nesirodęs kompartijos 
vadas Mao, gyvas ir sveikas, 
nors daug kas jau jį buvo spėjęs 
palaidoti. Pagrindinę vadų triju
lę sudaro Mao, premjeras čuen- 
lai, kariuomenės vadas ir Mao 
oficialus įpėdinis Lin Piao. Pa
starasis niekur nėra viešai pasi
rodęs nuo birželio mėnesio, 
šiandien visiems yra aišku, kad 
Kinijoje įvyko kažkoks vidinis 
sukrėtimas, tik nežinoma jo 
priežastis. Galimas dalykas, šia 
priežastimi buvo Lin Piao liga, 
nes jis yra silpnos sveikatos ir 
turi polinkį į džiovą. Naujo įpė
dinio parinkimas kompartijos 
vadui Mao turėtų daugiau ar 
mažiau sukrėsti besivaržančius 
kompartijos pareigūnus. Antrai 
kelionei i Pekingą ruošiasi prez. 
R. Niksono patarėjas H. Kissin
ger, kuriam čia teks sutarti ga
lutinius prezidento viešnagės 
planus. Pokalbyje su amerikie
čių grupe Kinijos premjeras Ču- 
enlai pabrėžė, kad iniciatyva 
prez. R. Niksono apsilankymui 
Pekinge yra atėjusi iš kompar
tijos vado Mao. Premjeras čuen- 
lai šia proga aštriai puolė Sovie
tų Sąjungą, kaltindamas ją ka
riuomenės telkimu Kinijos pa
sienyje. Čia jau yra milijonas 
pėstininkų, lakūnų ir jūrininkų, 
o į Mongoliją neseniai buvo nu
siųsta 300.000 sovietų karių. 
Premjero čuenlai teigimu, Ki
nija yra pasiruošusi pradėti sie
nų derybas su Maskva, bet jų 
pagrindu turi būti XIX š. pasira- . 
šytos sutartys.

ARABŲ FEDERACIJA
Kaire posėdžiavo naujosios 

Arabų respublikų Federacijos 
vadai"— Egipto prez. A. Sadat, 
Sirijos prez. gen. H. A. Assad 
ir Libijos prez. pik. M. Kadafi. 
Federacijos sostine buvo pasi
rinktas Egipto Kairas, federaci
jos prezidentu — A. Sadat. Visi 
trys vadai prisiekė laikytis 
konstitucijos bei joje išvardin
tų federacijos tikslų. Arabų Res
publikų Feder acijos naujasis 
prez. A. Sadat lankosi Maskvoj.

ALŽYRAS IR HANOJUS
Sovietų Sąjungos premjeras 

A. Kosyginas lankėsi Alžerijoje, 
kur jį iškilmnigai sutiko prez. 
H. Boumedienne. Iš sostinės Al
žyro A. Kosyginas buvo užsukęs 
ir į porą mažesnių vietovių, kur 
pramonės įmones Alžerijai stato neribotam laikus Britanijos tri- 

*— ’ * sienio reikalų ministerio A.

saulio kampe — Hanojuje pa
našius Sovietų Sąjungos paža
dus Š. Vietnamui kartojo prezi
dentu vadinamas N. Podgornas. 
Lenktyniaudamas su komunisti
ne Kinija, jis pasirašė naują 
ekonominės ir karinės paramos 
sutartį.

NAUJAS VADAS
V. Vokietijos krikščionys de

mokratai Saarbrueckene įvyku
siame suvažiavime naujuoju va
du išsirinko savo parlamento 
pirmininką Rainer Barzel. Už 
jį pasisakė 344 atstovai, už Hel
mut Kohl — 174. R. Barzel 
reikalavo, kad partijos vadas ir 
kancleris turi būti tas pat as
muo. Atrodo, jam dabar teks 
išmėginti jėgas su dabartiniu 
kancleriu W. Brandtu 1973 m. 
Įvyksiančiuose rinkimuose. K. 
G. Kiesingerį pakeitęs R. Bar
zel pasmerkė W. Brandto socia
listų ir liberalų bičiulystę su 
Maskva, jų žadamą paramą Eu
ropos saugumo konferencijai. 
Pasak R. Barzelio, kiekviena 
tauta turi teisę padaryti laisvą 
sprendimą dėl savo likimo, čia 
jis, matyt, turėjo galvoje tik
ruosius sovietų siekius, kuriem 
Europos saugumo konferencija 
tėra priedanga patvirtinti savo 
imperijai R. Europoje. R. Bar
zel žadėjo siekti artimesnių V. 
Vokietijos ryšių su JAV, nes 
tik jų dėka yra užtikrinta V. 
Europos kraštų laisvė. Derybo
se su Maskva jis žadėjo neatsi
sakyti antikomunizmo jau vien 
dėlto, 
kiusi 
kos.

kad Maskva nėra atsisa- 
antidemokratinės politi-

GINA RAŠYTOJĄ
Sovietų atominis fizikas dr. 

A. Sacharovas su 46 kitais as
menimis pasirašė atvirą laišką 
Pasaulio Sveikatos Organizacijai 
ir Serbskio Psichiatrijos Insti
tutui, reikalaudamas išleisti psi
chiatrinėse ligoninėse kankina
mą rašytoją Vladimirą Bukovs- 
kį. Jis buvo suimtas komparti
jos XXIV kongreso išvakarėse. 
Šiuo raštu primenama, kad 
Serbskio Psichiatrijos Institutas 
jau 1967 m. tyrė V. Bukovski 
ir jį pripažino normaliu. Jeigu 
jis dabar būtų pripažintas psi
chiniu ligoniu, laiško autoriai 
žada imtis visų galimų priemo
nių jam išlaisvinti. Paskata šiam 
laiškui, atrodo, buvo V. Bukovs- 
kio motinos pagalbos šauksmas. 
Atominis fizikas dr. A. Sacha
rovas taip pat yra pasiuntęs 
laišką Maskvos augščiausiajam 
sovietui, reikalaudamas pakeis
ti Sovietų Sąjungos konstituci
ją, kad visi piliečiai turėtų tei
sę išvažiuoti užsienin. Jis taip
gi prašo visuotinės amnestijos 
asmenims, uždarytiems kalėji
muose dėl nesėkmingo bandy
mo pabėgti iš Sovietų Sąjun
gos.

SOVIETŲ REAKCIJA
Leningrade buvo iškilmingai 

sutikti “Baltikos” laivu atplau
kę sovietų šnipai, nusideginę 
pirštus Londone. Bendras iš
tremtųjų skaičius yra 105, jų 
tarpe net 40 Sovietų Sąjungos 
diplomatų iš Londono ambasa
dos. šiuo" ėjimu Britanija be
veik pusiau sumažino sovietų 
diplomatų skaičių, nes jų ne^ 
galės pakeisti kiti diplomatai. 
Tuo būdu sovietų ambasada 
Londone turės apie 45 diplo
matus, Britanijos ambasada 
Maskvoje — apie 40. Dėl šios 
priežasties Maskvos “revanšas” 
buvo neįtikėtinai švelnus: ji at
šaukė vizas 18 Britanijos pilie
čių, kurie visi jau buvo grįžę 
Britanijon, išskyrus keturis bri
tų ambasados Maskvoje narius 
ir vieną ten viešėjusį pramoni
ninką. Maskva taip pat atidėjo

sovietų technikai. Arabų kraš
tams jis žadėjo tolimesnę para
mą ir pasisakė už Izraelio oku
puotų žemių grąžinimą. Iš Al-

j žadėjo tolimesnę para- Douglas -Home vizitą. Naują 
asisakė už Izraelio oku- įtampą žada sovietų prekybinės 

’ " atstovybės Belgijoje nario Ana-
žyro A. Kosyginas išskrido į Ma- tolio Čeboratevo pabėgimas Bri- 
roką. Tuo pačiu metu kitame pa- tanijon.

I
i
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Lietuvių kalba vidurinėse mokyklose
Ontario švietimo ministerio Robert Welch pareiškimas 

etninių kalbų reikalu
Ontario provincijos gyveni- terijai, šie kursai bus dėstomi 

kvalifikuotų (certificated) mokymas buvo praturtintas Įvairiais 
būdais daugelio etno - kultūri
nių grupių, sudarančių mūsų vi
suomenę. * Ontario vyriausybės 
nusistatymas šiuo atveju — pri
pažinti, įvertinti ir skatinti po
zityvų daugiakultūrinio gyveni
mo pasireiškimą.

Iki šiol Ontario vidurinių mo
kykla kalbų programa ribojosi 
tik dviem oficialiom kalbom, 
maža grupe naujųjų Europos 
kalbų ir dviem klasikinėm kal
bom.

Dabar ši programa praplečia
ma taip, kad vidurinės mokyk
los galės savo vyresniųjų kla
sių mokiniams parūpinti vieti
nio pobūdžio kursą bei teikti 
diplominius kreditus iš kiekvie
nos naujosios ar klasikinės kal
bos, kuria domisi viena ar kita 
bendruomenė, šis naujas nuos
tatas taipgi apims čiagimius in
dėnus.

Įvairios Ontario etno - kul
tūrinės grupės jau seniai jieško 
būdų bent kiek išmokyti savo 
vaikus tėvų bei senelių kalbos. 
Šis naujas vyriausybės nusista
tymas, tikimasi, paskatins ir su
stiprins tas jų pastangas.

Patvirtinus vietinėms švieti
mo vadyboms ir švietimo minis-
PRANEŠIMAS Iš VOKIETIJOS J. KAIRYS

Atslenka Stalino saulė
“Stalino saulė”, tirpinanti pa

vergtas tautas, jieško naujų au
kų. Dėlto Maskva nuolat stipri
na savo karinę galybę, užimda
ma strategines vietas ore, van
denyse ir sausumoje, sudarinė- 
dama sutartis su kitomis valsty
bėmis. organizuodama savo 
penktąsias kolonas laisvuose 
kraštuose ir t. t.

Svarbiausias taikinys
Iš visų Europos laisvų tautų 

Maskvai svarbiausias taikinys 
buvo ir yra V. Vokietija ne vien 
todėl, kad ji yra Europos širdy
je, bet ypač todėl, kad tai dide
lė tauta, mokanti organizuotis 
bei tvarkytis, atspari komuniz
mui. Paglemžus šį kraštą arba 
nors neutralizavus, palengvėtų 
Maskvos kelias ir į visą Europą.

Kol Bonnoje sėdėjo vyriausy
bė, sudaryta iš krikščioniškųjų 
politinių grupių arba kol šios 
grupės ten vyravo, Maskvai ėjo
si daug sunkiau. Padėtis pradėjo 
keistis socialdemokratams su li
beralais atėjus į valdžią ir savo 
užsienio politiką pasukus į ry
tus. Tuo pasinaudodama, Mask
va ėmė kalti geleži, kol karšta. 
Tuoj buvo sudaryta Bonuos — 
Maskvos taip vadinama nepuo
limo sutartis, Bonuos — Varšu
vos sutartis, vėliau keturių di
džiųjų Berlyno sutartis. Nors 
yra žinoma, kad Maskva nesilai
ko sutarčių bei įsipareigojimų 
arba tesilaiko tiek, kiek visa tai 
tarnauja jos tikslams, — bet 
Bonna, lyg kokio užkerėjimo ap
imta, visus minėtus susitarimus 
laiko savo rytinės politikos di
deliu laimėjimu.

Talka Maskvai
Bonnos — Maskvos sutartim 

V. Vokietija yra padaryta Mask
vos talkininke. Bonnos — Var
šuvos susitarimu be jokio atly
ginimo Lenkijai atiduotos kadai
se Vokietijos turėtos žemės. Ke
turių didžiųjų sutartimi V. Vo
kietija jau yra išstumta iš vaka
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tojų, sklandžiai mokančių kalbą, 
panašiai kaip gimtąją kalbą.

Šį pakeitimą lengvino spartus 
vidurinių mokyklų prisitaiky
mas prie naujo vidurinių mo
kyklų pertvarkymo plano, pa
grįsto kreditų sistema.

Naujasis planas skatina vidu
rines mokyklas ne tik laikytis 
švietimo ministerijos programų 
bei paisyti specialių mokinių 
poreikių kiekvienoje bendrui 
menėje,* bet ir įvesti savo kur
sus iš tų sričių, kurios nėra nu
matytos ministerijos programo
se. švietimo ministerija šiems 
akademiniams metams jau pa
tvirtino daugiau kaip 1200 kur
sų, tinkamų diplominiams kre
ditams.

Vidurinių mokyklų mokyto
jai, vedėjai ir vietiniai priežiū
ros pareigūnai dabar gali pasi
naudoti naujaisiais nuostatais ir 
sudaryti betkurios kalbos, isto
rijos ar kultūros kursą, domi
nantį vietinę bendruomenę. Mū
sų visų gyvenimas bus pratur
tintas išlaikymu bei puoselėji
mu tų kultūrinių lobių, kurie 
prisideda prie mūsų provincijos 
plėtotės bei gerovės ir padeda 
formuoti išskirtinį kanadišką 
gyvenimą.

rinės Berlyno dalies. Maskva, 
generalinio konsulo titulu, 
Įkėlė čia savo koją; rytinė mies
to dalis palikta sovietų zonai bei 
taip vadinamai Vokietijos De
mokratinei Respublikai. V. Vo
kietijos prezidentas, kancleris, 
ministerial ir kiti pareigūnai te
galės V. Berlyne lankytis kaip 
turistai. Deja, dabartinė Bonnos 
vyriausybė į tai nekreipia dėme
sio. Ji labai vertina ir neseniai 
įvykusį kanclerio Brandto susi
tikimą su Brežnevu Kryme, nors 
iš komunikato apie šį susitiki
mą plaukia išvada, jog tenai bu
vo kalbama apie Maskvos poli
tiką V. Vokietijoj ir kituose Va
karu kraštuose bei apie Brandto 
įsipareigojimą talkinti Maskvai.

Opozicija ruošiasi
Išsamaus ir sistemingo vyriau

sybės politikos įvertinimo opo
zicija dar nėra paskelbusi nei 
parlamente, nei kitur. Buvo tik 
pripuolamo pobūdžio pasisaky
mai apie paskirus kanclerio žy
gius Rytų politikos srityje. Atro
do, savo kondensuotą nuomonę 
ji pareikš per debatus Bonnos— 
Maskvos sutarties ratifikavimo 
metu. Iki to laiko Maskvai tur
būt nepavyks atbukinti vokiečių 
protų savo propagandoje nuolat 
minimomis taikos, atoslūgio, pa
dėties normalizacijos, saugumo, 
jėgos atsisakymo, nusiginklavi
mo, karinių pajėgų sumažinimo 
ir kitomis vilionėmis.

Galimas perversmas
Prie šitos vyriausybės persi

organizavusiai komunistų parti
jai pavyko taip išvystyti savo 
veiklą krašte, kad vokiečiai pat
riotai kalba jau apie komunistų 
galimą perversmą V. Vokietijoj 
je. Šis pavojus pasidarys reales
nis, jei socialdemokratų parti
jai nepavyks atitraukti savo auk
lėtinių — jaunųjų socialistų ra
dikalų nuo bendros akcijos su 
komunistais.

(Nukelta j 3-čią psl.)

“T2” 1971 m. 29 nr. buvo ma
lonūs paskelbti gana ilgoka ma- 

bet visi, kurie domimės mūsų 
politinės literatūros rašiniais, se
niai žinom, ir pats autorius fino, 
kad žinom, jog tai yra Vytautas 
Vaitekūnas, daugelio straipsnių 
ir kelių brošiūrų autorius, ilga
metis LLK bei VLIKo darbuoto
jas ir t.1. Jei jis savo rašinį ne- 
pilna pavarde pasirašė, tai, be gradacijos, kaip siūlo mano kri- 
abejonės, tik dėl gražiai puošė- tikas (pirmoji mažiau vertinga, 

-- i. i-i-i------ j i.... antroji reikšmingesnė). Man ne
kartą teko girdėti priekaištų, 
esą mano rašomi poleminiai 
straipsniai yra ilgi, perilgi. Kar
tais tai teisingas priekaištas. O 
atsitinka taip ypač dėlto, kad aš 
stengiuos ir savo oponento min
tis bei pozicijas kiek galint pil
niau atžymėti, manydamas, kad 
tuo pasitarnausiu bešališkumui 
ir gal pakelsiu savo polemikos, 
kaip mūsų gyvenimo “kroni
kos”, arba mūsų laikotarpio liu
dijimo vertę.

Deja, negalėčiau ir net netu
riu" teisės būti bešališkas savo 
darbo teisėjas arba ginčytis, 
kiek tatai man pavyksta. Kolega 
Vaitekūnas savo rašinyje pavaiz
duoja, kad tai man bent “Vers
mių ir verpetų” knygoje nepa
vyko. Gal ir jo tiesa* kuri beša- 
liškiau galės būti patvirtinta po 
dešimtmečio ar kelių dešimtme
čiu, jeigu tada kas nors domėsis 
mūsų šių laiku sielvartais...*•

Esama priešingu liudijimų, 
skirtingų dokumentu

Aš netvirtinau, kad visa ma
no knyga būtų skirta dokumen
tacijai, bet tik* josios tam tikros 
dalys. Kitos, poleminės, dalys 
buvo daugiau individualūs liudi
jimai apie išgyventus laikus ir 
tai, kaip mes sprendėm savo 
problemas, pvz. Lietuvos laisvi
nimo sampratų evoliuciją VLI- 
Ke ir visuomenėje.

Mano kritikas teigia, jog aš kly
dęs net tuose skyriuose, kur lie- 
čiau knygos leidėjo B. Budgino 
atvejus. Budgino kalinimo vie
tas aš pažymėjau taip, kaip bu
vau iš jo paties ar kitų liudinin
kų girdėjęs. Gal mes ir sukly
dom dėl kurio Berlyno kalėjimo 
vardo, o Vaitekūnas bus teisin
gesnis. Bet nesijaučiu klaidinęs 
tvirtinimu, kad karui Vokietijo
je pasibaigus Budginas buvo pa
leistas iš kaceto - kalėjimo “pa
gal visą germaniškos biurokrati
jos tvarką”. Ąįšku. kad ameri
kiečių užimtoje Vokietijos daly
je politinių kalinių paleidimai 
buvo Įvykdyti bendru okupanto 
patvarkymu iš viršaus, bet loka
liai ir formaliai vietose juos at
liko vietinė administracija vo
kiečių kalba rašytais lapeliais 
pagal savo administracinę tvar
ką — “ordnungsgemaess”. Bud
gino iš kalėjimo paleidimo toki 
dokumentą iš jo paties gavau ir 
tebeturiu. Amerikietiško “biuro
kratizmo” tame dokumente ne
matyti. Kodėl aš būčiau turėjęs 
kitaip rašyti?

lėjamos jo kuklumo dorybės.
Kada rimtesnėje kritikoje bei 

polemikoje ar aplamai ten, kur 
yra svarbi autoriaus liudijimo 
moralinė vertė, pasirašoma sla- 

atsiliepti ir tuo slapukui suteik
ti vertingo liudytojo vaidmenį. 
Bet man malonu, jeigu reikia, 
atsiliepti visur ten; kur kritikas 
nevengia asmeninės atsakomy
bės, garbingai ir atvirai stoja 
diskusijon, o jei ir panaudoja 
kokį visiem žinomą kriptonimą, 
tai tik daugiau dėl įpročio ar, 
kaip minėjau, girtino kuklumo.

V. Vaitekūno pateikiamoje 
mano knygos kritinėje apžval
goje daugelis "vadinamų “esmi
nių problemų” neliečiamos ar 
tik paviršutiniškai, bet užtat visa 
eilė smulkmenų ir smulkmenė
lių ten grakščiai pakedenamos, 
pateikiami skirtingi liudijimai, 
kitokios asmenų ar įvykių inter- 
pretetacijos, taisomi mano su
klydimai, keliami abejojimai vi
so mano darbo verte aplamai... 
Tatai nėra bloga, o teikia naudos 
man, kaip autoriui, ir gal tiem 
skaitytojam, kurie dar domisi 
šios srities problemom.

Deja, su dauguma mano kriti
ko nuomonių, su jo teigimais ir 
liudijamais dar negalėčiau su
tikti ir manau, jog būtų nege
rai, jeigu tat įeitų į mūsų istori
ją be pataisymo ar kitokio nu
švietimo. Todėl “Tėviškės Žibu
rius”, suteikusius vietos ir dė
mesio mano knygos ydom aptar
ti, maloniai prašyčiau nepagailė
ti vietos ir kaikuriem tolimes- 
niem šios užsimezgusios disku
sijos koregavimam.
Polemika ir dokumentacija turi 

savo atskiras vertes
V. Vaitekūnas savo rašinio 

antraštėje iškelia klausimą “Ar 
polemika tolygi dokumentaci
jai?” ir randa, kad mano knygo
je daugiausia yra polemikos, o 
maža dokumentacijos, ir ta pati 
gana prasta.

Atsakymas į iškeltą klausimą 
čia būtų gana aiškus: polemika 
yra polemika, dokumentacija 
yra dokumentacija, tolygybės 
ženklo tarp jų nėra ir nereikia. 
Dokumentacija nėra vien tik 
formalių dokumentų skelbimas 
ar jų rinkinys. Rašto plotmėj do- 
dumentacija yra taip pat ir liu
dijimai apie asmenis ir nuoty
kius bei Įvykius. Svarbu tik, 
kad jie būtų kiek galint teisingi, 
bešališki, pilni. Gera polemika, 
sąžiningai atpasakojanti dviejų

5 Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVENAS

Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai 
K (TęSINYS Ii PRAĖJUSIO NR.)

Karšti svarstymai
Nenuvažiavau i Dusetas, kur 

per Petrines buvo labai karšti 
pasitarimai. Nuomonės iš karto 
susikryžiavusios, nes kaikurie 
siūlė trauktis, visa palikti liki
mo valiai — priešintis esą be
prasmiška. Ir tai pasiūlė vienas 
leitenantas. Kilo tokia įtampa, 
jog reikėjo prilaikyti, kad šie 
jo nesumuštų. Dusetiškiai visa
da buvo karštesni už savo kai
mynus. Skirstydamiesi visi buvo 
vieningi, kad reikia mobilizuo
tis. Sutartas pavojaus ženklas — 
mušti lentą: kaire ranka du 
trumpus smūgius, o dešine — 
vieną ilgą. Mobilizuotis reikėjo v 
tikrai skubiai. Pabėgusių žinio
mis, liepos 8 d. anksti rytą so
vietiniai tankai pasiekė šventą
ją ir slinko Sartų ežero link. 
Pirmieji susikovė vyrai Ažudus- 
čiuos, taigi arti Užpalių valse, 
sienos. Į kautynes įsijungė ir 
jūžintišlaai, kurie gynė kitą 
Šventosios krantą. Kiek vėliau 
susikovė jau ir Antazavės Šilą 
pasiekę vyrai.

Vėlesnėmis žiniomis, dalis Ci
čirio apygardos vyrų pasitraukė 
į Žemaitiją drauge su Zarasų vy
rais, kurių tarpe žygiavo ir kun. 
dr. J. Steponavičius. Tų vyrų 
daug žuvo prie Salų ir vėliau 
kituose miškuose. Mūsų apygar
doje vyrai mažai galėjo laiky
tis, nes tik Dusetų Giria buvo 
kiek saugesnė, o visi kiti miškai

Pas gydytojus
Kaunas užplūstas Vilniaus pa

bėgėlių, nes Vilniuje jau veikia 
ir lenku partizanai. Pas dr. VI. 
Kairiūkšti pirmą dieną nepri
ėjau. Prof. dr. J. Meškausko ne
radau namie, matyt, jau pasi
traukęs iš Kauno. Dr. B. Matu
lionio taip pat nebuvo. Mane 
perėmė globoti tik ką baigęs 
gyd. Julius Kaupas. Jis su drau
gais anrūpino mane vaistais ir 
pažymėjimais, prirašęs ir dau-

Sielvartai dėl dokumentacijos 
ar daugiau šalių pozicijas, taip
pat gali pateikti apsčiai vertin- 4 ,
gos dokumentacijos. O bloga do- -Anot y. V., aš neteisingai tei-
kumentacija ar šališkas doku- ir aPie tam tikrą Budgino 
mentų skelbimas bei panaudoji- pasibjaurėjimą kaikurių bend- 
mas nepasitarnaus tiesai palių- ros kameros lietuvių kalinių 
dyti, o tik realybei iškreipinėti. dvasios mizerija, nehumanišku- 
net melui skleisti. mu> savanaudiškumu ir 1.1. Esą

Tuo noriu pasakyti, kad nesu- . Pro^- J- Kaminsko pirminin- 
tikčiau tarp polemikos ir doku- Paujamas garbes teismas tų sun- 
mentacijos daryti tokios verčių H kaltinimų^ nepatvirtino” ... 

Vnin eiiil/x LSuSl 3tSlpr3S3U, tOKS HUSVIC-
timas būtų ne dokumentacija ir 
gerokai klaidingas. Budginas 
man pats vėliau nekartą liudijo 
apie tai ir buvo neatleidęs bent 
dviem kameros kolegom dėl jų 
savanaudiškumo ir dvasios mize
rijos. Jis man yra pareiškęs ir 
savo laikymusi tatai įrodęs, kad 
ten, kur po karo tuodu asmenys 
bus ar dalyvaus, ten jis nedaly
vaus, nes jų negalįs gerbti. Aš 
teisingai perteikiau, ką man 
Budginas liudijo.

O ką liudija V. V. apie “garbės 
teismą”, tai taip gražiai nebuvo. 
Buvo tik prof. Kaminsko pasitei
ravimai kita dingstimi dėl inci
dentų kalėjime, o ne koks for
malus garbės teismas su šalių 
atstovais ir arbitru. Tos “dvasių 
mizerijos” bylos nebuvo spręsta* 
sprendimo nepadaryta ir, svar
biausia, kaip ten bebūtų — kal
tinimai pasilieka.

Ar jie visai teisingi, ar yra 
kur klaidų ir tendencingumų, tų 
klausimų knygoje aš nespren- 
džiau, nebuvęs nei dalyvis, nei 
tiesiogis liudininkas. Aš tik su
minėjau nuotykių kroniką, kaip 
man buvo liudyta. Todėl prašau 
nesakyti, kad čia “buvau neati
dus dokumentacijai”. Buvau 
labai atidus, tik gal nepakanka
mai pilnas, nes pvz. nutylėjau 
dar vieną mano girdėtą šiurkš
tesnį dvasios mizerijos atvejį, 
kad vienas tos nacių kaceto ka
meros mūsų brolis kalinys dėl 
kitų savanaudiškumo miręs iš 
bado.

Pats laikas! Pats laikas!...
Ar reikalinga ankstyvesnio 

laikotarpio aktyviosios rezisten
cijos dokumentacija, jos eigos 
aprašymai, istorijos surašymai, 
atsiminimai?

V. ,V. nuomone, greičiau ne, 
esą gal dar neverta “išeiti į vie
šumą”. Tikslingiau būtų tik telk
ti medžiagą ir to uždavinio im
tis kuriai mokslinei įstaigai ar 
organizacijai.

Taip, labai tikslinga, to labai 
reikia seniai ir jau kone pervė- 
lu. Tik man didžiai abejotina, 
kiek mūsų “mokslinės instituci
jos” išeivijoje tam yra pasiruo
šusios, turi reikiamų kvalifika
cijų, išteklių ir valios. Man ro
dos, ne perdaug. Faktai rodo, 
kol kas daugiau dar padaro pa
skiri individai ar atskirų rezis
tencinių organizacijų uolesni 
šalininkai.

Ir pats laikas, nes dar po de
šimtmečio bus vis mažiau ir ma
žiau kam liudyti, kam “doku
mentuoti” ir net ką dokumen-

giau ligų, kad kartais vokiečiai 
nesugriebtų darbams. Per porą 
dienų Kaunas jau tuštėjo — vi
si, kas tik galėjo, traukėsi į Su
valkiją ar Žemaitiją. Nuo Vil
niaus krašto vėjas nešė šiaudi
nių trobų stogų degėsių kvapą, 
o naktį ten švietė gaisrų pašvais
tės.

VLIKo atsišaukimas
VLIKas išleido atsišaukimą, 

raginantį pasilikti ir ginti kraš
tą. “Lietuvių Biuletenio” red. 
Julius Kakarieka papasakojo, 
kad padėtis visai susijaukusi, 
nes tą atsišaukimą parašęs vie
nas VLIKo narių, kuris su gimi
nėmis ir lašiniais laukė Kauno 
gelž. stotyje, kada galės išva
žiuoti į Berlyną. Tai buvo Ž., 
kuris visus norėjo įtikinti, kad 
anglai išsikels Palangoje. LF 
žmonės papasakojo, kokia dabar 
padėtis. Pvz. jau liepos 7 d. so
vietiniai partizanai perkirto 
Kauno - Daugpilio plentą prie 
Utenos ir žygiuoja Skapiškio pu
sėn perkirsti Radviliškio-Daug- 
pilio geležinkelio. Karinio sky
riaus sprendimu, Maskvos dali
niai bandys per Radviliškį siekti 
Klaipėdą, kad atkirstų Latviją 
ir ten sunaikinti rinktinius vo
kiečių kariuomenės dalinius. 
Bet ar pavyks? Atrodo, stengia
si sukelti tik paniką. Taip pat 
jau buvo žinių, kad prie Utenos 
ir Švenčionėlių susikovė lietu
vių partizanai su bolševikiniais 
partizanų junginiais ir abeji tu
rėjo didelių nuostolių. Dar ryta 
telefonu buvo gauta žinia iš 
Zarasų per Panevėžį, kad Zara
sai laisvi, bet tiesioginio ryšio 
su Kaunu nebėra. Karinis sky
rius painformavo, kad VLIKas į 
Berlyną siunčia delegatūrą, o 
pats lieka Lietuvoje (vėliau tu 
pažadėjusių likti Lietuvoje 3 
staiga atsirado Berlyne, kai LF 
pagrindiniai vyrai liko kaip su
tarta). Man LF žmonės pasiūlė 
trauktis i Suvalkiją, nes manė, 
kad Suvalkija vokiečių bus ge-

BRONYS RAILA

riausiai ginama. Jų nuomone, su 
tokia sveikata ne miške gyventi, 
todėl reikia trauktis į Vokietiją. 
Po kelių dienų palikau Kauną 
ir išvažiavau pasienin. Rusų ka- 
riuomenei puolus Vilkaviškį, 
drauge su geležinkeliečiais išvy
kau Karaliaučiun.

Partizanų kovos
Po karo susitikau su vienu ki

tu buvusių partizanų. Paaiškėjo, 
kad Cičirio apygardos vyrai su
sikovė stipriai Antazavės Šile, 
bet jų nemažai sunaikino sovie
tiniai tankai. Mūsų vienas labai 
narsių ir protingų* vyrų, pasižy
mėjęs drąsa ir nepaprastu su
manumu (Pupėlis), žuvo kažkur 
prie Kriaunų, išduotas infiltruo
to agento iš Mielanų. Tuo vyru
ku anksčiau Pupelis kaip tik la
bai pasitikėjo. Judų esti visur, 
buvo ir mūsų tarpe* Baigdamas 
šiuos nesurašytus kovoms pasi
ruošimus, nulenkiu galvą prieš 
visus likusius ir žuvusius drau
gus, pažįstamus ir nepažįstamus 
lietuvius, prieš jų didžiąją gyvy
bės auką, stiprinančią laisvės ko
voms visus. Jų kovų dienas ra
šys kiti, kurie jas žino geriau už 
mane, o aš tegaliu tik sulaužyti 
plunksną...

Baigmei
šie visi žodžiai buvo surašyti 

kiek anksčiau, nes anglai pra
skleidė savo archyvus, liečian
čius II D. karo pradžią. Iš pa
skelbtų žinių jau matyti, kad 
anglai yra manę kariauti su so
vietine Rusija. Todėl ir žinios, 
kad gali išsikelti Pabaltijy, įgau
na šiek tiek pagrindo. Deja, tuo 
metu turtingoji Amerika, vado
vaujama prez. Roosevelto, buvo 
įsitikinusi kitaip ir pradėjo Vi
durio Europos išpardavimą so
vietiniams budeliams. Ji sulaužė 
prez. Linkolno ir prez. Wilsono 
principus, sudarė tokia politi
nę situaciją, kad ir dabar ne
gali atitaisyti.

(Pabaiga) 

tuoti. Ir visa tai, savaime aišku, 
turi būti atliekama kuo sąžinin
giau. Deja, čia, anot V. V., vis 
bus pavojus “save išgražinti” ir 
“kaimynus numenkinti”. Apie 
praeitį lig šiol lyg tyčia daugiau 
yra rašę frontininkai, nekartą 
kaip tik liudydami žmogiškai 
maždaug suprantamą savęs gra
žinimo ir kaimynų menkinimo 
pavyzdį. Mano kuklios pastangos 
šiek tiek atstatyti Laisvės Kovo
tojų Sąjungos veiksmų tikslesnį 
scenarijų ir jos garbę, palyginus 
su frontininkų memuarais, šį 
kartą buvo tik idilija.

Koalicija, ar “naujas 
aktyrizmas”?

Negalėjau būti įtikintas ir 
griežčiau skiriuos nuo V. V. dėl 
Lietuvių Aktyvistų Fronto 
(LAF) charakterio aptarimo. Ma
no kritikas ginčija, kad berlyniš
kis LAF buvęs “nuoširdžiai koa
licinė organizacija”. Remdama
sis ano meto savireklamų ir 
propagandinių brošiūrų pasisa
kymais, jis norėtų Berlyno LAF 
laikyti sukurtą “naujais pama
tais”, nutraukusį ryšius su pra
eities polit. partijom, “vienaly
ti”, “grynai lietuvišką aktyviz- 
mą“.

Tai buvo ir liko plepalai, tik
rovė nebuvo tokia. Nei R. Ski
pitis, nei dr. P. Karvelis, nei dr. 
A. Maceina, nei dr. B. Dirmei
kis, nei dr. P. Ancevičius, nei V. 
Katilius, nei K. Žalkauskas, nei 
m j r. Puodžius ar K. Brunius, 
tiesą sakant, nei aš pats nebuvo 
nutraukę santykių su savo res- 
pektyviom ideologinėm ir politi
nėm praeitim. Kone visi tokie 
pat liko, kokie buvo. Nebe vai
kai buvom ir netokie naivūs. Pa
galiau ir laikas tam buvo per- 
trumpas. Užtenka, kad nuošir- 
džion, nors ir labai laikinon koa- 
licijon mokėjom ir galėtom su
eiti.

Gal tik vienas pik. Škirpa bu
vo ir lig šiol liko toksai “viena
lyčio”, “grynai lietuviško ąkty- 
vizdo” atstovas. Niekas daugiau. 
Tiesa, tame visame konglemera- 
te trupučiuką, dėl ypatingų ap
linkybių, ligi karo pradžios Ber
lyne nežymiai dominavo volde- 
marininkai.

Nebuvo “naujais pamatais” 
susikūręs ir Lietuvos LAF, nors 
savo deklaracijose to gal nuošir
džiai siekė, o pagal galimybes 
buvo susiklostęs koaliciniais pa
grindais, kur kiek ryškiau, ypač 
Kaune, > dominavo krikščionių 
demokratų bloko jaunesni asme
nys. Man labai keista, kad V. V. 
kritikuoja mano “prastą” doku
mentaciją, čia pat sugestijonuo- 
damas įstiprinti visiškai netei
singą versiją.

Deksnys, psichozė ir 
“kontroversos”

Mano knygos skyriai apie po
grindžio veikėją Joną Deksni, jo 
įnašus rezistencijoje ir jo trage
diją, be abejonės, gali nusipel
nyti Įvairių komentarų, nes šio
se istorijose dar tebesama neiš
aiškintų momentų, o kaikam gal 
tebeveikia ir srovinių aistrų fi- 
valizacija.

Mylimam
Lietuvoje mirus, seseris ONĄ DAČKIENĘ ir BRONĘ '■■J

I

bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia —
••

L. M. Malinauskai B. P. Dicevičiai9

SAfA

Salomėjai Kazokienei
mirus Lietuvoje, mūsų mylimų narę ONĄ EIŽI- 
NIENĘ ir jos šeimų nuoširdžiai užjaučiame bei 
kartu liūdime —

sBK. L. K. Moterų Draugijos 
Šv. Jono Kr. parapijos skyrius

O. O. V. Čėsnos

D. P. Sabinai A. Godelis

AfA

Leokadijai Norušienei 
mirus, jos vyrų PRANĄ, sesutę KASTUTĘ ir visus 

jos artimuosius giliai užjaučiame —

Kazimierui Jūdvyčiui
Lietuvoje mirus, seserims — ONAI DAČKIENEI 
su vyru ir BRONEI VAIČIKAUSKIENEI su šeima 
reiškiame gilių užuojautų —

S. V. Vaitkai S, Martinaitienė
E. Kvederienė ir sūnus Juozas

Gal kur dėl savo silpnybių ir 

karštai nesimušti su parmustais 
ir nemušti jau gulinčių. Aš ban
džiau tik trumpai, kiek sąlygos 
leido, tą tragediją aiškinti, spe
cialiai nejudindamas Deksnio ir 
nedarydamas galutinių išvadų. 
O V. V. su aiškia tendencija to 
narsaus rezistento asmenį tamsi
na, minėdamas įtarinėjimus jį 
jau nuo seniau neva buvus “sve
timųjų tarnyboje”, buvusį “pro
gresuojančios psichozės poveiky
je”, nes “nekentusį katalikų”, 
po karo “nepraėjusį į VLIKą” ir

Taip nedera kalbėti ir insi- 
nuoti net ir apie priešą, juo ma
žiau apie daug iškentėjusį ir 
visdėlto daug gero (net katali
kui Lukšai-Daumantui) padariu
sį tautietį. Nereikėjo pamiršti, 
kad J. Deksnys buvo vienas iš 
Lietuvos VLIKo steigėjų ir jo 
narys. Po karo, išėjęs leisgyvis 
iš nacių kaceto, jis nesiveržė i 
VLIKą čia kartais tik tuščiais 
pliauškalais “politikuoti”, o kaip 
tik visai kitur — atgal į Lie
tuvos pogrindį.

Aš ir dabar negaliu atšaukti 
savo teigimo, kad pirmas Įtari- 
nėjančias paskalas apie Deksni 
pradėjo leisti vienas mūsų dip
lomatas užsienyje, remdamasis 
iš Stockholmo falsifikuojamais 
pranešimais ir visiškai nedėda
mas pastangų geriau išsiaiškin
ti. Ir grįžus * Lietuvon, pirmas 
Daumanto pranešimas užsienin 
buvo kaltinantis Deksni tapus 
NKVD agentu — tada dar jo. 
nespėtas nei išgyventi, nei pa
tikrinti ir, kaip atrodo, nepa
grįstas kito pogrindininko nie
kinimas vien dėlto, kad jų pa
žiūros Į rezistencijos charakterį 
ir formas nesutiko, vis griež
čiau skyrėsi.

Ką reiškia V. V. keistas tvir
tinimas, kad J. Deksnys buvo 
“didžiai kontroversinis rezisten
tas”? Nieko panašaus, jis toks 
nebuvo, bet frontininkų ir krikš
čionių demokratų žmonės, tikra 
tiesa, jį vis stengėsi tokiu pa
versti, leido apie jį paskalas, 
lyg būtų laukę ir džiaugęsi, kad 
tik greičiau jis pasidarytų NK 
VD agentu. Tai ir paaiškina, 
kodėl Deksnys buvo kiek ašt
riau nusiteikęs prieš vad. kleri
kalizmą (nors nesu girdėjęs ir 
patyręs, kad būtų jis jautęs ne
apykantą katalikam dėl kokių 
nors religinių motyvų). O psi
choze tai, ačiū Dievui* nesirgo. 
Kas pažino Deksnį, tas žino, kad 
tokio “liudijimo” nereikėtų nė 
minėti.

Man rodos, kad iš panašių 
diskusijų mum reikėtų visiškai 
išmesti tą neva “kontroversos” 
motyvą. Jis nieko nepasako ir 
nepaaiškina, nebent tik tai, kad 
egzistuoja pažiūrų skirtumai. 
Jei vis taip apšaukinėti kontro
versiškais, tai daug kam “di
džiai kontroversiški rezistentai” 
bus ir prel. M. Krupavičius, ir 
J. Brazaitis, ir pats V. Vaite
kūnas.

(Bus daugiau)
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Čikagos lietuviu horizonte
 Vladas Ramojus

Rugsėjo 39 d. Čikagoje 322 auto
mobiliai | amžino poilsio vietą Sv. 
Kazimiero kapinėse palydėjo Lietu
vos gen. konsulo dr. P. Daužvardžio 
palaikus. Laidotuvėse dalyvavo ir 
Lietuvos gen. konsulas Kanadai dr. 
J. Zmuidzinas. Jau iš vakaro, vyks
tant atsisveikinimui su velioniu Mar
quette Parko lietuvių parapijos baž
nyčioje, žmonių buvo tokia spūstis, 
kad visi norintieji nebegalėjo į baž
nyčia patekti. Judėjimui tvarkyti bu
vo iškviesti specialūs policijos dali
niai. Atsisveikinimo metu atkalbėtas 
Rožinis, pasakytos kelios kalbos, o 
jungtinis choras su soL D. Stankai- 
tyte pagiedojo eilę lietuviškų religi
nių giesmių. Konsulo karstas buvo 
apdengtas Lietuvos trispalve, o gal
vūgaly padėta žemių iš Gedimino 
kalno Vilniuje. Velionies pagarbai 
stovėjo išrikiuota apie 20, daugiau
sia jaunimo, organizacijų vėliavų.

KARDINOLAS IR BURMISTRAS
Laidotuvių dieną gedulingas Mi

šias atlaikė vysk. V. Brizgys, asis
tuojant Čikagos lietuvių parapijų 
klebonams. Atiduoti paskutinę pa
garba Lietuvos gen. konsului vėl su
sirinko minios žmonių. Jų tarpe da
lyvavo: Čikagos miesto galva — 
burmistras R. Daley; didžiausios J. 
A. V. vyskupijos valdytojas — Čika
gos kardinolas J. Cody, kuris tarė 
žodį ir vadovavo karsto išlydėjimo 
iš bažnyčios procesijai; 35 Čikagoje 
esančių konsulatų konsulai ar atsto
vai. Ilgai procesijai vykstant į kapi
nes, buvo išrikiuoti specialūs miesto 
policijos garbės špaleriai.

Lietuvos gen. konsulas Čikagoje 
dr. P. Daužvardis susilaukė tokių 
laidotuvių, kokių savo ilgu gyveni
mu užsipelnė, būdamas tauriu bei 
darbščiu žmogumi, visus jungiančia 
asmenybe ištikimai tarnavusia Lie
tuvai bei jos laisvei. Reiškiant gilią 
užuojauta velionies žmonai J. Dauž- 
vardienei ir sūnui bei jo šeimai, 
kyla klausimas, kas užims Lietuvos 
konsulo Čikagoje vieta. Kiek žinoma, 
ateityje tegalės būti garbės konsu
las, be atlyginimo. Neoficialiai kal
bama, kad garbės konsulo pareigoms 
esanti ši kandidatų eilė: J. Dauž- 
vardienė (eilės amerikiečių iki šiol 
vadinta vicekonsule), inž. A. Rudis, 
dr. K. Bobelis, St. Balzekas, Jr. Kiek 
šios žinios tikros, parodys ateitis.

CENTRO STATYBA
Prieš trejus metus Lietuvos gen. 

konsulas dr. P. Daužvardis, dalyvau
jant eilės organizacijų atstovams ir 
gana dideliam būriui lietuvių, iškil
mingai prakasė žemę naujojo, padi
dinto Jaunimo Centro statybai, ku
ris pagrinde numatytas jaunimui, 
muzėjui, galerijoms, archyvams. Bu
vo tikimasi, kad per metus kitus 
apie $750,000 kainuosiantys naujie
ji rūmai su visuomenės duosnia 
pagalba bus pastatyti ir tarnaus 
tiems tikslams, kuriems numatyti. 
Deja, reikalai nesiklostė taip opti
mistiškai, kaip tikėjosi jų statyto- _ 
jai — lietuviai jėzuitai ir statybos 
vadovas kun. J. Kubilius. Dar prieš 
prasidedant statybai teko karpyti są
mata ir projektą mažinti, šiuo metu 
jau išaugusios naujųjų impozantiškų 
rūmų sienos, uždėtas stogas, dedami 
langai, pamažu judama ir prie vi
daus įrengimų. Bet darbas neina to
kiu tempu, kokiu jis turėtų eiti. Vis
ką paralyžuoja pinigai, nes bijoma į 
didesnes skolas nertis.

Praėjusi pavasarį buvo pradėtas 
naujas vajus galutiniam rūmų už
baigimui. Tada įvyko pavasarinė va
jaus vakarienė ir žmonėse paskleista 
tūkstančiai laimėjimų bilietėlių. Va
jus užbaigtas rugsėjo 23 d. didžiųjų 
solistų koncertu ir vakariene su ga
lutiniais laimėjimų traukimais. Kon
certą atliko rinktiniai mūsų solis
tai — D. Stankaitytė, R. Mastienė, 
St. Baras ir J. Vaznelis. Jie sau 
priklausantį honorarą paaukojo JC 
statybai. Solistams akompanavo muz. 
A. Vasaitis, o pats koncertas, ataus
tas operų arijomis, duetais bei trio, 
buvo jau rečiau sutinkamo lygio. Dai
nos menininkų mostas skatina ir 
kitus dėti visas pastangas, kad nau
jieji rūmai jau būtų atidaryti jauni
mui, visuomenei ir meno bei kūry
bos turtams ateinantį pavasarį.

Paskutinis vajaus tarpsnis nuo pa

Į ASTRO gg 
2198 Bloor St West, tel. 766-1118, namų tel. 769-1696 
praneša, kad mūsų įstaigoje pradėjo dirbti estė ponia VERA 
VASARA. Ji su malonumu patarnaus lietuviams. 1971/72 

žiemos sezonui turime įdomias keliones:
D A . tik lapkričio 27 ir , froon nn
Buenos Aires gruOdžio 17 į abi puses $330.00 
Freeport (Bahamas ir Nassau) nuo gruodžio 19 
iki balandžio 23 kas sekmadienį. Viešbutis, 
pusryčiai ir daugybė kitų dalykų — tik lOO.UU
Jamaica- tos sekmadienį nuo gruodžio 19 iki 
balandžio 2. Pasirinkimas viešbučių, pusryčiai fy\
ir kitos įdomybės. Dvi savaitės — asmeniui nuo 'P^33.UU 
Priimame kelionių recervacijos ir į kitus kraštus, įskaitant 
1972 m. OLIMPIADĄ MIUNCHENE, Vakarų Vokietijoje.

vasarinės vakarienės iki rugsėjo 23 
d. koncerto bus davęs apie $50,000 
pajamų. Tai jau nemažas įnašas į 
kelių šimtų tūkstančių dolerių ob
jektą. Bet tuo piniginiai statybos rei
kalai dar nėra galutinai išspręsti. 
Visdėlto lietuviai jėzuitai pilnai pasi
tiki lietuvių visuomene, nes prieš 
porą savaičių statybos vadovas kun. 
J. Kubilius “Ttw bendradarbiui pa
sakė: ~Kad ir trūks pinigų, bet jau 
drįsim skolintis. Naujieji rūmai tu
rės būti atidaryti pavasarį”.

SUSIDOMĖJIMAS TEATRU
Čikagos lietuviuose ypač malonią 

nuostaba kelia lietuviškojo teatro at
kutimas laisvojo pasaulio lietuvių 
sostinėje. Tai prasidėjo nuo to laiko, 
kai LB Kultūros Fondo pirmininko 
pareigos atiteko dramaturgui A. Kai
riui. Rodos, dar nesuspėjęs “sušilti” 
pareigose, jis 1968 m. Čikagoje su
rūgę JAV ir Kanados pirmąjį teat
rų festivalį, o šiais metais jau ren
giamas ir antrasis teatrų festivalis 
taip pat Čikagoje Padėkos Dienos 
savaitgalyje. Datos rodo, kad teatrų 
festivaliai vyksta spartesniu tempu 
nei šokių ir dainų šventės — kas 
treji metai. Malonu, kai vienas žmo
gus su gera talka gali tiek energijos 
ir laiko atiduoti teatrui. Dėlto Či
kagoje teatru ypač uždegta jaunoji 
karta. Ją, regis, uždegė du asmenys 
— kompoz. ir rež. Darius Lapins
kas ir jau minėtas dramaturgas Ana
tolijus Kairys, šiomis dienomis Čika
goje pradėjo darbą LB dramos stu
dija, vadovaujama Kultūros Fondo. 
Dramos studijoje dėstys jaunosios 
kartos atstovė Živilė Numgaudaitė, 
JAV baigusi dramos studijas ir da
bar dėstanti dramą Augšt. Marijos 
Mokykloje.

Iš spaudoje paskelbto teatrų festi
valių rengėjų pranešimo sužinome, 
kad pirmąjį teatro festivalį aplan
kė 3,300 žiūrovų, tuo tarpu kai dai
nų ar šokių šventėse jų būna nuo 
8,000 iki 10,000. Bet, rašančio nuo
mone, žiūrovų skaičius ateinančiuose 
teatrų festivaliuose turės didėti jau 
vien dėlto, kad lietuviškas teatras 
Čikagoje yra sudominęs jaunimą.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
, hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

Ml

Iškilmingas Bardi miesto, Italijoj, savivaldybės posėdis lietuvių garbei 1971 m. rugsėjo 12 d. Sveikina burmistras 
dr. Leporati, pranešdamas, kad viena Bardi pagrindinių gatvių bus pavadinta “Lietuvos Alėja — Viale Lituania”. 
Iš kairės: viceburmistras Isingrini, vysk. A. Deksnys, kard.A Samorė, preL L. Tulaba, mons. V. Mincevičius

/Mamos Saulutėz tėvo diržas ir hipis
Šių dienų vaikų ir tėvų santykių vaizdelis

Landžiai, prisitaikydami prie 
modernių laikų, pakeitė savo pa
vardę į Land. Jų vienturtis sūne
lis Mike (krikštytas paprastu 
Mykolo vardu), kuri motina va
dino “mano Saulutė”, jau 15 
metų berniokas, prieš kelis mė
nesius paliko tėvų namus ir pa
bėgo pas hipius. Po kiek laiko 
hipiai jį išvarė ir grąžino namo, 
nes netinka jų draugijoje — 
nuolat meluoja ir vagišiauja. 
Kai kaimynai Landžiams reiškė 
užuojautą dėl tokio sūnaus pa
sielgimo, tėvai su pasididžiavi
mu atkirto: “Vaikas juk negali 
visą laiką būti namie, lyg kalė
jime — turi pažinti pasauli, 
žmones..

Jau vėl trys dienos Mike ne
grįžta namo. Ši kartą Landžių 
šeimoje tragedija: tėvai įsitiki
no, kad sūnų pagrobė banditai. 
Tėvas rauna galvos plaukus, mo
tina verkšlena, senelis keikia, o 
kiti giminės budi prie telefonų, 
laukdami grobikų pasiskardeni- 
mo ir pranešimo, kiek reikia su
mokėti už Mike paleidimą.

— Aš parduosiu visas savo 
brangenybes, papuošalus, — 
veršleno motina. — Parduo
siu viską, kad tik sugrąžintų ma
no Saulutę. Sakykite, kiek nori
te: dešimt, penkiasdešimt tūks
tančių dolerių — viską sumokė
sime. Mike yra vertas milijono...

— Tik jau nekelk kainos, — 
murmėjo tėvas. — Kas tau duos 
penkiasdešimt tūkstančių? Jei ir 
viską parduotame — namą, au
tomobilį, televiziją, kažin ar su
darytume tokią sumą. O paga
liau kas žino, gal ir vėl pabėgęs, 
kaip aną kartą, ir jokie bandi
tai nėra jo pagrobę.

Staiga Įvyko stebuklas. Tar
naitė, atėjusi valyti Mike kam
bario ir pasilenkusi šluoti dulkių 
iš po lovos, pamatė Mike, gulin
tį po lova.

— Niekas jo nepagrobė! — 
sušuko. — Pasislėpė po lova.

Tėvas, užuot pasilenkęs ir 
pats įsitikinęs, drebančiu balsu 
paklausė tarnaitę:

— Surištas? Supančiotas? Už
kimšta burna?

— Nieko panašaus. Dargi kaž
ką kramto. Jis jaučiasi geriau už 
mane ir jus.

Mike iš tikrųjų po lova jautė
si labai gerai ir, kaip vėliau pa
aiškėjo, grįžo vėlai naktį, įlindo

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIAS DOVANAS 
Į LIETUVĄ 

Geriau nei pinigai ar kas 
kita SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI 
I N T E R T R A D E 
EXPRESS CORP, 
tai skelbė, o dabar jūsų gi* 
minės tai gali patvirtinti. 
Su specialiais rublių pažymėjimais 
jūsų giminės galės nusipirkti ką 
tik nori už dalį reguliarios kainos. 
Tai reiškia, kad nuėjęs į krautuvę 
su 100 dolerių galės nusipirkti 
200 ar 300 dolerių, ar net dar 

didesnės vertės prekių. 
Pilnai garantuota ir apdrausta. 
Tik INTERTRADE EXPRESS CORP, 

jums skubiai patarnauja.
Šie pažymėjimai pristatomi į na
mus jūsų giminėms per 3 savai
tes. Specialaus rublio kaina — 

$2.13.
Jokių kitų mokesčių. Galite siųsti 
bet kokią sumą. Prašykite mūsų 
nemokamų iliustruotų katalogų. 

Užsakykite dabar tik per 
Intertrade Express Corp. 
125 East 23rd. Street, Fifth Floor 
NEW YORK, N.Y. 10010, USA.

Telefonas: 982-1530

Labai svarbu! Automobiliai 
tik trumpam laikui

MOSKVIČ 412 IE $2995.00 
ZAPOROŽEC ZAZ 966 $1895.00 
Turime tik ribotg skaičių. 
Nelaukite — užsakykite 
dabar. APARTAMENTAI 
Prašykite mūsų specialių 

b uleten i ų

J. SAVASIS
pro pravertą langą ir palindo po 
lova, norėdamas pasigėrėti tėvų 
susirūpinimu ir susijaudinimu.

— Kad tave kur galas! Lįsk iš 
palovės, — sugriaudė tėvas.

— Niekados, — atšovė Mike.
— Kol visi neišeisite iš kamba
rio, aš neišlisiu.

— Mike, tu niekše, tu apgavi
ke, aš tave čia pat sumalsiu į 
miltus, — karščiavosi tėvas.

— To tai jau nebus. Aš neiš- 
lįsiu. Ginsiuosiu iki paskutinų- 
jų!

Kai kiti namiškiai pradėjo ei
ti iš kambario, kas murmėda
mas, kas atsikvėpdamas iš pa
lengvėjimo, tėvas nusijuosė dir
žą ir pradėjo juo pliauškinti, lyg 
piemuo botagu.

— Vaike, — pradėjo rimtai.
— Be reikalo priešiniesi. Mano 
šventa pareiga tave sutvarkyti. 
Lįsk lauk, ir viskas bus baigta.

— Tėte, būk rimtesnis bent 
dabar,;—atsakė Mike iš palovės.
— Tu gerai žinai, kad aš neišlį
stų. Tad ko dar spiriesi?

Čia įsikišo motina:
— Nesijaudink, mano Saulu

te! Tu žinai, kad tas kenkia tavo 
širdžiai. — Kreipdamasi i vyrą, 
pridūrė:

— Sutaupėme penkiasdešimt 
tūkstančių dolerių ir tu, užuot 
pasidžiaugęs, grasini vaikui?

— Žinoma, kad grasinu, — 
niršo tėvas, numesdamas diržą 
ant lovos. — Jis šokinės kaip 
kiškis, kai jam suruoštu pirtį.

• — Jei tik bandysi paliesti ma
ne diržu, tai sekantį kartą pats 
pasiduosiu banditams, — pareiš
kė Mike iš palovio. — Pasiduo
siu italų mafijai, tada žinosi
te ...

— Dar tu Čia man grasinsi?!
— vis pyko tėvas.

— Vaikas ginasi, — paaiškino 
motina. — O tu tuo tarpu eik 
laukan pasivaikščioti, nes kitaip 
susikompromituosi.

— Aš jus visus sukompromi
tuosiu, — šaukė tėvas. — Aš tu
riu pareigą jį išplakti kaip rei
kiant, be jokių ginčų.

— Kadangi'sūnelis yra mano 
kūnas ir kraujas, tai tu jam gra
sindamas grasini ir mari. O to
kios pareigos tau niekas neuždė
jo, — atkirto motina. — Sakiau 
tau: verčiau eik pasivaikščioti, 
jei nesugebi išbučiuoti savo su
grįžusio vaiko. Esi ne tėvas, o ti
ronas.

Montrealla fiatarieMai koncertuaja V. Kaaadoje Nutr. A. DadaravMiaas

— Bet ar tu nesupranti, kad 
šitaip auklėdami mes visai tą 
vaiką sugadinsime?

— Geriau sugadinti, negu 
leisti, kad banditai nužudytų. 
Kas tau būtų davęs tuos pen- 

. kiasdešimt tūkstančių dolerių iš
pirkimui? Tik paskaičiuok, įdek 
būtum turėjęs sumokėti sūnaus 
išpirkimui! Sutaupei penkiasde
šimt tūkstančių ir dabar dar no
ri bausti vaiką, kuris išsigelbėjo 
iš banditų, nes nesidavė pagro
biamas ...

— Kaip tai nesidavė?
— Aišku, kad nesidavė, nes 

banditai tikrai jį būtų pagrobę, 
o vaikas nenorėjo sugriauti mū
sų gyvenimo, nes mes nebūtume 
sudarę penkiasdešimt tūkstan
čių dolerių, net jei viską būtu
me išpardavę.

— Taigi, pagal tave mes su
taupėme tą sumą ...

— Žinoma, kad sutaupėme. 
Tu esi kietos galvos ir nepajėgi 
suprasti kaikurių plonybių. Jei 
tu būtum ne toks šykštus, tai nu
pirktom vaikui kokią nors dova
ną. O dabar tu grasini jam dir
žu.

— Mike, lįsk iš po lovos! Tė
vas tau nieko nedarys, — nusi
leido tėvas.

— Turite dar atsiprašyti, — 
Mike pastatė sąlygą.

— Tėtis tave atsiprašo, viską 
dovanoja, užmiršta ...

— O aš noriu dar priedo — 
tūkstančio dolerių vasarojimui.

Derėjosi ir sutarė, kad tėvas 
išmokės Mike penkis šimtus do
lerių trimis dalimis (iš mėnesi
nės algos). Mike nusileido tik 
dėlto, kad motina pašnibždėjo, 
kad kitus penkis šimtus pridė- 
sianti iš savo pinigų.

(Atkelta iš 2 psl.)
Maskvos veikla yra sutelk

ta pasiuntinybėje Bonnoje, pre
kybos misijoje Koelne ir karinė
je misijoje Frankfurte. Pagal 
naujausius duomenis, V. Vokie
tijoje dirba komunistinei Rusi
jai ir kitiems komunistiniams 
kraštams apie 50.000 visokios 
rūšies savųjų ir svetimųjų šnipų 
bei agentų. Daugelis jų yra V' 
Vokietijos* Įstaigoms žinomi, ta
čiau dabartinė vyriausybė, užsi
mojusi sunormuoti santykius su 
Maskva ir kitais komunistiniais 
kraštais, tokių išvadų, kokias pa
darė Britanija, nepadarė ir grei
čiausiai nepadarys jų ir ateityje.

MONTREALIO “GINTARAS” VAKARUOS
DAINA KERBELYTE

Skridom penkias valandas: 
virš žalių lygumų, blizgančių 
ežerų, gintarinių javų laukų ir 
uolinių kalnų. Ir štai, po links
mos, saulėtos kelionės leidžia
mės per pilką miglą — sidabri
nis paukštis drebėdamas slenka 
žemyn, o apačioj laukia Vanku
verio aerodromas.

Prastas oras nepakenkė ginta- 
riečių entuziazmui: skuba visi į 
aerodromo salę, kur laukia Van
kuverio lietuviai. Visi suvažiavę 
mūsų pasitikti. Aš stebiuos jų 
nuoširdžiu priėmimu: visur tik 
girdis: “Labas, kaip sekėsi kelio
nė? Ar nepavargot? Važiuojam 
namo — jūs visi turbūt išalkę!”

Vankuverio mieste “Gintaras” 
viešėjo keturias dienas. Pailsė
ję, sekančiu dieną samdytu au
tobusu išvažiavom apžiūrėti šio 
įdomaus miesto, kuns, apsikabi
nęs kalnuotą apylinkę, sėdi ant 
Ramiojo vandenyno kranto. Bal
tas, švarus miestas, vis augantis, 
gyvas. Aplankėm “Chinatown”, 
“Gastown”, o paskui, kaip Van
kuverio miesto svečiai, valgėm 
labai populiariame restorane 
“Old Spaghetti Factory.” Po pie
tų autobusas vežė į Capilano 
Canyon. Tai gili kalnų -praraja, 
kurios dugne čiurlena vikrus 
upelis. Virs jo siūbuoja kabantis 
tiltas. Užlipom mes, mergaitės, 
ant tilto pasigrožėti tuo vaizdu 
apačioje, o mūsų berneliai išdy
kėliai pradėjo mus siūbuoti su 
visu tiltu. Įsikabinusios viena į 
kitą šiaip taip grįžom Į krantą, 
bet keletą dienų vis atrodė, kad 
žemė siūbuoja.

Pagaliau susikaupėm atsimi

IRENA KRYŽEVIČIŪTĖ, šiemet bai- 
gusi Toronto York universitetą baka- 
ląuro laipsniu. Pagrindinė jos studi
jų šaka — istorija. Ruošiasi būti 
mokytoja. Dalyvauja lietuvių skaučių 
ir studentų veikloje. Gražiai kalba 
lietuviškai.

Nauja grėsmė
Daug kas laiko dabartinius 

Bonnos ėjimus panašiais į 1922 
m. Berlyno politiką, kuri baigėsi 
susitarimu su Kremlium Rapal- 
16 kurorte, čia buvo tarp Berly
no ir Maskvos užmegzti diplo
matiniai santykiai ir pradėtas 
ūkinis bendradarbiavimas. To
kia išvada yra daroma ypač iš 
Brandto ir Brežnevo susitikimo 
Kryme, kur kancleris buvo nu
vykęs nepasitaręs su V. Vokie
tijos sąjungininkais. Tikrovėje 
šis susitikimas reiškia daugiau 
nei Rapallo. Berlynas 1922 m. 
nebuvo davęs Maskvai tokių pa
žadų, kurie būtų padarę Vokie
tiją Kremliaus siekimų talkinin
ke. Rapalle padaryta sutartis 
buvo tikra sutartis, o ne Mask
vos diktatas, kaip kad dabar 
Bonnos atveju.

Iš faktų matyti, jog V. Vokie
tija vis labiau slenka i Maskvos 
glėbi. Ji gali prieiti liepto galą, 
kur nebėra kelio atgal. Tada ji 
bus priversta vykti į Maskvą ir 
padėkoti jai už “Stalino saulę”. 

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

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

SIUNTINYS 1971 (3)
314 jordo puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 3 jardai vilnonės 
angliškos medžiagos apsiaustui, 1 jardo "crimplene" medžiagos suk
nelei, vyriškas arba moteriškos nertinis, vyriškos arba moteriškos nailo
no arba vilnonės kojinės, vilnonė gėlėto arba su ornamentais skarelė, 
20 geriausių angliškų cigarečių, 1 dėžutė šokolado^
Siuntinio kaina, įskaitant muitą ir visos persiuntimo išlaidas, yra $100.00.

SIUNTINYS 1971 (4)
Itališkos nailoninis vyriškas arba moteriškos lietpaltis, vilnonė angliš
ka medžiaga eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga sijonui, 1 vy
riški išeiginiai nailono marškiniai, bliuzė, Šilkinė gėlėta 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 lobai vertingi 
ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus apsiaustui $30.00, vilnonės 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 Ltd., (Z. juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2, England Tel, 01739-8734

L Radzevičius, 22 Skjiark 1UL, Toronto 4, Ontario 
A KusinsHs, 167 College Street, Sndbuiy, Ontario

nę, kad ateinantį vakarą reikės 
koncertuoti. Vadovas prašo, kad 
visi gerai išsimiegotų, kad turė
tumėm energijos pašokti “Suba
tėlę” ar išpūsti trimitus.

Koncertas praėjo greitai, sma
giai. Ant scenos jautėmės kaip 
namuose: patys tikrai įsilinksmi- 
nom bešokdami ir dainuodami. 
Gausi publika šiltai priėmė mū
sų pasirodymą. Po to — balius, 
vėl proga pabūti ir pabendrauti 
su Vankuverio lietuviais. Ten 
patyrėm malonią staigmeną — 
keletas vankuveriečių, išgirdę 
apie mūsų finansinę padėtį ir 
norėdami paremti lietuvišką 
jaunimą, pradėjo aukoti netikė
tas sumas. Prie jų prisidėjo dar 
keli; už valandos atrodė, kad 
kiekvienas lietuvis salėje yra 
mūsų rėmėjas. Gintariečiams 
pasidarė net graudu, kad taip 
nuoširdžiai vankuveriečiai atėjo 
į pagalbą. Mes stojom į eilę pa
sveikinti mūsų rėmėjų.

Paskutinę dieną gintariečiai 
išėjo privačiai atsisveikinti su 
miestu, kuris taip nuoširdžiai 
atidarė savo duris jaunimui iš 
tolimo Montrealio.

Rytas. Vėl skrendam. Mažes
nis DC-9 lėktuvas dreba ir kau
kia aštriau už savo didesnį brolį 
DC-8, bet greitai lekia pavėjui ir 
netrukus atgabeno “Gintarą” i 
Edmontoną.

Autobusai nuveža į universi
teto salę. Paliekam instrumen
tus ir lagaminus, pavalgom, ap- 
važinėjam jauną, švarų miestą ir 
vėl grįžtam į salę repetuoti.'

Lietuvių nedaug, bet jie apsi
džiaugė sulaukę gausaus būrio 
jaunimo. Malonūs ir nuoširdūs 
— jie visi norėjo padėti kas kaip 
gali.

Sunki naktis. Koncertas bai
gėsi vėlai. Kol atvažiavom į pa
skirtas nakvynes, buvo .beveik 
vidurnaktis. Bet norisi pasikal
bėti su šeimininkais. Tai dar va
landa praslenka. O ketvirtą va
landą iš ryto keliamės ir už pu
sės valandos esam pakeliui į ae
rodromą.

Iš visų nepaprastai gražių vie
tovių man stovi atminty tas 
ankstyvas Edmontono rytas, kai 
saulė tik pradeda rausvinti dan
gų rytuose. Palengva nušvinta 
visas dangus, o geltoni javų lau
kai ir tamsūs miškai sudaro ne
paprastai gražų kontrastą su 
skaidriu dangumi. Bet nėra lai
ko sustoti, pasigėrėti tuo vaizdu. 
Laukia lėktuvas ir Winnipegas.

Ir Winnipege nedaug teturim 
laiko. Po pietų ruošiamės repe
ticijai, o vakare — koncertas. 
Vaišės įvyko šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Bažnyčia nedide
lė, bet nuotaika tikrai lietuviška, 
šis paskutinis vakaras bėgte pra
bėgo ir atslinko rytas. Po vaišių 
grįžom saulei tekant, o atsibu
dom vidurdieny. Dar spėjom pa
matyti miestą ir aplankyti neto
limą Fort Gary, Kanados istori
nę vietovę, prieš išskrendant 7 
v. vakaro.

Montrealis naktį, pilnas švie
sų, laukia mūsų grįžtant. Gatvės, 
namai, pastatai, greitkeliai mirk
čioja šviesomis, laukia. Laukia 
ir “Gintaro” mamos aerodrome 
su gėlių puokštėin ir džiaugs
mingom ašarom.

Mūsų kelionė nuslinko į pra
eitį.

Mes, gintariečiai, esame dė
kingi federacinei valdžiai už pa
ramą; mūsų vadovams, kurie rū
pinosi mumis kelionėje ir kurių 
pastangos padarė visas mūsų ke
liones įmanomas; mūsų tėve
liams, kurie pritaria mūsų dar
bui ir visuomet buvo ir yra pa
siruošė mums padėti; Vankuve
rio, Edmontono, Winnipego lie
tuviams už nuoširdų priėmimą; 
visiems, kurie yra paaukoję 
“Gintarui” laiko ir darbo; paga
liau rėmėjams, kurie yra nupir
kę gintariečių platinamus vajaus . 
bilietus. “Gintaras” niekad ne
pamirš jūsų duosnumo!
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RELIGIJOS LAISVĖ?
Kokia iš tikrųjų yra religijos lais

vė okupuotoje Lietuvoje, mums liu
dija žurnalo “Pergalė” 1971 m. 6 nr. 
paskelbtas Adolfo Venckevičiaus ap
sakymas “Einu namo” apie Kaune 
studijuojančio jaunuolio grįžimą po
kario metais į gimtąją sodybą pas 
motiną ir seserį. Cituojame apsaky
mo užbaigą, pradedamą motinos žo
džiais:

— Dabar pas mus rekolekcijos. 
Gerai, kad parvažiavai. Mudvi irgi 
nebuvom. Ryt pailsėk, ir drabužiai 
išdžius. Bronė išvalys. Rytoj aš pati 
eisiu, o poryt išleisiu judu, šąla, ir 
vandenį greit nutrauks.

Bažnyčia. Pasivaidena gegužinės 
pamaldos, ant visų altorių vainikai 
ir gėlės, kvepia smilkalai, ir gėlės 
kvepia, tyliai ūžia vargonai. Bažny
čia — man kažkokia šventė. Vaini
kų dabar nėra.

Pernai prieš Velykas aš bažnyčio
je buvau ir išpažinties ėjau. Vilius, 
toks geras vaikinukas, sugundė ir 
nusivedė. Tada aš dar komjaunuoliu 
nebuvau. Po trijų mėnesių, birželio 
pradžioj, įstojau. Į komjaunimą taip 
pat sugundė ir nusivedė.

— Mama, aš negaliu. Juk tu ži
nai, kad aš komjaunuolis.

— Niekas čia tavęs nežino, ne- 
įduos. Slapta melstis neužtenka. Prieš 
Velykas reikia ir išpažinties nueiti, 
ir komuniją priimti. Visi taip daro. 
Atvažiuoja, kur nepažįsta. Neįstosi, 
negyvensi, o tau dar sunkiau, aš 
suprantu. Leistų komjaunuolius į 
bažnyčią — ir slapstytis nereikėtų. 
Šitą apgaulę tau dievas atleis. Tik 
melstis nepamiršk. Ar rožančių te
beturi? Mano galėsi pasiimti.

Į kiemą išbėgęs, kelis kartus 
teli Juodis, ir kaip aidas tiek 
sykių krūpteli manyje baimė,
mintyje suskamba šūviai — kulko
svaidžių ir dar kažkokių ginklų, gir
dėti prieš išvažiuojant kažkur toli 
pietuose ir pietvakariuose. Sujunda 
visokie pasakojimai. Ir viskas iškart, 
vienu akimirksniu.

— Mama, aš labai neilgam. Poryt 
žūt būt turiu grįžti atgaL”

TARPTAUTINĖJE PARODOJE
Budapešte neseniai buvo uždaryta 

pirmoji tarptautinė medžioklės ir 
žūklės paroda, kuriai trofėjus atsiun
tė 33 kraštų medžiotojai ir žvejai. 
Sovietų Sąjungos paviljone buvo ro
domi ir Lietuvos medžiotojų 32 tro
fėjai — briedžių, tauriųjų elnių, 
stirnų ragai, šernų iltys, vilkų ir lū
šių kaukolės bei kailiai. Tarptauti
nės Medžiotojų Sąjungos didįjį auk
so medalį laimėjo Rokiškio rajono 
gamtos apsaugos inspektorius B. 
Pajarskas už šerno iltis. Iš viso lie
tuviai medžiotojai šioje parodoje ga
vo 10 aukso ir 12 sidabro medalių.

STOTIES MUZĖJUS
Rugsėjo pradžioj Šiaulių geležin

kelio stočiai sukako šimtas metų, šia 
proga geležinkeliečiai įsteigė stoties 
muzėjų. kuriame sutelkti istoriniai 
dokumentai, nuotraukos, senoviniai 
signalizacijos prietaisai ir karo me
tais peršautas geležinkelio varpas. 
Daugiausia eksponatų muzėjui parū- ' 
pino radviliškietis pensininkas B. 
Kazlauskas, šiauliečiai P. Viršinskas, 
V. Sirutavičius, J. Palionis.. Ateity
je muzėjus -bus. plečiamas ir papil
domas.

KAUNO POLIKLINIKA
Kauno Dainavos gyvenamajame ra

jone statoma didžiausia šio miesto 
poliklinika. Jos bendrasis tūris — 
42.000 kubinių metrų. Miestų staty
bos projektavimo instituto Kauno

visų

am-
pat
At-

skyriaus specialistai, vadovaujami 
vyr. architekto A. Kulviečio, yra pa
ruošę šios poliklinikos projektą. Ja
me — centrinis septynių augštų pa
statas ir triaugštis priestatas. Didy
sis pastatas turės keletą skyrių — 
akušerinį ginekologinį, chirurginį, vi
daus ir infekcinių ligų, šeštajame 
augšte įsikurs administracija, sep
tintajame — klinikinės diagnostikos 
laboratorija. Be įvairių specialybių 
gydytojų kabinetų, poliklinikoje bus 
gydomasis vandens baseinas, povan
deninio masažo vonia. Prie poliklini
kos bus atidaryta viena didžiausių 
vaistinių visame Kaune.

KAIMO MOKYTOJAI
Kaimo mokytojų uždavinius specia

liu vedamuoju aiškina kompartijos 
oficiozas “Tiesa” rugsėjo 22 d. Jame 
numatoma ir paslauga kompartijai: 
“Kai kas teigia: užtenka mokytojui 
mokyti vaikus, visuomeninį darbą te
gu atlieka kiti kaimo inteligentai, 
kurių jau pakanka. Kai kur taip ir 
daroma. O juk tai iš esmės neteisin
ga. žinoma, reikia mokytoją saugoti 
nuo įvairių antraeilių pareigų, kurias 
nesunkiai gali atlikti kiti. Tačiau už
sidaryti klasėje? Mokytojas
pirma auklėtojas. Vargu, ar jis sėk
mingai galės ruošti gyvenimui vai
kus, jei nepažins jų tėvų. Neatsitik
tinai dabar akcentuojamas šeimos 
vaidmuo jaunimo auklėjime. Padėti 
ne tik pedagoginiais patarimais, bet 
ir veikti tėvų pasaulėžiūrą, sistemin
gai kovoti su praeities atgyvenomis. 
Šiuose baruose kaimo mokytojui dar
bo daug — ir jis gali jį atlikti, jaut
riai skleisdamas ateistines žinias, 
nuolat nešdamas partijos žodį į kiek
vieną žemdirbių šeimą...” Kitais 
žodžiais tariant, mokytojas savo lais
valaikį privalo skirti kompartijos 
propagandai bei jos prievarta bruka
mam ateizmui.

“ANYKŠČIŲ VYNAS”
Taip dabar yra vadinama 1926 m. 

Balio Karazijos Anykščiuose įsteigta 
vyno gamykla. Reportažą ‘‘Tiesos” 
198 nr. apie “Anykščių vyno” ga
myklą paskelbė anykštietė Vanda 
Bogušienė. Eksperimentinės labora
torijos -vedėja Zita Makštelienė jai 
parodė didžiulę “Gamyklos istorijos 
knygą”, kurioje surašyta visa įmo
nės raida nuo B. Karazijos laikų iki 
dabartinių dienų. Anuometinė 190.- 
000 litrų metinė vyno gamyba dabar 
jau yra padidinta iki 13.000.000 lit
rų. Gamybos procesas esąs automati
zuotas. Vyšnias gamykla perka net 
iš Ukrainos — lietuviškų jai neuž
tenka. Laboratorijos vedėja Z. Makš
telienė pasakoja: “Jauniausi” mūsų 
vynai — “Jubiliejinis”, “šermukšnė- 
lė”, “Pavasaris”, “Baltija”. Tiesa, 
greitai išleisime naują vyną “Juodo
ji aronija”. Uoga nėra skani, tačiau 
vynas labai kvapnus ir gero skonio. 
Prieš keletą metų iš obuoliu atliekų 
ėmėme gaminti pektiną. Tai labai 
reikalinga medžiaga maisto pramo
nėje, medicinoje, technikoje ir t.t. 
Ketiname artimiausiu laiku ji tiekti^ 
prekybai. Nuovokios šeimininkės pa
gerins uogienes...” Z. Makštelienė 
užtikrino V. Bogušienei, kad ga
mykloje gitruokliavimo nepasitaiko, 
tačiau pastaroji pastebi: “Rytą, sku
bėdama į šią gamyklą, mačiau jauną 
žmogų, kuris buvo tiek “prisivaiši- 
nęs”, jog jam buvo vis tiek, kur at
sisėsti — ant suolelio ar vidury 
skvero. Kažkur šeimoje buvo nerami 
naktis, darbovietėje nesulauks dar
bininko. šis nemalonus vaizdas iški
lo prieš akis, kai žiūrėjau į konve
jeriu bėgančius kvapnaus skysčio 
butelius...” V. Kst.

didįjį BALI
gražiojoj CENTENNIAL salėje 
Wellington St. prie Dufferin St.

8.30 v. vakaro, pabaiga

® JAUNI ŠEIMININKAI — 
studentai, sportuojantis 
jaunimas ir kiti

• Puikus vokiečių orkestras, 
lietuviams niekada dar 
negrojęs

9 Skanūs užkandžiai ir visų 
rūšių gėrimai

______________________ Įdomi programa: _________________________
Pittsburgo tautinių šokių gr. "NERIS" • STUDENTŲ ĮVAIRYBĖS
Londono studenčių kvartetas "RASA" • Gal dar bus ir STAIGMENA!

L. L. S. K. "TAURAS

HAMILTON, ONT.
MERGAIČIŲ CHORO “AIDA S” 

koncertas Klevelande spalio 2 d. pra
ėjo labai sėkmingai. Pilna salė žiū
rovų grožėjosi aidiečių dainomis. 
Publika nepagailėjo katučių — be
veik kiekvieną dainą reikėjo kar
toti. Aidietės yra dėkingos klevelan- 
diečiams už gražų priėmimą. Šiuo 
metu “Aidas” vėl sparčiai ruošiasi 
spalio 30 d. išvykai į Hartfordą ir 
savo koncertui lapkričio 6 d. Hamil
tone. “Aidas” tikisi, kad hamiltonie- 
čiai ir artimesnių vietovių tautie
čiai jo pastangas parems savo gau
siu dalyvavimu. Po koncerto įvyks 
smagūs šokiai, grojant geram orkest
rui. Todėl visi, jauni ir seni, ruoš
kimės dalyvauti šiame mergaičių cho
ro parengime. J. P.

ILGIAUSIAI BENDRUOMENĖJ 
dirbusiam valdybos nariui ir buvu
siam jos pirmininkui Kaziui Mikšiui 
pagerbti lapkrčio 13, šeštadienį, Hill
crest restorane ruošiamas banketas. Į 
mūsų nusipelnusio lietuvių bendruo- 
menininko pagerbimą yra kviečiama 
visa plačioji Hamiltono lietuvių vi
suomenė. Norintieji ten dalyvauti 
kreipiasi į apylinkės v-bos narius.

LYDIJA ŠILINSKIENĖ savo gim
tadienį, kuris šiemet jai buvo ypatin
gas, atšventė Wellington Banquet sa
lėje. Salės reikėjo, nes buvo sukvies
ta apie 200 svečių: giminės, šeimos 
bičiuliai ir verslo bendradarbiai iš 
Hamiltono, Toronto bei kitų vietovių. 
Buvo daug ir kanadiškos publikos, 
kurie sukaktuvininkei sugiedojo 
“Happy Birthday”, o lietuviai “Il
giausių metų”, čia Lydi j ai buvo 
įteikta daug gražių dovanų nuo jos 
vyro ir nuo visų dalyvavusių. Svečiai, 
Vyt. Babecko orkestrui grojant, links
minosi ligi antrųjų gaidžių.

TAURAGIŠKIAI turėjo progos su
sitikti čia savo giminę lankančią bu
vusią Jonę Listanderytę, kuri dabar 
gyvena V. Vokietijoj ir yra ištekė
jusi už gydytojo p. Axter.

AUG. IR ALF. PATAMSIAI, “Bar 
ton Courts” apartamentų savininkai, 
nusipirko geroje gatvėje patogų sau 
vienos šeimos namą ir rengiasi ten 
išsikelti. K. M.

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS

LIETUVIŲ DIENA. Paprastai, kai 
mažose apylinkėse sušaukiamas su
sirinkimas ir siūlomas svarstyti klau
simas — rengti Lietuvių Dieną, ar 
ne, tai pakyla miškas rankų už ren
gimą. O pats darbas paliekamas val
dybai. Taip buvo ir mūsų apylin
kėje. Šiek tiek atsigavusi valdyba, 
ypač pirmininkas, pirmame posėdy
je ėmė ledą mėginti. Vienas, kitas 
valdybos narys jau buvo panikoje 
ir vienokiu ar kitokiu sumetimu pa
rodė padus. Trim valdybos nariam 
belikus, teko dar labiau sukaupti 
jėgas ir ryžtis dideliam darbui. Val
dybos pirm. Juozas Sarapnickas uni
versiteto nėra baigęs, bet turi že
maitišką būdą ir visuomeniniame 
darbe aktyviai dalyvauja. Gerai žino
damas, kad lietuvybės darbą atlieka

ne tik pasipuošimas m o k s 1 i n i ais 
laipsniais, bet ir tikras, praktiškas, 
laiką ir pinigą naudojantis pasiryži
mas, ėmė duoti, ką gali. Bematant 
taip atsirado tiek norinčių padėti, 
kad beliko sudaryti Dienai rengti 
komitetą, kurin įėjo: J. Sarapnickas, 
P. Balsas ir P. Meškauskas — apy
linkės valdyba; kitą komiteto dalį 
sudarė: S. Zubrickienė, V. Žemai
tienė, D. Vilbikaitytė, A. Paulionis, 
J. Dainora, K. Jacevičius, J. Paukš
tys, P. Dauginas, S. Janušonis, A. 
Šukys, K. Bogušis, S. Šetkus. Komi
teto pagrindinė jėga, žinoma, buvo 
mūsų tautinės parapijos klebonas 
kun. Juvenalis Liauba, OFM. kuris 
dalyvavo visuose posėdžiuose, padėjo 
sunkesniuose darbuose ir cementa
vo visą šią didelę šventę. Kor.

32 James St. So., <
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

Lietuvių skyrius tautybių parke
THUNDER BAY, ONT. Visi dirba 

lietuvių skyriaus įrengimui tautybių 
parke Fort Williame: P. Kajutis, p. 
Balys, P. Bačinskas, V. Kačinskas, J. 
Kriščiūnas, St. Gimbutis, H. Poškus, 
P. Stukonis. Vieni daro formas, kiti 
kasa ir pila žemę, kiti veža akmenis 
pasamdytu traktoriumi. Pasitarimuo
se dalyvauja ir V. Balčytis. P. Kaju
tis ir p. Balsys jieško pigesnių me
džiagų, planuoja, kaip ir kur ką 
gauti pigiau. Viskas labai brangu, o 
mūsų pajėgos nedidelės, tad tenka la
bai apsižiūrėti. Rangovo negalime im
ti, nes labai brangiai kainuotų. Da
bar kiekvieną šeštadienį iš ryto tarp 
9—10 v. prašome visus vyrus ateiti 
talkon su darbiniais drabužiais ir 
kastuvais. Svarbu kiek galima dau
giau padaryti šiemet. Sekančiais me
tais norėtųsi užbaigti ir perduoti lie
tuvių skyrių miesto vadovybei. 
Trūksta ir pinigų. Kelios tautybės 
jau perdavė savo įrengtus skyrius 
tautybių parke su tam tikrom iškil
mėm. Tuo metu kiekvienos tautybės 
vėliavos plevėsavo su užrašais prie 
kiekvieno sklypo. Taip pat buvo iš
kabintos Kanados ir jos šimtmečio 
vėliavos. Nors mes dirbame tik savo 
sklype, vykdydami lietuvių projek
tą, gavom gana gražų padėkos laišką 
iš miesto burmistro visos miesto ta
rybos vardu. Taip pat gavome mies
to įsipareigojimą išlaikyti mūsų sky
rių tokioj pat formoj. Iškilmių metu 
pasakiau miesto burmistrui, kad mū
sų čia nedaug ir mums padeda visi 
Kanados ir Amerikos lietuviai su Lie
tuvių Bendruomenės centru. Bur
mistras pasisakė, kad jo motina bu
vusi lietuvė. Paaiškėjo, kad ji yra iš 
Rygos. Ir mes kai užbaigsime savo 
skyrių, surengsime gražias iškilmes. 
Ne tik pats skyrius, bet ir jo perdavi
mas miestui turėtų garsinti Lietuvos 
vardą ir lietuvius. Žinoma, reikia 
dar daug darbo, jėgų ir lėšų. Esame 
dėkingi daugeliui lietuvių ir jų gru
pėm už talką bei finansinę pagalbą.

Vėl turėjome “Flea Market”. Už- 
ėmėm du didelius stalus. Uždirbome 
$87,07. Viskas eina mūsų projektui 
tautybių parke. Dirbo B. Bagdonienė, 
P. Bružienė, p. Danėnienė, M.Andriu- 
šienė, E. Kriščiūnienė, p. Balys, H. 
Poškus, V. Bačinskas. Daiktai buvo 
suaukoti. P. Balio šeima dovanojo 
obuoliukų iš savo sodo; p. Kriščiūnie
nė iškepė pyragų, p. Danėnienė nu
mezgė vaikams šliurikes, p. Andriu- 
šienė ir p. Bagdonienė išaugino gė
lių. Daiktus suaukojo p. Jakubauskie
nė, p. Druktenienė ir kt. Visom tal
kininkėm labai dėkojame. Tikrai 
džiugu, kad H. Poškus labai daug pa
deda. Dėkojame.

P. Bagdonienės, mūsų didelės tal
kininkės, sūnus Alfredas turėjo ope-

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

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 

| ketvirtadieniais 
i- penktadieniais 
į šeštadieniais

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
I šeštadieniais “Talka” uždaryta.

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.

Mokame už:
depozitus _____________  5%
šėrus ir sutaupąs ..._____ _ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ___ __ ________ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 8% %

LONDON,
LIETUVIŲ STUDENTŲ organiza 

cijos veikla šiais akademiniais me
tais jau prasidėjo. Pirmas bendras 
susirinkimas įvyko rugsėjo 30 d. Iš
rinkta valdyba: Marius Chainauskas 
iš Londono, Jurgis Valaitis iŠ Lon
dono. Lydija Keraitė iš Londono, An
tanas Jokūbaitis iŠ Rodney, Edvar
das Ciparis iš Rodney. Taip pat įvy
ko naujų narių priėmimo apeigos.

Spalio 23 d. Londono studentai ir 
sportininkai rengia sportininkų ba
lių Centennial Hali. įėjimo kaina 
$2.50, studentams — $1.50. Progra
mą atliks tautinių šokių grupė “Ne
ris” iš Pittsburgo. Bus baras ir bu
fetas. Pradžia — 8 v.v. V. Jonynas

VISI l DIDĮJĮ BALIŲ Centennial 
Hall, prie Wellington ir Dufferin gat
vių, spalio 23 d.! Pradžia — 8.30 v. 
vakaro, pabaiga — 1 v. ryto. Progra
mą atliks žavus jaunimas iš tolimojo 
Pittsburgo, populiarusis kvartetas 
“Rasa” ir kt. Plačiau — žiūr. skelbi
me. Pageidaujami laimikiai (fantai)

ONTARIO
loterijai. Juos įteikti stud. Puteriui 
arba atsinešti į salę. Tai bus proga ne 
tik nuotaikai pakelti, bet ir paremti 
sportuojantį jaunimą bei tuo prisi
dėti prie lietuvybės išlaikymo.

KUN. V. RUDZINSKUI, pirmajam 
Londono kapelionui, padaryta opera
cija. Vieną mėnesį jis gydėsi Sv. Juo
zapo ligoninėje, o dabar baigia sveik
ti namuose, rūpestingojo dr. A. Ka- 
vecko priežiūroje. Londono lietuviai 
nuoširdžiai linki jam sveikatos. E. D.

PADĖKA
Nuoširdžiausias ačiū dr. A. Kavec- 

kui už gydymą ir labai rūpestingą 
priežiūrą ligoninėje ir namuose besi
gydant Taip pat dėkoju Londono lie
tuvių klebonui kun. B. Pacevičiui už 
lankymą, o giminėms bei pažįsta
miems Londone ir Toronte — už 
lankymą, laiškus, dovanas ir gėles. 
Visiems nuoširdžiausias ačiū. Jūsų 
geros širdies niekada neužmiršiu —

Jūsų kun. V. Rudzinskas

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.500.000.

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS

■MB rx. c^LJennin^er Limited 

284-288 Km® St. t. — 528-8468 — 740 Upper Jemet St. — 389-4113 
Hornilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

raciją, dabar sveiksta namie. Antra
sis jos sūnus Tomas Bagdon, savinin
kas garažo (Esso), valgyklos ir dova
nų krautuvės, buvo labai sunkiai su
žeistas pavasarį. Palaipsniui gerėja. 
Jo verslas yra White River, Ont. 
Pravažiuodami Torontan ar kur kitur 
lietuviai stengiasi ten sustoti. (Jo 
žmonos motina staigiai mirė — reiš
kiame užuojautą). Mūsų ilgametė 
bendradarbė L. Radzevičienė turėjo 
operaciją Toronte, kur ji persikėlė 
gyventi. Mūsų geras talkininkas V. 
Jakubauskas gydėsi ligoninėj. Dabar 
jau namie. Visiems linkime geros 
sveikatos. P. Danėnienė praleido atos
togas Airijoj pas savuosius. P. Bru
žienė atostogavo pas savo dukrą Ire
ną ir žentą. Svečiai iš Vokietijos lan
kėsi pas p. Kriščiūnus: jos tėvas, se
suo su vyru ir sūnumi čia praleido 
kelias savaites. Mus aplankė J. Ok- 
manas su žmona. Aprodėm projektą 
tautybių parke ir visus planus, pa
ruoštus architekto dr. A. Kulpavi- 
čiaus. Jų jauniausias sūnus Antanas 
yra baigęs Otavos universitetą; da
bar lanko kursus mūsų universitete, 
ruošdamasis gimnazijos mokytojo 
darbui. P. Simonaitis iš Londono, 
Ont., irgi aplankė mus. Jūratė Mita- 
laitė, baigusi Toronto universitetą, 
čia mokytojauja Lakeview gimnazi
joj jau antri metai. Apsiprato ir jau
čiasi gerai. P. Jakubauskų sūnus 
Lawrence su žmona mokytojauja ka
talikų mokykloje, o Pilypas išvyko choras. Lietuvių 
studijuoti į Guelph, Ont. P. Simo
naičių vienas sūnus studijuoja Ame
rikoje, o kitas išvyko į North Bay 
mokytojų kursus. Rūta Giedraitytė 
dirba kaip rentgeno technikė Šv. 
Juozapo ligoninėj. Inž. Benius Gied
raitis baigė universitetą Amerikoj ir 
t*n dirba Įmonėj. Patenkintas Jurgis 
Giedraitis dirba 
bendrovėj.

Mūsų .apylinkės 
Fondą padidėjo, 
agronomas, atsiuntė S1G0. Jis jau yra 
davęs anksčiau S100.

Suminėti faktai rodo, kad mūsų 
apylinkė uoliai dirba. E. J.

I. A. Valstybės
NAUJOJO MIŠIOLO tekstą tuo- 

šianti komisija atliktus darbus ir sun
kumus aptarė Čikagoje, vysk. V. Bliz
gio bute. Nutarta pirmiausia paruoš
ti naujus sutuoktuvių ir laidotuvių 
apeigų tekstus. Paruoštieji tekstai 
netrukus bus perduoti kalbininkams.

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS Los 
Angeles biuletenyje pranešama: 
“Prof. Algirdas Avižienis su Ameri
kos kitais mokslininkais dalyvavo Ju
goslavijoje mokslininkų suvažiavime. 
Pasinaudojęs ta pačia proga su savo 
žmonele buvo užsukęs ir į Lietuvą, 
kur Kauno ir Vilniaus universitetuo
se skaitė po paskaitą. Grįždamas į na
mus, Leningrade skubėdamas į lėk
tuvą, apvirto ir išsilaužė rankos men
tę. Išbuvęs apie porą savaičių Santa 
Monikos Šv. Jono ligoninėje, jau grį
žo į namus. Rankos gijimas užsitęsė, 
kadangi rusai gydytojai nevykusiai 
buvo sugipsavę.”

NIUJORKO TARPTAUTINIAME 
festivalyje lietuviams atstovavo Jad
vygos Matulaitienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė, pašokusi šustą, 
Gyvatarą, Mikitą, Oželį, Ketvirtainį, 
Kepurinę ir Subatėlę. Scena buvo pa
puošta dalyvaujančių tautybių vėlia- 
vomis. Po pertraukėlės ten buvo at
siradusi ir Sovietų Sąjungos vėliava. 
Dėl jos atsiradimo protestą rengė
jams pareiškė LB Niujorko pirm. A. 
Vakselis, organizavęs lietuvių pasiro
dymą. Rengėjai tuojau pat sovietų 
vėliavą pašalino ir atsiprašė A. Vak-

natūralinių dujų

Įnašas į Lietuviu 
Vladas žemaitis.

ATSISVEIKINO KUN. L. JANUŠ
KA. Spalio 3 d. vietos lietuvių orga
nizacijos šiltai atsisveikino su kun. 
L. Januška, kuris penkerius metus 
buvo vikaru Sv. Jurgio liet, katalikų 
parapijoj. 4 v. p.p. parapijos salėje 
gausiai susirinko ne tik organizaci
jų nariai, bet ir šiaip jo gerbėjai 
bei draugai. Jis . susilaukė daug lin
kėjimų, padėkos žodžių ir dovanų. 
Liet. Bendruomenės choras, vado
vaujamas Jono Adomaičio, padaina
vo kelias lietuvių liaudies dainas, jų 
tarpe “Karvelėlį”, kurio solo partiją 
nekartą pakiliai kun. Liudas yra 
dainavęs. Ir šį kartą jis ją atliko. 
Taut, šokių grupė “Lazdynas” pašo
ko kelis šokius. Atsisveikinimui va
dovavo Vyt. žmuidzinas.

Kun. L. Januška tuoj po karo ket
verius metus Coventry, Anglijoj, 
dirbo anglių kasyklose. 1952 m. emi
gravo Kanadon ir apsigyveno Toron
te. Čia dirbdamas, vakarais mokėsi 
muzikos mokykloj, dainavo “Varpo” 
chore, priklausė dramos grupei. Pa
galiau 1958 m. išvyko Romon j Šv. 
Kazimiero kolegiją. Laterano ponti- 
fikaliniame universitete baigė moks
lus ir 1965 m. balandžio 3 d. buvo 
įšventintas kunigu. Tų pačių metų 
liepos mėnesį buvo “paskolintas”, 
kaip jis sako, Ročesterio Sv. Jur
gio parapijai. Tom pačiom parei
gom jis išvyko t Hamiltoną.

Kun. L. Januška yra malonaus, 
sugyvenamo būdo, mokėjo gražiai su
gyventi su visų kartų lietuviais. Bu
vo veiklus ALTos ir BALFo skyriaus 
valdybos narys. Ročesterio lietuviai 
jį išleidžia su dideliu apgailestavi
mu, nes netenka puikaus tautiečio ir 
pasišventusio kunigo, sb.

LIETUVIŲ RADIJO KLUBAS, ku
rio išlaikoma radijo programa veikia 
jau 20 metų, rengia koncertą spalio 
16, šeštadienį, 6.30 v.v., Šv. Jurgio 
parapijos salėje (555 Hudson Ave.). 
Programą atliks montrealiečiai — 
sol. Gina Butkutė-čapkauskienė ir 
Aušros Vartų par. vyrų oktetas. So
listei akompanuos ir oktetui diriguos 
prancūzė muzikė M. D. Roch. Po 
koncerto — šokiai, loterija ir kitos 
įvairybės. Klubo vadovybe savo raš
te sako: “...kultūrinės valandėlės 
išlaikymas nelengvas — reikalau-

Australija
MELBURNO LIETUVIŲ NAMUO- 

SE buvo paminėtas kredito koopera
tyvo “Talka” dešimtmetis. Minėjimo 
vadovas A. Mikaila kooperatyvo stei
gėjui L. Barkui įteikė dail. A. Vingio 
paveikslą. “Talką” sveikino ALB 
Melburno apylinkės pirm. G. Žemkal
nis, Lietuvių Klubo pirm. A. Bladze- 
vičius, E. Jomantienė, dr. V. Didžys 
ir kt. Kooperatyvas dabar turi 252 
narius, o jo kapitalas pasiekė $112. 
000.

LABDAROS KARALAITE Geelon- 
ge išrinkta 18 metų amžiaus lietuvai
tė Aušra žvirblytė, studijuojanti 
mokytojų kolegijoje, kuri ją ir pasiū
lė kandidate į gražuoles. Jos nuotrau
ką įsidėjo vietinis dienraštis “The 
Advertiser” rugsėjo 25 d. laidoje.

TAUTOS ŠVENTĖ MELBURNE 
buvo pradėta kun. P. Dauknio atlai
kytomis Mišiomis. Pamaldose dalyva
vo organizacijos su savo vėliavomis 
bei Lietuvos trispalve. Giedojo Pet
ro Morkūno vadovaujamas parapijos 

Namuose įvykusį 
minėjimą įvadiniu žodžiu pradėjo 
ALB apylinkės valdybos pirm. G. 
Žemkalnis. Melburno pasaulio lietu
vių jaunimo II kongreso komiteto 
paruoštą programą atliko jaunimas. 
Gydytojas Kazys Zdanavičius padarė 
Čikagoje įvykusio Lietuvių jaunimo I 
kongreso apžvalgą, iliustruotą skaid
rėmis. Apie II kongresą Čikagoje ir 
Kanadoje kalbėjo Melburno komite
to pirm. Henrikas Antanaitis, kvies
damas visus i talką jaunimui. Meni
nę programos dalį atliko jaunosios 
pianistės — Zita Prašmutaitė, Erna 
Dockytė, Rasa Vaitiekūnaitė, Apana
vičiaus “Trakų pilį” ir Bražinsko

ja ne tik daugybės dvasinių, bet ir 
medžiaginių pastangų, išteklių ir ne
nuilstamo ryžto. Klubas išlaiko va
landėlę savomis lėšomis, todėl kiek
vienais metais tenka rengti jos išlai
kymui viešus vakarus-koncertus”. 
Rengėjai kviečia visus tautiečius da
lyvauti. Kor.

kurie čia lankėsi 
J. Skardžius ir V.

DIDMIESTYJE”

“Dainą Vilniui” padainavęs P. Mor
kūno okteto bosas Jurgis Kubas, ei
lėraščius deklamavęs aktorius ir ope
ros soL Paulius Rūtenis. Keletą dai
nų atliko p. Čelnos vadovaujamas 
dainos sambūris.

SIDNĖJAUS UKRAINIEČIŲ SA
LĖJE surengtas spaudos balius susi
laukė gausių dalyvių. Jo pelnas yra 
skiriamas savaitraščiui “Mūsų Pasto
gė”. Sveikinimo žodį tarė iš Adelai
dės atskridęs ALB krašto valdybos 
pirm. V. Neverauskas. Lietuviškų 
pramoginių dainų pynę atliko J. 
Dambrausko ir A. Pluko vadovauja
ma vietinių dainininkų grupė “Tie 
patys”, kurią sudaro O. V. Asevičiai- 
Arai, K. V. Bitinai, I. V. Daudarai ir 
O. J. Maksvyčiai. Australijos baleto 
grupės šokėja Ramona Rataitė, po il
gesnės pertraukos vėl pasirodžiusi 
scenoje, pašoko tris šokius.

Vokietija
VOKIETIJOS ŠAUDYMO PIRME- 

NYBĖSE rugsėjo 2—5 d. d. Wiesba- 
dene trečius metus iš eilės sportinių 
pistoletų klasėje I> vietą laimėjo VLB 
krašto valdybos pirm. Jonas K. Va
liūnas.

VLB ROMUVOS VALDYBA, va
dovaujama pirm. S. Antanaičio, Huet- 
tenfeldo “Seefeld” svetainėje suren
gė išleistuves Vasario 16 gimnazijos 
berniukų bendrabučio vedėjui ir ka
pelionui kun. J. H. Šulcui. Gimnazi
jai paaukojęs porą metų, dabar jis 
išvyksta pas Tėvus saleziečius Brazi
lijon, kur Sao Paulo mieste planuoja 
steigti jaunimo centrą ir galbūt bend
rabutį. Apie kun. J. H. Šulco veiklą 
kalbėjo apylinkės pirm. S. Antanaitis 
ir Vasario 16 gimnazijos direktorius 
V. Natkus. Lietuvių vardu jam buvo 
įteiktas iš Telšių gautas medžio dro
žinys, primenąs koplytėlę, ir sviedi
nys. Abu kalbėtojai apgailestavo kun. 
J. H. Šulco išvykimą, nes gimnazijai 
nebus lengva gauti jo pakaitą, kuris 
tiek dirbtų su ateitininkais, skautais 
ir kitais lietuviais jaunuoliais. Kun. 
J. H. Šulcas, tardamas padėkos žodį, 
priminė išleistuvių dalyviams, kad 
jam yra tekę būti ne tik bendrabučio 
vedėju, kapelionu, bet ir šios gimna
zijos mokiniu. Jeigu Sao Paulo mies
te nepavyktų įsteigti jaunimo centro, 
jis žadėjo siųsti jaunuolius į Vasario 
16 gimnaziją, o gal net ir pats sugrįž
ti.

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 
BENDRIJOS išeivių kunigų ir dar
buotojų suvažiavimas įvyko rugsėjo 
20—24 d. d. Steingadene, Bavarijoje. 
Dalyvavo 42 estų, latvių, lietuvių ir 
vengrų atstovai, pagrindine suvažia
vimo tema pasirinkę krikštą, kate
kizmą ir konfirmaciją. Lietuviams 
atstovavo kun. sen j. A. Keleris, gar
bės senj. A. Gelžinius, kun. J. Stanai
tis, Fr. šlenteris, Pr. Skėrys, M. Po- 
singis ir K. Klumbys. Pranešimą apie 
lietuvių evangelikų liuteronų veikią 
V. Vokietijoje padarė kun. senj. A. 
Keleris, primindamas suvažiavimo 
dalyviams, kad čia 48-niose parapijo
se yra apie 5.000 lietuvių evangelikų 
liuteronų, kuriuos aptarnauja 4 kuni
gai ir 9 pasauliečiai. A. Klumbio va
dovaujama grupė paruošia religines 
savaitines programas, Wetzlar radijo 
transliuojamas Lietuvai. Leidžiamas 
ir dvimėnesinis lietuvių evangelikų 
liuteronų žurnalas “Svečias”. Kun. P. 
Urdzė iš Oldenburgo skaitė praneši
mą apie Olandijos katalikų katekiz
mą. Kun. A. Gelžinius kalbėjo apie 
lietuvių evangelikų parapiją Salzgit- 
ter-Lebenstedte. Vasario 16 gimnazi
jos direktoriaus V. Natkaus sveikini
mus suvažiavimo dalyviams perdavė 
mokytojas Fr. Skėrys, evangelikų 
jaunimo ratelio vadovas.

Britanija
RAŠYTOJAS R. SPALIS-GIED- 

RAITIS, “Gatvės berniuko nuotykių” 
ir kitų knygų autorius, išvyko į stu
dijinę kelionę Graikijoje ir kituose 
kraštuose. Jis yra gimnazijos moky
tojas Halifakse.

LIETUVIUI VIRĖJUI Antanui 
Mikalainiui dviejų skilčių Susan 
Brett reportažą paskyrė dienraštis 
“Coventry Evening Telegraph”. Jis 
šiandien yra vyr. virėjas Coventry 
miesto “Allesley” viešbutyje, kurio 
virtuvė gali pagaminti augštos koky
bės pietus šešiem šimtam svečių. 
Žurnalistės S. Brett teigimu, A. Mi- 
kalainis yra gimęs Pavištytyje, virė
jo karjerą pradėjęs Kybartuose. Ka
ro metais jis čia buvo atidaręs pie
ninę, kuri, nepaisant duoklės vokie
čiams, buvusi gana pelninga. Išvež
tas darbams į Vokietiją, A. Mikalai- 
nis dirbo virėju viename restorane 
prie Muggelio ežero. Kadangi ši vie
tovė teko sovietams, jis pabėgo į Va-

Sault St. Marie, Ont.
PRASIDĖJUSI INDĖNŲ VASA

RA, pasipuošusi spalvotais lapais, 
sužavėjo klevelandiečius svečius gy
dytojus — Vladą Ramanauską ir 
Juozą Skrinską, 
pas savo gimines 
Skaržinskus.

MUSŲ 77.000
kaip ir visoje Ontario provincijoje, 
energingai ruošiamasi provincijos 
parlamento rinkimams. Triukšmin
giausią priešrinkiminį vajų veda so
cialistų NDP partija. Ant kiekvieno 
3-čio ar 4-to namo- matosi plakatai, 
raginantys balsuoti už šią daug ža
dančią partiją. Dideliam nustebimui 
atrasime šios partijos rėmėjų ir mū
sų tautiečių tarpe, šie naujovių jieš- 
kotojai ar ant pažadų kabliuko už
kliuvę tautiečiai yra kitų erzinami, 
kad jie balsuosią už tuos, kurie juos 
išvijo iš tėvynės... Kaip ten bebū- 
tų, bet balsuotojai turėtų prisiminti, karus ir trejetą metų dirbo įvairių 
kad visi priešrinkiminiai pažadai, 
jeigu ir būtų įvykdyti, bus apmokė
ti iš mokesčių mokėtojų kišenės.
Nors 
tinė 
NDP 
nistų 
apie komunizmą.

VIETINIS DIENRAŠTIS, “Sault 
Star” pakartotinai spausdina ilgus, 
pradedančius n u s i b o sti skaitytojų 
laiškus, kur karštai ginčijamasi dėl 
vieno paprasto įvykio. Miesto poli
cija kaltinama žiaurumu ir berei
kalingu meškos nušovimu. Į vieną 
pakraštyje miesto stovintį daugiabu
tį pastatą naktį įsibrovė meška. Pa
kviesta policija vienu medžioklinio 
šautuvo šūviu sulikvidavo nelauktą 
svečią. Policijai prjkišama, esą rei
kėjo mešką tik apsvaiginti (yra spe
cialus Šautuvas) ir išvežus miškan 
paleisti. Kor.

NDP partija ir nėra komunis- 
(komunistų partija ragina už 
balsuoti ten, kur nėra komu- 
kandidatų), mažai supranta

Europos kraštų restoranuose. 1947 m. 
Britanijoje vedė anglę Olive. Su ja ir 
podukra apkeliavo beveik visą Bri
taniją. Virėju dirbo Londone, Blak- 
pool ir Manchester miestuose, kol pa
galiau atsidūrė Coventry miesto 
“Allesley” viešbutyje, kuris yra ver
tas 350:000 svarų. Prieš porą metų A. 
Mikalainis buvo priimtas į karalienės 
Viktorijos įsteigtą seniausią Brita
nijos virėjų draugiją.

SOUTHAMPTONE MIRĖ veterina
rijos gydytojas Juozas Gutauskas. Ve- 
lionis buvo gimęs 1894 m. Juškonyse, 
Anykščių vlč., Utenos apskr. Mokėsi 
Liepojos gimnazijoje ir Voroneže. 
Veterinarijos studijas pradėjo Tartu 
universitete, baigė Kaune. Veterina
rijos gydytoju dirbo Anykščiuose, 
Tauragėje ir Linkuvoje. Nepriklau-

ropos Lietuvio” ir “Naujienų’
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LIETUVOS AUKSAS - GINTARAS
ALGIRDAS GUSTAITIS

Pagrįstai gintaras vadinamas 
lietuvių tautos auksu. Jis lietu
viams brangesnis už auksą ne 
tiek savo pinigine kiek tautine 
prasme. Auksu puošiasi visos 
tautos, o gintaru — lietuviai ir 
jų kaimynai.

Nuo senų senovės iki šių laikų 
lietuvių tautos žemėse gintaro 
rasta beveik šimtinėje skirtingų 
vietovių, įskaitant buvusias prū
sų žemes. Ir dabar daug gintaro 
iškasama buvusioje Prūsijoje. 
Tuo klausimu labai reikėtų pil
nesnių duomenų. Kaikurios bu
vusios Prūsijos gintarinės sritys 
yra įjungtos į okupuotos Lietu
vos gintaro pramonę. Pietinėje 
buvusios Prūsijos dalyje savaip 
tvarkosi lenkai.

Per antrąjį pasaulinį karą 
dingo Tvankstės (Karaliaučiaus) 
gintaras, laikytas muzėjuje prie 
universiteto. Vieni skelbia, esą 
tenai buvęs gintaras sudegė, kiti 
pasakoja, kad kažkas pagrindi
nius gintaro muzėjaus turtus iš-' 
vežęs ir paskandinęs Baltijos jū

VEIKSMAI GARSIAU KALBA

Per pirmuosius septynis mėnesius 
Bill Davis, kaip Ontario premjeras, 
parodė tokį vadovavimą ir tokią val
džią, kokios jums reikia.

Su jūsų parama jis tęs savo darbą. 
Tik pažvelkite į jo veiklą.

Jis išplėtė ir pagerino visą eilę val
džios tarnybų, liečiančių jūsų gyve
nimą: dieninius vaikų globos centrus, 
darbininkų kompensaciją; įvedė ne
mokamą sveikatos draudą 65 metų ir 
vyresniem asmenim, tuo būdu padi
dindamas nemokamą sveikatos drau
dą gaunančių asmenų skaičių iki vie
no su puse milijono.

Pertvarkė svaiginamųjų gėralų įsta
tymus. Sudarė naujus miestų eismo 
planus. Įvedė automobilių draudą, ne
paisančią kaltės. Įsteigė apsinuodiju
sių gydymo centrus. Paskyrė paramą 
nepasiturintiems ligoninėse ir prie
glaudose.

Padidino švietimo sumas savivaldy
bėms nuo 51% iki 55%, kad jos ga
lėtų sumažinti nuosavybių mokesčius.

Pakėlė darbininkų kompensacijos 
ribą iš $7,000 į $9,000 nuo 1971 metų 
rugpjūčio 1 dienos. Tai reiškia, kad 
apdraustas darbininkas gali gauti

metinę kompensaciją iki $6,750, t.y. 
75% savo atlyginimo Anksčiau ta su
ma siekė tik $5,200.

Jis pagelbėjo įvesti mokesčių su
mažinimą iki $100 visiem teisėtiem 
Ontario vyresnio amžiaus gyvento
jam, kurie gauna federacinės vyriau
sybės garantuotą pajamų papildą. 
Šiais ir praėjusiais metais pagal tą 
planą Ontario seneliai gavo apie 35 
milijonus dolerių. Be to, jis pagelbėjo 
padidinti mokestines nuolaidas namų 
savininkams ir nuomininkams, kurios 
įsigalios nuo 1972 metų sausio mė
nesio.

Jo dėka Kanados firmoms buvo pa
darytas prieinamas kapitalas jų pačių 
plėtrai ir darbų pagausinimui.

Jis įvedė mokestines paskatas On
tario bendrovėms, investuojančioms 
kapitalą į gamyklas ir įrengimus.

Jis stengiasi, kad žmonės dirbtų 
dar didesnei Ontario gerovei.

Jis pravedė parlamente 131 įsta
tymą tik per 150 dienų.

Bill Davis dirba realiai. Dirba jums. 
Dirba Ontario provincijai.

Jis dirbs ir toliau su jūsų parama 
spalio 21 dieną.

Spalio 21 dieną padaryki gerą darbą Ontario provincijai.
Balsuoki už progresyviųjų konservatorių kandidatų savo apylinkėje
ir išrinki Davis vyriausybę

roje, treti mano, jog paskiri mu- 
zėjinio gintaro eksponatai išvež
ti ir išslaptyti įvairių asmenų. 
Pagrindine jų dalis esanti buvu
sios Vokietijos žemėse.

Mano dėmesį atkreipė “Po
land” žurnalo 1971 m. balandžio 
mėnesio numeris (žurnalas lei
džiamas Lenkijoje), kur 44 ir 45 
psl. duotos puikių gintaro dirbi
nių spalvotos nuotraukos: ketu
ri dirbiniai pažymėti kaip 
Gdansko nuosavybė. Kaip ir ka
da jie ten atsirado, neaiškinama. 
Pirmos trys nuotraukos vaizduo
ja gintarinę dėžę (amber chest), 
pagamintą XVII a. Toji dėžė at
rodo nuostabus meno kūrinys, 
su žmonių, šunų, keistų gyvulių 
išskaptuotomis figūromis. Dėžė 
turi keletą kolonų, įvairių orna
mentų, pagražinimų, figūrėlių ir 
kt. Padaryta iš Įvairiaspalvio 
gintaro: geltono, raudono, gels
vo, bemaž mėlyno ir kitokio. Ki
ta dėžė, vadinama “Gruenes 
Gewoelbe”, pasiskolinta iš Dres- 
deno. Iš įvairiaspalvio gintaro 

NEGU ŽODŽIAI

tovė nenurodyta. Ir paskutinė 
iliustracija — mažas altorius iš 
antros XVII a. pusės; gauta, spė
jama, iš Tvankstės (probably 
from Koenigsberg).

Lenkai, po II pasaulinio karo 
gavę pietinę Prūsijos dalį su te
nai rastu ir atrandamu gintaru, 
jį vis labiau garsina. Lietuviams 
savo tautos puošmeną gintarą 
bijantis viešai vadinti Lietuvos 
ar lietuvių auksu, gali prabilti 
lenkai ir skelbti, kad gintaras 
esąs lenkų, Lenkijos auksas.

Lietuviams reikėtų parengti 
gerų knygų apie gintarą su gau
sybe duomenų, gerom iliustra
cijom, plačiom bibliografinėm 
žiniom. Nemiegokime ant lietu
viško gintaro, nes miegaliams jį 
iš pagalvės pikti kaimynai pa
grobs nei ačiū nepasakę. O pas
kui bandyki iš jų atimti, jei vi
same pasaulyje bus paskelbę, 
kad tai jų tautinė brangenybė, 
kad tai jų auksas. Ko gero dar 
pradės prie savo tautinių drabu
žių nešioti, nes gintaras buvo ži
nomas seniesiems prūsams nuo 
priešistorinių laikų, o dabar dalį 
tų prūsų žemių valdo lenkai.

Lenkai skelbia, kad dabar jų 

administruojamam mieste 
Malbork (vokiškai Marienburg, 
lietuviškai Marpilė) yra nepa
prastai puiki gintaro kolekcija, 
kurio absoliučią daugumą suda
ro gintaras, vaizduojantis Bal
tijos jūros kultūrą net iš XVI, 
XVII ir XVIII šimtmečių. '

Kalbėdami apie dabartiniuose 
Lenkijos murėjuose esantį gin
tarą, jie mini senosios Romos 
imperiją, tūkstančius metų, bet 
nieko apie prūsus ar lietuvius.

Jaunosioms užsienio lietuvai
tėms negalint gauti gintaro iš 
okup. Lietuvos, reikia jo pirktis 
iš V. Vokietijos, Danijos, Šve
dijos ar kitų kraštų. Kas įsten
gia, tegu telkia gintaro rinki
nius. Tai ne tik turtas, bet ir lie
tuviškos senosios tautinės puoš
menos charakteringas vienetas.

• Amerikietė Evelyn Sulli
van, sėdėdama prie savo vasar
namio netoli Sault Ste. Marie, 
išgirdo šūvį ir pajuto lengvą 
smūgį į nosį. Kai ją kaimynas 
nuvežė į ligoninę, gydytojai no
syje aptiko 22 kalibro kulką. 
Operuoti neteko — pacientei ge
rai nusičiaudėjus, kulka pati iš
krito.

PRANEŠIMAS IŠ

Ambasadorius ir lietuvis policininkas
"Esu ambasadorius Geoffrey Jackson, reikalingas religinio pątarnavimo"

Kai šaltą naktį viename dar-. 
bininkiškame Montevideo prie
miesty, ironiškai vadinamame 
Naujuoju Paryžium, Britanijos 
ambasadorius priėjo prie kapu
cinų bažnyčios, durys jau buvo 
uždarytos. Vienuolyno durinin
ką jis paprašė pakviesti kunigą 
“skubaus religinio patarnavimo 
reikalu". Durininkas klebonui 
pranešė, kad to prašąs, atrodo, 
svetimtautis darbininkas.

Kai jaunas vienuolyno vyres
nysis Tėvas Jose Maria iš vė
lyvo svečio išgirdo žodžius “esu 
D. Britanijos ambasadorius 
Geoffrey Jackson, noriu atlikti 
išpažintą ir priimti Švenčiausią
jį’, apstulbęs Įsivedė jį bažny
čion, kur jiedu praleido pusva
landį maldoje ir intymiuose pa
sikalbėjime. Paskui ambasado
rius buvo sušildytas arbata ir 
vilnoniu švarku, nes jo apranga 
buvo tik tokia, su kokia lygiai 
prieš aštuonis mėnesius partiza
nai “tupamarai” vieną karštą 
dieną . jį pagrobė Montevideo 
centre, važiuojantį į savo įstaigą.

Po 245 dienų partizanai pa
galiau ištraukė jį iš “liaudies 
kalėjimo” požemių ir užrištomis 
akimis atvežę paleido netoli šv. 
Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios 
kone drebantį nuo šalčio ir su
sijaudinimo. Ambasadorius dar 
paprašė vienuoli neprileisti prie 
jo nieko, kol ambasados parei
gūnai atvažiuos jo pasiimti. Bet 
jiems gera naujiena buvo jau 
pranešta, tad tuojau atvažiavo 
kaip tik tuo pačiu ambasado
riaus automobiliu, iš kurio sau
sio 8 dienos rytą jis grobikų 
buvo išvežtas “kaip lašiniu pal
tis...”

Kiek vėliau į Nuevo Paris 
jau lėkė policijos viršininkai, 
visokių korespondentų bei foto
grafų spiečius, bet išlaisvintasis 
ambasadorius buvo jau britų li
goninėje, išvengęs susitikimo su 
smalsuolių minia. Gydytojų nuo
stabai, tyrimo daviniai parodė, 
jog ambasadoriaus sveikata bu
vo gera, tik po tokio ypatingo 
kalėjimo jis jautėsi reikalingas 
poilsio.

Dar daugiau stebino buvusio 
kalinio dvasinė stiprybė. Jis bu
vo ramiai giedras, blaiviai bud
rios nuotaikos, nuosaikioje ner
vinėje pusiausvyroje.

žavingas religingumas
Tokia dvasinė stiprybė pir

miausia aiškinama Jacksono ne
eiliniu religingumu. Jis giliau
siai įsitikinęs, kad tos baisios 
245 dienos buvo jam duotas 
“Apvaizdos bandymas skaistyk
lai atlikti šioje žemėje ... Žino
jau, viskas išeis į gera. Visą 
laiką jaučiau žavingą maldų įta
ką ... Buvo nusiminimo mo
mentų, bet ne desperacijos”. Jis 
nuolat gaivinosi psalmės žo
džiais: “Tavimi, Viešpatie, pa
sitikiu. Tariau: Tu esi mano 
Dievas. Tavo rankose mano liki
mas”. Pailsėjęs ambasadoje, po 
24 valandų Sir Geoffrey Jack- 
son saulėtu veidu jau skrido į 
tėvynę pas savuosius.

Dabar žinoma daugiau apie 
raudonųjų “tupamarų” kalėji
mą: jame jau nėra pagrobtų už
sienio diplomatų, bet jo pože
miuose dar dūsta keturi įžymūs 
urugvajiečiai ir vienas argenti- 
nietis pramonininkas.

Slaptąją “tupamarų” kariuo
menę, suorganizuotą miesto par
tizanų daliniais, ambasadoriaus 
manymu, sudaro daugiausia pe- 
kinginio-kubinio plauko abiejų 
lyčių marksistai, kurių tarpe 
betgi esą ir krikščionių, atseit, 
iš tokių šeimų kilusių jaunuo
lių. Vieni jų lankę aiigštesnes 
mokyklas, kiti ir universitetą, 
bet dabar būdami už įstatymo 
ribų, su visu fanatiškumu atsi
dėję tik revoliucinei veiklai. Jų 
veidų kalinys niekad nematė, 
nes visi jo sargybiniai — vyrai 
ir moterys — būdavo apsigaubę 
savotiškomis kaukėmis.

Savo krikščioniško žmonišku
mo požiūriu vertindamas “tu- 
pamarus”, Jacksonas rado ir 
jautrumo vieną kitą kibirkštė
lę. Taip jis, pavyzdžiui, prisi
mena epizodą apie mirties sig
nalą.

Staigios mirties pavojuje
Jo rūsio elektros lemputė 

buvo įjungta į viršuje esančio 
kažkokio pastato elektros srovę. 
Iš pastato buvo sekamas polici
jos ir kariuomenės judėjimas. 
Saugumiečiams artėjant prie 
“liaudies kalėjimo”, partizanų 
budėtojai iš viršaus į rūsį turė
jo duoti signalą — kalinio lem
putės sumirkčiojimą. Jau pra
džioje ambasadorius buvo įspė
tas, kad toks sumirkčiojimas 

bus jam mirties ženklas. Saugu
miečiams slėptuvę suradus ir į 
ją veržiantis, kalinys būsiąs vie
toje sargybinių nušautas...

Kartą lemputė sumirkčiojo, 
įbėgęs į rūsį su paruoštu revol
veriu sargas jaunuolišku balsu 
kalinį betgi suramino: “Nesi
rūpink tuo tarpu, gal tai tik 
paprastas elektros laidų suvir
pėjimas...” Sujaudintas tokia 
jaunuolio atodaira Jacksonas 
daro išvadą: sunku visiškai ne
apkęsti tų, kuriems žmogaus 
nužudymo pareiga būtų nema
loni ...

Bet jis dar nežinojo, kad per 
kratas surastuose slaptuose “tu
pamarų” dokumentuose — jų 
vyriausio štabo instrukcijose or
ganizacijos nariams — yra ir 
tokių jau kitur išbandytų ko
munistinio žiaurumo taisyklių, 
kaip kad ginkluotuose susirėmi
muose sužeistus priešus reikia 
pribaigti vietoje. Taisyklėse, be 
kitko, sakoma: “Kol bus pastaty
ti dideli kalėjimai liaudies prie
šams, mūsų priešus kiekvienas 
organizacijos narys gali savo 
nuožiūra sulikviduoti ten, kur 
atsiras proga...” Jie gi žino 
tik vieną “moralinį” principą: 
tikslas pateisina visas priemo
nes.

Kadangi p a n a šių momentų 
“liaudies kalėjime” buvo gali
ma tikėtis betkada, ambasado
rius visai ramiai buvo pasiruo
šęs staigiai mirčiai. Su tokia 
perspektyva reikėjo išbūti aš
tuonis mėnesius. Išbūti tik po
ros kvadratinių metrų duobėje 
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be vienos minutės saulės švie
sos, be gryno oro, tvankume ir 
nešvarumuose, laukiant, kada 
baisioji lemputė žybtels mirties 
ženklu... Visa tai padaryta ka
linio mirtinam atskyrimui nuo 
laisvojo pasaulio, kad neturėtų 
su juo jokio ryšio, kad netektų 
laiko nuovokos, kad tikrai jaus
tųsi gyvas karste. “Patyrimas 
gana žiaurus: neprileido jokio 
laiko ženklo, jokios žinios...” 
Juk tai gyvo žmogaus laidoji
mas per 245 dienas, galbūt žiau
rumo rekordas Vakarų pasauly 
taip demoniškai kankinant jo
kio ryšio su vidaus politika ir 
socialine suirute neturintį užsie
nio diplomatą.

Dažnai manoma, jog tokioje 
būklėje žmogus fiziškai ir psi
chiškai ilgesnį laiką atlaikyti ne
gali. Tačiau Sir Jackson atlaikė. 
Jis net nenorėjo būti išvaduotas 
vyriausybių derybomis su “tupa- 
marais” kokiais mainais ar išpir
kimu. “Buvau pasiryžęs geriau 
mirti nei būti išpirkimo objek
tu, lyg žmogaus asmens nelygs
tama vertė, jo teisės bei laisvė 
turėtų piniginę kainą...” Jis 
žinojo ir nujautė, kad britų vy
riausybė jo nepamiršo, tik laikė
si principo — nesiderėti su kri
minalistais. Toks buvo ir Urug
vajaus vyriausybės nusistaty
mas.

Kaip atsilaikė?
Į klausimą, kaip išlaikė kūno 

ir dvasios sveikatą, Jacksonas 
atsakė, esą rūsyje laikėsi išly
ginto judėjimo ir poilsio dėsnio.

(Nukelta į 6-tą psl.)

ST. ANDREW -ST. PATRICK

Gyvename kritiškus laikus. 

Tai laikai, kuriems reikalinga 

patirtis- 
žinojimas- 
ir dinamiška 
veikla.
Jūs žinote, kad šioje apylin

kėje tėra vienintelis kandida

tas su šiomis kvalifikacijomis.

Ž

IN BELLWOODS Vėl išrinkite
SPALIO 21 DIENA

tikrą visy mūšy atstovą Ontario provincijoj
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Toronto High Park, rinkiminės
(Atkelta iš 5-to pd.) net 111 tos armij

spalio 21 dieną tik už
SAVO TAUTIETĘ
kandidatuojančię liberalų

partijos vardu j O

parlament^,

Laimą

ŠVĖGŽDA

mas tikrovėje buvo paleidimas^ 
kaip vyriausybė pareiškė, gali
mas tik viešpataujant kalėjimo 
administracijoje visiškam suge
dimui. Milijonai daug gali. “Tu- 
pamarams” jų netrūksta, o ky
šių mėgėjų gobšumas niekad ne
pasotinamas.

Iš valstybės kalėjimų išsilais
vinę “tupamarai” paskelbė: kai 
mes laisvėje, britų ambasado
rius taip pat gali būti laisvas. 
Anksčiau jie reikalavo, kad būtų 
iškeisti ir išleisti į užsienį.

Pirmoji lietuvių auka
Teroristinė “tupamarų” akci

ja pirmąją auką nusiskynė jau 
ir iš Urugvajaus lietuvių kolo
nijos. Kai iš moterų kalėjimo 
pabėgo “tupamarės”, priemies
čio Cerro apylinkėje buvo ras
tas šūviais į pakauši nužudytas 
policininkas Ildefonsas Kazlaus
kas, jaunas šešių vaikų tėvas. 
Pasodintas prie "medžio, veidą 
ant kelių parėmęs, atrodė, lyg 
poilsiui užsnūdęs. Iš jo buvo 
atimtas ginklas, tarnybinė ke
purė ir kiti ženklai, asmens do
kumentai, bet palikta piniginė.

Kazlauskas buvo tik prieš ke
lis mėnesius tarnybon Įstojęs, bet 
suskubo pasižymėti sąžiningu
mu, tad buvo paskirtas saugoti 
“tupamarės” kalėjime. Matyt, 
kaikiėno buvo laikomas pavo
jingu liudininku, nesidavė pa
perkamas, už tai ir buvo sulik- 
viduotas ir dar apšmeižtas, esą 
taip jam atkeršiję naktinių iš
gertuvių draugai...

Taip čia dabar prie La Pla- 
tos raudonajam tvanui kylant 
niekas nežino savo lemtingos 
dienos ir valandos: nei ambasa
dorius, nei eilinis valstybės par
eigūnas. K.

C nadiečių metodu (tikslūs jude- 
£ šiai mažoje erdvėje), kitą — pro- 
ą| tiniam darbui. Su pastaruoju 
k buvę sunkiau, nes neturėjo ra- 
J šymo priemonių. Tik mintyse 
| bandydavo daryti vertimus iš 
k vienų kalbų Į kitas, redaguoda- 
* vo žodynus, cituodavo eilėraš

čius. O kai gavo knygų, net ir 
§v. Raštą, daug ištraukų ar iš
tisas psalmes išmoko mintinai. 
Užimti protą, judinti kūną ir 
pakankamai duoti abiem pail
sėti, — tai metodas, kuris net 
ir nepakenčiamose sąlygose žmo
gų gelbsti nuo pavirtimo kopūs
tu. Taip aiškino šypsodamasis 58 
metų ambasadorius. Jo stipri as
menybė turėjo padaryti įspūdžio 
net ir sužiaurėjusiems kalinto
jams, nekalbant jau apie kilnes
nius žmones, kurie domėjosi ta 
šiurpia didžio tikinčiojo odisėja. 

“Danieliaus liūtų urve” amba
sadorius, tarp kitko, išrado ir 
savo būdą kalendoriui susidary
ti. Buvo suklydęs tik vienos die
nos apsiskaičiavimu. Pagaliau 
nesitikėtu momentu iš savo sar
gybinių išgirdo: “Už penkioli
kos minučių būsi laisvas”. Pa
manė, kad jie tik šaiposi. Bet 
tikrai: padavė jo drabužius, už
rišo akis, ištraukė iš rūsio, įkėlė 
i automobilį...

Giliai Įkvėpęs gryno oro pa
juto velykini džiaugsmą, kai bu
vo paliktas gatvėje tarp žmonių 
neuždengtais veidais...

“Savo likusią gyvenimo dali 
norėčiau atiduoti skleidimui ir 
gynybai tų neįkainojamų mūsų 
gyvenimo tradicinių vertybių, to 
mažojo Įstatymų ir tvarkos mū
ro, kuris dar saugo mūsų civili
zaciją” — vėliau pareiškė amba
sadorius.

Kodėl paleido?
Jacksono nuomone, ji palei

do, nes “tupamarai” Įsitikino, 
kad “sekvestruoti ambasadorius 
nenaudinga”. Buvo ir kitu prie- 

_ ____________ ____ _,____  žasčių. Negalėdami palaužti am- 
ni už kitus brangesni širdžiai. Taip basadoriaus asmenybės bepras- 
gražiai, taip darniai visi gintarėliai 
susiliejo į vieną didžiulį, gal tik vie
nam lietuviui teįkainojamą “Ginta
rą”. Prasiskyrė marios, išsisklaidė 
toliai, ir “Gintaras” nuvedė mus į 
mūsų mylimą žemę — Lietuvą.

Norėčiau, kad mano žodžiai gau
tų antgamtinės galios, kai visa sie
la šaukiu:

— Palaiminti būkit tėvai, kurių * 
širdyse dar neišblėso Tėvynės mei
lė. Palaiminti būkit sugebėję sveti
muose skersvėjuose įžiebti ją ir savo 
jaunosios kartos širdyse.

— Palaimintas būki, Tu jaunime, 
kuris, iškėlęs galvą, sugebi praeiti 
pro šio krašto, šių laikų pigius ir 
laikinius žibučius; kuris savo jau
nučių dienų dalį pasistiebdamas de
di ant Lietuvos aukuro.

Mums, vyresniesiems, bedūstan- 
tiems svetimose' dulkėse, tai dau
giau nei paguoda. Tai tyriausio, kriš
tolinio šaltinio srovė, gaivintoja. Tai 
laidas užmerkti akis su viltimi, kad 
gyva išliks Lietuva ir užjūrio že
mėse.

Ir jūs, vadovai bei mokytojai, ku
rie taip uoliai tą brangų “Gintarą” 
apipavidalinat, įkvėpiat jam sielą, 
taip pat būkit palaiminti. Tenepa- 
liečia jūsų širdžių tai, kad mes kar
tais lyg ir nemokam įvertinti, padė
koti ... Galiu drąsiai užtikrinti jus, 
kad nebuvo mūsų salėje lietuvio, 
jauno ar seno, kurio širdies nebū
tumėt palietę ar nepalikę joje pėd
sako. Neveidmainingai ir svečiai ki
tataučiai buvo sužavėti.

Taigi, ir imuosi sau teisę visų 
vardu “Gintarui” ir kiekvienam gin
tarėliui atskirai nuoširdžiausiai pa
dėkoti. Tegul Augščiausias laimina 
jūsų darbą, o Tėvynė Lietuva tegul 
į dar augštesnes kalvas jus vilioja.

V. Smaižienė
“KURMIŲ RAŠTAS”

“TŽ” š. m. 30 nr., rašinyje “Nesu
rašyti susitarimai” kalbama apie 
“kurmių raštą”. Ten minimas mjr. 
Pyragius man dar Kaune yra sakęs, 
kad apie tokį raštą jis nieko nežino. 
Tam pat “kurmių rašte” yra minimas 
ir a. a. pik. Birentas, Lietuvos kariuo
menės kūrėjas-savanoris, dviejų Vy
čio kryžių ir kitų ordinų kavalierius. 
Jis tokiais žemais veiksmais nesiter- 
liojo. Kiek aš žinau (girdėjau Kaune 
asmeniškai iš paties pik. Birento), jis

balsuoja

h
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© SKAITYTOJAI PASISAKO
“AR TAI LIETUVIŲ GARSINIMAS”

Atsiliepimas i S. Pranckūno 
pasisakymą “TŽ” 37 nr. -

Kaip kuolu į galvą! Jaučiuos lyg 
apsijuoksianti aiškindama tokį klau
simą. Tačiau šis tas pasakyti reikia, 
o tai, ko gero, ir daugiau tokios “iš
minties” atsiras__

Mes, girdi, anais laikais važiuoda
vom Į Kauną Dainų šventės, Vėliavų 
parado arba į Biržus pilies griuvėsių 
pasižiūrėti. Dėl vien juoko pasakysiu
— “Big deal”! Pažiopsodavot, Lais
vės alėją pašlifuodavot, na gal dar 
Pienocentre pieno šampano bonką iš- 
gerdavot. Tai tiek iš jūsų ir būdavo 
naudos. Jums patiems, aišku, naudos 
būdavo, bet tik tiek, kiek jos jieš- 
kojot ir kiek sugebėjot rasti. Aišku, 
gal ir būtų buvę gera, jei mūsų anų 
laikų visuomenė būtų sugebėjusi ir 
tokias ekskursijas paremti ir finan
suoti.

“Kas norėjo ir galėjo” — toliau 
rašo S. Pr. — “Tas važiavo, o kas ne
— sėdėjo namie”. Nevisai taip, ger
biamasis. Mūsų ano meto jaunimas 
priklausė įvairiom organizacijom. Jų 
vadovybės žinojo visus, kurie “gali” 
ir kurie “negali”. Vargingesnių šei
mų jaunuoliams dažnai kelionės bū
davo apmokamos iš organizacijos iž
do. Pagaliau atsirasdavo ir kunigų, 
ir šiaip geraširdžių žmonių, turtinges
nių dėdžių, krikštatėvių, kurie padė
davo.

Mūsų jaunimo ansambliai, kaip 
“Gyvataras”, “Gintaras” ir visi pana
šūs, ne pramogai daro ekskursijas, 
bet aukodami savo brangų laiką, įdė
dami begales darbo, važiuoja kviečia
mi ir laukiami. Aišku, kitataučiai 
nepuola ant jų, kaip musės ant me
daus. Tačiau tie, kuriems norom ar 
nenorom lemta mūsų ansamblius pa
matyti, nesigaili sugaišto laiko ir ža
visi jais nuo pirmo vaizdo iki pasku
tinio akordo.

Gi patys lietuviai? Ar jau ansamb
liai yra tik didmiesčių, geriau sa
kant. didžiųjų kolonijų privilegija? 
Ar tik sau juos norim turėti? Kas
dieninės duonos, nors ir skaniausios, 
nebemokam tinkamai vertinti.

žinok, tad, prieteliau, jog yra, kad 
ir nemažų kolonijų, tačiau nepajė
giančių ko panašaus sukurti, žinok, 
kad daug yra lietuvių, kuriuose visos 
lietuviškos liepsnelės baigia išblėsti, 
kur tik prie stikliuko “atgimsta” pat
riotizmas ir ožio balsais suskamba ne-

šio meno nematė. Šios menininkės 
rankose tie sausi, seni lapai, su žie
dų ir net džiovintų daržovių pagal
ba, virsta nepaprastai gražiais, ori
ginaliais paveikslais. Iš tolo žiūrint, 
atrodo lyg tai būtų tapyba. Formų 
bei spalvų įvairumas nuostabus: štai 
čia šokančios balerinos, aprėdytos 
spalvingais drabužiais, ten kampe — 
dykumos oazė su palmėm bei kalne
liu, kuris kryžiumi pasipuošęs, kitur 
vėl ragana puode viralą maišo, ežys 
eina lenktynių, lazda pasiramsčiuo
damas ...

Jei dabartinio moderniojo meno 
brūkšnių, taškų ir visokių kerėplų 
negalima atspėti antraštės nepaskai
čius, tai šių paveikslų temos ‘aiškios, 
nereikia nė parašyt ką vaizduoja. Ne
vienas sakys, kad toks menas nema- 
doje. Bet menininkė ji sukūrė da
bartyje, ir iki šiol to gal būt dar 
niekas kitas nebuvo padaręs. Taigi, 
galėtume pavadinti jei ne dabarties, 
tai ateities menu.

ši menininkė nepavydi savo žino
jimo ir kitiem. K. L. K. Moterų Pri
sikėlimo skyriaus susirinkime ji mie
lai atskleidė savo paslaptį, paaiškino 
ir parodė, kaip tai padaroma, žino
ma, mums, toli gražu, nepavyktų to
kių paveikslų pasigamint, jeigu ir 
pamėgintume šį tą nukopijuoti, čia 
reikia turėti meniškų sugebėjimų.

Tokie originalūs paveikslai galė
tų užimti garbingą vietą neviename 
lietuvių name. Sako, kad ateityje bus 
galima jų ir nusipirkti.

A. Abromaitienė minėjo, kad gali
ma tuo būdu pagaminti ir atvirutes 
Kalėdom bei kitom progom. Dažnai 
mūsų lietuviški sveikinimai būna la
bai nepatrauklūs. Tad lauksime nau
jų — iš lapelių, šiaudelių, kurie šios 
moters rankose virsta tikru menu.

Gunda Adomaitienė

lietuvaite: kandidate
Amerikos ir Kanados lietuviai kar

tais skundžiasi, kad neprieina prie 
valdžios. Dabar yra proga. Laima 
Švėgždaitė, busimoji advokatė (III 
kurso teisės studentė), buvusi KLB 
Toronto apylinkės pirmininkė, poe
tė, 23 metų amžiaus, yra liberalų 
partijos kandidatė Į Ontario provin
cijos parlamentą. Toronto High Par
ko rinkiminės apylinkės visi lietu
viai turėtų ne tik balsuoti už savo 
tautietę, bet ir prikalbinti savo kai
mynus. J. Ka.

dinų, nes ant savo galvos turiu jau 
daug sidabro. Mieli vaikai, mano Tė
vynės gintarėliai!...

Koncertas prasidėjo. Pynėsi vaiz
dai vieni už kitus spalvingesni, vie-

mišku laikymu kalėjime, nei 
gauti nieko už jo išpirkimą, “tu- 
pamarai” laukė progos “baigti 
garbingai” su savo auka.

Tokia proga atsirado. Iš Mon
tevideo kalėjimų tuneliais pabė
go 38 “tupamarų” armijos na
rės, o vėliau iš kito kalėjimo

Sūnaus galvosena
— Tėte, ar tikrai tu buvai 

kada nors mažas?
— žinoma!
— Bet tu turėjai labai juo

kingai atrodyti su savo dideliu 
pilvu, ilgais ūsais ir pliku pa
kaušiu!

I. Kazlauskas, tarnavęs Urugvajaus 
policijoj, buvo nužudytas piktadarių
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GO/HMD!

va lietuviška daina, dažnai nei šio
kiais nei tokiais žodžiais lietuviškai 
dvasiai tolima melodija. Pažiūrėk į 
lietuviškų (dar geriau visų') para
pijų metrikas. Grynai lietuviškų šei
mų beveik nebėra. Pažiūrėk į krikšto 
metrikas. Lietuvišką vardą atrasi tik 
kaip lašą jūroje ... žinoma nesitikė- 
kim, kad ansambliai sukeltų skyry
bas, bet jų atvežamas eliksyras tik
rai duoda naudos visiems be išim
ties. Jei jau yra kas remtina, tai mo
kyklos ir ansambliai turėtų būti vie
noje plotmėje. Turėtume didžiuotis, 
kad esame pajėgūs bent vienu kitu 
doleriu prisidėti, kaip auka ant Tė
vynės aukuro. Atleisk, Praamži, 
tiems, kurie įieško, kaip nuo tos gar
bingos pareigos išsisukti.

Leontina Rimvydaltė
PAVEIKSLAI Iš LAPŲ

Jau keletą kartų buvo minėta spau
doje, kad mokyt. Adelė Abromaitie
nė ne tik poeziją rašo (ypač “žibu
rėlių” skyriuje), bet ir paveikslus 
kuria iš augalų lapų. Lapas lieka 
lapu — gali samprotauti tas, kuris

BRANGUS MONTREALIO 
GINTARĖLI,

Džiaugsmu sužibėdavo akys, išvy- 
dusios jūros pakrantėje auksinį, ne
seniai bangų išplautą gintarėlį. Pa
skubini būdavo žingsnį, lenkiesi, imi 
jį į rankas. Pažiūri ir šypsodama 
saugiai įsidedi į kišenę. Kaip nesi- 
šypsosi, kaip nesidžiaugsi — juk tai 
Baltijos dovana!

Sunku net apsakyti, kokiu džiaugs
mu aną kartą akys sužibo, kai žvilg
telėjusios j koncerto salę išvydo di
delį būrį jaunučių, dar neseniai į 
gyvenimą atėjusių “gintarėlių”. Ne 
Palangoj, deja, ne prie gražiosios 
Baltijos. Tik toli toli, už jūrių-ma- 
rių, už tūkstančių kalnelių, prie mur
zinos Raudonos upės, Winnipege.

Suplazdėjo smarkiau širdis. Nebe
nori daugiau kalbėtis su pažįstamais 
— juos ir vėliau atrasi. Neatitrauk
dama akių nuo scenos, kurioje vyks
ta paskutiniai pasitarimai, lėtai slen
ku į savo vietą, lyg bijodama tą 
nepaprastą vaizdą nubaidyti. Dieve, 
juk tai vaikai! Drąsiai taip jus va-

buvo gen. Plechavičiaus gerbėjas. Be 
to, pik. Birentas Lietuvių Enciklope
dijos papildymų tome (j II tomą jis 
nebuvo įdėtas, nes būdamas gyvas 
nebuvo “košer”) pik. Ališausko po 
mirties, galima sakyt, yra pilnai rea
bilituotas. Nežiūrint to, pik. Birentas 
pradėtas vėl niekinti “TŽ”. Kad mus 
niekina bolševikai savo spaudoje, ga
lima sakyt, yra paprastas reikalas. 
Bet savo reabilituotų bolševikai ne
niekina. Pvz. Putną, Uborevičių ir 
kt jie savo raštuose dabar garbina 
(net marš. Žukovas savo II pasauli
nio karo knygoje). S. Kviecinskas

BUY CANADA SAVINGS BONDS

Atsargumas
Paauglys giriasi savo drau

gui nepaprastais sugebėjimais 
laipioti, sis tarė:

— Gerai, aš pašviesiu kiše
nine lempute Į viršų, o tu pa
mėgink tuo spinduliu nors de
šimtį pėdų palypėti.

— Kvailas būčiau! Aš užlip
siu, o tu imsi ir užgesinsi. Kaip 
aš tada nulipsiu?

Jei žiūrite į ateitį, planuokite su Canada Savings 
Bonds. Jie yra kelias rytojun, taupymas ateičiai be 
jokio rūpesčio.
Lengva pirkti: galite pirkti trimis skirtingais būdais 
— darbovietėje, banke ar investavimo įstaigoje mo
kėdami grynais pinigais; iš algos atskaitymo būdu 
darbovietėje; mėnesinėmis įmokomis per savo ban
ką ar investavimo įstaigą.
Lengva iškeisti: Canada Savings Bonds yra kaip gry
ni pinigai — tuojau iškeičiami. Jie gali būti betkada 
iškeičiami į pinigus pilna ju verte ir su 
Apsimoka laikyti: Canada Savings 
Bonds yra saugūs. Jie paremti 
visais Kanados turtais ir už juos 
mokomo geros palūkanos — 
metai po metų.

palūkanomis.

Naujieji Canada Savings Bonds mokės vidurkį 
7.19% į metus, jeigu juos laikysite iki galutinio ter
mino. Jų yra įvairių nuo $50 iki $50.000. Už kiek- 

’ vieną $100 lakštą pintaisiais metais mokamo 
$5.75, antraisiais metais $6.75, už sekančius pen
kerius metus po $7.50 ir už paskutinius dvejus me
tus — po $7.75.
Be to, už Canada Savings Bonds palūkanas galite 
gauti palūkanas—už $ 100 tik per 9 metus $ 187.00. 
Canada Savings Bonds yra geri šiandieną dar 

geresni rytoj. Jie yra 
populiariausias asmeninis inves

tavimas. žiūrėkite į ateitį? Žy
giuokite į priekį! Pirkite 

.Canada Savings Bonds!
7.19'

metinių palūkanų vidurkis, sulaukus galutinio termino 
PASIRŪPINKITE GERESNE SAVO ATEITIMI!



NEPRAMINTU KELIU
Justo Marcinkevičiaus "Mindaugas" anglų kalba scenoje
Yra žmonių, kurie niekuomet 

nepailsta, nepraranda noro ir su 
užsispyrimu žengia naujais, neiš
mėgintais takais, jieškodami bū
dų atkreipti dėmesį į lietuvius 
Kanadoje, parodyti turimą ta
lentą ir įnašą į Šio krašto kultū
rinį gyvenimą.

Hamiltono miestas šiais me- 
' tais švenčia 125-tąjį gimtadienį.

Šia proga “Aukuro” dramos mė
gėjų grupės režisorė E. Daugu- 
vietytė-Kudabienė, sutelkusi te
atro atžalyną, ėmėsi milžiniško 
darbo: pastatyti anglų kalba J. 
Marcinkevičiau dramą - poemą 
“Mindaugas”. Tikslas: parodyti 
lietuvišką talentą, gabumus, o 
dar svarbiau — supažindinti ki
tataučius su mūsų senovės istori
ja, valstybės pradžia, su tautos 
idealu, išsilikusių ligi šių dienų.

Šio veikalo premjera įvyko š. 
m. rugsėjo 26 d. McMasterio un
to Robinson Memorial teatro au
ditorijoje.

Gražiai, skoningai sutvarkyta 
P. Petraitienės audinių ir lietu
viškų išdirbinių parodėlė traukė 
kiekvieno atvykusiojo akį. Budė
tojos buvo pasiruosusios teikti 
informaciją bei paaiškinimus.

Teatro salė pilna žmonių. 
Daug vyresnio amžiaus jaunimo.

Vaidinimas paliko gerą įspū
dį ir pasididžiavimo jausmą. 
“Mindaugo” vertimas į anglų 
kalbą O. Čerškutės-Spidell labai 
geras, aiškus ir nenutolęs. Deko-' 
racijos, drabužiai, apšvietimas
— be priekaištų, puikūs.

Jaunieji aktoriai pasireiškė 
labai gerai, o kaikurie nustebi
no savo pajėgumu, atlikdami ro
les laisvai, įtikinančiai. Ypatin
gai stiprūs buvo vedamieji cha
rakteriai. Labai realios mirties 
scenos. Kas žuvo, tai žuvo — ne
atrodė, kad prisikels. Atrodė la
bai įtikinančiai. Mindaugo vidi
niai pergyvenimai, kova, Mor
tos baimė* išprotėjimas tryško 
vaidintojų pergyvenimu.

Rež. E. Dauguvietytė - Kuda
bienė ir “Aukuras” tikrai gali 
didžiuotis savo darbo vaisiais.

Smulkesnis veikalo nagrinėji
mas, kabliukų j ieškojimas—kri
tikų darbas. Patirtas įspūdis yra 
ne vien asmeninis. Matėsi, kad 
žiūrovai patenkinti, nesigaili at
vykę. Vienintelis pageidavimas
— išgirsti veikalą lietuvių kal
ba. Nevienas, aš manau, išsisku
bino namo, norėdamas pabėgti 
nuo vidinio priekaišto, kad neat
liko savo pareigos.

Darbo nepagailėta, nekalbant 
apie pati veikalo pastatymą. Tai 
ne poros valandų darbas! To vi
so, darbo vaisius — geras.

Deja... tikslas neatsiektas: 
Tiesa, salė buvo pilna, bet be

veik vien lietuviai žiūrovai. Šiai 
publikai tikrai nereikėjo veika
lo angių kalba! Jaunimui --taip. 
Buvo matyti nemažai jaunų vei
dų, bet galėjo būti žymiai dau
giau. ypač mokyklinio amžiaus. 
Tai buvo gyva mokomoji prie
monė. kuri nevieną paskatintų- 
rimčiau ir giliau pažvelgti i Lie

VYTAUTAS RUDOKAS

ĄŽUOLAS
Išaugęs girios pakrašty kadaise. 
Aš atlaikiau ne vieną audrą baisią 
Per šimtmečius žilus, kurie many
Kardų žymes ir švino tiek paliko ... 
Užtat ir lapai mano kruvini, 
Lyg būtų jie iš ašarų vainiko
Senolių perduoti... Many — tėvynė 
Su negandom, su sauja pelenų. .. 
Stipriai galingos šaknys susipynę, 
Ir vėtroms pasiduot neketinu!
Nukris į žemę gilė paskutinė, — 
Tikiu, sulauksiąs ąžuolų sūnų, 
Kurie gins mažesnius, kaip aš iuos gyniau. 
Ir nepabūgs rūsčių rudens šalnų ...

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
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tuvos istoriją, palengvintų ją su
prasti. Veikalas jaunimui dar 
tuo labai prieinamas, kad gyvas, 
suprantamas, be ilgų išvedžioji
mų ir monologų.

Kur buvo ta dalis publikos, 
kuriai šis veikalas buvo skirtas?!

Nutilus paskutiniems ploji
mams, girdėjosi nevienas pasa
kymas: “Tai matai, galėjau atsi
vesti kaimyną, bendradarbį, pa
žįstamą, bet bijojau, o jeigu ne
išeis?” “Taigi”, pasigirdo atsa
kymas: “Negėda parodyti, bro
lyti, ir kitiems. Kitą kartą”.

“Taigi, taigi, taigi...” Kai 
šaukštai po pietų.

Teatro bičiuliai ir rėmėjai at
ėjo, parėmė šį darbą, prisipažino 
esą kalti, bet nuo sąžinės prie
kaištų greit atsigriebs.

. šio pavykusio nepasisekimo 
kaltininkai, manau, yra tie, ku
rių dauguma nebuvo žiūrovų ei
lėse. Visi, kurie atstovauja 
mums bendruomenėse, kultūros, 
laisvinimo ir kituose komitetuo
se, kurie susirinkimų ir posėdžių 
metu karščiuojasi, “gvoltu” šau
kia finansus telkdami, pasilinks
minimus ruošdami “remkim, ko
vokim, dirbkim Lietuvos labui, 
parodykim kas mes esame, ne
leiskim svetimtaučiams užmirš
ti, kad Lietuva gyva”.

Buvo duonelė iškepta, ant sta
lo padėta — laukta, kad būtų su
kramtyta ir į bumą įdėta ...

Bet “kas veža, tą ir plaką” — 
sako mūsų priežodis. “Aukuras” 
ėmėsi šio darbo su aiškiu tikslu 
— pastatymas kitataučiams. Čia 
jau ne pavienės grupės reikalas, 
ypač kai ji iš to ne tik duonos 
nevalgo, bet ir išlaidas paprastai 
padengia. Perdaug būtų reika
lauti, kad ji kolonijos propagan
dą vestų! Tam, rodos, mes turi
me kolonijose “valdžią”. Kad 
būtų buvę nors kiek iniciatyvos, 
būtų prigužėjusi pilna salė sve
timtaučių (su pakvietimais), o 
saviesiems tik stovinčiųjų vietos 
likę! Ypač šiuo strateginiu me
tu — prieš pat provincijos rin
kimus. Juk geras Įspūdis ne vie
nam kandidatui rūpi. Kodėl ne
išnaudoti progos?!

Norėtųsi tikėti, kad ateityje 
bus kreipiama daugiau dėmesio 
į tai, kas vyksta po savu stogu ir 
vietoj tuščių žodžių energija bus 
panaudota veiksmui.

šio veikalo pastatymas, dar
bas turėtų duoti dešimteriopą 
derlių. Kiekviena kolonija, ypač 
kur apstu jaunimo, turėtų suras
ti progą ir pasikviesti “Aukurą” 
su Marcinkevičiaus “Mindaugu” 
anglų kalba. Kas žavėjosi ir ste
bėjosi prieš kelis metus "Gulbės 
giesme”, ras tęsinį to pasikeiti
mo “Mindaugo” veikale.

Labai gaila, kad šis pastaty
mas nėra tinkamas amrajam te
atrų festivaliui Čikagoje. Bet 
“Aukuro" grupė, atrodo, dėl to- 
nesisieloja. Vyresnioji, mėgėju 
karta po poilsio festivaliui ruo
šia J. Jankaus “Audronę", ku
rios premjera bus Hamiltone š. 
m. lapkričio 21 d. A. P.

Kanados miškų musmirė, pagavusi fotografo žvilgsnį Nuotrauka ir klišė Vytauto Maco

Šv. Kazimieras-Marijos himno autorius?
Naujas poeto Alfonso Tyruolio vertimas iš lotynų kalbos

Šią vasarą pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne atmušė 30 pus
lapių knygelę, pavadintą “Šv. 
Kazimiero himnas Marijai”. Iš 
tikrųjų tai vertimas lietuvių kal- 
bon giesmės, kuri nuo 17 am
žiaus pradžios buvo priskiria
ma šv. Kazimierui. Mat, po ka
nonizacijos, perkeliant į Vil
niaus katedros altorių šventojo 
kūną, senajame karste po pagal
viu rastas jo lotyniškas tekstas, 
prasidedąs žodžiais: “Omni die, 
die Mariae, laudes mea anima.” 
Lietuvių kalbon dabar ją išvertė 
A. Tyruolis.

Sklaidant knygelę, kyla klau
simas, kodėl ši giesmė pasirodė 
naujame vertime ir atskiru lei
diniu. kai šiais laikais taip sun
ku lietuviškam raštui išvysti pa
saulį? Nekalbant apie 17 a. Slo- 
vončiko vertimą, himną .Marijai 
dar yra vertę A. Jakštas ir kun. 
S. Yla. Mūsų vertėjas įžangoje 
nepažymi motyvų, tačiau aišku 
— jis troško pateikti geresnį 
vertimą. To, žinoma, galima 
laukti iš A. Tyruolio, kaip poe
to, kuris nuo jaunystės užsiima 
ir poezijos vertimais. Kaip įžan
goj matyti, šį darbą atlikti jį 
skatino pagarba šv. Kazimierui, 
Lietuvių tautos globėjui. Išvers
tas himnas skiriamas mūsų jau
nimui.

Himnas Marijai yra tapęs ne
atskiriamu nuo šv. Kazimiero. 
Galėtume didžiuotis, jeigu jis tą 
himną būtų sukūręs. Turėtume 
karalaitį poetą. Himnas yra tiek 
pakilus, kad jo vieno būtų užte
kę poeto garbei laimėti, kaip už
teko šv. Pranciškui Asyžiečiui 
vienos “Saulės giesmės”. Nely
ginsiu! čia tų dviejų kūrinių po
etinės vertes., Pakartosime tik, 
kad šv. Kazimieras gi yra tiktai 
Marijos himno mylėtojas, o au
torius taip ir lieka apgaubtas lai
ko ūkanų. Su tvirtu pagrindu 
spėjama, jog tai bus Bernardas 
Morlasietis, 12 a. gyvenęs Cluny 
vienuolyne. Mūsų himnas yra 
tik dalis Marijos himnų serijos, 
vadinamos Marialu. Autorius 
labiausiai atpažįstamas iš kito 
savo eiliuoto veikalo, skamban
čio tuo pačiu stilium bei grakš
tumu, kaip himnas Marijai.

Versti iš lotynų kalbos eiliuo
tą poeziją yra nepavydėtinas už
mojis. Lotynų kalba turi ypaty
bę daug kur plačią mintį išreikš
ti trumpai, o tai dažnai neįmano- 
noma kitose kalbose. Vertimo 
darbą dar pasunkina ta religinė 
noezija, kuri vartojama liturgi
joje, nes laukiama tikslumo. Iš 
tikrųjų gi, verčiant iš lotynų kal
bos poeziją reikėtų paisyti tik 
minties, nuotaikos ir formos. 
Stovėjimas prie žodžių neturėtų 
būti reikalaujamas net ir liturgi
nio nobūdžio kūriniuose.

. Himnas Marijai ynač sunkus 
versti, nes posmai labai siauros 
skalės — pirmosiose dviejose 
eilutėse vos po keturis skieme
nis, o trečioje — septyni. Vertė
jo darbą dar labiau ansunkina 
tai, kad tos pirmosios eilutės net 
rimuotos, o trečioji vėl rimuoja
ma su šeštaia. A. Tyruolis. kaip 
’<rudes vertėjas, nenabūgo sun
kumų. Vertimas šio himno lietu
vi” kalbon yra geras. Nestovima 
prie žodinių išraiškų, nors sąžir

L. ANDRIEKUS

ningai laikomasi teksto. Reika
lui esant,. nevengiama nuo jo 
kiek nutolti, siekiant išgauti 
jausmingesni vaizdą bei skambe
sį. Kaikur rimuojama laisvai, 
pvz. kaip gali — mergelei; kai
kur, patenkinti rimams, padaro
mi savi žodžiai, kaip pvz. siekti- 
niekti, gimdžius — rimdžius ir 
t. t. Daug yra labai tyrų ir pasi
sekusių posmų A. Tyruolio ver
time. Pvz.:
Ir pro agni
Ir bedugnę,
Motin, saugiai Tu vedi:
Mokslo klaidos
Nyksta, sklaidos
Tartum saulės atspindy.
O. skaisčioji, 
lodančioji.
Jūrų žvaigžde, kelia mums:
Joks šviesumas 
žvaigždžių rūmuos 
Tavo spindesio nedrums.

Iš kitos pusės, vertime pasi
taiko posmų, kuriuos perskai
čius tenka stabtelėti ir pagalvo
ti, kad suvoktum šakotą prasmę. 
To neturėtų būti lyrinėje kūry
boje. Reikia pažymėti, jog ir 
pats himnas Marijai savo origi
nale nėra poetiškai lygus visuo
se posmuose. Gražiausi bei paki
liausi yra tie, kur autorius augš- 
tina Mariją. Posmai gi, kuriais 
išreiškiami įvairiausi prašymai 
bei maldavimai, artėja prie pro
zinės didaktikos, kuri lotynų kal

IŠ DIENORAŠČIO
LEONAS URBONAS

Buvo pats vidurdienis, kai pa
likęs pievas, miškus pasukau tie
siai į dykumas. Saulė buvo 
skaidri ir šilta. Susiradau išdžiū
vusios upės vagą, pilną visokio 
dydžio akmenų. Rinkau, nešiau 
akmenis ir iš jų stačiau pilį. Po 
akmenimis radau brangenybių, 
tų, kurių žmonės jieškojo ir ne
rado. Jomis aš išpuošiau visus 
kambarius. Ir miegamąjį.

Netikėtai, nelauktai vieną pa
vasarį į pilį užsukai Tu. Nutrau
kei man vienumą ir sakei, kad iš 
vakarų kyla debesys. Vakaras 
buvo tvankus ir šiltas. Tu atida
rei visus langus ir duris. Žaibų 
šviesoje mes skaitėme naują 
knygą. Tiesa! Juk Tu ir atėjai į 
dykumą su manim tos knygos 
skaityti.

Vakaruose perkūnas dundėjo 
ir augo. Jis užkliūdavo pilies 
skliautuose.

Audra pakilo iš karto. Tren
kė. Nespėjom langų uždaryti, ir 
vėjas sudraskė užuolaidas. Iš-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Konstantin Gulbinas, DAS PAE- 

DAGOGISCHE LEBENSWERK DER 
LITAUISCHEN DICHTERIN MARI- 
JA PECKAUSKAITE. Kun. K. Gul
bino doktorato disertacija, išleista 
1971 m. Paderbome vokiečių leidyk
los Verlag Ferdinand Schoeningh. 
174 psl., kaina nepažymėta. Knygą 
galima gauti pas autorių šiuo adre
su: Dr. K. Gulbinas, 4712 Weme, 
Suedmauer 5, W. Germany. 

boj gal mažiau jaučiama. Pavyz
džiu galėtų būti šis posmas:
Duok malonės,
Mylėt žmones,
Būt maloniu patvariu,
Gerbt tyrumą,
Siekt brandumo,
Būt meiliu, neatšiauriu.

Knygelės leidimo išlaidas ap
mokėjo Jonas Galiūnas, jau pen
sininkas, dirbąs prnaciškonų 
spaustuvėje. Tai įdomus mece
natystės pavyzdys, kuris gal pa
skatins ir kitus. Paprastai įsi
vaizduojama, jog knygas leidžia 
tik turtingesni asmenys.

Baigiant tektų linkėti, kad ši 
knygelė, kuri vertėjo skiriama 
lietuvių jaunimui, negulėtų san
dėliuose ar kioskuose. Jos kaina 
— tik 1 dol. Himnas Marijai tu
rėtų būti paskleistas aukštesnė
se lituanistinėse mokvklose ir 
jaunimo stovyklose. Kapelionai 
galėtų aiškinti jo tekstą pamoks
luose ar konferencijose. Būtų 
naujas dalykas. Himne juk su
telkti šv. Kazimiero—mūsų jau
nimo globėjo idealai, kuriuos jis 
tiek buvo įsisavinęs, jog šimtme
čiais laikytas net jo autoriumi. 
Šv. Kazimiero atvaizdas, sukur
tas dail. A. Kašubienės. puošia 
ir knygos viršelį.

ŠV. KAZIMIERO HIMNAS MA
RIJAI. Vertė A. Tyruolis. Tėvų 
pranciškonų leidinys. Išlaidas pa
dengė Jonas Galiūnas. Spausdino 
pranciškonų spaustuvė. 910 Wil
loughby AVe., Brooklyn. N. Y. 
11221, USA. Kaina — $1.

daužė langus ir duris. Smėlis su
naikino kilimus.

Kai audra nutilo. Tavęs jau 
nebebuvo. Tu grįžai, kur laukai 
buvo žali, pilni žiedų kvapo ir 
paukščių balsų.

Tą patį rytą mano pilį aplan
kė gauja plėšikų. Jie išlupinėjo, 
pagrobė brangenybes. Ko jie ne
paėmė, elgetoms išdalinau. Tada 
aš nieko neturėjau. Buvo lengva 
ir gera, nieko negaila. Net ir Ta
vęs. Tau reikėjo dar augti ir 
žmones sutikti.

Aš ėjau tolyn Į dykumas, kol 
priėjau vandeningą upę. Ant jos 
stataus kranto ištiesiau palapi
nę. Man gera vienam. Kartais 
pagalvoju apie Tave, bet dau
giausia mąstau apie ryto ir vaka
ro paslaptį.

Aš žinau, nujaučiu, Tu vėl no
ri keliauti Į dykumas ir mane su
sirasti.

To nedaryk! Palauk! Tu ateisi, 
kai aš ryto ir vakaro paslaptį su
prasiu.

A. Kairys, CURRICULUM VITAE. 
Dviejų veiksmų komedija, anglų kal
bon išversta A. Miluko. 88 psl., kai
na nepažymėta. Spausdino 1971 m. 
“Lietuvių Dienos”, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90029, USA.

Eglutė, 1971 m. rugsėjis. Išeivijos 
vaikams skirtas žurnalas, redaguoja
mas, administruojamas ir spausdina
mas Nekaltai Pr. Marijos seselių, 
Putnam, Conn. 06260, USA.
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O HUTUMO VEIKIOJE
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 

Akademijos Niujorko židinys spalio 
17 d. Kultūros Židinyje rengia botani
ko, liaudies gydytojo ir žymaus pa
mokslininko kun. Jurgio Ambrozie- 
jaus Pabrėžos, OFM, 200 metų gi
mimo sukakties minėjimą. Dalyvius 
su jo biografiniais duomenimis supa
žindins dr. V. Gidžiūnas, su nuopel
nais liaudies medicinoje — dr. V. 
Paprockas, su botanikos darbais — 
kun. J. Venckus, SJ. Minėjimą papil
dys su kun. J. Pabrėžos, OFM, gyve
nimu susijusių vaizdų skaidrės ir jo 
rankraščių parodėlė.

KASDIENINIŲ MIŠIŲ konkursą 
"Muzikos Žinių*’ žurnalas pratęsė iii 
1972 m. sausio 1 d. Mišios turi būti 
sukurtos pagal naująją liturgiją, nau
dojant lietuvišką tekstą, dviem bal
sam (pritaikytu giedojimu vienam 
balsui) c-1 — e-2 apimtyje su var
gonų palyda. Laimėtojui skiriama 
S300 premija. Siųsti šiuo adresu: 
"Muzikos Žinios”, 209 Clark PL, Eli
zabeth, N.J. 07206, USA.

MELBURNO LIETUVIŲ VYRŲ 
oktetas, vadovaujamas Petro Morkū
no, gastroliavo Australijos sostinėje 
Kanberoje. Lietuvių klubo salėje 
skambėjo nepriklausomos ir dabarti
nės okupuotos Lietuvos kompozitorių 
dainos. Programą papildė pianistė 
Rasa Vaitiekūnaitė ir okteto sol. J. 
Rūbas. Koncerto programą lietuvių 
ir anglų kalbomis pranešinėjo Regi
na Bužinskaitė.

ČIKAGOS MARIJOS AUGŠTES- 
NIOSIOS mokyklos salėje ,.Margu
čio” radijo programa spalio 23 d. 
rengia Montrealio lietuvių jaunimo 
ansamblio “Gintaras” koncertą. Tai 
bus pirmasis gintariečių pasirodymas 
Čikagoje. “Gintaras” neseniai turėjo 
sėkmingą koncertinę kelionę i Kana
dos vakarines provincijas. Lietuvius 
ir kanadiečius žavėjo jo koncertai 
Vankuveryje, Edmontone ir Winni- 
pege.

DAIL. JIEVA POCIENE Adelaidė 
je, Llewellyn Galerijoje, surengė 25 
naujausių metalo skulptūrų parodą, 
sulaukusią didelio lankytojų dėmesio. 
Australe meno kritikė Elizabeth 
Young dienraštyje “The Advertiser” 
apie šią parodą rašė: “Lietuvoje gi
musi Jieva Pocienė neseniai grižo iš 
studijų užsienyje. Dabartinėje jos 
parodoje išstatyti dideli, tiesiomis li
nijomis sulydyto metalo kūriniai pa
sižymi veržlumu ir balansu. Iš Itali
jos atsivežti jos mažieji bronzos lie
jiniai turi pasigėrėtiną ritminę simet
riją.”

ČIKAGOS LIETUVIAI Martinique 
restorano salėje pagerbė muz. Joną 
Byanską jo muzikinės veiklos pen
kiasdešimtmečio proga. Sukaktuvi
ninkas yra mechanikos inžinierius, 
baigęs ir Čikagos muzikos mokyklą. 
Ilgus metus jis savo laisvalaikius sky
rė “Birutės” chorui, rengdamas no 
tik koncertus, bėt ir operų bei opere
čių spektaklius. Iš jo pastatytų veika
lų minėtini: M. Petrausko operos “Bi
rutė". “Eglė žalčiu karalienė”, opere
tės — S. Šimkaus “čigonai”. M. Pet
rausko "šienapjūtė”. D. Andrulio 
"Viengungis”. V. Paulausko “Malūni
ninkas ir kaminkrėtys”. Offenbacho 
"Sveikam ligos neįkalbėsi”. F. Leha- 
ro "Grafas Liuksemburgas” ir kt. 
Jam talkino režisoriai Kl. Jurgelio
nis ir G. Giedraitienė. Muz. J. Byans- 
kas taip pat yra dirbęs ir su Lietuvos 
vyčių choru, akompanavęs daugeliui 
solistų.

THE PEN AND BRUSH KLUBE 
Niujorke rugsėjo 26 — spalio 7 d. d. 
tapybos darbų parodą turėjo Pilviš
kiuose gimusi ir Niujorke augusi 
dail. Natalija Jasiukynaitė. Pagrindi
nės jos kūrinių temos — Lietuvos 
gėlės ir amerikiečių portretai.

BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BAS naująjį veiklos sezoną pradėjo 
Kęstučio Girniaus paskaita “Dabar
ties filosofijos du poliai — Kierke
gaard ir Wittgenstein”. Harvardo 
universitetą su pagyrimu 1968 m. 
baigęs paskaitininkas yra gavęs ma
gistro laipsnį 1970 m. Čikagoje ir 
šiuo metu ruošia etikos srities dok
toratą. Savo paskaitoje K. Girnius at
skleidė esmines egzistencializmo 
pirmtako S. Kierkegaardo ir lingvis
tinės mokyklos pradininko L. Witt- 
gensteino mintis bei jų įtaką filosofi
jos mokslui. Dalyvius žavėjo jauno 
intelektualo graži lietuvių kalba, ku
riai išmokti reikėjo nemažų pastan
gų, nes yra gimęs 1946 m. V. Vokie
tijoje ir augęs JAV.

JŪROS ŠVENTOJE Long Beach, 
Kalifornijoje, buvo surengtas įdomus 
konkursas mėgėjams dailininkams, 
kurie pajūryje turėjo sukurti įvairias 
figūras iš smėlio. Trečią vieta laimė
jo A. Kontvis už lietuvišką pilį.

JAV LB DVIDEŠIMTMEČIO su
kakties proga spalio 8—10 d. d. Wo- 
odhavene, Kolumbo vyčių salėje, bu
vo surengta dail. J. Bagdono naujau
sių tapybos darbų paroda, kurioje 
didžiausio dėmesio susilaukė Lietu
vos partizanų kovas atskleidę keturi 
paveikslai. Vienas jų buvo 8 pėdų 
augščio ir 20 pėdų pločio.

JULIJA SVABAITE yra paruošusi 
naują poezijos knygą “Pavogtos mie
go minutės”, kurią sudaro trys sky
riai — “Requiem klasės draugam”, 
“Virtuvės laikrodis” ir “Rožių augin
tojai”.

KAROLE PAŽĖRAITĖ baigia ra
šyti romaną “Svetimi vėjai”, kurio 
siužetas yra imtas iš pokarinių pabė
gėlių gyvenimo V. Vokietijos DP 
stovyklose.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
MINSKO SPORTO RŪMUOSE bu 

vo surengta dvi savaites trukusi Lie
tuvos architektūros ir knygų paro
da. čia buvo išstatyti aštuoniolikos 
respublikines premijas laimėjusių 
architektų darbų projektai, maketai, 
brėžiniai ir pastatų nuotraukos, Lie
tuvos poilsio zonų išplanavimo sche
ma. Didžiausio lankytojų dėmesio su
silaukė architektų ir inžinierių V. 
Brėdikio, V. Čekanausko, brolių A. 
ir V. Nasvyčių, Z. Landzbergio, Č. 
Gerliako, R. Jako suplanuoti stati
niai. Leidyklos “Mintis”, “Vaga” ir 
“Šviesa” parodai parūpino apie 300 
knygų, atstovaujančių politinei, gro
žinei, mokslinei ir vaikų literatūrai.

ESTIJOS DAILININKŲ SĄJUN
GOS pagrindinį prizą Taline įvyku
sioje Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
grafikos parodoje laimėjo Birutė Ži- 
lytė-Steponavičienė už spalvotas li
tografijas “Žalgiris”.

VACYS DAUNORAS, Vilniaus ope
ros bosas, su koncertmeisteriu pia
nistu Gyčiu Trinkūnu išvyko į tarp
tautinį dainininkų konkursą Tulū- 
zoje, Prancūzijoje, čia jam teks var
žytis su geriausiais dainininkais iš 
Europos, Azijos, Afrikos, šiaurės ir 
Pietų Amerikos. Laureato vardą V. 
Daunoras yra išsikovojęs Glinkos ir 
Čaikovskio dainininkų konkursuose. 
Tarptautinis konkursas Tulūzoje yra 
paskutinis V. Daunoro bandymas šio
je srityje, nes jų dalyviams yra nu
statyta galutinė 35 metų amžiaus ri
ba, kurią jis peržengs sekančiais 
metais. Be V. Daunoro, Maskvoje 
įvykusiose atrankinėse varžybose tei
sę dalyvauti Tulūzos konkurse išsi
kovojo Maskvos filharmonijos sopra
nas N. Jarofejeva ir Leningrado 
Kirovo operos baritonas A. Valado- 
cas.

KONCERTU PARYŽIUJE trijų sa
vaičių gastroles Prancūzijoje pradė
jo Vlado Bartusevičiaus vadovauja
mas ansamblis “Lietuva” ir Vilniaus 
operos tenoras Virgilijus Noreika. 
Koncertams Prancūzijos miestuose 
yra paruoštos dvi programos, kurių 
kiekviena turi daugiau kaip 30 dai
nų ir šokių.

KAUNO MEDICINOS INSTITU
TAS Palangoje surengė simpoziumą 
“Molekuliniai membraninių struktū
rų pralaidumo mechanizmai”, ku
riame dalyvavo apie 200 šios srities 
specialistų iš Pabaltijo ir Sovietų 
Sąjungos. Pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas membranų biologijos teo
riniams ir eksperimentiniams tyri
nėjimams.

LIETUVOS TELEVIZIJA iŠ Vii 
niaus etnografijos muzėjaus salių 
transliavo specialią laidą mokslei
viams “Lietuvių dainuojamosios tau
tosakos lobiai”. Su tautosakos verte, 
rinkimu ir saugojimu moksleivius 
supažindino vilniečiai etnografai 
Pranė Jokimaitienė ir Norbertas Vė
lius. Jiems talkino žemaitės daini
ninkės — kretingietė Barbora Bui- 
vydaitė ir kelmietė Elzbieta Dzūkte- 
rienė, padainavusios senųjų dainų, 
papasakojusios apie senuosius pa
pročius ir buitį.

KAZIO BINKIO “ATŽALYNĄ” 
Klaipėdos dramos teatre pastatė rež. 
B. Gražys. Scenovaizdžius sukūrė vil
nietis dail. H. Ciparis, pagrindinius 
vaidmenis — aktoriai J. Naujokas. 
R. Poškus, V. Kancleris,- N. Nari- 
jauskaitė, E. Jankauskaitė, E. Če
pulis ir A. Kubilius. Veiklos 25 me
tų sukaktį Klaipėdos dramos teat
ras paminės festivaliu, kuriame da
lyvaus Pabaltijo uostamiesčių dra
mos teatrai.

KUPIŠKIO BAŽNYČIOS XVIII- 
XIX š. archyve, kurį dabar saugo 
Lietuvos Mokslų Akademijos centri
nės bibliotekos rankraščių skyrius 
Vilniuje, rasta 1787 m. gegužės 16 
d. krikšto metrika suteikia naujų 
žinių apie poetą A. Strazdą. Žąsiny- 
čių dvaro gyventojų Bobrovskiy vai
ko krikštatėviu buvo A. Strazdas, 
tada vadinęsis Drozdovskiu. Metri
koje pažymėta, kad jis yra kunigų 
seminarijos III kurso klierikas. Šios 
metrikos dėka dabar tenka daryti iš
vadą, kad studijas kunigų senlinari- 
joje busimasis poetas A. Strazdas' 
yra pradėjęs 1784 m.

LIETUVIŲ LIAUDIES BUITIES 
muzėjus ant Kauno marių kranto ties 
Rumšiškėmis, prie Kauno ir Vil
niaus greitkelio, direktoriaus V. Sta- 
nikūno teigimu, pradės veikti 1973 
m. Iki to laiko numatoma čia įreng
ti penkias senoviškas sodybas — tris, 
žemaičių, ,po vieną dzūkų ir šiaurės 
augštaičių. Be jų, lankytojai čia ras 
XIX š. botaniko Jurgio Pabrėžos klė
tį, vėjo malūną, aliejaus spaudykla. 
zanavykų sodybą, bet šie eksponatai 
nebus dar kaip reikiant paruošti. 
Ateityje šis muzėjus po atviru dan
gumi užpildys 180 ha plotą. Jo įtaka 
jau yra jaučiama ir kitose Lietuvos 
vietovėse. Rytų Augštaitijos etnogra
finį muzėjų senajame Pžezdeckių 
parke planuoja Rokiškio kraštotyros 
muzėjus. Liaudies buities skyrių po 
atviru dangumi žada įsirengti ir Tel
šių kraštotyros muzėjus.

NEUROPATOLOGŲIR-PSICHIAT 
RŲ konferencija Vilniaus universi
teto medicinos fakultete tris dienas 
svarstė neurologinius bei psichopato
loginius sutrikimus kraujo apytakos 
nepakankamumo ir širdies ydų atve
jais. Dalyvavo apie 100 mokslininkų 
ir gydytojų iš Kauno, Vilniaus, Ry
gos, Tartu, Minsko, Maskvos, Ufos 
ir kitų Sovietų Sąjungos miestų.

V. KaL
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400
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Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad. 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad’. ....10-3 

ir 430-7
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-tas.........5Pz%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 .8]/^% 
nekiln. turto — iki $30.000 81/4%

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

I PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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- 

l 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- 

k 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.

S. JOKŪBAITIS
reikalingi namai pardavimui

Tel. 534 - 9286 — namų: 537 - 2869

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

Bloor Autorite Garage J** DBn® ° u'kt.g'; 
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

DidfiouUos ir gražiausios EUROPiETlSKOS MĖSOS IR SKANĖSTU 
krautuvės. Nepaprastos kokybės gaminiai. Didžiausias pasirinkimas. 
Konkurencinės kainos.

tip-top M E ATS
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. Tel. 535-1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

EXTRA REALTY LTD.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE1-1161

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.
BLOOR — KIPLING, $8,000 įmokėti, mūrinis 6 kambarių vienaaugš
tis (bungalow), 2 garažai, privatus įvažiavimas, užbaigtas rūsys, gra
žus medžiais apaugęs kiemas.
BLOOR — JANE, $3,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 kambariai per 
2 augštus, moderni virtuvė, garažas. Prašoma $26,000.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

1 DIDELIS t

Į AČIŪ Į 
visiems mano buvusiems klientams televizijos versle.

R Dabar, perėjęs į nekilnojamo turto pardavimų bend- 
rovės UNITED TRUST Real Estate Weston skyrių, 

tikiuosi ir toliau sąžiningai aptarnauti lietuvius.

Reikšdamas pagarbą —
Raimundas Stasiulis

SPORTAS VISUR
Buenos Aires mieste prasidėjo 

baigminės šachmatų varžybos tarp 
amerikiečio R. Fisher ir ruso T. Pet
rosian. Pirmąjį susitikimą po 40 ėji
mų laimėjo R. Fisher. Antrąjį po 32 
ėjimų laimėjo rusas. Šiose rungty
nėse teks sužaisti 12 susitikimų. Lai
mėtojas iškvies dabartinį pasaulio 
meisterį rusą B. Spasky rungtis dėl 
pasaulio meisterystės. Rusai valdė 
šachmatus 20 metų, tačiau šiais me
tais jiems atsirado labai rimtas var
žovas — R. Fisher. T. Petrosian yra 
buvęs pasaulio meisteriu nuo 1963 
iki 1967 m. Trečiasis šachmatų did- 
meisterių susitikimas baigėsi lygio
mis, nežiūrint T. Petrosian persva
ros. R. Fisher šiais metais tėra pra
laimėjęs tik vienas rungtynes — ant
rąjį susitikimą prieš T. Petrosian.

Sausio mėnesį Brazilijoje įvyks 
mažoji krepšinio olimpiada. Dalyvaus 
geriausios pasaulio krepšinio koman
dos: JAV, Sov. Sąjunga, Jugoslavija, 
Brazilija ir kitos.

Sekančios pasaulio futbolo pirme
nybės įvyks 1974 m. V. Vokietijoje. 
Jose dalyvauti pareiškė norą 98 ša
lys. Atrankinių rungtynių būdu bus 
išskirta 16 komandų, kurios varžy
sis dėl pasaulio meisterystės.

SPORTAS LIETUVOJ
Europos moterų ir vyru tinklinio 

pirmenybės vyksta Italijoj, žaidžia ir 
kaunietė Marytė Batutytė (Sov. Są
jungos komandoje).

Kaune viešėjo R. Berlyno Dinamo 
rankininkai, kurie žaidė draugiškas 
rungtynes su vietos Žalgirio koman
domis. Žalgirio vyrai laimėjo dvejas 
rungtynes 19:18 ir 20:19. Žalgirio 
jauniai pralaimėjo 20:25.

Odesoje pasibaigė Sov. Sąjungos 
jaunių kulipkinio šaudymo pirmeny
bės. Gerai pasirodė Lietuvos šaudyto
jai. Jų komanda laimėjo antrą vietą.

Dabar laikas veikti, o ne abejoti
(Atkelta iš 1 psl.) 

įkvėptos, dainininkės siekia di
namiško lietuviškų dainų pertei
kimo, atitinkamai panaudoda- 
mos judesius ir balsus. Labai 
ekspresyvi buvo deklamatorė, 
kurios pavardės nepavyko su
žinoti. Šauniai pasirodė Toron
to “Gintaras” atliktais tautiniais 
šokiais. Išvyka Europon, matyt, 
tebėra gyva šokėjų kojose. Gin- 
tariečių tempas, darnumas, pre
ciziškumas, lankstumas ir gera 
nuotaika žavėjo publiką. Jų va
dovai p. Karasiejai galėjo 
džiaugtis savo pastangų rezulta
tais. Lyriškumu imponavo Ste
po Kairio muzikinis vienetas -— 
kanklių, skudučių ir birbynių 
sambūris. Jo instruktorė D. Fid: 
lerienė taip pat galėjo džiaugtis 
pasiektu lygiu. Londono “Bal
tija” — dainų ir tautinių šokių 
sambūris skyrėsi savitu veidu. 
Publikai ypač patiko vestuviniai 
šokiai, paruošti vadovų p. p. 
Chainauskų. Hamiltono “Gyva- 
taras” šį kartą labiau impona
vo grakštumu, lengvumu, nors 
nestokojo ir smarkesnio žings
nio. Tai ilgametės vadovės G. 
Breichmanienės nuopelnas. Pa
galiau programos užbaigai pasi
rodė gausus Hamiltono mergai
čių choras “Aidas”, vadovauja
mas sol. V. Verikaičio. Jis susi
laukė daug lauru. Talkino akom
paniatorius J. Govėdas.

Užbaigus meninę programą, 
G. Breichmanas perskaitė jau
nimo rezoliuciją premjerui Tru
deau A. Kosygino vizito reika
lu. Joje primenama, kad A. Ko
syginas yra atstovas krašto, ku
ris laiko vergijoj Lietuvą ir ki
tus kraštus. Buvo paruoštos ir 
bendrosios rezoliucijos, kurios 
taipgi pasieks Kanados min. pir
mininką.

Jautrų padėkos žodį tarė KLB 
pirm. S. Čepas. Jis dėkojo vie
tiniams rengėjams, jaunimo 
sambūriams ir visiems daly
viams. Rengėjų vardu P. Balsas 
išreiškė padėką ansambliams ir 
jų vadovus apdovanojo gėlėmis. 
Tautos himnu buvo padėtas taš
kas šiai Kanados Lietuvių Die
nai.

Tautodailės paroda
Ryšium su Lietuvių Diena bu

vo surengta ir tautodailės paro
da istoriniame miesto muzėjuje. 
Ji skirta daugiau kitataučių pub
likai, bet įdomi ir lietuviams. 
Vertingų rodinių gauta iš dail. 
A. Tamošaitienės. Tai įvairūs re-

Klaipėdos Atlanto futbolininkai 
žaidė pirmenybių rungtynes Mur
manske. Laimėjo vietinė koman
da O:L

GOLFO SEZONO UŽBAIGA
Sekmadienį, spalio 17, Wyldewood 

golfo aikštyne LSK Vytis ruošia gol
fo sezono uždarymo pirmenybes. Pra
džia 10 v. Bus varžomasi dėl A. Ba- 
nelio taurės. Taip pat yra skirta 
pereinamoji taurė laimėtojui su iš
lyginamaisiais smūgiais. Visi žaliojo 
sporto mėgėjai kviečiami šiose pir
menybėse dalyvauti. A. S.

TAURO ŽINIOS
Medžiotojų ir žūklautojų klubas 

“Tauras” šaukia susirinkimą spalio 
17, sekmadienį, 1.30 v. p.p., Trinity 
Recreation Centre, Queen St. West 
ir Crawford St. kampe-parke (įva
žiavimas iš Crawford St.).

Stirnų medžioklė šį rudenį prasi
dės lapkričio 1 d. ir truks iki lapkri
čio 13 d. Klubo būstinė per vasarą 
buvo tinkamai paruošta 16 medžioto
jų dviem savaitėm. Registraciją tvar
ko ir medžioklei vadovaus A. Ado
mavičius (tel. 531-3170).

AUŠROS ŽINJOS
Mirus a.a. Pranui Mačiulaičiui, ak

tyviam klubo nariui ypatingai šach
matų sekcijoje, artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir už velio
nį užprašėm šv. Mišias.

Šį sekmadienį, spalio 17 d., 12 v., 
parapijos Parodų salėj įvyks visuoti
nis metinis susirinkimas. Bus išrink
ta nauja valdyba, padaryta veiklos 
apžvalga. Visus labai prašome daly
vauti.

Krepšinio treniruotės mergaitėms 
— trečiadieniais, berniukams — ket
virtadieniais nuo 6.30 v.v. Nauji žai
dėjai užsiregistruoja atėję į treni
ruotes.

Tradicinis priešadventinis klubo 
parengimas — lapkričio 27 d.

ti audiniai, juostos, tautiniai dra
bužiai (manekenas), gintaro dir
biniai, drožiniai ir t.t. Atskirame 
muzėjaus kambaryje Įrengtos 
vitrinos, kuriose parodyta Sibi
ro lietuvaičių maldaknygė įvai
riomis kalbomis, Lietuvos vaiz
dai, S. Kudirkos atvaizdas, se
niausios lietuvių knygos (kopi
jos), pora portretų, vaizdų ... 
Visa tai kitatauti akivaizdžiai su
pažindina su Lietuva. Lankytojų 
skaičius iki sekmadienio vakaro 
siekęs 200 (pagal muzėjaus tar
nautojo duomenis). Daugiausia 
lankytojų buvo parodos atidary
me, kur atitinkamą kalbą pasa
kė miesto burmistras.

Kaikurios pastabos
Ir Septynioliktoji Kanados 

Lietuvių Diena buvo neabejoti
nai sėkminga, pasižymėjusi ypač 
gausiu jaunimo dalyvavimu. Jos 
rengėjams priklauso visuotinė 
padėka. Salia gerųjų pusių, bu
vo ir trūkumų. Juos verta sumi
nėti, kad nesikartotų ateityje. 
Pirmiausia — perilga kalbėtojų 
eilė, perdaug lankstymosi nežy
miems svečiams. Tik dalis kalbė
tojų turėjo ką pasakyti, bet 
jiems neliko laiko, nes jį išsėmė 
neturintieji ko pasakyti, norin
tieji pasirodyti. Antra — jauni
mo kongresas vargu ar derėtų 
taip vadinti, nes kongreso var: 
du suprantamas daug platesnės 
apimties renginys. Tiksliau bū
tų — jaunimo sąskrydis ar suva
žiavimas. Silpnoka buvo jo aka
deminė dalis. Trečia — L. Die
nos leidinys savo viršeliu gražiai 
atrodo, bet turinys perdaug jau 
komercinis, mažoka kultūrinės 
medžiagos; neproporcingas nuo
traukų išdėstymas; nekreipta dė
mesio į skelbimų ir informaci
nės medžiagos išdėstymą. Ket
virta — vertėtų peržiūrėti an
samblių kvietimą. Perdidelis jų 
skaičius sudaro ne tik daug see: 
ninių-techninių sunkumų, bet ir 
programą daro vienodą. Kadan
gi Lietuvių Diena rengiama kas
met, reikėtų duoti progos pasi
rodyti skirtingiem ansambliam 
bei Įvairinti programą, žinoma, 
tai neesminio pobūdžio pastabos, 
bet tegu ir jos susilaukia visuo
menės veikėjų dėmesio. Stb.

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS MX 7^9^

863 BLOOR St W, Toronto 4, Out 1 eb

Jaunesniųjų berniukų ir mergaičių 
susirinkimai — sekmadienį, spalio 17 
d.. 2 v. Mergaičių susirinkimai _ 
L.V. Namuose, berniukų — Prisikė
limo par. patalpose. Kviečiame ir 
naujus narius. Jaunučiais gali būti 
berniukai ir mergaitės nuo pirmojo 
pradžios mokyklos skyriaus.

Visi jaunučiai yra suskirstyti į at
skirus berniukų ir mergaičių būre
lius pagal amžių. Kiekvienas būrelis 
turi savo vadovus ir vadoves. Mer
gaičių 1-4 sk. būreliui vadovauja sės. 
Loreta, Renata Slapšytė ir Rūta Vaš- 
kevičiūtė; 5-6 sk. būreliui — Berna
deta Aušrotaitė, Lina Vaitiekūnaitė 
ir Sigita Dūdaitė; 7-8 sk. būreliui — 
Ramona Girdauskaitė, Vida Vaitiekū
naitė ir p. Birietienė.

Jaun. berniukų vyr. globėju yra V. 
Bilietą. Kiti vadovai bus paskelbti 
vėliau, galutinai susiskirsčius į būre
lius.

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

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 triburis, 17 kambarių, 10 m. senumo, gra
žūs, erdvūs butai su balkonais. Savininkai išsikėlė į Vankuverį. 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.

Vyr. moksleivių susirinkimas įvyks 
taip pat sekmadienį 5 v. ateitininkų 
kambaryje. Vyr. moksleivių valdybą 
šiais metais sudaro: pirm. Linas Če
pas, vicepirm. Mary-Ann Vingelytė, 
sekr. Rūta Vaškevičiūtė, ižd. Rai
mundas Paškauskas, soc. reik. Lina 
Vaitiekūnaitė, koresp. — Ramunė 
Stravinskaitė, laikraštėlio redaktorės 
Rūta čepaitytė ir Sigita Dūdaitė.

Kuopos globėjai: K. Manglicas ir 
sės. Igne. Dvasios vadas — kun. Ant. 
Prakapas, OFM. — Į šio sekmadienio 
susirinkimą visi prašomi atsinešti 
nario mokestį $2.

Spalio 18, pirmadienį, 8 v.v., Mas
sey Hall kalbės Jean Vanier, kuris 
dirba su psichiškai atsilikusiais jau
nuoliais Prancūzijoje, ir vienuolė Te
resė iš Indijos, kur ji dirba tarp pa
čių neturtingiausių indiečių. Bilietai 
— po $1.50; gaunami iš anksto pas 
Ritą Kolyčiūtę.'

Tėvų komiteto ruošiamas Havajų 
vakaras įvyks šį šeštadienį, spalio 16 
d. Visi prašomi šį parengimą parem
ti, nes tuo remiame jaunimo veiklą.

Skautų veikia
e “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 

vadijų posėdyje nustatytas veiklos 
tvarkaraštis: lapkričio 14 — “Šatri
jos” tunto 20-metis; lapkričio 20 — 
tėvų k-to bazaras; gruodžio 19 — 
Kūčios; vasario 13 — Vasario 16 su
eiga; kovo 5 — Kaziuko mugė; bal. 
23 — šv. Jurgio sueiga ir skauto- 
rama.

• I ir II vilkiukų dr-vių bendra 
sueiga šaukiama spalio 16 d., 12.30 
v.p.p., naujuose Lietuvių Namuose. 
Tą pačią dieną ir tuo pačiu laiku 
tenai kviečiami susirinkti ir tėvai 
svarbiam pasitarimui.

• Mindaugo dr-vės sueiga — spa
lio 18, pirmadienį, 7 v.v., skautų būk

0AKW00D — 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- n A n A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ F AK A/¥IA 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

MOKA 
516 % už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vat 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

le.
• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 

vienetas, vadovaujamas s. D. Fidle- 
rienės, dalyvavo XVII-tų Kanados 
Lietuvių Dienų meninėje programo
je. šiam vienetui vadovauti pakvies
ta ps. R. Gvildytė-Poškienė, s. D. 
Fidlerienei liekant ir toliau instruk
tore. Ligi šiol vienetą globojusiems 
skautininkams G. Valiūnienei ir L. 
Kalinauskui skautiškas ačiū.

• Visi skautai-tės, vadovai-vės ir 
tėvai yra kviečiami dalyvauti šį sek
madienį, spalio 17, a.a. Stepo Kairio 
paminklo šventinime. Šv. Mišios ve- 
lionies intencija bus 11.15 v.r. Pri
sikėlimo bažnyčioje, paminklo šven
tinimas 1 v.p.p. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse.

• Šį šeštadienį, spalio 16, po šeš
tadieninės mokyklos pamokų skautų 
būkle šaukiama “M i r g o s” dr-vės 
skaučių sueiga. Dalyvavimas būtinas.

• Paskutinė prieš žiemą išvyka 
darbams i Romuva bus lapkr. 6-7 d.

C. S.
• “Romuvos” skautų stovyklai 

aukojo: $100: Kanados Lietuvių Fon
das; $50: G. Šernas; $31: V. Morkū
nas; $25: A. A. Atkočaičiai; $23: V. 
L Turūtos; $15: A. Draugelis, J. B. 
Leonavičrai, E. Vytė; $12.50: Al. Dū
da, G. Stauskienė; $12: P. Stripinis; 
$10: A. Astašaitis, E. Bičiūnas, J. 
Bleizgys, J. Krištolaitis, L. J. Pe- 
čiūros, J. J. Rasai, K. E. Sakai, G. 
Stašienė, E. Stosienė, A. Vėlavičius, 
J. Yčas; $8: J. R. Kuprevičiai; $6: 
M. Gudelienė, I. Petkus, A. Stulgins- 
kas; $5: P. Melnykienė, A. Pranskus; 
kiti aukojo mažiau. Ašiū visiems.

ČESNAKAS-

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 įvažiavimas, 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. BLIUDŽIUS AL V. (MIELDA2UW 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 j. iki 8 v.v.

geras vaistas 
čemakm (gorlie) yra natūralūs krou- 
fo valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumu, nuo puvimo bakteriją bei jas 
cunaikina."ADAMS GARLIC PE ARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo- 
nią vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galio. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogu tu-

nei kvapo, nei skonio.

DANISH CUSTOM FURNITURE
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 vai. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Sb A Oi A 4h A A A A A A A A ,

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

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

Homthone fkyriui:
293 OHowo St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

čia gaufite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių Ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. |

LITHO-ART SPAUSTUVĖ I 
progromos, || 

971 College St.t Toronto 4, Ont. vi$j verslo bei i
Telefonas: S 3 3 - 4 3 6 3 reklomiPiai I 

LIETUVIAI SAVININKAI spaudinio! I

PARCELS TO .EUROPI



į

Vėl išrinkite šiuos vyrus 
į Ontario parlamentą

GEORGE BEN *
Humber apylinkė
Sveikatos kritikas

DANTE DE MONTE
Dovercourt apylinkė

Darbo kritikas

JAMES TROTTER
Parkdale apylinkė

Statybos kritikas

Parūpinkite kiekvienai Ontario seimai saugia ateitį!
SPALIO 21 balsuokite už LIBERALŲ KANDIDATĄ

KANADOS ĮVYKIAI

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — jvairių draudos b-vių atstovybė

NAUJO SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMAS
Toronte steigiamąjį suvažiavi

mą turėjo buvusio liberalo ir 
ministerių kabineto nario Paul 
Hellyer naujasis sąjūdis “Action 
Canada”, turįs 4.738 narius vi
soje Kanadoje. Suvažiavime da
lyvavo apie 300 atstovu, kurie 
sąjūdžio vadu vienbalsiai išrin

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, 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 speciaZose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir 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 
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co 480 RONCESVALLES AVE., 

•TORONTO 3, ONTARIO

Telefonas LE 1*3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

343 Roncesvalles Ave., Toronto 3
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti teL LE 4 • 1403 
30 DEWS0N St, Toronto, Ont

ko P. Hellyer. Rinkimus į pa
vaduotojus laimėjo Kalgario 
skelbimų agentūros pirm. Geor
ge Skelton. Aštrios P. Hellyer 
kritikos susilaukė Kanadą i eko
nominius sunkumus Įstūmusi 
premjero P. E. Trudeau liberalų 
vyriausybė, kurią jis laiko blo
giausia ekonominių reikalų tvar
kytoja visame Vakarų pasaulyje. 
Pasak P. Hellyer, 30 ministerių 
kabinetą reikėtų sumažinti pu
siau ir tuojau pat panaikinti P. 
E. Trudeau paskirtus 27 parla
mentinius sekretorius, kuriais 
buvo padaryti federacinio parla
mento liberalai su metiniu $4.- 
000 atlyginimo papildu. Tai esąs 
aiškus pošūkis į diktatūrą, iš 
krašto valdymo vis labiau iš
jungiant federacinį parlamentą. 
Pagrindinį dėmesį “Action Ca
nada” savo suvažiavime skyrė 
Kanados ekonomijai. Priimtas 
nutarimas siūlo gerokai suma
žinti mokesčius, padidinti pinigų 
apyvartą, įvesti kainų ir atlygi
nimų kontrolę. Streikus panai
kintų atlyginimų proporcingas 
didinimas, neprašokantis Įmonės 
gamybos padidėjimo. Gamyklų 
savininkai turėtų tenkintis pa
starųjų 20-30 metų turėto pelno 
vidurkiu. Atlyginimų ir kainų 
kontrolė jpirmiausia turėtų pa
liesti didžiąsias įmones su stip
riomis unijomis. P. Hellyerio 
nuomone, mažų Įmonių darbi
ninkams palaipsniui reikia suly
ginti atlyginimus su didžiųjų 
įmonių darbininkais. Ši ekono^ 
minė programa sustabdytų in
fliaciją, užbaigtų nuostolingus 
streikus, parūpintų visiems dar
bo ir sudarytų sąlygas prieina

ma kaina įsigyti namus. Proble
mą, žinoma, sudaro jos Įgyvendi
nimas, nes “Action Canada” nė
ra politinė partija, o tik sąjū
dis su palyginti ribotu narių 
skaičiumi. Jo tikslas — Įtaigoti 
federacinės vyriausybės spren
dimus ekonominėje srityje. Ka
dangi premjero P. E. Trudeau 
liberalai tokių pasiūlymų nepri
ims, “Action Canada”, atrodo, 
yra pasiruošusi bendradarbiau
ti su konservatoriais ir kredi- 
tistais sekančiuose federacinio 
parlamento rinkimuose. Etninių 
grupių klausimu buvo pasisaky
ta už dvikalbę, bet daugiakultū- 
rę Kanadą, tačiau šio klausimo 
suvažiavimas neišryškino, spren
dimus palikdamas ateičiai.

“The Toronto Telegram” pra
nešimu, dvi centrus JAV-se tu
rinčios unijos vėl bando diktuo
ti savo sprendimus Kanados sky
riams. Reikalas liečia Kaliforni
jos McDonnell-Douglas lėktuvų 
gamyklą, kurios keleiviniams 
lėktuvams sparnus tiekia Malto- 
ne, Toronto priemiestyje, vei
kianti Douglas bendrovė. “Uni
ted Auto Workers” vadas L. 
Woodcock ir “International As
sociation of Machinist” vadas F. 
Smith, negalėdami amerikie
čiams darbininkams iškovoti 
30% atlyginimo pakėlimo dėl 
prez. R. Niksono kainų ir atlygi
nimų užšaldymo, nori, kad strei
ką pradėtų Kalifornijos minėto
sios gamyklos skyrius Maltone. 
Sparnų trūkumas tada per kelias 
dienas uždarytų gamyklos cent
rą Kalifornijoje, priversdamas 
bendrovę nesilaikyti prez. R. 
Niksono įvestų gairių. Paskuti
nėmis žiniomis, McDonnell- 
Douglas Maltono skyriaus darbi
ninkai jau yra nutarę streiką 
pradėti spalio 13 d. Jų sutartis 
yra pasibaigusi, o skyriaus va
dovybė atsisako pradėti derybas, 
kol JAV galioja kainų ir atlygi-

(Nukelta į 10-tą psl.)

ŠYPSENOS
Atvyko kalbėtis

— Gaila, — sako tarnaitė, — 
mano ponas negali priimti, jis 
išsisuko ranką.

— Tai nieko, — sako intere
santas, — aš čia su juo ne ris
tis, bet kalbėtis atvykau.

Dirigentai neklysta 
žymus anglų dirigentas repe

tavo su orkestru. Jis liepdavo 
kartoti iš pradžių vieną ir tą 
pati fragmentą. Pagaliau pavar
go ir metė ant pulto dirigento 
lazdelę, šaukdamas:

— Pirmasis valtornistas nuo
lat groja vidurinius tonus per- 
garsiai!

— Ką jūs? — nedrąsiai pra
byla vienas fleitistas. — Pirma
sis valtornistas dar neatėjo.'

— Gerai, — supykęs dirigen
tas taria, — kai tik ateis, pa
sakyk jam, kad jis groja per- 
garsiai!...

Pagarsėjusios moterys
Sovietijoj pagarsėjo moteris, 

skriedama erdvėlaiviu apie že
mę, gi Anglijoj anuo metu buvo 
pagarsėjusi kita moteris, apie 
kurią, kaip raketos, sukosi mi
nisterial.

Tai tik gandai...
— Apylinkėje kalbama, kad 

tu turi labai daug skolų. Ar tai 
tiesa?

— Tai tik gandai, kuriuos ty
čia skleidžia mano skolintojai, 
kad sukompromituotų mane ...

Čekis žmonai
Vedusiam vyrui teko ilgesni 

laiką išbūti užsieny. Išsiilgęs sa
vo žmonos, laiške rašo: “Bran
gioji, su šiuo laišku siunčiu tūks
tančio bučkių čekį”. — Žmona, 
rašydama atsakymą, parašė: “La
bai ačiū už čekį, kuri gavau. Pie
nininkas man jį iškeitė.

Pasirinkimas
Numirė sovietų pilietis ir pa

kliuvo į pragarą. Velnias liepė 
jam pasirinkti skyrių — kapita
listų ar komunistų.

— J komunistų, nes ten vi
suomet trūksta kuro, — atsakė 
pilietis.

NUO LOSNOS IKI DANGORAIŽIOI 
VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS

'V
V’W

Visu rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX K AH E AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namą 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.t.DR. E. ZUBR1ENE

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 2-4108

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D. ,

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 10 vaL ry

to iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą. OKULISTAS

L. LUNSKY, R.O.
M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOM8ERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILuYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 
Eagles Nest

30 Dewson St, Toronto 4, Ont 
Telefonas 534 - 0563

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.
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•I TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Nuo šio sekmadienio Mišios — 

10, 11 ir 12 vai.
— Padėkos savaitgalyje užbaigtos 

pamaldos G. Ganytojo stovyklavietėj.
— šį sekmadienį po 10 vai. pamal

dų bus pirmoji tikybos pamoka vai
kams, ateinantį pavasarį besiruošian
tiems pirmajai Komunijai. Tėvai pra
šomi atvesti savo vaikus.

— Parapijiečiai lankomi Etobicoke 
rajone.

— Gyvojo Rožinio Draugijos narių 
susirinkimas — šį sekmadienį po 10 
vai. pamaldų.

— Po atostogų renkasi giedoti pa
rapijos choras 11 vai. Po pamaldų 
par. salėje — choro repeticija.

— Naujai statybai aukojo $400: 
dr. A. Valadka, $200: O. Urnavičienė, 
$150: V. Moklickaitė; $50. J. Kvede- 
rys. Geradariams nuoširdi padėka.

— Pamatai naujiems paminklams 
lietuvių kapinėse jau išlieti.

— Pamaldos: šį šeštadienį 8 v.r. už 
a.a. Vladislavą Merkelienę; sekmadie
nį: 10 v. už a.a. Joną Juodį, 11 v. už 
p.p. Rickevičių šeimos mirusius ir 
12 v. už a.a. Stanislovą Barzdaitį.

— Pakrikštyta: Jonas Andrius Dū
da; Kristina Aleksija čirimaitė; 
Brian Garett Čirūnas.

Padėkos savaitgalyje pakrikš
tyti Irenos ir Jono Čirūnų vaikai 
— Kristina ir Brian. Laimingi 
tėvai krikštynoms specialiai at
vyko iš Sarnijos pas mažųjų tė
vukus — Čirunus ir KuniuČius. 
Pakrikštytųjų tėvas yra chemi
jos daktaras Jonas Čirūnas, dir
bąs Sarnijoje “Imperial Oil” 
bendrovės tyrimų laboratorijo
je.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO

$25: Lietuvių Skautų Sąjungos Ka
nados rajonas; $20: A. Viskontas; 
S10: M. Pranevičius; rėmėjo prenu
meratas po $10: už trejus metus — J. 
Olšauskas; už vienerius metus — J. 
Leiberis, Pr. Masiulionis, dr. A. Užu- 
pienė-Lukienė, V. Dirsė, J. Margo, 
V. šadreika, dr. A. Šidlauskaitė, V. 
Stanislovaitis, R. Jonaitis, A. Čepė
nas, V. Vytas, J. G. Vėlyvis, V. Nor- 
vilaitė, M. Marcinkienė, A. Viskon
tas, D. Vizbaras, Mrs. S. Robbins, F. 
Daškis, L. Radzevičienė, A. Trinkū
nas, A. Aušrotienė, Mind. Selmys, I. 
A. Tamošiūnas, K. Girnys, A. Milčius, 
J. Čepaitis; $3: kun. P. Kairiūnas; 
$2: K. Baronas, J. Karka, A. Aušro
tienė, S. Garliauskas, J. Maziliauskas; 
SI: L. Bučinskas, M. Wikiene, K. žil
vitis, A. Pavilonis, A. Bertulis, J. 
Mikulėnas, I. Grigaitė, A. Gailiušis, 
G. Palmer, J. Acus, K. Girnys, A. 
Kriaučeliūnas, Mrs. E. Spilchak, Pr. 
Jucius. Ačiū visiem rėmėjam.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju kun. Aug. Si

manavičiui, Marijai Vilčiauskaitei, 
M. Jonaitienei ir jos dukrai Valei, 
O. Mitalienei, p.p. P. E. špilčikams, 
A. K. J. A. Žukauskams, Murauskų 
šeimai iš Hamiltono, Dragūnevičiams 
iš Londono, Ont, J. B. Stalioraitie- 
nei, St. Vaitekūnienei, G. H. Chvė- 
dukams, Mrs. J. Smith — lankiu
siems mane ligoninėj, prisiuntu- 
siems gėlių, atnešusiems dovanų, pa- 
reiškusiems linkėjimus greitai pa
sveikti bei sustiprėti.

Jums visiems dėkinga —
L. Radzevičienė

PADĖKA
L. S. S. Kanados rajonas dėkoja 

“T. Žiburiams” už malonų patarna
vimą skelbiant žinias, pranešimus, 
liečiančius kelionę į Europą ir už 
atspausdinimą kelionės aprašy
mų. Lietuviškoji spauda, kaip vie
nintelė mus visus jungianti grandis, 
labai daug padėjo mūsų organizaci
niame darbe. Gerb. Redaktoriau, pri
imkite mūsų $25 auką “Tž” paremti.

s. K. Batūra

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA- 
LAUŠ GYDYMO SVEIKATOS KU- 
NIKĄ. 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.

ESU NAŠLĖ. Norėčiau ištekėti 
už rimto vyro iki 65 metų amžiaus. 
Atsakysiu Į rimtus laiškus su bio
grafija ir fotografija. Pareikalavus 
grąžinsiu. Paslaptis garantuota. Ra
šyti: “Tėviškės žiburių” administra
cija. Perduoti M. O. M., 941 Dundas 
St. W., Toronto 3, Ont

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

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir Įrengia poilsio 
kambarius. TeL 5354724.
MORTGIČIAL Dėl pirkimo, pardavi- 
mo ar investavimo Į naujas mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

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

2265 BLOOR St W., kampas Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdi užuojauta: A. Arštikai- 

tienei, mirus jos motinai a.a. O. Raš- 
kauskienei; S. Treigienei, mirus jos 
broliui a.a. V. Endziulaičiui; M. Stun
džienei, mirus tėveliui A. Borker- 
tui.

— Mišios: penktad. 8.30 v. — už 
a.a. Gotceitų ir OstachaviČių miru
sius šeimos narius, užpr. p. Gotceitų; 
šeštad. 9 v. kpnceL — už a.a. J. Vo
sylių, užpr. V. O. Skukauskų kaip 
užuojauta šeimai, ir už a.a. V. En- 
dziulaitį, užpr. p. Treigių už p. Trei- 
gienės Lietuvoje mirusį brolį; atei
nantį sekmad. 10 v. — už a.a. V. 
Kartavičienę, užpr. T. Kartavičienės; 
11.15 v. — už a.a. S. Kairį, užpr. bi
čiulių; 12.15 v.—tretininkų intencija.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v, muzikos stu
dijoj. Ruošiamasi dvidešimtmečio su
kakčiai ir koncertui Hamiltone lap
kričio 27 d.

— Spalio 17, sekmadienį, 12 v., 
muz. studijoj šaukiamas viso Toron
te dainuojančio jaunimo pasitarimas. 
Kviečiame berniukus ir mergaites 15- 
25 metų amžiaus.

— Vartotų drabužių ir avalynės iš
pardavimas bus gruodžio 4 d. Prašo
me tokių daiktų neišmesti ir palauk
ti pranešimo kur juos atgabenti.

— Vaikai pirmajai Komunijai ir 
katechetinėm pamokom (nuo III sky
riaus) registruojami šį sekmadienį 
po 10 v. Mišių L. V. Namuose. Pamo
kos — iki 12 v.

— Sį sekmadienį kavinėje gamina
mas šiltas maistas.

— Lankomos šeimos anksčiau 
skelbtose, bet dar neaplankytose gat
vėse.
. — Linkime laimingo gyvenimo jau
navedžiams Daniel E. O’Brien ir 
Danguolei T. Dubininkaitei.

Uždaras lietuvių moterų reko
lekcijas specialiuose namuose, 
kuriems vadovauja vienuoliai 
oblataiMissisauga raj.,vedė kun. 
J. Ąranauskas, SJ, iš Čikagos. 
Rekolekcijas organizavo K.L.K. 
Moterų Dr-jos Prisikėlimo par. 
skyrius. Viena jų dalyvių rašo: 
“Taip norėtųsi kitiem metam pa
prašyti, kad ten vyktų ne 21, bet 
200 mūsų jaunimo ir senimo.”

Lietuvių kapinėse spalio 10 d. 
d. pašventintas a.a. Vorininkai- 
čio paminklas, dalyvaujant gau
siam būriui artimųjų. Velionis 
gyveno Montrealyje ir pernai 
važiuodamas i Lietuvių Dieną 
Londone žuvo automobilio nelai
mėje prie Delhi.

Leonas ir Ona Radzevičiai iš 
Otavos persikėlė i Oakvillę. L. 
Radzevičius dirba'Toronto aero
drome.

Raimundas Stasiulis, ilgus 
metus turėjęs televizijos ir ra
dijo priimtuvų taisymo dirbtu
vę, perėjo i naują sritį — ne
kilnojamo turto pardavimo Įstai
gą United Trust Westone.

Spaudos kioskas, tvarkomas 
P. Misevičiaus, jau vėl veikia 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Jame gaunama naujausia spau
da, sveikinimo kortelės, lietuviš
kos plokštelės, priimamos “Tė
viškės žiburiu” prenumeratos ir 
t.t.
IŠNUOMOJAMI du ar trys kamba
riai ir virtuvė su baldais ar be jų 
ramiame name. TeL 534-5039.

Skambinti S. Dargiu! 231-6226 
dėl šios savaitės ypatingo pirkinio: 
$5,000 ĮMOKĖTI, 6 kambarių na
mas Evelyn - Annette rajone, dide
lis garažas, gražus kiemas, dvi 
prausyklos. Savininkas išsikelia.
Skambinti F. Barauskui 231-6226 
dėl šio ypatingo pirkinio:
DVIEJŲ BUTŲ mūrinis namas 
arti Bloor ir Jane požeminio; 
dideli kambariai, didelis sklypas; 
tuoj skambinti dėl apžiūrėjimo.

Erank Barauskas
1 U REALTOR
3828 Bloor St. W., Islington

231-6226 231-2661

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

City Driving School

Prisikėlimo parapijos auditorijoje

spauo16’I rudens
VAKARAS

SU TURTINGU BUFETU — KARŠTAIS UŽKANDŽIAIS •

Puikus orkestras • Programoje dalyvauja
trys sesutės Klibingaitytės

Kviečiame Toronto, Hamiltono ir apylinkių įėjimas suaugusiems — $2.50,
visuomenę dalyvauti. studentams — $1.00.

RENGIA TORONTO ATEITININKŲ TĖVŲ KOMITETAS

šeštadienį,

’I?
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Montrealyje mirus, jo sesutei ONUTEI VORININKAI- 
TIENEI, mamytei, broliams ir visiems artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia —

Šalpos grupės “Daina” pirmas 
po vasaros susirinkimas Įvyks šį 
sekmadieni, spalio 17 d., 3 v. 
p.p., pas narę St. Viskontienę, 
727 Windermere Ave. Tel. 769- 
8054. Visos narės ir viešnios 
kviečiamos atsilankyti. Valdyba

SLA 236 kuopos pirmas po 
vasaros susirinkimas Įvyks spa
lio 17, sekmadieni, 1 v.p.p., Lie
tuvių Namuose — Dundas ir Os- 
sington g-vių kampas. Valdyba

Stepo Kairio paminklui staty
ti komitetas praneša, kad pa
minklo šventinimas Įvyks ši sek
madieni, spalio 17, šia tvarka: 
11.15 v.r. šv. Mišios velionies 
intencija Prisikėlimo bažnyčio
je; 1 v. p.p. — šventinimas lie
tuvių ^kapinėse. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti — prisimin
ti, pagerbti ir pasimelsti už ve
lioni, kuris labai didelę savo gy
venimo dalį buvo paskyręs vi
suomeniniam bei jaunimo auklė
jimo darbui. Komitetas nuošir
džiai dėkoja visoms organizaci
joms ir .pavieniams asmenims už 
atsiųstas ir siunčiamas aukas pa
minklo statymui. Pakvitavimai 
bus pradėti siuntinėti po šventi
nimo.

Toronto Lietuvių Choras 
“Varpas” po ilgokosvasaros per
traukos pradeda darbą pirmąja 
repeticija spalio 20 d., 7.30 v. 
v., Lietuvių Namuose, 1129 
Dundas St. W. Ruošiamasi su
kaktuviniam 20 metų koncertui. 
Kviečiu ateiti visus - visas: ir 
tuos, kurie dainavo anksčiau, 
bet dėl įvairių priežasčių iki šiol 
neišlaikė, ir- dabar tebedainuo- 
jančius bei atsivesti bent po vie
ną naują choristą. Ypač kviečiu 
jaunimą, mėgstantį lietuvišką 
dainą, Įsijungti i “Varpo” eiles. 
Jūsų gausus dalyvavimas užtik
rintų mūsų gražiųjų dainų skam
bėjimą Kanadoje.

Jurgis Račys, 
l.e, “Varpo” pirmininko pareigas

Kelionės dalyviams. Spalio 24, 
sekmadienį, 3 v.p.p., Šv. Jono 
Kr. parapijos salėje kelionės Į 
Europą organizatoriai rengia 
skaidrių, filmų bei nuotraukų 
popietę. Atsineškim, dalyvau
tam ir pasidalintam dar taip ne
tolimos praeities maloniais Įspū
džiais. Rehgėjai

Apie 200 Toronto žydų spalio 
9 d. su deglais rankose nuo On
tario provincinio parlamento at
žygiavo prie Toronto rotušės, 
reikšdami solidarumą savo tau
tiečiams Sovietų Sąjungoje. Jų 
pasirašyta peticija bus įteikta 
Sovietų Sąjungos premjerui A. 
Kosyginui, kuris Toronte lanky
sis spalio 24-25 d.d. Ugningą 
žodį tarė Toronto aldermanas 
David Rotenberg, raginęs da
lyvius tomis dienomis surengti 
masines demonstracijas. Jose ti
kimasi susilaukti 10.000 žydų 
kilmės jaunimo. Kanados žydų 
Kongreso duomenimis, visoje 
Kanadoje yra apie 300.000 žydų, 
kurių 110.000 gyvena metropo
liniame Toronte.

Pripažinta Ontario Safety 
L y g o s ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio draudą. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5*1258 

įvairios savo pastate rūkytos dešros Ir mėsos, HetuvKki sūriai, parito- 
kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės deteos Ir kt 

Uiaakymai priimami Ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

M. J. Žėkų šeima
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Prisikėlimo parapijos katali
kių moterų pirmas šio sezono 
susirinkimas Įvyko rugsėjo 26 
d. Pirm. L. Murauskienė pada
rė pranešimą apie atliktus vasa
ros darbus ir numatytus šiam 
sezonui. Vienas svarbesnių dar
bų — skyriaus veiklos 15-kos 
metų sukakties paminėjimas, 
kuris numatytas spalio 24 d. 
Skyriaus dvasios vadas Tėv. Pla
cidas savo žodyje kvietė kiek ga
lint daugiau dalyvauti uždarose 
moterų rekolekcijose. V. Misevi
čienė padarė pranešimą apie li
gonių lankymą, o S. Dervinienė 
padėkojo prisidėjusioms prie ka
ravano darbų. Parapijos Parodų 
salė buvo išpuošta mokyt. A. 
Abromaitienės paveikslais iš 
įvairios medžiagos. Ad. Abro- 
maitienė yra jau gerai žinoma 
kanadiečių tarpe. Jinai dalyvau
ja Kanados parodoje, jos pa
veikslai būna išstatyti Toronto 
viešosiose bibliotekose. Ji yra 
gavusi Citizen’s Centennial Hob
by-Art Award. Neseniai gavo 
pranešimą, kad jos darbai yra 
pastoviai išstatyti Anglijoje, 
Blackpool muzėjuje. Prašo dau
giau darbų naujo muzėjaus ati
darymui 1972 m. Ji visur prista
toma kaip lietuvė. Susirinkimo 
dalyvėms teko arčiau susipažinti 
su šiuo menu. A. Abromaitienė 
pademonstravo, kaip ir kokią 
medžiagą galima naudoti šiai 
kūrybai. Ačiū p. Abromaitienei!

Dalyvė
Giminių būrelyje pas Vyt. ir 

Gr. Balsius buvo suruoštas pa
gerbimas į pensiją išėjusioms A. 
Balsienei ir O. Radzevičienei. — 
Gausiame giminių ir draugų bū
ryje Vincas Paulionis atšventė 
50-tąjį gimtadienį.

Nežinomas korespondentas ra
šo “Naujienų” IX. 17: “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 mu
zikinio vieneto vadovas buvo ne 
Stasys, o Stepas kairys; antroji 
— jis mirė 1970. III. 25. L. Die
noj dalyvaus tik jo vardo viene
tas. Tai informacija, panaši į tą, 
kuri sakė, kad Ontario kaiku- 
rie kunigai įžeidinėję kun. A. 
Dilį (“N” IX. 11). Tuo tarpu 
pastarasis atsisveikinimo žodyje 
priešingai tvirtino. Toji infor
macija primena ir kitą atvejį, 
būtent, tvirtinimą, kad Toronto 
Šv. Jono Kr. parapija uždaroma, 
nors iš tikrųjų tėra planuojamas 
jos pastatų" perkėlimas. Šk.

Šią žinutę spausdiname antrą kar
tą, nes “Tž” 40 nr. buvo sumaišytos 
eilutės. Viena šios žinutės eilutė pa
teko į Montrealio skiltį, kurioje tu
rėjo būti paminėta akompaniatorė M. 
Roch.

Komunistinis “Liaudies Bal
sas”, save vadinąs “Kanados lie
tuvių savaitraščiu”, išeis tik kas 
antrą savaitę. Jo veikėjai Mont
realyje nutarė, kad savaitinis 
laikraštis jiems yra perdidelė fi
nansinė našta.

“Jaunimo žiburiai”—jaunimo 
puslapis “Tėviškės žiburiuose”, 
pradėtas prieš keletą metų, bus 
tęsiamas ir šiemet (anksčiau šis 
skyrius-puslapis buvo vadinamas 
“Jaunimo aktualijomis”). Spa
lio 7, ketvirtad., “Tž” redakcijoj 
įvyko jaunųjų bendradarbių po
sėdis, kuriame dalyvavo apie 10 
asmenų, sugebančių lietuviškai 
rašyti. Buvo aptarti klausimai, 
susiję su jaunimo puslapio pa
ruošimu bei redagavimu. Anks
čiau jo tvarkymas buvo paves
tas Almiui Kuolui, kun. J. Staš- 
kui ir kitiem, šiais metais pa
kviesta stud. Ramūnė Sakalaitė, 
kuri, kitų talkinama, redaguos 
minėtąjį jaunimo skyrių. Bend
radarbiauti pasižadėjo visa eilė 
jaunųjų tautiečių, sugebančių 
rašyti. “Jaunimo žiburiai” yra 
skiriami gimnazijos ir universi
teto amžiaus jaunuoliams — stu
dijuojantiems ir nestudijuojan
tiems. Visi to amžiaus jaunuoliai- 
ės kviečiami į talką. Numatyta 
mokslo metų pabaigoj skirti pre
mijas už geriausius “Jaunimo ži
buriuose” išspausdintus rašinius 
nuo š.m. spalio iki 1972 m. bir
želio mėnesio. “Jaunimo žibu
riai” ketina pasirodyti kartą į 
mėnesį.

A.a. Silvija Paužuolytė-Demi- 
kienė mirė spalio 8 d. Velionė 
buvo pašarvota Turner ir Por
ter laidotuvių namuose. Palai
dota, velionei pageidaujant, iš 
šv. Joanos Artaetės kat. bažny
čios Parklawn kapinėse.

Vladas Rusas, Toronto jūrų 
šaulių vieneto v-bos pirm., gy
dosi East General Hospital, 223 
kamb., 825 Coxwell Ave., tel. 
461-8272 ext. 518.

Jonas Morkūnas, turįs “Trout 
Creek” valgyklą bei “Spur” ga
zolino stotį, ir torontiškis A. 
Brazys grįžo iš Ontario šiaurės 
su briedžiu.

UŽ KĄ BALSUOTI?
Šis klausimas darosi aktualus 

visiems Ontario lietuviams, tu
rintiems teisę balsuoti spalio 21 
d., kai bus renkamas provincijos 
parlamentas. Iš viso yra pasiū
lyta 384 kandidatai, o išrinkti 
reikia 117. Kaip patirtis rodo, 
lietuviai nėra linkę balsuoti už 
vieną kurią partiją. Jų balsai 
tenka dviem ar trim partijom. 
Dalis lietuvių balsuoja už savo 
pasirinktus kandidatus, neatsi
žvelgdami į partijas. Šį kartą 
susidaro speciali situacija ry
šium su mokyklų problema. 
Daugelio lietuvių tėvų vaikai 
mokosi ne valdinėse, o atskiro
siose mokyklose-gimnazijose ir 
turi mokėti papildomas sumas. 
Konservatorių vyriausybė, val
danti provinciją jau 28 metai, 
yra gana palanki tautinėm gru
pėm, tačiau atsisako remti lėšo
mis nevaldines (katalikų) gimna
zijas, t.y. 11, 12 ir 13 skyrių, kai 
tuo tarpu opozicinės partijos — 
liberalai ir socialistai - naujieji 
demokratai tokią paramą žada. 
Dėlto daugelis lietuvių balsavi
mo atveju atsižvelgs į šį gana 
jautrų klausimą. Be to, jie 
kreips dėmesį į tuos kandidatus, 
kurie domisi lietuviais, dalyvau-* 
ja jų iškilmėse, skelbiasi jų 
spaudoje. Tokių tarpe Toronte 
yra: min. J. Yaremko, A. Gross- 
manas, Y. Shymko — konserva
toriai; G. Ben, J. Trotter, D. De 
Monte — liberalai. Ypač minėti
na L. švėgždaitė, kandidatuojan
ti Toronto High Park apylinkėje 
kaip liberalų partijos kandidatė, 
šį kartą rinkimuose dalyvauja ir 
nauja partija “Social Credit” 
(žiūr. jos skelbimą 6 psl.). Par
tijų veikloje šiuo metu iš lietu
vių gyviausiai reiškiasi libera
lų grupė High Park apylinkėje, 
kurios pirmininku yra Al. Dūda, 
vicepirm. St. Jokūbaitis. Nors 
lietuviai savo skaičiumi negali 
lemti rinkimu rezultatu, tačiau 
jų balsai nėra bereikšmiai, o 
kartais ir labai svarbūs.

Pajieškojimas
Jieškau Antano Paulausko, kilusio 

iš Surmantų, Girkalnio valsčiaus. Ka- 
nadon atvyko 1928 m. Gyveno Sudbu
ry, buvo perėmęs iš p. Pužausko val
gyklą. Prašau atsiliepti j) ar žinan
čius apie jį. Būsiu labai dėkinga. Ra
šyti šiuo adresu: Damicelė Yocytė- 
Rušinskienė, 435 Riverside Dr., Lon
don 75, Ont.
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BS MONTREAL®
Aušros Vartų parapijos žinios

— Sį sekmadienį po 11 vai. Mišių 
šaukiamas Šv. Onos Draugijos susi
rinkimas.

— Spalio 16 d. Aušros Vartų pa
rapijos choro oktetas kartu su solis
te Gina Čapkauskiene ir Antanu Keb
liu vyks į Ročesterį.

— Sv. Onos Draugijos pusryčiai, po 
kurių bus bingo žaidimai, numatomi 
spalio 24 d. po 11 vai. Mišių. Kvie
čiami visi.

— Mūsų parapijos grybų vakarienė 
bus lapkričio 6 d. Labai kviečiame 
visus parapijiečius pobūviui. Taip 
pat kviečiame įsigyti bilietus iš anks
to. Laukiame daugiau laimikių (fan
tų) mūsų loterijai praturtinti.

— Užpraėjusį sekmadienį pakrikš
tyta Anne Kimberley, Neville Ray
mond ir Reginos Tauteraitės White 
dukrelė.

— Parapijai aukojo: K. Kiaušas $3; 
po $10: P. Girdžius, J. Gorys ir P. 
Skruibis.

— Užpraėjusį sekmadienį bažnyčio
je surinkta $200.20.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Į pirmąjį mūsų parapijos šio 

rudenio parengimą — tradicinę gry
bų vakarienę atsilankė apie 200 pa
rapijiečių ir svečių. Vakarienės lote
rija davė virš S200. Bendras pelnas 
— $624,70. Didelis ačiū visiems dar
bininkams, aukotojams ir atsilankiu
siems.

— Spalio 17 d., klebonijos patalpo
se po 11 vai. pamaldų, įvyks par. ko
miteto narių posėdis, kuriame bus 
nustatytas ateinančių metų parapijos 
biudžetas ir visuotinio susirinkimo 
data. Bus aptarti ir kiti mūsų para
pijos gyvenimą liečiantieji reikalai.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $150,56.

— Mūsų parapijietis P. Žukauskas 
jau 5 metai sėkmingai atstovauja

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 9-to psl.)

nimų užšaldymas su 10% muito 
papildu importui. Tokiose aplin
kybėse atlyginimų padidinimas 
Maltono skyriaus 4.500 darbi
ninkų taip pabrangintų čia ga
minamus sparnus, kad jų neap
simokėtų įvežti į JAV. Atrodo, 
Maltono Douglas įmonės darbi
ninkams būtų laikas suabejoti 
amerikietiškų* unijų nuoširdu
mu. McDonnell-Douglas lėktuvų 
gamykla Kalifornijoje sparnų 
gamybą perkėlė į Maltoną vien 
tik dėlto, kad jos įmonės buvo 
perkrautos darbu. Vietnamo ka
ras pareikalavo daug McDon
nell - Douglas garsiųjų “Phan
tom” naikintuvų, kuriu paklau
sa dabar jau yra sumažėjusi ir, 
atrodo, eina prie galo. Jeigu 
sparnų gamyba pabrangtų ir su
mažėtų darbas Kalifornijos Mc 
Donnell-Douglas centrinėse ga
myklose, Maltono skyrius grei
čiausiai būtų uždarytas. Intrigas 
mezgančios amerikietiškos uni
jos tada tikriausiai pirmon vie
ton pastatytų amerikiečius dar
bininkus. Visa Kanados aviaci
jos pramonė jau ir taip yra atsi
dūrusi ekonominiame akligatvy- 
je. Karinius užsakymus ameri
kiečiai sustabdė, o naujos rinkos 
neįmanoma atrasti.

Premjeras P. E. Trudeau tarė 
sveikinimo žodį ukrainiečių kon
grese Winnipege, kuriame pusei 
milijono Kanados ukrainiečių
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Schenley gėrimų bendrovei Montrea
lio lietuvių tarpe. Jis maloniai ir są
žiningai visuomet patarnauja mūsų 
tautiečiams. Gėrimus jis pristato į 
vietą, o nesunaudotus pasiima atgal. 
To niekuomet nedaro parduotuvės ir 
kiti agentai. Kiekvienoje vakarienėje- 
parengime mes matome visuomet jo 
dovaną loterijai. Pernai mūsų para
pijos metinei loterijai jis aukojo la
bai gražią dovaną. K. A.

Statistikos duomenys rodo, 
kad 1970 m. Kanadoje veikė 
4,417 kredito unijų su 5,655,- 
902 nariais. Jos valdė virš ketu
rių su puse bilijono dolerių ka
pitalą. Taigi, vienam nariui vi
dutiniškai teko po $800 san
taupų. “Litas” rugpjūčio gale 
turėjo 1413 narių ir $2,913,315 
kapitalo. Vienam nariui teko 
daugiau kaip po $2,000 santau
pų arba 2,5 karto tiek, kiek 
yra kitose kredito unijose. Di
džiausias “Lito” indėlininkas 
šiuo metu turi $58,000. “Litas”, 
kaip ir didieji bankai, turi val
džios draudą iki $20,000 santau
pų kiekvienam nariui, be to, 
paskolų ir santaupų draudas iš 
CUNA'bendrovės, kurių neturi 
bankų taupytojai. Pr. R.'

Montrealio etninių grupių ko
mitetas, kurio pirmininku" yra 
Lubomyr Kwasnycia, pasiuntė 
telegramą premjerui P. E. Tru
deau, protestuojančią prieš so
vietų premjero A. Kosygino vi
zitą Kanadoje. Komitetui pri
klauso apie 30.000 iš Europos 
kilusių kanadiečių. A. Kosyginas 
bus sutiktas komiteto rengia
momis demonstracijomis spalio 
17 d. Otavoje ir spalio 21 d. 
Montrealyje. Rengėjai tikisi su
silaukti apie 15.000 demonst
rantų.

atstovavo 1.200 delegatų. Nema
ža jo kalbos dalis buvo skirta 
federaciniame parlamente paža
dėtai finansinei paramai etni
nių grupių kultūriniams reika
lams. šešiolika ukrainiečių stu
dentų buvo paskelbę bado 
streiką, reikalaudami laisvės so
vietų antrą kartą suimtam uk
rainiečiui istorikui Valentinui 
Morozui. Streiką nutraukė jų po
kalbis su premjeru P. E. Tru
deau ir jo pažadas priimti jų 
specialų raštą, kurio kaikuriaš 
mintis jis sutiko perduoti i Ka
nadą atvykusiam Sovietų Sąjun
gos premjerui A. Kosyginui. 
Premjeras P. E. Trudeau betgi 
pabrėžė, kad jis vadovausis gry
nu žmoniškumu ir vengs politi
kos. Studentų teigimu, P. E. 
Trudeau atsisakė reikalauti, kad 
premjeras A. Kosyginas kalinio 
V. Morozovo reikalą leistų iš
tirti tarptautiniam Raudonajam 
Kryžiui. Po savo viešnagės So
vietų Sąjungoje P. E. Trudeau 
buvo sukėlęs politinę audrą ne
atsargiu ir nevykusiu Ukrainos 
laisvės kovotojų palyginimu su 
FLQ teroristais Kvebeke, šį 
kartą jis, atrodo, vengia pada
rytos klaidos, bet ir nesiryžta 
imtis didesnių įsipareigojimų. V. 
Morozovui išlaisvinti neužteks 
žmoniškumo principų, nes jo 
įkalinimą Maskva yra atlikusi 
grynai politiniu tikslu, norėda
ma sustabdyti Ukrainos laisvės 
siekius.
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