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Istorinis posūkis
Tautinių grupių klausimas S. Amerikoje nors senas, tačiau 

galutinio sprendimo valstybiniu mastu dar nesulaukęs. Pagrindinė 
tendencija, ypač JAV-se, buvo linkusi visus asimiliuoti angliško 
tipo katile. Bet ir po šimtmečio ar daugiau pasirodė, kad tas gar
susis tirpinimo katilas nėra jau toks visagalis, kad ištisos tautinės 
grupės atlaiko net ir šimtmetinį amerikėjimo spaudimą. Dėlto pas
taraisiais metais JAV-se pradėta kalbėti apie tautinių grupių įnašą 
amerikiniam gyvenimui, bandoma organizuoti valstybinę paramą 
tautinių grupių kultūrinei veiklai. Tai jau geri ženklai, bet dar 
gana neryškūs. Yra pagrindo manyti, kad jie netrukus išryškės 
gerąja prasme. Kanadoje tautinių grupių klausimas, jau seniai 
keliamas bei svarstomas, susilaukė oficialaus sprendimo. Šiomis 
dienomis ministeris pirmininkas P. E. Trudeau pareiškė parlamente, 
kad krašte pripažįstamos dvi oficialios kalbos (anglų ir prancūzų), 
bet nėra oficialios kultūros, kad visų etninių grupių kultūros yra 
esminė Kanados gyvenimo dalis, turinti teisę į valstybinę paramą, 
kuri jau pažadėta. Su šiuo pareiškimu sietinas ir Ontario provin
cijos vyriausybės naujai paskelbtas potvarkis, leidžiąs etninių kalbų 
bei kultūrų dėstymą gimnazijose, kur yra pakankamas besidomin
čių mokinių skaičius. Tai istorinės reikšmės posūkis, kurio nedrįso 
daryti nė viena Kanados vyriausybė nuo konfederacijos pradžios. 
Visą laiką buvo kalbama apie Kanadą kaip apie tautybių mozaiką, 
bet praktinių išvadų niekas nesiryžo daryti.

★ ★ ★
P. E. Trudeau vadovaujama Kanados vyriausybė yra pirmo

ji, kuri ryžosi minėtam istoriniam posūkiui — etninių grupių ofi
cialiam. įteisinimui krašto gyvenime. Šis posūkis visų buvo sutik
tas labai palankiai, neišskiriant nė opozicinių partijų. Tai rodo, 
kad dalykas buvo jau senokai pribrendęs ir reikėjo tik ryžtingo 
oficialaus mosto, kuris atėjo iš vyriausybės, susilaukiančios daug 
priekaištų iš tautinių grupių ir kitų. Tautinės grupės su pagrindu 
reiškia savo nepasitenkinimą dėl dabartinės vyriausybės užsienio 
politikos, dėl perdaug palankios laikysenos Sovietų Sąjungos at
žvilgiu, pritaria opozicijos kritikai dėl ekonominių negalavimų, — 
tačiau su džiaugsmu sutiko šios vyriausybės posūkį tautinių gru
pių linkme. Jis neabejotinai prisidės prie kanadiškosios mozaikos 
išbalansavimo, kuris buvo pradėtas su dviejų kalbų ir kultūrų 
komisijos paskyrimu. Iki šiol Kanadoje absoliučiai vyravo anglai, 
nustelbdami ne tik prancūzus, bet ir visas kitas tautybes. Šios 
vyriausybės dėka prancūzai gavo tai, dėl ko jie kovoja ištisą šimt
metį. Jų svoris pakilo visose srityse ir gerokai pakeitė nusistovėju
sią tautybių pusiausvyrą. Ryšium su tuo reikėjo duoti ryškesnę 
vietą ir visom kitom tautybėm. Teoriškai ši vieta jau pripažinta. 
Tai džiuginantis mostas, tačiau praktikoje dar neįgyvendintas. Jo 
vertė priklausys nuo to, kaip jis bus vykdomas. Jeigu vyriausybė šį 
istorinį posūkį paliks teorinėje plotmėje, žinoma, praktiniame gy
venime niekas nepasikeis. Tai pavojus, kuris tą istorinį posūkį gali 
padaryti muilo burbulu. . . .. __ -

Iš turimų duomenų matyti, kad vyriausybė yra pasiryžusi savo 
nusistatymą vykdyti gana plačiu mastu. Jau duotos instrukcijos 
visom valdžios agentūrom atkreipti dėmesį į etnines grupes. Be to, 
pastarųjų kyląs spaudimas nebeleis vyriausybei apsnūsti. Ir juo 
aktyvesnės bus tautinės grupės, juo daugiau paramos ir pripaži
nimo gaus iš vyriausybės bei visuomenės. Tai, galima sakyti, tauti
nių grupių atbudimo metas. Iki šiol praktiniame gyvenime dauge
lis čiagimių bandė išeiti iš savo tautinių grupių ir asimiliuotis su 
anglais ar prancūzais. Vieniems šis pabėgimas buvo daugiau, ki
tiem mažiau sėkmingas, bet nė vienas netapo anglu ar prancūzu. * 
Kad ir gerai mokėdami jų kalbas, prie jų nepritapo ir nevienas 
grįžo į savąsias grupes, kuriom savo prigimtimi priklauso. Dabar, 
kai Kanados vyriausybė oficialiai pripažino tautinėm grupėm bei 
jų kultūrom prideramą vietą, nebebus pagrindo bėgti nuo savųjų. 
Ir lietuvių šeimom, sergančiom angliškom vilionėm, siekiant kar
jeros ir pan., reikia atsisakyti klaidingos laikysenos ir savo vaikus 
nuo mažens įtvirtinti savoje lietuvių visuomenėje. Juk niekas ne
kliudo būti lietuviu ir kanadiečiu arba amerikiečiu, t.y. Kanados 
ar JAV-ių piliečiu. Tik nesąmoningos šeimos, neva norėdamos 
savo vaikams palengvinti suamerikėjimą ar sukanadėjimą, prade
da švebeldžiuoti angliškai. Neužmirškim vieno dalyko: angliškai 
vaikai visur išmoks, bet be šeimos pagalbos neišmoks lietuviškai. 
Šiuo tautinių grupių atbudimo metu reikia atbusti ir tiem lietu
viam, kurie buvo nutolę. Pr. G.

Vešlūs Kanados beržai, primeną lietuviams savo gimtąjį kraštą Lietuvą Nuotr. ir klišė-—Vyt. Maco

Svarbi premjero kalba

Į KANADOS ĮVYKIAI

Mažesni mokesčiai, gausesni darbai
Sezoninis nedarbo padidėji

mas iki 7,1% rugsėjo mėnesį 
paskatino premjerą P. E. Tru
deau atsisakyti infliacijai pa
skelbtos kovos, kuri buvo pa
grindine didėjančio nedarbo 
priežastimi. Pinigų suvaržymas 
sumažino pramonės įmonių in- 
vestacijas, bet nesustabdė atlygi
nimų ir kainų kilimo. Nors gat
vėje be darbo atsidūrė rekordi
nis kanadiečių skaičius pastara
jame dešimtmetyje, didžiosios 
unijos nevengia streikų, reika
laudamos nerealaus ir kartais 
net nepateisinamo atlyginimų 
didinimo savo nariams. Beveik 
kiekvieną jų išsikovotą laimėji
mą lydi gaminių pabranginimas. 
Susilaukęs sunkumų infliacijos 
tramdymo fronte, premjeras P. 
E. Trudeau savo dėmesį nutarė 
skirti nedarbo sumažinimui. Fi
nansų ministeris E. Bensonas fe
deraciniame parlamente paskel
bė biudžeto reformą. Nuo š. m. 
liepos 1 d. iki 1972 m. gruodžio 
31 d. visiems kanadiečiams su
mažinami pajamų mokesčiai 
3%, korporacijoms — 7%, se
zoniniams darbams parūpinama 
beveik $500 milijonų įvairiomis 
pašalpomis bei paskolomis nro- 
vincijom ir miestų savivaldv- 
bėm. Paiamu mokesčio sumaži
nimas 3% liečia tik ta jo dalį, riems iš JAV įvežamiems gami- 
kuri tenka Otavai. Provinciniam 
pajamų mokesčiui sumažinimas 
netaikomas. Atskaitymai bus da
romi senąja tvarka iki 1971 m. 
pabaidos, kol Otava paruoš nau
ją atskaitymų lentelę. Mokesčių 
mokėtojai šiemetinę 3% permo-

ką atgaus tik sekančiais metais, 
užpildę ir pasiuntę Otavon pa
jamų mokesčio blankus. Permo
ka nebus didelė, nes tie 3% 
skaičiuojami ne nuo uždarbio, 
bet nuo pajamų mokesčio su
mos. Finansų mihisterio E. Ben- 
sono planas metiniam biudžetui 
atneš bilijono dolerių rekordini 
deficitą. Rinkiminio vajaus Įkarš
tyje Ontario premjeras W. Da
vis taip pat paskelbė provinci
nio pajamų mokesčio sumažini
mą 3%. Taigi, Ontario gyvento
jam visas pajamų mokestis bus 
sumažintas 3%.

Rimtesnę problemą Kanadai 
sudaro prez. R. Niksono 10% 
muito papildo, kainų ir atlygi
nimų užšaldymo paskelbtas pra
tęsimas neribotam laikui. Otavos 
viltis susilaukti išimties Kana
dos eksportui Vašingtone nepa
sitvirtino. Derybos šiuo metu 
yra visiškai nutrukusios. “Chica
go Tribune” dienraštis paskelbė 
memorandumą, atskleidžianti 
Vašingtono reikalavimus Kana
dai, nors jis oficialiai nėra Įteik
tas Otavai. Už muito 10% papil
do atšaukimą Vašingtonas no
rėtu, kad Otava sutiktų peržiū
rėti jai daug pelno duodančią 
automobilių gamybos sutarti, su
mažintu nėraugšta muitą kaiku-

niams, sustabdytų spaudimą 
amerikiečių bendrovių skyriams 
Kanadoje, pirktų iš JAV lėktu
vus kovai prieš novandeninius 
laivus ir leistų JAV viešėjusiems 
kanadiečiams įsivežti daugiau 

(Nukelta j 6-tą psl.)

Jei kaikurių etninių grupių pasirinkimo laisvė yra pavojuje, tai ir visų laisvė yra pavojuje'
— pareiškė Kanados ministeris pirmininkas P. E. Trudeau savo kalboje parlamentui

Pone Pirmininke,
Džiaugiuosi galėdamas šian-

, dieną pranešti parlamentui, kad 
vyriausybė priėmė visas karališ
kosios dviejų kalbų ir kultūrų 
komisijos rekomendacijas, pa
skelbtas IV jos pranešimų tome 
ir pateiktas federacinės vyriau
sybės departamentam bei agen
tūrom. Garbingieji parlamento 
nariai atsimena, kad minėtojo 
tomo tema yra: “Kitų etninių 
grupių įnašas į kultūrinį Kana
dos lobyną ir priemonės tam 
įnašui apsaugoti.”

Ketvirtasis tomas išnagrinėjo 
visą šio krašto kultūrinį bei et
nini pliuralizmą ir įvairių kultū
rų bei kalbų padėtį. Iki šiol ty
rinėtojai tai sričiai buvo skyrę 
labai mažai dėmesio.

Nėra oficialios kultūros
Karališkosios komisijos nuo

mone, kuriai pritaria vyriausy
bė ir, esu tikras, visi kanadie
čiai, — negali būti vienos kul
tūrinės politikos britų ir prancū
zų kilmės kanadiečiams, kitos 
— vietiniams žmonėms ir tre
čios — visiem kitiem. Nors yra 
dvi oficialios kalbos, tačiau nėra 
oficialios kultūros, ir nė viena 
etninė grupė nėra pirmesnė už 
kitą. Visi piliečiai ar jų grupės 
tėra kanadiečiai ir dėlto visi turi 
būti lygiai traktuojami.

Karališkoji komisija vadova
vosi prielaida, kad asmens pri
klausomumas etninei grupei yra 
paveikiamas ne tiek jo kilmės ar 
gimtosios kalbos, kiek paties pri
klausomumo jausmo, kurį minė
toji komisija pavadino “kolekty
vine valia egzistuoti”. Vyriausy
bė šiai prielaidai pritaria.

Asmens laisvė būtų susiaurin
ta, jei žmogus visą gyvenimą 
būtų atsitiktinai dėl savo gimi
mo ar kalbos uždarytas tam tik
roje kultūrinėje aplinkoje. Dėl
to labai svarbu, kad kiekvienas 
kanadietis, kokios bebūtų etni
nės kilmės, turėtų galimybę iš
mokti bent vieną iš dviejų kal
bų, kuria tvarkomas oficialusis 
krašto gyvenimas ir jo politika.

Daugiakultūris kraštas
Vyriausybė mano, kad daugia

kultūriškumo politika yra ge
riausia priemonė užtikrinti ka
nadiečių kultūrinei laisvei. To
kia politika turėtų padėti paša-

linti diskriminacinę laikyseną ir 
kultūrini pavydą. Valstybinė 
krašto vienybė, suprantant ją 
giliai asmenine prasme, turi bū
ti grindžiama individualaus as
mens pasitikėjimu. Iš tokios lai
kysenos gali sklisti pagarba ki
tiem ir nusiteikimas dalintis idė
jomis, nuotaikomis, prielaido
mis. Tvirta daugiakultūriškumo 
politika padės sužadinti tą pra
dinį pasitikėjimą. Ji gali suda
ryti pagrindą visuomenei, atrem
tai Į visuotini teisingumą.

Parama grupėms
Vyriausybė rems ir skatins 

įvairias kultūrines bei etnines 
grupes, kurios prisideda prie 
mūsų visuomenės sąrangos ir 
gyvastingumo. Jos bus skatina
mos dalintis su kitais kanadie
čiais savo išraiškos formomis bei 
kultūriniais lobiais ir tuo būdu 
praturtinti mūsų gyvenimą.

Praeityje buvo teikiama gana 
stambi valstybinė parama dau
giausia angliškai kalbančios Ka
nados meno ir kultūros institu
cijoms. Pastaraisiais metais, 
ypač padedant karališkosios ko
misijos rekomendacijom, pa
skelbtam I-III tomuose, vyriau
sybė sąmoningai stengėsi atitai
syti skriaudas prancūzų kalbai ir 
kultūrai. Per keletą paskutinių
jų mėnesių vyriausybė parūpino 
finansinę paramą čiabuvių kul
tūros bei švietimo centrams. Po
litika, kurią aš paskelbiu šian
dieną, sutinka su tvirtinimu ki
tų kultūrinių bendruomenių, 
kad jos taip pat yra esminiai 
Kanados elementai, verti vyriau- 
sybės paramos. Tuo būdu jie 
galės prisidėti prie vietinio ir 
viso krašto gyvenimo savo turi
mais lobiais, kurie taip pat yra 
ir kanadiški.

Kas gaus paramą?
Vykdydama savo daugiakultū

riškumo politiką dviejų kalbų 
rėmuose, vyriausybė teiks pa
ramą keturiais būdais.

Pirmiausia, ištekliams lei
džiant, vyriausybė teiks paramą 
tom Kanados kultūrinėm gru
pėm, kurios parodė noro ir pa
stangų tęsti veiklą, sugebėjo 
augti bei turtinti Kanadą, yra 
aiškiai reikalingos pagalbos, ne
žiūrint, ar jos yra mažos bei 
silpnos, stiprios bei gerai or-

ganizuotos.
Antra, vyriausybė teiks para

mą visų kultūrinių grupių na
riam, kad įveiktų kultūrines už
tvaras ir galėtų pilnai dalyvau
ti kanadiškoje visuomenėje.

Trečia, vyriausybė skatins kū
rybinio pobūdžio renginius bei 
visų Kanados kultūrinių grupių 
susitikimus valstybinės vieny
bės pagrindu.

Ketvirta, vyriausybė ir toliau 
teiks savo paramą ateiviam, kad 
išmoktų bent vieną Kanados ofi
cialią kalbą ir tuo būdu taptų 
pilnais kanadiškosios visuome
nės dalyviais.

Kaip bus vykdoma?
Pone Pirmininke, savo kalbos 

pradžioje aš pareiškiau, kad vy
riausybė principe priėmė visas 
rekomendacijas, pateiktas fede
racinės vyriausybės departa
mentam ir agentūrom. Mes taip 
pat esame pasiruošę bendradar
biauti su' provincijų vyriausybė
mis tose srityse, kur minėtos 
rekomendacijos liečia provincijų 
arba bendrą kompetenciją.

Kaikurios programos, priim
tos ar pasiūlytos minėtos komi
sijos, kurį laiką buvo vykdomos 
įvairių federacinių agentūrų. To
kios yra pilietybės skyrius (Ci
tizenship Branch), CRTC bei jos 
pirmtakas BBG, valstybinė fil
mų taryba (National Film 
Board) ir valstybinis žmogaus 
muzėjus (National Museum of 
Man), šios programos bus per
žiūrėtos, praplėstos, suveiksmin- 
tos ir gaus reikalingų papildomų 
lėšų.

Kaikurios rekomendacijos, lie
čiančios provincinių vyriausybių 
sritis, yra reikalingos bendros 
— federacinės ir provincinės 
veiklos. Pirmąjį žingsnį ta link
me aš jau padariau kreipdama
sis į provincijų ministerius pir
mininkus, pranešdamas jiem 
apie feedracinės vyriausybės lai
kyseną ir prašydamas jų bend
radarbiavimo. Kiti pareigūnai 
bus paprašyti tęsti šiuos pasita
rimus ...

Kas vykdys?
Reikia pažymėti, kad kaiku

rios programos reikalingos prak
tinio išbandymo arba trumpalai
kio tyrinėjimo. Tik tuomet galės 

(Nukelta j 6-tą pd.)

IŠTISĄ SAVAITĘ IRANAS ŠVENTE PERSŲ IMPERIJOS 2.500 METŲ 
sukaktį, pagrindinėm iškilmėm pasirinkęs Aleksandro Didžiojo 330 
metais’prieš Kristų sunaikinto Persepolio griuvėsius. Dykumoje 
buvo įrengtas palapinių miestas 69-nių valstybių atstovams, kara
liams, karalienėms, princams, princesėsms ir šeiko Mohammedo 
Rezos Pahlewi pakviestiems rinktiniams iraniečiams. JAV atsto
vavo viceprez. S. Agnew, Sovietų Sąjungai — prez. N. Podgornas, 
Kanadai — generalinis gubernatorius R. Michener. Eiliniam Irano 
gyventojam iškilmės buvo neprieinamos, nes palapinių miestą nuo 
partizanų galimo puolimo saugojo iki dantų ginkluoti šeiko parašiu
tininkai. Pokylio dalyviai valgė iš Paryžiaus naktinio klubo “Ma
xim” atgabentą maistą ir gėrė prancūzišką šampaną, šventiniai 
renginiai gerokai prašoko Holly- • 
woodo rež. Cecil B. de Mille se
novę vaizduojančius liuksusinius 
filmus. Spėjama, jog šventės iš
kilmės pareikalavo apie $300 
milijonų išlaidų. Dalį šios su
mos padengė Irano valdinių įs
taigų tarnautojai, atsisakydami 
vienos dienos atlyginimo. Iš visų 
šventės planų sveikintinas buvo 
tik vienas — šeiko M. R. Pah
lewi nutarimas pastatyti 2.500 
mokyklų, nes apie 60% Irano 
gyventojų nemoka nei skaityti, 
nei rašyti. Pastarajame dešimt
metyje šeikas M. R. Pahlewi 
yra įgyvendinęs žemės reformą, 
išdalindamas, savo ir turtuolių 
žemes neturtingiems ūkinin
kams, tačiau krašto gyvenimo 
lygis vis dar yra labai žemas, 
šiemet miestus užplūdo dėl 
sausrų derlių praradę kaimie
čiai, gerokai padidindami bedar
bių eiles. Miestuose veikia slap
tos partizanų grupės, plėšiančios 
bankus ir grobiančios turtuolius 
iraniečius bei karališkosios gimi
nės narius. Savo veiklą jos re
mia už jų išlaisvinimą gautais 
pinigais, šeiko policija ir ka
riuomenės daliniai kalėjimuose 
jau yra uždarę apie 1.000 parti
zanavimu įtariamų asmenų.

KELIONEI MASKVĄ
Prez. R. Niksonas yra pilnas 

staigmenų. JAV ir pasaulį nuste
bino jo paskelbtas vizitas komu
nistinei Kinijai, o dabar stebė
tis verčia kelionė į Maskvą se
kančių metų gegužės mėnesį. 
Lig šiol F. D. Rooseveltas buvo 
vienintelis JAV prezidentas, ap
silankęs Sovietų Sąjungoje. Dėl 
Jaltoje 1945 m.’jo padarytų nu
tarimų ir šiandien kenčia Euro
pa. Prez. D. Eisenhowerio pla
nus lankytis Maskvoje sujaukė 
1960 m. sovietų priešlėktuvinės 
raketos numuštas žvalgybinis 
amerikiečių lėktuvas “U-2”. 
Prez. J. F. Kennedžiui kelią pa
stojo žudiko kulka. Kelionę į 
Maskvą prez. L. B. Johnsonui 
sutrukdė L. Brežnevo suorgani
zuota invazija čekoslovakijon. Iš 
tikrųjų tai bus jau antras R. 
Niksono apsilankymas Maskvo
je, nes 1959 m. jis čia viešėjo 
ir su N. Chruščiovu ginčijosi 
kaip JAV viceprezidentas. Ini
ciatyva dabartiniam jo vizitui 
atėjo iš Maskvos, kuriai rūpi 
parodyti pasauliui, kad jos įta
ka tarptautiniuose reikaluose 
nėra mažesnė už Pekingo. Prez. 
R. Niksono užsukimas Maskvon 
po kelionės į Pekingą sustip
rins Sov. Sąjungos prestižą ideo
loginėje kompartijų kovoje, 
o pačiam prezidentui suteiks di
desnę galimybę laimėti rinkimus 
1972 m. vėlyvą rudenį. Spren
džiant iš premjero A. Kosygino 
prasitarimų, pokalbių dėmesio 
centre bus taika Vietname ir 
Artimuosiuose Rytuose, žurna
listą vaidinantis KGB agentas 
Victor Louis jau paskelbė Lon
dono “Evening News” laikrašty
je, kad jam yra matoma Viet
namo karo užbaiga, šis pareiš
kimas yra sietinas su prez. N. 
Podgorno apsilankymu Hanoju
je ir ten pasirašyta nauja kari
nės bei ekonominės pagalbos su
tartimi. Niekas taip nepakeltų 
Sovietų Sąjungos prestižo, kaip 
jos pastangomis įgyvendinta tai
ka Vietname bei jos oficialus 
paskelbimas prez. R. Niksono 
viešnagės metu Maskvoje.

2ADA DIDESNĘ PARAMĄ
Arabų respublikų federacijos 

prez. A. Sadatas dvi dienas 
Kremliuje tarėsi su sovietų val
dančia “trojka” — L. Brežnevu, 
A. Kosyginu ir N. Podgomu. 
Oficialiame pranešime buvo pa
brėžta, kad Sovietų Sąjunga su
stiprins karinę paramą Egiptui, 
o pastarasis griežčiau pasisakys 
prieš sovietų ir komunizmo prie
šus Artimuosiuose Rytuose. Abi 
pusės žada reikalauti Jungtiniu 
Tautų saugumo tarybos priimtos 
rezoliucijos įgyvendinimo. Ta re
zoliucija yra įsakiusi Izraeliui

atitraukti kariuomenę iš visų 
arabų sričių. Nuomonių skirtu
mą liudija prez. A. Sadato pa
kartotinis jėgos principo links
niavimas Maskvoje ir prez. A. 
Podgorno derybų minties pabrė
žimas. Kremliaus vadų pažadas 
sustiprinti karinę paramą Egip
tui greičiausiai privers ir JAV 
imtis panašaus žingsnio Izraelio 
naudai. Šį kartą Izraelis turi 
svarų argumentą — sovietų nau
jausius “MIG-23” naikintuvus, 
kurių du jau buvo atskridę iš 
Egipto iki Tel Avivo. Izraelio 
prancūziški “Mirage” ir ameri
kietiški “Phantom” naikintuvai 
jų neįstengė pasivyti, nes “MIG- 
23” greitis yra 1.800 mylių į va
landą. Prancūzijos prez. G. Pom
pidou vyriausybė atsisakė velio
nės prez. De Gaulle politikos ir 
jau pradėjo tiekti Izraeliui pran
cūziškas raketas bei “Mirage” 
naikintuvų dalis.

SPROGDINA KELIUS
Britanijos premjeras E. Heath 

per televiziją tartu žodžiu Įspėjo 
respublikininkų pogrindinės I. 
R. A. organizacijos narius, kad 
jie yra pasmerkti pralaimėjimui 
Š. Airijoje. Britanija savo ka
riuomenės įgulą padidino 1.500 
karių iki bendro 13.500 vyrų 
skaičiaus. Kariai pradėjo sprog
dinti kelius, kurie jungia Airi
jos respubliką su Š. Airija, tikė
damiesi sustabdyti ginklų tie
kimą pogrindininkams. Tačiau 
tokių kelių ir kelelių ten yra 
net 200. Atrodo, Londonas yra 
nutaręs kariuomene izoliuoti Š. 
Airiją nuo Airijos respublikos. 
Premjerui E. Heath didžiausią 
problemą šiuo metu sudaro ne 
Š. Airija, bet Įsijungimas į Euro
pos Bendrąją Rinką. Jo konser
vatorių partija savo suvažiavime 
pasisakė už Įsijungimą 2.474:324 
balsų santykiu. Oficialus balsavi
mas parlamente bus pravestas 
spalio 28 d. Darbiečiai yra pa
smerkę Britanijos įsijungimą 
Bendroj on Rinkon, bet jų dalis 
turbūt pritars įsijungimui ir 
premjerui E. Heath padės gau
ti reikiamą balsų daugumą.

MIRĖ D. ACHESON

Sulaukęs 78 metų amžiaus, 
mirė Dean Acheson’ prez. H. 
Trumano valstybės sekretorius 
1949-53 m. Velionis turėjo daug 
draugų ir priešų — nevisi prita
rė jo politikai. Kaikurie ameri
kiečiai ji netgi buvo apšaukę 
prokomuhistu, nors sekr. D. 
Acheson buvo pagrindinis prez. 
H. Trumano karo Korėjoje ar
chitektas. Prieš mirti velionis 
parašė straipsnį apie naująją 

» Berlyno sutartį, patardamas va
kariečiams nelaikyti jos sovie
tų dovana dėl Maskvai padarytų 
nuolaidų. Įspėjimas buvo beveik 
pranašiškas, nes tais Berlyno su
sitarimo paragrafais Maskva jau 
daro spaudimą Bonnai greičiau 
ratifikuoti sutartis su Sovietų 
Sąjunga ir Lenkija. Priešingu at
veju grasinama atidėlioti Berly
no susitarimų įgyvendinimą.

TELKIA KARIUOMENĘ
Pakistano karinis diktatorius 

gen. Y. Khan pradėjo telkti ka
riuomenę Indijos pasienyje. Jis 
yra atvirai pareiškęs, kad karo 
su Indija nebus galima išvengti, 
jeigu ji rems pabėgėlius ir suki
lėlius R. Pakistane. Indijon jau 
yra pabėgę 9 milijonai R. Pa
kistano gyventojų. Jų eiles kas
dien papildo apie 40.000. Prez. 
gėn. Y. Khan žadėjo Kalėdų iš
vakarėse paskelbti ir leisti par
lamentui patvirtinti naują kons
tituciją. Tačiau atstovų daugu
mą laisvuose rinkimuose laimė
jusi šeiko M. Rahmano Awami 
Sąjunga tebėra suspenduota. Iš 
167 parlamentan išrinktų jos at-

ir šiandien tebėra nežinomas. 
Spaudoje buvo rašoma apie jo 
teismą, bet sprendimas taip ir 
liko nepaskelbtas.
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(Tęsinys iš pr. n-rio)

antivli-

stereotipinę etiketę V. Vaitekū
nas ir man prisega: aš esąs išli

Sielvartai dėl dokumentacijos
antiv____ _____ nusistatymo, o 

kaip tik su nusistatymu, idant
daugeliui gal atrodantis nerei-

jos nes tiek litera-

0 RELIGINIAME GYVENIME
* Vyskupas J. Labukas, Kau

no ir Vilkaviškio vyskupijų apaš
tališkasis administratorius, da
lyvauja pasaulio katalikų vysku
pų sinode Romoje. Sinodas truks 
iki lapkričio pradžios. Ar iš oku
puotos Lietuvos daugiau kas da
lyvauja šiame sinode, tuo tarpu 
nėra žinių, šiuo metu Lietuvoj 
yra 4 einą pareigas vyskupai.

* Tarptautiniame katecheti
niame kongrese Romoje dalyva
vo apie 1,000 asmenų, daugiau
sia kunigai ir vienuolės. Pasku
tinis toks kongresas įvyko 1952 
m. Tada buvo tik 250 dalyvių. 
Kard. John Wright, dvasininkų 
kongregacijos prefektas, buvo 
kongreso prezidiumo pirminin
ku ir savo atidaromojoj kalboj 
išvardino penkis suvažiavimo 
uždavinius: 1. sudaryti sąrašą 
dabartinių sunkumų bei turimų 
vilčių katechetinėje srityje; 2. 
bandyti sudaryti pakankamai 
aiškią katechetikos prigimties 
bei tikslų aptartą; 3. nušviesti la
biausiai keliamas posantarybi
nes katechetikos problemas tu
rinio bei šaltinių atžvilgiu; 4. 
duoti patarimus pastoracinės ka
techetikos reformuotojams; 5. 
pažadinti veiksmingos katecheti
kos dvasią. Popiežius Paulius VI 
ta proga labai prašė kreipti dė
mesį į suaugusių religinį švieti
mą/pabrėždamas, kad religinis 
mokymas neturi apsiriboti vien 
pirminiais krikščionies vysty
mosi tarpsniais, bet turi siekti 
ir toliau.

* Informacinė misijų tarny
ba praneša, kad dabar pasauly
je yra 690,500,000 katalikų. Sta
tistikos rodo, kad per paskuti
niuosius 20 metų katalikų pa
daugėjo 252,500,000 narių. Ka
talikai sudaro didžiausią religinį 
vienetą pasaulyje, savo skaičiu
mi pralenkdami bendrą ortodok
sų ir protestantų skaičių. Kata
likų skaičius auga, bet "kunigų 
skaičius per paskutiniuosius 5 
metus pasiliko tas pats — 
350,000.

* Pasaulio katalikų vyskupų 
sinode Romoje iš Amerikos že
myno dalyvauja 44 atstovai, iš 
Europos — 40, iš Afrikos — 32, 
iš Azijos — 20 ir iš Australi
jos bei Okeanijos — 5. Taipgi 
dalyvauja 25 asmeniniai popie
žiaus atstovai, 20 kurijos kardi
nolų, 14 rytų apeigų dvasininkų 
ir 10 vienuolijų atstovų. Sino
dui pirmininkauja pats popie
žius Paulius VI, o jį pavaduoja 
trys sinodo vicepirmininkai: 
kard. John Wright, kard. Leon 
Duval ir kard. Pablo Munoz Ve
ga. Sinodo atidarymo darbus pa
rengė arkiv. Enrico Bartoletti, 
pristatydamas bendrą dabartinį 
Katalikų Bendrijos padėties 
vaizdą, remiantis vyskupų kon
ferencijų duomenimis. Dvi pa
grindinės šio sinodo temos: ku
nigiškasis apaštalavimas ir tei
singumas pasaulyje. Kunigiško
jo apaštalavimo sekretoriatui va
dovauti paskirtas iš Čilės vysk. 
Jorge Medina (tarptautinės teo
loginės komisijos narys), o prak
tiškiems aspektams — vysk. Al
berto Bovone, dvasininkų kon
gregacijos atstovas.

* Ekumeniškasis Graymoor 
institutas Garrison, N.Y., vado
vaujamas Atsiteisimo pranciško

nų brolijos, paskelbė planus 
naujai ekumemškai vienuolinei 
bendruomenei. Bendruomenė su- 
sidėsianti iš protestantų, angli
konų ir katalikų vienuolių, o jai 
bendras gaires nustatys institu
to direktorius kun. Ralph Tho
mas ir brolis Alexander Kelli
her.

* Melkitų apeigų yyskupų si
nodas Libane, kuriam vado
vavo Antiochijos patriarchas 
Maximos V Hakim, pabrėžė ypa
tingą celibato svarbą kunigystė
je; bet sykiu dar pasisakė, kad 
kunigystė kaip tokia nesietina 
su celibatu. Sinodas šiuos klausi
mus svarstė norėdamas ypatin
gai padėti lotynų apeigų katali
kams, kuriems dabar šie klausi
mai yra opūs.

* Jaunuoliai, kurie griebiasi 
jogos ar “Jėzaus kulto", bet at
sisako pripažinti betkokį autori
tetą, anot arkiv. Humberto Me
deiros, yra pavojuje tapti savo 
sukurtų sistemų kaliniais. Da
bartinis jaunimas esąs paneigęs 
betkokį tėvų autoritetą ir tuo 
pačiu betkokį kilnumą ar autori
teto identifikaciją su Dievu. 
Anot jų, žmogaus vertybė pri
klauso ne nuo to, ką jis gauna iš 
augščiau, o tiktai nuo to, ką jis 
pats susikuria. Tai esanti klai
dinga mintis.

* Du šiaurės Vietnamo katali
kų kunigai, kurie atsisakė duoti 
savo pavardes, kad nepakenktų 
giminėm komunistų rankose, pa
reiškė pasipiktinimą kun. Ri
chard B. Griffin, SJ, straipsniu, 
kuriame jis aprašęs savo pokalbį 
su iš Š. Vietnamo į Paryžių at
siųstais dviem kunigais. Pasta
rieji teigė, kad š. Vietname gy
venimas esąs labai geras ir kad 
klestinti religinė laisvė. Vienas 
minėtų kunigų pasisakė, kad vie
ną iš tų Paryžiaus svečių puikiai 
pažįsta." Pasirodo, jis jau seniai 
yra metęs vyskupiją, nuėjęs tar
nauti komunistams ir tikinčiųjų 
tarpe žinomas komunisto-kunigo 
vardu. Jie abu pabrėžė, kad nė 
vienam š. Vietnamo vyskupui 
nebuvo leista dalyvauti II Vati
kano santaryboje ir nė vienas 
nedalyvauja vyskupų sinode Ro
moje. Jų teigimu, inenoje vys
kupijoje š. Vietname yra likę 5 
kunigai, iš kurių 4 yra virš 70 m. 
amžiaus. Užklausti apie kun. 
Griffin, S.J., pasiūlymą užmegz
ti pokalbį tarp š. Vietnamo ir š. 
Amerikos vyskupų, jie atsakė, 
kad tai juokingas siūlymas. Pa
sak jų “Caritas” atstovas jau se
niai yra bandęs susitikti su Š. 
Vietnamo vyskupais Hanojuje, 
tačiau nepavyko, nors “Caritas” 
palaiko puikiausius ryšius su 
Hanojumi ir net baigia planus 
300 lovų ligoninės statybai. Ji 
bus pastatyta vokiečių katalikų 
aukomis.

* Baptistai ir katalikai turėjo 
savo antrąjį pokalbį West Wick
ham, Anglijoje. Dalyvavo 16 ats
tovų. Abi pusės priėjo išvados, 
kad krikščionių ekumeniniame 
sąjūdyje jos esančios labiausiai 
nutolusios nuo viena kitos. Jų 
manymu, jau pats faktas, kad ei
liniai baptistų ir kataliku tikin
tieji nemato reikalo vieni su ki
tais bendradarbiauti, skatina to
limesnius panašius pokalbius.

Kun. J. Stš.

kimybė savo nusistatymui nelai
koma labai bloga savybe žmogui, 
bet stereotipinė etiketė (ar kli
šė) vistiek lieka bevertė, ypač 
kai ji net nėra teisinga. Ne, aš 
nesu ištikimas tokiam nusistaty
mui, jau nekartą jį esu išda
vęs...

Nėra nei vaisingas, nei rim
tas, nei moksliškas būdas pro
blemas spręsti tokiais pasišvais
tymais, kaip “kontroversiškas”, 
“bendruomenininkas”, anti-

kas ar “antivhkminkas . Aiš
kintis ir spręsti derėtų dėl te
zių, skirtingų principų ar idealų, 
dėl konkrečių nesutikimo ar dis
kusijos dėsnių, priežasčių ir ap
linkybių, o ne vis griebiantis už 
anų nuvalkiotų ir nudriskusių 
senų kelnių.

Man buvo artimos (ir iš dalies 
tebėra) net trys politinės grupės,

tų, taisytųsi, bręstu.
Pagaliau, jeigu mano nusista

tymas tikrai būtų “antivlikinis”, 
tai malonu šia proga pažymėti, 

.kad įgyju vis daugiau salininkų, 
kurie po poros dešimtmečių pra
deda pritarti tai “antivlikmei 
tradicijai”. Kaip spauda rašė, 
viename pastarajame vadovau
jančių veiksnių pasikalbėjime V. 
Vaitekūnas irgi nuostabiai pri
artėjo prie mano “antivlikinio 
nusistatymo”, dėstydamas itin 
“kontroversišką” mintį, esą (ta
riant jo rašinyje panaudotais žo
džiais) ALTos ir VLIKo politi
nės struktūros yra jau pasenu
sios, ir labai pribrendęs reika
las jų vietoj sukurti kitokias, da
barčiai pritaikytas... Tokio nu- 
sistatymd aš esu tradiciškai lai
kęsis beveik nuo pačios mūsų 
valstybės katastrofos pradžios. 
Ir buvo maloni naujiena — ra
dau naują šalininką...

Galilėjaus ir Vaitekūno 
tiesos

Nejaugi į mano “antivlikinį 
nusistatymą” įeitų ir tai, kad 
“Versmėse ir verpetuose” (tiks
liau — dar prieš keletą metų ra
šytuose straipsniuose) aš jau
čiausi niekaip negalįs pritarti to 
laikotarpio V LI Ko pirmininko 
V. Sidzikausko paskelbtai “Lie
tuvos laisvinimo sampratai”, kur

iš to išvesto mūsų atitinkamo 
nusistatymo šiek tiek priklausy
tų politiškai ir dvasiškai sąmo
ningos lietuvių išeivijos gyve
nimo stilius ir pažiūros, kaip ly
giai veiksmai bei metodai, gra- 
vituojantieji į bendruosius tau
tos reikalus. Viena ar kita “ver-

R
Mano brangiam vyrui a.a. Juozui Vosyliui mirus, reiškiu nuo

širdžią padėką gerb. -kunigams: Rev. J. Keelor, klebonui Tėvui Pla
cidui, OFM, klebonui kun. P. Ažubaliui, kun. Antanui Prakapui, 
OFM, Tėvui Benediktui, kun. Br. Jurkšui; Al. Simanavičiui, giedo
jusiam šv. Mišiose; KLB Toronto apylinkės valdybai, KLK Mo
terų Dr-jos Prisikėlimo parapijos mieloms ponioms, talkinusioms 
laidotuvių pietuose; giminėms, pažįstamiems ir visiems už paau
kotas šv. Mišias, gėles, pareikštas užuojautas; atsilankiusiems lai
dotuvių namuose, palydėjusiems į kapines.

Lieku dėkinga —
Jūsų — Elvyra Vosylienė ir vaikučiai

Lietuvoje mirus

Napoleonui Balsui

K. ir P. ŠukiaiM. ir A. Gverzdžiai

A. ir J. Dainorai F. ir S. Janušoniai

M. ir S. Šetkai

nio VLIKo pirmininko buvau 
nuoširdžiausiai kviestas atvykti 
į VLIKo visumos posėdžius, ir 
mano “partija” yra siūliusi pa
būti delegatu. Nuoširdžiausiai 
būčiau sutikęs, jeigu man nebū
tų pertoli ir perbrangu (visuo
meninėm aukom tam tikslui aš 
dar nemėgstu parazitauti). Jeigu 
būčiau “antivlikininkas” arba 
“tradicinio antivlikinio nusista
tymo”, tai nieko bendro neturė- vertybių gradacijoje buvo pa- 
čiau nei su VLIKo pirmininku, brėžtinai iškelta politinio prado 
nei su savo “partija”, nei su lx*”~
tom kitom grupėm, iš kurių bū
čiau pasitraukęs ir opozicijon 
perbėgęs. V. Vaitekūnas irgi re
mia dvi ar tris VLIKo partijas,

pirmenybė ir svarba, o kultūri
nis pradas buvo lengvai demago
giškai pristatytas kažkokiame 
“pragmatiniame” padaže — tar
tum tai būtų atsisakymas nuo 

bet kodėl tik jis galėtų pvz. save bekompromisinės kovos už Lie- 
laikyti “vilkinio nusistatymo”, o tuvos nepriklausomybės atstaty- 
aš būtinai “antivlikinio nusista
tymo”?

VLIKo problemų plotmėje bu
vo ir yra įvairių nuomonių, 
kaip lygiai ir bendrų principi
nių nusistatymų lietuvių tautos 
ir jos likimo reikalais, kurie nė
ra--tik vieno VLIKo sambūrio 
monopolis. VLIKo problemos 
kol kas yra visų mūsų reikalas. 
Jeigu mano rašiniuose* daug kur 
buvo (ir gal dar bus) kritikuoja
ma viena ar kita VLIKo laiky

nusiteikimų. Jau dabar matom 
klaidingo kelio nuosėdas, dau
giausia neigiamas. Todėl aš ir 
gaišau ties p. Sidzikausko teori
jom ir sampratom, norėjau su
kelti pasipriešinimą jo puoselė
jamam “politinio prado” viešpa
tavimui, siekiau tarp tų pradų 
daugiau lygybės, pusiausvyros, 
išbalansavimo, o griežtai spirian- 
tis, net ir teisėto, šiais laikotar
piais reikšmingesnio kultūrinio 
prado pirmavimo mūsų veiks
muose ir pastangose. Ar ir tai 
buvo mano “tradicinis antivliki- 
nis nusistatymas?”

Be abejo, politinis ir kultū
rinis pradas tautos likime abu 
veikia vienas kitą, kaip aplamai 
sąlygos formuoja substancijos 
likimą ir jos raidos kryptį. Todėl 
V. V. be reikalo įrodinėja savo 
kritikoje politinio ir kultūrinio 
prado sankabingumą, kurio aš 
niekados nė neneigiau, bet tik 
neigiau reikalingumą skelbti 
blogai formuluotas rezoliucijas, 
kurios be pagrindo iškelia pir- 
mon vieton politikų ir politinio 
darbo pirmumą. Visi sutinkam, 
kad politinius nepriklausomybės 
atstatymo šūkius, kaip lygiai ir 
tautos išlaisvinimo idealą, mes 
galim kelti ir turim kelti, bet 
tuo tarpu turėtume žinoti, kad 
dabartinėm ir jau ilgai trunkan
čiom aplinkybėm išganymas^ ir 
tautos išlikimo sąlyga yra ne čia, 
tikrai ne vien politinių šūkių ab
strakčiam skelbime.

Čia būtų permaža vietos įro
dinėjimam", bet aš ir toliau lai- 
kyčiaus įsitikinimo, jog mūsų 
ligšiolinė vyraujanti super-supo- 
lltinta Lietuvos laisvinimo kon-

mą, o tuo pačiu lyg ir patarna
vimas okupanto siekimui.

Anuomet maniau ir šiandien 
tebesakyčiau, kad tai gal buvo 
tik prelegento nenusisekę pa
skaitos formulavimai ir dar ma
žiau nusisekęs kokio jo “ghost- 
writerio” patalkininkavimas ano 
seimo nutarimam surašyti. O 
problema buvo tokia: ar politinė 
nepriklausomybė yra sąlyga tau- ______
tai išlikti ir jos kultūrai plėtotis, - cepcija teoriškai, praktiškai ir 
ar, kitaip vertus, tautinė kultūra faktiškai yra klaidinga. Laimei,§*a klaidinga. Laimei, 

araudamas ir sidzi- 
tos rezoliucijos ar atsišaukimai, garantija, pagrindas bei viltis kauskinę, o gal ir savąją filoso- 

tautos politinei nepriklausomy- fiją gindamas, V.V. nors vieną 

klausimai priklauso politinės fi- gyslelę," primindamas man, jog

jo taktika ar ir jo struktūra, net _ . . , , . . ________
ir jo “teisinė prigimtis”, — tai bei pasiekti? Be abejo, tokie kartą parodo humoro jausmo 
gal tamstos sutiksit ir mes su- T

I Sala kiekvienai metu dienai |
Su jachta San Bias archipelage B. Stundžia

Į Panamą
— Aš moku kelis žodžius lie

tuviškai, — teigė mano kaimy
nė, skrendant lėktuvu iš Ko
lumbijos į Panamą. Teisybė, ji 
neblogai juos ištarė ir priedo 
net porą lietuviškų pavardžių 
suminėjo. Ji kalbėjo ispanišku 
ir anglišku šiupiniu. Anglų kal
ba jai ėjosi sunkokai, nors sa
kėsi esanti ištekėjusi už ameri
kiečio. Kilusi iš Panamos ir ke
liavo giminių aplankyti. Kita 
kaimynė buvo vokietaitė, užau
gusi Čilėje ir skrendanti atosto
gų j Meksiką. O aš vykau į Pa
namos valstybei priklausantį 
San Bias archipelagą prisidėti 
prie mažos ekspedicijos, tilpu- 
sios 52 pėdų burinėje jachtoje.

Atrodo, kad P. Amerikoje lai
kas netaip jau svarbus, nes lėk
tuvai pavėluoja išskristi net iki 
3 valandų, pėstieji taip pat ne
skuba. Bogotoje žmonių — kaip 
skruzdėlių. Pilnos gatvės iš ry
to, dieną ir vakarą, darbo dieną 
ir sekmadienį. Neatrodo, kad 
kas skubėtų, jaudintųsi. Lūšnos 
stovi šalia dangoraižių, daugybė 
taksių ir autobusų benzino dū
mus debesimis siunčia praei
viams į akis, o kas du kvartalai 
stovi vienas arba du policinin
kai su automatiniais šautuvais.

Panamoje, kuri yra JAV pro
tektorate, jaučiamas didesnis 
tempas — žmonės daugiau už
dirba, daugiau naujesnių auto
mobilių turi, bet ir lūšnynų ne
trūksta.

Panamos miestą lėktuvas pa
siekė jau sutemus. Teisybę pa
sakius, ne miestą, bet Tocu- 
men aerodromą — 30 km. nuo 
miesto.

Netoli pusiaujo dienos ir nak
tys yra beveik lygaus ilgumo, 
nėra ilgos prieblandos, ir die
ną greitai pakeičia naktis. Vie
name viešbutyje truputį apvogė, 
tad persikėlęs Į kitą skubėjau 
apsiprasti su vietove, sutvarky
ti smulkius reikalus ir kuo grei
čiau palikti triukšmą, užterštą 
orą ir skubėti ten, kur civiliza-

nam klimatui, užsisakiau vietą 
lėktuve į Plyon Chico salą. Ji 
yra San Bias archipelage, kuris 
nusitiesia beveik per visą ryti
nį Panamos pakraštį iki Kolum
bijos sienos. Sakoma, kad saly
nas turi po vieną salą kiekvie
nai metų dienai ir jose bei pa
krantės kaimuose gyvena apie 
25.000 Kuna genties indėnų.

Truputis istorijos
Pirmasis pastebėjęs San Bias 

salas buvo Rodrigo de Bastidas, 
o asmuo, per kurį Kuna indėnai 
patyrė vakarų civilizaciją, buvo 
Vasco Nunez Balboa, godus tur
tams, nuotykių jieškotojas, ku
riam žmogaus gyvybė buvo, nie
kai, juo labiau indėnų.

Baboa, pasislėpęs laive, atvy
ko iš Ispanijos į San Domingo ir 
pagarsėjo kaip nenuorama. 
Salos gubernatorius, norėdamas 
juo atsikratyti, pasiuntė Balboa 
su būriu panašių padaužų į Da
rien kraštą tarp Panamos ir 
Kolumbijos.

Būdamas Darien džiunglėse, 
Balboa plėšė ir naikino indėnų 
kaimus, rinko auksą ir svajojo 
apie garbę. Jo turėta, šalia go
dumo ir žiaurumo, dar ir suk
tumo. Susirado sau talkininką 
— vienos nugalėtos indėnų gen
ties vadą Karėtą, kurio net" duk
terį vedė.

Galvodamas apie tolimesnius 
nukariavimus, jis padarė są
mokslą prieš savo būrio vadą, 
jį suėmė ir su jam ištikimais 
kareiviais privertė sutrūnijusiu 
laivu palikti Darien pakrantes, 
tikėdamasis, kad laivas toli ne
nuplauks.

Kitos indėnų genties vado 
Komagre sūnus pasakojo Bal- 
boai, kad toliau į pietus gali
ma rasti daug aukso. Taip Bal
boa, jieškodamas aukso miesto 
El Dorado, priėjo Ramųjį van
denyną.

Tuo tarpu būrio vadui pavy
ko pasiekti San Domingo ir apie 
įvykius pranešti gubernatoriui, 
kuris savo ruožtu pasiuntė laiš
ką Ispanijos karaliui, pranešda
mas jam, kad Balboa surengė 
maištą ir pagrobė auksą. Kara
lius paskyrė Panamai guberna
torių ir liepė jam suimti Bal-
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Puse dienos vargau, kol galė
jau išsiųsti į namus siuntinį, 
nes lankydamasis šen ir ten bu
vau nupirkęs dovanų ir neno- žygių, buvo suimtai "atimtas iŠ 
Tėjau apsikrauti. Dar nusipir- ’ to prisiplėštas auksas ir pasiųs- 
kęs drabužių karštam ir drėg- tas Ispanijon. Legenda sako,

kad Panamoje buvusi jam 
kirsta galva, draugų buvęs 
laidotas auksiniame karste slap
toje vietoje. Esą-ir dabar nuo
tykių jieškotojai tikisi dar su
rasti tą karstą.

Atkaklūs indėnai
Nors Balboa buvo žiaurus, 

bet reikalui esant, mokėjo ir 
indėnų draugu būti, nes kitaip 
jam nebūtų pavykę ten išsilai
kyti. Naujasis gubernatorius 
Pedrarias buvo dar nuožmesnis 
ir ėmė Kuna ir kitų genčių in
dėnus naikinti. Indėnai atkak
liai priešinosi, daug jų žuvo, bet 
ispanams nepasidavė."iš salų ir 
jūros pakraščio kaimų jie pasi
traukė į žemyno džiungles; il
gus metus neturėjo net pasto
vių gyvenviečių, kad ispanų auk
so jieškotojai jų neužkluptų.

Buvo bandoma salyną koloni
zuoti ir kitų tautų žmonėmis. 
1695 m. škotų presbiterininkai 
suorganizavo bendrovę, bandė 
įkurti gyvenvietes, bet dėl pras
tos tvarkos, ligų, ispanų ir indė
nų puldinėjimų kolonija neiš
silaikė. Vėliau ten bandė įsi
kurti prancūzų hugenotai. Jų 
kolonija ištvėrė ilgiau, bet dėl 
nesusipratimų su indėnais daug 
kolonistų žūvo, o likučiai pasi
traukė.

Maždaug prieš 70 metų indė
nai iš džiunglių pradėjo" grįžti 
į salas, o apie 1913 metus pir
miesiems misijonieriams ten pa
vyko įkelti kojas.

Panamos valdžia, kaip ir is
panų užkariautojai, patyrė, kad 
Kuna indėnus galima tvarkyti 
ne jėga, bet tik draugiškumu. 
Į v a ir i o s priežastys, kurių 
svarbiausia gal buvo ta, kad 
įvairūs vertelgos (aišku, su val
džios žinia) bandė išstumti indė
nus iš jų žemių, privedė prie 
nesusipratimų su Panama. 1925 
m. per susirėmimus žuvo ne
mažai Panamos tautinės gvardi
jos karių. Tik atskubėjusio J. 
A. V. karo laivo tarpininkavimo 
dėka buvo išvengta didesnio 
kraujo praliejimo. Paliaubas se
kė derybos, kurios Kuna indė
nams suteikė autonomiją. Da
bar salas valdo oficialiai Pana
mos skiriamas gubernatorius, 
bet vietos vadų-kacikų sprendi
mai yra dažnai svarbesni už 
centrinės valdžios nuostatus.

ir Lietuvių Charta visai panašiai 
skelbianti, kaip anoji mano pa
neigta vilkinė rezoliucija, dar 
pridėdamas: “Žinoma, gali visas 
pasaulis klysti, o vienas Galilėjus 
būti teisus. Tik ar šiuo atveju 
mūsų “Galilėjus” tikrai teisus?”, 
— klausia šypsodamasis mano 
tezės kritikas.

Taip, klausimas čia juokingas 
ir man keblu atsakyti,, nes tuoj 
nusižengčiau kuklumui. Visdėlto 
manau, kad žemė sukasi, ir ma
no tiesa yra Galilėjaus tiesa, o 
Lietuvių Chartos tiesa yra tik V. 
Sidzikausko ir ypač V. Vaitekū
no tiesa. Ką gi, ir tokių tiesų 
galima laikytis ir net jas ginti, 
bet tik nereikėtų irgi perdaug 
pūstis. Be abejo, dideli ir svarūs 
dalykai pasaulyje yra Lietuvių 
Charta, Sidzikauskas ir Vaitekū
nas, bet visdėlto jie dar nebuvo 
“visas pasaulis”.

Komunistės pasigyrimai
Nors tai buvo tik antraeilė- 

trečiaeilė “Versmių ir verpetų” 
tema, bet tai atvejis, kur V. Vai
tekūnas savo papildomos “doku
mentacijos” panaudojimu mane 
ypač nustebino.

Tai literatūrinis motyvas, ku
rį savo rinkinyje minėjau ry
šium su “Literatūros” žurnalo 
leidimu 1936 m., kaip lietuviš
ko kultūrbolševizmo pavyzdį. 
Žurnalą leido profesorių drau
gija, oficialiai redagavo prof. V. 
Krėvė, o iš tikrųjų per jį komu
nistinę progagandą vedė, telkė 
medžiagą ir techniškai tvarkė P. 
Cvirka ir K. Korsakas. Tam liu
dijimui, tarp kitko, panaudojau 
kelias citatas iš K. Korsako reda
guoto sovietinės “Lietuvių lite
ratūros istorijos” III tomo. V. 
Vaitekūnas surado, kad doku
mentavau nepakankamai tiks
liai, ir mano dokumentaciją pa
pildė žinomos komunistų veikė
jos Mikasės Navikaitės-Meškaus- 
kienės memuarais iš 1966 m. 
“Komunisto” žurnalo.

Mikasė ten pasakoja, kad “Li
teratūrą” išleisti nutaręs pogrin
dinis Lietuvos kompartijos cent
ro komitetas, o ji pavestą nuta
rimą įvykdžiusi — atvirai išsi
kalbėjusi su prof. P. Leonu ir 
Krėve, gavusi jų pritarimą, ypač 
tvirtą iš pastarojo. Taip pat buvę 
susilaukta pritarimo ir iš kitų 
profesorių, kaip V. Dubo, B. 
Sruogos, Putino, P. Augustaičio 
ir... net Kauno universiteto 
rektoriaus M. Roemerio. Mikasė 
čia dar papildomai gyrėsi sure
dagavusi žurnalo trečią numerį, 
tik jis buvęs cenzūros konfis
kuotas ...

Fantastiškas liudijimas! Ir di
džiai netikras. Tikra tik tai, kad 
Krėvė, įtaigojamas jo stiprėjan
čios opozicijos smetoniniam re
žimui ir tautininkams, pats troš
ko ir sutiko duoti savo vardą 
“liaudies fronto” kultūrpolitinės 
akcijos žurnalui ir nors netrukus 
jautėsi įklimpęs, bet kaikurių 
kolegų paremiamas su užsispyri^ 
mu ir šarūnišku išdidumu tos 
krypties laikėsi ligi pat maskolių 
invazijos. Mikasė, tada iš kalėji
mo išėjusi bedarbė, jo buvo pa
samdyta kaip žurnalo administ
ratorė, ir tai buvo visos jos par
eigos bei teisės. Kad ji neva re
dagavusi tretįjį numerį, po Cvir-

siu fakulteto dar nebaigusi, Mi
kasė niekada neturėjo.

Jei V. V. vis dar labiau tikė
tų tom Mikasės pagyrom, galė
čiau jam nurodyti visiškai naują 
ir žymiai rimtesnį tuo klausimu 
liudijimą 1971 m. “Pergalės” 
žurnalo 8 nr., 80 psl., kurį patei
kia savo atsiminimuose apie V. 
Krėvę nepalyginamai daugiau 
kvalifikuotesnė K. Korsako žmo
na Halina Korsakienė. Ji įsak
miai patvirtina, kad “medžiagą 
rinkti ir ją redaguoti pirmam ir 
trečiam “Literatūros” numeriui 
teko Korsakui”. Taigi tikresnis 
yra mano minimas akademinės 
“Liet. lit. istorijos” liudijimas 
(kartu ir mano paties prisimini
mas), o ne Mikasės “patikslini
mai” ir Vaitekūno patikslinimai 
mano spragom.

Stebina toks panaudojimas
Be abejo, žymiai svarbesnis 

yra tos pat liudininkės gyrima
sis kompartijos garbei tuo, kad 
neva kompartijos nutarimu ir 
iniciatyva “Literatūros” žurna
las pradėjęs eiti (žiūrėkit, kokia 
įtakinga buvo anų laikų pogrin
džio kompartija!)." Maža to, tam 
pritarę įžymūs ano meto mūsų 
literatūrinio, kultūrinio ir moks
linio elito atstovai — net ir to
kie, kaip labai gerbiamas libera
las, buvęs teisių fakulteto deka
nas P. Leonas ir taip pat libe
ralus mokslininkas, bet nesireiš- 
kęs opozicija tautininkų režimui, 
universiteto rektorius Mykolas 
Roemeris.

Tai yra nesąmonė, Mikasės 
plepalas, tuščias gyrimasis. Be 
abejo, taipgi noras parodyti, 
kad štai ir tokie Įžymūs Lietu
vos vyrai neva žinoję, palaikę 
ir rėmę labai reikšmingos ir 
liaudies valiai atstovavusios Lie
tuvos kompartijos centro komi
teto nutarimą.

Aš suprantu ir net įžiūrėčiau 
prasmę, kodėl šitaip surašyti 
memuarai patinka pačiai Mika
sei Meškauskienei, “Komunisto” 
žurnalo redaktoriams ir yra nau
dingi dabartiniam Lietuvos kom
partijos centro komitetui (visų 
jų prestižui pasikelti ir neva gar
bingos tradicijos tęstinumui pa
rodyti). Bet aš visiškai nesu
prantu ir nerandu pateisinimo" 
kaip V. Vaitekūnas galėjo “do
kumentacijos patikslinimui” be 
jokio kritiškumo naudoti tokį 
naivų ir aiškiai falsifikuotą ko
munistės liudijmą, kad anuo me
tu komunistų, daugiausia nelie
tuvių, paraustiniam darbui ši
taip sąmoningai būtų pritarę, jį 
toleravę, maždaug ir" palaikę to
kie nuosaikūs ir garbingi Lietu
vos mokslininkai ir visuomeni
ninkai, kaip profesoriai M. Roe
meris ir P. Leonas, neabejotini 
patriotai, valstybininkai ir ne- 
priklausomybininkai.

Man rodos, tai yra peiktina 
tendencija. Nejaugi mes kaiku
rie iš tradicinio Įsibėgėjimo nie
kaip nebegalim susilaikyti mum 
ideologiškai skirtingus ar kitaip 
nepriimtinus, net ir pačius gar
bingiausius asmenis kiekvieną 
pasitaikančia “patikslinimo” pro
ga ar be progos, vietoj protingo 
atkirčio, įtarinėti.

(Bus daugiau)

(Bus daugiau)

Būdamas ligoninėje gavau žinią apie savo žmonos mirtį Lie
tuvoje. — Nuoširdžią padėką reiškiu Šv. Jono Kr. parapijos kle
bonui kun. P. Ažubaliui už atlaikytas šv. Mišias, užuojautą ir 
manęs lankymą ligoninėj. Taip pat nuoširdus ačiū: kun. J. Staš
kevičiui už užuojautą ir lankymą ligoninėj; Prisikėlimo parapijos 
Tėvams pranciškonams už atlaikytas šv. Mišias; kun. A. Simana
vičiui, OFM, už užuojautą, lankymą ligoninėj ir aprūpinimą spau
da. Labai didelė padėka p.p. Aldonai ir Viktorui Kupers bei jų 
dukroms — Majai ir Veltai, kurie mane sužeistą nugabeno į 
šv. Juozapo ligoninę ir taip rūpestingai visą laiką manim rūpinosi.

Pats didžiausias ačiū priklauso dideliam būriui bičiulių, (jų 
pavardes čia būtų labai sunku išvardinti), kurie lankė mane ligo
ninėj, kaikurie net po kelis kartus, už jų pareikštas užuojautas 
“Tėviškės žiburiuose” ir asmeniškai, už užprašytas šv. Mišias, už 
gražias gėles ir vertingas dovanas.

Dar kartą visiems didelis, didelis ačiū. Jūs visi pasiliksite 
neužmirštami mano šrdyje. Jūsų —

Jonas Maniuška
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Sovietinis jaunimas neturi idealų 
Jauno rusų jūrininko pareiškimai Kanados spaudos atstovams 

K. J. STASKUS

Spalio 2 d. Niujorko lietuvių 
pranciškonų Kultūros Židiny 
įvyko įdomi paskaitų pynė. LSS 
Atlanto rajono vyresniųjų skau
čių — skautų vyčių suvažiavi
mas pakvietė tris energingus 
jaunosios kartos veikėjus aptarti 
lietuvių informacijai.

Pirmasis prelegentas Gintaras 
Karosas savo kalboje “Lietuvių 
jaunimo informacinis centras” 
pristatė jaunimo savitarpio pasi- 
informavimo projektą. Pasak jo, 
Bostone 1969 m. gimė mintis pa
naudoti IBM skaitytuvą - kom
piuterį greit sukompiliuoti ir 
ekspedijuoti informacinį biule
teni, skiriamą ir nemokamai 
siunčiamą jaunimui. Biuletenio 
tikslas yra teikti visų organizaci
jų jaunimui, tiek studentams, 
tiek neakademiniams, gana grei
tu laiku žinias apie šiaurės Ame
rikos lietuvių jaunimo organi
zuotą veiklą. Netrukus susižino
jimo apimtis buvo išplėsta į visą 
laisvojo pasaulio lietuvių jauni
mą. šiuo metu LJIC turi 5.130 
jaunuolių kartoteką. G. Karoso 
teigimu, LJIC biuletenis pasie
kia 9.000 jaunimo. Mat, “retas 
jaunimas skaito lietuviškus laik
raščius, jų nevertina, nes jie ne
turi nieko bendro su jo intere
sais. Užtat jaunimas pasijunta 
izoliuotas, neturi platesnių kon
taktų su kitais lietuviais”. G. Ka
roso jaunimo informacinis cent
ras stengiasi užpildyti tą susiži
nojimo spragą. Biuletenis taiko
mas visam lietuvių jaunimui 
nuo 15 metų amžiaus.

Vedybos ir skaitytuvas
Antroji jo kalbos dalis buvo, 

itin naujoviška. Jis išdėstė užsi
mojimą organizuoti lietuvių jau
nimo susipažinimo - susibičiulia
vimo tarnybą, angliškai “Lithua
nian Computer Dating Service”. 
Esą bus išdirbta psichometrinė 
sistema, kuri registruos berniu- 
kų-mergaičių pomėgius, skonius, 
aplamai charakteristiką. Norin
tieji sužinoti apie kitus asmenis, 
kurie jų pačių charakteri atitin
ka, užpildys "specialią anketą. 
Skaitytuvas parinks iš turimo as
menų sąrašo duomenų berniuką 
ar mergaitę, kurio (kurios) cha
rakteris atitiks suinteresuoto bū
dą!

Šis pranešimas sukėlė juoką ir 
kartu rimtą susidomėjimą, šis 
autorius stato metodologinį 
klausimą: kas nustatys tam skai
tytuvui asmens skonio bei verty
bių skalę?

“Ir tėvynei, ir Amerikai”
Antroji paskaitininke buvo 

dr. Elona Vaišnienė, kuri labai 
gyvai ir patraukliai iškėlė etni
nės tapatybės klausimą. Savo 
kalboje “Ir tėvynei, ir Amerikai” 
ji stengėsi paryškinti mintį, kad 
Amerika yra jaunimui lyg ir ant- 

• . roji tėvynė, kad reikia domėtis 
Amerikos kultūros problemo
mis. Pasak dr. Vaišnienės, šiame 
dešimtmety, viena pagrindinių 
problemų yra “identiteto jieško- 
jimas”. Mat, vienas juodųjų są
jūdžiui atoveiksmių yra etnišku
mo iškilimas JAV-bįų baltųjų 
tautinių mažumų tarpe. Net rim
ti sociologai tvirtina, jog Ameri
ka nėra “tirpinimo katilas”, o 
“tyrė su dideliais gabalais”. Tie 
“gabalai” yra pluralistinės kul
tūros grupės, atseit, etninės kul

Toronto vyr. skautės, praėjusią vasarą davusios įžodį dailininkų Tamo
šaičių sodyboje prie Kingston©, Ont. {žodžiui vadovavo sesuo Igne

tūros. Lenkų, italų, vengrų, če
kų kilmių amerikiečiai stengiasi 
atgaivinti tėvų ateivių kultūri
nes vertybes, nes posakis “esu 
amerikietis” neturi jokio kultū
rinio turinio. Be j ieškant savo et
ninio indentiteto, bus “sudarytas 
naujas pluralistinis Amerikos 
identitetas”. Dr. Vaišnienė ragi
no lietuvių jaunimą Amerikoje 
įsisavinti "lietuvybę ir perduoti 
lietuviško turinio vertybes Ame
rikos kultūrai. Mūsų jaunimo or
ganizacijos turėtų bendrauti 
ypač su čiagimiais antros, tre
čios kartos lietuviais ir jiems pa
dėti surasti “savo etniškumą”.

Kova prieš tylą
Trečioji paskaitininke buvo 

Daiva Kezienė, kuri neseniai pa
sireiškė kaip moterų aktyvisčių 
organizatorė Simo Kudirkos by
los atveju. Ji pastatė kaip užduo
tį jaunimui: kova prieš tylą! At
seit, kova prieš sovietų propa
gandą ir užmačias, kurios siekia 
Lietuvos nepriklausomybės 
klausimo nuslopinimo. Ji atpasa
kojo Niujorko lietuvių akcijos 
komiteto pastangas išgelbėti Si
mo Kudirkos atvejį nuo pasmer
kimo užmarštin. Ji pabrėžė, kad 
reikia ne vien lietuvių informa
cijos, bet ir viešosios nuomonės 
formavimo centro.

Vienoje vietoje ši veikli kal
bėtoja padarė, šio autoriaus nuo
mone, nedovanotiną pedagoginę 
klaidą. Kadangi publikos abso
liučią daugumą sudarė paaugliai 
skautai, nereikėjo teigti dėl 
“efekto”, esą ji netiki, kad galė
sim išlaikyti išeivijoje lietuvių 
kalbą. Lietuvių kalbos puoselėji
mas neturėtų būti mūsų pagrin
dinis uždavinys. Už tą posakį ji 
net susilaukė pastabų. Pavyz
džiui, skaučių veikėja" Ramutė 
česnavičiūtė " padarė pastabą, 
kad tas jaunimas, kuris praran
da tėvų kalbą, praranda ir norą 
kovoti už tėvų žemės teises.

Šiaipjau Daiva Kezienė jauni
mui vaizdžiai, su dideliu entu
ziazmu išdėstė būdus, kaip jau
nuoliai galėtų svetimųjų tarpe 
kelti Lietuvos" bylą. Esą reikia 
“gimmicks“ sudominti radijui, 
televizijai ir laikraščiams, kad 
paminėtų Lietuvos klausimą. Tik 
jaunimas gali efektingai tai su
galvoti ir padaryti. Konkretizuo
dama būdus, kaip formuoti vie
šąją nuomonę apie Lietuvą, pa
skaitininke siūlė jaunimui pra
dėti veikimą amerikiečių mo
kyklose. Pvz., kai klasėse būna 
informaciniai mokinių pašneke
siai (“current events”), galima 
papasakoti bendramečiams bei 
mokytojams apie šių dienų įvy
kius Lietuvoje. Galima taip pat 
pasirinkti lietuviškas temas kla
sės rašiniams.

Baigdama kalbą, D. Kezienė 
pastebėjo, jog šių dienų jauni
mas pasisako už nuskriaustuo
sius, už Biafrą, Pakistaną, juo
džius, indėnus. “Jūs irgi turite 
už ką pasisakyti”—pabrėžė Dai
va Kezienė. “Jūs turite kovoti už 
skriaudžiamos lietuvių tautos 
teises! Kudirka pravėrė duris, 
laikykime jas atviras”.

G. Karoso, dr. E. Vaišnienės 
ir D. Kezienės temos, matyt, pa
tiko susirinkusiems skautams 
bei skautėms, nes po paskaitų 
įvyko įdomios diskusijos.

Linksmos Montrealio gintarietės Edmontone stiprinasi prieš koncertą Nuotr. A. Dudaravičiaus

Jaunimo vaidmuo išeivijoj I
Pirmiausia įsisavinti tautinius-kultūrinius lobius, o paskui politikuoti

Šio straipsnio autorius yra gimęs 
ir augęs Kanadoj. Mokslus ėjo Ka
nadoj ir V. Vokietijoj, čia jo dėsto
mos mintys buvo diskutuotos ir Vo
kietijos lietuvių jaunimo suvažiavi
me. RED.

Pradedu savo svarstymus 
šiuo pagrindu: mūsų karta, gi
musi ar bent augusi ir brendu
si išeivijoje, skiriasi nuo anks
tyvesniųjų generacijų. Skiriasi 
tiek, kad ji turi sukurti sau nau
ją gyvenimo filosofiją, surasti 
naujų gairių ar bent senąsias 
naujai formuluoti. Mat, mūsų 
pasirinkimo laukas yra platesnis 
čia už Lietuvos ribų. Esame vi
si išaugę, jeigu ne tarp dviejų 
kultūrų, tai bent dviejų kultūrų 
aplinkoje — lietuviškojoje ir. 
svetimojoje. Buvome paliesti ir 
paveikti abiejų. Pvz. mokame 
abi kalbas, mokame dainų, tu
rime įpročių abiejų kultūrų. 
Taigi, sąžiningai kalbant, esame 
tapę mišriais. Mūsų dvasia nė
ra nei pilnai lietuviška, nei pil
nai vokiška ar amerikietiška. Ją 
galima pavadinti išeivine.

Mums reikia su tuo faktu su
sigyventi. Bet kaip? Galime vie
ną kultūrą-aplinką atmesti. O iš
eivijoje lengviau atmesti lietu
viškąją ir tenkintis svetimąja. 
Gal ir pasisektų, jeigu vaikai ne
pradėtų savo tėvų praeitimi do
mėtis. Galime tapti ir kultūri
niais šizofrenikais, t. y. prie vo
kiečių save laikyti vokiečiu, prie 
amerikiečių — amerikiečiu, prie 
lietuvių —"■ lietuviu. Bet tada 
tenka baimintis, kad vokiečiai ar 
amerikiečiai nesužinotų ir neat
mestų tavęs. Mano manymu, ga
lima viską gražiai suderinti. Ga
lime abi kultūras stiprinti, pra
turtinti. Tai pasiekiama išlai
kant bei tęsiant lietuviškąją, 
nes taip praturtinama ne tik lie
tuvių, bet ir pvz. vokiečių, pasta
rąją padarant kosmopolitiškes- 
ne. Kitais žodžiais tariant, šiame 
suderinime tenka rūpintis savo 
tautiškumu ir pilietiškumu, t. y. 
rūpintis ne tik lietuvių reikalais, 
bet ir gyvenamųjų kraštų. Tu
rime pareigų ir teisių abiem pu
sėm.

Pagrindinis uždavinys
Pagrindinis jaunimo uždavi

nys yra kultūrinis ir tik po to — 
politinis. Lietuvos valstybės 
klausimas, bent laikinai, yra ru
sų - komunistų išspręstas. Lietu
vių tautos klausimas, bent iš da
lies, yra ir mūsų rankose. Tos 
tautos kultūra, žinoma, yra puo
selėjama pačioje Lietuvoje, bet 
ir mūsų uždavinys yra ją ne tik 
išlaikyti, bet ir tęsti, kad ir ki
tais būdais — kitu keliu čia, iš
eivijoje. Bet negalime kultūri
nio lobio didinti, jeigu nepažįs
tame kas yra tas lobis. Reikia 
pagrindą turėti, ant kurio gali
ma toliau statyti. Ir tik gyvastin
ga kultūra tegali reikalauti sve
timtaučių dėmesio ir jų para
mos.

Tautiečiai ir piliečiai
Kaip sakiau, uždavinys yra 

būti ne tik geru tautiečiu - lie
tuviu, bet ir geru gyvenamojo 
krašto piliečiu, žinoma, nenori
me dingti svetimtaučių visuome
nėje, bet ir negalime užsidaryti 
savo gete (Ivinskis). To galime 
pasiekti, savo pastangas remda
mi principais, kurie pvz. pa
skelbti Jungtinių Tautų žmo
gau Teisių Chartoje. Pripažinda
mi visų tautų teisę į savo kultū
rą, mes turime būti pasiruošę už 
tą teisę kovoti ir jos ne tik mum 
vieniem reikalauti. Kanadoje 
pvz. lietuvis negali nesirūpinti 
prancūzų kultūros išsilaikymu, 
respektyviai prancūzų kalbos 
teisėmis viešajame gyvenime, ir 
tereikalauti savos kalbos bei 
kultūros apsaugos, žodžiu, lie
tuviai kartais perlengvai žiūri į 
kitų tautų nutautėjimo rūpes
čius. Taip negalima! Turime tiek 
lojalumo parodyti gyvenamajam 
kraštui, kiek norime gauti teisių 
lietuvių visuomenei.

STUD, ALGIS STANKUS

Kaip tai pasiekti?
O tai padaryti nesunku, ypač 

studijuojantiems. S t u d i j u oji 
anglistiką? Gali darbuose paly
ginimų padaryti su lietuvių li
teratūra. Taip paskleisi mūsų li
teratūros žinių tarp kitų mokslu 
besidominčių, savo žiniją pra
plėsi ir galėsi ją kitiems perduo
ti. Jei tapai mokytoju, atnešk 
savo profesinį pasiruošimą ne 
tik į viešąsias, bet ir šešta
dienines lietuvių mokyklas. To
kių pavyzdžių galima pririnkti 
visą eilę. Galiu paminėti vieną 
konkretų laimėjimą: JAV-bėse 
viena lietuvaitė, parašiusi ang
liškai gerą studiją apie Putiną, 
laimėjo valstijos rašinių konkur
są. Galima įsivaizduoti," kiek tai 
kitiem imponavo.

Dirbantis jaunimas
Bet kaip su dirbančiu jauni

mu? Kai kalbama apie jaunimą, 
galvojama paprastai apie studi
juojančius. Tačiau yra nemažai 
ir dirbančio jaunimo arba jauni
mo, kuris organizacijoms nepri
klauso. Turime juos visus priim
ti ir įjungti į lietuvių šeimą, net 
ir nelietuviškai kalbančius. Tu
rime pastariesiems sudaryti ga
limybę susipažinti su Lietuvos 
istorija, kultūra, kalba ir t. t. 
Gal tuo keliu eidami mes ir nau
jų dėstymo metodų surasime. 
Studijuojantis jaunimas čia tu
rėtų būti vadovaujantis bei ge
riau suprantantis lietuvybės už
davinius.

Amžini vadai
Žinoma, ne visi tapsime mo

kytojais, žurnalistais ar kitais 
profesijonalais. Tačiau galime 
bent kitus draugus skatinti, net

Dariaus ir Girėno kel
Pasiryžau išmokt skraidyti

ALGIS ČEPAS
Po ilgo pinigų taupymo ir 

svarstymo nukeliavau iki pieti
nio Bathurst gatvės galo Toron
te ir laivu persikėliau į Toron
to salos aerodromą. Neužilgo 
stovėjau prie mažo dviviečio lėk
tuvo “Cessna 150”. Pirmiausiai 
instruktorius paaiškino man, 
kaip patikrinti lėktuvą iš lauko 
prieš sėdant į jį. Tikrinome ar 
kuras neturi nuosėdų, ar stab
džiai veikia, ar yra pakankamai 
alyvos, ar ratų padangos geros 
ir visą eilę kitų mažų dalykėlių. 
Nereikėjo nė penkių minučių 
patikrinimui. Instruktorius pri
minė, kad visi geri lakūnai kiek
vieną kartą prieš skrisdami ap
eina lėktuvą ir atsargiai apžiūri 
jo struktūrą bei svarbiausias da
lis. Tikrai būtų netikslu dėl ke
lių minučių laiko rizikuoti savo 
ar net kitų keleivių gyvybe.

Bet visi tikrinimai nesibaigė 
apžiūrėjimu. Lėktuvo viduje bu
vo visa eilė instrumentų. In
struktorius paaiškino kam kiek
vienas skirtas ir kaip jį patikrin
ti. Svarbiausios dalys yra peda
lai, vairas ir droselis. Ant žemės 
pedalai yra naudojami sukinėji- 
mui ir stabdžiams. Ore jie reika
lingi padėti sukiniui ir krypties 
išlaikymui. Vairas nėra toks, 
kaip automobiliuose. Jį galima 
stumdyti į priekį ir atgal, šitaip 
yra kontroliuojama lėktuvo 
kryptis. Taip pat, jei suktum 
vairą į vieną ar kitą pusę, lėktu
vas suktųsi. Bet taip pat sukinį 
galima padaryti naudojant tik 
pedalus. Droselis kontroliuoja 
motoro jėgą ir skridimo augštį. 
Yra visokių kitu instrumentų: 
augštumo matuoklė, stiprus ra
dijo aparatas, skritulys, sukimo 
rodvklė. takometras. dirbtinis 
horizontas, kilimo greičio rodvk
lė. greičio rodyklė, laikrodis. 
Daug pasikeitimų nuo Dąriaus ir 
Girėno laikų!

Susipažinę su instrumentais, 
pasiruošėm skristi. Pirmiausiai 
reikėjo atsiklausti aerodromo 
kontrolieriaus ir gauti leidimą 

paremti, kai jie žada ko nors 
augštesnio siekti. Mūsų kartą tu
rėtų skatinti visų pasireiškimą 
lietuviškoje veikioje. Turime 
vengti amžinų vadų, kurie vis- 
vien pagaliau mirs, ir jų vieton 
teks įtraukti prieauglį, kuris nė
ra pasiruošęs. Turime būti “jau
ni”: nesiekim galios ar pozicijos, 
bet bendro tikslo. Būkime vis 
pasiruošę trumpai pavadovauti, 
padirbėti, bet nepadarykime vie
nas kitam lietuvybei skirtus dar
bus našta ar kančia. Turėtų bū
ti natūralu, kad žmogus, kiek 
laiko padirbėjęs, pasitrauktų, ki
tais reikalais rūpintųsi.

Kalbame apie kultūrą. Kas ji? 
Ar turime ko nors verto? To ne
sistengsiu įrodinėti. Aš manau, 
jog vertingų dalykų yra ir lietu
viuose. Pvz." šokiai ir dainos ne 
tik vaizduoja žemdirbių tautos 
gyvenimą, bet ir dvasią maitina. 
Taigi, kiekvienas turi pasisavin
ti bent mažą dalį tos kultūros. 
Tai brandina asmenį, jį paruošia 
kitiem auklėti, užtikrina jame 
pačiame kultūros lobio išlaiky
mą, jei ne pratęsimą. Reikia ta
čiau ne tik mokėti šokį ar porą 
dainų, bet ir žinoti tos dainos kil
mę, to šokio istoriją bei jo iš
raiškos prasmę. Tik tada galėsi 
ne tik svetimtaučiams paaiškin
ti, bet vėliau ir savo vaikams. 
Tai reiškia kultūros perdavimą 
ir iš dalies jos tęsimą.

O kultūrinėje, kaip ir politinė
je, srityje galime iš tėvų pasimo- 
kyti, nes jie turi daugiau žinių. 
Bet turime atviromis akimis 
prie jų mokymų prieiti. Esame 
jauni, turėkime drąsos įvertinti 
ir net keisti formas bei metodus 
pagal principus. Jeigu ką pri
imam, tai priimkim, kadangi 
įvertinom kaip gerą dalyką — 
ne dėl tradicijos ar įpročio. B.d.

iu
Egzaminai ir pažymėjimas

užvažiuoti ant kilimo tako. Man 
teko pirmą kartą pasinaudoti ko
munikacijos radiju. Kontrolie
riui atsiliepus, reikėjo pasaky
ti kokiam lėktuve esi, kurioj vie
toj ir ką nori daryti. Jis greit at
sakė: “Kelias 24, vėjas 15—20, 
230, augštumo matuoklė 29.98, 
galima važiuoti”. Jis taip greitai 
viską pasakė, kad vos susigau
džiau apie ką jis šneka. Tik po 
kelių pamokų pripratau prie 
kontrolieriaus instrukcijų per 
radiją.

Pradėjau judinti lėktuvą. No
rėjau pasukti kilimo tako link, 
bet dar tuo metu nebuvau įsidė
mėjęs, kad sukimui naudojami 
pedalai. Sukau vairą, bet lėktu
vas neklausė. Pagaliau instruk
torius parodė ką negerai pada
riau. Privažiavom 24 kilimo ta
ką. Tikrinimai dar nebaigti! Pa
galiau gavom kontrolieriaus lei
dimą ir užvažiavom ant 24 tako. 
Aš nustūmiau droselį iki galo. 
Lėktuvas pasispyrė pirmyn ir 
po kelių sekudfių pakilo. Nepa
prastas jausmas...

Labai patiko! Pakilę 500 pė
dų, pasukom į pietus prie Onta
rio Place, o pasiekę 1000 pėdų 
pasukom į rytus. Dabar galėjau 
pasižiūrėti į žemę. Visos Toron
to salos ir uostas gulėjo apačio
je kaip žemėlapis. Laivai atrodė 
kaip žaislai ant didelio mėlyno 
kilimo. Dideli miesto pastatai 
atrodė kaip vaiko pastatyti mo
deliai. Skridome Pickering link, 
kur mažiau namų ir daugiau tuš
čiu laukų. Pro šalį praskrido 
dviejų motorų DC-3—senas ant
rojo pasaulinio karo lėktuvas.

Pirmoji pamoka buvo skirta 
man susipažinti su lėktuvu ir jo 
judesiais. Pamačiau, kad nėra 
taip lengva, kaip svajojau. Lėk
tuvą vairuoti nėra taip lengva — 
sunkiau negu automobili! Bet 
nažiūrėies i automobiliais už
kimštą 401 kelia, dar labiau už
sidegiau išmokti skristi lėktuvu.

Valanda greit prabėgo ir jau 
atėjo laikas nusileisti. Dabar

“Sovietų Sąjungoje yra drau
džiama tikėti į Dievą. Tad jauni
mas netiki nei į Dievą, nei į ko
munizmą. Jaunimas neturi idea
lų. Komunizmas žada mums tik
tai kažką ateityje, kažką neap
čiuopiamo, kai tuo tarpu krikš
čioniškas tikėjimas bent vesda
vo gerų darbų keliu.” Taip kal
bėjo Kvebeko imigracijos patal
pose nuo sovietų žvejybos laivo 
“Elagin” pabėgęs 20 metų jau
nuolis Sergej Kurdakov, apsup
tas kanadiečių žurnalistų.

Uždrausta kalbėti
Rankoje jis laikė kryželį. Ar 

kryželis reiškia, kad jis krikš
čionis? “Aš negaliu įrodyti Die
vo buvimo, tačiau man atrodo, 
jeigu paimtume šį stalą, turėtu
me pripažinti, kad turėjo būti 
miško kirtėjų, kurie nukirto me
džius jam pagaminti. Panašiai ir 
žemės atveju, kurioje gyvename 
— turi būti jos kūrėjas. Aš pra
dėjau apie tai galvoti būdamas 
17 metų. Apie tokius dalykus 
negalima kalbėti Rusijoje net su 
savo draugais. Bet aš klausiausi 
“Amerikos Balso”. Perskaičiau 
dalį Aleksandro Solženicino ro
mano “1914 metų rugpjūtis”. 
Jis nėra atspausdintas, bet eina 
iš rankų į rankas perrašinėjimo 
būdu. Man pavyko gauti dalį 
ranka rašyto romano ir jį per
skaityti. Tai man priminė Tols
tojaus “Karą ir taiką”. Taipgi do
mėjausi poetais - dainiais Okud- 
žava, Vysockiu ir spėjau per
skaityti keletą Svetlanos Stati
naitės laiškų draugams”.

Komjaunuolis
Jis pasisakė turįs komjaunuo

lio nario kortelę, kurią “visi so
vietų jaunuoliai privalo turėti”. 
Papasakojo, kad jo tėvas buvo 
kariuomenės majoras, bet mirė 
jam esant vos šešerių metų, o 
po ketvertų metų mirė" ir jo mo
tina. Jis augo Novosibirsko naš- 
laityne. Prisimena, kad turėjo 
dar du broliu, tačiau nieko apie 
juos nežino. 1968 m. jis baigė 
Kamčatkos jūrininkystės insti
tutą ir jau nuo to laiko planavo 
savo pabėgimą, tik niekam apie 
tai nęsisakė, kad policija nesu
imtų. šiuo metu jis buvo išplau
kęs šešių mėnesių praktikai 
žvejų laive kaip radistas.

Pabėgimas audroj
Rugsėjo 3 dieną 10 valandą 

vakaro buvo jo eilė budėti ant 
laivo denio. “Buvo labai tamsi 
naktis, stiprus vėjas ir lietus. 
Vos galėjau įžiūrėti pakrantėje 
esančio kaimelio , šviesas. Pagal
vojau, kad tai puiki proga pa
bėgti, nes buvo mano budėjimo 
eilė, o tamsoje ir lietuje greitai 
manęs nepasiges. Kadangi bu
vau radistas, kiti manys, kad esu 
radijo kambary... Aš palaukiau 
kol kapitonas užmigo ir tada nu
sileidau nuo laivo į vandenį, ži
nojau, kad tai paskutinė proga 
pabėgti, nes sekančią dieną tu
rėjome plaukti į Aleutų salas, o 
iš ten — namo. Nusprendžiau 
plaukti su drabužiais ir auliniais 
batais, nes tikėjausi per pusę va
landos pasiekti kaimelį Be to. 
norėjau būti apsirengęs, kai 
įeisiu į kaimelį.”.

Su drabužiais
Nors laivas buvo nedaugiau 

kaip mylia nuo kranto, bet Kur-

Kanados Lietuvių Dienos vaišėse St. Catharines Nuotr. M. Pranevičiaus

STEIGTI KLUBUS
•š. Amerikos Lietuvių Studentų Są

junga skatina steigti lietuvių klubus 
universitetuose. Universitetų vadovy-

perėmė vairavimą instruktorius. 
Nusileisti, kaip sužinojau, yra 
pati sunkiausia operacija. Moto
rą išjungus, lėktuvas pradėjo 
leistis žemyn. Be motoro triukš
mo buvo maloniau skristi. Atsi
klausę kontrolierių, pasukom į 
26 taką ir pradėjom staiga leis
tis. Mano ausys užsikimšo ir ne
trukus pajutau, kad ratai jau 
pasiekė žemę.

Iš pirmo karto pamėgau skrai
dymą. Reikėjo praeiti trijų mė
nesių teorijos kursą, rašyti vi
sokius egzaminus bei gauti svei
katos pažymėjimus iš gydytojo. 
Bet visa tai apsimokėjo. Nese
niai jau skridau be instrukto
riaus ir netrukus turėčiau gauti 
lakūno leidimą.

dakovui ta kelionė truko 5 va
landas. “Apie 400 jardų nuo lai
vo jūra buvo tokia audringa, kad 
drabužiai ir batai tempė mane 
žemyn. Paaiškėjo, kad turiu nu
siauti batus ir nusivilkti storus 
marškinius, jei noriu pasiekti 
savo tikslą. Bet buvo labai sun
ku nusivilkti vandeny, nes kai 
tik nustodavau plaukęs, tuoj 
pradėdavau skęst ir prarydavau 
daug vandens. Bangos tiesiog 
ritosi per mano galvą. Išsitrau
kiau peilį, kurį buvau pasiėmęs, 
nudraskiau nuo savęs marški
niu ir šiaip taip po ilgo tampymo 
nusiaviau aulinius batus. Taip 
aš pamečiau kryptį ir nebegalė
jau įžiūrėti šviesų tolumoje. Per 
lietų, vėją ir bangas aš nieko ne
mačiau, bet vistiek plaukiau. 
Staiga išvydau savąjį laivą prie
šais save. Reiškia plaukiau klai
dinga kryptimi ir pirmą kartą 
pagalvojau, kad bėgimas nepa
vyks. Persigandau. Lyg ir pasi
girdo ant laivo šaukiant ‘žmogus 
vandeny’, tačiau tai buvo tik ma
no vaizduotės padaras — taip 
buvau išsigandęs. Prisiminiau, 
kad laivo priekis buvo atsuktas 
į krantą, tad pasisukau ta link
me ir pradėjau plaukti, nors 
kranto nemačiau”.

Pagaliau — krantas
Praėjo dar dvi valandos, kol 

pasiekė krantą. Tada dar turėjo 
užkopti 200 pėdų uola. “Buvau 
laipiojęs po kalnūs Rusijoje, ki
taip tikrai būčiau užsimušęs”. 
Be to, jam daug padėjo fizinis 
patvarumas, kurį buvo išugdęs 
svorių kilnojimu, džiudo gimnas
tika ir plaukymu. Užlipęs pama
tė kaimelio šviesas maždaug už 
dviejų mylių, bet jom pasiekti 
reikėjo dar perplaukti jūros 
įlanką.

“Apie 100 jardų nuo kranto 
man viskas ėmė suktis galvoje. 
Tik pamenu, kad stengiausi 
plaukti, nors vos tejudėjau^ o 
vėjas nešė mane atgal į jūrą. 
Jau buvo šviesu... Prisimenu, 
kad koja paliečiau krantą ir atsi
gulęs pakrantėje galvojau sau, 
kad reikia keltis ir eiti kaime
liu ... Neatsimenu kaip atsira
dau ligoninėj... Tik prisimenu, 
kad prašiau policiją, kad manęs 
iš ligoninės negrąžintų į laivą”. 
Taip jis atsirado Tasso Bay, Bri
tų Kolumbijoje. Iš ten jis buvo 
nugabentas Į Prince Rupert 
miestą, paskui į Vankuverį ir 
galiausiai į Kvebeką.

Sunaikinti idealai
Jo manymu, Sovietų Sąjun

goje problema easnti ta", kad se
nieji krikščioniškieji idealai yra 
sunaikinti, o socialistiniai idea
lai neįgyvendinti. Jaunimas ne
turi jokio tikėjimo. Valstybė yra 
apsikrėtusi tomis pačiomis ligo
mis, kaip ir Vakarai: prostituci
ja, hipiais ir narkotikais. O ką 
sakyti apie Vakarų jaunuolius, 
kurie nori socialistinės revoliu
cijos? “Be reikalo... jeigu jie 
atvyktų i Rusiją ir jų namas bei 
automobilis būtų atimti, aš ma
nau jie tuojau nustotų tikėję į 
komunizmą”.

Vankuveryje jis buvo susiti
kęs su rusų ortodoksų kunigu, 
iš kurio gavo kryželį, o iš Otavos 
ortodoksų vyskupo— laišką, pa
žadantį jam pagalbą, Jis dabar 
yra laisvas tikėti Dievą ir gy
venti bei dirbti Kanadoje.

UNIVERSITETUOSE
bės tam esančios palankios. Taip pat 
tie klubai ar paskiri asmenys ragina
mi papildyti lietuviškų knygų rinki
nius universitetę bibliotekose. Vienas 
gausiausių rinkinių yra Kent State 
universitete — turi per 2000 lietu
viškų knygų. Lietuviai studentai tu
rėtų tarp savęs kalbėti lietuviškai, 
remti studentų leidinį “Lituanus” 
raštais ir prenumeratomis. Kadangi 
jaunimo kongresas jau netoli, studen
tai turėtų visur ateiti į talką ren
gėjams ir aktyviai dalyvauti kon
grese. Tos jų talkos laukia Lietuvių 
Bendruomenė.

Studentų valdyba džiaugiasi, kad 
studentai visur su atgaivinta dvasia 
tęsia darbą, kuris buvo pradėtas pas
kutiniame suvažiavime. Tada visi vie
ningai demonstravo prieš Simo Ku
dirkos išdavimą sovietams. Studentų 
stiprybė pasirodo, kai iškyla konkre
tus uždavinys. Tuo atveju visi dirba 
lietuvybei.
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® PAVERGTOJE 1WJE
' šaiposi iš krikštynų rusai ir aviacija

“Komjaunimo Tiesa" turi skaityto
jų laiškams skirtą skyrių “Skaitytojų 
klubas", kuriame dažniausiai kelia
mos įvairios gyvenimo negerovės. 
Rugsėjo 21 d. laidoje čia duoklę an
tireliginei propagandai atiduoda sim- 
nietė M. Juškauskaitė: “Buvo tai pra
ėjusį mėnesį. Žmonių, apie kuriuos 
rašau, pavardžių neminėsiu. Motina 
su savo 10 metų sūnum atvažiavo iš 
Vilniaus į vieną kaimą Alytaus ra
jone pas seserį pavasarotu Toji se
suo, religinga moteriškė, sužinojo, 
kad berniukas nekrikštytas. “Vesim 
Simnan į bažnyčią", — be ceremo
nijų pasakė. “Mano namuose negy
vens nekrikštytas vaikas." Jaunasis 
svečias, nebe pirmos klasės mokslei
vis, tikriausiai šiek tiek žinojo, kas 
tos krikštynos. Pasipriešino. “Nei
siu". čia ir motina kažkodėl pritarė 
seseriai: “Eik, eik. Automobiliuką 
nupirksiu..Kur dėsis berniukas 
— sutiko. Tik ar galės jis dižiuotis 
klasės draugų būry ta išvyka į Sim
ną?" Laiško antraštė — “Automo
biliukas ir... kartėlis". Neapykantos 
religijai ir kartėlio, matyt, pilna M. 
Juškauskaitės širdis.

MEDŽIOKLĖS SEZONAS
Lietuvos miškuose prasidėjo me

džioklės sezonas, šia proga “Valstie
čių Laikraščio" 108 nr. duodamas 
žodis medžiotojų ir žvejų draugijos 
pirm. Albinui Jankavičiui: “šį sezo
ną turime sumedžioti apie 200 brie
džių, daugiau kaip 500 šernų, 1600 
stirnų, apie 200 tauriųjų elnių. Lig 
šiol, vaikydamiesi trofėjinių ragų, 
daugiausia medžiojome briedžius pa
tinus. Dabar kaimenėse padaugėjo 
patelių. Tad rekomenduotina suma
žinti ir jų skaičių. Tose giriose, kur 
1000 ha vaikšto šeši briedžiai ir 
daugiau, medžiotini ir jaunikliai. Ga
lėtume daugiau pasirūpinti ir žvėrių 
selekcija: tegu Įtrinta nuo šūvių tik 
kas dešimtas briedis su gerai išsi
vysčiusiais ragai. Išmedžiodami di
delius, gerai išsivysčiusius žvėris, 
smulkiname jų bandas..." A. Jan
kaičius yra nepatenkintas ligšioli
niais medžioklių rezultatais: “Pra
ėjusi sezoną vietoj 5.000 šernų nuo 
medžiotojų kulkų tekrito 3.250. Gi 
šernai nuniokoja ūkių pasėlius, pir
moje eilėje bulvių laukus. Ir brie
džiai, kurių atskirose giriose klai
džioja dvigubai arba trigubai dau
giau, negu leistina, daro gana paste
bimą žalą medelynams ..." Praėjusį 
sezoną nušautų 3.250 šernų skaičius 
su priekaištais medžiotojams, kad 
neįvykdomi planai, įtaigoja laikraš
čio korektūros klaidą šiemetiniame 
leistų sumedžioti 500 šernų skaičiu
je. Jų, matyt, norima nušauti dau
giau kaip 5.000. A. Jankaičius įspė
ja medžiotojus vengti šernų medžio
jimo prietemoje prie pasėlių, nes to
kiais atvejais kartais nušaunami na
miniai gyvuliai ir net medžioklės 
draugai.

NE TIK DEGTINĖ KALTA
Lietuvos spauda yra pilna grau

džių rašinių apie girtuokliavimą bei 
jo liūdnas pasekmes. Lig šiol visi 
kaltindavo saiko neturinčius “pijo
kus", o kalti, pasirodo, yra planuo
tojai ir prekybininkai. J. Lauriūnas 
“švyturio" 13 nr. skundžiasi: “Jau 
geras laiko galas, kai plačiai aidi 
balsai: “Būkime kultūringi — ma
žiau gerkime!" Sugalvota ir gerų 
priemonių šiam reikalui paremti. Iki 
šiol kažkodėl tylima apie dar vieną 
ne paskutinės svarbos problemą: iš 
I c gerti ••• Neturime mažos talpos 
C'C gramų) stikliukų. Prekybos tink- 
H jr nėra. Tie, kuriuos turime, visai 
netikę. Tai ne kultūringu vaišių, o 
girtuokliavimo landynių atributas. 
Atvažiuoji, pavyzdžiui, j vestuves 
kaime ir išvysti stalus, “dekoruotus" 
šimtagramiais ir stiklinėmis... Nuo 
antro tosto tenka virsti iš kojų. Kaip 
negersi iki dugno? Bet tas dugnas 
taip giliai... Nepripilti pilno ne
patogu. O jei būtų mažos taurelės! 
Blaivininkai nesijaustų prievartauja
mi, girtuoklėliai būtų prilaikomi, 
vaišės išliktų kultūringos iki galo. 
Deja, prekybininkai kol kas bruka 
tik didelės talpos taures."

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

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

SIUNTINYS 1971 (3)
3Va jardo 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 visas persiuntimo išlaidas, yra $ 100.00.

SIUNTINYS 1971 (4)
Itališkas nailoninis vyriškos arba moteriškas lietpaltis, vilnonė angliš
ko 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 linkintys $12.50 ir t. t.

Balti cStores L t d., (Z. juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2, England Tel. 01738-8734

I* Radzevičius, 22 Skylark Rd., Toronto 4, Ontario 
A. Kusinskls, ICT College Street, Sudbury, Ontario

Nepriklausoma Lietuva turėjo sa
vo karinę aviaciją, o civilinius lakū
nus ruošdavo Kauno aeroklubas. Oku- 
puotoj Lietuvoj kelias į dangų yra 
žymiai sunkesnis. Lietuviui tenka 
naudotis sovietų karinės aviacijos la
kūnų mokyklomis Sov. Sąjungoje. 
“Tiesa" 208 nr. paskelbė Viktoro Po- 
lianskio reportažą iš Černigovo augš- 
tosios karinės aviacijos lakūnų mo
kyklos Ukrainoje, čia greitesniais už 
garsą naikintuvais skraido kursan
tas Sigitas Raubickas, kilęs iš Meš
kuičių miestelio. Skraidyti mokosi ir 
kaunietis Zenonas Vegelevičius, o 
mokyklą su pagyrimu jau yra baigęs 
J. Žilionis. Todėl nenuostabu, kad 
labai daug kandidatų susilaukė prieš 
metus įsteigtas Vilniaus jaunųjų la
kūnų klubas. “Komjaunimo Tiesos" 
pranešimu rugsėjo 23 d. laidoje, vai
kinus ir merginas turėjo atrinkti 
speciali komisija. Programą paruo
šė klubo štabo viršininkas J. Sali- 
niekas ir Lietuvos civilinės aviacijos 
valdybos mokymo bei treniruočių 
eskadrilės viršininko pavaduotojas A. 
F. Barišnikovas. Vilniaus jaunųjų la
kūnų klubo viršininku buvo paskir
tas taip pat rusas V. Bodiakinas. Ta 
Lietuvai priskiriama civilinė aviaci
ja šiandien yra visiškoje rusų kont
rolėje. Ape jaunųjų lakūnų klubą V. 
Bodiakinas rašo: “Užsiėmimai klube 
vyksta du kartus per savaitę Lietu
vos civilinės aviacijos valdybos ir 
Respublikinių profsąjungų kultūros 
rūmų klasėse. Po trejų metų, bai
gę mokyklą, kursantai bus susipaži
nę su lėktuvų AN-2 ir TU-134 kon
strukcija, skridimo ir lėktuvų vaira- . 
vimo elementais, išmoks taikliai šau
dyti ir šokinėti su parašiutu, susipa
žins su stiuardesės darbu. Reikės lai
kyti tarptautinio jaunimo judėjimo 
ir etikos egzaminus. Pažymių knyge
lėje bus civilinės aviacijos ekonomi
kos ir pervežimų skyriaus darbo or
ganizavimo pažymiai. Klubo auklėti
niams bus įteiktas lėktuvo AN-2 ant
ros kategorijos motoristo arba per
vežimų skyriaus darbuotojo pažymė
jimas. Jie gaus siuntimą į civilinės 
aviacijos mokyklas..." Taigi, kelią 
i erdves teks užbaigti sovietinėse 
aviacijos mokyklose. Į Vilniaus jau
nųjų lakūnų klubą priimami IX-X 
klasių moksleiviai.

BENZINAS IR DEGTINĖ
“Tiešos" 200 nr. A. Kezys pasakoja 

tragikomišką įvykį Šakių rajono Pa- 
veliuonos sovchozo miežių lauke, ku
riame dirbo kombainininkai Valius 
Duoba, Antanas Pantelaitis, Pranas 
Juodaitis ir grūdus vežiojas sunkve
žimiu Juozas Jakštys. žmonės pa
stebėjo virš miežių lauko besiraitan
čius dūmų kamuolius. Degė ne tik 
ražienos, bet ir nenupjauti miežiai. 
Gaisrą sustabdė traktorininkas Čes
lovas Jocius penkiavagiu plūgu, kai 
jau buvo išdegęs beveik 7 ha sėklinių 
miežių plotas. Vidaus reikalų parei
gūnai kaltę suvertė sunkvežimiui, ku
ris buvęs be kibirkščių gaudytuvo, 
su nesandaria kuro padavimo siste
ma. Tie patys pareigūnai Į blaivyklą 
nusigabeno visus tris kombaininin
kus. Iš tolo atrodė, kad jie skeryčio- 
damiesi gaisrą gesiną, o iš tikrųjų du 
buvo visai girti, trečiasis taip pat ne
blaivus. Kyla rimtas įtarimas, kad 
šio gaisro tikroji priežastis yra deg
tinės sumaišymas su benzinu.

GELEŽIES RUDA?
B. Naglis “Komjaunimo Tiesos" 

162 nr. praneša: “Praėjusiame penk
metyje Lietuvos geologai Varėnos 
apylinkėse darė įprastą vietos geolo
ginę “nuotrauką", aiškindami, kokius 
turtus slepia Dzūkijos gelmės. Buvo 
prieita išvada, kad čia yra naudingų 
rūdinių iškasenų telkiniai, šiuos tei
ginius patvirtino tų plotų tyrimai 
geofiziniais metodais..." Toliau B. 
Naglis cituoja šios ekspedicijos geo
logo B. Rusteikos žodžius: “Kokios 
tos rūdos, ar giliai? Į tai atsakysime, 
išgręžę septynis gręžinius. Pirmasis, 
300 metrų gylio, bus išgręžtas iki 
šių metų pabaigos, o likusieji — at
einančiais. Be to, kompleksiškai tir
dami Šio krašto gelmes, ieškosime ir 
kitų naudingų iškasenų." V. Kst.

SPALIO 23 

šeštadienį 
valandą 
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Programą atliks 
Londono studenčių 
kvartetas "Rasa".

• Geras orkestras, šokiai, 
bufetas ir kitos įdomybės

HAMILTON, ONT.
MERGAIČIŲ CHORAS — “Aidas” gražiai pasirodė Lietuvių Dienos koncerte spalio 10 d. St. Catharines mieste, o spalio 30 d. koncertuos Hartforde vietinės Bendruomenės valdybos koncerte. “Aidas" dar jaunas, bet jau spėjo visuomenei prisistatyti kaip stiprus meno vienetas. Repertuare turi jau 24 dainas. “Aidas” lapkričio 6 d. Jaunimo Centre duos ha- miltoniečiams ir apylinkių lietuviams koncertą. Tėvų komitetas, vad. V. Sako, stengiasi, kad šis koncertas ir šokiai praeitų kuo puikiausiai. Šokiams gros “The Cavaliers” orkestras. Rengėjai kviečia visus šį mergaičių choro “Aidas” koncertą ir šokius paremti savo gausiu dalyvavimu. Visi lapkričio 6 dienos vakarą skirkime šiam didžiam mūsų kolonijos įvykiui. J. P.
BANKELIS “TALKA" nuo š. m. lapkričio 1 d. persikels į naujas patalpas nuosavame name 830 Main St. E., Hamiltono 22, Ont. Tel. 544-7125 Dėl persikraustymo bankelio raštinė spalio 30 d. bus uždaryta. Naujas darbo valandas žiūr. bankelio skelbime. Primenama, kad bankelio agentūroms vadovauja: St. Catharines, Ont. — A. Šukys, 47 William St., Londone, Ont. — Br. Zabulionis, 30 Mar- benor Cresc. Jiedu patarnauja klientams parapijų salėse sekmadieniais po pamaldų.
PRIMENAME ateitininkams sendraugiams, kad jau laikas sumokėti nario mokestį, nes reikia atsiskaityti su centro valdyba. Labai svarbu tikslus narių skaičius dėl ateinančių Federacijos rinkimų. Sumokėti ižd. Masini (tel. 383-4880) iki lapkričio 30 d.
MĖGĖJŲ TEATRAS “AUKURAS", vadovaujamas režisorės E. Daugu- vietytės-Kudabienės, ruošiasi dalyvauti antrajame teatrų festivalyje Čikagoje, kur vaidins rašytojo Jurgio Jankaus “Audronę”. Neseniai “Aukuras” suvaidino istorinę Marcinkevičiaus dramą “Mindaugas" anglų kalba.

Į ESTŲ MODERNIOSIOS GIMNASTIKOS V||DQA| *
* Kanadoje gerai žinomas estų moderniosios gimnastikos <
► klubas atidarė Hamiltone savo skyrių. Instruktorė ;
► Coralja Jamada duoda pamokas moterims ir jaunimo <
‘ grupėms trečiadieniais, 8-9 vai. vakaro, Central Public ’
, School (kampas Hunter ir Bay St.). '
’ Informacijų teirautis: <

Mrs. H. Riimand, tel. 389-1957
a a a a a a a a

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA"
830 Main St. East, tel. 544-7125

10 — 5 
10 — 5 
10 — 5
10 -
10 -

| Darbo valandos:
I pirmadieniais 
| antradieniais 
I trečiadieniais 
g ketvirtadieniais 
I penktadieniais 
| šeštadieniais . .
| Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
| šeštadieniais “Talka" uždaryta.

v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p.5

7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

| Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
| čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers" čekius. 
1 Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.

KNIGHT TELEVISION
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

ennitl^ei> Limited

284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper Jame* St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

Hamiltono Jaunimo Centro salėje, 
48 Dundurn St. N., RENGIAMAS

RUDENS

LONDON, ONTARIO
NEPAMIRŠKIME atvykti į sportuojančio jaunimo, susispietusio į L. L. S. K. “Taurą", rengiamą didįjį balių šį šeštadienį, spalio 23, gražiojoj Centennial salėj prie Wellington ir Dufferin gatvių. Iš 401 greitkelio išsukti į Wellington Rd. ir važiuoti į šiaurę tiesiai iki Viktorijos parko. Pradžia 8.30 v. v., pabaiga 1 v. r. Puikus orkestras ir įdomi programa, atliekama šaunaus jaunimo iš Pittsbur- go ir kitų populiarių vienetų. Bufete — skanūs valgiai ir įvairūs gėrimai.
LIGONIAI. Šv. Juozapo ligoninėje gydosi buv. katalikių moterų sk. pirm. E. Navickienė 647 kamb.; gretimame kambaryje — p. Pranckienė, 441 kamb. — P. Genčius, bebaigiąs sveikti po neseniai padarytos operacijos; p. Katelė jau grįžo iš Šv. Juozapo ligoninės. Kiek anksčiau po atliktų tyrimų grįžo namo J. Aušrotas. Šv. Marijos senelių ligoninėje dar tebėra A. Mačys, vyresnioji p. Medelienė ir p. Katelienė. Visiems sergantiems londoniškiai linki greitai pasveikti. D. E.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
KONSTANCIJA IR BRONIUS KA

MINSKAI spalio 9 d. atšventė 25 metų vedybinę sukaktį. Pobūvį suruošė I. Kvosčiauskienė ir M. Duobie- nė, talkinamos L. Jakumaitienės, A. Kantautienės ir J. Staškūnienės. Dalyvavo apie 30 asmenų, kurių tarpe buvo ir šv. Veronikos par. klebonas H. H. Thyssen, čia atvykęs prieš 22 metus iš Olandijos. Taipgi dalyvavo visa eilė artimųjų iš JAV ir kitų Kanados vietovių. Negalėjusieji dalyvauti atsiuntė sveikinimus telegramomis arba laiškais. Sveikinimo kalbą pasakė J. Skardis ir visų vardu išreiškė nuoširdžius linkėjimus, pabrėždamas p. Kaminskų šeimos lietuviškumą. Ta proga sukaktuvininkai susilaukė gausių dovanų.
VIETINIS DIENRAŠTIS “The Sault Daily Star” spalio 8 d. laido-

Mokame už: 
depozitus 5% 
šėnis 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% %

SPALIO 9-11 DIENOMIS įvyko didelis vokiečių alaus festivalis. Jame dalyvavo apie 14.000 asmenų. Londono “Baltija” buvo kviesta pasirodyti spalio 11 d., nes kitas šio savaitgalio dienas ansamblis buvo išvykęs į 17-tąją Lietuvių Dieną. Nors ir smarkiai pavargęs, ansamblis gražiai atliko Grandinėlę, Aštuonytį ir susilaukė daug plojimų. Pagarba tiems jaunuoliams, kurie taip gražiai atstovauja lietuvių tautai. “Baltijos" tautinių šokių grupė pasirodys lapkričio 5 d. Wonderlande, kur International House rengia savo festivalį. Lapkričio 28 d. “Baltija” dalyvaus tautinio meno kalėdiniame festivalyje Centennial salėje. Šiais metais trys “Baltijos” ansamblio dalyviai pabaigė gimnaziją ir toliau tęsia mokslą universitetuose: M. Chainauskas, V. Valaitis ir R. Zabulionis. Baigusiems buvo surengtas pagerbimas p. Chainauskų bute. Visiems dalyviams ir rengėjams nuoširdus ačiū ir daug sėkmės studijose bei lietuviškoje mūsų kolonijos veikloje. B. K.

je atspausdino ilgą laišką “No real change in communist goals”. Jame pasisakoma prieš komunistų įtaką darbininkų unijose, nes komunizmas yra imperializmas, pavergiąs tautas. Pavergtųjų tautų tarpe esanti Lietuva ir kitos valstybės. Komunizmo tikslas nesąs pasikeitęs ir dabar. Laiškas pasirašytas raidėmis G. S. Mūsų žiniomis, tai J. Skardis. Kor.

CALGARY, ALTA
KLB KALGARIO APYLINKĖ rug- sėjo 19 d. išrinko valdybą dvejiem metam. Ji rugsėjo 24 d. balsavimo būdu pasiskirstė pareigomis: Antanas Nevada — pirmininkas, Juozas Karpa — vicepirmininkas, Pranas Gluoksnys — iždininkas, Kęstutis Dubauskas — sekretorius, Viktoras Matutis — kultūrinių reikalų vedėjas. Valdybon taip pat įeina su pilnom balsavimo teisėm Julius Tomas, Brooks apylinkės seniūnas. Naujosios valdybos svarbiausias uždavinys yra suburti išsiblaškiusį lietuvių Kalgario jaunimą į vieną vienetą, kuris galėtų perimti senstančių lietuvių darbą. Lietuvos kariuomenės šventės minėjimas bus lapkričio 20 d. baliaus nuotaikoje. Be to, yrą numatytas 1972 metais, tuoj po Naujų Metų bendras visų Kalgario Lietuvių Bendruomenės balius. Nariam, užsimokėjusiem metinį mokestį viskas bus nemokamai. Kalgario visuotinis Bendruomenės s u s i r i nkimas šiais metais savo nariams pakėlė mokestį nuo vieno dolerio iki dviejų. KLB tarybos nario prof. K. Le- derio siuntimas į tarybos posėdį ir kandidatų rinkimams dar nėra galutinai nutartas. Tikimės, kad dalykas išsispręs teigiamai.Kęstutis Dubauskas, sekretorius

DELHI, ONT.
PADĖKANuoširdžiai dėkojame už suruoštą pobūvį-staigmeną mūsų dvidešimties metų vedybinio gyvenimo sukakties proga, pareikštus sveikinimus ir linkėjimus, gėles ir dovanas: p.p. P. Z. Augaičiams, B. B. Dirsėms, M. A. Grincevičiams, J. P. Laureckams, K. B. Lukošiams, V. M. Miceikoms, J. O. Stradomskiams, A. E. Augustina- vičiams, Rožei Augustinavičienei, St O. Beržiniams, P. Y- Garneliams, A. O. Goldikams, F. L. Gurkliams, kun. dr. J. Gutauskui, J. M. Jocams, A. Kairiui, P. V. Lapieniams, J. E. Liutkams, M. D. Norkams, P. S. Par- gauskams, K. A. Ratavičiams, G. E. Rugieniams, A. Šamui, S. Samienei, A. Skodienei, B. V. Vytams, V. S. Zadurkiams, P, M. Žilvičiams; St. J. Augustinavičiams, M. D. Bartuliams, A. Budreikai, St E. Kairiams, Ant. E. Mažeikoms, M. Rudokienei, B. A. Stonkams. K. Simutienei, D. O. Šiur- noms, V. V. Treigiams. Tamstų nuo-

širdų mas ir linkėjimai nuolat skaid
rins mūsų ateities gyvenimą. Ačiū!

Monika ir Bronius Povilaičiai 
Tillsonburg, Ont

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L 

32 James St So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario 
—~------ ------- --- ---  sssaessgssssa.1

® LIETUVIAI PASAULYJE
l. A. Valstybės

VAŠINGTONE LANKĖSI ALTos 
pinu. dr. K. Bobelis ir vicepinn. 
dr. K. Šidlauskas. Baltuosiuose Rū
muose jie buvo priimti prez. R. Nik- 
šono patarėjo George T. Bell, JAV 
valstybės departamente — pasekre- 
toriaus pavaduotojo Richard T. Da
vis. Pagrindinis dėmesys šiuose po
kalbiuose buvo skirtas Baltijos res
publikų diplomatinių bei konsulinių 
įstaigų papildymui jaunesniais žmo
nėmis. R. T. Davis žadėjo atsiklaus
ti departamento ekspertų ir pasiūlė 
ALTos atstovams paruošti bei Įteik
ti specialų memorandumą šiuo klau
simu. Pasitarimo dalyviai taip pat 
kalbėjo apie pagalbą S. Kudirkai, Bal
tijos kraštų bylos iškėlimą Jungtinėse 
Tautose ir Europos saugumo kon
ferencijoje.

JAV LB DVIDEŠIMTMETIS spalio 
8-10 cLd. buvo paminėtas daih J. Bag
dono kūrinių paroda, pianisto A. 
Smetonos koncertu, simpoziumu, jau
nimo vakaru ir akademine dalimi, 
pradėta JAV LB pirm. V. Volerto. 
Sveikino gen. konsulas A. Simutis, 
VLIKo pirmininko pareigas ėjęs J. 
Audėnas, PLB vardu — dr. BL Bra
zaitis. Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
prof. dr. J. S takas. Koncertinę pro
gramą atliko R. Babicko vyrų okte
tas ir soL L Grigaliūnaitė iš Kle- 
velando, akordeonistas Ch. Daubaras.

DETROITO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS KLUBAS lapkričio 7 d. Lietu
vių Namuose, 3009 Tilman SL, rengia 
akademiją rašytojams pagerbti. Suda
rytas platus garbės komitetas iš 17 
asmenų.

SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACI
JOS XVin suvažiavimas įvyko Ta
boro Farmoje rugsėjo 8-12 d. d. 
Prof. dr. D. Valiukėnaitė skaitė pa
skaitą apie Šekspyro veikalų verti
mus į lietuvių kalbą, prof. dr. B. 
Mačiuika — apie būklę okupuotoje 
Lietuvoje, A. Idzelis — apie pramo
nės pliusus ir minusus okup. Lietu
voje. Literatūros vakare poezijai at
stovavo Vitalija Bogutaitė, Eglė 
Juodvalkytė ir Austė Pečiūraitė, pro
zai — Rimas Vėžys ir estas prof. 
Mardi Valgemae. Suvažiavimo daly
viams buvo suvaidinta Dalios Jukne
vičiūtės režisuota A. Škėmos “Ata- 
raxia”, prisimenant velionies rašyto
jo žuvimą automobilio nelaimėje 
prieš 10 metų. Kosto Ostrausko vie
naveiksmį “Lozorių” režisavo Arnol
das Giedraitis.

JUNGTINIŲ TAUTŲ visumos se
sijos Sovietų Sąjungos delegacijoje 
patarėjo teisėmis yra Vytautas Zen
kevičius, anksčiau buvęs sovietų am
basados sekretorium Vašingtone. So
vietų okupuotoje Lietuvoje jam ten
ka pavaduoti tariamosios užsienio 
reikalų ministerijos vadovę L. Dir- 
žinskaitę-Piliušenką, kuri ir pati ne
turi ką veikti, nes visus Lietuvos 
ryšius su užsieniu tvarko okupantas.

ANTANO MUSTEIKIO ini
ciatyva Detroito kultūros klubas 
įsteigė fotografų sekciją. Sekcijos 
valdybą sudarė: pirm. Edvardas Va
siliauskas, vicepinn. Kazys Ražaus- 
kas ir sekr. Vladas Staškus.

ČIKAGOJE MIRĖ rugsėjo 15 d. 
amžiaus šimtmetį atšventęs turbūt 
seniausias šio miesto lietuvis V. Kat
kevičius. Į JAV jis yra atvykęs 1891
m. ir nuo 1893 m. gyvenęs Čikagoje. 
Popieriaus fabrike dirbo 46 metus, 
o paskui 25 metus buvo sargu.

Iš ARGENTINOS SOSTINĖS Bue
nos Aires Į Los Angeles atvyko kun. 
Vytautas Palubinskas. Jis jau yra 
priimtas į Los Angeles arkivyskupi
ją ir laukia paskyrimo.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIŲ ORGANI

ZACIJŲ atstovai sudarė jaunimo kon
greso ir tautinių šokių šventės komi
tetą, kurio prezidiuman išrinkti: pir
mininku — chemijos ir pramonės ins
titutus baigęs Arūnas Steponaitis, na
riais — “Aušros” choristė Irena 
Skurkevičiūtė, Lietuvių Sąjungos at
stovė Milda Černiauskaitė, šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos mokyto
ja Liucija Juodelytė, “žilvičio” jau
nųjų vadovė Verutė Aleknavičiūtė, 
akordeonistas Antanas Aleknavičius ir 
kun. Pranas Gavėnas. Finansais rū
pinsis speciali komisija: pirm. Jonas 
Bagdžius, choristė Emantė Mikucky- 
tė, LB šalpos narys Jonas Dimša, 
Vyrų Brolijos ižd. Jonas Baužys, 
“žilvičio” tėvų komiteto pirm. J. 
Guzikauskas, ekonomistas Pijus But- 
rimavičius, žilvitietis Jonas Silickas 
ir ateitininkų pirm. Laima Vosyliūtė. 
Programų komsijai priklauso: pirm, 
kun. A. Saulaitis, “Aušros” choro 
pirm. J. Bajorinas, “Nemuno” pirm. 
J. Lukoševičius, “Žilvičio” vadovė M. 
Vinkšnaitienė, šokėjos O. Petraitytė, 
J. Kraujalytė, ateitininkė V. Pilypa- 
vičiūtė ir kun. St. Šileika, ši komi
sija paruoš ne tik šokėjus, bet ir 
kongreso dalyvius, nemažą dėmesį 
skirdama lietuvių kalbai. Kelionei į 
Čikagą planuojama užsakyti visą lėk
tuvą, kuriuo galės pasinaudoti ne tik 
Brazilijos jaunimas, bet ir Argenti
nos bei Urugvajaus. Tikimasi, jog 
keleivių skaičių papildys ir estai, 
vykstantys į savo kongresą Toronte. 
Visais jaunimo kongreso reikalais 
prašoma kreiptis į komiteto pirm. 
Arūną Steponaitį, Rua Teixeira da 
Silva 96, Apartamento 2, Paraiso, 
04002 Sao Paulo, SP, Brazfl.

Argentina
BUENOS AIRES YMCA SKYRIU

JE koncertą surengė Irenos Simą- 
nauskienės vadovaujamas tautinių 
šokių ansamblis “Rambynas” Ir sol.

Zuzana Valadkaitė-Lopez, mezzo-sop
ranas. Koncerto pradžioje argenti- 
niečius su Lietuvos istorija, menu, 
tautiniais šokiais supažindino BL Le- 
vanavičius ir stud. Rasa Karelytė. 
-Rambynas” pašoko Rugučius, Miki
tą, Gyvatarą, Jonkelį, Aštuonytį, 
Lenciūgėlį ir Malūną. SoL Z. Va
ladkaitė-Lopez padainavo S. Šimkaus 
-Oi žiba žiburėlis”, “Oi kas?” ir 
Sarpaliaus“Dukružėlę”. Koncerte da
lyvavo ir dr. Vytautas P. Dambrava, 
iš Meksikos atkeltas į JAV amba
sadą Buenos Aires informacijos vi
cedirektoriaus pareigoms.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT
RE pavasaris buvo sutiktas rugsėjo 
18 d. surengtu tradiciniu balium ir 
naujos pavasario karalaitės rinki
mais. Pavasario karalaite baliaus da
lyviai išrinko Eugeniją Vinčeriaus- 
kaitę, princesėmis — Mirtą Zigman- 
tavičiūtę ir Mortą Valantinaitę. Nau
jajai pavasario karalaitei E. Vinče- 
riauskaitei karūną perdavė praėjusių 
metų karalaitė Nelida Zavickaitė.

Australija
KETVIRTOJI VAIKŲ ŠVENTĖ 

šiemet buvo surengta spalio 3 d. 
Melburne. Jos dalyviai — Melburno 
ir Geelongo šeštadieninių mokyk
lų mokiniai. Iškilmės buvo pradėtos 
pamaldomis Šv. Jono bažnyčioje, kur 
pirmąją komuniją priėmė Geelongo 
mokyklos mokinė Mėta Venckutė. 
Abiejų mokyklų pasirodymas Įvyko 
parapijos salėje. Įvadini žodį tarė 
Melburno mokyklos vedėjas Povi
las Baltutis, sveikino ALB krašto 
valdybos švietimo atstovas Albertas 
Šeikis. Scenoje išsirikiavo Geelon
go Dr. V. Kudirkos mokyklos 16 
mokinių. Pagrindinę jų pasirodymo 
dali sudarė deklamacijos, šokis “No
riu miego", mergaičių plastinis šo
kis “Lietuva brangi". Dainavimo mo
kytojo Mečio Kymanto vadovaujami, 
vaikai padainavo keletą lietuviškų 
dainelių. Programą paruošė mokyto
jos Bronė Jankienė ir Sofija Sla- 
vickienė. Melburno parapijos mokyk
la turi 87 mokinius. Dainavimo mo
kytojo SL Čižausko paruoštą dai
nos ir žodžio pynę “Augo girioj 
ąžuolėlis" atliko E. Eimutis, L. Či- 
žauskaitė ir L. Baltutis. Gražų duetą 
“Prabėgo meteliai" padainavo sesutė 
ir broliukas Buožiat Mokytojos H. 
Statkuvienės vadovaujama mokinių 
grupė pašoko Suktini, Kalveli, Vė
darą ir Voveraitę. Po to Įvyko bend
ras abiejų mokyklų vaikų kaukių pa
radas. Knygomis ir šokoladu buvo 
apdovanoti vaikai, sukūrę gražiausias 
kaukes tautiniais motyvai: Vidutis 
Kymantas — ąžuolo lapas, Loreta 
čižauskaitė — žvakė, Darius Alekna 
— karžygis kunigaikštis, Birutė Jo- 
mantaitė — Eglė žalčių karalienė, 
Andrius Kairaitis — žirnis ir Kęstu
tis Jomantas — pavergtoji Lietuva. 
Baigminį šventės žodį tarė Geelon
go mokyklos vedėjas kun. P. Dauk
nys.

Britanija
PLAČIAI NUSKAMBĖJO į špiona- 

žą įsivėlusių 105 sovietų diplomatų 
bei Įvairių pareigūnų ištrėmimas iš 
Britanijos. Paskelbtame sąraše yra 
vienas lietuvis — Ričardas K. Vai- 
gauskas (Richard K. Vaygauskas), 
KGB agentas, 1960-63 m. dirbęs 
Jungtinių Tautų sekretoriate Niu
jorke.

DARBIEČIŲ PARTIJOS konferen
cijoje Brighton mieste spalio 4-8 d. 
d. Lietuvos socialdemokratų parti
jai atstovavo delegatūros paskirtas 
Juozas Vilčinskas.

TAUTOS FONDO naująją atsto
vybę Britanijoje sudarė: pirm. inž. 
Audrius Gasiūnas, vicepirm. Petras 
Mašalaitis, ižd. Juozas Vilčinskas, 
sekr. Juozas Lūža, nariai Z. Juras 
ir A. Jovaras.

Prancūzija
B. ŠLEPETYTĖ VENSKUVIENĖ, 

lietuvių katalikių moterų organiza
cijų ryšininkė pasaulinėje sąjungoje, 
spalio 17-21 d.d. dalyvavo Berlyno 
savaitėje, kurią rengė Berlyno mote
rų organizacijų centras. Ji buvo šio 
centro viešnia.

Vokietija
FRIEDRICH FRITSCH, dvisavait- 

raščio “Stime der Freiheit” vyr. re
daktorius, mirė rugsėjo 13 d. Velio
nis buvo didelis lietuviu ir latviu 
bičiulis. Prieš mirtį savo laikraštyje 
jis paskelbė straipsnį apie S. Kudir
kos teismą Vilniuje ir jo drąsius žo
džius teisėjams. F. Fritsch nuomone, 
lietuviu ir kitu pavergtu tautu lais
vės byla nėra pralaimėta, kol už ją 
balsą kelia tokie kovotojai, kaip S. 
Kudirka.

VASARIO 16 GIMNAZIJA nau
juosius mokslo metus pradėjo su 
83 mokiniais, šiemet gimnazijon 
įstojo 25 nauji mokiniai: 13 — iš 
Vokietijos, 10 — iš JAV, po vieną 
— iš Kanados ir Kolumbijos. Iš 
viso tokią užsieniečių mokiniu dabar 
yra 13. Gimnazijos direktorius V. 
Natkus mokiniams pristatė laikinai 
sutikusį kapeliono pareigas eiti kun. 
J. Dėdiną, naująją fizikos, matema
tikos ir anglą kalbos mokytoją Eglę 
Panliukonytę, atvykusią iš JAV. Gim
nazijos bendrabučio statyba bus vyk
doma dviem tarpsniais. Šiuo metu 
pradėtas statyti mergaičių bendrabu
tis su 55 lovom, šis pastatas atsieis 
apie 537.600 DM, kurių 400.000 duo
da vokiečių valdžia. Kertinio ak
mens pašventinimas — lapkričio 13 
d. Pastačius mergaičių bendrabutį, 
bus pradėta berniukų bendrabučio 

a - o • - surtyM.



Profesorius Juozas Eretas, Pakšto monografijos autorius, ilgą laiką gyvenęs ir dirbęs Lietuvoje. Dabar gyvena sa
vo gimtojoj Šveicarijoj kaip pensininkas ir dalyvauja Europos lietuvių veikloje Nuotr. Vyt. Maželio
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O NJITIIKIM VEIKIOJE

"Prieblanda, kur ilgėja šešėliai..."
Kai išgirdome, kad Juozas 

Eretas rašys Kazio Pakšto mono
grafiją, prisiminėm jo knygą 
apie St. Šalkauskį ir apsidžiau
gėm, jog ir vėl sulauksime pui
kaus biografinio veikalo. Ir ne- 
apsivylėm: autorius savo darbą 
atliko pavyzdingai. Tai kas, kad 
kaikur kaikas yra lyg ir nedasa- 
kyta, o kaikas gal ir persakyta. 
Juk esama žmonių, kurie niekad 
nesirausia po savo draugų dva
sios labirintus, kad juos užsipul
tų, o veikiau juos pridengia nuo 
kitų puolimų. Vienas tokių yra 
ir Pakšto monografijos auto
rius. Dar daugiau — K. Pakšto 
atžvilgiu jis pasirodė kaip tau
rus ir nuoširdus draugas, kuris 
jo vieno nepaliko net ir mirusių
jų karalystėje, kurioje neleidžia
ma atsakyti į klausimus, kylan
čius šiapus šilkinės uždangos. 
Tai apkasų draugo savybė. Mi
rusį gink arba tylėk.

Tai yra vienas motyvų, daran
čių šią knygą taip malonia skai
tyti. Bet jų yra ir daugiau. Au
torius “sine ira et studio” (be 
priekabiškumo), kaip jis sako, 
kurio jis sąžiningai išvengia, dar 
yra puikus ir savo minties archi
tektas. Jis ne tik pačią knygą 
aiškiai išplanavo, bet ir turinį 
išreiškė tokiu stiliumi, kuris ją 
priartina prie literatūrinių vei
kalų. Tai šveicariškasis Mykolas 
Vaitkus.

Ir iš tikrųjų, jei ši knygą prieš 
ją atspausdinant dar būtų pate
kusi į dailininko rankas, būtų ra
dęs puikios medžiagos iliustraci
joms. Tik dirstelkite, kad ir į šį 
vaizdą, kuriame autorius sugre
tina jautrią Pakšto žmoną su ne
ramiu jos vyru: “Sunku mimozai 
Žydėti šalia vulkano.” Mimoza 
ir vulkanas... Arba: “Kalifor
nija jam padės, juk ar ji ne 
Amerikos šypsena...” “Kai 
Kauno tunelis buvo prarijęs dū
mų supamą traukinį, mes sunkių 
minčių slegiami grįžome į na
mus, kurie greitai nebebus mū
sų ...” Pakštas išvyko “į prieb
landą, kur ilgėja šešėliai.” Be to, 
autoriaus vaizdingi palyginimai 
stipriai nušviečia Pakšto aureo
lę. Jis ir linkolniškas, ir atlanti- 
nio horizonto, ir audringo tem
peramento ir kt.

Taigi, šį veikalą skaitai lyg ko
kį romaną. Autorius, jausdamas, 
kad jo darbe esama romantiškos 
tendencijos, taria: “Romantišku
mas nėra koks sugalvotas užin- 
triguoj antis pagražinimas, o tie
siog išplaukia iš paties Pakšto 
audringo ir spalvingo gyveni
mo”. O visdėlto reikėtų pridur
ti, jog ir pats audringiausias gy
venimas, aprašytas netalentin
gos rankos, nesukurs perkūnijos 
skaitytojo vaizduotėje.

Epochos žmogus
Tie, kurie Pakštą pažinojo, 

gali apie jį manyti ir vienaip, ir 
kitaip. Jie gali įžiūrėti ir tokių 
gyvenimo aspektų, kurie jo au
reolę šiek tiek ir aptemdytų. 
Betgi jaunoji karta, perskaičiu
si J. Ereto veikalą, jį pripažins 
neeiliniu lietuviu. Mat, autorius 
jį mums pristato kaip žmogų, 
kuris gimsta ne dešimtmečių, 
bet šimtmečių būvyje. Jis savo 
nuomonę grindžia ne savo šiltų 
jausmų gausa, o giliais sampro
tavimais. paremtais daugybe 
faktu ir aplamai dideliu krūviu 
biografinės medžiagos.

Aišku, kaip ir pats autorius 
teigia, Pakšto gyvenimo “kelyje 
nasitaikė ir zigzagų.” Bet kas gi 
iš mūsų, kaip kulka, tiesia lini
ja nuzvimbia per gyvenimo lau
kus? Dauguma ima ir kur nors 
kryptelia. Eretas betgi i jokius 
zigzagus nesigilino ir ju knygoje 
neatskleidė. Tai ne jo tauriai in
teligencijai. O juo labiau, kad 
Pakšto asmenyje būta tiek šau
nių dvasios proveržių, kad 
smulkios kreivės ir lengvi pilkš
vi šešėliai pranvksta. kaip mig
la saulės šviesoje.

Prof. Juozo Ereto monografja apie dinamiškąjį regėtoją Pakštą
Laikotarpio fonas

Nors autorius ir sako, kad jo 
“pagrindinė tema buvo Pakštas, 
dėl to negalėjo išplisti į kolosa- 
linę gyventų laikų panoramą”, 
bet visdėlto sukurtoji panorama 
yra pakankamai vaizdi. Ji labai 
prisidėjo prie temos išryškini
mo. Pakšto paveikslas išėjo 
daug ryškesnis, suprantamesnis 
ir mielesnis.

Autorius pats yra gyvenęs ano 
meto aplinkos sūkuriuose ir dir
bęs mūsų krašto atstatymui bei 
jo gerovei, atsimena nemažai 
įvykių ir faktų, kurių perteiki
mas skaitytojui yra puikus isto
rinės žinijos papildymas. Gi išti
sa krašto tragedijos fotografija, 
kurioje Pakštas figūruoja kaip 
pranašingų viziogramų piešėjas, 
jaunajai kartai taps nauja patir
timi. Sakysim, kad ir paminėji
mas fakto, kurį nevisi žino, jog 
Amerikos lietuviai paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybės dekla
raciją ištisais metais anksčiau— 
1917 m. pradžioje Pittsburge. 
Arba pateikimas paties Pakšto 
pasakojimų iš savo vaikystės 
dienų, jo kaimynų pokalbių apie 
carų Rusijos kolonijinį barbariš
kumą ir pan. Visa tai mąstantį 
skaitytoją nuteikia gilesniems 
svarstymams apie dabartinės 
Rusijbs komunistinę sistemą, 
kurioje, atrodo, komunizmas 
yra panaudojamas kaip priemo
nė Rusijos grobuoniškoms už
mačioms pateisinti.

Nepripažintas pranašas
Autorius pristato Pakštą to

kioje šviesoje, kur įžymūs žmo
nės tampa stambiomis figūromis 
tik šachmatų lentoje, bet gyve
nime jie yra nedaugiau, kaip ty
ruose stūgaujančio balsas. Kad 
taip atsitiko ir su Pakštu, ste
bėtis netenka, nes gilių amžių 
patirtis mums nuolat kartoja, 
jog savųjų tarpe pranašu nebū
si. Taigi, savo žemėje jis neprigi
jo, o svetimiesiems aplamai pra
našu nereikia.

Mūsų laisvės dienose Pakšto 
vizijos, rodos, turėjo būti pirmo 
būtinumo vertybės. Kodėlgi jos 
tapo tik už girių atsiliepiančio 
aidu? Tai klausimas, į kurį gal 
atsakys tik ateities istorija. Tie
sa, jį bando paliesti monografi
jos autorius, bet jo tikslas buvo 
Pakštas, o ne tautos ir jos vadų 
apkurtimas.

J. Eretas stengiasi išryškinti 
galimai daugiau K. Pakšto veido 
bruožų ir jo gyvenimo aspektų. 
Jų svarbesnieji: mokslingumas, 
vizijiškumas, idealistiškumas, 
tolerantiškumas, patriotiškumas 
ir t. t.

Apie jį kaip mokslininką gal 
ir nevertėtų užsiminti, nes 
mokslininkas nėra jokia reteny
bė. Bet autorius jo, kaip politi
nės geografijos žinovo, nuopel
nus nurodo gana smulkiai. Jie 
daugiausia reiškėsi studijinėmis 
kelionėmis, paskaitomis įvai
riuose universitetuose ir visuo
menėje, raštu spaudoje ir pan.

Daugiausia dėmesio knygoje 
kreipta į Pakšto vizijinį talentą 
ir su juo glaudžiai susijusį laiko
tarpio foną, šis jo vizijiškumas 
gal ir nebuvo antgamtinė apraiš
ka; greičiausia jis tryško iš jo 
gilios mokslinės erudicijos ir su
gebėjimo ją nukreipti ateities 
perspektyvon bei joje įžiūrėti 
būsimų įvykių galimybes.

Autorius mano, jog viena iš 
gyvastingiausių Pakšto vizijų 
yra lietuvių tautos atsisukimaš 
veidu į jūrą: “Ne toj jūroj Vy
tautas savo žirgą plukdė”—kar
tą sušuko jis. Vadinasi, krašto 
sujūrinimas turėjo būti pats di
dysis pirmojo nepriklausomybės 
dešimtmečio uždavinys. Deja, 
jis liko neišspręstas, kaip auto
rius mano, dėl vyriausybės ne
ryžtingumo.

Kita didžioji vizįja, kurią 
Pakštas paskelbė po 10 nepri

klausomo gyvenimo metų, yra 
tėvynės laisvės sutemos. Užuo
minos apie galimą nepriklauso
mybės praradimą anuomet su
krėtė daug šviesių protų. Nepri- 
Klausomybės dešimtmečiui suka
kus, Pakštas džiaugėsi: “Kaip 
Phoenix’as iš pelenų prisikėlė 
Lietuva ir per dešimtį metų ste
bino Europą savo gajumu ... ” 
Kiek vėliau jis ištarė išgąstingus 
žodžius, šiurpu nusmelkusius jo 
klausytojų gyslas: “Būtų labai 
neatsargu manyti, kad amžinai

Prof. Kazys Pakštas

išlaikysime savo nepriklausomy
bę. Gal ji yra tik meteoras, 
blykstelėjęs keista pašvaiste is
torinių amžių eigoje.” Taip ir 
įvyko. Po sekančių dešimties 
metų anoji pašvaistė užgeso.

“Mums reikalinga proto, do
ros, darbingumo, taupumo ir su
sivaldymo” — ta pačia proga jis 
prasitarė. Bet turbūt daugiausia 
mums trūko proto. Mes nepajė- 
gėm įsisąmoninti anų pranašin
gų Pakšto žodžių, taip aiškiai 
dvelkiančių pražūtinga grėsme, 
kuri mūsų tautą juk daugelį am
žių lydėjo, ir dėlto nepasirengė
me sutikti atūžiančios audros.

Savo vizijinių dimensijų gyliu 
ir kontroversines minties iššū
kiu bene labiausiai pažinome 
Pakštą, kaip toli pramatantį žmo
gų, iš jo antrosios Lietuvos, ku
riai jis davė Dausuvos vardą, vi
zijos. Apie šį tolimą žvilgsnį į 
lietuvio apsaugojimą nuo tauti
nės mirties nemažai monografi
joje rašo J. Eretas.

Dauguma į šią jo viziją žiūrė
jo ir dar tebežiūri kaip į didelę 
fantaziją, kuri niekados negalės 
būti įvykdyta. O jis net prieš 
daugumos nuomonę išvyko savo 
Dausuvai jieškoti vietos ir paty
rinėti įvairių gyvenimo sąlygų.

žinoma, ir vėl laimėjo viešoji 
nuomonė. Antroji Lietuva nebu
vo įkurta. Bet iš šitų visų prieš
taraujančių jėgų matyti, kad 
stoka tolimo žvilgsnio į ateitį, 
stoka drąsos, veržlumo ir pasi
aukojimo dideliems idealams 
dažnai yra priežastimi didelių 
tautinių nelaimių.

Gintarinė sesuo
K. Pakštas yra žvelgęs į mūsų 

šalies buitį ir jos ateitį per daug 
platesnę prizmę, kaip kad mes 
pastebėjome. Savo mintis jis yra 
išreiškęs įvairiomis progomis. 
Daug jų sutelkta į trumpus šū
kius, pilnai išreiškiančius jo ide
alą. Nors monografijos autorius 
mano, jog savo šūkiais jis, tarp 
kita ko, priversdaves savo klau
sytojus nutilti, susikoncentruoti 
ir išklausyti jo kalbos iki galo 
atidžiai, visdėlto jie veikiau iš
semdavo jo temos turinį. K. 
Pakštas, kaip kalbėtojas, buvo 
geras ir be to.

Jo šūkiai, kurie galiojo jo kar
tai, galios ir ateities kartoms. 
Nes lietuviui visados reikės 
“taupyti, bet Lietuvai kišenės 
neuždaryti”, nes mums visados 
turės kas nors priminti, jog 
“Baltijos jūra gali tapti gintari
ne Viduržemio jūros seseri
mi...” O kas žino, gal ateityje

PATS RAŠO IR KITUS SKATINA
Kun. dr. Juozas Prunskis — Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 

garbės narys, redaktorius, mecenatas
V. MINGĖLA

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
centro valdyba 1971 m. birželio 
4 d. vienbalsiai nutarė kun. dr. 
Juozą Prunskį pakelti garbės na
riu ne vien už tai, kad jis yra 
žymus mūsų laikraštininkas, bet 
ir už nemažus nuopelnus Lietu
vių Žurnalistų Sąjungai. Minė
tos datos protokole pažymėta:

.... įvykusiame posėdyje LŽS c.v^ 
vertindama koL J. Prunskio svarų 
įnašą į išeivijos kultūrinį gyvenimą, 
taip pat atžymėdama jo pastangas 
kelti mūsų spaudos darbuotojų žur
nalistinį lygį (jis yra parašęs ir iš
leidęs vadovėlį mūsų jauniems spau
dos darbuotojams) ir turėdama gal
voje jo aktyvų dalyvavimą Sąjungos 
gyvenime, vienbalsiai nutarė jį pa
kelti LŽS garbės nariu.

Kun. dr. J. Prunskis nuo ne
priklausomos Lietuvos laikų pri
klauso LŽS. Taip pat ir šiuo 
metu yra aktyvus sąjungos na
rys.

Biografiniai bruožai
Juozas Prunskis g. 1907 m. 

gruodžio 22 d. Žvilbučių km., 
Daugailių v., Utenos aps’ 1925 
m. baigė’Rokiškio gimnaziją ir 
įstojo į Žemaičių kunigų semi
nariją ’ Kaune. 1932 m.’ baigė 
VDU teologijos-filosofijos fakul
tete teologijos skyrių bažnytinių 
teisių licenciato laipsniu ir buvo 
įšventintas kunigu. Kurį laiką 
VDU studijavo teisę. 1940 m. 
Lietuvą okupavus Raudonajai 
Armijai, sovietų-komunistų sau
gumo gaudomas, atvyko į JAV. 
čia gilino studijas Vašingtono 
katalikų universitete. 1945 m. 
parašė disertaciją “Comparati
ve Law, Ecclesiastical and Civil 
in Lithuania” ir gavo bažnytinių 
teisių daktaro laipsnį.

Tūkstančiai straipsnių
Kun. dr. J. Prunskis rašė ir 

rašo nepaprastai daug. Su nuo
širdžia meile ir įžvalgumu jis 
siekia jo rašinius skaitančio žmo
gaus. Jo suprantami ir įdomūs 
raštai taikomi dažniausiai pa
prastiems žmonėms — lietu
viams, kurie jieško šviesos, tie
sos, Dievo ir gyvam žmogui su
prantamo metafizinio pasaulio. 
Kun. dr. J. Prunskis savo kny
gose moka raminti sunkiai ar 
neišgydomai sergančius ligo
nius.

Lietuvos laikrodi reikės pava
ryti ne šimtu, bet dviem šimtais 
metų pirmyn ... Tai bus atsilie
pimas į K. Pakšto šūkį.
Sunku plėšti apleistus dirvonus

Dar autorius nurodo, kad 
Pakšto darbo sąlygos buvo nela
bai geros. Jis nuolat būdavo 
kryžminėj ugny tarp kurijos ir 
prezidentūros. Nei viena, nei ki
ta įstaiga jo nemėgdavo dėl jo 
tiesaus ir dinamiško būdo, juo
ba, kad jų didieji viešpačiai bu
vo nejudrūs ir lėtai galvojantys.

Ne visada jo mintys būdavo 
populiarios krikščionių demok
ratų partijoj ir ateitininkų fede
racijoj, kurios vadu jis kurį lai
ką buvo. Galbūt vienu iš motyvų 
buvo ir tai, kad jis skelbė eku
menines idėjas jau tada, kai ši 
sąvoka dar glūdėjo vystykluose. 
Antai jau 1954 m. ateitininkų 
kongrese jis ragino: “Neniekink 
kito, bet sukurk savo paveikslą 
ir duok jį pasižiūrėti kitiems.” 
Tenai pat jis siūlė susivienyti vi
soms katalikiškoms srovėms. 
Visa juk taip krikščioniška, bet 
ir tai nepatiko.

Savieji jo nemėgo ir už tai, 
kad jis buvo tolerantiškas kitų 
pažiūrų žmonėms. Ne be reikalo 
J. Eretas sako: “Ir šitaip elgėsi 
ne tik profesiniai liežuvininkai, 
o ir tų tikinčiųjų rūšis, kuri sau 
leidžia bažnyčioje garbinti arti
mo meilę, o šventoriuje prakti
kuoti artimo neapykantą.”

Yčo ūsai, Šalkauskio barzda
Nusukti ragus nuo savo prie

šo, gyventi tiesa ir nepalaužia
mais idealais, susipažinti su gra
žiais pavyzdžiais ir jais pasekti 
— buvo K. Pakšto gyvenimo ke
lias. Jis visuomet žavėjosi dide
lėmis asmenybėmis ir stengėsi 
jų gerąsias žymes pasisavinti. J. 
Eretas net nurodė porą smulk
menų, kurios šį žavesį patvirti
na. Antai, jam jaunystėje labai 
patiko M. Yčo politinė inteli
gencija. Norėdamas lyg ir pasi
savinti tą bruožą, užsiaugino, pa
našius į Yčo ūselius. Labai ver
tindamas St. Šalkauskio gilią 
mintį ir jo kilnią dvasią, pasisa
vino jo... barzdelę. Ir taip 
Pakštas tapo ir ūsočium ir barz
dočium.

Autorius, gretindamas Šal
kauskį su Pakštu, kuriuodu bu
vo geri draugai ir vienas kitą 
gerbė, sako, kad pirmasis savo 
veiklą ir mintį kreipęs vertikali
ne linija, o antrasis—horizonti
ne. Tų dviejų linkmių charakte
ristika J. Eretas ir baigia savo 
monografiją.

y • A. Kalnius
Juozas Eretas, KAZYS PAKŠTAS. 
Tautinio šauklio odisėja. Išleido 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mija Romoje 1970 m. Kaina $10.

Jis visados buvo ir yra dide
lis kovotojas už Lietuvos laisvę. 
Lietuvoje yra buvęs dienraščio 
“XX Amžius” redaktorius, o 
Amerikoj yra vienas “Draugo” 
redaktorių. Nuo 1929 m. uoliai 
ir neatlaidžiai dirba spaudoje 
dažniausiai kaip redaktorius. Jis 
yra parašęs apie 7500 straips
nių. Pastoviai redaktoriauja 
“Drauge” nuo atvykimo į JAV 
dienos, t. y. nuo 1940 m.'gruo
džio 4. Be to, nuo 1964 m. yra 
“The Marian” anglų k. žurnalo 
redaktorius. Nuo 1959 m. dėsto 
Pedagoginiame Lituanistikos 
Institute žurnalistiką. Per “Ame
rikos Balsą” nuo 1955 m. nekar
tą yra kalbėjęs tautiečiams Lie
tuvoje. Ypač didelį darbą atliko 
redaguodamas žurnalistikos sky
rių Lietuvių Enciklopedijoj.šiuo 
metu jis bendradarbiauja nema
žiau kaip penkiolikoje žurnalų 
bei laikraščių. Iki šiol yra para
šęs bene 27 knygas.

Mecenatas
Žurnalistai - redaktoriai rašo, 

skelbia straipsnius, bet retas jų 
skiria dovanas rašantiesiems sa
vo broliams, šioje srityje kun. 
dr. J. Prunskis išsiskiria iš visų 
savo kolegų ir net kunigų. Jis 
1954 m. paskyrė konkursines 
premijas “D r a u g o” romanui 
($1000 laimėjo B. Pūkelevičiū- 
tė); Lietuvių Rašytojų Draugijai 
($500 laimėjo H. Radauskas); 

jaunimo kūriniui (B. Zumeris); 
religinio meno (V. Kasiulis ir P. 
Augius); 1959 m. laikraštiniams 
konkursams (“Tėviškės žibu
rių”, “Lietuvių Dienų”, “Laiškų 
Lietuviams”, “Vyčio”, “Moters”, 
“Ateities”, “Laiko”, “Mūsų Lie
tuvos” ir “Tėviškės Aidų).

Kun. dr. J. Prunskis išreiškė 
pageidavimą, kad Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademija kasmet 
skirtų $500 premiją lietuviui 
laikraštininkui, tais metais pe
riodinėje spaudoje labiausiai pa
sitarnavusiam lietuvių krikščio
niškajai kultūrai, ir tam tikslui 
skirs kasmet po $500. Pagrindi
nis įnašas pasiliks L.K.M. Aka
demijos nuosavybėje. Premija 
bus skiriama labiausiai kūrybin
gumu savo žurnalistiniame dar
be pasižymėjusiam laikraštinin
kui, atsižvelgiant į sąlygas, ku
riose jam tenka dirbti. 1972 m. 
LKM Akademija paskelbs pre
miją ir už mokslo darbą. Ir ši 
premija bus duodama kasmet po 
$1000, kuriuos parūpins kun. dr. 
J. Prunskis.

Kun. dr. Juozas Prunskis, Lietuviu 
žurnalistų Sąjungos garbės narys, 
redaktorius ir mecenatas

Atsiųsta paminėti
Laiškai Lietuviams nr. 8, rugsėjis. 

Religinės ir tautinės kultūros mėne
sinis žurnalas. Leidžiamas Tėvų jė
zuitų, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 
60636, USA.

Žuvėdra nr. 3, 1971 m. spalio 1 d. 
Medžiotojų ir meškeriotojų klubo 
“Ešerys” laikraštėlis, Oshawa, Ont.

Lietuvių Dienos nr. 7, rugsėjis. Mė
nesinis, iliustruotas žurnalas lietuvių 
ir anglų kalbomis. Administratorius 
—J. Andrius, 4364 Sunset Blvd., Hol
lywood, Cal. 90029, USA.

Šaltinis nr. 4, rugpjūtis. Religinės 
ir tautinės minties žurnalas, leidžia
mas Sv. Kazimiero Sąjungos ir Tėvų 
Marijonų, 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, Britain.

Moteris nr. 5, rugsėjis-spalis. Lie
tuvių moterų žurnalas. Leidėjas — 
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija. Redakcijos ir administraci
jos adresas: 1011 College St., Toron
to 4, Ont, Canada.

Technikos žodis nr. 2, kovas-ba- 
landis. PLIAS ir ALIAS žurnalas, 
leidžiamas Amerikos Lietuvių Inži- 
nerių ir Architektų Sąjungos Čikagos 
skyriaus techninės spaudos sekcijos. 
Gaunamas pas administratorių A. 
Pargauską, 6643 So. Francisco Ave., 
Chicago, HL 60629, USA.

Vytis nr. 6, birželis-liepa. Lietuvos 
vyčių žurnalas anglų ir lietuvių kal
bomis. Adresas: Vytis, 1625 W. Mar
quette Rd., Chicago, Hl. 60636, USA

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA savo XV kultūrinę $1000 
premiją paskyrė Bonnoje gyvenan
čiam istorikui prof. dr. Zenonui 
Ivinskiui už nenuilstamą Lietuvos 
praeities garsinimą, istorinius ras
tus, liudijančus Lietuvos teisę į lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą. Pre
miją numatoma įteikti lapkričio 6 
d. Klevelande. Dr. Z. Ivinskis šiuo 
metu profesoriauja Bonnos univer
sitete ir rašo plačią trijų tomų “Lie
tuvos istoriją”, kuri bus išleista J. 
A. V. Pirmąjį tomą jau yra užbai
gęs. Premiją paskyrė Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos valdyba, kurią 
šiemet sudaro gydytojai: pirm. Ed
mundas Druktenis, vicepirm. D. De- 
gesys, sekr. R. Gineitis, ižd. J. 
Skrinska ir narys A. Čepulis. Pernai 
ši kultūrinė gydytojų premija teko 
mūsų žymiajam filosofui prof. dr. 
Antanui Maceinai.

PIANISTAS ANTANAS SMETO
NA naująjį koncertų sezoną pradėjo 
rugsėjo 25 d. Klevelande, Willough
by mokyklos auditorijoje, rečitalio 
programon įtraukęs Debussy “Nu
skendusią katedrą”, Ravelio “Van
dens žaismą”, Haydno sonatą, Šope
no 24 preliudus ir Schumanno “Fan
taziją”. Plačią recenziją “The Plain 
Dealer” dienraštyje paskelbė Robert 
Finn, pabrėždamas lietuvio pianisto 
dinamiškumą, augštą techniką, po
linkį į lyriškumą, kuris ypač išryš
kėjo Šopeno preliuduose. Šio rečita- 
lio programą A. Smetona spalio 8 
d. pakartojo Niujorke, Alice Tully 
salėje. Čia jį teigiamai įvertino mu
zikos kritikas Peter G. Davis didžia
jame dienraštyje “The New York 
Times”, labiausiai susižavėjęs Šope
no 24 preliudų atlikimu, kuris kon
certo dalyviams išryškino naują lyri
nę perspektyvą, tobulą techniką. 
Koncerto programoje pianistas Anta
nas Smetona pristatomas kaip pasku
tiniojo nepriklausomos Lietuvos pre
zidento anūkas, gimęs Paryžiuje ir 
su tėvais II D. karo metais atvykęs 
į Klevelandą. A. Smetona yra vie
nas žymiausių lietuvių pianistu lais
vajame pasaulyje, kurio neeilinį ta
lentą mums liudija sėkmingi jo kon
certai ne tik JAV, bet ir Europoje.

INŽ. JUOZO V. DANIO du refera
tai buvo skaityti ir diskutuoti tarp
tautinėje konferencijoje “Uostų ir 
vandenynų inžinerijos problemos 
arktinėse sąlygose” Trondheim, Nor
vegijoje, š. m. rugpjūčio 23—30 d. d. 
Pirmas referatas “Įtvaru kūginės for
mos reikšmė dinaminėms ledo jė
goms” yra paremtas inž. Danio paty
rimu projektuojant ir statant virš 30 
švyturių Kanadoje. Antras referatas 
“Ledo jėgų veikmės į švyturio pa
grindą matavimas” buvo paruoštas 
kartu su C. H. Atkinson ir D. L. R. 
Cronin, H. G. Acres Ltd. inžinieriais, 
šiame referate aprašoma naujai su
konstruota speciali aparatūra ledo 
jėgoms matuoti.

DAIL. JURGIUI JUODŽIUI 60 
metų. Jis gimė 1911 m. spalio 22 d. 
Kebliškių km., Pakuonio vlsč., Kau
no apskr., pradžios mokslą ėjo Pa
kuonyje, o gimnaziją baigė ir bran
dos atestatą gavo Alytaus gimnazi
joje. Po to studijavo Kauno meno 
mokykloj ir dail. Vienožinskio stu
dijoj, tačiau nei vienos, nei kitos 
nebaigė. Karinę tarnybą atliko I gu- 
sarų pulke. Vėliau persikėlė į karo 
mokyklą ir ją baigė aviacijos leite
nanto laipsniu. Meno studijas užbai
gė Amerikoje — diplomą gavo bai
gęs studijas “Famous Artists Scho
ol”, Westport, Connecticut. Priklau
so Lietuvių Dailininkų Sąjungai Či
kagoje, Art in America Society, The 
American Federation of Art. šiapus 
Atlanto turėjo eilę parodų. Daug jo 
kūrinių buvo spausdinta lietuvių laik
raščiuose. Be to, jis yra išleidęs sa
vo paveikslų albumą “Tautos keliu” 
(The Way of the Nation). Išleista Lie
tuvos atkūrimo 50 metų ir 717 
metų karalystės įsteigimo proga. Al
bume — 50 paveikslų reprodukcijų. 
Paveiksluose vaizduojamas Lietuvos 
gyvenimas. Albumo paveikslai — 
spalvoti, paruošti V. Maželio. Pr. Alš.

MONTREALIEČIO PR. BALTUO 
NIO medžio šaknų skulptūros parodą 
spalio 2—3 d. d. Hartforde, Conn., 
surengė šio miesto LB apylinkės val
dyba. Įvadinį žodį apie Pr. Baltuonj 
ir jo originalią kūrybą tarė dail. A. 
Dragūnavičiūtė-Pakštienė.

ALB LITUANISTINĖ BIBLIOTE
KA Melburno Lietuvių Namuose spa
lio 3 d. surengė “Vakarą su A. 
Škėma”. Pagrindinė ruošos našta te
ko A. šeikiui, P. Rūteniui bei jų 
pagalbininkams — E. Balčiūnienei, 
V. Besikiui, E. J. Krikščiūnams, A. 
J. Pelenauskams, M. F. Sodaičiams, 
P. Šalkauskui, J. šlamui, J. B. 
Vingriams. Įvadinį žodį apie rašy
tojo A. Škėmos gyvenimą ir kūrybą 
tarė A. Seikis. A. Škėmos “Nakties 
tylą” iš rinkinio “Nuodėguliai ir ki
birkštys” skaitė P. Rūtenis, romano 
“Balta drobulė” ištrauką — P. Jo
kūbaitis, eilėraščius deklamavo p.p. 
Antanaitienė, Didžytė, Juškaitė, Kli- 
mienė ir Šeikienė. Nemažo dėmesio 
susilaukė A. Karazijienės perskaity
tas Henriko Nagio “Paskutinis laiš
kas Antanui Škėmai”, parašytas po 
jo tragiškos mirties JAV greitkelyje. 
Antroji programos dalis buvo skirta 

*A. Škėmos draminės legendos “Ži
vilė” pirmajam paveikslui, kuriame 
Svajūno ir kunigaikščio Karijoto 
vaidmenis atliko P. Rūtenis, Živilės 
— D. Antanaitienė, Gluosnio — V. 
Lazauskas, Aštauto — P. Vaičaitis.

OKUPUOTO! LIETUVOJ
LIETUVOS ARCHEOLOGŲ pra

ėjusią vasarą atliktus darbus atsklei
džia “Literatūroje ir Mene” paskelb
tas pasikalbėjimas su istorijos moks
lų kandidatu Adolfu Tautavičium, 
Lietuvos Mokslų Akademijos istori
jos instituto archeologijos sektoriaus 
vadovu: “Buvo tęsiami kasinėjimai 
Šventojoje, tiriami Varnupių (Kap
suko raj.) ir Maišiagalos (Vilniaus 
ra j.) piliakalniai, pilkapynai — Pa
juostėje (Panevėžio raj.), Sartuose 
(Švenčionių raj.), Taurapilyje (Ute
nos raj.), Maisiejūnuose (Kaišiado
rių raj.), senkapiai — Gintališkėje 
(Plungės raj.), Pakalniškiuose (Ša
kių raj.) ir kt Tirta daugiau kaip 
30 apeiginių akmenų aplinka Šila
lės, Skuodo, Kėdainių, Kupiškio, Ig
nalinos, Molėtų ir kituose rajonuo
se ..Pakalniškių kapinyne buvo 
rastas X XII š. damaskinio raštuo
to plieno jietigalis, 500 kv. metrų 
ploto laužavietė. Dr. R. Kulikauskie
nės vadovaujama ekspedicija Maišia
galos piliakalnyje rado sudegusių 
pastatų likučių, suanglėjusių grūdų, 
keletą pjautuvų bei kitų žemdirbys
tės įrankių. Nemažas dėmesys buvo 
skirtas senajam lietuvių tikėjimui: 
“Keliuose rajonuose istorijos moks
lų kandidato V. Urbanavičiaus vado
vaujama Istorijos instituto ekspedi
cija kasinėjo dubenuotų, pėduotų, 
“velnio sosto”, “velnio krėsol” ir ki
tais vardais liaudyje žinomų, kartais 
dar ir dabar šventais laikomų akme
nų aplinką. Prie visų jų rasta lau
žaviečių, daugelyje vietų gyvulių 
kaulų, puodų šukių. Tai buvusių ap
eigų pėdsakai. Ištyrę surinktą me
džiagą — anglis, keramiką, gyvulių 
kaulus, turėsime naujų duomenų se
nojo lietuvių tikėjimo apeigoms pa
žinti, galėsime pasakyti, kada jos 
buvo atliekamos..

KAUNO MEDICINOS INSTITUTO 
du žymieji profesoriai yra išvykę į 
užsienio kraštus. Prof. dr. Juozas 
Blužas, pakviestas pasaulinės svei
katos apsaugos organizacijos, pradė
jo pusmetį truksiančią komandiruotę 
Britanijoje, Danijoje ir Švedijoje, 
čia jis susipažins su naujausiais kar
diologų darbais, skaitys paskaitas 
apie lietuvių gydytojų laimėjimus 
kovoje su širdies ir kraujagyslių li
gomis. V. Vokietijoje viešintis prof, 
dr. Jurgis Brėdikis dalysis širdies 
operacijų patirtimi su žymiausiais 
vokiečių chirurgais. Vokiečius jis 
supažindins su Kauno kardiochirur
gų, biochemikų, biofizikų ir elektro
nikos specialistų sukurta sistema au
tomatizuotai valdyti širdies ritmui 
po operacijų.

MIKALINA GLEMŽAITĖ atšventė 
80 metų amžiaus sukaktį. Ji yra kraš
totyrininkė, rankdarbių mokytoja ir 
parodų organizatorė, daug nusipel
niusi Vilniaus istorijos-etnografijos 
muzėjui. 1958 m. išėjusi pensijon, su
tvarkė bei susistemino savo ir sese
rų surinktus liaudies tekstilės pavyz
džius ir surengė didžiulę 6.000 rodi- 
nių parodą Kupiškyje. Jos rinkiniai 
sudarė pagrindą 1963 m. atidarytam 
Kupiškio kraštotyros muzėjui.

JUOZO BALTUŠIO apsakymų rink
tinę “Nežvyruotu keliu” išleido “Va
ga” Vilniuje, šioje knygoje yra 16 
brandžiausių kūrinių iš trijų apsaky
mų rinkinių — “Savaitė prasideda 
gerai”, “Baltieji dobiliukai”, “Valiu- 
sei reikia Alekso”.

LIETUVOS KINO STUDIJA kuria 
eilę dokumentinių filmų. Rež. R. 
Verba filme <4čiurlionio seserys” 
įamžins menotyros mokslų dr. J. 
Čiurlionytę ir Kauno meno muzėjaus 
fondų saugotoją F. čiurlionytę-Karu- 
žienę. Rež. H. Šablevičius savo fil
mą “Aš — vargšas karalius” skiria 
Panevėžio dramos teatro ir filmų 
aktoriui Donatui Banioniui. Rež. R. 
Šilinis jau baigia filmą apie D. Poš
kos baublius ir jų prižiūrėtoją Alek
są Bardauską “Ar gyvas dar Baub
lys?” Lietuvos lengvajai atletikai 
yra skirtas režisorių V. Starošo ir R. 
Šilinio filmas “Kur mūsų auksas?” 
Molėtų rajono čiulėnų kaimo šiokia
dienius atskleis rež. A. Digimo fil
mas “Laiškai”. Lietuvių rašytojų se
riją papildys rež. V. Imbraso filmas 
apie Salomėją Nėrį. Filmą “Trys 
mūzos” apie Vilniaus M. K. Čiurlio
nio vidurinę meno mokyklą sukūrė 
rež. A. žebriūnas.

“MINTIES” LEIDYKLA netrukus 
žada išleisti skaičiavimo technikos 
terminų žodyną, paruoštą Vilniaus 
skaičiavimo mašinų gamyklos inžinie
rių, konstruktorių ir technikų. Jame 
bus daugiau kaip 10.000 terminų lie
tuvių, rusų ir anglų kalbomis, žemės 
ūkio specialistai susilauks šios sri
ties terminų žodyno lietuvių ir rusų 
kalbomis. A. Lyberis yra paruošęs 
spaudai lietuvių-rusų kalbų žodyną. 
1972 m. numatoma išleisti “Dabar
tinės lietuvių kalbos žodyno” naują 
laidą, trečdaliu didesnę už pirmąją. 
Daugiau kaip šimtą autorinių lankų 
turės jau sudarytas didelis anglų-lie
tuvių kalbų žodynas. J. Balkevičius ir 
J. Kabelka baigia ruošti latvių-lie
tuvių kalbų žodyną. “Minties” leidyk
los redakcija yra gavusi ir medicinos 
terminų žodyno rankraštį, kuriame 
jie pateikiami trim kalbom — loty
nų, lietuvių ir rusų. “Mintis” taipgi 
yra numačiusi išleisti papildytą vo
kiečių-lietuvių kalbų žodyno antrąją 
laidą ir naujai suredaguotą prancū- 
zų-lietuvių kalbų žodyną. Technikos 
srities terminus paskelbs jau ruo
šiamas politechninis žodynas.

V. Kst



BLOOR—WINDERMERE, $23,900 
prašoma kaina, atskiras, mūrinis 
penkių kambarių namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu. Vande- 
niu-alyva šildomas. Viena skola. 
HIGH PARK, $3,900 įmokėti, 8- 
nių kambarių mūrinis namas su 
dvigubu garažu. Dvi virtuvės, di
deli kambariai. Lengvos mokėji
mo sąlygos. Prašo $23,900.
KINGSWAY, $5,500 įmokėti, at
skiras, mūrinis, dviejų augštų, aš- 
tuonių kambarių namas, dvi vir
tuvės ir dvi prausyklos, du gara
žai; arti visko.
BLOOR — ISLINGTON, $3,900 
įmokėti, 5 kambarių, mūrinis na
mas, garažas su įvažiavimu, du 
gražiai įrengti kambariai rūsyje; 
arti požeminio ir krautuvių. 
SWANSEA, dvylikos kambarių 
dvibutis (duplex), moderniai 
įrengtas rūsys. Abu butai turi po

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

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

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

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

ir 4.30 - 8 
Seštad.......... 9-12

Sekmad......9.30 - 1 
Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydi *ki $2.000 

Ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrų, vandeni Ir dujas. 
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — INDIAN RD. Skoningai įrengtas 6 kambarių mūrinis na
mas. Dvi modernios virtuvės,-* dvi prausyklos; alyva-vandeniu šildo
mas. Garažas su geru privažiavimu. Įmokėti $4-5,000; galima tuoj už
imti. '
HIGH PARK AVE. — BLOOR. Gražus šešių butų (sixplex) planin
gai sutvarkytas namas. Ideali nuomojimo vieta, geros pajamos, gera 
investacija, didelis sklypas. Įmokėti apie $20,000. Viena atvirą skola 
10-čiai metų. • ,
ISLINGTON — DUNDAS W. Dviejų augštų mūrinis namas, 6 kam
bariai. Tinkamas vienai šeimai. Didelis 40 x 140 sklypas, įrengtas rū-

1 sys. Arti susisiekimo ir krautuvių.
KEELE ST. — ANNETTE. Gerų pajamų 9 kambarių namas. Trys vir
tuvės, 2 garažai, 4 kambariai ir prausykla pirmame augšte. Vertas dė
mesio pirkinys, įmokėti tik $5,000.
JANE — ANNETTE. Naujos statybos šešių butų po 2 miegamuosius 
kambarius, gerų pajamų namas. Įmokėti $5,000.
HIGH PARK. Apynaujis 34 kambarių namas. Šeši dideli butai. Namas 
be skolų. įmokėti $30.000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

f Tel. 534 - 9286 — namų: 537 - 2869

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

Bloor Autorite Garage ?u9rp6
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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

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

Sheppard Ave. (Don Volley Porkway) 
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 Į NAMUS

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

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

tris miegamuosius. Du garažai ir 
privatus įvažiavimas. Puikiai su
tvarkytas sodas su vaismedžiais. 
Arti požeminio. Naujos statybos. 
ROYAL YORK—QUEENSWAY, 
$4,900 įmokėti, mūrinis, vieno 
augšto 5-kių kambarių namas. 
Moderniai įrengtas rūsys. Garažas 
ir privatus įvažiavimas. Po mėne
sio galima užimti.
BABY POINT, 6.500 įmokėti, 6 
kambarių, atskiras, mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Dvi 
virtuvės. Viena atvira skola. Tuo
jau galima “užimti.
RONCESVALLES—HIGH PARK, 
$5,900 įmokėti, dešimties kamba
rių mūrinis dvibutis su įvažiavi
mu ir vieta dviem garažam. Penki 
kambariai pirmame augšte. Pato
gus nuomojimui. Prašoma kaina 
$34,900.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

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

asmenines — iki $10.000....8!4% 
nekiln. turto — iki $30.000....8V4%

SPORTAS VISUR
Pasaulio futbolo pirmenybėse da

lyvauti norą pareiškė beveik 100 ko
mandų iš įvairių pasaulio kraštų. Dėl
to atrankinės rungtynės bus labai at
kaklios.

Pasaulio šachmatų pirmenybėse 
tarp amerikiečio R. Fisher ir ruso 
T. Petrosian bus žaidžiama 12 rung
tynių. Jei ir po to nugalėtojas ne
bus išaiškintas, bus žaidžiama iki 
pirmo laimėjimo. Ir čia, jei po 8 
rungtynių -nebus laimėtojo, teks 
traukti burtus. Šių pirmenybių nu
galėtojas žais su dabartiniu pasaulio 
meisteriu rusu B. Spasky dėl pasau
lio meisterystės. Bus žaidžiama 24 
rungtynės, kurios prasidės balan
džio mėnesį. Ketvirtą ir penkta par
tija tarp augščiau minėtų šachmati
ninkų pasibaigė lygiomis. Abu žai
dėjai dabar turi po 2,5 taško.

SPORTAS LIETUVOJ
Stalo tenisą, šalia Giedraityčių, 

gerai žaidžia ir kitos dvi seserys Al- 
gima ir Nijolė Sabalytės. Sov. Są
jungos darbo rezervų jaunių stalo 
teniso pirmenybėse jos tapo dveje
to meisterėmis.

Vilniuje viešėjo Lenkijos Gdansko 
Vybžezės vyrų krepšinio komanda, 
kuri žaidė dangiškas rungtynes su 
Vilniaus Statyba. Pirmas rungtynes 
laimėjo svečiai 100:88, o antras — 
Statyba 97:94. Lenkų komandoje žai
džia E. Jurkiewicz, kuris Europos 
pirmenybėse iškovojo daugiausia taš
kų. Ir dabar pirmose rungtynėse jis 
laimėjo pusę komandos taškų, būtent, 
50.

Sov. Sąjungos rinktinių stalo teni
so turnyras įvyko Chersone, kuriame 
žaidė Asta ir Roma Giedraitytės. As
ta žaidė antroje komandoje, o Roma 
— jaunių. Individualinėse varžybose 
labai gerai pasirodė Asta, laimėjusi 
antrą vietą. Ji pakviesta į Sov. Są
jungos rinktinę.

Kęstutis Andziulis pasižymi kaip 
prityręs futbolo teisėjas. Jis dažnai 
kviečiamas tarptautinėms futbolo 
rungtynėms. Neseniai jis teisėjavo 
Graikijoje Europos taurės rungty
nėse tarp vietos AEK ir Milano In
ternationale komandų.

VYČIO ŽINIOS
Ontario stalo teniso pirmenybės' 

buvo sėkmingos vytietėms. V. Nešu- 
kaitytė moterų grupėje laimėjo pir
mą vietą. Baigmėje jai didelį pasi
priešinimą parodė kita vytietė — E. 
Sabaliauskaitė-Simerl. Jų susitikimas 
baigėsi Nęšukaitytės pergale 3:1 — 
21:19; 21:18; 16:21; 21:12. Moterų 
dvejete E. Sabaliauskaitė poroje .su 
kanadiete įveikė Nešukaityčių dveje
tą' 3:2. Mišrų dvejetą laimėjo V. 
Nešukaitytė su kanadiečiu, įveikę jos 
seserį Florą.

Miami Beach, Floridoje,
išnuomojami butai ir kambariai su visais patogumais 
prie pat jūros VAINŲ VASARVIETĖJE. ADRESAS:

A. Vaina, 8210 Harding Ave.,
Miami Beach, Florida 33141, USA.

Telefonas 3 0 5 -864 -35 86

KAN ADOį ĮVYJUA^

(Atkelta iš 1 psl.) 
pirkinių be muito, šios priemo
nės Vašingtonui padėtų suba
lansuoti prekybinį balansą su 
Kanada, kuri dabar kasmet tu
rėdavo apie bilijoną dolerių pel
no. Spauda ragina premjerą P. 
E. Trudeau paruošti Kanados 
reikalavimų sąrašą Vašingtonui 
ir pradėti derybas, kuriomis bū
tų pasiektas abiem pusėm pri
imtinas kompormisas. Reikalą 
komplikuoja vis garsiau spau
doje linksniuojamas prez. R. 
Niksono nusivylimas premjeru 
P. E. Trudeau, primenąs prez. 
J. F. Kennedžio susikirtimą su 
premjeru J. Diefenbakeriu dėl 
“Bomarc” priešlėktuvinių rake
tų 1963 m. Nuo Amerikos sank
cijų tada Kanadą išgelbėjo fede
racinio parlamento rinkimus lai
mėjęs L. B. Pearsonas. Spaudos 
teigimu, prez. R. Niksonas yra 
nepatenkintas premjero P. E. 
Trudeau įsipareigojimų mažini
mu š. Atlanto Sąjungai, š. Ame
rikos kontinento gynybai, perdi- 
delėmis teisėmis į arktikos van
denis ir, svarbiausia, jo antiame- 
rikietiškais prasitarimais viešna
gės metu Sovietų Sąjungoje.

Jugoslavijos prez. Tito su 
žmona Jovanka, grįždamas iš 
trečios viešnagės JAV, lapkričio 
4-6 d.d. lankysis Kanadoje. Dal- 
housie universitetas Halifakse 
jam žada suteikti garbės dokto
ratą. šio pagerbimo priežastis 
neskelbiama, nes turbūt liečia 
Tito drąsią laikyseną Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu, jo sugebėji
mą atsispirti visai eilei Krem
liaus spaudimų.

Spalio pabaigoje sustabdomą 
dienraštį “The Toronto Tele
gram” bandys pakeisti naujas 
rytinis dienraštis “Toronto Sun”. 
Jį planuoja įsteigti trys “Tele
gram” darbuotojai. Leidėju bus 
Douglas Creighton, redaktorium 
— Peter Worthington, administ
ratorium — Dun Hunt. Tabloi-

PORTAS
Golfo sezono uždarymo rungtynės 

sutraukė 30 žaidėjų. Vyrų grupėje 
pirmą vietą laimėjo S. Podsadedris 
su 79 smūgiais. Jaunių grupėje ge
riausias buvo A Siminkevičius 85, 
jaunučių—A. Stauskas 94. Varžybose 
su išlyginamaisiais smūgiais geriau
sias buvo Alz Kuolas 65. Arčiausiai 
prie skylės sviedinuką dviem smū
giais primetė M. Ignatavičius. Laimė
tojų eilė: S. Podsadeckis 79, V. Si
minkevičius 80, M. Ignatavičius 84, 
A. Simanavičius 85, Alz. Kuolas 85, 
A Siminkevičius 85, j. Žukauskas 89, 
R. Šimkus 90.

Tarpusavio turnyras jau beveik už
baigtas. Turnyro rezultatai Šiuo me
tu: 1. V. Siminkevičius 36, 2. S. Kra- 
šauskas 31, 3. A. Siminkevičius 25, 4. 
J. Balsys, R. Kymantas, H. Stepaitis 
po 24, 5. P. Stauskas ir A. Banelis 
po 23, 6. E. Kuchalskis ir M. Ignata
vičius po 21.

Krepšinio treniruotės Prisikėlimo 
salėje vyksta pirmadieniais nuo 5 
iki 9 vai. Ankstyvosios treniruotės 
skiri am (k krepšininkams iki 12 metų 
amžiaus.

Vyčio metiniai šokiai bus $eaway 
Towers viešbutyje, o golfininkų sezo
no uždarymo balius — Prisikėlimo 
Parodų salėje. Visus kviečiame at
silankyti A. S.

AUŠROS ŽINJOS
Metinis klubo susirinkimas įvyko 

spalio 17 d. Atidarė E. Šlekys, pir
mininkavo H. Chvedukas, sekretoria
vo J. Petronis. Iš pranešimų aiškė
jo, kad pernai veikė: krepšinio sek
cija su 11 komandų (jaunių A ko
manda laimėjo Š. Amerikos liet čem- 
pijonatą); stalo teniso sekcija su 3 
komandom ir dviem kylančiom žvaigž
dėm P. Klevinu ir B. Plųčaite; leng
vosios atletikos sekcija su visu bū
riu gerų atletų, kaip A. Tumosa, L. 
Radžiūnaitė, A. Grigonis ir kt.; šach
matų sekcija, kuri laimėjo I v.; plau
kimo, slidinėjimo, lauko teniso ir 
golfo sekcijos. Valdybon išrinkti: L. 
Baziliauskas, H. Chvedukas, K. Gri
gaitis, A. Grigonis, A. Nausėda, S. 
Plučas, J. Petronis, K. Šapočkinas, V. 
Simonaitis ir A. Žaliauskas. Padėkota 
E. šlekiui, A. Čižikui, B. Genčiui, A. 
Kuolui, A. Žemaičiui už darbą per
eitų metų valdyboj.

Krepšininkės treniruojasi trečia
dieniais, krepšininkai — ketvirtadie
niais 6.30 v.v. Mergaičių treneris 
A. Štuopis dar turi laisvu vietų ma
žiausių mergaičių komandoj, t.y. že
miau 14 m. Skambinti jam 783-4598 
arba ateiti į treniruotes. Vyresniųjų 
mergaičių pirmos r krepšinio rungty
nės įvyks spalio 26 d., 7.30 v.v., Cen
tennial H. S. salėje.

Metinis klubo vakaras — lapkričio 
27 d. Jei kas gali padėti fantais ar 
kuo kitu, maloniai laukiam talkos.

dinio formato dienraštis turės 
32-48 puslapius ir pradinį 50.- 
000 tiražą. P. Worthington tei
gimu, “Toronto Sun” nebus jo
kios politinės partijos garsiakal
biu ir nepripažins “šventų kar
vių” — neliečiamų temų. Nau
jajame dienraštyje* darbo gaus 
apie 60 “The Toronto Tele
gram” užsidariusio dienraščio 
darbuotojų. Jo puslapiuose bus 
tęsiami “Action Line”, “Dear 
Abby” skyriai, Mackenzie Por
ter, Lubor Zink, Paul Rimstead, 
Ted Reeve, George Anthony, 
Jack Holland, Joan Sutton, And
rew Donato ir Yardley Jones 
nuolatinės skiltys. Ofsetu spaus- 

. dinamas dienraštis “Toronto 
Sun” nebus pristatomas į na
mus. Jį reikės įsigyti iš pardavė
jų gatvėse. Leidėjai planuoja iš 
J. Bassett nusipirkti “Telegram” 
dienraščio dėžutes Toronto šali
gatviuose.

Ekonominio bendradarbiavi
mo organizacijos duomenimis, 
Kanada 1970 m. neturtingiems 
pasaulio kraštams yra suteikusi 
$626 milijonų paramą. Iš pirmo 
žvilgsnio ši suma atrodo įspūdin
ga, bet iš tikrųjų ji tesudaro 
0,78% Kanados mėtinės apyvar
tos.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą ganna piges
nę autovežlmio 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

w. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namą, žemės ir kitos rūšies nnosavybią. 
Skambinti — J. GUDAS YCOU

863 BLOOR SL Toronto 4, Ont ‘ 534-7525 LIETUVIAI SAVININKAI

Ateitininkų žinios
“Esame krikščionys — kovokime”. 

Tai šių mokslo metų MAS centro 
valdybos paskelbta tema. Kovojimas 
turi būti suprastas už Kristų ir atei- 
tininkiškus principus. Kristus nuga
lėjo pasaulį vieninteliu ginklu — mei
le. Ir dabartinė mūsų kova turi rem
tis meile.1 Atrodo, vėl reikia grįžti 
prie prof. Dovydaičio trijų pagrin
dinių klausimų: 1. Kas mes esame? 
2. Kokia yra aplinka, kurioje gyve
name? 3. Ką mes turime daryti, ko
kia yra mūsų rolė? Tai pagrindiniai 
klausimai, kurie tebėra aktualūs ir 
po 60 metų. Yra atėjęs laikas kreipti 
daugiau dėmesio į ideologinį subren
dimą, bet ne į skaičių.

Toronto studentų ateitininkų drau
govės pirmininkais išrinkti: Vaidotas 
Vaičiūnas ir Jonas Vaškevičius.

Kurie dar skolingi už žygį “Atei
čiai”, prašomi prisiųsti surinktus pi
nigus V. Kolyčiui.

Primenama, kad ateitininkų moks
leivių studijų dienos įvyks šį savait
galį — spalio 22-24 dienomis Daina
voje. Pradžia — penktadienį, 9 v.v. 
Registracijos mokestis — $10 asme
niui.

Detroito Karaliaus Mindaugo kuo
pos pirmas mokslo metų susirinki
mas įvyko 1971 m. rugsėjo 26 d. p. 
Skiečių namuose. Valdybon išrinkti: 
Viktoras Nakas — pirm., Audronė 
Kasputytė — vicepirm., Vida Skio- 
tytė ir Rasa Žemaitytė — sekretorės, 
Rusnė Baltrušaitytė —r ižd., Paulius 
Kuras — socialinių reikalų vadovas, 
Ramunė Mikulionytė ir Saulius Jan
kauskas — laikraštėlio redaktoriai. 
Dalyvavusieji stovyklose Wasagoje ir 
Dainavoje papasakojo savo įspūdžius. 
Rasa Žemaitytė papasakojo apie savo 
kelionę į Lietuvą. R. ž.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 

sveikina lietuvių skautų įkūrėją v.s. 
Petrą Jurgėlą, sulaukusį 70 m. am
žiaus, linkėdami ilgo ir sveiko am
žiaus.

• Jūrų skautų vadovų suvažiavi
mas — šį šeštadienį, spalio 23 d., 5 
v.p.p., skautų būkle.

e Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas dėkoja kun. R. Kasponiui 
už skudučių komplektus.

• A.a. v.s. Stepo Kairio paminklo 
šventinime spalio 17 d. LSB vyriau
sias skautininkas v.s. P. Molis, spe
cialiai atvykęs iš Worcester, Mass., 
pasakė kalbą ir visų šakų vardu už
dėjo vainiką ant kapo. Paminklą pa
šventino vyr. dvasios vadas v.s. kun. 
J. Vaišnys, SJ, savo žodyje primin
damas gausiems dalyviams apie ne- 
medžiaginį paminklą, kurį velionis 
pasistatė savo darbu skautijai ir Lie- 
tuvai. Velionies intencija šv. Mišių

' mėtų Prisikėlimo bažnyčioje kank
liavo kanklininkės, vadovaujamos ps. 
R. Poškienės.

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

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

MOKA 
5!4% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. termz dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

81^% 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 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
Iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. < Telefonas LE 2-8723

nių vienetus nuo 9 iki 12 m. am
žiaus. Skambinti jūr. ps. A. Empa- 
keriui tel. 239-1760.

• -S. VI. Rusas sunegalavęs gy
dosi ligoninėje. Sesės ir broliai lin
ki jam greitai pasveikti ir vėl grįžti 
į veiklą.

• Kanados rajono vyr. dvasios va
das v.s. kun. St. Kulbis, SJ, lankėsi 
Toronte ir turėjo pasitarimų su sk. 
vadovais.

• Tėvų komitetas ruošia tradicinį 
bazarą ir šokius lapkričio 20 d.

• Spalio 24, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Sv. Jono Kr. parapijos salėje bus ro-
domi filmai ir skaidrės iš skautų 
organizuotos ekskursijos po Europą. 
Visi kviečiami.

• Pradedant spalio 23, šeštadienį, 
jaun. skaučių “Tulpės” dr-vė turės 
reguliarias sueigas kas dvi savaitės 
po lietuvių mokyklos pamokų, 118 
Indian Rd. pas draugininkę B. Ab- 
romaitienę. Tel. 532-4793.

• “Skautų Aidui” paremti jaun. 
skaučių ’Tulpės” dr-vė organizuoja 
3V4 mylios žygį lapkr. 7 d.

• Vyr. skaučių “Vaidilutės” dr-vę 
globoti sutiko ps. seselė Igne. C. S.

SVARBI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

būti užsimota plačiau. Kai tik 
pradinės studijos bus atliktos, 
galima bus pradėti tolimesnius 
planus. Bus parūpinta papildo
mų lėšų ir atitinkamo perso
nalo.

Šių rekomendacijų vykdymas 
pavestas valstybės sekretoriato 
pilietybės skyriui, kuris dabar 
yra atsakingas už socialinę atei
vių integraciją ir visą etninių 
grupių kultūrinę veiklą. Derinti 
visai šiai federacinei veiklai bus 
sudarytas tarpįstaiginis komite
tas.

Baigdamas noriu pabrėžti vy
riausybės pažiūrą, kad daugia- 
kultūriškumo politika dviejų 
kalbų rėmuose pagrinde yra są
moninga pastanga remti indivi
do pasirinkimo laisvę. Ji betgi 
negali būti palikta atsitiktinu
mui — turi būti puoselėjama 
ir aktyviai vykdoma. Jei kaiku- 
rių etninių grupių pasirinkimo 
laisvė yra pavojuje, tai ir visų 
laisvė yra pavojuje, šios vyriau
sybės politika yra pašalinti bet- 
kokį šio pobūdžio pavojų ir už
tikrinti laisvę. (Antraštės kalbos 
tekste — “T2” redakcijos). *

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. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) 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 1.1

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 vj. Iki 8 v.v.

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS 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.

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

Homiltone tkyriuu:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tol. 549-2005 

čia gausite taketilės gaminius pigiamiomb kainomte; 
dideliu pautrinkimau skarelių, megztinių ir kitų dolykų, 
kuriuo* gavę giminė* ir draugai Europoj* tikrai džiaugti*.

DARCfLS TO EVROOE

LITH0-1RT SPAUSTUVĖ SBnSŽ
971 College St, Toronto 4, Ont visi verslo bei

Telefonas: 5 3 3 -4 3 6 3 reklaminiai



psL • Tėviškės Žiburiai • 1971. X. 21 — Nr. 42 (1133)

Meškeriotojas
Praeivis klausia meškerioto- 

! paežerėje:
— Kodėl Tamsta toks susi* 

srvinęs?
— Tai per tą meškeriojimą...
— Juk sakoma, kad meškerio- 
mas ramina nervus.
— Taip tai taip, bet matote 

oje vietoje uždrausta meške* 
oti...

Radijas
Lenkijos radijo programoje 

ra trys žinių rūšys: teisingos, 
espanašios ir neteisingos. Prie 
isingųjų priklauso laiko sig- 
ilai, prie tiespanašiųjų — oro 
>ėjimai, o prie trečiųjų — visa 
ita.

ŠYPSENOS
Kuo būti?

— Ką manai: ar man būti ra- 
loju, ar dailininku?
— Tiktai dailininku.
— Kodėl? Ar matei mano pa- 

jikslus?
— Ne, bet skaičiau tavo re
nius...

Du bičiuliai
Susitiko du seni pažįstami. Pir

masis klausia:
— Kaip tavo žmona? —•. Ant- 

įsis:
— Tikras angelas. O kaip ta

rt
— Mano dar gyva, — atsakė 

irmasis.
Mįslė

Aš pastovėjau ties generolo 
emiakovskio paminklu, paskui, 
erėjęs černiakovskio aikštę, 
įjau į Lenino prospektą, atsidū- 
au ties įspūdingu Lenino pa
linkiu. Pasukęs į Gogolio gatvę, 
erėjau per Puškino parką ir 
uėjau Kutuzovo rūmų link.
Kuriame mieste vaikščiojau? 
Atsakymas: Vilniuje.
Mylėti — reiškia žiūrėti ne vie- 
am į kitą, o žiūrėti kartu viena 
ryptimi. (A. de Saint Exupery).

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814 |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA—LUNA NARYS |

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė I

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO
APARATUS • STATOM IR TAISOM ANTENAS • 

DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ. 

672 Lansdowne Ave. 
Tel. 531-6165 
Dirbtuvė

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

paprasta ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, Šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose 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 r> 480 roncesvalles avė.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

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

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

Visų rūšių automobilių išorės 
.(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

Jonukas, grįžęs iš mokyklos, 
pasakoja tėvuk

— Ponas mokytojas sakė 
mums, kad Indijoj jaunavedys 
pažįsta savo žmoną tiktai po 
jungtuvių.

— Ar tu, sūneli, manai, kad 
kituose kraštuose yra kitaip?

Sostas ir vedybos
Jaunas karaliaus sosto įpėdi

nis sako savo mokytojui:
— Kodėl būdamas 18 metų 

amžiaus galiu užimti karaliaus 
sostą, o vesti — ne; turiu laukti 
iki 21 metų amžiaus?

— Tai labai paprastas daly
kas: lengviau valdyti valstybę 
nei moterį...

Škotas šulinyje
Įkrito škotas į šulinį. Vandens 

buvo daug, škotas, mokėdamas 
plaukti, laikėsi vandens pavir
šiuje ir šaukė žmoną. Atbėgusi 
žmona negalėjo pagelbėti, todėl 
liepė palaukti, kol pašauks dar
bininkus, dirbančius lauke.

— Kuri dabar valanda?—pa
klausė škotas.

— Netoli vienuoliktos, — at
sakė žmona.

— Dar jų nešauk, palauk, kol 
ateis pietų metas, — šaukė ško
tas. Parinko Pr. Alš.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau- 
Ją valantis vaistas —- padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEAR LES“ 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje- Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

295 Roncesvalles Avė. 
Tel. 536-1373 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 • 1403 
30 DEWSON SU Toronto, Ont

Spalio 3 d. Čikagoje buvo iškil
iai atidarytas šių metų BALFo va
jus. Tai jau kelintas iš eilės. Tokių 
vajų metu iki šiol mūsų mieste bro
liškai lietuvių šalpai būdavo suren
kama apie 320,000 ir daugiau. Va
jaus pasisekimas daugiausia priklau
so nuo to, kiek turima rinkėjų. Iš 
skelbiamų povajinių pranešimų kas
met ryškėja, kad BALFo vajaus me
tu daugiausia pasidarbuoja skyrių 
valdybų nariai, pensininkai, o taip 
pat ir organizuoto jaunimo atstovai. 
Kiekvienais metais rudeniniam vajui 
vadovauja BALFo Čikagos apyg. 
v-ba, kurios pirmininkas šiuo metu
yra Vai. Šimkus.

LABDAROS VAJUS
BALFas — tat ankstyvesuiosios J. 

A. V. lietuvių išeivijos kūrinys. Jo 
nuopelnai buvo milžiniški mums dar 
tebegyvenant V. Europos DP stovyk
lose, o taip pat emigruojant į JAV. 
Tada BALFas sudarinėjo sutartis, 
parūpindavo dokumentus ir pan. To
dėl nenuostabu, kad padėkos ženk- 
lan daug naujųjų ateivių vėliau įsi
jungė į BALFo veiklą, kurioje gra
žiai dirbo ir tebedirba visos kartos. 
Nežinia, kodėl BALFas neprigijo Ka
nadoje, nors dabartinis c.v. *gen. sek
retorius Alb. Dzirvonas tuo reikalu 
yra lankęsis Toronte ir net gavęs pa
žadų, kad Kanados lietuviai stengsis 
BALFą paremti. Deja, efektingesnių 
užuominų apie tokią paramą bent 
spaudoje neteko užtikti.

Kokius uždavinius atlieka BALFas 
šiandien? Tai labai konfidenc'įdus 
reikalas. Orientuotis galime tik su
sipažinę su paskutinio dešimtmečio 
BALFo archyvais, su daugybe laiš
kų, kurie gauti iš Lietuvos ar Sibi
ro. O susipažinus, tenka tylėti ir 
dar jautresne širdimi aukoti. Viešes- 
nis prasižiojimas — tai medžiaga so
vietiniam Saugumui, “Tiesos” kores
pondentui Miniotui ir kitiems, kurie 
okup. Lietuvos spaudoje stengiasi 
BALFą viešai niekinti. Tuo tarpu 
aukojantys BALFui težino, kad jų 
paaukoti pinigai nueis broliškai lie
tuvių šalpai Sibire ar Lietuvoje. Jei 
giminės tų, kurie yra pasitraukę Į 
laisvuosius Vakarus, Lietuvoje yra 
daugiau ar mažiau aprūpinti priva
čių asmenų, tai kartu tenka nepa
miršti, kad didžioji dalis tautos gi
minių ar geradarių laisvėje neturi 
— jie turi jieškoti “gerojo dėdės” 
bendrinės lietuvių šalpos organizaci
jos fonde.

šiais metais BALFo vajų Čikago
je globoja Amerikoje gimusi lietu
vaitė, Chicago Savings and Loan 
Assn, b-vės pirmininkė Filomena Pa- 
keL Per pastaruosius vienerius me
tus BALFas Čikagoje neteko, šių 
stipriųjų ramsčių: Lietuvos gen. kon
sulo dr. P. Daužvardžio, kun. Pau- 
pero — buv. BALFo direktoriaus 
bei ilgamečio darbuotojo, finansinin
ko Jono Pakel, sr., kuris globojo 
nevieną BALFo vajų.

GRĮŽO IŠ LIETUVOS
Prieš septynerius su puse metų iš 

Cicero į Lietuvą buvo grįžę naujie
ji ateiviai Elena ir Kazys Vasiliaus
kai su savo dviem sūnumis. Kaip 
Čikagos lietuvių spauda skelbia, jie 
patikėjo bolševikų propaganda, kad 
Lietuvoje dabar gera gyventi ir, tė
vynės ilgesio vedini, likvidavę čia 
įsigyta turtą, išvažiavo į okup. Lie
tuva. Bet ten, pamatę kitokią tik
rovę, negu skelbia okupantų propa
ganda, vėl stengėsi grįžti į Amerika. 
Užtruko eilė metų, kol gavo leidimą 
grįžti į Čikagą. Pradeda vėl kurtis 
iš naujo džiaugdamiesi, kad paga
liau pavyko jiems iŠ sovietinio “ro
jaus” ištrūktu Sis pavyzdys daug ką 
pasako ypač dabar, vykstant BALFo 
vajui.

OPEROS RŪPESČIAI
Šioje skiltyje jau buvo rašyta, kad

——NUO LOINOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 

,RENGIMA>' PR,Et,0RA IR KITI DARBAI

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

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

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

Savininkas V. BAČĖNAS

ateinantį pavasarį Čikagos Lietuvių 
Opera stato išeivijoje parašytą mo
numentalų muzikos kūrinį — a.a. 
komp. V. K. Banaičio operą “Jūra
tė ir Kastytis”. Operą atvesti į sce
nos rampą yra Čikagos Lietuvių 
Operos darbas. Bet operos vienetui 
prieš tai turėjo būti pateiktas nau
josios operos klavyras, o taip pat 
naujoji opera turi būti ir suorkest- 
ruota, kad ją galėtų palydėti sim
foninis orkestras. “Jūratės ir Kasty
čio” klavyrą, kaip jau rašėm, kelio
lika metų dirbdamas, gražiu leidiniu 
išleido specialus “J. ir K.” operos 
fondo komitetas. Tas pats komitetas,
vadovaujamas Marijos Rudienės, pa
siryžo surinkti pinigus ir orkestraci- 
jai, nes Čikagos Lietuvių Opera bus 
užgulta ir taip jau milžiniškų pasta
tymo išlaidų. Orkestracija atsieis 
kelis tūkstančius dolerių. Ją atlieka 
amerikiečiai specialistai muz. AL 
Kučiūno priežiūroje, šiomis dienomis 
“J. ir K.” operos orkestracijai pir
mą ir stambią 1,000 dol. auką pa
skyrė lllinojaus Lietuvių Gydytojų 
Dr-ja iš savo kultūros fondo. Jau ne
be pirmą kartą lietuviai gydytojai 
paremia lietuvių kultūrinio gyveni
mo stambius uždavinius.

“SIDABRINE DIENA”

Gruodžio 11 ir 12 d.d. “Dainavos” 
ansamblis švenčia 25 metų sukaktį. 
Daug buvusių ansamblio narių iš 
Vokietijos laikų, kurie savo balsais 
padėjo augti vos gimusiam kūdikiui, 
dabar gyvena Kanadoje ir, tikiu, šir
dimi jungiasi su “Dainavos” ansamb
lio sukaktimi. Sukakties proga lais
vojo pasaulio lietuviams, pirmoje ei
lėje sostinei Čikagoje, ansamblis bai
gia ruošti naują, linksmą operetę iš 
naujųjų ateivių gyvenimo Amerikos 
žemyne — “Sidabrinę dieną”. Šis 
dramaturgo A. Kairio ir komp. Br. 
Budriūno sukurtas veikalas, atlieka
mas solistų, choro, šokėjų, palydimas 
orkestro, dvelks mūsų dienų dvasia 
ir nuotaikomis. Tai tikrai nauja ir 
smagi “Dainavos” dovana laisvojo pa
saulio lietuviams. Tikimasi, kad an
samblis po premjeros Čikagoje daug 
kur bus kviečiamas gastrolėms, nes 
linksmos nuotaikos ir gero meno 
vieneto laukia kiekviena lietuvių ko
lonija.

“Dainavos” ansmablis, statydamas 
naujutėlį lietuvišką kūrinį, kuriam 
taip pat reikalingos gaidos, orkest
racija, naujos dekoracijos ir pan., 
irgi susiduria su didelėmis išlaido
mis. Dainaviečiai džiaugiasi turėda
mi per eilę metų puikius globėjus 
Irenos ir dr. Leono Kriaučeliūnų as
menyse (dr. L. Kriaučeliūnas yra ir 
IV tautinių šokių šventės k-to pirm.), 
kurie bus mecenatai sukaktuvinio 
banketo. Bet operetės pastatymui 
reikalingos aukos ir iš geraširdžių 
lietuvių bei draugų. Pirmasis su 200 
dol. auka ansambliui į talką atėjo 
jų garbės narys prof. B. Vitkus. Tai 
asmuo, kuris turi ne tik begalinį ži
nių bagažą, bet ir labai gerą širdį. 
Nevieną kartą stambiomis aukomis 
yra parėmęs “Ateities” žurnalą, nes 
jis ateitininkas nuo Petrapilio laikų, 
o šį kartą jo auka nukreipta sukak
tuvininkei ‘Dainavai”. Su lietuviais 
meno ir dainos atstovais prof. B. 
Vitkaus ryšiai užsimezgė Petrapilyje, 
kur jis pats aktyviai buvo įtrauktas 
į to laiko kultūrinį lietuvių gyveni
mą. Ten turėjo artimas pažintis su 
K Petrausku ir kitais dideliais var
dais.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

ONTARIO , 
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Švieti m o 
Departamentas

Ontario provincijos vyriausybė pa
skelbė praplėstą kalbų programą 
Ontario vidurinių mokyklų moki
niams.

Vidurinių mokyklų kalbų programa, 
kuri iki šiol apėmė tiktai dvi ofi
cialias kalbas, taipgi italų, vokie
čių, ispanų, rusų, lotynų ir klasi
kinę graikų kalbą, — dabar gali 
būti praplėsta visom kalbom, įskai
tant vietinių indėnų kalbas.

Kursus gali įvesti mokyklos pagal 
mokinių poreikius. Parinktas kur
sas, patvirtinus vietinei švietimo va
dybai ir švietimo departamentui, 
bus pripažintas kaip pilnateisis kre
dito kursas vidurinės mokyklos bai
gimui ir garbės diplomui. Naujoji 
programa taikoma 11, 12 ir 13 sky
riams.

Vyriausybė mano, kad tokia pro
grama įgalins mokyklas, turinčias 
didesnį skaičių mokinių vienos ar 
kitos kultūrinės grupės, įvesti spe
cifinės mokinių grupės kalbą kaip 
pilnateisį kredito kursą diplomui 
gauti.

Minėti kursai bus dėstomi kvalifi
kuotų mokytojų, sklandžiai mokan
čių dėstomąją kalbą.

Vidurinių mokyklų mokytojai, ve
dėjai ir vietiniai priežiūros pareigū
nai dabar gali pradėti ruošti ati
tinkamos kalbos, istorijos bei kultū
ros kursus, kurie yra svarbūs vie
tinei bendruomenei. Naujoji progra
ma yra išraiška Ontario vyriausybės 
nusistatymo, pripažįstančio ir skati
nančio daugiakultūrį provincijos gy
venimą.

Vyriausybė pareiškė, kad įvairios 
Ontario provincijos etnokultūrinės 
grupės jau seniai stengiasi bent 
kiek išmokyti savo vaikus jų tėvų 
ir senelių kalbos. Tikimasi, kad nau
joji programa sustiprins ir paskatins 
šias pastangas.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PRIME MINISTER OF ONTAJUO

Saharoj
— Kas būtų, jei Saharoj įsi

viešpatautų komunizmas?
— Porą metų būtų pakenčia

ma, bet vėliau reikėtų gabenti 
smėlį iš Gobi dykumos.

Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
GREIČIAUSIAS PRISTATYMAS

Tai geriausios ir vertingiausios 
dovanos jūsų giminėms. Už tai 
jie jus visuomet prisimins.
KAILIŲ IMITACIJOS APSIAUSTAI
Užsakykite dabar šiuos liuksusi
nius šiltus apsiaustus. Nepaprastos 
vertės. Pasirinkimas minkų (ly
gios ir dryžuotos), persiško ėriu
ko ir avies kailio apsiaustai.
Pilno komo tik $99.00

10 skarelių ...................... $49.50
5 vilnonės skarelės su didelėm ar 
mažom gėlėm arba turkiško sti
liaus ir 5 šilkinės įvairių spalvų 
skarelės.
Oro paštu .............................$58.00

COMBINATION SPECIAL $149. 
DIDELĖS VERTĖS
3 j rd. vyr. žieminiam apsiaustui 

100% vilnonės medžiagos,
3 jrd. mot. žieminiam apsiaustui 

100% vilnonės medžiagos,
316 jrd. vyr. eilutei 100% vil

nonės medžiagos,
3 jrd. mot. žieminei suknelei 

100% vilnonės medžiagos.
2 dvigubai lovai patiesalai, 2 už
valkalai, 6 turkiški rankšluosčiai.

Special 1. $56.00
10 sv. ryžių, 10 sv kiaulinių tau
kų, 10 sv. kviet. miltų, 10 sv. 
cukraus.

Daugybė kitų specialių siuntinių. 
Prašykite mūsų nemokamų naujų 

ILIUSTRUOTŲ katalogų/
Užsakykite siuntinius tiktai per 
INTERTRADE EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. Street, Fifth Floor, 
New York, N.Y. 10010, USA.

Telefonas 982-1530
Prašykite mūsų naujų iliustruotų 

KATALOGŲ

PRAKALBOS, SVEČIAI IR MES
Visiems yra žinomas, gana viešai 

pas mus reiškiamas nepasitenkinimas 
kviestų valdžios atstovų ankstyvu iš
ėjimu iš žymesnių minėjimų ir pa
našių visuomeninių parengimų. Toks 
nepasitenkinimas kaikada net tampa 
įžeidimu arba laikomas mažiausiai 
nesidomėjimu mumis, mūsų menu, 
kultūra, dvasiniu lobiu. Tokių sve
čių apsilankymas dažnai nurašomas 
tik rinkiminių balsų pasižvejojimo 
sąskaiton. Taip bendrybėmis pasiten
kinama ir toliau “bombarduojant” 
kviestus kitakalbius ilgomis oracijo
mis. Kyla klausimas, ar iš tikrųjų 
mūsų parengimų, minėjimų ilgis, tu
rinys, vien lietuvių kalbos vartoji
mas, esant žymiem svečiam kitakal
biam, ir kiti faktoriai, — nėra ta 
priežastis, kuri verčia svečius išeiti 
nelaukiant pabaigos. Juk nevisi turi 
marias laiko. Be to, kitakalbiams ke
turių valandų aktas-koncertas yra di
delis kantrybės bandymas.

Ką turime pasakyti, pasakykime 
kristalo aiškumu, bet trumpai visiems 
suprantama kalba, kaip kad nepa
prastai efektingai tai padarė prel. 
Balkūnas ir G. Breichmanas 17-sios 
Lietuvių Dienos koncerte. Vengtina 
ilgiausių išvedžiojimų, nors ir labai 
gražių, lietuvių kalba, salėje 
esant svečiams kitakalbiams. Tokios 
programos mūsų pačių tarpe yra, 
kantrybę suspaudus, toleruojamos, o 
kviestųjų svečių, visai pateisinamai, 
ignoruojamos.

Jei prakalbos koncertų “iškilmin
gose” dalyse neišvengiamos, kalbėto
jai turėtų pasirūpinti savo kalbų 
verte. Kalbos turėtų būti skirtos 
pirmoje eilėje kviestųjų kitakalbių 
informavimui', o ne saviškių vertės 
iškėlimui. Saviškiai, kurie dar atsi
lanko, pergerai žino mūsų proble
mas ir siekimus. Gi svečiai kitakal
biai gaus naujų žinių, nesijaus igno
ruojami “bombarduojant” juos veik 
ištisai lietuviškai ir daugiau dėmesio 
kreips į mūsų reikalus, rodys di
desnį susidomėjimą mūsų tautos pro
blema ir kultūra bei mūsų, kaip kul
tūringų žmonių, etiketo žinojimu.

P. P.

KODĖ NE KARTU?
Teko pastebėti, kad lietuviai ir. 

baltiečiai neretai demonstruoja patys 
vieni, nesijungdami su kitomis tau
tybėmis. Kai keliasdešimt ar ir vie
nas antras šimtas žmonių pasirodo 
gatvėje, demonstracija yra mažai 
reikšminga. Tik didelė masė daro 
įspūdį valdžios pareigūnams ir tik to
kia pasiekia savo tikslą. Tad kodėl 
neeinama kartu su kitomis tautybė
mis? Pvz. dabar ryšium su Kosygino 
viešnage Kanadoje žydai numato eilę 
demonstracijų įvairiose vietose. Tai
gi, ar neverta prie jų prisijungti ir 
baltiečiams? Be abejonės, demons
truos ir ukrainiečiai. Taigi, jei visos 
čia paminėtos tautybės ir dar keletas 
kitų demonstruotų kartu, tai ne tik 
eiliniai kanadiečiai, bet ir valdžios 
viršūnės atkreiptų į tai savo dėmesį.

D. E.

SOVIETAI TURI ATSILYGINTI
Jau laikas reikalauti tarptautinėse 

institucijose, kad Maskva atlygintų 
buv. Lietuvos piliečiams, kurie yra 
pasitraukę į Vakarus, padarytus 
nuostolius. Turi būti atlyginta už 
kilnojamą ir nekilnojamą turtą. Pa
gal Stalino ir Hitlerio sutartį, Lie
tuvos repatrijantams dar ir dabar

A. LIŪDZIUS, B.L.
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos 537-1708 
namą 279-7980

Priėmimo laikas pagal 
susitarimą telefonu.

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009. 

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

MEDUS

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

išmokama per V. Vokietiją už tu
rėtą turtą žemę, namus ir kt Dau-
guma lietuvių, pasitraukusių į Vaka
rus, Lietuvoje buvo savo darbu įsi
giję arba paveldėję baldus, namus, 
ūkius, įmones... Po karo į Lietuvą 
suvažiavo virs 300,000 rusų, svetimos 
valstybės piliečių, kurie naudojasi 
lietuvių turtu, viską čiulpia ir veža 
į “plačią tėvynę”. Tai yra organizuo
tas apiplėšimas savo mažų kaimynų, 
kurie neturi jėgų apsiginti nuo už
puolikų. Pavergtųjų tautų vadovybės 
turėtų iškelti turto grąžinimo klau
simą Jungtinėse Tautose. Sovietų 
Sąjunga atsakinga už skriaudas ki
toms tautoms, kaip ir vokiečiai, ku
rie atlygina nacių aukoms. N. K. A.

POILSIO NAMAI
Kanados lietuvių bendruomenė tu

ri parapijas, bankelius, jaunimo va.- 
saros stovyklas, namus su salėmis, 
bet dar trūksta vieno žingsnio. Nuo 
minėtų vienetų iki turimų lietuviškų 
kapų yra spraga — trūksta pensinin
kų sodybos (pavadinimas nesvarbu 
— gali būti ir senelių prieglauda). 
Kaikurios tautybės tokias sodybas 
jau turi. Reikėtų jos ir lietuviams 
kur nors patogioje vietoje. Statybi
nės talkos netrūksta — turime įvai
rių specialistų. Tik reikia susispies
ti krūvon. Atrodo, šį reikalą ir val
džia paremtų. A. Raškevičius

Red. pastaba. Tokie poilsio namai 
pensininkams bei seneliams yra pla
nuojami Toronte šv. Jono Kr. para
pijos ryšium su jos naujų patalpų 
statyba.

PAGARBA RAŠYTOJAMS
Norime painformuoti apie rengia

mą rašytojams pagerbti akademiją š. 
m. lapkričio 7 d. Detroite, Lietuvių 
Namuose, 3009 Ulman St. Akademiją 
rengia kultūros klubas, globoja JAV 
LB c. valdyba. Akademijos rengimui 
pritarė mūsų visų veiksnių vadovai, 
sutikdami įeiti į garbės komitetą.

Kodėl rengiama vieša akademija 
visiems rašytojams? Pirma, knygų 
pardavimas yra susilpnėjęs greičiau
siai dėl nepakankamo rašytojų įverti
nimo, nepakankamos pagarbos. Juk 
rašytojas yra ypatinga asmenybė. Jo 
mokykloje nepadarysi. Tai nėra ko
kia išmokstama specialybė. Antra, ra
šytojas dabar yra kovotojas dėl kraš
to laisvės, dėl jo kultūros ir mora
lės. Jis kuria ir gyvena sunkiose są
lygose. Trečia, šiemet suėjo 25 me
tai, kai rašytojai tremtyje atkūrė ra
šytojų draugiją, kurios pirmininku 
buvo poetas St. Santvaras (1946 m. 
sausio 25—26 d.). Ketvirta, suėjo jau 
50 metų rašytojų susibūrimo į Meno 
Kūrėjų Dr-jos literatūros sekciją 
Lietuvai nepriklausomybę atgavus. 
Tai buvo 1920 m. liepos 23 d. Kaune. 
Šios priežastys ir paskatino klubą im
tis rašytojų pagerbimo. Juk mes vis 
reikalaujame veikalų vaikams, jau
nimui, teatrui ir 1.1 O ką mes už tai?

A. Musteikis, DLK Klubo pirm.

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 jį ar žinan
čius apie jį. Būsiu labai dėkinga. Ra
šyti šiuo adresu: Damicelė Yocytė- 
Rušinskienė, 435 Riverside Dr., Lon
don 75, Ont

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wlktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE. 

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

Darbo valandos: kasdien 10 ▼. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vaL ryto iki 6JO vai. 
vak. šeštadieniais nuo 10 vai. ry

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

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

VALAU FOTELIUS 
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Šutai* 

kilimus. P. KARAUONA&
Skambinkite LE. 3 -4912.

• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijiĮ. nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms 
o patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

INSURANCE
DUDA 769-4S12

2231 Bloor Street W.
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sveikiname KLB krašto tarybos 

suvažiavimą, linkėdami darnaus dar
bo.

— Šio misijų sekmadienio rinklia
va skiriama misijoms.

— Parapijos bažnyčioje pamaldos 
sekmadieniais — 10, 11 ir 12 v.

— Tikybos pamokos vaikams, be
sirengiantiems pavasarį pirmajai Ko
munijai, vyksta kas sekmadienį po 
10 v. pamaldų klebonijoje.

— Parapijos choras renkasi 11 vai. 
pamaldoms, o po jų — choro repe
ticijai salėje. Choro vedėjas muz. S. 
Gailevičius labai .prašo visus choris
tus dalyvauti giedojime pamaldų me
tu ir choro repeticijoje.

— šeimos lankomos Etobicoke ra
jone.

— Pamaldos: šeštadienį 8 v.r. už 
a.a. Marcelę Birgiolienę. Sekmadienį: 
10 v. už a.a. Juozą Simonaitį, 11 v. 
už a.a. Kazimierą Vadakojį, 12 v. už 
a.a. Martyną Radzevičių.

— Pakrikštyta: Jason Garrett Ka- 
napka.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Antradienį, spalio 19 d., 8 v.v., 
tarybos posėdis bažnyčioje.

— Sekmadienį, spalio 24 d., 9.30 v. 
r., pamaldos, kuriose sinodo pareigū
nas apibūdins Rytų Kanados liutero
nų sinodo misijos bei labdarybės 
veiklą. 11 v.r. kun. A. Žilinskas lan
kysis St. Ansgar liut. bažnyčioje.

—1971-72 mokslo metų konfirman- 
dų pamokos prasidės spalio 29 d., 
penktadienį, 5 v. p. p„ bažnyčioje. 
Rinksis pirmųjų ir antrųjų metų mo
kiniai kartu.

— Parapija nuoširdžiai dėkoja V. 
Dauginiui, kuris suorganizavo išvyką 
į antrąją šeimos šventę Čikagoje.

Toronto ateitininkų tėvų ko
miteto surengtas rudens vaka
ras Prisikėlimo didžiojoj salėj 
praėjo jaukioje nuotaikoje, šo
ko ir tėvai, ir jaunimas. Trum
pą kamerinio pobūdžio progra
mą atliko seserys Klibingaitytės 
— dvi violončelistės ir viena 
pianistė. Vakaro dalyviai turėjo 
progą išbandyti laimę fantais 
gausioje loterijoje.

“Right to Life Committee” at
siuntė laišką “Tž”, kuriame pra
neša, kad Toronte sudarytas ko
mitetas iš gydytojų, kunigų ir 
Visuomenės veikėjų protestuoti 
prieš plintanti negimusių kūdi
kių žudymą. Laiške reiškiamas 
protestas prieš Ontario NDP 
partijos vadą S. Lewis, pasisa
kiusi už abortų įteisinimą.

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

NEBRANGUS ORKESTRAS įvairiom 
progom, didesnės ar mažesnės sudė
ties. Skambinti J. ZAREMBA, tel. 
767-7084 po 5 v.p.p.

GERAI ATRODANTIS NAŠLYS ir 
pensininkas vedybų tikslu jieško gy
venimo draugės taip pat pensininkės 
(arba greit gausiančios pensiją), ku
riai vienišas gyvenimas nuobodus. 
Rašyti: “Tėviškės žiburių” administ
racijai (perduoti žemaičiui), 941 
Dundas St W., Toronto 3, Ont.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė su atskira prausykla antrame 
augšte. TeL 7624246.

ESU NAŠLE. 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 Įrengiu poilsio 
kambarius. Tel 5354724.
MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi- 
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

BARONESSA BEAUTY SALON
j Sar. Alė Kerberienė Tel. 762-4252
į 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių

! Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas,

i perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

pirk side
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

Įvairios mo pastate rūkytos dešros Ir mėsos, lietuviški sūriai, parka
kai. rūkyti unguriai, Importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros h- kt 1 Užsakymai priimami Ir telefonu. Nemokamas pristatvmas.

Prisikėlimo par. žinios
— KLB krašto tarybos suvažiavi

mą nuoširdžiai sveikiname ir linki
me darbingų dienų.

— Sveikinimai ir geriausi linkė
jimai K. L. Kat. Moterų Dr-jos Pri
sikėlimo par. skyriui 15 metų veik
los sukakties proga. Narės organizuo
tai dalyvauja Mišiose 11.15 v. Eise
nai renkasi į kavinę prieš 11 vai. 
Viešas minėjimas su paskaita, svei
kinimais, menine programa ir vai
šėmis — Prisikėlimo par. salėje 4 
v.p.p. Visa visuomenė maloniai kvie
čiama.

— Mišios: trečiad., 7.30 v. — už 
a.a. V. Vaidotą, užpr. p. Vaidotienės 
velionies 5 mirties metinių proga; 
ketvirtad., 8 v. koncel., vienos iš jų 
— už a.a. A. Balnį, užprašytos A. B. 
Sapijonių; 8.30 v. — už a.a. V. En- 
dziulaitį, užpr. A. J. Matulioniu kaip 
užuojauta p. Treigienei, Lietuvoje 
mirus jos broliui; šeštad., 9 v.— už 
a.a. N. ir P. Šarūnus, užpr. J. J. Ša
rūnų; 9.30 v. — už a.a. G. Indrišiū- 
ną, užpr. p. Indrišiūnų; sekmad., 10 
v. — už a.a. M. Dervinį, užpr. p. Der- 
vinienės; 11.15 v. — už mirusius lie
tuvius veikėjus-jas, už savo mirusias 
ir gyvas nares, užpr. K. L. Kat. Mo
terų Dr-jos Prisikėlimo par. skyriaus; 
12.15 v. — už a. a. V. Merkelienę, 
užpr. A. D. Baziliauskų.

— Speciali vyskupijos rinkliava 
misijoms paremti — šį sekmadienį.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtad., 7.30 v.v. muzikos studi
joje.

— Dainuojantis jaunimas praėju
sio sekmadienio pasitarime pasiryžo 
persiorganizuoti ir kviečia berniukus 
ir mergaites 15-25 metų amžiaus įsi
jungti į ehoro eiles, šį sekmadienį, 
spalio 24 d., 12 v., visi buvę ir nauji 
choristai kviečiami susirinkti muzi
kos studijon pirmai repeticijai.

— Prmosios Komunijos pamokoms 
užregistruotas 21 vaikas. Tik tie vai
kai galės priimti pirmąją Komuniją, 
kurie pamokas lankys nuo pat pra
džios. Registruojami vaikai, baigę 7 
metus. Pamokos vyksta kas sekma
dienį nuo 11 iki 12 v. L. Vaikų Na
muose, 57 Sylvan Ave.

— Katechetinės pamokos 3-8 sky
riaus vaikams. Užregistruota 16 vai
kų. Kviečiame šiomis pamokomis su
sidomėti ir žiūrėti, kad jas vaikai 
lankytų reguliariai nuo pat pradžios, 
ypač lankantieji valdines mokyklas. 
Pamokos vyksta kas sekmadienį 11- 
12 v. LV Namuose.

— Gimnazistams, lankantiems val
dines gimnazijas, religijos pamokos 
pradedamos šį sekmadienį po 10 v. 
Mišių, muzikos studijoje.

— Išsiunčiami Vėlinių Mišių nove- 
nos laiškai. Visus kviečiame prie jos 
prisidėti.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Hewitt Ave., High Pk. Gdns., Howard 
Park Ave. ir Ritchie Ave.

— Laimingo gyvenimo linkime jau
navedžiams Luciano M. Rizzuti ir 
Liudai O. šlekytei.

Detroito tautinių šokių grupė 
“Šilainė” atliks meninę progra
mą Prisikėlimo par. katalikių 
moterų 15 metų veiklos minėji
me. “šilainei” nuo pat įsikūri
mo vadovauja Galina Gobienė. 
ši grupė buvo išrinkta Detroite 
International Institute kaip re
prezentacinė —- geriausia iš Det
roito pasirodymui Vašingtone. 
Yra dalyvavusi gubernatoriaus 
G. Romney inauguracijos baliuo
se, televizijos programose Det
roite ir Čikagoje. Dalyvavo vi
sose tautinių šokių šventėse. Su 
gastrolėmis aplankė eilę miestų. 
Rengėjos tikisi, kad ir Toronto 
visuomenė gausiai atsilankys 
šventėje bei pagerbs “šilainę” 
ir jos vadovę. Bilietus į šį minė
jimą galima gauti pas valdybos 
nares ir parapijos raštinėje.

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.

3828 Bloor St. W., Islington 

231-6226 231-2661

MINĖJIMAS
A. Songailienės 

paskaita 
Meninėje dalyje 
pirmą kartą 

Toronte pasirodys 
Detroito tautinių 
šokių grupė 

"ŠILAINĖ", 
vadovaujama 
G. Gobienės 

Solistas 
J. Vaškevičius, 

akompaniatorius 
— J. Govėdas

VAIŠĖS

įvyks Prisikėlimo parapijos auditorijoje

1971 m. SPALIO 24, sekmadienį, 4 v.p.p. 
-----— KVIEČIAME VISUS IR VISAS DALYVAUTI —

PASKUTINĖ INFORMACIJA
A ■ ■ v ■■ ■ 41 AM Seaway Towers, Confederation Hall,Spalio 30, šeštadieni, 6.30 v. v.,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2000 Lakeshore, Boulevard West 
RENGIAMAS TLSK "VYČIO" --------------------------- :----------------------

tradicinis BALIUS
• Vakarienė • Gražuolės rinkimai
• Garsusis D'Amico orkestras • Šokiai

Įėjimas — $20 porai. Apranga — 
pusiau iškilminga. Bilietus prašoma 
įsigyti iš anksto pas Margaritą Nace- 
vičiūtę teL 534-6075 arba pas Vytautą 
Akelaitį tel. 766-7489. Dar yra vietų.

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI ŠIAME NEEILINIAME BALIUJE. “Vyčio” klubas

šį šeštadienį, spalio 23 d., šau
kiamas KLB krašto tarybos su
važiavimas. Jame bus sprendžia
mi mūsų visų bendri reikalai, 
renkama" valdyba ir nustatomos 
jos veikimo gairės. Užtat šis su
važiavimas nėra vien krašto ta
rybos narių privilegija — jame 
turėtų dalyvauti tiek apylinkės 
tarybos nariai, tiek visi tie, ku
riems rūpi labai reikšminga iš
eivijos gyvenimui Bendruome
nės veikla bei tos veiklos pobū
dis. Plačiai, našiai ir efektingai 
Bendruomenės veiklai visada 
yra reikalingos mintys iš plačios 
visuomenės sluogsnių. Tik tuo
met Bendruomenė bus iš bend
ruomenės ir bendruomenei. Tas 
pasiekiama visiems aktyviai 
reiškiantis ir vieningai dirbant 
mūsų bendriems lietuviškiems 
interesams. Dalyvaukime gau
siai. KLB Toronto apylinkės

valdyba
Kanados Lietuvių Bendruo

menės krašto tarybos suvažiavi
mas įvyks šį savaitgalį, spalio 23- 
24 dienomis Toronto Prisikėli
mo par. Parodų salėje. Pradžia 
— 11 v.r. Kadangi posėdžiai yra 
vieši, dalyvauti gali ir ne tary
bos nariai, be'sidomį lietuvišką
ja veikla.

Pirmoji Akademiku Draugijos 
paskaita šį sezoną bus šeštadie
nį, spalio 30 d., 8 v.v., Prisikėli
mo par. muzikos studijoje. Kal
bės Algirdas Antanaitis iš Čika
gos tema “Lietuvė moteris eg- 
zilų rašytojų romanuose”. Nu
matoma paskaitą paįvairinti ški
cu iš “Antrojo kaimo” repertua
ro bei romanų ištraukų skaity
mu. A. Antanaitis yra plačiai be
sireiškiantis literatūros kritikas 
pavarde ir įvairiomis slapyvar- 
dėmis, kaip Titas Alga, Kęstas 
Reikalas, Titas Guopis ir kt. Ra
šo “Drauge”, “Aiduose”, “Met
menyse” bei kitur. Visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti.

Valdyba
Toronto lietuvių kapinėse tra

dicinės Vėlinių pamaldos bus 
sekmadienį, spalio 31 d., 3 v.p. 
p. Po pamaldų bus šventinami 
naujai pastatyti paminklai.

KLB Toronto apylinkės jau
nimo sekcija, patyrusi, kad yra 
daug jaunimo, norinčio šokti 
tautinius šokius, sudarė naują 
šokėjų grupę, kurion jpriimami 
jaunuoliai 19-25 m. amžiaus. Dar 
yra vietų. Taip pat organizuoja
ma jaunesniųjų šokėjų grupė 
10-13 m. ir 14-17 m. amžiaus. 
Besidomintieji tautiniais šokiais 
jaunuoliai-ės ir akordeonistai 
prašomi kreiptis i Viktorą tele
fonu 921-7929.

Pr. šukevičius, tarnavęs Lie
tuvos aviacijoj, jau 15 metų dir
ba “Air Terminal Transport 
Ltd.” bendrovėje. Už sąžiningą 
darbą bei pareigingumą gavo 
specialų žymenį ir padėkos laiš
ką su $50 čekiu. Jis yra “Tž” 
garbės prenumeratorius.

Dr. Aleksandras ir Birutė 
Spudai grįžo iš trijų savaičių 
atostogų Europoje. Lankėsi Is
panijos salose ir Nicoje.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
TAUTŲ PAVERGĖJUS įvyks 
Toronte spalio 25, pirmadienį, 
6 v. vakaro, prie Ontario Scien
ce Centre (Don Mills Rd. — 
Eglinton E.). Ją rengia Canadian 
Freedom Council ryšium su Sov. 
Sąjungos premjerui ten ruošia
mu priėmimu ir kviečia dalyvau
ti visas tautines grupes. Tuo 
būdu norima priminti plačiajai 
visuomenei, kad Sov. Sąjunga 
tebelaiko savo vergijoj Lietuvą 
ir kitus kraštus. Demonstracija 
rengiama įstatymų ribose ir ke
tina būtį tvarkinga. KLB Toron
to apylinkės valdyba kviečia tau
tiečius gausiai dalyvauti bendra
me tautinių grupių proteste ir 
susirinkti nurodytoje vietoje.

Rinkimai į Ontario parlamen
tą — spalio 21,- ketvirtadienį. 
Visų lietuvių, kaip Kanados pi
liečių, pareiga balsuoti ir paro
dyti mūsų tautinės grupės reikš
mę politiniame gyvenime.

A.a. Stepo Kairio paminklas 
pašventintas spalio 17 d. šv. Jo
no lietuvių kapinėse. Velionies 
intencija šv. Mišias atnašavo iš 
Čikagos atvykęs kun. J. Vaišnys, 
SJ, ir T. Augustinas, OFM, Pri
sikėlimo bažnyčioj. S. kairio 
muzikinio vieneto kanklininkės 
pamaldų metu pagrojo “Lietuva 
brangi”." Kapinėse, dalyvaujant 
dideliam būriui tautiečių, pa
minklą pašventino kun. J. Vaiš
nys, SJ, velionies vaikystės drau
gas, savo žodyje trumpai pri
mindamas mirusiojo nuopelnus 
skautams ir lietuviams. Iš Wor- 
cesterio, Mass., atvykęs LS Bro
lijos vyr. skautininkas Molis, pa
sakė kalbą ir visų trijų LSS ša
kų vardu uždėjo "ant kapo vai
niką. Trumpos iškilmės buvo 
baigtos Tautos himnu. Paminklo 
statymo komitetas dėkoja vi
siems tose iškilmėse dalyvavu
siems.

“The Toronto Telegram” laiš
ku pranešė “T. žiburių” redak
cijai, kad dėl likvidamosi su
stabdomas ir “Action Line” sky
rius. Iki šiol “TŽ” turėjo sutar
tį su tuo skyriumi ir savo skai
tytojų klausimus perduodavo jo 
pareigūnams. Dėlto “T. Žibu
rių” skyrelio “Klauskite — pa- 
tarsim — padėsim” nebegalėsi
me tęsti.

I
DU SPALVOTI FILMAI H 

su angliškais įrašais H 
Brighton kino teatre N 
127 Roncesvalles Avė., H 

Toronto, teL 532-2719 H 
CHOVANŠČINA 
muzikinis filmas pagal garsųjį M 
rusų kompozitorių Modest H 
Moussorgsky. Priedo: moderni n 
komedija “KARNAVALAS” H

SPALIO 21 IKI 26 H 
kasdien nuo 7 v. v. N 

ŠESTAD. ir SEKMAD. nuo 5 v. N 
p. p. be pertraukos. 4 valandos N 
malonumo už vieną bilietą H 
$1.75, $1.25; vaikams 50 centų. H

SPALIO 28 iki LAPKR. 2 j1 
spalvoti filmai iš ŠOPENO ir B 

LISZTO gyvenimo H 
“ATMINTINA DAINA” N 
ir “DAINA BE GALO” H Laima švėgždaitė, kandida

tuojanti į Ontario parlamentą 
High Parko apylinkėje liberalų 
partijos vardu, susilaukė gana 
plataus dėmesio angliškojoj To
ronto spaudoj ir kaikuriuose et
ninių grupių laikraščiuose. Vi
suose trijuose dienraščiuose bu
vo Įdėtos jos nuotraukos su 
trumpa biografija, pažymint lie
tuvišką kilmę. Jos rinkiminė 
būstinė Bloor gatvėje (prie nau
jųjų Liet. Namų) uoliai darbuo
jasi rinkiminiame vajuje. Ji su
telkė nemažą būrį talkininkų, 
nors galėjo būti žymiai daugiau, 
ypač iš lietuvių. Spalio 17, sek
madienį, Prisikėlimo Parodų sa
lėje buvo surengta rinkiminio 
vajaus vakarienė, kurioje daly
vavo gausus būrys rėmėjų. Va
karienės programai vadovavo V. 
E. Gruodis. Kalbas anglų k. pa
sakė dr. S. Haidasz, W. Deakon 
— feder. parlamento atstovai, 
O’Donohue ir B. Grys — miesto 
tarybos nariai. Visiems padėkojo 
kandidatė L. švėgždaitė. Susi
rinkusieji jai linkėjo sėkmės, t. 
y. laimėti kitų etninių grupių 
balsus. Kad High Parko lietu
viai už ją balsuos, niekas neabe
joja.

Kun. Liudas Januška, vikara
vęs penkerius metus Ročeste- 
ryje, persikėlė į Hamiltono Auš
ros Vartų parapiją, kur talkins 
mons. dr. J. Tadarauskui.

Svečiai. Iš Edmontono lankėsi
A. Dudaravičius. Jis tarėsi su 
estų, latvių ir lietuvių veikėjais 
baltiečių draminio veikalo reika
lais. Veikalo realizavimas eina 
gera linkme. Tikimasi, kad jis 
bus baigtas iki šio pavasario. — 
Iš Los Angeles lankėsi kun. R. 
Kasponis. Jis dalyvavo Lietuvių 
Dienoje ir aplankė dailininkus 
Tamošaičius.

PADĖKA
šešiasdešimto gimtadienio sukak

ties proga sveikinusiems mane asme
niškai, laiškais, straipsniais spaudoje 
ir aplankiusiem namuose bei įteiku
siems dovanas labai nuoširdžiai dė
koju šiems savo bičiuliams: dail. A. 
Tamošaičiui už majestotiškai didingą 
ir puikią dovaną — aliejinės tapy
bos paveikslą “Kur bakūžė samano
ta” (pagal Pr. Vaičaičio eilėraštį), 
visuomenininkams Bronei ir Anta
nui čirūnams už jų dovaną, rašyto
jams Vandai-Ramunei ir Juozui Kra- 
likauskams, sociologei Sofijai Butke
vičienei, inž. Leopoldui Balsiui, mo
kyt. Br. Bujokienei-Vizbaraitei, mo
kyt. A. Vaitelienei ir jos šeimai už 
sveikinimą, prisiųstą iš Lietuvos, vi
suomenininkui E. Daniliūnui, 'Juozo 
ir Algio Jagėlų šeimoms, taip pat St. 
Jagėlai, ped. ir rašyt. Halinai Mo- 
šinskienei-Didžiulytei, St Dargiui, dr.
B. ir Apolonai Radzivanams, taip pat 
Birutei ir Vytautui Radzivanams, at- 
spaudusiems specialų sveikinimą “Tė
viškės žiburiuose”; už straipsnius 
spaudoje: prof. dr. A. Ramūnui 
“Drauge”, kolegai žum. Vladui Min- 
gėlai už straipsnį “Tėviškės Žibu
riuose”, redaktoriui kun. Kaziui Ba
rauskui už str. “Laive”, dr. Viktorui 
Gidžiūnui, OFM, už str. “Varpelyje”, 
redakt Vytautui Gedgaudui už str. 
“Dirvoje”, redakt R E. Maziliaus
kui už str. “Nepr. Lietuvoj”, “Nau
jienoms” už straipsnį redakcijos var
du tame dienraštyje.

Pranys Alšėnas
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju kun. A. Sima
navičiui, OFM, ir visiem kitiem, 
mane lankiusiem Toronto Western 
ligoninėje.

Jums dėkingas —
J. Cicėnas
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5v. Kazimiero par. žinios
— Netrukus turėsime visuotinį 

metinį parapijiečių susirinkimą. Bus 
renkami nauji par. komiteto nariai 
ir aptarti kiti mūsų parapijos reika
lai. Iš anksto visi parapijiečiai kvie
čiami dalyvauti.

— Dar yra parapijiečių, kurie vis 
delsia grąžinti metinės loterijos bi
lietų šakneles. Iki loterijos beliko 
vos keletas savaičių. Gera proga tai 
padaryti klebono lankymosi metu. Be 
to, galima bilietų šakneles su pinigais 
įdėti į sekmadienio rinkliavos vo
kus. Taip pat dar yra laukiama do- 
vanų-fantų mūsų metinei loterijai. 
I tai galėtų gausiau atsiliepti mūsų 
verslininkai. Visų aukotojų pavardės 
skelbiamos “TŽ” ir bus pakartotos 
vakarienės metu.

— 1972 m. vasario 12 d. mūsų par. 
svetainėje įvyks laikraščio “Nepri
klausoma Lietuvo” tradicinis spaudos 
balius.

— Mirė Alfonsas Stankevičius 46 
m. amžiaus. Palaidotas spalio 15 d. iš 
Sv. Kazimiero bažnyčios.

— Mūsų parapijietis, Petras Ada- 
monis, žinomas Montrealio lietuviams 
kaip “Adamonis Insurance Agency 
Inc.”, atstovauja Royal Insurance Co. 
Nuo 1953 m. jis nuoširdžiai ir sąži
ningai aptarnauja lietuvius visų rū
šių apdraudoje. Jo įstaigoje nuola
tinėmis tarnautojomis dirba M. Ar
lauskaitė ir Br. Malaiškienė. Pernai

TORONTO, ONT.
Ryšium su Sov. Sąjungos 

premjero A. Kosygino vizitu Ka
nadai, ypač tautinės grupės, įvai
riais būdais reiškia savo protes
tą prieš sovietinę tautų vergiją, 
religijos persekiojimą, asmens 
laisvių nepaisymą. Toronte yra 
sudarytas net 27 grupių viene
tas “The Canadians Against the 
Kosygin Visit”. Didžiajai spau
dai jis išsiuntinėjo pareiškimą, 
kurį “The Telegram” bendra
darbis Lubor J. Zink papeikė 
kaip pėrgriežtą, nemandagų for
mos atžvilgiu. Esą tokio teksto, 
net apmokamo, dienraščiai nega
lėsią spausdinti. Geresnę takti
ką pasirinkę žydai — jie esą 
vengia tiek žodinio, tiek fizinio 
smurto. Atskirą pareiškimą yra 
paruošę ir baltiečiai.

Torontietis vengras G. Matrai, 
27 m. amžiaus, nuvykęs į Otavą 
prasiskverbė pro visas policijos 
linijas ir pribėgęs gerokai pa
purtė A. Kosyginą, šaukdamas 
“laisvę Vengrijai!” Policija jį 
suėmė, bet nerado jokio ginklo. 
Apie šį įvykį prašneko televizija, 
radijas ir visa spauda. Tuo būdu 
etninių grupių protestas prieš 
sovietinę vergiją pasiekė viso 
pasaulio dėmesį.

Kanados Baltiečių Federacija 
A. Kosygino lankymosi proga at
spausdino lapelius, paaiškinan
čius kodėl estai, latviai ir lietu
viai protestuoja prieš sovietinę 
vergiją. Federacijos pirmininkas 
(estų atstovas) išvyko Vankuve
rio, kur numatyta spaudos kon
ferencija.

Praėjusį savaitgalį Br. ir St. 
Prakapams surengtas šaunus po
būvis 10 metų vedybinės sukak
ties proga; pagerbta p. Mangli- 
cienė, sulaukusi 65 m. amžiaus; 
surengtas priešvedybinis pobū
vis p-lei Beržinskaitei. 

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

mūsų metinei loterijai P. Adamonis 
atsiuntė vertingą dovaną — elekt
rinį maišytuvą — “mixmaster”. Šiais 
metais jis irgi prižadėjo vertingą do
vaną.

— Užpraeitą sekmadienį pamaldų 
metu surinkta $162.41. - K. A.

Aušros Vartų parapijos žinios
— šį sekmadienį, spalio 24 d., po 

10 v. Mišių, bus ateitininkų jaunu
čių susirinkimas N. P. Marijos sese
rų patalpose. Moksleivių ateitininkų 
susirinkimas, kuriame bus renkama 
nauja valdyba, bus spalio 31 d. po 
10 v. Mišių.

— Lapkričio 6 d. bus mūsų para
pijos grybų vakarienė. Kviečiame į 
šią šaunią vakarienę visus mūsų tau
tiečius. Gražus ir geras televizijos 
priimtuvas jau nupirktas. Jo laimė
tojas pasirodys mūsų parapijos lo
terijoje grybų vakarienės metu. Ir 
kiti vertingi laimikiai jau yra pa
ruošti.

— Verduno skautų-vilkiukų būrelis 
vėl pradėjo savo veiklą ir kviečia 
įsijungti 7-11 metų berniukus. Dau
giau informacijų gausite paskambinę 
Broniui Niedvarui 767-3285.

— “Gintaro” ansamblis vyksta pa
sirodyti Čikagos lietuviams.

— Gruodžio 6-10 d.d. Aušros Var
tų parapijoje bus kursai jaunimui 
pasiruošti vedyboms. Kalbės gydyto
jas, teisininkas, psichologas ir kuni
gas. Sekite biuletenio pranešimus.

— Aušros Vartų parapijos klebo
nijoje laikinai darbuojasi Ona Jo- 
teikaitė, atvykusi iš Sao Paulo, Bra
zilijos.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $212.01.

Jaunimo ansamblis “Ginta
ras”,, grįžęs iš kelionių po Kana
dos vakarus su federacinės val
džios $5000 parama, spalio 15 
d. Aušros Vartų par. salėje su
sirinko į “sūrio ir vyno” pobū
vi pasidalinti gastrolių įspūdžiais 
ir pažiūrėti skaidrių. Skaidrės 
buvo pagamintos kelių fotogra
fų mėgėjų. Z. Lapino skaidrės 

.technišku ir menišku atžvilgiu 
buvo geriausios. — Beskubant, 
ruošiantis kelionei, ansamblis 
turėjo ir nesėkmių — kaikas pa
miršo muzikos instrumentus. Te
ko girdėti, kad viena geriausių 
mergaičių kvarteto dalyvių ne
galėjo išvykti, nes “bosas” ne
paleido iš darbo. Pobūvis buvo 
sėkmingas — dalyvavo daug sve
čių ir tėvų. Po oficialios dalies 
sekė moderni plokštelių muzi
ka. J. L.

Arūnas Staškevičius baigė Lo
jolos kolegiją geriausiu pažy
miu, gavo stipendiją ir studi
juoja Kanados istoriją bei ruo
šiasi magistro laipsniui Hamil
tono universitete.

Violeta Adomaitytė tarnauja 
“Air Canada” bendrovėje; skrai
do tarp Kanados, JAV ir Euro
pos miestų. Sąlygos labai geros, 
darbas įdomus. Pvz. nuvykus į 
Europą, duodama porą laisvų 
dienų. J. L.

Dienraštis “Montreal - Matin” 
paskelbė šešių skilčių straipsnį 
antrašte: “Kardinolas Mindszen- 
ty išvyko iš Lenkijos”. Ten pat 
toliau parašė, kad Vatikanas 
nauju Lenkijos apaštaliniu ad
ministratorium paskirta ponia 
Imre Kisberk. Ta klaida sukėlė 

• daug juoko montrealiečiam.




