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Kosyginas ir Kudirka
Pernai rudenį Š. Ameriką sukrėtė gėdingas Simo Kudirkos 

išdavimas sovietams. Sį rudenį Š. Amerikos dalyje — Kanadoje 
pasirodė Sov. Sąjungos premjeras A. Kosyginas. Jo atvykimas visus 
sudomino, bet nieko nesukrėtė. Vengro G. Matrai fizinis svečio 
papurtymas tebuvo pavergtųjų tautų protesto sudraminimas, kuris 
atkreipė viso pasaulio dėmesį, bet laisvųjų sąžinės'nesupurtė. Lais
vieji kraštai, jų tarpe ir Kanada, į Sovietų Sąjungą žiūri kaip į nor
malią valstybę, su kuria reikia palaikyti diplomatinius, ekonomi
nius, kultūrinius santykius. Kad Sov. Sąjunga yra diktatūrinis tau
tų kalėjimas, vakariečiai prisimena tiktai jiems naudingomis pro
gomis. Šis požiūris labiausiai jaudina tuos, kurie visa savo būtimi 
pergyvena tautų ir individų likimą sovietinėje vergijoje. Kai Simas 
Kudirka buvo amerikiečių išduotas, pavergtųjų tautų žmonės lais
vajame pasaulyje sujudo ir savo užsidegimu išjudino visą Ameriką. 
Dabar, kai Kosyginas atvyko Kanadon, tos pačios atžalos sukruto 
reikšti protestą prieš sovietinę vergiją. Tie protestai norėjo atkreipti 
dėmesį ne tiktai besilankančių Kremliaus žmonių, bet ir laisvojo 
pasaulio, kurio valdžios ir veikėjai užmiršta pagrindinį aspektą, 
būtent, kad Sov. Sąjunga yra tautų pavergėja. Kremliaus atstovai 
šu Kosyginu priešakyje tą aspektą stengiasi užtušuoti, vaidinti tai
kos bei laisvės gynėjus. Jei Kudirkos žygis tas pastangas demas
kavo tarptautiniu mastu, tai Kosygino žygis stengėsi veikti prie
šinga linkme.

★ ★ ★
Nors Kremliaus "angelai" savo uždavinį stengėsi gerai atlikti, 

tačiau etninių grupių balso nepajėgė nuslopinti. Nuo pat pradžios 
jis buvo toks stiprus, kad sklido visais didžiaisiais komunikacijos 
kanalais. Kiek suvaržytos buvo kaikurios radijo bei televizijos sto
tys dėl federacinės vyriausybės spaudimo, bet spauda visai laisvai 
skelbė faktus apie etninių grupių protestus. Bene ryškiausias balsas 
pasirodė spalio 18 d. dienraštyje "The Toronto Daily Star". Kai 
kiti dienraščių vedamieji, ypač "The Globe a. Mail", smerkė vengro 
prasiveržimą pro policijos linijas ir Kosygino papurtymą, politinių 
mokslų profesorius James Eayrs minėtame "Stare" paskelbė atvira 
laišką Kosyginui šia antrašte: "Jie protestuoja prieš jūsų tironija, 
ne prieš mūsų, pone Kosyginai!" Jame autorius priminė, kad Kana
doje yra vien slavų apie milijoną, kad daugybė jų yra nukentėję 
nuo komunistinio režimo, kad ir dabar vykstąs žydų, ukrainiečių 
ir kitų persekiojimas. Priminė jis ir baltiečius, sakydamas, kad so
vietai okupavo jų kraštus ir siekia jų gyventojus asimiliuoti. Paga
liau šis autorius pažymėjo, esą dalis kanadiečių mano, kad svečio 
akivaizdoje nedera demonstruoti, tačiau tai esanti klaida. "Jūsų 
(Kosygino) vizitas neturi nieko bendro su Kanados gyventojų svetin
gumu, — rašo J. Eayrs. — Jis buvo sutartas dviejų vyriausybių. 
Demonstracijos už ar prieš besilankančius valstybininkus yra vienas 
nedaugelio būdų, kuriais mūsų piliečiai gali dalyvauti užsienio po
litikoje. Žinodamas baisius faktus, už kuruos esate atsakingas, aš 
negalėčiau pereiti kiton pusėn gatvės ir paspausti Jūsų rankos, juo 
labiau dalyvauti kultūriniuose mainuose, kurie gali būti sutarti 
Jūsų vizito proga."

★ ★ ★
Taip, prof. J. Eayrs atspėjo — buvo pasirašyta sutartis, ap

imanti ir kultūrinius mainus. Etninėms grupėms, kurių Kanadoj yra 
milijonai, tai nauja rakštis, paruošta dabartinės vyriausybės. Etni- 
nės grupės su skaudančia širdimi seka premjero P. E. Trudeau už
sienio politiką, kuri labai sumažino Kanados įsipareigojimus Va
karų gynybai, pasuko sovietinio bloko link ir praėjusią savaitę 
paskelbė naują liniją: Kanados santykiai su Sov. Sąjunga turi būti 
lygiai glaudūs, kaip ir su JAV-mis. Iki šiol Kanada, ypač ekonomi
nėje srityje, turėjo glaudžiausius ryšius su JAV-mis. Panašiai ir 
pilitinėje srityje. Ar tai bus įmanoma su sovietais, tenka labai abe
joti. Kanadai tai gali reikšti sunkius laikus. Prie to prisidės vadi
nami "kultūriniai mainai", kurių priedanga sklis ir taip jau gausi 
sovietinė propaganda bei dar labiau išplis šnipinėjimo tinklas. Visa 
tai skaudina širdį daugybei kanadiečių, ypač etninėm grupėm. Šis 
politinis mostas ateina kaip tik tuo metu, kai vyriausybė paskelbė 
visai gerą programa etninių grupių kultūrai remti. Viena ranka ji 
glosto, kita plaka. Dėlto skirtingai atsiliepia ir etninės grupės — 
už paramą jų kultūrai — yes, už tokią užsienio politiką — no! Už 
paramą jos dėkoja, o prieš užsienio politiką protestuoja. Tie pro
testai primena ne tiktai Kremliaus piktadarybes, bet ir dabartinės 
Otavos vyriausybės perdidelį bendradarbiavimą su tautų pavergė
jais. Simo Kudirkos balsas savo žygio tragiškumu priminė,, kad 
tautų kalėjimas tebėra nesugriautas. To neturėtų pamiršti ne tik 
kaliniai, bet ir laisvieji vakariečiai, ypač jų vadai. Jų pareiga ne 
stiprinti Kosygino imperiją ir jos vergiją, bet siekti laisvės ir ne
palikti neviltyje pavergtųjų.

KANADOS ĮVYKIAI

Rinkimų laimėtojai ir pralaimėtojai

Pasaulio įvykiai
JUNGTINIŲ TAUTŲ SPRENDIMO LAUKIA KOMUNISTINĖS KINUOS 
įsileidimo klausimas. Dėmesio centre yra dvi rezoliucijos — Al
banijos ir JAV. Komunistinės Kinijos bičiulė Albanija yra pasisa
kiusi už Pekingo priėmimą į Jungtines Tautas ir Formozos pašali
nimą. JAV ambasadorius G. Bush siūlo kompromisinį sprendimą 
— komunistinės Kinijos įsileidimą ir tautinės Kinijos palikimą, 
nors pastaroji šiuo metu valdo tik Formozos salą. Albanijos rezo
liucijai sustabdyti Vašingtonas planuoja reikalauti, kad toks svar
bus klausimas turi būti sprendžiamas dviejų trečdalių balsų dau
guma. Tiek balsų Albanijos rezoliucija negalėtų surinkti, tačiau 
šiandien niekas nėra tikras, kad Amerikai pavyks balsavimo keliu 
išsikovoti minėtą dviejų trečdalių balsų formulę. Prieš ją jau yra 
pasisakiusios dvi ligšiolinės JAV •------ ----------------------------------

Ontario provincinius rinkinius 
laimėjo naujasis konservatorių 
vadas ir premjeras William Da
vis, konservatorių atstovų skai
čių nuo turėtų 69 padidinęs iki 
78. Abi opozicines partijas ištiko 
skaudus pralaimėjimas. R. Nik- 
sono liberalai, praradę 8 atsto
vus, dabar parlamente turės tik 
20. NDP socialistų atstovų skai
čius sumažėjo tik* vienu iki 19, 
tačiau jų vadą S. Lewis ištiko 
asmeninė nesėkmė — socialisti
niu požiūriu saugioje Scarboro 
rinkiminėje apylinkėje jis savo 
pagrindinį varžovą konservato
rių R. Kirkupą įveikė tik nežy
mia 166 balsų dauguma. Rinki
mų rezultatai dar gali pasikeisti, 
kai bus perskaičiuoti nežymių 
laimėjimų balsai. Mūsų tautietė 
Laima Svėgždaitė, liberalų parti
jos kandidatė Toronto High Par
ko rinkiminėje apylinkėje, už
ėmė trečią vietą su 4.284 bal
sais. Pirmoji vieta su 16.509 bal
sais teko socialistui dr. M. Shul- 
manui, antroji — su 9.228 bal
sais Y. Shymko. Pirmasis yra žy
dų kilmės milijonierius, sensaci
jų gaudytojas parlamente, asme
ninės reklamos mėgėjas spaudos 
puslapiuose. Antrasis — moky
tojas, ukrainiečiu veikėjas To
ronte. A. Kosygino užpuolimu 
Otavoje pagarsėjęs vengras so
cialinio kredito atstovas G. Mat
rai tegavo 230 balsu. Atrodo. L. 
Svėgždaitei pakenkė pavėluotas 

įsijungimas į rinkiminį vajų, sto
ka finansinės paramos, balsuo
tojų staigus nusisukimas nuo li
beralų, stiprūs konkurentai ir ki
tos priežastys.

Prie W. Davis pergalės prisi
dėjo balsavimo (ir gėrimo!) tei
sės suteikimas jaunimui nuo 18 
metų amžiaus, didesnis dėmesys 
ekonominiams reikalams, dina
miška veikla, protestantų suju
dimas prieš katalikus, stipri pro
paganda. Jis pabrėžė ypač žie
mos darbų gausinimą, mokesčių 
sumažinimą ir nutylėjo ameri
kiečių bendrovių kontrolę Onta
rio provincijoje,* propaguotą so
cialisto S. Lewis ir liberalo R. 
Niksono. Galimas dalykas, libe
ralų pralaimėjimui turėjo įta
kos nevykusi federacinio prem
jero P. E. Trudeau ekonominė 
politika, pavėluotas mokesčių 
sumažinimas ir pastaruoju metu 
pradėjęs kristi jo asmeninis 
prestižas. Didžiąsias darbo uni
jas sukrėtė NDP pralaimėjimai 
dviejuose unijų dominuojamuo
se centruose — Ošavoje ir 
Brantforde. Kandidatu Ošavoje 
buvo C. Pilkey, unijų darbuoto
jas. Amerikietiškos automobilių 
gamintojų unijos Kanados sky
riaus vadas D. McDermott atvi
rai prisipažino, kad daugelis uni
jos nariu balsavo už konservato
rių partiją. Nusivylimo priežas
tis unijų peršama ir finansiškai 
remiama NDP socialistų partija

Toronto lietuvių kapinių įsteigėjas bei tvarkytojas P-etras Ažubalis, $v; Jono Kr. parapijos kle
bonas, šventina naujai pastatytus paminklus Nuotrauka V. Pranaičio

Didelė draugystė, nemažesni protestai
Premjero P. E. Trudeau pradėta bičiulystė Maskvoje liko užantspauduota sutartimi Otavoje

Kanados spauda nemažą dė
mesį skiria Sovietų Sąjungos 
premjero A. Kosygino vizitui, 
nors Uplands aviacijos bazėje 
prie Otavos jį sutiko tik prem
jeras P. E. Trudeau, nedidelis 
skaičius oficialių pareigūnų, 
spaudos, radijo ir televizijos at
stovai. Nei aerodrome, nei pa
kelėse minios nebuvo matyti. 
Kritiškai buvo priimtas televizi
jos ekranuose parodytas abiejų 
premjerų rusiškos meškos sti
liaus pasibučiavimas į žandus. 
Toks glėbesčiavimasis yra įpras
tas Maskvoje, kai L. Brežnevas, 
A. Kosyginas ar N. Podgornas 
pasitinka satelitinių kompartijų 
vadus.

Vengro šuolis
Kanadiečių dėmesį A. Kosy

ginui sustiprino prie parlamen
to rūmų įvykęs netikėtas inci
dentas — 27 metų amžiaus veng
ro Gezą Matrai staigus prasi
veržimas pro RCMP pareigūnus 
ir KGB agentus prie A. Kosygi
no. Užšokęs iš užpakalio, veng
ras apglėbė premjerą, kuris kiek 
susvyravo, bet neparvirto. Par
eigūnų sutramdytas vengras šau
kė: “Laisvę Vengrijai!” G. Mat
rai yra 1956 m. vengrų sukili
mo dalyvis, su tėvais ir seserimi 
pabėgęs į Vakarus ir imigravęs 
Kanadon? Albertos universitete 
jis yra įsteigęs Antibolševikinio 

jam yra nežinoma. Ja galėtų būti 
pačių narių savotiškas atsisuki- 
mas prieš unijas bei jų vadų 
remiamus socialistus. Ontario 
provincijoj jau buvo atvejų, kai 
dėl perdidelių unijos reikalavi
mų buvo priverstos užsidaryti 
kaikurios darbovietės. Paskuti
nysis pavyzdys — dienraštis 
“The Toronto Telegram”. Matyt, 
unijų nariams dabartinėse eko
nominėse aplinkybėse darbo už
tikrinimas yra svarbesnis už 
streikus ir besaikį atlyginimų di
dinimą.

Rinkimus laimėjęs socialistas 
dr. M. Shulmanas kaltę dėl men
ko NDP pasirodymo suverčia jos 
naujam vadui S. Lewis, nesuge
bėjusiam patraukti ir įtikinti 
rinkėjų. Vado rinkimuose M. 
Shulmanas rėmė W. Pitmano 
kandidatūrą, tačiau pastarajam 
teko tenkintis Ontario NDP so
cialistų vado pavaduotojo par
eigomis.

Rinkimus laimėjęs premjeras 
W. Davis pagrindinį dėmesį žada 
skirti ekonominiams provinci
jos reikalams. Naujasis paria- 

Jaunimo Sąjungą, Toronte įsi
jungęs į antikomunistinę Ed
mund Burke Draugiją. Ontario 
provincinio parlamento rinki- 

‘ muose G. Matrai atstovavo so
cialinio kredito partijai Toronto 
High Park rajone, kur liberalų 
kandidate buvo lietuvaitė Laima 
Svėgždaitė.

G. Matrai įvykdytas premjero 
A. Kosygino užpuolimas nebu
vo atentatas, bet tik bandymas 
pagąsdinti P. E. Trudeau svečią 
ir priminti kanadiečiams sovie
tinę Vengrijos okupaciją. RCMP 
pareigūnai pas G. Matrai nerado 
jokio ginklo. Teisme jis buvo 
apkaltintas eiliniu užpuolimu. A. 
Kosyginą tuojau pat atsiprašė 
premjeras P. E. Trudeau, inci
dentą pavadinęs gėdos dėme 
Kanadai ir metęs priekaištą et
ninėm grupėm, kad jos vis dar 
neužmiršta praeities ir nesilai
ko kanadiškų įstatymų.

Tenka sutikti, Kanada visada 
respektuoja savo svečius. Tačiau 
šiuo atveju A. Kosyginas yra ne 
tiek Kanados, kiek paties prem
jero P. E. Trudeau svečias. Nei 
perimdamas liberalų partijos va
dovybę, nei skelbdamas federa
cinio parlamento rinkimus, nei 
pagaliau priešrinkiminiame va
juje premjeras P. E. Trudeau 
nesiteikė atskleisti savo bičiu
lystės planų su Sovietų Sąjun
ga. Tokių įgaliojimų iš kanadie- 

mentas pirmiausia turės patvir
tinti jau paskelbtą provincinio 
pajamų mokesčio sumažinimą 
3%, planuojamą $98 milijonų 
vyriausybės programą, kurios 
dėka tikimasi parūpinti darbo 
42.000 darbininkų žiemos mėne
siais. Atsisakydamas prieš JAV 
nukreiptos ekonominės politi
kos, W. Davis žada atidaryti spe
cialią Ontario vyriausybės atsto
vybę Vašingtone, kur ji rūpinsis 
eksporto padidinimu ir ameri
kiečių investacijomis Ontario 
provincijoje.

Kvebeko kultūrinių reikalų 
departamentas yra sudaręs ko
mitetą su metiniu $20.000 biu
džetu padėti kitų provincijų 
prancūziškiem laikraščiam. Iš 
Kvebeko bus atsiųsti techniniai 
ir administraciniai specialistai. 
Laikraščių žmonėms bus sudary
tos sąlygos lankytis ir tobulintis 
savo specialybėje Kvebeke. To
kios paramos susilauks net ir du 
prancūzu kalba JAV leidžiami 
laikraščiai — “Le Travailleur” 
Worcester, Mass, ir “L’Action” 
Manchester, N.H.

čių jis nėra gavęs. Todėl nevieną 
kanadietį verčia susimąstyti 
premjero P. E. Trudeau pareiš
kimas, kad Kanada su Rusija 
nori tokių pat draugiškų ryšių, 
kaip ir su JA Valstybėmis.

Kritikavo Ameriką
Svečias A. Kosyginas, matyt, 

paskatintas P. E. Trudeau super- 
bičiuliškų žodžių, tuojau pat at
silygino JAV kritika, kuri gali 
tapti meškos paslauga jei ne vi
sai Kanadai, tai bent dabarti
niam jos premjerui. Neminėda
mas mūsų pietinio kaimyno tik
ruoju vardu, A. Kosyginas kri
tikavo prez. R. Niksono ekono
minę politiką, didinančią bedar
bių skaičių pasaulyje ir Kanado
je.* Kliuvo bevardžiam Vašingto- 
nui ir už Vietnamo karą, ir už 
įtampą Artimuosiuose Rytuose, 
nors prie šių įvykių nemažiau 
pirštus yra prikišusi* ir Sovietų 
Sąjunga.

Federaciniame parlamente 
protestą prieš A. Kosygino kalbą 
pareiškė, konservatorių atstovas 
Eldon Wolliams, atskleisdamas 
sąmoningą Maskvos kišimąsi į 
Kanados ir JAV santykius tokiu 
momentu, kai tarp Vašingtono 
ir Otavos vyrauja didoka įtam
pa. E. Wolliams labiausiai pasi
piktino P. E. Trudeau tyla.

Kultūriniai mainai ir žydai
Šampano tostu iš $28 vertės 

bonkos A. Kosyginas su P. E. 
Trudeau užbaigė naujos sutar
ties pasirašymą. Pagal šią sutar
tį Sovietų Sąjunga ir Kanada 
keisis mokslininkais, moksline 
informacija, profesoriais, stu
dentais, rašytojais, bibliotekinin
kais, menininkais ir sportinin
kais. Sutarties vykdymą prižiū
rės mišri sovietų ir kanadiečių 
komisija, susirenkanti posė
džiams kas dveji metai. Minėtoji 
sutartis buvo pasirašyta ketve- 
riem metam ir bus laikoma at
naujinta, jeigu kuri nors pasira
šiusi pusė iš anksto neįteiks pa
reiškimo jai nutraukti. Sutarties 
tikslas — santykių gerinimas 
tarp demokratinės Kanados ir 
diktatūrinės Sovietų Sąjungos.

Apie 7.000 žydų tvarkinga de
monstracija Otavoje bandė at
kreipti A. Kosygino dėmesį į 
savo tautiečių persekiojimą So
vietų Sąjungoje, emigracijos Iz
raelio suvaržymus. Kai šis klau
simas pagaliau buvo iškeltas 
spaudos konferencijoje, A. Ko
syginas griebėsi iš anksto pa-

(NakelU į 7-tą psl.) 

sąjungininkės — Britanija ir 
Kanada. Sovietų Sąjunga, ne
paisydama ideologinių nesutari
mų, taip pat remia komunistinę 
Kiniją ir reikalauja Formozos 
pašalinimo. Vašingtono dviejų 
Kinijų politika yra savotiška 
mįslė, turint galvoje prez. R. 
Niksono siekiamą suartėjimą su 
komunistine Kinija ir jo pata
rėjo H. Kissingerio antrą kelio
nę į Pekingą prezidento viešna
gės detalėms aptarti. Daug kam 
atrodo, kad Kinijos įsileidimo į 
Jungtines Tautas klausimu yra 
padarytas slaptas susitarimas 
tarp Vašingtono ir Pekingo. 
Nors Kinija reikalauja Formo
zos pašalinimo iš Jungtinių Tau
tų, galimas dalykas, ji yra pa
dariusi slaptą nuolaidą Ameri
kai ir sutikusi su Formozos pa
likimu. Tokiu atveju būtų visiš
kai suprantama kieta Vašingto
no laikysena dviejų Kinijų klau
simu H. Kissingerio išvykimo iš
vakarėse ir jo viešnagės metu 
Pekinge. Aštraus Sovietų Sąjun
gos protesto susilaukė prieš jos 
atstovybę Jungtinėse Tautose 
nukreipti žydų Savisaugos Są
jungos veiksmai. Du paaugliai 
sudaužė stiklines duris, sieną 
aptaškė juodais dažais, o kiti du 
žydai bandė nuleisti Sovietų Są
jungos vėliavą prie Jungtinių 
Tautų rūmų. Keturi šūviai buvo 
paleisti į sovietų atstovybės lan
gus vienuoliktame augšte, kur 
tuo metu sovietų diplomatų vai
kai žiūrėjo televiziją. Niujorko 
policija suėmė rabinu besiruo
šiantį tapti 18 metų amžiaus 
studentą I. Jaroslawicz. Sovietų 
ambasadorius J. Malikas apkal
tino Izraelį žydų Savisaugos Są
jungos veiksmų skatinimu ir rė
mimu.

NOBELIO PREMIJOS
Šiemetinė Nobelio taikos pre

mija buvo paskirta V. Vokieti
jos kancleriui W. Brandtui už jo 
suartėjimą su Maskva ir Varšu
va, nors pasirašytos sutartys dar 
nėra ratifikuotos ir jų įtaka tai
kai tebėra nežinoma. V. Vokieti
jos parlamentas premijos pasky
rimą sutiko ovacijomis, bet ne
mažas atstovų skaičius į jas ne
įsijungė ir net nesiteikė W. 
Brandto pagerbti atsistojimu. 
Kaikurie opozicinių partijų na
riai Bonnos sutartis su Maskva 
ir Varšuva laiko Vokietijos rei
kalų išdavimu. Jie, žinoma, ne
galėjo nepastebėti, kad šiemeti
nė Nobelio literatūros premija 
buvo paskirta Čilės komunistui 
poetui P. Nerudai, savo eilėraš
čiais garbinusiam Mao, F. Cast
ro ir jau mirusį Š. Korėjos kom
partijos vadą Ho Chi-Minh. Lai
mėjimą jam atnešė ne tie eilė
raščiai, bet 1950 m. išleista di
džiulė poema “Canto General” 
(“Bendroji daina”). Marksistas 
prez. S. Allende poetą ir diplo
matą P. Nerudą yra paskyręs 
Čilės ambasadorium Prancūzi
jai. P. Neruda 1953 m. yra ga
vęs sovietinės taikos Lenino 
premiją. Nors jis pasisakė prieš 
Maskvos suorganizuotą invaziją 
į Čekoslovakiją, bet liko ištiki
mas Kremliaus ideologinei lini
jai.

DIKTATŪRA KAMBODIJOJE
Kambodijos premjeras marša

las Lon Nol suspendavo parla
mentą ir paskelbė karo lauko 
stovį, įvesdamas visišką diktatū
rą. Per radiją pasakytoje kal
boje jis pabrėžė, kad šių priemo
nių privertė imtis susirūpinimas 
krašto ateitimi. Demokratinė sis
tema Kambodijai būtų atnešusi 
neišvengiamą pralaimėjimą, nes 
kraštą yra infiltravę priešai. Ka
ro lauko stovio įstatymai leidžia 
suėmimus vyriausybės nuožiūra, 
panaikina susirinkimų, kalbos, 
spaudos ir net susirašinėjimo 
laisvę. Kadangi pats premjeras 
L. Nol dar nėra pilnai pasvei
kęs po turėto širdies prienuo- 
lio, ministerių kabinetui vado
vaus Tim Nguom, pakeitęs iš 
pareigų atleistą minister} In

Tam, kuris rėmėsi parlamentu. . 
Naujoji premjero L. Nol vyriau
sybė numato eilę reformų eko
nomijos srityje.

IŠSTUMTA FORMOZA
Spalio 25-oji buvo lemtinga 

Formoza i-Taiwanui: balsų dau
guma liko išstumta iš Jungtinių 
Tautų. Tuo būdu 22-jus metus 
atstovavusi Kinijai čiangkaišeko 
teisėta vyriausybė neteko vietos 
Jungtinėse Tautose ir turėjo už
leisti bolševikinei Kinijai. Bū
dinga tai, kad 76 valstybės pasi
sakė už raud. Kiniją, 35 — prieš, 
o 17 susilaikė. Už raud. Kiniją 
balsavusių tarpe buvo ir Kana
da. Stebėtojų nuomone, jos nuo
monė paveikusi daugelį kraštų. 
JAV-ės, kovojusios už dviejų 
Kinijų atstovavimą, pralaimėjo.

NAUJO KARO GRĖSMĖ
Įtampa tarp Indijos ir Pakis

tano pasiekė tokį laipsnį, kad In
dija jau paskelbė mobilizaciją. 
Jos reguliarią 825.000 vyrų ka
riuomenę papildys į aktyvią ka
rinę tarnybą pašaukti 600.000 , 
atsargos karių. Premjerė I. 
Gandhi taip pat padidino valsty
binius mokesčius numatomoms 
karo išlaidoms padengti. Karas 
tarp Indijos ir Pakistano 1965 
m. rudenį truko tik tris savai
tes, nes abu kraštai pritrūko 
tankų, lėktuvų, patrankų ir mu- 
nicijos. Šį kartą jie yra žymiai 
geriau pasiruošę karui. Vien tik 
tankų Indija turi 1.450, Pakis
tanas*— 900. Indijos su Mask
va pasirašyta sutartis įpareigo
ja sovietus karo atveju remti 
Indiją. Ginklai Indijon greičiau
siai būtų siunčiami iš atsargų 
Egipte. Pakistanas panašios pa
ramos susilauktų iš komunisti
nės Kinijos. Tokiose aplinkybėse 
karas tikriausiai truktų ilgesnį 
laiką ir abiem pusėm padarytų 
didelių nuostolių. Indijon dabar 
yra atvykęs sovietų užsienio rei
kalų ministerio A. Gromyko pa
vaduotojas N. Firjubinas, kuris, 
atrodo, stengsis sumažinti įtam
pą tarp Indijos ir Pakistano.

ŠNIPAI BELGIJOJE
Nespėjus nutilti triukšmui dėl 

Olego Lialino išduotų 105 sovie
tų šnipų Britanijoje, sovietų 
špionažą ištiko naujas smūgis 
Belgijoje. Prekybos atstovą vai
dinęs KGB agentas Anatolis Če- 
botarevas, pabėgęs Britanijon ir 
politinę globą gavęs JAV, patei
kė 37 sovietų šnipų Belgijoje 
sąrašą, kurį jau yra gavusi Bel
gijos vyriausybė. Su tais šnipais 
ji planuoja susitvarkyti diploma
tiniu keliu, atšaukdama jų vizas. 
Demaskuotieji sovietų šnipai 
Belgijoje pagrindinį dėmesį sky
rė Š. Atlanto Sąjungai ir jos vy
riausiai būstinei. Britanijos tei
singumo ministerio P. Rawlin
son© pranešimu, špionažo tinklą 
Britanijoje atskleidęs KGB agen
tas Olegas Lialinas priklausė 
specialiam KGB mirties daliniui, 
kuris likviduodavo Sovietų Są
jungos priešus užsienyje.

VANDUO MĖNULYJE
Rice universiteto prof. dr. 

John W. Freeman Houstone su- 
šauktoj spaudos konferencijoj 
pranešė, kad erdvėlaiviu “Apol
lo XII” ir “Apollo XIV” mėnu
lyje palikti instrumentai š. m. 
kovo 7 d. užregistravo 10 kv. 
mylių didumo vandens garų de
besį. Spėjama, jog vanduo gei
zeriu išsiveržė iš mėnulio gel
mių. Lig šiol buvo manoma, kad 
mėnulis yra vandens neturinti - 
didžiulė dykuma. “Apollo XV” 
erdvėlaivio astronautų pik. D. 
Scott ir pik. Itn. J. Irwin žemėn 
atvežtas kristalinis mėnulio ak
muo yra 4,15 bilijono metu se
numo. Už kitus žemėn atgaben
tus mėnulio akmenis jis yra se
nesnis 150 milijonų metų. Sau
lės sistemos amžių mokslininkai 
matuoja 4,6 bilijono metų. Tas 
kristalinis akmuo patvirtina šią 
teoriją ir mokslininku spėjimą, 
kad mėnulis kadaise buvo suly
dytas nepaprastai augštos tem
peratūros.
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MŪSŲ GYVENIMO PASTABOS
A. GULBIINAS

Net ir savai visuomenei mūsų 
kaikurie veiksniai kalba, kad 
Lietuva buvo prarasta dėl Sta
lino ir Hitlerio sąmokslo. Tai 
yra tik dalinė tiesa. Galutinis 
mūsų nepriklausomybės palai
dojimas įvyko dėl Jaltos ir Ber
lyno sąmokslo, kai JAV ir Ang
lija, kaip karo laimėtojos, atida
vė Lietuvą Sov. Sąjungai. Argi 
to ned^stumėm priminti ir val
džios įstaigose, ir kiekvienam 
amerikiečiui, ypač po ilgesnio 
laiko, kai įvykiai jau vertinami 
su istoriko blaivumu? Argi tau
tų padarytos klaidos ir skriaudos 
neturi būti atitaisomos?

Prof. K. Pakštas savo paskuti
nėje testamentinėje paskaitoje 
yra taikliai pavadinęs amerikie
čius medinėmis galvomis... Ar
gi nėra mūsų pareiga padėti 
toms medinėms galvoms bent 
kiek atsikvošėti? Prisimena po 
mūsų tragiško tėvynės palikimo 
atvykimas į “naująją tėvynę”. 
Jautėm, kaip vietiniai laukė dė
kingumo, kad mes buvome čia 
priimti. Lyg stovėdami ant daug 
augštesnės pakopos, saugios ir 
užtikrintos, žvelgė į mus, lyg į 
kokius politinius nepasisekėlius, 
suvargusius, o gal kiek ir įtarti
nus. Argi neturėtume jiems pri
minti paminklo žodžiais, kad 
mes tikrai buvome tokie, kokie 
jūs esate, ir jūs tikrai būsite 
tuo, kas mes esame... Iš tikro, 
primindami juos gelbėsime ir 
ispėsime.

Pagaliau neverta daug remtis 
kitų pagalba — jie padės tiek, 
kiek derinsis su jų pačių intere
sais. kiek jiems būsime naudin
gi. Deja, netikrume žmogus re
miasi kad ir iliuzijomis. Prisi
menu, kaip majoras Černius, ne
priklausomybės kovų dalyvis su 
bolševikais, o ir paskutinio karo 
metu su jais kovojęs, savo kal
bose batalijonui stiprindavo 
viltį: “Su Hitlerio Vokietija ir su 
Lenkija esame susiėdę, o ir iš 
latvių — menki draugai, tačiau 
su Sovietų Rusija esame labai 
geruose santykiuose, ir ji apsau
gos mūsų nepriklausomybę...”

Praėjusiam karui prasidedant, 
pirmame “XX Amžiaus” dien
raščio puslapyje skaitėme prof. 
J. Ereto labai optimistišką 
straipsnį: “Anglija — tautų gy
nėja”. Galbūt tokių vilčių veda
mas ir mūsų aviacijos kap. Mar
cinkus įsijungė Anglijos aviaci- 
jon, bombardavo Vokietijos 
miestus, pašautas pateko į vo
kiečių nelaisvę, bandė su kitais 
britų lakūnais pabėgti, buvo su
gauti ir Hitlerio įsakymu visi su
šaudyti. Tik vėliau patyrėme, 
kiek ta Anglija ir JAV yra tautų 
gynėjos...

Įsikūrę anglosaksų kraštuose, 
kur žmonių tarpusaviai santy
kiai yra gana šalti, rezervuoti, 
savigarbos pilni ar net nemanda-

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnokos (garite) yra natūralus krau
li valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nesva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PE ARLES" 
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 sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi Šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

gūs, pasijutome esą perdaug 
mandagūs, perdaug nuoširdūs, 
perdaug nuolankūs. Daug kur 
pradėdavo vietiniai įžiūrėti bai
lumo ar menkavertiškumo jaus
mą. Teko greitai persiimti “sa
vo vertės pajautimą turinčiu 
žmogumi”. Tą pat turime pada
ryti su valdžios ar visuomenės 
įstaigom. Tik tokiu būdu jiems 
įkvėpsime daugiau sau pagarbos 
ir dėmesio savo teisėms. Gal 
kiek ir kraštutinai skambės šiai 
vietai pavyzdys, girdėtas iš vie
no labai seno Brooklyno lietuvio 
apie jų anų laikų įsikūrimo var
gus. Tarp kitko, jie būdavę daž
nai užpuldinėjami grįžtant iš 
darbo per Brooklyno tiltą. Esą, 
teko tuomet susiorganizuoti: 
keli drąsūs lietuviai budėjo pa
sislėpę ir kai einančius draugus 
vietiniai užpuolė, staiga prišokę 
padėjo juos “nuleisti” nuo to di
džiojo Brooklyno tilto. Liovėsi 
užpuldinėjimai ir nuo to laiko 
jie pradėję atskirti lietuvį nuo 
lenko...

Gal labiausiai yra svarbus vie
tos lietuvių organizuotumas. Jis 
turėtų būti panaudotas daug pla- 
tesnieins tikslams. Jis turi pasi
daryti baze geresniam lietuvių 
Įsikūrimui vietoje, būti visokį 
riopa tarpusave pagalba ir ap
sauga, šalia jam skiriamų tauti
nių tikslų. Dėlto jam turi būti 
leista kristalizuotis į mažus vie
netus, ar tai pagal geografinę 
mažesnę vietovę, pagal atskirus 
ideologinius ar kultūrinius rė
mus ir panašiai.

Nors ir labai mažas vienetas, 
tačiau glaudžiai organizuotas, 
gali pasidaryti visapusiškai labai 
reikšmingas. Teko artimiau ste
bėti, ką gali padaryti penki ge
rai organizuoti žmonės keliasde
šimt tūkstančių gyventojų mies
te. Patyrę kaikurių skriaudų ir 
netvarkos miesto valdyboje, jie 
oficialiai įsteigė organizaciją, 
pavadinę to miesto balsuotojų 
sąjunga, ir pradėjo labai sėk
mingai veikti bei vietos valdo
vus šokdinti. Jų sąjunga nariais 
ir po kelerių mietų nepadidėjo, 
tačiau jų veikla susilaukė dauge
lio pritarimo. Miesto valdyba 
buvo priversta taupiau operuoti, 
kelių išlaidžių sumanymų atsisa
kyti ir būti budresne. Galbūt jie 
padarytų ir daugiau, jei tų pen
kių žmonių tarpe būtų labiau iš
mokslintų žmonių. Nežiūrint to, 
vienas jų jau kandidatuoja į vie
tos burmistrus.

Tenka pastebėti, kad mūsų or
ganizacinis gyvenimas dar nėra 
įėjęs į normaliai visiems priimti
nas vėžes. Turime dar daug pasi
mokyti iš žydų ir kitų tautų elas- 
tiško ir kartu labai vieningo 
bendradarbiavimo. Trūksta pa
kantumo, saiko ir našios organi
zacijos. Skatinamas bendravi
mas su visais lietuviais, kuris iš
virsta į nenutrūkstamą grandinę 
tuščių girtavimų ir vaišių ir iš 
jų išplaukiančius nesusiprati
mus. Kaip žinome, pagal vietos 
papročius, ir dešimties minučių 
laikas yra dažnai laikomas pa
kankamu pasisvečiavimu ir vie
nas kito aplankymu. Labai ribo
tas laikas gali būti pritaikytas ir 
organizacinei veiklai. Ją reikia 
padaryti patrauklia ir įdomia, 
kultūrinio gyvenimo turinį pasi
rinkti bendresnio pobūdžio, ma
žiau žaliąjį kaimą primenantį, 
kurio jaunoji karta nesupranta, 
o ir vyresnioji apsimiestėjusi 
vis mažiau besidomi. Turime 
nešti ir perduoti patrauklų ir 
kultūringą lietuviškumą.

Rimčiau ir plačiau mano kny
gos kritikoje V. V. pasisako dėl 
VUKo santykių su Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba užsienyje. 
Ši tema savo laiku mano buvo iš
samiau liečiama kitur (pvz. rin
kinyje “Iš paskendusio pasau
lio”), o “Versmėse ir verpetuo
se” labiau prabėgom. V. V. ma
no “klaidingos dokumentacijos” 
versiją griauna ir siūlo visai ki
taip dokumentuoti.

Jis siūlo skirti VLIKo santy
kius su Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos užsienyje paskirais 
postais (kurie buvo geri, tvar
koj) ir su Lietuvos Diplomatijos 
Šefu užsienyje S. Lozoraičiu (ku
rie buvo blogi). Lozoraitis vado
vavęs “revoliucinei institucijai”, 
kurios teisinė padėtis kritikui, 
atrodo, ir ligi šiandien dar liko 
neaiški.

Mūsų valstybinės padėties ne
normaliom aplinkybėm, aišku, 
dėl teisinės funkcijų ar titulų 
vertės galima be galo diskutuoti. 
Tačiau V. Vaitekūno siūloma 
“dokumentacijos” versija tikrai 
būtų netiksli, prieštaraujanti bu
vusiom faktam ir patirčiai. 
Trumpai sakant, Lietuvos įgalio
ti ministerial užsienyje ir konsu
lai anų “tarpveiksminių” įtempi
mų laikais beveik be išimties bu
vo vieningi su Lietuvos Diploma
tijos Šefu S. Lozoraičiu, tik VLI
Ko “subordinatoriai” mėgino 
tarp jų varyti kylį. Vienodo nusi
statymo ir laikysenos buvo visiš
kai, daugiau ar mažiau legaliai 
pareigas ėję pasiuntiniai senjo
rai, kaip P. žadeikis, J. šaulys, 
S. Girdvainis, B. Balutis, K. 
Graužinis, J. Savickis, vėliau net 
ir dr. S. A. Bačkis, kaip lygiai vi
si generaliniai konsulai ir konsu
lai. Diplomatijos Šefas S. Lozo
raitis eilėje pasitarimų su VLI- 
Ku visada veikdavo visų diplo
matų vardu, jų atsiklausęs, su 
jais pasitaręs. VLIKo ir diplo
matų konferencijoje 1947 m. Pa
ryžiuje kaip tik min. Balutis 
griežtai ir principingai atmetė 
VLIKo užmojį subordinuoti Lie
tuvos diplomatus savo direkty
vom ir tarnybai. Min. P. Žadei
kis, kuris Įdek mažiau orienta
vosi Europos lietuvių politinėse 
painiavose, VLIKą linko laikyti 
ne kokia valstybine institucija, o 
tik “visuomenine politine orga
nizacija”.

Man rodos, kad Vaitekūno 
versija negali būti priimtina, 
kaip “dokumentacija” iš viso, 
nes tai būtų tik srovinė polemi
ka, prasilenkianti su faktine pa-

Sielvartai dėl dokumentacijos
dėtimi. Sutikčiau tik su jo teigi-

prie Vatikano. Kilus nelauktai

BRONYS RAILA
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pacija neišvengiamai Diplomati- dukart toj pat vietoj įbristi upėj 
jos šefo ir VUKo “varžybas” at- l tą. Patl vandeni”. Na» puiki ir 
vėsino — “ir tai jau gerai”. Ge- teisinga mintis — viskas teka, 
rai, nes ramu, ir negerai, nes Deja, tokiu liudijimu Vaitekū- 
šiandien jau sunku beatitaisyti 
didžiulę žalą, kuri dėl to buvo 
padalyta Lietuvos reikalui už
sienyje. Nė prisipažinimai kly
dus ar atsiprašymai čia nieko ne
padės, nes perdaug mūsų pačių 
prigadinta, ir perdaug kas suge
do dėl mums nepalankios bend
rųjų tarptautinių įvykių raidos.

Klysti žmoniška, užsiginti 
šėtoniška

Skaitytojas pagalvos, kad aš 
pernelyg atšakus, buldogiškai 
laikausi tik savo “galilėjiškų” 
teisybių ir visur atmetinėju savo 
kritiko vis neteisingus priekaiš
tus. Deja, nėra taip gražu, ir 
man kartais bjauriai nesiseka. 
Na, nors tu gyvas lįsk į žemę iš 
gėdos — vienu savo “dokumen
tavimu” tikrai suklydau — sker
sai ir išilgai. Dar nacių laikais 
Lietuvoje iš vieno dr. B. Dirmei
kio aprašo pagal Lietuvos pa- 
siuntino Maskvoje dr. L. Nai
kaus liudijimą tatai žinojau, tik 
kažkodėl man klaidingai pasili
ko galvoje anekdotas, jog per 
įgulų Įsileidimo derybas Krem
liuje besiginančiam Lietuvos už
sienio reikalų ministeriui J. 
Urbšiui Molotovas padarė cha
mišką pastabą: “Jūs perdaug įro- 
dinėjat...”

Nors Lietuvos likimui labai 
didelės reikšmės tatai ir neturė
jo, bet iš tikrųjų tokiais žodžiais 
Urbšį pertraukė ne Molotovas, o 
pats Stalinas. Aš suklydau, ir V. 
V. absoliučiai teisingai mane pa
taisė. Ne tik pati klaida, bet 
ypač šitoks suklydimo faktas 
mane pritrenkė labai giliai: va
dinasi, žmogus nebegali pasiti
kėti savo atmintimi, o kaikada 
dėl visai nesuprantamų priežas
čių susimaišo net ir tai, ką ne
blogai žinojo. Va, kada kritika 
reikalinga.

Tokio nesmagaus įvykio aki
vaizdoje aš būčiau nepataisomai 
susikrimtęs, jei brangus kolega 
Vaitekūnas tame pat rašinyje 
man nebūtų suteikęs trupučiuką 
paguodos ir pasitikėjimo.

Tai įrodymas, kad kartais 
klysta net šventieji ir kiti teisy
bės prokurorai. Savo valstybinės 
supremacijos filosofijai paremti 
jis panaudojo, tarpe kitų, dar to
kį argumentą: girdi, “pasak 
prof. Z. Ivinskio, niekas negali

vojau. Laikraščio redaktorius, 
kur pirmiausia tą rašinį spaus
dinau, irgi buvo jį bailiai ištai
sęs į “Joną”. Bet perredaguo
damas rinkinyje aš vėl grąžinau 
“Ivaną”.

Ar tai būtų nepagarba popie
žiui, jo pravardžiavimas? Kodėl? 
Nemanyčiau. Jis pats lotyniškai 
vadinosi lohannes, o kita žmoni-

siuntinio ir įgalioto ministerio 
titulas kažkodėl buvo pakeistas, 
neįprastai sumenkintas, net pa

nas savo geram draugui padarė 
didelę skriaudą, neteisingai jam 
priskirdamas plagiarizmą. Man 
irgi gaila, bet šitokią idėją “pa- ___
sak prof. Z. Ivinskio”, mazdaųe • ja'Tf'vadhao’johii.'juM/j^an, 
visai tais pačiais žodžiais prieš johJann, ivan — kas visa tai reiš^ 
pustrečio tūkstančio metų pir- > a 3

Aštrus liežuvis ir 
pravardžiavimas

V. Vaitekūno atidumas lietu
viškai spaudai ir knygai visais 
atvejais lieka girtinas ir jo 
darbštumas džiuginantis. Net ir 
tada, kai jo kritiški priekaištai 
atrodo pusėtinai nepagrįsti ar 
skirtinga “dokumentacija” ne
nusipelno pasitikėjimo, vistiek 
tai būna naudinga kito autoriaus 
tiesom patikrinti ar kuriai min
ties krypčiai paryškinti. Jis bu
vo man malonus gana išsamiai 
kaip tik “Tėviškės žiburiuose” 
su medaus šaukšteliu ir pipirų 
kaušu aptarti ir paskelbti šiemet 
“Versmes ir verpetus”, o pernai 
“Dialogą su lietuviais”. Ar esu 
už tai jam dėkingas? Galėčiau 
atsakyti vysk. M. Valančiaus 
“Šventųjų gyvenimo” stiliumi: 
Esmi. Ką veiksiu nebuvęs?

Žinoma, karčiai apgailestauju, 
kad mūsų nuomonės skiriasi 
kaip tik del mano stiliaus, kuri 
kritikas įvertino, kaip “turintį 
savo”, bet lydimą “aštraus liežu
vio”. Tai blogai, vargu ar tikslu. 
Ir nors tai yra metafora, bet 
man ji labai nepatinka. Mano 
liežuvis nėra aštrus, bet bukas ir 
minkštas, ir todėl kiekvieną aš 
labai švelniai aplaižau — kitaip 
negalėčiau ir nemokėčiau. O jei 
kada truputį užsimanau ką 
krimstelėti, tai delsiu ir ilgai 
mąstau iš anksto, ar verta ir 
koks iš to bus kotletas.

Kitais žodžiais tariant, liežu
vio aštrumas nieko nereiškia ir 
nieko aiškaus apie stilių nepasa
ko. Stilius bus geriausias, kai ta
vo žodis idealiausiai atitiks min
tį, perteikdamas ne tik paties 
reikalo ir jo atmosferos apsaky
mo tekstą, bet ir potekstę. Štai 
Vaitekūnui atrodo, kad pavarto
jęs išsireiškimą “Ivanas XXIII”, 
aš išpravardžiavau seną popie
žių. Reiškia — blogas stilius ir, 
žinoma, skonio bei takto stoka. 
Kai rašiau, aš ilgai apie tai gal-

kia tik tą patį lietuvišką Joną. 
Visi tikri ir geri vardai. Nė vie
nas iš jų nėra pravardžiavimas 
(jeigu jieškotume kaip teisingai 
dokumentuoti). Bet popiežius Jo
nas XXIII ilgai liks atmintinas 
Lietuvai ir lietuviam, kaip tasai 
mūsų katalikiško ir švč. Marijai 
paaukoto krašto mylėtojas, kuris 
Lietuvai (drauge su tokia pat ka
talikiška Lenkija), bejieškoda- 
mas atviresnių durų Bažnyčiai 
raudonuosiuose Europos rytuo
se, vos pradėjęs popiežiauti pa
darė patarnavimą, uždarydamas 
tų valstybių dipl. pasiuntinybes
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i Sala kiekvienai metu dienai !
Su jachta San Bias archipelage

siuntinybės reikalų tvarkytoją, 
čia nevieta svarstyti tolesnes 

šitokių “affari” linkmes ir pa
sekmes, bet, man rodos, geras 
stilius reikalavo mažų mažiau
siai ne kokios specialios padėkos 
telegramos į Romą, o nors tokio 
lašelio ironijos, kurios Jonas 
XXIII Kremliaus okupuotos Lie
tuvos nelabui teisingai užsipel
nė politikos ir diplomatijos 
problemų plotmėje. (Redakcijos 
pastaba. Autoriaus tvirtinimas 
apie Lietuvos pasiuntinybės Va
tikane uždarymą reikalingas pa
tikrinimo. Jo ironija, vietoj da
lykinės kritikos, prilygsta pra
vardžiavimui, kuris rimtam lei
diniui nedera. Juk Ivanas lietu
viams yra neigiamos prasmės ru
so sinonimas). (Bus daugiau)

Mylimai Mamytei
Lietuvoje mirus, parapijos klebonui kunigui J U VE- 

NALIUI LIAUBAI, OFM, jo broliui VINCUI ir jų 

sesutei MARYTEI, gyvenančiai Lietuvoje, reiškiame 

nuoširdžių užuojautų bei kartu liūdime —

Bendruomenės valdyba

Kunigui Juvenaliui Liaubai, OFM, liūdin
čiam Lietuvoje mirusios savo MOTINOS, reiškiame 

giliai nuoširdžių užuojautų —

St. Catharines lietuvių katalikų 

kapelionijos komitetas

Rozalijai Vasauskienei
Čikagoje mirus, dukrų STASĘ seserį E. KVEDE- 

RIENĘ brolį JUOZĄ ir jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučiame —
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MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

(VAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamos į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. O X 9-4444 j 

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
= ===== 11 !=■?■■=■ JT.1 -'r-rr;' ,'-s=aa,
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Pirmieji įspūdžiai
Mažas aerodromas Paitilla bu

vo miesto pakraštyje, netoli nuo 
žinomo pirato Henry Morgan iš
griautos senosios Panamos griu
vėsių. Turėjau išskristi 7 v. ry
to, o pavyko pakilti tik apie 11 
v. Priešais Plyon Chico salą at
sirado nusileidimo takas, pana
šus į lauko keliuką, į kurį barš
kėdamas nusileido mažas lėk
tuvas. Nors buvo sutarta, kad 
prie salos jachta bus iš ryto, bet 
nieko nesimatė. Indėnų berniu
kas siauru iš medžio kamieno 
išskaptuotu luotu perkėlė ma
ne į salą. Atrodė, jog tikrai į 
kitą pasauli patekau — vaizdas 
toks, kokį tik džiunglių nuoty
kių filmuose tenka matyti. Na
mukai pastatyti iš stačiai Į žemę 
susmeigtų panašių Į bambuką 
karčių su palmių lapų stogais. 
Langų nėra, tik žemos, iš lent
galių sukaltos durys iš dviejų 
namo šonų Įleidžia šviesą.

Kaimas turi daug siaurų gat
velių. Prie trobelių atitverti ma
ži daržai, kuriuose auga palmės, 
bananai, plantanai, hibiskai, bu- 
ganvilės ir kitokios gėlės.

Atsirado ispaniškai kalbantis 
vyras, kuris pasisakė esąs par
eigūnas. Jam už teisę išlipti sa
loje užmokėjau vieną doleri. 
Sunkiai ėjosi ispanų kalba aiš
kintis; truputį palengvėjo atsi
radus vienai amerikietei, “Tai
kos korpuso” narei, kurios žo
dynas buvo turtingesnis už ma
no. Svarbiausia, jachta nebuvo 
atplaukusi ir jau senokai, gal 
prieš mėnesius, niekas jokios 
jachtos netoli salų nematė.

Skaitykloje
Turiu čia pridurti, kad Kuna 

indėnai vartoja savo kalbą ir 
retas iš senesniosios kartos mo
ka ispaniškai. Jaunoji karta 
jau pradeda po truputį išmok
ti. O jauna amerikietė salos mo
teris mokė vartoti siuvamąją 
mašiną.

Mane sutikęs vyras pasirodė 
esąs ir “skaityklos” vedėjas, to
dėl pasiūlė kelionės krepšį pas 
jį palikti, o laukti jachtos ge
riausia skaitykloje, kuri buvo 
cementinė pašiūrė su skvlėmis 
langams. Viduje iš lentgaliu su
kalti stovėjo du ilgi stalai su 
suolais, o pasieniais lentynos. 
Skaitykloje buvo keletas vaikų, 
kurie vartė senus Žurnalus ir la
bai jau nutrintas ispaniškas kny
gas. Palikęs daiktus, sugalvojau

apžiūrėti kaimą. Be skaityklos 
vedėjo, mus lydėjo būrys vai
kų, kurių tarpe matėsi ir baltas 
indėnas-albinas. Tų albinų teko 
matyti ir kitose salose. Jau is
panai stebėjosi šviesiaplaukiais 
indėnais, kurių, sakoma, buvę 
ir žemyne. Albinai yra jautrūs 
saulės šviesai ir vaikšto ašaro
tomis akimis — jię turi tam 
tikrą kraujo grupę.

Pasipuošusios moterys
Salų pažiba yra savotiškai pa

sipuošusios moterys. Mažos mer
gaitės nešioja ilgus plaukus, o 
pasiekus brendimo amžių, su 
tam tikromis apeigomis įveda
mos į moteris. Jos įkasamos į 
smėlį iki pusiaujo, trumpai nu
kerpami plaukai. Kai plaukai at
auga, sakoma, kad mergina pasi
ruošusi tekėti. Turbūt visos mer
gaitės ir moterys nešioja į nosį 
įvertą auksinį žiedą. Daugiau 
grožio teikia išilgai nosies įbrėž
ta juoda juostelė ir parausvinti 
skruostai. Svarbiausia moterų 
apdaro dalis yra įvairiai išsiuvi
nėtos bliuzės, vadinamos “mo
lą”. Jos yra vertinamos retų tu
ristų. Ant kaklo moterys nešioja 
daug papuošalų, dažnai kelias ei
les suvertų metalinių pinigų. 
Ant kojų ir ant rankų jos nešio
ja 10—15 cm. platumo iš virve
lių ir spalvotų karoliukų padary
tas apirankes, kurių turbūt nie
kad nenusiima.

Vargana aplinka
' Turtingumas salose matuoja
mas turimu kokoso palmių skai
čium arba kokoso riešutų parda
vimu atvykstantiems iš Kolum
bijos škūnerių kapitonams. Ko
koso riešuto vertė maždaug pri
lygsta duonos kepalui. Prie tro
belių iš medžio išskaptuotose 
geldose džiūsta kažkokios pupos 
ir sėklos. Kaikur laksto vištos; 
prie kranto, virš vandens iškel
tame garde, žviegia kiaulės. Pa
našiai pastatytos ir išvietės — 
ant į vandenį sukaltų baslių. Ka
dangi jūros potvyniai ir atoslū
giai nežymūs — tik apie 30 cm. 
ir salos nuo bangų apsaugotos 
koralų rifais, tai tokie Įrengimai 
gana praktiški, ju nereikia valy
ti. Saloje yra kelios cementinės 
trobos. Tai bus mokykla ar baž
nyčia, žinoma, be langų stiklų, 
tik su langinėmis.

Apėjęs salą, įsitaisiau skaityk
loje ir laukiau jachtos. Kaio vi
sada, laukiant valandos virsta 
dienomis. Iš ryto atsikėliau apie 
5 v. Neturėjau nei pusryčių, nei

B. Stundžia
priešpiečių. Norėjosi valgyti, 
nebuvo kur. Galvojau — ką rei
kės daryti, jeigu jachta tik kitą 
dieną pasirodys? Ką valgyti ir 
kur miegoti?

Jachta atplaukia
Gal apie trečią valandą atbėgo 

uždusę keli berniukai ir pranešė, 
kad toli kažkoks laivas pasirodė. 
Netrukus su jais atsiradau prie 
salos krašto. Iš tikro tolumoje 
matėsi laivas, tik negalėjau pa
sakyti, ar su vienu, ar dviem stie
bais. Galėjo tai būti laivas iš 
Kolumbijos, atplaukiąs paimti 
kokoso riešutų. Už pusvalandžio 
išryškėjo du stiebai — tai turėjo 
būti laukiama jachta, maistas, 
vanduo ir nakvynė.

Apie 5 v. jau buvau jachtoje, 
kuri išmetė inkarą nakvynei. 
Jachtos įgulą sudarė kapitonas 
su žmona, viena fotografė iš 
Bostono, na, ir mane įrašė. 
Penktas įgulos narys turėjo pri
sistatyti už kelių dienų.

Sausio 8 d. pasiekėme Tupa 
salą, o iš tenai išburiavę visai 
dienai apsistojome prie didesnės 
Ailigandi salos. Dažnai aplanky
davome vienos ar kitos salos žy
nį, iš kurio bandydavome gauti 
gydymo paslaptis, žoleles ir ki
tus vaistus. Mat, jachtos kapito
nas, šios ekspedicijos vadovas, 

, rengėsi išleisti knygą apie Ku
na indėnų gydymo būdus. Ant
ras ekspedicijos tikslas buvo — 
San Bias salyno jūrlapio paruo
šimas, nes tie vandenys, dėl dau
gybės koralų rifų, nėra mėgsta
mi ir neištirti. Po lankymosi Ai
ligandi saloje su jachtos motor- 
valte išplaukėm į už poros mylių 
esančią bevardę įlanką, kur ma
tavome gilumą ir tikrinome 
kranto linijas. Suradome senuo
se jūrlapiuose nepažymėta upe
lį. Dar nebuvo pasibaigęs lietin
gas metų laikas, todėl upelis bu
vo patvinęs, ir juo kelias mylias 
plaukėmė per džiungles. Išsiša
koję mangrovų medžiai atrodė 
kaip vaiduokliu dvasios. Medžių 
šakose matėsi dideli balti paukš
čiai. kurie iš tolo atrodė kaip di
delės gėlės. Be poros krokodilu, 
daugiau jokių gyvūnų nesimatė. 
Griže įachton, radome ją apsup
tą kelių “kajukų”, t y. iš medžio 
kamieno išskaptuotu luotų. O 
jau vaiku ant jachtos — kaip 
musių. Jie buvo atgabenę par
duoti “molu” — ivairiu karolių 
ir išdrožtų statulėliu. Prie salos 

.stovėjo du Kolumbuos laivai ir 
krovė riešutus. (Bus daugiau)

o

•<>:

B

i 
g
ISS
i

•a?U

i

i

S. O. Dačkai S. V. Vaitkai 1

A4. L. Malinauskai Z. Martinaitienė

Napoleonui Balsui
mirus Lietuvoje, jo broliui PETRUI su 

giminėms liūdesio valandoje reiškia 

užuojautų —

Niagaros pusiasalio

šeima bei

nuoširdžių

ramovenai

Mylimam broliui

Kazimierui Jūdvyčiui
Lietuvoje mirus, seseriai ONAI DAČKIENEI, gimi

nėms bei jų šeimoms gilių užuojautų reiškia —

J. J. Šarūnai
N. J. O. J. Genančiai
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X#SESERIAI Lietuvoje mirus, 

mielų VYTAUTĄ GUDAITĮ ir jo žmonų liūdesio 

valandoje nuoširdžiai užjaučia —

J. Maziliauskas su šeima A. S. Kavaliauskai

Irma Meyn

Montrealyje mirus, jo sesutei ONUTEI VORININKAI- 
TIENEI, mamytei, broliams ir kitiems artimiesiems nuo
širdžių užuojautų reiškia — 
Ida Andziulienė

AfA

Silvijai Paiižuolytei - Demikienei
mirus, JURGIUI DEMIKIUI ir kitiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą —

Krikšto duktė Sofija-Agnietė,
. Onutė ir Sofija Olekfenė



SIMAS KUDIRKA "STERN" ŽURNALE
Septynis puslapius Simo Ku

dirkos tragedijai paskyrė Ham
burgo “Stem” žurnalas rugsė
jo 12 d. laidoje. Milijonai vo
kiečių turėjo progą susipažinti 
su Mos tragedijos pagrindinių 
veikėju nuotraukomis ir žurna
listo Klaus Liedtke kondensuo
tu pranešimu “Protokoll einer 
Flucht” (“Vieno pabėgimo pro
tokolas”). Pagrindinę antraštę 
papildo taikli pastaba: “Ameri
ka didžiavosi savo tradicija, kad 
ji yra visų persekiojamųjų prie
glauda, kol vieną dieną pagal
bos ėmė šauktis lietuvis Simo
nas Kudirka”. Šią minti dar la
biau išryškina citata iš “New 
York Times” dienraščio: “Tai 
yra gėdingiausias nesusiprati
mas, betkada įvykęs Amerikos 
laive.”

S. Kudirkos tragedijos faktai 
šiandien jau yra visiems gerai 
žinomi. Vokietis žurnalistas K. 
Liedke pabrėžia, kad jis iš 
“Sovietskaja Litva” laivo net du 
kartus užmezgė ryšį su ameri
kiečių “Vigilant” laivo Itn. 
Douglas D. Lundberg, budėju
siu komandos tiltelyje. S. Ku
dirka jam numetė cigarečių dė- 
žutėn įdėtą raštelį, pranešda
mas, kad bėgti žada tada, kai 
iš sovietų laivo grįš amerikiečių 
žvejų delegacija su “Vigilant” 
kapitonu Ralph W. Eustis. Pa
informuotas Itn. D.D. Lundber- 
go apie planuojamą pabėgimą, 
“Vigilant” kapitono pavaduoto
jas Paul E. Pakos du kartus bu
vo išsikvietęs iš “Sovietskaja 
Litva” laivo kapitoną R. W. Eus-' 
tis. Pirmą kartą pas kpt. R. W. 
Eustis buvo pasiųstas vienas 
“Vigilant” jūrininkas su senais 
metereologiniais pranešimais. 
Kpt. R. W. Eustis suprato, kad 
jo pavaduotojas jį nori matyti 
“Vigilant” laive, nenorėdamas 
sovietams atskleisti priežasties. 
Antrą kartą kpt. R. W. Eustis 
iškviesti iš “Sovietskaja Litva” 
laivo buvo panaudotas ryšių su 
krantu pretekstas. Abu kartus 
kpt. R. W. Eūstis grįžo į “So
vietskaja Litva” laivą, nors jo 
pareiga tokiu atveju, be abejo
nės, buvo pasilikti savo laive ir 
vadovauti visiems pasiteiravi
mams Bostone ir Vašingtone dėl 
S. Kudirkos planuojamo pabė
gimo.

Kalčiausiu vokietis žurnalistas 
K. Liedtke laiko pakrančių ap
saugos admirolą William B. El
lis, tuo metu net nėjusį savo ofi
cialių pareigų, nes dėl odos ope
racijos buvo gavęs atostogas. To
kiu atveju jis negalėjo duoti jo
kių įsakymų savo pavaduotojui 
kpt. Fletcher W. Brown, štabo 
viršininkui Bostone. Ir visdėlto 

Kanados Lietuviu Dienoje St Catharines, Ont, mieste. Iš kairės: rengėju ko
miteto narys K. Jacevičius, pirm. J. šarapnickas, montrealietis Pr. Paukštaitis

ASTRO
2198 Bloor St. West • r ... o
t * o n* • • Telefonas 766-1118 Toronto 9, Ontario • ========
Pigios kelionės po visa pasaulį. Informacijų teirautis: 
--------------- Mrs. Vera Vasara, tel. 766-1118 ‘--------------
BUENOS AIRES: nuo lapkričio 27 iki gruodžio 17 - $330.00 
BARBADOS: viena savaitė.......................................$149.00

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

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

SIUNTINYS 1971 (3)
3]4 jardo puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 3 jardai vilnonės 
angliškos medžiagos apsiaustui, 114 jardo "crimplene" medžiagos suk
nelei, vyriškas arba moteriškos nertinis, vyriškos arba moteriškos nailo
no arba vilnonės kojinės, vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 
20 geriausių angliškų cigarečių, 1 dėžutė šokolado.
Siuntinio kaina, įskaitant muitą ir visas persiuntimo išlaidos, yra $100.00.

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

Baltic Stores L t d„ ęz. juras)
421 Haetaiey Rd., London, E. 2, England TeL 01 739-8734

L BadsevKtos, 22 Skylark ML, Taranto 4, Ontario 
A. KastnsHs, 1S7 College Street, Sudbury, Ontario

tie io nelegalūs patarimai neer- 
zinti sovietų ir grąžinti S. Ku
dirką “Vigilant” laive buvo pri-

Pasitarimams pasibaigus, “So
vietskaja Litva” kapitonas su ke
liais pareigūnais amerikiečius 
palydėjo į “Vigilant” laivą, ku
rio kpt R. W. Eustis sąmonin
gai vengė didesnių vaišių, norė
damas greičiau atsikratyti nepa
geidaujamų svečių. S. Kudirka 
i “Vigilant” laivą peršoko kaip 
tik šiuo momentu. Nors jis čia 
buvo paslėptas, sovietai paste
bėjo jo pabėgimą — jų kapito
nas su keliais karininkais de
monstratyviai pasiliko “Vigi
lant” laive. Kpt R. W. Eustis 
bandė gelbėti S. Kudirką, kelis 
kartus radijo bangomis susi- 
rišdamas su kpt. F. W. Brown ir 
admirolu W. B. Ellis. Šių dviejų 
vyrų geros avino galvos neverti 
sprendimai Amerikai ir atnešė 
didžiąją gėdą. K. Liedtke pri
mena “Stern” skaitytojams, kad 
abu pagrindiniai kaltininkai, 
gelbėdami savo kailį, išėjo pen
sijon, o kpt. R. W. Eustis gavo 
papeikimą ir buvo iškeltas iš 
“Vigilant” laivo.

Antroji žurnalisto K. Liedtke 
rašinio dalis yra skiriama lietu
vių ir aplamai amerikiečių reak
cijai, protesto demonstracijoms, 
prez. R. Niksono pagrįstam pyk
čiui dėl JAV valstybės departa
mento ir pakrančių apsaugos 
biurokratų visą kraštą kompro
mituojančių veiksmų.

Į S. Kudirkos teismą Vilniu
je skaitytojus įveda žurnalo pus
lapyje įrėminta žinia: “Lietuviai 
išeiviai Niujorke užprašė kalėdi
nes Mišias už Kudirką — “jam 
prisiminti, jeigu jis yra žuvęs, 
pagerbti, jei tebėra gyvas”. K. 
Liedtke pastebi, kad S. Kudir
ka tebėra gyvas, kad jo teis
mas įvyko Vilniuje gegužės 17- 
20 d.d.’ Toliau cituojami po tri
jų mėnesių Vakarų pasauli pa
siekę S. Kudirkos teisme tarti 
žodžiai, reikalaujantys nepri
klausomybės Lietuvai, bei kiti 
mums jau žinomi jo pareiškimai.

Vokiečio žurnalisto K. Liedt
ke rašinys yra iliustruotas S. Ku
dirkos ir jo žmonos nuotrauko
mis. Iš rašinio puslapių į skai
tytoją žvelgia trys, pagrindini ai 
šios tragedijos veikėjai ameri
kiečiai — “Vigilant” kpt. R. W. 
Eustis, admirolas W. B. Ellis 
ir jo štabo viršininkas kpt. F. 
W. Brown. Nuotraukose mato
mi ir abu laivai — “Vigilant” ir 
“Sovietskaja Litva”. Viena nuo
trauka vaizduoja amerikiečių 
persikėlimą ant virvėmis apraiz
gytos padangos į “Sovietskaja 
Litva” laivą.

Kun. K. Pugevičius-Pūga, Baltimorės vyskupijos radijo ir televizijos programų direktorius, aptaria programą

Lietuviai, spauda, radijas ir televizija
Pokalbis su kun. K. Pugevičiumi, televizijos bei radijo programų direktoriumi 

vius pasauliečius ir prikalbi
nau suruošti bendrą pobūvį su 
jaunaisiais ateiviais. Vėliau su
žinojau, kad jis nebuvo sėkmin
gas — sunku buvo rasti bend
rą kalbą. Mat, čiagimiai nemo
kėjo gerai lietuvių kalbos, o 
naujai atvykę — anglų.

Grįžtant iš Bendruomenės, 
spaudos ir radijo darbuotojų su
važiavimo Taboro Farmoje buvo 
gera proga pasikalbėti su Bal
timorės vyskupijos radijo ir te
levizijos programų vedėju kun. 
K. Pugevičium, nes iki Detroi
to keliavom tame pačiame au
tomobilyje. Jo mintys ypač įdo
mios dėlto, kad jis yra Ameri
koje gimęs (1928 m.) lietuvis, 
ten mokslus baigęs ir tapęs la
bai sąmoningu tautiečiu. Augš- 
tuosius mokslus baigė Vašingto
no katalikų universitete teolo
gijos licenciato ir filosofijos ma
gistro laipsniu. Jau penkeri me
tai tvarko Baltimorės vyskupi
jos radijo bei televizijos pro
gramas, be to, bendradarbiauja 
amerikiečių ir lietuvių spaudoje. 
Pirmiausiai man rūpėjo patirti 
jo įspūdžius iš skaudos ir radijo 
darbuotojų suvažiavimo.

— Kaip Jums atrodė tas su
važiavimas?

— Važiuodamas jin kitaip įsi
vaizdavau. Maniau, kad ten bus 
svarstomos mūsų profesinės pro
blemos, kaip pvz. radijo progra
mų tobulinimas, jų bendradar
biavimas, keitimasis garsinėmis 
juostomis ir pan. Taip pat ma
niau, kad spaudos žmonės gvil
dens savo profesines problemas, 
kaip pvz. laikraščių stiprinimas, 
pritaikymas jaunajai kartai, 
spaudos etika ir pan. Deja, tie 
klausimai buvo vos paliesti ar
ba visai nejudinti. Pagrindiniai 
svarstymai sukosi apie visuome
ninius, organizacinius, politinius 
ir švietimo klausimus.

— Bet juk darėte pranešimą 
apie spaudos, televizijos bei ra
dijo reikalus?

— Taip, aš bandžiau nurodyti 
kelius į amerikiečių komunika
cijos priemones, bet gana trum
pai. Tiems dalykams išsamiai 
apsvarstyti nebuvo nei laiko, 
nei sąlygų. Be to, savo praneši
mo dali skyriau JAV etninių 
grupių kylančiam sąjūdžiui. Tai
gi, ir pats nukrypau nuo konfe
rencijos pagrindinio tikslo ...

— Kaip atsitiko, kad tapote 
lietuviu, besidominčiu tautos 
reikalais ir dalyvaujančiu lietu
vių bendruomenės gyvenime, kai 
tuo tarpu Jūsų amžiaus čiagi- 
miai lietuviai nuėjo kitais ke
liais?

— Paslaptis gana paprasta. 
Gimiau lietuviškoj šeimoj, mo
kiausi lietuviškoj pr. mokykloj 
(kazimieriečių), buvau susijęs su 
lietuviška parapija. Mano tėvai 
buvo ateiviai iš Lietuvos, nedi
delio išsilavinimo. Ryšiai su 
jais, ypač su tėčiu, buvo labai 
glaudūs. Maloniausi mano vai
kiški įspūdžiai buvo surišti su 
lietuvių gyvenimu ir kalba. Tė
vas buvo baigęs 4 skyrius pr. 
mokyklos, bet mokėjo nepapras
tai daug pasakų. Aš mielai jų 
klausydavau. Tai padėjo man iš
mokti daug lietuviškų žodžių. 
Be to, mokykloje kasdien turė
jom vieną lietuvių kalbos pamo
ką. Dar man mažam esant, tė
vas panoro išmokti angliškai ir 
siūlė man su juo kalbėti tiktai 
angliškai. Aš pagalvojau ir at
sakiau: “Ne, tėveli. Tu esi per- 
senas išmokti angliškai, o aš už- 
miršiu lietuviškai”. Taip ir pasi
liko — kalbėjom namie tik lie
tuviškai. Po II D. karo, kai at
vyko Baltimorėn pirmieji trem
tiniai, teko susipažinti su savo 
kartos jaunimu, ypač su ateiti
ninkais ir vienu kitu kunigu, ku
rie mane sužavėjo. Tai paskati
no mane plačiau susipažinti su 
lietuviška spauda, literatūra ir 
tobulintis lietuvių kalboje.

— Ar lietuviški laikraščiai 
bei knygos neprisidėjo prie lie
tuviškos sąmonės formavimo?

— Žinoma, prisidėjo. Domėtis 
lietuviškais klausimais paskati
no ir anuomet Tėvų marijonų 
pradėtas leisti žurnalas anglu 
kalba “The Marian”. Tada aš 
buvau bene VI skyriuje. Atėjo 
kartą mano draugas su to žur

nalo pirmaisiais numeriais ir 
sako: “Look, a new Lithuanian 
magazine”. Jame buvo rašoma 
apie Lietuvos praeitį, kalbą, pa
pročius, religiją, lietuvių gyve
nimą Amerikoje ir pan. Mes no
riai skaitydavom tą “magaziną”. 
Vėliau to žurnalo pobūdis buvo 
pakeistas — liko tik religiniai 
dalykai. Kodėl — aš nežinau. 
Gal nerado pakankamai prenu
meratorių, skelbimų...

— O dabar ar nereikėtų Ame
rikoje panašaus “magazino” ang
lų kalba tiems lietuvių kilmės 
žmonėms, kurie nebemoka lietu
vių kalbos?

— Aš manau, kad reikia. To
kių asmenų yra labai daug. Gra
žiai iliustruotas, populiarus, 
bendro pobūdžio informacinis 
leidinys galėtų turėti pasiseki
mo. Tiktai problema yra ta, kaip 
pasiekti tokius skaitytojus. Per 
lietuvišką spaudą jų nepasieksi. 
Nebent per lietuvių parapijas, 
mokyklas ir amerikietiškus ka
nalus.

— Bet tokiai inciatyvai atsi
rastų ir priekaištas, būtent, ang
lų kalba leidžiamas žurnalas nu
kreiptų dėmesį nuo lietuviškos 
spaudos.

—Aš nemanau. Kiek žinau iš 
savo patirties, būtų priešingai. 
Lietuviškos dvasios žurnalas 
anglų kalba paskatintų daugiau 
domėtis ir lietuvių kalba, ir lie
tuviška spauda. Suaugę lietuvių 
kilmės asmenys, jeigu jaunystė
je neišmoko lietuviškai, senat
vėje juo labiau neišmoks. Jie 
liks už lietuviškų reikalų ribos, 
jeigu niekas neprabils i juos 
jiems suprantama kalba/ O jų 
sustiprinta lietuviškos kilmės są
monė galėtų lietuvybei būti la
bai naudinga.

— Ar turite tam pavyzdžių?
— Štai, visai neseniai susipa

žinau su dr. Krickum, universi
teto. dėstytoju. Jo sritis — poli
tiniai mokslai. Jis lietuvių kal
bos nemoka, bet žino savo kilmę 
ir jieško savo šaknų. Sako: duo
kite man visa, kas parašyta apie 
lietuvius anglų kalba — mielai 
skaitysiu, bet lietuviškai nega
liu. šią vasarą mons. Baroni (ita
lų kilmės amerikietis), dr. Krio
kus ir aš lankėmės ateitininkų 
stovykloj Neringoj (Vermonte). 
Dr. Krickus bematant suėjo į 
kontaktą su lietuvių jaunimu ir 
rado bendrą kalbą' Be to, jis 
štai ką pasiūlė: kitais metais su- 
sirinkim diskusijom: 10 ateiti
ninkų studentų ir 10 tokių, kaip 
aš (Krickus). Tokie, kaip' kun. 
Pugevičius, girdi, gali dalyvauti 
grynai lietuviškuose pasitari
muose. Jūs daug ko išmoksite iš 
mūsų, o mes iš jūsų. Taigi, mato
te, ir* anglų kalba gali būti nau
dinga lietuviškai sąmonei ža
dinti.

— Minėjote ateitininkų sto
vyklą. Be to, girdėjau, kad Jūs 
jau nuo seniau domitės ateiti
ninkų veikla, kai tuo tarpu kiti 
čiagimiai lietuviai kunigai ja 
nesidomi. Kas paskatino Jus 
ateitininkų veiklon?

— Būdamas seminarijoj ir ją 
baigęs labai domėjausi katalikų 
visuomenine veikla, ypač jauni: 
mo. Kai išgirdau apie ateitinin
kus ir jų tikslus, pajutau, kad 
ir aš ten priklausau. Toji orga
nizacija, jeigu nesustings, yra 
ypatingai svarbi priemonė ugdy
ti sąmoningiem lietuviam krikš
čionim, kokių šiandien reikia. 
Svarbu nesustingti senose for
mose.

— Ar nejaučiate psicholiginių 
sunkumų tokioje veikloje daly
vauti?

— Taip, buvo kalbinių ir psi
chologinių sunkumų, iš dalies 
juos tebejaučiu ir dabar, bet su 
laiku jie mažėja ir išnyksta. Mi
nėtus sunkumus ypač pajutau 
atvykus naujiems ateiviams iš 
Lietuvos po II D. karo. Tada aš 
buvau dar kunigų seminarijoj. 
Pasikviečiau savo draugus lietu-

— Kaip Jums, kunige, atrodo 
turimieji lietuvių leidiniai ang
lų kalba? Ar jie tinkamai pa
ruošti?

— Deja, to pasakyti negaliu. 
Lietuvių išleistos brošiūros ir 
net kaikurios knygos anglų kal
ba yra menkai paruoštos. Jų 
žodžiai angliški, bet savo dvasiaj 
išraiška ta kalba nėra angliška. 
Iškilesniam, prasilavinusiam 
amerikiečiui nejauku jas rodyti. 
Jie tuoj pastebi, kad čia imi
grantų gaminys. Net enciklope
dija “Lituanica”, jeigu ji skiria
ma angliškai visuomenei, turėtų 
susirūpinti savo kalbos kokybe 
ir savo kryptimi, kol dar laikas. 
Amerikiečiams turėtume suda
ryti gerą įspūdį. Mat, daugelis 
jų mano, kad lietuviai neturi 
savo inteligentijos. Pvz. kartą 
vienas amerikietis, po to, kai 
geriau susipažinom, pasisakė 
manęs, kad lietuviai yra igno- 
rantai.

— Esate Baltimorės vyskupi
jos radijo ir televizijos progra
mų direktorius. Ar galite tose 
programose panaudoti lietuviš
ką medžiagą bei temas?

— Taip, toje srityje dirbu jau 
penkeri metai. Esu panaudojęs 
pvz. Sibiro maldaknygę “Mari
ja, gelbėk mus”. Būna ir kitokių 
progų, bet reikia gerai paruoštos 
medžiagos, kuri tiktų į mūsų 
programos rėmus. Pvz. galėtu: 
me panaudoti pasikalbėjimus su 
žymiaisiais lietuviais mokslinin
kais, rašytojais, ypač jeigu būtų 
įpintas, kad ir netiesiogiai, re
liginis aspektas. Taipgi galim pa
naudoti medžiagą, kuri yra susi
jusi su Baltimorės gyvenimu. Iš 
mūsų stoties, kitoje programoje, 
buvo transliuotas pasikalbėji
mas su poetu Nadu Rasteniu. 
Man teko tik supažindinti jį su 
skyriaus vedėja. Panašiai bu
vo su Elena Armoniene ir Anta
nu Mažeika ryšium su Simo Ku
dirkos byla. Relig. programoje 
esame pristatę lietuviškus, reli
ginius papročius, pavergtų tau
tų reikalą, lietuviško religinio 
meno, net ir tautinius šokius. 
Tarp kitko, aš priskaitau gerai 
paruoštas tautinių šokių grupes, 
ansamblius ir chorus prie įtakin
giausių propagandos priemonių 
kitataučių tarpe.

— Ar Jūs Pats paniošiate 
medžiagą ir perduodate?

— Mano pareiga yra būti di
rektorium, t.y. organizuoti as
menis, darbą, temas, bendruo
sius dalykus. Pasirodyti televi
zijoj pačiam tenka tik reikalo at
vejais, kai kas nors laiku neat
eina studijon ar atsiranda kuri 
kita priežastis. Turime du savai
tinius televizijos pusvalandžius 
ir šešias radijo valandas. Reikia 
tad nemažai personalo. Jam atly
ginti gauname iš vyskupijos į 
metus $31.000, be to, prisideda 
protestantai ir žydai. Stotys duo
da mums laiką nemokamai.

— Patenkintas savo darbu?
— O, taip. Toje srityje dirbti 

įdomu ir malonu, bet nesikra- 
tau ir parapinio darbo. Man bu
vo miela dirbti Baltimorės lie
tuvių šv. Alfonso parapijoj, ku
rioje užaugau ir vėliau vikara
vau. Dabar gyvenu amerikiečių 
klebonijoj, talkinu parapijai 
sekmadieniais, o visą kitą laiką 
skiriu savo tiesioginėm parei
gom. Šią tarnybą laikau švietimo 
srities darbu, kuriam panaudo
jamos moderniausios priemonės. 
Techninės galimybės labai pla
čios, bet ir labai brangios. Kaip 
lietuviams išeivijoj, taip ir Baž
nyčiai reikia nuolat rūpintis, 
kaip su mažiausiom išlaidom pa
siekti didžiausių laimėjimų.
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> Čikagos lietuvių horizonte ;
 Vladas Pamojus _______ ;

Spalio 8 d. suėjo 100 metų nuo Či
kagos gaisro, kai sudegė didžioji 
miesto dalis, šiai liūdnai sukakčiai 
paminėti miesto vadovybė spalio 9 
d. surengė didžiulę eiseną vidurmies- 
tyje, kurioje dalyvavo miesto įstaigų 
tarnautojai, policininkai, gaisrinin
kai, kariuomenė, o taip pat ir tauti
nės grupės. Nors ir negausiai, bet 
dalyvavo ir lietuviai, vadovaujami 
LB apyg. pirm. J. Jasaičio ir ALTos 
vicepirm. P. Pakalkienės. Grupę 
sudarė Pedagoginio Instituto, K. Do
nelaičio ir Čikagos augšt lit. mokyk
los atstovai su savo vėliavomis, Mari
jos Augšt. Mokykloj veikiantis lietu
vaičių “Rūtosn būrelis, skautai ir 
skautės, šauliai, o taip pat ateitinin
kų, tautinių šokių grupės “Grandis”, 
“Dainavos” ansamblio ir skautinin- 
kių atstovai.

JAUNIMAS IR PRAEITIS
Eisena dar kartą parodė, kad, kai 

lietuviuose yra organizuoto jaunimo, 
jį, reikalui esant, nesunku prisišauk
tu Nors kaikurie tėvai buvo pasi
piktinę, kad, šaltokam orui esant, 
skautės turėjo žygiuoti tik lengvomis 
uniformomis apsirengusios kelias my
lias, bet, rašančio nuomone, tai tik 
grūdina jaunimą. Gaila, kad to jauni
mo mažai dalyvauja Pavergtųjų Tau
tų paraduose, kurie Čikagoje vyksta 
liepos antrojoj pusėj. Tuo metu dau
guma skautų ir ateitininkų būna sto
vyklose.

Minint liūdną 100 metų sukaktį 
nuo didžiojo Čikagos gaisro, rašančio 
akys nukrypsta į jėzuitų šv. Šeimos 
bažnyčią, esančią šalia garsios ir 100 
m. sukaktį jau atšventusios šv. Igna
co jėzuitų gimnazijos, kurią yra bai
gę nemažai lietuvių jaunimo. Toje 
bažnyčioje ir šiandien tebedega sep
tynios žvakės. Prieš 100 m. miestą su
naikinusi ugnis artėjo prie tik nese
niai pastatytų Šv. Ignaco gimnazijos 
rūmų ir šv. šeimos bažnyčios. Tada 
kun. Damen, SJ, gimnazijos direkto- 
.rius, užsidarė bažnyčioje ir meldėsi, 
pažadėdamas Augščiausiam, jei gim
nazija ir bažnyčia išliks nesudegusios, 
čia amžinai degsiančios 7 žvakės pa
dėkos vardan.

Kun. Damen prašymas išsipildė. 
Gaisras buvo kaip tik sustabdytas 
prie Šv. Ignaco gimnazijos rūmų, ku
rie ir šiandien tebestovi. Tebestovi ir 
šv. šeimos bažnyčia Roosevelt gatvė
je, kur nuolatos tebedega 7 žvakės, 
tik nebevaškinės, o elektrinės. Kun. 
Damen vardu pavadinta viena iš il
gųjų Čikagos gatvių, kurios pietinėje 
dalyje šiuo laiku yra riba tarp juo
dųjų ir baltųjų apgyventų rajonų.
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA

Praėjusį pavasari Čikagos lietuviš
kam Marquette Parke vėl atsirado 
nauji namai lietuviškiems reikalams, 
pavadinti Simo Kudirkos vardu. Įėjęs 
į tuos namus, priekinėje raštinėje 
ant sienų matai užrašus “Pagalbi ran
ka vargstantiems”, “Globojąm tautos 
veteranus”, “Globojam senelius ir li
gonius” ir t. t. Tai Lietuvos Dukterų 
Draugijos pastogė, įsigyta ne praban
gai, bet kovai prieš vargą.

Lietuvos Dukterų Draugija, įsteig
ta 1961 m. kun. dr. F. Gurecko, Lie
tuvoje buv. “žemaičių Prieteliaus” 
redaktoriaus, gimnazijų kapeliono, 
pradėjo darbą, turėdama apie 50 na
rių. šiandien, minėdama 10 m. sukak
ti, ji jau turi per 550 narių ne vien 
tik Čikagoje, bet ir kitur. Jos tikslas 
geriausiai išreikštas draugijos šūky
je — “Pagalbi ranka vargstantiems”. 
O kad vargo yra JAV ir Kanados lie
tuviuose, tai ne paslaptis. Ilk gaila, 
kad Lietuvos Dukterų veikloje, kaip 
ir BALFo, daugumoje atvejų manda
gumo ar saugumo sumetimais pavar
des tenka nutylėti.

LD per metus šalpai išleidžia per 
$5,000. Bet organizacijos stiprybė 
glūdi ne piniguose, o įvairioje pagal
boje ligoniams, psichiatrinėse ligoni
nės esantiems lietuviams pacien
tams, seneliams, invalidams. Juos LD 
narės ne tik slaugo, bet pristato mais
tą, išrūpina valdžios pašalpas, savo lė
šomis laidoja tuos, kurie neturi gimi
nių ir pažįstamų, ant jų kapų pastato 
paminklėlius ir t. t. Yra nemažai at
vejų, kad senelį ar ligonį būtų ge
riausiai globoti turint savo pastogę. 
Atsižvelgiant į tai, dešimtmečio su
kakties proga draugija įsigijo savo 
namus, kur apgyvendinti labiausiai 
globos reikalingi lietuviai. Jau dveji 
metai, kai LD Draugijai pirmininkau
ja S. Kielienė, prieš dešimtmetį at
vykusi iš Lietuvos, o dr-ją iki šios 
dienos rūpestingai globoja jos įkūrė
jas kun. dr. F. Gureckas, geros šir
dies augštaitis nuo Užpalių. Spalio 
30 d. Čikagoje LD ruošia tradicinį ru
deninį koncertą-balių. Iš tokių pa
rengimų pelno ir sudaromas draugi
jos iždas.

ŽURNALISTŲ PLANAI
Lietuvių žurnalistų S-gos centro 

valdyba yra išrinkta iš čikagosje gy- 
venčių spaudos darbuotojų. Pasku- 
tinėmis savaitėmis naujosios valdy
bos nariai aplankė Čikagoje išeinan
čių lietuviškų dienraščių bei savait
raščių redakcijas, o šiomis dienomis 
pradėjo lankyti ir lietuviškų radijo 
valandėlių raštines. Too norima už
megzti kontaktus su redaktoriais, iš- 
sikalbėti, kokios talkos jie norėtų, o 
taip pat, kiek tai įmanoma, kaiku- 
riuos redaktorius prašyti, kad būtų 
liautasi spaudoje užpuldinėti paski
rus asmenis, kad spaudos puslapiuose 
viešpatautų mus Jungianti dvasia. 
Pirm. kun. X Valinys, SJ, artimiausi u 

laiku vyks į Klevelandą, kur aplan- 
kys “Dirvos” redakciją, o taip pat at
eityje atstovas aplankys ir “TŽ”.

Naujoji LŽS centro valdyba ypa
tingą dėmesį žada kreipti į ateities 
spaudos darbuotojus. Iždininku yra J. 
Janušaitis, pats nemažai aukojantis 
lietuviškiems reikalams ir ypač daug 
apie lietuvių gyvenimą rašantis spau
doje, tad jam bus lengviau sutelkti 
daugiau lėšų LŽS iždui. Iš tų organi
zacijų ar visuomenės lėšų, skirtų 
LŽS, sąjunga kaip tik stengsis skirti 
premijas ar stipendijas Pedagoginio 
Instituto studentams, klausantiems 
žurnalistikos kursą, taip pat “Drau
go”, “Tėviškės Žiburių” ir kitų laik
raščių jaunimo skyrių ryškesniems 
bendradarbiams. Tokiu būdu gal bus 
kiek paskatinta jaunoji karta būti at
eities lietuvių spaudos bendradar
biais. Mes netrokštame metraščių, 
almanachų, bet stengsimės padėti 
ateities kartoms.

Paskutiniu metu i LŽS centrinį 
skyrių įstojo muzikos kritikas B. 
Chomskis, “Mūsų Lietuvos” laikraš
čio Brazilijoje steigėjas ir pirmasis « 
jo redaktorius daiL VL Vijeikis, 
“Margučio” radijo programos vedė
jas P. Petrutis. Taip pat į centrinį 
skyrių aktyviu nariu sugrįžta “Drau
go” moderatorius kun. Pr. Garšva, 
į LŽS įstojęs dar V. Rastenio pirmi 
ninkavimo laikais, bet vėliau kurį lai
ką Sąjungoj aktyviai nedalyvavęs.

MADŲ KŪRĖJA
Neseniai grįžo iš Europos Monika 

Kripkauskienė, susipažinusi su įvai
riais prancūzų madų kūrėjais. Ji dau
geliui gerai pažįstama kaip buvusi so
listė, o dabar pirmaeilė madų kūrė
ja. Jos, kaip solistės, talentas (malo
nus koloratūrinis sopranas) švystelė
jo Čikagoje apie 1950-51 m. Nuo to 
laiko ji buvo nuolatinė pirmaeilių 
koncertų programos dalyvė. 1956 m., 
pasikeisdamos su J. Krištolaityte, de
biutavo Čikagos Lietuvių Operos pa
statyme “Rigoletto” pagrindiniame 
Gildos vaidmenyje. Pasisekimas buvo 
maloniai stebinantis. Po kurio laiko, 
dar suruošusi kritikų gerai įvertintą 
rečitalį, M. Kripkauskienė iš dainos 
pasaulio dingo. O dabar laikraš
čiai rašo: “Ką Priscilla reiškia Bos
tonui (ji yra sukūrusi Johnsonaičių, 
Niksonaičių ir kt. vestuvines sukne
les), tą Monika reiškia Čikagai”.

Įdomu, kad M. Kripkauskienės su
kurtos vestuvinės suknelės randamos 
geriausiuose šio miesto kataloguose. 
Jos, kaip pavyzdinės, rodomos pačio
se iškiliausiose amerikiečių madų pa
rodose (paskutini kartą rugsėjo 17 
d. Čikagoje). Jų autorė niekad neat
sisako dalyvauti ir lietuvių rengiamo
se madų parodose.

Jūsų korespondentui, savo laiku 
nemažai rašiusiam apie M. Kripkaus- 
kienę kaip dainininkę, malonu ją 
pristatyti kaip madų kūrėją ir kartu 
pasveikinti su laimėjimais.

A. a. Veronika Janulaitytė-Alseikie- 
nė, 88 m., mirusi Š. m. rugsėjo 26 d. 
Kaune ir palaidota Petrašiūnų kapi
nėse. Velionė buvo akių gydytoja 
Vilniuje ir Kaune, žymi visuomenės 
veikėja. Jos sūnus žurnalistas Vyt 
Alseika ir duktė dr. Marija-Birute Al
seikaitė-Gimbutienė, archeologė, gy
vena JAV-se

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

Bronius Kaulinskas “Tiesos" 237 nr< 
skaitytojus supažindina su liūdnai 
pasibaigusiu dvieju paauglių pokš
tu plente Ukmergė—Utena. Geguži* 
nėję išgėrę po bonką vyno, namo 
grįžo Leliūnų vidurinės mokyklos 
septintokas Eugenijus Augulis ir 
Anykščių rajono Diktorių kolchozo 
septyniolikmetis traktorininkas Sigi
tas Sapola. Pakelėje, prie autobusų 
sustojimo vietos Diktorų kaime, jie 
aptiko rąstų krūvą ir nutarė jais 
“užtverti" plentą. Užritino ant plen* 
to didžiuli rasta, o pakraščiuose dar 
pridėjo akmenį ir išrautą cementi
nę plokštę, kad joks automobilio vai* 
ruotojas negalėtų pravažiuoti. Br. 
Kaulinskas rašo: “Abu “pokštinin
kai", pasislėpę krūmeliuose, laukė. 
Netrukus nuo Ukmergės pusės tamsą 
perskrodė žibintų šviesa. Kas gi bus? 
Jau buvo galima atskirti “Javos" mo
toro ūžesį. Eugenijus ir Sigitas vis 
laukė ... Motociklas nelėtino grei
čio. Jo žibinto akis iš toli negalėjo 
matyli tamsaus, su asfaltu susilie
jančio rąsto. O kai liko vos kelioli
ka metrų, buvo vėlu ... Nakties tam
soje nuaidėjo šaižus metalo džerge- 
sys__ Netrukus vėl įsivyravo nak
ties tyla. Tik sulaužyto motociklo 
žibintas tebeskleidė šviesą, nutvieks
damas ant kelio du nejudančius tam
sius kauburėlius ..." Tie kauburė
liai — vietoje žuvęs dvidešimtmetis 
Algimantas Ražinskas, besiruošiąs 
stoti į Vilniaus pedagoginį institutą, 
ir sunkiai sužeista Vilniaus “Bočių" 
restorano virėja Bronė Nargėlaitė. 
Abu “pokštininkai", užuot pasirūpinę 
pagalba savo aukoms, pabėgo iš ne
laimės vietos. E. Augulis ir S. Šapola 
buvo susekti, suimti ir dabar kalėji
me laukia teismo.

“IŠRADĖJŲ SALONAS"
Taip buvo pavadinta spalio pabai

goje Vilniuje surengta paroda, ku
rioje savo darbus išstatė apie 400 
autorių. Daugiausia jų buvo gauta 
iš mašinų ir prietaisų gamintojų. Dė
mesio centre — prof. K. Ragulskio 
vadovaujamos Kauno politechnikos 
instituto darbuotojų grupės sukurtas 
įrenginys pagerinti magnetinio Įrašo 
kokybei, Vilniaus metalų pjovimo 
eksperimentinio instituto inžinierių 
A. Janušausko ir M. Leonavičiaus 
dantračių frezavimo staklės su foto- 
elemento valdoma pavara. Kiti išra
dimai lietė širdies chirurgijos pato
bulinimus, automatinį informacijos 
skaitymą, kelmų rovimo mechaniza- 
vimą, dėmių pašalinimą iš drabužių 
ir visą eilę kitų reikšmingų darbų. 
Praėjusiame penkmetyje išradėjų tei
sės buvo pripažintos 909 lietuviams.

TERŠIA VANDENIS
Prokuroro A. Kairelio rašinį apie 

tebevykdomą Lietuvos upių ir ežerų 
teršimą paskelbė “Valstiečių Laikraš
tis" spalio 12 d. A. Kairelis patei
kia kelis konkrečius pavyzdžius, pra
dėdamas Marijampole: “Kapsuko 
sviesto gamyklos Kalvarijos cecho 
meistras V. Sanda paliepė darbinin
kams užtaisyti prakiurusį vamzdį 
sviesto šaldymo kameroje. Darbui 
buvo blogai pasiruošta, ir suvirinimo 
metu teko sustabdyti kompresorių. 
Sustabdžius iš vamzdžio ištekėjo amo
niakas, kuris pateko į Šešupę. Ketu
rių kilometrų ruože upėje išnuodyta 
visa gyvūnija. Jonavos azotinių trą
šų gamyklos aparatininkė V. Luko- 
ševič užterštų vandenų siurblį pati
kėjo mokinei S. Gilienei, nepažiūrė
jo, kaip ši dirba. Ir vėl liūdnas re
zultatas. Vien išnuodytų Neryje žu

ST. CATHARINES, ONTARIO
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. Lapkri

čio 23 minėjimą rengia Niagaros pu
siasalio ramovėnai slovakų salėje 
(Welland-Page g-vių sankryža) lap
kričio 13, šeštadienį, 7 v.v. Programo
je: vėliavų įnešimas, Kanados himnas, 
žuvusių pagerbimas, malda (kun. J. 
Liauba, OFM), prof. A. Musteikio 
paskaita, organizacijų atstovų žodis 
ir meninė dalis, kurią atliks ansamb
lis “Nemunas". Jis suvaidins vieno 
veiksmo vaizdelį R. Bartytės “Tautos 
didvyriui" (Simo Kudirkos teismas). 
Po to bus vaišės visiems minėjimo 
dalyviams. Tokia sistema yra prakti
kuojama pas kitataučius, tad kodėl 

Kanados Lietuvių Dienos proga suvažiavęs jaunimas pasiruošęs eisenai prie 
nežinomojo kario paminklo St. Catharines, Ont, mieste Nuotr. M. Rusino

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

Limited

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

vų nuostoliai siekia 653 tūkst. rub
lių. (...) Daugelis sviesto įmonių 
vadovų teisinasi, neturį pajėgių va
lymo Įrenginių. Bet kuo pasiteisins 
Linkuvos pienininkai, kurie laikas 
nuo laiko į Mūšos baseiną suleidžia 
nevalytus vandenis, nors valymo 
įrenginiai jų gamykloje ir pajėgūs, ir 
tvarkingi? Tikriausiai ir Kėdainių 
sviesto gamyklos Šėtos cecho, Jo
niškio sviesto-sūrių gamyklos Žaga
rės cecho vadovams turėtų būti aišku, 
kodėl Obelės ir šventės upės, už
terštos pieno atliekomis, pradėjo 
rūgti. Atliekoms rūgstant ir pūvant, 
vanduo netenka deguonies, dėl to 
jame žūna visa, kas gyva...” Nusi
žengusieji baudžiami administracinė
mis baudomis, kurias nevisada pa
vyksta išjieškoti. Vilniaus gamtos ap
saugos inspekcija 1970 m. surinko 
75% baudų, o 1971 m. pirmajame 
pusmetyje — tik 28%. A. Kairelis 
nusiskundžia, kad kartais net ir iškel
tos bylos nutraukiamos be jokio pa
grindo. Jo nuomone, gamtos apsau
gos komitetas turėtų reikalauti, kad 
vandenis teršiančioms įmonėms bū
tų sustabdytas premijų skyrimas už 
gamybinių planų viršijimą.

SODINA MEDELIUS
“Komjaunimo Tiesos" pranešimu 

spalio 10 d. laidoje, Lietuvoje vėl 
atgaivinta medelių sodinimo šventė, 
praktikuota gimnazijų ir mokyklų ne
priklausomybės laikais: “Prieš me
tus mūsų laikraštyje buvo išspaus
dintas Kupiškio rajono Skapiškio vi
durinės mokyklos pedagogų ir moks
leivių laiškas, kuriame buvo pasiū
lyta atgaivinti užmirštą moksleivių 
rudens šventę — medelių sodinimo 
savaite. Visuose respublikos kampe
liuose mūsų jaunimas atsiliepė į šį 
raginimą. Augo sodai, gražėjo pake
lės, puošėsi naujos gyvenvietės — 
jaunos darbščios rankos sodino glež
nus daigelius, kad pavasari jie su
spindėtų gaivia žaluma, tuo atsily
gindami už rūpesti ir meilę. Pernai 
moksleiviai pasodino beveik pusę mi
lijono medelių, dekoratyvinių krūmų, 
vaismedžių ir vaiskrūmių..Inicia
tyvos medelių sodinimo šventei atgai
vinti ėmėsi “Komjaunimo Tiesa", ga
vusi kompartijos ir reikiamų institu
cijų pritarimą, šiemet “KT” redak
cija medelių sodinimo šventei parin
ko spalio 11-17 d.d., pridėdama skam
bų šūkį: “Kviečiame visus, kviečia
me kiekvieną papuošti savo gimtinę 
medeliais!” šventės metu kažkurios 
mokyklos ne tik sodina medelius, 
bet ir gėlėmis papuošia sovietų ka
rių bei sovietinių partizanų kapus. 
Taip pvz. pernai pasielgė Radviliš
kio rajono Pociūnėlių vidurinės mo
kyklos moksleiviai, vadovaujami 
Maskvą garbinančių mokytojų, kurių 
pavardžių “KT” nesiteikė paskelbti.

INSTITUTO FESTIVALIS
Po ketverių metų pertraukos Kau

no politechnikos institutas Dainų 
slėnyje surengė VIII studentų fes
tivalį. Instituto kviesliai su bričkele 
aplankė miesto augštąsias mokyklas. 
Dvi dienas trukusi studentų šventė 
buvo pradėta festivaline eisena mies
to gatvėmis, trimitų garsais. Festiva
lio pagrindiniai renginiai — meno sa
viveiklos konkursas, mažųjų automo
biliukų lenktynės, draugystės laužai, 
suvenyrų mugė ir festivalio gražuolės 
rinkimai. Svečių buvo susilaukta iš 
Talino, Minsko, Maskvos ir Frunzės. 
Kaip ir paprastai tokiais atvejais, be 
propagandos studentam nepavyko iš
siversti. Festivalį teko dedikuoti jau 
praeiti spėjusiam Sovietų Sąjungos 
penkiasdešimtmečiui. v. Kst.

nepabandyti ir mums, šio minėjimo 
pelnas bus paskirtas Vasario 16 gim
nazijos bendrabučio statybai. Malo
niai prašome artimesnių ir tolimes
nių apylinkių tautiečius gausiai da
lyvauti. Veiks staliukų loterija ir bu
fetas.

Lapkričio 14, sekmadienį, 10 v. r., 
bus pamaldos Tėvų pranciškonų kop
lyčioje ir prie žuvusiems kovose 
dėl Lietuvos laisvės paminklo gėlių 
padėjimas. Organizacijos maloniai 
prašomos dalyvauti su vėliavomis 
oficialioje dalyje, pamaldose ir tuo 
pagerbti savuosius karius.

Koresp.

HAMILTON, ONT.
MERGAIČIŲ CHORO “AIDAS” 

koncertas kartu su sol. V. Verikaičiu 
įvyks š. m. lapkričio 6 d. Jaunimo 
Centro salėje. Po koncerto, grojant 
“The Cavaliers" orkestrui, bus sma
gūs šokiai. Visi skirkime tą šeštadienį 
šiam mergaičių koncertui. Dažnai 
mėgstame pakalbėti apie jaunimą, 
kaltindami, kad jis nesijungia į lietu
višką veiklą. Hamiltono mergaitės 
beveik visos įsijungė į jaunimo cho
rą. Jos su didele meile ir pasiaukoji
mu lietuviškai dainai lanko repetici
jas ir dalyvauja koncertuose. Jos, 
besiruošdamos įvairiems pasirody
mams, praleidžia po kelias valandas 
savaitėje. Tad jauskime pareigą sa
vo gausiu dalyvavimu paremti jų dar
bą ir ryžtą išlikti tikromis Lietuvos 
dukromis. Koncerto pradžia 7.30 v. 
v. Bilietų kaina: suaugusiems—$2.50, 
o studentams — $1.00. J. P.

LONDON,
LIETUVIS TELEVIZIJOS PRO- 

GRAMOJE. Mažosios mūsų kolonijos 
augina žymią dalį talentingo jauni
mo, kurie nepaskęsta didmiesčių sku
bos jūroje. Londonas gali teisiai di
džiuotis akademiniu, šokančiu ir spor
tuojančiu jaunimu.

Vienas iš gabiųjų jaunuolių yra 
Eugenijus Bersėnas, kuris, šalia tal
kininkavimo savo tėvų gražiam taba
ko ir obuolių ūkyje prie Mount Bryd- 
ges, stipriai reiškiasi savo mokyklos, 
Strathroy gimnazijos, gyvenime. Jis 
yra šios gimnazijos laikraščio narys 
ir korespondentas, aplankęs bei apra
šęs Ontario Place dar prieš jos ati
darymą. Mokyklos rėmuose bei už jos 
jis pasižymi akademiniu pranašumu, 
lietuvių ir anglų kalbų vartojimu. Ne
veltui jis buvo parinktas sudarant 
Strathroy gimnazijos ketveriukę 
tarpmokykliniame televizijos “Reach 
for the Top” konkurse, ši ketveriukė, 
sudaryta iš E. Bersėno, M. *Eedy, N. 
Zima ir G. Huisman, nugalėjo Strat- 
fordo (Northwestern) augštesniosios 
mokyklos studentų kvartetą 305:120 
ir “išsikovojo" tolimesnes varžybas, 
kurios televizijai bus užrekorduotos 
1972 m. sausio 29 d. Dabartinis kon
kurso laimėjimas buvo įrekorduotas 
Londono CFPL-TV 10 kanalo studijo
je spalio 16 d. Buvo rodomas 21 d. 
5.30 v. p. p. dešimtajame kanale.

Eugenijus tiek dabar, tiek šeštadie
ninėje Londono mokykloje, kaip ir 
jo seserys Zita ir Sigita, pasižymi gry
na lietuvių kalba, šeštadieninę mo
kyklą jis yra baigęs pirmuoju moki
niu. Z.

“HOLIDAY FESTIVAL", rengia
mas Folk Arts Council, įvyks sek
madienį, lapkričio 28 d., 2-7 v. v., 
Centennial pastato abiejose salėse. 
Numatoma įdomi parengimo progra
ma, atliekama svečių iš kitų apylin
kių, būtent, garsiosios estų gimnas
čių grupės iš Toronto, dalyvavusios 
ir Expo programoj Japonijoj, ukrai
niečių taut, šokių grupės iš St. Catha
rines ir latvių dainų bei instrumentų 
ansamblio. Galimas dalykas, kad da
lyvaus ir pora Londono grupių. Pro
grama bus atlikta du kartu. Didžio
joje koncertų salėje vyks programa 
ir įvairių tautybių tautodailės paro
da. čia bus galima įsigyti ir rečiau

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125 
Mokame už:Darbo valandos:

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

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

UIIIAMT RADIO & 
nmun I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka" uždaryta.

pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.

Hamiltono mergaičių choras “Aidas" koncerto metu Klevelande. Iš kairės: 
akompan. J. Govėdas ir choro dirig. V. Verikaitis Ntr. V. Bacevičiaus

ONTARIO
sutinkamų suvenyrų bei kitų įvairy
bių, daugiausia importuotų iš kitų 
kraštų. Banketų salėje tautybės tu
rės tautiniu atspalviu dekoruotus sa
vo stalus su tautybei būdingais pa
tiekalais. Norintieji šiame festivaly
je dalyvauti, prašomi tuoj pat įsigyti 
bilietus pas p. Daniliūnienę tel. 438- 
7694. Praeitais metais visi bilietai 
buvo išparduoti iš anksto ... net vie
ną mėnesį prieš festivalio datą. Todėl 
nedelskim ir šiemet. Bilieto kaina;— 
tik $1.00.

DANILIŪNIENĖ IR PAULIONIE- 
NĖ pakviestos dalyvauti kanadiečių 
ir etninių grupių pasitarime dėl Lon
dono bibliotekų aprūpinimo etninių 
grupių knygomis etc. ši problema 
ligi šiol buvo sunkiai sprendžiama 
dėl lėšų stokos. Dabartinė vyriausy
bė, vykdydama dviejų kalbų ir kul
tūrų komisijos siūlymus, ateina į pa
galbą.

LIETUVIAI GYDYTOJAI. Nuo pat 
įsikūrimo pradžios turime rūpestin
gą medicinos gydytoją dr. A. Kavec- 
ką, nuolat besisielojantį sveikatos 
reikalais. Jis teikė daugiau, negu pro
fesinę pagalbą: ištikus nelaimei ir ki
tais svarbiais atvejais, greitai jis at
sirasdavo nelaimės vietoje. Pacientai 
yra dėkingi jam už ypatingą priežiū
rą ligoninėse. Reikalui esant, jis pa
sirūpindavo ir kitais nelaimėn pate
kusios šeimos reikalais. Lietuviškos 
veiklos pradžioje, 1949 m. spalio 30 
d., jis pirmininkavo lietuvių susirin
kimui, padėjusiam tvirtus ir teisin
gus pagrindus Londono lietuviškai 
veiklai. Dabar jis tą veiklą remia 
stambiomis aukomis.

Prieš porą metų iš Montrealio Lon
donan atsikėlė ir čia atidarė savo 
kabinetą jaunas dantų gydytojas dr. 
A. E. Tinginys. Ir per šį trumpą lai
ką jau teko girdėti palankių atsilie
pimų, liečiančių jo profesinį patar
navimą, ypač dirbtinių dantų pritai
kymą. Tokius atsiliepimus teko gir
dėti ne tik iš lietuvių, bet ir iš ki
tataučių. Dr. A. E. Tinginys šį rudeni 
vedė Diana Forshner iš Nova Sco
tia. Sutuoktuvės įvyko Londone, Tri
nity Lutheran Church. Jaunoji irgi 
dirba medicinos tarnyboje — yra 
gailestingoji sesuo. Jaunavedžiams 
linkime laimingo gyvenimo! D. E.

depozitus __ ___ ________ 5%
Šerus 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 814%

BUFFALO, N.Y.
“GYVATARO” PROGRAMA AME- 

RIKIEČIAMS. Jau aštunti metai iš 
eilės čia vyksta festivaliai, kuriuos 
rengia Niagara Frontier Folk Art 
Council, Inc. Nemažas skaičius tauti
nių grupių dalyvauja juose nuo pat 
pradžios. Iki šiol juose nedalyvavo 
lenkai ir lietuviai; vienų buvo per
daug, kitų permažai. Pereitais metais 
jau pasirodė ir lenkai. Sakoma, kad 
jų kilmės gyventojų skaičius Buffalo 
apylinkėje krito iki 300.000. Šiemet 
sukruto ir lietuviai, nes ir jų Buffalo 
mieste beliko tik pilnos trys šeimos.

Bestebėdamas puikią-šių metų Ka
nados Lietuvių Dieną ir besigėrėda
mas spalvingo Kanados lietuviško 
jaunimo šokiais ir dainomis, Buffalo 
lietuvių klubo atstovas neiškentė ne
paminėjęs G. Breichmanienei buffa- 
liečių problemų. Girdi, jau kelinti 
metai Buffalo lietuviai kviečiami da
lyvauti vietos tautybių festivaly, o 
šiemet tam būtų labai puiki proga, 
nes ir klubas pavasarį atšventė savo 
dvidešimtmečio sukaktį ir pačiai Lie
tuvių Bendruomenei ši rudenį sukan
ka 20 metų. “Gyvataro" vadovė pri
pažino, kad Lietuvių B-nės dvidešimt
mečio sukaktis būtų nebloga proga 
tokiam pasirodymui, tiktai nesutiko, 
kad ši buffaliečių problema būtų jau 
tokia sunki. Esą, jei “Gyvataras" ga
lėjo nuvykti tūkstančius mylių į va
karines Kanados provincijas ir net 
Prancūziją, tai ir į Buffalo nuvažiuoti 
būtų vieni niekai. Į vieną autobusą ji 
lengvai susodintų 50 šokėjų, porą 
jaunų gerai užsirekomendavusių so
listų ir pianistą, plius nuolatinę prog
ramos vedėją. Buffaliečiams tektų pa
rūpinti tiktai gerą pianiną, šviesas 
ir mikrofoną. Taip ir sutarta. S. m. 
Buffalo miesto tautinių grupių fes- 
valy lietuviams atstovaus “Gyvata
ras". Šoks net 50 šokėjų. Programą 
papildys jaunieji solistai — Anita Pa
kalniškytė. Jonas Vaškevičius ir pia
nistas Jonas Govėdas. Programą pra
nešinės Lina Verbickaitė.

šis “Gyvataro" koncertas Įvyks 
sekmadienį, lapkričio 7 d., 7 v. v., 
vietos universiteto mokytojų kolegi
jos naujos mokyklos auditorijoj 
(Campus School Auditorium of the 
State University College, 1300 Elm
wood Ave., Buffalo, N. Y.). Pato
giausias privažiavimas yra iš vakari
nės kolegijos rajono pusės. Važiuo
jant 198 greitkeliu (Scajaquada Ex
pressway), išsukti į Grant gatvę, iš 
kurios ir yra įvažiavimas į kolegijos 
rajoną. Įvažiavus į kolegijos rajoną 
iš Elmwood gatvėsrteks važiuoti tie
siai iki pat rajono galo.

Nors šis koncertas yra skirtas ne
lietuviškai publikai, bet labai malonu 
būtų matyti jame kuo daugiausia lie
tuvių, todėl Buffalo lietuvių klubas 
kviečia į jį visus Niagaros apylinkių 
lietuvius, gyvenančius abiejose upės 
pusėse. Įėjimas nemokamas.

Tai dar neviskas. Už poros savai
čių po šio koncerio “Gyvataras" vėl 
atvyks į Buffalo, kur atliks programą 
tarptautinio instituto rengiamame ‘ 
dvidešimt septintame tarptautiniame 
baliuje šeštadienį, lapkričio 20 d., 
Statler Hilton viešbučio didžiojoj sa
lėj. Bilietus bei stalus į šį balių jau 
dabar galima užsisakyti tarptauti
niam institute (International Insti
tute — 1260 Delaware Ave., Buffalo, 
N. Y. 14209, teL 883-1900). Pastarai
siais metais į šį balių publika nesu- 
tilpdavo, todėl norintieji jame daly
vauti prašomi nevėluoti su vietų už
sakymu. Pernai daug kas nukentėjo 
— negavę bilietų turėjo grįžti namo. 
Todėl šiemet reikia jais pasirūpinti 
iš anksto.

Lietuviu klubo valdyba

I. A. Valstybės
DR. K. SIDLAUSKAS ir dr. J. Ge- 

nys atstovavo Amerikos Lietuvių Ta
rybai visų Amerikos etninių grupių 
konferencijoje Vašingtone, Statler- 
Hilton viešbutyje. Tarybos atstovams 
pavyko pravesti Baltijos valstybėms 
labai palankią politinę rezoliuciją, iš
keliančią Baltijos tautų specialią pa
dėtį tarp kitų pavergtų tautų. Rezo
liucijoje paminimos Baltijos valsty
bės, kurių laisvės bylą kelti skatina
mas prezidentas Niksonas, kai jis ki
tais metais lankysis Maskvoje.

BATUNO ORGANIZACIJA specia
liu memorandumu Jungtinių Tautų 
ambasadoriams priminė, kad rugsėjo 
22 d. sukako 50 metų nuo Tautų Są
jungos įsteigimo, šios veiklą 1946 m. 
sustabdžiusios organizacijos darbą da
bar tęsia Jungtinės Tautos. Memoran
dume pabrėžiama, kad Tautų Są
jungos narėmis buvo Latvija, Lie
tuva ir Estija, kurias dabar yra oku
pavusi Sovietų Sąjunga. Ambasado
riai prašomi paremti Baltijos tautų 
laisvės siekius ir suteikti joms lais
vo apsisprendimo teisę. BATUNo 
pirm. K. Miklas gavo atsakymą iš 
JAV ambasadoriaus G. Bush, žadantį 
atitinkamomis progomis priminti so
vietams ir pasauliui, kad Sovietų Są
jungoje esančios tautos turi tą pačią 
laisvo apsisprendimo teisę, kaip ir ko
lonijiniai kraštai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS metinis suvažiavimas — lapkri
čio 13 d. Čikagoje, Midway House 
patalpose, 54000 So. Cicero Ave. Su
važiavimo išvakarėse atstovų priėmi
mas ir susipažinimas bus Čikagos 
ALTos būstinėje. Lapkričio 14, sek
madienį, bus pamaldos katalikams ir 
evangelikams.

M. K. ČIURLIONIO SESUO Vale
rija čiurlionytė-Karužienė spalio 3 d. 
atskrido Į Čikagą pas savo sūnų Ka
ružą.

REAGUODAMAS Į PRIENŲ KA
TALIKŲ pasirašytą memorandumą 
Maskvai ir kun. J. Zdebskio suėmimą, 
VLIKas atitinkamus raštus su 
“New York Times” pranešimo kopija 
pasiuntė Jungtinių Tautu žmogaus 
teisių komiteto pirm, princui Sadru- 
din Aga Khanui, “Amnesty Inter
national" organizacijai ir kardinolo
J. Mindszenty fondui St. Louis, Mo.

LF BIČIULIŲ Rytų apygardos su
važiavimas bus lapkričio 13 d. Brook
lyn©, Angelų Karalienės parapijos sa
lėje. LB Bičiulių Niujorko skyrius 
ir LB Woodhaven apylinkės valdyba 
Kolumbo vyčių salėje rengia bendrą 
vakarą. Jame bus pristatyta Aloyzo 
Barono knyga “Vėjas lekia lyguma" 
ir paskelbti LB Woodhaveno jaunimo 
rašinio konkurso laimėtojai.

SCRIBNER LEIDYKLA Niujorke 
išleido britų povandeninio laivo bu
vusio karininko Louis Fitz Gibon 
knygą “Katyn", kurioje pateikiamas 
Katyne sovietų nužudytų lenkų kari
ninkų sąrašas. Iš viso ten buvo nu
žudyta 4.143 karininkai, jų tarpe ne
didelis skaičius karių ir civilių. Kny
gos puslapiuose randamos lietuviškos 
pavardės: A. Gaida, M. Dūląs, T. Du
bas, A. Gabrys, M. Kardas, A. Ga
las, J. Mikula, A. Murza, L. Žemai- 
tėlis (Zomojtel), L. Morgulis, S. Se- 
lekas, J. Vitula, L. Kopis, F. Gaurys, 
P. Rogola, R. Kalpas, A. Pasieka, A. 
Paprota, M. Rybus, V. Žyla, V. Kit- 
las, A. Polukaitis, V. Karbus, D. Ba
jorūnas, I. Jernas, J. Dyga, T. Prau- 
za, E. Griaudus, S. Tuora, H. Pakul- 
nis, J. Pitula, R. Dyba, M. Klinga, E. 
Kunda, J. šova, J. Kopras, R. Raišys, 
T. Alamas. Kaikurios šių pavardžių 
yra tiek lietuviškos, kad negali būti 
abejonės dėl žuvusiųjų lietuviškumo. 
Galimas dalykas, jie yra Vilniaus 
krašto lietuviai, karo metu dingę be 
žinios.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ JAU- 

NIMAS 1972 m. sausio 6-8 d.d. ren
gia studijų savaitę, sausio 10-16 d.d. 
— jaunimo stovyklą. Į šiuos rengi
nius yra kviečiamas Urugvajaus ir 
Brazilijos lietuvių jaunimas. Gauta 
žinia, jog Brazilijon yra pažadėjęs 
atvykti PLB valdybos pirm. St. Barz- 
dukas dėstyti lituanistinių mokyklų 
mokytojų kursuose. Jis taip pat yra 
kviečiamas ir į Buenos Aires. Jau
nimas pageidautų, kad jo viešnagė 
sutaptų su minėtais dviem renginiais.

LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ pro
vincijolas kun. Jurgis Gailiušis, OFM, 
spalio pradžioje lankėsi Avellanedo- 
je, kur turėjo progą susipažinti su 
parapija, šeštadienine mokykla, imi- 
zėjum, “Laiko" spaustuve, dalyvauti 
ansamblio “Rambynas" metinėje 
šventėje, pasakyti pamokslą lietu
viams. Jis čia buvo užsukęs iš Tėvų 
pranciškonų provincijolų suvažiavimo 
Kolumbijoje.

Australija
MELBURNO LIETUVIŲ KATALI- 

KIŲ Moterų Draugija atšventė dvi
dešimtmetį. Ji buvo įsteigta 1951 m. 
rugpjūčio 5 d. Gilią darbo vagą yra

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS, 
B. Sc., B. C. L.

32 James St. So., 
Royol Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario .

išvariusios jos pirmininkės: a.a. P. 
Raulinaitienė, L. Civinskienė, B. 
Naujokaitienė, a.a. O. Zubrickienė, E. 
Markonienė, D. Baltutienė, V. Šešto
kienė ir dabartinė pirm. E. Šemetie- 
nė. LKM Draugija yra surengusi M. 
Slavėnienės laimėtą grožinės litera
tūros konkursą, lietuvio teismą, dai
nos ir literatūros vakarą, kuriame da
lyvavo a.a. Pulgis Andriušis, sol. G. 
Vasiliauskienė, soL G. Kalpokas ir 
kt. Draugijos dvidešimtmečio sukak
ties proga suorganizavo įdomias lie
tuvių jaunimo varžybas, pasiskolinu
si mintį iš televizijos VII kanalo 
programos "It’s Academic". Varžybų 
dalyviai turėjo atsakyti Į penkis klau
simus, liečiančius lietuvių kalbą, isto
riją, geografiją ir dabartinę buitį. 
Varžybas tvarkė klausimus iš paruoš
tų vokų išėmusi ir perskaičiusi A. 
Karazijienė, taškus už atsakymus sky
rė speciali komisija — V. čižauskas, 
D. Baltutienė, A. Kesminienė ir S. 
Petraitytė. Dalyviai buvo suskirstyti 
Į grupes pagal amžių. Pirmojoje gru
pėje iki 12 metų varžėsi 18 dalyvių, 
antroje iki 15 m. — 14, trečiojoje 
iki 18 m. — 9. Mažųjų grupėje I vie
tą laimėjo Vidas Sadauskas, II — Li
nutė Tamošaitytė, III — Audrius 
Balnionis; vyresniųjų grupėje I vie
ta teko Daliai Muceniekaitei, II — 
Juozui Petraičiui, ŲI — Andriui 
Pranckūnui; vyriausiųjų grupėje I 
vietą išsikovojo Birutė Prašmutaitė, 
II — Danutė Sadauskaitė, III — Zi
ta Prašmutaitė. Laimėtojams buvo 
paskirta bendra S100 suma premi
joms. Tokios lietuviškų žinių patikri
nimo varžybos yra pirmos ne tik 
Australijoje, bet ir visame laisvaja
me pasaulyje. Keliama mintis, jog 
šias varžybas reikėtų padaryti 
Australijos Lietuvių Meno Dienų 
nuolatine dalinu. Problemą sudarė 
patirties stoka. Australijos lietuvių 
spaudos nuomone, pirmiausia reikė
tų surengti uždaro pobūdžio atran
kines varžybas ir viešai rengti tik 
baigminį jėgų išbandymą. Be to, 
buvo tokių klausimų, kurių neįsteng
tų atsakyti net salėje sėdėję tėvai. 
Netrūko ir humoro. Pvz. viena mer
gytė, paklausta, kaip vadinasi kartu 
dainuojanti žmonių grupė, atsakė 
“Bevilčiai", prisiminusi taip pavadin
tą ansamblį. Patys mažiausieji neži
nojo Melburno klebono pavardės.

Vokietija
KUN. BRONIAUS LIUBINO si- 

dabrinė kunigystės sukaktis bus pa
minėta spalio 31 d. Kaiserslauteme. 
Sukaktuvininkas 3 v. p. p. Maria 
Schutz bažnyčioje laikys koncelebra- 
cines Mišias su iškilmėje dalyvaujan
čiais kunigais. Lietuvišką pamokslą 
sakys vysk. A. L. Deksnys, vokišką
— kun. A. Bimga iš Bad Woerisho- 
feno. Pobūvis rengiamas lietuvių sar
gybinių 8393 kuopos karininkų klu
be. Trumpą meninę programą atliks 
mokytojos E. Tamošaitienės vado
vaujami Vasario 16 gimnazijos moks
leiviai. Minėjimą organizuoja J. Su
bačius ir J. Baras. Kun. B. Liubinas, 
kilęs iš Griškabūdžio, mokėsi Vilka
viškio kunigų seminarijoje, Eich- 
staetto augštojoje teologijos mokyk
loje. Teologijos licenciato laipsnį ga
vo šv. Gregoriaus popiežiškajame 
universitete. Kunigu buvo Įšventin
tas dabar jau kardinolu tapusio ar
kivyskupo A. Tralia 1946 m. spalio 
27 d. Jėzaus bažnyčioje Romoje. Su
kaktuvininkas plačiai reiškiasi ne 
tik religinėje, bet ir visuomeninėje 
veikloje. 1960-62 m.. jis yra buvęs 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininku, šioje organiza
cijoje su trumpa trejų metų per
trauka jis dirba visą laiką, dažniau
siai eidamas vicepirmininko pareigas. 
Jis yra nuolatinis VLB Įgaliotinis 
ryšiams su Rheinland Pfalz ir Saaro 
kraštų vyriausybėmis. Nuo 1970 m.
— Vasario 16 gimnazijos kuratorijos 
narys ir jos valdybos vicepirminin
kas, nuo 1971 m. — VLB tarybos re
ferentas apylinkių reikalams. Kun. 
B. Liubinas taip pat yra dažnas pa
skaitininkas studijų savaitėse bei ki
tuose renginiuose, Lietuvių Fronto 
Bičiulių ELI informacijos vadovas, 
vienas VĖL Sielovados leidžiamos 
“Krivūlės" redaktorių. Jo rašiniai 
dažnai pasirodo “Europos Lietuvyje", 
“Drauge", “Darbininke" ir “Tėviškės 
žiburiuose". Sukakties proga sveiki
name savo bendradarbį “Tž" redak
cijos ir skaitytojų vardu.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINES 

KULTŪROS Draugija išleido savo 
laikraščio “Aušra” 17 nr. Jo pusla
piuose yra Z. Stoberskio straipsnis 
“Lietuvių literatūra Lenkijoje”, V. 
Lipskio — apie Lenkijos žemės ūkio 
problemas ir uždavinius, architekto 
V. Balčiūno — apie naująsias Vil
niaus statybas. Skaitytojus su Vrocla
vo lietuvių seklyčios veikla supa
žindina A. Glušauskas, su šešių eže
rų Žagarų kaimu Seinų apskrityje — 
P. Dapkevičius. Dėmesio yra vertas 
J. Vainos rašinys “Apie Punsko kraš
to nykstančius vietovardžius”, J. Sto- 
seliūno — “Mūsų apylinkės audi
niai”. Mažiesiems skaitytojams skir
toje “Aušrelėje” skelbiami M. Vaini
laičio, A. Žukausko, J. Karčiausko bei 
pradedančių poetų eilėraščiai. “Auš
ra” taipgi pateikia informacijų apie 
Lietuvių Visuomeninės Kultūros 
Draugijos Varšuvos ir Vroclavo sky
rių veiklų, Seinų apskrities lietuvių 
kalbos mokytojų konferencijas 1970- 
71 mokslo metais, Punsko lietuvių 
kultūros namų naujus veiklos meto
dus. Gaila, kaiti “Aušra” vis dar ne
gauna jau seniai reikalaujamų perio
dinio laikraščio teisių.
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VĖLINĖS
Kapų kapais nuklota mūsų žemė, 
Su kryžiais — dar daugiau be jų. 
Ir šlama medžių lapai pasaką neramią, 
Ir baras su rudens vėju.
Sis vakaras — tai jūsų, kurie žuvot 
Kacetuose ir šiaurės taigoj!
Si vakarą sugrįžkit į Lietuvą, 
Kuri kovoti dar nebaigus...
Sustokite jūs, šventos vėlės, 
Visu didžiuoju frontu-----
Paklauskite, kodėl taika dar nesikėlė? 
(Kai mes klausiam — nesupranta ...)
Į eiseną, dar neregėtai gausią, 
Surinkit moteris ir kūdikius-----
Tegu negyvos jųjų akys klausia: 
Už ką, kodėl nužudė mus?
Klausykit: tu, šauni Amerika,
Jūs frankai, gotai, britai!
Mes kupiną išgėrėm kančios kieliką, 
Išgėrėm jį ir ... kritom...
Tačiau nejau veltui mes kraują liejom 
Rainiuos, Červenėj, Praveniškiuos? ... 
Kodėl visų tautų didieji
Prabilti nesiryžta?!

PAULIUS AUGIUS NEMIRS
ALGIRDAS GUSTAITIS

5 psl. • Tėviškės Žiburiai * 1971. X. 28 — Nr. 43 (1134)

O KULTŪRMJE VEIKLOJE

Kai paimu į rankas knygą-al- 
bumą “Paulius Augius”, gėriuo
si ne tik puikiu išleidimu, bet ir 
nepermaldaujamu dailininko 
lietuviškumu. Net mažutėse už
sklandų iliustracijose matai gy
vą lietuvišką nuotaiką. Net in
das ar kibiras, nelygiai sulinguo
tos linijos, lesalo bejiešką 
paukščiai atrodo taip savi. Lapas 
po lapo, iliustracija po iliustra
cijos veste veda atgal Į Lietuvą 
prie atmintin Įstrigusių judesių, 
išraiškos formų, tipingųjų so
džiaus pastatų, senųjų ar liau
diškų drabužių. Bemaž gali nu
girsti sutartinės, linkėjimus ir 
uliones, ratų dundėjimą, vadelių 
timptelėjimą, linksmus šukavi- 

' mus, skardžias dainas ...
Liaudies pasaka “Eglė žalčių 

karalienė” iškyla dar gyvesniu 
ryškumu. Medžiai ne medžiai, o 
senųjų dievaičių iškaišyti vaini
kai; žalčiai ne žalčiai, o ainių ti
kėjimas. Juos (žalčius) ir mylėti 
reikia, ir mušti nevalia, o pri
glausti būtina, kad namai būtų 
laimingi, kad nieko nestokotų, 
kad dievai nebaustų. Žalčio iš
davimas, dabar pamatai, nėra 
žalčio, o mylimojo. Bausmė už 
tai didelė, neatgaili.

Pasakos, nuostabiausios lietu
vių pasakos, viena už kitą gra
žesnės. Pradės pasakorius, klau- 
sysi seiles varvindamas, laukda
mas pabaigos, drebėsi iš baimės, 
rausi iš džiaugsmo. Norėsi dar 
vienos ir dar vienos, bet pasako
rius nebeturės daugiau laiko, 
jam reikės eiti gyvulių liuobti. 
Štai Pupos pasaka. Pupa augo, 
augo ir priaugo lovą; pupa augo 
augo ir priaugo stogą; pupa au
go augo ir priaugo debesis .. . 
Nori daugiau pamatyti, bet dai
lininkas pradeda kitos rūšies li
teratūrą rėžiniuose, paveiksluo
se.

P. Augius nepasimetė gyven
damas svetimuose kraštuose — 
nešiojo stiprų savo tėvynės jaus
mą ir jį taikliu, mielu, menišku 
lietuvio dailininko būdu išsakė. 
Jis turėtų būti pavyzdžiu šio lai
ko lietuviams dailininkams, ku
rių tiek daug gyvena užsieniuo
se, bet kurių tokia didelė dalis 
yra pasimetę, nutolę nuo lietu
viškos dailininko sielos, jausmo.

Ačiū Danutei Augienei
Paulius Augius, gimęs 1909 

m. rugsėjo 2 d. žemaičių Kalva
rijoje, buvo pakirstas smegenų 
vėžio 1960 m. gruodžio 7 d. J. A. 
V-se. Tenka sakyti lietuvišką 
ačiū velionies žmonai Danutei

Baltiečių vakaras Toronto universitete
Lietuviai.” latviai ir estai To

ronto universitete rengia suartė
jimo vakarą lapkričio 6, šešta
dieni, 7.30 v. v. Vieta: Graduate 
Students’ Union, Bancroft Ave. 
Pastatas yra už universiteto kny
gyno (textbook store). Kaina — 
S2 asmeniui, Įskaitant pasivaiši- 
nimą vynu ir sūriu (kiek tik nori) 
ir šokius. Tai nebus paprasti šo
kiai. Tad numatoma turėti visų 
trijų tautybių akordeonistus, ku
rie praves ratelius, polkas, val
sus ir Įvairius tautinius šokius. 
Tai bus gera proga visiems pasi
linksminti ir išmokti kitos tauty
bės tautinių šokių draugų tarpe. 
Taip pat bus raginama, kad mai
šytus! ir susipažintu skirtingu 
tautybių žmonės. Norime, kad 
vakaras būtų baltiečių vakaru. 
Dėlto nekviesime kitų tautybių 
asmenų, tačiau lietuvių, latvių ir 
estų kviesti kitos tautybės drau
gai bus mielai priimami. Kvie
čiame visus lietuvius, latvius ir 
estus studentus bei jaunimą gau
siai dalyvauti. ' Iki pasimatymo 
lapkričio 6 d.’

Lietuvių — latvių seminaras
Daugelis kitataučių dažnai 

klausia iš kur esi kilęs ir kai su
žino, kad esi lietuvis, klausia ką 
tai reiškia ir kas tie lietuviai per

Lipčiūtei-Augienei, savo bran
gaus vyro atminimui išleidusiai 
toki puikų jo kūrybos albumą 
1966 m. Ten ji rašo:

Mintis išleisti a. a. Pauliaus Au- 
giaus monografiją kilo besiruošiant 
pomirtinei jo 1962 m. kūrinių paro
dai. Pajutau didelę skolą žmogui kū
rėjui. Jo geriausiuose eskizuose ir 
naujų darbų apmatuose išskaičiau di
delę negimusių darbų kančią. Kan
čią, kuri mano vyro buvo giliai 
piama, labai sąžiningai atliekant 
vo pareigas.

sie
te-

Pasisako dailininkai
Velionies kolegos dailininkai, 

taip pat plataus visuomenės pri
pažinimo sulaukę, Telesforas 
Valius ir Algirdas Kurauskas 
taip pasisakė apie P. Augių ir jo 
kūrybą:

Jau meno mokykloje atliktieji me
džio rėžiniai atskleidė jo talentą ir 
nusakė jo būsimos kūrybos krypti— 
individualų, dekoratyvinį lietuviškų
jų liaudies motyvų sprendimą ir pa
sakišką lyrinės buities nuotaiką (T. 
Valius).

Medžiagą, kurioje realizuos savo 
pasauli, pasirinkęs Lietuvoje, Pau
lius Augius, atvykęs į Paryžių, nebe- 
sprendė klausimo, KĄ jis turės da
ryti, bet jieškojo atsakymo į klausi
mą KAIP, t. y. Į problemą, kuri 
sprendžiama tik tuomet, kai atsaky
mas i pirmąjį klausimą žinomas (A. 
Kurauskas).

Abu dailininkų minėti studiji
niai straipsniai duoti lietuvių ir 
anglų kalbomis. Daug literatū
ros panaudojo Alg. Kurauskas.

Aleksandras Ružaniec-Ružan- 
covas davė pavyzdingai stropiai 
surinktą bibliografiją. Pavyzdys, 
kaip reikia tokius darbus atlikti. 
Gerb. A. Ružancovui pasimirus, 
atrodo, dar neatsirado nė vienas 
emigracijoje jam prilygstantis 
lietuvis bibliografas.

Visą leidinio medžiagą ne tik 
gerai sudėstė, bet ir puikiai 
spaudai paruošė Algirdas Ku
rauskas ir Vytautas Saulius. Tai 
vienas gražiausių užsienio lietu
vių leidinių. Jis tinka augšto ly
gio pasaulinėms knygų paro
doms. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Čikagoje. Didelio for
mato, 284 psl. Puikus drobinis 
įrišimas. Daug iliustracijų.

Knygos-albumo kaina 17 dol. 
50 et. Išleista 1000 egz. Galima 
gauti pas leidėją D. Augienę 
(gaila, nenurodytas adresas) ar 
pas didesnius knygų platintojus. 
Knyga yra tikra puošmena.

žmonės? Dažnai nesijauti galis 
teisingai atsakyti, žinai, kad lie
tuviai priklauso indoeuropiečių 
grupei, bet nesi tikras ką tai 
reiškia. Taigi, lietuviai ir latviai 
studentai Toronto universitete 
nusprendė duoti progą studen
tams ir tuo klausimu susidomė
jusiems daugiau sužinoti: iš kur 
mes kilome, iš kur kilo mūsų 
kalba, kaip atsiskyrė latviai ir 
lietuviai, kaip mūsų istorija pa
naši ir kiek jinai skiriasi. To
kius klausimus sutiko gvildenti 
prof. Romas Vaštokas, archeolo
gas iš Trent universiteto Peter- 
boro mieste. Taigi, jeigu domi
tės savo kilme, kviečiame visus 
dalyvauti seminare lapkričio 9, 
antradieni. 7.30 v. v. Latvian 
House (College St. tarp Spadina 
ir Bathurst).

Tą vakarą taip pat žadame su
rengti lietuvių ir latvių dainų 
bei tautinių šokių valandą 
(“workshops”,) kad galėtumėm 
daugiau palyginti mūsų skirtu
mus ir tapatybes. Po seminaro ir 
dainų su šokiais bus kavutė. 
Kviečiame visą lietuvių ir latvių 
jaunimą dalyvauti. Atsiveskite ir 
kitataučius draugus, kurie tuo 
domisi.

Maltiečiai studentai 
Toronto universitete
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kur ilsisi jau arti 500 tautiečių. Jose yra gana 
Nuotrauka ir klišė

daug gražių me- 
— Vytauto Maco

is i orumo ir jo apylinkių lietuvių kapinių, 
niškų paminklų lietuviškais motyvais

Šiais metais sueina 20 metų, 
kai Lietuvių Namų Bendrovė 
Londone (Britanijoj) Įsigijo “Ni
dos” spaustuvę, kuri pradėjo 
spausdinti lietuviškas knygas ir 
vieninteli Europoje periodinį sa
vaitinį laikrašti “Europos Lietu
vi”. Pirmaisiais metais knygų 
spausdinimas buvo pripuolamas^ 
paskirai susitariant su autoriais. 
Pati spaustuvė buvo, palyginti, 
primityvi, neturėjo nei tinkamų 
mašinų, nei patyrusio personalo.

1954 m. buvo Įsteigtas Nidos 
Knygų Klubas, kuris jau rimtai 
ėmėsi ne tik spausdinti, bet ir 
leisti lietuviškas knygas, par
duodamas jas už labai pigią kai- 

. na. Didžiausias NKK rūpestis 
buvo ir dabar tebėra lėšų ir pa
tyrusio personalo stoka. Netu
rint patyrusių, gerai apmokamų 
darbininkų, neįmanoma gerai ir 
greitai atlikti darbo, o iš kitos' 
pusės — neturint tinkamų, mo
derniškų spausdinimo priemo
nių, neįmanoma ir neapsimoka 
pasitelkti brangiai apmokamus, 
patyrusius darbininkus.

Šitokiame užburtame rate 
NKK sukosi nuo pat savo užgi
mimo dienos. Tačiau Lietuvių 
Namų Bendrovės ir Britanijos 
Lietuvių Sąjungos nuolatos re
miamas ir visuomenės palaiko
mas, nskaitant pripuolamų sve
timų leidinių, NKK iki šiol iš sa
vo niūraus požemio jau yra pa
leidęs i dienos šviesą 81 knygą. 
(Iki šių metų galo dar numato
ma išleisti porą savo leidinių ir 
tiek pat privačiai užsakytų kny
gų)-

Kuris kitas lietuviškas knygų 
klubas ir kuriame krašte yra pa
siekęs tokių rezultatų? Atsižvel
giant į tai, kad ne tik rašytojų, 
bet ir šiaip intlektualų saujelė 
Britanijoje (ir iš viso Europoje) 
emigracijos ir amžiaus veikmėje 
tirpte tirpsta, NKK tikrai nusi
pelno rimto dėmesio ir Įvertini
mo.
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ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Ėgli n t on) 

TeL 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

J. LŪŽA
Nevisos NKK išleistos knygos 

yra vienodai vertingos, lygiai 
kaip nevisos su vienodu entu
ziazmu yra skaitytojų sutinka
mos ir perkamos. Bet čia ne klu
bo kaltė — jis knygų nerašo, o 
tik spausdina ir leidžia. Dar 
daug knygų guli dulkėtuose san
dėliuose, belaukdamos skaityto
jų, bet jų vis mažiau atsiranda.

Nepajėgiant autoriams mokė
ti honorarų ir turint tik labai ri
botą pačių rašytojų skaičių, pa
sirinkimas nėra labai didelis. 
Tiesa, pasinešusių Į knygų rašy
mą, ypač atsiminimų, gal ir ne
trūktų, bet vienas dalykas yra 
turėti ką papasakoti, o kitas da
lykas — mokėti papasakoti. Tuo 
tarpu mecenatų, kurie imtųsi 
apmokėti knygos išleidimo išlai
das, iki šiol vis dar neatsiranda.

Iš kitos pusės NKK nesivaiko 
ypatingo populiarumo — sten
giasi išleisti ir tokias knygas, ku
rios nesulaukia iš eilinio skaity
tojo didelio entuziazmo ir todėl 
nelengvai susirastų leidėjus. Ta
čiau tos knygos yra nepakarto
jamos ir jos turės neįkainojamos 
vertės lietuvių kultūros istorijai. 
Gal niekada nebūtų išvydę die
nos šviesos tokios knygos, kaip 
M. Biržiškos “Senasis Vilniaus 
universitetas” ir du tomai “Dėl 
mūsų sostinės” arba Ig. Kon
čiaus “žemaičio šnekos” (2 to
mai), jei NKK nebūtų pasiryžęs 
jų išleisti. Tik gaila, kad didelė 
dalis šių leidinių tebeguli san
dėlyje.

Taip pat nebūtų turėję progos 
pasireikšti ir daugelis pradedan
čiųjų rašyti, jeigu K. Barėnas 
nebūtų jų raštų stropiai surin
kęs į savo redaguojamąją ir 
NKK leidžiamąją “Pradalgę”, 
šis savo rūšies literatūrinis al
manachas, nežiūrėdamas politi
nių ar literatūrinių pakraipų, 
renka iš visame pasaulyje išsi- 

81 knyga 
blaškiusių lietuvių “deimančiu
kus” ir juos spausdina. Iki šiol 
jau išvarytos septynios didelės 
ir vertingos “Pradalgės”. Neuž
ilgo žada pasirodyti ir daugiau.

NKK leidinių tarpe rasime 
nevieną ir premijos susilaukusią 
knygą, štai Baranausko “Sniego 
platumos”, Andriušio “Rojaus 
vartai”, Vaitkaus “Nepriklauso
mybės saulėje” yra gavusios Ra
šytojų Draugijos premijas. K. 
Barėno “Tūboto gaidžio metai” 
gavo Montrealio akademikų pre
miją, o J. Gliaudos “Agonija” 
nors ir nepremijuota, susilaukė 
toksio pasisekimo, kad turėjo 
būti išleista antrąja laida Ameri
koje. Didelio pasisekimo susi
laukė bei buvo lengvai išparduo
tos ir kaikurios kitos knygos, 
k. a. Alanto “Svetimos pagai
rės”, Barono “Antrasis kran
tas”, Railos “Laumių juosta”, K. 
Musteikio “Prisiminimų frag
mentai”. J. Gliaudos “Ikaro so
nata”, M. Vaitkaus atsiminimų 
knygos ir kt.

NKK siela yra rašytojas K. 
Barėnas. Šalia savo tiesioginio 
redaktoriaus darbo, jis skaito ir 
parenka rankraščius, taiso jų 
kalbą ir korektūras, suredaguo
ja “Pradalgę” ir dar pats rašo 
net premijos susilaukiančias 
knygas (greit pasirodys jo nauja 
knyga “Dvidešimt viena Veroni
ka”).

O visdėlto NKK ateitis neat
rodo perdaug rožėta ir užtik
rinta. Su didelėmis pastangomis 
išleidžiamosios lietuviškos kny
gos vis mažiau ir mažiau susi
randa skaitytojų. Senesniajai 
kartai pasitraukiant, jaunoji jos 
pilnai nebepavaduoja. Nepasi
tenkindamas vien Europos skai
tytojais, klubas siunčia savo 
knygas i visus pasaulio kampus. 
Bet ir čia skaitytojų skaičius 
mažėja. Ir kas skaudžiausia, kad 
net už pigią kainą parduodamos 
knygos turi labai ilgai laukti, 
kol bus apmokėtos. Jeigu nori
ma, kad N. K. Klubas, tas lietu
viškos dvasios žiburėlis, dar il
gai neužgęstų, jam reikia parū
pinti daugiau dvasinės ir mate
rialinės paspirties, daugiau nau
jų narių — skaitytojų. O tai 
yra ne vien Britanijos ar Euro
pos. bet ir viso pasaulio lietuvių 
reikalas.

Atsiųsta paminėti
Filatelistų draugijos ‘‘Lietuva” biu

letenis nr. 4(148), 1971 m. liepa, rug
pjūtis ir rugsėjis. Jame skelbiamas is 
pareigų pasitraukiančio red. Eugeni
jaus Petrausko atsisveikinimo ir pa
dėkos žodis bendradarbiams.

Kostas Ostrauskas, KVARTETAS. 
Dramos Alg. Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas. Čikaga 1971 m. Tira
žas — 500 egz., 170 psl. Spausdino 
?4orkūno spaustuvė, 6051 S. Ashland 
Ave., Chicago, Ill., USA.

Skautų Aidas nr. 7, rugsėjis. Lie
tuvių Skautų Sąjungos žurnalas. Gau
namas pas administratorių s. A. 
Orenta, 6840 So. Campbell Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

Birutė Kemežaitė, SUDIEV! Aš 
IŠEINU ... Romanas. Išleido ‘‘Lais
vosios Lietuvos” knygų leidykla Či
kagoj 1971 m., 295 psl. Viršelis An
tano Rūkštelės. Spausdino M. Mor
kūno spaustuvė. Kaina $4.50.

RAŠINIO KONKURSĄ paskelbė 
Čikagoje leidžiamas žurnalas “Laiš
kai Lietuviams”. Temą pasirenka pa
tys konkurso dalyviai, kuriem leidžia
ma naudotis net ir novelės forma. 
Pagrindinė sąlyga — rašinys turi būti 
neilgesnis kaip 3.000 žodžių, tinkamas 
skelbti žurnalo puslapiuose. Vertin
tojų komisiją sudarys “Laiškų Lietu
viams” redakcijos nariai. Slapyvar
džiais pasirašytų straipsnių su auto
riaus pavarde ir adresu užklijuotame 
vokelyje laukiama iki 1972 m. vasario 
16 d. Juos siųsti žurnalo adresu: 
2345 W. 56th St., Chicago, Ill., 60636, 
USA. Laimėtojams bus paskirtos trys 
mecenetų parūpintos premijos: Vin
co Kuliešiaus—$100, dr. Mildos Bud
rienės ir Floros Kurgonienės — $75 
ir Stefanijos Rudokienės — $50. Pre
mijas numatoma įteikti “Laiškų Lie
tuviams” metiniame parengime Jau
nimo Centre 1972 m. kovo 26 d. Kon
kursui atsiųsti straipsniai bus laiko
mi redakcijos nuosavybe ir galės būti 
skelbiami žurnalo puslapiuose.

DAIL. KAZIMIERAS VARNELIS 
dalyvauja Illinois dailininkų moder
naus meno rinktinėj kilnojamoj pa
rodoj, kuri buvo pradėta Decatur 
miestelyje, Millikin universiteto rū
muose. Lapkričio 1—30 d. d. paroda 
bus Čikagos Plaza Gallery patalpose. 
Vėliau bus perkelta į kitas Illinois 
vietoves. Parodoje dalyvauja 24 dai
lininkai su 96 tapybos darbais.

MUZ. ALFONSO MIKULSKIO va
dovaujamas Čiurlionio ansamblis 
Klevelande rudens sezoną ‘pradeda 
gastrolėmis Filadelfijoje ir Niujorke. 
Ansamblio koncertas Filadelfijoje 
bus lapkričio 6 d. Town Hall salėje, 
Niujorke — lapkričio 7 d. Richmond 
Hill gimnazijos salėje, šiuose koncer
tuose bus atlikta išvykai į P. Ameri
ką paruošta programa.

KLEVELANDO VYRŲ OKTETAS, 
vadovaujamas Ryto Babicko, koncer
tų seriją pradėjo Filadelfijoje, ją tę
sė Hartforde, Niujorke ir Čikagoje. 
Oktetą sudaro tenorai Algirdas Gylis, 
Mindaugas Motiejūnas, antrieji teno
rai Raimundas Butkus, Gytis Motie
jūnas, baritonai Mečys Aukštuolis. 
Džiugas Staniškis ir bosai Romas 
Bublys, Vladas Žiedonis. Oktetui tal
kina sol. Irena Grigaliūnaitė. Kon
certų programose — lietuvių kompo
zitorių dainos, lietuviška ir verstinė 
pramoginė muzika.

KUNIGAIKŠTIENES B I R U T ĖS 
draugijos pakviesta, prof. dr. Vanda 
Sruogienė Čikagos Jaunimo Centre 
skaitė paskaitą “Lietuvos kunigaikš
čiai Radvilai istorijos būvyje”. Pa
skaita buvo iliustruota Radvilų ir jų 
pilių skaidrėmis, papildyta aktorių 
M. Lemešytės. Z. Kevalaitytės ir A. 
Dikinio magnetofono juoston įrašyta 
Balio Sruogos “Barboros Radvilaitės” 
ištrauka.

DAIL. ANTANO RŪKŠTELĖS 65 
metų amžiaus sukakčiai buvo skirta 
jo 45 tapybos darbų paroda Čikagos 
Jaunimo Centre spalio 16—24 d. d. 
Dėl permažų galerijos patalpų rengė
jams teko atsisakyti apžvalginės pa
rodos, pasitenkinant pastarųjų ket
vertų metų A. Rūkštelės rinktiniais 
darbais. Sukaktuvininkas yra realis
tinės kūrybos atstovas, pasižymėjęs 
gausiais lietuviškais peizažais, kurių 
netrūko ir šioje parodoje. Parodą 
praturtino naujos idėjos ir psicholo
ginės temos: Lietuvą simbolizuojanti 
“Benamė Madona”, S. Kudirkos tra
gedijai skirtas paveikslas, gėrio ir 
blogio susidūrimas “Dialoge”, pasau
lio fone žygiuojantis Kristus “Nenu- 
ilstančiame keliauninke”. Parodą su
organizavo ir ja rūpinosi specialus 
komitetas: O. Galvydienė. S. Juškie
nė, Z. Juškevičienė, A. Rūgytė. A. 
Valauskienė ir J. Valauskas.

MUZ. MYKOLAS LIUBERSKIS 
spalio 12 d. mirė Brooklyne, N. Y. 
Velionis buvo gimęs 1901 m. Čikago
je, bet užaugęs Lietuvoje. Pasižymė
jo kaip talentingas chorų vadovas, 
darbą šioje srityje pradėjęs su Lie
tuvos kariuomenės elektrotechnikos 
bataliono choru. Lietuvoje jam yra 
tekę vadovauti Šančių šaulių chorui, 
vyrų chorui, Vokietijoje — “Aušri
nės” chorui, Brooklyne — operetės 
chorui. Pastaruoju metu a. a. M. Liu- 
berskis dirbo vargonininku Angelų 
Karalienės parapijoje.

D. C. HEATH LEIDYKLA BOSTO
NE išleido dr. Vytauto Vardžio kny
gą “Karl Marx: Scientist? Revolutio
nary? Humanist?” Autorius yra Ok- 
lahomos universiteto profesorius ir 
šio universiteto studijų centro Miun
chene vadovas.

M. K. ČIURLIONIO MONOGRAFI
JĄ anglų kalba išleis Čikagoje suda
rytas komitetas, iš kurio pastaruoju 
metu pasitraukė inž. E. Vilkas ir Pr. 
Čepėnas, Persitvarkiusio komiteto 
pirm, yra P. Gaučys, sekr. — dail. K. 
Varnelis, ižd. — J. Jurkūnas, nartai 
— K. Bradūnas, kompoz. D. Lapins
kas ir dail. V. O. Virkau. Monografi
jos ruošimą sunkina leidyklų reika
lavimas parūpinti M. K. Čiurlionio 
kūrinių augšto lygio spalvotas nuo
traukas.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
veikėjo Vlado Požėlos atsiminimų 
knygą Povilo Brazaičio lėšomis išleis 
Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 
literatūros fondas JAV. Knyga jau 
renkama Britanijos sostinėje Londo
ne, “Nidos” spaustuvėje.

B. VILEISYTĖ, Varšuvos lietuvai
tė, rašo studiją apie Emiliją Platery- 
tę ir 1831 m. sukilimą. E. Platerytė 
priklausė šio sukilimo vadų grupei.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VACYS DAUNORAS, Vilniaus ope

ros bosas, tarptautiniame dainininkų 
konkurse Tulūzoje, Prancūzijoje, lai
mėjo pagrindinį prizą “Grand prix”. 
Pirmajame konkurso rate jis surinko 
187 taškus, antrajame — 207, tre
čiajame — visus galimus 220 taškų. 
V. Daunoras konkurse originalo kal
bomis atliko senąją klasiką, roman
sus, operų arijas ir pirmajame rate 
Č. Sasnausko “Giesmę”. Iš viso kon
kurse dalyvavo 127 dainininkai, ku
rių pusė buvo baritonai ir bosai, pa
grindiniai V. Daunoro varžovai, iš 
12 pasaulio kraštų. Prizą jam pasky
rė vienuolikos narių tarptautinė ver
tintojų komisija. Spaudai V. Dauno
ras pareiškė: “Šis tarptautinis kon
kursas parodė, jog. ir mes, lietuviai, 
esame daininga tauta, jog turime ge
rą ir savitą vokalinę kultūrą bei 
mokyklą. Į šį laimėjimą aš ėjau nuo 
pat savo kūrybinio darbo pradžios. 
Malonu, žinoma, buvo dainuoti per 
centrinę Prancūzijos televiziją, malo
nios naujos pažintys ir pakvietimai. 
Tačiau, tur būt, maloniausia grįžti 
namo, dainuoti žmonėms, žemei, ku
rioje išaugai.”

JONAS ŠVEDAS, didysis lietuvių 
liaudies muzikos entuziastas ir an
samblio “Lietuva” steigėjas, mirė 
spalio 15 d. Vilniuje. Velionis buvo 
gimęs 1908 m. Liepojoje, baigęs Klai
pėdos konservatorijos trombono kla
sę, kompozicijos teorijos mokęsis pas 
S. Šimkų ir J. Žilevičių. Nepriklauso
mybės metais jis dirbo pedagoginį 
darbą Klaipėdos ir Kauno konserva
torijose, “Aušros” berniukų gimna
zijoje. Pokaryje vadovavo liaudies 
dainų ir šokių ansambliui, kuriam 
dabar yra duotas “Lietuvos” vardas, 
įsteigė Vilniaus konservatorijoj liau
dies instrumentų katedrą. J. Švedo 
kūrybinis palikimas — jo sukurtas 
pirmasis koncertas kanklėms su liau
dies instrumentų palyda, apie 200 
harmonizuotų, perkomponuotų, pri
taikytų ir sukomponuotų dainų cho
rams bei solistams su fortepijono 
palyda, eilė instrumentinės muzi
kos kūrinių. Velionies palaikai iš Vil
niaus konservatorijos salės spalio 18 
d. palydėti į Antakalnio kapines.

KAUNE BUVO SURENGTAS 
tarprespublikinis simpoziumas Rytų 
Europos agrarinės istorijos klausi
mais. Jame 65 pranešimus skaitė Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Uk
rainos, Gudijos ir Moldavijos istori
kai. Spaudos skiltyse minimi du lie
tuvių pranešimai: akademiko J. Jur
ginio — apie valstiečių sukilimus 
“feodalinėje” Lietuvoje ir istorijos 
mokslų kandidato M. Jučo — apie 
XVII-XVIII amžių Lietuvos agrarinio 
vystymosi ypatumus.

ISTORIJOS IR ETNOGRAFIJOS 
muzėjuje Vilniuje atidaryta XVIII- 
XX š. moterų papuošalų ir tualeti
nių reikmenų paroda. Jos rodiniai
— miestiečių, sodiečių, neturtingų
jų ir turtuolių galvos, kaklo papuo
šalai. rankinukai, piniginės, vėduok
lės, kaimo meistrų ir Vilniaus auksa
kalių dirbiniai.

VILNIAUS FILHARMONIJOS SA
LĖJE L. Beethoveno, S. Prokofjevo, 
F. Šopeno ir A. Skriabino kūrinių 
koncertą surengė pianistė Birutė Vai- 
niūnaitė, M. K. Čiurlionio pianistų 
konkurso laureatė. Ji yra baigusi 
Vilniaus konservatoriją 1970 m. ir 
šiuo metu tobulinasi Maskvoje pas 
prof. J. Milšteiną.

SAULIAUS SONDECKIO vadovau
jamas Vilniaus filharmonijos kame
rinis orkestras sėkmingai pasirodė 
dabartinės muzikos tarptautiniame 
festivalyje “Varšuvos ruduo”. Be 
svetimtaučių kompozitorių kūrinių, 
jo programoje buvo A. Bražinsko 
“Kamerinė simfonija” ir F. Bajoro 
“Tokata”. Rugsėjo 19-29 d.d. orkest
ras turėjo aštuonis koncertus Var
šuvoje, Poznanėje, Vroclave, Lodzė
je, Krokuvoje, Gdanske, ščecine ir 
Liubline. Juos teigiamai įvertino 
“Trybuna Ludu”, “Žycie Warszawy”, 
“Gazeta Poznanska”, “Slovo Polskie”, 
“Dzienik Balticki” ir kiti lenkų dien
raščiai. Vilniaus filharmonijos kame
rinis orkestras dabar gastroliuoja Uk
rainoje ir Moldavijoje.

TARPTAUTINĖS MUZIKOS TA
RYBOS VII kongresas Maskvoje pa
grindine tema buvo pasirinkęs “Tau
tų muzikinę kultūrą: tradicijas ir da
bartį”. Kongreso sekcijų darbuose 
dalyvavo į sovietų delegaciją įtrauk
ti lietuviai: kompozitoriai V. Lauru- 
šis ir J. Juzeliūnas, muzikologai J. 
Gaudrimas ir A. Tauragis. P. Čaikovs
kio salėje rengtuose tarptautiniuose 
koncertuose Estijos kamerinis choras 
atliko lietuvio A. Bražinsko vokalinį 
kūrinį “Karčiama”. Baigminiame 
koncerte dalyvavo P. Mataičio vado
vaujamas etnografinis ansamblis.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
“Sutartinės” ansamblis, vadovauja
mas P. Tamošaičio, ruošiasi atgaivin
ti lietuvių liaudies instrumentų mu
zika. Patarimais ansambliui talkina 
prof. J. Čiurlionytė, menotyros moks
lų daktarė. Pirmieji senosios liaudies 
muzikos koncertai numatomi šių me
tų pabaigoje.

TALINO STUDIJOS baigiamam 
filme “Vėjų krantas” pagrindinį es
tų žvejo Mačio vaidmenį atlieka Kau
no dramos teatro akt. A. Barčas. Fil
me taipgi dalyvauja dar du lietuviai 
aktoriai — N. Lepeškaitė ir B. Bab- 
kauskas. Scenarijaus autoriai yra A. 
Hintas ir A. Borčiagovskis, režisorius
— K. Kijskas. v. Kst
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BABY POINT, 6.500 įmokėti, 6 
kambarių, atskiras, mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Dvi 
virtuvės. Viena atvira skola. Tuo
jau galima užimti.
KINGSWAY, $5,500 įmokėti, at
skiras, mūrinis, dviejų augštų, aš- 
tuonių kambarių namas, dvi vir
tuvės ir dvi prausyklos, du gara
žai; arti visko.
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.
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

B. SAKALAS

įrengtas rūsys. Abu butai turi po 
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.

BLOOR—WINDERMERE, $23,900 
prašoma kaina, atskiras, mūrinis 
penkių kambarių namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu. Vande- 
niu-alyva šildomas. Viena skola.
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

2320 BLOOR ST. WEST TEL. 762-8255

PRISIKĖLIMO. PAR API JOS
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 
šeštad. ........9-12 
Sekmad. 9.30-1

MOKA: 

už term, indėlius 2 metam......7 %
už term, indėlius 1 metam......6J4%
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas.........5V2%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000....8]/  ̂% 
nekiln. turto — iki $30.000 ...8V4%

Nemokomas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

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

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

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

Bloor Autorite Garage (tarp Dundas ir College) 
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-top MEATS
kas savaitę “ DELICATESSEN
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

Toronto vyresniųjų skaučių ir skautininkų būrelis dailininkų Tamošaičių sodyboje prie Kingstono, Ont. Ten jos 
davė įžodi, vadovaujant paskautininkei seselei Ignei (sėdi viduryje). DaiL Tamošaičiui (kairėje) ir daiL Tamošai
tienei (kairėje skaito) įteikta dovana

©b S PORTAS
dos komitetas: V. Steponis, A. Cen- 
feldas, E. Auštras, A. Krušinskas, S. 
Zabulis ir K. Budreckas. Rytų apy
gardoje sportinis veikimas dabar yra 
žymiai pagyvėjęs.

Visuotinis suvažiavimas numato
mas gruodžio 11-12 d.d. Detroite. 
Apie tai klubams bus pranešta at
skirai.

Steigiama Felikso Giedrio lauko te
niso prisiminimo taurė. F. Giedrys 
buvo vienas iškiliausių Lietuvos lau
ko teniso žaidėjų. Jis neseniai mirė 
JAV. Taurę steigia V. Giedrienė.

A. S.

VYČIO ŽINIOS
Vyčio parengimai: šį šeštadienį 

Seaway Towers Hotel metinis balius, 
į kurį kviečiami visi Vyčio rėmėjai, 
nariai ir bičiuliai. Sekantį šeštadie
nį Prisikėlimo par. Parodų salėje 
įvyks Vyčio golfininkų balius, į ku
rį irgi kviečiami visi sportininkai.

Mūsų rėmėjui VI. Butkui nuošir
džiai dėkojame. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Naujai išrinkta klubo valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirm. A. Nau
sėda, vicepirm. ir sporto vadovas 
K. šapočkinas, sekr. J. Petronis, ižd. 
H. Chvedukas, parengimų vadovas 
V. Simonaitis, ūkio vadovas S. Plu- 
čas, korespondentas L. Baziliauskas, 
narys ir iždininko padėjėjas A. Gri
gonis, narys ir lengv. atletikos vado
vas A. Žaliauskas, narys ir krepši
nio vadovas K. Grigaitis. Sekcijų va
dovai: stalo teniso — J. Klevinas ir 
S. Plučas, plaukimo ir slidinėjimo — 
S. Kėkštas, lauko teniso — O. Rau- 
tinšas, šachmatų — V. Genčius, gol
fo — Al. Simanavičius, mergaičių 
krepšinio vadovas — A. Štuopis, ber
niukų krepšinio vadovas — A. Chve
dukas.

CYO lygoj, kur žaidžia-Aušros sep
tynios komandos. priešsezoninės 
rungtynės jau prasidėjo. Mergaičių 
krepšinio vadovas A. Štuopis pagei
dauja naujų žaidėjų žemiau 16 metų. 
Nauji žaidėjai registruojasi treniruo
čių metu. Treniruotės vyksta par. sa
lėje trečiadieniais mergaitėm, ketvir
tadieniais berniukam.

Central Canada stalo teniso turny
re Paulius Klevinas ir Birutė Plučai- 
tė septyniolikmečių grupėse išsiko
vojo pirmas vietas.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

SPORTAS VISUR
Pasaulio šachmatų pirmenybėse 

paskutinieji susitikimai buvo sėkmin
gi amerikiečiui R. Fisher, šeštoje ir 
septintoje partijoje jis nugalėjo ru
są T. Petrosian ir dabar pirmauja su 
4,5 taško. T. Petrosian turi 2,5 taško. 
Aštunta partija atidėta. T. Petrosian 
nuo perdidelio įtempimo susirgo.

Yra nuomonių, kad reikėtų pakeis
ti futbolo taisykles. Iš labiausiai siū
lomų pakeitimų yra šie: padidinti 
vartus, pakeisti nuošalės taisykles ir 
įvesti panašias baudas, kaip ledo ri
tulio žaidime už šiurkštų žaidimą.

SPORTAS LIETUVOJ
Vilniaus Statybos krepšininkai žai

dė draugiškas rungtynes su čekoslo- 
vakų Iskra Svit. Pirmąsias rungty
nes laimėjo Statyba 82:77. Antrąjį 
susitikimą laimėjo svečiai 79:76 pa
sekme.

Tarp Klaipėdos ir Liepojos futbo
lininkų visuomet vyksta aštri kova. 
Neseniai įvykusias rungtynes laimėjo 
klaipėdiečiai 2:0 pasekme.

Didelis tarptautinio masto moterų 
krepšinio turnyras įvyko Krokuvoje. 
Sėkmingai žaidė Kauno Politechni
kos komanda. Turnyras buvo su
skirstytas į du pogrupius. Kaunietės, 
laimėjusios pirmą vietą savo pogru
pyje, baigmėje nugalėjo Lenkijos 
meisterį — Vyslos komandą 54:51 ir 
laimėjo pirmą vietą.

Lietuvoje Įvyko baidarių maratono 
lenktynės, kuriose dalyvavo Kauno, 
Vilniaus ir Bresto irkluotojai. Lenk
tynių nuotolis Kaunas—Babtai ir 
Babtai—Kaunas. Baidarių lenktynėse 
pirmą vietą čia laimėjo E. Gaigalas 
(K) 4.52:44,0. Kanojų lenktynėse pir
mas atplaukė V. Petruševičius (K) 
6.17:19,0.

Kauno Žalgirio krepšininkai lap
kričio 2-12 d.d. išvyks į Afriką drau
giškoms rungtynėms. Jie aplankys 
Malį ir Aukštutinę Voltą.

Jaunių bokso turnyras įvyko Vents
pilyje. Gerai boksavosi Šiaulių jau
niai. Jie laimėjo vieną pirmą, vieną 
antrą ir penkias trečias vietas.

Europos automobilių lenktynėse 
dalyvauja kaunietis K. Girdauskas. 
Kol kas jam neblogai sekasi.

ŠALFASS VEIKLOJE
JAV rytų apygardos naujuoju va

dovu apskirtas buvęs torontietis Pr. 
Gvildys. Taip pat sudarytas ir apygar-

Ateitininkų žinios
Spalio 30, šeštadienį, 3 v.p.p., L.V. 

Namuose įvyks visų jaun. mergaičių 
ir berniukų pobūvis — “Halloween 
party”. Visi prašomi atsinešti šiek 
tiek maisto ir atvykti su kaukėmis 
arba “Halloween” kostiumais. Origi
naliausia kaukė bus premijuota. Tė
vai prašomi dalyvauti kartu. Užtruks 
iki 5.30 ar 6 v. Visi kviečiami daly
vauti.

Vyr. moksleivių “Halloween party” 
įvyks taip pat spalio 30 d., 7 v.v., L. 
V. Namuose. Visi moksleiviai prašo
mi atsinešti maisto ir atvykti origi
naliai apsirengę. Panašūs susirinki
mai padeda visiems geriau susigy
venti. Iš viso atkreiptinas visų jau
nučių ir vyr. ateitininkų dėmesys, 
kad sunku yra įaugti į organizaciją, 
jeigu praleidžiami susirinkimai arba 
šiaip linksmesnio pobūdžio susibūri
mai. Tėvai taip pat turėtų į tai at
kreipti dėmesį.

Studijų dienos, kurias ruošia vyr. 
moksleiviai, įvyks lapkričio 6-7 d.d. 
Atvyks moksleivių iš kitų kuopų.

Tėvų komitetas dėkoja visiems, ku
rie savo darbu bei aukomis prisidėjo 
prie rudens baliaus. Ypatinga padė
ka Kleopui Dalindai už gėles, p. Raz- 
gaitienei ir kitoms ponioms už dar
bą virtuvėje, taip pat visiems, ku
rie aukojo laimikius loterijai ir pri
sidėjo savo darbu. Visa tai paremti 
jaunimo veiklai. Ačiū!

žygis “Ateičiai” Wasagos stovyklos 
metu šiais metais nebuvo toks sėk
mingas, kaip praeityje. Yra dar ne
grąžinusiu surinktus pinigus. Visi 
prašomi atsiųsti surinktas aukas V. 
Kolyčiui iki spalio 31 d.

Skautų veikla
• Skautų vyčių ir vyr. skaučių 

bendra sueiga įvyko spalio 24 d. 
skautų būkle. Sk. vyčių ir kandi
datų sueigoje spalio 25 d. aptarti 
iškylos reikalai.

• LSB jūrų skautų vadovų suva
žiavimas įvyko spalio 23 d. Aptarti 
aktualūs jūrų skautų veiklos klausi
mai. Jūrų skautų skyriui vadovauja 
jūr. ps. A. Empakeris. Skyrius dė
koja ps. A. Biškevičienei ir sesėm 
D. Balsytei, ir K. Paškevičiūtei už 
suvažiavimo vakarienės paruošimą, 
kun. A. Žilinskui už patalpas.

. • Filmai (p. čerškuvienės ir ps. 
Škėmos) iš pereitos vasaros ekskursi
jos į Europą buvo rodomi spalio 24 
d. šv. Jono Kr. par. salėje. Ekskur
sijos organizatoriai ir vadovai buvo 
apdovanoti. Susirinkusieji pavaišin
ti kava ir skanėstais. Sueigai vado
vavo s. D. Keršienė.

• “Šatrijos” jaun. skaučių “Tul
pės” dr-vė organizuoja žygį ir gerą
jį darbelį “Skautų Aidui” paremti šį 
sekmadienį, lapkr. 7 d., 2 v. p.p. Iš
vykstama nuo “Nidos” restorano, 195 
Roncesvalles Avė., ir grįžtama į nau
juosius Lietuvių Namus, žygin kvie
čiame visus jaun. skautus-tes. Iškylos 
žygia lapai gaunami pas B. Abromai- 
tienę (tel. 532-4793). Kreipiamės į 
tėvelius, rėmėjus, prašydami paremti 
ši žygį.

e “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tėvų komitetas prašo visus tėvus į 
dr-vių sueigas suvežti fantus baza- 
rui, kuris įvyks lapkr. 20 d.

• I LS Seserijos skautininkių su
važiavimą Klevelande spalio 30-31 d. 
iš Toronto vyks 8 skautininkės.

e I jūrų skautų vadovų suvažiavi
mą spalio 23 d. iš Čikagos į Torontą 
buvo atskridęs jūr. v. s. Br. Juodelis, 
buvęs LSB vyr. skautininkas. Šiuo 
metu jis ruošia spaudai knygą apie 
Lietuvos jūrų skautus, kurie 1972 m. 
minės savo 50 m. veiklos sukaktį. Č.S.

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 30 5-8 64-358 6

W. ¥ A S I S REAL ESTATE
Dideli* pasirinkimas namą, Semia Ir kitos rūžies nnosavybip. 
Skambinti — J. GUDAS x . __A_
863 BLOOR SL Toronto 4, Ont 1 e,» 0O4-/3Z5

6 psL • Tėviškės Žiburiai • 1971. X. 28 — Nr. 43 (1134)

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

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.

INDIAN RD. — BLOOR, atskiras 9 kambarių mūrinis namas, nauja 
apšildymo sistema, kvadratinis planas, 2 virtuvės, gilus sklypas, ga
ražas, arti Bloor. Prašoma $36,000, viena atvira skola. Geras pirkinys, 
pirmą kartą parduodamas.
RUSHOLME RD., 8 kambarių, per du augštus atskiras namas, kvad
ratinis planas, vandeniu-alyva šildomas, platus šoninis Įvažiavimas. 
Labai gerame stovyje. Prašoma $36,900.
VAKARUOSE, originalus 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 n A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAf\A/f1ZA 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

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

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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

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

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

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

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

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS 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 stot|. 
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.

DA^
BALDU PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ S
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
s p a u d i n i a i

971 College St., Toronto 4, Ont. 

Telefonas: 5 3 3-436 
LIETUVIAI SAVININKAI
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kreipėsi į kapitoną:
ruoštos statistikos. Pasak jo, jo*

tave. Grąžinu knygą, kurią jau 
perskaičiau. Dėkoju už paskoli
nimą. Tai įdomiausias veikalas, 
kokį man teko kada skaityti. Tik

laivai turi moteriškus vardus?
ena PAKEISTOS KANADOS

siminti. Tiek jų daug prirašyta...
Praeidamas koridoriumi ligo

ninės gydytojas, pastebėjo savo 
f)acientus, bevartančius storą te- 
efonų knygą ir sušuko:

— Tai jūs ją skaitote? Aš jos 
visą savaitę jieškojau.

sunku yra laivus valdyti! — at
sakė kapitonas.

šikšnosparnio šviesa
šikšnosparnį paklausė:
— Kodėl tu niekada neskrai

dai dieną?
— Aš pripratau prie nakties 

šviesos, — atsakė šikšnosparnis, 
— ir negaliu pakęsti dienos tam
sos.

Tinkamas vaistas
Prancūzo vedamas mulas su

stojo vidury kelio ir — nė iš 
vietos. Pro šalį važiuoja veteri
narijos gydytojas. Ūkininkas sa
ko:

— Kaip gerai, kad jūs čia at
siradote! Gal turite kokių vais
tų, kad galėčiau tą mulą išju
dinti?

Veterinaras paėmė kažkokių 
miltelių ir supylė juos mului Į 
nasrus/ Šis, lyg padūkęs, šoko 
iš vietos ir dingo už kelio po
sūkio.

— Kiek aš jums skolingas?'
— Du frankus.
— Duokite man tų miltelių 

dar už 10 frankų. .
— O kam? — nustebęs pa

klausė veterinaras.
— Tai man pačiam, kad galė

čiau tą velnio gyvulį pasivyti...
Pirmininkas

Mokytojas klausia mažą mer
gaitę:

— Kokį darbą dirba tavo tė
velis?

— Jis yra pirmininkas.
— Ar žinai kas yra pirminin

kas?
— Tai toks ponas, kurio nie

kad nėra namie.
• Mylėti žmones — pašėlusiai 
sunkus uždavinys. (Pagodinas)

Žydo gudrumas
Emigruojantis iš Lenkijos žy

das vežėsi didelį paveikslą. Mui
tininkas paklausė:

— Kas čia?
— Klauskite ne kas čia yra, 

bet kas jis yra? — atsakė žydas. 
— Tai Vladislovas Gomulka — 
jo portretas.

Kai tas keliavis pasiekė Izrae
lį, buvo klausiamas:

— Kas jis yra? — Imigrantas 
atsakė:

— Svarbu ne kas jis, bet jo 
vertė: tai gryno aukso rėmai...

Pas psichiatrą
— O dabar, — sako psichiat

ras, — prašau atsakyti, kas atsi
tiks, jeigu tamstai nukirsiu de
šinę ausį?

— Negirdėsiu, — atsakė pa
cientas.

— O kas atsitiks, jeigu nu
kirsiu kairę ausį?

— Nieko nebematysiu.
— Kaip tai? — susidomėjęs 

paklausė gydytojas.
— Ir yra ko čia nustebti! Juk 

tada skrybėlė nukris man ant 
nosies.

• Tikrumoje gydytojai nėra 
nei šarlatanai, nei stebuklada
riai (dr. J. Adomavičius).

Parinko Pr. Alš.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Namų tel. 277-0814Tel. 251 - 4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

APARATUS • STATOM IRTAISOM ANTENAS • 

DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ. 

672 Lansdowne Ave. 
Tel. 531-6165 
Dirbtuvė

295 Roncesvalles Avė. 
Tel. 536-1373 

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvų, Latvijų, 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 gavėjas gali pirkti prekių specia^ose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svory 
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 480 roncesvalles avė.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

lenkę kitų tautybių žmones 
moksle, medicinoje, mene, uni
versitetuose. Norintiems išva
žiuoti Izraeliu kasmet didinamas 
vizų skaičius, tačiau Kremlius 
negalįs išleisti tokių žydų, kurie 
ką tik yra baigę valdžios lėšo
mis mokslus ar gali įsijungti 
Izraelio kariuomenėn, žydų de
monstracijos Otavoje, Montrea- 
lyje ir kituose Kanados miestuo
se visdėlto turėjo įtakos. Sovie
tų vyriausybės žydų reikalų sky
rius Maskvoje paskubomis surin
ko 10 didžiausią trukšmą kelian- 
čiųjų ir jiems be eilės išdavė 
vizas.

Nemalonus klausimas
Spaudos konferencijoje tik 

vienas Lubor J. Zink, čekoslova- 
kas Toronto “Telegram” dien
raščio korespondentas, premje
rui A. Kosyginui pateikė nema
lonų klausimą apie 1956 m. 
Vengrijos sukilimą ir 1968 m. 
invaziją Čekoslovakijon bei L. 
Brežnevo doktriną. A. Kosygi
nas, gerokai supykęs, pakarto
jo seną pasakaitę apie vengrų ir 
čekoslovakų pagalbos šauksmą 
ir apkaltino iš Čekoslovakijos 
pasitraukusį L. J. Zinką visišku 
nesusigaudymu tokiuose įvy
kiuose. Galimas dalykas, A. Ko
syginas jau yra girdėjęs apie L. 
J. Zinko gausius rašinius, de
maskuojančius Sovietų Sąjungą 
ir aštriai puolančius premjero 
P. E. Trudeau naivią bičiulystę 
su Maskva, Kanadai žalingą san
tykių atšalimą tarp Otavos ir 
Vašingtono.

Šeimų sujungimas
Lietuviams bei kitų etninių 

grupių kanadiečiams įdomesnis 
pokalbis įvyko federacinio par
lamento užsienio reikalų komi
sijos posėdyje. Liberalų atsto
vas iš Toronto dr. S. Haidasz 
priminė A. Kosyginui net du są
rašus II D. karo išskirtoms šei
moms sujungti. Pirmasis sąrašas 
sovietų vyriausybei buvo įteik
tas premjero P. E. Trudeau 
viešnagės metu Sovietų Sąjun
goje, antrasis j Maskvą buvo 
pasiųstas diplomatiniu keliu, 
šiuose sąrašuose yra 291 atve
jis, liečiantis 636 šeimos narių 
bei artimų giminių išvykimą iŠ 
Sovietų Sąjungos. Lig šiol šie 
sąrašai nėra davę jokių žymes
nių rezultatų. Atsakydamas A. 
Kosyginas pasirinko komunis
tams įprastą išsisukinėjimo tak
tiką. Jo teigimu, dalis į sąrašus 
Įtrauktų asmenų nenori išvažiuo
ti iš Sovietų Sąjungos į Kana
dą, bet norintiems bus stengia
masi padėti. Dalis jų jau gavusi 
leidimus išvykti. Aiškaus įsipa
reigojimo A. Kosyginas taip ir 
nepadarė.

Tokią A. Kosygino taktiką 
su ironiška šypsena sutiko et
ninių grupių atstovai. Latvių 
Federacijos Kanadoje pirm. T. 
Kronbergs pvz. konstatavo pro
pagandinį elementą A. Kosygi
no pareiškime: Sovietų Sąjungos 
kalėjimo durys bus pravertos 
tik keliom sekundėm. Kanados 
Ukrainiečių Komiteto pirm. R. 
Maksymec neranda jokio pasi
keitimo ligšiolinėje sovietų po
litikoje. Galimas dalykas, bus su
darytos sąlygos susijungti ke
liom šeimom, bet šimtai tūks
tančių norinčiųjų išvažiuoti, 
kaip ir lig šiol, negaus vizų. Pa
našios nuomonės yra ir R. Ma- 
laschuk, vadovaująs Kanadiečių 
Sąjungai Ukrainai Išlaisvinti. A. 
Kosygino laikysena ir jo pareiš
kimas šeimų sujungimo klausi
mu jam priminė talentingą ak
torių teatro scenoje. V. Kst.

DARBO TAISYKLES
(Labour Standards Code)

Jūs turėtumėte apie tai žinoti
Taisyklės buvo pakeistos

1971 m. liepos 1 d., išskyrus 
darbo užbaigos pranešimų ir 
atleidimo kompensacijų — 
pastarieji dalykai įsigalios nuo
1972 m. sausio 1 d.

Apmokamos 
atostogos

Mažiausiai dvi savaitės po 
vienerių metų tarnybos.

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

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 automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

’ BALDAI IR KT.
Vežamas tortas pilnai apdraustas 

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

DĖMESIO! ĮDOMŪS FILMAI
Brighton kino teatre 
127 Roncesvalles Avė.,

Toronto, tel. 532-2710
Du garsūs amerikiečių gamybos 

filmai
A SONG TO REMEMBER" 

didžiojo kompozitoriaus Fridri
cho Šopeno biografinė drama

Antras filmas Franz Liszto gy
venimo drama

SONG WITHOUT END
Abu filmai spalvoti. 4 valandos 
už vieną įėjimo bilietą: $1.75, 
$1.25 ir 50 et. vaikams. Tiek 
daug už pigią kainą. Laukiam 

jūsų SPALIO 28 iki LAPKR. 2.
Kasdien vienas seansas nuo 7 v. 
v. ŠESTAD., SEKMAD. nuo 5 v.

p. p. be pertraukos.

Vėliau bus keturių valandų 
lenkiškas filmas

780 QUEEN ST. W.
PRIE GORE VALE TiCCO
TEL. EM. 4 ■ 7994 ___ W

arT'SPHOTO51
vesluvinės nuotraukos

----------- ' Meiliškos vaiku nuotnmkou
___________ ____ Portretai ir kt

Pagrindinės taisyklės, lie
čiančios federacinės valdžios 
žinioje esančius pramonės tar
nautojus, įskaitant transportų, 
komunikacijų, grūdų tvarky
mų, laivų pakrovimų ir bankų 
operacijas, — gali būti api
būdintos visai paprastai.

Atlyginimai
Minimalinis atlyginimas — 

$1.75 į valandų ($1.50 tarnau
tojams, neturintiems 17 metų 
amžiaus).

Valandos ir 
viršvalandžiai

Nustatytas valandų skai
čius — 8 į dienų, 40 — į sa
vaitę. Už viršvalandžius mo
kama mažiausiai pusantro kar
to daugiau, ilgiausia darbo 
norma — 48 valandos į sa
vaitę.

Winnipeg, Manitoba
SUTUOKTUVĖS. 1971 m. rugpjū

čio 27 d. susituokė Viktoras Jurgis 
Bartnikas su Gwendolyne Frances . 
Qualiy. Viktoras yra sūnus senųjų at
eivių, kurie išaugino didelę šeimą, 
visus vaikus gerai ‘‘pastatė ant ko
jų”, neužmiršo ir lietuviškų reikalų 
— visur dalyvauja. Viktoras baigė 
Manitobos universitete zoologiją ma
gistro laipsniu. Dabar dirba Br. Ko
lumbijos universitete ir ruošiasi dak
taro laipsniui. Gwendolyne yra bai
gusi pedagogiką; mokytojauja Van
kuveryje. Vestuvės įvyko Assiniboia 
Christian Centre, katalikų ir angliko
nų pastatytoje bažnyčioje. Po sutuok
tuvių įvyko vestuvinis pokylis tos pa
čios parapijos salėje.

PAKRIKŠTYTA: Lisa Christine 
Lahaie, Joseph ir Giedrutės (Gusty- 
tės) duktė. Krikšto tėvais buvo Ran
dy Jaremskiw ir Sonia Urniežytė. — 
Wayne Jay Edvardas Bartnik, Sally 
ir Jono Bartnikų sūnus. Krikšto tė
vai — Edward Kizney ir Rūta Bart-

Vancouver, B.C.
VIETINĘ LIETUVIŲ BENDRUO 

MENĘ kartas nuo karto papildo nau
ji tautiečiai, atvykę iš kitų Kanados 
ir JAV miestų. Vieni jų gyvena nuo
šaliai, neprisidėdami prie vietinės 
veiklos, o kiti mielai norėtų prisidėti, 
bet laukia vietinių veikėjų iniciaty
vos. Būtų gera, jei apylinkės valdyba 
pasistengtų naujuosius įjungti į vie
tinį tautiečių gyvenimą.

PATRICIA YOUNG, lietuvių kil
mės žurnalistė, aktyviai dalyvauja 
Vankuverio katalikų gyvenime ir 
spaudoje. Ji bendradarbiauja dauge
lyje JAV ir Kanados laikraščių. Pa
staruoju metu ji parašė ilgoką 
straipsnį vietiniame katalikų laikraš
tyje apie religijos persekiojimą Lie
tuvoje. Ji buvo narė komiteto, ren
gusio religinę demonstraciją A. Ko
sygino lankymosi proga Vankuveryje.

IŠ VANKUVERIO LIETUVIŲ 
VEIKLOS spaudoje retai tematyti 
žinių. Rašančių yra nemažai, bet kaž
kodėl tik labai retom progom parašo 
apie Vankuverio lietuvius. N. A.

Bendrosios šventės
Astuonios dienos į metus.

nisterijai ir pripažintom uni
jom plataus masto atleidimo 
iš darbo atveju mažiausiai 8, 
12 ar 16 savaičių iš anksto, 
pagal tai, kiek tarnautojų at
leidžiama. Paskiram tarnauto
jui, dirbusiam bent 3 mėne
sius, priklauso 2 savaičių arba 
tolygus atlyginimas.

Vienodas atlyginimas
Draudžiama mokėti skirtin

gus atlyginimus vyrams ir mo
terim, atliekančiom panašiose 
sųlygose tų patį arba panašų 
darbų tarnyboje, reikalaujan
čioje tokio pat ar panašaus 
pasiruošimo, tokių pat pa
stangų ir atsakomybės.

Nėštumo atostogos
Po vienerių metų tarnybos 

duodama iki 11 savaičių ato
stogų prieš ir 6 savaitės po 
gimdymo.

Draudžiama atleisti moterį 
iš darbo vien dėl nėštumo.

Pranešimas apie 
tarnybos užbaigę 
Darbdavys privalo pranešti 

darbo jėgos bei imigracijos mi

Canada Department of Labour
Hon. Bryce Mackasey, .Minister 
Bernard Wilson, Deputy Minister

nikaitė. — Clayton Mathew Preston, 
Brian ir Irutės (Rutkauskaitės) sū
nus. Krikšto tėvai — Dennis Stewant 
ir Liucija Rutkauskaitė.

LIETUVIS — MIESTO TARYBOS 
NARYS. Nuo 1972 m. sausio 1 d. bus 
panaikinti visi Winnipego priemies
čiai ir arti esantieji miesteliai, kurie 
turėjo savo burmistrus bei tarybas. 
Sudarytas vienas “didysis” Winnipe- 
gas. Burmistru išrinktas iki šiol bu
vęs Winnipego burmistru S. J ubą ir 
50 tarybos narių, kurių vienas yra 
Normanas Staponavičius, Vlado ir 
Pranės Staponavičių sūnus. Jo žmo
na Gail yra Manitobos Folk Arts 
Council vicepirmininkė

LANKĖSI DR. E. GEDGAUDAS, 
gyvenęs čia prieš 9 metus. Iš čia jis 
buvo pakviestas į Minnesotos univer
sitetą rentgenologijos profesoriumi. 
Dabar jis ten yra tos katedros vedė
ju. Manitobos universitete ir rent
genologų suvažiavime skaitė paskai-

Sudbury, Ont.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA vei

kia ir šiemet tose pačiose Christ the 
King parapijos patalpose. Mokytojau
ja: M. Venskienė — vedėja, N. Pau- 
laitienė ir kun. Ant. Sabas.

METINĖS. Spalio 24 d. atlaikytos 
gedulingos Mišios už a. a. Klemo Žu
kausko vėlę mirties metinių proga. 
Mišias užprašė S. Poderienė.

J. VAIČELIŪNAS, išėjęs į pensiją, 
persikėlė į Torontą, įsijungė į Prisi
kėlimo parapiją ir vietinę veiklą.

MEDŽIOTOJAI J. Paulaitis ir Pr. 
Gabrėnas nušovė po briedį. Tai šių 
metų sezono pirmieji lietuviai, grįžę 
su laimikiu. Sudburiškis

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervaciją, nakvynių ir kitos 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
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

Atleidimo 
kompensacija

Tarnautojams, dirbusiems 
bent 5 metus, priklauso nema
žiau kaip 2 dienų atlyginimas 
už kiekvienus ištarnautus me
tus iki 40 dienų atlyginimo 
maksimum.

Priverstinis 
atlyginimo 

atskaitymas 
Draudžiama atleisti tarnau

tojų iš darbo tuo atveju, kai 
pradedama byla dėl priversti
nio algos atskaitymo.

Jeigu Jums reikia daugiau 
informacijų, kreipkitės raštu 
(Ottawa KIA 0J2). Esame pa
siruošę jas parūpinti.

Lietuviškoji mokykla — didžioji mūsų tautinės 
gyvybės atrama. T e n e lie k a nė viena šeima be jos!

NUO L Ū š N O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS

Tel. 489-5425
X

Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

A. LIŪD2IUS, B.L.
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos 537-1708
namų 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.

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

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

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

OKULISTAS
S. B ROGOWSKI, O.D.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS 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.

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

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

MEDUS

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R,O.

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

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 vx.—6 v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefoną

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Šutai* 
sau iširusius galus ir pradegintu:; 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3*4912.

J D A 769-4812
2231 Bloor Street W.



$ TORONTO-'
Šv. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį pamaldos pagal 

standartinį laiką.
— Vėlinių proga lietuvių kapinė

se pamaldos šį sekmadienį 3 v. p.p. 
Vėlinių dieną, lapkričio 2-ją, pamal
dos par. bažnyčioje: rytą 7.30, 8 ir 
9 v., giedotinės Mišios vakare 7.30 v.

— Tikybos pamokos vaikams — 
kas sekmadienį po 10 vai. pamaldų 
klebonijoje.

— Parapijiečiai lankomi Islington 
rajone.

— Parapijos salėje kavinė veikia 
kiekvieną sekmadienį. Vadovauja ka
talikių moterų draugija.

— A.a. Uršulė Žvirblytė šv. Jono 
Kr. parapijai testamentu paskyrė 
$2000. Si auka įdėta į naujos staty
bos fondą.

— Pamaldos: antradienį, 8 v.r., už 
a.a. Tomą Trečioką; trečiadienį, 8 v. 
r., už Beržinskų šeimos mirusius; šeš
tadienį, 9 v.r., už a.a. Eleną Vinckie- 
nę; sekmadienį, 10 v.r., už a.a. Juo
zą Kriaučiūną, 11 v.r., už a.a. Juliją 
Pilkauskienę ir 12 v. — už a.a. Ka
rolį Klūgą.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Penktadienį, 5 v.p.p., konfir- 
mandų pamokos.

— Spalio 31, sekmadienį, 11 v.r., 
tradicinės reformacijos pamaldos. 
Pamaldų 9.30 v.r. nebus.

— Lapkričio 7, sekmadienį, 9.30 
v.r., pamaldos su šv. Komunija.

— Finansinis vajus bus lapkričio 
mėnesį. Visa parapija bus paskirstyta 
į būrelius, kuriuos aplankys vienas 
tarybos narys ir kun. A. Žilinskas. 
Netrukus bus išsiuntinėti pranešimai 
su nurodymais kas ir kuriam būreliui 
priklauso. Visi, kurie bus paprašyti 
priimti būrelio sueigą į savo butą, 
kviečiami neatsisakyti, šiemet visa 
lietuvių parapija bus suskirstyta į 8 
būrelius.

Atitaisymas. “TŽ” 42 nr. rašoma, 
kad paminėta p. Manglicienės 65 m. 
sukaktis; turėjo būti — p. Mangli
cienės motinos p. Mitalienės. — “TŽ” 
40 nr. atspausdinta žinutė, esą rengia
mos procesijos kiekvieno mėnesio 13 
d. Our Lady of Fatima bažnyčioje; 
turėjo būti — spalio 13 d.

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

STOUFFVILLE PIENINEI (CREA
MERY) reikalingas vyras arba šeima, 
turintys patirties pieno gamykloje 
arba turintys noro išmokti. Dėl sąly
gų skambinti teL 640-2478 po 6 va
landos vakaro arba sekmadieniais 
769-8054.

RAMIAME NAME, II augšte, nebran
giai išnuomojami 3 kambariai ir vir
tuvė su baldais pensininkams-ėms ar 
vyrams. Skambinti teL 534-5039.

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 žiburiu” administ
racijai (perduoti Žemaičiui), 941 
Dundas St W., Toronto 3, Ont.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė su atskira prausykla antrame 
augšte. Tel 762-4246.

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.

MORTGIČIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujas mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

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

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

BARON ESSA BEAUTY SALON
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252

2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, 
dažymas, perukai ir t. t. Prieinamos kainos

335 Roncesvalles Are., Toronto. Tel. LE 5 -1258
Jvairio* mvo pastoto rūkyto* deiroe ir Mėsos. ttetovkM sfirioi, poriSokol, 
rūkyti un,oriai, importooti moisto gaminiai, bohrioės dairos ir kt.

tos sqlygos persikelti į Torontą. Kreiptis į spaudos bendrovę:

"Žiburiai", 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont., Canada

sums

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdi užuojauta: B. Čepon- 

kienei, Lietuvoje mirus jos tėveliui 
a.a. Petrui šikšniui; VL Kazlauskui, 
Lietuvoje mirus jo broliui a.a. Juo
zui.

— Mišios: penktad., 8.30 v. — už 
Lietuvoje mirusį a.a. Ant Švėgždą, 
užpr. E. Švėgždienės ir dukros Lai
mos; šeštad., 8.30 v. — už a.a. K. 
Tomkevičių, užpr. O. Krasauskienės; 
9 v. — už a.a. M. Stančikienę, užpr. 
p. Dausienės ir p. Empakerių; 9.30 
v. — už a.a. O. Skulsčienę, užpr. V. 
Gudaičio; sekmad., 9 v. — už a.a. 
Pr. Dovydaitį, užpr. S. Olekienės; 10 
v. — už a.a. B. Lukauskienę, užpr. 
F. Mačiulienės; 12.15 v. — už šeimos 
mirusius, užpr. E. Aukštakalnienės.

— Chorų repeticijos: suaugusių 
— ketvirtadienį, 7.30 v.v.; jaunimo — 
sekmadienį, 12 v. muzikos studijoje.

— Lituanistikos seminaras—penk
tadienį, 7 v.v.’ par. namuose.

— Tradicinės Vėlinių išvakarių 
pamaldos už parapijos mirusius — 
lapkričio 1, pirmadienį, 7.30 v. vak.

— Uždaros savaitgalio rekolekcijos 
vyrams, kasmet organizuojamos Kata
likų Vyrų Dr-jos — gruodžio 3, 4 ir 
5 d.d. Marylake rekolekcijų namuo
se, King City, Ont.

— Religijos kursai suaugusiems, 
nutraukti vasaros metu, tęsiami to
liau ir bus kas antrą trečiadienį, 
pradedant spalio 27 d., 7.30 v.v. Pa
rodų salėje. Praeitais metais kur
sus reguliariai lankė per 50 asmenų. 
Kviečiame jais ir šiais metais su
sidomėti.

— Lapkričio 17 d. planuojamas pa
šnekesys su parapijos jaunesniosio- 
mis šeimomis. Specifinių jaunosioms 
šeimoms problemų gausėja, ir para
pijos vadovybė, planuodama parapi
jos ateities veiklą, norėtų tiksliau su
žinoti jų nuomones.

— Dainuojančio jaunimo choras, 
naujai perorganizuotas, pasipildo 
naujais choristais. Gražus jaunuolių 
skaičius įsijungė į chorą, bet dar 
laukiama daugiau jaunimo nuo 15 iki 
25 metų amžiaus. Repeticijos daro
mos sekmadieniais, 12 v., muzikos stu
dijoje.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Constance St., Golden Ave., Lynd 
Ave., Silver Ave. ir Sunnyside Ave.

— Laimingo gyvenimo linkime 
jaunavedžiams Brian Cullimore ir Ži
vilei Graičiūnaitei.

— Pakrikštyta Rimo ir Genės Gai
žučių dukrelė Jūratė Genovaitė.

Ligoniai. Women’s College li
goninėje po operacijos sveiksta 
Ona Jonaitienė; Šv. Mykolo ligo
ninėj gydosi J. Visockis; Wes
tern ligoninėje operuoti K. Bri
džius ir Vyt. Jonaitis; General 
ligoninėje jau ilgesnį laiką gy
dosi Feliksas Paliliūnas iš Sud- 
burio; Westono ligoninėje — 
Albina Kazlauskienė. Savanoris- 
kūrėjas S. Asevičius gydosi 
Mount Sinai ligoninėj (527 kam
barys).

Archit. dr. A. Kulpavičius ir 
N. Kulpavičienė, “Moters” re
daktorė, iš atostoginės kelionės 
po Europą ir Afriką grįš į To
rontą lapkričio 15 d.

Šiauliečių sambūris rengia 
metinį šokių vakarą lapkričio 6, 
šeštadienį, 7 v.v., Šv. Jono Kr. 
par. salėje.

Skambinti S. Dargiai 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.

prank
3828 Bloor St. W., Islington

231-6226 231-2661

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

TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

“Birbynės” ansamblio naujos 
programos pirmoji repeticija 
įvyks šį penktadienį, spalio 29, 
L. Vaikų Namuose, 57 Sylvan 

nuoliai ir jaunuolės, norintieji 
įsijungti į “Birbynės” sąstatą, 
prašomi pradėti darbą , neatidė
liojant. Į “Birbynės” tėvų komi
tetą įeina; L. Dūda — pirminin
kas, B. Barysienė — iždininkė, 
M. Bumbulienė, L. Dargienė, J. 
Stravinskas ir V. Skrinskas — 
nariai. Tėvų komitetas

Akademikų Draugijos rengia
ma paskaita — spalio 30, šešta
dienį, 8 v.v., Prisikėlimo muzi
kos studijoj. Paskaitininkas — 
Algirdas Antanaitis, tema — 
“Lietuvė moteris egzilų rašytojų 
romanuose”.

Lietuvių kapinių lankymas 
Vėlinių proga ir pamaldos kapi
nių koplyčioje — sekmadienį, 
spalio 31 d., 3 v.p.p.: Mišios (ju 
metu dalinama Komunija), nau
jų paminklų šventinimas. Pra
šoma nepalikti automobilių 
Dicksono gatvėje ir neužblokuo
ti kelio kitiems. Automobilius 
prašoma statyti kapinių aikš
tėse.

Padėkos pobūvį savo rėmė
jams ir bičiuliams ruošia tauti
nių šokių grupė “Gintaras” lap
kričio 6, šeštadienį, naujųjų To
ronto Lietuvių Namų salėse. 
Gintariečiai kviečia visus Toron
to ir apylinkių lietuvius. Įėji
mas nemokamas, kava ir py
ragaičiai — taip pat. Progra
moje — tautiniai šokiai, daly
vaujant visiems atsilankiusiems, 
baras, užkandžiai, šokiai ir kiti 
įvairumai.

Toronto šeštadieninės mokyk
los ir lituanistinio seminaro mo
kinių tėvų visuotinis susirinki
mas šaukiamas lapkričio 7, sek
madienį, po 11.15 v. Mišių Pri
sikėlimo par. Parodų salėje. Ma
loniai prašome visas šeimas, ku
rių vaikai lanko mokyklą ar se
minarą, dalyvauti šiame susirin
kime. Bus svarstomi svarbūs ir 
aktualūs šių institucijų reikalai. 
Kiekvienas galėsime išreikšti 
savo pageidavimus, nepasitenki
nimus, nuomones bei pasiūly
mus. Jauskime pareigą ir visi 
dalyvaukime.

Mokyklos Tėvų Komitetas
K. L. K. Moterų Dr-jos valdy

ba rengia MOTERŲ POPIETĘ 
lapkričio 7, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo par. auditorijoje. Vi
sos moterys maloniai kviečiamos 
atsilankyti. Bus diskutuojama 
moters asmenybė šių dienų lais
vės ir lygybės šviesoje, šį aktua
lų klausimą nagrinės Irena Lu
koševičienė^ paskaitoje: “Verty
bės ir moters vaidmuo gyveni
me”. Dr. O. Gustainienė nušvies 
dabartinę moters padėtį Lietu
voje. Moderatorė — E. Krikščiū
nienė. Po simpoziumo bus vai
šės ir didžioji “Moters” žurnalo 
loterija. Laukiame visų —

KLKMD centro valdyba
Filatelistų ir numizmatikų pir

mas sezono susirinkimas įvyks 
lapkričio 7, sekmadienį, 4 v. p. 
p., Prisikėlimo muz. studijoje. 
Kviečiami visi besidomintieji 
šia sritimi.

“Rambyno” ir “Šatrijos” skau
tų tėvų komitetas rengia baza- 
rą-šokių vakarą lapkričio 20, 
šeštadienį, 7 v.v., Prisikėlimo 
par. salėje.
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Toronto miestas - viešas pranešimas

Grįžtame į standartinį laika
1971 m. spalio 31, sekmadienį

Jieškomas LINOTIPININKAS

Miesto tarybos nutarimu buvo paskelbtas potvarkis 
gyventojams laikytis vasaros laiko nuo balandžio 25 
dienos iki 1971 m. spalio 31 dienos. Dabar piliečiai 
prašomi atsukti laikrodžių rodykles vieną valandą 

spalio 31, sekmadienį, 2 valandę ryto
William Dennison, 

burmistras

DIDELĖS DEMONSTRACIJOS TORONTE
Sovietų Sąjungos dabartinis 

diktatūrinis premjeras A. Kosy
ginas atskrido į Torontą iš Van
kuverio spalio 23 d. vakare. De
monstracijos lydėjo jį visą ke
lią, bet ypač Toronte. Nuo pir
mos iki paskutinės valandos nuo 
demonstrantų jį saugojo 2000 mūsų žmones” ir tuo viskas* pa- 
policininkų. Buvo vežamas ne- sibaigė. 
peršaunamu automobiliu. Prie 
Park Inn viešbučio, kur Kosy-

tį budėjo žydų jaunimo būrys. 
Toronto mieste Kosyginas nieko 
.neaplankė — buvo nuvykęs tik
tai į Pickering miestelį apžiū
rėti atominės jėgainės. Demonst
racija įvyko spalio 25 d. vakarą 
prie Ontario Science Centre, kur 
pramonininkų draugija surengė 
vakarienę. Viduje buvo gal apie 
1000 svečių, o lauke, policijos linami įvairių grupių. *Demonst- 
žiniomis, apie 12.000-14.000 de- —“-------- ’ ’ " — ’
monstruojančių žmonių su pla
katais. Daugiausia buvo ukrai
niečių ir žydų, bet netrūko ir 
kitų tautybių. Demonstracijų 
vaizdų daugiausia rodė 9-sis te
levizijos kanalas, o šeštasis — la
bai mažai. Pastarasis telkė visą 
dėmesį propagandinei Kosygino 
kalbai. Policijai teko gerokai pa
sidarbuoti, nes netrūko ir smar
kesnių veiksmų. Raitoji policija, 
tramdydama minią, sužeidė kele
tą asmenų, kurie greit, pagalbos 
buvo nuvežti į ligoninę. Aštuo
niolika asmenų policija suėmė. 
Priėmimo salės*viduje vienu mo-

Gerai organizuota sukaktis. 
Spalio 24 d. KLK Moterų Drau
gijos Prisikėlimo skyrius pami
nėjo 15 metų veiklos sukakti 
jaukiu pobūviu, kuriame dalyva- 
vo ir gausūs svečiai. Prie vai
šėms paruoštų stalų susėdusius 
dalyvius pasveikino* rengėjų at
stovė programos pranešėja Ra
mūnė Sakalaitė ir pakvietė kun. 
P. Barių, OFM, invokacijai. 
Trumpą veiklos apžvalgą padarė 
skyriaus pirmininkė L. Muraus
kienė, primindama nuveiktus 
darbus religijos, švietimo, savi
auklos, šalpos, kultūros ir kitose 
srityse. Buvusi c. valdybos pirm. 
A. Sūngailienė skaitė rūpestin
gai paruoštą paskaitą apie rašy
toją Pearl Buck, kurios gyveni
me yra daug aktualių bruožų ir 
lietuvėms moterims. Visų susi
rinkusių vardu sveikinimo žodi 
tarė gen. konsulas dr. J. žmui- 
dzinas, o centro valdybos vardu 
— dr. O. Gustainienė. Visi buvo 

sieita be trafaretinių, ilgai nusi
tęsiančių kalbų. Raštu sveikino: 
vysk. V.’ Brizgys, provinc. kun. 
J. Gailiušis, OFM, garbės narė O. 
Jonaitienė, “Šatrijos” skaučių 
tunto vardu — Prima Sap- 
lienė, Delhi skyriaus — p. Steig- 
vilienė. Visų kitų sveikinimai 
buvo išreikšti dalyvavimu. Meni
nę dalį atliko Detroito tautinių 
šokių sambūris “šilainė”, vado
vaujama G. Gobienės, palydima 
akordeonisto A. čerškaus. Tai 
savito veido, darniai suaugęs 
vienetas, pasižymįs tautosakine 
linkmę. Jo šokiai yra rūpestin
gai išjieškoti, regijoninio atspal
vio, vengią svetimų įtakų. Visi 
šokėjai jauni, guvūs, jaučią ir 
šokių niuansus. Pranešėja K. 
Veselkaitė kiekvieno šokio pra
džioje pateikė paaiškinimus bei 
kilmę, “šilainė” pašoko: Mikitie- 
nę, Jonkelį, Lineli, Ketvirtainį 
(kadrilių), kepurėlę, Našlį, Ab- 
rūsėlį ir žingsninį. Solistas J. 
Vaškevičius, akompanuojamas 
J. Govėdo, padainavo A. Kača- 
nausko “Ten, kur Nemunas ban
guoja” ir tris operų arijas. Jis 
susilaukė pelnyto publikos dė
mesio, nes yra padaręs didelę 
pažangą. Taip pat ir jaunas 
akompaniatorius yra gerokai pa
žengęs. Pagaliau pirm. L. Mu
rauskienė visiems padėkojo, o 
programos atlikėjus apdovanojo 
gėlėmis. Garbės narės — O. Pa- 
bedinskaitė ir dr. A. Lukienė už
degė liepsnelę Gedimino pilyje 
— specialiame torte, duodamos 
ženklą vaišių pradžiai. Visi gėrė
josi sklandžia programa ir pui
kiomis vaišėmis. B.

mentu kilo triukšmas Kosygino 
kalbos metu. Kalbėtojas stabte
lėjo, palaukė, kol triukšmas pa
sibaigė ir tęsė toliau. Pasirodo, 
kad ten pora asmenų prasiveržė 
iki salės durų, atvyniojo plaka
tą su užrašu “Leiskit išvykti

Aktyviai dalyvavo lietuviai, 
latviai ir estai, ypač pastarieji. 
Visi turėjo atitinkamus plaka
tus. Vien lietuviai turėjo apie 20 
plakatų, primenančių Lietuvos 
pavergimą. Aplamai, visa de
monstracija buvo įspūdinga ir 
labai ryžtinga. Tūkstančiai ži
bančių žvakučių vakaro tamso
je priminė daugybę sovietų nu
kankintų žmonių. Be to, šį fak
tą priminė ir gausūs lapeliai, da- 

racijos parodė, kad Kanados vy
riausybė, pakviesdama A. Kosy
giną kaip svečią, atnaujino dau
gybės žmonių žaizdas ir išpro
vokavo jų spontanišką reakciją. 
Dėl tokio vyriausybė žygio tu
rėjo nukentėti ne tik demonst
rantai, bet ir keletas sužeistų 
policininkų. Padarytos milžinių 
kos išlaidos Kosygino apsaugai, 
kelionėms, baliams, viešbučiams. 
Vien Toronto viešbutyje Inn of 
the Park Kosygino kambariai 
atsiėjo $160 dienai. O jo palyda 
buvo gausi ir reikėjo ištiso augš- 
to viešbutyje (pvz. Otavoje). Visa 
tai apmokėta piliečių lėšom.

KLB krašto tarybos suvažia
vimas įvyko spalio 23 d. Prisi
kėlimo parodų salėje. Dalyvavo 
apie 70 asmenų — tarybos narių 
ir svečių. Išklausyta daug pra
nešimų, aptarti svarbesnieji Ka
nados lietuvių reikalai, priimtos 
rezoliucijos. Į naują valdybą iš
rinkti: A. Kuolienė, L. Gvildie- 
nė, E. V. Gruodis, E. Čuplinskas, 
L. Tamošauskas, G. Breichma- 
nas, J. čeponkutė, kun. A. Ži
linskas, J. R. Simanavičius, J. 
Pleinys. Pirmininkas bus išrink
tas pirmajame valdybos posėdy
je. Suvažiavimo dalyvių maiti
nimu rūpinosi Toronto apyl. val
dyba su savo pirm. J. Karpiu. 
Suvažiavimo aprašymas — se
kančiame “TŽ” nr.

Ryersono politechnikos insti
tutas spalio 15-16 dienomis buvo 
atidarytas plačiajai visuomenei. 
Jo vadovybė tuo būdu siekia su
pažindinti lankytojus su institu
to darbu įvairiose srityse. Šiuo 
metu jame studijuoja 7200 stu
dentų. Jo reikalavimai yra ma
žesni negu universiteto — pri
ima baigusius 12 skyrių ir net 
mažiau. Dėstomi daugiausia 
praktiniai dalykai. Spaudos at
stovams ta proga buvo suruoštas 
priėmimas, i kurį buvo pakvies
tas ir “TŽ”* atstovas. Ryersono 
institute studijuoja ir nevienas 
lietuvis. Dėstytojų tarpe yra inž. 
Sičiūnas, o bibliotekos vedėju — 
A. Paulaitis. Mechaninės tech
nologijos skyriaus vedėjas yra 
estas S. Molder. Pareigūnų są
rašuose matyti įvairių tautybių 
pavardžių. Instituto prezidentas 
D. L. Mordell planuoja išauginti 
šią mokslo įstaigą iki univer
siteto.

Mokytojos Adelės Abromaitie- 
nės rankdarbių meno paroda su
rengta Annette viešojoj biblio
tekoj nuo spalio 15 iki lapkričio 
15 d. Joje rodomi kūriniai iš f 
sousų augalų lapų ir gėlių. Ka
nadiečiai jos menu labai domisi.

C. I. B.
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6695 — 35fh Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas
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Kviečiame visus tautiečius dalyvauti. RENGĖJAI

5v. Kazimiero par. žinios
—Spalio 17 d., mūsų par. mišrus 

choras pradėjo giedoti 11 v. pamaldų 
metu. Džiugu, kad po vasaros atosto
gų choristų eilėse vėl matyti beveik 
tie patys veidai. Jie yra visi ištikimi 
savo pamiltai giesmei ir lietuviškai 
parapijai. Šiais metais mišriam cho
rui vadovauja jauna, gabi McGill uni
versiteto muzikos * studentė Agidija 
Petrauskaitė. Ji mokosi ten jau treti 
metai. Liko dar dveji metai. Po to ji 
žada pasilikti Montrealyje ir dirbti 
savo profesijoje arba, jei sąlygos leis, 
tęsti studijas akademiniam laipsniui 
gauti. Ji jau pernai aktyviai daly
vavo kaipo vargonininkė ir vedėja 
mūsų jaunimui skirtose pamaldose. 
Ji pasirodo Montrealio lietuvių pa
rengimuose kaipo pianistė, nors am
žiumi jaunutė, bet muzikai turi dide
lių gabumų. Jau dabar pradeda kur
ti savo kompozicijas. Jai yra kiek 
sunkiau surasti tinkamus žodžius. Pa
rapijiečiai ir choristai džiaugiasi ma
tydami jauną dirigentę ir linki jai 
ištvermės bei sėkmės.

— Klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius pamoksle pasidžiaugė choro gie
dojimu pamaldose ir kvietė parapi
jiečius padidinti choristų eiles. Šiuo 
metu kaip tik yra gera proga mūsų 
parapijos jaunimui dalyvauti chore, 
nes ir pati dirigentė yra jaunuolė. 
Ji savo būsimus jaunuosius choristus 
geriau supras ir atjaus. Jau yra ke
letas jaunuolių, kurie pažadėjo da
lyvauti chore.

— Spalio 16 d. buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos už a.a. J. Amb- 

. rašo vėlę. Pamaldose dalyvavo gan 
didelis būrys giminių ir bičiulių. Po 
pamaldų par. svetainėje Katerina 
Ambrasienė visus 
džiai pavaišino, o 
Ambrasienės vardu 
už atsilankymą.

— Jau pradėti platinti bilietai į 
metinės loterijos vakarienę. Juos ga
lima gauti klebonijoje ir pas par. 
k-to narius. Bilieto kaina $3.

dalyvius nuošir
di. šalčiūnienė 

visiem padėkojo

Agidija Petrauskaitė

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Aušros Vartų parapijos žinios
— Moksleivių ateitininkų susirin

kimas — šį sekmadienį, spalio 31 d., 
po 10 v. Mišių N. P. Marijos seserų 
namuose. Bus renkama nauja atei
tininkų kuopos valdyba.

— Katalikių Moterų Draugija šau
kia visuotinį narių susirinkimą se
selių patalpose spalio 31 d. po 11 
v. pamaldų. Kviečiamos ir nenarės. 
Daugiau informacijų galite gauti pa
skambinę 255-5579.

— Grybų vakarienė bus lapkričio 
6 d., 7 v.v. Kviečiami visi.

— Į jaunimui pasiruošti vedyboms 
kursus pakviesti šie specialistai: psi
chologė dr. Agota Šidlauskaitė, tei
sininkas dr. J. Bernotas, gydytojas dr. 
A. S. Popieraitis. Kursai bus gruo
džio 6-10 dienomis Aušros Vartų pa
rapijos salėje.

— Vėlinių vakarą bus laikomos 
Mišios sudėtine intencija. Norintie
ji įtraukti savo artimuosius asmenis 
į šią intenciją malonėkite pranešti 
parapijos kunigams ir įteikti savo 
auką.

— Parapijai aukojo $10: W. Šipe- 
lis; $15: M. S. P. Katinai; $25: A. 
Ptašinskas. Užpraėjusį sekmadienį 
surinkta $230.17.

šeštadieninės mokyklos visuo^ 
tinis tėvų susirinkimas įvyko 
spalio 17 *d. Aušros Vartų par. 
salėje, šiemet dalyvių atsilankė 
daug, nes buvo kviesti bei ragin
ti telefonais. Visi jautė, kad rei
kia reformų. Praeityje tėvai į 
susirinkimus nesilankydavo, nės 
buvo pasidavę apatijai: girdi, 
kas iš to, kad ateisi — nieko 
nepakeisi, vienas ar du visą lai
ką kalbės. Ir šiame susirinkime 
tokių buvo. Esą, jeigu vaikai blo
gai mokosi, tai tėvų kaltė — vai
kams nepadeda ir t.t. žodžiu, 
reikia perauklėti tėvus. Vienas 
tėvas prisipažino, kad jo dešim
ties metų duktė prašė pagelbėti 
išasmenuoti kelis žodžius. Tėvas 
nebuvęs tikras, ar bemoka, nes 
po ranka gramatikos neturėjo. 
O kiek tokių tėvų yra? Buvo 
siūlyta pakeisti konkursų siste
mą.

Šiame tėvų susirinkime paaiš
kėjo, kad mokyklą lanko apie 
80 mokinių, dėsto 12 mokytojų. 
Už šeštadienio priešpietę jiems 
bus mokoma po $10. Didelių fi
nansinių sunkumų mokykla ne
turi, nes remia Kvebeko vyriau
sybė. Mokyklos vedėja pastebė
jo, kad mokiniai į pamokas vė
luoja, lanko nereguliariai. Kai- 
kurie tėvai nusiskundė, kad da
liai vaikų mokyklos kursą sekti 
persunku, todėl vaikai mokyk
lą lanko nenoriai. Tokių tėvai 
po metų kitų vaikus atsiima iš 
mokyklos. Kiti dėlto iš anksto 
apsisprendžia į lietuvių mokyk
lą neleisti. Tokių esama apie 
40%. Mokyklai siūlyta: 1. Per
svarstyti sistemą, kad būtų pri
taikyta šios generacijos jaunų 
šeimų vaikams, kurių lietuvių 
kalbos mokėjimas silpnokas. 2. 
Įvesti klasėse grupes, kaip daro 
vietos anglų mokyklos (teirau
tis Lavai mokyklų komisijoje). 
3. Pakeisti mokyklą baigusiems 
pažymėjimų išdavimo tvarką — 
išduoti trijų rūšių pažymėjimus: 
“baigė mokyklą”,* “gerai baigė”, 
“labai gerai” baigė.

I tėvų komitetą išrinkti: A. 
Kličius, R. Jurkus ir p. Paupere- 
lienė. J. Ladyga

Didžiajame Kvebeko baliuje 
Windsoro viešbutyje spalio 22 d. 
buvo pagerbta 12 įvairių tauty
bių asmenų, pasižymėjusių Kve
beko provincijos prancūzų* gyve
nime. Pagerbtųjų tarpe buvo ir 
lietuvis Alain Štanke — Aloyzas 
Stankevičius. Dienraštis “La 
Presse” spalio 21 d. laidoje iš
spausdino visų 12-kos nuotrau
kas su biografijomis. Ten pažy
mėta, kad A. Stanke yra gimęs 
Lietuvoj, mokęsis Paryžiuje ir 

šęs visą eilę knygų, dalyvauja 
televizijos ir radijo programose. 
Pastaruoju metu paskirtas “La 
Presse” leidyklos direktorium. 
Moka 6 kalbas. Tarp pagerbtųjų 
buvo ir garsusis psichiatras 
prof. Karl. Stern.

“N. Lietuvos” bendrovės val
dyba, išrinkta paskutiniame su
važiavime, pasiskirstė pareigo
mis: pirm. P. Povil aitis. vice- 
Dirm. visuomeniniam reikalam 
L. Girinis, protokolu sekr. A. 
Mylė, ižd. J. šiaučiulis, prenu
meratų ir informacijos reika
lams — V. žižys, ekon. reika
lams — p. Jaugelis, šėrų sekr. 
ir laikraščio administratorius




