
Lietuviai gimnazijose
Etninėm grupėm, pasiryžusiom gyventi, atsiranda vis naujų 

galimybių. Iki šiol Kanadoje, išskyrus Albertos, Manitobos ir Sas- 
kačevano provincijas, etninės grupės galėjo mokytis savo tėvų kal
bos tiktai šeštadieninėse mokyklose. Tiesa, universitetuose yra įvai
rių kalbų skyriai, bet jie pasiekiami tik labai ribotam skaičiui stu
dentų, ir tai jau gilesnių, akademinių studijų siekiantiem. Gimto
sios kalbos pagrindu buvo šeima ir šeštadieninė mokykla. Etninių 
grupių vadai, matydami tokią būklę, suskato klabinti valdžių du
ris, kad į gimnazijas būtų įsileistos ne tik anglų, prancūzų, ispanų 
ir vokiečių kalbos, bet ir tos, kuriomis kalba kiti Kanados ateiviai. 
Kadangi švietimas, pagal krašto konstituciją, priklauso provincijų 
vyriausybėm, teko į jas ir kreiptis. Daugiausia šioje srityje parodė 
iniciatyvos ukrainiečiai ir lenkai. Jie jau nemažai pasiekė Kana
dos vakaruose, bet tuo tarpu mus labiau domina laimėjimai On
tario provincijoj, kur gyvena didesnė pusė Kanados lietuvių. Čia 
dabartinės vyriausybės švietimo ministeris R. Welch paskelbė po
tvarkį, leidžiantį įvesti vidurinėse mokyklose betkurį kalbinį-lite- 
ratūrinį kursą, kaip oficialios programos dalį, jei susidaro pakanka
mas mokinių skaičius. Kol kas šiuo potvarkiu dar nė viena etninė 
grupė nepasinaudojo, nes tai visai nauja galimybė, kuriai pasiruošti 
reikia laiko. Nėra abejonės, kad šia galimybe pasinaudos didžiosios 
grupės. Bet kaip su mažosiomis, kurių eilei priklauso ir lietuviai? 
Ar jos pajėgs tai padaryti?

★ ★ ★
Šis klausimas kyla pažvelgus į Ontario švietimo ministerijos 

nustatytas sąlygas. Jų tarpe ypač minėtinos: mokinių skaičius, kva
lifikuoti mokytojai, tinkami vadovėliai. Pirmiausia mokinių skai
čius. Mažom etninėm grupėm bus labai nelengva sutelkti pakan
kamą mokinių būrį (minimumas dar nėra nustatytas). Pvz. kad ir 
lietuviai. Jie mokosi įvairiose gimnazijose ir mažai kur sudaro 
žymesnes grupes. Tai viena pagrindinių kliūčių. Ji tačiau gali būti 
įveikta bent kaikuriose vietovėse. Niekas nedraudžia tėvam parink
ti gimnaziją. Jei tad pakankamai gausus lietuvių tėvų būrys sutars 
siųsti savo vaikus į vieną kurią gimnaziją, minėtoji kliūtis atpuls. 
Antroji sąlyga yra mokytojai. Jie privalo ne tik gerai mokėti lie
tuvių kalbą, pažinti lietuvių kultūrą, bet ir turėti gimnazijos moky
tojo kvalifikacijas. Tokių lietuvių mokytojų Ontario provincijoje 
yra. Jie dėsto įvairiose gimnazijose kalbas, istoriją ir kitus dalykus. 
Jeigu tokių neužtektų ar nebūtų prieinami, tektų paruošti pedago
ginėse kolegijose. Be to, etninių kursų atvejais leidimai dėstyti bus 
duodami ir nevisai pilnai pasiruošusiems mokytojams bent kurį 
laiką. Bene sunkiausia yra trečioji sąlyga —- tinkami vadovėliai. 
Kadangi etninių kalbų bei kultūrų kursas apima trejus metus—-11, 
12 ir 13 klases, vadovėliai turi būti tokio pat lygio, kaip ir kitų ne- 
etninių kalbų. Galimas dalykas, vyriausybė skirs lėšų vadovėliam 
paruošti, bet tai pareikalaus gana ilgo laiko. Iki šiol tokius vadovė
lius turi tik ukrainiečiai Manitobos provincijoj. Visiem kitiem rei
kės gerokai pasidarbuoti -šioje srityje.

Naujieji pasaulio įvykiai ir Lietuva
Sovietai siūlo Europos saugumo konferenciją, kuri įteisintų Maskvos pavergtus kraštus
Pastaruoju metu politiniai pa* 

šaulio įvykiai ėmė riedėti gana 
sparčiu tempu. Ilgas pokarinis 
laukimas, bevaisis “šaltasis ka
ras”, matyt, nusibodo ir didie- 
siem. Jų vadai išdrįso ryžtis ra
dikaliem žingsniam. V. Vokie
tijos kancleris W. Brandtas su
sitarė su Maskva, Lenkija, Ry
tų Vokietija. Sov. Sąjungos va
dai pradėjo diplomatinę ofen
zyvą Europoje ir kitose pasaulio 
dalyse. Sovietinė trijulė — Ko
syginas, Brežnevas, Podgornas 
važinėja po įvairias valstybes, 
stiprindami savo pozicijas atei
čiai. Radikaliam žingsniui ryžo
si ir JAV prezidentas R. Nikso- 
nas — vykti į komunistinę Ki
niją derėtis, nes be jos negali 
garbingai užbaigti karo Vietna
me. Jo užsimojimas tiek pavei
kė pasaulio opiniją, kad du de
šimtmečius puoselėta rezisten
cija prieš komunistinę Kiniją 
sutirpo per kelias savaites. Kai 
Jungtinėse Tautose buvo iškel
tas komunistinės Kinijos pri
ėmimo klausimas, žymi daugu
ma pasisakė už priėmimą ir 
tautinės Kinijos pašalinimą. 
JAV-ės šiuo atveju pralaimėjo, 
nes padarė pradinį žingsnį, ve
dantį ta linkme. Kad Jungtinių 
Tautų dauguma taip pasielgė, 
netenka stebėtis, nes ši tarptau
tinė institucija nuo seno garsė
ja savo neprincipingumu. Ji len
kiasi ne tarptautinei teisei, o jė
gai. Raudonoji Kinija yra sulau
žiusi pagrindinius JT chartos 
principus, bet vistiek liko pri
imta pilnateise nare.

Rieda kairėn
Aplamai, paskutinieji politiniai 
pasaulio įvykiai rodo posūkį į

Pasaulio įvykiai '

Ar minėtos sąlygos įvykdomos? Didžiosiom etninėm grupėm 
jos yra neabejotinai įvykdomos. Mažosios grupės arba visai nepa
jėgs jų įvykdyti, arba galės įvykdyti tiktai labai siauru mastu. Di
džiosios lietuvių apylinkės bus pajėgios tai padaryti, jei atsiras pa
kankamai tėvų sutarimo. O daryti verta. įvesti lietuvių kalba gim- 
nazijon kaip oficialiai dėstomąjį objektą yra didelis dalykas. Tuo 
būdu lietuvių kalba ir kultūra atsistotų šalia didesniųjų grupių, 
teiktų mokiniams tautinio pasididžiavimo, padėtų gilinti kalbines ir 
kultūrines žinias. Kur yra gausus lietuvių mokinių skaičius, reikėtų 
šį naują kelią išbandyti. To uždavinio pirmiausia turėtų imtis Ka
nados Lietuvių Bendruomenės švietimo komisija. Dabar laikas šį 
klausimą išstudijuoti, sueiti į kontaktą su kitom etninėm grupėm, 
su Ontario švietimo ministerija ir tada informuoti lietuvių visuo
menę apie konkrečias galimybes. Kadangi šio bandymo sėkmė 
ypač daug priklausys nuo tėvų, reikėtų juos pirmiausiai informuo
ti ir išgirsti jų nuomones. Pagaliau kaip ten bebūtų, ir toliau mūsų 
lietuviškojo švietimo kertiniu akmeniu pasilieka šeštadieninė mo
kykla ir lituanistiniai seminarai. Šios institucijos jau turi gana ilgą 
patirtį ir daug yra davusios. Jos priima ne tik įvairių mokyklų mo
kinius, bet ir jose nebesimokančius. Ir jei pasirodys, kad naujoji 
galimybė lietuviams yra faktiškai negalimybė, teks visą litua
nistiką telkti tik savose institucijose ir bandyti gauti valdžios 
paramą. Juk esame Kanados piliečiai ir turime teisę gauti paramą 
kitu keliu. Jeigu didesnieji ją gaus vienu keliu, mažesnieji turėtų ją 
gauti kitu. Pr. G. 

KANADOS fVYKIAI

DIKTATORIUS OTAVOJE
Jugoslavijos diktatorius prez. 

Tito buvo sutiktas Otavoje ser
bų suorganizuotomis demonstra
cijomis. Nors daug kas tikėjosi 
bombų sprogimų, demonstrantai 
buvo tvarkingi ir draugiški dik
tatorių saugojusiems RCMP par
eigūnams. Kanados užsienio rei
kalų ministeris M. Sharp ir Ju
goslavijos užsienio reikalų mi- ninkai. 
nisteris M. Tepavac pasirašė su- * 
tartį keistis techninėmis infor
macijomis, stiprinti prekybinius gatonų atominis 
ir turistinius ryšius. Pagrindiniu kėlė nei žemės 
sutarties punktu tenka laikyti 
Kanados ir Jugoslavijos nutari
mą panaikinti vizas turistams. 
Jugoslavija yra pirmoji komu
nistinė valstybė, kurios piliečiai 
galės lankytis Kanadoje be vizų. 
Už šią nuolaidą M. Tepavac ža
dėjo palengvinti karo išskirtų 
jugoslavų šeimų sujungimą Ka
nadoje. Aštrių komentarų susi
laukė Dalhousie universiteto 
Halifakse prezidentui Tito su
teiktas garbės doktoratas už jo 
partizanines kovas prieš vokie
čius, nes iš tikrųjų komunistas 
Tito nė kiek nemažesnę kovą 
vedė ir prieš nekomunistinės 
Jugoslavijos šalininkus. T a i 
mums lindiia beveik 20.000 slo
vėnų sušaudymas Kocevje miš
ke 1945 m. gegužės 24-29 d.d., 
nužudytų karių ir civilių skai
čiumi nralenkias panašius sovie
tu veiksmus Katyne. šios Drez. .
Tito aukos II D. karo pabaigo- dangi ši sistema saugos ne tik 
je ginklu bandė apsaugoti Slo- JAV, bet iš dalies ir Kanada, 
vėniią nuo komunizmo, bet kau- keistai nuskambėjo užsienio rei- 
tynes oralaimėjo ir pasitraukė kalų ministerio M. Sharp viešas 
Austrijon. Kocejevo masinių žu- pareiškimas, kad Kanada reika- ,

dynių antrąja kaltininke tenka 
laikyti Britaniją, pabėgėlius 
perdavusią prez. Tito komunis
tiniam režimui. Spėjama, jog 
Tito komunistai yra nužudę apie 
100.000 Jugoslavijos piliečių, 
kurių nemažą dalį sudarė karo 
metais nepriklausomybę paskel
bę kroatai ir monarchijos šali-

Amčitkos saloje prie Aliaskos 
amerikiečių susprogdintas 5 me- 

‘; užtaisas nesu- 
drebėjimo, nei 

didžiulės Ramiojo vandenyno 
bangos, bet sukompromitavo 
tūkstančius protestą reiškusių 
kanadiečių ir apie 100 federaci
nio parlamento narių. Demonst
racijas prieš šį požeminį ato
minį bandymą organizavo kai
rieji radikalai Kanados universi
tetuose ir spaudoje, nutylėdami 
faktą, kad sovietų premjero A. 
Kosygino viešnagės metu Ka
nadoje Sovietų Sąjunga turėjo 
net du požeminius atominius 
sprogdinimus, šis kelių eilučių 
pranešimas Toronto spaudoje 
buvo paskelbtas vidiniuose laik
raščių puslapiuose tarp skelbi
mų, kur nekiekvienas skaityto
jas jį galėjo surasti ir pastebėti. 
Prez. R. Niksonas negalėjo atsi
sakyti atominio bandymo Am- 
čitkos saloje, nes tas 5 mega
tonų užtaisas buvo skirtas 
priešraketiniams ginklams. Ka-

lauš visų galimų nuostolių atly
ginimo, kai iš tikrųjų jokių nuo
stolių nebuvo patirta*. Sunku pa
teisinti ir beveik 100 Kanados 
federacinio parlamento narių 
telegramą prez. R. Niksonui, rei
kalaujančią sustabdyti atomi
nius bandymus, nes ji buvo iš
siųsta be premjero P. E. Tru- 
de*au sutikimo. Propagandinės 
pigios reklamos į Baltuosius Rū
mus nuvežtais 1*77.000 kanadie
čių parašais siekė du liberalio
sios kairės radijo ir televizijos 
žurnalistai — Pierre Berton ir 
Charles Templeton, organizavę 
parašų rinkimą prieš atominį 
bandymą Amčitkoje. Jų kolega 
McKenzie Porter “Toronto Sun” 
laikraštyje pastebi: “Gerai pa
žindamas p. Bertono reklaminį 
apetitą, aš girdžiu jį kartojant 
jo mėgstamą frazę p. Temple- 
tonui, kai jiedu vyko į Vašing
toną: “Iš šito įvykio mes turė
sime daug rašalo...”

Toronto tarptautinis aerodro
mas Maltone gali susilaukti už
sienio valstybių orinio susisieki
mo lėktuvų, kuriem lig šiol bu
vo leista skristi tik Montrealin. 
Vilties teikia su Italija prade
damos derybos. Italų bendrovė 
“Alitalia” jau seniai reikalauja 
teisės skristi į Torontą, kur yra 
didžiausia Kanadoje italų atei
vių koncentracija. Paskutinėmis 
žiniomis, Kanada yra linkusi 
patenkinti “Alitalia” reikalavi
mą, jeigu Kanados orinio susi
siekimo keleiviniams lėktuvams 
bus leista skristi į Milaną ar ku
rį nors kitą lygiai reikšmingą 
Italijos miestą. Jeigu bus pada
ryta nuolaida Italijai, sunku bus 
atsakyti prašomus skrydžius į 
Torontą vokiečių “Luhthansa”, 
olandų “KLM” ir* prancūzų “Air 
France’ bendrovėms. Problemą 
sudaro federacinės vyriausybės 
nepakankamas dėmesys Toron
tu!. Maltono aerodromas jau da
bar yra perkrautas, o apie naujo 
aerodromo įrengimą vis dar nie
ko negirdėti, nors tokį naują ae
rodromą gaus Montrealis, ku
riame nusileidimų nenori užsie
nio kraštų orinio susisiekimo 
bendrovės.

Kanados valstybinio tyrimo

hard Herzbergas laimėjo Nobe
lio premiją už atliktus darbus 
chemijos srityje, liečiančius ato
mo ir molekulių struktūrą. Dr. 
G. Herzbergas yra gimęs Vo-

ėmąs A. Hitleris. Pranešimą

kairę. Tai, žinoma, nereiškia 
daugumos nuotaikų. Posūkių va
rikliai yra daugiausia nedidelės, 
bet aktyvios, radikalios grupės, 
susitelkusios universitetuose, 
komunikacijos postuose, valdžių 
sluogsniuose. Jos sugeba tam 
tikrais atvejais sukelti pasauli
nio masto triukšmą, dėl, palygin
ti, nedidelių dalykų. Pvz. jos su
kėlė triukšmą dėl JAV atominio 
sprogdinimo Amčitkos saloje, 
bet niekad netriukšmavo nei dėl 
Kinijos, nei dėl Sov. Sąjungos 
atominių sprogdinimų. Tos pa
čios grupės protestuoja prieš 
kairiųjų revoliucininkų nubau
dimą,' bet tyli pvz. prieš angli
konų vyskupo nubaudimą pen- 
kerių metų kalėjimu P. Afri
koj e (tasai vyskupas yra kovo
tojas prieš rasizmą).

Tarp dviejų frontų
Politiniame žaidime suakty

vėjusi Sov. Sąjunga sakosi sie
kianti “taikos”. Taip ji seniai __________________
sako, bet kitaip daro — skelbia ruošti vieną bendrą, ši memo- 
taiką, o ruošiasi karui. Tai la- . . _ — — ...
bai permatomas šydas minioms 
apgaudinėti. Sovietinės “taikos” 
skelbimas ypač pagyvėjo Euro
poje, kai Maskva susirovė su 
Pekingu. Maskva, patekusi tarp 
dviejų frontų, skuba juos išly
ginti, bet mažiausiai sekasi Tol. 
Rytuose. Jai žymiai geriau ei
nasi V. Europos fronte. Ji čia, 
palyginti, nesunkiai pasiekė bent 
laikinio išlyginimo. Ta linkme 
ji veikia ir toliau, šiuo metu 
Maskvai ypač rūpi įtvirtinti savo 
pozicijas Europoje, jas stabili
zuoti prieš didesni pavojų, ky
lantį iš Kini jos. ^J^l to Maskva 
primygtinai siūkr^šukviesti Eu
ropos saugumo konferenciją, 
kuri atstotų įprastinę taikos 
konferenciją, įteisinančią esamą 
politinę būklę. Vakariečiai to
kiai konferencijai nesipriešina. 
Galimas dalykas, ji ir įvyks 1972 
arba 1973 m. Jeigu ji įvyks, ne
abejotinai palies ir Pabaltijo 
valstybes.

Lietuvių iniciatyva
Lietuvių bei kitų baltiečių 

politiniai veiksniai išeivijoj bud
riai stebi politinę raidą ir ati
tinkamai reaguoja. Jiems rūpi,

kad minėtoji konferencija, su
kviesta sovietų iniciatyva, neuž
antspauduotų ilgam laiku Balti
jos kraštų okupacijos, t.y. ne
įteisintų dabartinės politinės jų 
būklės. Kad taip gali atsitikti, 
rodo gėdinga Jungtinių Tautų 
laikysena tautinės Kinijos at
žvilgiu. Visa eilė Europos vals
tybių balsavo už tautinės Kini
jos pašalinimą ir tuo būdu nusi
lenkė komunistinei Kinijai bei 
jėgos principui. Kad panašiai 
neįvyktų ir vadinamoj Europos 
saugumo konferencijoj, reikia iš 
anksto veikti bei nurodyti pa
vojų vakariečių politikams, ku
rie nevisuomet orientuojasi so
vietinėse painiavose.

Džiugu paminėti, kad tuo rū
pinasi VLIKas ir jo pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas. Lankydama
sis Europoj, jis tuos klausimus 
aptarė su Lietuvos diplomatų 
šefu min. St. Lozoraičiu. Jiedu 
sutarė paruošti atskirus memo
randumo projektus ir iš jų pa-

randumą dr. J. K. Valiūnas ir 
min. St. Lozoraitis įteiks minė- 
toj Europos saugumo konferen
cijoje dalyvaujančiom valsty
bėm kartu su kita atitinkama 
medžiaga. Numatoma, kad ta 
proga abu atstovai galės ir žo
džiu paaiškinti Lietuvos bylą. 
Be to, visa tos rūšies veikla bus 
derinama su estų, latvių ir gal
būt kitų europiečių žygiais.

Saugumas be laisvės
Taigi, paruošiamieji darbai 

numatytai politinei veiklai yra 
suplanuoti. Reikia tikėtis, kad 
su lietuvių visuomenės finansi
ne ^parama ■ jie bus sėkmingai 
įvykdyti. Kad tai nebus lengvas 
dalykas, matyti jau dabar. Agre
syvi Maskvos politika, plečianti 
savo imperiją, “sovietinės tai
kos” vardan stengiasi galutinai 
įteisinti okupuotas Pabaltijo 
valstybes. Laisvasis pasaulis tu
rėtų atsiminti, kol yra pavergta 
bent viena pasaulio valstybė, 
kad ir mažiausia, saugumo ne
bus. O šiuo metu pavergtųjų 
yra milijonai. Saugumas negali 
būti statomas ant vergijos. Kur 
nėra laisvės, nėra ir saugumo.

Ms.

KOMUNISTINĖ KINIJA SAVO DELEGACIJOS VADOVU JUNGTINĖSE 
Tautose paskyrė užsienio reikalų viceministerį Chiao Kuan-hua, 
kurį vakariečiai diplomatai yra linkę laikyti nuoširdžiu ir atviru 
žmogumi. Saugumo taryboje atstovaus dabartinis ambasadorius, 
Otavoje Huang Hua. Delegatų eilėse yra ir viena mergina — 
kompartijos vado Mao seserėčia Wang Hai-yung, užsienio reikalų 
ministerijos diplomatinio protokolo viršininko pavaduotoja, mo
kanti anglų kalbą, bet linkusi pasikliauti oficialaus vertėjo paslau
gomis. Kiniečiai yra pareiškę pageidavimą, kad vienas jų dele
gacijos narys būtų paskirtas JT generalinio sekretoriaus U Thant 
pavaduotoju, šį postą 14 metų turėjo amerikietis Nobelio pre
mijos laimėtojas R. J. Bunche,* praėjusią vasarą pasitraukęs dėl 
ligos. Amerikiečius politikus*-----------------------------------------
taip sukrėtė tautinės Kinijos 
pašalinimas iš Jungtinių Tautų, 
kad senatas 41:27 balsų santy- 
sustabdė užsienio kraštams skir
tą finansinę paramą, kuri 1972- 
73 biudžetiniais metais ekono
miniams'ir ginklavimosi reika
lams būtų parūpinus $4,1 bili
jono. Nutrauktos paramos ilga
me sąraše buvo ginklai Izrae
liui, $140 milijonų Jungtinių 
Tautų projektam, $250 milijonų 
R. Pakistano pabėgėliam Indijo
je, $565 milijonų paskola P. 
Vietnamo ekonominiam reika
lam. Po II D. karo Amerika yra 
suteikusi užsienio k r a š t aras 
$143 bilijonų paramą, įskaitant 
Europą ant kojų pastačiusi Mar
shall© planą. Nors ši parama 
dažnai būdavo vadinama dole- 
rų diplomatija, bet ji yra pada
riusi daug gero ne tik Ameri
kai. Senato netikėtą žingsnį pa
smerkė prez. R. Niksono vyriau
sybė ir privertė senatorius susi
mąstyti, nes balsavimo metu net 
32 senatorių nebuvo Vašingto
ne. Atitaisydamas padarytą klai
dą, senato užsienio reikalų ko
mitetas leido prez. R. Niksonui 
iki 1972 m. birželio 30 d. už
sienio kraštų paramai panaudoti 
$2,3 bilijono. - -?•

CIKLONAS INDIJOJE
Daug nuostolių rytinės Indi

jos Orisos valstybei padarė iš 
Bengalio įlankos atūžęs ciklo
nas. 110 mylių į valandą greičio 
vėjas ir 20 pėdų augščio bangos 
sugriovė ir apardė net 7.500.000 
namų, žuvusiųjų jau dabar yra 
suskaičiuota apie 10.000, bet jų 
skaičius gali būti dvigubai di
desnis, nes daug nelaimingųjų 
indiečių bangos nusinešė Ben
galio įlankom šimtų tūkstan
čių kvadratinių mylių* plote bu
vo* sunaikintas derlius. Ši gam
tinė nelaimė Indiją ištiko tokiu 
momentu, kai jos premjerė In
dira Gandhi keliauja po pasau
lį, prašydama finansinės para
mos beveik dešimčiai milijonų 
pabėgėlių iš R. Pakistano, ir 
kai Indijai gresia karas su Pa
kistanu. Praėjusią savaitę Indi
joje lankėsi sovietų aviacijos 
vadas maršalas P. Kutachovas. 
Po jo vizito sovietų transporti
niai lėktuvai pradėjo gabenti 
ginklus ir instruktorius į New 
Delhi ir Bombėjaus aerodro
mus. Spėjama, jog pagrindinį tų 
lėktuvų krovinį sudaro sovietų 
priešlėktuvinės raketos. Premje
rė I. Gandhi dabartinę Indijos 
būklę yra pavadinusi sėdėjimu 
ant užgesusio ugnikalnio, iš ku
rio kiekvienu momentu gali pra
siveržti lava.

NETIKĖTI SVEČIAI
Pekinge lankėsi Pakistano ka

rinio diktatoriaus gen. Y. Kha- 
no paskubomis nusiųsta dele
gacija, kurios eilėse buvo ka
riuomenės vadas gen. Itn. G. 
Hassan, laivyno vadas admiro
las A. Rashild ir aviacijos va
das A. R. Khan. šios trijulės 
dalyvavimas pokalbiuose liudija, 
kad pagrindine pasitarimo te
ma buvo Indijos ir Pakistano 
karas. Komunistinė Kinija, at
rodo, nenori šio karo ir nesu
tarimus siūlo spręsti Jungtinėse 
Tautose. Šią mintį perša Pakis
tano delegacijos susitikimas su 
Kinijos užsienio reikalų vice- 
ministeriu Chiao Khuan-hua, pa
grindiniu Pekingo atstovu Jung
tinėse Tautose. Pakistano prez.
Y. Khan savo delegacijos vadu 
pasirinko liaudies partijos vadą
Z. A. Bhutto, pralaimėjusį Pa
kistano federacinio parlamento 
rinkimus ir savo užsispyrimu su
kėlusį pilietinį karą R. Pakista
ne. Iš Pakistano ambasadų Ja
ponijoje, Šveicarijoje ir Indijo
je pasitraukė keli diplomatai, 
pasmerkdami prez. Y. Khano 
veiksmus R. Pakistane. Ju tei
gimu, iš V. Pakistano atsiusta 
kariuomenė jau yra nužudžiu
si 1.500.000 R. Pakistano gyven
tojų ir 9.500.000 privertusi pa
bėgti Indijon. Masinis diploma

tų, jų seimų ir tarnautojų pasi
traukimas iš Pakistano atstovy
bės įvyko New Delhi, kur poli
tinės globos pasiprašė net 43 
asmenys.

GRĮŽO VADAI
Kremliun grįžo vizitą Kana

dai ir Kubai užbaigęs premjeras 
A. Kosyginas ir Prancūziją ap
lankęs kompartijos vadas* L. 
Brežnevas. Kubos diktatoriui F. 
Castro ekonominę paramą pa
žadėjęs A. Kosyginas New
foundland© Ganderio aerodrome 
pusvalandžio sustojimą lėktuvo 
kurui papildyti pratęsė iki pus
antros valandos, nes čia jam bu
vo paskutinė proga nusipirkti 
dovanų giminėms ir bičiuliams. 
L. Brežnevas net dvi dienas pra
leido R. Berlyne, kur pastaruoju 
metu akligatvyje buvo atsidūru- 
sios abiejų Vokietijų atstovų de
rybos dėl keturių ambasadorių 
pasirašytos Berlyno sutarties in
terpretacijos. Atrodo, L. Brež
nevui pavyko įtikinti R. Vokie
tiją, kad ji neuždelstų sutar
ties paruošimo ir netrukdytų jo 
planuojamos saugumo konferen
cijos. Jam išvykus, abiejų Vo
kietijų derybininkai pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad 
Berlyno sutarties kontūrai jau 
yra išryškinti, tik detalės dar 
neryškios.

EUROPOS SATELITAS
Europos Erdvių Organizacija 

keturių dalių raketa “Europa 
II” bandė iš Prancūzų Gvinėjos 
iššauti satelitą orbiton aplink 
žemę. Bandymas nepavyko ra
ketai išvysčius permažą greitį. 
V. Vokietijos erdvių tyrimo ins
tituto direktorius H. Kaminskis 
kaltę suvertė tarptautinėm kom
plikacijom: I raketos dalis yra 
britų gamybos, II — prancūzų, 
III — vokiečių ir IV — prancū
zų. Europos Erdvių Organizaci
ja yra pasiryžusi savo jėgomis 
parūpinti Europai iki 1973 m. 
ryšių satelitus erdvėse. Nors 
šiam projektui yra išleista apie 
$640, orbiton dar nepavyko 
įstatyti nė vieno satelito. Brita
nija jau žada pasitraukti iš šios 
sunkiai suderinamos trijų vals
tybių bendros programos.*

NUOLAIDOS ŽYDAMS
Sovietų Sąjunga, matyt, riorė- 

dama sustabdyti nuolatines žy
dų demonstracijas užsienyje, pa
spartino vizų išdavimą. Dabar 
kas savaitę iš Maskvos Izraelin 
išskrenda apie 350 žydų. Šie
met jų yra išleista 7.500. Iki 
metų galo išleistųjų skaičius tur
būt pasieks 10.000* kai tuo tar
pu pernai išvažiavimo vizas gavo 
tik 1.000. Praėjusią savaitę iš- 
vykusiųjų grupėje buvo ir Vil
niaus žydų. Vizas dabar gauna 
beveik visi nuolatiniai demonst
rantai ir tokie demonstracijų 
vadai, kaip chirurgas dr. I. Nu- 
dermanas ir filmų rež. M. Ka
likas. Izraelyje jų laukė staig
mena — pirmą kartą paskelbta 
Pavainikių Diena, kurios inicia
toriai kovoja už civilinę metri
kaciją. Izraelis oficialiai pripa
žįsta tik religines jungtuves, ku
rioms rabinai yra įvedę didelius 
varžtus. Dėl religinių ir tautinių 
suvaržymų daug šeimų negali 
susituokti, ir jų vaikai yra lai
komi pavainikiais. Jeigu tokie 
asmenys susituokia užsienyje, 
rabinai ir valstybė nepripažįsta 
jų santuokos.

MASKVA PUOLA PEKINGĄ
Sovietų tarptautinių reikalų 

žurnalas apkaltino komunistinę 
Kiniją, kad ji nori sukelti karą 
tarp Sovietų Sąjungos ir JAV 
ir jo griuvėsiuose tapti galin
giausia pasaulio valstybe. Sie
nų klausimu sovietai yra pada 
rę nemažų nuolaidų kiniečiams 
Beveik visas sienas Sibire su
daro upės, kurias Kremlius lig 
šiol buvo linkęs laikyti savo nuo
savybe. Dabargi buvo pasisiū
lyta abu kraštus skiriančia siena 
laikyti upės vidurį. Tokiu atve
ju Kinijai tektų šimtai salų.
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Kad autoriaus Br. Railos 
“sielvartai” dėl “Versmių ir ver
petų” recenzijos “Tėviškės Ži
buriuose” kiek galint naudin
giau pasitarnautų skaitytojui^

Recenzento pastabos dėl “sielvartų
Atsiliepiant į "Versmių ir verpetų" autoriaus Bronio Railos ilgus aiškinimus

NEIŠGALVOTI APLINKOS PAVOJAI
AL. GIMANTAS

Koks tikslas rašyti ar viešu
mon kelti nevisai malonius da
lykus? Užtenka gyvenamoje ap
linkoje purvo ir nešvankybių, 
tad ar verta visa tai dar ryškin
ti, minėti? Juo labiau, kai vis 
mūsų tarpe yra įsitikinusių, kad 
tai neliečia lietuvių... Būtų 
smagu konstatuoti, kad taip yra* 
deja, skaudus realybės pajauti
mas, o kaikada ir patikrinti fak
tai rodo ką kitą. Atskiri įvykiai 
(laimei, dar nevisuotini) rodo, 
kad, neatsižvelgiant į mūsų gerą 
nuomonę apie savuosius, skau
dūs reiškiniai yra palietę lietu
viškąją bendruomenę. Tad neig
noruokime, žinokime kas aplink 
mus vyksta, stebėkime atviromis 
akimis, nes nuolatiniai pavojai 
glūdi čia pat, ir jie gali būti 
paveikūs net suaugusiems, ypač 
mūsų jaunimui. Jaunieji labai 
dažnai laiko save ir pakankamai 
patyrusiais, ir principingais bei 
atspariais.

O, tiesa yra toji, kad turime 
jaunuolių, mirusių nuo narkoti
kų vartojimo; turime užsikrėtu
sių venerinėmis ligomis; turime 
sulaukusių pavainikių, net ir 
tamsiosios rasės kūdikių, žino
me apie atvejus, kai jaunuolės 
atsisakė savojo tikėjimo ir per
ėjo net į nekrikščioniškų reli
gijų grupes. Girdime apie be
saikį girtuokliavimą ir narkoti
kų kultą vienų ar kitų jaunimo 
pobūvių mėtų.* Nėra reikalo ne
minėti ir tų bendrų nakvynių 
palapinaitėsė ar automobiliuose^ 
Įdomios tų atvejų proporcijos: 
dvi merginos, trys vyrukai; vie
na mergina, keturi vyrai. Tai 
teko ne tik girdėti, bet ir pačiam

LIETUVIŲ SEIMO NUTARIMAI

matyti. Anądien tarnyboje bend
radarbis parodė iškarpą iš bul
varinio, bet didelio tiražo laik
raštuko. Joje matyti nuotrauka 
apsinuoginusia krūtine jaunos 
moters lietuviška pavarde net su 
galūne -ienė ir aprašymas, kad 
toji “foreign sexpot” kelianti 
bylą vienam filmų gamintojui, 
kuriam ji buvo atsidavusi už 
pažadą gauti rolę filme. Jis 
neišlaikęs duoto žodžio ... Tu
rime lietuvaičių didmiesčių nak
tiniu klubų šokėjų, nebūtinai 
tik šokių ritualą atliekančių, ži
nome, kad iš jų tarpo buvo* ras
tų negyvų menkos reputacijos 
landynėse, toli nuo tėvų, toli 
nuo pabėgtų namų.

Taip, tai vis nemalonios, tam
siosios gyvenimo dėmės, bet jos 
tikros, egzistuojančios mūsų pa
šonėje. Turbūt blogiausia būtų, 
jei nieko apie tai nenorėtu
me girdėti ir žinoti. Yra atvejų, 
kai tėvai skaudžiai nusivylė, kai 
staiga buvo pastatyti prieš įvy
kusį faktą, kurį pakeisti ar ati
taisyti jau buvo pervėlu. Aplin
ka veikia mus visus, bet ypač 
jaunuosius. Dirbtinis ar tikras 
jų savarankiškumas, nuosavi ar 
tėvų automobiliai, perlengvai tė
vų duodami ar jų pačių uždir
bami pinigai, siūbuojantis nepa
sitikėjimas moralinėmis verty
bėmis, šeimų, mokyklų, organi
zacijų indiferentiškumas pade
da jauniesiems pasimesti ir nu
klysti ten, iš kur labai jau sun
kus kelias atgal, šviesi viltis nu
švinta tik tada, kai prisimeni, 
kad neabejotina dauguma mūsų 
jaunimo yra brandaus charakte
rio žmonės.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
VUI-osios krašto tarybos pirmosios 
sesijos, Įvykusios 1971 m. spalio 23 
d. Tėvų pranciškonų patalpose, 1011 
College St., Toronto, Ont., rezoliuci
jos.

BROLIAMS IR SESĖMS 
LIETUVOJE

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
VUI-osios krašto tarybos pirmoji se
sija, susirinkusi Toronte, Ont, 1971 
m. spalio 23 d., sveikina Jus, sesės 
ir broliai, pavergtoje tėvynėje ir lin
ki Jums ištverti lietuviškame kely
je. Mes visi, tėvynėje ir išeivijoje, 
dirbame bendram tikslui — lietuvių 
tautos ir lietuvių kultūros išlaikymui, 
tvirtai tikėdami, 
vėl bus laisva ir nepriklausoma.

KANADOS LIETUVIAMS
Kanados Lietuvių Bendruomenės 

VUI-osios krašto tarybos pirmoji 
sesija kviečia Į talką visus geros va
lios lietuvius.

1. Visi lietuviai kviečiami susirū
pinti vaikų lietuvišku auklėjimu, jų 
lankymu šeštadieninių mokyklų ir jų 
Įjungimu i lietuviškas organizacijas. 
Ateikime vieni kitiems Į talką šioje 
svarbioje srityje!

2. šeštadieninių mokyklų mokyto
jai prašomi atkreipti ypatingą dėmė
si Į tai, kad vaikai pamokų metu ir 
per pertraukas vartotų tik lietuvių 
kalbą.

3. Jaunimo organizacijos ragina
mos jau dabar ruoštis jaunimo kong-

resni ir tautiniu šokių šventei Čika
goje 1972 m., o apylinkių valdybos 
prašomos pasirūpinti, kad kuo dau
giausia jaunimo dalyvautų tuose 
svarbiuose parengimuose. Dideli pa
rengimai išugdo jaunimo širdyse pa
sididžiavimą, o tai ir yra svarbiau
sias paskatinimas išlikti lietuviais.

4. Apylinkių valdybos ir šalpos bū
reliai raginami parinkti aukų ir pa-, 
siųsti Vasario 16 gimnazijos naujo 
bendrabučio statybai ir Thunder-Bay 
lietuviško sodelio tautybių parke 
Įrengimui paremti.

PADĖKOS
Kanados Lietuvių Bendruomenės 

VUI-osios krašto tarybos pirmoji se- 
kad mūsų tėvynė sjja dėkoja:

Visiems ją žodžiu ir raštu sveikinu
siems; krašto valdybai, ypač jos pir
mininkui dr. S. Čepui, už dideli ir 
nuoširdų darbą per paskutinius tre
jus metus ir kartu linki naujajai val
dybai našaus darbo; meno ir jauni
mo vienetams bei jų vadovams už 
lietuvių vardo garsinimą Kanadoje ir 
išvykose i Europą bei kitus kraštus; 
Tėvams pranciškonams už patalpas, o 
Toronto apylinkei, ypač jos valdybai, 
už nuoširdų serijos globojimą.

Sesija reiškia pasitenkinimą gau
siu atstovų dalyvavimu suvažiavime, 
ypač tų, kurie atvyko net iš Winni- 
pego ir kitų tolimųjų apylinkių Su 
džiaugsmu ji sveikina jaunimą, taip 
gausiai susirinkusį Į šią sesiją ir taip 
aktyviai dalyvavusi jos darbuose.

kesnis. Knygoje tvirtinama, kad čios jį kiaurai permatyti recen- 
po tų pasipasakojimų iš Budgi- žento “srovinių aistrų” “tradi
ng cūiio įsibėgėjimo” kiekvieną

“peiktiną tendenciją”. Todėl 
jam lengva skirti ir sovietinius 
šaltinius — kuris jų “didžiai ne
tikras”, kuris tikrų tikriausias. 
-Recenzentas į visus sovietinius 
šaltinius linkęs žiūrėti, kaip sa
koma, “cum grano salis”, juoba 
tais atvejais, kai jie nesutaria, 
kai Korsaką ima tikslinti Navi
kaitė. Recenzentui Navikaitės 
teiginiai ano meto politinės tik
rovės perspektyvoje nedaro ple
palo ar falsifikato įspūdžio. Lie
tuvoje “paraustimam darbui” 
prieš Smetonos režimą ne tik 
pritarė, bet jame aktyviai daly
vavo ne tik komunistai, bet ir 
demokratinių pažiūrų žmonės. 
Už “paraustinį darbą” buvo bau
džiami (kartais net mirtimi) ne 
tik komunistai, bet taip pat ūki
ninkai, socialdemokratai, liaudi
ninkai ir kt. Tokioje sudėtingoje 
politinėje tikrovėje bendro fron
to apraiškos buvo neišvengia- 

medžiaga pasirodė “mconclusi- mos. Vienos jų buvo atsitiktinės, 
ve”, ir garbės teismas dėl stokos 
įrodymų bene 1950 m. bylą “nu
marino”*. Recenzentas rašė ne 
apie bylos sprendimą, o teigė, 
kad garbės teismas tų priekaiš
tų nepatvirtino.

Autoriaus “sielvartas” dėl re
cenzento suabejojimo Berlyno 
LAF koaliciškumu, atrodo, bus 
teisingas ta prasme, kad jųdvie
jų koalicijos supratimai skirtin
gi. Recenzentui koalicija yra su
tarimas. Autorius, atrodo, koali
cija laiko tik pritarimą, dargi to
kį nenuoširdu LAF steigėjo ir 
vado atžvilgiu.

Teisingas, atrodo, ir autoriaus 
“sielvartas”, kad recenzentas, 
primindamas LLA kaikurių 
žmonių, kaikurių frontininkų* 
taip pat ir kaikurių laisvės kovo
tojų dar vokiečių okupacijos 
metais susirūpinimus bei abejo
jimus Deksnio atžvilgiu, neparo
dė tiek ir tokio riteriškumo, 
kiek ir kokio parodė autorius, 
niekindamas Daumantą, savo re- _ 
zistenciškumą gyvybe patvirti- apie kuriuos autorius sako, kad 
nusį, kad bent truputį gražiau > tai “tik humanistiškai ir libera- 
atrodytų kontroversinis rezis
tentas Deksnys,savo rezistenciją 
baigęs NKVD bendradarbiu.

Recenzentas mielai jungsis į 
vlikininkų džiaugsmą, kai jie pa
tirs, kad, štai, tradicinis antivli- 
kininkas Bronys Raila pagaliau 
su VLIKu, už VLIKą ir VLIKui. 
Betgi recenzijoj to neįmanoma 
buvo pasakyti, nes “Versmėse ir 
verpetuose” konvertito Railos 
dar visai nejusti.

Beveik pavydas ima dėl au
toriaus aiškiaregystės, įgalinan-

no “vėl tryško lyg ir krikščioniš
kas Caritas, žmogaus silpnybių 
supratimas, jam dovanojimas” 
(9 p.). O savo “sielvarte” autorius 
jau tvirtina, kad Budginas “bu
vo neatleidęs bent dviem kame
ros kolegom.” Tai katras pertei
kimas teisingas? Recenzento pa
minėtą garbės teismą autorius 
rašo kabutėse, atseit, tai ne tik
ras garbės teismas, o tik recen
zento prasimanytas. Tai jau 
tamsus šešėlis recenzento pado
rumui. Kokiu pagrindu? Juk 
faktiškai Lietuvos Antinacinės 
Rezistencijos Buvusių Politinių 
Kalinių Sąjungos pirmininkas 
1947. II. 25 raštu tos sąjungos 
garbės teisme buvo iškėlęs vadi
namos VLIKo grupės kalinių 
tarpusavio santykių bylą*. 
LARBPKS garbės teismo pirm, 
prof. Kaminskas reikalingai me
džiagai surinkti atitinkamiem 
žmonėm buvo išsiuntinėjęs apie 
40 klausimų anketą. Surinktoji

_ _ ’•__ J • CL*___ ________ 1____:

Teisybė, kad “polemika ir do
kumentacija turi savo skirtingas 
vertes” ir kad “tolygybės ženklo 
tarp jų nėra ir nereikia.” Bet 
kai autorius angažuojasi, kad“Vi- 
sas šis rinkinys pirmiausia ski
riamas kai kurių mūsų tautinio 
ir išeivinio gyvenimo etapų do
kumentacijai” (19 p.), pabrėžiu 
— visas, o faktiškai apie du 
trečdaliu veikalo skiriami pole
mikai, recenzentas, atrodo, lo
giškai klausia, ar polemika toly
gi dokumentacijai?

Autoriaus “sielvartas” dėl re
cenzento pastabos, esą Budginas 
iš kalėjimo paleidimo liudijimą 
gavęs ne pagal germaniškos, o 
pagal amerikietiškos biurokrati
jos tvarką, yra klaidinantis ta 
prasme, kad čia jis jau kalba ne 
apie paleidimo liudijimą, o apie 
paties Budgino paleidimą, nors 
tai visai ne tas pats. Faktiškai 
jau pirmąją okupacijos dieną, 
bent politiniai kaliniai, buvo 
laisvi ir Bayreuthui nusta
tytomis judėjimo valandomis 
galėjo laisvai judėti. Jau antrą 
ar trečią okupacijos dieną kali
niai aptiko amerikiečio kario 
saugomą vokiečių maisto sandė
lį. Budginas mokėjo angliškai, 
paaiškino sargybiniui savo ir sa
vo draugų kalinių padėtį ir sar
gybinis leido iš to* sandėlio pasi
imti maisto. Tuoj buvo suorga
nizuotas Vokietijoj tada popu
liarus rankinis vežimėlis ir tam 
tikras kiekis maisto konservų 
pervežta pas darbininkų barake 
gyvenusius Klementus. Kaikurie 
kaliniai nedelsdami apsigyveno 
mieste. Todėl atrodo, kad kali
nių paleidimas iš kalėjimo nebu
vo biurokratinis. O paleidimo 
pažymėjimai kaliniam buvo iš
duoti tik po to, kai, anot auto
riaus, amerikiečių komisija per
žiūrėjo bylas. O tai truko kelis 
mėnesius. Tad kuo čia dėtas ger
maniškas biurokratizmas?

Dar didesnio “sielvarto” auto
rius parodė dėl recenzento pri
minimo, kad autoriui minėtų 
Budgino priekaištų kaikuriem 
kalinimo draugam* prof. Ka
minsko pirmininkaujamas gar
bės teismas nepatvirtinęs. Re
cenzentas tuo norėjo atkreipti 
skaitytojo dėmesį, kad doku
mentacijai, ypač sunkių prie
kaištų dokumentacijai, negali
ma tik vienos šalies, ypač vieno 
asmens (nors autoriui jis ir 
krištolinis atrodytų) teigimais 
pasikliauti, juoba apie dalykus, 
vykusius badavimo aplinkybė
mis. Po autoriaus “sielvarto” 
tas dalykas pasidaro dar neaiš-

t Sala kiekvienai metu dienai i
B

kitos iš anksto sutartos. Pirmų
jų pavyzdžiu gali būti Kraniaus- 
ko laidotuvės 1936 m. Kaune. Jų 
proga “paraustiniame darbe’’ 
vieningai reiškėsi komunistai, 
krikščionys darbininkai ir so
cialdemokratai. Antrųjų bendro 
fronto apraiškų bene "ryškiau
sias pavyzdys turbūt bus Ameri
kos lietuvių viso kairiojo sparno 
susitelkimas ir 1936 m. Kleve- 
lande suorganizuotas gana Įspū
dingas kongresas demokratinei 
Lietuvai atstatyti.

Autoriaus nepasitikėjimą Navi
kaitės teiginiais ypač kelia jos 
paminėtos garbingų, nuosaikių, 
neabejotinų patriotų, valstybi
ninkų ir nepriklausomybininkų 
profesorių pavardės. Bet auti> 
rius “Versmėse ir verpetuose” 
(152 p.) taip pat Įvardina keletą 
lygiai nuosaikių, garbingų, ne
abejotinų patriotų, valstybinin
kų ir nepriklausomybininkų 
profesorių, kurie stojo Krėvės, 
taigi ir ‘‘Literatūros”, ginti ir

liškai nusiteikusios, — aplamai 
gana naivios iškamšos” (153 p.).

Recenzentui atrodo, kad Na
vikaitės atžvilgiu autorius stin
ga riteriškumo, kai jis, net pa
siskaitęs Korsakienės atsimini
mus, vistiek tvirtina, kad Navi
kaitė Krėvės “buvo pasamdyta 
kaip žurnalo administratorė, ir 
tai buvo visos jos pareigos bei 
teisės”. Tuo tarpu Korsakienė 
liudija, kad Navikaitė buvo “Li
teratūros” steigimo viena inicia
torių, o Krėvė buvo pakviestas

Su jachta San Bias archipelage B. Stundžia
S

Mylimam sūnui
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mirus, ONĄ ir JONĄ GIEDRIONUS su šeima liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

D. ir S. Naikauskai

FURNITURE LTD.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas į namus pristatymas.

Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0 X 9 - 4 4 4 4 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

(Tęsinys iš pr. n-rio)
Tolyn ir atgal
Pasiekus Tupili salą, oras pa

sitaisė — tur būt išsilijo ir pra
sidėjo sausas laikotarpis. Pra
plaukę vėl pro Plyon Chico su
stojome netoli bevardžių salų, 
kur prieš kelis šimtmečius buvo 
piratų prieglauda. Inkarvietę 
sudarė lyg ir maža Įlanka, kuri 
buvo apsaugota nuo vėjų ir tu
rėjo du išėjimus per koralų už
tvarą Į jūrą. Dabar salelės ne
gyvenamos, apaugusios tankia 
džiunglių augmenija. Puikūs bal
to smėlio paplūdimiai beveik 
apriečia abi salas. Pasakojama, 
kad piratai buvo Įsirengę mažą 
uostą, bet dabar jokių žymių ne
simatė. čia sustojo mūsų anks
čiau sutiktoji jachta, o mes pa
kėlę bures patraukėm iki Tiki- 
gandi salos, kur ir nakvojome. 
Teko taupyti vandenį, nes reikė
jo pradėti vartoti atsarginius 
tankus. Dar viena nelaimė ištiko 
— sugedo generatorius. Manėm, 
kad neteksime viso maisto, ku
ris buvo sudėtas Į šaldytuvą. Ka
pitonas dirbo ištisą pusdienį ir 
sutvarkė ne tik generatorių, bet 
ir šaldytuvą, ir elektros šviesas.

Sekančią inkarvietę pasirin
kom netoli Tigre salos, kur ypač 
daug koralų rifų. Vienoje vieto
je, netoli kranto*, radome visą ei
lę kanalų, skiriančių nedideles 
salas. Tuose kanaluose užtikome 
apsčiai jūrų gyvūnijos, čia, žiū
rėk, smėlio ryklys ilsisi ant dug
no, ten manta lengvai judina sa
vo “sparnus” bei pavojingą uo
degą ir slenka pirmyn. O jau jū
ros žvaigždžių ir jūros “ežių” pil
nas dugnas. Iš viso su tais 
“ežiais” tikras vargas. Gal kiau
šinio dydžio tamsios spalvos gy
vūnai, bet turi piršto ilgumo 
juodus spyglius. Jeigu kur ant 
dugno pasitaiko jūros žolės, bau
gu vaikščioti — nežinai kada ant 
jų atsistosi. Vietomis tų ežių tiek 
daug, kad net nėra vietos kur 
koją ant dugno pastatyti. Kaikur 
dugnas atrodė kaio lietuvaičių 
gėlių darželiai — visokių soalvų 
ir formos koralai staiga iškyla 
beveik iki vandens paviršiaus ir 
nž keliu metru i šoną nusileidžia 
j tamsias gelmes. Tą povandeni
ni nasauli sunku nusakyti žo
džiais; geriausia ii savo akimis 
pamatyti kad ir žinomojo naro

kapitono Cousteau filmuose. 
Tuose koralų darželiuose spie
čiais nardo įvairiaspalvės žuve
lės ir kartais pasimaišančios di
desnės žuvys.

“čičos” šventė
Tą dieną Tigre salos indėnai 

rengė “čičos” šventę. Salos vir
šininkas, pasitaręs su kaimo vy
resniaisiais, paskyrė vieną dieną 
“čičai”, kuri turbūt yra savotiš
kas alkoholinis gėrimas, gamina
mas iš kažkokių šaknų (nepavy
ko sužinoti). Kapitonas juokau
damas pasakojo, kad prieš “či
čos” šventę dažnai matydavęs in
dėnes kažką kramtant ir spjau
dant i priešais pastatytą lovį... 
Pagaliau kaip ten tą “čičą” da
rė, nesvarbu. Mūsų Įgulos narys, 
kurio žmona buvo lietuvaitė, nu
tarė tos “čičos” paragauti ir at
sidūrė saloje.

Jau nuo pietų saloje girdėjo
si šūkavimai ir triukšmas. Kapi
tonas su žmona ir fotografe bu
vo trumpam nuplaukę Į salą, bet 
rado gyventojus besiruošiančius 
šventei ir nieko nepešę grįžo į 
jachtą.

Vėlyvą popietę atplaukė su 
luotu du indėnai ir pranešė, kad 
salos viršininkas kviečia atsiim
ti jachtos įgulos narį. Kapitonas 
pavedė tą misiją man. Įšokęs į 
motorvaltę, nuplaukiau į salą ir 
pakrantėje radau ilgą, išsitiesu
sį mūsų vyrą. Kojos mirko van
denyje, šiaip visas buvo purvi
nas. Aplink jį stovėjo būrys juo
kaujančių žiūrovų, šiaip taip su 
indėnu pagalba įtempiau ji Į 
valtį, bet negalėjau nustumti Į 
vidurį, nes tvirtai laikėsi įsiki
bęs rago (valties priekio). Sąmo
nės dar nebuvo visai praradęs, 
nes dažnai vis sušukdavo — “či-

go kelias valandas, miegojo

Atsitolinus valčiai nuo kran
to, jis iškišo abi kojas už borto 
ir atrodė rengėsi iššokti. Kelis 
kartus buvau priverstas palikti 
be valdymo užbortinį varikli ir 
vyrą atgal įtraukti. Jaučiau atsa
komybe, nes iššokės galėjo pri
gerti arba, kaip dažnai pasitaiko, 
galėjo ryklys pasimaišyti. Būtu 
nemalonu, jei viena lietuvaitė 
netektų savo vyro. Kartą variklį 
paleidus, valtis užšoko ant rifų 
ir variklis išėjo iš rikiuotės. Kei
kiausi irkluodamas sunkią valtį, 
bet vyrą į jachtą pristačiau. Sir-

go Kelias vaianaas, miegojo virs 
dvylikos valandų ir po to keikėsi 
visą dieną, nes pametė 20 dole
rių, tokios pat vertės saulės aki
nius ir gerą žiebtuvėli Paaiškėjo, 
kad indėnai išgudrėjo — į “či
čą” ir gerą romo kiekį įpylė — 
matyt, norėjo svečią atsakančiai 
pavaišinti.

Kelias Į namus
Mano atostogos slinko i pabai

gą. Turėjau grįžti iš Kristobalo 
(prie Panamos kanalo), bet kapi
tonas nutarė dar vieną savaitę 
pasilikti. Atplaukėm iki Narga- 
na salos, kur buvo takas lėktu
vui nusileisti. Sala buvo tirštai 
apgyventa, turėjo net “restora
ną”, ant kuolų užkeltą stogą ir 
porą aplūžusių staliukų viduje.

Jachtos įgula sumažėjo iki 
dviejų, nes į Panamą išskridome 
trys — be manęs, vyko apsipirk
ti ir pasižmonėti kapitono žmona 
ir mergina - fotografė, kurios 
atostogos taip pat baigėsi. Nusi
leidęs lakūnas vos užvedė paki
limui lėktuvą — iš vidaus nega
lėjo variklio užvesti, tad iššokęs 
pasuko kelis kartus propelerį. Į 
Panamos miestą buvo apie 100 
km. Beveik visu keliu apačioje 
matėsi kalnai, slėniai ir džiung
lės.

Apsistojęs viešbutyje sužino
jau, kad motorlaivis rengiasi 
plaukti i netolimą salą Ramiaja
me vandenyne. Mieste sustabdė 
mane dvi pagyvenusios moteriš
kės ir užklausė angliškai, ar ne
žinau. kur yra geležinkelio sto
tis. Iš tarsenos pažinau, kad tai 
vokietės ir atsakiau vokiškai. 
Abi iš V. Vokietijos atvyko i Pa
namą rusų prekiniu laivu. Tikrai 
Panama yra pasaulio kryžkelė.

Motorlaivis stovėjo uoste ame
rikiečių zonoje. Kanalo zona su
daro dalį Amerikos su krautuvė
mis, mokyklomis ir kareivinė
mis. Tos zonos valdytojai ir yra 
faktini Panamos viešpačiai, nors 
dėl pasaulio akių Panama žai
džia nepriklausomybe. Net ir 
savo nopierinių pinigų neturi — 
yra tik Panamos centai.

Didžiuma gyventoju — mula
tai miestuose, indėnai džiunglė
se. Baltieji yra amerikiečiai ir 
turistai.

Iš Panamos inrastais keliais 
vėl nasiekiau mielus namus To
ronte.

kuris juk su žurnalo administra
vimu bei finansavimu nesusijęs. 
Ir kitu atžvilgiu Korsakienė liu
dija Navikaitės naudai, tvirtin
dama apie “visus opoziciškai nu
siteikusius sluogsnius vienijan
čią platformą” ir apie Navikai
tės karštus ginčus su Korsaku.

“Versmėse ir verpetuose” 
skaitome: “Kieno teisė ir parei
ga ko dažniau ir ko plačiau pa
reikšti, kur tik reikia ir kur tik 
galima, skundus, protestus, ra
šyti notas ir memorandumus 
tarptautinėm institucijom ir 
laisvojo pasaulio valstybių vy
riausybėm, jeigu ne legalių Lie
tuvos Respublikos diplomatinių 
atstovų, šen ten dar pripažįsta
mų .. .* Tiesą sakant, jos (diplo
matinės atstovybės — Vt. Vt.) ir 
yra tinkamu laiku visur įteiku
sios protestus, rašiusios skun
dus, notas ir memorandu
mus ... O VLIKas dėl tų funkci
jų be galo varžėsi, ko vote kovo
jo... vis rungdamasis dėl per
galės arba bent dėl to paties 
darbo lygiagretiškumo” (266- 
67). Toks diplomatinių atstovų 
ir VLIKo darbo priešpriešinis 
statymas neatitinka tiesos. Re
cenzentas tuos tikrovės neatitin
kančius -autoriaus teiginius tu
rėjo paneigti. Tai ne recenzento 
versija, bet istorinė tiesa. Diplo
matų tarpusavio santykių recen
zentas nelietė, nes ir “Versmės 
ir verpetai” jų neliečia.
Autorius savo “Versmėse ir ver

petuose” būtų preciziškesnis, 
jei užuot klausęs, “kodėl VLIKe 
dabar yra dvi Darbo Federaci
jos”, būtų visas VLIKo grupes 
vienaip ar kitaip aptaręs. Tada
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nebūtų buvę reikalo recenzentui 
dviejų federacijų buvimo aiškin
ti. Tik autoriaus vartojama 
“sielvartuose” fikcijos sąvoka 
VLIKo grupėm aptarti, man
ding, nėra tinkama. Fikcija dau
giau siejasi su prasimanymu. O 
VLIKo grupės nėra prasimany
tos, tik praradusios turėtą padė
tį ir šiandien išeivijoje tėra ka
daise Lietuvoje buvusios tikro
vės simboliais, kurie, siekiant 
atstatyti Lietuvos valstybinę ne
priklausomybę, tebeturi tam tik
ros reikšmės. Tik VLIKo sėk
mingam veikimui vien simbolių 
atramos neužtenka. Reikia todėl 
traukti į VLIKą laisvųjų lietu
vių gyvąsias jėgas, šia prasme 
“Versmių ir verpetų” pasisaky
mai verti rimto dėmesio.

Recenzentas jau kita proga 
yra pripažinęs, kad, turint gal
voj autoriaus publicistinio dar
bo nedėkingas sąlygas, tenka 
pagarbiai nusilenkti jo publicis
tiniam uolumui. Bet ir toks pri
pažinimas recenzento neatlei
džia nuo pareigos pasakyti savo 
išvadą, tegul ir subjektyvią, kad 
“Versmės ir verpetai” nepatei
sina nei autoriaus sugebėjimų, 
nei leidinio išlaidų, nežiūrint iš 
kieno kišenės jos bebūtų. Re
cenzentui taip pat aišku, kad au
toriaus nesėkmės negalima pa
teisinti nei VLIKo, nei ALTos, 
nei LB, nei Sidzikausko, nei jų 
visų drauge sudėtomis nesėkmė
mis, nes kiekvienas už savas ne
sėkmes pats atsako; savųjų pa
teisinti svetimomis negalima.

Nepaisant to, kad savo “siel
vartais” autorius privertė recen
zentą šią antrą “Versmių ir ver
petų” recenziją rašyti, recenzen
tas jo “sielvartus” sveikina kaip 
savo “tylos sąmokslo” mūsų 
laikraštinėj spaudoj nutrauki
mą ir savo publicistinio “pega
so” pamankštinimą. Vt Vt.

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

At A Mylimai Mamytei
mirus Lietuvoje, parapijos klebonui kunigui JUVENA
LIUI LIAUBAI, OFM, jo broliui VINCUI ir jų sesutei 
MARYTEI, gyvenančiai Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią 
užuojauta —

Niagaros pusiasalio ramovėnai

Mylimam sūneliui ir broliui

Daliui Stonkui
mirus, jo tėvelius, brolį AUDRIŲ, seseris DANĄ bei 
SILVIJĄ nuoširdžiai užjaučia. —

Hamiltono "Šatrijos" ir "Nemuno" 

tuntų skautai bei skautės

Numylėtam sūnui ir broliui

Daliui Stonkui
mirus, gilią užuojautą reiškia liūdesy likusiems tėvams,
AUDRIUI, DANUTEI ir mažajai SILVIJAI —
Hamiltonas Leparskų šeima

ASTRO
2198 Bloor St West • TeIefonas 766-1118 
Toronto 9, Ontario • =======
Pigios kelionės po visą pasaulį. Informacijų teirautis: 
--------------  Mrs. Vera Vasara, tel. 766-1118---------------  
BUENOS AIRES: nuo lapkričio 27 iki gruodžio 17 - $330.00 
• Sutvarkome dokumentus giminių imigracijai arba ilgam vizitui *

Pigiau... geriau... greičiau...
Nors prekių kainos nuolat visur kyla, musų kainos iki L m. galo pasi
lieka tos pačios. Pasinaudokite proga — pasiųskite jou dabar dovanų 
siuntinuką savo artimiesiems į Lietuvą.

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

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

421 Hackney Rd., London, E. 2, England TeL 01739-8734
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Kovojo ir kentėjo kartu su tauta
Lietuvos politikas dr. Leonas Bistras, praradęs sveikatą Sibire, mirė Kaune š. m. spalio 18 d.

“Kas yra Krikščionių Demok
ratų Centro Komitete?” šitokį 
klausimą statė enkavedistai pir
mojo bolševikmečio kaliniams, 
kurie, jų manymu, galėjo žinoti 
apie kr. demokratų veiklą. — 
“Kas yra kr. demokratų pirmi
ninkas?” — kartojo NKVD tar
dytojas savo kankinamiems ka
liniams.

Reiškia, bolševikai tada ne
daug težinojo. Mums irgi daug 
kas buvo nesaišku. Kodėl vienus 
suėmė, kitus paliko? Vienu ve
žė iš Lietuvos, kitus šaudė vieto
je, treti liko kalėjime ir prasidė
jus karui 1941 m. birželio 22 d. 
iš jo išėjo.

Ir šiandien pvz. neaišku, kur 
dingo Lietuvos žvalgybos doku
mentai ir sąrašai apie politines 
partijas. Buvo žinoma, kad Lie
tuvos saugumas turėjo pilnas ži
nias apie tada nelegaliai vei
kiančias Lietuvoje politines par
tijas, žinojo visus centro komite
tus ir jų narius.

Išėjęs iš kalėjimo, dr. Pranas 
Dielininkaitis nekartą prisimi
nė, kaip jį NKVD kvotė ir pri
spyrusiai klausinėjo apie Kr. 
Demokratų Centro Komiteto na
rius bei pirmininką. Dielininkai
tis išsigynė, sakėsi nežinąs ar iš 
viso toks buvo, nes valdžia nelei
dusi. Pats Dielininkaitis buvo 
vienas iš dviejų Kr. D. Centro 
Komiteto vicepirmininkų. Pir
mininku buvo dr. L. Bistras. Pa
starajam mirus, galima jau drą
siai kalbėti.

Taigi, bolševikai paskutinio
jo Kr. Demokratų Centro Komi
teto pirmininko nebuvo iššifra
vę, nors jį suėmė, išvežė į bolše
vikiškus kalėjimus ir apie 1955 
m. vėl grąžino Lietuvon.

Iliuzijų neturėjo
Dr. L. Bistras išgyveno su sa

vo tauta visas jos nelaimes bei 
kančias. Jis lengvai galėjo pasi
traukti į užsienius, kai bolševi
kai įžengė į Lietuvą. Gerai ži
nojo, kas jo laukia—iliuzijų ne
turėjo. Atėjus bolševikams Į 
Lietuvą, Bistras suspendavo 
centro komiteto veikimą, nors 
susilaukė daugelio nepasitenki
nimo. Šie manė, kad bolševikai 
eis į derybas su Lietuvos vyrais, 
kad bolševikams yra svarbu iš
laikyti Lietuvoje jei ne politinę 
pusiausvyrą, tai bent ūkini lygį. 
Esą dėlto tarsis su atsakingais 
asmenimis. Dr. L. Bistras pa
žinojo rusus bei bolševikus ir 
todėl netikėjo jų gera valia. Jis 
numatė, kad viskas bus naikina
ma, kad mūsų vienokios ar kito
kios pastangos bus bereikšmės, 
kad mūsų gera valia bus tik iš
juokta, piktam panaudota ir su
trinta.

Kitaip manė jaunesnieji vei
kėjai — Lietuvos Kr. Demokra
tų Centro Komiteto nariai dr. 
Pr. Dielininkaitis ir dr. I. 
Skrupskelis. Teko su jais dažnai 
diskutuoti įvairiais klausimais. 
Jie palaikė ryšius su kitomis po
litinėmis organizacijomis ir gru
pėmis — liaudininkais, social
demokratais ir kt. Abudu buvo 
europinio išsilavinimo, plačios 
erudicijos ir dideli tolerantai. 
Tai asmenys, iš kurių ateityje 
buvo daug tikėtasi, nes ir tada 
jau rodė neeilinius gabumus. 
Tie du jauni politikai 1940 m. 
liepos 12 d. sutiko mane Kauno 
Laisvės Alėjoje ir pasisakė tą 
dieną buvo susitikę su Povilu 
Pakarkliu, bolševikinės vyriau
sybės teisingumo ministeriu. 
Pakarklis seniau buvo studentas 
ateitininkas, abstinentų korpo
racijos pirmininkas, studentų 
ateitininkų centro valdybos na
rys. Buvo fanatikas abstinentas. 
Jau tada jis tvirtindavo: “Man 
socialistas abstinentas yra arti
mesnis už geriantį kataliką!”

Pokalbis su Pakarkliu
Jaunųjų politikų pasikalbėji

mas buvo maždaug toks.
“Povilai, pažįsti mus. Dabar, 

kai tu esi Lietuvos valdžioje, Tau 
reikės žinoti ir visuomenės opi
niją ir turėti kontaktą su įvai
riais Lietuvos žmonėmis. Mes 
Tau visuomet esame pasiruošę 
padėti, patarti, suteikti informa
cijų ir, jei pageidausi, įvairiais 
būdais palaikyti ryšį”. Povilas 
Pakarklis neprieštaravo savo se
nų draugų pasiūlymui, žadėjo 
palaikyti ryšius. Ir kokia ironija 
— tą pačią naktį dr. Pranas Die
lininkaitis ir dr. Ignas Skrupske
lis buvo suimti ir uždaryti Kau
no kalėjime. Dielininkaitis po 
karo iš kalėjimo išėjo, o Skrups
kelis buvo išvežtas į Kolymą ir 
ten mirė. Pastarajam, kain atsa
kingam “XX amžiaus” dienraš
čio redaktoriui, buvo sufabrikuo
ta byla už komunistų išniekini
mą.

Tai taip pasibaigė dvieju 
krikščionių demokratų centro 
komiteto nariu bandymas už
megzti ryši su bolševikais. Pa
starieji pripažino tiktai vieninte
le talka — šnipinėjimą. Šia tak
tika jie atsivežė iš Maskvos. 
Idealistai, kaip Dielininkaitis ir 
Skrunskelis. praktiškai nesusi
dūrė su rusiškuoju bolševizmu, 
manė, kad bolševikai yra “pasi
keitė”. kad su jais galima tartis. 
Bolševikai vienus tokių priėmė

J. MATULIONIS
ir panaudojo didesniam Lietu
vos pavergimui ir žmonių apgau
dinėjimui, o kitus sukišo į kalė
jimus ir vienu ar kitu būdu lik
vidavo.

Dr. L. Bistras nebuvo iš tokių. 
Jis I D. kare buvo patekęs į rusų 
caristinę armiją ir išbuvo visą 
laiką frontuose kaip felčeris. 
Prieš karą buvo trejus metus 
mokęsis Dorpato medicinos fa
kultete. Dirbo įvairiose vietose, 
daugiausia ligoninėse. Būdamas 
tarp rusų virš ketverių metų, 
juos pažino labai gerai. Matė re
voliuciją, rusų armijos pakriki
mą ir jos sugriuvimą. Matė bol
ševikinės valdžios pirmuosius 
žiaurius žygius. Jis rusiškojo 
bolševizmo tikslais Lietuvoje 
neabejojo: žinojo, kad rusai atė
jo pavergti ir prijungti Lietuvos 
prie Rusijos, kaip tai buvo pa
darę 18 š. gale.

Nuoširdus krikščionis
Kartą, draugiškai svarstant, 

ką daryti tokios grėsmės aki
vaizdoje, Bistras pasakė: “Na ir 
ką? Pagyvenom, paūžėm, o da
bar laikas atgailai.” Jis pažiūrė
jo iš krikščionybės taško, įverti
no situaciją lyg iš amžinybės 
augštumos. Taip, jis buvo krikš
čionis ne tik politikoje, bet ir 
kasdieniniame gyvenime, savo 
augštose pareigose kaip ministe- 
ris pirmininkas, seimo pirminin
kas, daugkartinis švietimo mi- 
nisteris, universiteto teologijos- 
filosofijos fakulteto profesorius, 
“Ryto” redaktorius.

Apie jį kaip kalinį liudijo 
gen. Petras Kubiliūnas, buvęs 
vokiečių okupacijos metu pir
muoju generaliniu tarėju. Jis 
buvo bolševikų suimtas pirmo
mis okupacijos dienomis. Bolše
vikai, matyt, manė: jeigu jis ga
lėjo kelti maištą prieš prez. A. 
Smetoną, tai reiškia, jis gali 
maištauti ir prie Maskvą. Gen. 
P. Kubiliūnas išbuvo kalėjimuo
se ligi 1941 m. karo pradžios. 
Su dr. L. Bistru jis kurį laiką 
buvo vienoje kameroje, jį pri
simindavo šiltais žodžiais, saky
damas: “Tai buvo nuostabus 
žmogus. Visada ramus, niekad 
neprarandąs pusiausvyros. Bū
davo arba miega, arba meldžia
si”. Jis papasakojo tokį smulkų, 
bet labai charakteringą kalėji
mo sąlygose atvejį. Bistras iš 
kažkur turėjo paslėpęs nykščio 
didumo sausos dešros gabaliuką. 
Nors kalėjime maisto trūko ir 
buvo visą laiką alkani, bet Bist
ras ta savo “geležinę atsargą” 
laikė ir taupė kažkokiom dar 
blogesnėm dienom, kurios ga
lėjo ateiti. Ir štai vieną naktį 
su triukšmu atrakina duris ir į 
kamera įstumia asmenį, kuria- 
me sunku atpažinti žmogų — vi
sas sumuštas, žaizdotas, apžėlęs 
plaukais, apvilktas skarmalais. 
Matyt, jau ilgokai kankinamas. 
Tai buvo kunigas Alfonsas Su- 
šinskas, ką tik atvežtas iš Mins
ko kalėjimo po ilgo tardymo. 
Bistras išvynioja savo “geleži
nę atsargą” ir duoda naujam 
nelaimės draugui...

Toks buvo Bistras ir gerais 
laikais. Jis gyveno ne dėl pi
nigo. ne dėl turtų. Jis turėjo 
savo pasaulėžiūrą — paprastą, 
bet principingą. Ją sudarė — 
lietuvybė, demokratybė ir krikš
čionybė. Tiems principams jis ir 
pašventė savo gyvenimą.

Demokratijos gynėjas
Dr. L. Bistras buvo tikra 

prasme politikas. Gerai mokė
damas Vak. Europos kalbas, se
kė jos spaudą, gyvenimą ir dr. 
Pakalniškio slapyvarde spaudo
je komentuodavo įvykius. Kaip 
žurnalistas stovėjo pirmųjų eilė
se. Gaila, kad gabūs žmonės, iš
simokslinę, pasirengę, turį ge
rus pagrindus neranda dirvos 
savo veiklai. Taip įvyksta už
ėjus suirutėms ar netikusiom 
santvarkom — jie būna nuša
linami ir pakviečiami diletantai. 
Taip atsitiko su Bistru Lietuvo-

Toronto Prisikėlimo parapijos katalikių moterų 15-kos metų sukakties vakaro programos atlikėjai apdovanojami gė
lėmis. K kairės: “Šilainės” pranešėja K. Veselkaitė, paskaitininke A. Songailienė, vakaro pranešėja R. Sakalaitė, 
solistas J. Vaškevičius, “Šilainės” vadovė G. Gobienė, akompaniatorius J. Govėdas Nuotr. M. Pranevičiaus

je, taip atsitiko ir su kitais. ' 
Baigęs mokslus 1922 m., dr.

L. Bistras dirbo valstybini dar
bą ligi tautininkų autoritetinio 
režimo, t.y. ketverius metus. 
Bandė kaip krikščionių demo
kratų žmogus dirbti ir po 1926 
m. perversmo, tikėdamasis po
sūkio į demokratinę santvarką. 
A. Voldemaro ministeriu kabi
nete išbuvo apie pusę metų. Vol
demarui mažai rūpėjo konstitu
cinė santvarka. Ministeriu kabi
netas nebuvo kabinetas įprasta 
parlamentine prasme. Net posė
džiai nebuvo šaukiami. Kabine
tui atstovavo vienas Voldema
ras. Bistras su kitu krikščioniu 
demokratu dr. P. Karveliu dir
bo tame kabinete, kol nebuvo 
formaliai sulaužyta valstybinė 
konstitucija. Paleidus trečiąjį 
seimą, turėjo būti paskelbti rin
kimai. Ministeriui pirmininkui 
su prezidentu to nepadarius, 
prasidėjo nekonstitucinis vals
tybės valdymas. Tai buvo riba, 
kurios nei dr. L. Bistras, nei 
dr. P. Karvelis neperžengė. Tuo 
aktu Bistro darbas buvo nu
trauktas kaip valstybės vyro 12 
metų. Liko profesūra ir žurna
listika. Kr. demokratų partija 
buvo uždaryta ir spaudai Įvesta 
cenzūra. Sparnai buvo pakirsti 
ir kaip žurnalistui.

Atsidūrus valstybei grėsmėje, 
Bistras buvo pakviestas į minis
teriu kabinetą neva koaliciniam 
darbui grynai kaip asmuo, čia 
prasidėjo sunkios dienos tarp
tautine prasme. Taika Europoje 
jau buvo pairusi. Nuolaidos Hit
leriui rodė, kad gyvename karo 
išvakarėse. Buvo taip pat aišku, 
kad Lietuva ir neutralumo lai
kydamasi padėties neišgelbės...

Rusų kalėjimuose
Išnyko iš Lietuvos gyvenimo 

ir dr. Bistras, žinių nėra, ką 
jis pergyveno rusų kalėjimuo
se ir stovyklose. Išliko greičiau
siai gyvas tik savo organizmo 
patvarumo dėka. Teko matyti 
jo, grįžusio 1955 m. į Lietuvą, 
fotografiją. Buvo likusi tik augš- 
ta Bistro kakta. Atrodė senu
kas, suvargęs, sunykęs katorgi
ninko aprangoje. Bolševizmas 
iščiulpė viską: fizines jėgas, pa
laužė valią, paralyžavo protą. 
Bolševizmui reikalingi vęrgai- 
robotai. Tai jie ir sugeba pada
ryti per 15 metų. Jie bausmių 
ilgį skiria ne pagal “nusikalti
mų” rūšį, bet pagal tai, per kiek 
metų galės iščiulpti visas žmo
gaus esmines savybes, t. y. nu
žmoginti. Jeigu leido Bistrui 
grįžti Lietuvon, tai reiškia, kad 
jis, tas tvirtas lietuvis, nepajudi
namas krikščionis, įsitikinės de- 
mokratas buvo jau nebepavojin
gas Lietuvos okupantui. Taip su
naikintas dr. L. Bistras, tai buvo 
sunaikinti tūkstančiai lietuvių.

Dr. L. Bistras rašytų didesnių 
darbų nepaliko. Atmintina pra
džioje Lietuvos kūrimosi jo iš
versta enciklika “Rerum 
rum”. Straipsnių paliko daug. 
Turėjo gerą biblioteką.

šiaip gyvenime buvo labai 
malonus žmogus — pilnas hu
moro, visada geros nuotaikos 
ir visur labai nuosaikus. Mėgo 
draugystę, žmones, jaunimą. Sa
vo principuose kietas, bet prak
tikoje lankstus politikas, visada 
galėjęs rasti kompromisą.

nova-

geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jom 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PE ARLES'* 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vostojoma. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, 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.

Latvaite Valda Avika, dainininkė, kanklininkė, ansambliu narė, gy
venanti Toronte. Ji yra gimusi JAV-ių mažame miestelyje, kur be
veik nėra latvių. Tėvai ją atsiuntė i Torontą, kur yra gausi latvių 
kolonija Nuotr. J. Ligerio

s Čikagos lietuviu horizonte 
Vladas Ramojus ______

Vienas pačių Įspūdingiausių muzi- žiūrovų. Grand Rapids, Mich., lietu- 
kinių Įvykių, apie kuri plačiai kalba
ma Čikagoje ne tik vyresniųjų, bet 
ir jaunimo tarpe, bene bus spalio 23 
d. Marijos Augšt. Mokykloje Įvykęs 
Montrealio “Gintaro” koncertas, kuri 
rengė ‘Margučio” radijo programos 
vedėjai.

IŠJUDINO ČIKAGIEČIUS
Iš tolimo Montrealio Į Čikagą at

vykę 43 jaunuoliai su savo vadovais, 
kelionėje išbuvę net 18 vai., pasaulio 
lietuvių sostinėje, kur publika taip 
jau yra išpaikinta pirmaeilių mūsų 
solistų, operos ir kitų rinktinių jėgų, 
— savo liaudies inMiImentų muzika, 
dainomis ir šokiais pavergė klausyto
jų širdis. Apie ši koncertą, ilgai ne
delsdamas, geru žodžiu “Draugo” 
kultūriniam priede atsiliepė vienas iš 
pirmaujančių muzikos kritikų—prof. 
VI. Jakubėnas. Po montreališkių pa
sirodymo padažnėjo skelbimai lietu
vių dienraščiuose, kad ir Čikagoje 
steigiamas jaunimo ansamblis. Rei
kia manyti, kad visa tai yra montrea- 
liškių žavaus koncerto išdavos.

Vienas jaunas studentas, su gera 
nuotaika išėjęs iš “Gintaro” koncer
to, rašančiam pastebėjo, kad esą kon
certas buvęs gražus, Įdomus, tik pas
kutinė daina “Leiskit i tėvynę” esan
ti veidmainiška, nes ar iš geriau Įsi
kūrusių JAV ir Kanados lietuvių kas 
panorėtų grįžti i Lietuvą, jei ji bū
sianti laisva?

Jaunam studentui teko paaiškinti, 
kad dainoje “Laiskit Į tėvynę”, kaip 
ir eilėje kitų, atsispindi ne tiek mū
sų, kiek visos lietuvių tautos nuotai
kos, kurios daugeliui narių per pas
kutinius du šimtmečius teko pereiti 
Sibiro lagerius, Rusijos carų, Vokie
tijos nacių bei bolševikų kalėjimus, 
o kitiems, norint išlikti gyviems, už
uovėjos jieškoti Vakarų laisvės kraš
tuose. Tai turėtų Įsidėmėti lietuvių 
mokyklos, jaunimo organizacijos ir 
panašius klausimus jaunuoliams de
ramai išaiškinti.

Gaila, kad Montrealio “Gintaro” 
koncerto Čikagoje klausėsi tik 900 
žmonių, kai tuo tarpu tą patį vakarą 
už 200 mylių nuo Čikagos esančiame 
Grand Rapids mieste, kur naujųjų 
ateivių lietuvių yra, berods, tik 30 
šeimų, Čikagos taut šokių grupės 
“Grandies” pasirodyme buvo net 500

vių tarpe vyrauja šis nerašytas Įsta
tymas: jei perki bilietą i kuri geres
nį lietuvišką parengimą, tai nupirk 
vienu daugiau ir ji padovanok ku
riam nors pažįstamam amerikiečiui- 
svečiui. Tokiu būdu nedidelę lietu
vių kolonija į savosios parapijos sa
lę kaikuriais atvejais sutraukia iki 
500 žmonių mišrios publikos.

Montrealio “Gintaras” Čikagoje 
ateityje vėl bus maloniai laukiamas 
ir tikėtina, kad tada jau reikės net 
dviejų spektaklių.

ŽURNALISTŲ SUSITIKIMAS
Montrealio “Gintaro” koncertui 

nuskambėjus, kitą rytą Lietuvių Žur
nalistų S-gos cv nariai, gyvenantieji 
Čikagoje, leidosi kelionėn į Grand 
Rapids, Mich., esantį maždaug pu
siaukelėje tarp Čikagos ir Detroito, 
susitikti su buv. LŽS cv nariais, atvy
kusiais iš Detroito. Taip liepos 24 d. 
vidudienį mokyt. P. Turūtos ir jo 
giminaičių Riaubų bute susitiko 11 
dabartinių spaudos darbuotojų: 6 
detreitiečiai, buv. valdybos nariai, ir 
5 čikagiečiai — dabartinės v-bos 
atstovai. Susitikimas ir pareigų per
davimas Grand Rapids mieste praėjo 
sklandžiai ir labai draugiškoje nuo
taikoje. Kun. J. Vaišniui, dabarti
niam LŽS cv pirmininkui, malonu 
buvo pareigas perimti iš rašyt. Vyt. 
Alanto, to paties žmogaus, kuris bu
vo paskutinis neprikl. Lietuvos Žur
nalistų S-gos pirm., o paskutinėje ka
dencijoje JAV su savo valdybos na
riais vėl įstatė s-gą į deramas darbo 
vėžes. To kelio laikytis pasiryžusi ir 
naujoji valdyba.

žurnalistų posėdis Grand Rapids, 
Mich., baigėsi bendrais pietumis, ku
riuose dalyvavo ir linkėjimus išreiš
kė LB vietos apylinkės vadovybė, 
taip pat keli vietos iškilesnieji veikė
jai. Stipendijų fondui sustiprinti 
LŽS cv Čikagoje numato surengti 
balių prieš pat Užgavėnes.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS”
Jau daug metų, kai Čikagoje išeina 

lietuvių jėzuitų leidžiamas žurnalas 
“Laiškai Lietuviams”, atstovaudamas 
religinę bei tautinę mintį. Aplamai, 
apie lietuvius jėzuitus kaikuri mūsų 
spauda, ypač paskutiniu laiku, rašo 
įvairias kontroversijas. Kaikas jų 
plačiai laisvojo pasaulio lietuviuose 
paplitusį žurnalą vadina net “gegu
žiuku”. Bet tos įvairios ir kartais 
labai suktos kontroversijos, dažnai 
visai neišreiškiančios tikrovės, lietu
vius jėzuitus tik populiarina. Tai 
ypač išryškėja sekmadieniais, kai į 
10 ar 11 vai. Mišias jų koplyčioje su
sirenka dar didesni būriai tikinčiųjų, 
negu susirinkdavo iki šiolei.

O dabar trumpas žvilgsnis į jų lei
džiamą žurnalą “Laiškai Lietuviams”, 
kurio spalio mėn. nr. neseniai pasie
kė skaitytojus. Visų pirma žurnalas 
turi jo red. kun. J. Vaišnio įvestą ir 
labai naudingą skyrių “Kalba”. Jį 
tvarko redaktorius, prižiūrint kalbi
ninkui prof. P. Jonikui. Tai vienas 
pačių naudingiausių skyrių. Antra, 
džiugu, kad kiekviename “LL” nr. 
yra plačiau recenzuojamos kelios iš
eivijos lietuvių autorių knygos. Re
cenzijas daugiausia rašo čia mokslus 
baigusios rašytojos N. Jankutė-Ažu- 
balienė ir D. Brazytė-Bindokienė. At
skiromis progomis pasikviečiami ir 
kiti kritikai, jų tarpe nesibaidomą ir 
santariečio A. T. Antanaičio. “LL” 
tai pavyzdys kitam Čikagos mėnraš
čiui — “Akiračiams”, kurie išeivijos 
autorių knygų labai mažai terecen- 
zuoja. (Nukelta į 7-tą psl.)
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DAR YRA ŽMONIŲ SU SĄŽINE
Ortodoksų vyskupas atskleidė faktus • Rusas apie Simą Ku
dirką * Rašytojo motinos šauksmas * Negimusių žudymas

Kremliaus vadai, nepasitikė
dami kiniečių draugyste, visais 

aukis
ti, kad jie yra ir demokratai, ir 
laisvės šalininkai. Jie ypač mul
kina lengvatikius, kad Sovietų 
Sąjungoje niekas dėl savo ideo^ 
loginių ar religinių įsitikinimų 
nėra persekiojamas, naudojasi 
pilna savo kulto laisve. Visdėlto 
atsiranda žmonių, kurie nepasi
duoda sovietinei propagandai ir 
išvelka aikštėn realius faktus, 
kurie rodo ne tik komunistinį 
melą, bet ir atskleidžia šiurpią 
tikrovę.

1971 m. rugpjūčio mėnesį 
tremtyje esantieji pravoslavų 
vyskupai, nepriklausą Maskvos 
patriarcho jurisdikcijai, bendru 
raštu kreipėsi į Vakarų pasaulio 
krikščionis, atskleisdami faktus 
Sovietų Sąjungoje — kaip ten 
yra kankinami tikintieji dėl savo 
religinių įsitikinimų, ypač iš
siųstieji į pamišėlių ligonines. 
Pravoslavų vyskupai sakosi turį 
šiurpių žinių, kaip yra traktuoja
mi Sovietų Sąjungos piliečiai, 
kurie labiau klauso savo sąžinės, 
negu sovietinių antireliginių įs
tatymų. Tokie yra grūdami į be
pročių ligonines ir tenai medici
nos preparatais tol “gydomi”, kol 
tampa bejėgiais ne tik save, bet 
ir savo įsitikinimus ginti. Didelė 
jų dalis yra visiškai sveiki žmo
nės, kurie jau virš 25 metų užda
ryti tokiose “ligoninėse”, nes jie 
nesutinka keisti savo įsitikini
mų.

Pranešime sakoma, kad pra
voslavų vyskupai negali tylėti 
prieš tokias “modernias dujų ka- 

. meras”, kuriose pamažu žudomi 
tikintieji, nes komunistinės val
džios kontroliuojamas Maskvos 
patriachas tyli. Pravoslavų vys
kupam, kurie pasirašė minimą 
atsišaukimą, yra žinoma virš 60 
asmenų, kurie panašiu būdu yra 
kankinami. Vyskupams yra žino
mos ir vietos, kur yra tokios 
kankinimų bepročių ligoninės, 
būtent: Kazanėje, Syčovkoje 
(Smolensko rajone), Leningrade, 
čemiachovske (Insterburge), 
Minske, Dniepropetrovske, Orio
je ir dar kituose miestuose. Dau
gelyje vietų bendruose bepročių 
namuose yra specialūs skyriai, 
kuriuose “gydomi” asmenys tikį 
į Dievą.

Rusų pravoslavų Bažnyčios ir 
Sov. Sąjungoje kenčiančios rusų 
tautos vardu vyskupai kreipiasi į 
pasaulio sąžinę, ragindami “pa
smerkti komunistų nusikaltimus 
žmoniškumui panašiai, kaip bu
vo pasmerkti nacių panašios rū
šies nusikaltimai. Reikia daryti 
moralinį spaudimą į nusikaltė
lius, iškeliant jų niekšiškus dar
bus, veikti laisvųjų kraštų vy
riausybes, tarptautines organiza
cijas, spaudą, radiją ir televizi
ją, žodžiu, visus, kuriems rūpi 
žmogaus teisės. Ypačiai reikia 
pasmerkti tuos gydytojus, kurie 
praktiškai yra pasidarę komu
nistinio smurto įrankiais”.

v $

Kitas sovietinės propagandos 
ir melo dar nesugadintos sąžinės 
balsas yra rusų atominės bom
bos “tėvo” ir Sovietų Sąjungos 
mokslų akademijos nario And
riejaus Sacharovo iš naujo ke
liamas balsas. Šis rusų moksli
ninkas, jau ne kartą padaręs 
daug nemalonumų Kremliaus 
valdovams, paskutiniu metu 
kreipėsi į augščiausiąją tarybą, 
reikalaudamas sovietų pilie
čiams teisės emigruoti į kitus 
kraštus.

Savo atsišaukime tasai garsu
sis mokslininkas siūlo, kad būtų 
išleistas naujas įstatymas, tvar
kąs emigracijos klausimą “de
mokratijos dvasioje”; kad būtų 
pakeisti baudžiamojo kodekso 
nuostatai, pagal kuriuos noras 
išvykti iš Sov. Sąjungos yra lai
komas krašto išdavimu, kaip tai 
yra daroma dabartiniuose teis
muose.

Sacharovas savo atsišaukime, 
kuris buvo išsiuntinėtas ir Mask
voje akredituotiems užsienio 
žurnalistams, ragina sovietu val
džią suteikti amnestiją visiems, 
kurie buvo nuteisti už pabėgi
mu nusikaltimus, o ypač su
teikti laisvę tiems, kurie už pa
našų nusikaltimą yra patalpinti 
i specialias psichiatrines ligoni
nes, nors yra visiškai sveiki. -Sa
charovas savo rašte plačiai ap
taria lietuvio jūrininko Simo 
Kudirkos atvejį, kuris buvo nu
teistas dešimčiai metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo tik už tai. kad 
1970 m. lapkričio mėnesi buvo 
pabėgęs į amerikiečių jūros pa
krančių sargybos laiva. iš kurio 
buvo gražintas i sovietinį laivą. 
Tasai faktas sukėlė Amerikoje 
dideli susijaudinimą ir iššaukė 
nusikaltosios laivo vadovybės 
tardymą ir kaltininkų nubaudi
mą. Savo atsišaukime Sačharo- 
vas sumini ir “ypatingai griež
tas” bausmes Leningrado žydų 
grunei. apkaltintai bandymu 
slapta išvykti iš Sov. Sąjungos.

♦ ♦ »
Kad Rusija yra vergu kraštas, 

rodo Vladimiro Bukovskio mo

tinos šauksmas, kai ji sužinojo, 
kad jos nuteistasis sūnus gali bū
ti uždarytas į bepročių ligoninę. 
"Aš kreipiuosi j jus, visi geros 
valios žmonės, motinos, tėvai ir 
seserys, neleiskite, kad Įvyktų 
toksai baisus nušklatūnas”.

Bukovskio motina Nina Bu-
kovskaja dar balandžio mėnesį 
kreipėsi į Kosyginą, tvirtinda
ma, jog sunaus tardytojas, politi
nės policijos (KGB) kapitonas 
Korkach, nerasdamas medžiagos 
sudaryti Bukovskio apkaltini
mui, pasiuntė į jį psichiatrinę li
goninę. kur jis kelias dienas bu
vo tiriamas. Ligoninės gydyto
jai, kaip rašo Bukovskio motina 
"atvirame laiške” patekusiame 
į užsienio žurnalistų rankas, ra
do jos sūnų visiškai sveiką ir 
normalų.

Tasai Bukovskis, nors dar jau
nas vyras, bet jau yra ne naujo
kas savo "išsišokimais" prieš 
valdžios liniją: jis protestavo dėl 
Siniavskio. Ginzburgo ir Galans- 
kovo suėmimo, paskui dėl jų nu
baudimo, davė pasikalbėjimą te
levizijos korespondentui Bill 
Colle (šis už tą pasikalbėjimą bu
vo išvytas iš Šov. Sąjungos*, ap
rašė ir paskelbė kokiose sąlygo
se yra politiniai kaliniai koncen
tracijos stovyklose. Taigi, visa 
eilė "sunkiausiu” nusikaltimu

“Vienintelė mano sūnaus kal
tė, — rašo Nina Bukovskaja. — 
yra ta. kad jis išdrįso atskleisti 
pasauliui į kokias sąlygas paten
ka tie, kurie turi skirtingas idė
jas, ypač patenkantieji į sovietų 
psichiatrines ligonines, nors fak- 
tinai yra visiškai sveiki.”

Kaip žinoma, bene garsiausias 
bepročių namų “ligonis” yra ge
nerolas Grigorenko, kuris per 
keletą metų buvo tarsi priešta
raujančių vadas ir kuris 1969. X. 
30 buvo uždarytas psichiatrinėje 
ligoninėje.

* s ♦
Kai Vakarų pasaulis apsi

sprendė susinaikinti, išsižudyti. 
įsivesdamas negimusių kūdikių 
žudymą,- kai valstybės lenkty
niauja abortų legalizavime, pro
pagandoj, atsiranda gydytojų su 
sąžine. Neseniai Anglijoje, kur 
legalizuoti abortai yra patys 
lengviausi, kur gydytojams už
dėta beveik pareiga juos prak
tikuoti ir "nelaimingoms" moti
noms padėti, didelė dalis gydyto
jų — chirurgų ir ginekologų pa
kėlė protesto balsą. Jie pareiškė: 
“Jei mums uždedama ši pareiga, 
tai mes nieko kito negalėsime 
veikti, kaip abortus daryti. Kad 
bent būtų apribotas skaičius, 
kiek jų i dieną gydytojas turi pa
daryti. O dabar...” Visa eilė 
gydytojų gana griežtai pasisakė 
prieš abortus ir pareiškė: “Mes 
esame gydytojai, o ne abortinin- 
kai”.

Anglų laikraštis “Guardian" 
rašo, kad dėl daugybės reikalau
jančių padaryti abortą nevisas 
moteris galima tuojau patenkin
ti, ir gydytojams tenka juos ati
dėti iki 8 savaičių. Dažnai atsi
tinka. kad gailestingosios sese
rys ir anestezistai po kurio laiko 
atsisako asistuoti ’gydytojui, da
rančiam abortus, arba visai meta 
savo tarnybą nepakęsdami tos 
“skerdyklos”. Jau buvo atsitiki
mų, kad gydytojas po ilgesnės 
tokios “praktikos” gavo nervų 
sukrėtimą. Vienas gydytojas yra 
pareiškęs: “Gydytojas, kuris 
imasi abortų praktikos, tori tu
rėti labai stiprius nervus. Ką be
sakytum. yra labai sunku save 
įtikinti, kad darydamas abortą 
nežudai gyvos būtybės, kai iš 
motinos įsčių ištrauki galvutę, 
rankeles, kojeles...”

Aliarmuojantys yra gydytojų 
patyrimai ir su abortų pasekmė
mis: “Dažnai įvyksta infekcijos, 
kraujavimai ir kitos komplikaci
jos. Labai dažnai po aborto, ypač 
pakartoto, moterys tarp 16 ir 25 
metų lieka isterikėmis, reikalin
gomis ilgo ir kruopštaus gydy
mo.

Gydytojai smarkiai pasisako 
prieš propaganda, kuri varoma 
moterų tarpe darytis abortus. 
“Visi tie emocijų’ pseudopsi- 
chiatriįos ir socialiniai motvvai 
nepateisina abortų praktikos. 
Didelė dalis moterų, reikalau- 
iančių padaryti abortą, teisinasi, 
kad antro kūdikio jau negalin
čios oakęsti. kad butas Derma- 
žas. kad vyro alga nedidelė. Bet 
ar abortais išsnresime atlygini
mo ir butų klausima?” —’ rašo 
Kensingtoiio Mary-Abbots ligo
ninės ginekologinio skyriaus ve
dėjas. L. Verus

• JAV valstybės departamen
tas buvo gavės gyventojų pasiū- 
Ivmą pirkti Kanados Nova Sco
tia provincijai priklausančia sa
la Long Island, kuri yra Fundy 
įlankoje. Jos 1.200 gyventojų 
jau ilgus metus reikalauja 24 
valandų susisiekimo keltu su 
Nova Scotia. Privatus keltas ne
veikia nuo vidurnakčio iki 7 v. 
rvtn. Per Amerikos konsulą Ha- 
lifakse buvo gautas atsakymas, 
kad JAV valstybės departamen
tas šiuo pirkiniu nėra suintere
suotas.
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A. KOSYGINO KELIONE
“Tiesa” savo skaitytojus apie A 

Kosygino kelionę į Kanadą informa
vo gražiai skambančiais maskvinio 

mos beveik visose sustojimo vieto
vėse vykusios demonstracijos. Vie
nintelė išimtis — G. Matrai įvykdy
tas užpuolimas. Apie jį “Tiesa”, ci
tuodama “Pravdą”, spalio 21 d. ra
šė: “Prieš TSRS Ministrų Tarybos 

dyta provokacija. Pasibaigus pirma
jai Tarybų Sąjungos ir Kanados de
rybų dienai, kai A. Kosyginas ir Ka
nados ministeris pirmininkas Triudo 
išėjo iš parlamento pastato, iš susi
rinkusios minios pro apsaugą prasi
skverbė žmogus, kuris bandė įvykdy- 

labai apgailestaująs dėl šio Įvykio.” 
Tai ir viskas. Ne politinis laisvės 
reikalavimas Vengrijai, bet tik eili
nis “chuliganiškas išpuolis”, nieko 
nepasakantis Lietuvos skaitytojui.

PRIE KANADOS KRANTŲ
“Tiesa” ir “Komjaunimo Tiesai 

paskelbė pranešimą apie keturių ka
nadiečių žvejų išgelbėjimą, atliktą 
vilkiko “Rambynas” Įgulos rytinės 
Kanados pakrantėse. Minimas nu
skendęs žvejų laivas “Lipkus”, kurio 
kapitonas K. Svinmas, padėjėjas D. 
Terneris, jūrininkai D. Džordžas ir 
L. Dzeminas pripučiamoje valtyje 
jau buvo praleidę 160 valandų, nega
lėdami prisišaukti laivų ir lėktuvų 
pagalbos. Jų raudonas raketas 6 v. 
ryto pastebėjo iš Klaipėdos Į žvejy
bos zoną plaukusio “Rambyno” ka
pitono A. Kulboko vyr. padėjėjas J. 
Bengardavičius, vairininkai Pr. Ša- 
basevičius ir M. Pranckūnas. Išgel
bėtus žvejus Halifakso uostan atve
žusi “Rambyną” tokiems atvejams 
Įprastu sirenų saliutu pasveikino trys 
Kanados karo laivai ir palydėjo prie 
krantinės.

DU SIMPOZIUMAI
Vilniuje buvo surengti du Sovietų 

Sąjungos ir jos satelitų ekonominės 
savitarpio pagalbos mokslininkų sim
poziumai. Žemės ūkio ekonomistų 
kibernetikų simpoziume buvo svars
tomas matematinių metodų ir elekt
roninės skaičiavimo technikos pritai
kymas šios srities gamyboje. Elektro- 
chemikai savo simpoziume aptarė ko
vą prieš metalų koroziją. Sovietų Są
jungos elektrochemikų delegacijai 
vadovavo Lietuvos Mokslų Akademi
jos prez. J. Matulis. Lietuviai moks
lininkai skaitė penkis pranešimus 
daugiasluogsnių nikelio dangų ir 
blizgančio variavimo klausimais. 
Abu simpoziumai ir pasitarimai už
baigti protokolais apie numatomą 
darbų pasiskirstymą ir keitimąsi pa
tirtimi. Nors simpoziumai vyko Vil
niuje, Lietuvos. atstovams jos var
du protokolų neteko pasirašyti, nes 
jie visi buvo Įjungti Į Sovietų Są
jungos delegacijas. Galimas dalykas, 
savo parašą pabrėžė J. Matulis, bet 
tik kaip sovietų delegacijos vado
vas.

JUOSTOS IR PLOKŠTELES
Rygos plokštelių gamykla “Melo

dija” šiemet pirmą kartą pagamins 
lietuviškų plokštelių su stereofoni
niais Įrašais. Taip pat pirmą kartą 
rinkoje pasirodys ir 60 minučių il
gio kasetės su magnetofono Įrašais. 
Užsakytų plokštelių sąraše minimi 
Kipro Petrausko, Antano Sodeikos, 
Virgilijaus Noreikos idainavimai, M. 
K. Čiurlionio, Jono švedo kūriniai, 
pramoginė muzika, atliekama J. Tiš- 
kaus vadovaujamo ansamblio “Estra
dinės melodijos”, dainininkų D. Ku- 
biliūtės, A. Lemano, S. Liupkevi
čiaus, L. šumskio, N. Tallat-Kelpšai- 
tės. Kupiškėnų senovinės vestuvės 
taip pat susilauks plokštelės, kurią
lig šiol turėjo tik išeivijos lietuviai. 
Numatytos ir dvi literatūrinės plokš
telės: aktorės ir poetės M. Kudaraus- 
kaitės eilėraščiai apie meilę, V. Ab-

OTTAWA,
NAUJĄ APYLINKĖS VALDYBĄ 

sudaro: kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
pirm., Dalia Procutienė, vicepirm. 
(persikėlusi iš Čikagos), stud. Teresė 
Ramūnaitė, sekr., Algis Patašinskas, 
ižd., Jeronimas Baziliauskas, narys 
kultūros reikalams.

PROTESTO DEMONSTRACIJOS. 
Devynios tautinės grupės sudarė ko
mitetą ir paruošė valdžiai memoran
dumą. išreikšdamos stiprią abejonę 
naujo “draugo” A. Kosygino nuošir
dumu Kanadai ir protestą dėl jo vi
zito. Prašė min. pirm. P. E. Trudeau 
priminti A. Kosyginui, kuris yra taip 
pat pasirašęs žmogaus teisių deklara
ciją. kad jo valdžia tos deklaracijos 
nesilaiko, pavergusi apie 100.000.000 
žmonių. Būdami laisvo krašto pi
liečiais, mes reikalavom: laisvės vi
siems pavergtiems kraštams, laisvės 
jų politiniams kaliniams. Memoran
dumą pasirašė: gudai, čekai, vengrai, 
estai, latviai, lietuviai, lenkai, slova
kai ir ukrainiečiai.

Sį memorandumą paskelbė vietos 
laikraščiai savaitę prieš Kosygino vi
ntą.

Spalio 18 d. vakarą devynių etni
nių grupių atstovai, prie kurių prisi
jungė 30 žydų rabinų, rinkosi su vė
liavom ir plakatais prie parlamento 
rūmų. Ypač gausi buvo latvių grupė. 
Lietuvos vėliavą nešė apylinkės pir
mininkas, lydimas kitų narių. Ati
tinkamą memorandumą priėmė min. 
pirmininko parlamentinis sekretorius

romavičiūtės įdeklamuota J. Deguty
tės poezija.

“VILNIAUS” CIRKAS
Neries ir Vilnelės santakoje gast

roles užbaigė 1944 m. rugpjūčio 20 <L 
pradėtas organizuoti lietuviškas cir
kas, 1950 m. gavęs “Vilniaus” vardą. 
Jo meno vadovas yra cirko veteranas 
Jonas Ramanauskas, dar ir dabar 
sugebąs žaisti su dešimtis kilogramų 
sveriančiais metaliniais rutuliais. 
Veteranų gretoms priklauso jėgos ak
robatė Danutė Bareišienė, dviratinin
kėm buvusios Stankutės — Jadvyga 
Ramanauskienė ir Vladislava Varia- 
kojienė. Pastaroji šiandien yra pagar
sėjusi kaip kiaulių dresiruotoja. Jos 
deglosios šoka valsą, Įveikia augšto- 
kas kliūtis, moka suptis ir ridinėtis. 
Mindaugo Baryso “Tiesos” 223 nr. 
paskelbtame reportaže minimi: oro 
gimnastai Algimantas ir Viktoras 
Puiriai, šuniukų dresiruotojos Aldo
na Latvytė ir Elzbieta Latvienė, oro 
akrobatės Lidija Gaičiūnienė ir Vir
ginija Putrienė, darnumo, jėgos ir lika nepagailėjo katučių — kaikunas 
tikslumo reikalaujančių triukų atlikė
jai Jadvyga Ramanauskienė ir Pet
ras Pipiras, ši pora lankėsi Čekoslo
vakijoje ir Italijoje, kur turėjo sėk
mingus pasirodymus tarptautiniame 
cirke. Rusalno Spichino paruoštą 
“Skrydžių nuo batutos” numerį su ru
sais Loginovu, Vyšnevskiu, Anpilovu 
atlieka du lietuviai Kaziai — Zabulio
nis ir Dilkas. Gastrolėse Karagandoje 
nuo susierzinusios meškos letenos 
žuvusį dresiruotoją Antaną Kilčių da
bar yra pakeitęs Balys Zabukas. Jo 
dresiruota meška moka pasveikinti 
žiūrovus, šokti, kulvirsčiuoti, važiuoti 
dviračiu ir net mažu motociklu. M. 
Baryso teigimu, “Vilniaus” cirkui 
trūksta gerų klounų ir satyrikų jiem 
parašytos humoristinės medžiagos. 
“Vilnius” gastroliuoja po visą Sovie
tų Sąjungą ir Lietuvon grįžta tik kas 
4—5 metai, bet yra išlaikęs savo lie
tuviškumą. Nuolatinės gastrolės su
daro nemažą problemą cirko artistų 
mokyklinio amžiaus vaikams. M. Ba
ryso nuomone, “Vilnius” galėtų už
baigti savo keliones, jeigu jam būtų 
pastatytas specialus pastatas Lietuvos 
sostinėje, žiūrovų nepritrūktų, nes 
pvz. Šiauliuose “Vilniaus” cirką ap
lankė daugiau žmonių, negu ten yra 
gyventojų, o Vilnius yra gerokai di
desnis už Šiaulius ir susilaukia daug 
svečių iš kitų miestų.

KAUNO PAŠTAS
Kauno senamiestyje, Rotušės aikš

tės ir Valančiaus gatvės kampe, bu
vo užbaigtas restauruoti XVII šimt
mečio pastatas, kuriame jau tais 
laikais buvo pašto Įstaiga, paženklin
ta Maskvos archyvuose saugojamam 
trijų šimtų metų senumo plane. Res
tauruotame pastate dabar vėl Įsikū
rė paštininkai — Kauno pirmasis 
ryšių skyrius ir miesto paminklų ap
saugos inspekcija. xV. Kst.

Kanados lietuvių jaunimo sambūriai
Lietuvių Dienos proga St. Catharines
mieste surengė eiseną prie žuvusių 
karių paminklo. Nuotraukoje — vie
nas iš eisenos plakatų

Nuotr. M. Rusino

ONTARIO
Danson. Po to didžioji demonstrantų 
dalis laukė atvykstant A. Kosygino į 
priėmimą. Pastarasis buvo įvestas pro 
šonines duris. Po vengro G. Matrai 
užpuolimo apsauga buvo labai sustip
rinta. Vietinė televizija paminėjo, 
kad protestavo apie 200 baltiečių.

Daugiausia buvo ukrainiečių — 
apie 1500. Jie atvyko autobusais iš 
įvairių vietovių. Leidimas demons
truoti prie sovietų ambasados buvo 
atšauktas paskutiniu momentu ir nu
keltas į Strathcona parką. Budėjo 800 
policininkų. Demonstracija baigta so
vietinės vėliavos sudeginimu. Ypač 
įspūdinga buvo demonstracijos “lita
nija”: vadovui iš eilės minint kiek
vienos pavergtos tautos vardą, minia 
šaukė “reikalaujam laisvės”. Spaudos 
konferencijoj, kuri įvyko demonstra
cijos metu, dalyvavo-ir lietuvių ats
tovai. R.

Advokatas 
EUGENIJUS KRONAS,

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

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO Meninėje programoje

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
įvyks lapkričio 20, šeštadienį, 7 vai, vakaro
PUNKTUALIAI, DELHI LENKŲ SALĖJE, 234 MAIN STREET

Programoje: žuvusių dėl Lietuvos laisvės pagerbimas, meninė 
-------------------- dalis, šokiai, bufetas, loterija -—:---------------

S HAMILTON
MERGAIČIŲ CHORO “AIDAS” 

koncertas kartu su sol. V. Verikai- 
čiu Hartforde spalio 30 d. praėjo su 
dideliu pasisekimu. Pilna salė žiūro
vų grožėjosi aidučių dainomis. Pub- 

dainas choras turėjo pakartoti. Ai- 
dietės grįžo, nors labai išvargusios, 
bet pilnos gražiausių įspūdžių. Cho
ras “Aidas” yra dėkingas vietinės 
Bendruomenės valdybai ir jos pirm. 
S. Zabuliui už pakvietimą ir gražų 
priėmimą. Choras “Aidas” ir toliau 
turės reguliarias repeticijas, ruoš 
naujas dainas ateities koncertams, 
kurių ateityje irgi bus gana daug 
įvairiose vietovėse. J. P.

KARIUOMENES ŠVENTES MI
NĖJIMAS įvyks lapkričio 27 — 28 
dienomis; rengia ramovėnai ir šau
liai. Bus prisiminta Lietuvos gink
luotų pajėgų atkūrimo 53 metų su
kaktis. Lapkričio 27, šeštadienį, 7 
v. v., bus trumpas iškilmingas aktas 
su menine programa, kurią atliks To
ronto Prisikėlimo parapijos suaugu
sių choras, vadovaujamas kun. B. 
Jurkšo. Po to — šokiai su visais va
karo svečiams patogumais. Gros Vy
tauto Babecko orkestras. Sekmadie
nį, lapkričio 28 d., 11 v. ryto, iškil
mingos pamaldos Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje. Pamaldas laikys ir 
tai dienai pritaikytą pamokslą pasa
kys mons. dr. J. Tadarauskas. Po 
pamaldų bus “Libera” už žuvusius ir 
mirusius karius, šaulius ir partiza
nus, vainiko padėjimas prie kankinių 
kryžiaus. Minėjime ir pamaldose pra
šomos dalyvauti visos organizacijos 
su savo vėliavomis. Ramovėnai ir 
šauliai dalyvauja uniformuoti. Ren
gėjai prašo visus lietuvius minėtas 
dienas prisiminti, susilaikyti nuo pri
vačių pobūvių ir dalyvauti minėjime. 
Kiekvienas lietuvis žino, kaip bran
gios ir mielos mūsų nepriklausomos 
Lietuvos valstybinės šventės, juo la-

SUSIRINKIMAS. Lapkričio 28, 
sekmadienį, 1 v. (tuojau po pamal
dų), vengrų parapijos salėje (Hel- 
lens St) šaukiamas KLB Wellando 
apylinkės visuotinis narių susirinki
mas. Savo gausiu dalyvavimu pareiš
kime išrinktai valdybai pasitikėjimą 
ir paskatinimą veiklai. Vengimas, 
skubus po pamaldų išsibėgiojimas ro
do mūsų menką tautinį ir visuomeni
nį sąmoningumą. Apylinkės valdyba 
yra numačiusi kandidatus, taip kad 
šį kartą išrinkti naują valdybą nebus 
sunku.

AUKOTOJAI. 1971 m. Wellando 
apylinkės tautiečiai aukojo Tautos 
Fondui: $20: V. Markūnas; $15: J. 
Radvila, J. Butkus; $10: A. Stankevi
čius, B. Simokaitis, Mato ir Petro 
viešbutis, B. Luomanas, G. Sinkus; 
$5: K. Stankevičius, V. Vitkauskas, 
V. ir A. Karaliai, V. Jasiulionis, J. 
Baliukas, P. Adomynas, M. Kuzavas, 
J. Kutka, B. Jackevičius, Ed. Vemb-

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125

10—5 
10 — 5 
10 — 5 
10 — 5

Darbo valandos:
|f pirmadieniais 
|| antradieniais 
į- trečiadieniais 
| ketvirtadieniais 
g penktadieniais 
į; šeštadieniais 
| Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
8 šeštadieniais “Talka” uždaryta. 

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

10 — 7 v.vak. 
9 — 12 v.p.p.

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

If Įlipu T RADIO & 
RNlUn I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S.z Hamilton, Ont.
Tel. 522-5028

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

Limited , '

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

f

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

biau išeivijoje. Todėl visi turime jo
se dalyvauti. Tai nėra vien tik ren
gėjų pareiga, o visų lietuvių. Hamil
tono ramovėnai ir šauliai, tikėdamie
si gausaus tautiečių dalyvavimo mi
nėjime, įdeda daug darbo ir stengiasi 
kad visi dalyviai būtų viskuo paten
kinti. Iki malonaus pasimatymo.

Hamiltono ramovėnai ir šauliai

METINIS ATEITININKŲ TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS šaukiamas lapkričio 
16, antradienį, 6 v. vakaro, parapijos 
salėje. Visi tėvai maloniai prašomi 
dalyvauti. Tėvų komitetas

GRAŽIOS PAGERBTUVĖS. Rug
sėjo 12 d. susirinko gausus būrys tau
tiečių p. p. Krakaičių bute, Burling- 
tone, pasveikinti Onos Krakaitienės, 
sulaukusios 80 metų amžiaus. Nuo
širdžiu žodžiu sveikino ir įteikė sim
bolines dovanas mons. dr. J. Tada- 
rauskas. E. Vilimaitienė padeklama
vo tai progai pritaikytą eilėraštį, 
M. Kalvaitienė įteikė gėlių ir pini
ginę dovaną. Susirinkusieji linkėjo 
“Ilgiausių metų” ir padainavo lietu
viškų dainų, kurių miela p. Krakai- 
tienė taip mėgsta pasiklausyti. Su
kaktuvininkės vardu visiems dėkojo 
už staigmeną ir jaukų pobūvį sūnus 
Albinas, pasigėrėdamas, kad mamy
tės pasveikinti atvyko toks didelis 
būrys artimųjų. Tebūnie Lietuvos 
žemės eglė Onutė Krakaitienė savo
jo atžalyno atrama ir pavyzdys. M.

JAUNESNIEJI ATEITININKAI 
spalio 17 d. rinkosi prie Jaunimo 
Centro rudens išvykai. Šį kartą nu
važiavom į p.p. šimelaičių ūkį Mount 
Hope. Mums ypač įdomus buvo viš
tų ūkis. Jį apžiūrėję, žaidėm kvad
ratą ir kitus žaidimus. Po to p. Ši- 
melaitienė nuvedė mus į rūsį, kur ji 
visus pavaišino. Visi padėkojom šei
mininkams ir grįžom į namus. Dėkui 
visiem tėvam, kurie mus vežė, ir p. 
p. šimelaičiam už prėmimą. J. P.

rė, J. Staigys, E. Remizaitis, J. Če
paitis, J. Staškevičius, Alf. Pivoriū
nas. J. Paužuolis; $3: V. Bieliūnas, 
J. Blužas, A. čepukas, M. šalčiūnas, 
A. Zinaitis; $2: A. Tamulynas, J. 
Green, Vk. Pivoriūnas, A. Rama
nauskas, A. Smolstas, E. Siurkienė, 
S. Bogart, Z. Izokaitis; $1: J. Nekro
šius, Ivanauskas. Iš viso — $213. 
Apylinkės valdyba nuoširdžiai dėko
ja aukojusiems.

KLB Wellando apylinkės valdyba

DELHI, ONTARIO
KANADOS LIETUVIŲ ŠAULIŲ 

RINKTINĖS valdybos ir kuopų pir
mininkų bendras posėdis kviečiamas 
š. m. lapkričio 20, šeštadienį, 1 v. 
p. p. Delhi lenkų salėje, 234 Main 
Street. Vakare toje salėje bus pami
nėta mūsų kariumenės šventė su 
menine programa. Visi posėdžio da
lyviai prašomi būti uniformoje.

Rinktinės pirmininkas

Mokame už: 
depozitus 5%
šėrus ir sutaupąs ________ __.6%
už vienu metų terminuotus 
indėlius __________.6%%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

• Delhi jaunimo 
choras

• Delhi jaunimo 
tautinių šokių 
grupė

• Windsoro mer
gaičių kvartetas 
"Aušra"

Delhi ir apylinkių lietu
viai prašomi gausiai da
lyvauti šventėje.

DLK Gedimino 
šaulių kuopa

LONDON, ONT.
KLB LONDONO APYLINKĖS VI

SUOTINIS SUSIRINKIMAS šaukia- 
mas lapkričio 21, sekmadienį, 12 v., 
Šiluvos Marijos parapijos salėje, 
1414 Dundas St. Tai bus pirmas su
sirinkimas dvejų metų laikotarpyje. 
Yra numatoma rinkti nauja apylin
kės valdyba ir re v. komisija. Kor.

PARAPIJOS ŠOKIŲ VAKARAS 
įvyks šeštadienį, lapkričio 27 d., pa
rapijos salėje, 1414 Dundas St. E. 
Linksma orkestro muzika ir turtin
gas bufetas visiems pataisys artėjan
čių šalčių ir slogų sugadintą nuotai
ką. Pageidaujami laimikiai (fantai) 
loterijai. Jaustame pareigą paremti 
parapiją, kurios dėka čia gali kles
tėti lietuviška veikla.

PAVYKĘS BALIUS, RETI SVE
ČIAI. Spalio 23 d. Centennial salėje 
įvyko Londono jaunimo gražiai suor
ganizuotas balius su programa. Po
puliarusis studenčių kvartetas “Rasa” 
įspūdingai padainavo, o svečiai iš to
limojo Pittsburgo, susibūrę į “Ne
ries” taut šokių grupę, gražiai pa
šoko taut, šokių. Ją sudaro išimtinai 
trečios kartos vaikai, save tebevadi
ną lietuviais ir šoką lietuvių taut, šo
kius! Reiškia, kad kaikurių ir seneliai 
buvo gimę jau šiame kontinente. Pa
klausti, ar kas ragina juos šokti taut, 
šokius, ar jie patys nori, — atsako, 
kad jie patys nori, nes yra daug 
“fun”. Viena mergaitė paaiškino: 
anksčiau aš daugiau save vadinda
vau amerikiete arba Amerikos lie
tuve, o dabar, kai pradėjau šokti 
taut, šokius, — pasijutau daugiau 
lietuve. Mokykloje ir tatur viešai aš 
save vadinu lietuve. Iš čia ryškėja 
ansamblių reikšmė lietuvybei išlai
kyti. Kaikurie truputį supranta ir lie
tuviškai, bet dauguma jau angliškai 
kalbantys lietuviai. Ir dar vienas jų 
bruožas labai patiko londoniškiams. 
Nors kaikurie jų buvo miegoję tik 
3-5 valandas ir prieš akis jiems buvo 
didelė kelionė, — visi susirinko baž
nyčion pamaldoms ir kiekvienas ati
davė savo auką. Tai retai sutinkamas 
reiškinys, ypač jaunimo gretose. Tai 
buvo reti- ir mieli svečiai iš Pitts
burgo. Su jaunimu buvo atvykę ir 
keli suaugusieji. Pusė jų kalbėjo 
gana gerai lietuviškai, o kiti — ang
liškai. Jie sako, kad lietuvių kalba 
geriau išsilaikė didelėse apylinkėse. 
Lietuvių kalbą išlaikyti, ypač mažose 
apylinkėse, daugiausia padėjo tai, 
kad Amerikon atvykusieji lietuviai 
nemokėjo angliškai ir todėl draugavo 
vien su lietuviais. Paminėta grupė 
“Neris” labai mėgsta keliauti po lie
tuvių apylinkes, šitokios grupės pa
kvietimas programai prisideda prie 
lietuvybės išlaikymo. Todėl šios gru
pės pakvietimu ir L.L.S.K. “Tauras” 
bei Londono studentai įnešė savo 
vertingą plytelę į bendrą lietuvybės 
aruodą. Po pamaldų sportininkai ir 
Londono studentai svečiams aprodė 
miestą. Svečiai, atrodo, buvo paten
kinti priėmimu Londone, o londoniš- 
kiai įsimylėjo į savo svečius iš Pitts
burgo ir taip visi pasijuto kaip viena 
lietuviška šeima. Teko pastebėti švie
sių momentų, liečiančių ir londoniš- 
taUs — visas jaunimas dirbo labai 
sutartinai. Balius buvo gerai praves
tas; buvo vertinga loterija, dalyvavo 
daug gražaus jaunimo. “Tauro” klu
bo valdybos priešakyje yra jaunosios 
kartos atstovas teisių fakulteto stu
dentas Leonas Butkus. Jam tai buvo 
pirmas didesnis mėginimas,. kuris 
puikiai pavyko. L. L. S. Klubo “Tau
ras” valdyba reiškia nuoširdžiausią 
padėką “Neries” taut, šokių grupei, 
ypač jos vadovei, už nuotaikingą pro
gramą, “Rasos” kvartetui už žavų 
padainavimą, lietuviškajai spaudai už 
parodytą palankumą, Londono stu
dentams ir aplamai Londono, Rod
ney, Mt Brydges jaunimui už viso
keriopą pagalbą. Nemažesnis ačiū ir 
visiems kitiems, parėmusiems klubo 
pastangas aukomis, darbu, susisieki
mo priemonėmis, priėmimu svečių 
nakvynėn, atsilankymu j balių ir t.t. 
Tai buvo gražus bendrų pastangų 
pasireiškimas. D. E.

NAUJAS “BALTIJOS” KOMITE
TAS. Spalio 17 d. įvyko “Baltijos” 
ansamblio narių tėvų susirinkimas. 
Aptarta tolimesnė ansamblio veikla, 
atitinkamai atžymėti bei pagerbti an
samblio darbuotojai.- Buvo svarsto
mas ir ansamblio lėšų klausimas. Ma
žai kolonijai lėšų telkimas kultūrinei 
veiklai visuomet kelia daug sunku
mų. Tokioje padėtyje yra ir “Balti
jos” ansamblis. Pageidauta pertvar
kyti kolonijos šalpą, pašalinti netiks
lumus, įtraukti jon daugiau asmenų. 
Išrinktas tėvų komitetas, kuris padės 
ansambliui nugalėti visus sunkumus. 
I komitetą išrinkti: p. Valaitienė, p. 
Kerienė ir J. Lukša. “Baltija” šiuo 
metu ruošiasi tautinių grupių kalė
diniam festivaliui, kuris įvyks lap
kričio 28 d. Centennial salėje. Pla
čiau apie tai — kitame “Tž” nr. Kor.

© LIETUVIAI PASAULYJE
LA. Valstybės

JAV LB TARYBOS sekanti sesija 
bus 1972 m. balandžio 29-38 d.d. Dai- 
navos stovyklavietėje netoli Detroito. 
JAV LB Įstatų keitimo komisija, va 
dovaujama pirm. dr. K. Keblio, galu
tinį naujų JAV LB įstatų projektą 
paruoš iki 1972 m. sausio 15 d., ir 
jis bus svarstomas minėtame tarybos 
suvažiavime Dainavoje. Per pasta
ruosius veiklos metus JAV LB tary
ba jau turėjo 2 sesijas, 3 korespon
dentinius posėdžius, 7 bendralaiškius 
ryšiams palaikyti. JAV LB centro 
valdyba primena lietuviams S. Ku
dirkos gėdingo išdavimo sovietams 
metines, kurios bus lapkričio 23 d. 
Šia proga visi raginami priminti pa
sauliui Lietuvos pavergimą ir kalėji
me uždarytą laisvės siekusį S. Ku
dirką.

“CHESS LIFE AND REVIEW” 
žurnalo pranešimu, i JAV šachmatų 
meisterių klasę yra įtrauktas Niu
jorke gyvenantis dr. Gediminas Švei
kauskas, anksčiau priklausęs Bostono 
lietuvių šachmatininkų komandai. 
Bostono šachmatininkų čempijonu 
jis yra buvęs 1959 ir 1964 m. JAV 
šachmatų meisterių klasėje dabar 
turime tris lietuvius: niujorkieti dr. 
G. Šveikauską, čikagiečius Povilą 
Tautvaišą ir Viktorą Palčiauską.

IŠ ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS 
Los Angeles spalio 19 d. palaidotas 
a.a. prof. Vladas Motiekaitis. Smuiki
ninko diplomą įsigijęs Leipcigo kon
servatorijoje, jis dirbo dėstytoju 
Kauno konservatorijoje ir paruošė 
daug ^busimųjų smuikininkų, jų tar
pe ir dabar Bostone gyvenanti Izido
rių Vasyliūną. Jam taip pat teko bū
ti Kauno radiofono orkestro dirigen
tu, styginio kvarteto organizatorium, 
dažnu koncertų dalyviu Lietuvos 
miestuose. Mirties aplinkybės yra ne
aiškios. Išvažiavęs su reikalais iš 
savo gyvenamosios vietovės į San 
Piedro, negrįžo, nors buvo žadėjęs 
užsukti Į Šv. Kazimiero parapiją. Po
licija jį rado negyvą San Pedro uos
te. Jų teigimu, velionis mirė nuo šir
dies priepuolio, tačiau policija ir 
šiandien dar nėra suradusi nei jo pi
niginės su dokumentais, nei automo
bilio.

“SAN JOSE MERCURY” Kalifor- 
nijoje paskelbė vietinėje ligoninėje 
mirusio markizo ir net buvusio Lie
tuvos diplomato A. M. de Seda nekro
logą. Mūsiškė spauda išaiškino, kad 
tas “markizas” iš tikrųjų buvo prie 
Sedos gimęs Antanas Mikalauskas, 
dirbęs Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijoje ir Lietuvos atstovybėje 
Berlyne. Iš čia jis nuėjo tarnauti na
ciams, parašydamas vokiečių kalba 
nepriklausomą Lietuvą niekinusi ro
maną “Bala”, kurio autorium tada 
buvo ne markizas De Seda, bet An
tas Mikonis.

Venecuela
PASAULIO LIETUVIŲ jaunimo II 

kongresu rūpinasi Venecuelos LB 
jaunimo sekcija, vadovaujama Nijo
lės Kukanauzaitės. Jos adresas: Ma- 
racay Avė., Alayon Nr. 64, E-do 
Aragua, Venezuela. Jaunimas jau 
renka lėšas savo atstovų kelionei į 
Čikagą.

CARERA KAPINĖSE palaidotas 
spalio 8 d. miręs buvęs Kauno apskri
ties viršininkas pik. Vladas Sidoravi- 
čius. Laidotuvėse dalyvavo gausus 
būrys lietuvių ir venecueliečių.

Brazilija
ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS komi

tetas Sao Paulo mieste remontuoja 
bažnyčią. Jau yra ištinkuotas jos vi
dus ir pastatyti nauji suolai. Lėšoms 
telkti spalio savaitgaliais buvo ren
giama mugė, sutraukusi daug parapi
jiečių.

SAO PAULO KULTŪRINIŲ 
PROGRAMŲ televizijos stotis spalio 
5 d. dar kartą rodė Urugvajaus 
“Ąžuolyno” ansamblio atliekamus 
lietuvių tautinius šokius. Ąžuolynie- 
čių pasirodymas buvo nufilmuotas jų 
viešnagės metu Brazilijoje ir pirmą 
kartą transliuotas vasario 16 d. Sao 
Paulo lietuviai laukia Hamiltono 
“Gyvataro” vadovės G. Breichmanie- 
nės, kuri čia nuo Kalėdų iki Trijų 
karalių ves kursus tautinių šokių 
mokytojams. Organizatoriai Į kursus 
kviečia ne tik Brazilijos, bet ir Ar
gentinos bei Urugvajaus lietuvių jau
nimą.

Argentina
MAR DEL PLATOJE svarbiųjų 

bylų teisėjas yra lietuvis Albertas 
Radžiūnas, baigęs Buenos Aires uni
versiteto teisių fakultetą. Pastaruoju 
metu spauda mini jo pavardę ryšium 
su 26 metų amžiaus moters Nildos 
Represas nužudymu. Kaltinamųjų 
suole yra jos vyras J. M. Fernandez, 
kuris buvo suimtas, paleistas ir da 
bar vėl kaltinamas žmogžudyste, šią 
bylą sprendžia A. Radžiūnas.

Australija
LIETUVIŠKĄ SEIMĄ MELBUR

NE sukūrė jaunųjų dainininkų gru
pės “Bevilčiai” steigėja bei vadovė 
Rita Tamošiūnaitė ir šios grupės na
rys Valentinas Mačiulaitis. Jungtuvių 
apeigas Sv. Jono bažnyčioje atliko 
kapelionas kun. P. Dauknys. “Veni 
Creator” giedojo Ą. Celnos vadovau
jamas dainos sambūrio choras, P. 
Morkūno vyru oktetas. Muzikinę dalį 
papildė sol. J. Rūbas ir “BeviRiai”, 
pagiedoję porą savo vadovės sukurtų 
giesmių. Vestuvių pnotai lietuvių Na
muose vadovavo Pr. Svambarys. Svei
kintojų gretoje buvo iš kelionės ap

link pasaulį grįžęs “Tėviškės Aidų” 
vyr. redakterins ir Melburno lietavių 
parapijos klebonas knn. Pr. Vaseris. 
Abu jaunieji yra veiklūs lietuviai, 
baigę Melburno parapijos sekmadie
ninę mokyklą ir jaunimo kursus, Ri
ta, studijavusi fortepijoną ir daina
vimą, groja vargonais lietuvių pa
maldose, kuria kompozicijas “Bevil- 
čiams”. Valentinas, baigęs technikos 
mokyklą, dirba braižytoju, treniruoja 
“Varpo” klubo krepšininkus ir dai
nuoja “Bevilčių” grupėje.

Kolumbija
KUN. M. TAMOŠIŪNO pastangų 

dėka buvo išverstas “Washington 
Post” dienraštyje A. Shub paskelbtas 
straipsnis apie Simo Kudirkos teismą 
Vilniuje. “El Colombian©” dienraštis 
šiam rašiniui paskyrė ištisą puslapi, 
įsidėdamas ir S. Kudirkos nuotrau
ką. Kun. M. Tamošiūnas lapkričio 25 
d. švęs sidabrinę kunigystės sukaktį. 
Iškilmingos Mišios bus laikomos 
Medellino Lietuvių Namų Šiluvos 
koplyčioje. Pamokslą sakys kun. dr. 
V. Mankeliūnas. Vaišes sukaktuvinin
kui pagerbti lietuviai organizuoja 
“Bremen” restorane. Kun. M. Tamo
šiūnas daug dirba su Kolumbijos lie 
turiu jaunimu, telkdamas lėšas at
stovų kelionei į kongresą čikogoje. 
Jis tikisi nusivežti apie 15 jaunuolių.

Italija
“ELTA-PRESS” BIULETENYJE 

paskelbtą Lietuvos dvasininku raštą 
popiežiui Pauliui VI kunigu celibato 
klausimu panaudojo Italijos spauda. 
Lietuvos vyskupai ir kunigai pasisakė 
už celibato palikimą ir ištikimybę 
Šv. Sostui. Jų nuomone, celibato pa
naikinimas turėtų neigiamų pasek
mių Katalikų Bendrijai.

BAIGTI DAINAVIMO studijų Ro
mon atvyko čikagietė soL Birutė Ke- 
mežaitė. Ji taip pat yra autorė nese
niai išleisto romano “Sudiev, aš iš
einu”. Studijas tikisi užbaigti ir grįž
ti Čikagon sekančių metų pavasarį.

MONS. DR. J. B. KONČIUS, susir
gęs V. Vokietijoje, jau pasveiko ir 
atvyko Romon, kur planuoja pasto
riai Įsikurti. Jo laikinis adresas: 
Piazza Asti 25, 00182 Roma, Italy.

VYSK. J. LABUKAS, Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų apaštalinis ad
ministratorius, dalyvavo pasaulio 
vyskupų sinode Romoje. Jis atskrido 
lėktuvu iš Maskvos rugsėjo 29 <L, ly
dimas kun. prof. J. Žemaičio, Rum
šiškių klebono. Po sinodo vysk. J. La
bukas dar turi pasilikti Romoj iki 
lapkričio 17 d., nes yra naujojo tei
sių kodekso narys. Jam teks dalyvau
ti posėdžiuose.

KUN. R. KRASAUSKAS, LKM 
Akademijos reikalų vedėjas, kurį lai
ką gydėsi ligoninėje. Dabar jaučiasi 
žymiai geriau ir tęsia savo darbus. 
Jis daug talkina spausdinant akade
mijos leidinius. Ypač daug,ir kruopš
taus darbo pareikalavo istorinis lei
dinys apie Lietuvos vyskupų praneši
mus, surinktus Vatikano archyvuose. 
Tai svarbus leidinys, jau gaunamas 
akademijos raštinėje Romoje.

Britanija
BRITANIJOS LIETUVIŲ KATA

LIKŲ Bendrija turėjo II metini su
važiavimą Nottinghame, Jaunimo Ži
dinyje. Dalyvavo 47 atstovai ir sve
čiai. Pranešimus padarė kun. dr. J. 
Sakeričius, MIC, V. Europos Lietuviu 
Katalikų Bendrijos tarybos narys A. 
Jaloveckas, kun. J. Kuzmickis ir stu
dentas P. Viržintas. Priėmus Įstatus, 
naujon valdybon išrinkti: kun. dr. S. 
Matulis, MIC, Pr. Makūnas, J. Nar
butienė, A. šukaitis ir J. Zokas; re
vizijos komisijon — P. Viržintas, S. 
Kasparas ir K. Bivainis. Literatūros 
vakare dalyvavo kun. J. Kuzmictas- 
Gailius, buvo skaitomi D. Sadūnaitės, 
V. Mykolaičio-Putino bei kitų poetų 
eilėraščiai.

LONDONE ŠĮ RUDENĮ viešėjo du 
vilniečiai rašytojai. Grįždamas iš Ai
rijos Vilniun, buvo užsukęs Justinas 
Marcinkevičius ir Britanijoje atosto
gavęs Mykolas Sluckis.

Vokietija
JURGIO PYRAGO pranešimu iš 

Luebecko, automobilistų “Europos 
turo” XV lenktynėse šiemet varžėsi 
trylikos kraštų atstovai. Jos buvo 
pradėtos Erbach • Odenwalde ir po 
13.000 km baigtos Travemuendėje 
prie Luebecko Įlankos. Startavo po 
du vairuotojus turintis 51 automobi
lis, o baigmę pasiekė tik 38. šiemet 
pirmą kartą į šias lenktynes Įsijungė 
ir Sovietų Sąjunga, atsiuntusi aš
tuonis automobilius — “Moskvičius” 
ir “žigulius” (italų “Fiato” modelis, 
gaminamas Sovietų Sąjungoje). Vie
no “žigulio” Įgulą sudarė kaunietis 
Kastytis Girdauskas ir rygietis UIdis 
Madreviz. Jiedu pirmavo iki Graiki
jos, bet vėliau susidūrė su nežymiom 
nesėkmėm. Pirmą vietą laimėjo 
“Opel” automobiliu vokiečiai—Kurt 
Waldner iš Mnehlen ir Bans Vogt iš 
Stnttgarto, surinkę 48 baudos punk
tus. Antroji vieta su 53 bandos punk
tais teko Kastyčiui Girdauskui ir lat
viui UldHui Madreviz. Tarp kitų pre
mijų, jie laimėjo nemokamą kelionę 
lėktuvu į JAV ir atgal. Ar jie galės 
pasinaudoti šiuo laimėjimu, bus pra
nešta vėliau. K. Girdausko ir U. 
Madreviz išsikovota II vieta iš tik
rųjų verta dėmesio, nes jiems teko 
įveikti sunkias sąlygas važiuojant 
13.000 km Danijos. Norvegijos, Šve
dijos, Suomijos, Sovietu S-gos, Len
kijos, Čekoslovakijos, Vengrijos, Ru
munijos, Turkijos, Graikijos, Jugos
lavijos, Italijos, Austrijos ir V. Vo- 
* Kietuos Keliais.



1

Kiekvienam dramų rašytojui tai svarbus dalykas, jei ne būtinybė. K. Ostrauskui dalužė buvo palanki. Jis priklauso tai laimingųjų dramaturgų grupei, kurių veikalai išvysta rampos šviesą, nedūlėję stalčiuje. Jie prabyla daugiausia į jaunosios kartos žiūrovą, kurio nebaugina moderniosios dramaturgijos “nesuprantamumas” bei “ekvilibristika”. Jo kūrinys “žaliojoj lankelė j” (ten tilpo ir “Pypkė”) laimėjo Vinco Krėvės vardo premiją. “Kanarėlė” pasirodė atskiru leidiniu. “Gyveno senelis ir senelė” tapo kaikurių lituanistinių mokyklų privalomu skaitiniu.Visa tai džiugūs reiškiniai. Dramaturgija teisėtai laikoma sunkiausiai įkandama skaitytojui lektūra. Taip buvo Lietuvoj, taip yra ir dabar. Bet išeivijoj šis žanras pasižymėjo ypatingu brandumu. Pasigėrėtiną jo analizę yra pateikęs R. Šilbajoris savo veikale “Perfection in Exile”, kur aptariama A. Škėmos, Alg. Landsbergio ir to paties “Kvarteto” autoriaus Kosto Ostrausko kūryba. * ❖ *Apšaukti “absurdo teatro” puoselėtojais, laputėm, šeimi- ninkaujančiom svetimtaučių dramaturgijos barsukų įrengtose olose (suprask — jokių Ameriką neatradusiais), šie autoriai įnešė į mūsų literatūrą kur kas gilesnę, visuotinesnę problematiką, psichologinę dimensiją, negu išeivijos romanai bei novelės.Kiekvieno tos trijulės autorių kūryba skirtinga. Kiekvienoj1 ryški bandymų — kartais sėkmingų, kartais mažiau — raida. Matyti įsibėgėjimai ir stabtelėjimai, naujų sprendimų, variantų j ieškojimas. Kartais perkompo- navimai. Alg. Landsbergis, sakysim, šiuo metu užsiėmęs “Vėjo gluosniuose” “partitūros” pertvarkymu. Toji aistra dar būdingesnė Kostui Ostrauskui. “Kvartete” apstu nauju aranžavimų, leitmotyvų paryškinimų, aktualija skambančių įtarpų, kaip pvz.
SENELIS. Tranquility Base here. 
SENELE. The Eagle has landed. Atseit, visokių Voronovo injek-

4. TYRUOLIS,

Menu kaip izumrūdą meilę tyrą.
Ruduo... Bet aukso saulėm šakos sviro. 
Ne snaigės — obelų žiedai ant tako biro. 
Kaip daug mum tie pavasariai žadėjo, 
Bet tyro džiaugsmo nešt neištesėjo, 
Su rudeniu balton žiemon nuėję.
Kančios šešėlis sklando dar ant veido. 
Nesyk meldiesi, kam dalia apleido. 
Nesyk tyliai tekiausi: ar ilgai dar? 
Bet aš tikiu, ką amžių runos mena: 
Virš sielvarto skausmingo okeano 
Pakils žvaigždė, kur veda ir išgano.

Uždanga
Sutvisk, ugningas žaibė, 
Ir uždangą suplėšyki, 
Kur uždengė saulėteki 
Ilgai mums žemės mylimos. 
Tą žemę mums parodyk 
Jos nerime, kentėjime, 
Ir kaip giliai liūdėjome 
Dėl nesibaigiančios žiemos.

Lietus
Ant modemiško palto, 
Ant skrybėlės

■ Krinta praeiviui 
Lietus nemoderniškas: . 
Senas, sunkus 
Elementas 
Žolei gal augti, 
Dulkėm nuplauti.
O kadai,
Į verlenišką stygą 

Pataikęs,
Giedojau oriai: 
O tu giesme lietaus, 
Nieko nėr taip meilaus 
Mano širdžiai 
Kaip tu!

Mi

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE STn Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

TeL 487-2147, vakarais 4«-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

et omnia vanitas
Naująjį K. Ostrausko dramų rinkinį "Kvartetas" pasitinkant 

VYTAUTAS A. JONYNAScijų atjauninančių pirminį pie-Neketinu čia iškedenti kurie tų variantų labiau vykę, bet tenka pripažinti, kad veikalo pavadinimas puikiai atitinka jo bendrą pobūdį. “Kvartetas” t ik r a i turi kažką giminingo su kamerinės muzikos kūriniu. Jau pačia leidinio sandaros prasme esama įsimylėjimo į geometriją ar binarinę sistemą. Atspausdintų veikalėlių skaičius — 4. Paskutinysis jų — “Metai” susideda iš keturių dalių. Pagaliau užsklen- džiąs knygą gabaliukas “Žiema” pakartoja pirmojo — “Gyveno senelis ir senelė” siužetą. Kam ta kvadrato kvadratūra? Ar tai bravūravimas forma? O gal visa pajungta vienijančios temos “Vanitas vanitatum et omnia vanitas” (tuštybių tuštybė ir viskas tuštybė) išryškinimui. Mūsų nuomone — taip. Vaivo- rykštiškai turtingas sukuriamų nuotaikų gama, nestokojus humoro ir gaivinančio sarkazmo, groteskinio elemento (ypač komiški yra įtarpai iš išeiviškosios spaudos ir kaikurios režisūrinės pastabos) Ostrausko “Kvartetas” savo visumoj yra minorinių nuotaikų, mizantropiška knyga. Ji neabejotinai atkuria autoriaus vidines būsenas, yra atvira ir nuoširdi.žinoma, kaikam “Kvartetas” pasirodys pretenzinga “absurdo teatro” ištaka. Ši etiketė neatplėšiamai prilimpa prie viso, kas sukuriama dramos srityje, ir nelengva būtų keliais žodžiais aptarti net ir pačius būdingiausius jos bruožus, nebent pasakant, kad absurdo teatras (mums artimesnis yra “bejėgio maišto” teatro terminas) paneigia rašytojui teisę naudotis scena kaip tribūna moralizavimui ir kąlbūniš- kam savo pažiūrų brukimui. Naujieji dramaturgai nelinkę vaizduoti kokio nors gyvenimėlio — turtingosios darbininkų ar valstiečių klasės — iškarpos. Fabula — jiems antraeilis dalykas, ir veikėjo augimas konflikte su visuomene ar savo grupe savaime atpuola. Išnyksta ir pavojus

Saka ir kamienas
Jei, Dieve, apleisi,
Mes klysitn,
Kaip rudenio lapas: 
Nuskintas, be tikslo.
Tu mūsų šaka, aš 
Tūrėsiuos
Tavęs, nors ne syki 
Šėls audros ir vėtros.
Tu mūsų kamienas:
Kas audros, 
Jei niekas negali 
Jo amžiais išrauti.

Metamorfozės
Tarp raudančių lapų, 
Tarp dūlančių lapų 
Tu mirti turėsi, 
O, žeme.
Tarp giedančių lapų. 
Tarp kvepiančių lapų 
Tu vėl prisikels!,
O, žeme.

Vaizduojamieji žmonės yra vargšai, bespalviai padarai, pasimetę savyje ir gyvenime, mechaniškai j ūdą nejaukioj erdvėj. Jie kalba negyvais, dažnai nesavais žodžiais, yra praradę sugebėjimą bendrauti, šis dialogo požymis ir bus, tikriausiai, suteikęs naujajai dramaturgijai “absurdo” teatro etiketę. Nesunku tačiau atspėti, kad atsisakydama suteikti žiūrovui malonaus “atsipūtimo” po dienos darbų, atvangos bei pramogos, modernioji dramaturgija stato teatrui kur kas griežtesnius reikalavimus. Ji siekia elektrinti žiūrovą, purtinti jį iš snūdurio, kurin stumia civilizacijos nužmoginimas, verčia jį klausti save esminius būties klausimus. Visos priemonės tam tinkamos — specialiai pramanytos neįmanomos situacijos (miestas tampa raganosiais), brutalūs efektai, erotika scenoj. Kai- kas nusivilia tokiu spektakliu, ypač jeigu eina sumasintas tų “išsidirbinėjimų” scenoje. Bet dažniausiai žiūrovas dar ilgai gyvena reginio prisiminimu, analizuodamas, surasdamas pjesėj visai kitą mintį, negu siūlytų turinio atpasakojimas, šia prasme modernusis teatras yra tikrai demokratinis, liaudies, ar tikriau beklasės visuomenės teatras, nes skaitosi su kiekvienu kaip su lygiu, pajėgiu samprotauti. Dažnai cituojamu pavyzdžiu yra Saint Quentino kalėjimo istorinis įvykis. Samuel Beckett “Laukiant Godoto” vaidinimas kaliniams. Neišprususi, -- nesugebanti išreikšti savo Įspūdžių nusikaltėlių minia anaiptol nepasimetė - Beckett’o simbolikoj, bet priėmė ją natūraliai kaip žmogaus misteriją.žinoma, Becketto Godotas nėra viso moderniojo teatro alfa ir omega. Išaugo visa plejeda gabių dramaturgų — Edw. Albee, Pinter, Ionesco, Jean Genet, Kvebeko talentas Michel Tremblay. Ir tenka tik džiaugtis, kad visų jų poveikis ima reikštis lietuvių literatūroj, net ir anapus (K. Saja). K. Ostrausko pasirinktoji linija yra palyginti santūri, nors, kaip liudija “Kvartetas”, jis mokosi dramaturgo amato kantriai ir sąžiningai. Taupus žodžiuose, veikiau linkęs į šnekamąją kalbą su visomis jos “ne- salonybėmis”. Autorius vaizduoja buities momentus grotestiš- koj dimensijoj, tarsi primindamas: jei scena yra langas, pro kurį stebim gyvenimą, to lango stiklas gali būti su defektais — pakanka žvelgti kampu, ir matysim kitas atpažįstamas, bet graudžias ir komiškas figūras. Jei sakome, kad diplomatam žodis yra duotas tam, kad užslėptų savo tikrąsias mintis, tai dramaturgijoj tai dviguba tiesa. K. Ostrauskas meistriškai operuoja neda- sakymais, pauzėmis, aliuzijomis, duetais, visa baterija instrumentų, kurių sąskambiu išgaunama scenoj tiesa. Būdingu tokio virtuoziškumo pavyzdžiu yra drama “Duobkasiai”. Scenoj du pilki žmogėnai — vienas paprastas darbininkas, kitas nusigyvenęs aktorius, nebesugebąs išreikšti savo minčių kitaip, kaip Šekspyro tekstu. Atėjo jie kasti duobės. Prie jų ateina jauna moteris, jų darbdavė ir valdovė. Skaitytojas nutuokia, kad tai mirtis. Situacija gerokai knygiška, alegorija permatoma, nestinga romantiškos darganos, pagrindiniai veikėjai — “nesvarbūs visuomenėj” žmonės. O tačiau Ostrauskui pavyksta sukurti scenoj kvapą gniaužiančią įtampą, tragiškumą, svarbiausia, stumtelt skaitytoją susimąstyman. “Gerai, tas duobkasys-aktorius tik citavo Šekspyrą, bet ar nėra mirtis bejėgė prieš didįjį dainių. Kodėl ji pabučiavo Kaštuvėną?” Nėra tai jieškojimas atsakymų į armėniškas mįsles, bet tik paprastas dialogas, kuris užsimezga skaitant kiekvieną rimtą kūrinį.
(Bus daugiau)

Elona Vaišnlenė, uoliai besirūpinanti 
lietuviškuoju švietimu JAV-se, kalba 
ateitininkam sendraugiam Dainavos 
stovykloje

skirstyt savo veikėjus į teigiamus ir neigiamus. P KULTURIH VEIKLOJE

Filmų žvaigždės ir “Tž” bendradarbis Algirdas Gustaitis (Vidury). Kairėj — 
Jack Lemmon, dešinėj — Walter Matthau

Nuotr. Hollywood Foreign Press Association

"MANO MOTI N A GIMĖ LIETUVOJ E..."
Pokalbiai su filmų aktoriais Walter Matthau ir Jack Lemmon

ALGIRDAS GUSTAITISPrieš porą metų užsienio spaudos ir filmų žvaigždžių vakare Ambasadoj Hotel, Los Angeles, Calif., tarp daugelio kitų susipažinau su Walter Mattham Pirmos pažinties atveju arba kas pristato asmenį ar jo atstovaujamą spaudą, arba pats pasisako. Garsūs filmų artistai nori žinoti su kuo kalba*.— O, lietuvis! Kaip malonu! Mano motina gimė Lietuvoje. — Taip anais metais pokalbį pradėjo Walter Matthau.— Ar jūsų motina buvo tikra lietuvė? — Padėkojęs už dėmesį mano kraštui, paklausiau.— Taip, — jis atsakė.Tuo momentu jis buvo pakviestas pasirodymui, bet pažadėjo vėliau pasikalbėti plačiau.Neturėjau laiko jį surasti, gauti pasikalbėjimą. Nenorėjau spaudoje skelbti jo teigimo, kuris, kas žino, gal kada pasikeis. Norėjau gauti tikresnių žinių. Gal kartais jis pats kur* pasisakys?Metai, kiti prabėgo kaip užva- karykščia diena. Walter Matthau vis garsėjo. Stebėdamas jo . filmus slaptomis pagalvodavau: “O gal jis ir lietuvis; tik pasižiūrėk i nosį, ūgį.”Staiga gaunu kvietimą pasikalbėjimui su Jack Lemmon ir Walter Matthau drauge, žinau, bus pilnas kambarys spaudos žmonių, ir kartais nelengva norimą klausimą pasakyti, nes kiti stačiai šokte šoka su klausimais, kartais tema pakrypsta Į tokią pusę, kad nepatogu staiga pradėti apie lietuvišką kilmę.Pasikalbėjimas vyko Beverly Hilton Hotel, Los Angeles. Užsienio spauda visad su garsenybėmis susitinka tik geriausiuose viešbučiuose. Be minėtų, dalyvavo ir filmo “Kotch” statytojas Richard Carter.“Kalbu keliomis kalbomis, nors nė vienos gerai nemoku”Tokiu atsakymu buvo išprovokuotas W. Matthau. Ir kaip šaltu vandeniu nupylė pareiškimas, kad be prancūzų kalbos (kurį laiką buvo vertėju), taip pat bandė būti vertėju idiš kalbos. “Na, vyre, tavo lietuviškumas jau nuplaukė kitur”,—pagalvojau, vis taikstęsis paklausti, ar nekalba lietuviškai.Matydamas, kad pokalbiai visai nukrypo kitur, atsistojęs paklausiau, ar jis prisimena, kad prieš porą metų kalbėjomės ir jis tada pasakė, kad jo motina gimė Lietuvoje. Beveik pertraukdamas mano sakinį, staiga tarė: “Taip, ar jūs esate vienas iš tų prieš žydus?”Atsakiau, kad nesu prieš nieką, jei jie nėra prieš mane ar prieš mano tautą. Tegu jis būna tiek draugiškas lietuviam, kiek aš esu draugiškas žydam, tai pasaulyje bus taika ir ramybė. Jis ir spaudos atstovai maloniai nusiteikė. Anoji jo įtarpa, manau, buvo ne prieš lietuvius, bet noras pagyvinti pokalbį. Nemažai klausimų blankumu dvelkė, buvo nuobodūs, o tai nekoks ženklas pokalbininkams.Nežymiai kilstelėjęs rankas, tarsi sutikdamas, ramiai, aiškiai pasakė, kad jo motina gimusi Lietuvoje, Anykščiuose, netoli Kauno. Kažkas tuoj įsiterpė su klausimu apie filmus ir kitką. Vėliau latvių atstovas Anšlavs Eglitis mane paklausė, kur yra Anykščiai. Mums gal atrodo toli nuo Kauno, bet amerikiečių mastu visai netoli.Pasibaigus oficialiems klausimams, ilgėliau privačiai pasikalbėjau. Jis paklausė, ar neužsiga- vau dėl tokio jo įtarpo, kuris te- z buvęs pokalbiui pagyvinti.Paklausiau, ar sutiktų atvykti pas lietuvius į minėjimą, iškilmes ar pan. Atsakė, jei turėtų laiko, atvyktų, ir paklausė, ar lietuviai Į savo tarpa priima tik tikrus lietuvius. Mat, jo tėvas yra gimęs Kijeve, tai kartą gavo iš kažkokio ukrainiečių komiteto raštą, kviečiantį jį garbės nariu ir Dan. Apačioje rašto buvo pažymėta, kad jie i savo organizaciją priima tik ukrainiečių kilmės asmenis. “Tai buvo... (čia jis pagalvojo) tikras nuodas.

Kaip esą galima būti fanatikais ir kviečiant asmenį nurodyti jam tautybę! Aišku, tą jų kvietimą tuoj išmečiau ir daugiau nieko nenoriu bendro turėti su ukrainiečiais.” Tokie buvo jo žodžiai.Atsakiau, kad lietuviai tikrai taip nepadarytų. Mes žiūrime i žmones ne pagal jų tautybę, bet kiek jie draugiški lietuviams. Aišku, tie, kurių motinos gimė Lietuvoje, mums yra artimesni už kitus... Jis maloniai šypsojosi, pasirašė ant nuotraukos, atsiskyrė su linkėjimais lietuviams.Bet ar lietuviai įstengtų tokius asmenis priimti, globoti? Aną kartą raštu pasiūliau Bendruomenei į svarbesnius minėjimus pakviesti bent mums draugiškus užsienio spaudos atstovus ir pridėjau jų sąrašą, adresus, telefonus. Atsakymo negavau. ■ Vėliau, pakartotinai paklausus, atsakė, esą tą siūlymą svarstę, bet nutarė, kad nebus tinkamų žmonių tokiem svečiam globoti, užimti, paaiškinti... Tai tau ir tautos atstovavimas.Jack Lemmon — “Kotch” režisoriusJack Lemmon pasigėrėtinas aktorius. Su juo filmai mieli stebėti. Jis tikrai geras aktorius, ne tik Hollywoodo, bet ir pasaulio filmų žvaigždė. Pirmą kartą pasirodė kaip režisorius filme “Kotch”. Richard Carter paklausė: “Ar žodis Kotch nereiškia ką nors blogo svetimoje kalboje?” Laimei, niekas tokios reikšmės nerado.“Kotch” filmas įdomus, vertas pamatyti -jauniems ir senesniems. Tenai parodoma viena labai dažnų tragedijų amerikiečių šeimose. Senelis myli, globoja mažą anūkėlį, bet anūko motina įkalba savo vyrą, kad tas perkeltų senelį į prieglaudą. Tas Joseph Kotcher, 72 metų senelis (vaidina Walter Matthau), nuvežamas į prieglaudą, iš kurios jis gudriai ištrūksta, pasitraukia nuo savo sūnaus ir jo šeimos, laimingai gyvena atskirai, susiradęs globoti nelaimingą mergaitę.“Kodėl pasirinkote šį veikalą?”Jack Lemmon atsakė, esą filmo sumanytojas davė jam paskaityti knygą. Nuo ketvirto puslapio ji sudomino, o nuo dvidešimto jau pradėjo skaityti kaip režisuotiną filmą. Tuo vardu romanas išspausdintas 1968 m. Autorė—Katharine Topkins.Kuri buvo įdomesnė scena?— Kartą praganėme Walter peruką, — aiškino režisorius. Greitai nuvykom į miestą (filmuota prie Palm Springs) ir nupirkom kitą, kuris Walteriui labai patiko. Tai negerai. Tada parūpinom kitą, bet tas Walteriui taip nepatiko, kad jis jį ėmė karpyti iš visų pusių.“Ar nurodėte, kaip vaidinti senelį?” — Seną žmogų geriausia vaidinti stengiantis būti jaunu. Nereikia linkti, kuprotis, tai seno žmogaus parodija.Nuo savęs sakau: nueikite pa- sažiūrėti filmo “Kotch”. Gera, graži mintis, maloni vaidyba, paprasta režisūra turėtų visus sudominti ir vietomis prajuokinti.

DA1K LEONAS URBONAS po iš
vykos į Š. Ameriką grįžo Australi
jon ir tęsia dėl kelionių kiek sulė- 
tėjusią kūrybą. Lapkričio 9 d. Sid
nėjuje, Holdsworth galerijoj, atida
ryta 25-toji individuali jo kūrybos 
paroda, kuri truks iki lapkričio pa
baigos. Joje išstatyti 37 naujausi kū
riniai, piešti ant popieriaus, drobės 
ir masonito.

LIETUVIŲ MENO PARODA su
rengta Annhurst, Conn., Kultūros 
Centre. Visi rodiniai buvo atgabenti 
iš prel. Pr. Juro globojamo ALKOS 
muzėjaus Putname. Paroda buvo 
atidaryta visą spalio mėnesį. Ta 
proga laikrašits “The Heather” spa
lio mėn. laidoje paskelbė ilgoką ra
šinį apie ALKOS muzėjų ir jo įstei
gėją prel. Pr. Jurą.

PREL. PR. JURAS padovanojo 
valstybinio Kent universiteto biblio
tekai 800 lituanistinių tomų. Tai 
sudarė lietuvių skyriaus pagrindą. 
Bibliotekos direktorius U. W. Kritzer 
padėkos laiške prel. Jurui 1971. X. 
27 rašo: “Kaip šios srities pareigūnas 
galiu pasakyti, kad tai turės didelės 
reikšmės būsimoms kartoms. Jūs pa
dėjot išsaugoti ne tik Lietuvos kultū
rą, bet taip pat žymią dalį Amerikos 
istorijos”. Prelatas ir toliau uoliai rū
pinasi kultūriniais lietuvių lobiais.

DAIL. ONOS PAŠKEVIČIENES 47 
tapybos darbų parodą Brooklyne, 
Kultūros Židinyje, spalio 30-31 d. d. 
surengė Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos valdyba. Tai buvo pirmoji 
individuali šios dailininkės paroda, 
nors ji yra gimusi Seinuose, pirmuo
ju mokytoju turėjusi skulptorių Juo
zą Zikarą Panevėžio gimnazijoje ir 
meno mokyklą baigusi Vitebske. Lig 
šiol O. Paškevičienė yra dalyvavusi 
eilėje bendrinių parodų Lietuvoje, 
Vokietijoje ir JAV. Long Island Art 
League parodoje ji laimėjo pirmą 
premiją, Southamptono muzėjaus pa
rodoje — aukso medalį. O. Paškevi- 
čienę vilioja impresionistiniu stiliu
mi tapyti peizažai ir portretai. Apie 
jos kūrybą “Darbininkas” rašo: “Ji 
turi grakščią teptuko techniką, jau
čia ritmą ir pagauna linijų grakščius 
lengvus judesius. Komponuodama 
pirmam plane palieka visai bereikš
mius daiktus, žolę, kelmelius, kad ga
lėtų pažaisti savo teptuku. Mėgsta ji 
tolumoje sustatyti tamsenius objek
tus, o ant jų uždeda šviesias virpan
čias spalvas, uždeda grakščiai ir 
meistriškai, pabrėždama atskirus 
virpančius brūkšnius. Kad paveikslas 
būtų dar lengvesnis, ji palieka ir bal
tos drobės. Todėl jos tapyba atrodo 
lyg koks škicas ...” Parodos atidary
me įvadinį žodį tarė dail. V. K. Jo
nynas.

KUN. JURGIO AMBRAZIEJAUS 
PABRĖŽOS, OFM, dviejų šimtų me
tų gimimo sukakties minėjimą Bro
oklyne surengė Lietuvių Katalikų 
Mokslų Akademijos Niujorko židi
nys, vadovaujamas pirm. dr. D. Ja
saičio. Minėjimas paskaitininkų buvo 
suskirstytas į tris dalis. Kun. dr. V. 
Gidžiūnas, OFM, dalyvaus supažindi
nimo su kun. J. A. Pabrėžos biografi
niais duomenimis, studijomis, žemai
čiams sakytais pamokslais, kurių trys 
tomai dabar yra Brooklyn© pranciš
konų vienuolyne. Dr. V. Paprockas 
kalbėjo apie sukaktuvininko domėji
mąsi vaistažolėm ir jų panaudojimą 
liaudies medicinoje. Sukaktuvininko 
nuopelnus botanikai nušvietė kun. J. 
Venckus, SJ, pabrėždamas jo vykdy
tą Lietuvos augalų rinkimą, surašinė
jimą ir herbariumo sudarymą, auga
lų vardų sulietuvinimą. Baigminėje 
minėjimo dalyje P. Jurkus parodė 
apie 50 skaidrių, liečiančių kun. J. 
A. Pabrėžos, OFM, gyvenimą. Iš kun. 
dr. V. Gidžiūno, OFM, surinktos me
džiagos jas buvo paruošęs fotografas 
R. Kisielius. Minėjimo dalyviai turė
jo progą pamatyti dvi kun. J. A. Pa
brėžos, OFM, tapytas vėliavas, kam
baryje turėtą šūkį, jo daiktus, rank
raščius ir jam dabar skirtą muzėjų 
Kretingoje. L. Žitkevičius paskaitė 
sukaktuvininko eilėraštį “Pypkelė”, 
kuris liudija, kad jį tenka laikyti ne 
tik botanikos, bei ir žemaitiškai ra
šytų humoristinių eilių pradininku.

SKULPTORIUS ANTANAS BRAŽ- 
DYS Britanijos sostinėje Londone 
ruošiasi savo darbų parodai, kurioje 
bus išstatyti 24 kūriniai, jų tarpe ir 
Britanijos pavilijoną pasaulinėje pa
rodoje Japonijoje puošusi skulptūra.

BOSTONO LIETUVIŲ respubliki 
ninku vakare spalio 30 d. koncertinę 
programos dalį atliko koloratūrinis 
sopranas G. Butkutė-čapkauskienė su 
akompaniatorium Vyteniu Vasyliūnu. 
Viešnia iš Montrealio pagrindinį dė
mesį šį kartą skyrė lietuviams kom
pozitoriams, pasirinkdama torontie- 
čio St Gailevičiaus “Klajūnus”, 
“Tremtinio lopšinę”, J. Stankūno 
“Debesėlius”, “Nemunėlį”, VI. Jaku- 
bėno “Mėlynus varpelius”, “Na, tai 
kas”, “Gėles iš šieno”, Br. Budriūno 
dainas v‘Mano protėvių žemė”, “šauks
mas”, ariją iš kantatos “Tėviškės na
mai”. Programą papildė trys Bishop, 
Sendoval ir Arditi kompozicijos.

ŽENEVOS ECOLE DES BEAUX- 
ARTS skulptūros dėstytojas prof. 
Gabrielis Staniulis pastaruoju metu 
savo kūryboje iš skulptūros perėjo į 
tapybą. Ženevoje jis surengė tapybos 
darbų parodą, kurioje su 12 skulptū
rų dalyvavo ir jo šveicarė žmona.

JAV LB KULTŪROS FONDO pre
miją laimėjusią A. Norimo apysaką 
“Be nemų” į anglų kalbą verčia Ro- 
česterio universiteto studentė Daina 
Kojelytė.

Atsiųsta paminėti
Technikos žodis 1971 nr. 3 nr. 

PLIAS ir ALIAS organas. Vyr. re
daktorius — G. J. Lazauskas, 208 W. 
Natoma Ave., Addison, Ill. 60101. 
Administratorius — A. Pargauskas, 
6643 So. Francisco Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

Ateitis 1971 m. 6 nr. Administ
racija: 7235 S. Sacramento Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

Laiškai Lietuviams 1971 m. spa
lis 9 nr. Tėvų jėzuitų leidžiamas 
religinės ir tautinės kultūros mėne
sinis žurnalas. Redaktorius — Juo
zas Vaišnys, SJ. Adresas: 2345 W. 
56th St, Chicago, Ill. 60636, USA.

žaibas. Karakaso (Venecueloj) lie
tuvių jaunimo laikraštėlis lietuvių ir 
ispanų kalbomis. 1971 m. birželis 2 
nr. Adresas: Juventud Lituana de 
Caracas. Centro Lituano San Cast’ 
miro Plaza de la Vega. (102) Cara
cas, Venezuela.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VELIONIS JONAS ŠVEDAS prieš 

mirtį sukūrė “Baladę kanklėms ir 
birbynei”, dedikuotą savo mokiniams 
— kanklininkei R. Tamošaitienei ir 
birbynininkui Pr. Tamošaičiui, “Su
tartinės” vadovui. Ji bus atlikta J. 
Švedo iniciatyva įsteigto “Sutartinės” 
ansamblio 15 metų sukakties koncer
te. “Literatūroje ir Mene” Pr. Tamo
šaitis apie savo mokytoją rašo: “Sis 
talentingas menininkas ir taurus 
žmogus surinko daug muzikinių liau
dies meno lobių, subtiliai suvokė 
liaudies muzikos dvasią, buvo išstu
dijavęs jos muzikavimo būdus. 1940 
metais subūręs pirmąjį profesinį lie
tuvių liaudies ansamblį ir sėkmingai 
jam vadovavęs du dešimtmečius, J.< 
Švedas atliko epochinės reikšmės 
darbą ir nusipelno ypatingos vietos 
lietuvių kultūros istorijoje. Juk su 
ansamblio įkūrimu, jo koncertine 
veikla lietuvių daina ir šokio melo
dija iš šiaudinės kaimo pastogės iš
ėjo į profesinę estradą ne tik Lietu
voje, bet ir visame pasaulyje. Kiek 
pasididžiavimo ir džiaugsmo mums 
buvę, kai šis Lietuvos reprezentaci
nis kolektyvas pirmąkart demonstra
vo pasauliui lietuvių muzikinį liau
dies meną. Man teko laimė groti bir
byne J. Švedo sukurtus piemenėlio 
raliavimus koncertuose tarptautinėje 
Briuselio parodoje, Suomijos ir dau
gelio kitų užsienio šalių koncertų sa
lėse, pajusti, kokį didžiulį įspūdį da
rė žmonėms ši muzika. O kiek lietu
viškų ansamblių, kiek puikių muzi
kantų šiandien skudučiuoja, groja 
kanklėmis, lumzdeliais/ birbynė
mis ... J. švedas — talentinga ir 
drauge labai kukli asmenybė — lie
tuvių kultūrai paliko nepaprastai 
daug. Be visų kitų nuopelnų, jis iš
mokė mus optimistiškai žvelgti į 
ateitį, puoselėti liaudies meną. Lenk- 
damiesi šviesiam jo atminimui, mes, 
didelis būrys jo mokinių, pažadame 
garbingai vykdyti šį kilnų velionio 
priesaką”.

VARŠUVOS SIMFONINIAM OR
KESTRUI spalio 22—23 d. d. įvyku
siuose koncertuose dirigavo J. Do
markas. Vilniečio debiutą Lenkijos 
sostinėje giria “Žicie Warszawy” 
dienraščio muzikinis redaktorius Z. 
Sierpinskis. Publikos ovacijų susilau
kė M. K. Čiurlionio simfoninė poe
ma “Miške” ir lenkų klasiko I. Pa- 
derevskio “Fortepijoninis koncertas 
a-moll” su pianiste Danuta Dvora- 
kovska. Red. Z. Sierpinskį taip pat 
žavėjo J. Domarko muzikinė kultūra, 
ryškus jo talentas ir puikus skonis R. 
Wagnerio “Meistersinger” operos 
uvertiūroje, A. Honegerio “Trečiojo
je simfonijoje”. Anksčiau dirigentas 
J. Domarkas yra gastroliavęs Vrocla
ve ir Poznanėje, kur taip pat susilau
kė puikių atsiliepimų.

TARPTAUTINIAME LĖLIŲ TE
ATRŲ festivalyje Vengrijoje, Pecs 
mieste, dalyvauja Stasio Ratkevi
čiaus vadovaujamas Kauno lėlių te
atras su pasaka “Eglė žalčių karalie
nė”. Spektaklį pagal S. Nėries poemą 
yra sukūręs vadovas rež. S. Ratkevi
čius. Po festivalio “Eglė žalčių kara
lienė” bus suvaidinta Budapešte. 
Vilniaus respublikinės bibliotekos 
vaikų literatūros skyriaus lėlių te
atras yra išvykęs į tarptautinį festi
valį Martino mieste, Slovakijoje, su 
premjeriniu spektakliu “Popierinis v 
arkliukas”, šios pasakos autorius — 
slovakas M. Pavliko.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRE 
parodą “Pajūris ir žmogus” surengė 
23 šio miesto ir Palangos dailininkai, 
išstatę apie 60 kūrinių. Lankytojus 
labiausiai domino jauno dailininko 
A. Taurinsko drobės, Ž. Jonuškaitės 
medžio raižiniai, S. Petreikienės ir E. 
Pakalniškienės kilimai, E. Augaity- 
tės ir A. Vertulienės mažųjų formų 
plastikos kūriniai, jauniausio paro
dos dalyvio A. Marcinkevičiaus kera
mikos darbai.

BENDROSIOS SEMANTIKOS 
prof. dr. Algirdas Julius Greimas, at
vykęs iš Paryžiaus, skaitė dvi paskai
tas Vilniaus universitete — “Bendro
sios semiotikos problemos” ir 4‘Iš 
lietuvių mitologijos”. Jis rinko me
džiagą savo tolimesniems darbams 
Vilniaus universiteto bibliotekos 
rankraštyne ir Lietuvos Mokslų Aka
demijos lietuvių kalbos ir literatū
ros institute. Svečias taip pat lankė
si Kaune, Trakuose, susitiko su Vil
niaus universiteto lietuvių kalbos ir 
literatūros, prancūzų kalbos katedrų 
darbuotojais bei kitų sričių specia
listas. Šiai viešnagei jį buvo pakvie
tęs Vilniaus universitetas. Iš Vilniaus 
prof. dr. A. J. Greimas išvyko skai
tyti paskaitų Į Maskvą.

VILNIAUS TELEVIZIJOS ir radi
jo studijoj buvo susipažinta su lie
tuvių kompozitorių naujausiais sim
foniniais kūriniais. J. Aleksos ir M. 
Dvarionaitės diriguojamas Vilniaus 
filharmonijos simfoninis orkestras 
atliko J. Gaižausko “Herojinę uver
tiūrą”, J. Juozapaičio “Vitražus” ir 
V. Montvilos “Chorus”.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 
paruošė pirmąją šio sezono premje
rą _ lenkų kompoz. T. Dobžinskio 
operetę “Karaliaus ložė”. Spektaklio 
režisorė — V. Mištaitė, dirigentas — 
L Čepinskis, baletmeisteris — V. 
Margolinas, dailininkė — V. Gatavy- 
naitė, chormeisteris — S. Vaičiulio- 

>iis. Pagrindinius vaidmenis atlieka 
aktoriai V. Blažys, V. Cepkus, M. Re- 
kys, H. Darvydienė, D. Dirginčiūtė. 
F. Viržonytė ir S. Pupkis.

V.Kst .



UNITED TRUST <0 TORONTO'.
BABY POINT, $4,500 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, as
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

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

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL 532-3400

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

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

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

UŽ 
už 
už 
už

term, indėlius 2 metam.... 7 %
term, indėlius 1 metam.... 6V2‘%
taupomąsias s-tas (savings) 6% 
depozitus-čekių s-tas........ 51^%

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 81/2% 
nekiln. turto— iki $30.000. 81/4%

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

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
PACIFIC AVE. — HUMBERSIDE. Tik $3.000 įmokėti už mūrinį 8 
kambarių namą. Dvi virtuvės, 4 kambariai pirmame augšte, privatus 
įvažiavimas, dvigubas garažas. Gera vieta nuomojimui; parduodamas 
su baldais. Prašo $29.500.
PRIMEROSE AVE. — MIMICO. Dirbantiems vakarų Toronte, 9 kam
barių atskiras namas, du ekstra kambariai rūsyje, 3 virtuvės ir 3 
prausyklos. Vandeniu-alyva šildomas, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu. Idealus dviejų šeimų namas, nes viskas įrengta atskirai. 
Įmokėti tik $5.000 ir viena atvira skola 10-čiai metų išsimokėti.
HAVELOCK ST. — DUFFERIN PARK. Arti Prisikėlimo bažnyčios 
ir Lietuviu Vaikų Namų. 9 didelių kambarių mūrinis namas. Viskas 
įrengta patogiam nuomojimui ir parduodamas su visais baldais. įmo
kėti apie $t>,uuo.
BLOOR W. — OAKMOUNT RD. Prie pat Bloor gatvės, didelių apar
tamentu ir požeminio susisiekimo bei parko, gražus 9 didelių kam
barių namas. Tinkamas gydytojui, dantų gydytojui ar kitokiam pro- 
fesijonalui. Namas be skolų.
JANE — ANNETTE. Naujesnės statybos, šešių butų (sixplex) namas 
Viskas išnuomota. Didelės pajamos. Įmokėti $15,000, prašo apie 
$78,000. Vertas dėmesio pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 —namų: 537-2869

Filmas “Lietuvių gyvenimas 
Kanadoj”, pagamintas “Verslo” 
Sąjungos rūpesčiu, yra gyvas 
mūsų išeivijos paveikslas. Jame 
matysime: organizacijas, susirin
kimus, suvažiavimus, mokyklas, 
bažnyčias, stovyklas, sportą, 
chorus, įmones, krautuves, įvai
rius profesijonalus savo darbuo
se, bankus, ūkininkus, darbinin
kus, krikštus, vestuves, laidotu
ves ir t.t. Tai istorinė medžiaga 
ateinančioms kartoms ir būsi
mai Lietuvos valstybei. Prie šio 
filmo paruošimo dirbo dail. T. 
Valius, archit. V. Petrulis, dr. 
H. Nagys ir muz. Lapinas. Fil
mas bus rodomas lapkričio 13, šį 
šeštadieni, verslininkų pobūvyje 
Prisikėlimo salėje. Žiūr. skel
bimą.

VI. Pūtvio šaulių kuopos, tra
dicinis parengimas-balius įvyks 
š. m. lapkričio 20 d., 7 v.v.,.šv. 
Jono Kr. parapijos salėje. Sve
čių tarpe bus estų ir latvių vete
ranų atstovai, JAV bei Kanados 
apylinkinių vietovių tautiečiai.

Reginos Žiūraitienės paveiks
lų paroda rengiama lapkričio 20- 
21 dienomis Prisikėlimo Parodų 
salėje. Rengėjas — ateitininkų 
tėvų komitetas. Tai bus pirmo
ji individualinė jos paroda. Gru
pinėse parodose ji jau daug kur 
yra dalyvavusi. R. žiūraitienė 
gyvena Oakvillėje. Menu domė
josi Lietuvoje, bet giliau ji stu
dijavo Kanadoje pas žymius dai
lininkus. Parodos atidarymas 
Įvyks lapkričio 20, šeštadieni, 2 
v.p.p.

KLB Toronto jaunimo sekcija 
organizuoja dramos grupę vi
siems nuo 16 metų amžiaus. Ini
ciatoriai kviečia visus norinčius 
vaidinti arba prisidėti prie teat
ro darbų. Susirinkti lapkričio 
21, sekmadieni, 7 v.v., naujuose 
Lietuviu Namuose, 1573 Bloor 
St. W. ‘

Kariuomenės šventės minėji
mas Toronte Įvyks lapkričio 28, 
sekmadieni. Iš ryto parapijų 
bažnyčiose bus pamaldos ir 4 v. 
p.p. iškilmingas minėjimas Pri
sikėlimo parapijos salėje. Daly
vaus: Lietuvos gen. konsulas dr. 
J. žmuidzinas, St. Catharines, 
Hamiltono ramovėnai ir šauliai. 
Programą atliks jaunimas. Mi
nėjimą rengia KLB Toronto 
apylinkės valdybos pakviesta VI. 
Pūtvio šaulių kuopa, talkinama 
sav.-kūrėjų skyriaus.

Dr. Nijolė Šemaitė, buvusi to- 
rontietė, susitupkė su estu dr. 
Andres Lansoo spalio 23 d. Del
hi, Ont. Apeigas atliko kun. dr. 
J. Gutauskas. Vaišės įvyko erd
viuose p.p. Pargauskų namuose 
(jaunosios motina yra dabartinė 
p. Pargauskienė). Dalyvavo — 
300 lietuvių ir 100 estų. Dauge
lio sveikinimų eilėje buvo ir Ka
nados Baltiečių Federacijos pir
mininko U. Petersoo. Banketo 
pranešėju buvo J. R. Simanavi
čius. Abu jaunavedžiai yra dan
tistai ir įsikurs Barrie, Ont.

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

Bioor Autorite Garage DBunRd° ?rKCoivgee;
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. r

= 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 1 NAMUS

Mount Brydges, Ont.
LIETUVIAI VIETINĖJE SPAU- 

DOJE. Strathroy, Ont.,, savaitraštis 
“The Age Dispatch” dažnai pamini 
jaunųjų Valaičių laimėjimus. Štai 
pačiame pirmame iš “Dispatch” 18 
puslapių įdėta 5x7 colių Vyto Valai
čio nuotrauka su plačiu aprašymu 
jam skirto “Centennial Staff 
Award” ne tik už gerą mokymą>, 
bet ir už visokeriopą pranašumą. Vy
tas gimnaziją baigė “Ontario Scho
lar” titulu su 83%. Straipsnyje pa
žymima, kad jis gyvai dalyvauja 
lietuviškoje jaunimo veikloje — Lon
dono “Baltijoj”, lietuvių skautuose 
ir yra gimnazijos laikraščio II re
daktorius. Šiuo metu jis yra pirmų
jų metų kursų prancūzų ir vokiečių 
kalbų studentas Hamiltono McMaster 
universitete, vis dar aktyviai daly
vaująs Londono “Baltijoje”. Grįžęs 
savaitgaliais į namus, Vytas (namuo
se Vytė) tęsia dailiojo čiuožimo prak
tiką St. Thomas, Ont. Iš 8 čiuožimo 
egzaminų, atžyminčių profesinį pa
ruošimą, jis jau yra baigęs keturis. 
— Su broliu Jurgiu jie yra vieni iš 
“Baltijos” akordeonistų, kurie pasi
keisdami dalyvauja ir šokiuose. Vy
riausias Jurgis yra antrų metų inži
nerijos fakulteto studentas Vak. On
tario universitetą, aktyvus Londono 
studentų klube (šių metų vadovy
bės) ir “Baltijoje”. Anksčiau buvęs 
“Tauro” komandos krepšininku. Jau
nesnis brolis Antanas yra jau surin
kęs gausų taurių rinkinį, kuris at
žymi jo pranašumą imtynėse, ledo 
rituly, fcrepšiny ir beisbole. Jis yra

“Gintaro” padėkos pobūvis 
lapkr. 6 d. naujuose Lietuvių 
Namuose praėjo labai sėkmin
gai. Turėta virš 500 svečių, ku
riems du kartus pašoko ginta- 
riečiai, kiekvieną kartą su pol- > 
kūtėmis įtraukdami į bendrą šo
kį. Bufeto gėrybės buvo iš
graibstytos, vakarui nepasibai
gus. Daiktų loterija papildė lai. 
mingųjų stalus, gintariečių or
kestras (A. Dimskis, A. Kairys 
ir P. Šarūnas) visus kėlė šokiui 
ir susilaukė gero įvertinimo. 
Gintariečiai dėkoja Lietuvių Na
mų valdybai už leidimą pasi
naudoti salėmis, visiems sve
čiams už atsilankymą, tėvams už 
talką, ši vakarą ruošiant. Po pa
dėkos pobūvio naujuose Lietu
vių Namuose rasta paliktų daik
tų. Skambinti telefonu 533- 
2511. — Sekantis viešas “Ginta
ro” parengimas — gruodžio 5 
d., 6 v.v., Prisikėlimo salėje. Bus 
demonstruojami Princess Fa
shion Furs kailiai.

Jaunimui, studijuojančiam'už- 
akiniu būdu Pedagoginiame Li
tuanistikos Institute Čikagoje, 
KLB švietimo komisija sumoka 
už mokslą. Reikia tik paduoti 
švietimo komisijai prašymą, kad 
nori P. L. Institute studijuoti 
(Adresas: 236 Dovercourt Rd., 
Toronto 3, Ont). Kursas yra dve
jų metų, bet, neturint pakanka
mai laiko, gali užtrukti ir ilgiau. 
Prašome tėvus skatinti savo vai
kus, baigusius lituanistinę mo
kyklą, studijuoti P. L. Institute, 
kad jie tikrai būtų raštingi, ge- 
giau pažintų lietuvių kultūrą ir 
būtų stiprūs lituanistikoj.

švietimo komisija
A.a. dr. Emilija Norvaišienė- 

Klemkaitė mirė lapkričio 1 d. 
šv. Juozapo ligoninėje. Kadangi 
jos dukra N. Kulpavičienė su dr. 
A. Kulpavičium negalėjo grei
tai grįžti iš tolimos kelionės, ve- 
lionies laidotuvės atidėtos iki 
lapkričio 16 d. Ji bus laidoja
ma iš Prisikėlimo bažnyčios lie
tuvių kapinėse.

“Draugo” romanų konkurso 
vertintojų komisijon pakviesti 
šie torontiečiai: A. Gurevičius, 
V. Kralikauskienė, A. Sungai- 
lienė, VI. šaltmiras ir Vyt. Ta- 
mulaitis. A. Gurevičius-Kalnius 
dažnai rašo knygų recenzijas ir 
šiaip straipsnius. V. Kralikaus
kienė yra “Moters” žurnalo 
bendradarbė, atspausdinusi ke
letą novelių. A. Sungailienė yra 
taip pat “Moters” žurnalo bend
radarbė ir literatūros dėstytoja 
lituanistiniame seminare. VI. 
Šaltmiras yra lituanistinio semi
naro dėstytojas, neseniai baigęs 
studijuoti literatūrą Toronto 
universitete. Vyt. Tamulaitis — 
kelių leidinių autorius, ypač ži
nomas kaip vaikų literatūros kū
rėjas. Keletas jo kūrinių yra iš
versta į anglų kalbą.

Džiugu pastebėti, kad Toron
to dienraščiuose gausėja lietu
vių pasisakymai laiškų skyriuo
se? “Star” XI. 4 laidoje išspaus
dintas S. Grigaliūno laiškas apie 
Ch. Templetono ir P. Bertono 
uolumą renkant parašus ir pro
testuojant prieš Vašingtono už
mojį išsproginti atominę bombą 
Amčitkoj. Laiško autorius klau
sia: “... kiek parašų ir telegra
mų jie nusiuntė Į Maskvą, pro
testuojančių prieš rusų atomi
nius sprogdinimus?” Kitas laiš
kas išspausdintas “The Globe a. 
Mail” lapkričio 6 d. laidoje. Ten 
Viktoras A. Sniečkus, Waterloo 
un-to chemijos ekstraordinari
nis profesorius, patikslina in
formaciją apie Nobelio premi
ją laimėjusį dr. G. Herzbergą 
molekulinės spektroskopijos, o 
ne miglų chemijos srityje.

Vincas Ramanauskas, toron- 
tietis, 70 m. amžiaus, staigiai mi
rė nuo širdies smūgio lapkričio 
3 d. Kaip paprastai, jis buvo nu
važiavęs automobiliu į High par
ką pasivaikščioti, šį kartą buvo 
rastas sukniubęs prie savo auto
mobilio. Vežamas greitosios pa
galbos automobilio į šv. Juoza
po ligoninę mirė. Palaidotas iš 
Turner-Porter laidotuvių koply
čios. Apeigas atliko kun. P. Ažu
balis. Velionis atvyko Kanadon 
1927 m .ir kurį laiką aktyviai 
dalyvavo lietuvių veikloje, ypač 
šv. Jono Pašalpinėje Draugijo
je, kuriai vienu laiku net pir
mininkavo. Vėliau perėjo į Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinės Draugi
jos Toronto kuopą, kuriai ilgo
kai pirmininkavo. Velionis pali
ko žmoną ir daug bičiulių.

Ateitininkų žinios
Jaun. mergaičių ir berniukų susi

rinkimai — sekmadienį, lapkričio 14 
d., 2 v. Mergaitės renkasi L. V. Na
muose, berniukai — ateitininkų kam
baryje. Kurie dar nėra sumokėję na
rio mokesčio, prašomi ateinant į su
sirinkimą atsinešti.

Studentų susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 21 d., 7 v., atei
tininkų kambaryje.

Moksleivių studijų dienų, kurios 
įvyko praėjusi savaitgalį, pagrindi
nė tema buvo “Esame krikščionys — 
kovokime”. Simpoziumo metu iškilo 
klausimai: ar iš tikrųjų laikome save 
krikščionimis, kokia yra mūsų aplin
ka, ką mes darome. Atviruose pa
sisakymuose, kur daugiausia buvo 
kritikuojama krikščionybė ir mūsų 
aplinka, mestas iššūkis mums pa
tiems, kad pažiūrėtume į save ir 
pradėtume nuo savęs. Ką mes kon
krečiai darome, kad pakeistume pir
miausia save ir vėliau galėtume 
veikti toje aplinkoje? Tik kritikuo
dami nieko nepadarysime. Reikia, 
anot Simo Sužiedėlio, pažvelgti į sa
ve Evangelijos šviesoje ir nustatyti, 
kur mes patys stovime. Reikia tikė
tis, kad iškeltos mintys bus plėto
jamos ir toliau.

Sveikiname “Šatrijos” skaučių tun
tą, švenčiantį 20 metų sukaktį, lin
kime Dievo palaimos, kad ir ateityje 
Kristaus ir tėvynės meilė liepsnotų 
jaunimo širdyse.

Moksleivių ateitininkų savaitgalio 
kursuose Dainavoje dalyvavo iš To
ronto kun. J. Staškevičius, A. Pute- 
ris ir visa eilė moksleivių.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės sueiga — lapkr. 

15 d., 7 v.v., naujuose Lietuvių Na
muose.

• Šį sekmadienį, lapkr. 14 d., 4 v. 
p.p., Prisikėlimo didž. salėje šaukia
ma “Šatrijos” tunto iškilminga su
eiga, minint 20 m. tunto veiklos su
kaktį. Bus oficialioji dalis, vienetų 
pasirodymai ir vaišės. Visi kviečiami 
dalyvauti. “Rambyno” tunto skautai 
dalyvauja uniformuoti.

• “Skautų Aidui” paremti 5 mylių 
žygyje lapkr. 7 d. dalyvavo 27 jaun. 
skautės, 6 vilkiukai ir 8 vadovai, žy
giui vadovavo “Tulpės” dr-vės dr-kė 
B. Abromaitienė, S. Kazilevičiūtė ir 
D. Barzdžiūtė. Skautai-tės dėkoja 
“Nidos” restorano savininkams p. 
Dūdoms už išleidimą i žygį ir vaišes, 
tėvams palydovams D. Siminkevičiui 
ir p Petkui, St. Dabkui už nuotrau
kas, s. J. Dambarui ir K. Dambarai- 
tei už uždavinių paruošimą, sk. V. 
Baltakiui už pasiruošimą teikti pir
mą pagalbą, trečios stoties šeiminin
kams p. šapočkinams už vaišes, žy
gis baigtas naujuose Lietuvių Na
muose. Lapus su pinigais grąžinti 
dr-kei iki šio sekmadienio.

• LS Seserijos vadovių suvažiavi
me spalio 30-31 d. Klevelande iš Ka
nados rajono dalyvavo skautininkės 
D. Gailiūnaitė, M. Vasiliauskienė, P. 
Saplienė, O. Eižinienė, D. Gutauskie- 
nė ir R. Kuprevičienė.

• Paskutinė š.m. iškyla į Romuvą 
lapkr. 6-7 d. buvo labai darbinga. 
Nuleista daug medžių, praplėsti ra
jonai, susitarta su rangovais dėl nau
jų pagerinimų. K-tas dėkoja D. Ba- 
tūrienei už paruoštą maistą, č. S.

ŠALPOS GRUPEI “DAINA”
Neseniai gavau Jūsų čekį S12, kurį 

iškeitusi gavau 37 DM. Nuoširdžiai 
ačiū visai Toronto “Dainos” grupei, 
kad per tiek metų ištiesiat pagalbos 
ranką mūsų nelaimingai šeimai. Sū
nus Alvydas jau visai nebepaeina — 
reikalinga kėdė su ratukais. Iš ligo
nių kasos kėdei nieko negaunam. Ji 
kainuoja virš 300 DM. Sutaupyti man 
neįmanoma. Aš pati silpnos sveika
tos. Ateinančiais metais vyras išeis į 
pensiją, nes sueis 65 metai. Mano di
delis prašymas — padėt nupirkti mi
nėtą kėdę. Visą gyvenimą už tai bū
siu dėkinga. Labai man širdį skauda, 
kad reikia prašyti, bet tik su gerų 
žmonių pagalba galėsiu nupirkti mi
nėtą kėdę savo sūnui.

Marija Brakauskienė

ST. CATHARINES, ONT. 
Spalio 9, 10 ir 11 dienomis įvy
ko Kanados Lenkų Tautinės Są
jungos atstovų XX suvažiavi
mas, kuris priėmė nutarimus, 
liečiančius Vilnių ir Lvovą. Ant
rasis jų nutarimas sako: “Ryž
tamės dirbti visais galimais bū
dais, kad būtų išlaikytos vakari
nės Lenkijos žemės dabartinėse 
sienose ir kad būtų atgautos len
kų žemės rytuose su Vilniumi ir 
Lvovu, kurie buvo klastingai at
plėšti.” ši Kanados lenkų orga
nizacija turi 22 skyrius. Suvažia
vimo rezoliucijos paskelbtos sa
vaitraštyje “Glos Polski” 1971. 
X. 28. Jos rodo imperialistines 
lenkų tendencijas.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nuys.

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR, atskiras 9 kambarių mūrinis namas, nauja 
apšildymo sistema, kvadratinis planas, 2 virtuvės, gilus sklypas, ga
ražas, arti Bloor. Prašoma $36,000, viena atvira skola. Geras pirkinys, 
pirmą kartą parduodamas.
RUSHOLME RD., 8 kambarių, per du augštus atskiras namas, kvad
ratinis planas, vandeniu-alyva šildomas, platus šoninis įvažiavimas. 
Labai gerame stovyje. Prašoma $36,900.
VAKARUOSE,' originalus triburis, 17 kambarių, 10 m. senumo, gra 
žūs, erdvūs butai su balkonais. Savininkai išsikėlė į Vankuverį. Apie 
$20.000 įmokėti Skubus pardavimas.
DOVERCOURT — COLLEGE, apie $4.000 įmokėti, 8 kambarių šva
rus mūrinis namas su dideliu kiemu. Prašoma kaina $28.900.
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. H U 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A O A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

MOKA IMA
5Y2% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas
6!4% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

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 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LĘ 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 kambarysfgaražas. 
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. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir t. t.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED

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

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL. LE 1-1161

NOTT A WASAGA (upė ir 26 kelias), 8 kambarių per du augštus mūri
nis namas ir du akrai žemės. Prašoma kaina $12,000.
SWANSEA, $12,000 įmokėti, mūrinis atskiras 3 butų (triplex) namas 
no du miegamuosius. 16 metų senumo.
BLOOR — WINDERMERE, $10,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 kam
barių per du augštus namas, dvi modernios virtuvės, dvi prausyklos, 
garažas, šoninis privatus įvažiavimas. Prašoma kaina $38,000, viena 
atvira skola 10-čiai metų.

J. KUDABA Namų telefonas 783*2105

taipogi “Baltijos” narys ir trečiasis 
šeimos akordeonistas. — Jauniausio
ji Vida pradėjusi šiais metais lan
kyti Strathroy gimnaziją, pirmauja 
jaunųjų atletikoje — bėgime. Baig
dama prad. mokyklą, buvo išrinkta 
geriausia atlete. Ji šoka “Baltijoje” 
ir apdovanota taure viešosios iškal
bos konkurse.

Vis šie jaunuoliai Valaičiai —
tai vienos šeimos sporto komanda, 
grojantis, dainuojantis ir šokantis 
ansamblis akademinis sambūris, ūkio 
ristracinis vienetas, skautų skil-

Jie visi yra Londono šeštad. mo
kyklos auklėtiniai. Jų lietuvių kalba 
ir lietuviškas susipratimas yra pasi
gėrėtini. A.

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose ^===:-'

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- vyt V CIPhAIKIČAę 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus WWAUWQ
■ 1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431

Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

w. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS qp_i
863 BLOOR St Wn Toronto 4, OuL 1 e,< 304

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

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

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

čia gaubte tekstilės gaminius pigtausiowih kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
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Kaip žiūri tas lietuvių jėzuitų lei
džiamas žurnalas į padėti Lietuvoje 
ir jos ateitį, plačiai nusakoma redak
toriaus įžanginiame, pavadintame 
“Prieš ką kovoti?”: “Kai kurie ke
lia klausimą ir stebisi, kam bėgo iš 
Lietuvos Kudirka, Simokaičiai, Bra
žinskai. (Bražinskams okupantai ne
leido gyventi Lietuvoje. Jie gyveno 
Rusijoje. — V. R.). Juk jie ten ne
mirė badu, turėjo tarnybas, paken
čiamai gyveno, tad kam imtis tokių 
rizikingų žygių, statant pavojun net 
savo gyvybes? Jų žygį tik tie geriau
siai supras, kurie buvo ar yra nete
kę laisvės. Laisvei žmogus yra skir

tas, laisvės jis visokiais būdais sie
kia, be laisvės jo nepatenkins nei pa
togios vietos, nei turtai; pasiekti lais
vei jam nė jokia auka nėra per sun
ki. Mums liūdna, kad, lėkdami į lais
vę, tie mūsų minėti tautiečiai atsi
mušė į kietą sieną, bet drauge ir 
džiugu, kad ten, mūsų tėvynėje, lais
vės kibirkštėlė dar neužgesusi, prie
šingai — dažnai ji prasiveržia karš
ta, galinga ugnimi. Kol ten degs toji 
laisvės ugnis, ir mes neturime nu
leisti rankų, neturime prarasti vil
ties — dar mūsų tauta nežuvus, dar 
tiltai ir keliai į prisikėlimą nesunai
kinti ...”

• e •

Sfe SPORTAS

WASHINGTON,
LIETUVIŠKAM“ AMERIKOS BAL

SUI” 20 METU. š. m. spalio 7 d. Va
šingtone įvyko iškilmingas “Ameri
kos Balso” lietuvių skyriaus dvide
šimtmečio minėjimas, į kurį atsilan
kė “AB” direktorius ir įvairių sky
rių viršininkai bei kiti augšti Ameri
kos valdžios pareigūnai, lietuviškų 
organizacijų pirmininkai ar jų atsto
vai. Jų pasakytomis kalbomis buvo 
gražiai įvertinta lietuvių skyriaus 
veikla, kuri jau 20 metų radijo ban
gomis informuoja tautiečius paverg
toje Lietuvoje apie laisvame pasauly
je esančių lietuvių gyvenimą, kultū
rinę veiklą, siekimus atgauti prarastą 
nepriklausomybę. “AB” klausosi taip 
pat lietuviai, gyvenantieji Europoje, 
Kanadoje, P. Amerikoje ir kitur. Iš 
besilankančių Lietuvoje turistų teko 
sužinoti, kad ten “AB” lietuviški pra
nešimai yra atidžiai klausomi. Per

D.C.
tuos pranešimus lietuviai sužinojo 
apie Simo Kudirkos tragišką likimą, 
jo teismo eigą ir panašius įvykius.

Lietuviškasis “Amerikos Balsas” 
pirmą kartą prabilo į Lietuvą 1951 
m. vasario 16 d. Kalbas tą proga pa
sakė tuometinis Valstybės Departa
mento sekretoriaus pavaduotojas Ed
ward Barrett, kongreso narys Daniel 
Flood ir Lietuvos atstovas Vašingto
ne min. Povilas Žadeikis. Nuo to lai
ko lietuvių skyriaus vedėju yra Kos
tas Jurgėla. šiuo metu “AB” lietu
vių skyriuje dirba: Jurgis Blekaitis, 
Leonardas Dambriūnas, Barbara Dar- 
lys, Kostas Jurgėla, Juozas Laučka, 
Alfonsas Petrutis, Antanas Vaičiulai
tis ir Juozas Vytėnas. Lietuvių sky
riaus dvidešimtmečio minėjimą su
ruošė Amerikos Taryba. Minėjimui 
vadovavo ALTos įgaliotinis Vašing
tone dr. Jonas Genys. G. K.

RODNEY, ONT.
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS. Spa- 

lio 9 d. Londono lietuvių parapijos 
bažnyčioj kun. B. Pacevičius palaimi
no Angelės Naruševičiūtės ir dr. 
K. Ambrozaičio santuoką. Per pa
maldas kun. B. Pacevičius pasveiki
no jaunuosius ir priminė jų atsako
mybę, kuri taip svarbi šiais laikais 
šeimoj. Vestuvių vaišės įvyko West 
Lome, Ont, salėj. Vaišėse dalyvavo 
jų tėveliai, močiutės, artimieji ir gi
minės bei pažįstami iš toli ir arti. 
Buvo daug sveikinimų, Į kuriuos at
sakė jaunasis abiejų vardu. Jis padė
kojo jaunosios bei savo tėveliams ir 
močiutėms už didelę globą, rūpestį. 
Angelė yra baigusi humanitarinius 
mokslus ir pasiruošusi mokytojos 
darbui, o dr. Kazimieras yra dantis
tas. Jaunieji po vaišių pasiliko dar 
vienai dienai pas tėvus O. V. Naruše
vičius, nes kaip tik tuo laiku sukako 
25 metai nuo jų vedybų. Tai buvo 
tarsi dvigubos vestuvės. Sekmadienį 
ta proga West Lome bažnyčioj buvo 
atlaikytos pamaldos už sukaktuvinin
kus. Po pamaldų O. V. Naruševičių 
ūkin suvažiavo gausus giminių ir ar

timųjų būrys. Sukaktuvininkai buvo 
gražiai pasveikinti ir apdovanoti. 
Jaunavedžiai išvyko gyventi į Hali- 
faksą, kur. dr. K. Ambrozaitis dirba 
savo profesijoj.

JAUNIMAS RUOŠIASI tautinių 
šokių šventei Čikagoj. Buvo sušauk- 

* tas tėvų ir jaunimo pasitarimas, ku
riame nutarta tuoj pradėti darbą. 
Ruoša jau vyksta.

IŠ ŠIOS NEGAUSIOS apylinkės 
yra daug studijuojančio jaunimo — 
net 7. šiais metais tas skaičius padi
dėjo A. Rastapkevičium, kuris mo
kosi Guelphe ir V. Jasinsku — Wa
terloo.

PLAČIAI PASKLEISTA kun. A.
Šeškevičiaus gynimosi kalba, kuri bu
vo pasakyta okup. Lietuvos teisme. 
Ji buvo multiplikuota ir išdalinta 
apylinkių biblotekoms ir vietos laik
raščiams. Ta kalba buvo išversta ang
liškai, atkreipė labai rimtą dėmesį ir 
buvo paprašyta daugiau tokios ir pa
našios medžiagos. Įdomu, kad plati
nimo darbą savo iniciatyva atliko vie
tos studentas E. Ciparis, studijuojan
tis Londone. Kor.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

SPORTAS V/SUR
Amerikietis R. Fisher devintoje 

partijoje įveikė rusą T. Petrosianą 
ir gavo teisę iškviesti B. Spassky 
persirungti dėl pasaulio meisterys- 
tės. Galutinė šių rungtynių pasek
mė —- 6,5:2,5. R. Fisher laimėjo 
ir $7.500 premiją.

Įvarčius geriausiai įmuša argenti- 
niečiai. Jie vidutiniškai per pirme
nybių rungtynes įmuša po 3,38 įvar
čio. Toliau seka čekai — 2,9 ir 
vengrai su vokiečiais po 2,8. Tris
kart pasaulio meisterių brazilų įvar
čių vidurkis yra pats menkiausias — 
tik po 1,76. Manoma, kad brazilai 
daugiau rūpinasi vartų saugumu.

Amerikietis M. Swingart iš Niujor
ko iki San Francisco nubėgo per 
62 dienas 17 valandų. Seną šio nuo
tolio rekordą,priklausantį anglui, jis 
pagerino tik dviem dienom. Viduti
niškai jis bėgo 50 mylių Į dieną 
ir sudėvėjo 16 porų batelių.

SPORTAS LIETUVOJ
Vilnietė Stasė Ingaunytė Alma 

Atoje laimėjo Sov. Sąjungos aklųjų 
šaškių pirmenybes. Iš 11 galimų taš
kų ji surinko 9.

Jaunieji Lietuvos tenisininkai G. 
Remeikis, V. Mažeika ir G. Bražė
nas sėkmingai dalyvavo Sov. Są
jungos lauko teniso primenybėse. 
Jie pakviesti kandidatais į sovietų 
rinktines savo amžiaus grupėse.

Lietuvos rekordininkas V. Zurnia 
Sov. Sąjungos ginkluotų pajėgų 50 
km ėjimo rungtynėse buvo trečias. Šį 
nuotolį jis nuėjo per 4.16:33,0. V. 
Zurnios rekordas šiam nuotoliui yra 
4.6:43,0.

Pabaltijo šachmatų komandines 
varžybas laimėjo Lietuvos rinktinė, 
surinkusi 17,5 taško. Antroje vie
toje liko Latvija 14,5, trečioje — 
Estija 8. Lietuva šias varžybas laimė
jo pirmą kartą.

VYČIO ŽINIOS
Jaunieji krepšininkai viešėjo Ha

miltone ir sužaidė draugiškas rung
tynes su Kovo to paties amžiaus 
krepšininkais. Laimėjo vytiečiai 
54:30. Šį bendradarbiavimą numato
ma praplėsti, įtraukiant ir kitas krep
šinio grupes.

Mergaitės pirmenybėse dalyvaus 
su dviem komandom. Vyresnės mer
gaitės žais Borough of York pirme
nybėse; dabar žaidžia tik draugiš
kas rungtynes. Jaunesnės mergai
tės iki 16 metų žais CYO pirmeny
bėse.

Golfininkų balius — šį šeštadienį, 
7 v.v., Prisikėlimo Parodų salėj. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
Klubo valdybos ir visų sekcijų po

sėdis — lapkričio 16 d. 7 v.v.
Aušros šachmatininkai perėjo į A 

klasę pirmoj divizijoj. Pernai jie 
laimėjo I vietą II1 divizijos A kla

sėje. Iki šiol dar nepralaimėjo nė 
vienų rungtynių. Sekcijos pirminin
kas — V. Genčius. Komandoj žai
džia: B. Genčius, S. Gudaitis, I. Jur- 
cevičius, V. Petrauskas ir S. Rama
nauskas.

Stalo teniso turnyruose P. Klevi- 
nas ir B. Plučaitė pasirodo labai ge
rai. Paulius “Quebec Open” turnyre 
laimėjo I v. jaunių grupėj ir I v. vy
rų B. grupėj bei I v. vyrų A dve
jete. “Ontario Central Region” už
darame turnyre Paulius laimėjo I v. 
15 ir 17 m. a. grupėje, o Birutė — 
I v. jaunučių ir I v. jaunių grupė
se. Taip pat Ontario YMCA atvira
me turnyre Birutė laimėjo I v. že
miau 15 m. a. grupėj.

Stalo teniso sekcijos vadovas J. 
Klevinas lapkr. 7 d. Prisikėlimo sa
lėje surengė stalo teniso dailaus žai
dimo demonstravimą. Visuomenė tuo 
labai domėjosi, nes žaidė patys ge
riausi lietuviai žaidėjai — J. Nešu- 
kaitis, V. Nešukaitytė, P. Klevinas, 
B. Plučaitė ir visa eilė garsių kana
diečių žaidėjų.

Vyresniųjų mergaičių krepšinio 
komanda gana lygiose rungtynėse 
nugalėjo Corpus Christi 32:31. K. 
Šapočkino treniruojamo j komandoj 
žaidė: R. Breen-Birštonaitė 1, I. Ja* 
neliūnaitė 11, D. Klimaitė 9, R. Ra
džiūnaitė 9, J. Simonaitytė 2, M. 
Rost-Ramonovaitė ir J. Brovard. — 
CYO lygoj jaunės smarkiai pralai
mėjo krepšinio rungtynes prieš St. 
Edwards — 56:11. štuopio mažiau
sios (midgets) nugalėjo Transfigura
tion 24:4.

Metinis klubo parengimas — lap
kričio 27 d. Kas turi loterijai kokį 
fantą, prašome paaukoti.

D. VALAITYTĖS LAIMĖJIMAS
Spalio 29 d. V. Ontario augštesnių- 

jų mokyklų atletikos sąjungos varžy
bose, kuriose dalyvavo iš įvairių 
gimnazijų 250 mergaičių ir 324 ber
niukai, abi pirmosios vietos “cross 
country” bėgime atiteko naujųjų at
eivių jaunimui. Vyresniųjų mergai
čių bėgime (1% mylios) — Danutei 
Valaitytei (Strathroy gimnazija), o 
vyr. bamiukų (4% mylios) — S. 
Kaczmarek (Londono Clarke Road 
gimn.). Ta proga, ‘The London Free 
Press” sporto skyriuje buvo įdėtos 
abiejų nuotraukos, rezultatai ir duo
menys. Danutė laimėjo 10 min. 37.6 
sek. rezultatu. Jos ligšioliniai laimė
jimai Strathroy augšt. mokyklos at
letikoje atžymėti “Athlete of the 
Year” titulu, reiškiančiu pranašiau
sią mergaičių atletę. Ji yra laimėjusi 
eilę pirmųjų vietų sporte, “cross
country” ir ilgų nuotolių bėgime, šo
kime į tolį ir tinklinyje. Danutė yra 
labai gera (honours) XII klasės mo
kinė, randanti užtektinai laiko šokti 
ir dainuoti su Londono jaunimo an
samblio “Baltija” vyresniąja grupe 
ir dalyvauti liet, skaučių vienete 
Londone. Ji dabar talkiną savo tėvų

K. Valaičių, gražiame tabako ir ka
lakutų ūkyje prie Mount Brydges, 
Ont. šią vasarą jai teko dalyvauti Ka
nados “Voyageur” programoje. Lėk
tuvu jų grupė buvo nuskraidinta į 
Manitobos provinciją, kur teko ap
lankyti Winnipegą ir iš Brandon 
grįžtant aplankyti Otavą. Dalį vasa
ros D. Valaitytė praleido Meksikoje, 
pakviesta šeimos, kurios sūnus, da
lyvaudamas tarpvalstybiniame gim
nazijų mokinių apsikeitime pereitais 
metais buvo p. Valaičių svečias. Tai 
nemažas atžymėjimas, nes tam pa
renkamos atitinkamai reprezentaci
nės šeimos. Dalyvaudama jaunųjų 
ūkininkų 4-H Club veikloje, Danutė 
yra gavusi eilę prizų ir atžymėjimų.

Danutė Valaitytė, pasižymėjusi 
Strathroy, Ont., mokinių ir V. On
tario gimnazijų varžybose

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos 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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

(.Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Tel. 251 - 4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Namų tel. 277-0814

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

1972 RANKI) DARBO SPALVOTA TELEVIZIJA
su CHROMACOLOR

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma positeirouti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1934 svarų 
gryno svorio. Turime pordovimui 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. vokoro.

LIETUVIŲ o 480 RONCESVALLES avė.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario 

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

A & B TAILORS
Sov. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

DUFFERIN RADIO AND TV 
SALES AND SERVICE

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

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY

MAX KANE AUTO BODY
Į Darbas sąžiningas ir garantuotas 

i Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

lei. WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

>

780 OUEEN ST. W.
PRIE GORE VALE
TEL. EM. 4 - 7994Hft'S PHOTO

_ ____ ____ Vestuvinės nuotraukos
—' Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

TIK ZENITH TAI TURI

• Neturinti sau lygios
I

kokybės

• ZENITH televizijos 
aparatai

YRA DAUG PATVARESNI, GERESNI 

IR PERDUODA DAUG GERESNI 

VAIZDĄ NEI KITI.

TUOJAU GALITE GAUTI PAS

ALFA RADIO and TV
672 Lansdowne Ave.

Tel. 531 -6165
Toronto 4, Ont.

295 Roncesvalles Ave.

Tel. 536-1373
Toronto 3, Ont.

Atidaryta kasdien nuo 9-6 v.v. 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9-9 v.v.

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

V. BAČĖNASSavininkas
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais
parūpina eismo priemones ekskursijoms 
patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

ŠYPSENOS
Gamtos dovana

— Berniuk, iš kur tu taip iš
mokai keiktis?

— To negalima išmokti. Tai 
gamtos dovana.

Ar pagerės?
— Daktare, jeig'u aš valgysiu 

daug morkų, ar nuo to pagerės 
mano regėjimas? — klausia pa
či j entė okulistą.

— Žinoma! Argi jūs kada nors 
matėte triušį su akiniais? — at
sakė gydytojas.

Kam skolinti...
Maža mergaitė rodo katiną sa

vo draugei. Pastaroji sako:
— Koks mielas katinėlis. Pa

skolink jį man, nes mūsų na
muose daug pelių.

— Ne. Tu geriau atnešk čia 
savo peles.

Trūko kėdės
Teisėjas kreipiasi į mačiusį 

muštynes:
— Liudytojau! Vadinasi, jus 

matėte, kaip jiedu mušėsi kėdė
mis. Kodėl jūs nebandėte jų nu
malšinti?

— Tai kad nebuvo trečios kė
dės ...

Parduotuvėje
Ūkinių prekių parduotuvėje 

priekabi pirkėja apžiūrėjo ir ap
čiupinėjo daugelį prekių. Paga
liau išsirinko:

— Duokite man šluotą. Tik 
gerą...

— Prašau, — atsakė pardavė
ja. — Jums suvynioti ar pati ant 
jos išjosite?

Laiškai su pastabomis
Į teismo posėdį raštiškai buvo 

iškviestas liudininkas. Laiškas 
grįžo atgal su pastaba: “Adresa
tas mirė”. Norėdamas tai patik
rinti, teismo sekretorius išsiun
tė pakartotinį kvietimą. Šį kartą 
laiškas grįžo su tokia pastaba: 
“Adresatas dar tebėra miręs”.

Parinko Pr. Als.

į
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IS IDEMETINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje ,ZJIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina nieUjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIAS DOVANAS

A 
N 
X

SPECIALŪS RUBLIŲ 
t 
T
S

Ž Y M 
T E R 

P R E S

J I M A I 
RADĘ 
CORP.

Į LIETUVĄ 
Geriau nei pinigai ar kas 
kita 
P
I 
E
tai skelbė, o dabar jūsų gi
minės tai gali patvirtinti. 
Su specialiais rublių pažymėjimais 
jūsų giminės galės nusipirkti ką 
tik nori už dalį reguliarios kainos. 
Tai reiškia, kad nuėjęs į krautuvę 
su 100 dolerių galės nusipirkti 
200 ar 300 dolerių, ar net dar 

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

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

$2.13.
Jokių kitų mokesčių. Galite siųsti 
betkokią sumą. Prašykite mūsų 
nemokamų iliustruotų katalogų. 
Užsakykite dabar tik per 
Intertrade Express Corp. 
125 East 23rd. Street, Fifth Floor 
NEW YORK, N.Y. 10010, USA.

Telefonas: 982-1530
Labai svarbu! Automobiliai 

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

b u I e t e n i ų
N

• Jeigu jieškai draugų be ydų, 
rizikuoji likti visai be draugų.

(L. Tolstojus)

Miami Beach, Floridoje,
RASITE JAUKIĄ LIETUVIŠKĄ NUOTAIKĄ

JAZBUČIŲ VASARV1ETEJE,
8910 Collins Ave

SSBS

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

. Telefonas: 305-865-9258
Rezidencijoje: 305-865-2678

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras P r a k a s
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė. 
(Toronto Dominion Bank 

II augštas) 
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namų 279-7980 
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
18 4 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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.

MEDUS -
reikalingas 
sveikatai 

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

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. 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.

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

Automatinis elektra valymas. Šutai* 
sau iširusius galus ir pradegintai 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

INSURANCE
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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Šv. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį po 11 vai. pa

maldų par. salėje įvyks kat. moterų 
draugijos susirinkimas. Visos narės 
ir prijaučiančios maloniai kviečia
mos susirinkime dalyvauti.

— Gimnazistinio amžiaus mergai
čių choro repeticija įvyks sekma
dienį po 10 vai. pamaldų par. salėje.

— šeštadienį palaidotas a.a. Vin
cas Ramanauskas. Velionies žmonai 
ir giminėms nuoširdi užuojauta.

— Sveikiname Toronto “Šatrijos” 
skaučių tuntą, švenčiantį 20 m. veik
los sukaktį.

— Kiekvieną sekmadienį po 10 
vai. pamaldų par. klebonijoje vyks
ta tikybos pamokos vaikams, besiruo
šiantiems pirmajai Komunijai.

— Kviečiame visus parapijos cho
ristus aktyviai įsijungti į 11 vai. pa
maldų giedojimą ir dalyvauti repeti
cijose po pamaldų.

— Pamaldos: antradienį, lapkr. 9 
d., 8 v.r., ųž a.a. Mariją Ručinskie
nę; trečiadienį, 8 v. r., už a. a. 
Vincą Ramanauską; ketvirtadienį, 
7.30 v.r., J. O. Ališauskų šeimos in
tencija, 8 v. už a.a. Stasį Roginską; 
penktad. 8 v.r. už a.a. Bronių Eiduke
vičių; šeštadienį 8 v.r. už a.a. Mar
celę ir Kazimierą Černiauskus, 8.30 
v. už a.a. kur. savanorį Domininką 
Vaičiūną; sekmadienį 10 v. už a.a. 
Petrą Traškevičių, 12 v. už a.a. Ge
novaitę Bučkienę.

Prisikėlimo par. žinios
— Trečiad., 9 v. Mišios už a.a. Ka- 

zokienę, užpr. J. G. Szabo kaip užuo
jauta p. Eižinienei, mirus jos moti
nai; šeštad., 8.30 v. — už a.a. J. Ab
romaitį, užpr, E. A. Abromaičių; 9 
v. — už a.a. M. štuikienę, užpr. A. 
Štuikio velionės mirties metinių pro
ga; sekmad., 10 v. — už a.a. V. S. 
Paulionius, užpr. A. Kriaučiūnienės; 
11.15 v. už a.a. J. Martinaitį, užpr. 
velionies bendradarbių; 12.15 v. — 
už a.a. S. Butkienę, užpr. A. Pakar- 
nienės.

— Religinis kursas suaugusiems — 
šį trečiadienį, lapkr. 10 v., 7.30 v.v., 
Parodų salėje. Kviečiame šiuo kursu 
susidomėti ir jį gausiai lankyti.

— Pakvietimai jaunesniosioms šei
moms dalyvauti lapkr. 17 d. pašne
kesy jau išsiųsti. Kurie pakvietimų 
nebūtų gavę, o pasikalbėjime norėtų 
dalyvauti, pakanka paskambinti pa
rapijos raštinei 533-0621 ir pranešti 
savo pavardę. Pasikalbėjimas bus 
7.30 v.v. Parodų salėje.

— Religijos pamokos gimnazistams 
pertvarkomos. Sekančios pamokos 
data bus pranešta vėliau.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos vaikams — kas 
sekmadienį po 10 v. Mišių L. Vaikų 
Namuose. Vaikai iš pamokos pasi
imam! 12 v.

— Suaugusių choro repeticijos šį 
ketvirtadienį nebus; ji nukelta į ki-

>
►

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Lapkričio 9, antradienį, 8 v.v., 

tarybos posėdis bažnyčioje; 6.30 v.v. 
konfirmandų pamokos bažnyčioje. 
Turime 11 mokinių.

— Sekmadieni, 9.30 v.r., pamaldos. 
11 v.r. kun. A. Žilinskas sakys pa
mokslą Kristaus Karaliaus liut. baž
nyčioje Tornhill.

tą ketvirtadienį. Jaunimo "repetici
ja — sekmadienį, 12 v., muzikos 
studijoje. Suaugusių choras lapkr. 
21 d. atliks meninę programą Kris
taus Karaliaus minėjime Toronte ir 
lapkr. 27 d. — Kariuomenės šven
tės minėjime Hamiltone. Parapijos 
choras nuoširdžiai dėkoja jnuz. St. 
Gailevičiui už dvi naujai sukurtas 
dainas, skirtas Prisikėlimo parapijos 
dvidešimtmečiui.

LAPKRIČIO 13, 

šeštadienį 
7 v a I a n d ę 

vakaro

f

Prisikėlimo parapijos auditorijoje
VERSLO SĄJUNGOS rengiamas

PROGRAMOJE: Ištraukos iš filmo 
"Lietuvių gyvenimas Kanadoje"

POBŪVI
• Geras orkestras •
• Bufetas ir šokiai •

Įėjimas: $2.50,
VISUS KVIEČIAME

ML’

studentams —— $1.00
DALYVAUTI

RENGĖJAI

▼ ▼ ▼ ▼ v

Lmio ii S;';-:;™?““
ruošia
metinį ŠOKUI vakaraVvD 1IU[ su linksma programa
• Puikus orkestras

* Laiminga loterija

• Turtingas bufetas
/

* Š//t/ europiniai užkandžiai

Kviečiame visus ir iš visur dalyvauti.

• PRADŽIA 7

• PABAIGA

<

<
<

<

valandą 
vakaro
valandą 
ryto

<

<
<

<
<
<

<
<
<

<
<
<

<
<
<
<
<

<

Įėjimas — $2, studentams ir pensininkams — $1. <
<

■

Šv. Kazimiero par. žinios
— Mūsų bažnyčioje jau laikomos 

Mišios Šeštadieniais 6 v.v.
— Kvebeko provincijos parlamen

tas svarsto katalikų mokykloms ne
palankų įstatymą. Montrealio arki
vyskupas skatina parapijas siųsti pe
ticijas parlamentui, vyriausybei. 
Mūsų parapijiečiai tokią peticiją pa
sirašė ir pasiuntė. Par. komitetas 
pasirašė atskirą raštą.

—Gruodžio 12 d., po 11 v. pamal
dų, parapijos svetainėje šaukiamas 
visuotinis parapijiečių susirinkimas. 
Jame bus renkami 3 nauji komiteto 
nariai ir aptarti parapijos reikalai.

— Metinės vakarienės metu gros 
garsusis 5 asmenų Cap orkestras. 
Loterijai aukojo: V. Vasiliauskas — 
savo išdrožinėtą medinį kryžių, p. 
Kleizienė — moter. laikrodį, S.

— Šį sekmadienį, lapkr. 14, įvyks 
dvi būrelių sueigos: 3-5 v.p.p. pas p. 
p. M. Jankus, 168 Indian Rd. Tel. 
533-5656; 6.30-8.30 v.v. pas p.p. V. 
Miliauskus, 450 Margueretta St. Tel. 
LE 2-1432. šeštadienį, lapkr. 20 d., 
7.30-9.30 v.v., būr. sueiga pas p.p. A. 
Langus, 37 Brummel Avė. Tel. 769- 
2094.

— Sekmadienį, lapkričio 21 d., pa
maldos 9.30 v.r. Mirusiųjų prisimini
mo sekmadienį po pamaldų, apie 
10.45 v.r., įvyks evangelikų kapų lan
kymas. šv. Jono liet, kapinėse bus 
trumpos pamaldos. Parapijiečiai, no
rintieji prisiminti iškeliavusius am
žinybėn, prašomi iš anksto susisiek
ti su kun. koordinatorium A. Žilins
ku dienomis 483-4947 arba vakarais 
227-2148.

— Lapkričio 21 d. įvyks būrelių 
sueigos: 3.00-5.00 v.p.p. pas p. Loren- 
čienę; 6.30-8.30 v.v. pas p-lę G. Mau- 
rušaitytę.

Propagandinis savaitraštis 
“Gimtasis Kraštas”, leidžiamas 
okupuotos Lietuvos kultūrinių 
ryšių komiteto Vilniuje, dažnai 
spausdina įvairių užsienio lanky
tojų pasisakymus apie dabartinę 
Lietuvą. Paprastai jis parenka 
giriančius įspūdžius, liaupsinan
čius sovietinę santvarką. Spalio 
28 d. laidoje yra pusės puslapio 
pasikalbėjimas su archit. dr. A. 
Kulpa-Kulpavičiumi. Įdėta jo ir 
žmonos nuotrauka. Visas rašinys 
pavadintas “Džiaugiuosi kolegų 
polėkiais”. Jame atpasakoti dr. 
A. Kulpos gana nuosaikūs pa
reiškimai apie dabartinę Lietu
vos architektūrą.

ELEKTROS RANGOVAS I 
Fleet Electric Co. Ltd. Į 
Atlieku visus elektros

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

Skambinti S. Dargiui 231-6226 
dėl šios savaitės ypatingo pirkinio: 
4,6 AKRAI ŽEMĖS prie Barie 
miesto. Kaina $ 10,000. Gera in
vestacija. Ūkininkas laukia pa
siūlymų.

Skambinti F. Barauskui 231-6226 
dėl šio ypatingo pirkinio: 
3-jų MIEGAMŲJŲ modernus vie
naaugštis Islingtone arti požemi
nio. Didelis sklypas, dvigubas ga
ražas.

— Nuoširdi padėka viešniai iš Kle
velando dail. Valdai Fitzpatrick- 
šiugždaitei už aliejinį paveikslą pa
rapijos patalpoms papuošti.

—- Gruodžio 4 d. rengiamam var
totų drabužių bei avalynės išpardavi
mui daiktai pristatomi į par. raštinę. 
Kurie to padaryti negali, prašomi pa
skambinti par. raštinei, ir daiktai 
bus paimti iš namų.

— Kt. savaitę lankomos šeimos 
Algonquin Ave., Fermanagh Ave., 
Fem Ave., High Park Blvd.' ir 
Wright Ave.

Lietuvių Namai Dundas gat
vėje parduoti ir rengiamasi įsi
kurti 1573 Bloor W. gatvėje, 
kur yra nupirkta buvusi United 
Church bažnyčia su salėmis. 
Tuo rūpinasi speciali draugija, 
angliškai pavadinta “Lithuanian 
Community Association of To
ronto”. Netrukus ji tikisi gauti 
iš miesto savivaldybės leidimą 
pradėti kapitalinį pastato re
montą. Projektus yra paruošęs 
archit. dr. A. Kulpavičius. Lap
kričio 6 d. įvyko platesnis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 100 asmenų. Jiems buvo 
paaiškinta dabartinė padėtis ir 
ateities planai. Tikimasi plačios 
lietuvių visuomenės paramos. 
Lietuvių Namų pirmininkas yra 
J. Karpis, kuriam daugiausia 
tenka rūpintis šios draugijos rei
kalais. B.

PADĖKA
Didelio dėkingumo verčiama noriu 

padėkoti visiems, kurie mane lankė 
ligoninėj ir namuose: dr. A. Užupie- 
nei - Lukienei, Tėvams pranciško
nams; ypatinga padėka priklauso p. 
p. G. N. Juknevičiams, kurie manimi 
taip nuoširdžiai rūpinosi namuose ir 
ligoninėje, o labiausiai Genutei; sū
nui Kęstučiui ir marčiai, dukrai Bi
rutei ir žentui, seselei Loretai, K. L. 
K M. Dr-jos Prisikėlimo par. sky
riaus atstovei V. Misevičienei, O. Pa- 
bedinskaitei, E. Juknevičienei, V. 
Tankevičiui, S. Styrienei, T. Zales- 
kienėi, B. S. Ignatavičiams, p. Mati- 
jošaitienei, T. J. Kartavičiams, L. 
Prialgauskui, L. Aleknai, p. Punk- 
rienei, S. čaplikienei ir A. čaplikai- 
tei.

Visiems nuoširdžiai dėkinga —
Stefa čeponienė

fe

frank Barauskas
1 U REALTOR

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

IŠNUOMOJAMI DU KAMBARIAI ir 
virtuvė vyresnio amžiaus žmonėms. 
TeL 535-6471.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė su baldais vienam asmeniui 
antrame augšte. Tel. 7674750.

JIEŠKAU GYVENIMO draugės. Esu 
47 metų amžiaus. Rašyti: Viktoras 
Parkelis, 127 Grant Blvd., Dundas, 
Ont.

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

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

B

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

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

TORONTO SKAUČIŲ “ŠATRIJOS” TUNTAS

V,SU5 2Q čio jįK1LM1NGA
b

I sekmadienį, lapkričio 14 d., 
4 valandą po pietų, 
Prisikėlimo auditorijoje

J E: oficialioji dalis, laužas, vaišės.

KVIEČIA Į

r

Lapkričio 20, šeštadienį, prisikėlimo salėję
"ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO" 
TUNTŲ SKAUTŲ TĖVŲ 
KOMITETAS RENGIA

TRADICINI BAZARA ir
I

Bazaro pradžia 12 valandą.
Vakaro programą atliks 
solistas V. Verikaitis, 
akompanuojamas J. Govėdo.
Gros D'Amico orkestras.
Įėjimas — $2.50, studentams — $1.

VAKARA
• Šokių vakaro pradžia 7 v. v.
• Bufetas su stipriais ir švelniais 

gėrimais, cepelinais ir koldūnais 
veiks nuo 12 valandos.

Skautų tėvų komitetas

Tor ont<t_LĮetuyiy_Studentų_Sęjunga^  rengia

šiaurės Amerikos Lietuviiį Studenty Sąjungos XXI-jį 

uisuotimį SUVAŽIAVIMĄ 
š. m. LAPKRIČIO 25 - 28 DIENOMIS ĮJĮH^ĮJ
Downtowner Motor Inn, 5875 Airport Rd., prie aerodromo A V-/ JL V-r A A A Vz

Registracija, paskaitos, simpoziumai, pranešimai, šokiai ir 1.1. Viskas kainuos $14 asmeniui.

Ketvirtadienį — 25
“Wine'n Cheese“
šokiai 7.30 v.v.,
Šv. Jono Kr. 
parapijos salėje, 
941 Dundas St. W.

Penktadienį — 26

Šokiai 8 v.v., 
(Hotel Ballroom)

Šeštadienį

Balius 7.30 v.v., ir 
Windsoro mergaičių 
kvartetas “Aušra“

I

27

Dėl tolimesnės informacijos tel. 762-3715, 921-7929

Sekmadienį — 28

“Folk“ Mišios
2 vai. po pietų 
viešbučio salėje

VALDYBA

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

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

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

NEBRANGIAI IŠNUOMOJAMAS 
vyrui kambarys su bendra virtuve. 
Skambinti teL 537*4264.

IŠNUOMOJAMI RAMIAME NAME 
be baldų trys kambariai ir virtuvė. 
Yra šaldytuvas ir virimo krosnis. TeL 
536-9377.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
fr naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

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

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. Tri. 535ri724.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
P. Lubys. TeL WA 2-7981, 261-0537 
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PTGTA KAT^A.

TORONTO, ONT.
LK Moterų Draugijos centro 

valdybos rengtoji moterų popie
tė buvo labai sėkminga ir gausiu 
dalyvių skaičiumi ir turiniu. 
Irena Lukoševičienė, sociologė 
iš Montrealio, kalbėjo tema 
“Vertybės ir moters vaidmuo 
gyvenime bei literatūroje”. Ji 
apibūdino dabarties moterų są
jūdžius ir nurodė tikrąsias ver
tybes. Centro valdybos pirm. dr. 
O. Gustainienė papasakojo apie 
moters būklę okupuotoje Lietu
voje, remdamasi savo įspūdžiais 
ir sovietine literatūra.

Kanados Lietuvių Kataliku 
Centro posėdis kviečiamas lap
kričio 18, ketvirtadieni, 7.30 v. 
v., Prisikėlimo par. posėdžių 
kambaryje.

Jaunimo ansamblis “Birby
nė”, garsėjęs savo gausumu ir 
puikiais koncertais, po vasaros 
atostogų neteko žymios dalies 
narių. Kaikurie vyresnieji stu
dentai bei studentės išvyko stu
dijuoti į kitus miestus. Dalis na
rių išaugo ir jaučiasi nebetinką 
ansambliui. Vadovybė planuoja 
jį pertvarkyti ir pradėti naują 
veiklą po Kalėdų. Tikimasi, kad 
atsiras pakankamai jaunimo tęs
ti taip gražiai pradėtam “Birby
nės” darbui.

Sėkminga buvo Kanados Lietuvių 
Diena St. Catharines, Ont, mieste — 
su gausiais dalyviais atplaukė ir do
leriai ... Nuotr. M. Pranevičiaus

Mekšriūnas — paveikslą, J. Asipavi- 
čius — gėrimų bonką, p. Asipavičie- 
nė — medžiagą suknelei, p. Kriščio- 
kaitienė — gražią lėkštę, p. Vasi
liauskienė — stalo reikmenų rinki
nį ir dvi pagalves, p. Nargėlai — 
gėrimų bonką.

—Serga p. Mekšriūnienė St. Gab- 
rini ligoninėje.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $149.66. K. A.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Parapijos choro metinis koncer

tas — šį šeštadienį, lapkričio 13 d., 
7 v.v. Programą atliks — mišrus 
choras, solistai G. čapkauskienė ir 
A. Keblys, mergaičių ir vyrų oktetai. 
Paruoštas naujas repertuaras.

— Lapkričio 21, sekmadienį, Šv. 
Onos Draugijos rengiami pusryčiai 
ir bingo.

— Lapkričio 27, šeštadienį, Lie
tuvos kariuomenės šventė.

— Gruodžio 6-10 dienomis kursai 
jaunimui santuokos klausimais.

— Kristaus Karaliaus šventė — 
lapkričio 21 d.

— Sėkmingai praėjo- parapijos 
ruoštoji grybų vakarienė.

— Moksleiviai ateitininkai išrinko 
naują kuopos valdybą: pirmininkė — 
Rasa Lukoševičiūtė, sekretorė — Vi
da Burbaitė, iždininkas — Saulius 
Brikis. Jaunučiai ateitininkai pirmi
ninke išrinko Daną Ladygaitę.

— Lietuvoje mirė Placidą Gaputie- 
nė. Velionės giminėms bei artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.
— Po $10 parapijai aukojo: R. Jur

kus, J. Šaltenis, A. Ptašinskas, J. M. 
šiaučiuliai, P. Vitas; $15: D. Jurkus; 
$25: J. Jurėnas; $70: J. Dauderis. Už- 
praėjusį sekmadienį bažnyčioje su
rinkta $238.95.

“LITAS” NEDIRBA lapkričio 11 
d. ryšium su visų bankų švenčiama 
karuose žuvusių paminėjimo diena 
(Remembrance Day).

Spalio mėnesi “Litas” užbaigė be
veik su trijų milijonų dolerių balan
su. Nuo metų pradžios paaugo $304, 
673. Svarbesnės “Lito” aktyvo pozi
cijos (skliausteliuose praeitų metų to 
pat mėnesio duomenys): banke $96, 
346 (55,180), indėlis Lygoje $112,915 
(75,148), asmeninės paskolos $539, 
546 (498,466), nekiln. turto paskolos 
S1,996.554 (1,862,172), vertybiniai
popieriai $221,344.15 (148,878) ir in
ventorius $10,147 (10,976). Svarbes
nės pasyvo pozicijos: šėrai $7,065 
(1,149,957), taupomosios sąskaitos 
$1,572,601 (147,904), einamosios sąs
kaitos $579,052 (530,099), terminuoti 
indėliai $661,125 (695,130), atsargos 
kapitalai $83,228 (64,359), įstojama
sis mokestis $42 (35) ir šių metų pel
nas $80,308 (75,632). šio mėnesio 
pelnas, lyginant su praėjusiu mėne
siu, sumažėjo $20,000, nes spalio 15 
d. buvo sumokėtos palūkanos už ter
minuotus indėlius $33,734. Aktyvo 
praėjusių metų šėrų sumą priderė
tų lyginti su šių metų taupomųjų sąs
kaitų suma, nes nuo sausio 1 d. vi
siem nariam buvo palikta tik po vie
ną $5 šėrą, o visa kita šėrų sumos 
dalis pervesta į taupomąsias sąskai
tas. Bankai šiuo metu palūkanas už 
paprastas taupomąsias sąskaitas su
mažino iki 2%% ar 3%, o už “true 
savings” iki 4%, kai tuo tarpu "Li
tas” ir toliau tebemoka tas pačias 5% 
palūkanas už einamąsias sąskaitas, 
6% už taupomąsias (trus savings) ir 
nuo 6Va% iki 6%% už terminuotus 
indėlius. Pr. R.

Tel. Bus.: 722-3545 

Res.: 256-5355 

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

441 I T A Q. 9 9 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
L I I H O MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas_________ 5.0%
Taupomąsias s-tas_________ 6.0%
Term. ind. 1 metams______ 6^5%
Term. ind. 2 metams______ 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Asmenines______________ 8.5%
Nekiln. turto_____________8.75%
čekių kredito_____________9.0%
Investacines____jiuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vaL kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.
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