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Kova nebaigta
Lapkričio 23-ji yra Lietuvos kariuomenės atkūrimo diena. 

Atkurtoji Lietuvos kariuomenė iškovojo laisvę — vieną bran
giausių tautos idealų. Nors ir trumpas buvo nepriklausomas gy
venimas, mūsų tautai davė įvairių laimėjimų 10 kartų daugiau, 
negu 123 rusiškos vergijos metai. Vergija yra vergija, nors ji 
būtų ir švelni. Rusiškoji vergija lietuviams nebuvo švelni anksčiau, 
o juo labiau dabar, kai tauta yra pavergta fizine ir dvasine pras
me. Dabartinė vergija didesnė dar ir tuo, kad Lietuva nuo laisvojo 
pasaulio atskirta gana kieta uždanga.

Kadangi 1918-19 metais mūsų kariuomenė kūrėsi, reikėjo 
visko: ginklų, šaudmenų, aprangos, maisto, karinių nuostatų ir 1.1. 
Karinius nuostatus daugiausia teko imti iš buvusio okupanto ka
riuomenės nuostatų, juos pertvarkyti ir pritaikyti savo kariuomenės 
reikalams. Apie tuos trūkumus rašo tuolaikinė mūsų karinė spau
da: "Viena žymiausių kliūčių, kuria pajuto mūsų besikurianti 
kariuomenė, tai absoliuti stoka kariškos literatūros ir atatinkamų 
terminų. Juk nebuvo nei vieno lietuvių kalba statuto, nebuvo be
veik nei vieno -kariško termino. Prisiėjo vadovautis rusų statutais, 
kurie mums pasirodė svetimais ne tik savo kalba, bet ir turiniu 
ir dvasia. Juk. iš pradžios mūsų kariuomenė pradėta statyti kai- 
kuriuose klausimuose kitais pagrindais, kaip buvusi rusų kariuo
menė. Dėliai terminų stokos iš pradžios beveik visai negalima 
buvo lietuviškai apie kariuomenės reikalus kalbėti." (L. Natkevi
čius, Lietuvos kariuomenė, 143 p.).

Suprantama. Kariuomenės štabas, spaudos skyrius pradėjo ruošti 
ir leisti Lietuvos kariuomenei lietuviškus statutus bei kitą karinę 
spaudą. Per porą metų buvo išleista 40 Įvairių karinių leidinių, ku
rių bendras tiražas siekė 110.000 egzempliorių. 1919 m. gegužės 
22 d. pradėtas leisti karių laikraštis "Kariškių Žodis", kuris vėliau 
gavo vardą "Karys".'Per tą žurnalą kariai būdavo ne tik infor
muojami, bet ir mokomi. Kai 1940 m. rusai okupavo Lietuvą, jie to 
žurnalo leidimą sustabdė. Jis atgimė 1950 m. JAV, Brooklyne, kaip 
lietuvių karių-veteranų mėnesinis žurnalas.

Pradžioje Lietuvos kariuomenės karininkai ir puskarininkiai 
neturėjo laipsnių, nes, esą, laipsniai — "činai" nėra demokratiš
kumo ženklas. Todėl visi karininkai ir puskarininkai būdavo vadi
nami pagal užimamas vietas: pulko vadas, kuopos vadas, adjutan
tas, būrininkas, skyrininkas. Vėliau pastebėta, kad tokie pavadini
mai nėra praktiški. Prieita prie laipsnių. Buvo net du projektai. 
Pirmame vyravo šie laipsniai: jaunesnysis puskarininkas, vyresny
sis puskarininkas, viršila, karužas, vyrūnas, kapitonas, majoras, 
pulkininkas — karužas, pulkininkas, generolas — karužas, gene
rolas. Antras projektas: jaunesnysis puskarininkas, vyresnysis pus
karininkas, viršila, jaunesnysis leitenantas, vyresnysis leitenantas, 
kapitonas, majoras, vice-pulkininkas, pulkininkas, vice-generolas, 
generolas. Buvo priimtas antras projektas su mažais pakeitimais: 
ne vice-pulkininkas ar vice-generolas, bet pulkininkas leitenantas 
ir generolas leitenantas, o puskarininkas pakeistas į puskarininkį.

Nors paruoštieji kariuomenės statutai buvo lietuviški, bet kai- 
kurie terminai dar buvo slaviški arba nepraktiški, kaip pvz. mušt
rą, komandirofka, domė. Vėliau tie terminai buvo pakeisti: užsi
ėmimai, komandiruotė, ramiai. Buvo svetimtautiškų terminų ir dau
giau. Kaikurie net negalima buvo pakeisti lietuviškais, pvz. rapor
tas. Terminas "raportas" lietuviškai reikštų pranešimą. Bet tas 
lietuviškas terminas būdavo vartojamas tik manevruose ar karo 
lauko sąlygose.

Pradžioje nebuvo nė kovose pasižymėjusių karių ženklų. Pasi
žymėjusiems kariams būdavo duodamos raudonos ir juodos spalvos 
juostelės, kurios simboliškai reiškė ugnį ir mirtį. Vėliau buvo pa
ruoštas, įsteigtas Vyčio kryžius, kuriuo būdavo apdovanojami 
kovose pasižymėję kariai, o Lapkričio 23-ji buvo vadinama Vyčio 
kryžiaus kavalierių švente. _

Kariai netarnybos metu turėjo lygias teises su piliečiais. Tik 
vėliau buvo išleistas įsakymas draudžiąs kariams politikuoti. Tas 
nuostatas karius apsaugojo nuo bereikalingų ginčų, kuriuos sukelia 
politikavimas. Kariai tarpusavyje turi būti draugiški, solidarūs.

Šios šventės proga mes prisimename ne tik tuos karius, kurie 
mums 1918-20 metais iškovojo laisvę, bet ir visus, kurie kovojo ir 
žuvo už Lietuvos laisvę. Nesvarbu, kokį vardą jie turėjo: kario, par
tizano ar kitokį. Prisimename ir tuos tautiečius, kurie ir dabar ko
voja už Lietuvos laisvę ir parodo mūsų krašto okupanto žiaurumus: 
S. Kudirka, Bražinskai, Smokaičiai ir kiti. O ir mes visi laisvojo pa
saulio lietuviai turime tapti tarsi kariais ir kovoti už Lietuvos laisvę 
tokiais ginklais, kokie mums šiandieną yra įmanomi: spauda, auka, 
darbu, lėšomis, dalyvavimu lietuviškoje veikloje ir t.t.

J. Vaičeliūnas

KANADOS ĮV^JUAI

MAŽĖJA BEDARBIŲ SKAIČIUS?

Pasaulio įvykiai
PAKISTANO IR INDUOS KARAS GALI PRASUKTI ARTCUAUSIŲ 
kelių dienų laikotarpyje. Tokios nuomonės yra JAV valstybės sekr. 
W. Rogers* Įspėjęs žurnalistus Vašingtone, kad šį kartą Ameriką 
laikysis neutralumo ir neįsijungs į antrą karą Azijos žemyne. Di
džiausią pavojų taikai sudaro nuolatiniai susišaudymai Indijos ir 
R. Pakistano pasienyje. Indija prisipažino, kad jos kariuomenės 
daliniai spalio 31 d. ir lapkričio 1 d. buvo įsiveržę į R. Pakistano 
teritoriją nutildyti pakistaniečių patrankų, apšaudahčių 4.000 gy
ventojų turintį Indijos Kamalpuro miestelį. Kitų šaltinių duome
nimis, pasienio susišaudymus provokuoja už nepriklausomą Ben
galijos respubliką R. Pakistane kovojantys partizanai, kurių jau 
yra apie 100.000. Partizanų bombos sproginėja R. Pakistano sostine 
laikomam Dacca mieste. Čia •-----------------------------------------

Kanados statistikos duomeni
mis, sezoninis nedarbas spalio 
mėnesi sumažėjo iki 6,7% nuo 
rugsėjo 7,1%, tačiau bedarbių 
skaičius padidėjo 13.000, nepai
sant 64.000 naujų darbų. Nedar
bo matavimas sezoniniu maste
liu yra savotiškas žaidimas skai
čiais. Kalbama apie nedarbo su
mažėjimą, o iš tikrųjų jis yra 
padidėjęs. Nesezoninis požiūris 
yra tikslesnis. Pagal jį, rugsėjo 
mėnesį Kanadoje be darbo buvo 
5% visos darbo jėgos, o spa
lio mėnesį — 5,1%. Lyginant 
su pernykščiu spaliu, šiemeti
niame bedarbiu buvo daugiau 
28.000.

Mėnesinis žurnalas “Canadian 
Forum” paskelbė slaptą prane
šimą premjero P. E. Tnideau 
ministerių kabinetui apie Kana
dos ekonominę politiką ir už
sienio firmų bei investacijų 
kontrolę. Pranešimas buvo pa
ruoštas specialistų grupės, vado
vaujamos valstybes pajamų mi- 
nisterio Herb Gray. Pagrindinis 
šio pranešimo punktas yra pa
siūlymas sudaryti specialią ta
rybą, kuri turėtų teisę tikrinti 
visas užsienio investacijas ir su
stabdyti jas tokiais atvejais, kai 
jos nėra suderinamos su Ka
nados ekonominiais bei kultūri
niais siekiais. Premjeras P. E. 
Trudeau ir pranešimo pagrindi
nis autorius H; Gray teigia, jog 
kabinetui yra įteikta kitokia 
pranešimo versija, skirtinga nuo 

tos, kuri buvo paskelbta žur
nalo puslapiuose. Siūlymas 
Įvesti griežtą kontrolę užsienio 
kapitalui gali dar labiau įtempti 
santykius tarp JAV ir Kanados. 
Pasigirsta balsų, jog šis praneši
mas “Canadian* Forum” žurnale 
galėjo būti paskelbtas su prem
jero P. E. Trudeau žinia kaip 
atsvara Čikagos spaudoje pasi- 
rodžiusiem neoficialiem Vašing
tono reikalavimam dabartiniuo
se santykiuose su Otava, nes 
šiuo metu JAV ir Kanada jau 
ruošiasi pradėti oficialias dery
bas ekonominiais klausimais.

Iš Vankuverio Montrealin 
skridusį “Air Canada” lėktuvą 
“DC-8” savo žinion netoli Win
nipeg© buvo perėmęs medžiokli
niu šautuvu ginkluotas Joseph 
Cini. Iš karto jis sakėsi esąs 
IRA airių pogrindininkų organi
zacijos narys ir norįs skristi Ai- 
rijon, vėliau pradėjo šnekėti 
apie Phoenix miestą Arizonoje. 
J. Cini lėktuvo kapitoną V. Eh- 
man du kartus privertė nusileis
ti Great Falls aerodrome Mon
tanoje, kur buvo išlaipinti ke
leiviai ir lėktuvo pagrobėjui 
įteikta $50.000, maža dalelė jo 
pareikalautos $1.500.000 sumos. 
Netoli Kalgario J. Cini užsimanė 
iššokti su parašiutu. Šiuo mo
mentu kapitonui V. Ėhmanui 
pavyko nuspirti ant grindų pa
dėta medžioklini šautuvą. Prasi
dėjusios grumtynės buvo už
baigtos gaisro atvejui laikyto

Taip atrodė Lietuvos kariai 1918-1919 metais, kai reikėjo ginklu kovoti už tėvynės laisvę. Iš kairės: 
generolas Silvestras Žukauskas, vyriausias kariuomenės vadas; kareivis ir puskarininkis. Nuotrau
kos — iš L. Natkevičiaus knygos "Lietuvos kariuomenė", išleistos Niujorke 1919 m.

Kremlius nenori kalbėti apie Lietuva
Premjero Kosygino vizito atgarsiai spaudoje ir senate

Ryšium su Sov. Sąjungos 
premjero A. Kosygino vizitu Ka
nadoje buvo paskelbtas abiejų 
vyriausybių komunikatas, ku
riame išdėstyti abiejų pusių 
svarstyti klausimai bei susitari
mai. Jame paliesta ir Vidurio 
Europa, štai esminis sakinys:

Kadangi karinis susidūrimas Vidu
rio Europoje yra ypatingai pavojin
gas, sutarta nedelsiant imtis priemo
nių jieškoti bendro sutarimo abipu
sio ginkluotų pajėgų ir ginklų suma
žinimo reikalu anoje srityje, nepada
rant žalos dalyvaujančiom valstybėm.

Kaip įprasta diplomatiniuose 
tekstuose, viskas įvyniota gra- 
žion vaton, kad nebūtų matyti 
branduolio, kurį faktiškai panei
gia paskutinieji minėto sakinio 
žodžiai. Pastaraisiais sovietai 
apsaugojo savo interesus — jie 
nedarys nieko, kas jų imperializ
mui kenkia. Pvz. jie neatitrauks 
savo kariuomenės iš Čekoslova
kijos, Vengrijos ir kitų kraštų, 
nes tai “kenkia” Maskvos inte
resams.

Tai pastebėjo ir Kanados 
spauda. Canadian Press agentū
ros paruoštoje informacijoje sa
koma, kad šiaurės Atlanto Są
junga jau dveji metai svarsto 
abiejų pusių karinių pajėgų su
mažinimą, tačiau Sov. Sąjunga 
vengia apie tai kalbėti. Esą ji 
nenori sudaryti įspūdžio, kad už 
sovietinių pajėgų atitraukimą 
kelis šimtus kilometrų amerikie
čiai turėtų kompensuoti savo da
liniu atitraukimu i JAV-es.

kirvio smūgiu į nusikaltėlio pa
kaušį. Dabar J. Cini yra Kalga
rio ligoninėje. Be medžioklinio 
šautuvo, lėktuve jis paliko kele
tą lazdelių dinamito. IRA orga
nizacijos vadovas Š. Amerikoje 
S. Kenny paneigė betkokius J. 
Cini ryšius su šia organizacija. 
Kol kas nusikaltėlis yra laiko
mas Kalgario ligoninėje ir poli
cijos apsaugoje. Kai pakankamai 
atsigaus, bus perduotas teismui. 
Lakūnų sąjunga reikalauja 
griežtesnių įstatymų tokiais at
vejais.

Lapkričio 11 d. Kanada prisi
mena ir pagerbia karuose žuvu
sius savo karius. I D. kare žuvo 
59.750 kanadiečių, II D. kare — 
42.042, Korėjos kare — 516. 
šiuose karuose dalyvavo beveik 
2 milijonai kanadiečių, kurių 
102.308 negrįžo namo. Pagerbi
mui yra pasirinkta I D. karo už
baigos data. Buvęs “Toronto Te
legram” bendradarbis D. Braith
waite, II D. karo veteranas, da
bar dirbantis “Toronto Star” 
dienraštyje, siūlo žuvusiųjų ka
rių atminimui pasirinkti II D. 
karo oficialios užbaigos dieną, 
nes šis karas yra reikšmingesnis 
idėjiniu požiūriu ir tebėra gvvas 
žmonių širdyse. “Toronto Sun” 
laikraštis priminė skaitytojams, 
kad dabartinis premjeras P. E. 
Trudeau, būdamas karinės prie
volės amžiaus, boikotavo II D.

Baltijos valstybės
Įdomu tai, kad CP agentūros 

pranešime kalbama apie Balti
jos valstybes. Nevisi dienraščiai 
jį paskelbė, tačiau “St. Cathari
nes Standard” spalio 28 d. juo 
pasinaud.ojo.ir &«£gi pridėjo di
doką antraštę: “Kremlius neno
ri kalbėti apie Baltijos valsty
bes”. Pranešime sakoma:

Nerealu tikėtis, kad Rusija sutiks 
atitraukti savo kariuomenę iš Rytų 
Europos, remiantis Rytų — Vakarų 
sutartimi, liečiančia karinių pajėgų 
sumažinimą. Taip sako informuoti 
kanadiečių sluogsniai. Jų nuomone, 
daugiausia, ko galima tikėtis, tai 
Kremliaus sutikimo su proporciniu 
karinių dalinių atitraukimu iš Rytų 
Vokietijos, Vengrijos ir Čekoslova
kijos, jeigu tą pati padarys ir sąjun
gininkai Vakarų Vokietijoje.

Nėra jokios galimybės nuimti so
vietų kontrolei nuo Baltijos valstybių
— Latvijos,. Estijos ir Lietuvos, ku
rios buvo jėga inkorporuotos Į So
vietų Sąjungą 1939 metais (oficialiai
— 1940 m., Red.) ir reinkorporuo- 
tos 1944 m., kai buvo išvyti vokiečiai. 
Taip tvirtina informatoriai. Sovie
tams Baltijos valstybių klausimas ne
egzistuoja. Dėlto Kremlius atsisako 
ji svarstyti.

Neturime duomenų manyti, 
kad Baltijos valstybių klausimas 
būtų iškilęs Otavoje A. Kosygi
no lankymosi metu. Kad klausi
mas yra gyvas Kanados užsienio 
reikalų ministerijos sluogsniuo- 
se, nėra pagrindo abejoti. Iš pa
reiškimų CP korespondentui 

■ karą ir kovojo prieš mobilizaci
jos skelbimą. Galbūt dėl šios 
priežasties jis vengia dalyvauti 
oficialiose žuvusiųjų pagerbimo 
iškilmėse lapkričio 11 d. Gali
mas dalykas, ši taikli pastaba pa
skatino premjerą P. E. Trudeau 
pakeisti savo ligšiolinę taktiką, 
š.m. lapkričio 11 d. jis nuvyko 
į Ontario Londoną ir padėjo vai
niką prie žuvusiems kariams 
skirto paminklo. Spaudos kon
ferencijoje Londone P. E. Tru
deau gynė Kanados santykius 
su JAV, pripažindamas prez. R. 
Niksono ekonomines priemones 
būtinomis jo kraštui. Pasak 
premjero P. E. Trudeau, Kana
dos santykių gerinimas su So
vietų Sąjunga nereiškia santy
kių bloginimo su JAV.

Rinkimus į federacinį parla
mentą Saskačevano Assiniboia 
rinkiminėje apylinkėje laimėjo 
NDP socialistų kandidatas W. 
Knight, 24 metų amžiaus moky
tojas, nors ši apylinkė anksčiau 
yra buvusi liberalų tvirtove. So
cialistas W. Knight gavo 9.956 
balsus, konservatorius L. Wat
son — 8.172, liberalas J. Hoo
ker — 7.142. Komentatorių nuo
mone, liberalui J. Hooker pa
kenkė premjero P. E. Trudeau 
nepakankamas dėmesys ūkinin
kų reikalams ir planuojamas 
pajamų mokesčių įvedimas kre
dito unijoms.

matyti, kad jie tuose klausimuo
se gerai orientuojasi.

Senatas ir demonstracijos
Angliškoji Kanados spauda 

nebuvo palanki etninių grupių 
demonstracijoms A. Kosygino 
lankymosi proga. Ypač ji smer
kė jauno vengro fizinį protestą, 
tačiau nevisi anglai taip manė. 
Antai, senatorius Allister Gros
sart pasakė kalbą senate (žiūr. 
Senate Debates, November 3, 
1971), kurioje priminė vyriausy
bei, kad tos demonstracijos yra 
visai pateisinamos ir supranta
mos.

Štai jo žodžiai:
Aš abejoju, ar mes, kurie neturime 

jausminio ryšio su protestuojančiais, 
galime smerkti juos už reiškimą jaus
mų, susijusių su jų šeimų nariais bei 
giminėmis, su jų draugų likimu, su 
prisiminimu vidurnakčio policinių 
vizitų. Mes neturime teisti tų žmo
nių, kurie premjero akistatoje ne
paiso kaikurių pagarbos taisyklių, 
lengvų išlaikyti normaliose aplinky
bėse.

Aš manau, kad tos demonstracijos 
padarė daug gero. Jos padarys daug 
gero, jei Premjeras grįš Sovietų Są- 
jungon plačiau susipažinęs su kana
diečių jausmais, liečiančiais elgesį 
su žmonėmis betkurioje pasaulio da
lyje. Būdamas Kanadoje, jis turėjo 
daug progų tai stebėti. Gerai būtų, 
jei iš tų demonstracijų jis susidarytų 
įspūdį ir kartu išvadą...» kad Ka
nadoje yra žmonių, kurie čia gyveno 
visą laiką ir kurių šeimos nariai nė
ra patyrę priespaudos; kad taip pat 
yra žmonių, kurie nevisą laiką čia 
gyveno ir yra patyrę priespaudos. Jie 
yra susirūpinę pagrindinėmis laisvė
mis ir remiasi teise, išreikšta Jung
tinių Tautų žmogaus Teisių Deklara
cijoj, kurios laikosi dauguma laisvo
jo pasaulio kraštų. Aš tikiuosi, jis 
patyrė, kad yra kanadiečių, pabėgu
sių nuo totalistinės-policinės valsty
bės atšiaurumo. Jie žino nuo ko pa
bėgo ir užjaučia savo draugus, gimi
nes ir kitus, kurių nepažįsta ir kurie 
negalėjo pabėgti.

Premjeras Kosyginas nekreipė dė
mesio į protestus savame krašte. Ke
letą kartų girdėjom jį sakant apie 
protestuojančius, kad jie esą sava
naudžiai, bereikšmiai žmonės. Ne ma
no reikalas sakyti, kad valstybės gal
va sąmoningai sako netiesą, bet labai 
nustebčiau, jei premjeras Kosyginas 
būtų nepastebėjęs protestuojančių 
žmonių Sov. Sąjungoj, už tai laiko
mų kalėjimuose. Juos mes čia, šioje 
salėje, pasveikintume už intelektines 
savybes ir rūpestį kitų likimu.

Reikšmingas tų demonstracijų as
pektas yra tas, kad jos buvo nesava
naudiškos. Jos rūpinosi kitais. Tai 
reiškinys, kaip daugelis žmonių ma
no, turįs savo šaknis demokratijoj, 
kuria mes gyvename. Aš manau, kad 
mes turėtume nusiimti kepures prieš 
tuos žmones, kurie išreiškė tam tik
rą dalį kanadiečių demokratijos sam
pratos tinkamu laiku ir tinkamoj vie
toj jiem prieinama proga. Tą progą 
turėjome ir mes, bet nepasinaudo- 
jom. Tokių tarpe buvau ir aš. 

partizanai yra pasiryžę uždaryti 
iš V. Pakistano atsiųstos kariuo
menės kontroliuojamus univer
sitetus bei kitas augštąsias mo
kyklas. Partizaninę veiklą skati
na Pakistano diktatoriaus prez. 
Y. Khano Įsakytas parlamento 
rinkimus laimėjusios Avamio Są
jungos suspendavimas, jos va
do M. Rahmano slaptas teismas, 
išrinktų 53 parlamento narių 
pakeitimas kitų partijų žmonė
mis. Pakistano karinių pajėgų 
delegacijai Pekinge vadovavęs 
rinkimus pralaimėjusios liau
dies partijos vadas Z. A. Bhut
to teigia, kad komunistinė Kini
ja suteiks pilną paramą Pakis- 
tanui kare su Indija. Pastaroji 
jau gauna modernius sovietų 
ginklus, įskaitant ir tris kartus 
už garsą greitesnius “MIG-23” 
naikintuvus, kuriem indiečių la
kūnai buvo paruošti Sovietų Są
jungoje. Karo atveju Indija*pla
nuoja Bengalio įlankos blokadą. 
Jos gerokai stipresnis laivynas 
sustabdytų betkokius ryšius tarp 
V. Pakistano ir R. Pakistano, ku
riame prez. Y. Khano režimui 
jau ir dabar nemažą problemą 
sudaro nepriklausomybės sie
kiantys bengaliečiai partizanai.

DERVA IR ŽIRKLES
Š. Airijos Londonderry mies

te moterų gauja trim katalikėm 
merginom nukirpo plaukus ir 
ištepė galvas bei veidus derva. 
Viena tų merginų jau yra ligo
ninėje. Gydytojų teigimu, derva 
yra pažeidusi jos regėjimą. Lon
donderry gatvėse šiuo būdu vie
šai išniekintų merginų vieninte
lis nusikaltimas — planuotos 
jungtuvės su britų kariais. Di
džiausio dėmesio spaudoje susi
laukė devyniolikmetė Martha 
Doherty, kurios sužadėtinis J. 
Lerter ruošiasi pereiti Katalikų 
Bendrijom Dėl šio incidento jie
du atidėjo jungtuves, bijodami 
įtūžusių moterų aklo keršto Lon
donderry pasiliekantiem jauno
sios tėvam. Ketvirtą merginą 
nuo derva ir žirklėm ginkluotų 
moterų išgelbėjo IRA organiza
cijos pogrindininkai, pasiryžę 
sustabdyti tokias bendram rei
kalui tikrai žalingas merginų 
“egzekucijas”. Tos pačios IRA 
organizacijos pogrindininkai pa
darė dar didesnę klaidą Belfas
te, kur jų du atstovai, įsiveržę 
į dantų gydytojo laukiamąjį, nu
šovė aštuoniolikmetį olandų jū
rininką iš Belfasto uostan at
plaukusio laivo “Waardrecht”. 
Spėjama, jog olandas buvo pa
laikytas civiliškai persirengusiu 
britu kariu.

DULKIŲ AUDRA
Amerikiečių erdvėlaivis “Ma

riner IX” laimingai pasiekė 
Marsą ir buvo Įstatytas orbiton 
aplink šią planetą. Jo instru
mentų žemėn siunčiamos pir
mosios nuotraukos apvylė moks
lininkus — beveik visą Marsą 
yra padengusi jau tris savaites 
siaučianti dulkių audra. Tiki
masi ateityje susilaukti ryškes
nių nuotraukų, nes “Mariner 
IX” orbitoje aplink Marsą bus 
apie tris mėnesius ir nufotogra
fuos 70% šios planetos pavir
šiaus. Pirmą kartą žemėn bus 
perduotos nuotraukos ir dvie
jų Marso satelitų — Deimos ir 
F*o b o s. Mokslininkai nesitiki, 
kad Marse galėtų būti gyvybės 
dėl peržemo atmosferinio spau
dimo ir visiško vandens trūku
mo. Prie Marso artėja “Mari
ner IX” pralenkti du sovietų 
erdvėlaiviai. Galimas dalykas^ 
bent vieną jų sovietai mėgins 
nuleisti į Marsą. Tokį erdvėlai
vio nusileidimą automatinių 
prietaisų dėka amerikiečiai Mar
se planuoja tik 1975 m.

DU MARKSISTAI
Karališko sutikimo Čilėje su

silaukė Kubos diktatorius F. 
Castro, atvykęs pas marksistą 
prez. S. Allende. Santiago aero
drome jam ovacijas kėlė komu
nistinis ir socialistinis jauni

mas, o Santiago gatvėje į atvirą 
abiejų vadų automobili bonku- 
tę raudono rašalo bandė įmesti 
dešiniojo sparno jaunuolis. F. 
Castro vizitas Čilei sutampa su 
prez. S. Allende pirmosiomis 
valdymo metinėmis. Pasižadėjęs 
laikytis krašto konstitucijos, jis 
suvalstybino bankus ir ameri
kiečių kapitalu Įsteigtą vario 
pramonę, kuri daugiausia užsie
nio valiutos parūpindavo Čilei. 
Šie veiksmai buvo atlikti su par
lamento talka, tačiau santykius 
su JAV sudrumstė atsisakymas 
sumokėti kompensaciją už nusa
vintą vario pramonę. Marksis
tas prez. S. Allende amerikie
čiams įteikė $774 milijonų są
skaitą, pavadindamas ją nelega
liu pelnu. Si suma beveik $200 
milijonų yra didesnė už vario 
kasyklų* ir įmonių dabartinę 
vertę. Ligšiolinę JAV paramą 
prez. S. Allende dabar stengia
si pakeisti paskolomis iš Sovie
tų Sąjungos bei jos satelitų blo
ko, plėsdamas prekybinius ry
šius su komunistų kraštais.

ATITAISĖ KLAIDĄ
’ JAV senatas atšaukė prieš 
porą savaičių sustabdytą ekono
minės ir karinės paramos teiki
mą užsienio kraštams. Šį kartą 
senatoriai patvirtino $1,5 bilijcn 
no karinei paramai ir $1,1 bili
jono ekonominei paramai. Bend
roji $2,6 bilijono suma visdėlto 
yra $300 milijonų mažesnė už 
tada sustabdytą $2*9 bilijono pa
ramą. Senatorių nuomonės pa
keitimas yra laikytinas nemažu 
prez. R. Niksono laimėjimu, 
nors šias išlaidas dar turi pa
tvirtinti JAV kongreso atstovų 
rūmai.

SOVIETAI NEPROTESTAVO
Protestų bangos susilaukęs 

amerikiečių 5 megatonų požemi
nis atominis bandymas Amčit- 
kos saloje visiška tyla buvo su
tiktas Sovietų Sąjungoje. Mask
va neprotestavo, nors Amčitkos 
sala yra maždaug tokiame pačia
me atstume nuo Aliaskos, Ka
nados ir sovietinio Sibiro. Pa
našaus stiprumo atominį užtaisą 
po žeme sovietai jau yra išbandę 
1970 m. spalio mėnesį. Daug 
ašarų kairieji liberalai išliejo 
JAV ir Kanadoje, įrodinėdami, 
kad tie 5 megatonai buvo 250 
kartų stipresni už Hirošimon 
numestą bombą. Įdomu, kodėl 
jie tylėjo 1961 m. spalio 30 d., 
kai sovietai virš Novaja Zemlia 
susprogdino 57 - 60 megatonų 
stiprumo atominį užtaisą, kuris 
už Hirošimos bombą buvo pajė
gesnis ne 250, o beveik 3.000 
kartu?*

BALSAVO MOTERYS
Pirmą kartą Šveicarijos isto

rijoje parlamento rinkimuose 
buvo leista dalyvauti moterims, 
kurios sudaro maždaug pusę 3.- 
600.000 visų užregistruotų rin
kėjų. Į dviejų šimtų vietų Švei
carijos žemesniojo parlamento 
rūmus moteris išrinko 11 savo 
atstovių, šitoks teisių sulygini
mas dabar joms sudaro naują 
problemą. Šveicarijos vyrai rei
kalauja, kad moterims taip pat 
būtų įvesta karinė tarnyba ar 
bent* pagalbinis vaidmuo krašto 
apsaugoje. Visi 20 metų am
žiaus jaunuoliai Šveicarijoje turi 
skirti 4 mėnesius karinei tarny
bai, o vėliau — kasmet po 3 
savaites pakartotiniam apmoky
mui.

KENČIA VISOS TAUTYBES
JAV kongreso atstovų rūmų 

užsienio reikalų komitete ap 
klausinėjamas Europos reikalų 
sekretoriaus pavaduotojas R. T. 
Davies pabrėžė, kad Sovietų Są
jungoje dėl karingo komparti- 

■ suvaržymų kenčia ne tik žydai, 
bet ir visos kitos tautybės, ku
rių nariai dažnai gauna žymiai 
didesnes bausmes už ž v d u s. 
Skundai apie žydų terorizavimą 
Sov. Sąjungoje esą nepateisina
mi, kai nutylimos kilos tautybės.
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Q REMIAME GY/EMME
čiai to nepaisė. Jie sudarė komi
siją arba nuolatinį sinodą, ku
riam pavedė savo Bendrijos 
tvarkymą savivaldos rėmuose. 
Žinia, kad ukrainiečių sinodas 
paskelbs atsiskyrimą nuo Ro-

* Katalikų vyskupų sinodas 
Romoje, užbaigdamas savo kal
binių grupių diskusijas prakti
niais kunigiškojo darbo klausi
mais, beveik vienbalsiai pasisa
kė prieš leidimą kunigams vesti 
ir kunigams, kurie veda, toliau ' mos, nepasitvirtino.

* Anglijos ir Valijos katalikų 
ekumeninė komisija pranešė, 
kad dabar studijuojanti galimy
bę pripažinti visų krikščioniškų
jų Bendrijų Krikštą. Tokio 
bendro sutarimo Krikšto sakra
mento klausimu jau priėjo dau
guma didžiųjų krikščioniškųjų 
Bendrijų: pagrindinė Krikšto 
apeigų dalis esanti vandens pyli
mas ant galvos ir ištarimas žo
džių: “Vardan Dievo: Tėvo ir 
Sūnaus, ir šventosios Dvasios.” 
Katalikams tai būtų priimtina, 
bet problemą sudaro tai, kad 
kaikurie protestantų dvasinin
kai minėtos formulės nesilaiko 
ir todėl dažnai katalikams lieka 
neaišku, ar asmuo pakrikštytas, 
ar ne.

* Katalikų sekta Kvebeko 
provincijoje, St. Jovite mieste
lyje, išsirinko Ypatingos Meilės 
Apaštalų Brolijos vadovą kun. 
Jean de la Trinite savo naujuo
ju popiežiumi, kuris pasivadino 
Gregoriumi XVII. Tai ta pati 
sekta, kuriai iki šiol vadovavo 
kun. Michel Collin, vadinęsis 
Klemensu XV. Jis tą sektą ir 
įsteigė, kai jam Dievas neva “ap
reiškęs”, kad turi popiežiauti po 
Jono XXIII, nes išrenkant Pau
lių VI įvykusi klaida.

* “Una Voce” sąjūdis, kuris 
vien JAV turi 5,000 narių, vei
kia ir toliau, nors JAV vyskupai 
yra pranešę, kad Mišių senoviš
komis lotyniškomis apeigomis 
(kaip prieš II Vat. santarybą) ne
bus galima laikyti nuo š. m. pir
mojo Advento sekmadienio, ša
lia garsiojo olando kun. Gom- 
mar A. De Pauw, kuris tvirtina, 
kad dabartiniai Mišių pakeitimai 
esą nelegalūs ir todėl laikąs se
noviškas lotyniškas Mišias, ku
rios yra transliuojamos kas sek
madienį per Long Island radijo 
stotį, — šiuo metu iškilo kitas 
kunigas — Joseph E. Gedra. 
Gražiam $45,000 vertės užmies
čio name, Virginijoj, jis yra 
įrengęs bažnytėlę, kurios alto
rius atsuktas į sieną ir jis laiko 
Mišias senosiomis apeigomis. Į 
tokias pamaldas renkasi nema
žai tikinčiųjų, nors vietos vysku
pas yra paskelbęs, kad kurie ten 
renkasi, sekmadienio pareigos 
neatlieka. Tame sąjūdyje daly
vaują kunigai išsiuntinėjo skel
bimus katalikiškajai Amerikos 
spaudai, prašydami jiems prita
riančiųjų parašų. Jie gavo tiek 
daug atsakymų, norinčių senųjų 
Mišių apeigų, kad planuoja pa
siųsti laišką *su tais parašais po
piežiui, prašydami neleisti vys
kupams uždrausti senąsias Mi
šias.

* Didmiesčių vyskupijų reika
lu popiežius Paulius VI tarėsi su 
Paryžiaus kardinolu Francois 
Marty ir visais Paryžiaus miesto 
rajonų vyskupais apie jų naują
jį bandymą, kuris suskirstė Pa
ryžiaus arkivyskupiją ir gretimą 
Versailles vyskupiją į 7 vysku
pijas, sudarančias Paryžiaus baž
nytinę provinciją. Provincijos 
vyskupai veikia drauge, kur yra 
bendri reikalai, tačiau yra sava
rankiški savo vyskupijose. Po
piežius pagyrė šį bandymą ir pa
reiškė, kad panašią tvarką rei
kės įvesti ir kituose didmies
čiuose, o ypač Romoje.

Kun. J. Stš.

eiti kunigiškas pareigas. Iš da
lies tokio sprendimo ir buvo ti
kėtasi, tačiau daug ką nustebino 
daugumos vyskupų pasisakymas 
prieš vedusių vyrų šventinimą 
kunigais net ir ten, kur kunigų 
labai trūksta. Svarbiausia tokio 
pasisakymo priežastimi yra vys
kupų baimė, kad palaipsniui ce
libatas nedingtų iš Katalikų 
Bendrijos. Vyskupai labai prita
rė vyskupijų kunigų senatams, 
kurie turėtų būti vyskupijos val
dymo sistemos dalimi, o ne ko
kiu nors nepriklausomu kunigų 
organu. Sinodas nepritarė kuni
gų įsijungimui politinėn veiklon 
bei pasirinkimui tokio nuolati
nio darbo, kuris nieko bendro su 
kunigiškuoju pašaukimu neturi. 
Kunigo pašaukimas, anot jų, yra 
tikinčiųjų formavimas ir per 
juos nešimas krikščioniškųjų 
vertybių į supasaulėjusią bend
ruomenę.

* Teisingumo pasaulyje temai 
įvadą vyskupų sinode padarė Fi
lipinų arkivyskupas Teopisto Al
berto y Valderrama, pabrėžda
mas, kad pagrindinis teisių pa
žeidimas yra neteisėtas turtingų
jų ir stipriųjų tautų savivaliavi
mas neturtingųjų bei silpnųjų 
tautų sąskaitom Suminėtos 
Šiaurės Atlanto Sąjungos vals
tybės kaip išnaudotojos. Popie
žiškoji Teisingumo ir Taikos ko
misija, pristatydama sinodui sa
vo dokumentą, taipgi gerokai 
pasisakė prieš JAV, nors vardu 
ir neminėjo. Be to, dar buvo pa
sisakyta prieš rasinę diskrimina
ciją, kolonijizmą ir nacionaliz
mą. Po eilės kalbėjusių vyskupų 
(kiekvienam buvo leidžiama kal
bėti 5 minutes) labai įspūdingai 
kalbėjo kard. Josyf Slipyj, 79 m. 
amžiaus komunistų kalėjimų 
kankinys. Priminęs, kad nė vie
nas sinodo narys neišdrįso pami
nėti komunizmo priespaudos, jis 
priminė Vatikano derybas su 
Sovietų Sąjunga. Esą 6 milijonai 
ukrainiečių katalikų yra suvary
ti Į katakombas. Komunistai 
smurtu yra sugriovę Ukrainos 
Katalikų Bendriją, suvarę į kalė
jimus visą jos hierarchiją ir jė
ga prijungę visus prie Ortodok
sų Bendrijos. Tūkstančiai kuni
gų ir tikinčiųjų dėl savo tikėji
mo pateko į kalėjimus arba bu
vo deportuoti, o dabar Vatikano 
diplomatija esą ukrainiečiams 
neteikia pakankamo dėmesio. Jo 
kalba užtruko 12 minučių, ta
čiau niekas nedrįso jo kalbos nu
traukti. Sinodas pasibaigė lap
kričio 5 d., tačiau dar nepaskelb
tos galutinės išvados bei spren
dimai.

* Kard. Mindszenty, 79 m., iš 
Vatikano atvyko į Vienos miestą, 
Austrijoje. Apsigyveno vengrų 
kunigų ir teologijos studentų 
bendrabutyje “Pazmaneum”, 
kuris techniškai priklauso to pa
ties Esztergom arkivyskupijai, 
dabar valdomai apaštališkojo 
administratoriaus. Vykdamas 
Austrijon. jis turėjo pasižadėti, 
kad neįsijungs jokion politinėn 
veiklon.

* Ukrainiečiai vyskupai pa
saulio katalikų vyskupų sinodo 
metu turėjo savo atskirą sinodą, 
kuriame su kard. Slipyj dalyva
vo 15 vyskupų ir 150 pasaulie
čių. Nors Vatikanas tokiam žy
giui nepritarė, tačiau ukrainie-
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Lietuviai kovoja ne vieni
Raio senatorius Paul Yuzyk, ukrainietis, Otavos universiteto istoriįos profesorius 

iė savoNė viena tauta pasaulyje be nadiečiams, yra lietuvių knygų 
laisvės negali gyventi ir ugdyti skyrius Otavos valstybinėje bib- 
savo jėgas. Tautai ir asmeniui liotekoje. Jis buvo įsteigtas Ka- 
laisvė yra didžiausias turtas, nados lietuvių Bendruomenės

Nė viena tauta pasaulyje be

Protingas laisvės naudojimas 
demokratiniu keliu visiems vals
tybės piliečiams, visoms žmonių 
klasėms bei grupėms teikia di
delę naudą ir laimę.

Tautoms truko šimtmečiai, 
kol sukūrė ir išugdė laisvę, bet 
daugeliu atvejų ją prarado per 
vieną dieną. Laisvės kaina yra 
nuolatinis budėjimas, kuris ne
gali atsispirti prieš totalitarines, 
imperialistines jėgas be demo
kratinių valstybių pilno bendra
darbiavimo.

Turime džiaugtis, kad esame 
Kanados piliečiai, t. y. krašto, 
kuris išugdė valstybės ir pilie
čių laisvę parlamentinėj siste
moj bei demokratinėse institu
cijose. Dabartiniu metu mes esa
me užsiėmę konstituciniais 
svarstymais, kaip išsaugoti mū
sų demokratiją, mūsų laisvę ir 
mūsų piliečių teises bei parei
gas. Tai yra galima. Mes esame 
laimingi, nes bendraujame su 
Didžiąja Britanija bei jos parla
mentine sistema; buvome ir esa
me apsaugoti didelės demokrati
nės pajėgos iš vienos pusės ir J. 
A. Valstybių — iš kitos. Kanada 
visuomet jautė simpatiją pa
vergtiesiems ir atsilikusių tautų 
žmonėms, rėmė juos, kai jie 
stengėsi pagerinti savo gyveni
mą ir laimėti savivaldą ar nepri
klausomybę.

LIETUVIAI
Lietuviai, kaip ir daugelis Eu

ropos žmonių, į Kanadą atvyko 
dėl čia esamos piliečių laisvės ir 
ekonominių galimybių. Kaip 
daugelis kitų atvykusių iš Euro
pos į Kanadą, lietuviai matė sa
vo krašte užpuolėjus ir laisvės 
sunaikinimą. Jie supranta lais
vės ir demokratijos vertę daug 
pilniau už daugelį gimusių Ka
nadoje, kurie paveldėjo mūsų 
gyvenimo tvarką. Kanadai labai 
reikalingi tokie piliečiai, kurie 
supranta, kad laisvė yra didžiau
sias tautos ir asmens turtas.

Lietuviai, palyginti, per trum
pą laiką Kanadoje Įrodė, kad 
jie yra rimtai dirbantys, kūry
bingi ir sąmoningi piliečiai, ku
rie sąžiningai naudojasi demo
kratinėmis teisėmis. Dalį savo 
kultūrinio įnašo atskleidė Kana
dos šimtmečio (1967) proga. 
Ypač norėčiau pasveikinti juos 
su šimtmečio projektu — išlei
dimu puikios iliustruotos kny
gos “Lithuanians in Canada”, 
kurioje akademiškai pavaizduo
jama lietuvių istorija, jų įnašas 
į Kanados augimą bei turtėjimą. 
Kanados ateities istorikai čia ras 
medžiagą, kiuri turėtų būti 
įjungta į bendrą mūsų krašto is
toriją. Konkretus įrodymas, kad 
lietuvių kultūra yra Kanados 
mozaikos integralinė dalis ir 
kad ji yra prieinama visiems ka-

ir iškilmingai su paroda atidary
tas 1970 m. spalio mėnesį.

REIKŠMINGA GRUPE
Nors lietuvių grupė yra maža, 

bet reikšminga Kanados gyveni
me. Jų chorai, muzika, tautiniai 
šokiai, menas, literatūra, moks
las, valgių gaminimas ir ekono
minis sugebėjimas yra mūsų ša
lyje daugelio kanadiečių gerbia
mi. Lietuviai, dalyvaudami vie
tos bendruomenės ir krašto gy
venime, perdavė savo naujai ša
liai gražią lietuvių kultūrą, ku
rios sukūrimui reikėjo šimtme
čių. Visi kanadiečiai, kurie turi 
kultūrinės vertės pajautimą, 
skatina jus išlaikyti bei kulty- 
vuoti savo kalbą, kuri galbūt se
niausia Europoje, o taip pat ir 
įvairias lietuvių kultūros apraiš
kas kaip gyvybinį įnašą Kanados 
kultūrom Mes norime, kad jau
nimas didžiuotųsi savo protėvių 
palikimu, kad perduotų šį tur
tingą paveldėjimą sekančiai kar
tai. Tai padarytų Kanadą geres
ne vieta gyventi* visiems žmo
nėms. Daugiakultūrė Kanada 
yra žavi ir dinamiška, pasiekian
ti vienybę per gausią įvairybę. 
Vienas žymiųjų Kanados gene
ralgubernatorių lordas Tweeds- 
muir, garsus škotų novelistas, iš
reiškė šią mintį, kalbėdamas 
1932 metais ukrainiečiams Ma- 
nitoboje, žodžiais, kurie tinka 
kiekvienai šio krašto etninei 
grupei: “Jūs būsite geresni ka
nadiečiai, būdami gerais ukrai
niečiais” arba lietuviais, škotais 
ir t. t.

Galbūt svarbiausia lietuvių 
savybė yra ta, kad jie myli lais
vę, ją brangina čia, J. A. Valsty
bėse ir kitose šalyse, kuriose jie 
įsikūrė taip, kaip ir savo tėvynė
je. Atkaklus lietuvių prisiriši
mas prie laisvės ir demokratijos 
juos padarė kietais darbinin
kais, pažangiais, ištikimais, drau
giškais, drąsiais, kultūriškai nu
siteikusiais. Gyvendami Kana
doje ir nadodamiesi jos laisve, 
aišku, jie negali nesirūpinti 
laisve Lietuvos ir kitų kraštų bei 
tautų, kovojančių už tą idealą.

LIETUVOS PRAEITIS
Sėkmingiausi Lietuvos istori

jos tarpsniai buvo tie, kuriuose 
Lietuva buvo rfepriklausoma. Li
gi 13-to šimtmečio po Kr. ši bal
tų šalis gyveno palyginamai tai
koje, sugebėdama atmušti be
puolančius vikingus ir rytų sla
vų gentis. Kai kryžiaus karų ri
terių likučiai ir vokiečių ordi
nai, vėliau vadinti kryžiuočiais, 
Įsiveržė į šį kraštą, neva skelb
dami krikščionybę pagonims, 
bet iš tikrųjų grobdami žemes 
ir naikindami jų gyventojus, — 
lietuviai, pamatę didelį pa
vojų, sujungė savo pajėgas, tvir-
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kiais garsiais valdovais, kaip 
Mindaugas, Gediminas, Algir
das, Kęstutis ir Vytautas, Lietu
va klestėjo ir išsiplėtė. Gudų ir 
ukrainiečių kraštai (Klevo Rus) 
buvo išlaisvinti iš totorių jungo, 
o vietos žmonės palankiai pri
ėmė valdžią tolerantingų Lietu
vos didžiųjų kunigaikščių, kurie 
saugojo vietinių gyventojų reli
giją, institucijas, kalbą ir papro
čius. Lietuviai, neseniai apgynę 
savo laisvę, leido laisvai gyventi 
tiems, kurie juos respektavo. 
Bet tokia būklė neilgai truko. 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Jogailos vedybos su lenkų kara
liene Jadvyga 1386 m. sudarė 
dviejų valstybių dinastinę uniją. 
Liubline 1569 m. sudaryta orga
ninė unija Lietuvą palaipsniui 
nustūmė į silpnesnę poziciją, iš
kilo lenkų magnatai ir šlėktos, 
kurie lietuvių administruojamo
se gudų ir ukrainiečių srityse 
įvedė baudžiavą. Lenkų - lietu
vių valstybėje santykių pablogė
jimas baigėsi 1772, 1792 ir 1795 
metų padalinimais, kuriuos 
įvykdė trys imperialistinės jėgos 
— Rusija, Austrija ir Prūsija.

VERGIJOS ŠIMTMETIS
Lietuvos suverenumą laikė 

uždariusi rusų uždanga virš 120 
metų. Lietuva prisidėjo prie ki
tų kalinių tame rusiškame “tau
tų kalėjime”, kuriame iškentėjo 
žiauriausią priespaudą, kokią 
rusų autokratai ir imperialistai 
išgalvojo. Lietuvių kalba, laik
raščiai ir knygos buvo uždraus
tos, Vilniaus universitetas užda
rytas. Rusų kalba buvo privalo
ma mokyklose ir viešumoje. 
Betkoks pasipriešinimas rusų 
valdžiai buvo griežtai baudžia
mas mirtimi, ilgu kalėjimu, iš
trėmimu. Lietuva tapo rusų pro
vincija su rusų kariuomene, ta
čiau lietuvių noras atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę nebuvo su
žlugdytas. Prasiveržė sukilimai 
1812, 1831, 1863 metais. Ten 
buvo priespauda, bet tautos dva
sia nebuvo išnykusi.

Po ilgos, tamsios, karčios ir 
kruvinos nakties atėjo šviesi 
aušra. Baigiantis pirmajam pa
sauliniam karui, kurio metu vo
kiečiai okupantai nepaprastai 
nualino Lietuvos kraštą ir žmo
nes, Lietuvos Taryba tautos var
du paskelbė nepriklausomybę 
Lietuvai 1918 m. vasario 16 d. 
Vilniuje, istorinėje Lietuvos 
sostinėje. Koks džiaugsmas bu
vo visiems patriotams! Pagaliau 
lietuvis yra laisvas, ir likimas — 
jo paties rankose. Kovos turėjo 
būti dar laimėtos prieš vokie
čius, rusų bolševikus ir lenkus, 
kurie užgrobė Vilnių. Pagaliau 
1920 m. Lietuvos respubliką pri
pažino Sovietų Sąjunga. Kol Vil
nius buvo lenkų okupuotas, lai
kinąja sostine buvo Kaunas.

(Bus daugiau)

Seklių nuotykiai plėšikus gaudant
Rašo buvęs nepriklausomos Lietuvos detektyvas 

policijos viršininkus suintensy
vinti plėšikų jieškojimą ir pa
skelbė 5000 litų premiją už su
gavimą.

. Gavom įsakymą
1934 m. gegužės 30 d. saugu

mo policijos ypatingo skyriaus 
viršininkas A. C. pakvietė ma
ne į kabinetą pasikalbėti. Atė
jęs pas viršininką, radau jo pa
dėjėją Ezerskį. Jiedu įsakomai 
ragino mane su kitais dviem de
tektyvais pasiruošti ir rytojaus 
dieną važiuoti į Tryškių geležin
kelio stoti, gauti daugiau infor
macijų apie plėšikus, juos su
imti arba, susekus jų prisilaiky
mo vietą, padaryti taip, kad ne
darytų daugiau nusikaltimų. 
Mat, ypač po teisėjų ir prokuro
ro apiplėšimo J. Balsys su Kaz
lausku darėsi herojiškais ir ne
sugaunamais plėšikais. Tokios 
kalbos gyventojų tarpe žemino 
policijos vardą ir sunkino gali
mybes gauti tikresnių žinių apie 
plėšikus.

Abu plėšikai buvo gimę ir au
gę Žemaitijoje. Kad geriau sek
tųsi šią pareigą atlikti, būtinai 
reikėjo iš mūsų trijų vieno de
tektyvo žemaičio, žinančio vie
tos žmonių papročius. Nors mū
sų skyriuje buvo 3—4 žemaičiai 
detektyvai, bet šiam uždavinuii 
buvo numatytas jaunas tarnyba 
ir amžiumi A. B. Antras buvo 
suvalkietis, vyr. puskarininkis 
N. D., ir aš (dzūkas, Lietuvos 
partizanų žinių skyriaus parei
gūnas, 6 nuo 1925 m. pradžios 
tarnaująs saugumo ir krimina
linės Dolicijos žinyboje). Visi 
trys detektyvai numatytom pa
reigom, viršininkų nuomone, 
buvome tinkami. Ansiginklavę 
bei apsirūpinę reikalingais daik
tais, sekančios dienos popietę iš
važiavome traukiniu į Tryškių 
geležinkelio stotį.

tus ir dingo miške. Po teisėjų ir - Jieškojimo pradžia
Mus pasitiko Siauliu anygar- 

dos valdininkas Aukštikalnis, ku
ris automobiliu mus nuvežė ne
toli Geležinkelio miškingos vie
tos aikštelėm Čia radome valdi-

Prieš kelerius metus “Naujienose” 
buvo išspausdinti K. Strikaičio atsi
minimai, kuriuose buvo paliesta Lie
tuvos saugumo ir kriminalinės poli- 

. cijos veikla bei tos tarnybos pareigū
nu pergyvenimai. Buvo Įdomu tuos 
atsiminimus skaityti, nors ir nedaug 
Įdomesniu Įvykiu buvo aprašyta. Kai- 
kurie aprašomi Įvykiai man yra ži
nomi, nes su jais teko susidurti tar
naujant slaptojoj policijoj nuo 1925 
m. pradžios iki 1940 m. bolševikų 
okupacijos. Tie atsiminimai buvo 
parašyti sklandžiai, nors kaikurių 
Įvykių aprašymas nebuvo atliktas 
taip, kaip iš tikrųjų vystėsi. Pirmoje 
eilėje turiu galvoje plėšikų J. Balsio 
ir Kazlausko išdaigas.

Apie tuos plėšikus taip pat nese
niai rašė ir S. Trinka, buvęs krimi
nalinės policijos valdininkas. Ir jo 
aprašymas turi spragų, neduoda pil- 
nesnio vaizdo apie kaikuriuos tų plė
šikų veiksmus. Pavyzdžiui, apie pa
skyrimą tik dviejų detektyvų gaudy
mui gerai ginkluotų ir pavojingų 
dviejų plėšikų bei jų susišaudymą 
Tryškių valsč., Juodeikėlių vienkm., 
Ratavičienės name.

Apiplėšė teisėjus
Kriminalinių nusikaltėlių gru

pėje buvo jiėškomi J. Balsys, 
kuris kelis kartus buvo pabėgęs 
iš kalėjimo, ir prie jo prisijun
gęs kalinių prižiūrėtojas Kaz
lauskas. Jie buvo gerai ginkluo
ti, plėšikaudavo, nuginkluodavo 
eigulius, užpuldavo jaunesnes 
moteris.

Šių plėšikų jieškojo policija 
labai* įtemptai kelis mėnesius, 
bet Žemaitijos tankūs miškai ir 
J. Balsio artimi kaimų gyvento
jai ii globojo (gimęs ir augęs 
Tryškių valsč.). 1934 m. gegužės 
pabaigoje Šiaulių apygardos tei
sėjai ir prokuroras važiavo į Tel
šius. J. Balsys su Kazlausku tei
sėju automobilį sustabdė, atėmė 
3 sinkius, pinigus bei kitus daik- 
f ' ‘ ‘ '
dviejų ar trijų klebonijų apiplė
šimo. šeimininkių išniekinimo 
kriminalinės policijos viršinin
kas Pamataitis pakartotinai ra
gino policijos vadus, slaptosios

ninkus — TumonĮ, Jarmalavičių 
ir kitus, žiūrinėjant žemėlapius 
ir nagrinėjant paskutines žinias 
apie besislapstančius plėšikus. 
Po trumpo pasitarimo mes trys 
buvome nuvežti į didelio ūkio 
sodybą ir prijungti prie kitų kri
minalinės policijos valdininkų, 
kurių ten buvo du ar trys. Susi
darius bene penkių asmenų gru
pei, dieną ar dvi maitinomės pas 
ūkininką už sutartą kainą. Die
nos metu eidavome po kaimus 
rinkti žinių bei miškuose jieško- 
jom plėšikų pėdsakų. Per dvi ar 
tris dienas neaptikę plėšikų 
slapstymosi vietų ir jau susipa
žinę su jieškojimo sistema, mes 
— trys kauniškiai sekliai — pa- 
reiškėm norą vadovaujančiam 
jieškojimo akcijai Aukštikalniui 
atsiskirti nuo grupės ir tęsti 
jieškojimą pagal mūsų taktiką 
bei tarnybinio patyrimo prakti
ką. Žinoma, reikėjo palaikyti ry
šius su kitomis grupėmis, kad 
neįvyktų nesusipratimu, ypač 
nakties metu. (Bus daugiau)

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemo rojus

Tai vra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, jvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiaga (Bio-Dyne). kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina nauju audinių augima.

Dabar Wo-Dyne galima gauti tena 
lo bei lazdelės formose “Prerarafion 
D” vs’-du Prašykite visose vaistinė 
se. Pinigai bus gražinti, tei nebbs* 
te patenkinti

AfA

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui 
VINCUI DAILIDEI, sūnui ir dukrai su Šeimomis —

M. ir P. Preikšaičiai
O. ir V. Jurkai

“Kam jūs verkiat ir dejuojat? Ar netur žmogus numirt? 
Ar dėlto taip apmaudojat? Ar nevisi persiskirt ir numirti 
turime? Dėlei to neverkite?”

mirus Lenkijoje, jo seserį LIONf VITIEN| ir jos 
šeimą nuoširdžiai užjaučia — -

O. P, Rimkai E. P. Kudabos
J. S. Šešelgiai J. 4. Saunoriai
N. A. Gutauskai T. P. Enskaičiai

Brangiam jaunam sūnui
AtA

f

mirus, tėvelius BIRUTĘ ir ZENONĄ STONKUS, 
brolį AUDRIŲ, sesutes DANĄ ir SILVIJĄ bei kitus 
artimuosius liūdesio valandoje giliai ir nuoširdžiai 
užjaučiame —

Naujieji Toronto
Senieji Toronto Lietuvių Namai 

Dundas — Ossington g-vių kampe 
buvo nupirkti 1952 m. Jie beveik 20 
metų gražiai tarnavo lietuvių kultū
rinėm ir ekonominėm organizacijom. 
Neseniai tie namai parduoti uš $72. 
500. Už juos buvo mokėta $45.000, 
bet pristatymai ir pertvarkymai kai
navo dar apie $25.000. Prieš jų par
davimą Bloor — Alhambra g-vių 
kampe buvo nupirktas didelis pasta
tas — buvusi protestantų bažnyčia, 
kurioje bus įrengti nauji Lietuvių 
Namai su erdviomis salėmis, bufe
tais, valgyklom, organizacijų patal
pom ir t. L Už šį pastatą sumokėta 
$140.000.

Š. m. lapkričio 6 d. LN valdyba 
sukvietė platesnį susirinkimą nau
jiem planam išsiaiškinti. Pirminin
kas X Karpis perskaitė ilgą refera
tą, kuriame buvo daugiau idealisti- 
nio-patriotinio sentimento, negu 
praktiško ir techniškai - ekonomiško 
reikalų išaiškinimo. Bet pirmininkas 
baigdamas pasakė, kad visi neaišku
mai bus paaiškinti atsakant į paklau
simus.

Dauguma klausė apie namų per
tvarkymą, administravimą ir lėšų su
rinkimą. Pirmininko atsakymai į 
klausimus buvo optimistiški, bet ne- 
visur paremti konkrečiais duomeni
mis.- Jis aiškino, kad numatytos pa
jamos už išnuomotas patalpas 4^ 
dienos į savaitę sieks $8.000, o meti
nės išlaidos — $75.000. Už pastatą 
įmokėta $40.000, liko $100.000 skola 
iš 8%, išmokėtina per 15 metų. Mies
to valdyba reikalavusi automobiliams 
aikštės su 160 vietų, išsiderėta 80 
vietų, ir sklypas išnuomotas kitoj 
gatvės pusėj. Kaikam kilo abejonė 
dėl pajamų už patalpas — $8.000 į 
savaitę sudarytų per metus $400.000 
ir atpultų visa lėšų rinkimo proble
ma. Senieji Lietuvių Namai davė 
nuomos pajamų į metus $14.000 
(1958); daugiausia svyravo tarp $10. 
000—12.000. Naujųjų namų patalpos 
10 kartų didesnės, bet $400.000 suma 
atrodo išpūsta.

Į paklausimus dėl pastato pertvar
kymo paaiškinimus davė J. Strazdas. 
Esą numatytas pagrindinis pertvar
kymas: rūsio salė bus pagilinta 3 pė
dom, kad sportininkai galėtų žaisti 
krepšinį; pirmojo augšto grindys bus 
išimtos ir padarytos gelžbetonio grin
dys, kad nesigirdėtų triukšmo; salėj 
iš 3-jų pusių bus padaryti balkonai. 
Iš lauko pusės bus pastatytas pries
tatas virtuvei, sandėliams ir t. t. Iš 
lauko pusės dviejų fasadų dideli go
tiški langai bus užmaskuoti skardi
niais “koriais” ir tarplangiuose įdėti 
betono rėmai (piliastrai). Užmaska
vimas arba išorinis pagražinimas ga-

Klevų šeima i

Lietuviu Namai
lės būti atliktas ir vėliau. Jis kainuos 
apie $15.000.

Pirmininko J. Karpio ir J. Strazdo 
paaiškinimai žodžiu paliko tik apy
tikrį vaizdą apie namų pertvarkymą, 
nes nebuvo parodyti nei planai, nei 
sąmatos. Pagal architekto sąmatą, 
pertvarkymas kainuos $156.000, nors 
J. Strazdas pareiškė, kad toji suma 
gali pakilti iki $200.000. Į paklausi
mą, kaip tuos pinigus valdyba mano 
surinkti, pirmininkas atsakė, esą ti
kimasi 2000 lietuvių taps nariais su 
šimtinėmis ir bus $200.000. (Lietuvių 
Fondas per 7 metus nesurinko nė 
500 narių su šimtinėmis).

Vienas klausėjas teiravosi, ar tie 
asmenys, kurie buvo pasižadėję duoti 
po tūkstantį ir daugiau, ištesėjo paža
dą. Pirmininkas atsakė, kad tai bu
vo pažadėtos paskolos ir jos gautos.

Kitas paklausėjas, netekęs kantry
bės, riktelėjo: “Gana tų kalbų, einam 
prie reikalo! Visi čia susirinkę dė- 
kim po $200 ir šį tą jau turėsim!” 
Bet kai niekas tam nebuvo pasiruo
šęs, tai tik paklausėjas įteikė savo 
$200 čekį.

Dar vienas siūlė sudaryti iš 100 as
menų rinkėjų grupę, kurių kiekvie
nas aplankytų bent 5 namus ir su
rinktų po $100.

Atrodo, kad valdyba neturi aiškaus 
plano, kaip surinkti pastato pertvar
kymui lėšas, nes kala ne vieną, bet 
tris vinis iš karto: senųjų namų šėrų 
atidavimą, $100 nario įnašų rinkimą 
ir paskolas. Su senųjų namų serais 
padėtis irgi neaiški. Atidavęs vieną 
$25 vertės šėrą, tampa LN nariu, ly
giai kaip įmokėjęs $100. Turinčiam 
daugiau šėrų nėra prasmės kitus Še
rus grąžinti, jei narystei užtenka vie
no. Yra nemažai asmenų, kurie turi 
po 10, 12 ir net 40 šėrų. Atrodo, LN 
valdyba turėtų kitus šėrus priimti 
paskolos sąskaiton, su sąlyga, kad to
ji paskola būtų nemažesnė kaip $200 
(kaip valdybos jau nustatyta). Senų
jų namų narių yra apie 600, o visų 
šėrų vertė — nedaugiau $27.000. 
Nors tai nėra didelis objektas, paly
ginus su naujo pastato verte, bet vis- 
tiek turėtų būti logiškai sutvarkyta. 
S. m. spalio 11 d. LN išsiuntinėtame 
nariams rašte nieko nepaminėta apie 
viršnorminius šėrus.

Susirinkimo dalyviai buvo pavai
šinti ne arbatėle, kaip skelbta, bet 
gerais užkandžiais ir gėrimėliais. Kai 
kas net nustebo, ar ne pergreit...

Apatinėje salėje tuo metu vyko 
“Gintaro” balius, kurin įsijungė ir su
sirinkimo dalyviai. Ir čia visiems įėji
mas buvo nemokamas, taip pat — ka
va ir tortai. Gal dėl to, kad tai pir
mas parengimas šiuose namuose.

P. L.

Miami Beach, Floridoje, 
RASITE JAUKIĄ LIETUVIŠKĄ NUOTAIKĄ

JAZBUČIŲ VASARVIETČJĖ, 
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Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus
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“Lietuva - socialistinių laimėjimy šalis”
STIPENDIJŲ FONDAS

Neseniai Čikagoje mirusio Lietu
vos gen. konsulo dr. P. Daužvardžio 
atminimą jo gerbėjai įamžino auko
mis Lietuvių Fondui, Jaunimo Cent
ro statybai, BALFui, Lietuvos duk
terims ir kt Lietuvių žurnalistų Są
jungos cv, norėdama įamžinti Lietu
vos gen. konsulo Čikagoje atminimą 
ilgesniam laikui, lapkričio 3 d. posė
dyje nutarė įsteigti dr. P. Daužvar- 
džio stipendijų fondą, kuris ugdytų 
busimuosius lietuvių spaudos darbuo
tojus. Ar stipendijos bus nukreiptos 
JAV ir Kanados universitetuose stu
dijuojantiems lietuviams, ar bus ap
siribota tik Pedagoginiame Lituanis
tikos Institute Čikagoje klausančiais 
žurnalistikos kursą studentais, ma
noma išsiaiškinti platesniame posė
dyje, kurio bus pakviesti ir lietuviš
kų laikraščių redaktoriai.

Dr. Daužvardis jaunystėje pats dir
bo redaktoriaus darbą lietuvių spau
doje, tad jo vardo stipendijų fondas, 
kurio įsteigimui su džiaugsmu prita
rė velionies žmona J. Daužvardienė, 
įgauna dar reikšmingesnę prasmę.

BENDRUOMENEI 20 METŲ
Čikagoje gyvena ir darbuojasi JAV 

LB Čikagos prezidiumo pirm. inž. 
Vyt. Kamantas ir sekr. V. Kleiza. Jie 
gana dažnai tarybos nariams paruo
šia bei išsiuntinėja bendraraščius. 
Juos reguliariai gauna ir “TŽ” bend
radarbis. Bendraraščio 8 hr. prane
šama, kad nuo rugpjūčio 31 d. iki 
rugsėjo 20 d. buvo pravestas korės- 
pondencinis tarybos narių posėdis, 
iš eilės jau trečiasis tokio pobūdžio. 
Korespondenciniame posėdyje daly
vavo 40 tarybos narių iš 60. Tuo po
sėdžiu norėta nustatyti kur turėtų 
įvykti sekančioji JAV LB tarybos se
sija. Korespondencinis posėdis balsų 
dauguma nustatė, kad sekančioji ta
rybos narių sesija turės įvykti “Dai
navos” stovyklavietėje (netoli Detroi
to) 1972 m. balandžio 29—30 d. d.

Taip pat tenka pažymėti, kad šiuo 
metu — lapkričio 18 d. — JAV Lie
tuvių Bendruomenė švenčia dvide
šimtąjį gimtadienį. Ji buvo įsteigta 
1951 m. lapkričio 18 d. Niujorke.

Įdomu, kad dabartinėje JAV LB 
taryboje yra išrinktų ir tokių narių, 
kurie LB įsteigimo metais dar nebu
vo gimę. Viena tokių yra Jūratė Ja- 
saitytė, Birutės (Užgirytės) ir dabar
tinio LB Čikagos apyg. pirm. Jono 
Jasaičių dukra, šalia darbo LB, ji re
daguoja “Akademines Prošvaistes” 
“Draugo” dienraštyje, priklauso “At
eities” žurnalo redakciniam kolek
tyvui, yra Čikagos studentų ateitinin
kų draugovės valdyboje, šoka tauti
nių šokių grupėje “Grandis”, moky
tojauja K. Donelaičio lit. mokykloje.

GREIČIAUSIAS AUTOMOBILIS
Neseniai spaudoje buvo paskelbta 

įdomių žinių ir apie J. Jasaitytės dė
dę — dr. Šarūną Užgirį. Didžiausią 
pasaulyje greitį pasiekė “The Blue 
Flame” automobilis. Bet reikėjo iš
spręsti visa eilę problemų, liečian
čių mašinos stabilumą. Sėkmingas jų 
išsprendimas ir nauja pasekmė yra 
dr. š. Užgirio nuopelnas. Jis gyvena 
Marquette Parko lietuvių kolonijoje, 
Čikagoje, profesoriauja Illinois Tech
nologijos Institute ir po greičiausio 
pasaulyje automobilio dabar baigė 
greičiausio pasaulyje motociklo pro
jektą, kuris bus netrukus išbandytas 
Salt Lake Flats, Utah.

Jūsų korespondentui ir daugeliui 
kitų Užgirių šeima gerai pažįstama 
dar iš Seedorfo stovyklos anglų zo
noje, Vokietijoje. Ten buv. miškų 
urėdas I. Užgiris buvo didžiosios lie-

KAS UŽ LIETUVA KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

u ko s Vasario 16
$15: V. Krygeris; $10: K. Mikšys, 

B. Capkauskienė, S. Butkus, Staugai
tis, J. Kalainis, V. Alonderis; $5: J. 
Šarapnickas, J. Karasiejus, P. Meš
kauskas, J. Girevičius, K. Stundžys, 
St Kukta, J. Paukštys, S. Janonis, S. 
Šetkus, A. Lukas, K. Butkus, P. Šu
kys, D. Balsas, J. Visockas; $4: J. 
Kazragis, S. Treigys; $3: M. Putri
mas, L. Merkelis. Visiems nuoširdus 
ačiū.

Vokietijos lietuviai yra nepaprastai 
dėkingi užjūrio lietuviams už broliš
kai ištiestą ranką, be kurios gimna
zija negalėtų išsilaikyti. Jos ateitis 
todėl priklauso didele dalimi nuo to, 
kiek bus rodoma noro padėti šiam 
lietuvybės židiniui ir toliau. Aukoję 
nemažiau $30 bus įrašomi į garbės 
knygą, aukoję nemažiau $100 bus Įra
šomi Į garbės lentą. Aukojusių nema
žiau $1.500 pavardėmis bus pavadinti 
bendrabučio kambariai.

PADĖKA

Nuoširdi padėka “Aušros” gimnazi
jų suvažiavimo komitetui už auką 
$500.00 Vasario 16 gimnazijos bend
rabučio statybai paremti. Taip pat 
reiškiu nuoširdžią padėką St Catha
rines apylinkės valdybos pirm. J. 
šarapnickui už pagelbėjimą suorga
nizuoti 17-tosios lietuvių Dienos pro
ga rinkliavą, kurioje gauta $98.50; A. 
Švažui, surinkusiam $135.50 pagal 
aukų lapą; S. Baneliai už pagalbą au
kų rinkime. Taip pat dėkoju visiems 
aukotojams ir prisidėjusiems prie to 
kilnaus darbo.

tuvių stovyklos komiteto pirm., gy
vai reiškėsi visuomeninėje veikloje ir 
augino jaunąjį savo šeimos atžalyną, 
kurios ne tik sūnūs bei dukros, bet 
ir vaikaitė (Jūratė Jasaitytė) pasuko 
tvirtu lietuvišku keliu. O vienas iš 
tos stovyklos kultūrinio gyvenimo ža
dintojų muz. Myk. Liuberskis, tada 
vadovavęs didžiajam “Aušrinės” cho
rui, neseniai mirė Niujorke.

SPAUDOS BALIUS
Spalio 30 d. Čikagoje įvyko “Nau

jienų” dienraščio ruoštas banketas, 
kur programą atliko svečias iš Niu
jorko aktorius bei humoristas Vita
lis Žukauskas. Jei iki šiol “Naujie
nų” parengimai reikšdavosi tik ge
gužinių plotmėje, tai šis banketas bu
vo nauja ir įdomi atrakcija. Svečių 
buvo tiek daug, kad visiems neužteko 
vietų, ir dalis publikos turėjo grįžti 
namo. Ypač maloniai bei linksmai 
nuteikė akt. V. Žukauskas. “Naujie
nų” namai su redakcija bei spaustu
ve tebestovi 18-toje kolonijoje, seno
joje Čikagos dalyje, kur kadaise bu
vo didžiausias lietuvių centras, šiuo 
metu miesto veidas tiek pasikeitė, 
kad 18-toje kolonijoje lietuvių beveik 
neliko, nes lietuvių pastatyta graži 
Dievo Apvaizdos bažnyčia jau atite
ko ispaniškai kalbantiems, o ir daug 
namų išgriauta, nes čia kryžiuojasi 
eilė naujai pravesto greitkelio šakų. 
Galimas dalykas, kad ateityje prie 
18-tos kolonijos priartės naujieji 
kvartalai, atėję iš miesto centro, nes 
tik už 10 blokų nuo tos kolonijos jau 
prieš kurį laiką išaugo Illinojaus uni
versiteto naujų namų ansamblis.

Už 10 blokų nuo 18-tos kolonijos į 
pietų pusę prasideda Bridgeportas, 
buvusi pati didžiausia lietuvių kolo
nija Čikagoje su seniausia šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčia, lietuvių auditorija 
ir kitomis lietuvių įstaigomis, kurios 
čia gyvavo lietuvybės žydėjimo me
tais. Bet šiuo metu įr Bridgeporte 
lietuvių nedaug. Tik rajonas labai 
švarus, nes čia daugelį metų gy
vena pats Čikagos miesto galva — 
burmistras R. Daley ir eilė kitų mies
to pareigūnų. Tokia jau likimo ironi
ja, kad Čikagos pietvakariuose žy
miai geresniam rajone esančiam Mar
quette Parkui, kur daug lietuvių nu
sikėlė iš 18-tos kolonijos ir Bridge- 
porto, juodųjų pavojus darosi daug 
didesnis, negu Bridgeportui.

SPAUSTUVININKO SUKAKTIS
Šiomis dienomis 65 metų amžiaus 

sukaktį atšventė prityręs spaudos 
techniškasis darbuotojas Kazys Vait
kevičius. Lietuvoje jis ilgą laiką dir
bo “Varpo” spaustuvėje, vėliau emi
gravo į Argentiną. Persikėlęs į JAV, 
jau eilė metų yra “Naujienų” spaus
tuvės vedėjas, paruošęs ne vieną lie
tuvį rinkėją, nes amerikietiškos mo
kyklos rinkėjus daugiau paruošia te
oriškai, o ne praktiškai. Kaikurie K. 
Vaitkevičiaus mokiniai jau yra pate
kę į didžiąsias unijas ir dirba ame
rikiečių dienraščiuose, ruošiami atei
ties darbui — šalto metalo procesui.

GILTINĖ OPEROJE
Paskutinėmis dienomis nelaimės 

palietė Čikagos Lietuvių Operą. Nuo 
širdies priepuolio staiga mirė vienas 
operos narių—Kazys Slavinskas, ma
lonus ir visada linksmas augštaitis. 
širdies priepuolis ištiko ilgametį ope
ros revizijos komisijos pirm, ir narį 
Joną Mockaitį, tvirtą ir labai veiklų 
operos veteraną. Taip pat pavėluota 
aklosios žarnos operacija padaryta ir 
kitam operos veteranui — Zenonui 
Paškui, retos ištvermės šiauliečiui. 
Mirusiam — amžino atilsio, o ligas 
nugalėjusiems — darbingų ir kūry
bingų ateities metų!

gimnazijos statybai
Tai gražus ir sektinas pavyzdys, 

nes tik mūsų visų lietuvišku rūpes
čiu ir finansine parama gali būti iš
laikoma vienintelė lietuvių gimnazija 
tremtyje.

Nuoširdžiai dėkoju šv. Jono Kr. 
parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui 
už leidimą lietuvių kapinių lankymo 
dieną parinkti aukų Vasario 16 gim
nazijos bendrabučio statybai. Ten au
kų surinkta $63.00. Nuoširdus ačiū 
ir S. Dabkui už talką.

J. Rinkevičius,
Vasario 16 gimnazijos Įgaliotinis

Balius praėjo taikingai. “Mū
sų Pastogę” tvarko naujas re
daktorius. Jis — didesnis, stam
besnis, be akinių. Į “pensiją” at
leistasis sėdėjo šalia manęs. Kė_- 
lėm stiklą “brandy” už jo sėk
mingą dešimties metų redakto- 
riavimą. Aš užtikrinu, kol aš 
šalia jo sėdžiu, jo naujų akinių 
niekas nedaužys. Dar vieną 
“brandy” už naujus akinius, už 
poeziją, kuriai jis daugiau laiko 
turėsiąs. Prie mūsų prisiartino 
neaugštas, petingas, rimto vei
do daktaras. Daktaras ar ne, bet 
aš atsistojau. Prieš kokį dešimtį 
ar daugiau metų, kai mes visi 
buvom jaunesni ir karštesni pat
riotai, spaudos baliuje ir dakta
rai kumščiu kitu politinius argu
mentus užbaigdavo.

— Tu nesibaugink, aš ne prie 
to mažiuko, o tik prie tavęs, — 
tarė rimtas tautietis.

— Man tavo paveikslas, prieš 
metų metus matytas, miegoti 
neduoda. Du klausimai: ar jis 
neparduotas ir ką tu geri?

— “Brandy”!
Atsiminė daktaras paveikslo 

vardą, pamiršo jo kainą. Svar
biausia, paveikslas tiktų naujo 
buto valgomajame. “Sausrų nu- 
teriotas kraštas” vadinasi tas di
dokas kūrinys. Kodėl valgoma
jame? Daugiausia pykdė mane 
pirkėjo sugalvota kaina. Jinai 
buvo tik dešimtadalis tos, kuri 
įprasta parodų kataloge matyti. 
Ėmiau suprasti, kodėl žmonės 
vienas kitam akinius daužo. Iš
gėrėm po “brandy”, ir aš, be
rods, patariau tam daktarui dėti 
tuos dolerius po marškiniais, 
auginti koki dešimt metų ir vėl 
grįžti paveikslo įsigyti.

Čikagoje, Sheraton -Blackton viešbutyje, spalio 16 d. jaunimo kongreso nnansų komiteto pirm. dr. J. Kazic
ko sukviesti svečiai suaukojo $35,102 kongreso reikalams. H kairės | dešinę: dr. Edm. Lenkauskas, M. Len
kauskienė, dr. J. Kartokai, Joana Karaite ir Romas Sakadolskls, PUK kom. pirm. Nuotr. A. Gulblnsko

šeštadieninės mokyklos X skyriaus mokinėŠtai čia mano tėvynė Latvija! Ją rodo žemėlapyje Toronto latvių
(latviai augštesniuosius skyrius — nuo devintojo vadina gimnazija). Latvių mokiniai ir jų visuomenė lapkri
čio 18 švenčia savo valstybės nepriklausomybės sukakti Nuotr. J. Ligerio

LAIŠKAS IŠ AUSTRALIJOSDar viena 1
A

Veidas veidrodyje mane gąs
dino. Tokie veidai net ir moti
noms sunku mylėti. Galvos 
skausmas veidrodyje netilpo. Jo 
— pilnas kambarys. “Brandy!” 
Kodėl ir kiek aš jo gėriau? ži
nau kodėl, bet neatsimenu kiek.

Buvo spaudos balius. Sidnėju
je jis būna kasmet. Visi, kas ga
li, atsilanko. Atsilankau ir aš, iš
skyrus pernykščius metus, kai 
buvau Kanadoj. Spaudos žinios 
ir gandai tenai pasiekė mane. 
Esą balius buvo geras, pelnin
gas, gausus. Svečiai gėrė, šoko, 
dainavo, netgi, berods, redakto
riui akinius sukūlė. Australijos 
lietuvių laikraštį “Mūsų Pasta- 
gė” skaitytojai remia, i metini 
balių atsilankydami. Veidrody
je, štai vienas nuskriaustas rė
mėjo veidas, tarsi prašosi para
mos ...

Gėriau tiktai “brandy” (“mai
šydamas gėrimus pagiriom sirg
si, galvą skaudės” — sako balių 
veteranai). Gėralų nemaišiau,' 
tik “brandy” gėriau, tačiau gal
va tiesiog plyšte plyšta. Jei ne 
tie susivėlę plaukai ir tos ausys, 
kaip nedegto molio puodynė su
byrėtų nuo to tvinksėjimo.

brandy...
LEONAS URBONAS

i Šalia manęs tuščia kėdė pasi- 
> liko. Tuščia kėdė ir “brandy”.

Prieš keletą metų šioj kėdėj sė
dėjo Simas Narušis, Australijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas. Tada sumušėm stiklus. 
Jis linkėjo man laimės į Ameri
ką važiuojant. Jis tarsi nujautė, 
kad man tos laimės tenai reikės. 
Aš žiūrėjau i jo stiprų, bet gerą, 
jautrų veidą.. Jis man priminė 
erelį. Daugelio žmonių veidai 
primena paukščių, gyvulių, žvė
rių veidus. Net ir žuvų. ' Simo 
Narušio spaudos baliuose jau 
nebebūna. Prieš porą metų že
mės grumstai^ dusliai krito'ant 
jo karsto viršaus. Roockwood 
kapinėse vienas po kito renkasi 
lietuviai...
. Itališkas kvartetas, muzika, 
prigesintos šviesos, šimtai kė
džių ištuštėja. Prie jų tiktai tuš
čios bonkos ar pusiau nugertos, 
atšalusios dešrelės. Į tuščias kė
des kviečiu, sodinu tuos, kurie 
niekad neateis. Jų tarpe ma
tau Naruši, Kavaliauską, Balt- 
ramijūną, Šimkūną. Iš Merbur- 
no kviečiu Krausą, iš Adelaidės 
— Andriuši.'. Sodinu ir tuos, ku
rių veidai matyti, bet neatsime
nu kuriem kurios pavardės pri
klauso. Tai tiktai dvasios ... 
Kurgi jie? Kaukolės guli karste, 
o laikas nurankiojo šypsenas, 
rūpesčius, užgesino gyvų akių 
blizgesį. Lėtai prisipildau stik
lą. Geriu už galeriją veidų, ku
riuos šiuo metu aš tik vienas ma
tau. Supilu “brandy” i savo gy
vą kaukolę.

Tuščios kėdės. Tuščios kau
kolės. Salėj šoka šimtai žmo
nių. Jie laikosi rankom, lanksto 
kojas, šneka, juokiasi. Rentgeno 
šviesoj salė būtų pilna judančių 
griaučių. Makabriškas vaizdas 
supurto. Tikrai sekančiais me
tais vienas ar kitas iš tų griau
čių gal nebeateis Į balių ...

Ė Ė Ė

Algis Šimkūnas. Kodėl jis 
mirė? Mirė negyvenęs. Man at
rodė, kad jis ruošėsi, nuolat ruo
šėsi gyventi. Mokėsi žmogus, 
daug skaitė. Kūrė. Jieškojo tie
sos ir kiekvieną jos prošvaistę 
gynė prieš savo abejones ir pa
saulį. Susidarė du frontai: Šim
kūnas ir pasaulis. Liko pasaulis. 
Policija išlaušė užrakintas duris 
ir rado trijų dienų lavoną. Pus
šimčio metų neišplakus širdis 
atsisakė nervų energijos klausy
ti. Algio Šimkūno ir mano kelio
nė niekad nebuvo lygiagretė tų 
dvidešimt septynerių metų lai
kotarpyje. Karas sumetė mus i 
vieną kambarį Vokietijoj. Bu
vom jauni, dirbom dienomis vo
kiečių aviacijos garaže, o nakti
mis eidavom į laukus bulvių 
vogti. Karas artėjo prie pabai
gos, artėjo prie jos ir Vokietijos 
maisto atsargos. Nusibodo diržą 
veržti. Išeidavom slapta iš karei
vinių ir jieškodavom laukuose 

žiemai užkastų bulvių.
Algis buvo trumparegis ir dar 

akinių nenešiojo, tad iš paskos 
sekdavo. Visada piktas, nepaten
kintas, ginčydavosi. Dėlto kartą 
lauko sargybiniai mūsų vos ne- 
pagavo. Pasitarę Algio Į “nakti
nius skridimus” nepriimdavom. 
Įžeistas paburnojo kiek ir susi
draugavo su kitu, kuris tik ką 
turėjo ausų uždegimą ir gerokai 
neprigirdėjo. Jų pirmasis “skri
dimas” buvo nesėkmingas. Sar
gybiniai pagavo, o man teko eiti 
vidurnaktį i būstinę, būti vertė
ju ir “vaduoti belaisvius”. Tie 
laikai praėjo. Mes irgi baigiam 
praeiti. Maisto netrūksta ir vog
ti nereikia. Pritrūksta tiktai gy
vybės. Pirkti ir vogti jos negali, 
nes nežinomi jos sandėliai.* * *

Pajunti gyvybę, energiją vi
sur. Eini į laukus, kur vėjas 
dvelkia į veidą. Saulė šilima api
beria. Jūros bangos krantų uo
las daužo. Naktimis pasijunti vi
satos vidury, apsuptas milijono 
žvaigždynų. Viskas juda, sukasi, 
sprogsta, plečiasi, Įkaista, atšą
la. Visata, kaip audrų Įsiūbuota 
jūra, verda laiko ir erdvės be
galybėj. Ar negalėtų kur nors 
būti tos visuotinės energijos pa
sikrovimo punktai? Kaip maši
na benzino prisipiltum sau gyvy
bės ir keliautum koki šimtą ki
tą metų. O kas gi, jei ne ta pati 
visatos energija, Įgalina žmogų 
gimti, augti, mirti, subyrėti. Vi
satos Įstatymų valdžia išlaiko ir 
tvarko žmogų' Jos parlamente 
bundanti žmogaus sąmanė kol 
kas atstovo neturi. Dėlto mes tu
rim kėdes kitiem užleisti.

Pasibaigė orchidėjų valsas ir 
salėj tuščių kėdžių neliko. Kas 
Roockwoodo kapinėse guli, jo 
kėdėj sėdi kitas, o kai šis atsi
guls, užims trečias. Ar kam svar
bu kas čia prieš jį sėdėjo? Dar 
vieną stiklą “brandy” už oktetą 
scenos šviesoj! Stiklas už dai
nos veteranus! Jie dainavo per
nai ir užpernai tas pačias dainas, 
tarsi užkliuvusi gramafono 
plokštelė. Dainuos ir kai iš ok
teto sekstetas beliks. Prie pat 
scenos, ilgoj stalų eilėj, kėdėse 
sėdi pažiba — jaunimas. Jie ga
lės savo kėdes ilgai laikyti, jei
gu tiktai norės. Savo kelionės 
nuo lopšio iki karsto jie dar ne- 
įpusėjo. Jų dienos, kaip ir plau
kai, dar ilgos. Kaip jėzusiukai 
sėdi ir šypsos, dalinasi angliš
kais žodžiais, sakiniais, net ir 
nepažiūri i sceną, kur jų tėvai, o 
gal ir seneliai, į lietuvių kalbą 
išversto romantiško šlagerio 
augštos gaidos uždusę siekia.

Kodėl gi nėra tų ilgaplaukių 
ant scenos? Kieno čia kaltė? Aš 
netikiu posakiu “ilgas plaukas, 
trumpas protas”. Kaltė glūdi 
kur nors kitur. Kaip ten bebūtų, 
“brandy” už juos! Dar vieną už 
jų tėvus ir senelius, kurie remia 
spaudą, į jos balių ateina ir at
eis, kol karsto lenta jų nepri- 
spaus! “Brandy” ir uš paveikslą, 
kuri kažkas nuo scenos savava
liškai (nesakant “pavogė”) nusi
nešė! Paveikslas — portretas se
no patriarcho rašytojo pateko 
čia rengėju ir mano inciatyva. 
Mirusio rašytojo, mąstytojo gy
vos akys portrete gal primins ir 
kitiem, kad neviskas su mirtimi 
baigiasi. Jei ir nebūtų nieko 
daugiau, tai bent nuveikti dar
bai, paliktos mintys, kaip gyvy
bės skatintojai, pasilieka.

Galvojau irgi, kad senuko 
portretas užsitarnavo namus.Kas 
jį įsigytų, tai spaudos balių ir 
mano parodą finansiškai narem- 
tų. Portretas dinvo. įsigijo kas 
nors. Išsinešė. “Brandy” už jo 
sveikata! Atsibus žmogus ir nu
stebs. žiūrės i čekių knygute. Iš
laidu nėra. Reiškia — nemoka
mai! Už isi«rytą kūrini ir jo kūrė- 
ia jis pakels stikliuką geltono 
“brandy”.

Tokia antrašte (“Lithuania — 
Socialist Success Story”) įdėta 
informacija su keliolika iliustra
cijų Kanadoje spausdinamame 
žurnale “Northern Neighbors” 
1971 m. spalio numeryje. Čia 
Lietuva panaudojama komunis
tinei propagandai, stengiantis 
parodyti, kokie dabar “laimin
gi” lietuviai okupuotoje Lietu
voje. O tą “laimę” jiems atne
šęs komunizmas. Ten viskas 
klesti — geriau nei rojuje. Įva
diniame paaiškinime sakoma, 
girdi, socializmo priešai šaukia 
apie “pavergtus lietuvius”, nes 
nenorį pripažinti socializmo lai
mėjimų Lietuvoje. Bet tai tipiš
ka sovietinė propaganda. Kodėl- 
gi niekas nesmerkia socializmo 
tokioj Švedijoj? Dabartinėj Lie
tuvoj viešpatauja ne socializ
mas, o imperialistinis rusų ko
munizmas, pavergęs ne tik'Lie
tuvą, bet ir daugeli kitų kraštų.

Tame propagandiniame žur
nale taip pat sakoma, kad lietu
viai 1940 m. prisijungė prie Sov. 
Sąjungos. Ar reikia dar didesnio 
melo? Kas gi nežino, kad Lietu
va buvo sovietinės armijos oku
puota 1940 m. birželio 15 d. ir 
vėliau inkorporuota Sov. Sajun- 
gon?

Tokios pat vertės yra tvirtini
mas, kad “hitlerininkų” okupa
cijos metu buvo nužudyta 500. 
000 lietuvių, o 200.000 depor
tuota į darbo stovyklas Vokieti
joj. Tiesa gi yra ta, kad tie skai
čiai greičiau priklauso Sov. Są
jungai. Sibiras yra ne Vokieti
joj, o Sov. Sąjungoj. Ten žuvo ir 
tūkstančiai lietuvių. Be to, pa
čioje Lietuvoje sovietai išžudė 
dešimtis tūkstančių partizanų. 
Vien vokiečių - sovietų karo pra

Jaunimas vartoja opiumą ir plėšikauja
J. KAIRYS

Hamburgas ir Miunchenas 
yra daugelio blogybių centrai, iš 
kurių jos plinta po visą kraštą. 
Iki šiol daugiausia žalos jauni
mui pridarė opiumas, kurio 
daug atgabenama i Miuncheną, 
Hamburgą ir kitur. Tuo užsiima 
pirmoje eilėje svetimšaliai, ypač 
turkai, nors ir patys vokiečiai 
gamina ji. Pagal policijos prane
šimus, šiais metais opiumo buvo 
atgabenta i Miuncheną apie ke
turias tonas. Jų vertė siekė iki 
10 milijonų vokiškų markių. 
Viskas vykdoma slaptai ir orga
nizuotai. Vartotojai gali gauti 
opiumo restoranuose, užkandi
nėse ir kitur. Tuo susigundo pir
moje eilėje jaunimas, ypač stu
dentai. Pasitaiko net ir mokinių.

Pagal vidaus reikalų ministe- 
rio pranešimą, V. Vokietijoje 
yra jau apie 60.000 jaunimo, su
gadinusio savo sveikatą taip, 
kad jau reikalingi globos bei gy
dymo.

Bausmės už šio pobūdžio nu
sikaltimus gana mažos — iki 
trejų metų kalėjimo. Dabar teis
mai galės bausti iki 10 metų. 
Visdėlto neatrodo, kad numaty
tos bausmės atgrasintų nuo pel
ningos prekybos. Be to, teismai 
skiria ir toliau trumpas kalėji
mo bausmes, o kartais atleidžia 
nuo jų lygtinai.

Be jaunimo, tampančio dvasi
niais ir fiziniais invalidais bei 
našta valstybei, yra ir tokio, ku
ris užsiima plėšikavimu bei žmo
nių žudymu, šitokių gauja vadi
nama Baader-Heinhof. šis pa
vadinimas yra kilęs iš jos Įstei
gėjų — jaunuolio ir jaunuolės. 
Jai priklauso daugiausia stu
dentai ir studentės. Jie turi 
ginklus, Įgytus Įvairiais nelega
liais būdais. Pinigus telkia api- 
plėšdami bankus.

Šių banditų tikslas yra pakei
timas dabartinės visuomenės, t. 
y. įvedimas komunistinės siste
mos. Girdi, kas nepasisekė Che 
Guevarai padaryti, jie turi tai 
atlikti ir, žinoma, ne evoliucijos 
keliu, bet ginkluota revoliucija. 

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

Nors prekių koinos nuolot visur kylo, mūsų koinos iki š. m. golo posi- 
lieka tos počios. Pasinaudokite proga — pasiųskite jau dabar dovanų 
siuntinukų savo artimiesiems į Lietuvę.

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

SIUNTINYS 1971 (4)
Itališkos nailoninis vyriškos arbo moteriškos lietpaltis, vilnonė angliš
ko medžiaga eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga sijonui, 1 vy
riški išeiginiai nailono marškiniai, bliuzė, šilkinė gėlėto skarelė/ 1 kak
laraištis, 1 dėžė šokolado. Siuntinio kaino su visomis išlaidomis $90.00. 
Taip pat galime prijungti prie šių arba kitų siuntinių be jokių papildomų 
persiuntimo išlaidų daiktus, kurių klientas pageidauja. 5toi lobai vertingi 
ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus apsiaustui $30.00, vilnonės gėlėtos skarelės 
$5.00, vyriški arba moteriški nertiniai $12.00 arba $18.00, nailono 
marškiniai $9.00, nailono lietpalčiai $11.00, "crimplene" medžiaga suk
nelei $9.00, ilgi vilnoniai kokliniai (šalikai) $10.00, moteriškų nailono 
apatinių rinkinys $7.00, vyriškų šiltų apatinių rinkiniys $12.50 ir t. t.

Baltic Stores L t <z. juras)
421 Hackney Rd^ London, E. 2, England Tel. 01739-8734 
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džioje rusai deportavo apie 30 
000 lietuvių. O kiek lietuvių su 
naikino sovietai nuo 1944 m. iki 
šiol? Kur jų skaičiai?

Tiesa, vežė ir vokiečiai lietu
vius darbams karo metu, bet to
li gražu ne tiek, kiek rusai. Da
lis vokiečių išvežtųjų grįžo Lie
tuvon, kiti liko gyventi V. Eu
ropoj arba iškeliavo į užjūrius. 
Į jų eiles tektų įskaityti ir re
patriantus, kurių tarpe buvo 
daug lietuvių, sugebėjusių tuo 
būdu pasprukti nuo rusų okupa
cijos.

Minimojo žurnalo nuotraukų 
tarpe yra ir meno galerija su 
įrašu: “šioje gražioje meno ga
lerijoje rengiami vargonų kon
certai ir garsių Lietuvos daili
ninkų parodos”'. Jau ir nežinan
čiam kanadiečiui aišku, kad tai 
ne galerija, o bažnyčia! Juk tai 
Vilniaus katedra, išniekinta so
vietinės okupacijos valdovų. To
kia propaganda užsienyje daro 
gėdą patiem komunistam. Tai 
akivaizdus liudijimas, kad Lie
tuvoje persekiojama religija.

. “Nothern Neighbors” mėn
raštis jau pirmaisiais puslapiais 
dvelkia Įtartinumu, nors redak
torium nurodytas'kanadietis Dy
son Carter, o administratore — 
Charlotte Carter. Mat, antrinė 
antraštė išduoda;. “The Magazi
ne of Socialism in Action”. Dar 
aiškiau nusako leidinio kryptį šo: 
ninis Įrašas: “Canada’s authori
tative independent magazine re
porting the U. S. S. R. Our 22nd 
year publishing reliable, exclu
sive news of Soviet develop
ments.” Štai kur šuo pakastas! 
Sovietinė propaganda, apvilkta 
kanadietišku drabužiu, bet la
bai nevykusiai. Skt.

Ta grupė spausdina vadovėlius, 
kuriuose nurodoma, kaip sukel
ti revoliuciją ir Įvesti komunis
tinę tvarką. Vadovėlių autoriais 
pasirašo “Raudonosios Armijos 
Frakcijos Kolektyvas”. Pasku
tiniu metu policija konfiskavo 
leidinį “Raudonoji knyga nr. 29 
— apie ginkluotą kovą Vakarų 
Europoje”. Išeitų, jog ši knyga 
yra jau 29-toji.

Jau kelinti metai speciali ko
misija seka juos, bet iki šiol nie
ko konkretesnio nepavyko nu
statyti. Pagaliau ir iššifruotus 
nėra lengva suimti. Jie keičia sa
vo išvaizdas: nešioja visokios 
spalvos perukus, dirbtinius 
ūsus, barzdas ir pan. Pvz. jų tar
pe buvo 182 cm. ūgio tamsia
plaukė studentė. Savo ūgiu ga
lėjo visiem kristi i akis, bet ne
šiojo blondinės peruką, akinius 
ir pan. Todėl atrodė kitokia nei 
buvo jieškoma. Į policijos ran
kas ji pateko, kai Įvyko susišau
dymas su gauja, kurioje ir ji bu
vo.

Iki šiol nusikaltėlių sekimas 
buvo sunkus, nes visuomenė lai
kėsi jų atžvilgiu labai pasyviai. 
Po paskutinio susišaudymo su 
jais Hamburge, kur žuvo vienas 
jaunas policininkas, kelių mažų 
vaikų tėvas, visuomenė pradėjo 
aktyviau talkinti policijai.

Kaip gausi ši gauja, dar nėra 
žinoma. Svarbiausia yra tai, kad 
jai pritaria, o gal net ir aktyviai 
talkina radikalieji socialistai, 
kurie veikia visoje V. Vokietijo
je ir yra gausūs. Dideliuose 
miestuose jų yra tūkstančiai. Be 
to, pati gauja yra labai agresyvi. 
Jos nariai nesiskaito su savo gy
vybe. Pvz. i vieną policininką 
šovė, kai pastarasis, tikrindamas 
važiavusius, ėjo patikrinti kito 
automobilio, kuriuo važiavo gau
jai priklausą jaunuoliai. Viena 
proga ir vidaus reikalų ministe- 
ris kalbėjo apie toki pavojų, bet 
iis minėjo ir dešiniuosius radi
kalus. kurių veikla viešumoj ne
pastebima. Aplamai, vyriausy
bės reakcija buvo silpnoka.
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PAMINKLAS IX FORTUI
Jau seniai planuojama Kauno IX 

forte pastatyti paminklą. Prieš metus 
paskelbtame konkurse dalyvavo ke
liasdešimt skulptorių ir architektų, 
bet nebuvo rasta priimtino projekto. 
Dabar šis darbas yra patikėtas skulp
toriui Alfonsui Ambraziūnui, archi
tektams Vytautui Vielini ir Gedimi
nui Baravykui. Jau pradėtame ruošti 
galutiniame projekte bus stengiamasi 
išryškinti tragiškųjų įvykių vietas. 
Pagrindinę kompozicinę ašį sudarys 
pravestas kelias prie fortą sienų, šau
dymo vietos ir paminklo, turėsiančio 
beveik 20 metrų augščio plastines 
kompozicijas.

KANDIDATO DISERTACIJA
Leningrado augštosios partinės 

mokyklos klausytojo A. Berželionio 
pranešimu ‘‘Tiesos” 249 nr., šioje mo
kykloje kandidatinę disertaciją sėk
mingai apgynė vilniškės kompartijos 
centrinio komiteto žinioj esančio 
partijos istorijos instituto vyr. moks
linis bendradarbis Juozas. Jarmalavi
čius. Dėmesio yra verta kompartijos 
neapykantą religijai liudijanti jo di
sertacijos tema — “Lietuvos komu
nistų partijos kova prieš politinę 
Bažnyčios reakciją socializmo staty
bos laikotarpiu 1945-52 metais”. Ka
dangi J. Jarmalavičiaus oponentais 
buvo prof. J. Jurginis ir Leningrado 
A. Ždanovo universiteto docentas G. 
Voronecas, ta kandidatinė disertaci
ja greičiausiai yra priskiriama isto
rijos mokslams.Propagandme rašlia
va prieš Katalikų Bendriją J. Jarma
lavičius, matyt, siekia istorijos dok
torato.

“RUDENS PUOKŠTĖ”
Keliolikos tūkstančių lankytojų su

silaukė Vilniaus Vingio parko estra
doje surengta gėlių paroda “Rudens 
puokštė”. Parodoje buvo sutelktos 
miestų apželdinimui skiriamos gėlės, 
rožės, gvazdikai, gladiolės, ištisa ga
lerija laidotuvių vainikų ir tokių 
puokščių, kaip pvz. “Fantazija”, “Mė
nulio šypsena”, “Rudens saulė”. 
Vertintojų komisija geriausiu gėli
ninku pripažino Panevėžio apželdini
mo tresto vyr. meistrą A. Šatą. Gė
lininkystės ūkių grupėje pinigines 
premijas ir diplomus laimėjo: I — 
Kauno apželdinimo trestas, II — Vil
niaus apželdinimo tresto ir Kaišia
dorių medelyno gėlininkai, III — 
Panevėžio ir Šiaulių apželdinimo 
trestai.

GINTARO KASYKLOS
R. Bagdonavičius “Tiesos” spalio 

21 d. laidoje siūlo atgaivinti lietu
viškas gintaro kasyklas, panaudojant 
dabartinių laikų našią kasimo tech
niką: “Pirmoji pramoninė gintaro 
kasykla Juodkrantėje pradėjo veik
ti 1860 metais. Gintaras buvo kasa
mas rankiniu būdu, vėliau pritaikyta 
garo mašina. Dabar čia tyvuliuoja 
“Gintarinė” įlanka, tik savo vardu 
teprimenanti, kad dar ne per seniau
siai buvo prikasama gintaro iki 540 
tonų per metus. Praėjusio šimtmečio 
pabaigoje gintaro kasykla buvo ir 
prie Palangos. Miesto šiaurinėje da
lyje yra pelkė, kurioje ir buvo ran
dama “lietuviško aukso”. Didesni 
gintaro kiekiai buvo iškasti ir šiame 
šimtmetyje, betvarkant šventosios 
uostą. Dabar respublika neturi pra
moninės gintaro kasyklos. Respubli
kos gintaro meistrai tenkinasi jūros 
bangų išmetama ir Jantamoje gau
nama žaliava. Ar ne laikas pagalvo
ti apie savo respublikos gintaro ža
liavos bazės sukūrimą, šių vertybių 
mūsų pajūryje (ir ne tik pajūryje) 
yra, reikia tiktai ištirti jų slaptas 
buveines, apskaičiuoti kiekį ir kas
ti. Net jeigu senoliai Juodkrantėje 
per metus sugebėdavo iškasti dau
giau kaip 500 tonų, tai, tikriausiai, jo 
ten liko ir mums. Be to, susidomėję 
išklausytume mūsų geologų, ekono

St. Catharines, Ont
SUSIRINKIMAS. Lapkričio 28 d., 

11 v., Tėvų pranciškonų patalpose, 
75 Rolls Avė., šaukiamas visuotinis 
KLB St. Catharines apylinkės narių 
susirinkimas. Bus renkama nauja 
apylinkės valdyba. Visi kviečiami da
lyvauti. Valdyba

ILGUS METUS VEIKUSI šeštadie- 
nine mokykla šiais metais jau nebe
egzistuoja. Nors mokyklinio amžiaus 
jaunimo yra gan daug, taip pat pa
kankamai yra ir prasilavinusių žmo
nių mokytojauti, bet gal stoka iš vie
nų pusės tautinio sąmoningumo, o 
iš kitų geros valios ir šiek tiek pasi
aukojimo bendram lietuviškam rei
kalui. Tenka tik apgailestauti, kad ir 
vėl vienas lietuvybės žiburėlis mūsų 
kolonijoje ir bendrai lietuviškame 
gyvenime jau užgeso. Kor.

RODNEY, ONT.
KLB RODNEY APYLINKES VAL

DYBA šaukia visuotinį lietuvių susi
rinkimą lapkričio 21, sekmadienį, 7 
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mistų, architektų samprotavimų dėl 
lietuviško gintaro kasyklų. Gaila, bet 
jie kol kas tyli..

MOKOMIEJI FILMAI
Tarptautinės Mokslinio Kino Drau

gijos sesijoje Kieve dalyvavo Lietu
vos kino studijos “Dokumentikos” 
sekcijos vyr. red. Povilas Pukys. 
Pasikalbėjime su “Literatūros ir 
Meno” bendradarbe Marina Baublie
ne jis nusiskundžia, kad Lietuvoje 
nėra sąlygų moksliniams filmams 
kurti. Dažniausiai tenkinamasi vie
na kita apybraiža, nes tik vienas 
režisorius turi mokslo populiarinimo 
režisoriaus diplomą. Geresni reika
lai yra su mokomaisiais filmais. 
“Dokumentika” šiemet jau sukūrė 
mokomąjį filmą “Lietuvos paviršius” 
ir turi užsakymus filmams “Lietu
vos pramonė”, “Lietuvių kova su 
kryžiuočiais”.

“LIETUVIŠKOJI AMERIKA”
Tokio pavadinimo filmą sukūrė 

režisorius ir operatorius V. Starošas, 
talkinamas scenaristų V. Kazakevi
čiaus ir E. Aukštikalnio. Su filmo 
turiniu supažindina “Literatūros ir 
Meno” 43 nr. įvertinimą paskelbęs 
Eduardas Miliantineris. P r i m i n ęs 
nostalgija ir prarastos jaunystės il
gesiu dvelkiančią A. Kunčinus nuo
trauką “Emigrantas”, panaudotą šia
me filme, jis rašo: “Filmas praside
da tokia pat graudžia gaida. Atsi
sveikinimo daina (“Sudie, sesutės 
lietuvaitės...”) lydi autentišką anų 
metų fotografiją, užfiksavusią paly
das svetur. Boluoja basos vieno šios 
dokumentinės tragedijos herojaus ko
jos... Deja, ši poetinė “paraiška” 
ekrane toliau nebevystoma, ir gerą 
pusę filmo užima ikonografinė me
džiaga, atkurianti progresyviųjų lie
tuvių emigrantų judėjimo Jungti
nėse Amerikos Valstijose istoriją. 
Vienas kitą keičia V. Kapsuko, A. 
Bimbos, V. Andriulio portretai, mir
ga dar nespėję nublankti atsisveiki
nimo su Rojum Mizara kadrai. Var
dai, datos, revoliucija Rusijoje, ant
rasis pasaulinis karas ... Autoriai 
gana sunkiai nugali statiškos medžia
gos vienodumą, kartais jau nepade
da ir tos fotografijų “atgaivinimo” 
priemonės (panoramos, montažas, 
garsas), kurias prisimename iš iko
nografinių R. šilinio bei L. Lazėno 
filmų. Režisūriniam V. Starošo brai
žui, matyt, artimiausias reportažas. 
Tai įrodo ir geriausi pirmosios filmo 
dalies epizodai — mikronovelė apie 
Vincą Andriulį; tai kadrai, nufil
muoti Amerikoje ir tėvų žemėje, ku
rią pasiekti “raudonajam” žurnalis
tui niekas neduoda vizos. Antroji fil
mo dalis jau žymiai įdomesnė, nes 
čia daugiau ir “gyvos”, Amerikoje 
filmuotos medžiagos. Lietuvių emi
grantų požiūris į naująją tėvynę, į 
Amerikos nūdieną atskleidžia įvai- 
riabalsę “lietuviškąją Ameriką”. Re
portažinės scenos alinėje, interviu 
šeštadieninėje lietuvių mokykloje, 
trumpas pašnekesys su moterim, ku
rios namo langai apsaugoti, groto
mis, — visa tai apie Amerikos lie
tuvių gyvenimą mums pasako dau
giau, negu kita ilga paskaita. Galvo
damas apie šias scenas, pastebi ir 
pagrindini juostos trūkumą — vie
ningos emocinės atmosferos nebuvi
mą. Gausią ir dažnai unikalią filmo 
medžiagą dabar tejungia publicisti
nė energija, pasiekianti kulminaciją 
finale, kur absurdiški “dipuko” ko
mentarai lydi gyvybingą jubiliejinės 
dainų šventės Vilniuje atmosferą. J9 
Tos vieningos emocinės atmosferos 
ir negalėjo būti, kai filme maišomi 
Maskvos garbintojai su daugiau ar 
mažiau sukarikatūrintais jos prie
šais, nors ir vieni, ir kiti yra lietu
viai. Filmo kūrėjams rūpėjo tik 
propaganda, o ne istorinė ir meninė 
tiesa, būtina tokio pobūdžio filmui.

V. Kst.

v. vakaro, Lietuvių Namuose tuoj po 
tautinių šokių repeticijos. Svarbiau
sias susirinkimo punktas — naujos 
valdybos rinkimai. Visi kviečiami da
lyvauti, ypač jaunimas, kuris taip pat 
turi išrinkti vieną atstovą į pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą.

J. Statkevičius, pirm.

GUELPH, ONTARIO
PASIŽYMĖJUSI LIETUVAITĖ, 

Vietinis dienraštis “Guelph Daily 
Mercury” lapkričio 6 d. laidoje pa
skelbė informaciją apie geriausiai 
baigusius John F. Ross gimnaziją ir 
įdėjo jų nuotrauką. Jų tarpe yra No
ra Znotinaitė. Iš 315 mokinių jai te
ko pati garbingiausia dovana “The 
Greta Shult Trophy”, atletikos tary
bos dovana S100, Kiwanis Club dova
na — $50 ir Ontario stipnedija — 
$150. Pirmoji dovana duodama kas
met gabiausiam mokyklos mokiniui, 
remiantis pažangumu moksle, daly
vavimu mokyklos gyvenime ir suge
bėjimu vadovauti.

Delhi jaunimo 
choras

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 -------------------

• Delhi jaunimo 
tautinių šokių 
grupė

• Windsoro mer
gaičių kvartetas 
"Aušra"

Delhi ir apylinkių lietu
viai prašomi gausiai da
lyvauti šventėje.

DLK Gedimino 
šaulių kuopa

DELH I-Tl LLSONBURG, ONTARIO
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

Visi j KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minėjimą ir 
paskutinius ŠOKI OS ' lapkričio 27, šeštadienį,

Jaunimo Centro salėje, 
48 Dundurn St. N., Hamiltone

• Trumpas iškilmingas šventės minėjimas
• Toronto Prisikėlimo parapijos suaugusių 

choras, diriguojamas kun. Br. Jurkšo
• Vertingi laimės staliukai ir loterija

Minėjimo pradžia:

7 valandą
vakaro

Bilietų kaina:
suaugusiems — $2.50
studentams — $1.00

Vytauto Babecko orkestras 
Turtingas bufetas su įvairiais 
gėrimais ir šiltais užkandžiais 
Bus ir staigmenų

Kviečiame Toronto, St. Catharines, Delhi, 
Hamiltono ir kitų apylinkių tautiečius 
gausiai dalyvauti.

HAMILTONO RAMOVĖNAI IR ŠAULIAI

►

►

► 

►

►

► 

►

►
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LONDON, ONT.
FOLK ART COUNCIL rengia kalė

dinį festivalį lapkričio 28 d. Jis bus 
kitokio pobūdžio, negu anksčiau bu
vę — nebus paruoštų stalų. Koncer
tas įvyks viršutinėje Centennial sa
lėje. Šios salės pakraščiuose bus 
įrengtos įvairių tautybių parodėlės, 
kuriose galima bus visko nusipirkti. 
Apatinėje salėje bus pardavinėja
mi įvairių tautybių kepiniai ir kava. 
Bus daug stalų prie kurių žmonės ga
lės atsisėsti. Tuo būdu dalyvių skai
čius galės būti neribotas. Bilietai, 
kurie kainuoja $1.00, jau pardavinė
jami iš anksto. Juos platina visi šios 
organizacijos nariai. Lietuvių tarpe 
jie yra visiems gerai žinomi. Festiva
lio laikas nuo 3.30 v. p. p. iki 7 v. v. 
Tuo laiku bus du pusės valandos pa
sirodymai, kuriuose dalyvaus svečiai 
ir vietinės grupės. Iš lietuvių daly
vaus Londono “Baltija” ir studenčių 
mergaičių kvartetas “Rasa”. Turėsi
me taip pat lietuvę koncerto prane
šėją. Kor.

“THE LONDON FREE PRESS” 
dienraščio spalio 22 d. skiltyje 
“Bendruomenės forumas” tilpo Vai
doto Jonyno laiškas redaktoriui te
ma “Kosygino užpuolėjas, diskredi
tavęs Kanadą”. Vaidotas yra V. On
tario universiteto studentas, aktyvus 
lietuvių studentų klubo narys. Laiš
ke apgailestaujamas fizinis Kosygi
no apstumdymas ir minimas tobules
nis kelias išreikšti protestus tvarkin
gos demonstracijos būdu. Minimos 
kapitalistinės ir socialistinės siste
mos, 20 milijonų ukrainiečių aukų 
1930 m. badmetyje. Tai esąs sovietų 
produktyvumo, “genialumo” reiški
nys. Iškeliamos tūkstančių pabaltie- 
Čių aukos, rodančios, kaip sovietai 
respektuoja asmenis.

TOS PAT DIENOS LAIDOJE bu
vo atspausdintas AP žinių agentūros 
pranešimas iš Maskvos antrašte “Lit
huanians claim religion curtailed”. 
Esą katalikai Lietuvoje apkaltino so
vietus oficialiu trukdymu jų religi
jos laisvės. 1100 katalikų iš Alytaus 
apylinkės pasirašę protestą Brežne
vui. Kiek anksčiau 2000 Prienų ka
talikų skundęsi partijos centriniam 
komitetui, kad jiems yra paneigta jų 
religijos laisvė. Toliau sakoma, nors 
Lietuvos katalikai neigia formuoją 
organizuotą sąjūdį, atrodo, kad ku
riasi panašus sąjūdis į žydų. Minima,

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St East, tel. 544-7125 
Darbo valandos:
pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta. 

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

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont. 

Tel. 522-5028

If III PIIT RADIO &
RRIUMI TELEVISION

kad 1940 m. duomenimis, 80% Lie
tuvos 2,9 milijonų gyventojų buvo 
katalikai ir kad lietuviai kreipėsi į 
Brežnevą dėl kun. J. Zdebskio palei
dimo. Jis suimtas rugpjūčio 26 d. už 
vaikų mokymą katekizmo. Užbaigia
ma lietuvių pareiškimu: “Jei moky
mas katekizmo yra kriminalas, tai 
mums telieka tik svajoti apie religi
jos ir sąžinės laisvę.” P. P.

LILE VERONIKA BENDORAITY- 
TĖ, Juozo ir Mirgos Bendoraičių duk
tė, ištekėjo už Allan Bruce. Vestuvi
nės apeigos įvyko spalio 9 d. Šv. Jur
gio kat. bažnyčioje Byrone. Vestuvi
nis pobūvis įvyko jaunosios tėvų na
muose. Gyvens Windsore, Ont., kur 
jos vyras dirba, o ji tęs toliau studi
jas. P. P.

LIETUVIAI STUDENTAI tikrai 
dėkingi p. p. Zabulioniams už leidi
mą suruošti pobūvį Pittsburgo tauti
nių šokių grupei “Neris” po sporti
ninkų baliaus. Jie taipgi dėkingi už 
panašius pobūvius ir kitomis progo
mis savo puošnioje ir svetingoje re
zidencijoje. V. J.

PUIKUS “BALTIJOS” PASIRO
DYMAS. International House su
rengtame baliuje dalyvavo apie 700 
asmenų. Garbės svečių tarpe buvo 
teisingumo ministeris J. N. Turner, 
kuris buvo pagrindinis šio vakaro 
kalbėtojas. Jis nuoširdžiai pasveiki
no visas etnines grupes; pabrėžė, kad 
dabartinė valdžia priėmė ir patvir
tino rekomendacijas, pateiktas dvie
jų kalbų ir kultūrų komisijos IV 
tome. Dalyvavo ir Londono burmist
ras H. J. McClure, parlamento nariai 
J. J. Buchanau, Ch. R Turner, darbo 
įstaigos atstovas, pilietybės ir imi
gracijos įstaigos atstovas. Po atsto
vų sveikinimų sekė meninė progra
ma. Lenkai pašoko “Polonaise”, ško
tai atliko du šokius ir ukrainiečiai — 
“Hopak”. “Baltija” pasirodė paskuti
nė. Aštuonytį iškilmingai ir triukš
mingai grojo orkestras (jis grojo 
tautiniams šokiams ir per XVI Ka
nados Lietuvių Dieną Londone). 
Publika buvo sužavėta ir pakelta nuo 
kėdžių tokio didelio tempo, jaunat
viško šokėjų entuziazmo ir preciziško 
išpildymo. Vos prasidėjus nyčių fi
gūroms, žmonės pradėjo ploti. Plo
jimai truko per visą šokį, o po jo 
publika sustojo. Tai buvo “standing 
ovation”. Garbės svečių stalas vien
balsiai šaukė “more, more ...” B. K.

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

B

B

<
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HAMILTON, ONT.
MŪSŲ TEATRAS “AUKURAS” šį 

sekmadienį, lapkričio 21 d., Jaunimo 
Centro salėje stato rašytojo Jurgio 
Jankaus 3 v. .dramą “Audronė”. Tai 
naujai sukurta drama, dar niekur ne
vaidinta. Pirmą kartą ji bus vaidina
ma Hamiltone, dalyvaujant pačiam 
autoriui. Su šia drama “Aukuras” da
lyvaus teatrų festivalyje Čikagoje 
lapkričio 27 d. Taigi, lapkričio 21 d. 
bus veikalo premjera ir kartu “Auku
ro” išleistuvės kelionėn: Visi kvie
čiami dalyvauti. Žiūr. skelbimą 5 psl.

MERGAIČIŲ CHORO “AIDAS” 
koncertas bei šokiai lapkričio 6 d. 
praėjo su gražiu pasisekimu. Tėvų 
komiteto įdėtas darbas davė gražius 
rezultatus, nors tą patį šeštadienį ha- 
miltoniečiai turėjo net trejas vestu
ves. I koncertą susirinko arti 200 
svečių. Aidietės džiaugiasi šiuo pui
kiu pasisekimu ir kartu yra dėkin
gos visiems atsilankiusiems į jų me
tinį parengimą. “Aidas” savo veiklą 
plečia, didėja jų dainų repertuaras. 
Aidietės ir choro vadovas sol. V. Ve- 
rikaitis džiaugiasi, kad jų pastangas 
visuomenė įvertina, atsiranda vis 
daugiau duosnių rėmėjų, kurie savo 
auka chorą paremia. Vienas tokių 
rėmėjų nuo pat choro įsikūrimo yra 
mons. dr. J. Tadarauskas, kuris ir 
šio parengimo salės nuomą paskyrė 
choro reikalams. Mons. dr. J. Tada- 
rauskui aidietės nuoširdžiai dėkoja. 
Šio vakaro loteriją savo stambiomis 
aukomis parėmė hamiltoniečiai vers
lininkai, kurie tapo choro rėmėjais: 
Concession Garage sav. P. Armonas 
paaukojo, stalinę lempą, viešbučio 
sav. VI. Kybartas ir V. Sakas — ra
diją, Moose Head viešbučio sav. A. 
Dirsė ir A. Pilipavičius — $20, Olym
pia Beauty Centre sav. Br. ir J. Nor- 
kai — vazą, Knights Radio ir TV 
krautuvės sav. A. Pilipaitis — virdu
lį, A. šilinskas — $20, X. Y. — lo
vatiesę. Mažesnėmis aukomis parė
mė: $10 — K. Dervaitienė, po $5 — 
A. Tėvelis, J. K. Januškevičiai, $3 — 
A. Buinys, po $2 — P. Paulius, T. 
Povilauskienė, B. Steponavičiai. Ai
dietės visiems rėmėjams taria nuo
širdų ačiū.

SOL. V. VERIKAITIS, kviečiamas 
Dainavos stovyklos globos komiteto, 
lapkričio 13, šeštadienį, dainavo su 
gražiu pasisekimu jų parengime Det
roite. J. P

KALĖDŲ IR N. METŲ proga savo 
gimines, draugus ir pažįstamus kvie
čiame sveikinti ne atvirlaiškiais ar 
kitais įvairiais blizgučiais, bet pa
skiriant piniginę auką Tautos Fon
dui. Palengvinsime ne tik sau darbą, 
bet ir kovą už Lietuvos laisvę. Aukas 
prašome siųsti pirm. J. Stonkui, 102 
Ontario St., arba ižd. Ig. Varnui, 11 
Grosvenor So. Aukotojų pavardės 
bus skelbiamos spaudoje. Iš anksto 
ačiū. T. Fondo Hamiltono sk. v-ba

DELHI, ONT.
LIETUVOS KARIUOMENĖS SVEN- 

TĖS minėjimą rengia vietos šaulių 
kuopa lapkričio 20, šeštadienį, 7 v.v., 
lenkų salėje. Bus plati meninė pro
grama, kurią atliks jaunimo viene
tai iš Delhi ir Windsoro. Plačiau 
žiūr. skelbime. Kor.

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc„ B. C. L.
32 James St. So.,

Royal Bank Building, 
suite 614,

J tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

ČIKAGOJE PALAIDOTA Kilifon 
nijoje spalio 29 d. mirusi Pola Ten- 
džiulytė-Lukas, priklausiusi Lietuvos 
profesinio dramos teatro steigėjų 
gretoms. Spaudos teigimu, vaidino 
pirmajame profesinio dramos teatro 
pastatyme Kaune — H. Sudermano 
“Joninėse”, bet po to išvyko į JAV 
ir čia reiškėsi lietuvių mėgėjų teatrų 
scenose. Lietuvių Enciklopedijoje 
yra pažymėtas 1979 m. gruodžio 19 
d. “Joninių” spektaklis, kurio ak
torių eilėse minima T. Tindziulytė. 
Pavardės skamba panašiai. Kyla klau
simas — kuri versija yra teisinga?

LIETUVOS VYČIŲ N. Anglijos 
skyrius turbūt originaliausiai pami
nės Simo Kudirkos tragedijos meti
nes. Vyčiai jau yra užsakę autobusą, 
kuriuo nuvyks į Martha’s Vineyard 
uostą. Nuplaukę laiveliu į tą vietą, 
kur S. Kudirka iš ^Vigilant” buvo 
perduotas į laivą “Sovetskaja Litva”, 
jie jūros bangose paleis lietuvišką 
vainiką. Į šį S. Kudirkos pagerbimą 
yra pakviestas jo tragedijos liudinin
kas latvis Robertas Brieze, amerikie
čių spaudos, radijo ir televizijos at
stovai.

MAHANOY CITY ligoninėje, Pen
silvanijos valstijoje, lapkričio 1 d. 
mirė ilgametis Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros pirmininkas ir 
SLA vicepirmininkas a. a. Stasys Ge
gužis, savo laiku buvęs net JAV 
lietuvių angliakasių unijos vadu.

KUN. MYKOLAS VEMBRĖ, miręs 
spalio 30 d. Bostono ligoninėje, buvo 
palaidotas seselių kapinėse Putname. 
Velionis, gimęs 1904 m., baigė Kau
no kunigų seminariją ir kunigu buvo 
įšventintas 1927 m. Jam teko būti vi
karu Krinčine, klebonu Sidabrave, 
Mildoro stovyklos kepelionu. Atvykęs 
į JAV7, 13 metų vikaravo Stoughtone, 
vėliau — Brocktono lietuvių parapi
joje ir pastaruoju metu buvo asisten
tu Šv. Pranciškaus parapijoje Law
rence, Mass. Bendradarbiavo “Ryte”, 
“Drauge’’, “Darbininke”. Į lietuvių 
kalbą yra išvertęs knygas “čikvitų 
devintinės”, “Marija kalba pasau
liui”.

JAV VIEŠĖJO sovietinio “Inturis- 
to” Vilniaus skyriaus valdytojas Al
binas Sutkus su žmona dr. Stase, ku
ri yra Vilniaus klinikinės ligoninės 
gydytoja ir medicinos dėstytoja Vil
niaus universitete.

Venecuela
DR. VYTAUTAS SUBAČIUS pro- 

fesoriauja Carabobo universitete. Hu
manitarinius mokslus čia studijuoja 
Rūtenis Kukanauza. Caracas miesto 
Simon Bolivar universitete mediciną 
studijuoja Arūnas Gineika.

BOLIS PETRUŠEVIČIUS, Vene- 
cuelos kariuomenės jaunesnysis lei
tenantas, neseniai buvo pakeltas į 
vyresniuosius leitenantus.

VENEZUELOS LB IŠLEIDO “Ve- 
necuelos Lietuvio” 3 nr., redaguotą 
J. Kukanauzos. Jame yra daug nuot
raukų bei informacinės medžiagos.

Argentina
BUENOS AIRES AUTOMOBILIŲ 

KLUBO spaustuvėje dirbantis Vla
das Sireikis yra pasižymėjęs šachma
tininkas, įvairiose vietinėse varžy
bose laimėjęs 10 taurių. Paskutinėse 
automobilių klubo šachmatininkų 
varžybose jis laimėjo II vietą.

LIETUVIŲ SENELIO ŽIDINIO du 
naujus butus Buenos Aires Adrogue 
priemiestyje spalio 31 d. pašventino 
Aušros vartų parapijos klebonas kun. 
Juozas Petraitis. Tautinius kaspinus 
atrišo šventės kūmai — Antanas ir 
Aniceta Norkai, Vladas ir Morta Nor
mantai, Ona Šerelytė. Kūmus, pa
grindinius šios senelių prieglaudos 
rėmėjus ir aukotojus specialiais pa
dėkos raštais pagerbė Julius Mičiū- 
das. Bendras lietuvių pastangas židi
niui sveikino Argentinos Lietuvių Or
ganizacijų ir Spaudos Tarybos pirm. 
A. Mičiūdas, Argentinos Lietuvių 
Centro pirm. V. Misiūnas, Susivie
nijimo Lietuvių Argentinoje pirm. 
R. Stalioraitis, JAV ambasados I 
sekr. dr. V. Dambrava, birutietė V. 
Gražulevičienė, “Laiko” administra
torius P. Gudelevičius, “AL Balso” 
red. K. Norkus ir steigiamo Argenti
nos lietuvių senelių židinio pirm. V. 
Grigaitis. Iškilmė baigta visų daly
vių bendrais pietumis medžių pavėsy
je.

Australija
SIMUI KUDIRKAI skirtą kultūri

nę popietę Adelaidės Lietuviu Na
muose surengė J. Bačiūno vardo bib
lioteka, vadovaujama E. Reisonienės, 
spalio 24 d. Paskaitą apie S. Kudir
ką skaitė V. Baltutis, supažindinda
mas dalyvius su jo laisvės siekiais 
bei jį ištikusia tragedija. Programą 
papildė “Vaidilos” teatro aktoriai A. 
Mačiukas, V. Opulskis ir p. Skidevi- 
čius, paskaitę II veiksmą iš V. Bal
tučio sukurtos trijų veiksmų tragedi
jos “šuolis į laisvę”. Bernardo Braz
džionio “Vaidilą Valiūną” padekla
mavo J. Vasiliūnienė ir J. Baltutis.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI šį ru
denį surilaukė pirmojo čia išaugusio 
ir mokslas baigusio lietuvio kunigo 
J. Vildžiaus. Jis yra gimęs pokario 
metais V. Vokietijoje, su tėvais at- 
vykęs Adelaidėn, kur baigė pradinę 
mokyklą, Krikščionių Brolių kolegi
ją ir įstojo į Rostrevor kunigų semi
nariją. Kunigo šventinius jam ir ki
tiem aštuoniom dijakonam šv. Ksa
vero katedroje suteikė Adelaidės 
arkivyskupas J. Gleeson. Pirmąsias 
Mišias kun. Jonas VfldMus aukojo 
savo australiškos parapijos bažnyčio
je Hectorville rugsėjo 5 dn o Adelai

dės šv. Kazimiero lietuvių šventovė
je savo tėvų kalba Mišias atnašavo 
rugsėjo 19 d., asistuojamas kun. A. 
Spurgio, MIC. Pamaldų dalyvius su 
naujuoju kunigu supažindino pa
mokslą sakęs klebonas kun. A. Kaz
lauskas, MIC. Giedojo N. Masiulytės 
vadovaujamas parapijos choras. Svei
kinimo žodį tarė arkivyskupui J. 
Gleeson atstovavęs generalvikaras 
kun. T. Horgan. Dr. J. Maželienės 
tautiniais raštais išaustą stulą ir Pr. 
Pusdešrio nupieštą sveikinimo adre
są visų lietuvių vardu naujajam kun.
J. Vildžiui įteikė R. Varnaitė ir A. 
Kubilius. Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos surengtose primicijų vai
šėse dalyvavo apie 100 tautiečių. Me
ninę programėlę atliko A. Urnevičie- 
nės moterų kvartetas “Nemuno duk
ros” ir pianistė R. Varnaitė. Kun. T. 
Horgan, perdavęs arkivyskupo J. Gle
eson sveikinimus, džiaugėsi lietuvių 
darbštumu, religingumu ir reiškė 
vilti, kad ateityje bus susilaukta dau
giau lietuvių kilmės kunigų. ALB 
krašto valdybos vardu sveikino J. 
Vasiliauskas, Šv. Kazimiero parapi
jos ir Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos vardu — Pr. Pusdešris. 
Jaunasis kun. J. Vildžius gražia lie
tuvių kalba padėkojo savo tėvams už 
išauginimą, išmokslinimą, Adelaidės 
lietuviams — už primicijų surengi
mą. žadėjo prisidėti prie lietuviškos 
veiklos, skirdamas jai nuo tiesioginio 
darbo australų parapijoje atliekamą 
laiką.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS Kul

tūros Draugijos Slupsko skyrius pa
statys antkapinius paminklus Puc- 
ko kapinėse palaidotiem dviem lietu
viam — kun. Alfonsui lapniūnui ir 
inž. Antanui Šapalui. Jiedu yra na
cių Štuthofo koncentracinės stovyk
los aukos, sulaukę išlaisvinimo, bet 
neįstengę atgauti jėgų ir mirę Len
kijoje.

KAZIMIERO ŠVAINAUSKO ir ki
tų Varšuvos lietuvių dėka lenkai spa
lio 14 d. pagerbė M. K. Čiurlionį me
morialine marmoro lenta. Ji prikal
ta prie buvusios ligoninės pastato, 
kuriame mirė mūsų žymusis tautie
tis. Lentos projektą sukūrė Varšuvos 
dailės akademijos prof. K. Zielinskis, 
prižiūrėjęs ir jos pagaminimą valsty
binėse dailės dirbtuvėse. Lentos įmū
rijimu rūpinosi vaivadijos liaudies 
tarybos kultūros skyrius, vadovauja
mas J. Novickį o, muzėjų ir paminklų 
apsaugos skyrius su konservuotoju 
inž. K. Arciševskiu. Lenta yra vieno 
metro augščio ir 75 cm pločio su M.
K. Čiurlionio bareljefu. Bronzinės 
raidės lenkų kalba skelbia: “Šitame 
name gyveno ir mirė Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis, garsus lie
tuvių dailininkas ir kompozitorius, 
1875—1911”. Tame name Pustelnin- 
kuose įsikūrusią mokyklą siūloma pa
vadinti M. K. Čiurlionio vardu.

Britanija
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 

Anglijos rajonų vadovų ir tėvu ko
mitetų suvažiavime Mančesteryje bu
vo nutarta 1972 m. skautų stovyklą 
rengti liepos 22-29 d. d. Lietuvių So
dyboje. Jon bus kviečiami lietuviai 
skautai iš V. Vokietijos ir vienas 
skautų vienetas iš JAV. Rajono ats
tovais į pasaulio lietuvių jaunimo II 
suvažiavimą Čikagoje buvo išrinkti 
Nijolė Kutkutė ir Petras Virzintas.

Vokietija
RYŠIUM SU BONNOS IR VARŠU

VOS sutartim laikraštis “Das Ost- 
preussenblatt” spalio 9 d. ilgoku ra
šiniu prisimena Lietuvą. Lenkija 
paskutiniajame penkiasdešimtmety
je du kartus yra atgavusi nepriklau
somybę, o dėl lietuvių tautos likimo 
viešpatauja tyla. Straipsnio antraštė 
primena, kad Vokietijos kaizeris ka
daise siuntė karūną didžiajam Lietu
vos kunigaikščiui Vytautui, tačiau ją 
sulaikė karaliaus Jogailos žmonės. 
Savo skaitytojam “Das Ostpreussen- 
blatt” primena tris lietuvių tautai 
labai reikšmingas datas: Vytauto no
rą 1430 m. rugsėjo 8 tapti Lietuvos 
karaliumi, nepriklausomybės paskel
bimą 1918 m. vasario 16 d. ir sovie
tinės okupacijos pradžią 1940 m. bir
želio 15 d., kuri atnešė masines de
portacijas. 1944-52 m. už Lietuvos lais
vę žuvo apie 30.000 partizanų. Sibi
ran buvo išvežta 400.000 lietuvių. 
Tris ketvirtadalius tų, kurie išliko 
gyvi, N. Chruščiovas grąžino sovietų 
okupuoton Lietuvon, bet dalis ištrem
tųjų ir šiandien tebėra Sibire. Lie
tuvoje stengiamasi užmigdyti ir pa
laidoti tautinę sąmonę. Rusinimas 
vykdomas mokyklose, darbovietėse ir 
organizacijose. Iš viešo gyvenimo yra 
visiškai išstumta religija. Straipsnis 
išspausdintas SL Motuzo rūpesčiu.

SAARBRUECKENO MIESTE lei
džiamas dvisavaitinis laikraštis 
“Stimme der Freiheit” 11 nr. paskel
bė ilgą Stasio Motuzo straipsnį “Lie
tuva prieš 53 metus ir dabar”. Auto
rius gyvena Vechtos senelių prie
glaudoj ir yra pagarsėjęs savo me
džio drožiniais. Straipsnyje jis supa
žindina skaitytojus su vokiečių ir so
vietų okupacijomis, masiniais trėmi
mais bei dabartine Lietuvos būkle, 
primindamas P. A. Bražinskų, S. Ku
dirkos pabėgimus, apsilankiusiųjų 
Lietuvoje isnūdžius, turistu varžymą; 
atkreipia dėmėsi į VLTKo žygius, iš 
Filipinų pradėtą transliuoti radijo 
programą Sibiro lietuviams. S. Mo
tuzas pasmerkia Vakarų suartėjimą 
su Sovietų Sąjunga, nes toks žingsnis 
yni žalingas pavergtųjų išlaisvini
mui ir labai naudingas sovietinei Im
perijai.



Naująjį K. Ostrausko dramų rinkinį "Kvartetas" pasitinkant 
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Kur kas giedresnių nuotaikų, 
idiliškos jaukumos drama yra 
Julijui Kaupui skirta “Gyve
no senelis ir senelė”. Dedikaci
ja šiuo atveju labai svarbi. Ju
lius tikėjo pasakom, kaip “šven
ta tiesa, kurioj nėra melo”. “Jei 
į pasaką žiūrėsim, — sakė jis, — 
kaip j šifruotą laišką rimtai, ban
dydami atspėti jos prasmę, stai
ga mums nušvis paslėpta min
tis” (Pasaka ir realybė, “Metme
nys” nr. 7, 1963). K. Ostrausko 
pramanyta pasaka irgi yra toks 
šifruotas laiškas, itin kondensuo
ta forma daug ką išsakąs: “silent 
majority” užsidarymą dvasinia
me gete, nepakantą Petriukams 
vien todėl, kad jie ne jų Jonu
kai... Pirmojoj versijoj ši saty
rinė pjesė atrodė nutaikyta iš- 
eiviškan mikrokosmam Juo 
labiau, kad tą įspūdį padidina 
siužetinis giminingumas su R. 
Brooke dramike “Lithuania”. 
Joje vaizduojama, kaip Lietuvos 
pelkynų ir girių pragarmėj kai
miečiai nužudo nakvynės papra
šiusį praeivį ir vėliau susipran
ta nudaigoję savo pačių vaiką. 
Sunku teigti, kad Ostrauskui 
Rupert Brooke pjesė buvo pa
žįstama. Net jei ir taip, Ostraus
kas duoda kur kas niuansuotes- 
ni temos gvildenimą. Amerikie
čio vaizduojamieji mužikai tam
sūs, prieštvaniniai; Ostrausko se
neliukai — mirties biuro tarnau
tojai atrodo dori, inteligentiški 
(laukinis laikraščių neskaito) pi
liečiai. Brooke pjesėj tėra vien 
niūrus, natūralistinis vieno tra
giško įvykio atpasakojimas. Ost
rausko parabolė sako, kad se
nelių darbai nužymi visą istori
jos raidą ir niekad nesibaigs. 
Nenuostabu, kad naujoj versi
joj — “žiemoj” Ostrauskas pri
dengia lokalinį koloritą, siūly
damas neapsiriboti vien laikraš
tinėm citatom iš mūsų spaudos. 
Nebūtinai kaikurie vedamųjų 
autoriai sutiks su jo mintinų 
bet ji įdomi:

Kvailystė nėra vien tik lietuvių 
nuosavybė. Ji būdinga visoms tau
toms, neišskiriant ir “didžiųjų”. Tai 
bene būdingiausias žmonijos bruo
žas ir atspariausias jos ryšys.

Jeigu vienijanti viso “Kvarte
to” tema yra “et omnia vani- 
tas”, tai ji nuogiausiai praskam
ba “žiemos” senelių duete:

SENELIAI. Todėl ir tokio ilgo bei 
garbingo amžiaus susilaukėm.

SENELE. Negerkit...
SENELIS 
SENELE. 
SENELIS 
SENELĖ. 
SENELIS 
SENELE. 
SENELIS
SENELIAI. Ir vis tiek kojas už

versiu
Prisimintina, kad prieš kelias 

minutes atliktam duete seneliai 
gieda griežtai priešingai. Atseit, 
“Quod licet Jovi...”

— gerkit 
Nerūkykit...
— rūkykit... 
Nedainuokit
oi, dainuokit... 
nemylėkit...
ach, kaip mylėkit

Sausesnis, intelektuališkai 
skambantis yra titulinis knygos 
veikalas “Kvartetas”, kurio min
tis nemačiusiam spektaklio lie
ka miglotai scholastiška. Tai 
tarsi H. Radausko dviposmio 
“Koncerto” išplėsta parafrazė. 
Kompoziciniu atžvilgiu — tech
ninių efektų, pauzių sankabos,

Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
GREIČIAUSIAS PRISTATYMAS

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

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

COMBINATION SPECIAL $149. 
DIDELES VERTĖS
3 jrd. vyr. žieminiam apsiaustui 

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

100% vilnonės medžiagos,
3ki jrd. vyr. eilutei 100% vil

nonės medžiagos,
3 jrd. mot. žieminei suknelei 

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

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

Daugybė kitų specialių siuntinių. 
Prašykite musų nemokamų naujų 

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

Telefonas 982-1530
Prašykite musų noujų iliustruotų 

KATAL

kontrapunktinio elemento, gar
sų vaizdavimo prasme ši pjesė 
yra tobulai atlikto abstrakto pa
vyzdys. Blogybė ta, kad ji rei
kalauja iš skaitytojo nežmoniš
kos intuicijos, sugebėjimo at
spėti visus subtilius kintančių 
nuotaikų skersvėjus. Tarp kit
ko, autorius panaudoja vėjo gū
sius ir kaip technišką priemonę. 
Kad Monstrum Hungaricum Be
la Bartok nutrenkia Šubertą, 
žinoma, tėra vien iliustracinė 
priemonė, bet nepakankama vi
soms “Kvarteto” potekstėms su
prasti. * * *

Paskutinė rinkinio drama 
“Metai” (pagal Vivaldi muzika) 
yra pavadinta “divertismentu”. 
Atseit, palinksminimu. Nerū
pestingo dūkimo tonas gerai iš
laikytas, nors Ostrauskui vis- 
vien būdingas polinkis i gūdes
nes spalvas. Divertismentai gi- 
miniuojasi mintyse su Karaliaus 
Saulės amžiumi, puotomis Ver
salio parkuose. “Metai” tačiau 
bus lengvai perprantami kiek
vieno, nes juose vaizduojami 
amžinieji žmogaus metų laikai. 
Pramuštgalviškiausi šėlimai yra 
pirmieji du — Pavasaris ir Va
sara. Galima spėlioti, kad jie, 
ypač Vasara, kuri tėra vien žais- 
minga pantomima-baletas, buvo 
skirti keliaujančiam išeivijos 
teatrui, kuriuo galėtų būti to
kie vienetai, kaip “Antrasis kai
mas”. Groteskiškas braižas vie
tomis primena garsiąją britų te
levizijos programą “Monty Pyt
hon’s Flying Circus”. (Tai vie
nintelė programa Kanadoj, ku
rios nutraukimas i š š a u k ė de
monstracijas prie Radio-Canada 
būstinės). Sunkiau Ostrauskui 
sekėsi su “Rudens”tema, kurios 
antroji, ironiškoji antraštė yra 
“Plaisir d’amour”. Nors visu
moj dominuoja elegiškas, ver- 
mutinio kartėlio tonas, šis frag
mentas pernelyg ištęstas, už
griozdintas pigaus skonio aliu
zijom Į skorpijonus ir jų geluo
nis. Amūro nusišovimas taip pat 
abejotinos vertės iliustracinė 
priemonė. Nesinori pagaliau su
tikti su įterpimu Putino “Rū
pintojėlio” teksto. Taip pat vy
kusiai geltonosios senatvės mi
zerijai atskleisti būtų pasitar
navęs betkieno ketureilis (saky
sim, Brazdžionio) ar pvz

Oi varna, varna, sesė 
Kokis gi velnias nešė

juodoji 
tave...

šyptelėjoOstrauskui, matyt, 
laimė regėti savo kūrinius trans
formuotus, režisoriaus ir akto
riaus vaizduotės dėka, rampos 
šviesoje, nes jo kūryba vystosi 
vis drąsesnio eksperimentavimo, 
griežtesnės stilizacijos linkme. 
Tai akivaizdu iš “pavieniais žo
džiais” nuausto “Kvarteto” bei 
tikslių nuorodų režisoriui. Visa 
tai liudija, kad Ostrauskas giliai 
tiki magiškąja teatro galia.

Kimbant prie mažmožių, gali
ma būtų suabejoti vienos lutos 
replikos būtinumu, bet gal stam
biausias neapsižiūrėjimas yra 
netiksliai cituojama Verlaine’o 
eilutė: “De la musique avant 
tout chose”.- Turėtų būti “avant 
toute chose” (ta “e” būtina).

Baigiant norėtųsi iškelti vie
ną nerealų, nepelningą ir aiš
kiai skirtą finansinei nesėkmei 
pasiūlymą: inscenizavus studi
joj, išleisti plokštele “Kvarteto” 
dramas.

Kostas Ostrauskas, KVARTETAS. 
Dramos. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas. 
Čikaga, 1971. Knygos aplankas 
— dail. A. Kurausko. Kaina $5.

Jūs esate tol stiprūs, kol ne- 
atėmėte visko iš žmonių. As
muo, iš kurio jau viską atėmėt, 
nebėra jūsų valdžioje — jis vėl 
yra laisvas. A. Solženicinas
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Hamiltono mėgėjų teatras “Aukuras” paruošė naują veikalą, dar niekur nevaidintą, būtent, Jurgio Jankaus 3 
veiksmą dramą “Audronė”. Jos premjera Įvyks lapkričio 21, sekmadieni, 4 v.p.p., Hamiltono Jaunimo Centro sa
lėje, dalyvaujant dramos autoriui. Su šiuo veikalu “Aukuras” dalyvaus teatrą festivalyje Čikagoje lapkričio 27 d. 
Nuotraukoje — momentas iš H veiksmo. Iš kairės: Lina Verbickaitė, Marija Kalvaitienė, Elena Kudabienė, Alina 
Žilvitienė, Algirdas Enskaitis Nuotr. Vyt Beniušio

Reginos žiūraitienės gamtovaizdis — Beaver ežeras French River srityje, Kanadoje. Jos paveikslų paroda rengia
ma lapkričio 20—21 dienomis Toronto Prisikėlimo parapijos Parodų salėje. Atidarymas — lapkričio 20, šeštadie
ni, 2 v. p. p.

NAUJI FILMAI ALGIRDAS GUSTAITIS

Viena diena koncentracijos ^stovykloj 
Realybės pulsas rašytojo Aleksandro Solženicino kūrinyje

minimi baltiečiai, bet filme, de
ja, jų vardo nėra.

Ankstyvas rytas. Baisiame 
šaltyje kaliniai varomi į darbą, 
prieš tai patikrinus, ar neturi 
“peršiltų” drabužių. Vienas už
sivilkęs dvejais marškiniais; 
vienus jų nuvelka spiginančia
me šaltyje. Už tą “baisų” nusi
kaltimą gauna dešimt dienų šal- 
čiausio kaceto.

Prižiūrėtojai baltais, šiltais 
kailiniais (atrodo perdaug šva
rūs), laiko rankose po automati
nį šautuvą. Visa kolona stropiai 
suskaičiuojama. Varomi. sniego 
keleliu. Nelaimingųjų koloną ly
di sargybiniai su automatais ir 
šunimis. Kadangi filmuota Nor
vegijoje, dauguma artistų statis
tų — norvegai. Jie pergerai at
rodo, peršvelnūs, pergražūs. Šu
nys taip pat per jaukūs, per 
draugiški. Praktikoje rusai - bol
ševikai būtų žiaurūs, kaip ir jų 
alkani šunys.

Koncentracijos vergai palie
kami plikame kalnelyje, apsup
tame sniegynų, kultūriniam na
mui statyti. Jų niekas nesaugo, 
nes tokiame šaltyje be maisto 
toli nenubėgsi — aplinkui nė 
vieno gyventojo. Kad mirtinai 
nenušaltų, jie imasi darbo. Dir
ba greitai ir gerai.

Aš stebėjausi tokia sparta. Su
tikęs pagrindinį filmo veikėją 
Tom Courtenay, pasiteiravau. 
Atsakė, kad tokiu susiklausymu 
ir sparta kaliniai nori pasirodyti 
sugebą greitai ir gerai dirbti, 
kad tai esanti jų ambicijos ap
raiška ir drauge panieka juos 
naikinančiai bolševikinei siste
mai (? Red.).

Po sunkaus dienos darbo ka
liniai skubiai vyksta atgal. Jie 
tikrinami, kratomi, ar kartais ko 
neįsineša. Visi alkani. Stengiasi 
“nukniaukti” dubenėlį šiltos 
sriubos ar šaukštą žolinės košės.

Pavalgius kaimynas ant me
dinių narų klausia apie religiją 
ir pataria leisti dienas kiek ga
lint geresnėje nuotaikoje, sten
giantis net kacete atrasti 
džiaugsmo, pasitenkinimo ...

Pagrindinis veikėjas Tom 
Courtenay yra žymus anglų ar
tistas. Už dalyvavimą filme 
“King and Country” gavo 1964 
m. Venecijos filmų festivalyje 
geriausio aktoriaus žymenį. Jau
ną revoliucijonierių vaidino fil
me “Daktaras Živago”.

Reika stebėtis jo sugebėjimu 
vaizduoti nelaimingą, kenčiantį, 
niekinamą, prislėgtą, beteisį, vil
tingą, norintį būti žmogumi. 
Ypač puikiai perduoda baisųjį 
moralinį slėgį savo akimis, pil
nomis jieškojimo, klaidžiojimo, 
pasiryžimo, keršto, nenuolaidu- 
mo iki pergalės ir kartais atlai
dumo budeliams. Jo balsas, vei
do judesiai, nosies laikysena, 
nuolatinis alkis, noras būti ne
laimingųjų tarpe lygiu, siekimas 
individualybės ir džiaugsmas, 
kad jau aštuonerius metus atka- 
lėjo, labai imponuoja.

Koncentracijos stovyklon jis 
pakliuvo štai kaip. Su penkiais 
draugais jis pabėgo iš vokiečių 
nelaisvės. Prie rusų kariuome
nės linijų trys jų buvo nušauti, o 
kiti trys nuteisti ilgamete kon
centracijos stovykla. Esą neįma
noma pabėgti iš vokiečių nelais
vės. Jei atsirado ties rusų lini
jom. turi būti šnipai.

Filmas yra švelnesnis ir kur 
kas humaniškesnis nei iš tiesų 
vra, bet vistiek sudaro artimą 
tikrovei bolševikinės sistemos 
vaizda. Per tokią sistema perėjo 
daugybė tūkstančiu lietuvių. 
Daugybė iu tenai paliko savo gy
vybes, dalis grįžo palaužta svei
kata.

įdomi Casper Wrede režisūra, 
gera Tom Courtnay, James 
Maxwell vaidyba. Yra visa eilė 
ir kitų ryškių charakterių.

Į pasaulį išleidžiamas tikroviš
kas filmas apie rusų-komunistų 
gyvenimą. Iki šiol ta tikrovė bu
vo pridengta melo spalvomis. 
Dėlto net bolševikus pažinoju
sieji pradėjo abejoti, ar jie tik
rai juos pažinojo.

Filmas į pasaulį išeina suo
mio, dabar anglų artisto ir re
žisoriaus Casper Wrede dėka. 
Pagamintas Norvegijoje “Norsk 
“Film” studijos, talkinant ang
lams. Veikalo autorius — rusų 
rašytojas Aleksandras Solženici
nas.

A. Solženicinas buvo apdova
notas Nobelio literatūros premi
ja už kūrinį “Vėžininkų palata”, 
bet negalėjo atvykti į Štockhol- 
mą premijos pasiimti. 1962 m. 
rusų literatūros žurnale “Novy 
Mir” Maskvoje buvo išspausdin
tas jo romanas “Viena Ivano De- 

Nauja rašytojo Jurgio Jankaus

3 VEIKSMŲ DRAMA

"A UDR ONE
PIRMĄ KARTĄ bus

vaidinama "Aukuro" aktorių ' 4.

lapkričio 21, sekmadienį, 4 v.p.p, j
S 

Hamiltono Jaunimo Centro salėje, | 
--------  58 DUNDURN STREET NORTH — i

____ _______ ___ ________________________________

Bilietai: $2.00, moksleiviams — $1.00

Su šiuo veikalu “AUKURAS" dalyvaus teatrų festivalyje 
Čikagoje lapkričio 27 d. Kviečiame visus susidomėti, 
dalyvauti, padrąsinti.

AUKURAS

Režisorė: Elena Dauguvietytė-Kudabienė

Dekoracijos: Algirdo Trumpicko

nisovičiaus diena”, kuris angliš
kai vadinamas “One Day in the 
Life of Ivan Denisovich”. Tai jo 
pergyvenimai. Nors aprašė tik 
vieną dieną, bet panašių, ir 
daug blogesnių dienų, rusų-ko- 
munistų koncentracijos stovyk
lose jis atkentėjo keliolika me
tų.

Gelia šaltu realumu
100 minučių trunkantis filmas 

“Viena diena” rekomenduoti
nas visiems, ypač jaunimui. Kai
kurie jų pradeda nesusigaudyti, 
kas yra komunizmas, kodėl ko
munizmas yra žmonijos nelai
mė, ką blogo komunistai daro 
žmonėms. Esą komunizmas pa
sikeitęs, tik mes jo nesupranta
me, nenorime pastebėti gerųjų 
komunizmo savybių. Tokie tu
rėtų pasižiūrėti filmo, pagamin
to nelietuvių. Knygoje teigiamai

ADELAIDĖS MENO FESTIVALY
JE dalyvaus du lietuviai solistai iš 
Čikagos — sopranas Danutė Stankai- 
tytė ir tenoras Stasys Baras. Austra
lijoje jie viešės sekančių metų kovo 
11 — balandžio 4 d. d. ALB krašto 
valdybos iniciatyva jau sudarytas 
J. Jonavičiaus vadovaujamas komi
tetas, kuris rūpinasi čikagiečių dai- 
ninkų koncertais Australijos lietu
viams. D. Stankaitytės ir S. Baro 
gastrolės bus pradėtos koncertu Ade
laidės meno festivalyje kovo 15 d. 
Koncertai lietuviams numatomi šia 
tvarka: kovo 17 d.—Whyalloje, kovo 
19 d. — Adelaidėje, kovo 24 d. — 
Perthe, kovo 26 d. — Kanberoje, ko
vo 30 d. — Sidnėjuje, kovo 31 d.— 
Melburne (religinės muzikos koncer
tas), balandžio 2d. — Melburne 
(dainų ir operų arijų koncertas). Či
kagon D. Stankaitytė ir S. Baras iš
skris balandžio 4 d.

MAŽĄJĄ DAINŲ ŠVENTŲ Eliza- 
bethe, N. J., surengė Niujorko ir 
New Jersey lietuvių chorai, pakar
todami IV dainų šventės programą. 
Dirigavo chorų vadovai — A. Alek- 
sis — M. Cibas, A. Kačanauskas, L. 
Kaulinis ir V. Mamaitis. Atliekant 
Br. Budriūno ir Bern. Brazdžionio 
kantatą “Lietuvos šviesos keliu”, 
chorams talkino solistai — sopranas 
Irena Stankūnaitė ir torontietis bo- 
sas-baritonas Vaclovas Verikaitis. 
Šventės pradžioje buvo pagerbtas 
staiga Brooklyne miręs Angelų Ka
ralienės parapijos vargonininkas ir 
choro vadovas a. a. Mykolas Liubers- 
kis. Šventės dalyviai plojimų banga 
sutiko 85 metų amžiaus sukaktį at
šventusį muz. Aleksandrą Aleksį. Po 
pirmosios koncerto dalies rašytojas 
ir redaktorius Paulius Jurkus pri
minė Amerikos Lietuvių Vargoninin- 
kų-Muzikų Sąjungos šešiasdešimt
metį ir pristatė jos išleistą prof. J. 
Žilevičiaus knygą “Lietuvis vargoni
ninkas išeivijoje”. Šventė baigta vai
šėmis choristams.

LITERATŪROS VAKARĄ Los An 
gėlės, Šv. Kazimiero parapijos salė
je, gruodžio 4 d. rengia LFB sambū
ris. Dalyvaus — Aloyzas Baronas. 
Anatolijus Kairys, Jurgis Gliaudą, 
Alė Rūta, pianistė Raimonda Apei- 
kytė ir D. Mackelienė su savo akto
riais.

“JŪRATĘ IR KASTYTĮ” Case
ville miestelyje, Illinois valstijoje, 
pastatė baleto studijos vedėja Irena 
Adomavičiūtė-Gintautienė, panaudo
dama Maironio baladės siužetą, J. 
Gruodžio muziką su M. K. Čiurlionio 
intarpais. Dviem spektakliais ameri
kiečiai buvo supažindinti su lietuvių 
legenda ir lietuvių kompozitorių mu
zika. Drabužius jauniesiems baleto 
šokėjams ir šokėjoms pasiuvo studi
jos mokinių motinos, airių, italų, len
kų, ispanų bei kitų tautybių kilmės 
amerikietės.

MANYLAND BOOKS LEIDYKLA 
Niujorke išleido Stepo Zobarsko no
velių rinkinį “Young Love and Other 
Infidelities”. Jame yra lietuviui skai
tytojui nežinomos 8 novelės, išskyrus 
galbūt vieną, kuri buvo paskelbta 
“The Literary Review” žurnale. Įva
dą apie S. Zobarsko kūrybą parašė 
prof. Charles Angoff. Aplankas — 
dail. Prano Lapės. Į kietus viršelius 
įrišta 116 psl. knyga kainuoja $4.95.

LB KULTŪROS KLUBAS BOSTO
NE savo antrąjį subatvakarį skyrė 
Marytės Saulaitytės poezijai. Eilėraš
čius iš rinkinių “Kai mes nutylam” ir 
“Viena saulė danguje” skaitė pati au
torė, talkinama Aldonos Rigelytės.

HENRIKO RADAUSKO POEZI
JOS vakarą ir koncertą lapkričio 20 
d. Čikagos Jaunimo Centre rengia 
meno draugija “Šatrija”. Programą 
atliks aktoriai Laima Lapinskienė ir 
Jonas Kelečius, poetas Kazys Bradū- 
nas, sol. Violeta Balčiūnienė ir pia
nistas Manigirdas Motekaitis.

Č. GEDGAUDO KNYGA “Mūsų 
praeities bejieškant” jau atiduota 
spausdinti. Jos išleidimu rūpinasi ir 
lėšas telkia komitetas: Alena Deve- 
nienė, Stasė Pautienienė, Juozas Bal- 
čiūnas-Svaistas, Jonas Kutra Kalifor
nijoje, Santa Monica mieste, ir Al
girdas Budreckas Čikagoje. Komite
to pranešimuose pabrėžiama, kad šis 
veikalas apima lietuvių istorinę rai
dą nuo 3.000 m. prieš Kristų iki Min
daugo laikų. Leidinys turės 400 pus
lapių, daugiau kaip 70 iliustracijų ir 
žemėlapių. Prenumeratoriams kai
nuos $15. Komitetas renka prenume
ratas, jieško rėmėjų ir mecenatų. 
“Gedgaudo knygos talkai” išrašytus 
čekius prašo siųsti ižd. J. Kutrai, 
1011 — 19th St., Santa Monica, Ca. 
90403, USA.

ČIKAGOJE VIEŠĖJUSI J. Narūne 
Pakštienė JAV LB švietimo tarybai 
įteikė tris eiliuotus apsakymus vai
kams — “Lino pasaka”, “Mūsų žvirb
liukas” ir “Mano dukros”. Ji taip pat 
yra parašiusi atsiminimus apie Gab
rielę Petkevičaitę, Balį Sruogą. Jur
gį Savickį ir Juozą švaistą. Spaudai 
rengiama apie 150 psl. knyga bus 
iliustruota retomis nuotraukomis.

MUZ. KAZIO STEPONAVIČIAUS 
vadovaujamas Čikagos lietuvių cho
ras “Pirmyn”, š. m. kovo 27-28 d. d. 
Marijos Augštesniosios Mokyklos
Įėję sėkmingai suvaidinęs J. Strausso 
operetę “šikšnosparnis”, ruošia nau
ją premjerą, kuriai buvo pasirinkta 
F. Leharo operete “Linksmoji našlė’. 
Numatomi du spektakliai 1972 m. ko
vo 4-5 d. d. toje pačioje Marijos Agš- 
tesniosios Mokyklos salėje. “Pirmyn” 
yra seniausias lietuvių choras išeivi
joj, įsteigtas 1909 m.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PO SĖKMINGŲ GASTROLIŲ 

PRANCŪZIJOJE Vilniun grįžo an
samblis “Lietuva” ir Vilniaus ope
ros tenoras Virgilijus Noreika. Spa
lio 1-20 d.d. Paryžiuje bei kituose 
šiaurinės ir pietinės Prancūzijos 
miestuose buvo surengta 15 koncer
tų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 
10.000 žiūrovų. Programa buvo pa
ruošta “Šventinių vakarų” pagrindu, 
papildyta ankstyvesniųjų repertuarų 
geriausiais šokiais ir dainomis: J. 
Naujalio ir J. Juzeliūno daina “Lie
tuva brangi”, V. Povilaičio — “Lie
tuva — gimtinė”, V. Laurušo — “Pir
čiupio motina”, šokiais — “Klumpa
kojis”, “Pakeltkojis”, “Rusnietis”, 
“Gaidys”, prancūzų šokiu “Farando- 
la”, prancūzų daina “Einant per Lo- 
reną”. Labiausiai prancūzams patiko 
ansamblio merginų dainuojama lietu
vių liaudies sutartinė, šokiai “Klum
pakojis”, “Pakeltkojis”, “Kupolinis” 
ir, žinoma, prancūziški intarpai lie- 
tuviškon programom Šilto sutikimo 
bei įvertinimo susilaukė ne tik an
samblis “Lietuva”, bet ir jam tal
kinęs sol. V. Noreika. Kaikurių laik
raščių recenzijose buvo apgailestau
jama, kad V. Noreika negalėjo su
rengti atskiro koncerto.

K O M P O Z. EDUARDO BALSIO 
oratoriją “Nelieskite mėlyno gaub
lio” iš Vilniaus transliavo Maskvos 
centrinė televizija. Violetos Palčins
kaitės tekstu sukurta oratorija yra 
įtraukta į premijuotinų kūrinių sąra
šą. Jai gali būti paskirta Sovietų Są
jungos premija. Oratoriją atliko H. 
Perelšteino vadovaujamas berniukų 
choras “Ąžuoliukas”, operos solistai 
N. Ambrazaitytė, P. Zaremba, dvyli
kametis dainininkas A. Malikėnas, 
pianistės G. Lukšytė, G. Ručytė ir 
mušamųjų instrumentų grupė. Diri
gavo J. Domarkas.

TELEVIZIJOS IR RADIJO komi 
tetas susipažino su naujausiomis lie
tuvių kompozitorių estradinėmis dai
nomis. Didžiausio vertintojų dėmesio 
susilaukė kompoz. F. Bajoro daina 
“Tatalinės”, sukurta liaudies dainų 
autentiškais tekstais bei ritmika. Ori
ginalumu pasižymėjo kompoz. B. 
Gorbulskio dainos poeto Vyt. Bložės 
žodžiais “Piemenaitė”, “Riešutėliai” 
ir to paties kompozitoriaus daina 
poetės R. Skučaitės žodžiais “Liū
tis”. Geriausių pramoginių daiųų są
rašą papildo kompoz. M. Tamošiūno 
ir poeto J. Ratniko “Daina Kaunui”, 
kompoz. V. Telksnio ir poeto Vyt. 
Bložės “Tikėjimas”, kompoz. V. Telks
nio ir poeto St. žlibino “Svajonių 
žemė”, “Tūkstantis ir viena naktis”.

“VERSMIŲ” SERIJĄ “Vagos” lei
dykla papildė XIX š. poeto Kajetono 
Aleknavičiaus eilėraščių rinkiniu 
“Kikilis laibakojis”. Leidinio redak
cinė komisija — A. Bernotas, V. Ku
bilius, V. Vanagas, V. Zaborskaitė, 
paruošėjas — J. Pilypaitis. Su auto
riumi skaitytojus supžindina įvadinis 
A. Vanago žodis, kuriame jis rašo: 
“Šiandien K. Aleknavičiaus eilės yra 
kuklus, nedidelis, bet šviesus ir spal
vingas lietuvių literatūros istorijos 
epizodas, vertas, tur būt, ne vien jos 
istoriografo, o ir šiaip skaitytojo dė
mesio ...”

SOL. BRUNO VENTURINI, italas 
pramoginės muzikos dainininkas, tu
rėjo tris koncertus Vilniuje ir vieną 
koncertą Kaune. Jam talkino Mask
vos estradinis orkestras, vadovauja
mas L. Merabovo. B. Venturini yra 
daugelio festivalių ir konkursų lau
reatas, gavęs auksinę plokštelę, ku
ria jų leidyklos paprastai atsilygina 
už milijoną parduotų vieno įrašo 
plokštelių.

JONO ALEKSOS DIRIGUOJAMAS 
Vilniaus filharmonijos simfoninis or
kestras savo koncertą spalio 20 d. 
pradėjo J. Gruodžio “Rudenėliu” ir 
tęsė Tulūzoje “Grand prix” laimėju
sio boso Vacio Daunoro atliekamom 
operų arijom. Antroji koncerto da
lis buvo skirta S. Prokopjevo VII 
simfonijai.

KAUNIEČIAI UŽSIENYJE. Kau
no politechnikos instituto docentas 
Napoleonas Kunickis jau antrus me
tus dėsto Zambijos Lusakos univer
sitete. Indijoje pedagoginį darbą dir
ba instituto docentas Narimantas 
ždankus, Afganistane — Algirdas 
žamauskas. Tarptautiniuose simpo
ziumuose vibrotechnikos klausimais 
R. Vokietijoje ir Lenkijoje institutui 
atstovavo technikos mokslų kandida
tai Z. Pocius, P. Varanauskas, A. 
Bakšys ir S. Kitra. Kauno medici
nos instituto prorektorius prof. V. 
Sadauskas dalyvavo VII tarptautinia
me kongrese Japonijoje, katedros ve
dėjas prof. A. Mickis — tarptauti
niame simpoziume Wuerzburge, V. 
Vokietijoje.

VILNIAUS STATYBININKŲ kul
tūros namų liaudies teatro vyr. rež. 
Vlado Blinstrubo filmas “Paskutinis” 
laimėjo aukso medalį ir “Grand 
prix” — didžiulę čekiško krištolo va
zą XII tarptautiniame 16 milimetrų 
mėgėjiškų filmų festivalyje Čeko
slovakijoje, Bmo mieste. Filmo te
ma — atominės katastrofos grėsmė 
pasauliui, šį filmą Austrijos atstovai

sa- pasirinko tarptautiniam mėgėjiškų 
filmų festivaliui Salzburge.

JONO MEKO eilėraščių rinktine 
“Poezija” išleido “Vaga”. Rinktinei 
panaudoti eilėraščiai, paskelbti iš
eivijoje išleistose knygose “Semeniš- 
kių idilės”, “Gėlių kalbėjimas”, “Pa
vieniai žodžiai”, ir spaudai paruoštas 
rinkinys “Einu aš vienas”. Įvadą pa
rašė Justinas Marcinkevičius. V. Kst
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S. Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos 
XXI suvažiavimo Toronte programa

BABY POINT, $6,500 įmokėti, 6 
kambarių, atskiras, mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Dvi 
virtuvės. Viena atvira skola. Tuo-- 
jau galima užimti.
KINGSWAY, $5,500 įmokėti, at
skiras, mūrinis, dviejų augštų, aš- 
tuonių kambarių namas, dvi vir
tuvės ir dvi prausyklos, du gara
žai; arti visko.
HIGH PARK, $3,900 įmokėti, 8- 
nių kambarių mūrinis namas su 
dvigubu garažu. Dvi virtuvės, di
deli kambariai. Lengvos mokėji
mo sąlygos. Prašo $23,900.
BLOOR — ISLINGTON, $3,900 
įmokėti, 5 kambarių, mūrinis na
mas, garažas su įvažiavimu, du 
gražiai įrengti kambariai rūsyje; 
arti požeminio ir krautuvių.
SWANSEA, dvylikos kambarių 
dvibutis - (duplex), moderniai

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

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. 
RONCESV ALLES—HIGH PARK, 
$5,900 įmokėti, dešimties kamba
rių mūrinis dvibutis su įvažiavi
mu ir vieta dviem garažam. Penki 
kambariai pirmame augšte. Pato
gus nuomojimui. Prašoma kaina 
$34,900.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

Ketvirtadienį, lapkričio 25
2.00 v.p.p. registracija
7.30 v.v. “Wine’n Cheese” šokiai 

Sv. Jono Kr. parapijos salėj, 
941 Dundas St W.
Penktadienį, lapkričio 26

10.00 v.r. darbo posėdis
11.00 v j. suvažiavimo atidarymas 

Centro vaidybos pranešimai
12.00 v. paskaita: “Ką reiškia Lietu

vių Studentų Sąjunga?”.
2.00 v.p.p. paskaita: “Ethnic Sub

cultures” — dr. R. Krickus (iš 
The National Center for Urban 
Ethnic Affairs, Washington). 
Diskusijos baltiečių bendravi
mo klausimu. Kalbėtojais bus 
— latvis, lietuvis ir estas

7.00 v.v. skaidrių rodymas — sli
de show (Bostono kultūrinis 
būrelis)

8.00 v.v. šokiai Golden Ballroom 
(viešbučio salėje)

1.00 v.r. “Muzikinė-naktinė kepurė”

šeštadienį, lapkričio 27 
10.00 vjr. darbo posėdis
11.00 vjr. P.LJ.K. pirmininko R. Sa- 

kadolskio pranešimas ir jauni
mo kongreso busimieji darbai

2.00 v.p.p. simpoziumas: “{spūdžiai 
iš Lietuvos” — L. Gustainytė, 
T. Neimanaitė...

4.00 v.p.p. pristatymas knygos “The 
Incident on the Vigilant” — 
Algis Rukšėnas (iš Bostono)

7.30 v.v. balius Golden Ballroom sa
lėje su menine programa, ku
rią atliks Windsor© mergaičių

- kvartetas “Aušra”
Sekmadienį, lapkričio 28

1.00 v.p.p. suvažiavimo uždarymas
2.00 v.p.p. pamaldos viešbutyje 

(Folkmass)
Suvažiavimas įvyks viešbutyje 

.Downtowner Motor Inn, 5875 Airport 
Rd., prie Maltono aerodromo. Ši pro
grama spausdinama antrą kartą, nes 
įvyko pakeitimų.
Toronto Lietuvių Studentų S-gos v-ba

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleivių susirinkimas — šį 

sekmadienį, lapkričio 21 d., 2 v., atei
tininkų kambaryje. Susirinkimas ga
na svarbus — visi prašomi dalyvauti. 
Kas dar nesumokėjo nario mokesčio, 
prašomi būtinai į susirinkimą at
nešti.

Ideologiniai kursai. Dainavoje ir 
šiais metais įvyks tarp Kalėdų ir 
N. Metų. Kursų kaina $30.00, be to, 
kelionės išlaidos.

Studentų ateitininkų susirinkimas 
— sekmadieni, lapkričio 21 d., 7 v., 
ateitininkų kambaryje. Visi studen
tai privalo dalyvauti.

Nuoširdžiai dėkojame p-lei Onai 
Pabedinskaitei už auką vyr. moks
leiviams. O. Pabedinskaitė, pati gy
vendama iš pensijos, dažnai paremia 
ateitininkišką veiklą ir ja sielojasi.

Kristaus Karaliaus minėjime yra 
raginami dalyvauti visi ateitininkai.

Studentų sąjungos suvažiavime 
praėjusį savaitgalį Klevelande daly
vavo būrys Toronto studentų. Naują 
SAS centro valdybą sudaro Čikagos 
studentai.

GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naiya.
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St W

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

MOKA:

už term, indėlius 2 metam.... 7 %
už term, indėlius 1 metam.... 6V2 %
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas........ 5]Ą%

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

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD. |

REALTOR
1072 Bloor St- W. Tel. 534-9286
PACIFIC AVE. — HUMBERSIDE. Tik $3.000 Įmokėti už mūrinį 8 
kambarin 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 
prau«vklos. Vandeniu-alvva šildomas, dvigubas garažas su privačiu 1 
įvažiavimu Idealus dviejų šeimų namas, nes viskas Įrengta atskirai. 
ImoKeti tik $5.000 ir viena atvira skola 10-čiai metų išsimokėti.
HAVELOCK ST. — DUFFERIN PARK. Arti Prisikėlimo bažnyčios | 
ir Tū -tuviu Vaikų Namui 9 didelių kambarių mūrinis, namas. Viskas < 
įrengta patogiam nuomojimui ir parduodamas su visais baldais. Jmo- ' 
kea apie s>o,uoO. .....
BLOOR W. — OAKMOUNT RD. Prie pat Bloor gatves, 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, sesių butų (sixplex) namas 
Viskas išnuomota. Didelės pajamos. Įmokėti $15,000, prašo apie 
$78,000. Vertas dėmesio pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI I

Tel. 534 - 9286 — namų: 537 - 2869 I
AUTOMAŠINŲ PARENGIMAS ŽIEMAI, pagrindinis patik
rinimas ir sutaisymas, greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Bloor Autorite Garage (tarp Dundas Ir College)
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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

= tip-topMEATS 
kas savaitę r ^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

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

NOTTA 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 
po 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 lobiai metų.

J. KUDABA

mJ

Namų telefonas 783-2105

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJ

Karpatų kalnų papėdėje įvyko kai
mo jaunimo draugijų kroso varžy
bos. Moterų grupėje ukmergietė Ja
nina šlapikienė laimėjo pirmą vie
tą. Komandomis taip pat nugalėjo 
Ukmergės bėgikai.

Sov. Sąjungos dviračių varžybose 
sėkmingai dalyvavo V. Galinauskas. 
Jis laimėjo 80 km. lenktynes.

Vilniuje įvyko draugiškos bokso 
rungtynės tarp Vilniaus ir Leningra
do. Rungtynės baigėsi 4:4.

Tarptautinės džiudo rungtynės įvy
ko Čekoslovakijoj. Pasižymėjo Česlo
vas Jereskas, kuris vidutiniame svo
ryje laimėjo pirmą vietą.

Į Sov. Sąjungos plaukimo rinkti
nę pakviesti 4 Lietuvos plaukikai: 
suaugusių grupėje — B. Užkuraitytė 
ir V. Tiknius, jaunių grupėje — A. 
Juozaitis, K. Buinickas.

VYČIO ŽINIOS
Vyčio golfininkų sezono uždarymo 

ir. įvertinimo baliuje dalyvavo apie 
80 Vyčio ir Aušros golfininkų. Lai
mėtojams įteiktos dovanos. Pirmoji 
vieta tarpusavio turnyre atiteko V. 
Siminkevičiui su 36 taškais. Toliau 
sekė S. Krašauskas 31 ir A. Simin- 
kevičius. Taip pat labai gerai sezoną 
užbaigė J. Balsys, H. Stepaitis ir R. 
Kymantas su 24 taškais. Sąžiningiau
sio golfininko dovana atiteko A. Kli
mui. Dovana paskirta ir vienintelei 
moterų atstovei G. Kuchalskienei, 
kuri pralenkia ir kaikuriuos vyrus. 
Visiems turnyro dalyviams buvo skir
tos atitinkamos dovanos. Įteikta per
einamoji dovana klubo pirm. P. Ber- 
neckui. Šią dovaną ir šiais metais 
laimėjo Vyčio golfininkai. Baliaus 
rengėjai nuoširdžiai dėkoja šeiminin
kei ir visiems padėjėjams, K. Dalin- 
dai už gražias gėles stalams. Vyčio 
golfo sekcijai šiais metais sėkmingai 
vadovavo J. Žukauskas ir M. Ignata
vičius, kuriems priklauso nuoširdi 
padėka. Vyčio golfininkus sveikino 
Aušros atstovas A. Simanavičius.

Nešukaičių stalo teniso šeima su 
kitais lietuvių stalo tenisininkais pa
demonstravo stalo teniso žaidimo 
techniką Kanados žiūrovams. J. Ne- 
šukaitis pasirodė kaip stalo teniso 
treneris, V. Nešukaitytė, Kanados ir 
JAV meisterė, jos jauniausia sesutė 
Glorija.

D. Žukauskaitė žaidžia krepšinį To
ronto universitete. Neseniai ji žai
dė turnyre, kuris buvo surengtas 
Otavoje. Torontas nugalėjo Otavą, ta
čiau pralaimėjo prieš Kitchenerį.

Mergaitės (16) pralaimėjo pirmą
sias pirmenybių rungtynes prieš 
Transfiguration 12:23. Vytietės pir
mavo (11:9) ir buvo pranašesnės, ta
čiau pritrūko žaidėjų. Žaidė: Zubric-

kaitė 2, Underytė 5, Ąžuolaitė 1, G. 
Žukauskaitė 4 ir L. Žukauskaitė.

Berniukų dvi komandos 14-16 m. 
grupės dalyvaus CYO krepšinio pir
menybėse. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Metinis parengimas-šokiai — lap

kričio 27. Kviečiame visus savo rė
mėjus bei bičiulius gausiu dalyvavi
mu paremti klubo veiklą.

Vyresniųjų mergaičių krepšinio ko
manda Ontario moterų lygoj nuga
lėjo St. Leo 31:24. ši K. Šapočkino 
treniruojama komanda dar nėra pra
laimėjusi nė vienų rungtynių, žaidė:
1. Janeliūnaitė 13, R. Breen-Biršto- 
naitė 6, M. Rost-Romanovaite 4, D. 
Klimaitė 4, J. Simonaitytė 2, J. Bro- 
vard 2 ir I. Moynes-Romanovaitė.

CYO lygoj patys mažiausi nugalėjo 
St. Christopher 20:2. žaidė: L. Rau- 
tinšas 13, J. Stočkus 2, J. Skrupskas
2, A. Sodonis 1, R. Arlauskas, V. 
Plučas, K. Griganis jr. Komandą tre
niruoja K. Grigonis.

Mergaičių treniruotės vyksta tre
čiadieniais. A. Nakrošius sutiko tre
niruoti mergaites ir padėti mergaičių 
krepšinio vadovui A. Štuopiui. Ber
niukai ir vyrai treniruojasi ketvirta
dieniais: 5-6.30 v.v. jauniai iki 14 
metų, 6.30-8 v. jauniai tarp 14 ir 18 
m., vyrai po 8 v.

Baigusiems įteikti 
metraščiai

Toronto Maironio šeštadieni
nė mokykla, išleidusi savo de
šimtokus praeitą pavasari, dar 
syki juos sušaukė spalio 23. Mat, 
kasmet Įteikiami metraščiai, ku
rie spausdinami Čikagoj. Jie bu
vo atsiųsti tiktai rudeni.

Abiturientai susirinko priva
čiuose namuose, šiame pobūvy
je taip pat dalyvavo mokyklų ta
rybos pirm. Tėvas Placidas, 
OFM, mokyklos tėvų komiteto 
pirm. V. Stabačinskas, dešimto 
skyriaus auklėtojos L. Senkevi- 
čienė ir M. Gudaitienė, mokyk
los vedėjas J. Andrulis ir fo
tografas St. Dabkus, kuris sten
gėsi, jo žodžiais tariant, “jauni
mą įamžinti”.

Visiem susirinkus ir truputi 
pasikalbėjus, prasidėjo oficia
lioji dalis — metraščių Įteiki
mas. Vedėjas pasveikino visus ir 
pristatė Tėvą Placidą, kuris ska
tino neužmiršti ansamblių, or
ganizacijų, Bendruomenės ir t. 
t. Tada abiturientai buvo apdo
vanoti puikiu metraščiu “Lais
vės šauksmas”. Ir dar viena 
“dovanėlė” buvo paruošta bai
gusiems. Praeitą pavasarį per 
užbaigimą St. Dabkus nufoto
grafavo visus abiturientus su 
tautiniais drabužiais. Ir dabar 
ta graži spalvota nuotrauka bu
vo įteikta abiturientams kaip 
puikus prisiminimas.

Užsibaigus oficialiai daliai, 
prasidėjo vaišės ir pasilinksmi
nimas. Vyresnieji svečiai vaiši
nosi viršuje, o jaunimui surengė 
vaišes tėvų komitetas “jaukiame 
rūsyje”. Jaunieji svečiai pasi
vaišino kinietiškais, itališkais ir 
kanadietiškais valgiais. Po vai
šių dar liko daug gražaus laiko. 
Jaunimas pradėjo polkutes, ra
telius ir įtraukė net vyresniuo
sius į linksmą šokį. Buvo džiugu 
matyti tiek linksmų veidų.

Štai tokioje jaukioje nuotai
koje mūsų mokykla atidavė dar 
vieną laidą abiturientų lietuvių 
veiklai.

• Pr. Birgelytė

Skautų veikla
• “Šatrijos” tunto 20 metų su

kaktuvinė sueiga salėje buvo gausi 
jaunimu ir svečiais net iš JAV. Ofi
cialioji dalis, improvizuotas laužas ir 
vaišės truko apie pustrečios valan
dos. Scenoje buvo iškabintos sukak
ties emblemos, kavinėj, tunto veiklos 
nuotraukų pynės. Gedimino pilį vaiz
duojantis jubilėjaus pyragas, dainų 
bei eilėraščių inscenizacijos rodė, 
kad šventei kruopščiai ruoštasi. Svei
kinimai šatrijietėms, tunt. ps. P. Sap- 
lienei ir visoms vadovėms!

• Skautų ekskursijos Europon ko
mitetas dėkoja kun. kleb. P. Ažuba
liui už salę, p. Dūdoms — “Nidos” 
rest, savininkams už produktus, ruo
šiant ekskursijos filmų rodymą spa
lio 24 d.

• Šį šeštadienį, lapkričio 20 — 
tradicinis “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų tėvų komiteto ruošiamas baza- 
ras-šokiai Prisikėlimo salėse, prade
dant vidudieniu ir baigiant vidurnak
čiu. Bazaro reikalais kreiptis į k-to 
pirm. K. Šapočkiną tel. 762-0455. 
Paaukoti fantai, nupirkti vakaro bi
lietai grįžta atgal tėvams — jų ko
mitetas pelną paskirsto tuntų veiklos 
reikalams. Ateikime visi pasilinks
minti ir kartu paremti! Atskiras 
kvietimas vyr. skautėm, sk. vyčiams, 
akademikams ir visam jaunimui!

• Toronto paukštytės labiausiai 
myli “Skautų Aidą”. Jų suruoštas 
žygis jam paremti lieka pavyzdžiu 
visiems. “S. Aido” platinimo vajus 
prasideda. Skubiai ir gerai atlieka 
šią pareigą visi vienetai. C. S.

KVIEČIAME ĮSIJUNGTI
KLB Toronto apylinkės valdybos 

rūpesčiu prieš keletą mėnesių buvo 
sudaryta jaunimo sekcijos užuomaz
ga. Tik pradėjus organizuotis, teko 
tuojau Įsijungti Į aktyvią apylinkės 
veiklą. Gausiai ir aktyviai dalyvavo
me karavano paruošime bei jo vyk
dyme, Kanados parodoje lietuvių 
skyriaus organizavime ir gyvai reiš- 
kėmės visoje kultūrinėje veikloje. 
Mūsų pagrindinis dėmesys buvo, te
bėra ir bus nukreiptas į neaktyvią 
lietuviško jaunimo dalį. Mes sten
giamės ir stengsimės jo nepalikti 
nuošaliai. Mes, degdami vyresniųjų 
Įžiebta savo tautos meile, siekiame 
plėsti ir ugdyti lietuvišką kultūrą sa
vųjų tarpe, ją skleisti plačioje dau
giatautėje šio krašto visuomenėje. 
To siekdami, kviečiame neaktyvųjį 
jaunimą Įsijungti į mūsų tautinių šo
kių grupes, dramos, muzikos, radijo 
būrelius, minėjimams ruošti posky
rius ir į visus kitus mūsų plačios 
veiklos barus. Ne žodžiais jungiamės 
į Bendruomenės veiklą, bet konstruk
tyviu ir konkrečiu darbu. Mūsų ke
lias dar ilgas ir sunkus. Mūsų laukia 
dideli ir svarbūs darbai dabarties ir 
ateities lietuviškos veiklos plotuose. 
Mes prašome plačios visuomenės tei
singo supratimo, mūsų užsimojimams 
pritarimo bei jų nuoširdaus vertini
mo ir visokeriopos paramos mūsų 
darbuose. Kviečiame visą Toronto 
jaunimą įsijungti, prisidėti ir daly
vauti bendruose siekiuose.

KLB Toronto apylinkės jaunimo 
sekcija

O. ir B. Sergančiai, buvę to- 
rontiečiai, Miami Beach. Flori
doj, yra įsigiję vasarnamį “Nor- 
wyn”, 126 Ocean Dr./ Miami 
Beach, Florida 33139, USA. Tel. 
672-4903. Lietuviam duoda nuo
laidą.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- wyr- w r-iprva i jei/ac 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus WUWMW

1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

w. V A S I S REAL ESTATE
Torontietė Silvija Šarkaitė, sporto 
klubo Vyti* metiniame balinje išrink- 
ta iškurnės karalaite

Nuotr. B. Tarvydo

Didelis pasirinkimas namų, šėmės h* Mtoc rėdės nuosavybių.
Skambinti —• J. GUDAS TTx»l
B6S BLOOR St Toronto 4, Ont 1 Cl* *>**>

Ę

BLOOR — RUNNYMEDE, apie $7.000 įmokėti, atskiras 7 didelių 
kambarių namas, kvadratinis planas, 2 modernios virtuvės, garažas su 
šoniniu įvažiavimu. —■
NETOLI JANE GATVĖS, apie $7.000 įmokėti, gražus 6 didelių kam
barių atskiras namas, pilnai užbaigti 3 kambariai rūsyje su baru ir 
atskiru išėjimu į kiemą, 2 modernios 4 dalių prausyklos, garažas su 
privačiu įvažiavimu,- didžiulis gražus beveik vieno akro sklypas su 
įvairiais medžiais, kuris siekia parką; viena atvira skola 10-čiai metų. 
Kas mėgstate paukščių muziką, paskambinkite!
TRIBUTIS, 17 kambarių, maždaug 10 metų senumo, gražūs, erdvūs* 
butai su balkonais; apie $20.000 Įmokėti, viskas išnuomota.
BLLOR WEST, apie $15.000 Įmokėti, krautuvė ir 2 butai, Įvažiavimas 
su dvigubu garažu, puiki vieta, tinka betkokiam verslui; viena atvira 
skola 10-čiai metų.
PALIKIMAS—INDIAN RD. — BLOOR, apie $10.000 Įmokėti, šiurkš
čių plytų, 6 kambarių, atskiras platus namus, garažas su šoniniu Įva
žiavimu, geros — stiprios statybos, reikalingas nedidelio, vidutinio 
remonto; tuoj galima užimti.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)

Al. Garbenis, arba

namų tel. H U 9-1543

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Pr. Kerberis,
namų tel. LE 5-1584

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

MOKA
5V2% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
bV2°/o už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
EGLINTON — DUFFERIN, $3.000 įmokėti, 1 mortgičius, plytinis, 
atskiras 6 kambarių namas, šiltu vandeniu apšildomas, privatus įva
žiavimas, garažas.
DUNDAS — BROCK, palikimas, 6 kambarių, plytinis, nauja šildymo 
krosnis, įvažiavimas, geram stovyje. Prašoma S18.500.
ISLINGTON — BLOOR, vienaaugštis (bungalow) plytinis, atskiras, 
5 šviesių kamabirų, užbaigtas poilsio kambarys su baru, privatus įva
žiavimas. Prašo $30.500, be mortgičių.
30 AKRŲ ŽEMES arti 400 greitkelio, 40 mylių nuo Toronto su mažu 
upeliu, $6.000 įmokėti, prie Innisfil Beach Rd.

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4,
Telefonai: 534 - 8459; 233 - 5996

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.

VYT. MORKIS, A? KLIUDŽIUS

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 239-660L DARBO VALANDOS — nuo 7 va*, iki 8 v.v.

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

------------------ ------

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

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

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

Čia gausite tekstilės geminius pigiausiomis koinomh; 
didelis pasirinkimas skareliu, megztinių ir kitų dalyku 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai



SUDBURY, ONT ® SKAITYMAI PASISAKO
130 Frood Rd., ukrainiečių salėje tvirtaisiais vaikais. Šiuo tarpa ligo- 
rengia Lietuvos kariuomenės ir ko- ninė turi 1200 ligonių. Dr. R. J. Ra- 
votojų paminėjimą. Programoje: pa
skaita, tautinių šokių grupė “Ramu
nėlė”, vadovaujama Silvijos Martin- 
kutės ir kt Bus šokiai, veiks bufetas, 
gros geras orkestras. Pradžia 630 v. 
v. Sis pobūvis šiemet bus paskutinis. 
Kviečiame visus tautiečius dalyvauti 
ir pasikviesti svečių. Kviečiame ir ki
tų lietuvių kolonijų tautiečius.

Valdyba
APYLINKĖS VALDYBOS pirm. J. 

Bataitis, tarybos nariai J. Kručas ir 
J. Staškus dalyvavo KLB krašto ta
rybos suvažiavime Toronte.

J. PAULAITIS IR PR. GABRĖ
NAS iš daugelio Sudburyje esančių 
medžiotojų buvo laimingiausi, nes šį 
medžioklės sezoną nušovė po briedį.

J. PAULAIČIO SŪNUS Remigijus 
‘Geležinio vilko” klubo šaudymo var
žybose jaunųjų klasėje laimėjo I vie
tą ir gavo pereinamąją taurę. Nijolė 
Paulaitienė ir šiemet mokytojauja 
Tumo Vaižganto šeštadieninėje mo
kykloje.

TUMO - VAIŽGANTO ŠEŠTADIE
NINĖ MOKYKLA veikia Christ the 
King parapijos patalpose. Lanko apie 
12 mokinių. Vedėja — Marija Vens- 
kuvienė, mokytojai — Nijolė Paulai
tienė ir kun. Antanas Sabas.

J. Kručas
NAUJAS PSICHOLOGIJOS DAK

TARAS. Romas Jonas Kačinskas gi
mė Darbėnuose, Lietuvoje, 1942 m. 
balandžio 18 d. Pradžios mokyklą 
pradėjo lankyti Vokietijoj, vėliau tę
sė Belgijoj, Londone, Ont, ir Sudbu
ry, kur baigė Šv. Karolio bazilijonų 
kolegiją. Lankė taip pat ir šeštadie
ninę Tumo-Vaižganto lietuvių mo
kyklą. 1965 m. baigė Toronto uni
versitetą BA laipsniu su pagyrimu. 
Studijuodamas universitete, sukūrė 
lietuvišką šeimą, vesdamas Danguo
lę Kriaučeliūnaitę, o dabar jau augi
na dvi dukreles: Kristiną ir Feliciją. 
1967 m. Waterloo universitete gavo 
psichologijosv magistro laipsni, bet 
tuo nepasitenkino — išvažiavo su šei
ma vieneriems metams į Floridos 
medicinos centrą Gainsvilėj kliniki
nės psichologijos praktikai atlikti. S. 
m. spalio 22 d. Waterloo universitete 
gavo daktaro diplomą klinkinės psi
chologijos srity. Iškilmingame diplo
mų įteikime dalyvavo motina Irena 
Račinskienė, atskridusi iš Floridos, 
Marija ir Jurgis Kriaučeliūnai iš 
Sudburio, taip pat būrelis artimųjų 
draugų. Dabar dr. R. J. Kačinskas 
dirba savo profesijos darbą St. Tho
mas, Ont., psichiatrinėj ligoninėj, 
kur yra vyriausias vyrų pacientų psi
chologas. Jis dėsto gailestingoms se- 
selėms psichologijos kursą, teikia pa-

činskas yra pirmas iš mūsų lietuviš
kosios Sudburio lietuvių bendruome
nės pasiekęs tokį augštą mokslą. 
Sveikiname ir linkime jam geriausio

Naujas psichologijos daktaras Romas 
Jonas Kačinskas

JANINA PETRENAITĖ, pavyzdin- 
gai baigusi Marymount mergaičių ko
legiją, šį rudenį įstojo į Waterloo 
universitetą ir studijuoja chemiją.

Architektui inž. dr. A. Kulpai-Kul- 
pavičiui už paruošimą projekto pa
minklui ant a. a. mano brolio kūrėjo- 
savanorio maj. Juozo šipelio kapo lie
tuvių kapinėse ir už tą darbą atsisa
kius atlyginimo, reiškiu nuoširdžią 
padėką.

Dėl ligos negalėdamas pats atvykti, 
dėkoju Kūrėjų-Savanorių karin. Juo
zapavičiaus Toronto skyriaus valdy
bai už didelį rūpestį ir pastangas pa
minklo statymo darbe. Taip pat dė
koju Šv. Jono Kr. ir Prisikėlimo pa
rapijų gerbiamiems klebonams už pa
minklo pašventinimą.

Dėkingas —
Petras šipelis, Sudbury, Ont.

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ. O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

DĖL JAUNIMO MORALĖS
Malonus Redaktoriau,
“Tėviškės Žiburių” šių metų 38 nr. 

vedamajame straipsnyje “Barzda — 
ne viskas” teisingai pabrėžėte, kad iš
orinė mados apraiška — ilgos barz
dos ir nekirpti plaukai dar nerodo 
jaunimo tikrosios dvasios. Ir po ilga 
barzda gali slėptis sveikų principų 
jaunuolis ar vyras. Lygiai teisingai 
konstatavote, kad “organizacijos dar 
pajėgia telkti jaunimą apie savo ide
alus ir praktinę veiklą, kuri atitrau
kia nuo tuščio slampinėjimo, nuo jau
no slunkiaus egzistencijos”. Pagal Jū
sų konstatavimą, organizacijų įtaka 
veikia ir krizių metais, “čia tad ir 
iškyla jaunimo organizacijų reikšmė. 
Ypač svarbu jaunuoliui įkvėpti tvir
tus idėjinius pagrindus, į kuriuos ga
lėtų atsiremti visa jų ateitis”.

Jaunimo organizacijų reikšmė ir 
įtaka jaunimui atrodo visiškai kito
je šviesoje, kai paskaitai Juozo Vaiš- 
nio, SJ, straipsnį “Kaip galvoja jau
nimas?”, išspausdintą “Laiškų Lietu
viams” šių metų birželio mėn. nume
ryje, 201—205 psl. Straipsnyje nori
ma parodyti, kaip galvoja lietuviškas 
jaunimas, nors simpoziumas, kuriame 
jaunuoliai-jaunuolės svarstė dvi labai 
svarbias problemas (ar reikalinga 
Bažnyčia ir ar leistinas priešvedybi- 
nis lytinis santykiavimas), susidėjo 
tik iš apie dvidešimties studentų ber
niukų ir mergaičių. Bet kas įdomiau
sia, kad to simpoziumo dalyvių be
veik pusė buvo ateitininkai, o kiti 
skautai, santariečiai, neolituanai. Tai
gi mūsų jaunimo elitas, susipratę lie
tuviškų organizacijų nariai. Labai 
keista, kad tasai simpoziumas nebu
vo, kaip įprasta sakyti — pokalbis, 
pasidalinimas mintimis, o tik grynas 
monologas, vien jaunuolių dėstymai. 
Nesuprantamas tame simpoziume ku
nigo, “LL” redaktoriaus, dalyvavi
mas, kai jis buvo paprašytas tylėti ir 
nepareikšti savo nuomonės. Atrodo, 
kad jis buvo pakviestas tik tam, kad 
paskui studentų “išmintį” perduotų 
viešumai, žodžiu, tasai simpoziumas 
buvo be žodžio laisvės, o tiktai propa
gandinis jaunimo pasiskardenimas.

Kaip jau ten bebūtų dėl pačios sim
poziumo tvarkos, jaunimo pasisaky
mai minėtais klausimais verčia susi
mąstyti. Nenorime tikėti, kad ir su

nuoliai atstovauja lietuviškam ir or
ganizuotam jaunimui. Jeigu jų pažiū
ras laikysime tik jų asmeninėmis 
nuomonėmis, visdėlto jaunimo va
dams, ypač ateitininkų dvasios vado
vams, reikėtų labai susirūpinti, kai 
po šūkiais “Visa atnaujinti Kristu
je” arba “Dievui, tėvynei, artimui” ir 
kitais slepiasi materializmas, hedoniz
mas, žemiausios rūšies ateizmas, o 
moralės vietoje — nežabotas seksua-

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS įSTAIGA

B. S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai
459 Roncesvailes Ave. Tel. LE 4-6602

Š£&^Didelis pasirinkimas. Urmo kainos. FIRESTONE. 
|g|fcDUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt. 

§&£sautovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
SsgpF Visų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt.

Atidaryta kasdien iki 7 v.v. Šeštadieniais iki 2 v.p.p.

• Kai Periandrą paklausė, ar 
jis žino labai didelį daiktą, ku
ris tilptų mažame, atsakė: “Kil
ni širdis žmogaus kūne.”

Pirmuoju klausimu — ar reikalin
ga Bažnyčia, ar užtenka tik tikėjimo, 
patsai straipsnio autorius pastebėjo, 
kad tokių jaunimo pasisakymų prie
žastis — tikėjimo stoka. “Kai kurie 
dalyviai turėjo labai neaiškų Dievo 
konceptą ir jo buvimu labai abejojo. 
Abejojo, ar Dievas yra davęs 10 įsa
kymų. Kai kurie netikėjo, kad Kris
tus buvo Dievas, kad jis įsteigė Baž
nyčią ir jai suteikė autoritetą spręsti 
jo vardu”. Iš to išvada: tame simpo
ziume kalbėjo arba nieko svarstomuo
ju klausimu nenusimaną, arba savo 
pažiūromis esą visiški ateistai. Ar tai 
toks mūsų šiandieninis jaunimas, ar 
tikrai jaunimas (suprantamas plates
ne prasme) taip galvoja? Atsitinka 
taip, kad kartais susirinkęs būrys 
bernų pripliauškia visokių niekų, ta
čiau jų pliauškalų niekas neskelbia 
viešumoje ir nesako, kad jie atstovau
ja visam jaunimui.

Nesustosime čia prie atskirų pasi
sakymų ir jų nekartosime, nes jie 
yra, bent tikėjimo ir Bažnyčios reika
lingumo atžvilgiu, pakankamai susu
muoti minėtoje straipsnio autoriaus 
pastaboje. Nemažiau svarbus klausi
mas, kaip tasai virš 20 jaunuolių bū
rys galvoja (logiškai ir elgiasi) mei
lės ir sekso srityje, čia jau praktiš
koji gyvenimo sritis, ir tasai jauni
mas, reikia manyti, kalbėjo su dides
niu kompetentingumu. Beveik visi 
neskiria meilės nuo sekso: “Jei gali 
prieš vedybas mylėti, tai dėl ko ne
gali turėti lytinių santykių” dėstė vie
nas. Kitam lytiniai santykiai yra 
augščiausias meilės pasireiškimas. 
Vėl kitas yra “praktikas”: “Naudinga 
prieš vedybas išbandyti, kad paskui 
po vedybų viskas nesibaigtų tragiš
kai”. Dar kiti išklojo savo “filosofi
ją”, aiškindami klausimą, kodėl Baž
nyčia draudžia priešvedybinius san
tykius. O tai esą dėlto, kad iš lytinių 
santykių gali gimti kūdikis, kuris bus 
našta visuomenei. Bet dabar, kai yra 
visokių apsisaugojimo priemonių, da
lykas atsistoja kitoje šviesoje, tad ir 
Bažnyčiai nėra ko čia kištis.

Ryšium su šiuo klausimu iškilo ir 
moralės klausimas. Tiems jaunuo
liams absoliutinės meilės nėra. Jokia 
institucija, joks asmuo negali pasaky
ti, kas gera ir kas bloga. Moralu tai, 
kas patinka. Lytiniai santykiai esą 
dviejų asmenų apsisprendimas, taigi 
čia ne Bažnyčios reikalas. Iš tokio 
moralės supratimo seka ir kitos iš-

vados: vedybų atveju mergaitė tiek 
skaisti, tiek neskaisti yra lygios ver
tės. O vienas “liberalas” dar toliau 
nuėjo: jis vedyboms rinktųsi ne ne
kaltą mergaitę, o tik prostitutę, nes 
šioji “jau turinti patyrimo”.

Visa tai rodo, kad bent dalis jauni
mo, gal nesąmoningai, bet tikriausiai 
paveikti ateistų-marksistų profesorių 
augštosiose ir vidurinėse mokyklose, 
savo galvojimu ir įsitikinimais yra 
nutolę nuo savosios Bažnyčios, nuo 
savosios tautos ir perėję į lietuvių 
tautą žudančių marksistų-ateistų pu
sę. Gi priėmęs ateistinę-marksistinę 
ideologiją ir atsistojęs materialisti
nėje bazėje, toks jaunimas lietuvių 
tautai yra žuvęs.

“LL” redakcija, pažadėjusi, kad at
eityje šiuos klausimus plačiau palies 
ir paaiškins, kaip matyti iš “LL” rug
sėjo numerio pastabos, laukia, kad 
dėl jaunimo simpoziumo minčių, ku
rios daugelį vyresniųjų (bet ne jauni
mo!) labai sukrėtusios, — pasisakytų 
ypač jaunimas. Iš vyresniųjų gautas 
tik vienas raštas. Ir nenuostabu, nes 
ginčytis per spaudą su tokiais kažin 
ar yra prasmės, kai jie savo nuomo
nes skelbia dogmatiškai, nesileidžia į 
pokalbį ir save laiko “moderniais”, o 
kitus — “atsilikėliais”, “konservaty
viais”. Nėra abejonės, kad po tokio 
anų simpoziumo dalyvių pasisakymo 
ir jų nuomonės religinės kultūros žur
nale išreklamavimo atsiras ir dau
giau, kurie norės “pasižymėti” savo 
išmintimi ir modernumu. Tiesa, gal 
tokių dar nėra daug! Bet jau ir dabar 
caveant consules! Hanibalas ne prie 
vartų, bet jau mūsų tarpe.

J. Vaišnora, MIC
PATIKSLINIMAS

Neatsisakykite pataisyti mane lie
čiančią netikslią žinutę, patekusią į 
KLB krašto tarybos suvažiavimo ap
rašymą.

Diskutuojant švietimo reikalus, ta
rybos narys B. Sakalas iškėlė du 
klausimus: a. ar PLB švietimo tary
ba pripažįsta, kad visa mūsų litua
nistinio švietimo sistema šiuo metu 
nebeparuošia kvalifikuoto jaunimo, 
tinkamo, pavyzdžiui, užimti liet, laik
raščio redaktoriaus postą? ir b. jei 
taip, tai kas tuo reikalu yra daroma?

Mano atsakymas į pirmąjį klausi
mą buvo “taip”. Atsakydamas į ant
rąjį klausimą, iškėliau mintį, kad 
reiktų atrinkti nedidelį būrelį gerai 
lietuviškai kalbančio ir labai sėk
mingai augšt. lituanistinius kursus 
baigusio jaunimo ir paruošti jį laik
raštininko darbui privataus mokymo 
metodu. Tam, žinoma reiktų lėšų — 
stipendijų ar kitokiu pavidalu. Lė
šas turėtų paskirti vienas iš fondų, 
geriausia — JAV Lietuvių Fondas. 
Tokių sakinių, kaip “PLB valdyba 
ypač yra susirūpinusi žurnalistų pa
ruošimu” arba “PLB valdyba jau 
yra paprašiusi JAV Lietuvių Fondą 
skirti specialias stipendijas” nesu pa
sakęs, nes jie neatitiktų tiesą — yra 
per ankstyvi dalykai.

A. Rinkimas,
PLB švietimo tarybos pirmininkas

7 pd. • Tėviškės Žiburiai • 1971. XI. 18 — Nr. 46 (1137)
Marc Twain Nosis

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

1972 RANKU DARBO SPALVOTA TELEVIZIJA

su CHROMAC9LOR

M. Twain gavo anoniminį 
laišką. Jame buvo tik vienas žo
dis: “Kiaulė”. Kitą dieną Twain 
savo laikraštyje įdėjo tokią žinu
tę: “Aš dažnai gaunu laiškus be 
parašų. Vakar pirmą kartą ga
vau parašą be laiško”.

— Bobute, kodėl šuniuko no
sh raudona?

— Jisai greitai bėgo ir par
griuvęs užsigavo.

— Matyt, ir mūsų tėvelis 
mėgsta greitai bėgioti. f.

Istorija
Prancūzų rašytoją Andre 

Maurois kartą paklausė:
— Kuris daugiau pakeitė is

torijos eigą — Cezaris ar Napo
leonas? — Maurois atsakė:

— Nuo pat civilizacijos gyva
vimo pradžios niekas taip nepa
keitė istorijos eigos, kaip istori
kai.

Kompozitoriai
Du Vienos kompozitorius ap

kaltino, esą jie vienas nuo kito 
pavogė melodiją. Incidentui iš
spręsti buvo pakviestas Leharas. 
Jis paprašė kompozitorius pa
groti savo melodijas. Kompozito
riai pagrojo.

— Na, kuris gi apvogtas? — 
paklausė Leharą.

Šis nė nemirktelėjęs atsakė:
— Ofenbachas.

Darbe
— Akvariumas — mano silp

nybė. Galiu valandomis stovėti 
ir grožėtis žuvytėmis.

— O ką sako tavo žmona?
— Nieko. Jai nerūpi, kuo aš 

užsiimu darbe.

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti Stasys Juodai

tis, kilęs nuo Vilkaviškio. Jieško Lie
tuvoje gyvenanti Liudvika Storpiršty- 
tė-Juknevičienė. Taip pat prašoma at
siliepti Regina Matulevičienė, gyve
nusi Toronte, 49 Vine Ave. Rašyti 
šiuo adresu: A. Pilipavičius, 338 Fen
nel West, Hamilton 40, Ont.

Prašomi atsiliepti: Žilėnas Juozas, 
s. Jono, gimęs 1889 m., ir jo brolis 
Vincas, gimęs 1892 m. Vaišnoriškių 
kaime, Salako valse., Zarasų apskri
tyje. Į Kanadą išvyko 1913 m. Jieško 
giminės iš Lietuvos. Jie patys arba 
žinantieji apie juos prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: K. Stundžia, 2a Wiley 
Street, St. Catharines, Ontario, Cana
da.

Gudruolis
— Ir vėl, nenaudėli, kaimynui 

langą išmušei! Vėl reikės pus
dienį gaišti, kol stiklą įdėsiu.

— Nereikės, tėveli. Su visu 
rėmu išrausiau. “VL”

Arklių juokas
— Kažin ko tie arkliai taip 

žvengia?
— Juokiasi iš arkliaganio, kad 

tas trečia diena po ganyklą ke
turiomis vaikšto. “VL”

Viešbutyje
Užėjo vyras į viešbutį Niu

jorke ir kreipėsi į patarnautoją:
— Būkit malonus, pažadinkit 

mane ryt šeštą valandą.
— Jūsų kambario numeris?
— Aš miegu ant suolo parke 

prieš jūsų viešbutį...
šeimoje

Vyras grižo vakare pavargęs 
ir piktas.

— Kodėl tu toks susiraukęs?
— klausia žmona.

— Tu pati kalta? Siunti ma
ne į tėvų susirinkimą, o nepa
sakai, kurioje mokykloje mokosi 
vaikas...

Parinko Pr. Alš.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
Česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvime bakterijų bei jas 
sunaikino. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojamai 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomų jo bei stiprinamųjų 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu* 
rėsl šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI
* Telefonas LE 2-5965

1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

NUO LOSNOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių special.’ose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19^4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto «ki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ 480 RONcesvalles avė.,
ĮSTAIGA Baltic exporting CO. TORONTO 3, Ontario

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

J

TIK ZENITH TAI TURI

® Neturinti sau lygios 
kokybės

• ZENITH televizijos 
aparatai
YRA DAUG PATVARESNI, GERESNI 

IR PERDUODA DAUG GERESNI 

VAIZDĄ NEI KITI.

TUOJAU GALITE GAUTI PAS

Tel. 489-5425

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

343 Roncesvailes 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. Užbalig

Visu rūšių automobiliu išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY

MAX KANE AUTO BODY
Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel. WA 13225 arba WA 4-1001

LFA RADIO and TV
672 Lansdowne Ave.

Tel. 531-6165
Toronto 4, Ont.

295 Roncesvailes Avė.

► Tel. 536-1373
Toronto 3, Ont.

Atidaryta kasdien nuo 9-6 v. v. 

ketvirtad. ir penktad. nuo 9-9 v.v.

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

7R0 QUEEN ST. W.
PRIE GORE VALE'1 KT's PHOTO S1U°'°

A“ * _ _____________ Vestuvinės nuotraukos
—------------- Meniškos vaiki) nnotrnkoo

___ ______ Portretai ir kt

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

Savininkas V. BAČtNAS
• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečlant gimines

Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, BX.

421 Roncesvailes Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 5374708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

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

(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 ▼.▼.

DR. V. J. MEILUVIENS 
DANTŲ GYDYTOJA 
1 8 4 E L L1S AVK 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pag»! 
susitarimą.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvailes 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 vaL ry

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

valdžios pripažintas plomberis, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

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

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

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

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas. Sutat 
san iširusius galus Ir pradegintus 1 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912. i

IN S U R A N C E Į
DUDA 769-4612 1

2231 Bloor Street W. 1
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Sr. Jono Kr. par. žinios
— Kristaus Karaliaus šventė šven- 

ciama žj sekmadienį iškilmingomis 
pamaldomis bažnyčioje.

— Praėjusį sekmadienį kat mo
terų draugijos susirinki me padary
tas pranešimas iš draugijos veiklos. 
Nutarta atšvęsti Draugijos Globė
jos Marijos šventę sekmadienį, gruo
džio 12 <L» bendra parapijos agape 
po 11 vaL pamaldų par. salėje.

— Vaikų tikybos pamokos vyksta 
kas sekmadienį po 10 vaL pamaldų 
par. klebonijoje. Seselė Dalia pra
šo visus tėvus nedelsiant atvesti vai
kus į-pamokas, kad vėliau atvyku- 
siems vėl iš naujo nereikėtų kartoti 
kurso.

— Minis a-a. dr. Emilijai Norvai
šienei, josios artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

— šeimoms ar pavieniams asme
nims, esantiems medžiaginiuose sun
kumuose, prieš Kalėdų šventes spe
cialios valdžios Įstaigos teikia pagal
bą. Teirautis klebonijoj.

— šį šeštadienį, 9 v j., pamaldos 
už a.a. Mariją Stungurienę.

— Sveikiname Mariją Beraitienę 
75 m. amžiaus sukakties proga. Pa
dėkos pamaldos — šį sekmadienį 12 
vai. Pamaldos 11 vai. — už a.a. Vy
tautą Plačiaki.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Šį penktadienį, 6.30 v.v., kon- 

firmandų pamokos.
— šeštadieni, 7.30 v. vak.. pas p.p. 

Langus būrelio sueiga, 37 Brumme! 
Avė. TeL 769-2094.

— Sekmadienį, 9-30 v. ryto, miru
siųjų prisiminimo-pamaldos. Po jų, 
apie 11 v. ryto, šv. Jono kapinių 
lankymas, pamaldos bei a.a. Ber
nardo Buntino, buvusio ilgamečio 
par. pirmininko, paminklo šventini
mas. Visi, kurie nori šį sekmadienį 
prisiminti iškeliavusius amžinybėn, 
prašomi skambinti kun Al Žilinskui 
dienomis 483-4947 arba vakarais 277- 
2148.

— Šį sekmadieni, 3 v.p.p., pas p. 
A. Lorencienę — būrelio sueiga, 65 
Marion St, teL LE 3-6560; 6.30 v.v. 
— pas G. Maurušaitytę, 295 Indian 
Grove. TeL 762-5467. '

Asmenys, galintieji parūpinti 
patalpą ir išlaikymą nedaugiau 
kaip keturiem vyram arba ketu
riom moterim, esantiem psi
chiatrinės ligoninės priežiūroje 
(Queen Street Mental Health 
Centre), prašomi kreiptis — 
Miss J. Bartnicka, tel. 533-8501, 
extention 294, kasdien nuo 9 iki 
3.30 v.p.p., išskyrus savaitga
lius.

Danutė ir Gediminas Sakai 
lapkričio 9 d. Grace ligoninėje 
susilaukė pirmagimės dukros.
MOTERIS jieško darbo 4-5 dienas Į 
savaitę Downsview arba Westone. 
TeL 742-7235.
REIKALINGA MOTERIS pasaugoti 
vaikus iki Kalėdų. Skambinti tele
fonu 233-1732.

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. NTt R.NJL 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
TeL LE 3-8008.

LIETUVIS, 48 metų, 176 cm. ūgio, iš
silavinęs, rimtas, pasiturintis, gražaus 
namo priemiestyje savininkas, jieško 
vedybų tikslu lietuvės. Rašyti, pride
dant foto nuotrauką: Balys Kriaučiū
nas, P. O. Box 3812, Rochester, N.Y. 
14610, USA.

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

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. TeL 5354724.

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

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

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

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ | 

PARKSIDE “IJk’et
335 Roncesvalles Avė., Toronto. Tel. LE 5 -1258 

IrairiM pastate rūkyta* debee ir MtaM, Retarifti šeriai, parinkai, ’ 
rūkyti aeparial, impertaati maisto gaminiai, botamta Mm ir kt. 

OTŽAKYMAI PtlIMAMI IR TELEFOHŪ. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

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

2265 BLOOR St.W., kampas Bloor-Durie gatvių 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, 
dažymas, perukai ir 1.1. Prieinamos kainos

Prisikėlimo par. žinios
— Lapkričio 16 d. palaidota a.a. 

dr. Emilija Norvaišienė. Dukrą N. 
Kulpavičienę, jos šeimą ir artimuo
sius dar kartą giliai užjaučiame. Nuo
širdi užuojauta E. Kemežienei, Lietu
voje mirus jos sesutei a.a. Elenai 
CirtautieneL Mišios už velionę — 
gruodžio 7 (L, 9 v.

— Mišias: ketvirtad., 8 v. — už 
šeimos mirusius, užpr. U. Petkūnie- 
nės; sekmacL, 10 v. — už a.a. V. 
Gudauską, užpr. E. Girdauskienės;
11.15 v. — už gyvus ir mirusius drau
gijos narius bei jų šeimas ir už per
sekiojamą Bažnyčią, užpr. Katalikų 
Vyrų Dr-jos metinės šventės proga;
12.15 v. — už a.a. Antano vėlę, užpr. 
A. Kaizerienės.

— Pokalbis su jaunamosiomis šei
momis aktualiais visuomeniniais, pa
rapijiniais ir šeimų reikalais — šį 
trečiadienį, lapkr. 17 d., 7.30 v.v. 
Parodų salėje. Visos jaunesnės šei
mos maloniai kviečiamos dalyvauti.

— Kristaus Karaliaus minėjimas 
— šį sekmadienį, 4 v.p.p.

— “Šatrijos” skaučių tuntą 20 m. 
veiklos sukakties proga nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime sėkmės jau
nosios kartos ugdymo darbe.

— Sekančio religijos kurso suau
gusiems tema — “Pasaulio sukūri
mas”. Kviečiame gausiai dalyvauti 
lapkr. 24 d., 7.30 v.v. Parodų salėje.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos vyrams — gruodžio 3, 4 ir 5 
d.d. Marylake rekolekcijų namuose, 
King City, Ont Jas ves kun. dr. J. 
Gutauskas iš Delhi, Ont.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos — kas sekmadienį 
po 10 v. Mišių.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadieni, 7.30 v.v.; jaunimo — 
sekmadienį, 12 v.

— Dėvėtus drabužius, apavą ir t.t. 
prašom pristatyti į par. raštinę; pa
skambinus, daiktai paimami iš na
mų.

— Kt. savaitę lankomos šeimos 
Galley Ave.. Garden Ave., Glenlake 
Ave., Merrick St., Parkdale Rd. ir 
Pearson Ave.

— Pensininkų laisvavakaris — 
gruodžio 1, trečiadienį, 6.30 v.v. Pa
rodų salėje. Ateitininkai mokslei
viai paruoš vaišes ir atliks progra
mą.

A.a. dr. Emilija Norvaišienė- 
Klemkaitė palaidota lapkričio 
16 d. lietuvių kapinėse. Velionė 
buvo gimusi 1892 m. Pagojęs 
palivarke, Pandėlio valse., Ro
kiškio apskr. Baigusi Šiaulių 
gimnaziją, studijavo mediciną 
Maskvos universitete. Grįžo Lie
tuvon 1924 m. ir dirbo Kauno 
vaikų ligoninėj, vaikų globos or
ganizacijų ambulatorijose ir pri
vačioj praktikoj. 1939 m. persi
kėlė Vilniun, kur buvo paskirta 
motinos ir vaiko globos inspek
tore. Nuo 1941 m. Vilniaus vai
kų poliklinikos vedėja. 1944 m. 
įsteigė savitarpio pagalbos dr- 
jos vaikų sanatoriją. 1952 m. 
atvyko Kanadon ir įsikūrė To
ronte. Velionė, šalia savo tiesio
ginių gydytojos pareigų, visą 
laiką reiškėsi visuomeninėj veik
loj, ypač rūpindamasi motinų, 
vaikų globa, neturtingųjų šalpa. 
Toronte ji gyveno savo dukros 
Noros ir žento archit. dr. A. 
Kulpavičiaus globoje.
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Šokių muzika
Įvairaus dydžio parengimams

► salėse bei privačiuose butuose
► puiki lietuviška ir tarptautinė <
► "Amplifier" stipraus pajėgumo < 
k garsiokalbinė muzika su mikro- < 
k fonais. Prieinama kaina. < 
, Tel. LE 4-6803 • J. Adomaitis '

BAZARA
ŠOKIŲ VAKARA

Skautų tėvų komitetas

Šokių vakaro pradžia 7 v. v. 
Bufetas su stipriais ir švelniais 
gėrimais, cepelinais ir koldūnais 
veiks nuo 12 valandos.

Bazaro pradžia 12 valandų. 
Vakaro programų atliks 
solistas V. Verikaitis, 
akompanuojamas J. Govėdo. 
Gros D'Amico orkestras. 
įėjimas — $2.50, studentams

Lapkričio 20, šeštadienį, prįsikįlimo salėje
"ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO" 
TUNTŲ SKAUTŲ TĖVŲ 
KOMITETAS RENGIA

Tor onto_LĮet uvių _Stud ĖPXų_ _Sęjįųn ga^ re ogia

šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos XXI-jį

visuoTiHĮ SUVAŽIAVIMĄ 
š. m. LAPKRIČIO 25 - 28 DIENOMIS ,
Downtowner Motor Inn, 5875 Airport Rd., prie aerodromo A V-F L Vz 11 L VJ

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

1

Ketvirtadienį — 25

"Wine'n Cheese" 
šokiai 7.30 v.v., 
Šv. Jono Kr. 
parapijos salėje, 
941 Dundas St. W.

TORONTO VLADO POTVIO SAULIŲ KUOPOS

tradicinis metinis /I i/1AI 
BALIUS-SOMAI

Estų "litai" orkestras, 
palydint dainoms 
Gėrimų baras 
Vertingų laimikių loterija 
Užkandžiai ir kava nemokamai

Į lapkričio 20, šeštadienį, 7 v. v., 
j Šv. Jono Kr. parapijos salėje

Bilietas asmeniui — S2.50, studentams —• $1.50. 
Visus maloniai kviečia — RENGĖJAI

Kristaus Karaliaus šventė — 
lapkričio 21, sekmadieni. Abie
jose parapijų bažnyčiose bus 
atitinkamos pamaldos. Prisikė
limo par. Vyrų Katalikų Drau
gija tą dieną 11.15 v.r. rengia 
specialias pamaldas su bendra 
vyrų Komunija ir kun. Pr. Gai
dos pamokslu. Iškilmingas šven
tės aktas — 4 v.p.p. Prisikėlimo 
par. salėje. Kalbės visuomenės 
veikėjas ir redaktorius dr. Do
mas Jasaitis iš Niujorko. Meni
nę dalį atliks parapijos choras. 
Rengėjas — Vyrų Katalikų 
Draugija maloniai kviečia visus 
tautiečius dalyvauti.

Ryšium su katalikų mokyklų 
švietimo vadybos patvarkymu, 
Toronto Maironio šeštadieninėje 
mokykloje nuo šio šeštadienio, 
lapkričio 20 d., pamokos prasi
dės 10 vai. ryto ir truks iki 1.30 
v. p.p. Vedėjas

Reginos žiūraitienės paveiks
lų *paroda atidaroma lapkričio 
20, šeštadieni, 2 v.p.p., Prisikė
limo Parodų salėje. Ji bus ati
daryta ir sekmadienį nuo 10 v.r.

S. Kvietienės tapybos ir kola- 
žų paroda įvyks lapkričio 21 d. 
Hamiltono Jaunimo Centro salė
je, 58 Dundurn St. N.

Sporto klubo “Aušra” meti
nis parengimas-šokiai bus lap
kričio 27, šeštadienį, 7 v.v., Pri
sikėlimo salėje.

Edmund Burke Draugijos su
sirinkimas — lapkričio 24, tre
čiadienį, 8 v.v., Latvių Namuo
se, 491 College St. Bus rodomi 
du neilgi filmai. Kalbės gerai 
visiems žinomas Gezą Matrai, 
kuris savaip “pasveikino” Kosy
giną jo lankimosi metu Otavoj.

Akademikų Draugijos rengia
ma paskaita įvyks lapkričio 27, 
šeštadienį, 8 v. v., Prisikėlimo 
muzikos studijoj. Žymus lietu
vių tautosakos tyrinėtojas dr. J. 
Balys kalbės tema “Lietuvių 
liaudies baladės”. Paskaita bus 
iliustruojama magnetofono juos
tų įrašais ir plokštelėmis. Ren
gėjai kviečia visus.

Nem-

City Driving School
Pripažinta Ontarfo Safety

aobfltas. 1676 BATHURST ST.

Penktadienį — 26 Šeštadienį — 27 Sekmadienį — 28

Sakiai 8 v.v., 
(Golden Ballroom)

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

Dėl tolimesnės informacijos teL 762-3715, 921-7929

Kūrėjam-savanoriam. Lapkri
čio 28 d. Lietuvos kariuomenės 
minėjimo 11.15 v. pamaldose k.- 
savanoriai organizuotai su vėlia
va dalyvaus Prisikėlimo par. 
bažnyčioje. Tą dieną šv. Jono 
Kr. ir Prisikėlimo par. bažny
čiose bus laikomos Mišios už 
žuvusius ir mirusius kūrė j us-sa- 
vanorius, o liuteronų lietuviško
je parapijoje atitinkamos šiai 
šventei pamaldos. Per 11 vai. 
pamaldas k.-savanoriams ir jų 
šeimoms Prisikėlimo bažnyčioje 
pirmuose suoluose bus rezervuo
tos vietos. Visus skyriaus narius 
su šeimomis kviečiame dalyvau
ti pamaldose ir 4 v.p.p. šventės 
minėjime Prisikėlimo salėj. Kle
bonams-leidus, per visas pamal
das lietuviškose bažnyčiose bus 
daromos rinkliavos laisvės kovų 
invalidams ir sunkioje būklėje 
atsidūrusiems skyriaus nariams 
šelpti. 11 vai. pamaldoms sky
riaus nariai renkasi salėj 15 mi
nučių prieš 11 vai. pamaldas.

Skyriaus valdyba 
Hamiltono lietuvių mėgėjų 

teatras “Aukuras” gruodžio 4, 
šeštadienį, Toronto Prisikėlimo 
salėje vaidins Jurgio Jankaus 
3 v. dramą “Audronė”. Kvietė
jas — radijo programa “Tėvy
nės prisiminimai”.

Londono lietuvaičių studen
čių kvartetas “Rasa” atliks pro
gramą “Gintaro” tėvų komiteto 
ruošiamoje madų parodoje gruo
džio 5 d. Prisikėlimo parapijos 
auditorijoje.

Pedagoginiame Lituanistikos 
Institute Čikagoje, Hamiltono 
Vysk. Valančiaus lituanistinės 
mokyklos mokytojos B. Juozapa
vičienės pastangomis, užsirašė 
studijuoti užakiniu būdu Dan
guolė Juozapavičiūtė, Dalia Gra- 
jauskaitė, Vaidote Riekutė ir 
Aida Kezytė. Pastarosios trys 
tik šiemet baigė Hamiltono 
Vysk. Valančiaus mokyklą, o D. 
Juozapavičiūtė tebėra X skyriu
je. Reikėtų, kad panašiai pada
rytų ir kiti tėvai bei mokytojai. 
Pareiškimus studijuoti reikia 
siųsti KLB švietimo komisijai 
236 Dovercourt Rd., Toronto 3, 
Ont L. Tamošauskas, 

švietimo komisijos pirm.
Kun. M. Jarašiūnas ir kun. A. 

Bortkevičius, dirbą JAV-vių lie
tuvių parapijose, lankėsi Toron
te ir Hamiltone, kur gyvena jų 
giminės ir bičiuliai.

Kun. B. PacevtHus yra išvy
kęs j §v. žemę.

"Folk" Mišios
2 vai. po pietų 
viešbučio salėje

VALDYBA

b

M

Kanados Lietuvių Bendruo
menės vardu “The Toronto Star” 
lapkričio 12 d. laidoje paskelb
tas ilgas raštas skaitytojų pasi
sakymų skyriuje. Jame sakoma, 
kad KLB taryba spalio 23 d. 
svarsčiusi bėgamuosius Kanados 
įvykius ir nusprendusi: pritarti 
dabartinės Kanados vyriausybės 
pastangoms, siekiančioms tarp
tautinės taikos, kuri laiduotų 
laisvę bei apsisprendimo teisę 
visom tautom;, nepritarti fizi
niam užpuolimui Otavoj viešin
čio Kosygino (“we condemn the 
recent physical assault on Mr. 
Kosygin in Ottawa); pabrėžti, 
kad demonstracijos buvo teisė
tos žymios dalies gyventojų nu
sistatymo pareiškimas, kad* Ko
sygino demonstrantų pavadini
mas “riff-raff” (padugnės, at
matos) turėtų būti ir Kanados 
premjero oficialiai pasmerktas; 
priminti, kad Kosygino pareiš
kimas apie praėjusius kolonijiz- 
mo laikus taikytinas pačiai Sov. 
Sąjungai, pavergusiai 100 mi
lijonų įvairių tautų, kurių tarpe 
yra ir Lietuva su kitomis Balti
jos valstybėmis; pasmerkti Ko
sygino pastabas apie JAV eko
nominę politiką, kaip žalingas 
Kanadai bei reiškiančias kišimą
si į krašto vidaus gyvenimą ir 
užsienio reikalus. Raštas pasira
šytas K. L. B. krašto valdybos 
pirm. inž. E. čuplinsko.

Kaikurie šio rašto sakiniai su
silaukė pastabų iš kitų etninių 
grupių atstovų ir kaikurių lietu
vių. Iš KLB valdybos pareigūnų 
teko patirti, kad šis raštas buvo 
perskaitytas KLB tarybos suva
žiavime ir priimtas kaip viena iš 
rezoliucijų. Galimas dalykas, 
kad “Stare” paskelbtas tekstas 
nėra visai tikslus. Jei taip, rei
kėtų patikslinti ir išsklaidyti ki
lusią reakciją kitose etninėse 
bei savose grupėse.

Vladė Bleizgienė, kuri devy
nis mėnesius viešėjo pas sūnų 
Joną, anūkę Rūtą Žilinskienę ir 
ju šeimas, lapkričio 16 d. išskri
do atgal į Lietuvą. Oficialus at
sisveikinimas įvyko Žilinskų na
muose lapkričio 6 d., kur virš 
70 asmenų susirinko palinkėti 
jai sėkmės.

IlgoniaL šv. Juozapo ligoni
nėje gydosi: Zigmas Laurinavi
čius po širdies smūgio, S. Ba- 
rančiukas, M. Stulpinienė, J. 
šefleris. E. Jankus ir. D. Gruo
dienė. Pastaroji buvo sužeista 
prieš savaitę automobilio nelai
mėje grįžtant iš vasarvietės.
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Šv. Kazimiero par. žinios
— Lapkričio 7 d. 11 v. pamaldos 

buvo laikomos už mirusias šv. Onos 
Dr-jos nares. Dr-jos. narės suruošė 
par. svetainėje pusryčius, kuriuose 
atsilankė virš 130 asmenų. Ta pro
ga Draugijai suaukota $149. Katarina 
Ambrasienė paaukojo $25. Dr-jos 
pirm. M. šalčiūnienė padėkojo vi
siems už tokį gausų atsilankymą ir 
už aukas. Ji pranešė, jog Dr-ja ren
gia vakarienę 1972 m. sausio 29 d. 
par. svetainėje.

— Lapkričio 21 d. 11 v. pamaldos 
bus laikomos už šv. Elzbietos Dr-jos 
mirusias nares. Po pamaldų dr-jos 
narės par. svetainėje suruoš pusry
čius. Dr-jos pirm. p. Kreivienė visus 
iš anksto kviečia dalyvauti.

— Mūsų parapijietis Alfonsas Ruz- 
gaitis jau 25 m. tarnauja Montrealio 
policijoj leitenantu. Jis yra gimęs 
Montrealyje, kalba, skaito ir rašo 
laisvai lietuviškai. Jis yra vedęs čia 
gimusią lietuvaitę, augina dvi duk
reles, kurios irgi moka savo tėvelių 
gimtąją kalbą. Prieš keletą metų 
Įsteigus parapijos tarybą, Alfonsas

TORONTO, ONT.
Naują KLB švietimo komisiją 

sudaro: pirm. Liudas Tamošaus
kas, vicepirm. Regina Ulbienė, 
ižd. Stefa Bubelienė, protokolų 
sekr. Algis Šukys ir bendraraš- 
čių sekr. Vytautas Taseckas. 
Komisija jau turėjo posėdį, pri
ėmė veiklos planą. Tarp kitko 
nutarė 1972 m. kovo mėnesį, pa
skelbti tėvų mėnesiu. Tėvai bus 
skatinami siųsti vaikus į šešta
dienines mokyklas ir namuose 
su vaikais kalbėti lietuviškai. 
Taip pat nutarė skatinti, kad 
mokyklų tėvų komitetai glau
džiau bendrautų su tėvais jų vai
kų lietuviško auklėjimo bei mo
kymo klausimuose.

“Daina” kreipėsi į malonius 
tautiečius, prašydama prisidėti 
prie nupirkimo kėdės su ratu
kais jau seniai sergančiam Bra- 
kauskų sūnui Alvydui Vokieti
joj: “Daina” paskyrė ir išsiun
tė $30. Tai trečdalis reikiamos 
sumos. Tikėdamos, kad atsiras 
norinčių paaukoti, prašome če
kius siųsti “D.” iždininkei J. Ku
likauskienei, 32 Štatler Avė., 
Islington, Ont. Tel. BE 3-9692. 
“D.” sekantis susirinkimas — 
šį sekmadienį — lapkr. 21 d., 3 
v.p.p., pas M.* Karkienę, 54 Bur
rows (Kipling ir Rathbum). Tel. 
233-7841. Visas nares ir šalpai 
prijaučiančias prašome atsilan
kyti. M. F. Y.

KLB Toronto apylinkės val
dybos rūpesčiu lapkričio 13 d. 
International Instituto, 321 Da
venport Rd., rankdarbių parodo
je buvo ir lietuvių skyrius. Audi
niai, juostos, gintaro išdirbiniai, 
medžio drožiniai savo kultūriniu 
savitumu ir meniškumu išsisky
rė iš kitų tautybių pasirodymų 
ir susilaukė gausių lankytojų. 
Lietuviško skyriaus eksponatus 
skoningai išdėstė, jame budėjo 
bei informacijas teikė Eglė Ase- 
vičiūtė ir Gina Draudzvilaitė. 
Lietuvių lankytojų pasirodė la
bai nedaug, turbūt dėlto, kad ši 
paroda Instituto buvo permažai 
išreklamuota, šalia lietuviško 
skyriaus A. Abromaitienė turėjo 
savo darbų platų skyrių. 

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ

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

buvo išrinktas tarybos pirmininku 
Sekančiais metais jis buvo išrinktas 
į par. komitetą, bet dėl sušlubavusios 
sveikatos, išbuvęs vienerius metus, iš 
minimų pareigų atsisakė. Dabar jau
čiasi gerai, nors vis dar yra gydyto
jo priežiūroje. Jis skaito lietuvišką 
spaudą, Įskaitant ir “TŽ”. Jis domi
si mūsų lietuviškos kolonijos gyveni
mu, bet turimos jo pareigos kartais 
jam neleidžia pasireikšti. Paklaustas, 
ar nemano ateinančiais metais kandi
datuoti į par. k-tą, atsakė — ne, bet 
vėliau — taip.

— Mišraus choro dirigentė Ag. 
Petrauskaitė nuoširdžiai kviečia vi
sus anksčiau buvusius choristus su
grįžti į choristų šeimą. Ypač prašo 
Įsijungti mūsų par. jaunimą ir tuo 
sustiprinti bei padidinti jos vado
vaujamą chorą.
, — Mūsų metinei loterijai aukojo: 
P. Adamonis — kavai virdulį, P. Žu
kauskas — pintinę su Shenley ga
miniais, Ch. Ambrasas — salono sta
liuką, Šv. Elzbietos Dr-ja — S50 Ka
nados taupymo lakštų, broliai Mile- 
riai —• $20, J. Mozūraitis — $10, p. 
Šukienė — atidariklį, J. Zinka — Įdo
mią lėkštę. K. A.
Aušros Vartų parapijos žinios

— Sekmadienį, lapkričio 21 — 
Kristaus Karaliaus šventė. Montrea
lio ateitininkai rengia minėjimą po 
10 vai. pamaldų N. P. Marijos seselių 
patalpose. Po minėjimo — kavutė. 
Kviečiami visi tautiečiai.

— Parapijos grybų vakarienė ge
rai pavyko. Dalyvavo apie 250 asme
nų (buvo nupirkta 210 bilietų, ne
skaitant jaunimo, rengėjų, patarnau
tojų, talkininkų ...). Nuskaičius vi
sas išlaidas, į parapijos iždą Įnešta 
$601.27.

— Parapijos loterijos reikalu pa
rapijiečiams buvo išsiuntinėta virš 
400 laiškų. Į laiškus atsiliepė 219 as
menų .Dar buvo pardavinėjami bilie
tai prie bažnyčios įėjimo ir pačios 
vakarienės metu. Nuskaičius išlaidas, 
pajamų gauta $1,208. Pirmąjį lote
rijos laimikį — televiziją laimėjo R. 
Voroninkaitis, AM-FM radijo priim
tuvą — A. Zubrickytė, tranzistorinį 
radiją — M. žižytė, elektrinę kep
tuvę — G. Greibus, garinį lygintuvą
— Bucklano, laikrodį — J. Stulgins- 
kienė, stalo indus — A. Rasimavi- 
čius, knygų lentynėlę — P. Kviet- 
kauskas, mėsai pjaustyti įrankius — 
J. Ladyga, gėrimų krepšelį — J. 
Šveikauskas.

— Šį sekmadienį parapijos salėje 
bus šv. Onos Dr-jos ruošiami pusry
čiai ir bingo. Visi kviečiami po 11 
vai. pamaldų.

— Parapijai aukojo $5: p. Balsie
nė; $10: E. Kelerienė, A. Vazalins- 
kas; $20: P. Bagužis, K. Žemaitis.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$211.45.

K. L. K. Moterų Dr-jos metinė 
šventė įvyks gruodžio 5 d.: šv. 
Mišios Aušros Vartų bažnyčioj
— 11 v.r., o po to agapė-yąišės 
parapijos svetainėj. Paskaitą su
tiko skaityti dr. A. Šidlauskaitė 
iš Otavos. Meninę dalį atliks sol. 
E. Kardelienės studijos moki
nės. Po to — vaišės su šiltais 
užkandžiais. Kviečiame dalyvau
ti nares ir visuomenę. Valdyba

Akademinio Sambūrio tradici
nis balius įvyko Chateau Champ
lain viešbutyje. Dalyvavo nema
žas tautiečių būrys. Poezijos re
čitalį davė H. Nagys, parinkęs 
eilėraščių rudens tema.




