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Jaunieji laisvintojai
Kai pastaruoju metu Pabaltijo valstybių laisvės ir nelaisvės 

klausimas iškilo j pirmąsias pozicijas, visos išeivijos akys nukrypo 
į pavergtą Lietuvą ir jos laisvinimo galimybes. Daugelyje laisvojo 
pasaulio kraštų sujudo baltiečiai protestuoti prieš Australijos ir 
N. Zelandijos posūkį tautų pavergėjos Sovietų Sąjungos link. 
Pasipylė protestai, pagausėjo demonstracijos, padidėjo susirūpi
nimas Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų likimu, padažnėjo svarsty
mai esamų politinių problemų. Visi nori, kad ta proga išeivijos 
pasiimtoji Lietuvos laisvinimo akcija būtų iš esmės peržiūrėta, 
sustiprinta, suglaudinta, kad visuomenės dėmesys šiame fronte 
būtų dar budresnis. Ryšium su tuo kyla neviena problema. Iki 
šiol politinės lietuvių problemos buvo daugiausia rezervuotos vy
resniajai kartai. Jaunimui teko daugiau stebėtojo ar visai nesi
dominčio vaidmuo. Tiesa, VLIKo žmonės jau nuo seniau bandė 
įjungti į savo gretas jaunesnio amžiaus žmones, bet ta iniciatyva 
palietė tiktai labai negausius jaunųjų sluogsnius. Iš daugelio jau
nųjų pasisakymų dabar gana ryškiai matyti, kad jaunimo masės 
Lietuvos laisvinimo darbuose aktyviai pasireiškia tiktai atsitikti
nėmis progomis, kad pats laisvinimo darbas jiems mažai težino
mas, kad mokyklose, stovyklose, suvažiavimuose apie tai mažai 
tegirdi, kad tiem dalykam nesą pakankamai pasiruošę, kad dabar
tinis lituanistinis švietimas pabrėžia senąją Lietuvos praeitį, o 
ne dabartį.

★ ★ ★
Kitaip atrodo išeivijos jaunimo veikla pavergtoje Lietuvoje. 

Ten sovietinių institucijų žmonės, kuriems pavesta sekti išeivijos 
veiklą, skaityti jos spaudą, konstatuoja, kad lietuvių išeivijos 
jaunimas esąs auklėjamas “buržuazinėje”, “klerikalinėje” siste
moje. Jai esančios palenktos ir jaunimo organizacijos — ateitinin
kai, skautai, vyčiai, jų stovyklos ir mokyklos (J. Aničas, “Buržua
zinės lietuvių emigracijos jaunimo klerikalinio auklėjimo sistema 
1945-1972”, Lietuvos Mokslų Akademijos Darbai 1973 m. 4 nr.). 
Reikia pasakyti, kad, kaip ten bebūtų, išeivijos jaunimas, aplamai 
imant, yra aiškiai patriotinės orientacijos. Lietuva jiems yra jų 
tėvų, senelių ir jų pačių daugiau ar mažiau tėvynė. Jie žino, kad 
Lietuva yra Sov. Sąjungos okupuota bei pavergta, ir trokšta jai 
laisvės. Tai gražu ir gera, bet vien žinojimo ir sentimento neužten
ka, nes jis neišjudina viso jaunimo ryškesnėn Lietuvos laisvinimo 
veiklon. O reikia, kad jaunimas aktyviai ton veiklon įsijungtų ir 
savo aplinkoje nuolat keltų pavergtųjų tautų laisvės reikalą. Pa
girtinas yra dalykas organizuoti jaunimo stovyklose partizanų 
pagerbimo vakarus, rašyti mokyklinius darbus apie pavergtą 
Lietuvą, bet dar nepakankamas. Tai turi vesti toliau — į laisvi
nimo klausimų svarstymą suvažiavimuose, į konkrečią veiklą, 
būtent, dalyvavimą demonstracijose, kaip pvz. Simo Kudirkos, V. 
Simokaičio ir pan. atvejais, peticinių parašų rinkime, Aukų telki
me, studijiniuose seminaruose, informaciniame darbe, protesto 
telegramų siuntime, laiškų rašyme spaudai, delegacijosė pas 
gyvenamojo krašto politikus bei pareigūnus ir t.t. žodžiu tariant, 
Lietuvos laisvinimo darbas jaunimui turi būti savas, aktualus 
reikalas.

★ ★ ★
Jaunimo dalyvavimas Lietuvos laisvinime, kad ir labai pagei

daujamas, negali atsirasti savaime. Pagrindinės sentimentinės 
patriotinės orientacijos neužtenka. Reikia sąmoningo ugdymo ta 
linkme. Visi jaunimo formavimo veiksniai turėtų atkreipti dėmesį 
į tai, kad jaunimas yra tas potencialus elementas, iš kurio turi 
išaugti busimieji mūsų visuomenės veikėjai bei politikai. Jei pasta
raisiais metais demokratiniuose kraštuose jaunimui duota teisė 
balsuoti nuo 18 metų, juo labiau mūsų išeivijos jaunimas, pasiekęs 
to amžiaus, turėtų būti pasiruošęs nemažesnės svarbos pareigai — 
dalyvavimui Lietuvos laisvinimo veikloje. Gali kilti klausimas, 
kaip tai pasiekti. Kaikas mano, kad tą misiją turi atlikti politinės 
mūsų partijos. Jos, tiesa, bandė ir tebebando, bet gana nesėkmin
gai. Nėra jokios vilties, kad šio tipo misija bus sėkmingesnė atei
tyje. Mūsų jaunimas yra užaugęs ir tebeauga tokioje aplinkoje, 
kur apie politines lietuvių partijas mažai tegirdi, nes mažai tos 
veiklos ir tėra. Politinis mūsų jaunimo paruošimas turėtų eiti 
drauge su bendruoju švietimu, ruošiančiu prieauglį bendruome
niniam lietuvių gyvenimui, žinoma, tai turėtų būti atliekama ne 
partine, o bendra lietuviškąja prasme. Sąmoningas išeivijos jau
nuolis turėtų gauti ne tik teorinius, bet ir praktinius pagrindus, 
įgalinančius dalyvauti Lietuvos laisvinimo akcijoje. Be tos savybės 
išeivijos jaunuolis bus tik etnografinio tipo žmogus, galįs lietuviš
kai šokti, dainuoti, deklamuoti, bet nepajėgiąs kovoti už Lietuvos 
laisvę. Tokio tipo galbūt nori ir sovietai, bet tai vergijos noras. 
Laisvas lietuvis negali tuo pasitenkinti — jo idealas visiškai 
laisva Lietuva. Pr. G.

KANADOS k i • - . • •
ĮVYKIAI Negrįžo ateivis

Pasaulio Įvykiai
BRITANIJA SPALIO 10 D. ANTRĄ KARTĄ SIAIS METAIS TURĖS 
parlamento rinkimus, kurių dėmesio centre yra prie 20% artėjanti 
infliacija, nuolatinis prekybinio balanso deficitas, didelis bedarbių 
skaičius. Parlamento rinkimuose š. m. vasario 28 d. rinkėjai nusi
suko nuo konservatorių, kurių premjeras E. Heath buvo paskelbęs 
karą streikus perdaug pamėgusiom darbo unijom, bet darbiečių va
dui H. Wilsonui tesuteikė mažumos vyriausybę. Mirus dviem dar
biečių parlamento atstovams ir vienam perėjus pas liberalus, prem
jero H. Wilsono atstovų skaičius parlamente sumažėjo iki 298, tik 
dviem atstovais pralenkdamas konservatorius. Parlamento rinki
mai spalio 10 d. oritamš yra vienybės ir politinės išminties sunkus 
bandymas, nes kraštui yra būtina veiksminga daugumos vyriausy

Sovietų Sąjunga suėmė ir nu
teisė mirti Kanados pilietį David 
Geldiaschvili, pernai nuvykusi 
Gruzijon aplankyti savo buvu
sios žmonos ir vaikų. Jis buvo 
apkaltintas 3.000 moterų, vaikų 
ir vyrų nužudymu II D. karo 
metais ' Kryme, Ukrainoje ir 
Lenkijoje. Sovietinio teismo tei
gimu, nuteistasis yra buvęs vo
kiečių egzekucijų specialaus da
linio narys. Šį kaltinimą griež
tai paneigė jo antroji žmona 
Anna Kanadoje. Pasak jos, D. 
Geldiaschvili buvo sovietų armi
jos karys, 1942 m. paimtas vo
kiečių nelaisvėn. Sovietų dien
raštis “Izvestija” skelbia, kad 
jo tikroji pavardė yra Georgi
jus Cinaridzė. Teisme stebėtoju 
dalyvavo Kanados ambasados 
Maskvoje pareigūnas, nors Ka
nados užsienio reikalų ministe
rija sakosi nieko negalinti padė
ti. Problemą sudaro Sovietų Są
jungos įstatymai, kurie jos ribo
se gimusį žmogų iki amžiaus pa
baigos laiko savo piliečiu. Ka
dangi Maskva reikalavo išduoti 
D. Geldiaschvili kaip karo nusi
kaltėlį, Otava jį buvo įspėjusi 
niekada nevykti Sovietų Sąjun- 
gon, bet jis to įspėjimo nepaisė. 
Visdėlto mirties bausmės vyk

dymas buvo atidėtas, jo advo
katui leista pradėti apeliaciją, 
kuria dabar rūpinasi Gruzijon 
nuvykusi jo antroji žmona iš 
Kanados. Tai liudija tam tikrą 
nuolaidą Kanadai, nes paprastai 
karo nusikaltėlius Sovietų Są
jungoje teisia augščiausieįi res
publikų teismai, nepripažįstan
tys apeliacijos. Nuteistajam tik 
leidžiama rašyti malonės prašy
mą respublikos augščiausiosios 
tarybos prezidiumui.

Dienraštį “The Toronto Star” 
teisminėn atsakomybėn buvo 
patraukęs Igoris Guzenka dėl 
1968 m. vedamojo, kuriame jis 
įžiūrėjo jo asmenį žeminančius 
teigimus. Už garbės pažeidimą
I. Guzenka reikalavo milijono 
dolerių ir teismo išlaidų paden
gimo. Tas vedamaesis kritikavo 
jo parašytą ir plačiai paskleistą 
atsišaukimą, įspėjantį kanadie
čius, kad dabartinis premjeras 
P. E. Trudeau gali būti komu
nistų agentas, ateityje galėsian
tis tapti antruoju Fidel Castro. 
Teismas atmetė I. Guzenko jieš- 
kinį ir išteisino “The Toronto 
Star” minėto vedamojo autorių 
Vai Sears, kuris dabar yra dien
raščio korespondentas Vašing
tone. Teisme taipgi paaiškėjo,

Pagrindiniai Lietuvos sostinės simboliai — Gedimino pilis ir katedra. Ant pilies plevėsuoja sovietinės okupacijos 
vėliava, o katedra paversta paveikslų galerija, kurioje rengiamos parodos, koncertai...

Lietuvos byla ir religinės bendrijos
Baltiečių komiteto memorandumas ir žurnalisto Lubor J. Z ink straipsnis "The Toronto Sun

Kanados baltiečiai, rūpinda
miesi savo gimtųjų kraštų lais
ve, klabina ne tik politinių in
stitucijų duris, bet ir religinių 
bendruomenių. Kanados Liet. 
Katalikų Centras prieš kurį lai
ką specialiu raštu yra kreipęsis 
į popiežių Paulių VI, prašyda
mas atkreipti dėmesį į Lietuvos 
tikinčiųjų būklę, kad Vatikano 
diplomatai, kalbėdamiesi su 
Sov. Sąjunga, stiprintų ne per
sekiotojų, bet persekiojamųjų 
bei skriaudžiamųjų pozicijas.

Pastaruoju metu atskiru me
morandumu į Suvienytąją Kana
dos Bendriją (United Church) 
kreipėsi specialus baltiečių ko
mitetas, pavadintas “The Baltic 
Appeal Committee”. Memoran
dumą jis įteikė United Church 
generalinei tarybai, posėdžiavu
siai Guelph universitete. Teks
tas buvo paskelbtas spaudoje ir 
išsiuntinėtas įvairiem Kanados 
veikėjam. Plačiausio atgarsio 
jis susilaukė iš torontiškio dien
raščio “The Sun”, kurio nuolati
nis bendradarbis žurnalistas Lu
bor J. Zink rugsėjo 18 d. laido
je parašė ilgoką straipsni “The 
Church’s selective blindness”. 
Pradžioje jis kalba apie sąmo
ningą komunikacinių institucijų 
aklumą:

Ilgus metus stebėjau ir registra
vau sąmoningą aklumą didelės dalies 
komunikacinių institucijų, ypač vi
suomenei priklausančios ir jos finan
suojamos CBC bendrovės. Tai ideo
loginio pobūdžio liga, kuria apsikrė- 
tusieji nepastebi (jei būna priversti 
pastebėti, turi tylėti) didžiausio pa
grindinių žmogaus teisių sutrypimo 
ir visuotinio politinio teroro vadina
mose socialistinėse valstybėse, bet 
užsidega pykčiu dėl politinės prie
spaudos kitur.

Toki pat dvigubą mastą pastebė
jo ir P. Worthingtonas akademikų 
tarpe, rašydamas praėjusį mėnesį
apie sąmoningą aklumą pasaulio 
sociologų kongrese Toronte.

Panašią tendenciją L. J. Zink 
randa ir kaikuriose religinėse 
bendruomenėse. Kaip pavyzdį 
jis nurodo minėtą Suvienytą
ją Bendriją, kurios, vadovybė 
griežtai pasisako prieš sociali
nes neteisybes bei žmogaus tei
sių paniekinimą demokratiniuo
se kraštuose, bet tyli dėl žmo
gaus teisių ir jo laisvių panieki
nimo komunistiniuose kraštuo-
kad dabartinį premjerą P. E. 
Trudeau federacinio parlamen
to 1968 m. rinkimuose dėl to
kių kaltinimų saugojo specialūs 
RCMP agentai, šia proga tenka 
pabrėžti, kad panašių priekaiš
tų, paremtų jo straipsnių cita
tomis, P. E? Trudeau buvo susi
laukęs ir iš kitų asmenų, bet į 
juos jis nereagavo ir teisman 
nesikreipė. I. Guzenka, dirbęs 
Sovietų Sąjungos ambasadoj

(Nukelta į 6 psl.) 

se. Taigi, vadovaujasi nevieno
du mastu, kaip ir daugelis nere
liginių institucijų. Pasak L. J. 
Zinko, tai matyti sekančiuose 
reiškiniuose.

1. Kaikuriuose demokrati
niuose kraštuose atsiranda akty
vistų, organizuojančių akciją 
prieš įvairias socialines netei
sybes. Jie šaukiasi paramos iš 
visų pusių, bet nutyli priespau
dą ir neteisybes komunistiniuo
se kraštuose.

2. Teikiama moralinė ir finan
sinė parama laisvės sąjūdžiams, 
pretenduojantiems į prievartinį 
santvarkos pakeitimą Vakarų 
kraštuos, bet atsisakoma rem
ti sovietų pavergtas tautas — 
lietuvius, ukrainiečius ir kt.

3. Nuolat kalbama apie poli
tinių kalinių paleidimą P. Viet
name, P. Korėjoje, meldžiamasi 
už ten kalinamus kunigus ir stu
dentus, kritikuojančius tenykš- 
čią valdžią, bet tylima apie kali
nius sovietų “gulaguose”.

4. Nuolat kišamasi į nekomu
nistinių valstybių vidaus reika
lus, bet nekreipiama dėmesio į 
sovietinio bloko kraštus net ir 
tais atvejais, kai juose vyksta 
tautžudystė.

5. Vakaruose toleruojama ir 
net remiama vienašališka infor
macija, neigianti Dievą ir kriti
kuojanti vakariečių gyvenimą, 
tačiau literatūra, skleidžianti 
Evangeliją, neįsileidžiama į so
vietinius kraštus.

6. Siūloma atitraukti karinius 
dalinius iš S. Atlanto Sąjungos, 
bet nereikalaujama atsisakyti 
Varšuvos Sąjungos.

7. Rengiamos uždaros konfe
rencijos: Krikščionių Taikos 
Konferencija (1973 m. rugsėjo 
mėn. Cedar Glen, Ont.); Taikos 
Pajėgų Kongresas (1973 m. spa
lio mėn. Maskvoje); Pasaulio

DALYVAUKIME DEMONSTRACIJOJE!
Pastaruoju metu Australija ir 

N. Zelandija — pirmosios iš Bri
tų Bendruomenės valstybių ofi
cialiai pripažino mums Sov. Są
jungos padarytą skriaudą — Pa
baltijo kraštų okupaciją bei 
aneksiją kaip teisėtą veiksmą. 
Prieš tokį demokratinių valsty
bių žygį, pažeidžiantį tarptauti
nę moralę bei teisę ir kartu 
įžeidžiantį mus, estus, latvius, 
lietuvius, turime viešai protes
tuoti. Jei to nedarysime, ne tik 
Australijos, N. Zelandijos, bet 
ir Kanados vyriausybė pasuks 
nelemtos sovietu okupacijos bei 
aneksijos pripažinimo linkme. 
Jei galėtų protestuoti dabarti
nės Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tautiečiai, visi demonstruotų 
gatvėse prieš tokią skriaudos 
politiką. Deja, jie to padaryti 
negali. Dėlto mes, laisvieji bal
tiečiai, turime viešai demon

Bendrijų Tarybos posėdis (1974 
m. liepos mėn. Rumunijoj). 
Kam gi tas uždarumas bei slap
tumas? Kas ten buvo svarsto
ma?

8. Matyti gatvėse ir sinago
gose plakatai “Freedom for 
Soviet Jews”, bet nėra plakatų 
su įrašu “Freedom for Soviet 
Christians”.

Šiuos faktus L. J. Zink parin
ko iš minėtojo baltiečių memo
randumo. Pastarajame dar pa
brėžiama:

Dėl minėtų priežasčių baltiečių 
komitetas jaučiasi įpareigotas pri
minti kaikuriuos visuotinius prin
cipus — laisvės ir teisingumo, kurie 
yra esminiai mūsų demokratinės, 
krikščioniškos kultūros išlikimui. 
Vienas tų principų yra laisvė skleis
ti bei ginti Kristaus Evangeliją. Ki
tas principas yra — įgyvendinimas 
pagrindinių žmogaus ir tautų teisių, 
kurios įrašytos Visuotinėje Žmogaus 
Teisių Deklaracijoje. Jos yra skirtos 
visom tautom, neišskiriant nė ko
munistinio pasaulio.

Memorandumo autoriai, baig
dami savo kreipimąsi, pareiš
kia:

Mes nedrįstame tyėti ir tuo būdu 
tapti dalininkais rusiškos tautžudys- 
tės — nusikaltimo žmonijai. Ir iš 
viso, ar gali krikščionis tokiu atveju 
tylėti?

Išvadose memorandumas pra
šo priimti rezoliuciją, reikalau
jančią sustabdyti tautžudystę 
Baltijos ir kituose sovietų val
domuose kraštuose, pasmer
kiančią religijos persekiojimą, 
prašančią atstatyti laisvę Balti
jos ir kituose “autonominiuose” 
kraštuose.

Apie prašomos rezoliucijos 
priėmimą iki šiol nieko nebuvo 
girdėti. Iš Canadian Church 
Council gautas pranešimas, kad 
jos žmonės sutinka priimti bal
tiečių delegaciją. M.

struoti ir kalbėti pavergtųjų 
vardu. Tokia protesto demon
stracija rengiama Toronte spa
lio 5, šeštadienį, 9.30 v. ryto, 
rotušės aikštėje (ne 11 v.r., kaip 
anksčiau buvo skelbta). Daly
vaukime joje visi! Parodykime, 
kad mums gyvai rūpi pavergtos 
tėvynės ir joms padaryta skriau
da.

Ši demonstracija svarbi dar ir 
ta prasme, kad spalio 4-5 d.d. 
Otavoje lankysis Australijos 
min. pirm. G. Whitlam, kurio 
vyriausybė pripažino Pabaltijo 
valstybes Sov. Sąjungai. Atidė
kime visus kitus reikalus į šalį 
ir dalyvaukime bendroje baltie
čių demonstracijoje, išklausyki
me žymių kanadiečių pareiški
mų, pareiškime protestą prieš 
padarytą skriaudą, reikalauki
me jos atitaisymo!

Kanados Baltiečių Federacija 

bė. Gallupo viešosios nuomonės 
institutas liudija nežymiai padi
dėjusį darbiečių populiarumą. 
Už juos pasisakė 42% apklaus
tųjų, už konservatorius — 34%, 
už liberalus — 20,5%, už kitas 
grupes — 3,5%. Taigi, rinkimai 
ir vėl gali baigtis mažumos vy
riausybe. Darbiečių vadas H. 
Wilsonas, atmesdamas koalici
nės vyriausybės mintį, tikisi su
silaukti pakankamos balsų dau
gumos. Tuo tarpu konservatorių 
vadas E. Heath yra pasiruošęs 
sudaryti koaliciją su J. Thorpo 
vadovaujamais liberalais, pasku
tiniame parlamente turėjusiais 
15 atstovų. J. Thorpe ir liberalai 
rinkiminiame vajuje pabrėžia, 
kad Britanijai būtų labai nau
dinga turėti tris pagrindines 
partijas. Koalicijos su konserva
torių vadu E. Heath jis neatme
ta, nors jam ir nepatinka pasta
rojo griežta linija darbo unijų 
atžvilgiu. W. Wolfo Škotijos tau
tininkų partija, vasario 28 d. 
rinkimuose parlamentan prave- 
dusi 7 atstovus, jau pradėjo kal
bėti apie Škotijos nepriklauso
mybę. W. Wolfe šį kartą tikisi 36 
atstovų ir tokiu atveju žada iš
kelti Škotijos nepriklausomybės 
klausimą parlamente. Darbiečių 
susiskaldymą liudija lordo Chal- 
fonto pasitraukimas iš partijos. 
Premjero H. Wil«ono ministerių 
kabinete 1964-70 m. jis yra bu
vęs valstybės ministerių užsie
nio reikalų ministerijoje. Grasi
nimus pasitraukti iš partijos 
taipgi paskelbė du dabartiniai 
ministerial: vidaus reikalų mi- 
nisteris Roy Jenkins ir kainų 
bei vartotojų apsaugos ministe- 
rė Shirley Williams, jeigu Bri
tanija išsijungtų iš Europos 
Bendrosios Rinkos. Lordas Chal- 
fontas savo pasitraukimą sieja 
su kairiojo sparno įsigalėjimu 
darbiečių partijoje.

ATSISAKĖ KANDIDATŪROS
Su prez. R. Niksono susikom

promitavimu atgijo demokratų 
partijos viltis laimėti prezidento 
rinkimus 1976 m. Stipriausiu de
mokratų varžovu dabartiniam 
respublikininkų prez. G. Fordui 
būtų buvęs senatorius E. Kenne
dy, nes rinkėjai vis dar nėra už
miršę jo dviejų žuvusių brolių ir 
šios giminės didelio garso. To
dėl demokratus sukrėtė viešas 
senatoriaus E. Kennedžio atsisa
kymas būti kandidatu 1976 m. 
rinkimuose netgi ir tuo atveju, 
jeigu jo kandidatūros reikalautų 
pati partija. Sen. E. Kennedy sa
kosi tokį sprendimą padaręs as
meniniais ir šeimos reikalais, 
bet iš tikrųjų jam didžiausios 
įtakos turėjo susitikimas su bū
simais rinkėjais, kurie nėra lin
kę užmiršti sekretorės Mary Jo 
Kopechne paskendimo jo auto
mobilyje 1969 m. liepos 18 d. 
Chappaquiddicko salos upelyje. 
Jeigu R. Niksono politinę karje
rą užbaigė nesėkmingas bandy
mas melu pridengti Watergate 
įvykius, dar didesnių spragų yra 
pilnas senatoriaus E. Kennedžio 
minėtos tragedijos aiškinimas. 
Kad amerikiečiai nori žinoti, kas 
iš tikrųjų įvyko 1969 m. liepos 
18 d. vėlų vakarą, liudija sen. E. 
Kennedžio lankomose vietovėse 
staiga pasirodę plakatai: 
“What happened at Chappaquid- 
dick?” ir “Nobody died at Wa
tergate”. Tenka sutikti, Water
gate incidentas nepareikalavo 
jokių gyvybės aukų, o toje salo
je žuvo jauna mergina labai įtar
tinose aplinkybėse, išvažiavusi 
iš vasarnamio su sen. E. Kene
džiu jo automobilyje. Vasarna
myje bonkas alkoholio tuštino 
šešios jaunos netekėjusios mer
ginos ir šeši vyrai, kurių tik vie
nas buvo nevedęs. Žuvusiosios 
kraujo analizė liudijo didoką iš
gerto alkoholio kiekį. Sen. E. 
Kennedžio kraujo niekas nepa
tikrino, nes policiją apie šią tra
gediją jis painformavo tik kitą 
dieną, kai upelyje apsivertusį 
automobilį jau buvo suradę žve
jai-

PALEIDŽIA ŽUDIKĄ
Federacinis teisėjas R. Elliott 

įsakė JAV kariuomenei išleisti iš 
disciplininio barako Fort Lea- 
venworthe Itn. W. Calley, ku
riam karo lauko teismas buvo 
paskyręs kalėjimą iki gyvos gal
vos už civilių gyventojų žudynes 
P. Vietname^ My Lai kaimelyje. 
Vėliau ši bausmė buvo sumažin
ta iki 10 metų, o nuteistasis bu
vo laikomas karininko bute ba
rakuose. Teisėjas R. Elliott rė
mėsi augščiausiojo teismo 
sprendimu, privertusiu prez. R. 
Niksoną perduoti jį inkriminuo
jančias Baltųjų Rūmų magneto
fono juosteles. Teisėjo R. Elliot- 
to teigimu, leitenanto W. Calley 
gynėjams nebuvo parūpinta JAV 
kariuomenės ir kongreso pra
vestų tyrimų medžiaga. Kariuo
menė atsisakė paleisti Itn. W. 
Calley ir visą šį reikalą perdavė 
savo advokatams.

DU LIGONIAI
Kalifornijos Long Beach ligo

ninėje gydosi kraujo krešulių 
kamuojamas eksprez. R. Nikso- 
nas. Jo kairės kojos venose bu
vo susiformavę du krešuliai, ku
rių vienas jau pasiekė dešinį 
plautį. Jo asmeninio gydytojo 
dr. J. Lungreno pranešimu, ope
racijos buvo atsisakyta, nes kre
šulius tikimasi pašalinti kraują 
skystinančiais vaistais. Vašingto
no karo laivyno ligoninėje krū
ties operaciją turėjo prez. G. 
Fordo žmona Betty. Eilinio svei
katos tikrinimo metu jos dešinė
je krūtyje buvo rastas vėžio aug
lys. -

SPROGO SOVIETŲ LAIVAS
Turkijos žinių agentūros pra

nešimu, Juodojoje jūroje suspro
go sovietų Kašino tipo naikinto
jas, ginkluotas raketomis. Spė
jama, kad žuvo apie 200 jūrinin
kų ir technikų. Atrodo, naikin
tojas bandė naują kurą ar nau
jus ginklus. Pentagonas atsisakė 
komentuoti šį įvykį, kad detalūs 
komentarai neatskleistų ameri
kiečių žvalgybos pajėgumo. Ne
oficialiai betgi buvo prasitarta, 
kad nelaimė įvyko prieš porą sa
vaičių ir kad laivas degė perikias 
valandas. Sovietai aęie šią nelai
mę nepateikė jokių žinių.

BRANGSTA NAFTA
Vienoje ęosėdžiavę naftą tie

kiančių kraštų jos reikalus tvar
kantys ministerial nutarė spalio 
mėnesį ją pabranginti 3,5%. Už 
statinę naftos tada jau reikės 
mokėti po $9.74. Per pastaruo
sius metus nafta buvo pabran
ginta net 400%. JAV prez. R. 
Fordas jau du kartus pabrėžė 
reikalą sumažinti naftos kainas. 
Šią mintį pakartojo ir valstybės 
sekr. H. Kissingeris, priminda
mas arabų kraštams, kad dėl 
brangios naftos labiausiai ken
čia neturtingieji kraštai. Arabų 
ministerial, atvykę į Jungtinių 
Tautų posėdžius, atsisakė suma
žinti naftos kainas. Kaikurie bet
gi prasitarė, kad naftos kainas 
būtų galima sumažinti tuo atve
ju, jeigu Vakarų pramonės vals
tybės atpigintų savo gaminius. 
Naftos pabrangimą ir jos tieki
mo sumažinimą arabai buvo 
pradėję naudoti kaip ginklą 
prieš Izraelį. Šios taktikos jie, 
atrodo, nėra linkę atsisakyti ir 
dabar, kai Izraelio aviacija be
veik kasdien bombarduoja Liba
ną, o kariuomenės daliniai, įsi
veržę Libano pasienio zonon, 
stabdo libaniečių automobilius ir 
įieško ginklų. Toks arogantiškas 
kitos valstybės sienų pažeidimas, 
be abejonės, anksčiau ar vėliau 
baigsis nauju karu Artimuosiuo
se Rytuose. Vašingtone lankęsis 
Izraelio premjeras I. Rabinas iš 
JAV kasmet nori gauti moder
nių ginklų už $4 bilijonus. Dalį 
ginklų už $1,5 milijono jis prašo 
parduoti skolon, o už likusius su
tinka mokėti $2,5 bilijono. To
kias metines $4 bilijonų vertės 
ginklų siuntas jis yra numatęs 
penkeriems metams.
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Paskutinis jo pamokslas...

KUN. PRANAS GEISČIŪNAS 
gimė 1919. XI. 12 Punioje, Aly
taus apskrityje. 1941 m. įstojo į 
Kauno kunigų seminarija.. Kunigu 
įšventintas Romoje 1947 m. 1949 
m. atvyko į JAV ir dirbo Great 
Falls vyskupijoje, Montanoje. 
Nuo 1968 m. Niujorke ėjo BAL- 
Fo reikalų vedėjo pareigas. Svei
katai susilpnėjus, persikėlė gy
venti į Putnamą. Mirė Matulaičio 
Namuose 1974. IX. 15.

“Paskutinį pamokslą” parašė 
būdamas klebonu Bridger, Mon
tana, 1965 m. Tada jau buvo pra
sidėjusi liga, kuri, po kelių ope
racijų ir daug kentėjimų, prive
dė prie mirties. Pamokslas rašy
tas anglų kalba ir skirtas jo pa
rapijiečiams. Perskaitytas laidoji
mo Mišiose Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų kongregacijos kop
lyčioje 1974. IX. 17. Čia pateikia
me keletą ištraukų. RED.-

ELABAI svarbu, kur ir 
kada aš gimiau; dar ne
svarbiau, kur aš mo

kiausi, kokius egzaminus iš
laikiau. — Argi labai svarbu, 
ką žmonės manė apie mane, 
ar dabar mano, ir kaip grei
tai jie mane visai pamirš? 
Tai nesvarbu! Viena tik svar
bu: ką Dievas apie mane ma
no dabar ir amžinybėje. La
bai svarbu, ar aš tinkamai 
naudojau ar nepanaudojau 
tas malones, kurias Jis man 
suteikė. O labiausiai tą di
džiausią dovaną — pašauki
mą dalyvauti dieviškoje ir 
amžinoje Jėzaus Kristaus Ku
nigystėje. To sakramento ver
tingumu ir grožiu aš stebė
jausi ir žavėjausi visą savo 
gyvenimą. Kiekvieną savo 
kunigiškojo gyvenimo dieną 
aš dėkojau, stebėjausi, džiau
giausi ir vis labiau ir labiau 
buvau guodžiamas ta ypatin
ga ir nepalyginama privile
gija — su Augščiausiu Ku
nigu Jėzumi Kristumi ir Ja
me aukoti nekruvinąją auką 
Jo amžinajam Tėvui. (...)

♦ * *
Kunigo gyvenimas nėra 

lengvas. Jis nėra pašauktas 
lengvam gyvenimui. Kuni
gystės Steigėjas savo pirmie
siems kunigams yra pasakęs: 

MARIJOS GARBEI PROCESIJA -
š.m. spalio 13 d., 7.30 valandą vakaro.

Procesija prasidės nuo senelių 
namų Providence Villa, 3276 
St. Clair St. E. & Warden To
ronto, Ont. ir eis į Our Lady 
of Fatima bažnyčią 3170 St. 
Clair St. E. & Victoria Street. 
8 vai. vakaro šv. Mišios — 
bažnyčioje.

Procesijoje bus nešama Ma
rijos Fatimos statula, popie
žiaus Pauliaus VI vainikuota 
1973 m. gegužės mėnesi, ku
ri yra vežiojama po visg pa
saulį, prašant Dievo gailes
tingumo, Šv. Mergelei Mari
jai užtariant, kalčių atleidi
mo ir komunizmo žlugimo.

Dalyvaukime visi, kad iš
moktume Lietuvai laisvę.

Važiuoti Bloor požeminiu 
iki Warden ir eiti St. Clair 
Street iki Providence Villa 
3276 St. Clair St. E.

Lietuvių kalba galima
Marijos Fatimos statula, skambinti tarp 6-9 vai. va-
popiežiaus vainikuota 1973. V. karo telefonu 763-4233.

“Kaip Tėvas siuntė mane, 
taip ir aš jus siunčiu...” Jis 
buvo siųstas ne vien Evan
gelijos — džiugiosios naujie
nos — skelbti. Jis buvo siųs
tas ir kentėti. JĮ išjuokė, at
metė, apspjaudė, sumušė, 
kaip gyvulį pririšo prie stul
po ir nuplakė, prikalė prie 
kryžiaus, kad Jis numirtų pa
čiu gėdingiausiu būdu.

Tai yra kunigo pašaukimas. 
Nors nedaugeliui tenka gar
bė pralieti savo kraują iš 
meilės savo Mokytojui, bet 
kiekvienas kunigas kaip žmo
gus turi numirti dvasine 
prasme, kad gyventų kaip 
Dievo vaikas, kaip antrasis 
Kristus... Jis turi numirti 
sau, savo norams, savo ins
tinktams, savo užgaidoms. 
“Jei kviečių grūdas nekris į 
žemę ir neapmirs, jis pasiliks 
vienas, o jei apmirs, jis duos 
gausių vaisių” (Jn. 12, 25).

* * *
Štai, pažvelkite i šią pigią 

medinę dėžę ir į mano palai
kus joje. Ar matote, kiek 
nedaug man dabar bereikia
— tik kelių lentų. Iš tikrųjų 
net ir to nebūtinai reikia. Pa
kaktų žemėje iškastos duo
bės. Po kelerių metų iš šio 
kūno beliks tiktai nedidelė 
krūvelė dulkių. Šiandieną 
taip nedaug man bereikia iš 
to, ką pasaulis duoda. Ir jums 
tai tebūna priminimas.

Aš esu atsakingas Visaga
liam Dievui ne vien tik už tai, 
ką aš kalbėjau praeityje, bet 
ir už šiuos paskutinius žo
džius. Aš būsiu atsakingas už 
tai, ką ir kaip kalbėjau; jūs
— už tai, kaip juos priėmėte 
ir pritaikėte kasdieniam gy
venimui.

Šv. Paulius rašė: “Jums, 
broliai, aš atėjau skelbti Die
vo liudijimo ne iškalbingais 
žodžiais ar išmintimi. Netgi 
buvau pasiryžęs jūsų tarpe 
nežinoti nieko kito, kaip tik 
Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuo
tą. Aš buvau pas jus silp
nas, virpantis iš baimės. Ma
no kalba ir mano liudijimas 
pasižymėjo ne įtikinančiais 
išminties žodžiais, o Dvasios 
ir Dievo galybės parodymu, 
kad jūsų tikėjimas remtųsi 
ne žmonių išmintimi, bet Die
vo galybe” (I Kor. 2,1-5). Šie 
Pauliaus žodžiai korintie- 
čiams labai taikliai tinka ma
no paties gyvenimui. <...)

Kaip žmogus ir kaip kuni
gas noriu atsiprašyti jus už 
savo klaidas, savo netobulu
mus ir savo nuodėmes. Taip
gi prašau prisiminti mane sa
vo maldose. Tai padės man ir 
jums.

Aš nesakau jums “Su Die
vu”, o tik “Iki paismatymo”. 
Taip, aš vėl susitiksiu su ju
mis. Tikiuosi, kad susitikimas 
bus džiaugsmingas mums vi
siems. O iki to laiko — telai
mina jus gerasis Viešpats!
Bridger — 1965

Platesniu mastu lietuvių tauta 
susitiko su raudonąja banga 
1919-20 metų laikotarpyje, kai 
savanoriai su ginklu rankose gy
nė nuo šio tvano tada dar labai 
jaunutę nepriklausomą Lietuvą. 
Po to per visą nepriklausomybės 
laikotarpį oficialūs santykiai su 
didžiuoju kaimynu buvo gana 
geri. Nors jis siuntinėjo į Lietu
vą ir rėmė įvairius šnipus bei 
kenkėjus, nors Lietuva juos 
sugaudydavo, nuteisdavo, o vie
ną kitą, anot B. Railos, trumpes
niu keliu pasiųsdavo į kitą — 
geresnį pasaulį^ visdėlto kraštų 
draugiškumas, kabutėse ar bė 
kabučių, išliko. Nepriklausomos 
Lietuvos mokyklose nė žodžiu 
nebuvo minimas komunizmas, 
lyg j° visai nebūtų buvę, o gru
pė kultūrbolševi'kų (Cvirka, 
Venclova, L. Janušytė), anot juos 
gerai pažinusio Railos (“Paguo
doje”), to paties draugiškumo 
su didžiuoju kaimynu vardu bu
vo mūsų viršūnių net proteguo
jami, duodamos valdžios stipen
dijos važinėti į užsienį. Nenuos
tabu tad, kai raudonoji armija 
peržengė Lietuvos sienas 1940 
m., tauta buvo pasimetusi. Ka
riuomenė negavo įsakymo, kaip 
savanorių laikais, 'išeiti krašto 
ginti, o kaikurie kultūrininkai 
bandė pataikavimu gelbėti tai, 
ką jie tikėjosi išgelbėti. Bet, o 
Visagali, kokie buvome naivūs! 
Net nesiteikėm išgirsti įspėjan
čio balso rusų, pabėgusių iš rau
donojo pragaro ir apsigyvenusių 
nepr. Lietuvoje.

Dabar Solženicinas, naujau
sias rusas tremtinys, 14 metų 
kentėjęs visas raudonojo režimo 
baisybes, dar kartą prabyla į 
mus, į tuos, kurie bent iš dalies 
viską matėme ir įtikėjome, ir į 
tuos, kurie nematė ir linksta 
abejoti. Savo “Gulago salyne” 
Solženicinas parašė net ištisą 
skyrių (24-92 psl..) parodyti, ko
kiu būdu toji XX šimtmečio pa
baisa susikūrė, pavadindamas tą 
skyrių reikšmingu vardu: “Ka
nalizacijos vamzdžių sistemos is
torija”. Per tuos “kanalizacijos 
vamzdžius” nuėjo į kitą pasaulį 
milijonai žmonių, jų tarpe net iš
tisos tautos (24 p.). Pridėkime 
nuo savęs—ir keli šimtai tūks
tančių lietuvių.

Mūsų reikalui įdomu sustoti 
ties autoriaus pateikiama Sovie
tų Sąjungos kriminalinio kodek
so analize. Antroji sekcija, pa
gal kurią kaltinamasis gali gauti 
mirties bausmę, tarp kitų nusi
kaltimų, nurodo ir bandymą at
skirti betkurią teritorijos dalį 
nuo Sovietų Sąjungos, nors atsi
skyrimo teisė yra garantuota pa
čioje SSSR konstitucijoje.

Netgi tuo atveju, kai visa tauta 
tokio atsiskyrimo norėtų, bet Mask
va to nenori, atsiskyrimo bandymai 
gali būti priskirti sukilimo katego
rijai. Tuo būdu visi estų, latvių, lie
tuvių, ukrainiečių, turkestaniečlų

Amerikos pensininkų mieste
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Praeities nuotrupos
St. Petersburge gyvena lietu

vių pensininkų, kurie į JAV at
vyko dar prieš I D. karą. Vienas 
jų sako: “Prieš pirmąjį pasauli
nį karą į JAV atvyko lietuviai 
bepartyviai ir religingi. Čia jie, 
pavalgę geresnės duonos, pradė
jo skirstytis į partijas ir pradėjo 
nureligėti. Daugiau bedievių da
vė socialistai. Iš jų atsirado ir 
komunistai. Komunistai dabar 
turi užgrobę kaikurias patalpas 
ir laikraščius, kurie ankščiau bu
vo visų lietuvių. Tiesa, religija 
dalį lietuvių buvo nuvedusi pas 
lenkus, bet vėliau jie nuo lenkų 
atsiskyrė. Nuo bedievių nevisi 
pabėgo. Aršiausias bedievių 
apaštalas buvo dr. J. Šliūpas. Jo 
pasekėjai buvo vadinami “šliūp- 
tarniais”. Šliūpas žadėjo sunai
kinti Katalikų Bažnyčią, o kuni
gus išmainyti ant arklių. Betgi 
išėjo kitaip. Kai jis vedė reli
gingą moterį, ta pareikalavo vi
sų religinių apeigų. Šliūpas su
tiko. Vėliau “Keleivis” įdėjo ka
rikatūrą, kaip Šliūpas “laižo” 
kryžių.

Kai g y v e n ome Brocktone, 
vykdavo vieši ginčai lietuvių su 
bedieviais. Tuose ginčuose daly
vaudavo ir kun. J. Švagždys. Jis 
triuškindavo bemokslius bedie
vius. Vėliau tie bedieviai pradė
jo reikalauti, kad tuose ginčuo
se kun. švagždys nedalyvautų. 
Kartą vienas bedievis skaitė pa
skaitą. Jis kalbėjo, kad žmogus 
yra toks pat gyvulys, kaip ir kiti, 
tik jis yra protingas, kaip ark
lys. Vėliau tą paskaitininką ir jo 
šalininkus žmonės vadindavo 
arklininkais”.

Nors kaikurie lietuviai Ame
rikoje tapo bedieviais, bet jų bu
vo mažai. Religingi lietuviai 
Amerikoje pastatė per 150 šven
tovių ir tiek pat mokyklų. O ką 
pastatė bedieviai? Daugelis jų 
nutautėjo, pasidarė mūsų tėvy
nės pavergėjo garbintojais ir sa
vo tėvynės išdavikais.

Gydymas Amerikoje
Grįžusi iš Mayo klinikų, dr. 

Šimoliūnienė šiek tiek papasako-

Lietuviai “Gulago salyne
nacionalistai galėjo būti labai leng
vai apkaltinti (62 p.).

Mirties bausmė praktiškai vi
są laiką egzistuoja Sovietijoje. 
Tik taikantis prie pasaulinės opi
nijos, kriminalinio kodekso žo
džių redakcija buvo visaip kai- 
atliojama. Pavyzdžiui, 1927 m. 
redakcijoj paskelbtas mirties 
bausmės panaikinimas, palie
kant ją tik banditams, nusikal
tėliams prieš valstybę, kariuo
menę.

Bet banditų terminas įgavo tokia, 
plačią interpretaciją, kad jis buvo 
taikomas perkeltos prasmės bandi
tams visoje Sov. Sąjungoje, prade
dant Vidurio Azijos basmakais ir 
baigiant Lietuvos miškų partizanais: 
kiekvienas ginkluotas nacionalistas, 
nesutinkąs su centrine sąjungos val
džia, buvo banditas (436 p.).

Jeigu kriminaliniame kodekse 
buvo kalbama apie bausmes, ski
riamas už tikrus ar išgalvotus 
nusikaltimus, tai nebuvo jokio 
įstatyminio aiškumo dėl kanki
nimų tardymo metu. Ir čia, kaip 
ir teismuose, praktika ėjo savo 
keliu, o nuostatai būdavo keičia
mi pagal reikalą. Sakysime, ka
rui prasidedant, kankinimai tar
dymo metu oficialiai buvo apri
boti, bet po karo tam tikroms 
tardomųjų kategorijoms jie vėl 
būvi net oficialiai grąžinti.

Tarp tokių buvo nacionalistai, 
daugelis jų iš Ukrainos ir Lietuvos, 
ypatingai tokiais atvejais, kai tardo
mieji būdavo įtariami dalyvavimu 
pogrindyje. Tada tardymo tikslas 
būdavo visiškas tokių organizacijų 
išaiškinimas, išgaunant iš tardomojo 
pavardes visų, kartu dalyvavusių ar 
įtariamų. Pavyzdžiui, penkiasdešimt 
lietuvių, vienas iš jų buvo Romual
das Syrius, Prano sūnus, 1945 me
tais buvo kaltinami antisovietinių la
pelių klijavimu. Kadangi Lietuvoje 
tuo metu trūko vietos kalėjimuo
se, jie buvo atsiųsti į Velsk priver
čiamojo darbo stovyklą, Archangels
ko provincijoje. Po žiauriausių kan
kinimų, tardymų ir sunkaus priver
čiamojo darbo, jie visi palūžo ir pri
sipažino. Bet greit po to atėjo ži
nia iš Lietuvos, kad tikrieji klijuo- 
tojai buvo pagauti ir kad nė vienas

Velske prisipažinusių nebuvo kal- 
(100 p.).
Žiauriausius liguistos fantazi

jos sugalvotus kankinimo būdus 
autorius aprašo ilgame knygos 
skyriuje “Tardymai” (93 -143 
psl.). Pvz. tardomąjį vyrą pagul
dę laiko keli budeliai, o vienas 
jų, neretai moteris, bato kulnu 
spardo tardomojo vyriškus orga
nus; įkaitintą geležį kiša į išei
namą žarną; galva spaudžiama 
geležiniu žiedu; išrengtas tardo
masis įmetamas į dėžę skruz- 
dėms ėsti ir pan.

Karo pradžioje Solženicinas 

iš 
ti

J. VAICELIŪNAS

jo apie savo ligą, gydymą ir ap
lamai apie gydymą Amerikoje.

Dr. Šimoliūnienę gydė vienas 
St. Petersburgo gydytojas tris 
savaites net dviejose ligoninėse. 
Deja, jis ir per tris savaites ne
nustatė diagnozės. Jam labiau rū
pėjo geras honoraras, o ne ligo
nio sveikata. Kasdien iš jos bu
vo imama du kartu kraujo, kai 
ji kraujo beturėjo labai mažai. 
Dr. Šimoliūnienė tokio gydymo 
atsisakė ir skubėjo į garsiąsias 
Mayo k 1 i n ikas Ročesteryje, 
Minn. Ten gydytojai rado maža
kraujystę, nes hemoglobino be
buvo tik 8%, kai normaliai turi 
būti 14%. Klinikų gydytojai jai 
davė kelias kraujo transfūzijas, 
kad ją sustiprintų, nes buvo nu
matyta didelė operacija. Dėl tos 
operacijos kartais tardavosi 10- 
12 gydytojų. Ne kiekvienas chi
rurgas sutinka tokią operaciją 
daryti, nes nesitiki gerų rezulta
tų. Tą didžiulę operaciją, teisin
giau sakant, keturias operacijas 
iš karto atliko iš Afrikos kilęs 
olandų kilmės gydytojas dr. 
Van Hirden. Jam asistavo dar 
keli gydytojai, o operaciją ste
bėjo daug gydytojų, nes ji buvo 
vienintelė Mayo klinikose, nors 
čia operacijos vyksta dieną ir 
naktį. Dr. Šimoliūnienė tos ope
racijos metu lyg per stebuklą iš
liko gyva ir po jos sustiprėjo.

Dr. Šimoliūnienė aiškino, kad 
pokariniame laikotarpyje visuo
se JAV universitetuose paruo
šiama ir nesąžiningų pareigūnų, 
jų tarpe ir gydytojų. Gydytojams 
honoraras mokamas už atliktą 
darbą. Yra tokių, kurie nori 
gauti honorarą ir už neatliktą 
darbą. Net ir garsiose Mayo kli
nikose augšto intelekto gydyto
jų skaičius mažėja, nes dalis jų 
išeina į pensiją. Juos pakeičia 
naujieji gydytojai, kurių dalis, 
kaip jau buvo minėta, nėra stip
raus intelekto žmonės.

Nors JAV yra medicininė 
drauda, bet ir ji nevisas gydymo 
išlaidas padengia. Jei operacija 
kainuoja $900, tai drauda pa
dengia tik $600, o likusią dalį tu

tarnavo raudonojoje armijoje ir 
dalyvavo frontuose kaip kapito
nas, bet karo pabaigos jis sulau
kė jau kalėjime, tad apie karo 
eigą pastabų beveik nėra. Jau
nimui gali būti įdomus vyresnie
siems žinomas faktas, kad pir
mosiomis karo dienomis, “nenu
galimai armijai” bėgant, “Lietu
voje ištisi kariniai vienetai, pės
tininkų pulkai, artilerijos gru
pės, priešlėktuvinės baterijos 
buvo palikti savo valiai, bet ne
pamiršta buvo išgabenti tūks
tančius nepatikimų lietuvių šei
mų. Krasnojarske keli tūkstan
čiai lietuvių buvo perduoti plė
šikaujantiems vagims”. (78 p.). 
(Mūsų pastaba: dalis suimtųjų 
buvo vietoje išžudyta). Ukraino
je, Latvijoje ir Estijoje buvo pa
našiai.

Bėgantieji pamiršo pasiimti ištisų 
fortų įgulas, bet jie nepamiršo su
šaudyti politinius kalinius Lvove, 
Rovne, Taline ... Tartu miesto ka
lėjime buvo sušaudyti 192 kaliniai, 
o jų lavonai išmesti į kanalizacijos 
vamzdžius (78 p.).

(Mūsų pastaba: panašiai buvo 
padaryta su Telšių kalėjimo ka
liniais: jie buvo išžudyti greti
mame Rainių miškelyje.)

Karo pabaigos laikotarpis bu
vo apspręstas, pagal Solženiciną, 
dviejų kvailių — Roosevelto ir 
Churchillio. Pirmasis lengva šir
dimi grąžino raudoniesiems 
prieš bolševikus kariavusią rusų 
generolo Vlasovo armiją (jie visi 
buvo iššaudyti), o antrasis, pagal 
Jaltos dvasią, atidavė taip pat 
prieš raudonuosius kariavusį ka
zokų korpusą — 90.000 vyrų.

Savo tautose Rooseveltas ir Chur- 
chillis laikomi dideliais valstybinin
kais, bet mes, Rusijos kalėjimų ka
liniai, negalėjome atsistebėti jų 
trumparegiškumu ir kvailumu. Ko
dėl jie neišreikalavo nepriklauso
mybės atstatymo Rytų Europos tau
toms? Kaip jie galėjo atiduoti Sakso
niją ir Turingiją vien tik už Berly
no padalinimą į keturias zonas, žais
liuką, kuris iki šiol skaudina juos 
pačius? (259 p.).

Po karo pavergtuose Rytų Eu
ropos kraštuose prasidėjo politi
nės sovietų minties ir ūkinės ko
munizmo sistemos įgyvendini
mas. Labiausiai tam pasiprieši
no sveikiausioji pavergtųjų tau
tų dalis — ūkininkai. Jaunimas 
išėjo mirčiai į miškus, o likusie
ji pripildė vėl pradėjusius rie
dėti į šiaurės rytus vergų trau
kinius. Aprašyti šiems raudo
niesiems transporto trauki
niams, Sibiro upių baržoms ir 
pėsčiųjų vergų karavanams auto
rius skiria visą antrąją knygos 
dalį, paskirstytą į keturis sky
rius: “Salyno laivai”, “Salyno 
uostai”, “Vergų karavanai” ir 
“Nuo salos į salą”. Mums tai gy
voji istorija, kurios nereikia nė 

ri sumokėti ligonis. Ir už dr. Ši- 
moliūnienės gydymą St. Peters
burgo ligoninėse tik jos gydyto
jas jai atsiuntė $400 sąskaitą, o 
drauda sumokėjo tik $90.

Dr. Šimoliūnienė sako, kad 
kaikurie JAV gydytojai gali su
griauti esamą medicininę drau- 
dą. JAV yra gydytojų, kurie per 
metus uždirba $25.000, bet yra 
ir kombinuotojų, kurie uždirba 
po $200-400.000. Pastarieji li
gonių negydo, o tik juos pama
to. Kartais vyriausybė pakedena 
kaikuriuos gydytojus dėl jų gob
šumo (“Drg.” 1974. IV. 2), bet 
pagrindinai tų reikalų netvarko.

Pasiteiravau, kiek gydytojų 
dirba Mayo klinikose ir jų žinio
je esančiose ligoninėse. Maniau, 
kad toje medicinos institucijoje 
dirba kokie 200 gydytojų. Dr. 
Šimoliūnienė pasakė, kad toje 
institucijoje dirba apie 6.000 gy
dytojų, kurių didesnė dalis yra 
rezidentai iš kitų vietovių ir net 
iš kitų kraštų. Ir'ją gydė keli gy
dytojai, o jos ligos eigą sekė ke
liasdešimt gydytojų.

Yra ir kitų sričių kombinuo
tojų. Jei senas advokatas at
vyksta į namus sudaryti testa
mento, už tai paima $40. O jau
nas ir pirmametis advokatas už 
jo raštinėje sudarytą testamen
tą paima $120 ir priedus: nuo
šimčius iš laidotuvių namų, ku
riuose bus pašarvotas testamen
to sudarytojas, nors jis pats ir 
nepareiškė noro būti pašarvo
tas tuose laidojimo namuose. 
Tokiam advokatui už testamen
to sudarymą gali susidaryti pa
jamų iki $200 (šias eilutes ra
šantis 1953 m. pas advokatą Ka
nadoje sudarė testamentą už $5).

St. Petersburge yra pastaty
tas gražus mauzolėjus. Dr. šimo
liūnienė jame nusipirko patalpą 
dviem vietom už $2500. Ji yra 
numačiusi iš Vokietijos, Kemp- 
teno kapinių, čia perkelti savo 
mirusio vyro pik. inž. Juozo Ši- 
moliūno palaikus. Tokiame 
mauzolėjuje nereikalingas pa
minklas, kapo priežiūra ir ne
gresia kapo panaikinimas po 50- 
100 ar daugiau metų. 

aprašinėti: jos gyvų liudininkų 
tebeturime savo tarpe (pvz. To
ronte tebeturime moterį, kuri 
vienoje vergų stovykloje savo 
krauju maitino badu mirštantį 
vaiką, o šiam mirus, buvo su bū
reliu tautiečių vežama šąlančio
je Sibiro upės'baržoje ir išmesta 
į Lediniuotojo vandenyno salą 
be pastogės, maisto ir ugnies 
sibiriniame žiemos šaltyje).

Knygos pabaigoje autorius 
skiria kiek vietos ir politinių 
emigrantų problemai. Prisi
menama Stalino taisyklė: “Kiek
vienas sovietų pilietis, savo va
lia gyvenęs užsienyje, turi būti 
grąžintas ir įkalintas” (263 p.). 
Tai buvo vykdoma, kur tik rau
donoji armija pasiekė. O kur ji 
■

i
i

PADĖKA
Lengva yra tarti “teesie Tavo valia”, 
bet skaudu priimti, kai ji tampa mūsų dalia ...

Toks skausmas pervėrė mūsų širdis, kai Augščiausias, 
po taip trumpos tarnybos žemėje pasišaukė į savo dangišką
ją karalystę mūsų numylėtą vyrą ir tėvelį Stasį Černiauską. 
Nors skausmo apkaustas surakina mūsų lūpas tariant šiuos 
žodžius, tačiau mūsų širdys jaučia ir siunčia gilų dėkingu
mą visiems, kurie lankė, guodė ir pagerbė paskutinėje ke
lionėje savo dalyvavimu mūsų mylimąjį Staselį.

Dėkojame brangiems "Spar Aerospace Ltd." bendra
darbiams už užprašytas šv. Mišias, gėles ir dalyvavimą. 
Padėka gerbiamiems Tėvams pranciškonams — Augusti
nui, Antanui ir Benediktui už koncelebruotą Mišių auką, o 
Tėvui Benediktui už jaudinančiais žodžiais apibūdintą bran
giojo Staselio prisirišimą prie bažnytinio choro ir iškėlimą 
jo pavyzdingo gyvenimo. Dėkojame parapijos ir "Varpo" 
chorams už giedojimą, aukotas Mišias ir gėles, o gerb. ku
nigui Br. Jurkšui už vadovavimą chorams bei muziką. Pa
dėka tautinių šokių grupei "Gintarui" už gėles ir pareikštą 
užuojautą. Reiškiame gilią padėką gerb. solistams R. Stri
maičiui ir J. Vaškevičiui. Nuoširdžiai dėkojame brangiems 
karsto nešėjams: J. Kutkai, V. Vingeliui, J. Vaškevičiui, J. 
Šarūnui, V. Buragui ir VI. Jasui. Ypatingą padėką reiškia
me Juozui Šarūnui už taip jautrius žodžius, kuriais jis 
savo ir "Varpo" vardu atidavė pagarbą mylimam Staseliui. 
Didelį dėkingumą reiškiame gerbiamoms ponioms už pa
ruošimą polaidotuvinių pietų ir už taip malonų patarna
vimą. Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms ir draugams, 
kurie paaukojo ilgą kelionę ir nuovargį, atvykdami iš Ame
rikos pagerbti brangiojo Staselio ir palengvinti mūsų skau
džių valandų savo dalyvavimu. Giliausia padėka mūsų gi
minėms M. S. Bušinskams už nuolatinę globą ir rūpestin
gumą skausmingiausiųjų valandų metu. Ypatingą padėką 
reiškiu brangiam savo broliui Stasiui, kuris atsisakęs laisvo 
laiko ir atostogų su nuoširdumu teikė pagalbą, nuolatos rū
pindamasis mūsų kasdieniniais reikalais mylimo mano vyro 
Staselio ligos metu. Nuoširdžiai dėkojame broliams ir tėvu
kui už nęnuilstamą rūpestį ir paguodą mylimo Staselio 
ligos metu ir tebereiškiamą nuoširdumą šiomis skausmin
gomis dienomis. Dėkoju savo brangiai draugei Aldonai Kut- 
kienei už taip didį skausmo supratimą ir paguodą pasilie
kant fyie manęs mano didžiausio liūdesio metu. Karštai ir 
nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie savo pagarba ir meile 
apdovanojo mūsų mylimąjį Staselį apvainikuodami jį šv. 
Mišių aukomis. Dėkojame visiems, kurie gydė mūsų skaus
mo žaizdas, rodydami ir išreikšdami nuoširdžias užuojautas, 
stiprindami mus nuoširdžiais paguodos žodžiais ir savo su
raminimais padėdami mums priimti Augščiausiojo valią.

Su ta pačia meile, kurią jūs visi mums parodėte, jums 
nuoširdžiai dėkoja liūdinčios —

Žmona Janina Černiauskienė
Dukros Sigita ir Danguolė (Pranaitienė)

Reiškiame nuoširdžią užuojautą KLK Kultūros 
Draugijos "Žiburiai" valdybos vicepirmininkui ir 
visuomenės veikėjui ANTANUI B U M B U L I U I 

bei visai šeimai, liūdintiems

jo mylimos MOTINOS,
mirusios šiomis dienomis Lietuvoje —

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

HM!

Lietuvoje mirus, ANTANUI BUM-
BULIUI, jo šeimai ir artimiesiems
gilią užuojautą reiškia -

■■■
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• ŠALDYTUVAI

APSTATYMAS IR KT.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS

TRANE CO. LIETUVIAI 

BENDRADARBIAI

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ

SIUVAMOS MAŠINOS •
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

nepasiekė, buvo griebiamasi ki
tokių būdų. Kaip gerą pavyzdį 
autorius nurodo buvusių caro 
rusų armijos dalinių likimą Si
bire. Po revoliucijos atsisakę 
tarnauti raudoniesiems kariai 
pabėgo į kitus Azijos kraštus, 
kur raudonoji armija jų nesie
kė. Tada dalis jų buvo suviliota 
grįžti, siūlant visokiausius paža
dus ir sutinkant su visais reika
lavimais. Bet kai tik nelaimin
gieji “motinėlės Rusijos” pat
riotai peržengė SSSR sieną, pa
teko tiesiai į vergų stovyklas 
(263-265 psl.).

Ir taip užverčiame tą 660 pus
lapių dokumentinį veikalą kaip 
sunkų nakties sapną. Bet tai ne
buvo sapnas. Tai buvusi ir esa
ma realybė. Užverčiame su mal
da: Dieve, apsaugok Lietuvą ir 
Ameriką! J. J.

S
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Derybų su lenkais užkulisiai.
Perskaitęs “TŽ” rugsėjo 12 d. 

paskelbtą V. Šliogerio straipsnį 
apie buvusias derybas su lenkais 
dėl normalių santykių užmez
gimo 1935-37 m., kaip buvęs tuo 
metu užs. reikalų ministerijos 
pareigūnas Lenkijos reikalams, 
noriu užpildyti kaikurias V. Šlio
gerio straipsnio spragas.

Visų .pirma derybos su len
kais prasidėjo per Tautų Sąjun
gą nuo pat lenkų klastingo už
grobimo mūsų sostinės Vilniaus. 
Mūsų teisėti skundai, remiantis 
taikos sutartimi su Rusija 1920 
m. liepos 12 d., deramo spren
dimo T. Sąjungoje nerado. Lai
ko perspektyvoje reikia manyti, 
kad Lenkija buvo sukurta buvu
sių karo sąjungininkų tarsi koks 
bumerangas prieš vokiečius, to
dėl visi skundai prieš ją, lenkų 
inspiracijos dėka, buvo laikomi 
vokiečių intrigomis.

Kai Lietuvos vyriausybė pa
prašė ambasadorių konferenciją 
pagaliau nustatyti demarkacijos 
liniją Vilnijoje, 1923 m. įvyko 
sukilimas Klaipėdos krašte ir 
krašto prisijungimas prie Lietu
vos. (Tai Versalio taikos sutarty
je buvo numatyta). Tuomet am
basadoriai pasijuto smarkiai 
įžeisti. Dėlto mes iš jų sulaukė
me visai ko kito ... Jau tuomet 
lenkai trynė rankas, tikėdamiesi 
lietuviškoje Klaipėdoje gauti 
kondominiumo teises.

Tuomet parodė savo dantis 
bolševikai, pajudinę kelias rau
donarmiečių divizijas prie Gudi
jos sienos. Niekas jų nebuvo 
prašęs ir nemanė, kad jie tuos 
manevrus darė norėdami Lietu
vai padėti (aišku, jie politiškai 
spekuliavo), bet lenkams jie 
pliūptelėjo šalto vandens ant 
galvos: jų svajonės dėl kondomi
niumo Klaipėdoje taip ir su
bliūško.

Jei norite, kad jūsų sveikinimai ir dovanos būtų tikras džiaugsmas, pasiųskite anksti. Jums tik 
reikia: adresus ant laiškų bei siuntinių užrašyti teisingai ir įskaitomai, pažymėti buto numerį. 
Nepamirškite pašto kodo; užrašykite ir jūsų pačių kodą*) su adresu. Priklijuokite pakankamos 
vertės pašto ženklą. Išsiųskite prieš nustatytą pašto laiką kalėdinėms siuntoms: gruodžio 13 — 

į užmiesčius; gruodžio 17 — mieste.

1974 METŲ PASKUTINĖS KALĖDINIO PAŠTO IŠSIUNTIMO Į UŽSIENIUS DATOS
SIUNTINIAIKUR SIUNČIAMA ORO PAŠTU 

UŽKLIJUOTI LAIŠKAI IR 
KALĖDINIAI ATVIRUKAI 
1 uncija — 15?
2 uncijos — 30?

NEUŽKLIJUOTI LAIŠKAI IR 
KALĖDINIAI ATVIRUKAI 
ORO PAPRASTU PAŠTU
1 uncija — 08? 1 uncija — 08?
2 uncijos— 11? 2 uncijos— 11?

D. BRITANIJA IR
S. AIRIJA gruodžio 13 gruodžio 13 lopkričio 22
AIRIJOS RESPUBLIKA gruodžio 12 gruodžio 12 lapkričio 22
EUROPA gruodžio 6 gruodžio 6 lapkričio 8

ARGENTINA, BRAZILIJA, 
URUGVAJUS, PARAGVAJUS, 
HAITI IR OLANDIJOS
ANTILAI gruodžio 6 gruodžio 6 spalio 25 gruodžio 2 spalio 18
KUBA
KITOS VALSTYBĖS

gruodžio 5 gruodžio 5 spalio 25 lapkričio 29 spalio 4

VIDURIO BEI PIETŲ 
AMERIKOJ IR 
KARIBŲ JŪROJE gruodžio 6 gruodžio 6 lapkričio 4 gruodžio 6 spalio 18

13
6
6
6

AFRIKA gruodžio 6 gruodžio 6 lopkričio 1 lapkričio 29 spalio 11

AZIJA gruodžio -6 gruodžio 6 lapkričio 8 lapkričio 29 spalio 11

RAMUSIS VANDENYNAS 
(ĮSKAITANT AUSTRALIJĄ IR 
N. ZELANDIJĄ) gruodžio 6 gruodžio 6 lapkričio 1 lapkričio 29 spalio 11

13
6
6
6

18
18
18
18

lapkričio 
lapkričio 
lapkričio 
lapkričio

18
18
18
18

gruodžio 
gruodžio 
gruodžio 
gruodžio

lapkričio 
lapkričio 
lapkričio 
lapkričio

KANADOS KARIUOMENEI
J UŽSIENIUS
ANGLIJA
KIPRAS
LIKUSIOJI EUROPA
ARTIMIEJI RYTAI

gruodžio 6
lapkričio 29
gruodžio 5
lapkričio 29
rajono paštininką

gruodžio
gruodžio
gruodžio
gruodžio

Dėl sunkesnių siuntų kreipkitės j
l&iuskite anksti ir paskleiskite 
Kalėdų džiaugsmą

*) Kalėdinių adresų sąrašams kodo 
ženklai nurodomi nemokomai

DR. P. MAČIULIS
Įdėmiai perskaitęs V. Šlioge

rio straipsnį, net užuominos ne
radau apie aną plačiai nuskam
bėjusį ne vien tik Lietuvoje, 
bet ir užsienio spaudoj, dviejų 
pagarsėjusių asmenų — prof. 
Augustino Voldemaro ir lenkų 
maršalo Juozo Pilsudskio susiti
kimą 1927 m. rugsėjo mėn. Tau
tų Sąjungos rudeninės sesijos 
metu Ženevoje. Visų bendra 
nuomone, derybos su lenkais 
prasidėjo nuo to Pilsudskio susi
tikimo su tuomet buvusiu mūsų 
užsienio reik. min. Voldemaru.

Mūsų kova per Tautų Sąjungą 
dėl Vilniaus ir jo srities užgrobi
mo vyko nuo pat 1920 m. spalio 
9 d. Nepavykus susitarti tarpi
ninkų pasiūlytomis sąlygomis, 
abiem pusėm (dėl skirtingų mo
tyvų) atmetus taip vadinamą Hy- 
manso projektą, J. Pilsudskis 
buvo užsimojęs tiesiogiai susi
tikti su Lietuvos delegacijos 
pirm. prof. A. Voldemaru. Susi
tikęs jį T. Sąjungos rūmuose, 
Pilsudskis stačiai paklausė: “Na, 
tai kaip — karas ar taika?” (su
prask tarp Lietuvos ir Lenkijos). 
Nė kiek nesuglumęs Voldema
ras atsakė: “Taika”. Tuomet Pil
sudskis pridėjo: “Tai aš įsakysiu 
skambinti varpais Varšuvoje...” 
Mūsų ministeris atsakė: “As tuo 
tarpu susilaikysiu”.

Po tokio neįprasto pasikeiti
mo sakiniais, buvo prieita prie 
konkrečių pasitarimų. Sudary
tos trys komisijos: politinė, eko
nominė ir praeities išlyginimo. 
Sutarta, kad politinė komisija, 
užsienio reik, ministeriams va
dovaujant, susitiks Vokietijos 
Karaliaučiuje, ekonominė Var
šuvoje ir praeities išlyginimo — 
Kaune. Sutartu laiku viena po 
kitos minėtos komisijos susitiko. 
Praeities išlyginimo komisijoje 

savo
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Argentinos lietuviai 
Buenos Aires mieste 
atsisveikina su išvyks
tančiu JAV ambasa
dos patarėju dr. Vy
tautu Dambrava ir jo 
šeima. Ta proga jam 
buvo įteiktas perga
mentas ir Lietuvos 
Vytis. Iš kairės: “Lai
ko” redaktorė O. Kai- 
relienė, ALOST pirm. 
Aleks. A. M i či ūdas, 
Susivienijimo p i r m. 
R. Stalioraitis, J. Sių
sis, dr. V. Uambrava 
ir A. Dambravienė. 
Prie stalo — klebonas 
kun. J. Petraitis

Nuotr. A. Kirstuko

rašantysis buvo sekretorium. 
Jos posėdžiai Kaune supuolė su 
pirmąja mūsų dainų švente Kau
no Ąžuolyne.

Kokiomis nuotaikomis mūsų 
studentija “pasveikino” lenkų 
komisijos narius, apsistojusius 
“Metropolio” viešbuty, nėra rei
kalo kartot, tačiau turint galvoj 
didžiulį žmonių susitelkimą bei 
vengiant sukelti priešlenkišką 
demonstraciją, lenkų delegacija 
“porai dienų” grįžo" į Varšuvą. 
Antrą kartą atvykusi ta pati de
legacija, žinomo Holowkos vado
vaujama, tęsė pokalbius dėl pra
eities, be kitko ir medžiaginių 
nuostolių išlyginimo. Ji atsivežė 
Varšuvoje paruoštus reikalavi
mus.

Deja, jokių susitarimų nei po
litinėje, nei praeities išlyginimo 
komisijose nepasiekta. Ekono
minės komisijos projektai, pir
mom dviem komisijoms nesusi
tarus, savaime atpuolė. Praei
ties komisija posėdžiavo pasku
tinė 1928 m. Po to sekė ilgesnė 
pertrauka. Pasak V. Šliogerio, 
derybos atgaivintos 1935-1937 
m. jau prezidento parinktų pati
kėtinių, jokių pėdsakų ne
paliko. Iš to, kas pasakyta, aiš
kėja, kad V. Šliogeris daug ko 
nežino. Atrodo, jis bus neskaitęs 
pirmojo Lenkijos karinio atta
che pik. Mitkevičiaus “Atsimini
mų iš Kauno”. Juose vienoj vie
toj autorius mini lenkų užs. rk. 
ministerio Juozo Becko nuomo
nę apie buv. mūsų užs. reikalų 
minister}. Esą Beckas negalėjęs 
juo pasitikėti, nes Lietuvoje St. 
Lozoraitis, kaip lenkofilas, ne
turėjęs pasitikėjimo ...

Savaime aišku, kodėl to meto 
mūsų spauda nieko apie dery
bas "nerašė — tie patikėtiniai 
nieko konkretaus Vilniaus klau
simu neišpešė.
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“Aušros” lietuvaitės Argentinoje
“Aušros” kvartetas iš Kana

dos Windsoro Buenos Aires 
mieste, Argentinoje, koncertavo 
rugpjūčio 18 d. Kvartetą suda
ro: Dana Kozulytė, Rūta Čeršku- 
tė, Nijolė Giedriūnaitė, Aldona 
Tautkevičiūtė. Jų vadovė — V. 
Tautkevičienė, akordeonistė — 
Kristina Puidaitė.

Argentinon jos atskrido rug
pjūčio 13 d. Aerodrome jas pasi
tiko mūsų veikėjai ir jaunimo 
atstovai. Prieš koncertą jos tu
rėjo progų susipažinti su vieti
niu jaunimu, dalyvauti pamaldo
se ir aplankyti sostinės įžymy
bes. Sekmadienį vakare jas išvy
dome scenoje. N. Giedriūnaitė 
pasveikino susirinkusius, o A. 
Tautkevičiūtė perskaitė PLB 
valdybos pirm. Br. Nainio svei
kinimą (jo dėka sulaukėm šio 
kvarteto). Po to visi žavėjosi jų 
dainavimu, lydimu akordeono. 
Publika nepaprastai džiaugėsi, 
plojo, nenorėdama išleisti nuo 
scenos dainininkių. K. Puidaitei 
puikiai pagrojus akordeonu su
dėtingą kompoziciją, vėl pasiro
dė “Aušra” naujoj aprangoj. 
Padainavo 5 ar 6 dainas, bet 
publika vis prašė daugiau.

Po pertraukos scenoje pasiro
dė Argentinos lietuvių vyrų tri

Spalio 9 naujoje perspektyvoje
AL. GIMANTAS

Tegu tai ir nevisuotinis reiš
kinys, bet atsiranda vis daugiau 
nenorinčių pripažinti, betkurių 
autoritetų," pasitikinčių tik sa
vuoju. Jei dar negirdime balsų 
prieš Vasario 16 minėjimų pras
mingumą, tai vis garsėja pasisa
kymai prieš rengimą tokių minė
jimų, kaip Tautos šventė, ka
riuomenės šventė, buv. prezi
dentų ir pan. Ne paskutinėje 
vietoje ir spalio 9 — Vilniaus 
Dienos — minėjimas. Jau esama 
balsų, kad tokios dienos minėji
mas nereikalingas, beprasmis ar 
net ir nelogiškas. Vilniaus klau
simą šiandien esą derėtų laikyti 
visiškai išspręstu ir neaktualiu, 
juo labiau, kad jau nuo 1939 m. 
Vilnius buvo grąžintas Lietuvai. 
Jau turėjo pakankamai laiko ap
sispręsti ir lenkai, ir gudai, ir vi
si kiti, kurie kėsinasi į Lietuvos 
sostinės teritorinį integralumą. 
Tai, žinoma, gražūs ir saugiai 
skambą teigimai.

šioje vietoje bendroj on sce- 
non įžengia VKLS — mūsų vil
niečiai, kurie beveik periodiškai 
ir reguliariai bando kiek kitokiu 
žvilgsniu vertinti esamą būklę ir 
priminti likusiai visuomenės da
liai, kad toli gražu Vilniaus 
klausimas nesąs išspręstas galu
tinai ir visiems laikams. Lenkai 
esą veržlūs ir gajūs. Iš jų pusės 
sklinda teigimai apie lietuvių 
Vilniaus okupaciją, kuri turė
sianti vieną dieną baigtis. Vil
nius, kąrtu su Lvovu ir kitomis 
rytinėmis teritorijomis, turėsiąs 
grįžti Lenkijai.

Tokie teigimai nėra išgalvoti 
ar histeriški vilniečių šauksmai. 
Tai šios dienos realybė, kurią 
visais įmanomais būdais bando

SU MEILE IŠ AUSTRALIJOS
šiuo metu istorija darosi greičiau, 

negu mes manome. Austrajija par
davė Pabaltijį sovietams — istorija. 
Prie Australijos prisidėjo Naujoji 
Zelandija — irgi istorija. Mums tai 
skaudi ir žiauri istorija.

20-toji Kanados Lietuvių Diena 
irgi jau istorija. Tai graži, gera, tau
tinės reikšmės istorija. Buvo kuo 
pasidžiaugti, pasigėrėti. O Winnipe- 
go lietuviai, būdami negausūs skai
čiumi, galite net pasididžiuoti iš
nešę tą Lietuvių Dieną and savo pe
čių.

Atidarant koncertą, prisimenu jau
nos pranešėjos Lydijos Keraitės jau
dinančius įvado žodžius:

Siunčiame linkėjimus tau, žeme 
mūs šventa . . .

O tėviške, pilkoji vargo motina, 
Nuo amžių susigūžus po gelsvo 

šiaudo kepure.
Tu viena mano saulė rytojaus 

dienos,
Tu mano protėvių žemė!
Atsimenu tą auksinį vaizdą už di

delių vandenų. Tą mėlyną dangų, 
kur matota šiaurės pašvaistę (mes 
— po Pietų Kryžiumi), tą medžių ir 
pievų žalumą kaip Lietuvos. Atsime
nu ir Jus, Winnipego, Toronto, Lon
dono, Hamiltono, Vankuverio ir kitų 
vietovių lietuviai, su kuriais teko 
bent mintimis pabūti prie gintarinių 
Baltijos krantų.

Ačiū maloniam klebonui kun. Jus
tinui Bertašiui ir energingam pirm. 
A. Eimantui už suteiktą man garbę 
pasveikinti Lietuvių Dienos dalyvius 
Melburno lietuvių vardu. Už mūsų, 
atvykusių iš Australijos, supažindi
nimą baliaus metu su Kanados kraš
to apsaugos ministeriu Mr. J. 
Richardson, kuris moka lietuviškai 
“ačiū” pasakyti; V. Januškai už kon
certo juosteles, už padovanotą nuo
trauką “Lithuanian Boulevard”, kuri 
buvo įdėta į Australijos Lietuvių Ka
talikų Federacijos leidžiamą savait
raštį “Tėviškės Aidai”, už mūsų glo
bojimą bei vežiojimą. Dėkingi esame 
p. Fedarui už nuoširdų aprodymą 
gražių Winnipego apylinkių, “mur
zinų” upių, gražios lietuvių švento
vės, lietuvių klubo. Ačiū Br. Bujo- 

julė “Aitvaras” — A. Rastaus- 
kas, dr. J. Simanauskas, Ant. 
Slančiauskas. Ir jie publikos bu
vo šiltai priimti. Bet kai trečią 
kartą scenoje pasirodė aušrie- 
tės, visi audringai plojo. Užbai
gai mūsų “Aitvaras”’ ir kanadie
čių “Aušra” bendra daina pra
džiugino gausius klausytojus.

Nuoširdų padėkos žodį “Auš
rai” ir PLB pirm. Br. Nainiui 
tarė ALOST pirm. A. Mičiūdas. 
SLA centro vardu padėkojo jo 
pirm. Raulas Stalioraitis. “Auš
ros” kvarteto vadovė V. Tautke
vičienė išreiškė padėką visiems 
už malonų priėmimą bei rūpestį. 
Kvarteto dainininkėm buvo 
įteiktos dovanos — odiniai ran
kinukai, vadovei — kristalinė 
vaza ir vario paveikslas “Gau- 
cho”. Jaunimo vardu dovanas 
įteikė Kęstutis Mikalonis.

Scenos uždangai nusileidus, 
Juozas šiušis kiekvienai aušrie- 
tei įteikė savo poezijos leidinį 
“Ilgesio giesmės”. Be to, jis 
įteikė to leidinio 20 egz. parvežti 
Kanadon.

Trūksta žodžių išreikšti padė
kai už malonų “Aušros” kvarte
to atsilankymą, gražų dainavi
mą. Gal netrukus vėl" galėsime 
išgirsti mylimų dainų. J. šiušis 
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mums perduoti vilniečiai, ku
riems, atrodo, nelabai norime ti
kėti. Mes užmirštame, kad jie 
turi neblogus ryšius, gyvena pla
čiai išsisklaidę šiame kontinente 
ir akylai stebi lenkiškąjį gyveni
mą tiek išeivijoje, tiek ir pačio
je Lenkijoje. Jiems yra pakan
kamai gerai žinomas lenkų nusi
statymas ir vyraujančios nuotai
kos. Dėlto vilniečių žodis turėtų 
būti mums svarus ir įtikinamas. 
Jei taip nėra, tai greičiausia 
mūsų pačių kaltė, gal iš dalies 
dėl mūsų nerangumo ar patogaus 
ir malonaus įsitikinimo, kad nėra 
jokio pagrindo betkokiam aliar
mui ar nerimui. Atrodo, kad ki
tos problemos ir kiti reikalai vy
rauja mūsų mintyse. Pasitenki
nimas ir, svarbiausia, pasitikėji
mas tarptautine būkle lyg ir 
verčia skeptiškai žvelgti į vilnie
čių perspėjimus. Kita vertus, jei 
tikime šviesesne Lietuvos ateiti
mi, nesunku suprasti, kad tai te
gali įvykti Vidurio ir Rytų Eu
ropos sienų keitimo vyksme. 
Kaip tik tokiu momentu gali ne
tikėtai iškilti ir ginčijamų teri
torijų priklausomybės problema. 
Lietuva šiuo metu neturi jokio 
savo karinio vieneto, tuo tarpu 
raudonoji Lenkija turi regulia
rią karinę jėgą, su kuria nesi
skaityti būtų ne tik naivu, bet ir 
pražūtinga. Todėl nesunku su
prasti, kad vilniečių nerimui yra 
pagrindo. Kartu žinotina, kad 
tai nėra ir perdėtas vilniečių 
jautrumas, bet daugiau laiko ir 
aplinkybių diktuojamas savisau
gos instinktas. Spalio devintąją 
reikėtų ryžtis plačiau ir giliau 
panagrinėti reikalą, kuris gal ir 
netrukus gali tapti problema.

Lietuvos vyčiai žygiuoja į pamaldas Klevelande. kur įvyko jų organizacijos 
Vidurio rajono suvažiavimas 1974. IX. 15 VI. Bacevičius

Brangiai Motinai MOZERIENEI
Lietuvoje mirus, SOFIJĄ RADVILIENĘ ir jos 

šeimų nuoširdžiai užjaučiame —

* Medžiotojų ir Meškeriotojų Klubas
Welland, Ont.

I
I JULIJAI NARAKIENEI ’ I

tragiškai mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos 

dukras — GRAŽINĄ PETRAUSKIENĘ, REGINĄ 

GUDELIENĘ ir jų šeimas —

V. Vaitkus J. Šakinis

Jonas ir M. Jakaičiai, London, Ont.
I

PERKI ŠEVį AR 0LDSM0BIL1?
Geriausią kainą gausite tik per
VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)

. C H E V - O L D S
CO U rtesy 2749 Lakeshore Blvd.

• Raštinė: 255-9151 • Namai: 767-7820

EKSKURSIJA i
EUROPA ir

LI ETŲ VA 
_________________________________________ L 

lapkričio 7-15 dienomis
• VILNIUJE - 6 dienos
• Maskvoje - 1 diena

----------------- Smulkesnių žinių teiraukitės pas------------------

kienei, pas kurią jautėmės kaip na
mie; p.p. Timmermanams už gražias 
vaišes, kurių metu teko susipažinti 
su prel. dr. J. Tadarausku, su daili-

(Nukelta į 4 psl.)

V Bačėna TEL- 533-3531 
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Saugumas
Tai dalykas, kurį Royal Bank užtikrina jums.

Royal Bank padeda žmonėms tvarkyti pinigus 
jau daugiau kaip 100 metų.

Toje srityje mes turime didelę patirtį.
Mūsų noras - dalintis ir su jumis turimęja 
patirtimi.

Mes galime patikimai patarti jums, kaip 
naudingiausiai panaudoti lėšas. Kaip geriausiai 
taupyti jas. Kaip planuoti išlaidas. Kaip persiųsti 
jas į namus savo giminėms. Kitaip tariant - 
visais finansiniais klausimais.

Kodėl tad neužeiti šiandiena? Mes mielai 
padėsime.

Atsilankę pas mus, pamatysite kodėl 
Royal Bank žinomas visoje Kanadoje kaip 
‘‘paslaugus bankas”.

JgB ROYAL BAN K 
the helpful bank
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MOKYTOJŲ UŽDAVINIAI
Rugpjūčio 27-39 d. d., naujųjų 

mokslo metų išvakarėse, visuose 
miestuose ir rajonuose įvyko bend
rojo lavinimo mokyklų mokytojų pa
sitarimai, kuriuose pagrindinius pra
nešimus padarė miestų bei rajonų 
kompartijos komitetų sekretoriai. 
Didžiausio dėmesio susilaukė komu
nistinis moksleivių auklėjimas, ku
riam gaires yra nustatęs maskvinės 
kompartijos XXIV suvažiavimas ir 
pats L. Brežnevas savo kalba mask- 
vinio komjaunimo XVII suvažiavi
me. “Tiesa” rugsėjo 1 d. laidoj in
formuoja: “Daug dėmesio buvo skir
ta klausimams, kaip skiepyti jauni
mui gilų komunistinį idėjiškumą, 
klasinį sąmoningumą, socialistinio 
internacionalizmo ir tarybinio pat
riotizmo jausmus, ištikimybę ko
munizmo idealams, nesitaikstymą su 
buržuazine ideologija ...” Kitais žo
džiais tariant, mokytojai šiais moks
lo metais turės dar labiau sustiprin
ti sovietinio komunizmo ideologinę 
propagandą okupuotos Lietuvos mo
kyklose.

GRIEŽTESNĖ LINIJA
Griežtesnę politinę liniją vyresnių

jų klasių moksleiviams Lietuvos mo
kyklose žada vilniškio komjaunimo 
centro valdybos ir švietimo ministe
rijos kolegijos priimtas nutarimas 
tobulinti IX-XI klasių moksleivių vi
suomeninę politinę veiklą. $į nuta
rimą “Komjaunimo Tiesos" 178 nr. 
“Raudonojo gvazdiko” skyriuje ko
mentuoja Aldona židelytė, komjau
nimo centrinio komiteto mokyklinio 
jaunimo ir pionierių skyriaus ve
dėja: “Respublikos mokyklos turi 
sukaupusios didelę visuomeninės po
litinės veiklos patirtį. Ir nuveikta 
tikrai daug. Didelį darbą moksleiviai 
atliko, tyrinėdami istorinę revoliu
cinę mūsų krašto praeitį, Lietuvos 
darbo žmonių kovą prieš buržuazinę 
diktatūrą. Mokiniai išaiškino tūkstan
čius karių, pasižymėjusių Didžiojo 
Tėvynės karo mūšiuose dėl gimtojo 
miesto, rajono ar kaimo išvadavi
mo, rūpestingai prižiūri žuvusiųjų 
kapus, palaiko ryšius su jų giminė
mis. Daugelyje mokyklų veikia pui
kūs internacionaliniai klubai, įsteig
ti muziejai. Mokiniai patys rengia 
pranešimus aktualiomis politinėmis 
temomis, aktyviai dalyvauja lenini
nėje įskaitoje, mokosi politinio švie
timo rateliuose ...” Apibūdinusi 
Maskvai tarnaujančios propagandinės 
veiklos laimėjimus, A. Židelytė-at
skleidžia ir jos nesėkmes: “Viena 
didžiausių — kad toje veikloje daly
vauja ne visi aukštesniųjų klasių mo
kiniai: vieni perkraunami, kiti lieka 
visiškai pasyvūs. Nepakankamai at
sižvelgiama į mokinių visuomeninę 
politinę veiklą, vertinant jų elgesį, 
pristatant apdovanoti medaliais, pa
gyrimo raštais, rašant charakteristi
kas abiturientams. Taip yra dėl to, 
kad, organizuojant mokinių nepamo
kinę veiklą, dar daug stichiškumo, 
atsitiktinumo, nėra reikiamos siste
mos. Be to, silpnoka ir mokinių da
lyvavimo visuomeninėje politinėje 
veikloje apskaita. Tai, iš vienos pu
sės, neleidžia kaip reikiant įvert'nti 
aktyviųjų mokinių pastangų ir nu
veikto darbo, iš kitos — palieka ne
pastebėtus tuos, kurie neturi pla
tesnių visuomeninių interesų, nerodo 
didesnio aktyvumo arba tiesiog ven
gia visuomeninio darbo ...” Taigi, 
yra mokinių, vengiančių politinės 
veiklos Maskvos naudai. A. Židely
tė siūlo visus įsipareigojimus stro
piai registruoti į visuomeninės po
litinės apskaitos knygeles ir juos ap
tarti kiekvieno trimestro pabaigoj. 
Tiems, kurie nevykdo įsipareigoji
mų, tada bus greičiausiai pritaiky
tas jau pernai įvestas pažymio už 
elgesį mažinimas. Abiturientams iš
judinti galės būti panaudota net 
dviguba lazda — nepalankios charak
teristikos, neskyrimas medalių už ge
rą mokymąsi.

TRIUKŠMAS DĖL DEPUTATO
“Tiesa“ rugsėjo 4 d. paskelbė pra

nešimą iš vilniškės augščiausiosios ta
rybos prezidiumo posėdžio “Deputa
tų statuso sargyboje". Deputatais 
vadinami ne tik pačios centrinės ta
rybos, bet ir vietinių tarybų nariai, 
pasirinkti kompartijos ir patvirtin
ti sovietinio stiliaus rinkimų kome
dija. Pasirodo, pagalbos šaukėsi Kė
dainių rajono Nociūnų apylinkės 
darbo žmonių tarybos deputatas A.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Jagelavičius, surėmęs ragus su “Auk
so varpos" kolchozo pirm. B. Jurgai
čiu. Pastarajam prikišamas savivalia
vimas, A. Jagelavičiaus teisių pa
žeidimas, nes “buvo kliudoma depu
tatui susipažinti su ūkine veikla, 
atsisakoma teikti jam reikiamą in
formaciją bei dokumentus ir pavar
totas deputato atžvilgiu smurtas”. 
Kolchozo pirm. B. Jurgaitis, matyt, 
nestokojo draugų ne tik Nociūnų 
apylinkės, bet ir Kėdainių rajono 
tarybų vykdomuosiuose komitetuo
se. Augščiausiosios tarybos praneši
me rašoma: “__ Kėdainių rajono
tarybos vykdomojo komiteto vidaus 
reikalų skyrius, pažeisdamas socia
listinį teisėtumą, patraukė deputa
tą administracinėn atsakomybėn. 
Kėdainių rajono liaudies teismo tei
sėjas neteisėtai nubaudė deputatą 
administracine tvarka, o rajono pro
kuroras nesiėmė priemonių teisėtu
mui atstatyti. Lietuvos TSR liaudies 
kontrolės komiteto darbuotojai, tik
rindami deputato pareiškimą, neat
kreipė dėmesio į grubius deputatų 
statuso pažeidimo faktus Nociūnų 
apylinkėje. Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumas priėmė 
šiuo klausimu atitinkamą nutarimą." 
Nors detalės neatskleidžiamos, atro
do, šį kartą kartą mažam akmeniui 
A. Jagelavičiui pavyko nuversti la
bai didelį vežimą Kėdainių rajone. 
Atgailoti turės visa eilė augštų ra
jono pareigūnų, kurie turbūt bandė 
nuslėpti pirm. B. Jurgaičiui nemalo
nius duomenis “Aukso varpos” kol
choze. V. KsL

ČESNAKAS 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas Šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnaką daugeli metų kaip mais
tą, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par- 
davinčjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar iiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES Ir 
pamatysi, kaip lis puikus, natūralus 
produktas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 
jūsų giminės su tuo sutiko 

Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės nu
sipirkti ką tik nori už dalį 
reguliarios kainos. Tai lyg 
kad nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum $200 ar $300 
vertės prekių ar net daugiau.
Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. į reguliarius rublius 

aukščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rubli $2.55 
si KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 9 8 2 - 1 5 3 0

Labai svarbu!
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas._

Prašome rinktis iš šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS" VAZ 2101 $3440.00
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS" VAZ 2103 $3947.00
Station Wagon
“ŽIGULIS" VAZ 2102 $3795.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVICIUS"412IE $3490.00
“MOSKVICIUS’
408 IE $3210.00
Station Wagon 
“MOSKVIC1US"426IE S3643.00
Station Wagon
“MOSKVIC1US"427IE $3910.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968$2200.00
“ZAPOROŽEC"
ZAZ 968 E naujas $2353.00 
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI 
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
PRAŠYKITE MOŠŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ
Mes turime 25 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

I
 Tautos Fondo Hamiltono apylinkės atstovybė

spalio 5, šeštadienį, Jaunimo Centre rengia

VILNIAUS DIENĄ ir 
i KONCERTĄ-ŠOKIUS t

_ ra
• Paskaitą skaitys P. Ancevičienė. į įi

K MB • Meninę programos dalį atliks Toronto "VARPO" choras. A 
"y • Šokiams gros D. Ferri orkestras. gi

Visi dalyvaukime Vilniaus Dienos šventėje! • Pradžia 7 v.v. • Rengėjai fe

| REMKIME SPAUDĄ... KOL DAR NEVĖLU, KOL JĄ DAR TURIME!

| "TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" O S METŲ sukakties proga |

| pirma kartą už TORONTO ir MONTREALIO ribų |;

Spaudos Balius Londone!
• Pagrindinę lietuviškų dainų ir operos arijų programų atliks solistė Irena Černienė, 

mezzo-sopranas. Akompanuoja Danguolė Remeikytė. • Trumpa oficialioji dalis, 

dalyvaujant "TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" atstovams. Mecenatų pristatymas ir t. t.
• Šokiams gros P. Genčiaus jaunimo orkestras. • Jaunimo programa. ;
• Dainuos seniai begirdėta Danutė Svilpaitė. • Bufetas, loterija ir kt. į

• Pelnas — K. lietuvių spaudai paremti ; 
Organizacijos ir pavieniai asmenys kviečiami įsijungti į spaudos mecenatų ir rėmėjų eiles.

• Laikas - 1974 m. spalio 5, šeštadienį, 7.30 vai. vakaro
• Vieta - 1414 Dundas E., London, Ont.

Visus dalyvauti kviečia šiam vakarui sudarytas RENGĖJŲ KOMITETAS
ars s -st įer J

Pakeitimai Hamiltono “Talkoje”
Lietuvių kredito kooperatyvas “Tal

ka" rugpjūčio mėnesį užbaigė pa
siekdamas $5.290.743.58 balansą. 
Nuo praėjusių metų paaugo $647.- 
318.73. Nariai turi šėrų sąskaitoje 
$86.612,31, indėlių-savings $2.029.- 
914,40, čekių — $905.322,05, termi
nuotų depozitų — $2.012.000,00. Pel
no turima $73.942,58. Nariai yra pa
ėmę asmeninių paskolų $562.015,04, 
nekilnojamo turto — $3.672.777,22. 
Grynais pinigais laikoma bankuose 
ir OCU lygoje $453.935,41. šiuo me
tu yra 1733 nariai, kurių tarpe yra 
548 skolintojai ir 468 indėlininkai.

Per vasaros mėnesius buvo suma
žėjęs narių pinigų taupymas, todėl 
balansas labai pamažu kilo, ir “Tal
ka” nebegalėjo visų norinčių sko
lintis patenkinti. Ypač ilgiau teko 
laukti tiems, kurie buvo užsiregist
ravę nekilnojamo turto paskoloms. 
Trukdė ir nuolat besikeičiantis indė
lių ir paskolų nuošimčių kilimas. 
Kai normaliu laiku ilgalaikiams ter
minuotiems indėliams buvo mokami 
didesni nuošimčiai, o trumpalai
kiams — mažesni, tai dabar atvirkš
čiai. Teko prie besikeičiančios rin
kos derintis ir keisti net kelintą kar
tą šiais metais mokamus nuošimčius 
už indėlius ir paskolas. “Talkos” val
dyba, norėdama savo narius paska
tinti taupyti savo įstaigoje, nutarė 
nuo spalio 1 d. pakelti nuošimčius 
laikantiems pinigus taupymo sąskai

SU MEILE IŠ AUSTRALIJOS
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

ninke A. Tamošaitiene ir kitais, su 
kuriais teko nuoširdžiai pasikalbėti. 
Ačiū visiems Winnipego lietuviams.

Didelė padėka Jonui R. Simana
vičiui, kuris globojo mano vyrą, 
p. Popeliučką ir mane Toronte. Tai 
dūšios žmogus. Jis mus supažindino 
su gražiu Torontu, su šaltu didingu 
Ontario ežeru, parodė Lietuvių Na
mus, lietuvių šventoves, sales, koope
ratyvus ir kitas įdomias vietas. Ap
lankėme Anapilį, kur ką tik buvo 
atsikėlę “Tėviškės Žiburiai”. Ačiū 
maloniam redaktoriui kun. dr. Pr.
Gaidamavičiui-Gaidai už dovanėlę ir 
maloniai administratorei. Nustebau 
pamačiusi didingą, modernią salę, 
gražias lietuviškas kapines su mo
dernia koplyčia.

Ačiū p. Simanavičiui už mūsų pa
sveikinimą savo vedamoje iletuviško 
radijo valandėlėje “Tėvynės Prisi
minimai", specialiai mums pagrojant 
Melburno dainininkės Birutės Tamo
šiūnienės plokštelę. Tai buvo maloni 
staigmena. Malonu buvo pažinti Al
doną Vaitonienę, kuri audžia tauti
nius audinius. Malonūs buvo ir Pri
sikėlimo parapijos klebonas kun. 
Augustinas (Jono Simanavičiaus 
brolis), kun. Jurgutis ir kiti. Dėkin
gi už vaišes buv. Melburno lietu
viams p. p. Vaseriams, su kuriais 
susipažinome Toronte.

Didelis ačiū tau, mielas jaunime. 
Aš ilgai neužmiršiu jūsų dainuotų 
ilgesingų, romantiškų lietuviškų dai
nų, grakščiai sušoktų mūsų liaudies 
šokių, pritariant jūsų pačių muzikai. 
Tai buvo atgaiva lietuviškai širdžiai. 
Tai jūsų kova už Lietuvos laisvę, tai 
jūsų pasididžiavimas, kad esate lietu- 

toje nuo 8% % iki 9*4% ir terminuo
tus indėlius 1 metų laikotarpiui nuo 
914% iki 10%. Nuošimčiai už pasko
las nepakelti: imama už asmenines 
1% mėn. arba 12% metams, nekil
nojamo turto — 11%%. Įnešti pini
gai padės “Talkai” patenkinti no
rinčius pasiskolinti, o nariams tau- 
pytojams duos žymiai didesnį nuo
šimtį, negu kitur mokama. Be to, at
mintina, kad indėlių sąskaitoms (sa
vings ir checking) duodamas nemo
kamas gyvybės draudimas iki $2.000 
pagal amžių ir sąskaitos balansą.

“Talkos” valdyba nutarė šaukti 
specialų narių susirinkimą apsvars
tyti ryšium su infliacija iškilusių 
klausimų spalio 19 d., 4.30 v.p.p., pa
rapijos salėje. Visiems nariams tuo 
reikalu bus išsiuntinėti kvietimai su 
šaukiamo susirinkimo darbotvarke.

Bankelio valdyba jau anksčiau bu
vo nutarusi išsirūpinti leidimą ati
daryti specialų pensijų fondą (Re
gistered Retirement Savings Plan), 
kuris yra atleidžiamas nuo pajamų 
mokesčių. Leidimo gavimo reikalas 
eina prie pabaigos, ir nuo š.m. gruo
džio 1 d. šis fondas bus atidarytas 
“Talkoje”. Todėl nariai, kurie lai
kė pinigus bankuose ar kitose skoli- 
nimose įstaigose, dabar galės laikyti 
juos savoje įstaigoje. Šio fondo tai
syklės ir sąlygos bus galima gauti 
bankelio raštinėje artimiausiu laiku.

Stasys Dalius

viai. Žinau, esate gimę išeivijoje, bet 
žinote, kas yra tėvų žemė, kas toji 
Lietuva. Mes turime atgauti laisvę; 
jei ne mes. vyresnieji, tai jūs — 
mūsų vaikai. Jei ne jūs, tai jūsų 
vaikai vistiek matys laisvą Lietuvą.

Dėkingi Hamiltono p.p. Pinkaus- 
kams ir visiems, kurie mus globojo, 
vaišino; studentėms Kažemeckai- 
tėms, nuvežusioms mus prie didingo
jo Niagaros krioklio.

Mieli Kanados lietuviai, lieku su 
meile ir gražiausiais prisiminimais.

Jonė Žitkevičienė, Melburnas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125
“TALKA”

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštad'eniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

kiekvieno skoniui

Mėsos ir putkūs dešros gominiol 

Skanėstai

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

London, Ontario
NEPAMIRŠKIME SPAUDOS BA

LIAUS, kuris įvyks šį šeštadienį, 
spalio 5 d., 1414 Dundas St. E., Lon
done. Trumpa ir įvairi meninė pro
grama, dalyvaujant solistei I. Čer
nienei, mecenatų pristatymas, bufe
tas, P. Genčiaus jaunimo orkestras, 
spaudos vaizdai ir kt. Pati didžiausia 
šio vakaro staigmena — specialiai 
baliun atvyksta “Tėviškės Žiburių” 
delegacija, kurioje bus ir red. kun. 
dr. Pr. Gaida. Visas grynas pelnas 
skiriamas K. lietuvių spaudai parem
ti. Visi kviečiami ir laukiami. Pa
remkime spaudą, kol dar ne vėlu, 
kol dar ją turime!

Baliui Rengti Komitetas

Hamilton, Ontario
SKAUČIŲ “ŠIRVINTOS“ tu n t a s 

praneša, kad lapkričio 2-3 d.d. Ha
miltone, Royal Connought viešbuty
je, 112 King St. E., įvyksta LSS 
skaučių seserijos sąskrydis. Kviečia
mos visos tuntininkės, vietininkės, 
skautininkės, draugininkės ir židinie- 
tės. Registracija prasideda lapkričio 
1, penktadienį. Royal Conn, viešbu
tyje nuo 4 v.p.p. Nakvynė ir mais
tas vienam asmeniui, įskaitant ir 
registracijos mokestį, savaitgaliui 
$25. Tom, kurios atvyksta šeštadienį, 
lapkr. 2, kaina $19.

“ŠIRVINTOS” IR “NEMUNO” tun
tų rudens sezono veikla pradedama 
spalio 6, sekmadienį, 11 v. Mišiomis. 
Visi skautai ir skautės uniformuo
ti dalyvauja Mišiose. Po to par. sa
lėje iškilminga sueiga su svarbiais 
pranešimais. Kviečiami tėveliai ir 
svečiai dalyvauti. Tradicinės skaučių 
rengiamos Kūčios bus gruodžio 15, 
sekmadienį. Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę skautai minės vasario 
9 d. Kasmet ruošiama skaučių Ka
ziuko mugė numatyta kovo 16 d. L.S.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

Toronto. Tel. 531-8422

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas (nuo š.m.
liepos 1 d.) _____ 83i%
term, depozitus 1 m. 9% % 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11%%

i . Ltd'enninc^er

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

4 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1974. X. 3 — Nr, 40 (1287)

® LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
viceplrm. Aušra Mačiulaitytė ■ Zerr 
rugsėjo 13 turėjo pasikalbėjimą su 
“Radio Liberty” pareigūnu R. Tuck. 
Šio radijo laidos lietuvių kalba bus 
pradėtos 1975 m. sausio 1 d. Lėšos 
joms jau yra gautos, jieškoma tar
nautojų lietuviškam skyriui. Penki 
darbuosis Miunchene, o šeštasis — 
Niujorke, paruošdamas specialius re
portažus, telkdamas informacinę me
džiagą, užsakydamas straipsnius. Pa
geidaujama, kad kandidatai į lietuviš
kąjį skyrių mokėtų lietuvių, anglų ir 
rusų kalbas. Ypač svarbus geras lie
tuvių kalbos mokėjimas, jos vartoji
mas be svetimybių. “Radio Liberty” 
organizacija paprašė JAV LB visuo
meninių reikalų tarybą padėti suras
ti kvalifikuotus tarnautojus. Suinte
resuotieji prašomi rašyti: Lithuanian- 
American Community of USA, Inc., 
708 Custįs Rd., Gleanside, Pa. 19038, 
USA. Iš R. Tuck pareiškimų taipgi 
paaiškėjo, kad baltiečių skyriui va
dovauti nebus parinktas šiom tauty
bėm nepriklausantis asmuo. Lėšos 
“Radio Liberty” laidoms estų ir lat
vių kalbomis taip pat jau yra paskir
tos, bet dar nepatvirtintos.

VYSK. PAULIUS MARCINKUS, 
vadovaujantis Vatikano finansiniam 
reikalam ir bankui, kuris remia 
krikščionišką veiklą, lankėsi Čikago
je. Rugsėjo 19 d. jis dalyvavo Sv. 
Vardo katedros šimtmečio sukakties 
minėjime. Vysk. P. Marcinkus yra 
kilęs iš Cicero, IU.

LIETUVIŲ VARGONININKŲ-MU- 
Z1KŲ Sąjungos 51 seimas buvo pra
dėtas rugsėjo 2 d. iškilmingomis Mi
šiomis Brooklyne, Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Mišias koncelebra- 
vo klebonas kun. Pr. Raugalas, prel. 
J. Balkūnas, kun. A. Račkauskas, 
kun. St. Raila, kun. L. Budreckas, 
kun. K. Pugevičius ir kun. J. Pakal
niškis, pasakęs ir pamokslą. Kun. G. 
Šukio sukurtas Mišias Kristui Rūpin
tojėliui giedojo Niujorko ir New 
Jersey vargonininkai, diriguojami 
muz. A. Kačanausko, porą giesmių —
— sol. O. Zubavičienė ir sol. I. Stan
kūnaitė. Po pamaldų vargonų muzi
kos rečitalį atliko A. Prižgintas, 
įjungdamas ir savo kompoziciją. Ofi
ciali dalis salėje prasidėjo prezidiu
mo sudarymu ir gausiais sveikini
mais. Kun. K. Pugevičius skaitė pa
skaitą “Naujosios liturgijos uždavi
niai Amerikos lietuviams vargoninin- 
kams-inuzikams”. Po apyskaitinių 
pranešimų naujojon valdybon išrink
ti: A. Kačanauskas, M. Cibas, V. Stro
pa, R. Mainelytė, O. Zubavičienė, V. 
Kcrbelis. Pirm. V. Mamaitis atsisakė 
kandidatuoti. Pranešimą apie dainų 
šventę padarė A. Kačanauskas, pri
mindamas šiemet sukakusį pirmosios 
dainų šventės penkiasdešimtmetį. Jis 
siūlė dainų šventę 1976 m. jungti su 
JAV dviejų šimtmečių sukaktimi. 
Diskusijose siūlyta šią dainų šventę 
rengti Niujorke ir ją jungti su tau
tinių šokių švente. Baigminių vaišių 
metu muzikams skirtos humorlstikos 
paskaitė L. Žitkevičius.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ 
JUNGA rugsėjo 1 d. užbaigė kandi
datų registraciją į naują valdybą, 
kontrolės komisiją ir garbės teismą. 
Nominacinės komisijos sekr. A. Na
ko pranešimu, į centro valdybą buvo 
pasiūlyti ir sutiko būti renkami či- 
kagiečiai: Vladas Būtėnas, Jurgis Ja- 
nušaitis, Juozas Kapačinskas, Vytau
tas Kasniūnas, Emilija Pakštaitė, Al
girdas Pužauskas, kun. Juozas Vaiš- 
nys, SJ, ir Danutė Vakarė. Kandida
tai į kontrolės komisiją yra torontie- 
čiai Leonas Adomavičius, Pranas 
Bastys, dr. Juozas Kaškelis ir Stepas 
Varanka. Garbės teismo kandidatai
— Jonas Kuprionis, Ignas Medžiu
kas, dr. Petras Pamataitis ir dr. Gri
gas Valančius, visi iš Los Angeles 
miesto. Kandidatų sąrašas perduotas 
rinkiminei komisijai Čikagoje.

Kolumbija
KOLUMBIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS protestą Australijos 
premjerui G. Whitlamui pasiuntė 
pirm. prof. dr. Juozas Zaranka iš 
Bogotos, pabrėždamas oficialiu so
vietinės okupacijos įteisinimu Lietu
vai, Latvijai ir Estijai padarytą 
skriaudą ir primindamas, kad šiuo 
žingsniu Australija išsiskyrė iš Va
karų demokratijų gretų. G. Whitla
mas prašomas peržiūrėti šį morali
niu požiūriu nevykusį sprendimą. 
Opozicijos vadui B. Sneddenui buvo 
pasiųsta protesto kopija su atskiru 
laišku, kuriame KLB vardu dėkoja
ma už premjero G. Whitlamo prin
cipų pasmerkimą, ginantį Pabaltijo 
valstybes.

Venecuela
VENECUELOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS XVI visuotinis atstovų 
suvažiavimas įvyks š. m. spalio 12 d. 
Caracas Sv. Kazimiero vardo lietuvių 
Namuose La Vegoje. Jis bus pradė
tas atstovų registracija 10-11 v. r. ir 
pamaldomis La Vega parapijos baž
nyčioje 11 v. r. Posėdžiai prasidės 12 
v. Darbatvarkėje — VLB centro val
dybos pirm. V. Venckaus, valdybos 
iždininko, savišalpos fondo, VLB 
kapeliono, VLIKo atstovybės, Vene- 
cuelos Lietuvių Jaunimo Sąjungos, 
garbės teismo ir kontrolės komisijos 
pranešimai. Atskirus pranešimus pa
darys Barquisimento, Caracas, Mara- 
cay, Valencijos apylinkių atstovai. 
Išklausius mandatų, sveikinimų ir 
rezoliucijų komisijų pranešimus, bus 

renkamas VLB centro valdybos pir
mininkas, garbės teismo bei kontro
lės komisijos. Suvažiavimą numato
ma užbaigti naujojo valdybos pirmi
ninko žodžiu ir Tautos himnu. Su
važiavimą globos VLB Caracas apy
linkės valdyba.

INŽ. JURGIS GAVORSKIS pradė
jo dirbti Venecuelos karo aviacijos 
pagrindinėje bazėje Maracay mieste. 
Mechanikos ir aeronautikos inžinie
riaus diplomą jis gavo praėjusiais 
mokslo metais V. Vokietijoj, Miun- 
cbmo universitete. Jis yra vieninte
lis lietuvis su šia specialybe Venecu- 
eloje. Jo tėvai L. 11. Gavorskiai — 
žymūs visuomenininkai ir prekybi
ninkai.

Brazilija
SIMAS BAKSYS, sulaukęs 71 me

tų amžiaus, mirė Sao Paule. Velio
nį Brazilijon buvo atsiuntusi Lietu
vos vyriausybė dirbti lietuvių mo
kyklose. Jam teko eiti net penkių 
mokyklų inspektoriaus pareigas. Kai 
II D. karo metais mokyklos buvo 
uždarytos, a.a. S. Bakšys jieškojo 
brangakmenių Amazonės srityje. 
Grįžęs į Sao Paulą, vėl mokytojavo 
ir dirbo vienoje įstaigoje. Spaudai 
turėjo paruošęs studijėlę apie Mato 
Grosso valstijos lietuvius, apysakų 
rinkinį vaikams ir patriotinių eilė
raščių rinkinį, bet nesuskubo išleisti.

Argentina
BUENOS AIRES UNIVERSITETO 

ekonominių mokslų fakultetą baigė 
Adrogue gyvenanti Elba Ivanauskai
tė ir gavo diplomuotos buhalterės 
specialybę. Darbą j) gavo Buenos Ai
res mokesčių inspekcijoje.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AR
GENTINOJE vyresniųjų jaunuolių 
tautinė šokių grupė spalio 12-13 d. 
d. dalyvaus XI alaus festivalyje, ku
rį rengia Kordobos bei apylinkių 
prekybininkų ir pramonininkų cent
ras.

Australija
TAUTOS ŠVENTĖS minėjimą 

Pertho lietuviai pradėjo kun. J. 
Petrausko atnašautomis Mišiomis ir 
progai pritaikytu pamokslu. Oficia
lioji dalis įvyko Leederville salėje, 
kur žodį tarė A LB Pertho apylinkės 
pirm. J. Kuzmickienė, paskaitą skai
tė A. Statkus, eilėraštį deklamavo 
A. Plačaitė. Po minėjimo buvo su
rengtos sutiktuvės Perlhan atsikė
lusiam kun. J. Petrauskui, kuris da
bar rūpinsis lietuvių dvasiniais rei
kalais, lig šiol dirbęs vietinėse aust
ralų parapijose. Pertho lietuviai 
džiaugiasi susilaukę kapeliono.

KUN. PRANAS DAUKNYS, “Tė
viškės Aidų” vyr. redaktorius, savai
tės atostogas praleido Adelaidėje, 
pavaduodamas tuo metu sirgusį kle
boną kun. A. Spurgj.

LIETUVIŲ NAMŲ menėje mel- 
burniečiai buvo supažindinti su kun. 
Pr. Vaserio-Erlėno naująja knyga 
“Girių sargai”. Įvadinį žodį tarė 
Australijos Lietuvių Katalikų Fede
racijos pirm. V. Laukaitis, išryškin
damas šakotą kun. Pr. Vascrio veik
lą kaip “Tėviškės Aidų" steigėjo, il
gamečio buvusio redaktoriaus ir Mel
burno lietuvių klebono, kuris šiose 
pareigose jau yra praleidęs 24 me
tus. Naująją knygą apibūdino ir 
nagrinėjo Pr. Pusdešris iš Adelai
dės, jos ištraukas skaitė V. Miliaus
kas, E. Seikienė ir P. Vaičaitis. Trim 
dainom programą papildė Pr. Mor
kūno vadovaujamas vyrų oktetas. 
Bendruomenės vardu autorių sveiki
no apylinkės pirm. A. Pocius.

Italija
PREL. VINCĄ MINCEVIČIŲ, kar

dinolo A. Samorės sekretorių, Ita
lijos Alpėse sunkiai sužeidė krintan
čios uolos. Nelaimė jį ištiko rugpjū
čio 16 d., atostogų metu. Sužeista
jam tik su dideliu vargu po trejeto 
valandų pavyko pasiekti už puskilo
metrio paliktą automobilį ir prisi
šaukti pagalbos. Greitosios pagalbos 
automobiliu jis buvo nuvežtas Ro
mon ir dabar gydosi ligoninėje.

Britanija
BRITANIJOS LIETUVIŲ KATA

LIKŲ suvažiavimas — spalio 12-13 
d.d. Nottinghame, Lietuvių Židiny
je. Dalyvauti kviečiami visų vietinių 
BLK Bendrijų pirmininkai ir sve
čiai. Suvažiavime pagrindinis dėme
sys bus skiriamas sovietinę priespau
dą kenkiančiai Lietuvos Katalikų 
Bendrijai ir lietuvių katalikų uždavi
niams išeivijoje. Paskaitą skaitys iš 
Australijos Britanijon atvykęs jau
nas visuomenininkas dr. Antanas Ste- 
panas. Bus meninė programa ir 
veiks lietuviškos spaudos paroda, 
primenanti spaudos laisvės atgavimo 
sukaktį. Koncclebracinės pamaldos 
suvažiavimo dalyviams bei visiems 
lietuviams bus spalio 13, sekmadie
nį, Nottinghamo kotedroje.

JAUNIMO STOVYKLA BERNIU
KAMS rugpjūčio 11-18 d.d. neįsten
gė sutalpinti visų norinčių dalyvau
ti. Ji buvo surengta Nottinghamo 
Kultūros Židinyje, pasinaudojant net 
ir J. T. Bakaičių namo vienu augš- 
tu. Be lietuviškų giesmių, dainų, po
kalbių, lietuvių kalbos tobulinimo, 
nemažo dėmesio susilaukė ekskursi
ja į R. Angliją, dalyvavimas Kana
dos lietuvaičių “Aido” koncerte Man
česteryje. Stovykla užbaigta Lietu
vių židinio vadovo knn. S. Matulio, 
MIC, atlaikytomis pamaldomis.



Bronys Raila ir įo "Paguoda”
A. RINKŪNASNaujausia B. Railos knyga 

“Paguoda” yra, kaip pats auto
rius tituliniame puslapyje sako, 
“akimirksnių kronikos”. Tai rin
kinys straipsnių, daugiausia ra
šytų gana ilgame laikotarpyje— 
nuo 1950 iki 1967 m. Tai matyti 
iš datų, pažymėtų straipsnių pa
baigoje. Deja, tokia metrikaci
ja yra visai nepakankama. Pir
miausia ir svarbiausia — skaity
tojui lieka nežinoma, ar visi tie 
straipsniai buvo kur nors spaus
dinti. Apie tuos, kurie buvo 
spausdinti, būtų įdomu žinoti — 
kur ir kada. Per ilgą 17 metų 
laikotarpį B. Raila yra parašęs 
daug daugiau. Kaikas iš tų raštų 
jau išleista atskiromis knygo
mis, bet daug dar “palikti ko
kiam nors lietuvių kultūros ar
chyvui, tik vis kankinuos, neži
nodamas kam” (9 psl.). Įdomu 
būtų žinoti, kodėl tuos, o ne ku
riuos kitus straipsnius autorius 
išėmė iš archyvo ir įdėjo į šį lei
dinį.

Rinkinio medžiaga paties au
toriaus suskirstyta į penkis sky
rius, nevienodos apimties ir ne
vienodo svorio, bet norisi pradė
ti kalbėti ne nuo pirmojo iš ei
lės, bet nuo trečiojo ir neabeabe- 
jotinai svarbiausiojo —

Tarp sodžiaus ir miesto
Labai teisingame žvilgsnyje į 

praeitį autorius konstatuoja^ 
kad bajorams nusisukus nuo sa
vosios tautos, tikroji Lietuva iš
liko tik lietuviškame kaime. Ir 
taip savaime visa, kas kaimiška, 
kas, kaip autorius sako, liaudiš
ka, beveik automatiškai liko ir 
nemeluotai lietuviška.

Kai dėl kunigaikšščių, bajorų 
ir prasikišusių miestiečių nutau- 
timo priartėjo “pavojus galuti
nai žlugti lietuvių kalbai, kaip 
kultūriniam veiksniui, o su tuo 
ir lietuvių tautai, kaip naciona
liniam vienetui... beliko vie
nintelis kelias — ieškoti atra
mos tuo ir ten, kur lietuvių kal
ba, “tauta” ir dvasia dar aiškiai 
tebebuvo gyva — vadinasi, liau
dyje, kaimiečiuose, baudžiau
ninkuose” (146). Tuo “samano
tos bakūžės” keliu nuėjo visi in
teligentai, pasiryžę žūstančią 
tautą gelbėti — visuomeninin
kai, rašytojai, muzikai, dailinin
kai, choreografai. Geras pavyz
dys yra rašytojai: D. Poška, Va
lančius, Kudirka, Vaižgantas . .. 
Maironis dainavo: “Ten kur Ne
munas banguoja tarp kalnų lan
kų, broliai vargdieniai dejuoja 
nuo senų laikų ... Ten užaugau 
iškentėjau aš kančias visas ir pa
mėgau pamylėjau vargdienio 
dūmas” (147). Rašytojų “liaudi
ninkų” gija eina per visą mūsų 
literatūrą nepriklausomybės lai
kotarpyje (žiūr. 148) iki dabar-

IRENA DANYTĖ, baigusi gimna
ziją Otavoje pirmąja mokine, pra
dėjo studijuoti mediciną McGill 
universitete Montrealyje. Pirmuo
sius trejus metus studijuos bioche
mijos kursą (honour). Už labai ge
rus pažymius (vidurkis 91,83) buvo 
apdovanota McGill universiteto sti
pendija “entrance scholarship”. 
Irena yra veikli skautė ir ateiti
ninkė. 

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

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

ESTŲ PAMINKLU BENDROVĖ
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ties su A. Vaičiulaičiu, S. Zo- 
barsku, M. Katiliškiu ir naujau
siu (1954 m.) K. Barėnu.

Bet kas toliau? — klausia au
torius. Išeivijos masė nebegyve
na kaimuose. Kaip ilgai did
miesčiuose gimusiem mūsų vai
kam bus suprantama “Kur ba
kūžė samanota, kurioje gimiau”, 
kai tokių samanotų pastatėlių 
jie gal mato tik folkloro mažė
juose? Keičiasi tauta ir tėvynė
je.Kiek galėdamas, jaunimas ten 
bėga iš kaimų į miestus, o ir pa
tys lietuviškojo romantizmo liz
dai, senosios kaimų sodybos, lik
viduojamos, žmonės prievarta iš
keliami gyventi į atviruose lau
kuose naujai statytus pastatus. 
Kaip ilgai mūsų jaunimui bus 
brangi žirgo ir rūtelės simboli
ka, kai žirgo vietoje civilizacija 
jau pastatė motociklą ir automo
bilį?

Savo žvilgsnį į kaimo romanti
ką autorius susumuoja taip:

Tautosaka, tautodailė, liaudies dai
na ... pagristai didžiuojamės šiais 
turtais ir net kartais pasigiriam, kad 
jais pralenktam nevieną už mus di
desnę tautą. Daugelis esame linkę 
čia sustoti ir tik tas praeities de
šimtmečių bei šimtmečių tautos kū
rybos formas kartoti. Mes patogiai 
užmirštam, kad... pasiekusi tam 
tikrą painesnį bei rafinuotesnį civi
lizacijos laipsnį, folklorinės kūrybos 
forma sustoja, išsibaigia, nes visos 
sąlygos tai kūrybai reikštis ir aug
ti pasikeičia (181).

Šiame teigime, be abejonės, 
yra daug tiesos. Mūsų nelaimė 
betgi yra ta, kad pakeitimas tau
tinio gyvastingumo bazės iš liau
diškos j miestietišką yra uždavi
nys, kurį sėkmingai galėtų at
likti tauta, turinti nepriklauso
mą valstybę. Mes tos esminės są
lygos neturime, tad vargu ar bū
tų tikslu iš karto nubraukti 
šimtmetinės tradicijos liaudišką 
kultūrą, neturint nieko geresnio 
jos vietoje pastatyti. Gyvenimas 
tuštumos nemėgsta. Į atsiradu
sią tuščią vietą tuoj ateitų rusiš
koji ar angliškoji kultūra. Vis- 
dėlto B. Railai priklauso nuopel
nas už viešą kėlimą problemos, 
kuri neišvengiamai į mus artėja 
ir kurią sutikti mes nesame pa
siruošę. Pasiruošimas reikalin
gas ne “bačkinis”, bet akademi
nis, kuris, nežiūrint kelių jau 
buvusių mūsų mokslininkų su
važiavimų bei simpoziumų, nėra 
rimtai nė pradėtas.

Žmonės ir pėdsakai 
yra paskutinis šio rinkinio sky
rius, skirtas eilės rašytojų pager
bimui bei prisiminimui. Įdomu 
šį skyrių skaityti, nes jis pilnas 
railiškų pastabų apie žmones ir 
įvykius. Skyrius pradedamas 
dviem ilgesnėm studijėlėm apie 
V. Alantą, jo 70 metų sukakties 
proga, ir apie lenkiškai rašantį 
nuo Panevėžio kilusį rašytoją 
Česlovą Milašių. Toliau eina H. 
Radauskas, kurio tėviškės sody
ba buvo B. Railos tėviškės “ana
pus geležinės uždangos” — ana
pus Daugyvenės upės, P. Cvirka
— gabus svetimos kūrybos pla- 
giatorius, J. Graičiūnas, kuris 
po kančių Sibire šaukė mus “Su
grįžk tėvų šalin”. Nyka-Niliūnas, 
A. Rūkas, kuris “poezijoje per 
blankus ir palaidas, kaip migla” 
(345). J. Krūminas, S. Santvaras, 
A. Landsbergis, M. Katiliškis, 
A. Gustaitis, V. Biržiška (pava
dinęs savo “Aleksandryną” žmo
nos Aleksandros vardu), dr. J. 
Deveikė (skirsčiusi lietuvius pa
gal didžiųjų kunigaikščių tipus
— vytautinis tipas, jogailinis ir 
pan.), Iz. Kisinas (parašęs Lietu
vos čigonų kalbos gramatiką ir 
bandęs taikyti lietuvių kalbai žy
dų raides) ir eilė kitų.
Kiti skyriai — “Epochos pako

pom”, “Tušti ginčai”, “Kritika 
ir laikas” turi daug autobiogra

finės medžiagos, atmieštos poli
tiniais išvedžiojimais. Iš jų suži
nome, kad B. Raila, ūkininko 
vaikas, jau Panevėžio gimnazijo
je priklausė moksleivių aušri
ninkų būreliui, t. y. labai Lie
tuvoje negausiai kairiųjų moks
leivių organizacijai, turėjusiai ir 
revoliucinių tendencijų. Toks 
jis atėjo ir į Lietuvos universite
tą Kaune. Tad nenuostabu, kad 
greitai pasidarė vienu iš organi
zatorių kairiojo šono futuristi
nio žurnaliuko “Keturi vėjai”. 
Universitete, kaip pats autorius 
pasisako, prasidėjo jo “praregė
jimas”, privedęs prie savo kai
riųjų draugų fronto palikimo ir 
perėjimo pas tautininkus. Tai 
buvo skaudus žygis tiek pačiam 
B. Railai, tiek jo kairiesiems 
draugams. Toji zaizda, atrodo, 
nėra pilnai užgijusi iki šiol, jei
gu autorius rado reikalo net šį 
naują leidinį pradėti eile anali
zių apie žymiuosius pasaulinio 
masto intelektualus, iš nusivyli
mo palikusius komunizmą ir jo 
ideologiją. Tai rašytojas ir filo
sofas Eric Blair-George Orwell, 
rašytojas Arthur Koestler, pran
cūzų rašytojas Andre Malraux, 
kuris, palikęs komunizmą, “užsi
angažavo aiškiai politikai kaip 
vienas iš artimiausių ir įtakin
giausių generolo de Gaulle sąjū
džio vadovų” (23), Andre Gide 
ir eilė kitų.

Savo aiškų antikomunistinį 
nusistatymą autorius pabrėžia 
sarkastiškai pajuokdamas buvu
sius draugus, likusius okupanto 
tarnyboje. Čia galima būtų daug 
cituoti. Paimkime tik kaiką:

Tarybinių rašytojų tarpe randam 
tokį literatūrinį bei psichobiologinį 
mėšlą kaip Liūne Janušytė (116).

Pats laimingiausias jaučiasi... so
vietinių Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininkas ir komisaras-politrukas 
A. Venclova... ta laimė netgi ma
tyti iš išsipenėjusio veido, pridėtame 
portrete” (120).

(Cvirka) nusiplagijavęs svetimą 
mūsų tautai tikybą ir jos politinius 
metodus, neteko lietuvio sąžinės ir 
šokosi itin smarkiai uždirbti Lietu
vos laisvės sužlugdymo sąskaiton, 
tapdamas spalvingiausiu raudonosios 
okupacijos simboliu, klusniausiu ir 
atšakiausiu tėvynės užgrobimo įran
kiu (309).

Nusivylimas kraštutiniais kai
riaisiais, kaip matyti iš šios kny
gos minčių, nepadarė Br. Railos 
nė aklu kraštutinių dešiniųjų, 
anuo metu valdžiusių Lietuvą, 
pasekėju.

Mūsų pačių dvidešimties metų po
litika su bolševikais buvo kvakerių 
politika (53). Tiesa, vieną kitą tos 
partijos (t.y. komunistų) atšakesnį 
agitatorių mes kartais net pasiųs- 
davome į geresnį pasaulį... tačiau 
uždraudę bolševikams įeiti Į mūsų 
namus per paradines duris, mes pri- 
verdavome akį, kai jie ėjo per už
pakalines — ir čia įvairiais titulais 
ir formomis įsimaišydavo net į ge
riausius mūsų, taip sakant, salonus. 
Tokie Cvirkos ir Janušytės net gau
davo valdžios pašalpas kelionėm j 
užsienius ... studijų tikslais. Jiems 
buvo atviri laikraščiai ir žurnalai. 
Liūne Janušytė juk ilgą laiką, ligi 
1940 metų, buvo “fašistinio” “Lietu
vos Aido” dažna bendradarbė — vė
liau maždaug oficiali korespondentė 
iš Paryžiaus smuklių... Juos de
maskuoti nebuvo lengva, juos pulti 
daugeliui atrodė nemandagu, beveik 
nepadoru” (54).

Taigi, Raila, nors pats perėjęs 
dirbti į “Lietuvos Aidą”, ir čia 
vis krypo nuo linijos.

Knygos pradžioje sukūręs la
bai pesimistinį dabartinio lais
vojo pasaulio vaizdą, konstata
vęs, kad komunizmas “tebėra sa
vo veržlumo ženkle, ir vargas 
tiems, kurie to neįžvelgs” (79), 
autorius šioje knygoje visdėlto 
pilnai neatskleidžia, kur galėtu
me rasti mūsų visų paguodą. 
Gal tai pamatysime antrame šio 
veikalo tome.

Bronys Raila, PAGUODA. I da
lis. Akimirksnių kronikos 4. Vir
šelis — dail. Kosto Jezersko. “Ni
dos” Knygų Klubo leidinys nr. 
91. Londonas 1974 m., 430 psl. 
Kaina klubo nariams $4, nena- 
riams — $5. Kietais viršeliais 
$0.50 brangiau. Adresas: Nida 
Press, 1 Ladbroke Gardens, Lon
don Wil 2PU, Gr. Britain.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių
Namus) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Elektros rangovas

Atom Electric Co. 
Atlieku visus elektros įrengimo 
darbus • 328 DUPONT St. • 
TeL 923-7194 • Namų 766-8372

Toronto, Ontario 
Savininkas A. ČEPONIS

Lietuvaičių grupė Iš Vašingtono pas dail. A. ir A. Tamošaičius mokėsi 
audinio meno. Iš kairės: Virginija Bačkaitytė, dail. A. Tamošaitis, Audra 
Bačkaitytė, Zita Kindurytė, dail. A. Tamošaitienė, Lina Kindurytė; antroje 
eilėje — Daina Penkiūnaitė ir Nida Bačkaitytė

AUDIMO KURSAI PAS TAMOŠAIČIUS
Prabėgo savaitė, kaip mergai

tės juokas po dail. A. Tamošai
čio nuotaikingų ęasakojimų. Ir 
štai mes vėl Vašingtono prie
miesčiuose mokomės, dirbame, 
auklėjame; vėl grįžome į kasdie
nybės rūpesčius. O buvo mūsų 
vienuolika — šešios mamos ir 
penkios mergaitės. Susirinkome 
mielų dailininkų Tamošaičių 
“atelier” išmokti austi kilimų 
bei gobelenų. Dail. A. Tamošai
tienė mokė mus kaip audinius 
užmesti ant staklių, nytis suriš
ti, austi, sujungimus daryti, siū
lus atrinkti ir visa, kas reikalin
ga žinoti, kad mūsų kilimėlis bū
tų gražus ir tvarkingas.

Neatsilikdamas nuo savo ne
paprastai darbščios žmonos, A.

ĮTAMPA IR ATEIVIŲ LIGOS
Pasikeitimų įtampa sukelia ateivių psichosomatines ligas
Graužianti, negailestinga pro

blema, kurios negali išspręsti, 
dažniausiai būna psichosomati
nės (liečiančios dvasią ir kūną) 
ligos priežastimi — sako Toron
to šeimos gydytojas. Dr. G. T. 
Fiorini, gimęs Maltoje ir prieš 
15 metų atvykęs į Kanadą, at
rado, kad beveik du trečdaliai 
jo naujųjų kanadiečių ligonių, 
sergančių psichosomatinėmis li
gomis, kenčia dėl vienos ar dau
giau iš šių tiktai keturių pro
blemų: dėl pačios imigracijos 
sukelto dvasinio sukrėtimo; dėl 
kartų nuomonių skirtumo tarp 
tėvų ir paauglių vaikų, išaugu
sių Kanadoje; dėl nedarbo ir 
dėl nuolatinės, ligos ar dėl arti
mųjų netekimo.

Dr. Fiorini, paskelbęs savo pa
stebėjimus Kanados šeimos gy
dytojų kolegijos žurnale, sako, 
kad jis studijavo 950 nuolati
nius ligonius, atvykusius į jo 
įstaigą maždaug trijų savaičių 
laikotarpyje. Beveik visi buvo 
naujieji kanadiečiai, gyvenę Ka
nadoje nuo kelių mėnesių iki 20 
metų. Tiktai tokius ligonius jis 
klasifikavo kaip psichosomati
nius, jei ligonis neturėjo orga
ninės ligos, jei jo liga jau anks
čiau buvo pripažinta kaip gali
ma psichosomatinė ir jei ligo
nis prisipažino turėjęs jausmi
nių sutrikimų prieš šią ligą.

Jis atrado, kad 35% moterų 
ligonių ir 22% vyrų kentėjo dėl 
psichosomatinės ligos, kaip pil
vo ar raumenų skausmų, galvos 
skaudėjimo ar odos problemų.

Dr. Fiorini sako, kad visa ei
lė studijų rodo, jog ši liga daž
nai turi ryšį su žmonių gyveni
mo pasikeitimo įtampa, o imi
gracija yra vienas tokių didelių 
pakitimų. Ateivis nutraukia ry
šius su savo šeima, draugais, 
jam pažįstama vietove ir jo kul
tūriniais įpročiais. Imigrantas 
naujame krašte yra labai jaut
rus, ypač per pirmuosius kele
rius metus, taip kad liga, sužei
dimas ar nedarbas gali jį labai 
neigiamai paveikti, sako dr. Fi- 
rioni. Taip pat jis tvirtina, kad 
prisitaikyti naujam gyvenimui 
sunkiausia moterims nuo 20 iki 
40 ir vyrams nuo 40 iki 60 metų.

ANTANAS CEPUKAS iš Wellando, 
Ont., gerais pažymiais (antruoju) 
baigęs geologijos fakultetą McMas
ter universitete Hamiltone. Netru
kus pradės dirbti savo pasirinktoje 
profesijoje.

Tamošaitis aiškino, rodė, taisė, 
mokė mus spalvų derinimo, pie
šinių bei kilimų kompozicijos. 
Nebuvo laiko tinginiauti nei pa
sigrožėti žavia gamta, nes akis 
įsmeigusios į savo audinius ban
dėm atlikti skirtąjį uždavinį — 
suderinti siūlus ar išausti saulę.

Daug pramokom, bet dar dau
giau pamatėm, kaip mažai mo
kam ir kokio nepaprasto darbš
tumo, kūrybingumo reikia, no
rint išausti tokius kilimus, kaip 
A. Tamošaitienės.

Dėkojame poniai A. Tamošai
tienei už laiką, medžiagas, kant
rybę, mokymą bei pasidalinimą 
savo talentu, o p. Tamošaičiui— 
už giedrą nuotaiką, paskatinimą 
bei meną. Rūta

Daug jaunų žmonių, norinčių 
priimti tiktai kanadiečių gyveni
mo būdą ir atmetančių savo tė
vų vertybes bei pažiūras, gali 
sukelti nepaprastą įtampą vy
resnėje kartoje. Dr. Firioni ma
no, kad mokyklos turėtų mokyti 
naujųjų kanadiečių vaikus jų 
protėvių kalbos ir kultūros, taip 
pat ir kanadiečių papročių. Ta
da jie nejaustų konflikto tarp 
seno ir naujo.

Bet, sako dr. Fiorini, nedar
bas ir sužeidimas darbo metu 
yra didžiausios imigrantų pro
blemos. Neapmokyti darbinin
kai, atvykę Kanadon “pilni vil
čių”, su stipriais raumenimis, 
bet be išsilavinimo, gali būti su
naikinti dėl chroniško sužeidi
mo. “Nepakanka, sako jis, gy
dyti tokį darbininką skausmą 
malšinančiais bei raminančiais 
vaistais. Jo greitam pasveiki
mui reikalinga šviesios ateities 
vizija, t.y. saugus naujas dar
bas.” Canadian Scene

Išvertė J. St.

LIŪNE SUTEMA (Zinaida Nagytė- 
Katiliškienė), kuriai Montrealio Lie
tuvių Akademinis Sambūris paskyrė 
literatūrinę $500 premiją už poezi
jos rinkinį “Badmetis”

VASARĄ PALYDINT
Rudens rūkuose 
skęsta pievos. 
Gelbėkit vasarą greičiau! 
Ruduoja lapai, 
vysta gėlės, 
vasaros grožis 
miršta jau.
“Gelbėkit vasarą”! — 
sušunka paukštis, 
praskrisdamas laukit, 
drugelis plazda 
pilkam rūke. 
Galbūt ir jam 
nebejauku.
‘‘Kaip gaila vasaros” — 
dejuoja gluosnis, 
palinkęs prie namų. 
Vaikutis taku bėga 
ir dainuoja: 
“gražu, daug 
lapų geltonų!”
RUDUO TORONTE
Vien tik klevų vaškiniai lapai 
gatvės lempų šviesoj.
T u pamiršti, kad vaikštai mieste, 
lyg žemėj ne toj.
Žvelgi augštyn — 
lengvutis lapų vaškas 
kelia tave.
Staiga tirpsti .su jais. 
Lieki tik mažas lašas 
vaškinio medžio žvakės 
ir pamiršti save ...

Toronto akys žiba 
namų langų rėmuose. 
Kas užmigdys neramų miestą 
vaškinių lapų pataluose?
1974 m. B. Vytienė
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BŪRIO Montrealyje kas antri metai 
skiriamą X Vinco Krėvės literatūri
nę $500 premiją laimėjo Liūne Su
tema už 1972 m. jūrų skautijos kor
poracijos “Gintaras” išleistą poezi
jos rinkinį “Badmetis”. Vertintojų 
komisija — pirm. dr. J. Ciplijaus- 
kaitė-Tanner, sekr. dr. H. Nagys, M. 
Jonynienė, R. Tekutytė ir V. Pėte- 
raitis premijai pasiūlytas knygas 
vertino taškų sistema. Iš penkiolikos 
galimų jų gavo: L. Sutemos “Bad
metis” — 14, K. Bradūno “Pokal
biai su karalium” — 9, A. Gustaičio 
“Saulės šermenys” — 7. Be L. Sute
mos “Badmečio”, Lietuvių Akademi
nis Sambūris yra premijavęs: 1. J. 
Aisčio “Apie laiką ir žmones”, 2. J. 
Meko “Semeniškių idiles”, 3. M. Ka
tiliškio “Išėjusiems negrįžti”, 4. A. 
Mackaus “Neornamentuotos kalbos 
generaciją ir augintinius”, 5. V. Ra
mono “Miglotą rytą”, 6. K. Ostraus
ko “Žaliojoj lankelėj”, 7. A. Vaičiu
laičio “Gluosnių dainą”, 8. K. Barė- 
no “Tūboto gaidžio metus” ir 9. J. 
Kralikausko “Vaišvilką”.

“DIRVOS” NOVELĖS šiemetinį 
konkursą pirmą kartą laimėjo čika- 
gietė poetė, rašytoja, dramaturge ir 
rež. Birutė Pūkelevičiūtė. Mecenato 
Simo Kašelionio $500 premiją jai 
paskyrė Detroite sudaryta komisija 
— pirm. Vytautas Alantas, Balys 
Gražulis ir Alfonsas Nakas. Geriau
sia novele jie pripažino Dobilo sla
pyvardžiu pasirašytą "Kaip Arvis 
išėjo į žmones”, kuri turi 39 mašin
raščio puslapius. B. Pūkelevičiūtė 
yra daugelio literatūrinių premijų 
laureatė.

STIPENDIJŲ FONDAS LIETU
VIAMS STUDENTAMS organizuoja
mas Ohio valstijos Kento universite
te, kur jau yra sutelktas nemažas 
lietuviškų knygų, žurnalų bei laik
raščių rinkinys, įvesti šeši lietuvių 
kalbos kursai su 21 valandos ušskai- 
tom-kreditais. Kursantus egzaminuo
ja prof. dr. Antanas Klimas. Lietu
vių kilmės dr. John F. Cadzow pra
nešimu, lietuviškajam fondui (Lithu
anian Fellowship Fund) norima su
telkti $50.000, kuriuos administruos 
universiteto fondas (Kent State Uni
versity Foundation). Stipendijoms 
bus panaudotos už pagrindinę sumą 
gaunamos palūkanos, kurių kasmet 
susidarytų $2.500-3.000. Jos bus ski
riamos lietuvių kilmės studentams, 
rašantiems magistro ar daktaro 
laipsnių disertacijas apie Lietuvą ar
ba lietuvius. Pirmąją stipendiją tiki
masi paskirti tada, kai bus sutelkta 
$20.000. Aukos stipendijų fondui yra 
atleidžiamos nuo JAV pajamų mo
kesčių. Jas prašoma siųsti šiuo adre
su: Lithuanian Fellowship Fund, 
Kent State University, Ohio 44242, 
USA. Aukotojų sąrašai bus skelbia
mi lietuvių spaudoje. Jei kuriais me
tais nebūtų kandidatų stipendijai, 
ji bus panaudota papildyti litu
anistikos rinkiniui universiteto bib
liotekoje. Per pastaruosius ketverius 
metus lietuviai studentai Kento uni
versitete pasirinko keturias lietuviš
kas temas daktaro ir magistro laips
niams.

DAIL. ANTANAS PETRIKONIS 
visą rugsėjo mėnesį trukusią sa
vo darbų parodą surengė Evergreen 
Park, Ill., banko patalpose — First 
National Bank of Evergreen, kurio 
skelbimus ir ryšius su visuomene 
tvarko Eduardas Mankus.

RITA DRANGINIS parašė anglų 
kalba eilėraštį apie savo viduje ken
čiantį invalidą, atsilikusį vaiką 
“Think of me first as a person”. Jį 
išspausdino “U.S. Catholic” Čika
goje 1974 m. sausio laidoje. 1974 m. 
rugsėjo laidoje jį persispausdino di
delio tiražo mėnraštis “Reader’s 
Digest” 160 psl.

DAIL. KĘSTUTIS ZAPKUS kū
rybinio įkvėpimo jieško Graikijai 
priklausančioje Mykonos saloje. Jo 
darbų yra įsigiję tokie meno muzė- 
jai, kaip Čikagos meno institutas, 
Richmond muzėjus, Va., J. F. Kenne- 
džio memorialinis muzėjus Vašing
tone ir Stedeljik muzėjus Olandijos 
Amsterdame.' Savo rinkinį dail. K. 
Zapkaus kūriniais yra papildęs ir 
David Rockefeller.

DR. DANGUOLĖ VARIAKOJYTĖ, 
Lojolos universiteto profesorė Čika
goje, ilgesnį laiką viešės Europoje 
ir rinks medžiagą savo moksliniams 
darbams.

EDUARDO CIZO antrasis romanas 
“Raudono arklio vasara” jau surink
tas Čikagoje, M. Morkūno spaustuvė
je. Belgijoje gyvenantis autorius už 
savo pirmąjį romaną “Brolio Mykolo 
gatvė” yra laimėjęs Lietuvių Rašy
tojų Draugijos 1972 m. premiją.

SYDNĖJAUS OPEROS RŪMUO
SE antrą kartą koncertavo vietinis 
lietuvių “Dainos” choras, kurio vyr. 
vadovas yra muz. Bronius Kiveris, o 
moterų choro vadovė — muz. Zita 
Belkutė. Valandą trukusi programa 
buvo skirta lietuvių liaudies ir kom
pozitorių dainoms. Porą duetų padai
navo muz. Z. Belkutės paruoštos 
choristės E. Belkienė ir A. Stor
pirštienė. Didžiąją klausytojų dalį 
sudarė australai, kuriem labiausiai 
patiko “Dainos” moterų choras. Ope
ros vadovybė “Dainai” paskyrė $100.

DAIL. BAUKUSBANKS, Austra
lijos lietuvis, dalyvavo Viktorijos 
Meno Draugijos rinktinių dailininkų 
parodoje Melburne. Ypatingo rengė
jų bei lankytojų dėmesio susilaukė 
jo akvarelės.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI

JOS lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto tautosakinė ekspedicija, va
dovaujama jaunesniosios mokslinės 
bendradarbės Bronislavos Kirbely- 
tės, praėjusią vasarą lankėsi Plate
lių, Alsėdžių ir Žemaičių Naumiesčio 
apylinkėse. Profesionaliem tautosa
kos rinkėjam talkino Šiaulių pedago
ginio instituto Klaipėdos muzikos fa
kulteto 52 studentai. Į 20 km ilgio 
magnetofono juostas buvo įrašyta 
2.630 tautosakos kūrinėlių: 1.020 pa
sakų, sakmių, legendų, 1.200 dainų, 
200 patarlių, priežodžių ir mįslių, 
210 žaidimų ir šokių. Surinkta že
maičių tautosaka papildys instituto 
fondus, kuriuose jau sutelkta apie 
milijoną tautosakos vienetų. Ekspe
dicijos dalyviai ypač dėkingi Alsė
džių apylinkės pasakoriui Stasiui 
Lingiui, dainininkei Justinai Jundu- 
laitei, pasakorei bei dainininkei Kat
rei Radavičienei.

VILNIAUS DAILĖS FONDO SA
LONE apie 30 tapybos darbų parodą 
surengė dail. Bronius Uogintas, Vil- 
naus dailės institutą baigęs 1971 m. 
Visi šios parodos rodiniai—Vilniaus 
senamiesčio peizažai, kuriuos turėjo 
progą nusipirkti lankytojai. B. Uo
gintui yra būdingas šiaurietiškai ra
mus tapybinis temperamentas, kūri
nių ikonografinis autentiškumas, 
minkšti, matiniai temperos tonai, 
bet jam dar trūksta labiau individua
lizuotos vaizdo interpretacijos, ryš
kesnio tapybinio stiliaus.

“LINKSMŲ ISTORIJŲ” FILMĄ 
centrinei televizijai sukūrė Lietuvos 
kino studija. Jį sudaro trys kino no
velės — “Telefonas”, "Nenuorama” 
ir “Melagėlis”, susietos su vaikų pa
sauliu, geležies laužo rinkimu Vil
niuje. Recenzento Sauliaus Macaičio 
priekaištų susilaukė perdaug didak
tiškas N. Nosovo scenarijus, apsunki
nęs režisorių darbą. “Melagėlį” reži
savo A. Kundelis, o kitose novelėse 
debiutavo du jauni filmų režisoriai: 
“Telefone” — G. Lukšas, “Nenuora
moj” — S. Motiejūnas. Filmo opera
torius yra A. Mockus, dailininkas — 
A. Šakalys, kompozitorius — G. Kup
revičius. Pagrindinius vaidmenis su
kūrė mažieji aktoriai A. Pravilonis, 
S. Michailovas, talkinami aktorių G. 
Blandytės, J. Pakulio, E. Pleškytės.

LENKIJOS PAJŪRIO KURORTAS 
ZAPOTAS vasaros sezoną užbaigia 
tradiciniais tarptautiniais estradinės 
dainos festivaliais. Šiemetiniame fes
tivalyje dalyvavo Vilniaus filharmo
nijos “Estradinių melodijų” orkest
ro sol. Nijolė Ščiukaitė.

DAIL. PROF. ANTANAS GUDAI
TIS amžiaus septyniasdešimtmetį pa
minėjo Vilniaus parodų rūmuose ati
daryta 70 tapybos darbų paroda, at
skleidžiančia jo ilgą kūrybinį kelią, 
kuriam yra būdingas emocinio im
pulso ir spalvinės įtampos jieškoji- 
mas. Pradžioje vyravo tamsios spal
vos, daugiausia mėlyna ir juoda, o 
dabar — oranžinės, raudonos ir gel
tonos spalvų deriniai. Prof. A. Gu
daitis yra sukūręs apie 3.000 tapy
bos darbų ir piešinių. Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpyje jis su J. 
Mikėnu, A. Samuoliu ir V. Vizgirda 
priklausė “Ars” grupei, pagrindine 
atrama pasirinkusiai lietuvių liau
dies meno principus. Parodos atida
ryme žodį apie prof. A. Gudaičio 
kūrybą tarė Lietuvos Dailininkų Są
jungos pirmininko pavaduotojas K. 
Bogdanas. Vilniškės augščiausiosios 
tarybos prezidiumo pirmininko pa
vaduotojas J. Vildžiūnas sukaktuvi
ninkui įteikė sovietinį Darbo Rau
donosios Vėliavos ordiną.

VILNIAUS TELEVIZIJOS FIL
MAI “Nepavyduliauki jūrai, mama”, 
“Jūros spalvos” laimėjo III laipsnio 
diplomą ir “Neptūno trišakio” prizą 
VII tradiciniame “Intervizijos” šalių 
konkurse “Žmogus ir jūra”. Jis buvo 
surengtas Latvijos Jūrmaloje. “In- 
tervizija” yra vadinamos bendros te
levizijos laidos, skirtos ne tik So
vietų Sąjungai, bet ir jos sateliti
niams kraštams. Filmą “Nepavydu
liauk jūrai, mama” sukūrė scenaris
tas I. Pikturna, operatorius ir rež. 
K. Musnickas, “Jūros spalvas” — 
scenaristai V. Puplauskis ir A. Mar
cinkus, kuris taipgi yra šio filmo re- 
žisorius, ir operatorius V. Eidukas.

VARGONŲ MUZIKOS FESTIVA- 
LIN Duesseldorfe, V. Vokietijoje, 
išvyko vilnietis vargonininkas Leo
poldas Digrys. Festivalio programai 
jis yra pasirinkęs J. Juzeliūno “Kon
certą vargonams”, A. Glazunovo 
“Preliudą ir fugą”, D. Šostakovi- 
čiaus “Preliudą ir fugą d-moll”, lat
vių kompoz. A. Kalninio “Pastora
lę”, estų kompozitoriaus E. Aro “še
šias miniatiūras” ir tris XVII š. ne
žinomo vilniečio kompozitoriaus kū
rinius. Iš Duesseldorfo L. Digrys už
suks į vargonų muzikos festivalį 
Goettingene su J. S. Bacho, D. Šos- 
takovičiaus, E. Aro kompozicijomis 
ir Teisučio Makačino “Sonata”. Ši 
koncertinė išvyka į V. Vokietiją L. 
Digriui jau yra šeštoji.

PANEVĖŽIO DRAMOS TEAT
RAS, vadovaujamas vyr. rež. J. Mil
tinio, rugsėjo 3-23 d.d. pirmą kartą 
gastroliavo Maskvoje. Maskviečiams 
buvo suvaidinta A. Salynskio pjesė 
“Marija”, B. Džonsono komedija 
“Volponė”, A. Laurinčiuko “Viduti
nė moteris”, V. Miliūno “Karuselė”, 
švedo A. Strinbergo “Mirties šokis" 
ir šveicaro F. Duerenmato komedija 
“Frankas V”. y.
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S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

SPORTAS

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8 • Tel. 532-3400

AKTYVAI
Kasos valandos:
Pirmadieniais .... 10 -
Antradieniais .... 10-

— virš 7 milijonų dolerių
Moka už:

3 term, indėlius 1 metų.........91/2%
3 taupomąsias-savings s-tas. 914%

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10- 7
Penktadieniais 10- 8
Šeštadieniais .... 9-12

depozitų-čekių s-tas............. 6%
Duoda paskolas:
asmenines ........................ 101/2%
nekiln. turto.......................... 10%

Sekmadieniais 9.30- 1 investacines iki......................12%
Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — 

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

NUO LUINOS IKI DANGORAItlOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

AR TURITE SUNKUMįĮ SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

STEPHAN’S FURS telefonas536-59rt
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Sėkmingos golfo 
žaidynės

Apie Darbo savaitgalio metu To
ronte įvykusias golfo žaidynes jau 
daug rašyta. Malonu, kad jos buvo 
sėkmingos Torontui ne tik varžybi- 
niu mastu, bet ir organizaciniu. Ko
mandinėse varžybose laimėta I vieta. 
Toronto komandos taip pat pasiro
dė tinkamai individualinėse varžy
bose — irgi turėjome laimėtojų. 
Šioms žaidynėms buvo pradėta ruoš
tis prieš metus. Buvo sudarytas ko
mitetas, kuris tuoj pradėjo rūpintis 
šių žaidynių organizavimu. Komite
tą sudarė pirm. P. Stauskas, rung
tynių vadovas Alg. Simanavičius, pa
rengimų vadovas S. Kėkštas, sekr. 
L. Radzevičius ir ižd. S. Podsadec- 
kis. Pirmoje eilėje buvo gautas aikš
tynas. Šiaipjau sunku gauti tinkamą 
aikštyną dviem pilnom dienom. Ko
mitetas kruopščiai ruošėsi ateinan
čioms žaidynėms, informavo dalyvius 
ir jieškojo galimybių sėkmingom žai
dynėm.

Tenka pripažinti, kad šiam komi
tetui ir jo talkininkams šias žaidy
nes pavyko suorganizuoti pavyzdin
gai. Žaidynės prasidėdavo laiku, pra
ėjo be užtęsimo. Kiekvienam prade
dančiam varžybų golfininkui buvo 
įteikti rankšluostukai žaidynių prisi
minimui su įrašu “IX Lithuanian 
Open Toronto” (Vyt. Siminkevičiaus 
pastangomis). Didelė žaidynių nau
jovė buvo jauni berniukai ir mergai
tės su raudonais šalmais, išskirstyti 
po aikštyną. Jie pranešdavo žaidė
jams, kada galės smūgiuoti, nurody
davo kartais nevisai tiesiai paleisto 
sviedinuko kryptį. Nevienam žaidė
jui tai sutaupė vieną kitą tašką ir 
pagreitino žaidimą. Rungtynių vado
vo Alg. Simanavičiaus iš anksto buvo 
sudarytos ketveriukės. Taip pat buvo 
teikiama vykstančių žaidynių infor
macija. Jam būtų buvę sunku viską 
įvykdyti be savo bičiulio L. Bazi- 
liausko, kuris atsidėjęs tvarkė žaidy
nių pasekmes. Žaidėjų nuotaika bu
vo pakili, tačiau jei kas nors nusi
mindavo dėl nesėkmingo smūgio, Či
kagos dr. Vyt. Dargis pradžiuginda
vo savo humoru ir žaidėjas atgauda
vo prarastą formą.

Žaidynės užbaigtos pobūviu Prisi
kėlimo salėje. Jame dalyvavo visi 
golfininkai ir nemažas skaičius jų 
draugų. Pobūvis, organizuotas S. 
Kėkšto, praėjo nuotaikingai ir su 
tradicinėmis dainomis. Čia visus taip 
pat pralinksmino Alz. Kuolas, paskai
tęs eiliuotą poemą apie iškilesnius 
golfininkus ir jų nuotykius. Pobūvy
je laimėtojams ir laimėtojoms buvo 
įteiktos taurės bei dovanos. Žaidy
nių išlaidoms padengti buvo sureng
ta loterija, kurios bilietai čia buvo 
traukiami. Laimingiausia buvo Gied
rė Krašauskaitė, laimėjusi $100. P. 
Pargauskas iš Londono laimėjo $40 
ir M. Urbanskis $25. Pobūviui pa
sibaigus, laimingi žaidynių dalyviai 
išsiskirstė, žadėdami pasimatyti ki
tais metais Klevelande.

ŠALFASS golfo pirmenybių ren
gėjų komitetas dėkoja: Prisikėlimo 
par. klebonui ir Aušros klubui už sa
lės parūpinimą pobūviui, Vyčio klu
bui ir ŠALFASS Kanados apygar
dai už piniginę paramą, dr. S. Kaz
lauskui, dr. J. Sungailai, V. Siminke- 
vičiui, A. Zalagėnui, M. Duliūnui ir 
J. Danaičiui už vertingas dovanas; 
visiems golfininkams ir jų rėmėjams 
už duosnias pinigines aukas; archt. 
Algim. Baneliui, p.p. Baziliauskams, 
Nausėdoms ir visiem kitiem, prisidė- 
jusiem darbu bei medžiagine para
ma prie šių golfo pirmenybių laimė
tojų atžymėjimo ir baliaus suorgani
zavimo. Nuoširdus ačiū! A. S.

ATLETIKOS VARŽYBOS
Tarpapygardinės lengv. atletikos 

ir lauko teniso varžybos įvyko To
ronte rugsėjo 21-22 d.d. West Toron
to mokyklos stadijone. Dalyvavo 
daug sportininkų iš Niujorko, Kleve- 
lando, Filadelfijos, Čikagos, Hamil
tono ir Toronto. Lengv. atletikoje 
laimėtoju tapo Niujorkas. Toliau se
kė Kanada, Čikaga ir Vidurio apy
garda. Lengvojoj atletikoj, esant šal
tam orui, ypatingų proveržių nebu
vo, tačiau keletas lengvaatlečių ver
ti specialaus dėmesio. Klevelando V. 
čyvaitė nušoko į tolį 17-8% pėdų 
(jos geriausia pasekmė 19 pėdų), 
100 m. nubėgo per 12,3 ir 200 m. 
per 25,3. Ji turi gražų ištobulintą sti
lių. Malonu buvo stebėti šią leng
vaatletę šokant ar bėgant. Gražią 
ateitį turi dar jauna (13 m.) Čika
gos Jakšytė, kuri jau dabar atrodo

kaip daug patyrimo turinti lengva
atletė. Ji laimėjo pirmąsias vietas 
šuolyje į tolį 14-11% (jos geriausia 
pasekmė 17 pėdų) ir rutulio stūmi
me 35-0. Tai labai gera pasekmė šio 
amžiaus lengvaatletei. Jaunoji Miš
kinytė 800 m. nubėgo per 2:41,8. Ne
sisekė Toronto A. Grigoniui. Šuoly
je į augštį jis peršoko 6 pėdas. 
Prieš savaitę baltiečių varžybose jis 
peršoko 6-7% pėdų (2,01 m.). Tai 
rekordinė pasekmė. Gerų duomenų 
turi lengv. atletikoje Hamiltono Gra
jauskas ir Toronto E. Petruševičius.

Tokio masto lengv. atletikos var
žyboms reikėtų kruopštesnio pasi
ruošimo.

Lauko teniso varžybų pasekmės 
dar nebuvo žinomos. A. S.

GOLFO TURNYRAS
Kanados sporto apygardos golfo 

turnyras įvyko rugsėjo 22 d. Bolton 
aikštėje, kur susirinko per 30 golfi- 
ninkų, nes lauke temperatūra tą 
dieną buvo žemiau 50° F. Dalyvavo 
tik Toronto golfininkai ir du iš 
Delhi. Premijų kaip ir nebūta, išsky
rus pereinamąją taurę, kurią gavo 
geriausiai sužaidęs St. Podsadeckis, 
įveikęs kursą su 78 smūgiais. Po jo 
sekė Antanas Siminkevičius 82, Al
gis Simanavičius 82, Augustinas Si
manavičius 84, Vytas Balsys 85, Vy
tas Siminkevičius 85, Markus Igna
tavičius 86, Herbertas Stepaitis 86, 
E. Kuchalskis 89 ir t.t. Su išlygina
maisiais smūgiais I v. paėmė ir taurę 
gavo Kostas Lukošius su 64. Po jo 
iki VI v. išsirikiavo: Antanas Balnis 
65, Herbertas Stepaitis 66, Eugeni
jus Kuchalskis 69, Augustinas Sima
navičius 69, Vytas Balsys 70, Stasys 
Rukša 71 ir t.t. Sezono uždarymo 
turnyras bus spalio 5, šeštadienį, 
Golf Haven aikštėje. St.

VYČIO ŽINIOS
Tarpapygardinėse lengv. atletikos 

varžybose dalyvavo nemažai vytiečių, 
ypač jauniausioje klasėje. Sėkmin
giausiai pasirodė E. Petruševičius. 
Savo amžiaus klasėje (14-15 m.) jis 
laimėjo pirmąsias vietas 100 m. bėgi
me, rutulio stūmime ir III v. 400 m. 
bėgime. Toje pačioje klasėje R. Du- 
liūnas laimėjo antrąsias vietas 400 
m. bėgime ir šuolyje į augštį. šie 
abu lengvaatlečiai taip pat bėgo Ka
nados SA 4x100 m. estafetėje, kuri 
laimėjo I v. P. žalnieriūnas šuolyje į 
augšštį vyrų klasėje laimėjo III v. 
Jauniausioje klasėje (13 m.) J. Kar
pis, nors dar žymiai jaunesnis, laimė
jo III v. rutulio stūmime ir IV v. dis
ko metime, šioje klasėje dar bandė 
pirmuosius žingsnius nemažas skai
čius jauniausių vytiečių, tačiau jiems 
dar trūko patyrimo ir darbo. Gaila, 
kad pora tikrai pajėgių Vyčio lengva
atlečių negalėjo šiose varžybose da
lyvauti. Džiugu, kad sekcija vėl atgi
jo. Tikimasi, kad ji, vadovaujama Li
no Saplio, ateityje padarys žymią pa
žangą.

Golfo sezono uždarymo varžybas 
šiais metais rengia Vyčio klubas Golf 
Haven aikštyne spalio 5 d. Pradžia — 
10.30 v. Visus kviečiame atsilankyti į 
paskutines š. m. golfo varžybas.

Stasiui Jokūbaičiui žinomam visuo
menininkui, už materialinę paramą 
klubui nuoširdžiai dėkojame. Taip 
pat dėkojame už visokeriopą paramą 
praeityje ir pritarimą Vyčio klubo 
veiklai. A. S.

* * «
Norintieji žaisti tinklinį kviečia

mi atvykti Anapilio salėn spalio 31, 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. Treniruotės 
vyks kiekvieną ketvirtadienį. Vėliau 
bus sudaroma komanda, kuri žais 
miesto lygoje.

HAMILTONO KOVAS
Lietuvių lauko teniso komandinėse 

pirmenybėse Toronte Hamiltono 
Kovas dalyvavo su 5 komandomis. 
Geriausiai pasirodė mergaičių A ko
manda (A. Pakalniškytė ir L. Gra- 
bušaitė), iškovojusi II v. Vyrų ko
manda — Paltarokas su torontiečiu 
Rautinšu laimėjo III v. Dar Kovui 
atstovavo: A. Lišauskas, R. Kalvaitis, 
Dalia, Paulius ir Algis Grajauskai.

Lengvosios atletikos pirmenybėse, 
kurios vyko tuo pat laiku, Kovo at
stovai taipogi gerai pasirodė. P. Gra
jauskas Laimėjo I v. 400 m. bėgime, 
I v. šuolyje į tolį ir II v. rutulio stū
mime; J. Riekus užėmė I v. disko 
metime, II v. į aukštį ir III v. rutu
lio stūmime; R. Kalvaitis — III v. 
rutulio stūmime.

A. Juodelė baltiečių pirmenybėse 
Klevelande iškovojo tris pirmąsias 
vietas: 100 m, 600 m bėgime ir šo
kime į tolį. A.G. A. G.

KANADOS ĮVYKIAI

UNITED
TRUST

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)
United Trust Co., 2320 Bloor St. W. 
tel. 762-8255 Namų: 535-0513

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371) 

persikėlė į naujas patalpas. Važiuoti J vakarus Dundas St. W. nuo 427 
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psL) 
Otavoj, 1945 m. išdavė sovietų 
špionažo tinklą Kanadoje.

Kanados sveikatos ministerių 
konferencijoje pagrindinis dė
mesys buvo skirtas kasmet di
deliu šuoliu augančiom išlai
dom. Ontario sveikatos ministe- 
ris F. Miller konstatavo, kad šie
metinės išlaidos provincijos gy
ventojų sveikatos reikalams pa
didės $600 milijonų-ir biudžete 
pasieks $2,5 bilijono. Jis, žino
ma, nutylėjo pagrindinę sveika
tos paslaugų pabrangimo prie
žastį — ligoninių sutikima 50% 
padidinti atlyginimus mažai už
dirbusiam personalui ir palygin
ti labai gerai apmokėtoms medi
cinos seserims, kurios tikrai ne
buvo nusipelniusios tokios dide

lės algos. Sveikatos ministerial 
reikalauja, kad federacinė vy
riausybė padidintų provinci
joms skiriamas sumas sveikatos 
reikalams, ypač greitosios pa
galbos automobilių, senelių 
slaugymo ir psichiatrų paslau
goms. Premjero W. Davis vy
riausybė yra įsipareigojusi ne
didinti sveikatos draudos įmo
kų, bet jai gali tekti atsisakyti 
šio įsipareigojimo dėl perdide- 
lių išlaidų.

Didėjančią žydų kilmės kana
diečių įtaką viešajam gyveni
mui liudija federacinio parla
mento posėdžių nukėlimas į rug
sėjo 30 d. dėl Yom Kippur šven
tės. Vienas Toronto universite
to studentas parašė laišką dien
raščiui “The Toronto Sun”, iš-

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų suvažiavimui, 

kuris įvyks Toronte lapkričio 8-10 
d.d., uoliai ruošiamasi. Numatyta ši 
programa: penktadienio vakarą pra
sidės registracija ir susipažinimas, 
šeštadienio rytą 10 v. numatyta pa
grindinė paskaita apie studentą atei
tininką organizacijos steigimosi me
tu ir šiandieną. Po to bus 4 ar 5 se
minarai (workshops), kurie vyks tuo 
pačiu metu, ir suvažiavę studentai ga
lės pasirinkti seminarą savo nuožiū
ra. Po to — pietūs ir oficialus suva
žiavimo posėdis, pranešimai ir t.t. 
Apie 4 v. įvyks susikaupimas ar 
Mišios. Vakare visi dalyvaus Havajų 
vakare. Sekmadienio rytą 10 v. — 
Mišios, pusryčiai ir suvažiavimo už
baiga. Laukiama daug studentų iš 
įvairių JAV draugovių.

Kalbant apie atsinaujinimą šiais 
metais mintys vėl grįžta prie trijų 
Dovydaičio principų: ateitininkija 
pasisako už Dievą, Kristų ir už 
Bažnyčią. Po Vatikano santarybos 
mes turime naujas perspektyvas 
šiems principams įgyvendinti. Tie 
principai darosi aktualesni šiuo me
tu, nes ir vykupų sinodo, kuris šiuo 
metu vyksta Romoje, pagrindinė te
ma yra “Evangelizacija” — Gerosios 
Naujienos skleidimas.

Skautų veikla
• V. s. C. Kiliulis “Gintaro” ir 

“Ąžuolo” mokyklų vardu per Kana
dos rajono vadą dėkoja visiems už 
bendradarbiavimą Romuvoje, ypač 
ūkio viršininkui A. Grybui, kurio 
pagalba padėjo įvykdyti maisto ga
minimo programą.

• Šią vasarą Romuvoje buvo už
dengtas vieno jaun. skaučių namelio 
stogas. Darbą atliko Hamiltono tal
kininkai — A. Tumaitis, J. Bajorai
tis, A. Povilauskas, M. Juodis, D. 
Stukas, F. Ciparis, J. Raguckas ir 
A Aušrotas.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadijų posėdyje rugsėjo 22 d. nusta
tytas toks didesnių sueigų ar rengi
nių tvarkaraštis: spalio 6 d. žiemos 
sezono veiklos atidarymas šv. Mišio- 
mis Prisikėlimo šventovėje 11 v. r. 
ir po to tuntų sueiga muzikos studi
joj; tėvų k-to rengiamas bazaras — 
lapkričio 16 d.; tradicinės Kūčios — 
gruodžio 22 d.; Vasario 16 sueiga — 
vasario 2 d. L. Namuose; Kaziuko 
mugė — kovo 2 d. ir šv. Jurgio su
eiga — bal. 20 d.

• Spalio 5 d., 1 v.p.p., L. Namuose 
jaun. skaučių “Rūtos” ir “Tulpės” 
dr-vių sueigos. Priimamos kandida
tės nuo 5 mt. amžiaus. Skambinti 
Astai Senkevičiūtei tel. 233-7321 
arba Sandrai Kazilevičiūtei tel. 669- 
1733.

• Skautų vyčių ir kandidatų su
eiga — spalio 6 d., 4 v. p.p., pas ps. 
G. Kalinauską. Visi kviečiami.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinio 
vieneto kanklininkės savo repeticijas 
pradėjo rugsėjo pradžioje; ruošia
masi L. Namų menės atidarymui.

• “Šatrijos” tunto adj. v. si. J. 
Kobelskytė pareigas perdavė ps. R. 
Lasienei. Ačiū buvusiai, sėkmės atė
jusiai. “Rambyno” tunto adjutantu 
ir tuntininko pavaduotoju paskirtas 
ps. G. Kalinauskas. Sėkmės!

• Pirmoji jūrų skautų sueiga — 
spalio 5 d. L. Namuose 1 vai. p.p. 
Baigsis 2 v.

• Mindaugo dr-vės informacinė 
sueiga ir registracija — spalio 7, 
pirmadienį, 1 v.v., skautų būkle.

• Rugsėjo 19 d. Kunig. Birutės 
skautės ir skautininkių Ramovė su
sirinko ps. A. šeškuvienės bute pa
siklausyt dr. ps. A. Dailydės pa
skaitos apie dantų higieną. Paskaita 
buvo paįvairinta filmu. Visos nuošir
džiai dėkoja dr. Dailydei. Č. S.

Studentų žinios
— Spalio 12, šeštadienį, TULSK 

organizuoja kelionę autobusu į Kit
chener “Oktoberfest”. Važiuosime į 
“Schwaben Club” Kitchener mieste. 
Išvažiuosime tuoj po pietų ir ten pra
leisime visą dieną. Bilietai $2.50. Už
sisakykite bilietus pas Sigitą Dūdai- 
tę, 787 Jane St., Apt. 906, Toronto, 
telefonas — 766-3689.

— Ateinantis susirinkimas bus 
spalio 29, antradienį, tema — “Kon
gresas”. Bus diskutuojamas pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas. Praneši
mą apie kongresą padarys Gabija 
Juozapavičiūtė.

ryškindamas ir mokslo metų 
pradžios nukėlimą į vėlesnę da
tą dėl tos pačios priežasties. Jis 
primena skaitytojam, kad Kana
da nėra Izraelis ir kad ji netu
rėtų kreipti dėmesio į etninių 
grupių šventes.

Premjero P. E. Trudeau pata
rėjas užsienio reikalams Ivan 
Head pranašauja Kanados po
sūkį į kairę užsienio politikoje. 
Detalių jis nepaskelbė, bet tei
gia, kad premjerui P. E. Tru
deau imponuoja Švedijos prem
jeras O. Palme, su kuriuo jau 
yra numatytas susitikimas Ota
voje. Kaip visi gerai žinome, tas
O. Palme rėmė Hanojaus ko
munistini režimą Vietnamo ka
re ir įsileido Švedijon amerikie
čių kariuomenės dezertyrus. Jis 
taipgi pats dalyvaudavo demon
stracijose prieš JAV. Premjero
P. E. Trudeau posūkis į kairę 
gali būti žalingas ir baltiečiams, 
jeigu jis, sekdamas G. Whitla- 
mo pavyzdžiu, sumanytų atiduo
ti Sovietų Sąjungai Baltijos res
publikas. Australijos premjeras 
G. Whitlam š.m. spalio 4 d. pla
nuoja lankytis Otavoje ir susi
tikti su P. E. Trudeau.
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
MANSFIELD, ONTARIO, ūkis — 4% akrų žemės su trobesiais, 
du tvartai, prie gero asfaltuoto kelio, graži aplinka su šaltinio upeliu; 
savininkai išvažiuoja į Albertą; papiginta kaina; dėl smulkesnių 
informacijų skambinkite St. Dargiui.'
RONCESVALLES GATVĖ, dupleksas — 9 kambariai, 3 vonios; prašo 
$69.000.—. Dupleksas — 12 kambarių; prašoma kaina $79.000.—.
BLOOR — ALIL1MBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namų, namas be skolų. Įmokėti apie 
$20.000.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių.

Turime gerą pasirinkimą namų High Parko rajone 
ir visame vakarų rajone.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
Al. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

St. Dargis namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ry /t r> * jį /| 
TORONTO LIETUVIŲ r/ĄKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------

M0KA IB IMA
6% ui depozitus I

I 9% už asm. paskolas
8j/4% už taupymo s-tas
9% už 1 m. term. dep. |||| 81/2% už mortgičius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičiin iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

ED. KONBRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454 Lietuviams daroma 

NUOLAIDA

Al MADKIQ D n n R A K ’ patarnavimas.
■ U> lYlvIlRIU nudllUr • Parūpiname mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje
, 1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 

Toronto 165, Ontario • 537-3433

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. Užbalii

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

Telefonas: 5 3 3 -4
LIETUVIAI SAVININKAI

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Diirbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
r e k I a m i n i a i 
s p a u d i n I a i

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

Skambinti tel. LE 4 • 140S
SO DEWSON St, Toronto, Out
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Čikagos lietuviu horizonte
 Vladas Ramojus

GYVAS JUDĖJIMAS
Rugsėjo 22 d. Jaunimo Centre pra

sidėjo skautų sueigos, ateitininkų su
sirinkimai. Rūmai vėl pilni jaunimo 
ir jų skambančių garsų. Į šalia esan
čią jėzuitų koplyčią per sekmadienių 
Mišias jau vėl sunku nosį įkišti. Jau
nimo Centro kavinė sekmadienių ry
tais prieš Mišias ir po jų būna pilnu
tėlė. Ją šiemet tvarko ir žmonėms pa
tarnauja buv. Lietuvos kariuomenės 
karininkas A. Vaičaitis su savo šei
mos nariais. Kas antrą sekmadienį 
Jaunimo Centre ir prie jėzuitų kop
lyčios platinamas naujausias “Mūsų 
Žinių” nr. Tai gausiai iliustruotas 
biuletenis, gal labiau panašus į ilius
truotą žurnalą, kuriame kronikiškai 
atsispindi Jaunimo Centre vykstanti 
veikla. “Mūsų Žinių” atsakomingasis 
redaktorius yra kun. Alg. Kezys. Jam 
talkina Danutė ir Gediminas Vaka
riai. Danutė Vakarė, dar tik neseniai 
pradėjusi žurnalistinę karjerą, kan
didatuoja į Lietuvių Žurnalistų S- 
gos centro valdybą.

JAUNIMAS KŪRYBOJE
Rugsėjo 20 d. Jaunimo Centre 

esančioje Čiurlionio galerijoje atida
ryta jaunos dailininkės Danguolės 
Stončiūtės kūrybos paroda. Dail. D. 
Stončiūtė, LB Gage parko apylinkės 
pirm. I. Stončiuvienės dukra, pačio
je vaikystėje neteko tėvelio inž. P. 
Stončiaus. Našle likusi motina gra
žiai užaugino ir išauklėjo tris liku
sius našlaičius — dvi dukras ir sūnų. 
Danguolė baigė ne tik augštesniąją 
lit. mokyklą, bet ir pedagoginį Li
tuanistikos Institutą. Patraukimą į 
dailę pajuto vaikystėje. Todėl labai 
anksti pradėjo lankyti buvusią 69-tos 
gatvės meno galeriją, vedamą lietu
vių dailininkų. Baigusi gimnaziją, 
meną studijavo Mundelein kolegijoj, 
kurią šį pavasarį baigė. Diplomo įtei
kimo proga Mundelein kolegijoje bu
vo suruošta individuali dail. D. Ston
čiūtės paroda. Profesoriai Danguo
lės darbus gerai įvertino. Parodą, 
nors ir toli nuo lietuvių rajonų, tau
tiečiai gausiai lankė. Jaunos dailinin
kės atėjimas su individualia paroda 
į savąją Čiurlionio galeriją buvo pir
masis. Džiugu, kad jauna dailininkė 
šiame žingsnyje lietuvių buvo tikrai 
šiltai sutikta: į parodos atidarymą su
plaukė didelis būrys žmonių. Jų tar
pe buvo nemažai jaunimo ir mūsų 
dailininkų, gyvenančių Čikagoje. D. 
Stončiūtė nevienam kūriniui siužetą 
pasirinko iš lietuviškos tautosakos. 
Studijos Pedagoginiam Lituanistikos 
Institute, nuolatinis lietuviškų knygų 
skaitymas jaunai kūrėjai atskleidė 
kelius į mūsų tautosakos lobius. Ka
dangi dail. D. Stončiūtės tėvų šaknys 
siekė Hanau stovyklą, ar nebūtų gra
žu, kad buvę hanaviškiai iš savo su
važiavimo likusio pelno dalį paskirtų 
talentingai D. Stončiūtei kaip stipen
diją. Tai įgalintų ją gilinti studijas 
meno srityje.

NAUJOS KNYGOS
“Tž” jau buvo nemažai vietos skir

ta dokumentiniam veikalui “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika” aptarti. 
Veikalo pasirodymo proga skaitėm ir 
taiklų vedamąjį. “Kronikos” leidėjai 
supažindinimą su leidiniu surengė 
rugsėjo 15 d. didžiojoje Jaunimo 
Centro salėje. Dalyvavo vysk. A. 
Deksnys ir vysk. V. Brizgys, prel. J. 
Balkūnas, eilė dvasiškių ir apie 150- 
200 publikos. Nors aplamai šis doku

mentinis veikalas labai sparčiai ski
nasi kelią į skaitytojus, bet supažin
dinime su juo tikėtasi daugiau žmo
nių. Įdomų atspalvį davė ne tik sol. 
A. Simonaitytės dainos ir Pakštų šei
mos liaudies instrumentų muzika, 
bet ir kalbėtojai, supažindinę su šiuo 
tikrai rezistencinės dvasios ir faktų 
veikalu. Pagrindinis kalbėtojas red. 
Br. Kviklys aiškiai pabrėžė, kad Va
tikanas nekelia balso taip, kaip turė
tų kelti. Tą patį daro ir “Amerikos 
Balsas”, ignoruodamas “Kroniką”. 
Tai žaizdos, kurios skaudina ne tik 
pavergtųjų bet ir laisvųjų lietuvių 
širdis. Vysk. V. Brizgys viešai prane
šė, kad kaikurios JAV katalikų insti
tucijos nutraukė paramą Religinei 
Lietuvių Šalpai ir kad dabar šalpos 
fondai jau turės būti pripildyti pačių 
lietuvių.

Supažindinimas su kitu didžiuliu 
veikalu “Steponas Kolupaila”, pa
ruoštu dr. J. Gimbuto ir J. V. Danio, 
įvyko rugsėjo 22 d. taip pat Jaunimo 
Centre. Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
dr. M. Lukaševičius iš rytinių valsti
jų. Apie šią šventę užsiminsime kita 
proga. Šiuo kartu įdomu priminti, 
kad jau surinktas didelis veikalas, 
skirtas jauniesiems lietuvių spaudos 
darbuotojams, būtent, “žurnalisti
ka”. Jame rašo: kun. J. Vaišnys, kun. 
J. Prunskis, J. Masilionis, St. Barz- 
dukas, A. Pužauskas, VI. Ramojus, 
Br. Raila, Alf. Nakas, D. Brazytė- 
Bindokienė, Al. Baronas, kun. L. 
Andriekus, A. T. Antanaitis, J. Janu- 
šaitis, VI. Jakubėnas, A. Liulevičie- 
nė, K. Čerkeliūnas, St. Semėnienė, J. 
Blekaitis, M. Šileikis, kun. Pr. Gaida, 
J. Kojelis, P. Jurkus, V. Kasniūnes, 
J. Dovydėnas, kun. K. Pugevičius, St. 
Pieža, adv. A. Ostrauskas-Otis, V. 
Rastenis ir Vyt. Alantas, “žurnalisti
ką” leidžia LŽS cv. Išlaidoms pa
dengti prel. J. Karalius paaukojo 
$1,000.

MIRĖ SIBIRO TREMTINYS
Rugsėjo 16 d. Čikagoje mirė kun. 

Kazimieras Juršėnas, gimęs 1886 m. 
Taigi vienas iš vyriausių amžiumi lie
tuvių kunigų. Gimęs Vilniaus kraš
te, mokslus ėjęs Vilniuje, Minske ir 
Petrapilyje, kun. K. Juršėnas pasto
racinį darbą dirbo Gudijoje. Po bol
ševikų revoliucijos pateko į Sibirą ir 
čia buvo kalinamas iki 1933 m. Tais 
metais su a. a. arkiv. T. Matulioniu 
ir kitais kunigais kaliniais grįžo į 
Lietuvą. Apie 1949-50 m. su naujųjų 
lietuvių ateivių banga iš V. Europos 
persikėlęs į JAV, kun. K. Juršėnas 
beveik visą laiką talkino liet. Šv. 
Kryžiaus parapijoje Čikagoje ir akty
viai dalyvavo lietuvių gyvenime. 1972 
m. buvo pirmą kartą ištiktas paraly
žiaus ir iki mirties jau beveik niekur 
nebesirodė. Buvo taktiškas, šviesus 
ir malonus kunigas bei žmogus. Nuo
širdžiai rėmė “Dainavos” ansamblį.

SKAITYTOJAI 
PASISAKO

PREZIDENTINĖ LIETUVA
“TŽ” 37 nr. vedamasis “Preziden

tinė Lietuva” pasakoja apie buvu
sius Lietuvos valdovus. Galų gale 
pasiekia tris prezidentus: A. Smeto
ną, A. Stulginskį ir K. Grinių. Auto
rius visus tris gerbia lygiai kaipo 
valstybės atstovus, bet jaudinasi, 
kad bus minimos A. Smetonos šimto
sios gimimo metinės: “Negirdėti, 
kad kokiomis nors progomis būtų 
rengiami A. Stulginskio ir K. Gri
niaus minėjimai. Ar jie blogesni?”

Ar kas yra uždraudęs minėti ati
tinkamomis progomis A. Stulginskį 
ir K. Grinių? Juk ir jų (A. St. ir K. 
Gr.) gerbėjų išeivijoje yra daug.

Vedamasis išgyrė A. Stulginskį ir 
K. Grinių, kad jiedu yra buvę dideli 
demokratai, o “A. Smetona pasuko 
žymiai kitokiu keliu”, būtent, “dik
tatūrinės santvarkos linkme”.

Mes, kurie esame gyvenę tais de
mokratiniais Lietuvos laikais, labai 
gerai žinome, kas privertė pasukti 
diktatūros linkme. Tai perdidelė 
A. Stulginskio demokratija, kuri ne
buvo paruošusi tinkamo rinkimų į 
seimą įstatymo. Kaikuriose vietovė
se žmonės balsavo net po tris kartus 
tą pačią dieną. Kairieji, Maskvos 
stipriai remiami, visoje Lietuvoje 
labai įtemptai varė savo propagandą. 
1926 m. rinkimai buvo laimėti vals
tiečių liaudininkų (K. Griniaus par
tijos). To tereikėjo. K. Griniui per
ėmus valdžią iš A. Stulginskio, atgi
jo visi priešlietuviški gaivalai. Gri
niaus valdžia pradėjo atleidinėti iš 
įvairių įstaigų tikruosius lietuvius, o 
jų vieton skyrė kairiuosius ir komu
nistus. Tai lietė mūsų kariuomenės 
štabą ir visus pulkus. Savanoriai, ku
rie taip sunkiai krauju iškovojo ne
priklausomybę, gatvėse ir restora
nuose įvairiausių tipų buvo išjuokia
mi, stumdomi, daužomi... Ką veikė 
seimas? Seime buvo keliami klausi
mai ir renkamos delegacijos važiuo
ti į Maskvą kažkokio draugiškumo ar 
pagalbos prašyti. Rusų ambasada 
Kaune veikė išsijuosusi. Esant tokiai 
būklei ir numatomam Lietuvos vals
tybės pavojui, tikrieji Lietuvos sū
nūs patriotai (ypač savanoriai kariš
kiai), pasitarę su tikraisiais tautos 
ir valstybės vyrais, nutarė K. Gri
niaus vyriausybę pašalinti. Tikras 
esu ir žinau, kad visi krikščionys de
mokratai ir A. Stulginskis tam žy
giui visiškai pritarė. Tokiu būdu bu
vo sustabdytas Lietuvos valstybės 
pamatų graužimas.

A. Smetonai ir A.. Voldemarui te
ko labai daug dirbti: ginti Lietuvos 
bylas užsieniuose, steigti naujas am
basadas kituose kraštuose.

A. Stulginskio ir A. Smetonos val
dymo laikotarpiui aprašyti reikėtų 
daug tomų. Kad A. Smetonai teko 
vadovauti valstybei kitokioj formoj, 
tai vertė visa pasaulinė politika. To

BUY NEW 
CANADA SAVINGS 

BONDS

• PILNAI GARANTUOTI • JIE DUODA GERAS PALŪKANAS

KANADOS VYRIAUSYBĖS METAI PO METŲ

P - •

• TUOJ PAT IŠKEIČIAMI

UŽ ĮMOKĖTĄ SUMĄ SU NUOŠIMČIAIS

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 
30 Dewsou St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

DRAUDA
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE MARKET

335 Roncesvalies Ave.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258

© ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------- •

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. .-nešinos, televizijos priimtuvai, šol- 
dvtuvoi ir 11. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai Ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ D ... 4B0 ROHCESV ALLBS AVI,
įstaiga Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

meto beveik visos Europos valstybės 
buvo tos santvarkos — griežtesnės, 
diktatūriškos (Rusija, Italija, Ispa
nija, Portugalija, Čekoslovakija, vė
liau Vokietija ir kt.). Tai buvo daro
ma prieš raudonąją hidrą, kuri savo 
atžalas labai lengvai leidžia demok
ratiniuose kraštuose. Dabar matome 
kas darosi Afrikos, Azijos, Australi
jos ir Amerikos kontinentuose. Hid
ros šaknys siekia visur: Brandtą, 
Niksoną ir kt.

Buvusieji mūsų valstybės politi
kai ir visi tautos žadintojai turėtų 
būti mūsų, betkokiai progai pasitai
kius, minimi ir gerbiami. Nereikia 
verkšlenti, kad, va, tą jau minės, o 
anuos — ne. Mum, bedžiūstančiai 
tautos šakelei, čia reikia daugiau 
vienybės. Vienybėje — galybė.

“TŽ” skaitytojas, buvęs 
voldemarininkas

Red. pastaba. Laiško autorius, ma
tyt, nevisai suprato minimą “TŽ” ve
damąjį. Pastarajame nekalbama 
apie draudimą minėti ir kitus Lie
tuvos prezidentus. Juo tik pasisako
ma prieš vienašališką tendenciją, 
žvelgiančią į prezidentus partine 
prasme. Autoriaus užuomina, esą ir 
A. St. ir K. Gr. gerbėjų yra daug — 
tegu jie mini juos, nes niekas ne
draudžia, kaip tik pabrėžia minėtą 
tendenciją. Buvę Lietuvos preziden
tai yra gerbtini visų jos piliečių, 
ne tik partijos narių. Tokia laikyse
na neveda vienybėn, kurios laiško 
autorius nori. Ar Lietuvos posūkis 
diktatūriniu keliu buvo pateisina
mas, minimasis “TŽ” straipsnis ne
nagrinėja, o tik konstatuoja faktą, 
kurio niekas negali paneigti.

Pajieškojimai
Moliui Jonui iš Kontenių km., Tel

šių apskr., yra laiškas nuo giminių. 
Atsiimti “T. Žiburių” administraci
joj. Žinantieji apie jį prašomi pra
nešti jo adresą.

Jieškomas Antanas Miliauskas, sū
nus Juozo, gimęs 1911 m. Balbierišky
je, Marijampolės apskrityje, dingęs 
1944 m. Jieško Magdalena Miliauskai
tė (Kaunas, Ožeškienės 45, butas 4, 
Lietuva). Rašyti jai arba: Pr. čečys, 
117 Medland St., Toronto 9, Ont.

Laikas tuoktis
Onutė penketą metų drauga

vo su Juozu. Pagaliau jai pritrū
ko kantrybės.

— Ar nemanai, kad mums 
abiem jau būtų metas tuoktis? 
— klausia Onutė.

— Taip tai taip, — pripažįsta 
Juozas, — bet kas už manęs te
kės ir kas tave ims?

Skirtumas
— Kuo skiriasi kupranugaris 

nuo žmogaus?
— Visai nedaug kuo: kupra

nugaris gali dirbti savaitę negė
ręs, o žmogus gali savaitę gerti 
nedirbęs.

Teisme
— Kaltinamasis, jūs apgaudi- 

nėjote žmones, kurie jumis pa
sitikėjo ...

— Gerbiamasis teisėjau, ap

gauti tų, kurie nepasitiki, ne
įmanoma.

Parinko Pr. Alš.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH. 136. Tel.532-5191

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

KRAUTUVĖ.
3288 Lakeshore Blvd. W„ 
Toronto, Ont. • TeL 259-8364 

R. Statulevičius

CANADIAN ART MEMORIALS LTD
176 LAKESHORE ROAD WEST 
(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius -■ 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atliekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529

Simon s television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio. • Prieš pirkda
mi kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 Dundas Street W., 
Toronto, Ontario
M6R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v. r. iki 7 v. v.

“BALTIC” APARTAMENTAI 
(CONDOMINIUMS) - • -.......

506 - 71st Ave., St. Petersburg Beach, 
Florida 33706, USA. Tel. 813-360-8766 
PARDUODAMI vieno ar dviejų miegamųjų apartamentai 
— labai gražūs, modernūs, prabangūs, netoli vandens, 
krautuvių ir susisiekimo. Mažas kompleksas, nedidelės 
išlaikymo išlaidos. Tik suaugusiems (be kambarinių gyvu
lių). Tarpininkai (brokeriai) pageidaujami. $24,500 ar 
daugiau.

FRANK BARAUSKAS Limited
Jį , J REALTOR

3828 Bloor Street West, Islington, Ontario
231-6226

• Didelis namų pasirinkimas Islingtone, Mississaugoje 
ir užmiesčiuose

• Finansuojame Įmokėjimus, sudarome naujus 
mortgičius

• Perkame ir parduodame mortgičius
• 10 asmenų pasiruošę jums patarnauti

Dresher- Barauskas insurance agency ltd.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. -----------  (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D.
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto tel. 531 - 4251

Darbo valandos nuo 10 vaL ry
to iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADIENIAIS uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 
249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario



^TORONTO"*
Anapilio žinios

— Springhurste sekmadieniais 11 
v. pamaldos bus laikomos iki Pa
dėkos sekmadienio. Praėjusį sek
madienį pamaldose dalyvavo gana 
gausus tikinčiųjų būrys iš Wasagos, 
apylinkių ir Toronto.
• — Raginame visus dalyvauti spa
lio 5, šeštadienį, 9.30 v.r., demonst
racijoje Toronto rotušės aikštėje 
ryšiumi su Australijos ir N. Zelan
dijos Pabaltijo kraštų pripažinimu 
Sovietų Sąjungai.

— Praėjusią savaitę Sv. Jono liet, 
kapinėse . palaidota: a.a. Liudvikas 
Pūslys ir a.a. Stasė Bastienė. Velio
nių artimiesiems nuoširdi užuojauta.

— Dėkojame Anapilio moterų bū
reliui už $1.000 auką Anapiliui. Bū
relis jau kelintą kartą paremia sta
tybą. Būrelio narės lėšas sutelkia 
iš sekmadieninių kavučių. Anapiliui 
taipgi paaukojo H. G. Lapai $500. 
Inž. H. Lapas taip pat jau kelintą 
kartą stambesne auka paremia sta
tybą, be to, nemokamai paruošė 
elektros planus salei. Po $100 auko
jo: A. D. Barkauskai (1.400) ir J. G. 
Baltaduoniai. Geradariams nuoširdi 
padėka.

— Praėjusį penktadienį bingo lo
šimuose dalyvavo per 1000 asmenų.

— Tradicinis Anapilio balius įvyks 
lapkričio 23 d. N. Metų sutikimą 
Anapilio salėje rengs parapijos ir 
Anapilio tarybos. Užsakytas orkest
ras ir greitu laiku bus galima užsi
sakyti stalus.

— Pradedamas šeimų lankymas 
nuo Oakvillės ir Bramptono.

— Praėjusį sekmadienį Sv. Jono 
liet, kapinėse pašventintas pamink
las buv. skaučių ir kat. moterų vei
kėjai a.a. Onai Eižinienei.

— Nuoširdžiausi sveikinimai Ra
mūnui Underiui ir Laimai Gustai- 
nytei, sukūrusiems lietuvišką šeimą.

— Pamaldos: šį šeštadienį 10 v.r. 
už a.a. Mariją Adams (po pamaldų 
šventinamas paminklas kapinėse); 
sekmadienį: 10 v. už a.a. Bronių 
Ambaką, 11 v. už Banylių šeimos mi
rusius; Springhurste 11 v. už a.a. 
Juozą Paškevičių.

Lietuviškos vestuvės. Rugsė
jo 28 d. Prisikėlimo šventovėje 
susituokė Ramūnas Underys ir 
Laima Gustainytė. Jungtuvių 
apeigas atliko ir Mišias atnaša
vo kun. Ant. Prakapas, OFM. 
Lietuviškas giesmes giedojo at- 
eitininkiškasis jaunimas, gita
roms palydint. Mat, abu jauna
vedžiai yra ateitininkų veikėjai
— jaunasis iš Čikagos, jaunoji
— iš Toronto. Dėlto visose iškil
mėse vyravo jaunimas, suvažia
vęs iš įvairių vietovių. Pamal
dose jis giedojo, o vestuviniame 
pokylyje dainavo, šoko ir da
vė toną visai iškilmei. Dalyva
vo apie 300 asmenų. Pokylio 
pranešėju buvo V. Kliorys iš 
Klevelando. Gyvu sąmojum jis 
kėlė dalyvių nuotaiką. Sugiedo
jus “Ilgiausių metų” ir pasivai
šinus Prisikėlimo salėje, svei
kintojai linkėjo abiem jauna
vedžiam saulėtos, lietuviškos at
eities. Visiems padėkojo jauna
vedys Ramūnas Underys, savo 
kalbą užbaigdamas lietuvišku 
gitariniu duetu (su sesute). Jis 
yra čikagietis, bet, atvykęs į To
ronto un-tą gilinti studijų, susi
rado savo gyvenimo draugę ir 
čia pasiliko. Dabar jis dirba 
kaip mokytojas vienoje Toron
to gimnazijoje. Laima, aktyviai 
dalyvavusi ateitininkų veikloje, 
pastaruoju metu buvo atsidė
jusi studijoms, kad galėtų už
baigti jas Toronto un-te. Sėk
mės abiem jaunavedžiam!

Prie naujųjų “Tž” patalpų 
įėjimo Anapilyje įrengta pašto 
dėžutė. Joje galima palikti sa
vaitraščiui skirtus laiškus ir ki
tę korespondenciją. Mieste gyve
nantieji laikraščiui skirtą kores
pondenciją gali palikti Prisikė
limo par. raštinėje — ji bus pri
statoma “TŽ” pirmadienių ry- 
tais.

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

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329. 

PER 15% UŽDARBIO 
$9,600 perka $11,000 antrą mortgičių, 
$7,500 perka $8,200 antrą mortgičių. 
Skambinti 231-6226 arba 233-3323 

FRANK BARAUSKAS LIMITED, 
REALTOR

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydai tel. 
534-5615. 
IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvėlė su baldais trečiame augšte. 
Tel. 532-8272.
ARTI TORONTO LIETUVIU NA
MŲ antrame augšte išnuomojamas 
kambarys ir virtuvė arba du kam
bariai ir virtuvė. Skambinti tel. 
5334912. ■

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Lietuvos Žemės 

Ūkio Akademijos narius, švenčian
čius 50-ties metų Akademijos su
kaktį.

— Rugsėjo 28 d. mūsų šventovė
je sutuokti ateitininkų veikėjai Ra
mūnas Underys ir Laima Gustainy
tė. Linkime jauniesiems gražaus ir 
laimingo gyvenimo.

— Palaidoti iš mūsų šventovės: 
Liudas Pūslys; žmonai ir sūnui bei 
visiems artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą; Stasė Bastienė; 
jos vyrą Praną, brolį Petrą Maci
jauską, motiną, dvi seseris ir visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame. Taip 
pat reiškiame gilią užuojautą Stasiui 
Kviecinskui ir jo šeimai, jo bro
liui Alfonsui mirus Čikagoje.

— Parapija leidžia kalendorių, 
kurs bus įdomus, pilnas įvairių in
formacijų. Norintieji įdėti skelbi
mus, sveikinimus prašomi kreiptis 
į St. Prakapą tel. 233-4486.

— Parapijos choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Ateinantis penktadienis yra mė
nesio pirmasis. Ligoniai ir seneliai 
lankomi iš anksto susitarus. Mi
šios: rytą 7.30 v., 8 v., vakare — 
7.30 v.

— Skautų sezono veiklos atidary
mo proga šį sekmadienį 11.15 v. 
Mišiose visi skautai dalyvauja orga
nizuotai.

— Skoloms mažinti rinkliava bus 
šį sekmadienį.

— Tretininkų Mišios bus šį sek
madienį 12 v., o susirinkimas — spa
lio 20 d., 12 v.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienį į sekmadienio 

popietę atsilankė apie 200 asme
nų. Jų tarpe buvo svečių iš kitų 
Kanados ir JAV miestų ir net iš 
tolimos Australijos. Savaitės dieno
mis LN vakarienės mažai lankomos. 
Greičiausiai nedaugelis lietuvių ži
no, kad savaitės dienomis, išskyrus 
antradienį ir šeštadienį, LN baro 
patalpose nuo 5 v.v. iki 8 v.v. yra 
duodamos palyginti pigia kaina ska
nios vakarienės. Tie, kurie eina 
valgyti į valgyklas, turėtų LN va
karienes išbandyti.

— Nežiūrint piniginių sunkumų, 
LN valdyba nutarė scenos įrengi
mus tuojau vykdyti. Komisija (T. 
Valius, LN moterų būrelio pirm. A. 
Jankaitienė ir J. R. Simanavičius) 
scenos uždangai parinko vyšninę 
spalvą, kaip buvo valstybiniame Kau
no teatre. Ant uždangos bus išsiu
vinėta rūtos šakelė. Tikimasi, kad 
lietuvių visuomenė šį projektą pa
rems, nes jauni scenos mėgėjai la
bai laukia tinkamos scenos.

— Sekmadienį, spalio 6 d., 3 v. 
p.p., didžiojoje salėje įvyks LN in
formacinis susirinkimas. Kviečiami 
ne tik nariai, bet ir visi lietuviai. 
Tikslas — vispusiškai išsiaiškinti LN 
uždavinius. LN valdyba norėtų, kad 
visi lietuviai gerai suprastų LN 
tikslus, stotų į LN narius ir pagy
vintų bei pagilintų jų lietuvišką 
veiklą.

— Visiems yra svarbu turėti mies
to savivaldybėje gerų draugų. LN 
ten turi jų nevieną. Jų tarpe yra di
delis LN ir aplamai lietuvių rėmė
jas E. W. Negridge. Spalio 5, šeš
tadienį, 8 v.v., L. Namuose miesto 
tarybos rinkimų fondui sustiprinti jo 
rėmėjai ruošia pobūvį-šokius. Būtų 
gera, kad ir gausus lietuvių būrys 
dalyvautų.

— Per neapsižiūrėjimą laiku ne
paskelbta, kad š.m. balandžio 19 d. 
Vaškela J. nario įnašą papildė $75; 
š.m. liepos 29 d. Kašponas Bronius 
$25 ir gegužės 31 d. Jakimavičius 
Antanas $20. Už neapsižiūrėjimą at
siprašome. Valdyba
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Sį sekmadienį pamaldos bus 1 

v.p.p.; pamaldų metu bus pamokos 
visų metų mokiniams. Po pamaldų 
— moterų draugijos susirinkimas 
pas p.p. Dambarus, 22 Hewitt Ave.

— II metų konfirmandų pamoka 
prasidės spalio 11, penktadienį, 6.30 
v.v., bažnyčioje. Kada bus I metų 
konfirmandų pirma pamoka, bus 
pranešta vėliau.

— Pradedant spalio 13 pamaldos 
vėl bus įprastu laiku, t.y. 9.30 v. 
ryto sekmadieniais.

— Praėjusį sekmadienį buvo pa
krikštyta Caroline Erica Butkutė, g. 
1974 m. birželio 19 d. Toronte. Tai 
p.p. Gracielos ir Alberto Butkų duk
relė.

Apylinkės valdyba po vasaros 
atostogų turėjo du posėdžius. 
Suvesta karavano apyskaita. To
ronto VI. Pūtvio kuopai paves
ta surengti Kariuomenės minė
jimą. Paskutiniame posėdyje 
paaiškėjo, kad valdybos pirm. 
A. Puteris dėl tolimesnių stu
dijų turės pasitraukti iš valdy
bos. Valdyba priėjo išvadą, kad 
reikalingas valdybos perorgani
zavimas. Dėl tos priežasties 
apyl. valdyba tarybos posėdyje 
atsistatydins, paprašydama iš
rinkti naują.

Patikslinimas. Papildomai 
pranešama, kad baltiečių pri
ėmimą Otavoje lapkričio 20 d. 
ruošia ne Pabaltijo valstybių 
konsulatai, kaip minėta 39 “T. 
ž.” nr., o Baltiečių Federacija. 
Į priėmimą bus kviečiami ir Pa
baltijo valstybių konsulai. Lau
kiama ir valdžios atstovų.

“Tėviškės Žiburiu f 25 I‘ » metu B

sukakties VAKARAS
® PROGRAMA: oficialioji dalis, vakarienė, humo- 

ristika — Aloyzas Baronas, koncertas — sol. D. 
Stankaitytė, (duetas su sol. V. Verikaičiu), akom
paniatorius J. Govėdas.

• jėjimas — $7.50 asmeniui. Kvietimai gaunami: “TŽ“ 
administracijoj, “Paramos" ir Prisikėlimo bankeliuose, 
pas platintojus parapijose po pamaldų.

Maloniai kviečiame visus tautiečius ir tautietes 
dalyvauti šioje kultūrinėje šventėje — RENGĖJAI

SPALIO 2 7, 
sekmadienį, 
5 valanda p. p., 
ANAPILIO saleje

BALTIEČIŲ DEMONSTRA
CIJA, protestuojanti prieš Aust
ralijos ir N. Zelandijos pripaži
nimą Pabaltijo kraštų Sov. Są
jungai, rengiama spalio 5, šešta
dieni, 9.30 v.r., Toronto rotu
šės aikštėje. KLB krašto valdy
ba ir apylinkės valdyba skati
na visus tautiečius gausiai da
lyvauti. Plačiau žiūr. 1 psl.

Į Otavoje rengiamą baltie
čių demonstraciją spalio 4, 
penktadieni, 6.30 v.r., iš Toron
to važiuoja specialus autobusas 
nuo Latvių Namų (491 College 
St.). Kelionė nemokama. Auto
busas grįš į Torontą tą pačią 
dieną. Juo pasinaudoti kviečia
mi ir lietuviai. Kreiptis į KLB 
pirm. inž. E. Cuplinską.

Į “Aukuro” spektaklį “žmo
gus ir tiltas”, rengiamą spalio 
13, sekmadienį, 4 v.p.p., Lietu
vių Namuose, bilietai jau gau
nami Prisikėlimo par. spaudos 
kioske, Lietuvių Namuose ir 
“Amber Draperies” parduotu
vėj 2235 Bloor St. W. Kaina: 
$3, $2, $1 studentams ir pen
sininkams.

Pranas Baltuonis, plačiai ži
nomas medžio šaknų skulpto
rius, atvyksta į Torontą. Jis yra 
apkeliavęs daugelį Kanados ir 
Amerikos miestų, kuriuose su
rengė per 50 parodų ne tik lie
tuviams, bet ir amerikiečiams 
bei kanadiečiams. Visur susilau
kė gražių atsiliepimų bei įverti
nimų ne tik iš lietuvių, bet ir iš 
atitinkamų vietovių spaudos. 
Arizonoje buvo pakviestas Flag
staff Art Center tele vizi j on. Pr. 
Baltuonis torontiškiams jau yra 
žinomas. Jis yra turėjęs porą 
savo parodų prieš keletą metų, 
ir daugelio namus puošia jo me
niški medžio šaknų kūriniai, šį 
kartą turėsime progos pasigė
rėti naujais jo kūriniais Toron
te spalio 19-20 d.d. Prisikėlimo 
Parodų salėje rengiamoje paro
doje. Visus mielai kviečiame 
atsilankyti.

KLKM Dr-jos centro valdyba
KLB Toronto apylinkės tary

bos posėdis valdybos nutarimu 
šaukiamas spalio 20, sekmadie
nį, 4 v.p.p., Lietuvių Namuose. 
Tarybą sudaro rinkti atstovai, 
liet, organizacijų bei institucijų 
atstovai. Darbotvarkėje: valdy
bos bei rev. komisijos praneši
mai, naujos valdybos rinkimai. 
Apyl. valdybos pirm, teisinin
kas Algis Puteris sutiko duoti 
specialų pranešimą apie ateities 
veiklos gaires, šis pranešimas 
būtų diskusinio pobūdžio. Apyl. 
valdyba prašo visus minėtą da
tą rezervuoti tarybos posėdžiui 
ir jame gausiai dalyvauti. Orga
nizacijos, norinčios dalyvauti 
susirinkime ir turėti balsavimo 
teisę, registruojantis ar prieš 
tai turi įmokėti $10 įnašą.

Madų parodą rengia KLK 
Moterų Dr-jos Prisikėlimo sky
rius spalio 20, sekmadienį, 4 v. 
p.p., didžiojoj Prisikėlimo salėj.

“T. Žiburių” 25 metų sukak
ties vakaras-koncertas ' rengia
mas spalio 27, sekmadienį, 5 v. 
p. p. Anapilio salėje. Kvietimai 
gaunami “TŽ” administracijoj, 
“Paramos” ir Prisikėlimo ban
keliuose, pas platintojus visose 
trijose parapijose po pamaldų. 
Į Šią jubilėjinę iškilmę atvyks 
iš Čikagos humoristas A. Baro
nas ir sol. D. Stankaitytė. Su 
kultūrine programa bus jungia
ma vakarienė.

Anapilio Moterų Būrelis ren
gia dailės parodą mažojoj Ana
pilio salėj lapkričio 2 ir 3 d.d. 
(ne 3 ir 4, kaip per klaidą buvo 
paskelbta). Bus išstatyti daili
ninkių darbai — R. Žiūraitie- 
nės paveikslai ir V. Balsienės 
keramikos darbai.

Jauniesiems “TŽ” bendradar
biams yra numatytos 3 premi
jos. Dvi premijas paskyrė Liet. 
Žurnalistų Sąjungos centro val
dyba iš a.a. konsulo P. Daužvar- 
džio fondo, o trečią ($75) pasky
rė Balys Sakalas, vienas iš “TŽ” 
savaitraščio steigėjų. Premijos 
bus įteiktos spalio 27 d. per “T. 
Ž.” 25-rių metų sukakties 
šventę.

| STUDENTAI!
I švęskime "Oktoberfest!” 
i Spalio 12 d. važiuosime autobusu j 
| Kitchener pas “Schwaben Club” 
į linksmai praleisti dienos.
3 Kaina—$2.50 asmeniui. Bilietus užsisakykite pas Sigitų 
i Dūdaitę, 787 Jane St., Apt. 906, Toronto. Tel. 766-3689.

A + A
Į STASEI BAST1ENEI

mirus, jos vyrų PRANĄ BASTĮ — Kanados Lietuvių
Fondo iždininkų nuoširdžiai užjaučia —

i II Kanados Lietuvių Fondas

I !Mylimai žmonai |
AfA 

STASEI BASTIEN EI■ !
mirus, jos vyrų PRANĄ skausmo valandose giliai 
užjaučia —

Kredito Kooperatyvas "Parama"

Lietuvos Žemės Ūkio Akade
mijos 50-tis iškilmingai paminė
tas rugsėjo 29 d. pamaldomis ir 
specialiu pobūviu. Pamaldas 
Prisikėlimo šventovėje laikė 
klebonas kun. Aug. Simanavi
čius, pamokslą pasakė kun. T. 
Degutis. Mirusieji buvo pagerb
ti gėlių vainiku, padėtu prie 
paminklinės lentos. Pamaldų 
metu giedojo par. choras. Po
būvis buvo surengtas L. Na
muose. Dalyvavo per 40 agro
nomų, -ių ir visa eilė kviestų 
svečių. Pobūvį pradėjo organi
zacinio komiteto vardu dr. Br. 
Povilaitis. Sveikino gen. konsu
las dr. J. Žmuidzinas, KLB To
ronto apyl. pirm. A. Puteris ir 
kt. Pagrindinę kalbą pasakė dr. 
P. Lukoševičius iš Montrealio. 
Su svečiais, kurių buvo iš įvai
rių vietovių, supažindino T. Se- 
komenė. Visi domėjosi nuotrau
kų parodėle, kuri pavaizdavo Ž. 
Ū. A. praeitį. Vakarienės metu 
susirinkusieji maloniai dalinosi 
prisiminimais. Visas pobūvis už
truko nuo 3 v.p.p. — iki 9 v.v. 
Organizacinis komitetas atliko 
gražų darbą, surengdamas tokią 
jaukią iškilmę.

“T. Žiburiams” persikėlimo 
proga aukojo po $20: Irena Va- 
dauskienė, R. Šemetas; $11.50: 
Jonas Maziliauskas; $10: Kęst. 
Kačiulis, Regina Sirutienė, Eug. 
Kalasauskas, Sofija šakalienė, 
Aleksandras Radžius; $5: Petras 
Mazaitis, Vine. Paulionis, Vale
rijus Jasaitis. Nuoširdžiai dėko
jame visiem spaudos rėmėjam.

Svečiai. “T. Žiburius” naujo
se patalpose Anapilyje aplankė 
p.p. Bilkevičiai iš Brocktono, 
Mass., lydimi p.p. Maziliauskų. 
Pr. savaitę Toronte įvyko tarp
tautinė skaitytuvų (kompiute
rių) specialistų konferencija. Jo
je dalyvavo ir keletas lietuvių 
— J. Piečaitis iš Montrealio, 
Rimas Skeivys iš Australijos, p. 
Pupius iš Kalifornijos ir galbūt 
kiti. “TŽ” redakcijoj lankėsi R. 
Skeivys ir J. Piečaitis. Pirmasis 
dirba Sydnėjuje ir savosios 
bendrovės yra siųstas aplankyti 
visą eilę kraštų. Jo giminės To
ronte p.p. Maziliauskai aprodė 
jam lietuvių institucijas ir už
sakė “Tž”. Kitoje konferenci
joje — komercinio meno daly

vavo Eug. Kalasauskas iš Win- 
nipego. Jis aplankė Anapilį ir 
“TŽ”. Iš Australijos lankėsi p. 
Šemetai ir užsisakė “TŽ” oro 
paštu į Melburną. Jiedu gėrė
josi Toronto lietuvių viešaisiais 
pastatais. Iš Providence, R.L, 
buvo atvykusi p. S. šakalienė, 
seniau gyvenusi Toronte. Iš Bal- 
timorės lankėsi Aleks. Radžius. 
Iš Edmontono buvo atvykę p.p. 
Kantautai. A. Kantautas yra 
bibliografas. Jo sudarytas vei
kalas apie leidinius bei straips
nius apie Lietuvą bei lietuvius 
svetimom kalbom jau atiduotas 
spausdinti. Iš Čikagos buvo at
vykęs žymusis solistas J. Vazne- 
lis su Ponia. Jiedu yra nuošir
dūs “TŽ” skaitytojai ir rėmėjai. 
Taip pat iš Čikagos lankėsi Va
lerijus Jasaitis su Ponia, lydi
mi hamiltoniečių p. p. Kaz
lauskų.

Inž. Vytautas ir Stasė Liui- 
mos savo artimųjų tarpe atšven
tė 30 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, kurios pobūvį suruošė 
duktė Vita ir Osvaldas Kušne- 
raičiai savo rezidencijoje.

NUOŠIRDI MŪSŲ PADĖKA: 
sūnui Antanui, marčiai Birutei ir 
Birutės tėveliams p.p. Bildoms už 
sudarymą galimybės imigruoti Ka- 
nadon ir apsigyventi sūnaus Antano 
šeimoje 1974 m. liepos 20 d.; dukrai 
Adelei Buteikienei ir jos šeimai už 
surengimą savo mamai pagerbtuvių 
pobūvio gimtadienio proga rugsėjo 
14 d. ir sukvietimą svečių, kurie 
apdovanojo puikiomis rožėmis, pini
ginėmis bei daiktinėmis dovanomis. 
Nuoširdžiai dėkojame: p.p. Bildoms 
iš Hamiltono, J. R. Simanavičiams už 
plokštelę “Lietuva, tėvyne mūsų” 
bei paminėjimą radijo programoje. 
D. D. Jonynams, K. Rickienei, A. 
Baliukoniui, T. J. Kartavičiams, R. 
Žiogariui, V. B. Trumpai, Albinai 
Bozis, Izidoriui Stančikui, Helmutui 
ir Elkei Schneider, sūnui Algiui, 
marčiai Levutei, anūkams, sūnui 
Antanui, marčiai Birutei ir anū
kams, sesutei ir švogeriui O. M. Re- 
meikiams, Lotti ir George Jeffries, 
dukrai Adelei, žentui Vaciui ir anū
kams, Adelei ir Vaclovui Karaus- 
kams, Jonui Matuliauskui.

Tasai pobūvis liks mums kaip ma
lonus prisiminimas pirmųjų dienų 
Kanadoje. Už viską sakome lietuviš
ką ačiū. J. A. Dūda
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S3 MONTREAL™
Aušros Vartų parapijos choras su 

prancūzu choru lapkričio mėn. ren
gia montrealiečiams viešą koncertą. 
Atliks atskirus savo repertuarus. Mū
sų choras dainuos vieną kūrinį pran
cūziškai, o prancūzų choras — lietu
viškai “Kur giria žaliuoja”. Choro 
dirigentės p. M. Rodi dėka mūsų 
gražias dainas išgirs ir svetimtaučiai. 
Tiksli koncerto data bus paskelbta 
vėliau.

“Neringos” skaučių tunto jubilė- 
jinio tautodailės projekto “Vaivo
rykštės” vykdytojos — Kristina ir 
Gabija Bendžiūtės, G. Montvilienė, J. 
Bernotienė ir J. Kuncevičienė buvo 
išvykusios į Kingstoną pas dailinin
kus Tamošaičius pagilinti žinių. Mū
sų busimąsias audėjas į Kingstoną 
nuvežė notaras J. Bernotas savo au
tomobiliu.

Gintaras Adomonis, filosofijos ma
gistras, pradėjo dirbti John Abbot 
College kaip akademinis patarėjas. 
Taip pat pakviestas dėstyti vieną 
filosofijos kursą.

Marina Pavilanytė, dr. V. ir I. Pa- 
vilanių duktė, susituokė su Gerald 
Braning. Apeigas atliko kun. J. Ku
bilius.

Sidabrinę vedybinio gyvenimo su
kaktį atšventė Stasys ir Regina Po- 
causkai. Vaikų Algio ir Rūtos ini
ciatyva jų namuose, padedant tėvų 
artimiesiems bičiuliams, buvo su
ruošta staigmena, kurios tėvai vi
sai nesitikėjo. Vakare tėvai, grįžę 
iš grybavimo, rado puikiai paruoštus 
stalus ir pilnus namus svečių. Vai
šes palaimino ir tai progai pritai
kytą kalbą pasakė kun. J. Kubilius. 
Sukaktuvininkams sugiedota “Ilgiau
sių metų”. Vaikai ir svečiai įteikė 
dovanas, linkėdami Stasiui ir Irenai 
sulaukti ne tik auksinio bet ir dei
mantinio jubilėjaus.

Dr. inž. Algis ir Regina Šlepečiai 
iš New Jersey, taip pat sesuo Rūta 
Šlepetytė-Bakker iš Olandijos lankė
si Montrealyje — viešėjo pas gimi
naičius Bronę ir Mečį Makauskus. 
Dalyvavo pamaldose AV šventovėje. 
Buvo sužavėti choro giedojimu. Čia 
jie susitiko 20 metų nematytą iš 
Kempteno stovyklos savo mokytoją 
A. Ališauską ir klasės draugą V. 
Murauską. Viešnia iš Olandijos Mont
realyje lankėsi pirmą kartą. Jai pa
liko gilų įspūdį taip lietuviška AV 
šventovė ir visa aplinka.

Seselė Margarita, N. Pr. M. seselių 
vyresnioji, vienuolyno reikalais lan
kėsi Montrealyje. Čia ji yra dirbusi

20 METŲ
IR ŽINGSNIS PIRMYN:

ADAMONIS Insurance Agency Inc.
atstovauja

ZURICH INSURANCE COMPANY
Tai viena didžiųjų europinės kilmės bendrovių su 
$64,648,630.00 apyvarta Kanadoje 1973 metais

Atstovaujamos bendrovės;
• Royal Insurance Group
• Prudential Assurance Company Ltd.
• General Security Insurance Co. of Canada

Klientui tai reiškia geresnę galimybę 
platesniam pasirinkimui 

APDRAUDOS IR KAINOS ATVEJU!

P. Adomonis, CIB Tel. 722-3545

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A-8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.75%
Term. ind. 1 m,________ 10.0%
Trumpalaikius indėlius 
įvairuojančiomis palūkanomis.
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

daug metų. Visi ją pažįsta kaip mie
lą širdies žmogų. Ji yra daug prisi
dėjusi prie parapijos, lietuvių mo
kyklos ir įvairių organizacijų savo 
darbu.

Tautos šventę paminėjo AV pa
rapijos choras — rugsėjo 8 d. Mi
šių metu specialiai sugiedojo daugu
mos mėgstamą giesmę “Malda už 
tėvynę”, o po Mišių — Lietuvos 
himną.

šeštadieninė mokykla rugsėjo 14 
d. pradėjo 26-sius mokslo metus. 
Prieš pamokas mokyklos salėje AV 
parapijos klebonas kun. J. Kubilius 
atnašavo šv. Mišias. Nors savaitgali
niai autobusų streikai labai vargino 
montrealiečius, bet beveik visi moki
niai tą dieną atvyko į mokyklą.

Jau išsiuntinėtos loterijos bilietų 
knygutės parapijos metinei vakarie
nei, kuri bus lapkričio 9 d. AV par. 
salėje. Visi kviečiami tą dieną atsi
lankyti ir kartą į metus gausiai pa
bendrauti. Metinė parapijos vakarie
nė visuomet būna jauki ir linksma.

“Gintaro” ansamblis po vasaros 
atostogų vėl pradėjo repeticijas. 
Naujam sezonui numatyta ir nauja 
programa. “Gintaras” pakviestas 
dviem koncertam į JAV — spalio 26 
d. koncertuos Hartforde, o lapkričio 
11 d. — Niujorke.

“Neringos” tunto vyr. skautės Li
lė Jonelytė, Kristina Bendžiūtė, Li
lija Bendžiūtė ir Irena Danytė daly
vavo akademikų skautų stovykloje 
Dainavoje. Jos surengė jubilėjinio 
projekto “Vaivorykštės” tautodailės 
darbų parodą — gobelenų ir juostų. 
Parodą aplankė daug dalyvių. Net 
vyrai ja domėjosi.

Skaut. Irenos Lukoševičienės rū
pesčiu “Vaivorykštės” jubilėjinio 
projekto tautodailės darbams nupirk
tos už $900 staklės, kuriomis gali
ma austi ne tik dvinyčius, bet ir 
dvylikanyčius audinius. “Vaivorykš
tę” finansavo federacinė Kanados vy
riausybė. A. A.

Dr. P. Lukoševičius su Ponia lan
kėsi Toronte ir dalyvavo Lietuvos 
Žemės Ūkio Akademijos 50 m. su
kakties minėjime.

“Lite” galima nusipirkti įvairių 
olimpinių pinigų setų. Standartinio 
rinkinio kaina — $45. Geresnio įpa
kavimo rinkinių kainos: $52, $55, 
$65; Liuksusiniame odiniame įpaka
vime — $82.50. Taip pat “Lite” dar 
galima gauti milijoninės loterijos bi
lietų. Bilieto kaina — $10. Laimėji
mai traukiami lapkričio 18 d. Pr.R.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines________ ____ 11.5%
Nekiln. turto___________ 11.0%
Čekių kredito____ _12.0%
Investacines nuo_________ 11.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.


