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Kai ambicija laimi
Žvalgydamiesi savosios veiklos kieme, pastebime daug kur 

sumenkėjusią veiklą, bet labai išbujojusią ambiciją. Tiesa, netrūko 
ambicijų ir seniau7, bet visdėlto jos buvo proporcingesnės veiklai. 
Dabargi labai ryškiai matyti rėžianti disproporcija: juo mažiau 
veiklos, juo daugiau ambicijos. Jei tai būtų sveikoji ambicija, 
tektų tik pasidžiaugti, nes be tokios ambicijos žmogus gyvenime 
nieko nepasiekia. Deja, mūsų atveju įsigali negatyvioji ambicija, 
kuri naikina lietuviškąją veiklą iš vidaus. Kai pažvelgi pavyzdžiui 
i organizacines peštynes, aiškiai matai, kad jose, šalia formalaus 
ginčo motyvo, gruzda užkulisinė ambicijų kova. Atidėjus šią pas
tarąją į šalį, ginčai galėtų būti išspręsti be jokio “kraujo pralie
jimo”, bet kai užsidega ambicinė ugnis, sprendimas darosi nebe
įmanomas. Visuomenei tokia ambicinė kova paprastai pristatoma 
kaip principų ar net pasaulėžiūros kova, nors iš tikrųjų už jos 
slepiasi perdėta negatyvioji ambicija. Tai ypač dažnas reiškinys 
politiniame mūsų gyvenime, kur didieji nesutarimai kyla iš dide
lių ambicijų. Su pasigėrėjimu tad teko išgirsti dabartinio VLIKo 
girmininko dr. J. K. Valiūno pareiškimą Montrealyje Lietuvių 

►ienoje, kuriame jis sakė stengiąsis išlaikyti politinių veiksnių 
darną ne ambicijos pabrėžimu, o tam tikru nusižeminimu. Tai 
girtinas švystelėjimas politiniame mūsų viršūnių gyvenime. Lin
kėtina, kad jis neliktų tiktai švystelėjimu.

★ ★ ★
Ambicinių kovų netrūksta ir kultūriniame mūsų gyvenime. 

O rodosi tai sritis, kur pasireiškia kultūrininkai, turį didesnę vidi
nės kultūros dozę. Jeigu visuomeniniame susmulkėjime tos vidinės 
kultūros kartais trūksta, tai kultūrinėje veikloje jos neturėtų 
stokoti. Deja, daugeliu atveju ambicija nugali ir vidinę kultūrą, 
pasireikšdama griaunamuoju savo veidu. Nepaslaptis, kad bene 
ryškiausiai iškyla ambicinės kovos menininkų tarpe. Kai pvz. 
vienas kopia į augštesnį dainos parnasą, atsiranda kliudytojų, 
kurių sukilusi ambicija ima pinti užkulisines intrigas. Ryškus 
ambicijų suklestėjimas buvo parodytas ryšium su Kanados Lie
tuvių Diena Montrealyje. Rengėjų komitetas, jausdamas atsako
mybę prieš visus pasaulio lietuvius, pasaulinės parodos proga 
norėjo suorganizuoti reprezentacinę programą. Jie užsimojo suga
benti į Montreal} visus Kanados ir kaimyninių JAV miestų lietuvių 
chorus ir šokėjus. Jau buvo viskas sutarta, suplanuota ir tikėtasi 
stipraus lietuvių pasirodymo pasaulinėje parodoje. Deja, atsirado 
komplikacijų ne tik iš parodos vadovybės (dėl vietos), bet ir pačių 
chorų vadovybių. Jeigu pasaulinės parodos vadovai rėmėsi poli
tiniais motyvais, tai chorų vadovybės — ambicijomis. Ir liūdna 
buvo matyti pasaulinėje parodoje š.m. rugsėjo 2 ir 3 dienomis 
atliekant dainų bei giesmių programą vieną vienintelį Montrealio 
Aušros Vartų parapijos chorą, kai kitų vienetų choristai buvo 
tik žiūrovai. Tokia proga turėjo dalyvauti visi Kanados chorai. 
Deja, laimėjo ne mūsų kultūra, bet negatyvioji ambicija...

★ ★ ★
Ir aplamai, kultūrinei lietuvių reprezentacijai reikia plates

nio dėmesio. Lyginant mūsiškių pasirodymus su kitų tautinių gru
pių, kyla reikalas pasispausti, pasistiebti, nes kiti, už mus negau
sesni, sugeba tvirčiau pasirodyti. Pvz. latviai ir estai pajėgė su
gabenti šimtus choristų, gimnastų ir šokėjų į savo šventes. Jie 
vadovavosi tautine, o ne egoistine ambicija. Lietuviams nepavyko, 
nes šiuo atveju stokojo tos vienijančios tautinės ambicijos. To
ronte, Kanados šimtmečio proga, buvo surengtas grandiozinis tau
tinių grupių festivalis. Hamiltono “Gyyataras” labai gražiai atsto
vavo lietuviams su tradicine “Subatėle”, bet jam trūko choro 
(orkestras buvo bendras visoms grupėms) ir gausesnio šokėjų bū
rio. Todėl, nežiūrint pasigėrėtinų “Gyvataro” pastangų, lietuvių 
pasirodymas paliko didžiulei miniai mažos ir silpnos grupės įspūdį. 
O tuo tarpu lietuviai būtų galėję šauniai pasirodyti — su dideliu 
būriu šokėjų ir gausiu jungtiniu choru. Kitos grupės nepagailėjo 
pastangų pasirodyti visu pajėgumu. Todėl lyginant lietuvius su 
kitais, tektų atkreipti dėmesį į platesnį mastą. Tie, kurie daly
vauja tokiuose pasirodymuose, turėtų susilaukti visuotinės mūsų 
paramos ir dėmesio. Juk negalima palikti kurio nors meninio 
ar kultūrinio vieneto vien savo jėgom. Kultūrinė reprezentacija 
yra visų lietuvių rūpestis. Ir ji laimės tik tada, kai pralaimės ne
gatyvioji ambicija. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
KOMUNISTAI SUSILAUKĖ SKAUDAUS PRALAIMĖJIMO 

P. VIETNAMO RINKIMUOSE. Nepaisydami partizanų trukdymo 
ir teroro veiksmų, rinkimuose dalyvavo 83% užregistruotų rin
kėjų. Karinio bloko kandidatas į prezidentus gen. N. V. Thieu ir 
jo viceprez. aviacijos maršalas N. C. Ky surinko 35% balsų, o 
likusią dalį pasiskirstė 10 civilių kandidatų, kurių eilėse stipriau
sias buvo advokatas T. D. Dzu. *Prez. L. B. Johnsono pasiųsti 22 
stebėtojai pripažįsta, kad rinkimai buvo pravesti demokratiniu 
principu. Jokių klastojimų jie nepastebėjo, nors pralaimėjusieji, 
teisindami savo pralaimėjimą, dabar daro visą eilę priekaištų 
laimėtojams. Tuo pačiu metu buvo pravesti ir rinkimai į senatą, 
turintį 60 vietų. Juose laimėtojais tapo katalikai su 35 atstovais,

KANADOS ĮVYKIAI

NAUJAS KONSERVATORIŲ VADAS
Progresyviųjų konservatorių 

partijos naujuoju vadu išrink
tas Nova Scotia premjeras Ro
bertas Stanfieldas, kurio pirma
vimą iš anksto pranašavo visi 
trys didieji Toronto dienraščiai. 
Dramatizmo ir įtampos konser
vatorių suvažiavimui Toronte 
suteikė senasis politikos vilkas 
J. Diefenbakeris, pasmerkęs 
konservatorių priimtą dviejų 
tautų principą santykiams su 
Kvebeloi. Nors jis sakėsi tokio
mis sąlygomis negalėsiąs vado
vauti partijai, bet visdėlto pas
kutiniu momentu pasiūlė savo 
kandidatūrą. Jau pirmo balsa
vimo metu paaiškėjo, kad J. 
Diefenbakeris padarė didžiausią 
ir skaudžiausią savo ilgos politi
nės karjeros klaidą, kai kandi
datai į vadus išsirikiavo šia 
tvarka: R. Stanfieldas 519 bal
sų, D. Roblinas 349, D. Fulto- 
nas 343, G. Hees 295 ir J. Die
fenbakeris 271. Antrajame bal
savime J. Diefenbakerio rėmė
jai sumažėjo iki 172, o trečia
jame už jį tepasisakė 114 at
stovų. Vado klausimas buvo iš
spręstas penktu balsavimu, kai 
R. Stanfieldas surinko 1150 bal
sų, 181 p r a 1 e n k d amas pa
grindinį savo varžovą Duff Rob- 
liną. Manitobos premjerą. J. 
Diefenbakeris bandė gelbėti sa
vo įtaką, pasitraukdamas iš rin
kimų ir savuosius rėmėjus nu
kreipdamas D. Roblino linkme, 
bet šį jo ėjimą užšachavo G. 
Hees ir D. Fultonas, su gerokai 
didesniu šalininku skaičiumi pa
sisakę už R. Stanfieldą. Sveikin
damas naująjį konservatorių va
dą R. Stanfieldą, J. Diefenba
keris prisipažino, kad jo paties 
politinė karjera yra pasiekusi 

liepto galą. Suvažiavimo daly
viai, užmiršę J. Diefenbakerio 
įvykdytą partijos suskaldymą, 
jam paskutinį kartą kėlė, ovaci
jas. Siekdamas asmeninės per
galės, J. Diefenbakeris pastojo 
kelią į vadus G. Hees ir D. Ful- 
tonui, kurie kadaise buvo jo 
bendradarbiai ministerių kabi
nete. Jų vietą užėmė R. Stan
fieldas ir D. Roblinas, provin
cijų premjerai, nedalyvavę po
litiniame Kanados gyvenime fe
deraciniu mastu.

Ontario premjeras J. Robarts 
paskelbė provincinio parlamen
to rinkimus, kurie įvyks š.m. 
spalio 17 d. Dabartiniame 108 
vietų parlamente konservato
riai turėjo 75 atstovus, libera
lai 20, naujieji demokratai 8, 
penkios vietos buvo neužpildy
tos. Rinkiminių apylinkių per
tvarkymo dėka parlamento at
stovų skaičius rinkimuose bus 
padidintas iki 117. Didesnių pa
sikeitimų netenka laukti, nes 
Ontario provincinius rinkimus 
jau daug metu laimi konserva
toriai. Provincijai išeitų į nau
dą, jeigu sekančiame parla
mente būtų sustiprinta opozici
ja. sumažinant konservatorių 
perdidelę daugumą.

Otavon atvyko naujasis Sv. 
Sosto apaštališkasis delegatas 
Kanadai arkivysk. Emanuelis 
Clarizio, 56 m. amžiaus Vati
kano diplomatas, pakeitęs tre
jus metus Otavoie išbuvusį ar- 
kiwsk. Sergio Pignedoli. Pir
mame viešame nareiškime arki- 
vvsk. E. Clarizio pabrėžė kon
troversijos ir diskusijų reika
lingumą Bažnyčios ir religijos 
klausimais. Jo nuomone, geriau 
yra viešai diskutuoti visas pro-

Tryliktosios Kanados Lietuvių Dienos iškiliąja lietuvaite Montrealyje išrinkta Nijolė Kazlauskaitė. 
KLB krašto valdybos pirm. A. Rinkūnas (dešinėje) uždeda laimėtojos kaspiną, o R. Verbyla, Lietuvių 
Dienai Rengti Komiteto pirm., įteikia dovaną. Nuotr. Tony's Photo Studio

Sovietų šnipai tebesiaučia
Spaudos informacijos apie so

vietinių šnipų veiklą kurį laiką 
buvo pritilusios. Atrodė, kad 
Maskva sulėtino jų veiklą. Bet 
tai buvo klaidingas įspūdis. Tų 
šnipų netrūko visą laiką, tik di
džioji spauda, ypač JAV-ių, ven
gė garsiai skleisti žinias apie su
ėmimus bei ištrėmimus. Pasta
ruoju metu iškilo sensacingas 
sovietų šnipo suėmimas Pietų 
Afrikos valstybėje, kuri nepa
laiko diplomatinių santykių su 
Sov. Sąjunga. Tai Juri Nikola- 
jevič Loginovo atvejis. Jis dar 
tuo įdomus, kad gyvena lietu
viška Trinkos pavarde. Tokių 
pavardžių yra pvz. Toronte, Bos
tone ir kitur. Loginovas turėjo 
Kanados pasą Edmundo Trinkos 
pavarde. Tardant paaiškėjo, kad 
E. Trinka yra miręs ir jo pa
vardė buvo panaudota šnipo pa
sui. E. Trinka gimęs 1931 m. 
Winnipego priemiestyje Fort 
Whyte. Apie tai Kanados vy
riausybė buvo painformuota jau 
anksčiau, kai Loginovas buvo 
suimtas š.m. rugsėjo 9 d. Dabar 
paskelbta gan ilga suimtojo is
torija. kurią jis pats papasako
jo. Jis atvirai prisipažino dir
bęs sovietų šnipo darbą, esąs 
34 m. amžiaus, gimęs Maskvoje. 
P. Afrikos saugumo policijos 
viršininkas gen. Hendrik van 
den Bergh, vadovavęs šnipo tar
dymui, pareiškė, kad Loginovas 
buvo KGB tarnyboje, dalyvavo 
slaptoje veikloje ir nelegaliai 
gabeno svetimą valiutą. Jis bu
vo siunčiamas su slapta misija 
į daugelį kraštų, nors nėra įro
dymų. kad būtų gyvenęs Kana- 
.doje. P. Afrikoje jis gyveno pri
vačiame bute ir sakėsi esąs ka
nadietis žurnalistas. Jo buto šei
mininkas pareiškė: “Aš niekad 
nemaniau, kad jis rusas; kalbė
jo labai gerai angliškai, tik ne
galėjau nustatyti jo akcento.” 
Suimant, Loginovo bute rasta 
slaptu dokumentų ir šnipinėji
mo reikmenys. Pasak P. Afrikos 
saugumo viršininko, Loginovas 
esąs pirmasis suimtas sovietu 
šnipas tame krašte, labai gerai 
paruoštas ir nepaprastai gudrus. 
Apie savo paruošimą šnipo dar
bui Loginovas atvirai papasako
jo. Esą jo paruošimu rūpinosi 
KGB. Ilgokai mokęsis čekų ir 
anglų kalbų bei kitų dalyku ir 
buvęs siuntinėjamas praktikai 
atlikti į sovietinio bloko vals
tybes ir Vakarų kraštus vis kita 
pavarde. Apie gyvenimą Vaka
ruose ji informavęs garsusis so
vietu šnipas Rudolfas Abelis, 
kuris buvo suimtas JAV-se, bet 
vėliau iškeistas į U-2 lakūną G. 
Powers, pakliuvusį į sovietų 

blemas nei būti aklu ir negalvo- 
iančiu pritarėju. Arkivysk. E. 
Clarizio ilgus metus yra dirbės 
Vatikano atstovybėse JA Vals
tybėse. Prancūzijoje, Australi
joje, N. Zelandijoje, Pakista
ne ir Domininkonų Respubli
koje.

rankas. Kanados pasą Loginovui 
parūpino KGB konsulas Evge
ny Michailovičius ir “Niek” — 
KGB pareigūnas Nairobi mieste, 
kuris panaudojo KGB suklasto
tą P. Afrikos pasą. Be to, Logi
novas turėjo reikalų ir su Vi
taly Grigorevič Pavlovu, kuris 
šiuo metu dirba kaip KGB agen
tas V. Europoje Mikalojaus Ked- 
rovo pavarde. Pastarojo tapaty
bę atskleidė Igor Guzenko, 1945 
m. rugsėjo 5 d. pabėgęs Ota

Pasaulinės parodos lankytojai stebi lietuvių tautinius šokius, 
kuriuos atliko 250 šokėjų iš Kanados ir JAV-ių

Nuotrauka Walter Rask

Politinė konferencija Vašingtone
Ryšium su artėjančiu Lietu

vos nepriklausomybės paskelbi
mo penkiasdešimtmečiu ruošia
masi platiems minėjimams bei 
darbams. Yra suplanuota visa 
eilė svarbių leidinių anglų ir 
lietuvių kalbomis, baigiama 
ruoštis kultūros kongresui šį 
rudenį Čikagoje ir politinei kon
ferencijai Vašingtone. Pastaroji 
įvyks š.m. spalio 21-22 d. Joje 
dalyvaus: Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, Lietu
vos Diplomatinė Tarnyba, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvos Laisvės Komi
tetas. Numatyta kviesti ir laik
raščių redaktorius, ši konferen
cija kviečiama Vašingtone, kad 
į Lietuvos laisvinimo reikalą bū
tų galima atkreipti JAV-ių poli
tinių sluogsnių ir kitų laisvųjų 
kraštų dėmesį. Jungtinėje kon
ferencijoje bus apsvarstytos 
bendros veiklos gairės, mestas 
žvilgsnis į ateitį ir priimtas ma
nifestas, kuriuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo pen
kiasdešimtmečio proga bus pa
kartotinai pabrėžta lietuvių tau
tos teisė į nepriklausomybę ir 
jos ryžtas tęsti laisvės kovą iki 
pergalės. Tasai manifestas bus 
paskelbtas keliomis kalbomis ir 
įteiktas pasaulio politikos vai
ruotojams bei viešosios nuomo
nės formuotojams. Juo bus ape
liuojama į atitinkamus asmenis 

voje iš sovietinės ambasados. 
Tai įvyko prieš 22 metus. Iš Gu
zenkos atsineštų 105 slaptų do
kumentų laisvasis pasaulis tada 
daug patyrė apie tikrąjį sovie
tų veidą, kurį dengia dirbtinis 
nekaltumas.

Reikia manyti, kad šnipinėji
mo tikslams sovietai panaudoja 
ir savo paviljoną pasaulinėje pa
rodoje. Gausybėje jo tarnauto
jų tikriausiai yra nevienas KGB 
agentas. Ms.

bei institucijas, prašant talkos 
tarptautinėje plotmėje, kad Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės klausimas susilauktų atnau
jinto dėmesio ir palankaus 
sprendimo. Svarbu, kad viešoji 
pasaulio opinija būtų painfor
muota apie besitęsiančią Lietu
vos okupaciją.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo penkiasdešimt
mečio minėjimo darbams reikės 
daug lėšų. Joms telkti sudary
tas jungtinis komitetas, kurin 
įeina VLIKo, PLB, ALB, ALT 
ir LLK atstovai. Jam vadovauja 
T. F. pirm. prel. J. Balkūnas.

Jungtinis finansų komitetas 
(pilnas vardas — Lietuvos Vals
tybės Atstatymo 50-čio Jungti
nis Finansų Komitetas) paskel
bė pirmąjį savo atsišaukimą “Į 
laisvuosius lietuvius”, kuriame 
paaiškina, koks to komiteto už
davinys, būtent, surinkti lėšų 
Lietuvos nepr. valstybės atsta
tymo sukakčiai tinkamai atžy
mėti 1968 m. Jis kreipiasi į vi
sas įvairiuose kraštuose veikian
čiu lietuvių organizacijų vado
vybes ir kviečia jas talkon pa
dėti atlikti tą stambų lėšų su
telkimo uždavinį. Kviečiami at
siliepti šiuo adresu: United Li
thuanian Finance Committee, 
29 West 57 St. — 10 Fl., New 
York City, N.Y. 10019, Telefo
nas — (212) PL 3-8628 arba 
(212) 752-0099.

nors iš 17 milijonų P. Vietna-i 
mo gyventojų katalikų tėra 
10%. Rinkimai į 137 vietų at
stovų rūmus bus pravesti spa
lio 22 d. Viceprez. N. C. Key 
daro spaudimą prezidentui N. 
V. Thieu, reikalaudamas, kad 
jam ir toliau būtų patikėtos 
premjero pareigos. Tokiu atve
ju naujasis senatas turėtų pa
keisti vieną konstitucijos para
grafą, nes viceprezidentui yra 
numatytas atskiras postas. JAV 
vyriausybė premjeru norėtų ma
tyti civilį kaip atsvarą karinio 
bloko prezidentui ir jo vicepre
zidentui.

Gynybos sekretorius R. Mc
Namara pranešė, kad amerikie
čių kariuomenė yra pradėjusi 
įrengti užtvarą tarp abiejų Viet
namu prie dabartinės demilita
rizuotos zonos. Ją sudarys spyg
liuotos vielos ir elektroniniai se
kimo įrenginiai su aliarmo sig
nalais. Nuo Tonkino įlankos iki 
Laos sienos Vietnamas yra 49 
mylių pločio. Kadangi tiekimas 
iš Š. Vietnamo į P. Vietnamą 
vyksta per Laos teritoriją, už
tvarą tektų pratęsti iki Tailan- 
dijos pasienio. Tokiu atveju už
tvaros įrengimas pareikalautų 
nemažų išlaidų, o jos apsaugai 
reikėtų net kelių divizijų ka
riuomenės. Karo vadai į visą šį 
reikalą žiūri skeptiškai, nes da
bartinis amerikiečių kariuome
nės skaičius P. Vietname toli 
gražu nėra pakankamas. Užtva
ros elektroninius įtaisus komu
nistai galėtų užblokuoti specia
liais trukdymo įrenginiais arba 
poros šimtų vyrų dėka visame 
ruože iššaukti aliarmo signalus. 
Užtvara tik tada būtų efektyvi, 
kai visą ruožą saugotų pakan
kamas kariuomenės skaičius.

Amerikiečių ambasadorius 
Jungtinėse Tautose A. Goldber- 
gas pradėjo neoficialius pokal
bius su draugiškų valstybių at
stovais Vietnamo klausimu. Jis 
norėtų, kad Saugumo Taryba su
šauktų tarptautinę Vietnamo 
taikos konferenciją, remdamasi 
1954 ir 1962 m. Ženevos kon
ferencijų nutarimais. Pirmoji 
data ženklina abiejų Vietnamu 
padalinimą pagal 17-tą paralelę, 
o antroji — Laoso neutraliza
vimą. Šiose konferencijose tada 
dalyvavo ir Š. Vietnamas, ir ko
munistinė Kinija, o pasitari
mams vadovavo Britanija ir 
Sov. Sąjunga. Naujos konferen
cijos minčiai galima tikėtis Bri
tanijos pritarimo, bet jai grei
čiausia pasipriešins Maskva, bi
jodama Pekingo pašaipos ideo
loginėje dvikovoje. Nesutiks da
lyvauti ir Kinija su Š. Vietna
mu.

Prancūzijos prezidentą De 
Gaulle Varšuvos aerodrome su
tiko augštieji lenkų komparti
jos pareigūnai su prez. E. Ochab 
ir premjeru J. Cyrankiewicz 
priešakyje. Varšuvos gatvėse jį 
sveikino pusės milijono gyven
tojų minia. Kompartija prez. De 
Gaulle viešnagę Lenkijoje pa
vadino istorinių ryšių atnauji
nimu tarp abiejų kraštų. Oficia
liame priėmime prez. De Gaulle 
pabrėžė, kad Lenkija ir Pran
cūzija turi siekti taikos Vietna
me. Jis taipgi pasisakė už da
bartinę Oderio ir Neissės sieną 

Konodos Lietuvių Dienos programos dalyviai — šokėjai pasaulinėje 
parodoje Montrealyje Nuotrauka Walter Rask

tarp Lenkijos ir R. Vokietijos, 
nors toks pareiškimas nepatiks 
prez. De Gaulle draugui K. G. 
Kiesingeriui,V. Vokietijos kanc
leriui. Su kardinolu S. Wyszyns- 
kiu prez. De Gaulle apsikeitė 
laiškais, bet katalikų nepasiten
kinimo jis neįstengė pašalinti. 
Jie negali užmiršti, kad prez. 
De Gaulle, pataikaudamas len
kų komunistams, atsisakė susi
tikti su kardinolu S. Wyszyns- 
kiu. Krokuvoje prez. De Gaulle 
buvo užsukęs į katedrą, bet jo vi
zitą ignoravo kardinolas K. Woj
tyla, Krokuvos arkivyskupas. Ofi
cialiai pareikšta, jog Bažnyčia 
nenori didinti įtampos su ko
munistais. Jeigu prez. De Gaul
le būtų sutikęs kardinolas K. 
Wojtyla, kompartijos propagan
da šį susitikimą būtų panaudo
jusi prieš kardinolą S. Wyszyns- 
kį. Ji jau seniai skelbia, jog len
kų kompartijos priešas yra ne 
Bažnyčia, bet kardinolas S. Wys- 
zynskis. Prez. De Gaulle susi
tikus su kardinolu K. Wojtyla, 
komunistai būtų pradėję šaukti, 
jog šiai minčiai pritaria ir prez. 
De Gaulle. Katalikų sluogsniuo- 
se prez. De Gaulle metamas 
priekaištas, kad jis leidosi ko
munistams vedžioti už nosies.

Komunistinės Kinijos radijo 
stotys paskelbė Šanchajuje gar
sėjančio politiko Yao Wen-yuan 
atsišaukimą, smerkiantį dvi Tao 
Chu parašytas knygas/Prieš 10 
mėnesių T. Chu buvo laikomas 
rimtu kandidatu į Maotsetungo 
vietą, o šiandien jis jau yra ta
pęs didžiausiu “kultūrinės revo
liucijos” priešu. Atsišaukime 
pirmą kartą užsimenama, kad 
Pekinge veikia vadinamoji Ge
gužės 16-tosios pogrindininkų 
grupė, skaldanti Mao būstinės 
narius ir kurstanti proletariatą 
prieš “kultūrinę revoliuciją”. 
Pogrindininkai, Yao Wen-yuan 
teigimu, veiklą pradėjo prieš 
keletą mėnesių. Naktimis jie 
Pekinge iškabina prieš Mao nu
kreiptus atsišaukimus ir namų 
sienas išmargina piktais šū
kiais. Y. Wen-yuan prisipaži
no, kad šios pogrindžio grupės 
vadai tebėra nežinomi, nes Mao 
draugams jų dar nepavyko su
sekti.

Kairo laikraštis “Al Ahram” 
pranešė, kad Egipte buvo su
sektas karininkų sąmokslas pre
zidentui G. A. Nasseriui nuvers
ti. Suimtųjų tarpe yra buvęs 
krašto apsaugos min. S. Badran 
ir maršalas A. H. Amer, buvęs 
viceprezidentas ir kariuomenės 
vadas. Jis 1952 m. padėjo nu
versti karalių Faruką ir ilgus 
metus buvo artimas G. A. Nas-’ 
šerio draugas. Iš pareigų buvo 
atleistas po liūdnai užsibaigusio 
karo prieš Izraelį.

Britų laikraštis “The Sunday 
Times”* Londone paskelbė 300 
čekoslovakų intelektualų atsi
šaukimą, smerkiantį komparti
jos vykdomą “raganų medžiok
lę” Čekoslovakijos intelektualų 
eilėse. Laikraščio redakcijos tei- 
girnų, šis atsišaukimas buvo 
slapta išvežtas iš Čekoslovaki
jos. Kompartija atsišaukimą pa
vadino fabrikatu, paneigdama jo 
autentiškumą.
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LENKIJOS LIETUVAITĖS LAIŠKAS
AL. GIMANTAS

Jūsų bendradarbis turi gimi
naitę, įsikūrusią pokario dieno
mis Lenkijoje. Karo pabaigos 
sulaukė Lietuvoje. Siautė stali
ninių laikų teroras. Giminės ir 
artimieji beveik kasdien buvo 
suimami ar tremiami Sibiran. 
Laimei, prasidėjo lenkų tauty
bės asmenų repatriacija Lenki
jon. čia ir buvo vilties kibirkš
tėlė prasiveržti Lenkijon, kur 
vis jau švelnesnis režimas, kur 
bent kiek laisviau gali kvėpuoti 
žmogus. Pavyko įrodyti “tikrai 
lenkišką” kilmę ir už keleto 
mėnesių stalininio teroro šmėk
la liko tik sapnuose. Anomis 
dienomis gyvenimas Lenkijoje 
buvo kur kas lengsenis nei Lie
tuvoje. Mergina nuolatinai apsi
gyveno viename mieste Mozū
rų krašte, palyginus, netaip jau 
toli nuo pačios Lietuvos. Bet ją, 
savąją tėvynę, aplankyti pavy
ko tik po eilės metų, pereitą mė
nesį. Atsiųstame laiške ji ir dės
to savo pirmuosius įspūdžius, 
minėdama eilę vietovių, kalbė
dama apie gyvenimo sąlygas ir 
aplinką, čia pabrėžtina, kad ji 
gyvena lenkų aplinkoje, kur nė
ra lietuvių, negauna lietuviškos 
spaudos iš Vakarų, nemato jos 
ir iš Lietuvos. Vienintelis lietu
viškas ryšys — laiškai, tad, sa
vaime suprantama, ir jos lietuvių 
kalba yra gerokai šlubuojanti'. 
Nenustebkime ir jos gana tei
giamu kaikurių ekonominių są
lygų vaizdavimu Lietuvoje. At
siminkime, ji gyvenimą lygina 
(kaip mes esame pratę daryti) 
ne JAV ar Kanados lygio aki
mis, bet šiandieninės Lenkijos. 
Be to, ji primena koks didelis 
vargas, nepritekliai slėgė Lie
tuvą anuomet jai išvažiuojant 
Lenkijon. Štai to nepretenzin
go laiško žodžiai.

“... ką tik grįžau iš Lietuvos. 
Buvo mano didelė svajonė pa
matyti savo gimtinės takus. 
Koks didelis įspūdis! Vilnius — 
miestas senas, turi savo istori
ją. Pasimeldžiau prie Aušros 
Vartų ir dėkojau, kad mano li
kimo takai klojos taip, o neki- 
taip. Šalia auga nauji puikūs 
namai. Nuvažiavome į Šiaulius. 
Tai iš naujo pastatytas miestas. 
Gražus, švarus. Palikta keletas 
lūšnų. Giminės gyvena gerai, at
rodo, turi visko. Kolūkiuose kai- 
kurie visai neblogai uždirba. 
Stato kolūkininkai naujus name
lius. Pamatysi ir televizorius, 
šaldytuvus, siurblius. Bendrai, 
neblogai įsitaisę. Jų darželiai, 
bendrai imant, tai tokie gra
žūs, švarūs, gražiai prižiūrėti.

Ten, kur gimiau, išaugo di
delis, naujas kolektyvinis ūkis. 
Iš senųjų suradau savo senutę 
auklę (86 metu) ir vieną pažįs
tamą, kuri dirba kolūkyje, šiaip

Mirus VYTAUTUI SAUNORIUI Lietuvoje, jo motiną 
JADVYGĄ SAUNORIENį gilaus liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia —

S. J. Šešelgiai
A. T. Kalmatavičiaf 
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žmonės nauji, visai kitokie pa
pročiai. Viena tik paliko. Tai ta 
pačia vaga plaukianti Šušvė. 
Krantai labai apaugę, bet pie
vos auga, žolės žydi ir malonus 
bičių dūzgesys. Dienos buvo to
kios gražios ir saulėtos, kad da
bar teliko toks ilgesys ir malo
nus prisiminimas. Ten, kur su 
tėte maudžiausi Šušvės pakran
tėse, dabar maudžiausi jau su 
savo sūnumi. Džiaugiaus labai, 
bet, deja, laikas darė savo ir 
man jau dabar kaikas ir visai 
svetima darosi.

Kėdainiuose paliko seni na
mai ir šalia išaugo naujas mies
tas. Kaunas — senas, stato nau
jus namus Panemunės link. 
Koks biednas, be jokios istorijos 
muzėjus! Sobore dabar vitražo 
muzėjus. Visą tą muzėjų pama
tysi per pusvalandį ir dar lai
ko tau liks. Iš Kauno plaukėme 
“Raketa” (greitlaivis, A.G.) į 
Klaipėdą. Nemunėlis gražus, 
puikus, malonūs vaizdai. Klai
pėda irgi daro malonų vaizdą. 
Daug pastatyta naujų namų. 
Mūsų giminės gyvena gerai. Pa
langoje, aišku, buvome ant plia
žo. Daugybė žydų. Baltijos jū
ra juos traukia, nes krautuvėse 
pilna visko. Maisto turi kiek 
kas nori. Blogiau su rūbais, bet 
irgi nėra jau taip blogai. Bend
rai žvelgiant, vaizdas neblogas. 
Užtat pardavėjos baisiai nema
lonios, blogai išauklėtos, daro 
didelę malonę, jei tą ar kitką 
parodo arba parduoda. Tai di
delės ponios. Matai, lenkai la
bai malonūs kasdieniniame gy
venime. Lietuviai turi visai ki
tokį charakterį, o aš per 22 me
tus pripratau prie kitokio bu
vimo.

Baisiai sunkiai Lietuvoje dir
ba moterys. Mačiau ir statybo
je, ir kelius taisant. Prie sun
kiausių darbų dirba moterys. 
Lėktuvu nulėkėme į Rygą. Mies
tas labai gražus, malonus. Pilna 
visko. Atvežiau sau daugybę vi
sokių menkniekių. Lenkijoje 
moterys rengiasi pigiai, bet su 
skoniu, o čia moterys tokios 
stambios, riebios ir tiesiog be 
jokio skonio apsirengusios. Kai- 
kurios pavyzdžiui turi gražius 
užsieninius rūbus, bet žalia 
suknelė, o megztinukas mėlynas, 
raudoni batai. Moterys labai ne
moteriškos. Gal todėl, kad tie
siog perdaug sunkiai dirba.”

Iš laiško galima spręsti, kad 
atvykėliams iš “draugiškų socia
listinių valstybių” nėra suvar
žymų keliauti po visą kraštą, 
tuo tarpu turistai iš Vakarų tik 
su išimtimis išleidžiami toliau 
Vilniaus. Gi pačios paskiausios 
žinios iš ten sako, kad ir tos iš
imtys dar labiau retėja ir telie
ka tik vienas Vilnius.

...........— "I

P. T. Enskaičiai
P. O. Rimkai

J. L. Vitai

TIKRASIS DABARTINĖS LIETUVOS VEIDAS

įgriso gyventi su kauke
(Tęsinys iš pr. numerio)

Turtingi ir nuskurę kolchozai
Kaimuose rekomenduojama 

kolūkiečiams pereiti į gyven
vietes, t.y. pagal projektą kel
tis gyventi visiems į vieną vie
tą. Vienkiemiai, be abejonės, 
trukdo mechanizacijos panaudo
jimą plačiuose kolūkių laukuo
se. Pradžioje buvo vykdoma 
standartinė statyba su nepato
giu vidaus išplanavimu. Kol
ūkiečiai, turėdami gausias šei
mas ir gyvulius, buvo labai ne
patenkinti. Dabar projektai yra 
keičiami ir pritaikomi. Kolūkių 
ekonominis gyvenimas labai 
įvairus. Yra kolūkių milijonie
rių, kurie gauna dideles paja
mas iš visų žemės ūkio šakų. 
Pvz. kolūkis Anykščių rajone 
“Lenino keliu”, kuriam vado
vauja Aleksas Slavenskas, “Per
galės” kolūkis, kuriam pirmi
ninkauja Vladas Sostokas. Šis 
kolūkis labai įsispecializavęs au
ginti linus, vadinamą Lietuvos 
auksą. Už linus gaunamos dide
lės pajamos. “Anykščių šilelio” 
pirm. Pranas Juodvalkis suge
ba vadovauti gyvulininkystei, 
kuri atneša daug pelno. Agro
nomas Dundulis sumaniai vado
vauja Liberiškio sovietiniam 
ūkiui, kuris yra labai pelnin
gas. Kolūkio ūkiniam pajėgu
mui didelę įtaką turi vadovas, 
vadinamas pirmininku. Papras
tai tie kolūkiai, kur pirminin
kai pastovūs, yra ekonomiškai 
stiprūs; kur pirmininkai kasmet 
kaitaliojami, tie ūkiai nusmukę. 
Ten skursta gyvuliai ir žmonės, 
nes nėra nei pašarų pakanka
mai, nei žmonės negauna savo 
pragyvenimui kiek reikalinga. 
Anksčiau rajonai kolūkiams 
duodavo planus ir sakydavo: 
būk geras, augink, nesvarbu ar 
toje žemėje auga ta kultūra ar 
ne. Juk lietuviai puikiai žino, 
kad linai smėlyje neauga. Linai 
mėgsta juodžemį, tačiau linus 
turėjo auginti ir augštaitis, ir 
dzūkas. Augštaičiai raudavo li
nus ir džiaugdavosi pajamomis, 
o vargšai dzūkai išauginę linus 
vos iki kelių gaudavo tik kapei
kas. Pati kultūra neapmokėda
vo darbo išlaidų. Tuo tarpu cuk
riniai runkeliai, liucerna, lu
binai derėjo gerai.

Varnos kaltos ...
Paskutiniu laiku duodama 

daugiau laisvės patiems kolū
kiams planuoti ir specializuotis 
norimo j kultūroj, kultyvuoti že
mės ūkio šaką, atitinkančią vie
tos sąlygas. Beveik visiems 
ūkiams paukštininkystė buvo 
nuostolinga. Net buvo paplitęs 
posakis, kad kolūkiuose vištos 
deda auksinius kiaušinius. Tai 
įvyko todėl, kad paukščių au
ginimo planas buvo labai dide

Lietuviu-lenku ginčas
lenko

(Tęsinys iš pr. numerio)

Babtų pasipriešinimas
Aplamai, Lietuvos vyriausybė 

į lenkus žiūrėjo su nepasitikėji
mu. Į administracinį darbą jų 
nepriimdavo; ragino lenkišką in- 
telegentiją bendradarbiauti tik 
kooperatyvų steigime. Lietuvos 
lenkai taip pat buvo pilni rezer
vuotumo. Labai daug lenkų iš
vyko į Lenkiją. Kiti (jų buvo 
dauguma) klausė Varšuvos nu
rodymų. Lenkų komiteto prie
kyje buvo Ignas Sokolovskis, 
labai nepalankiai nusiteikęs Lie
tuvos vyriausybės atžvilgiu. Ta
da pradėta rinkti parašai po pe
ticija už prisijungimą prie Len
kijos. Memorandumus apie len
kų tautybės gausumą ir jų įta
ką Lietuvoj pradėta įteikdinėti 
sąjungininkams. Kai žinios apie 
tai pasiekė Lietuvos vyriausybę, 
įsakyta I. Sokolovskiui per 48 
valandas išvykti iš Kauno.

Būdingu reikia laikyti Babtų 
valsčių, apgyvendintą daugiau
sia lenkų. Jo gyventojai Lietu
vos vyriausybei pareiškė, kad 
nepripažįsta kauniškės vyriausy
bės, nemokės mokesčių, neduos 
naujokų į kariuomenę. Kauno 
komendantūros išsiųsta į Bab
tus karinė ekspedicija, po eilės 
suėmimų ir administracinių 
bausmių, privertė gyventojus 
paklusti.

Tokie ir panašūs įvykiai ras
davo platų atgarsį lenkų spau
doj. Jie buvo skelbiami kaip len
kų persekiojimo pavyzdžiai.

Taikos konferencijoj
1919 m. pradžioj lietuvių-len

kų pasitarimai pasiekė mirties 
tašką. Tiesa, diskusijos ir gin
čai vyko toliau, tačiau jie bu
vo perkelti į naują forumą — 
Paryžių, kur viena ir kita pu
sė stengėsi apginti savo teises 
taikos konferencijos atstovų aki
vaizdoje.

Neoficialūs ryšiai buvo už
megzti jau sauio mėn. Lietu

lis, o pritaikytų patalpų nebu
vo. Dar esant šaltam orui, anks
ti pavasarį, šimtus mažų viščiu
kų atsiveždavo kolūkiai, bet dėl 
blogų sąlygų išdvėsdavo. Rašy
davo, kad varnos nunešė vište
lius ... Ką gi darysi, juk ne
galima parodyti, kad tiek daug 
išdvėsė. Popieriuje tūkstančiai 
varnų maitinosi vištiena. Val
džia, matydama paukštininkys
tės smukimą, įsteigė paukšty
nus — visai atskirus paukščių 
ūkius, kuriem kolūkiai turi mo
kėti tam tikrą mokestį ir mai
tinti paukščius.

Didelę žalą ūkiams atnešė ir 
perdėtas kukurūzų garbinimas. 
Buvo įsakyta kukurūzus augin
ti pačiose geriausiose žemėse, 
jiems skirti daugiausia trąšų. 
Kadangi trūko darbo jėgos 
ūkiuose, tai iš miestų atveždavo 
žmones ir, sniegui sningant, sė
davo kukurūzus, kurie nė ne- 
išdygdavo. Kolūkiai patys save 
apgaudinėjo — rašė aktus, kad 
toks tai plotas nuganytas ir pan.

Ypač sekami mokytojai
Kaimo kultūriniu gyvenimu 

rūpinasi veikiančios organizaci
jos: partijos, moterų, komjau
nimo ir kt. Į kaimus kas savai
tę atvežamas kino aparatas ir 
demonstruojamas filmas. Įėji
mas 20-40 kp. Kartais atvažiuo
ja teatrai iš miestų. Kaimo or
ganizacijos pačios organizuoja 
ir ruošia vaidinimus bei kitas 
programas. Vykdomas kultūri
nis masinis jaunimo auklėji
mas komunistinėje dvasioje. 
Jaunimui skiepijamas komuniz
mas visur: paskaitose, vaidini
muose, darbe ir poilsyje. Tai 
gyvenimo alfa ir omega.

Mokyklose, kaime ir mieste, 
kiekvienoje klasėje yra kom
jaunimo atstovų iš tų pačių mo
kinių, kurie seka mokytojų pa
mokas, skaičiuoja kiek kartų 
mokytojas pamini per pamoką 
komunistų partijos vardą. Mo
kytojas, kuris tų taisyklių ne
silaiko, yra kritikuojamas pėda- 
gogų posėdžiuose, laikomas po
litiniu atsilikėliu, ir jam gresia 
pažeminimas darbe arba visiš
kas pašalinimas iš mokytojo pa
reigų kaip nepakankamai poli
tiškai subrendusiam.

Dėl susidariusių aplinkybių 
nesuspėję pasitraukti iš Lietu
vos įvairių profesijų žmonės, 
kaip buvę karininkai^ policijos 
tarnautojai, po karo pradėjo 
mokytojauti, gavo pagyrimus, 
apdovanojimus už gerą darbą, 
tačiau paaiškėjus jų padėčiai, 
buvo šalinami iš mokyklų be 
teisės mokytojauti. Daugiausia 
vilčių dedama į jaunimą, nes 
jį galima pakreipti norima link
me ir paprastai jie būna karš
čiausi komunizmo idėjų sklei
dėjai.

akim IS Paruošė K. BARONAS

viams tuo metu atstovavo J. 
Gabrys, kuris neturėjo tamprių 
ryšių su Lietuvos vyriausybe^ 
prel. K. Olšauskas, atvykęs iš 
Lietuvos, ir Paryžiuj gyvenąs O. 
Milašius. Iš lenkų pusės atsto
vais buvo Dluskis, Sokolnickis 
ir “kresų” atstovai.

Sausio 26 d. lietuviai, po įžan
ginių pasikalbėjimų ir diskusi
jų, pateikė susitarimo projek
tą, kurio autorium buvo J. Gab
rys. Dokumentas tarp kitko sa
kė, kad Lenkija pripažįsta Lie
tuvos nepriklausomybę buvusios 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tystės ribose (prieš pirmąjį pa
dalinimą) ir įsipareigoja nesi
kišti į jos vidaus reikalus; Lie
tuva sudaro su Lenkija karinę 
ir ekonominę sąjungą, užtikrin
dama visišką kalbos ir tikėjimo 
lygybę savo piliečiams; abi vals
tybes remia teritorinius sieki
mus prieš Vokietiją, Lietuvai 
reikalaujant Karaliaučiaus ir 
Gumbinės. Valdymosi santvarka 
ir Lietuvos sienos galutinai bus 
nustatytos lietuviškos konsti- 
tuantės.

Lenkų sąlygos
Lenkų “kresų” organizacijų 

atstovai buvo pasiruošę priimti 
istorinės Lietuvos sienų mintį, 
tačiau iš savo pusės statė toli 
siekiančias sąlygas: bendros už
sienio politikos, vyriausios kari
nės vadovybės ir muito sienos. 
Be to, lenkams Lietuvoje reika
lauta ne mažumų teisių, o visiš
kos lygybės, kaip pvz. dalyvavi
mas jų atstovų lietuvių delega
cijų sąstatuose tęsiant pasitari
mus su lenkais. Pabaigoje Len
kijos atstovai pažymėjo, kad lie
tuvių-lenkų susitarimas yra iš
raiška bendros karinės akcijos 
prieš rusiškus bolševikus. Toli
mesnis šių pasitarimų likimas 
nežinomas; galėjo būti pasiektas 
tik provizorinis susitarimas. Tai 
rodo J. Gabrio 1919 m. vasario 
5 d. pareiškimas Noulenso ko
mitetui (vėliau — J. Cambono
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Įvairios organizacijos
Partinė organizacija rūpinasi 

suaugusių politiniu išprusimu. 
Jiems skaitomos paskaitos, mo
komi beraščiai ir mažaraščiai iki 
60 m. amžiaus ir pan.

Moterų organizacijos tikslas 
šviesti ir kultūrinti tiek kaimo, 
tiek miesto moteris, padėti jų 
šeimyniniame gyvenime. Ren
giami įvairūs kursai: rankdar
bių, virimo, kepimo, siuvimo. 
Ruošiamos parodos. Pravedami 
gražiausio darželio konkursai ir 
pan. Prieš šio konkurso įvedi
mą į aplinką nieks nekreipė dė
mesio. Prie įstaigų augdavo dil
gės, varnalėšai. Dabar kiekvieno 
kaimiečio namą puošia gražių 
margaspalvių gėlių darželiai, gy
vatvorės. Kiekviename daržely
je, šalia kitų gėlių, visada ža
liuoja ir rūta.

Darbas, mokslas, apranga
Darbo mieste ir kaime ne

trūksta. Miestų laikraščiai pil
ni skelbimų, kur jieškomi dar
bininkai, tačiau uždarbis, paly
ginti su pragyvenimu, labai že
mas.

Mokslas prieinamas visiems 
— jauniems ir pagyvenusiems, 
norintiems mokytis. Už mokslą 
mokėti nereikia. Be to, dirbą 
vyresnio amžiaus žmonės gali 
mokytis neakivaizdiniu būdu.

Lietuvos miestuose žmonės 
dėvi gražiau, negu Kanadoje. 
Kaime taip pat žmonės rengiasi 
neblogai. Lietuvis, kaip sako
ma, ir ant akmens auga. Lietu
viai padaro santaupų darbu ar 
šiaip kokiu nors būdu, bet, de
ja, negali savo pajamų reali
zuoti. Jeigu nori nusipirkti au
tomobilį, tai turi stoti į eilę ir 
laukti kokius 3 metus, o nusi
pirkęs, jei mažai uždirbi, turi 
įrodyti iš kur gavai lėšų nusi
pirkti.

Lietuva jau kitokia
Lietuviui, prieš daugelį metų 

palikusiam Lietuvą, atrodo, kad 
ir šiandien Lietuva tebėra to
kia pat. Deja, Lietuva šiandien 
ne ta, kokia ji buvo anksčiau. 
Karo audrų palaužta, perėjūnų 
iškankinta ji keitėsi viduje ir 
išorėje. Jeigu prieš 25 metus 
lietuvis buvo priverstas su šird
gėla palikti savo Tėvynę, tai 
šiandien kiekvienas pavydi iš
važiuojančiam. Juk nežmoniš
kai įgriso gyventi su kauke. 
Tiesa, Lietuva yra “nacionali
nė savo forma” — lietuviai ga
li lietuviškai kalbėti, turi sava 
kalba mokyklas, leidžiami lie
tuvių kalba laikraščiai, tačiau 
viskas persunkta “socialistiniu 
turiniu” — rusiškos dvasios ko- 
munizmu.

k-j e lenkų reikalams), kad su 
lenkų atstovais pasiektas karinis 
ir ekonominis susitarimas. Bet 
tikrumoj tie pasikalbėjimai ne
turėjo jokio praktiško tęsinio 
vien tik dėlto, kad pagrindinis 
pasitarimų atstovas J. Gabrys 
atstovavo tik savo vadovaujamai 
emigracinei grupei, nes jo san
tykiai su Kauno vyriausybe slin
ko į blogąją pusę.

Posūkis derybose
1919 m. vasario mėn. vidury 

į Paryžių atvyko nauja Lietuvos 
delegacija, vadovaujama A. Vol
demaro. Ją sudarė: P. Klimas, E. 
Galvanauskas, S. Rosenbaum, T. 
Naruševičius, M. Yčas ir D. Sie- 
niaško. Delegacija turėjo tris už
davinius: iškelti Lietuvos bylą 
taikos konferencijoj, išgauti ne
priklausomos Lietuvos pripažini
mą lietuvių atžymėtose ribose 
ir gauti paramos kovoje su bol
ševikine revoliucija.

A. Voldemaro delegacijos at
vykimas padarė didelę įtaką lie
tuvių-lenkų santykių pablogėji
mo linkme. Jau Voldemaro laiš
ke vasario 16 d. Clemenceau, 
kuris tikrumoj rėmė lietuvių de
legacijos įsileidimą į konferen
ciją, pastebimas priešlenkiškas 
tonas. Laiško autorius, užuot 
gvildenęs savo prašymą, jį jun
gė su Lenkijos delegacijos da
lyvavimu konferencijoj ir sten
gėsi įrodyti, kad ir Lietuva tu
ri tokią pačią teisę dalyvauti, 
kaip ir Lenkija. Santykių page
rėjimui negalėjo patarnauti ir 
R. Dmovskio (didelis tautinės 
demokratijos partijos šulas; sa
vo leidiniuose jis lietuvius ne
vadina tauta, bet “szczep” — 
gentim, K. B.) notos, apie kurias 
sužinodavo ir lietuviai. Vasario 
28 d. R. Dmovskis įteikė Cam
bono komisijai raštą, reikalau
jantį visos Lietuvos įjungimo į 
Lenkiją, o kovo 3 d., po NKP 
— Tautinio Lenkijos Komiteto 
diskusijų, pasiuntė taikos kon
ferencijos teritorinės k-jos pirm.

Gerbiamą mūsų kolonijos kapelioną KUN. ANTANĄ 
SABĄ ir jo brolį KUN. AUGUSTINĄ SABĄ jų brangiai
MAMYTE! Lietuvoje mirus, liūdesio valandoje giliai 
užjaučiame —

KLB Sault Ste Marie apylinkės vaidyba

Dideliem darbam - didelės lėšos
Veiksnių konferencija 1967 

m. sausio 14-15 d. Niujorke su
tarė minėti 1968 m. Lietuvos ne
priklausomos valstybės atkūri
mo 50 metų sukaktį, numatė 
prograiną, pasiskirstė darbais.

Minėjimo tikslas — prašnek
ti į nelietuvius: atkreipti jų dė
mesį į lietuvių tautos valstybi
nes tradicijas' nuo karaliaus 
Mindaugo laikų, į lietuvių tau
tos pajėgumą savarankiškai bei 
pažangiai organizuoti savos ne
priklausomos valstybės gyveni
mą po pirmojo pasaulinio ka
ro; į tautos, dabar pavergtos, 
moralines bei juridines teises ir 
pasiryžimus būti vėl laisvu Eu
ropos tautų nariu. ’

Minėjimo tikslas taip pat — 
sustiprinti laisvųjų lietuvių iš
tvermę ir vienybę kovai už savo 
tėvynės išlaisvinimą, kad jos gy
ventojai galėtų apspręsti savo 
gyvenimo būdą laisva valia.

Kongresai, konferencijos, lei
diniai, kurie numatyti šiems 
Laisvės Kovos Metams, bus rei
kalingi lėšų. Lėšom telkti veiks
nių konferencija sudarė specia
lų komitetą, kuris vadinasi 
Lietuvos Valstybės Atstatymo 
50-čio Jungtinis Finansų Komi
tetas (United Lithuanian Finan
ce Committee). Jame dalyvauja 
po du atstovus iš Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto, 
Lietuvos Laisvės Komiteto, 
Amerikos Lietuvių Tarybos, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės

KRIZĖ LENKIJOJ DĖL ŽYDŲ
Vakarų diplomatai ir spaudos 

atstovai Varšuvoje pastebėjo, 
kad arabų politikos eiga sukė
lė tautišką krizę Lenkijos kom
partijos vadovybėje ir vyriau
sybėje. Antižydiški Gomulkos 
pareiškimai privedė Lenkijos 
viršūnes prie vidaus krizės, ku
ri primena 1965 m. spalio mėn. 
krizę — rašo “New York Ti
mes” korespondentas iš Varšu
vos. “Nenustebčiau, jei arti
miausių trijų savaičių laikotar
pyje šis tas įvyktų Varšuvoje” 
— pareiškė vienas Vakarų ste
bėtojas Varšuvoje.

Gomulkos pareiškimai
Krizė ėmė bręsti nuo birželio 

19 d., kai Gomulka profesinių 
sąjungų kongrese pasakė kalbą, 
kurioje ne tik parėmė Maskvos 
politiką Artimuosiuose Rytuose, 
bet ir įspėjo Lenkijos žydus 
“nesteigti Lenkijoje penktosios 
kolonos”.

Šis pareiškimas sujudino M. 
Moczaro šalininkus, o pats Mie-- 
czyslaw Moczar kompartijos va
dovybėje rado patogią progą pa-

SIŲSKITE PINI
GUS Į LIETUVĄ 
GAUSITE UŽTAI DAU
GIAUSIA NAUDOS. JOKIŲ 
PERSIUNTIMO IŠLAIDŲ.

JAV DOLERIU PAŽYMĖJIMAI.

Tai geriausia dovana 
Tai vertingiausia dovana

TIK JAV DOLERIU 
PAŽYMĖJIMAI

DUOS JŪSŲ GIMINĖMS KE
TURIS KARTUS DAUGIAU 

NEI GRYNAIS RUBLIAIS. 
JŪSŲ GIMINES GALI TAI 

PATVIRTINTI.
TIK JAV DOLERIŲ PAŽYMĖ
JIMAI SUTEIKIA JŪSŲ GI
MINĖMS G A LIM Y B Ę NUSI
PIRKTI VISA, KO JIE NORI 
— MAISTO, DRABUŽIŲ IR 
DAUG KITŲ ĮVAIRIŲ DALY
KŲ — AMERIKIETIŠKŲ, VA
KARŲ EUROPOS IR VIETOS 
IŠDIRBINIŲ S P E C I ALIOSE 
VNEŠPOSYLTORG D O LERIŲ 
KRAUTUVĖSE, LABAI ŽEMO

MIS DOLERIŲ KAINOMIS. 
JŪSŲ GIMINĖS GALI TAI 

PATVIRTINTI.

PILNAI GARANTUOTA 
JOKIO MOKESČIO.

Neimamas joks patarnavimo 
mokestis iš siuntėjo ar gavėjo, 
nes visos išlaidos yra apmoka

mos Vnešposyltorg ištaigų.

UŽSAKYKITE DABAR TIK FER 
INTERTRADE EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
New York, N.Y. 10010 U.S.A.

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO KATALOGO

raštą, reikalaujantį Lietuvos pri
jungimo prie Lenkijos. Be kit
ko jis rašė: “Lietuviškai kalban
čiose srityse turi būti sudary
tas atskiras vienetas ir įjung
tas į lenkų valstybės sienas.” 

(Bus daugiau) 

valdybos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių Bendruomenės valdy
bos. Tautos Fondo valdyba arti
mai bendradarbiauja vajaus 
vykdime. Komiteto pirmininku 
išrinktas prelatas Jonas Bal- 
kūnas.

Komitetas kreipiasi į jus, mie
li lietuviai, talkos ir paramos 
minėtam uždaviniui — lėšom 
telkti. Kreipiasi į Pasaulio lie
tuvių Bendruomenės ir jos at
skirų kraštų vadovybes, į Ame
rikos Lietuvių Tarybos vadovy
bes, į visų lietuviškų organiza
cijų vadovybes ir į atskirus jų 
narius.

Tepa jus kiekvienas džiaugs
mą, kad savo auka ir talka ma
nifestuoja lietuvių vienybę bei 
didina jėgą Lietuvos laisvei pri
artinti.

čekius, perlaidas ir pinigus 
prašome siųsti:

United Lithuanian Finance 
Committee
29 West 57th St (10 a)
New York City, N. Y. 10019 
(TeL: PL 3-6628 ir 752-0099)

Iš anksto — ačiū!
Lietuvos Valstybės Atstatymo 

50-čio Jungtinis Finansų
Komitetas

Pirmininkas: prel. J. Balkonas, 
vicepirmininkai: H. Miklas, D. 
Penikas, A. Reventas; nariai: A. 
Alksninis, A. Balsys, V. Banelis, 
P. Minkūnas, A. Ošlapas, J. 
Pažemėnas, A. Radzivanienė, J. 
Štokas, A. Trečiokas

sukti į valdžios pagrobimą. An
tisemitiški Gomulkos (žmona 
žydė) pareiškimai supurtė par
tijos sluogsnius. Gomulkos pa
reiškimas buvo toks platus ir 
agresyvus, jog jo perdavimas 
per radiją turėjo būti sušvel
nintas ir sutrumpintas.

Gomulka piktai pasakė, kad 
Izraelio kariuomenės laimėji
mai Lenkijoje buvo pagerbti 
banketais ir “aplaistymais”.

Pašalinti pareigūnai
Stebėtojai spėlioja, kad par

tijos vadovybė bus valoma; bus 
pašalinti vad. “nuosaikieji” ir 
valdžią perims “kietasis”, “at
kaklusis” partijos sparnas, ku
riam vadovauja vidaus reikalų 
ministeris M. Moczar. Jei tie 
spėliojimai išsipildys, Gomulka 
bus “pakeltas į augštesnę pako
pą”, t.y. gaus vietą be politinės 
reikšmės, bet bus augštame re
prezentaciniame range.

Krizės ženklu laikomas gene
rolo Česlovo Mankiewicz, vy- 
riausio karinės aviacijos vado, 
paleidimas į atsargą. Kartu su 
juo išstumti dar du generolai 
iš štabo, nes atsisakė platinti 
karinėje aviacijoje propagandi
nę medžiagą, kuri nagrinėja 
Gomulkos Artimųjų Rytų poli
tiką. Reikšminga,' kad valymo 
aukomis tapo gen. Spychalskiui 
artimi žmonės, ypač pats gene
rolas Mankiewicz, 47 metų ka
rininkas, priklausąs jaunesniajai 
komunistų kartai. Jis yra vienas 
pirmųjų PPR (Lenkų darbinin
kų partijos) narių ir priklausė 
“liaudies gvardijai”. Po karo 
Mankiewicz greit ėmė kilti, bet 
1950 m. buvo suimtas už bend
radarbiavimą su Spychalskiu ir 
5 metus išsėdėjo kalėjime. 1956 
m. vėl ėmė kilti į augštesnes 
pakopas. Pašalintas ir PAP at
stovas prie Jungtinių Tautų W. 
Gornicki. Jis atšauktas į Varšu
vą asmeniniu Gomulkos patvar
kymu, nes labai nenoromis 
Jungtinėse Tautose laikėsi anti- 
izraelinės linijos per debatus J. 
T. sesijose. Jis ne tik atšauk
tas, bet ir iš partijos pašalin
tas.

Atrodo, kad Gomulka savo 
širdyje nėra antisemitas. Jis už
ėmė kietą antisemitišką pozici
ją kitais sumetimais, kurie te
gali išryškėti vėliau, kai krizė 
visai subręs ir paaiškės užku
lisiai. J. Gbs.

Maskvos radijo pranešimu, 
Kinijos “kultūrinės revoliuci
jos” autorius Maotsetungas turi 
paruošęs dešimt lėktuvų, kurie 
pralaimėjimo atveju jį ir jo pa
grindinius šalininkus išgabentų 
iš Kinijos. Užsienyje jiems ne
tektų skursti, nes Šveicarijos 
bankuose yra įdėtos stambios pi
nigų sumos. Asmeninę sąskaitą 
Ženevos banke turi ir dabarti
nis premjeras čuenlai. Pinigai 
buvo pervesti į Šveicarijos ban
kus, pasinaudojant Hong Kon
ge gyvenančio komunisto laik
raščio leidėjo paslaugomis.



Mūsų skautai pas Kanados gubernatorių
Kanados šimtmečio projektų 

gausybėje jau nevieną kartą 
teko dalyvauti lietuviams, kaip 
organizuotai etninei grupei. Ne
nuostabu, kad įvairiomis formo
mis per visus metus besitęsiąs 
Kanados šimtmečio minėjimas 
apima visas gyvenimo sritis, ir 
todėl etninių skautų grupių ini
ciatyva šiais metais turėti savo 
atskirą stovyklą ir kelionę į Ota
vą atitinkamuose vyriausybės 
sluogsniuose rado pritarimą. Š. 
m. rugpjūčio 12-20 d. planuota 
stovykla ir kelionė įvyko, visur 
dalyvaujant šimtinei skautų ir 
vadovų, atstovaujančių šešioms 
tautybėms: estų, latvių, lenkų, 
lietuvių, vengrų ir ukrainiečių. 
Lenkų didelėje stovyklavietėje 
prie Kaszuby ežero, Barrys-Bay, 
Ont., visą stovyklavimo savaitę 
plevėsavo tautybių vėliavos, iš
rikiuotos centrinėje aikštėje, šo
nuose nuo jų puslankiais susi
grupavus pastovyklėms su savo 
vartais, ženklais ir papuošimais. 
Kaip kiekviena tautybė daugiau 
ar mažiau skyrėsi savo išoriniais 
stovyklos įsirengimais, taip pa
tys skautai stengėsi čia skirtis 
vieni nuo kitų ir kiekviena pro
ga pabrėžti savo tautybę. Leng
viausiai tai būdavo padaryti kal
bant savąja kalba. Ir reikėjo iš 
tiesų stebėtis, kaip mažieji, nie
kieno neraginami ir neverčiami, 
kalbėjosi tarp savęs gimtąja kal
ba daug dažniau, negu savose 
stovyklose. Stebėtojai čia leng
vai galėjo pamatyti paslėptą 
tautinę ambiciją. Pamačius to
kią savąją lietuviškąją grupę, 
galima teigti, kad lietuviškumo 
ugdymo sėklos visdėlto daugiau
sia krinta Į gerą žemę. Tebūna 
tik pakankamai nepavargstan
čių sėjėjų!

Lietuvių diena
Lietuvių skautų grupę suda

rė: V. Žulys, E. Birgiolas, T. 
Akelaitis, J. Gorys, L. Saplys, T. 
Regina, P. Plučas, J. Plučas — 
torontiškiai; V. Valaitis, J. Va
laitis ir S. Dragūnevičius — 
londoniškiai. Grupei vadovavo 
ps. P. Regina.

Šie berniukai savo vadovo 
priežiūroje tvarkingai ir greitai 
įsikūrė jiems skirtoje stovyklos 
vietoje. Buvo pastatyti vartai su 
tautiniais ženklais ir užrašu, iš
keltos skautiškos vėliavos, pa
daryti papuošimai ir išvalytas 
rajonas. Rytojaus dieną — pir
masis sekmadienis, kuris burtų 
keliu teko lietuviams. Tai buvo 
lietuvių diena. Teko tad po įsi
kūrimo griebtis berniukams ne
įprastų lietuvių dienai pasiruo
šimo darbų. Nebesitikint jokios 
šiam reikalui paramos iš šalies, 
teko viską daryti patiems. Lie
tuvių dieną mūsų trispalvė ple
vėsavo augščiausiame centrinia
me stiebe. Pamaldas laikė Pem
broke, Ont., vysk. Smith, kuriam 
pietų metu ps. P. Regina įteikė 
dr. J. Savojo knygą “The War 
Against God in Lithuania”. Vys
kupas pasisakė knygą matęs, bet 
jam esą įdomu ją gauti iš skau
tų. Lietuvių dienos proga vi
siems stovyklautojams ir vado
vams buvo prisegtos lietuviškos 
trispalvės, kurias visi išnešiojo 
iki stovyklos pabaigos.

Savosios dienos lauže jauni
mas puikiai pasirodė. E. Birgio
las paskaitė trumpą Lietuvos is

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios reęistmota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairus spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės ir 

gan? vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R3LNJPt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 

švenčių proga gali kiekvienas, pasiųsdamas dovanų siuntinėlį ir pa
sinaudodamas BALTIC STORES patarnavimu.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką pagal 
Baltic Stores kainoraštį arba užsakyti jam patinkamą jau paruoštą 
siuntinį. Žemiau išvardiname kelis siuntinius, kurie yra labai prak
tiški ir ten laukiami.
Mišrus siuntinys 1967
3Vz jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės medžiagos eilutei,
3 jardai vilnonės medžiagos eilutei arba vilnonei suknelei
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi šilk, arba terelyno bliuzės.
1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megztukas, 1 vilnonė gėlėta 

arba su ornamentais skarelė, 2 poros vyriškų arba moteriškų vil
nonių ar nailoninių kojinių, 1 nailoninis itališkas vyriškas arba 
moteriškas lietpaltis. 1 svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. 
$100.00.

Maisto 1967
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, Vi sv. kakavos,

2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė kavos nescafe, 
1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, ¥4 sv. pipirų 
ir ¥4 sv. lauro lapų.
$30.00

Moteriškas K. 1967
3 jardai vilnonės apsiaustui medžiagos, 3 jardai vilnonės suknelei me

džiagos, 1 vilnonis megztukas, 2 poros nailoninių arba vilnonių ko
jinių. 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 pora odinių pirštinių, 1 sv. maišy
tų saldainių.
$75.00

P-3. Vilnonė medžiaga dviem apsiaustam ir angliška vilnonė medžiaga 
vyriškai arba moteriškai eilutei.
$75.00

V-3.10 jardų medžiagos trim eilutėm
$55.00
Praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet kurio siuntinio: 

itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00; šveicariški 17 akmenų laikro
džiai $27.00; vilnonės skarelės $4.00; ilgo grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras). 421 Hackney Rd., London, E. 2. England. Telef. SHO 3734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St, Apt 2, Sudbury, Ontario.

L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont.

torijos santraukėlę, kurią padė
jo paruošti tą dieną stovyklą 
lankęs ps. A. Empakeris. Laužą 
uždegti buvo pakviestas lenkų 
vadeiva K. Stohandel. Mūsų vie
neto vadovas ps. P. Regina tarė 
įvadinį laužo žodį. Negausiam 
lietuvių būreliui teko lietuviškai 
dainuoti ir kitus į savo dainavi
mą įtraukti. Paprastai tokio am
žiaus berniukai būna patys silp
niausi ir nedrąsiausi daininin
kai. šį kartą betgi reikėjo stebė
tis jų noru dainuoti. Akordeo
nai, skudučiai mūsų vadovauja
mą laužą užbaigė kuo geriau
siai. Tuo visai stovyklai buvo 
padaryta vykusi pradžia. ____

Kelionė Otavon
Po mūsiškės dienos sekė estų, 

ukrainiečių, latvių dienos. Po jų 
atėjo visų stovyklautojų laukto
ji diena kelionė į Otavą. Čia 
pirmiausia skautus priėmė ir 
kalbą pasakė Kanados gen. gu
bernatorius R. Michener, ku
riam buvo uždėtas oranžinis sto
vyklautojo kaklaraištis. Be to, 
dovanas įteikė ir atskiros gru
pės. Lietuviai jam įteikė dr. V. 
S. Vardžio knygą “Lithuania 
under the Soviets”. Knygą įtei
kiant gen. gubernatorius pareiš
kė žinąs apie Lietuvos okupaci
ją ir labai vertinąs jaunimo tam 
skiriamą dėmesį. Nuo gen. gu
bernatoriaus rezidencijos skau
tai gatvėmis žygiavo į miesto ro
tušę. žygiuojant buvo nešama 
lietuviška trispalvė ir Toronto 
skautų vėliavos. Miesto burmist
ras priėmė skautus ir pasakė 
kalbą, pasidžiaugdamas, kad 
Otavoje esą tiek daug skautų(?).

Po šių oficialių vizitų ir pri
ėmimų buvo smagiai paekskur- 
suota po miestą, apžiūrėtos vi
sos sostinės įdomybės ir paga
liau vakare smagios dienos dar
botvarkė baigta šimtmečio sa
lėje, kurioje programa pradėta 
vaišėmis-vakariene ir baigta im
provizuotu laužu su visų daly
vaujančių tautų pasirodymais. 
Čia lietuviai padainavo, pagro
jo akordeonais, pašoko “Malū
ną” ir pirmą kartą daug kas iš
girdo i i e t u v iškuosius skudu
čius, sukėlusius garsias ovaci
jas salėje, ypač lietuvių klausy- 
sytojų tarpe. Programos pabai
goje staiga buvo sugalvotas ir 
atliktas “Centenial” šokis. Lie
tuviai kartojo “Malūną”, sma
gaus takto vedini atbėgo veng
rai su savuoju šokiu, vėliau uk
rainiečiai. Visos tautos lietuviš
ko šokio taktan sukosi savų šo
kių išraiškose. Tai buvo dar 
vienas ir niekur nematytas 
linksmas pasirodymas. Po šio 
vakaro lietuviai skautai buvo 
globojami Otavos lietuvių — 
vaišinami ir apnakvindinami. 
Nuoširdus Otavos lietuvių vai
šingumas mūsų skautų atsto
vams ilgai liks gražių prisimini
mų eilėje. Dėkingi skautai S. ir 
V. Balsevičiams, S. ir G. Mita
lams, V. ir V. Radžiams ir D. 
Eidimtaitei.

Po paskutiniosios stovykloje 
lenkų dienos, kuri iš dalies bu
vo jungiama su stovyklos pabai
gos iškilmėmis, sutraukusiomis 
nemažai svečių, — stovyklauto
jai buvo tikri, kad atliko jiems 
patikėtą uždavinį. O mūsų jau
nieji, galima tvirtinti, viską pa
darė savo tautos vardui garsinti.

C. S.

Žymioji stalo teniso žaidėja Violeta Nešukaitytė (viduryje) su savo tėvais Jonu ir Elena Nesukai- 
čiais. Kanados parodos proga Toronte surengtose tarptautinėse rungtynėse jaunoji Violeta laimė
jo Kanados meisterės vardą, baigmėje įveikdama V. Sabaliauskaitę, ir tarptautinę meisterystę, nu
galėdama amerikietę Leah Neuberger (N.Y.) 21:11,24:26,21:17,21:15. Nuotr. J. Ligerio
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Vokietijos lietuvių jaunimo stovykloje
Vokietijos lietuvių bendruo

menėje vyresnioji karta inten
syviai stengiasi prisiauginti 
veiklaus prieauglio. Tam tiks
lui vyresnieji nepagaili turimo 
entuziazmo organizuoti vasaros 
stovyklas, kuriose jaunieji su
pažindinami su einamaisiais 
bendruomenės reikalais ir atei
timi. Šalia Vasario 16 gimnazi
jos, šios stovyklos turi Įtakos ir 
pačiai Vokietijos lietuvių bend
ruomenei.

Garbė Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės valdybai, kuri', 
gaudama iš vokiečių paramos, 
finansuoja visą eilę kultūros 
darbų ir židinių. Iš jos rezervų 
nuteka finansų lietuviškoms mo
kyklėlėms, jaunimo suvažiavi
mams, studijų dienoms ir pan. 
Tie rezervai sekloki, tad nebe
įmanoma stipriau “kultūringai 
pasispardyti”, bet visgi geriau, 
negu pas kaimynus, kurie iš sa
vo valdžių nieko nesulaukia. 
Bendruomenės finansinių rezer
vų nebuvo šiemetinei vasaros 
jaunimo stovyklai, tad reikėjo 
jos organizatorei R. K. Sielova
dai pačiai “su skrybėle ranko
je” pasijieškoti “žemišku gėry
bių”.

Lietuva dainose ir vaizduose
Ne tik pinigų, bet ir vietovę 

reikėjo rasti. Ir rado! Ežerais 
apjuostoje, miškais išdabintoje 
Fuesseno Alpiu papėdėje susi
spietė VII. 26 — VIII. 15 virš 
60 lietuviškos kilmės jaunimo 
poilsiui ir mokslui. Vos ištrūkę 
iš mokytojų replių, vėl jaunos 
galvelės įkliuvo į naujus varž
tus. Tokia jau buvo vyriausio 
stovyklos vadovo valia, kad jau
nimas priartėtų prie tėvynės ar 
tėvų gimtinės. Negalint išeivių 
lietuviams vaikams parodyti dau
giau Lietuvos, kaip tik kelių Vil
niaus kvartalų, reikia bentdirbti- 
nai ją parodyti. Ir buvo parodyta 
Lietuva! Priešpiečiais praėjo is
torijos eisenoje pro jauniausios 
kartos tribūną keli kunigaikš
čiai, eilė didvyrių — kardo, raš
to, organizacijos, vienas paskelb
tas šventasis ir eilė Romos ne
paskelbtų šventųjų, praskambė
jo dainų dainelės, pasakos ir kt. 
Dainos buste pabudo sename 
aisčių kraujuje, tekančiame jau
nose gyslose. Greitai Įstrigo po
ra dešimčių dainų vaikų ausyse. 
Kažkokia dainų jėga pavergė 
jaunimą ir jis dainavo sutartinė
mis ilgesingas melodijas stovyk
loje, Alpių kalnuose, prie lau
žo ir kelionėje i namus! Man 
senam lietuviškos dainos buvo 
perdaug savos, kad jomis ste
bėčiausi ar augštai vertinčiau. 
Kai pamačiau jau nevisai lietu
vius vaikus besidomint ir besi
džiaugiant senolių melodijomis, 
atradau ir pats jų vertę. O kad 
mūsų kūrybingi muzikai įvestų 
jas i modernius radiofonus, teat
rus, kaip anuomet vokiečių ro
mantikai vedė jas i literatūrą!

Daug išmoksta
Tam pačiam štabui vadovau

jant eilę metų jaunimo stovyk
lose. išryškėjo tinkamiausia li
tuanistinė programa, šiemet ne
sibijota gležnų galvučių “pa- 
kvaršyti” lietuvių bendruome
nės planais ir darbais, čia iš
girdo vaikai apie duosnią “tetą 
iš Amerikos” — BALFą, suži
nojo apie sumanius politikus, 
pradžiugo išgirdę apie milijono 
dolerių fondą, gailėjosi Lietuvoj 
uždaryto jaunimo ir kt.

Nevengta pasaulio skaudžių 
žaizdų. Kai stovyklautojai vaiši
nosi svečių atvežtais saldumy
nais ir prie stalo palikdavo kita 
tiek nesuvalgyto maisto, Čia pat 
jie išgirdo, kad Vietname yra 
našlaičių tiek, jog pro juos, su
statytus metro atstume, važiuo
jant 100 km/val. greičiu, bu
tų 10 vai. kelio.

Savose pamaldose
Lietuviškose Mišiose kone vi

si stovyklautojai dalyvavo pir
mą kartą ir čia jie Viešpačiui 
siuntė pačių sukurtas maldas: 
Gerasis Dieve, tu padarei, kad 
pavasari grįžta kregždutės, špo- 
keliai iš tolimų kraštų i savo 
lizdeli. Kad ir mūsų tėvai, ir 
mes išblaškyti po Ameriką Ka
nadą, Australiją, Europą ir Si
birą galėtume laimingai sugrįž
ti i laisvą tėvynę, Tave prašome, 
išklausyk mus, Viešpatie. Kad 
mūsų sostinėje Vilniuje tikro
sios laisvės vėliava suplevė
suotų, o Kaune, Karo M u - 
z ė j a u s sodelyje, vėl kiekvie
ną vakarą “Marija, Marija” 
giesmė suskambėtų! Kad kiek
vienas lietuvis savo žemėje ga
lėtų laisvai pasirinkti sau kny
gą, laikraštį, mokyklą ir kitokią, 
negu dabar ten yra! Sibiro kan
kiniams, mūsų partizanams ir 
tiems, kurie mirė, kad tauta lais
viau gyventų, suteik amžiną ra
mybę. Bet ne mes vieni klajoja- 
me be tėvynės po platų ir nesa
vą pasauli. Milijonai kenčia ne
kaltai vergiją ir iligisi namų. 
Jiems visiems tautų laisvę, tai
ką ir gražų gyvenimą duoti tei
kis, Tave prašome, išklausyk 
mus Viešpatie!

Ko reikia?
Stovykla kainavo daug, ne 

tiek pinigais, kiek rūpesčiais. 
Ar nereiktų tuos partizaninius 
rūpesčius sumažinti?Kodėl kiek
vienai stovyklai kaskart spaus
dinti dainorėlius, maldas ir 
pan.? Negi sumanūs leidėjai ne
sugebėtų “visiems laikams ir 
kraštams” gaidomis atspausdinti 
reikiamų knygučių? Reiktų lie
tuviams filmuotojams paruošti 
svarbesnių bei Įdomesnių lietu
vių gyvenimo Įvykių apžvalgas, 
kuriomis užkimštų stovyklų “ne
žinia kur dingti” valandėles. 
Pritaikinti žemėlapiai, albumai, 
paveikslai čia labai prašytini!

Pagaliau, ar neverta kaip nors 
suderinti pasauly vykstančių 
jaunimo stovyklų programas, jei 
nesuderinti, tai nors apie jas su

Vokietijos lietuvių jaunimas stovyklauja Fuessene Alpių papėdėje

Vokietijos lietuvių jaunimo stovyklos vadovai ir svečiai. Iš kairės: 
O. Boehmienė, A. Lingė, A. Vardienė, F. Tumosa, A. Valaitytė, M. 
Dresleris, A. Grinienė, O. Vilčinskienė

žinoti. Kai vienos kitos stovyk
los vadovai atranda ką patrauk
laus, mėgiamo, lietuviškai uni
versalaus, būtų galima kitiems 
perduoti. Atrasta gėrybė nepa
skelbiama nežinoma, nedoku
mentuojama. Sekančiais metais 
kiti vadovai laužo galvas :ką nu
veikti ir sunkiai atranda. Ver
tėtų stovyklų eigą smulkiai pro
tokoluoti, kad liktų istorijos ar
chyvams veiklos dokumentėlis, 
ir jei ateity tautai teks vėl ma
siškai palikti tėvynę, busimieji 
išeiviai galės iš praeities stip
rybės semti. Žymesnių lietuvių 
suvažiavimų rėmuose turėtų 
tilpti jaunimo stovyklų vadovų 
pasitarimai, patirties pasidali
nimas ir pan.

Linkėtina Vokietijoje vasaros 
stovyklas surengti ilgesnes. Su
sirenka vaikai iš visos Vokie
tijos, atsiranda darni šeimos 
lietuviška nuotaika, pradedama 
ką nors kurti (piešti, filmus 
ruošti ir pan.) ir jau reikia skirs
tytis. Trijų savaičių stovykla 
trumpoka. Ištekliai stovyklai? 
Didis slogutis! Vokiečių Įstaigos 
duosnios, bet nepakankamai. 
Reikia patiems traukti storą pi
niginę. O kas gi turi tokią? 
Retai kas tėvų gali apmokėti 
stovyklos dienas.

Baigiant norisi palinkėti Vo
kietijos lietuvių vadovams nu
matyti kultūrinės veiklos gaire
les. Gražu ir kilnu organizuoti 
stovyklas, studijų savaites, kul
tūrinius parengimus, bet ar ne
reikėtų pasirūpinti išleisti dau
giau lietuviškų knygų, meno pa
veikslų ir pan., skirtų sveti
miems?! Čia spraga ir net alkis!

Stovyklavęs

Padeda nugalėti

Dirbtinių dantų
slysčiojimą ir baimę

Jau nebėra Įkyraus nerimo jausmo dėl lais
vų judančių dirbtinių dantų. FASTEETH, pa
gerinti šarminiai (be rūgščia i) milteliai, u įdul
kinti ant dirbtinių dantų, laiko juos daug tvir
čiau, taip, kad jaučiamasi daug patogiau. Iš
venkite nemalonumų dėl atsipalaidavusių 
plokštelių. Reikalaukite FASTEETH kiekvieno

je cheminių gaminių parduotuvėje.

3 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1967. IX. 14 — Nr. 37 (920)
----  . -— - y

UŽGESO SPORTO ŽVAIGŽDĖ

A. VYTAUTAS SAUNORIS
K. BARONAS

M

Tai buvo 1939 m. pavasarį. 
Lenkiški skelbimai Vilniuje rek
lamavo futbolo rungtynes tarp 
Lietuvos meisterio Kauno LGSF 
klubo, WKS Rydz-Smigly ko
mandos ir Vilniaus rinktinės. 
Mes, gimnazistai, eidami į pa
mokas ir iš VD gimnazijos rū
mų į namus, beveik prie kiek
vieno kampo sustodavom, skai- 
tydavom Šiuos pranešimus, 
džiaugdamiesi Lietuvos koman
dos atvykimu į mūsų sostinę, ta
čiau kartu širdyje jautėme lie
tuvių pralaimėjimo baimę, nes 
kariškių klubas, tik prieš metus 
laiko yra žaidęs augštoj Lenki
jos futbolo lygoj. Tuo tarpu Lie
tuvos ir Lenkijos žaidimo lygis 
kalbėjo lenkų naudai, nes len
kai Europoj buvo priskaitomi 
prie geresnių vienuolikių.

Rungtynės Vilniuje
Neatsimenu datos, žinau, kad 

tai buvo graži šeštadienio popie
tė. Į rungtynes išsiruošė visi 
Vilniaus lietuviai. Mes, moki
niai, į stadijoną patraukėm bent 
dviem valandom anksčiau. Lai
kas bėga labai pamažu. Ir štai į 
aikštę išbėga Kauno komanda. 
Kiek jėgų turim, lietuviškai šau
kiam “valio”, “pirmyn LGSF”, 
“duokit lenkam” ir t.t. Lenkiš
kai kalbantieji žiūrovai manė, 
kad tai svečiai iš Kauno, atvy
kę “palaikyti” savų žaidėjų. Ki
ti piktai liepė nutilti, pravar
džiuodami “'klumpiakais”. Na, ir 
ką pasakysit — tie “klumpia- 
kai” žaidėjai nugalėjo lenkus 
(WKS komandoj ir Vilniaus 
rinktinėj žaidė sulenkėję lietu
viai Tumas ir Urbonas) pasek
me 5:2, nežiūrint didelio nuo
vargio. Mat, jie žaidė Varšuvoj, 
Lietuvos Brastoj, Gardine.

Mūsų “vijurkas”
Mums į akis krito vienas jau

nas, rudplaukis žaidėjas, kurio 
stiprūs smūgiai visą laiką kėlė 
pavojų prie lenkų vartų. Sutar
tinai pavadinam jį “vijurku”, 
nes tarp lenkų žaidėjų jis pui
kiai ir greitai vedžioja kamuolį, 
iš kažkur atsiradęs staiga atima 
iš priešininko kamuolį, perduo
da ten, kur yra gera žaidėjo 
padėtis.

Būdami beveik bendraamžiai, 
nutariam po rungtynių nueiti į 
George viešbuti ir su tuo “vijur
ku” susipažinti. Surandam jį 
tarpe kitų žaidėjų. Pradžioj kiek 
išdidus, pasisako esąs universi-
teto studentas. Mes netikim, bet 
kiti žaidėjai tai patvirtina. Įsi
tikinom, kai jis apsirengė ir už
sidėjo kepuraitę. Išeinam Į Ge
dimino g-vę trumpam pasivaikš
čiojimui. Pamažu dingsta išdidu
mas, atsiranda nuoširdi kalba 
apie sportą, rungtynes, mokslą 
(prisipažino esąs gimnazistas). 
Pripažįstam, kad jis už mus 
“blatnesnis”, nes jau žaidžia 
pirmoj futbolo komandoj, gast
roliavo Lenkijoj, Latvijoj, taigi, 
matęs pasaulį. Mums patinka, 
kai pradeda pasakoti apie Var
šuvą ir kaikuriuos LGSF žaidė
jus, mokančius “lenkiškai”. De
ja, jų “lenkų” kalbos Varšuvos 
krautuvės nesuprato. “O aš, — 
sako mūsų svečias, — pirštais 
krautuvėse “susikalbėjau” ir 
pirkau kas man buvo reikalin
ga. Mano metodą paėmė tuomet 
ir tie “lenkiškai” mokantieji 
žaidėjai. Arba Gardine, — pa
sakoja toliau mūsų apsuptas LG 
SF “vijurkas”, — “stovime ge
ležinkelio stotyje, kur sakomos 
sutikimo kalbos, grojami mar
šai. Žaidėjų tarpe jaučiamas 
nuovargis. Tad aš ir sakau ša
lia stovinčiam Juozui K., kad 
šeimininkai greičiau nuvežtų 
mus poilsiui į viešbutį! Mano žo
džius išgirdo netoli stovėjęs len
kų kapitono uniforma kariškis 
ir gražia lietuvių kalba atsako: 
mes norim lietuvius gražiai pa
gerbti. Jie mūsų broliai...”

Ilgai dar kalbėjomės vaikš
čiodami senosios sostinės gat
vėmis, iki atėjo laikas atsisvei
kinti. Paspaudęs jo ranką prie 
viešbučio, pasakiau — iki pasi
matymo!

Tas simpatiškasis žaidėjas bu
vo a.a. Vytautas Saunoris.

Ir vėl susitinkam
Niekad nemaniau, kad tas 

"iki pasimatymo” išsipildys, kad 
1940 m. rudenį teks atsisėsti i 
tą pati Vilniaus Vytauto Didžio
jo gimnazijos suolą, Įstoti į tą 
patį Vilniaus un-to ekonomijos 
fakultetą, supažindinti a.a. Vy
tą su būsima gyvenimo drauge 
vilniete Aldona Drūtaite ir gy
venti kaimynystėj Vilniaus Pa
upio g-vėj bei būti nuolatiniu 
jo šeimos svečiu.

1944 m. liepos 2 d., palikda
mas Vilnių, trumpam užbėgau į 
a.a. Vytauto butą. Kaip ir pir
mą kartą, taip ir šį paspaudėm 
rankas, sakydami “iki pasima
tymo”. Deja, tai buvo paskuti
nis kartas, nes š.m. rugpjūčio 
29 d. atėjusi į Hamiltoną tele
grama iš Vilniaus pranešė du 
skaudžius žodžius: Vytas mirė. 
Žiūrėjau Į telegramą drebančio
se Vytauto motinos rankose ir 
jaučiau kaip teksto raidės šoki
nėjo mano akyse. Nesinorėjo 
tikėti, kad jo nėra gyvųjų tarpe.

Tiesa, prieš metus laiko su
žinojau apie jo nepagydomą li
gą, apie padarytą vėžio ligos

operaciją gerklėj ir kiek page
rėjusią padėtį, bet tai buvo tik 
blėstanti viltis.

Ilsėkis ramybėj mūsų sosti
nėj, Vytautai. Mes, Tavo drau
gai šiapus Atlanto tvirtai tiki
me, kad dar aplankysim Tavo 
kapą ir papuošim jį gėlėm iš 
Vilniaus žemės, kurią Tu pami
lai dar 1939 m.

Velionies karjera
A. a. Vytautas Saunoris gi

mė 1923 m. balandžio 23 d. Tra
kų apskr., Žąslių valšč., Barolių 
vienkiemyje. Pradžios mokyklą 
ir gimnaziją lankė Klaipėdoj. 
Vokiečiams okupavus mūsų uos
tą, velionis su tėvais persikėlė 
i Plungę, vėliau Mažeikius ir 
Telšius ir 1940 m. apsigyveno 
Vilniuje. Čia baigė Vilniaus VD 
gimnaziją ir Įstojo i Vilniaus un
to ekonomijos fakultetą. Kaip 
ir tėvas — ats. kpt. Antanas 
Saunoris, didelis sporto entu
ziastas ir Klaipėdos KSS inicia
torius, a.a. Vytautas pasekė jo 
pėdomis. Pirmuosius sporto 
žingsnius pradėjo Klaipėdoj fut
bole, krepšiny, lengvojoj atle
tikoj. 1940 m. rudeni septynio
likametis a.a. Vytautas buvo pa
kviestas i Lietuvos rinktinę fut
bolo rungtynėms Kaune prieš 
Latviją (laimėjo lietuviai 4:3), 
vėliau prieš Minską. Deja, jo 
gražią sportinę karjerą nutrau
kė karas.

Pokariniais metais kuri laiką 
žaidė Vilniaus Spartake, vėliau 
ėjo futbolo trenerio pareigas, 
ypač kreipdamas dėmesį i prie
augli.

Nors trumpai gyveno, a.a. Vy
tautas Saunoris Lietuvos spor
tui davė didelį Įnašą, kuris šia
pus ir anapus bus visuomet mi
nimas.

Velionis Hamiltone paliko 
motiną, Vilniuje — tėvą, žmo
ną, broli — buv. Lietuvos ir 
Sov. Sąjungos stalo teniso meis
teri. med. dr. Algimantą, 21 m. 
sūnų studentą Gintarą ir 18 m. 
dukrą studentę Birutę.



© pavargtoji; imi Įaustas himnas Jūrų Skautuos stovykloje
Kanadoje, N. Wasagoj, jau 10 me- Gavelis ir R. Bajerčius (Bostonas), skautiški ženkleliai; dvi mažam sta-
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IŠLYDĖJO KREPŠININKUS
JAV lietuviai krepšininkai išvyko 

iš Vilniaus į Suomiją, Švediją ir Da
niją rugpjūčio 31 d. Kompartijos ofi
ciozas “Tiesa” apie šią viešsagę pa
skelbė tik dvi palyginti trumpas ži
nutes, pranešdamas krepšininkų at
vykimą ir jų išvykimą. Jų susitikimai 
su vietinėmis komandomis “Tiesos” 
sporto skyriuje nebuvo garsinami. J 
akis krinta pakartotinis pabrėžimas, 
kad tai buvo “Amerikos lietuvių jau
nimo turistinė grupė”, kuriuo, ma
tyt, norima sušvelninti įtampą tarp 
išvykos dalyvių ir pasipiktinusios lie
tuvių visuomenės Amerikoje. Išleis
tuvių proga “Tiesos” rugpjūčio 31 d. 
laidoje cituojami komandos trenerio 
R. Dirvenio žodžiai: “Labiausiai pa
tiko Kauno “Žalgirio” žaidimas. Tai 
komanda, kaip mes amerikoniškai sa
kome, turinti “didį gylį” — jos at
sarginiai prilygsta pagrindinei sudė
čiai. žaidžiant su Vilniaus krepšinin
kais, kliūčių sudarė kiek skirtingas 
teisėjavimo interpretavimas. Esame 
patenkinti, kad Lietuvoje yra gerų 
krepšinio žaidėjų. Linkime jūsų spor
tininkams daugiau pergalių tarptau
tinėje arenoje.” Grupės vadovas R. 
Mieželis sakosi turėjęs progos susi
pažinti su Vilniaus naujosiomis sta
tybomis, senaisiais pastatais ir archi
tektūriniais paminklais. “Tiesos” ko- 
resp. L. Braziulis prideda pastabą: 
“Kai kurie jų, svečio manymu, dar 
nėra pakankamai sutvarkyti.” Toliau 
R. Mieželis pasakoja: “Trakai paliko 
gerą įspūdį. Druskininkuose gėrėjo
mės gamtovaizdžiais Nemuno pakran
tėse, Kaune lankėmės Kūno kultū
ros institute, apžiūrėjome sporto 
įrenginius, užsukome į muziejus. 
Miestas jaukus, čia teko susitikti su 
Lietuvos sportinės visuomenės atsto
vais, žinomais krepšininkais, jauni
mu. Ši viešnagė davė abipusę naudą: 
seimininkams padėjo geriau suprasti 
Amerikos lietuvių gyvenimą, o mes 
galėjome arčiau susipažinti su dabar
tine Lietuva.” Trumpiausią pareiški
mą padarė komandos kapitonas J. 
Kaunas: “Džiaugiamės turėtomis pro
gomis susitikti su Lietuvos krepši
ninkais.”

PALAIDOTAS V. SAUNORIS
Šiame skyriuje jau buvo rašyta 

apie Lietuvos futbolo rinktinės žaidė
jo a.a. Vytauto Saunorio mirtį. Jis 
buvo palaidotas Vilniuje, Saltoniškių 
kapinėse. Pradėjęs futbolininko ke
lią 1937-38 m. jaunių rinktinėje, 1951 
m. baigė valstybinį kūno kultūros 
institutą Kaune. 1947-54 m. žaidė re
prezentacinėje futbolo meistrų ko- 
komandoje, o vėliau buvo šios ko
mandos vyriausias treneris, paruošęs 
gausų būrį jaunųjų futbolininkų. 
1954 m. jam buvo suteiktas Sov. Są
jungos sporto meistro vardas. Kurį 
laiką dirbo pedagoginį darbą, vėliau 
tarnavo vyriausioje tiekimo ir reali
zavimo valdyboje, buvo Vilniaus 
plastmasinių dirbinių gamyklos di
rektoriaus pavaduotojas.

ŽMOGŽUDYSTĖ VAIGUVOJE
Kelmės rajono Vaiguvos apylinkės 

gyventojai palaidojo 34 m. amžiaus 
trijų vaikų motiną Oną Karpienę, 
nužudytą Kilionių kaimo gyventojo 
Boleslovo Kibarto. Nusikaltėlis, bū
damas girtas, ją užpuolė ir mėgino 
išprievartauti, kai ji su penkerių me
tų amžiaus dukrele Irena ėjo pas 
gimines į Akmenių kaimą. Moteriai

pasipriešinus, B. Kibartas ją nužu
dė akmeniu ir peiliu. Mažoji Irena 
taip pat iki sąmonės netekimo buvo 
vo sužalota akmens smūgiu, bet jos 
gyvybę pavyko išgelbėti ligoninėje. 
Šį žiaurų įvykį “Tiesos” nr. 200 pa
skelbė prokuratūros ypatingai svar
bių bylų tardytojas J. Vilutis, su
laužydamas kompartijos įprotį nuty
lėti panašaus pobūdžio nusikaltimus.

STAKLĖS BRILIANTAMS
Šiaulių tiksliųjų staklių gamykla 

gavo užsakymą iš vyriausios valsty
binių ženklų gamyklos valdybos pa
gaminti stakles deimantams apdoroti. 
Ta proga vyr. konstruktorius J. Kel- 
dušis spaudos atstovams pareiškė 
(“Tiesa” nr. 191): “Daugelis, be abe
jo, žino, kad briliantai — tai dau- 
giabriauniai šlifuoti deimanto krista
lai. Jiems apdoroti reikalingos tri
jų rūšių staklės. Pirmiausia mes pa
gaminsime stakles deimanto krista
lui perpiauti pusiau. Jau gavome šio 
“juvelyro”, kuris svers kelias tonas 
ir vienu metu piaus dešimt kristalų, 
darbo brėžinius. Dabar ruošiame 
technologinę įrangą. Netrukus bus 
pradėtos gaminti pirmosios detalės. 
Tiek šių, tiek antro modelio staklių, 
skirtų perplautiems kristalams te
kinti, bandomieji pavyzdžiai bus su
rinkti ateinančiais metais. Trečiosios 
staklės, kuriomis deimantai bus ga
lutinai apdorojami, patikėtos paga
minti Kauno Neries gamyklos kolek
tyvui.”

ASFALTUOJA KELIUS
Alytaus kelių statybos valdyba nr. 

8 įpusėjo kelio Varėna-Valkininkai 
asfaltavimą. Anksčiau asfaltu buvo 
padengtas kelias Simnas—Seirijai, 
kaikurios Alytaus ir Druskininkų 
gatvės. Asfalto dangos susilauks ki
lometrinė gatvė prie Alytuje stato
mo medvilnės kombinato. Tiltą per 
Varėnės upelį baigia statyti Romo 
Blėdos vadovaujami kelininkai. Uo
liausių darbininkų gretose minimi: 
valdybos viršininkas inž. Albinas 
Zablackas, ekskavatorininkas Pranas 
Kivaras, buldozerininkas Jonas De- 
vyžius, autokranininkas Vitalijus 
Krasnickas ir meistras Vladas Juk
nevičius.

NAUJOJI “MINIJA-4”
Kauno radijo gamykla pradėjo ga

minti naujo tipo magnetolą “Mini- 
ja-4” — astuonių lempų radiją 
su dviejų greičių magnetofonu “Vil
nelė”. Naujasis aparatas yra gražes
nis už anksčiau gamintą “Miniją-3”, 
turi pagerintą garsinę sistemą, pa
pildomus garsiakalbius. Iki šių metų 
galo naujųjų “Minijų” tikimasi iš
leisti 20.000.

VIEKŠNIEČIŲ ĄSOČIAI
Viekšniuose įsikūręs Kauno dailio

sios keramikos gamyklos “Jiesia” 
skyrius žemaičius aprūpina moliniais 
ąsočiais, puodais, ornamentuotais va
zonėliais, vazomis, peleninėmis bei ki
tais keramikos dirbiniais. Įmonė tu
ri šešias žiedimo stakles, prie ku
rių tebedirba jau nepriklausomybės 
laikais pagarsėjęs žiedėjas Stanislo
vas Mackevičius. Pasižymėjusių dar
bininkų gretose minimi: vyr. meist
ras Leonas Pukinskas, degikai Au
gustas Gelžinis, Povilas Ūdra, de
koruotoją Janina Giedraitė, glazū- 
ruotojos Rozalija Sliuožienė ir Sta
nislava Mišalienė.

V. Kst.

PULKININKUI LIORMANUI 75 METAI
Buvęs ilgametis Klaipėdos 

krašto komendantas pulkinin
kas Raimundas Liormanas š.m. 
rugsėjo 9 d. minėjo savo 75 me
tų amžiaus sukaktį. Jis yra gi
męs 1892 m. Gelgaudiškės dva
re, Gelgaudiškiu valsčiuje, Ša
kių apskrityje. Lietuvoje buvo 
mokytoju Panevėžyje, pirmojo 
pasaulinio karo metu mobilizuo
tas į rusų armiją eiliniu karei
viu. 1916 m. baigė Pskovo ka
ro mokyklą ir karą baigė leite
nanto laipsniu. Revoliucijos me
tu buvo išrinktas XII armijos 
lietuvių karių komiteto vicepir
mininku, dalyvavo 1917 m. Pet
rapilio lietuvių seime. Metais 
vėliau buvo lietuvių tarybos įga
liotiniu Rygoje pabėgėlių grąži
nimo reikalams. 1918 m. gruo
džio mėn. atvyko į Vilnių ir sto
jo savanoriu Lietuvos kanuome- 
nėn. Čia jis ėjo įvairias parei
gas: krašto apsaugos ministerio 
adjutanto, krašto apsaugos mi
nisterijos kanceliarijos viršinin
ko, 1920 m. gale buvo koman
diruotas Vilniun prancūzų karo 
misijon. 1922 m. baigęs augš- 
tuosius karininkų kursus buvo 
apskrities komendantu Vilka
viškyje ir Marijampolėje. 1928 
m. liepos mėn. 9 d. buvo pa
skirtas Klaipėdos krašto komen
dantu ir juo išbuvo apie 10 
metų. Esant karo stoviui ir Klai
pėdos krašte, komendantūra tu
rėjo teisę ir pareigą tvarkyti 
bei bausti vietinę spaudą ir po
litinius triukšmadarius. Tuo me
tu jo vardas buvo plačiai žino
mas Lietuvoje ir Vokietijoje, 
linksniuojamas spaudoje ir ra
diofone. Jis užsitraukė III-jo 
Reicho nacionalsocialistinės va
dovybes neapykantą. Kai rusai 
Lietuva okupavo, sukaktuvinin
kas su šeima persikėlė į Vokie
tiją, kur 1944 m. buvo Gestapo 
suimtas ir 11 mėnesių kalintas 
Tilžės kalėjime. Mirtis rytų

fronte jo sūnaus, kuris po per
sikėlimo į Vokietiją buvo paim
tas į kariuomenę, išpirko tėvo 
“kaltę” ir buvo paleistas iš ka
lėjimo.

Po karo Liormanai persikėlė 
į Filadelfiją, o nuo 1958 m. — į 
Ročesterį. Gyvena nuosavame 
namelyje ir džiaugias savo duk
ters Danguolės Klimienės gau
siu prieaugliu.

Ta proga 'klaipėdiečiai nuo
širdžiai sveikina sukaktuvinin
ką bei ponią ir linki dar daug 
saulėtu ir džiaugsmingu dienu!

A.

tų stovyklauja “Aušros” sporto klu
bas, ateitininkai ir jau antrą kartą 
čia suplaukė jūrų skautai (Jūrų 
Skautija). šiais metais čia suplauku
si jūrų skautų-skaučių stovykla buvo 
gana gausi ir įdomi: stovyklavo dau
giau kaip 100 skautų ir skaučių. Tai 
jubilėjinė 45 metų Lietuvos Jūrų 
Skautijos stovykla, kuri prasidėjo 
rugpjūčio 12 d. ir truko dvi savaites. 
Į šią stovyklą skautai-tės suplaukė iš 
Čikagos, Bostono, Klevelando, Toron
to, Los Angeles, Detroito ir Lemonto.

Stovyklos štabą sudarė: stovyklos 
viršininkai — j.s.v. H. Stepaitis (pir
mą sav.) ir j.s.v. Vyt. Čepas (antrą 
sav.); kapelionas — j.v.s. kun. J. Rai
bužis, komendantas — j.ps. K. Do
marką, iždininkas — j.v.s. L Knopf - 
mileris, ūkio vedėjas — j.s. A. But
kevičius; skaučių programos instruk
torės — j.ps. V. Lauraitienė (pirmą 
sav.) ir v.s. L Čepienė (antrą sav.), 
vandens užsiėmimų vedėja — j.s. R. 
Kuprevičienė, vandens užsiėmimų 
instruktoriai — j.v.s. L. Knopfmile- 
ris (pirmą sav.) ir j. ps. J. Butkus 
bei j.v.s. B. Stundžia (antrą sav.), 
uosto komendantas — j.ps. M. Maks
vytis, vyr. laužtfbdys — j.b.v.v. K. 
Oželis, stovyklos laikraščio vyr. red.
— S. Z. Juškevičienė, jūrų skaučių 
pastovyklės “Palangos” viršininkės
— j. ps. D. Bylaitienė (pirmą sav.) 
ir j.s. A. Gasnerienė (antrą sav.), 
sporto vadovė — v.v. V. Gasnerytė, 
jūrų skautų “Naručio” pastovyklės 
viršininkas — j.ps. P. Jančiauskas, 
adjutantas — j.b.v.v. Br. Kovas, pa
stovyklės programos vadovas — j.s. 
Pr. Petraitis. Štabo nariais, kaip pa
skaitininkai, buvo dar “Inkaro” tary
bos pirm, j.v.s. Alg. Aglinskas ir L. 
J.S. Brolijos vyr. skautininkas j.v.s. 
E. Vengianskas. Buvo atvykęs L.S.B. 
Atlanto rajono jūrų skautų vedėjas 
j.v.s. Ignas Petniūnas, kuris nulei
džiant vėliavas pasakė kalbą ir va* 
kare užkūrė laužą.

Dienos programa: 7 v.r. trimitas 
keltis, po to — mankšta, pakėlimas 
vėliavų, kurių čia buvo 4: Lietuvos, 
Kanados, JAV ir skautų. Vėliavoms 
pakelti trimitininkas duodavo ženk
lą. Pakėlus vėliavas — malda, rapor
tai, pranešimai. Tada — pamaldos, 
pusryčiai, patalpų apžiūrėjimas. Už 
gerai tvarkomą kambarį skiriami taš
kai. Toliau — užsiėmimai: paskaitos 
ir lenktynės uoste buriniais laivais 
bei baidarėmis su irklais. Po pietų
— vėl užsiėmimai uoste ar stovyklos 
rajone. Vakare apie 7 v. vėliavų nu
leidimas, vakarienė ir laužas, kur 
iš jaunimo krūtinių plaukdavo skau
tiškos dainos, buvo organizuojami 
komiški pasirodymai.

Rugpjūčio 19 d. įvyko šios 45 metų 
jubilėjinės stovyklos oficialus atida
rymas. Reikšmingą kalbą pasakė 
“Gintaro” tarybos pirmininkas j.v.s. 
Algirdas Aglinskas. Negalėdami šios 
stovyklos atidaryme dalyvauti kvies
tieji atsiuntė sveikinimus raštu: gen. 
konsulas A. Simutis, gen. konsulas 
P. Daužvardis, L.S.S. pirmi jos pirm, 
v.s. A. Saulaitis ir visa eilė kitų, žo
džiu sveikino Kanados Lietuvių Bend
ruomenės pirm. A. Rinkūnas.

Šiose iškilmėse davė įžodį kažku
rie j. skautų vadovai ir jūrų budžiai. 
Taip pat atžymėti už nuopelnus Jū
rų Skautijai kaikurie asmenys.

Sekmadienio rytą prieš pamaldas 
buvo perskaitytos lenktynėse laimė
tojų pavardės. Dovanas-trofėjas įtei
kė “Inkaro” tarybos pirm, j.v.s. Al
girdas Aglinskas, asistuojamas j.s. 
Rūtos Kuprevičienės. Viena taurė bu
vo net iš Švedijos. Vandens varžy
bose laimėjo šie j. skautai-skautės:

1. Mišrių buriavimo regatų laimė
tojai: I. vietą užplaukime — A. By
la ir V. Lauraitytė (Čikaga); II v.
— A. Valadka ir V. Kuprevičiūtė 
(Torontas); III v. — P. Manomai- 
tis ir Jančiauskaitė (Bostonas).

2. Jūrų skaučių valčių (canoe) var
žybų laimėtojai: Iv. — L. Gasne
rytė ir A. Sabalaitė (Čikaga); II v.
— V. Lauraitytė ir L. Balukaitė (Či
kaga).

3. Jūrų skautų valčių (canoe) re
gatos varžybų laimėtojai: Iv. — R. 
Pačkauskas ir R. Grybauskas (Čika
ga); II v. — J. Kriaučiūnas ir P. 
Manomaitis (Bostonas); III v. — P.

4. Ūdryčių valčių varžybų laimė
tojai: Iv. — A. Aukštuolytė (Rytų 
Čikaga), II v. — R. Domarkaitė (R. 
Čikaga), III v. — D. Aukštuolytė (R. 
Čikaga).

5. Bebrų valčių regatos varžybų 
laimėtojai: Iv. — D. Grybauskas ir 
V. Lauraitis (Čikaga); II v. — A. 
Kaulinaitis ir J. Čiurlionis (Čikaga); 
III v. — E. Kripavičius ir V. Ki- 
jauskas (Klevelandas).

Antrą savaitę varžybos vyko to
kiu pačiu tempu ir su tokia nuotai
ka. Deja, šių eilučių autoriui jose 
neteko dalyvauti nei rezultatų gir
dėti.

Didžiojo pastato salėje s. Zuzana 
Juškevičienė buvo įrengusi įdomią 
parodėlę. Ten buvo: 5 tautiniais raš
tais austos staltiesės, vienas ilgas, 
pėdos pločio, taip pat tautiniais raš
tais austas rankšluostis su įaustais 
Lietuvos himno žodžiais; ilga žalia 
juosta; devyni didžiuliai iš jūrų 
skautų stovyklavimų albumai su nuo
traukomis; rankų darbo dėžutės su 
įdomiais išdrožinėjimais; dubenėliai,

liukui tautiniais raštais staltiesėlės; 
iš džiovintų lapų rankomis padaryti 
trys vaizdeliai — lėlės, meškiukas ir 
dvišakas medis su gandro lizdu.

Be to, s. Zuzana Juškevičienė slė
nyje buvo padariusi lietuvių šulinio 
imitaciją: rentinys, svirtis ir kibi
ras. Tame pačiame slėnyje ji su 
skautais-skautėmis pastatė palapinę 
ir iš paparčių lapinę.

Jūrų Skautijos jubilėjinė stovyk
la buvo labai gerai suorganizuota ir 
darė labai gerą įspūdį savo susi
tvarkymu, drausme, programa, išori
ne išvaizda ir Lt. Tai sudarė dis
ciplinuotos organizacijos vaizdą. Iš 
Čikagos buvo atgabenti keturi buri
niai laivai, keletas valčių ir kita. 
Tai daugiausia j.s. Antano Butkevi
čiaus dėka. Šeimininkės — J. Gry- 
bauskienė if S. Gedvilienė puikiai ir 
sočiai maitino stovyklautojus.

Linkėtina Jūrų Skautijai buriuoti 
tokiu pažangumo kupinu žygiu ir į 
auksinį 50 metų jubilėjų... Visiems 
linkime gero vėjo!

J. Bernotas

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ DĖMESIUI
Mokslo metų pradžiai prašome užsisakyti reikalingus JAV Lie

tuvių Bendruomenės Kultūros Fondo išleistus vadovėlius ir mokslo 
priemones.

Vadovėliai:
1. LIETUVOS LAUKAI, S. Jonynienės, V sk. ____________  $3.00
2. TEN. KUR NEMUNAS BANGUOJA, A. Tyruolio, VI sk. .. $3.50
3. TĖVU ŠALIS, S Jonynienės, VII sk. ________________  $3.50
4. GINTARAS, J. Plačo, VIII sk. _______________________ $4.00
5. TĖVIŠKES SODYBA, J. Plačo, III sk__________________ $3.50
6. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, VI laida__ _______  $2.50

Lietuvių kalbos pratimai:
E. Ruzgienės, I sk. ______$1.75 Z. Grybino, V sk. _______ $1.25
G. Česienės, II sk. _____ $1.75 J. Plačo, VI sk__ ._______ $2.00
J. Juozevičiūtės ir
E. Narutienės, III sk. ___ $1.75 J. Kreivėno, VII sk.____ $1.25
S. Jonynienės, IV sk. ____$1.75 S. Sližio, VIII sk. $1.75

7. LIETUVOS ISTORIJA, V. Liulevičiaus, IX sk. ar 5-tai kl.... $1.25

Kitos priemonės:
1. Lietuvos žemėlapis, išl. Lietuvių Enciklopedijos leidyklas._ $2.00
2. Sąsiuviniai $0.25 

Platintojai gauna už mokslo vadovėlius ir priemones 15% nuolaidos. 
Užsakymus siųsti JAV LB Kultūros Fondo adresu:

J. BERTAŠIUS
5348S. Talman Ave., Chicago, Ill. 60632

VASAROS SEZONO užbaigai apie 
pora tūkstančių tautiečių susirinko 
rugsėjo 3 cL į dienraščio “Draugo” 
tradicinę gegužinę. Bučo daržas, pas
kutiniais metais tapęs didesniųjų ge
gužinių vieta, buvo perpildytas lie
tuviais ne tik iš Čikagos, bet ir ap
linkinių vietovių. Jeigu kitos gegu
žinės šiuo metu Čikagos lietuvių tar
pe jau nėra tokios populiarios kaip 
prieš 10 ar daugiau metų ir nelabai 
gausiai lankomos, tai ši gegužinė 
buvo gerokai pasisekusi, bent pub
likos gausumu. Anksčiau būdavo 
stengiamasi “Draugo” gegužinėse 
duoti kokią nors meninę programą, 
neleidžiant malonumą semtis vien 
tik iš baro. Kaikuriose gegužinėse 
buvo mėgiamos jautrios kalbos su 
visokiais gražiais ateities pramaty- 
mais. Tačiau šiemetinėje “Draugo” 
gegužinėje nei meninės programos, 
nei kalbų nebuvo. Beje, buvo lietu
viškų knygų stalas, bet jis nesusi
laukė daug lankytojų.
• • •

PO VASAROS PERTRAUKOS at
gyja lietuviška veikla. Jau nuo rug
sėjo pradžios darbą pradeda litua
nistikos mokyklos. Taip pat pradeda
mi parengimai salėse ar kitokios pra
mogos. Rugsėjo 24 d. Jaunimo Cent
re bus pagerbtas 1960 m. miręs daiL 
Paulius Augius ryšium su monogra
fijos išleidimu. Apie daiL Augių 
kalbės buvęs velionies draugas dail. 
Telesforas Valius iš Kanados. Meni
nėje dalyje pasirodys anksčiau Ka
nadoje gyvenęs akt. Leonas Baraus
kas ir akt. Zita Kevalaitytė-Visoc- 
kienė. Dalyvaus ir Čikagos lietuvių 
styginis kvartetas.

Pirmoji rudens sezono dailės pa
roda Čiurlionio galerijoje bus ati
daryta spalio 7 d. čia savo darbus 
išstatys dail. Bronius Murinas, ku
ris dar nepriklausomybės laikais bu
vo stiprokai užsirekomendavęs dai
lės srityje. Taip pat ir Čikagoje jis 
yra surengęs kelias savo kūrinių pa
rodas.

JONAS JAKUBAUSKAS, senosios 
išeivijos sporto veikėjas, buvo išvy
kęs į JAV rytinius pakraščius, kur 
aplankė ir buvusį pasaulio bokso 
čempijoną Jack Sharkey-žukauską. 
Jakubauskui su Šarkiu daug yra te
kę anksčiau bendrauti, tai ir dabar 
jie dažnai pasikeičia vizitais, šie me
tai Šarkiui yra sukaktuviniai: prieš 
35 metus jis tapo pasaulio bokso 
čempijonu, nugalėdamas vokietį Max 
Smėlingą 15 ratų kovoje (titulą jis 
prarado sekančiais metais, kovoda
mas prieš neseniai mirusį italų bok
sininką Prima Kamera), š. m. rug
sėjo 26 d. Šarkiui sueina 65 m. am
žiaus, bet dar stiprokas vyras, nors 
nebėra panašus į boksininką. Jo ir 
užsiėmimas dabar yra kur kas švel
nesnis: jis dažnai važiuoja su spor
tinėmis parodomis, kur demonstruo
ja žūva vi m o meną. 
• • •

POVILAS TAUTVAIŠAS, vienas 
žymiausiųjų lietuvių šachmatininkų 
išeivijoje, buvo plačiai atžymėtas 
šachmatų leidinyje “Chess Mid-Ame- 
rica” (leidžiamas Čikagos priemiesty
je — Park Forest). Rugsėjo nume
ryje apie mūsiškį rašo to leidinio

redaktorius Jay H. 'Toli rašinyje, 
pavadintame “Profile of a Master”. 
Čia paminėta, jog pirmąjį turnyrą 
Tautvaišas žaidė turėdamas 19 metų 
Kauno universiteto pirmenybėse, kur 
užėmė pirmąją vietą 4.5 — 0.5 san
tykiu. Po plačios Tautvaišo rung
tyniavimo apžvalgos Lietuvoje ir Vo
kietijoje sužymėti jo laimėjimai 
Amerikoje. Tik atvykęs jon laimėjo 
Bostono čempijono vardą, o atsikė
lęs į Čikagą nuo 1951 m. yra laimė
jęs 6 kartus Čikagos šachmatų pir
menybes, 6 kartus Illinois valstijos 
pirmenybes, 3 kartus tapęs Trans- 
Mississippi pirmenybių ir kitų tur
nyrų nugalėtoju.• • •

“LITUANIKOS” FUTBOLO KO
MANDA rugsėjo 10 d. pradėjo ru
dens rato žaidimus. Antrosios pir
menybių rungtynės įvyks rugsėjo 17 
d., 2.30 v. Calumet Parke prieš 
“Youths” vienuolikę. Pirmame rate 
“Lituanika” iškovojo 3 pergales, pra
laimėjo tris susitikimus, du kartu 
sužaidė lygiomis. Lentelės prieky
je stovi “Youts” ir “Croatans” ko
mandos su 13 taškų. Trečioje vieto
je yra lietuviai su 8 taškais.♦ • •

LIETUVIŲ KREPŠINIO GRUPĖ 
rugsėjo 5 d. vakare sugrįžo iš savo 
gastrolių Lietuvoje, Suomijoje ir 
Švedijoje. Lietuvoje krepšininkai žai
dė 5 rungtynes, iš kurių 2 laimėjo 
ir 3 pralaimėjo. Du pralaimėjimus 
svečiai iš Amerikos Lietuvoje paty
rė prieš Kauno “Žalgirį”, kuris fak
tiškai yra Lietuvos rinktinė.

Krepšininkai iš Lietuvos išvyko 
rugpjūčio 31 d. Rungtyniavo Suomi
joje ir Švedijoje. Helsinkyje mūsiš
kiai susitiko su stipria Suomijos 
rinktine, kuri ruošiasi Europos pir
menybėms. Su ja buvo žaistos dvejos 
rungtynės ir jose suomiams buvo 
pralaimėta 80:73 ir 79:74. Kiek silp
nesnis varžovas lietuvių laukė Stock- 
holme, kur jie kovojo prieš vietos 
“Alvik” komandą. Laimėjo Ameri
kos lietuvių krepšinio grupė 94:73. 
Skandinavijoje mūsiškiams buvo siū
lyta žaisti daugiau rungtynių, bet lai
ko stoka neleido kitų pakvietimų pri
imti.

Rugsėjo 6 d. vakare puošniame 
Čikagos pietinės dalies restorane iš
vykos dalyviams buvo surengta va
karienė. Po jos krepšininkai padarė 
pranešimus apie kelionę ir atsakinėjo 
į susirinkusiųjų klausimus.

HAMILTON, ONT.

PIRMASIS JAUNUČIŲ IR JAU
NESNIŲJŲ moksleivių ateitininkų, 
mokyklinio amžiaus, susirinkimas 
įvyks rugsėjo 19, antradienį, 6 v.v. 
parapijos salėje. Visi moksleiviai, 
priklausę anksčiau ateitininkams, 
prašomi dalyvauti. Taip pat kvie
čiami visi, kurie nepriklauso jokiai 
jaunimo organizacijai, jungtis į atei
tininkų eiles. Priimami visi nuo 6 
metų amžiaus. Tėveliai yra prašomi 
juos paraginti jungtis į organizuoto 
jaunimo eiles. Kreiptis pas ateiti
ninkų globėją J. Pleinį, tel. JA 7- 
4876. Globėjai

KNIGHT RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE HAMILTON 

168 Locke St. S. JA 2-5028
IŠPARDAVIMAS

Westinghouse w
PHILIPS^

PARDUODAM SPALVOTUS TELEVIZIJOS PRIIMTU
VUS, B & W TELEVIZIJOS PRIIMTUVUS, STEREO, RA
DIJO APARATUS, SKALBIMO MAŠINAS, ŠALDYTU
VUS, KROSNIS IR KITUS ELEKTRINIUS REIKMENIS. 

Taisom radijo ir televizijos aparatus. Darbas garantuotas.
Kreiptis pas AL. Pilypaitj, krautuvės vedėjg

(KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 

ALBERTOS SKYRIUS
RENGIA BALTIEČIŲ FESTIVALĮ 

KANADOS ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI 
penktadienį ir šeštadienį - spalio 6-7

Edmontone, Albertos provincijoje
PENKTADIENĮ, SPALIO 6

Victoria Composit High School auditorijoje,
10820 — 101 St., 8.30 v.v., boltiečių muzikos koncertas.
Programoje: smuikininkė Elena Kuprevičiūtė,
estų sopranas Maret Pank, 
latvių baritonas Andrejs Kurmins

Įėjimas suaugusiems — $2.00; studentams — $1.00
ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 7

MacDonald Hotel Edmontone, Alta
10 v. r. baltiečių parodos atidarymas
10.30 v.r. baltiečiiį konferencija
2 v.p.p. MacDonald viešbutyje baltiečių festivalis
6.30 v.v. Kanados šimtmečio balius; Įėjimas — $6.00 

Rengėjai

@ L1HUVIAI PASAIIIXJE
J. A. Valstybės

LIETUVAITĖS ŽURNALISTĖS Jū
ratės Kazickaitės pasikalbėjimo su 
Vietnamo premjeru Nguyen Cao Ky 
ištraukas anglų kalba pateikė “Lais
vės Žiburio” radijas.

DETROITE BUVO SUJUNGTOS 
lig šiol atskirai veikusios Dr. Vinco 
Kudirkos ir “Aušros” lituanistinės 
mokyklos. Pastaroji veikė prie šv. 
Antano parapijos, o Dr. V. Kudirkos 
mokyklą Redforde suorganizavo į 
Detroito priemiesčius išsikėlę lietu
viai. Ji sutraukė du trečdaliu moki
nių, kai tuo tarpu “Aušra” turėjo 
tenkintis vienu trečdaliu. Sutelktinis 
mokslo židinys vadinsis LB Detroito 
apylinkės lituanistine mokykla ir 
veiks Redfordo viešosios mokyklos 
patalpose. Lituanistinės mokyklos 
vedėju pakviestas mokytojas Pranas 
Zaranka. Sujungtas buvo ir tėvų ko
mitetas, kurio nariai jau pasiskirtė 
pareigomis: pirm. dr. Kęstutis Keb- 
lys, vicepirm. Alfonsas Žiedas, ižd. 
A. Butkūnas, jo padėjėja p. Naumie- 
nė, sekr. Alfonsas Kasputis, infor
macijos vadovas V. Veselka, talki
ninkė budėjime p. Okienė, parengi
mų vadovė p. Skiotienė, nariai p. 
Damušienė, St Geldauskas ir St Ra- 
čiukaitis. Naujoji lituanistinė mo
kykla mokslo metus pradėjo rugsėjo 
9 d.

LIVIJA KASPEBAVIČIUTĖ iš Af
ganistano grįžo į Klevelandą, atli
kusi dvejų metų įsipareigojimus 
prez. J. F. Kennedžio suorganizuo
tai jaunųjų amerikiečių Peace Corps 
organizacijai, kurios nariai stengiasi 
padėti atsilakusiems kraštams.

KUN. PETRAS MASKOLAITIS, 
salezietis misijonierius, iš Ekvado
ro atvyko į Čikagą. Jis yra 30 metų 
praleidęs džiunglėse su kivaru gen
ties indėnais, kurie dar kartais skal- 
puoja nužudytus priešus ir jų skal
pus pardavinėja turistams. “Drauge” 
paskelbtame pasikalbėjime misijo
nierius pasakoja: “Namai jų pada
ryti iš bambuko stiebų. Stogas šiau
dų. Nei gydytojų, nei dantistų ten 
nėra. Kai suserga kas, tai šaukiasi 
raganių. Dabar didesniuose centruo
se vyriausybė jau steigia ligonines. 
Mūsų misijose yra apie 200 našlai
čių, surinktų iš džiunglių. Vyriau
sybė duoda tik po penkis centus 
vieno našlaičio išlaikymui per die
ną, o likusiomis sumomis reikia pa
tiems pasirūpinti. Todėl ten visi mi- 
sijonieriai patys turi darbuotis, pa
tys taisyti įrankius, būti ir mecha
nikais, ir staliais...” Kun. P. Masko- 
laitis kivarams yra paruošęs kate
kizmą ir gramatiką jų kalba. Net 28 
metus nebuvo sutikęs lietuvių, ne
turėjo progos kalbėti lietuviškai, 
bet savo tėvu kalbos nėra užmiršęs. 
Čikagoje kun. P. Maskolaitis, jur
barkietis, dalyvavo rugsėjo 2 d. įvy
kusiame jurbarkiečių suvažiavime 
Jaunimo Centre, šiemet jis švenčia 
sidabrinį kunigystės jubilėjų ir jau 
artėja prie 60 m. amžiaus ribos. 
Rugsėjo pabaigoj jis vėl grįžta į Ek
vadoro džiungles. Tada jam galima 
bus siųsti aukas ir rašyti šiuo adre
su: Mision Salesiana, Mendez —

Cuchanza, Ecuador, S. America.
NIUJORKO ATEITININKŲ SEN

DRAUGIŲ naują valdybą sudaro: 
pirm. A. Bendorius, vicepirm. J. 
Giedraitis, sekr. E. Vaišnoraitė, ižd. 
B. Bobelis ir N. J. atstovas M. Šil- 
kaitis.

VYSK. M. VALANČIAUS lituanis
tinėje mokykloje Klevelande šiais 
mokslo metais dirbs mokytojai — 
H. Bankaitis, St. Barzdukas, L Bub
lienė, Pr. Joga, T. Neimanaitė, D. 
Orantaitė, J. Orantienė, S. Stasienė, 
R. Premeckienė ir O. Žilinskienė. 
Kanklių muzikos mokys Ona Mikuls
kienė, “Aukuro” ansambliui vado
vaus muz. Alf. Mikulskis, tautinių 
šokių grupei “Grandinėlė” — L. Sa- 
gys. Augštesniosios mokyklos moki
niams įvedamas tautinio susipratimo 
auklėjimas, kad jie išmoktų ne tik 
skaityti bei rašyti lietuviškai, bet ir 
taptų susipratusiais lietuviais.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
Worcester, Mass., kasmet skiria sti
pendijas lietuviams studentams, šie
met jas gavo: $500 stipendiją Jonas 
D. Ciunis politechnikos institute, 
$300 — Eugenijus Parulis, po $200 
— Ričardas Simiti šv. Kryžiaus ko
legijoje, Mark Blažis valstybinėje 
Worcesterio kolegijoje, Eglute Pau- 
liukonytė Massachusetts un-te, po 
$150 — Irena Adamytė valstybinėje 
ir Elena Benderytė Anna Maria ko
legijose, Ronaldas Valentas Šv. Juo
zapo noviciate. Už gerą mokslą po 
$75 buvo apdovanotos Nancy Libe- 
rytė ir Jean Virbašiūtė. Iš viso šie
met 20-čiai studentų buvo išdalyta 
$2.750. Lietuvių Piliečių Klubas yra 
stipriausia draudos organizacija Wor- 
cesteryje, turinti apie 1.000 narių.

Australija
RITA IR BRONIUS JARAŠIAU 

Kanberos lietuviai, žuvo automobilio 
nelaimėje, palikdami našlaičiais du 
mažamečius sūnelius. Rita Misevi- 
čiūtė-Jarašienė buvo gimusi 1933 m. 
Vilkaviškyje, gimnaziją baigu
si Schweinfurte, studijavusi filosofi
ją Kanberos un-te. Bronius gimė Ute
noje 1934 m. Mokėsi Vokietijoje ir 
ekonomijos mokslų studijas baigė 
Kanberos un-te. Dirbo Australijos fi
nansų ministerijoje ir krašto ištek
lių departamente. Abu jie buvo veik
lūs skautai, “Aušros” choro daininin
kai bei kitų lietuviškų organizacijų 
nariai.

Italija
“L’UOMO NOVO”, italų katalikų 

laikraštis (“Naujasis Žmogus”), iš
tisą puslapį paskyrė Lietuvai ir jos 
religinėms problemoms. Antraštę 
puošia pašto ženklas Lietuvos krikš
tui atžymėti 1386 m. Skelbiamas 
vysk. V. Brizgio pasikalbėjimas su 
spaudos atstovais apie religinį per
sekiojimą sovietų okup. Lietuvoje, 
Ročesterio vysk. Fulton Sheen pa
reiškimas apie Baltijos kraštų oku
paciją, ateistinę propagandą Lietu
voje, Klaipėdoje pastatytą Taikos 
Karalienės šventovę, kurią komunis
tai pavertė teatro sale, o jos staty
tojams surengė propagandinį teismą.

Geriausia taupyti rr skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA”
21 MAIN ST. E.. KAME. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos:
Pirm. 9 — 3 v.p.p.
Antr. 9 — 1 ir 5 — 8 v.p.p.
Treč. 9 — 3 v.p.p.
Ketv. 9 — 3 v.p.p.
Penkt 9—1 ir 5—8 v.p.p.
Sešt. 9 — 12 v. dienos.

Angšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

St Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS JDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.



Lietuviškųjų studijų savaitė Vokietijoje
S. m. rugpjūčio 19-27 d. Vokieti

joje, Vasario 16 gimnazijos patalpo
se (Romuvoje), įvyko XIV-ji Liet. 
Studijų Savaitė. Ją rengė lietuvių vi
suomeninės organizacijos, o ją glo
bojo PLB Vokietijos krašto valdyba. 
Rengėjų komisija, susidedanti iš Ali
nos Grinienės, A. Smito ir A. Ver
šelio, atliko visus paruošiamuosius 
darbus ir parodė nuostabiai daug 
rūpestingumo, kad viskas vyktų 
sklandžiai ir kad dalyviai nieko ne
stokotų.

Pagrindinė tema: “Dialogas moder
niame gyvenime”. Be paskaitinės pro
gramos, buvo suruošta įspūdinga Tė
vynės valandėlė, linksmavakaris. Vi
są savaitę vyko dail. Alfonso Kri
vicko dailės darbų paroda. Atskirai 
buvo susirinkę į savo metinę kon
ferenciją Lietuvių Fronto bičiuliai. 
Savo reikalus svarstė ir naują val
dybą išsirinko Vokietijos lietuviai 
studentai. Kun. K. Senkaus inicia
tyva buvo sušauktas Vokietijos lie
tuvių jaunimo atstovų pasitarimas. 
Į XTV-tąją Studijų Savaitę suvažia
vo virš 100 dalyvių iš įvairių kraš
tų: Vokietijos, Šveicarijos, Prancū
zijos, Anglijos, Belgijos, Olandijos, 
Italijos. Buvo dalyvių ir iš Kana
dos, JAV, Australijos. Visi domėjosi 
paskaitose iškeltomis problemomis, 
aktyviai įsijungdami į diskusijas. Pir
mas tris dienas — rugpjūčio 20-22 
studijų savaitė turėjo savo paskai- 
tinę programą, kurios moderatoriu
mi buvo dr. K. J. Čeginskas. Nuo 
rugpjūčio 23 d. dalyviai įsijungė į 
Liet Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavimą ir klausėsi jos moksli
nių paskaitų.

Studijų savaitę atidarė naujasis 
(nuo š.m. rugsėjo 1 d.) Vasario 16 
gimnazijos dir., V. Natkus. Jis pa
stebėjo, kad šiame jaunimo moksli
nimo židinyje jau nebe pirmą kar
tą susirenka ir studijų savaitės da
lyviai, savo studijomis papildydami 
ir sustiprindami tą mokslo šviesos 
ir tiesos tėkmę iš šio lietuviškojo 
Romuvos kampelio. Studijų savai
tės dalyvius sveikino namų šeimi- 
nininkas buvęs Vasario 16 gim
nazijos direktorius kun. dr. P. Bu
činskas ir PLB Vokietijos kr. val
dybos vardu inž. J. Valiūnas. Po to 
žodį tarė stud, savaitės moderato
rius: “Žmonių susibūrimo svarbą nu
lemia ne jų didelis skaičius, bet su
sibūrimo tikslas ir mintis, kurios 
nešėju yra tas žmonių sambūris. Kuo 
gi šis mūsų susitikimas išsiskiria iš 
kitų? — klausė moderatorius. Turis
tai pastebi, kad jų lankomose vieto
se yra rūmų, kurie patraukia savo 
išore, kiti gi, nepatrauklūs išore, bet 
turtingi vertybėmis viduje. Taip ir 
mūsų ši XIV-toji Europos Lietuvių 
Stud. Savaitė. Jos išorinė išvaizda 
yra kukli, bet ji vertinga savo turi
niu. Ji yra europinės dvasios išraiš
ka lietuvikame susibūrime, europi
nės dvasios, apie kurią Lietuvoje ne
galima nė kalbėti. Europinės dvasios 
vienas bruožų yra įvairumas. Mūsų 
būry matyti įvairiaspalvis atstovavi
mas. čia tarsi susibėga iš įvairių 
kraštų lietuviai, sunešdami visą savo 
lietuviškąjį pasaulį, įvairiai pasireiš
kiantį.”

“čia susirenkame” — kalbėjo to
liau studijų savaitės moderatorius, 
— tik vieną kartą į metus. Retas ir 
brangus susitikimas, ritmingas — 
įvykstąs kas metai. Tai kultūrinio 
bei kūrybinio reiškimosi išdava. Čia 
vyrauja mąstymas, susitelkimas, dė
mesys lietuviškam protui, jausmams, 
valiai. Studijų savaitės — ne pasi- 
žmonėjimas ar poilsis, bet darbas. 
Tai europiškai mąstančių ir gyvybiš
kai įsipareigojančių lietuvių susitiki
mas. Stud, savaitės programa nėra 
paprastas paskaitų rinkinys. Visos 

Į LITHUANIANS IN CANADA
Tokia antrašte yra leidžiama knyga apie Kanados lie

tuvius anglų kalba. Leidėjas — Kanados Lietuvių Bend
ruomenė.

Knygoje rasite žinias iš įvairių Kanados lietuvių gyve
nimo sričių: religinės, kultūrinės, organizacinės, ekonomi
nės, politinės, švietimo. Joje bus ir įžanginis skyrius, nu- 
šviečiąs Lietuvos praeitį ir emigracijos istoriją.

Leidinys bus apie 350 psl., enciklopedijos formato, su 
daugeliu informacijų, labai tinkamas ne tik pačiam pasi
skaityti, bet ir kitataučiams dovanoti.

Knygą redaguoja redakcinė komisija: kun. dr. Pr. 
Gaida, dr. J. Sungaila, Stp. Kairys, J. Kardelis, dr. J. Pu
rinas, A. Rinkūnas.

Bendradarbių tarpe yra: dr. J. Kaškelis, K. Baronas, 
dr. A. Kulpavičius, dr. H. Nagys, Pr. Naujokaitis, G. 
Breichmanienė, daiL Tel. Valius, inž. B. Baranauskas, J. 
Karka, Ed. Miliauskas, L. Tamošauskas, dr. M. Ramūnienė, 
kun. Alg. Žilinskas, A. Gurevičius ir kiti.

Knygos pagrindinis mecenatas yra Kanados šimtme
čio Komisija. Be to, jau yra keli lietuviai mecenatai. Kny
gos kaina, užsisakant iš anksto, yra $6.00, garbės prenu
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nato mažiausia auka $500.00.
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jos sukasi apie vieną mums būdin
gą problemą: apie santykius su 
kraštu ir tremtimi.”

Studijų savaitės kapelionu buvo 
kun. dr. Klemensas žalalis, OFM. 
Jis rūpinosi dvasiniais reikalais, 
kiekvieną rytą 9 v. laikė dalyviams 
Mišias, pasakydamas taip pat pritai
kytą pamokslėlį.

Tautinė idėja
Pirmoji paskaita dr. J. Če

ginsko: Tautos valia ir pasi
priešinimas. Paskaitininkas pra
džioje pastebėjo: gyvendami už 
savo krašto ribų ir kasdien 
bendraudami su kitų tautų žmo
nėmis, gerai įvertiname tarptau
tinių veiksnių svarbą. Esame są
lygojami tarptautinės tikrovės, 
tačiau mūsų dėmesys nuolat 
krypsta į savąją tautą. “Tauto
je veikia daugybė jėgų. Jos nėra 
nei grynai medžiaginės, nei gry
nai dvasinės, bet sudėtingos, 
kaip ir pats žmogus. Vieną iš 
daugybės tautoje besireiškian
čių jėgų, kuri atitinkamą žmo
nių santalką daro tauta, laiko
me pačios tautos valią būti tau
ta. Valią būti tauta išreiškia jos 
idėja. Kur nėra tautinės idėjos, 
ten nėra nei tautos. Kur ta idė
ja silpna, ten ir tauta silpna. 
Stipri tautinė idėja liudija stip
rią tautą, net jeigu ji būtų ne
didelė, neturtinga, nuskriausta.”

Jungianti jėga
Toliau paskaitininkas dėstė, 

kad valia būti tauta mūsų die
nomis ypatingai pasireiškia to
kiose gyvenimo srityse, kaip 
valstybė, visuomenė ir kultūra. 
“Tautos valia būti valstybine 
tauta išplaukia iš pačios tautos 
esmės būti laisva. Nepriklauso
mybė yra tos laisvės išraiška ir 
laidas. Tik savoje valstybėje tau
ta gali save atbaigti, tobulinti, 
sudaryti geresnes sąlygas savo 
žmonėms, įnešti vertingiausią 
indėlį tautų bendrijon, pratur
tinti visą žmoniją.”

“Su dar kitokia jėga susidu
riame pažvelgę į tautą visuome
ninės sandaros šviesoje. Joje 
matome daugybę pavienių žmo
nių, susitelkusių į didesnius ar 
mažesnius vienetus, pažymėtus 
įvairiausiais amžiais, lyties, išsi
lavinimo, užsiėmimo, veiklos ir 
kitokiais skirtumais. Juos riša 
nuostabus tautinės vienybės ry
šys. Jis riša esamas kartas su 
buvusiomis ir būsimomis. Mar
gaspalvėje įvairių tautos sluogs- 
nių vienybėje bei solidarume 
glūdi toji jėga, kuri palaidą in
dividų masę paverčia tauta.”

“Tautinė idėja, valstybė, vi
suomeninė darna — visa tai yra 
ne gamtos dovanos, bet kultūri
nės kūrybos pasiekimai. Kaip 
asmeniui, taip ir tautai kultūra 
yra žmogiškosios būties sąlyga 
ir įprasminimas. Todėl valia bū
ti kultūringa tauta yra subren
dusios tautos vidinė jėga.”

Su tauta ar prieš ją?
Panagrinėjęs tautoje glūdin

čias jėgas, paskaitininkas ilgė
liau kalbėjo apie pasipriešini
mą kaip kiekvienos jėgos savy
bę. “Jeigu yra jėga, tai užgau
ta ji pasireiškia atoveikiu. Ji 
gina savo veikimo lauką. Todėl 
pagrindiniai tautos pasipriešini
mo laukai yra tie patys, kuriuo
se veikia pagrindinės tautos jė
gos: tautinė idėja, valstybingu
mas, visuomeninė darna, kultū
ra. Pasipriešinimas parodo kiek 
ir kokių jėgų esama tautoje ir

kiek tauta verta kaip tauta. 
Priešų įsikišimas, priespaudos 
smurtas tautoje išbando ir pa
tikrina tas jėgas. Tai baisus is
torinis tautos patikrinimas.”

“Lietuvių tautos istorija yra 
nuolatinio pasipriešinimo istori
ja, todėl gyvos tautos istorija. 
Šiandien norima lietuvių tautą 
sutirpdyti sovietiniame tautų ly
dinyje. Priespaudos letena sun
kiai slegia visas kultūrinio gy
venimo sritis. Tradicinės krikš
čioniškosios vertybės niekina
mos ir slopinamos.”

Apibūdinęs priešo veikimą 
tautos laukuose, paskaitininkas 
darė išvadas, kad tauta turi 
priešintis. “Sovietinio pavergėjo 
veiksmai negali likti be lietuvių 
atsako. Nesipriešinimas būtų 
ženklas, kad tauta išsisėmė. 
Vykstančioje kovoje tėra vienas 
pasirinkimas: arba su lietuvių 
tauta, arba su okupantu, kuris 
pamynė jos teises. Būti su tau
ta, su kovojančia tauta yra kiek
vieno lietuvio pareiga, visų lie
tuvių tautinės sąveikos tikslas. 
Visa turi būti panaudota lietu
vių tautos kovai. Todėl ir ry
šiai su kraštu turi būti rezisten
ciniai, siekią tarnauti laisvės ko
vai.”

Po paskaitos sekė gyvos disku
sijos, užsitęsusios apie dvi va
landas.

Kitą dieną programoje buvo 
simpoziumas, pavadintas: Liki- 
miniai lietuvių tautos klausimai 
šių dienų politinėse įtampose. 
Pagrindiniai simpoziumo kalbė
tojai buvo: dr. P. Karvelis, J. 
Glemža, J. Norkaitis, kun. dr. 
J. Vaišnora ir V. Banaitis. Dis
kusijoms vadovavo studijų sa
vaitės paskaitinės dalies vedė
jas dr. K. J. Čeginskas.

Socialistinė revoliucija
Rugpjūčio 22 d. V. Banaičio 

paskaita: Spalio revoliucijos 
penkiasdešimtmetis. Štai pagrin
dinės mintys. 1917 m. saplio 
mėn. perversmas vadinamas So
cialistine revoliucija. Tuo nuro
dama, kad naujosios santvarkos 
šaknys glūdi socializmo idėjose. 
Gi socializmas yra ūkinė-politi- 
nė santvarka, kurioje gamybos 
šaltiniai, gamybos priemonės, 
taipgi gamybos paskirstymas 
priklauso visuomenei. Socializ
mo doktrinos centre stovi nuo
savybės klausimas. Jis pasisako 
prieš privatinį turto kaupimą bei 
telkimą. Socializmo idėjos per
ėjo keletą etapų. Bolševikai sa
vo socialistinę doktriną veda iš 
Markso bei Engelso revoliucinio- 
mokslinio socializmo. Marksiz
mas yra socialfilosofinė teorija
— sintetinis filosofinių, ekono
minių bei politinės taktikos tei
ginių rinkinys. Pagal jį, mate
rialinė būtis apsprendžianti 
žmogaus sąmonę. “Amžinai” ma
terijai jis pritaikė Hėgelio idea
listinės dialektikos dėsnius, to
dėl ir vadinamas dialektiniu ma
terializmu, o šis filosofinės kom
binacijos pritaikymas istorijoje
— istoriniu dialektiniu materia
lizmu. Marksas buvo pirmasis, 
pateikęs politinę receptologiją, 
davęs konkrečius nurodymus, 
kaip reikia pakeisti pasaulį.

Praktinės išvados
Toliau paskaitininkas vaiz

džiai parodė bolševikų įsigalėji
mo Rusijoj eigą ir marksizmo- 
leninizmo doktrinos pritaikymą 
Rusijoj. Išdėstęs istorinius fak
tus, paskaitininkas suvedė juos į 
bendrą balansą. Iš to išvados: 1. 
1917 m. spalio mėn. Rusijoj įvy
ko ne marksistinė revoliucija, o 
pučas — perversmas; karo nu
alintame krašte nedidelė sauje
lė revoliucininkų užgniaužė de
mokratinę santvarką, primetė 
savo valią demokratiškai daugu
mai. 2. Neįvykus pasaulinei re
voliucijai, Rusijos valdžią laimė
ję perversmininkai siekia ją iš
provokuoti dirbtiniu būdu. Ru
sija tapo kovos baze. Proleta
riato diktatūra tapo diktatūra 
prieš patį proletariatą, interna
cionalinis socializmas tapo na
ci o n a 1 i n t as, suvalstybintas; 
Markso socialfilosofinė doktrina 
tapo priemone pateisinti valdan
čiųjų veiksmams. 3. ūkinėje sri
tyje pasinaudota Markso ištir
tais privatinių kapitalistų eks
ploataciniais metodais. Ta eks
ploatacija pritaikyta ištisai gy
ventojų masei. Buvo panaudota 
pasaulio istorijoj nežinomo mas
to žiaurumai, fiziškai sunaikinta 
Rusijoj apie 50 milijonų žmonių. 
4. Rusija per 50 metų tapo ant
rąja pasaulio galybe. Jos eks
ploatacinei sistemai, naudojant 
tokias pat žiaurias priemones, 
šiandien pajungta trečdalis vi
sos žmonijos. Komunizmo siste
ma šiandien sudaro didžiausią 
grėsmę žmonijai. 5. Užvaldę sa
vo žmones fiziškai, sovietai ima
si priemonių laimėti juos dva
siškai. iš vidaus. Tam piktnau- 
doja religiją, pasikinkydami į 
savo vežimą ateizmą.

šios paskaitos mintys buvo 
taip pat dar gvildenamos ir pra
plečiamos diskusijose.

Neužmirštas ir menas
Antradienio vakara, rugpjū

čio 22. studijų savaitės dalyviai 
išklausė dailininko Alf. Krivic
ko paskaitos apie Lietuvos jau-

Dail. Antanas Tamošaitis — "Žvaigždė". Jo kūrinių paroda šiuo 
metu atidaryta Toronto universiteto Hart House meno galerijoje. 
Jq galima aplankyti iki rugsėjo 24 d. kasdien nuo 10 v.r. iki 10 
v.v.; šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 2 v. p.p. iki 5 v. p.p. 
Paroda surengta Toronto lietuvių akademikų draugijos rūpesčiu.

ALB/AMS B4RAAMUSOS

ATOSTOGOS
Antai vėl kyla debesis, medžiai
Greit susirankioja šešėlius iš po lango,
Baltuojančio,
Nes tu dar miegi, šeimininkės,
Ką-ne-ką užsimetę,
Puse lūpų sapnuodamos, girgždina
Skalbinių ratuką. Miesto valdyba
Trečiadieniais
Išsigabena tuščias konservų dėžutes bei stiklo indelius nuo 
Raugintų agurkų, marinuotų
Silkių ir nuo nebrangios uogienės — 
Išsiveža nakties dunksojimą po krūmais.
Paparčiais kvepia tavo pabudimas.

MARIJA AUKŠTAITI

MOTINOS LIETUVOS VEIDAS
O Motina mano, Motina mieliausia, 
Nieks man Tavo veido niekaip neatstoja! 
Nes tūkstančiai bruožų Tavyje liepsnoja, 
Kurių negalėtų nieks išlieti aukse.
Tu seklyčių kertėj šviesa žiburiuoji, 
Tu su linų pluoštais verpi pažinimą... 
Tu savųjų mokslas, meilė ir mirimas, 
Tu šeimų altoriuos tautą globoji.
Tu gėlių darželis mūs mielų sodybų, 
Tu žiedais gražiausiais sužydus dorybėm. 
Tu sopulių miškas, ąžuolų tvirtybė, 
Tu pergalė visko, Tavy dangus žydi.
Tavęs nepadengęs joks svetimas grimas, 
Tu esi gražiausia iš amžių atėjus. ~ 
Tau plačiausios pievos vainikus uždėję, 
Tu javais siūbuoji savuose arimuos.
Tu baltoj skarelėj ar nuometų drobėj, 
Esi man balstenė už leliją baltą.
Regiu Tavo veidą kančiose iškeltą, 
Regiu Tavo akių ašarinę srovę.

Atsiųsta paminėti
Ateitis nr. 6, birželis. Moksleivių 

Ateitininkų Sąjungos žurnalas, re
daguojamas skyrių redaktorių. Ad
ministratorius Kazys Vainius, 64-09 
56th Rd., Maspeth, N. Y. 11378, USA.

Akėčios nr. 2(11), birželis. Humo
ro, satyros, sarkazmo, ironijos ir po
ilsio pluoštas. Red. Balys Varūnas. 
Adresas: “Akėčios”, 122 Wyckoff 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11237, USA.

Lietuvių Dienos nr. 6(175). Gau
siai iliustruotas žurnalas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Vyr. red. Bern. 
Brazdžionis, leidėjas — Anthony F. 
Skirtus. Siame numeryje plačiai at
žymima V. Mykolaičio-Putino mirtis 
ir jo veikla, pateikiant netgi į ang
lų kalbą išverstų eilėraščių. “LD” 
adresas: 4364 Sunset Blvrd., Holly
wood. Calif. 90029, USA.

Gimtoji Kalba nr. 2(36). Bendri-

nuosius dailininkus ir jų meni
nės kūrybos kryptis.

Visą rugpjūčio 23 d. priešpie- 
tę užėmė Vasario 16 gimnazijos 
direktoriaus V. Natkaus paskai
tą apie rašytoją Putiną ir jo kū
rybą. Plačioje, gerai paruošto
je paskaitoje V. Natkus atsklei
dė Putino asmenį ir jo gausios 
literatūrinės kūrybos charakte
ristiką ir problematiką.

Paminėtina dar Al. Grinienės 
rūpesčiu suruošta Tėvynės va
landėlė, savo menišku, religi- 
niu-patrijotiniu turiniu jautriai 
nalietusi dalyviu širdis ir min
timi perkėlus! dalyvius į Lie
tuvą. Rk.

nės kalbos laikraštis, leidžiamas JAV 
LB Kultūros Fondo, redaguojamas 
L. Dambriūno. Administracijos ad
resas: Gimtoji Kalba, 5348 S. Tal- 
man Ave., Chicago, Ill. 60632, USA.

Darbininkų Balsas nr. 1(72), bir
želis. Leidėjas — lietuvių profesinių 
sąjungų grupė išeivijoje, 1 Ladbro- 
ke Gardens, London, W. 11, Great 
Britain.

žiburėlis nr. 9, birželis. Cicero 
augštesniosios lituanistikos mokyk 
los laikraštėlis.

LKDS biuletenis nr. 8, birželis. 
Adresas: H. Idzelis, 1081 E. 176 St., 
Cleveland, Ohio 44119, USA.

Aidai nr. 6(201), birželis. Tėvų 
pranciškonų leidžiamas mėnesinis 
kultūros žurnalas. Red. dr. J. Girnius, 
27 Juliette St. Boston, Mass. 02122, 
USA. Administracijos adresas: 680 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221, USA.

Vytis nr. 6, birželis-liepa. Lietuvos 
vyčių žurnalas. Redaguoja Irene K. 
Šankus. Administracijos adresas: Vy
tis, 1625 W. Marquette Rd., Chica
go, UI. 60636, USA.

Lituanus No 1, Spring 1967. Lie
tuvių akademikų redaguojamas žur
nalas anglų kalba. Leidėjas — Li
tuanus Foundation, Ine. Adresas: Li
tuanus, P. O. Box 9318, Chicago, Ill. 
60690, USA.

§v. Pranciškaus Varpelis nr. 6, bir
želis. Tėvų pranciškonų leidžiamas 
mėnesinis žurnalas, redaguojamas T. 
Viktoro Gidžiūno, OFM. Adresas: 680 
Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221. 
USA.
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W m'MEJE VEIKLOJE
TAUTŲ FESTIVALYJE Montrea- 

lio pasaulinėje parodoje spalio 7 d. 
dalyvaus sol. Stasys Baras, kompoz. 
Darius Lapinskas ir Leokadijos Braž- 
dienės vadovaujamas Čikagos Jauni
mo Centro studentų ansamblis. Juos 
pakvietė ir jų pasirodymu rūpinasi 
JAV atstovybė parodoje. Studentų 
ansamblis taipgi buvo kviestas į Lie
tuvių Dieną, bet dėl lėšų stokos tu
rėjo atsisakyti. Būsimai ansamblio 
kelionei į Montrealį reikia lietuvių 
visuomenės finansinės paramos, 
kurią priima Lietuvių Informacijos 
Centras, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, Ill. 60636, USA.

DAIL. ANATANO RŪKŠTELES 46 
darbų paroda Tautos šventės proga 
rugsėjo 9 d. įvyko Worcester, Mass., 
Maironio parke. Ji bus perkelta į 
Tautinės Sąjungos Namus Bostone 
rugsėjo 16 d.

DAIL. ROMO VIESULO litogra
fijos darbų paroda “Three Portfolios 
by Romas Viesulas” rugsėjo 10 d. 
atidaryta Cincinnati meno muzėjuje. 
Parodos eksponatus sudaro trys cik
lai — “Toro Descondido”, “Hew” ir 
“Notes on Image and Sound”. įva
dinį žodį parodos leidinėliui parašė 
spaudinių pagalbinė kuratorė Mary 
W. Baskett, primindama parodos 
lankytojams, kad paskutiniame cik
le R. Viesulas pirmą kartą vartoja 
naują metodą — jokių dažų netu
rintį reljefą. R. Viesulas yra gimęs 
1918 m. Lietuvoje, dailės studijas 
baigęs Ecole des Arts et Metiers 
Freiburge, Vokietijoje, studijavęs 
Paryžiaus meno akademijoje Ecole 
des Beaux Arts, pasinaudodamas iš 
Prancūzijos vyriausybės gauta sti
pendija. Amerikoje jis yra gavęs 
dvi Guggenheim, po vieną Tamarind 
ir Tiffany stipendijas. Šiuo metu R. 
Viesulas yra ekstraordinarinis profe
sorius ir spaudinių departamento de
kanas Tyler School of Art, Temple 
University, Philadelphia, Penn.

NATALIJOS JASIUKYNAITfcS ta
pybos, pastelės ir akvarelės darbų 
paroda įvyko rugsėjo 6-15 d.d. The 
Pen and Brush Club galerijos pa
talpose Niujorke.

DAIL. LEONAS URBONAS, Aust
ralijos lietuvis, buvo pakviestas da
lyvauti grupinėje parodoje, kuri rug
sėjo 29 d. bus atidaryta Palm 
Springs meno galerijoje. Kadangi ši 
vietovė yra netoli Los Angeles mies
to Kalifornijoje, ją gausiai lanko 
turtingieji Hoolywoodo aktoriai, re- 
žisoriai, filmų statytojai bei kiti me
no kūrinių rinkėjai, šioje parodoje, 
truksiančioje iki spalio 28 d., bus 
išstatyti Pablo Picasso, Diego Rive
ra, Salvadote Doli bei kitų pagar
sėjusių dailininkų kūriniai. Pateki
mas į jų tarpą yra džiugus ir svei
kintinas L. Urbono laimėjimas.

BOSTONO DRAMOS SAMBŪRIS, 
vadovaujamas aktorės ir režisorės 
Aleksandros Gustaitienės, rugsėjo 23 
d. atvyks gastrolių į Filadelfiją su 
P. Vaičiūno 5 veiksmų pjese “Nuo
dėmingas angelas”, šį spektaklį reži
savo A. Gustaitienė, scenovaizdžius 
sukūrė dail. Viktoras Vizgirda. Rug
sėjo 24 d. vaidinimas bus pakartotas 
Elizabeth, N.J., lietuviams.

DAIL. JUZĖS KATILIŪTĖS-STA- 
NIULIENĖS kūrinių parodą rugsėjo 
2-3 d. Hartforde, Conn., surengė “Ai
do” choras ir LB apylinkės valdyba. 
Dailininkė gyvena Šveicarijoje, bet 
šiuo metu yra atvykusi į JA Valsty
bes aplankyti giminių ir supažin
dinti lietuvių su savo kūryba. Ji 
yra baigusi Kauno meno mokyklą, 
studijavusi Vilniaus meno akademi
joje, studijas gilinusi Ženevos me
no mokykloje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS OPEROS TEATRO 

naujasis sezonas buvo pradėtas Vy
tauto Paltanavičiaus operos “Kryž
kelėje” premjera. Libretą jai parašė 

Metropol i ton operos solistei Lili joi Šukytei įteikiomos gėlės Mont- 
reolyje po koncerto, surengto Lietuvių Dienos proga

Nuotr. Tony's Photo Studio

poetas Gediminas Astrauskas ir ope
ros sol. Kostas Silgalis. Pastatymo 
režisorius — Henrikas Vancevičius, 
dirigentas — Vytautas Viržonis. 
Teatro direktoriaus Vyt. Laurušo 
teigimu, naujoji opera yra “muzikine 
psichologinė drama, pasakojanti apie 
rūstų ir sunkų hitlerinės okupacijos 
metą, kai pasaulis skendėjo bepro
tybės jūroj”. Kompoz. Vyt. Paltana 
vičiaus spaudos atstovams savo nau
jąjį kūrinį apibūdino kuklesniais žo
džiais: “Mane jaudino vyresniosios 
kartos inteligentijos likimas tuo su
dėtingu laikmečiu.”

VIEŠNAGEI Į RYTŲ VOKIETI 
JĄ Magdeburgo dailės ratelis pa
kvietė grafikus: J. Kuzminskį, V. 
Kalinauską, B. Žilytę, S. Krasaus
ką, E. Jurėną ir S. Valiuvienę. Jie 
vežasi eilę savo darbų, kad su jais 
turėtų progos susipažinti vokiečių 
dailininkai

DAIL KAZYS ŠIMONIS atšven 
tė 80 m. amžiaus sukaktį. Dailę jis 
yra studijvęs Kieve, Petrapilyje ir 
Kaune, bet save laiko savamoksliu, 
nes studijų nėra baigęs. Per ilgą 
gyvenimą sukūrė daugiau kaip 2.000 
kūrinių, pradedant stilizuotomis 
iliustracijomis ir baigiant tempera 
bei aliejaus darbais. Iš paskutiniųjų 
jo kūrinių minėtini: “Rytmetis”, 
“Milžinkapis”, “Žiema”, “Atžalynas”, 
“I pirmą barą”, “Vakaras prie Kau
no hidroelektrinės jėgainės” ir kt. 
Ilgus metus yra dėstęs dailę gimna
zijose ir Kauno politechnikos insti
tute. Prieš aštuonerius metus para
šė atsiminimų knygą “Gyvenimo nuo
trupos”, rašo antrą knygą “Prarau- 
sus dulkes”, kurią pradėjo savo tė
vo pasakojimais apie 1863 m. įvykius 
— sukilėlius Šimonių girioje. Jubi- 
lėjaus proga Kaune rengiama K. Ši
monio darbų paroda. Jos eksponatų 
didžiąją dalį sudarys jaunystėje 
iliustruotos knygos, piešiniai ir rai
žiniai.
REGIM ANTAS ADOMAITIS, lietuvis 

aktorius, yra gavęs pagrindinį vaid
menį Moldavijos kino studijos filme 
“Sergejus Lažo”. Filmavimo darbai 
pradedami Druskininkuose. Jis taip
gi yra pakviestas dalyvauti ir Gudi
jos kino studijos filme. Po to jo 
laukia nauji įsipareigojimai lietuviš
kame novelių filme “Suaugusių žmo
nių žaidimai”.

POTENCIJA PINKAUSKAITĖ, į 
pensiją išėjusi dramos aktorė, at
šventė 70 m. amžiaus jubilėjų. Ak
torės darbą pradėjusi profesiniame 
dramos teatre 1920 m., sukūrė virš 
200 vaidmenų, dalyvavo daugiau kaip 
3.000 spektaklių. Su dėkingumu ir 
pagarba ji prisimena režisorius — 
A. Sutkų, A. Oleką-Žilinską, R. Juk
nevičių ir Šiaulius: “Mano gyveni
mas scenoje daugiausia susijęs su 
Šiaulių teatru. Kiek čia dirbta, per
gyventa, kiek su jo kolektyvu ap- 
važinėta kampelių! Ir dabar, jau iš
ėjusi į pensiją, aš nenutraukiu ry
šių su šiuo teatru, kuris dūšioje taip 
ir lieka manuoju — lankausi jo re
peticijose. Džiaugiuosi aš savo teat
ru, kai jam pradėjo vadovauti ta
lentingas režisierius Mamertas Kark
lelis; norisi, kad į teatrą daugiau 
ateitų talentingo jaunimo, kuriam 
scena taptų ir pašaukimu, ir gyve
nimu... P. Pinkauskaitė rašo atsi
minimus ir renka lietuviškojo teat
ro istorijos medžiagą.

JANINA RUDZINSKAITĖ-DAU- 
TARTIENE, kino studijos vertimų 
garsinių įrašų režisorė, atžymėjo 50 
m. amžiaus ir 30 m. kūrybinio darbo 
sukaktis. Aktorės kelią ji yra pra
dėjusi 1937 m. Kauno dramos teat
re, sukurdama visą eilę vaidmenų 
M. Gorkio “Miescionyse”, A. Čecho
vo “Vyšnių sode”, F. Schillerio 
“Klastoje ir meilėje” bei kituose 
spektakliuose. Jubilėjaus proga jai 
suteiktas nusipelniusios meno veikė
jos vardas. V. Kst.



Mann & Martel
REALTORS

Tel. RO 2-8255
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka 
NEW TORONTO, 
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmoKėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butų galima tuojau 
užimti.

□20 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

>1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
$10.000 jmokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
12.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 jmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
18.000 Įmokėti, 10 kambarių atski-

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame SKelbime sau tinkamo namo 
u biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi* 

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

MANN & MARTEL REALTORS
1928 Weston Rd,
WESTON ROAD - LAWRENCE, 
$105.000.00 prašoma kaina, 10- 
plex, įmokėjimas apie $30.000, 8 
metų senumo. Pajamų metams 
$14.500, sklypas 58x141 pėda. Prie 
gero susisiekimo, naujai atremon
tuotas, terašo grindinys ir laiptai. 
RONCESVALLES - GEOFFREY, 
$5,000.00 įmokėti, 3-jų butų atski
ras plytų namas. Prašoma kaina 
virs $30,000.00. Garažas, geras įva
žiavimas, gražus kiemas, naujas 
vandens šildymas, pajamų namas. 
RATHBURN - ISLINGTON, 
$37,900.00 prašoma kaina, gražus 
namas, 2 frontiniai įėjimai Galė
tų tikti daktarui, dantistui. 7 kam
bariai, užbaigtas rūsys, iki lubų 
židinys, gėlėms dėžės viduje, nau
ji kilimai gyv. kambary, 3-uose 
miegamuose ir iš dalies rūsy. Gra-

Tel. 249-7691
žus, didelis sklypas 136x186 ir 122 
x75, 3 prausyklos.
BATHURST - LAWRENCE, 
$22,900.00, atskiras plytų namas, 
5 kambariai ir 1-nas rūsy, geras 
namas, didelis sklypas, greitas užė
mimas.
COLLEGE - OSSINGTON, 
$3,000.00 įmokėti, 7 kambariai, 
atskiras plytų namas, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, vienas kambarys rūsy, 
naujas blokų garažas, prašoma kai-

JANE - CT. CLAIR, 
$15,900.00 pilna kaina, įmokėti $ 
4,500.00; 5-kių kambarių namas, 
privatus asfaltuotas įvažiavimas. 
JANE - LAWRENCE, 
$18,500.00 kaina, $3,000.00 įmokė- 
jimas, 5-kių kambarių plytų na
mas. vienas kambarys rūsyje.

ST. VAUPŠAS
Darbo tel. 249-7691 Namų teL 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 430-7
Antr.lO-UO
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 430-7
Penkt. 10 -130 ir 430 - 8 
lešt.9-12
Sekm. 930-1

434%
51/2%

6Y2%
7%

100% saugumas.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai. 
Mūsų greitas augimas yra sveikos 
finansinės įstaigos išdava.

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate
lietuviškiems kultūriniams reikalams.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

Tel. 534-9286
keti, 7 kamb. gražių plytų, atski
ras, dvi virtuvės, garažas ir šoninis 
privažiavimas. Jdeali-rami vieta, 
vieta. Prašoma kaina žema. Geras 
pirkinys.

1072 Bloor Str. W.
KONCESVALLES ■ HIGH PARK 
BLVD., $5.000 įmok., atskiras mū
rinis, 6 gražūs kambariai, 2 moder
nios virtuvės. Namas naujai išdeko- 
ruotas ir galima tuoj užimti. Vie
ta garažui. Arti krautuvių, mokyk
lų ir susisiekimo.
JANE - ANNETTE. $6.000 įmok., 
rupių plytų vienaukštis (bungalo- 
yas), 6 kambariai — 3 miegami. 
Naujas alyvos šildymas. Idealus 
dienos šeimos namas. Prašo tik 
$22.500 ir viena atvira skola iš
mokėjimui
DUNDAS • GLENLAKE. $7000 įmo
kėti, 6 kamb., mūrinis, atskiras, dvi 
rirtuvės, 2 vonios, geras įvažiavimas 
ir vieta trim garažam. Namas be 
skolų ir galima tuoj užimti.
BABY POINT - JANE. $8.000 įmo-

HOWARD PARK AVE. RONCES- 
VALLES. $10.000 įmok., gerų ply
tų, atskiras, 8 kambariai, 2 virtuvės, 
2 vonios, gražus kiemas, geras pri
važiavimas ir dvigubas garažas. Vie
na skola 14 metų išmokėjimui. Ver
tas dėmesio.
SUNNYSIDE - HIGH PARK BLVD. 
$10.000 įmok., 11 kamb. 3 atskiri 
butai. Mūrinis, atskiras augštų pa
jamų namas. Viskas išnuomuota ir 
įrengta trim šeimom. Atvira skola 
išmokėjimui. Savininkas išvyksta ir 
galima tuoj užimti.

TeL 534-9286 — namų: 537-2869

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161

GLENCAIRN & BATHURST, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių 
vienaaugštis (bungalow) labai švarus, nereikia jokio remonto, garažas, ge
ras įvažiavimas. Liks viena atskira skola balansui, Viso namo išlaikymas 
$400 metams. Kaina $23.000.
BLOOR & KIPLING, mūro, atskiras, 2 augštų, 6 kambarių, garažas, pri
vatus įvažiavimas, sklypas 45x160, prie gero susisiekimo ir prekybos 
centrų. Kaina $21.900.
ANNETTE&CLENDENAN, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai per 
2 augštus, didelė moderni virtuvė, garažas, gražus, didelis kiemas, prie 
gero susisiekimo ir prekybos centrų. Pagal kokybę kaina žema. Liks vie
na skola balansui.___
ST. CLARN & OAKWOOD, $15.000 įmokėti, mūro, 16 kambarių, vandeniu 
alyva apšildomas, garažas, privatus įvažiavimas. I metus $5.000 lieka gry
nais, labai geras investavimas — 12%. Liks viena skola balansui, ilgalai
kis išsimokėjimas.

Čia paskelbti namai verti dėmesio. Viešame pardavime jų nėra.
Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
jndomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą.

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE 1-1161, namų 783-2105

9 TOROWT®^
Lietuvių skautų veikla

• Šį ketvirtadienį, rugsėjo 14 d., 
7.30 v.v., skautų būkle — “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntų bendras vadijų 
posėdis.

• Pradedamas žiemos veiklos se
zonas “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tuose. Jau laikas registruoti naujus 
narius. Tėveliai, kurie galvoja savo 
mažuosius leisti į skautų-čių eiles, 
prašomi registruoti mergaites į jaun. 
skautes pas ps. M. Stanionienę RU 1- 
7861, berniukus į jaun. skautus — 
pas ps. P. Reginą — tel. 274-2265, 
ps. A. Gotceitą — 766-0259 ir pas 
ps. B. Pošką — tel. 762 6684. Mer
gaitės ir berniukai priimami nuo 7 
m. amžiaus. Organizuotas jaunimas 
yra geresnis jaunimas.

• “Šatrijos” tunto muzikos inst
ruktoriumi pakviestas v.s. Stp. Kai
rys.
• Šį savaitgalį, rugsėjo mėnesio 16

— 17 d. priešžieminiams tvarkymo 
darbams į “Romuvą” vyksta tėvų ir va
dovų talka. Norintieji važiuoti skam
bina A. Vasiliauskui tel. CL 1-5126 
arba G. Stanioniui tel. RU 1-7861.

• “Romuvos” narių susirinkimas 
numatomas spalio mėn. Dabar pats 
laikas įstoti į “Romuvą” nariais. Ak
tyviaisiais nariais priimami visi LS 
Sąjungoje registruoti skautai-tės virš 
21 m. amžiaus; rėmėjais priimami 
skautų tėvai ar rėmėjai, kurių įna
šas į stovyklavietę pinigais ar darbu 
yra nemažesnis kaip $25. Įstojimo 
reikalu kreiptis į betkurį valdybos 
narį. Nario mokestis $1. C. S.

• Tradicinis bazaras, ruošiamas
tėvų komiteto, įvyks lapkričio 11 d. 
Skautų tėvelius, draugus ir mielus 
mūsų rėmėjus prašome paremti ba- 
zarą fantais ir tą dieną nepamiršti 
mus aplankyti. Rengėjai

Paul Staniszewski praneša, 
kad sekančiuose Ontario parla
mento rinkimuose būsiąs libe
ralų partijos kandidatu High 
Parko rinkiminėje apylinkėje. Iš 
konservatorių toje apylinkėje 
kandidatuos dr. Shulman ir da
bartinis atstovas. P. Staniszews
ki yra advokatas ir visuomenės 
veikėjas.

Montrealio šauliai — Ign. Pet
rauskas, J. Šiaučiulis ir p. Kal
vaitis lankėsi Toronte ir bend
rame posėdyje su vietiniais šau
lių veikėjais svarstė organizaci
nius šaulių reikalus. Ta proga 
jie aplankė “TŽ” ir Ign. Petraus
kas tapo rėmėju-prenumerato- 
rium.

Mielus ONUTĘ ir JURG] PETRŪNUS, mirus Tėveliui 
ir uošviui nuoširdžiai užjaučiame —

E. ir S. Čepai J. ir Č. Valiukai
M. ir J. Zubrickai I. ir J. Nocevičioi

Brangiam Tėveliui JONUI DORILIU1 mirus, miela

ONUTĘ PETRONIENĘ ir jos šeimą giliai užjaučiu—

S. Normantas

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam giminėms, draugėms-ams, bičiuliams ir 

pažįstamiems už tokią malonią staigmeną - pobūvį mūsų 20 metų 
vedybinės sukakties proga. Tai paliko mumyse neužmirštamą įs
pūdį.

Nuoširdžiai dėkojame: broliui Juozui Venslovaičiui, Aldoniui 
Šinkauskui, A. J. Urkiams, G. J. Kaknevičiams, A. I. Gataveckams, 
M. St. Šenferams, V. Buragui, M. Z. Kalvaičiams, M. J. Kalvaičiams, 
I. F. Urbaičiams, B. A. Petrylams, M. J. Šefleriams, M. Br. Raš
kauskams, A. J. žakevičiams.

Ypač dėkojam tiek daug darbo ir triūso parodžiusioms mie
loms draugėms: Anelei Urkienei ir Grasildai Kaknevičienei.

Liekame jums visiems nuoširdžiai dėkingi —
Justinas ir Lionė Venslovaičiai

SIŲSKITE PINI
GUS Į LIETUVĄ

PINIGAI, SIŲSTI PER
GRAMERCY

ĮTEIKLAMI GAVĖJUI KAIP PI
NIGAI PER BANK FOR 

FOREIGN TRADE
JUS ESATE SAUGUS TIK SU 
FIRMA, TURINČIA LEIDIMĄ. 
JOKIŲ TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIAVŲ. MŪ
SŲ 20 METŲ VEIKLA VERSLE 
GARANTUOJA JUMS TINKA

MĄ PATARNAVIMĄ.
Visos perlaidos pilnai garantuo

tos ir apdraustos.
Turi Bankų Dept. leidimą ir 

apdraudą.
Apsidraudę $20.000.00.

Oficialūs SSSR kvitai pasirašy- 
ti gavėjo.

PRISTATOMA PER 2 SAVAITES. 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ.

Kursas:
9 rubliai už $10.00 
Iki $30.00 — $2.75 

Virš $30.00 — 10% 
GRAMERCY SHIPPING, INC. 
744 Broad St., Newark, N. J.
SIŲSKITE JAV DOLERIŲ PA
ŽYMĖJIMĄ DOVANOMS PASI
RINKTI NAUJOSE SPECIALIO

SE KRAUTUVĖSE.
Jokio mokesčio už šį patarnavimą. 

Rašykite, prašydami mūsų 
katalogų.

GRAMERCY
(įsteigta 1945)

118 E. 28 St. New York. N.Y.

resą žiūr. “TŽ” 5 psl.

Margis Drug Store 
JOHN V. MARGIS, PhntB.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus

Atvaizdai rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina pleiska
nas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS ir VYRAMS. 100 proc. garantuotai. JIB 8 unc. 16-kai 
savaičių $5.50 arba COD. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite TUO
JAU JIB laboratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančią 
hemoropus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki’nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H" 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi 
rdgai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W., 
(prie Gladstone). TeL 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir t L Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugsėjo 3—9 d.) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

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

Ateitininkų žinios
Nauja studentų valdyba. Rugsėjo 

1 d. įvyko Studentų Ateitininkų Są
jungos metinis suvažiavimas Balti
jos stovyklavietėje, Kanadoje; bu
vo išrinkta nauja centro valdyba 
1967-1968 m.: pirm. Vaidis Valaitis, 
vicepirm. Elena Bradūnaitė, sekr. 
Dalia Bakaitytė, ryšio reikalų sekr. 
Aldona Zailskaitė, ižd. Vacys Šau
lys, spaudos ir informacijos skyriaus 
vedėjos — Aldona Masilionytė ir 
Irena Rušėnaitė; nariai — Rimas 
Gedeika ir Kęstutis Girnius. A. M.

Vyr. moksleiviai sekmadienio su
sirinkime išsirinko naują kuopos val
dybą. Šį kartą buvo daugiau kandi
datų valdybom negu praėjusiais me
tais Visi kandidatai buvo pasiruošę 
“propagandinei” kalbai, kurią kiek
vienas susirinkimui pasakė. Štai ke
lios ištraukos: “.. . mėginsiu geriau- 
riai atlikti man pavestas pareigas, 
kreipdamas dėmesį, kad mūsų šū
kis “Visa atnaujinti Kristuje” būtų 
visų įgyvendintas. Valdyba negalės 
veikti be visų bendradarbiavimo. To
dėl, kas bebūtų išrinkti į valdybą, 
turime dirbti visi kartu, ne tik kri
tikuodami, bet ateidami pagalbon su 
naujais sumanymais ir nuoširdžiu 
lojalumu.” — “... aš remiu artimes
nius ryšius su apylinkės kuopomis, 
ypač su Hamiltonu ir didesnį bend
radarbiavimą tarp ateitininkų ir 
skautų. “Visa atnaujinti Kristuje” 
turi būti malonumas...” Buvo ir 
keletas kitų gana įdomių pasisaky
mų. Balsuojant slaptu balsavimu, 
valdybon išrinkti: Rūta Urbonaitė — 
pirm., Eug. Girdauskas — vicepirm., 
Alg. Žabas, R. Sakalaitė ir R. Ul- 
baitė — nariai. Susirinkusieji nuo
širdžiai padėkojo praėjusių metų val
dybai, kurios pirm, buvo A. Paškaus- 
kas, ir praėjusių metų globėjai dr. 
A. Sapokaitei.

Studentų ateitininkų veikla, atro
do, šiais metais žymiai pagyvės. I 
studentų kuopą įsijungia daug naujų 
studentų ir visi šiais metais lankę 
13-tąjį skyrių.

Tėvai, norį savo vaikus įjungti atei
tininkų organizacijon, prašomi sek
ti ateitininkų žinias, kur bus skel
biami visi susirinkimai. Būreliai yra 
sudaromi pagal amžių. Informacijas
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W.
$4.000 ĮMOKĖTI ir viena atvira 

skola 15 metų, 6 kambarių mūri
nis namas, alyvos šildymas, ne
toli Jane-Annette.

SUNNYSIDE • RONCESVALLES, 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, 2 virtuvės, viena at
vira skola 10 metų, geras šva
rus namas, netoli šv. Juozapo li
goninės, puiki vieta nuomavi
mui.

BLOOR • DUNDAS, $8.000 įmokė
ti originalus 10 kambarių dvibu- 
tis, garažas su privačiu įvažiavi
mu, netoli Bloor, gražus rajonas.

BLOOR - JANE, $.10.000 ar ma
žiau įmokėti, gražus 6 kambarių 
namas, kvadratinis planas, už
baigtas rūsys, garažas su 9 pėdų 
privačiu įvažiavimu, netoli 
Bloor, labai rami graži gatvelė.

BLOOR - INDIAN Rd., $10.000 
įmokėti, 10 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 
prausyklos, gaunama $215 mėn. 
nuomos.

RUNNYMEDE • BLOOR, apie $12. 
000 įmokėti, 15 kambarių atski
ras didžiulis namas su atskirais 
įėjimais, garažai su šoniniu įva
žiavimu, puiki vieta nuomoti.

INDIAN RD. - BOUSTEAD, $15. 
000 įmokėti, 11 kambarių atski
ras namas, kvadratinis planas, 
vandens alyvos šildymas, gara
žas, išnuomotas už $250 mėne
siui.

JANE - BLOOR, $25.000 įmokėti, 
puikus 4 butų po 5 kambarius, 
keturbutis, garažai su privačiu 
įvažiavimu, geras rajonas nuo- 
mojimui.

Tel. RO 7-5454
MIMICO, apie $15.000 įmokėti 6 

butų mūrinis pastatas, garažai, 
viskas išnuomota, duoda 10% 
gryno pelno; pilna kaina tik 
$63.000.

APIE $10.000 įmokėti, 14 kamba
rių originalūs dvibučiai, maž
daug 3 metų senumo, kiekvienas 
butas 7 kambarių ir 2-jų prau
syklų; garažai su privačiu įva
žiavimu; tik keletas liko.

ROYAL YORK - LAKE SHORE 
Blvd., apie $25.000 įmokėti, še- 
šiabutis, apie $9.500 metinės 
nuomos, maždaug 9 metų senu
mo.

BATHURST - WILSON, apie $30. 
000 įmokėti, 10 butų gražus mo
demiškas pastatas, breluonai, 
terašo grindys, virš $12.000 me
tinės nuomos; gali keisti į namą.

SPRINGHURST BEACH, puikus 
ant ežero kranto 6 kambarių 
vasarnamis, gilus šulinys, visi 
patogumai, labai gražus didelis 
sklypas.

SWANSEA - BLOOR, 6 kambariu 
rupių plytų atskiras namas, aly 
vos šildymas, šoninis įvažiavi 
mas; prašoma kaina $27.900: 
tuoj galima užimti; netoli Bloor 
gražus kiemas.

GEORGIAN BAY-PORT SEVERN 
apie $4.000 įmokėti, 30 akrų že 
mės, 1.000 pėdų privataus ežere 
krantas, 90 mylių nuo Toronto 
žavinga ir rami vieta; gali 
ti į narna Toronte.

HIGH PARK, apie $60.000 įi 
ti, 21 buto apartamentinis pasta 
tas, vos keleto metų senumo 
virš $31.000 metinės nuomos;

PASITEIRAUKITE Dėl kitų nuosavybių. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

PR. KERBERIS
Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

teikia V. Kolyčius tel. 534-5586.

“Lithuanians in Canada” kny
gai išleisti reikalinga visų finan
sinė talka. Administracinė komi
sija prašo visus tautiečius iš 
anksto užsisakyti knygą ir savo 
aukomis paremti jos išleidimą. 
Mecenatų, rėmėjų ir garbės pre
numeratorių sąrašai bus pa
skelbti knygoje. Tad visi prašo
mi paskubėti. Jau daug kas įsi
jungė šion talkon, bet dar daug 
reikia. Užsakymo lapelį ir ad-

n DUODAME 
mortgičiu$ iš 6Y2% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- » a n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA^VlA 
KREDITO KOOPERATYVE ____________—

MOKAME
43A% už depozitus

numatyta už Šerus
KAPITALAS SIEKIA TRIS

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 19 vai iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vai 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543
PERTH GATVE, $21.500 pilna kaina, 6 kambariai, modemiška vir
tuvė ir vonia, vandeniu apšildomas, įmokėti apie $5.000.
MELDAND GATVE, $19.900, atskiras, 6 kambariai, nauja apšildymo 
sistema, 2 virtuvės, 2 garažai, 2 vonios, jmokėti apie $5.000.
PACIFIC GATVĖ, $28.900, atskiras plytų namas, 10 kambarių 3 vir
tuvės, 2 vonios, įmokėti apie $7.000.
INDIAN TRAIL, $10.000 įmokėti, gražus 7 kambarių namas per 2 aukš
tus, vandeniu apšildomas, geras įvažiavimas, garažas turi būt parduotas, 
galima duoti pasiūlymą.
MAVETY GATVĖ, $45.900, 18 kambarių, pajamų namas labai geram 
stovyje, 2 garažai, arti susisiekimo.
BLOOR — DUNDAS, $49.500 — 21 kambario pajamų namas, didelis 
sklypas arti Bloor gatvės, įmokėti apie $15.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD.
259 T.AKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greit* krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Btadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgi 

B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$5.000 Įmokėti, St Clair - Oakwood, atskiras, mūrinis 7 kamb., dviejų 
augštų ir 2 kamb. butas rūsy, 3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu apšildo
mas. Garažas.

$7.000 Įmokėti, High Park Ave., mūrinis, 8 dideli ir šviesūs kambariai; 
naujas šildymas, 3 virtuvės, 2 vonios; tik 6% % mortgičius.

$2.500 Įmokėti, Bloor - Margaretta, 7 kamb. mūrinis, 2 virtuvės, naujasi 
šildymas, užpakaly privažiavimas.

$19.900 visa kaina, naujas, modernus, statybininko bangalovas, atskiras, 
gerų plytų, 3 miegamieji, vienas turi du įėjimus ir vonią (tinka atskirai 
išnomuoti); didelis salionas, moderni virtuvė; 2 modernios vonios, labai 
puošniai ir gerai įrengtos, elektrinis apšildymas, garažas, didelis skly
pas; maži mokesčiai. Tik 40 min. nuo Toronto, prie ežero. (Keswick).

ūkis (Farm*)
108 akrai, miesčioniškas gyv. namas (6 miegamieji); geras tvartas — dar

žinė; išilgai farmos plentas (tinka padalinti po 10 akrų), lygi ir der
linga žemė; 3 mylios nuo liet vasarvietės (Springhurst — Wasaga), 
be mortgičių. Įmokėti tik $5.000.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių Įvai- 
rl«*« vietose ir Įvairia kaina. Prainme ak kreiptis pas ūma. 
Taip pat parftplname geresnėm MlygMn paskolų—mertgičhL

Vyt. Morkit J. Koikelis A. Bliūdžiui Alv. (Mieldažukė) Wittoskl
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‘ " “’ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mažinąs.

TELEFONAS LE 1-6165. o 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

APDRAŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • > „
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER. 
SONALO IK DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IK KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-22*9

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTINAS.
532 - 7733 

1736 Duadas St. W. Sov. R. Stasiui*

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STKIAUPIS 

K«. tek LB 6-5363

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6106 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau j 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt. Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

TAI 
IŠKILMINGI

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka gąžiningai visus mecnaiiB- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nero
dysim visus trukumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

International 
Driving School 

WALDI 
CMtrieė htoifla 691 A—St., 

Tol. RD 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
Tel. LE 2-5461 

Mokame *u sfandoitiobmle, 
jutomctinėmte traMmtel)omte 

h VoUmrogenaie.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS. 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

Skambinti teL LE 4 -1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave, Toronto 

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

Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai fa 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST, 
teL WA 14225 arba WA 4-l**l 

"-------——A——

SPORTAS LIETUVOJE
M. Paulauskas žaidė Sov. Sąjun

gos krepšinio komandoje, kuri Ita
lijoje dalyvavo keturių komandų 
turnyre. I v. laimėjo Sov. Sąjungos 
rinktinė, baigmėje įveikusi ameri
kiečių “Gulf Oil” komandą 70:61 
(28:36).

Z. Vizbaraitė vėl pagerino Lietu
vos 200 m bėgimo rekordą. Gome
lyje įvykusiose Sov. Sąjungos jau
nių pirmenybėse ji šį nuotolį nubėgo 
per 24,3 sek.

Vilniuje viešėjo Lenkijos Žešovo 
LZS rankininkai, kurie žaidė drau
giškas rungtynes su Nemuno spor
to draugijos ranltininkais. Abejas 
rungtynes laimėjo lietuviai: moterys 
22:12 ir vyrai 32:22.

T. Tomaševičius, lengviausio svo
rio boksininkas, pakviestas į Sov. 
Sąjungos bokslo rinktinę, kuri ar
timiausiu laiku išvyks tarptautinėm 
rungtynėm į Rumuniją.

SPORTAS VISUR
Tokijo mieste pasibaigė pasaulinė 

studentų olimpijada-universijada, ku
rioje nedalyvavo daugumas komunis
tinio bloko studentų. Daugiausia me
dalių laimėjo amerikiečiai. II vietoje 
liko šeimininkai japonai. Keletą pa
saulio rekordų pasiekė amerikiečiai 
plaukime. Iš kanadiečių geriausiai 
pasirodė A. Hoffman, moterų 800 m. 
bėgime laimėjusi II v. D. Bailey 1500 
m. bėgime irgi laimėjo II v.

Glasgovo Celtic futbolo komanda, 
besiruošdama pasaulinės taurės var
žyboms, draugiškose rungtynėse nu
galėjo Urugvajaus Penarol 2:1. Rung
tynes stebėjo 65.000 žiūrovų. Baig
minėse rungtynėse Celtics žais su 
Argentinos Racing Club vienuolike.

tai draugiškai nuteikiąs

Molsono alus

GAMINTAS NEPRIKLAUSOMOS DARYKLOS, ĮSTEIGTOS 1786

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• tefHa patarimm planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rerervaciją, nakvynių ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikvietiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681

d £■< u d i m sa, i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudi: o įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IB UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769 - 4612 
769-4131

Anglijos Leeds United sužaidė ly
giomis su Zagrebo Dinamo, tačiau 
tarpmiestinėse taurės varžybose pir
mas rungtynes buvo laimėjusi LU 
2:0, tad jai ir atiteko galutinė per
galė.

VYČIO ŽINIOS
Trečiasis Vyčio atviras golfo tur

nyras įvyko rugs. 10 d. Maltono gol
fo aikštyne. Dalyvavo 31 golfinin- 
kas. Buvo varžomasi vyrų A, B, jau
nių ir moterų klasėse. Vyrų A klasė
je antrus metus iš eilės ir su labai 
gera pasekme laimėjo S. Posadeckis, 
būtent, 72. II v. liko V. Astraus
kas su 82 ir III v. — V. Siminke- 
vičius su 83. Vyrų B klasėje I v. 
atiteko R. Strimaičiui su 87, II v. — 
A. Simonavičiui su 89 ir III — S. 
Kėkštui su 91. Moterų klasėje vie
nintelė dalyvė E. Kėkštienė užbaigė 
su 118. Jaunių klasėje I v. teko S. 
Ignatavičiui su 92, II — A. Sergan
čiu! su 94 ir III — T. Vadakojui su 
96 ir 17 dalyvių iš 31 sužaidė žemiau 
šimto. Taip pat džiugu, kad šį kartą 
dalyvavo gausesnis skaičius jaunių 
— iš viso 5. Jauniausiam dalyviui V. 
Sergaučiui, 8 m., irgi buvo įteikta do
vana. Vaišių metų buvo įteiktos do
vanos laimėtojams ir parodyti keli 
J. Žuko filmai.

Krepšininkai Lietuvių Dienos pro
ga Montrealyje dalyvavo krepšinio 
turnyre. Vytiečiai baigmėje 56:48 
pralaimėjo Montrealiui. Vyčio klu
bui atstovavo jauni krepšininkai — 
Ignatavičius, Duliūnas, Sepulis, Ston
kus, Eižinas, Juozaitis. A. S.

AUŠROS ŽfNIOS
Baltiečių varžybos. Rugsėjo 9 d. 

Brockton gimnazijos stadijone įvyko

XVII-sios S. Amerikos lietuvių ir 
sykiu baltiečių lengvosios atletikos 
pirmenybės prieauglio klasėse; 62 
rungtyse varžėsi virš 100 jaunųjų 
lengvaatlečių. Baltiečių pirmenybė
se, dalyviais ir išsikovotom perga- 

' lėm, vyravo lietuviai, išsikovodami 
43 I v., 46 II v., 39 III v ir 36 IV 
vietas. Antrą vietą, su nepaprastai 
gera jaunučių C ir D grupe, laimėjo 
estai: 16 I v., 13 II v., 11 III v. ir 
10 IV vietų. Trečioje vietoje, daly
viais ir pergalėmis, liko latviai: 3 I 
v., 2 II v., 7 III v. ir 3 IV vietos.

Lietuvių XVII-se pirmenybėse ko
va vyko tarp tradicinių varžovų: Kle- 
velando Žaibo ir Toronto Aušros. 
Aušra, su 53 dalyviais, išsikovojo 29 
I v. individualinėse rungtyse bei 5 
I v. estafečių bėgimuose, 26 II v. bei 
5 II v. estafetėse, 31 III v. ir 27 IV 
vietas. Žaibas — 21 I v. bei 2 I v. 
estafetėse, 24 II v. bei 2 II v. esta
fetėse, 14 III v. ir 11 IV vietų. Malo
nią staigmeną padarė p. Grajausko 
suorganizuota ir pirmą kartą pirme
nybėse pasirodžiusi Hamiltono Kovo 
jaunųjų lengvaatlečių grupė, išsiko
vojusi 4 I v., 3 II v. ir 1 IV v. bei 
sėkmingai talkinusi estafetėse Auš
rai, Žaibui ir latviams. Toronto Vytis 
tebuvo atstovaujamas S. Kerniaus. 
Pirmenybių rezultatai — sekančiame 
“TŽ” nr.

Pirmenybes rengė Š. Amerikos Lie
tuvių Sporto Sąjunga, o vykdė To
ronto Aušra. Visiems pirmenybių tal
kininkams bei šeimoms, vaišingai pri- 
glaudusioms mūsų jaunuosius sve
čius, nuoširdžiai dėkojame.

Aušros lengvosios atletikos vado
vą bei trenerį A. Malinauską su 
ponia, pirmenybių išvakarėse susi
laukusius pirmagimės dukros, nuo
širdžiai sveikina Aušros klubo valdy
ba ir nariai.

Sunkus gyvenimas
— Vyro gyvenimas tikrai ne

pavydėtinas, — tarė giliai atsi
dusęs 60 metų amžiaus vyras.

— Kodėl? — paklausė žmona.
— Todėl, kad pirmuosius 20 

metų motina klausinėja, kur ei
ni, ką darai ir t.t., o paskui per 
40 metų žmona klausinėja, kur 
eini, ką veiki, o likusius metus 
giminės klausinėja, ar jau pa
rašytas testamentas.

ŠYPSENOS
Taip kiniečiai sako...

— Kai kalnuose nėra tigro, 
tai ir beždžionė — žvėrių kara
lius.

— Jei nėra proto, tai akys 
tarytum skylės sienoje.

— Jeigu rytą pasodinai me
dį, negalvok, kad vidudienį jis 
jau teiks pavėsį.

— Šuo, visą gyvenimą pririš
tas grandine, medžioklei ne
tinka.

— Ugnies į popierių nesuvy- 
niosi...

Pajieškojimal
Prieš kurį laiką Niujorke mirė 

mirė Juozas Gudžiūnas, gimęs 1882 
m. Ukmergėje. Buvo jauniausias iš 
trijų Juozo ir Onos Aimutytės Gu
džiūnų vaikų. Velionis turėjęs dvi 
seseris — Oną ir Prancišką, kurios 
buvo katalikų vienuolės. Velionies 
artimieji arba apie juos žinantieji 
malonėkite rašyti: Consulate Gene
ral of Lithuania, 41 West 82nd 
Street, New York, N. Y. 10024, USA.

DRAUDIMAI

231 -2661 3%;.sb82;

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT. 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RANCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVĖ., TEL. 536-1373
Mažs kalibro ir medžioklimai šautuvai, šoviniai, žvejojimo roftmoay, 

teniso raketės, įvairūa sviediniai ir kiti spęįto rtitaaenya.

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir be&nrio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, morigiSiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenne • Toronto. 
Margio vaistinės namų H augštas.

(Įėjimas S Howard Pork Awornw) 
Pnemimo taikos: kasdien itvo TO rj. Nd 1 
Antradieniais ir penktadieniais aso 64v.». 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

įstaigos tel. LE 7-1TO8; 
Namų — CR 9-6166

DR. E. ZUBRKNt 
DANTŲ GYDYTOJA 

Ifn BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

TefefoaM LE. 24106

DR. J. MATUUONYTI 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (pria Keele >
Priėmimą valandos:

pirmadieniais Ir troėtadtantais ž—9 
antradtantais, ketvirtadieniais k 
penktadieniais 9—3.30 vaL

Telefonas RO. 6-1373

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

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

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

DR. V. J. ME1LUVIENI 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8929. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
Iki 630 vaL vak. Šeštadieniais nuo

10 vaL ryto fid 4 vaL po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

DR. V. SADAUSKIENI 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(Iras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 8-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).
AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Priulko akinius visiems aklu de- 
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir ieštadieniaia 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR ST. W^ Toronte 
(i rytu> nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠ1CKIS 

dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampa* Bloor & Bafhurtti 

Tel. 534-3370
Priima oacientus iš anksto Rusite rus

VALAU FOTELIUS
m ĮVAIRIUS KILIMUS.

Antomatinis eieaira varymas. Sutai
sau iširusius ganu ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

Optimistas
Pensininkas prašo savo brol

vaikį paskolinti jam 10 dolerių.
— Kaip, dėde, tavo nervai lei

džia mane vėl prašyti paskolos, 
kada jau šį rytą tau paskolinau 
10 dolerių? — teisinasi vaiki
nas.

— O aš tau patarčiau niekad 
negyventi praeitimi, nes gyveni
mas prasideda rytoj, — filoso
fuoja dėdė...

Profesorius ir sūnus
Kartą profesorius Krajus, tu

rėjęs daug skolų ir gausią šei
mą, ėjo susimąstęs gatve. Pro jį, 
garsiai verkdamas, bėgo berniu
kas.

— Ko verki?
— Aš pasiklydau ...
— O kur tu gyveni?
— Universiteto gatvė nume

ris aštuntas.
— A, tai tu mano sūnus! — 

sušuko profesorius. — Aš pats 
ten gyvenu. Sakau, iš kur man 
taip pažįstamas veidas... Na, 
einam, nuvesiu pas mamą.

Retenybė
— Įsivaizduok sau, mano žmo

na jau savaitė laiko nepasakė 
man nė vieno žodelyčio. Ski
riuosi! _

— Nekvailiok! Tokia žmona 
— tai idealas, retenybė! Ją tau 
belieka tik branginti.

Parinko Pr. Al.

e e
A
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Z. Orentienes lietuviškojo klasikinio

STUDIJOJE 
darbas pradedamas rugsėjo 25 d. 
—Boris Volkoff School of the Dance, 
822 Yonge St.
įėjimas iš 3 Cumberland St.

Norintieji šiq studiją lankyti prašomi registruotis kiekvieną 
pirmadienį pradedant rugsėjo 25 diena nuo 5 iki 7 vai. vok. 
Informacijos tel. RO 2-0935 nuo 10 v. ryto iki 3 v. p.p. Vakare nuo 8-11 v.

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Praėjusį sekmadienį užbaigtos 

pamaldos Springhurste.
— Nuo rugsėjo 24, sekmadienio, 

parapijos bažnyčioje vėl bus laiko
mos 12 vai. pamaldos.

— šį sekmadienį — maldininkų 
kelionė į Midland^. Norintieji va
žiuoti autobusu, prašomi užsiregist
ruoti iki šio penktadienio vakaro par. 
klebonijoje.

— Šią savaitę pradėtas metinis 
parapijiečių lankymas nuo Cooksvil
le ir Port Credit.

— Automobilio nelaimėje žuvus 
a.a. Jonui Vaitiekaičiui, jo sūnui ir 
žmonai nuoširdi užuojauta.

— Tikybos pamokos vaikams, be
sirengiantiems pirm. Komunijai, ir 
par. choro repeticijos prasidės rugs. 
24 d.

— Iš Lietuvos gauto Apeigyno pa
ruoštos par. chorui lietuviškos gie
dotinės Mišios. Choras, vadovauja
mas muz. S. Gailevičiaus, netrukus 
pradės jų mokytis.

— Organizuojama nauja altoriaus 
berniukų grupė. Tėvai, kurių vaikai 
nori išmokti tarnauti Mišioms, pra
šomi pranešti telefonu iki šio penk
tadienio vakaro.

— Pakrikštyta: Rūta Zita Bacevi
čiūtė; Bruce Joseph Odor ir Brenda 
Maria Odor.

Skaudi nelaimė. Rugsėjo 8 d., 
grįžtant iš darbo, prie 7 ir 50 
kelio, Įsukus i šalutini keliuką 
susidūrė Jono Vaitiekaičio auto
mobilis su priešais atvažiuojan
čiu. J. Vaitiekaitis buvo vietoje 
užmuštas, o jo žmona Teresė la
bai sunkiai sužeista ir pagul
dyta Peel Memorial ligoninėje 
Bramptone. Velionis — 51 m. 
amžiaus, gimęs Anglijoje ir 
prieš 16 m. apsigyvenęs Kana
doje. Gausiai velionis buvo lan
komas Odette laidotuvių namuo
se. Palaidotas iš Šv. Jono Kr. 
bažnyčios lietuvių kapinėse rug
sėjo 12 d. Jų vienturtis sūnus 
Pranas, gimęs' Anglijoje, puikiai 
kalba lietuviškai, praėjusi pa
vasari yra baigės Ryerson insti
tute elektroniką.

St. Jagėla gydosi šv. Juozapo 
ligoninėje. Konstatuotas lengvo 
pobūdžio širdies smūgis.

Anglų kalbos kursai naujiems 
ateiviams rengiami daugelyje 
mokyklų. Informacijas teikia 
School Information and Coun
selling Centre, Main Floor, Edu
cation Centre, 155 College St. 
Tel. 362-4931, extension 428.

Toronto ir kitu miestų biblio
tekos aprūpintos sovietine lite
ratūra iš okupuotos Lietuvos. 
Sąrašuose matyti ir propagandi
nių leidinių. Išeivijos lietuviai 
iki šiol nepasirūpino, kad biblio
tekose būtų laisvųjų lietuvių lei
diniai.

PASIBAIGUS “ROMUVOS” STO
VYKLAI, paukštyčiu rajone buvo 
pamirštas suvyniotas miegmaišis, pa
talynė ir maišas su avalyne. Daiktų 
globėjas prašomas paskambinti LE 
3-2511. Ačiū.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimo* 
du kartus per savaitę — 

Šeštadienį: 330 — 4.30 V-P-P- 
banga 1250, stotis CHW0, 

Oakville, Ont, Kanada;
Sekmadienį: 2 — 230 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 RoncesvaHe* Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tos pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plekftelių 
krautuvės.

SIUSTI LIETUVON — arba turė
ti sau — labai gerom sąlygom ra
šomoji mašinėlė sa lietuvišku ar 
kitu raidynu, transistoriaiai radi
jo aparatai ir kt Galite siųsti į 
Lietuvą tiesiai iš JAV. Katalogų 

ir informacijų teiraukitės:
J. L. GIEDRAITIS, 10 BARRY

DR., E. NORTHPORT, N.Y., 
11781, USA.

Arba Toronte — RO 7-9088

City Driving School
OFICIALIAI PMPAMNTA 

Ontario Safety Leagne. Nemokami 
nurodymai Jučą nanmooe arba art- 
«ą klasėje turintiems lafltinfua lei
dimas. Ir Jau galima pradėti vo 
žinoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatiuėm mežtaem.

1*78 BATHURST ST.
Tel LE 2-3858. Rytuose HO 8-1381

Prisikėlimo par. žinios
— Auto nelaimėje žuvus a.a. J. 

Vaitiekaičiui-White, ponią, sūnų ir 
artimuosius giliai užjaučiame.

— Šį šeštadienį, 8 v. p. Bubelių 
užpr. Mišiois už a.a. J. Šimkų ir 8.30 
v. — p. Smolskių už a.a. J. Rama
nauską; šį sekmad., 11.15 v. — p. 
Skrebutėnų užpr. už a.a. A. Beniu
šienę.

— Šį sekmadienį speciali rinklia
va Šv. Tėvo darbams.

— Mokslo metų pradžios Mišios 
mokiniams — šį sekmadienį, 10 v. 
Laukiame gausaus dalyvavimo.

— Kanados Liet. Kunigų Vienybės 
suvažiavime Montrealy dalyvavo kun. 
Br. Jurkšas, T. Placidas, T. Ambro- 
zijus ir T. Paulius.

— Pr. sekmadienį kun. Br. Jurk- 
šas pamoksluose atkreipė dėmesį į 
glaudų religijos ir muzikos ryšį. Jis 
kvietė visus jungtis į atitinkamus 
chorus ir tuo aktyviai padėti išlai
kyti lietuvišką giesmę bei dainą. Vi
siems trims prie parapijos veikian
tiems chorams reikia daugiau balsų. 
Kviečiame prisidėti ne tik buvusius, 
bet ir naujus choristus.

— šią savaitę chorų repeticijų ne
bus. Sekančią savaitę jos bus šia 
tvarka: antrad., 7 v.v. — studentų 
choro berniukų sekcijai; trečiacL, 7 
v.v. — stud. ch. mergaičių sekcijai; 
ketvirtad., 7.30 v.v. — bendra suau
gusiems; penktad., 6.30 v.v. — bend
ra vaikučiams. Visos repeticijos — 
muzikos studijoje.

— šį sekmadienį dalyvaują maldi
ninkų kelionėje į Midlandą išpažin
tis gali atlikti Prisikėlimo bažnyčio
je per 9 v. Mišias. Autobusas išvyks 
tuoj po 9 v. Mišių. Jei oras palankus, 
po iškilmių Midlando šventovėje visi 
kviečiami užvažiuoti į T. pranciško
nų stovyklavietę N. Wasagoje trum
pam šeimyniškam pobūviui. Kadangi 
sunku pramatyti, kiek bus žmonių 
ir kiek iš anksto parūpinti maisto, 
kviečiame atvykstančius pasiimti už
kandžių ir gėrimų eventualiam bend
ram pasidalijimui.

— Mišios 11.30 v. par. salėje vėl 
bus laikomos nuo kito sekmadienio, 
rugs. 24 d.

— Par. biblioteka (prie vargonų) 
ir spaudos kioskas (prie salės) vėl 
veikia sekmadieniais po 10, 11.15 ir 
11.30 vai. Mišių.

— Pakrikštytas Kazio ir Kristinos 
Škirpų iš Vašingtono, D.C. sūnus 
Aleksandras Rimas.

JIEŠKAU SENESNIO AMŽIAUS 
moters prie vaikų ir lengvo namų 
darbo nuo antradienio iki šeštadie
nio. Tel. 7624781.

SPRINGHURST BEACH (Wasa- 
ga) parduodamas 2 metų senumo 
pilnai Įrengtas ir tinkamas gyventi 
žiemą 2 miegamųjų namas ant me
džiais apaugusio sklypo. Lengva iš
nuomoti ir žiemą. Wasaga Beach, teL 
429-2006.

Į EXPO 67 KAMBARIAI Į
Montrealyje išnuomojami kambariai arti EXPO, 

prie didelio kelio.
Kaina — vienam asmeniui 5 dol., dviem — 7 doleriai.

Galima naudotis virtuve.
J. GABRUSEVICIUS, 5965 De Jumonville St.
Montreal 5, P.Q. Tel. (1-514) 256-3018

EXPO 67 rudens sezonui 
kambariai papigintomis kainomis

Rezidenciniame Montrealio rajone, prie didžiųjų susisiekimo linijų, 
netoli Expo, atskiri kambariai su užraktais vien Expo svečiams re
zervuotame bute. Informacija siunčiama nemokamai.

Kainos: vienam asmeniui $5.00, sekantiems po $2.00.
P. RUDINSKAS, 2415 PARK ROW EAST, N.D.G., MONTREAL 28, 

QUE., CANADA, TEL. 1-514-4824094.

EXPO 67 NAKVYNĖS
Privačiame name prie patogaus susisiekimo su EXPO
IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI.
Vienam asmeniui S5, vaikams po $2.

K. STIRBYS, 7155 Nogent St.,
MONTREAL 38, Que. TeL 721-2508

EXPO 67 NAKVYNĖS
PRIVAČIAME NAME, SU ATSKIRU ĮĖJIMU IR VISAIS 
PATOGUMAIS, VISAI ARTI EXPO IŠNUOMOJAMI KAM
BARIAI. VIENAM ASMENIUI 85. ŠEIMOMS NUOLAIDA.

V. KUDŽMA, 5001 BOSSUET ST., MONTREAL 5, P.Q.
TELEFONAS: 1-514-255-5579

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355

S-to$ "Lite" nr. 752D

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampa* St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-3120

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET
335 RoncesvaHe* Ave, Toronto. Tel. LE 5-1258

Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis
įvairia* savo pastate rūkyto* <Mro* ir mtoot, liatirvaki sūriai, porBwkal 

rūkyti mgnrkrf, hnportaati maisto gaminiai, dribs * ir kt.
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

EXPO 67 MONTREALYJE
15 mln. nuo EXPO išnuomojami privačiai dideli patogus kambariai su 
virtuve: $18.00 dienai už kambarį su dviguba lova. Taip pat vasarna
miai Laurentidu kalnuose prie didėlio gražaus smėlėto ežero. PraSom 
užsisakyti iž anksto:

A. GAURYS, 7730 BROADWAY, LaSalle Montreal 32, Quebec. 
TeL 366-8528.

MALDININKŲ KELIONĖ

įvyksta šį sekmadienį, rūgs. 17. 
Autobusas nuo Prisikėlimo baž
nyčios išvyks po 9 v. Mišių, apie
9.30 v. Registruotis iki ketvirta
dienio vakaro Prisikėlimo par. 
raštinėje. Kaina $4, vaikams ir 
moksleiviams — pusė kainos. 
Mišios šventovės bažnyčioje —
12.30 v., Kryžiaus Kelias — 2.30 
v. Per Mišias išpažintys klauso
mos ir lietuviškai. Gieda visi da
lyviai ir Prisikėlimo par. choras. 
Mišios — dialoginės lietuviškai. 
Visi lietuviai stengiasi burtis 
pirmuosiuose suoluose ir drąsiai 
bei sutartinai dalyvauti atsaky
muose bei giesmėse. Stengia
masi gausiai eiti šv. Komunijos. 
Savo maldas skirkime už Lietu
vos kankinius ir tėvynės laisvę.

T. Placidas, K. Fed. pirm.
Toronto lietuvių Maironio šeš

tadieninėje mokykloje pamokos 
pradedamos šį šeštadienį, rug
sėjo 16, Šv. Cecilijos mokyklos 
patalpose (Evelyn ir Annette). 
Pamokos bus nuo 9 v. r. iki
12.30 v. p.p. Tą patį šeštadienį 
bus ir naujų mokinių registra
cija. Vedėjas

Dail. A. Tamošaičio paveiks
lų paroda vyksta Toronto un
to Hart House Art Gallery. Iš
statyti 36 kūriniai: paveikslai, 
litografijos, akvarelės. Akade
mikų Draugija, kurios rūpes
čiu surengta šį paroda, kviečia 
visus tautiečius susidomėti pa
roda, kuri bus atidaryta iki rug
sėjo 24 d. Lankymo valandos: 
kasdien nuo 10 v.r. iki 10 v.v., 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2-5 v.v. Parodos proga Hart 
House Art Committee išleido 
katalogą su iliustracijom ir dr. 
Joanos Vaštokienės parašytu 
dail. A. Tamošaičio kūrybos ap
tarimu. Dr. J. Vaštokienė dės
to meno istoriją Toronto un-te.

Oficialus dail. A. Tamošaičio 
kūrinių parodos atidarymas Įvy
ko rugsėjo 10 d., 3 v.p.p., Hart 
House galerijoje. Dalyvavo pats 
dailininkas su ponia A. Tamošai
tiene, atvykę iš Kingstono, ir 
gausus būrys tautiečių. Buvo 
matyti ir keletas nelietuvių. Ati
daromąjį žodi tarė galerijos di
rektorius, o ilgesni Įvadą patei
kė dr. Charles E. Hendry. Visi 
gėrėjosi skoningai įrengta paro
da. Dailininkas su ponia ta pro
ga buvo pagerbti privačiame pri
ėmime pas p. S. Butkevičienę.

Apie dail. A. Tamošaičio kū
rinių parodą Hart House gale
rijoj “The Globe a. Mail” dien
raštyje 1967. IX. 9 Kay Kritz- 
wiser rašo: “Antano Tamošaičio 
paveikslų, litografijų ir akvare
lių rinkinys turi naują dimensi
ją, kurią mažai kas iš dailinin
kų atmeta, būtent, raudonus 
antspaudus, nurodančius parda
vimą. Palankumas (response) 
Kingstono dailininko kūrybai 
nėra staigmena: ji turi stiprų 
individualumo atspalvi. Jos au- 
dininis pobūdis aiškintinas tuo, 
kad Tamošaitis buvo pirmasis 
pasižymėjęs kilimų audėjas, lai
mėjęs daug kartų aukso meda
li dar prieš atvykimą Kanadon 
1949 m. Jo kūryba, ypač tapy
ba. turi liaudies paprastumo žy
mę, kuri taip pat kyla iš daili
ninko lietuvių liaudies meno ir 
legendų studijų. Jo spalvos ne
turi to dvidešimtojo amžiaus 
kieto aštrumo. Aliejinėje tapy
boje Tamošaitis naudoja rupų 
paviršių, dažnai tamsias, bet 
švelnias spalvas, kuriose jis pi
na spyglio formos detales. Iš 
jo piešinio gilumos kyla i fo
kusą vaizdai — kaimo, namų, 
gamtos. Bet šalia švitinčių 
(bright) akvarelių ir aliejinių 
paveikslu litografijos atrodo 
niūrios (dreary)”.
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Šv. Kazimiero par. žinios
— Rita Lukošienei • Baršauskaitei 

St. Mary’s ligoninėje padaryta tul
žies operacija. Ritos vyras už savai
tės pradės eiti vienoje cigarečių 
bendrovėje vedėjo pareigas. Rožė Da- 
riškevičienė (Kačenauskienė) turėjo 
širdies smūgį; paguldyta Hopital 
Charles Le Moyen. Jonas Masys, 98 
m. amžiaus, serga namuose; globoja 
du jo sūnūs.

— Klebonas kun. dr. F. Jucevičius 
buvo 3 dienom iškviestas į JAV skai
tyti paskaitą jaunosios kartos inte
lektualams.

— Mirė Kotryna Čebanauskienė, 
87 m. amžiaus; palaidota iš Šv. Ka
zimiero bažnyyčios rugsėjo 7 Cote 
dės Neiges kapinėse.

— Mirė Kazimieras Klemka, 61 m. 
amžiaus; palaidotas iš mūsų bažny
čios rugsėjo 11 Cote dės Neiges ka
pinėse. Jis dirbo ilgus metus vario 
fabrike ir buvo geras specialistas; 
prieš ligą buvo iškviestas į Meksiką 
surasti ten vario fabrike kliūtį, ku- 

'rios negalėjo aptikti inžinieriai. 
Klemka tuojau surado tą kliūtį ir 
gavo paaugštinimą darbovietėje. De
ja, liga neleido toliau dirbti.

— Rugsėjo 9 d. pakrikštyta Bry- 
levicz dukrelė vardais Janina ir Ire
na; kūmais buvo Algis Brylewicz ir 
Janina Mickienė.

— Po daugelio metų lankėsi Mont- 
realyje pas M. Jankauskienę buvusi* 
Šv. Kazimiero par. choristė Elzbieta 
Jankauskaitė-Alles su šeima. Ji gy
vena Hall New York; Montrealyje 
Lietuvių Diena juos labai sužavėjo.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $104.41. Bažnyčiai paaukojo: P. 
B. $100, R. Lukša — $44, V. Masys 
$10.

— Juozas Paznokaitis vasaros me
tu atnaujino sceną salėje ir pagraži
no aplinką. K.J.G.

Tryliktosios Lietuvių Dienos 
proga išleistas gausiai iliustruo
tas leidinys su Įvairiomis reika
lingomis informacijomis ir skel
bimais. KLB Montrealio lietuvių 
seimelio leidinys nr. 3, redak
torius — J. Šiaučiulis. Viršelis
— dail. R. Bukausko. Techniška
sis paruošimas ir atspausdini
mas — “Nepriklausomos Lietu
vos”.

Toronto apylinkės valdyba, po 
ilgesnės vasaros atostogų per
traukos, rugsėjo 12 d. turėjo po
sėdi. Svarstyta daugybė įvairių 
klausimu: spalio 14 d. Kanados 
šimtmečio proga ruošiamas apy
linkės parengimas Club Kings- 
way patalpose, rudeninis solida
rumo įnašų vajus, laisvės pa
minklui konkurso pratęsimas ir 
kt.

Uždaros moterų rekolekcijos
— š.m. gruodžio 8, 9, 10 d. Ves 
T. G. Kijauskas, SJ. Jos vyks 
moderniuose rekolekcijų na
muose Port Credit. Kiekviena 
dalyvė turės privatų kambarį. 
Anie registraciją bus pranešta 
vėliau.

Kun. dr. A. Baltinis, pasižy
mėjęs savo filosofiniais ir litera
tūrinės kritikos straipsniais lie
tuvių spaudoje, atostogų proga 
anlankė savo bičiulius Toronte, 
Otavoje, Montrealyje ir kitur.

Grįždami iš pasaulinės paro
dos “TŽ” lankėsi Albina ir Jo
nas Jakubauskai. Paulina Ba
nienė — visi iš Baltimorės, kur 
klebonauja prel. Mendelis.

VYKSTANTIEMS į EXPO 67
Išnuomojami 8 kambariai naujame vienaaugštyje (bungalow). 2 min. 
nuo,parodos. Kaina — nuo S5 už kambari. Automobiliu pasitinkami 

traukinių ir autobusų stotyse. Nuvežam ir parvežam iš EXPO.
J. IŠGANAITIS

126 DE TOURAINE AVE., LONGUEUIL, MONTREAL, QUE.
Tel. 674-7038

Aušros Vartų par. žinios
— Kanados Lietuvių Kunigų Vie

nybės pasėdis įvyko rugsėjo 12 d. A. 
V. klebonijoje. Programoje buvo 
svarstomi pastoraciniai reikalai.

— Vysk. V. Brizgys taip pat lankė
si mūsų parapijoje ir susitiko su pa
rapijos kunigais.

— Parapijos choras pa vasaros per
traukos pradeda savo darbą. Giedos 
sekmadieniais per 11 v. Mišias. Svei
kiname visus choristus? Ypač dėkoja
me už dalyvavimą Lietuvių Dienoje 
ir parodoje. Norintieji įsijungti į 
chorą kviečiami kreiptis į A. Keblį, 
tel. 844-9354.

— Jaunųjų choras pradeda giedoti 
per 10. vai. Mišias šį sekmadienį, rug
sėjo 17.

— Studentų ateitininkų vasaros 
stovykloje “Baltijos” stovyklavietėje 
dalyvavo 62 stovyklautojai. Eilė pre
legentų skaitė įdomias paskaitas, ku
rios sukėlė gyvas diskusijas. Be to, 
diskusiniuose būreliuose studentai 
svarstė klausimus: karas ir taika mū
sų pasaulyje, “hippies” ir jų gyveni
mo filosofija, Lietuvos nepriklauso
mybės 50 sukakties metų minėjimas 
ir t. t. įdomias vakarų programas pa
ruošė O. Damaitė iš Omahos, Nebr. 
Montrealis ne'tik didžiumą stovyklos 
parengiamų darbų atliko, bet žymiai 
prisidėjo prie stovyklos pasisekimo: 
A. Rudinskas tvarkė ūkio reikalus, L. 
Giriūnas muziką, T. G. Kijauskas, SJ, 
kapelionavo.

— T. J. Vaišnys, padėjęs vasaros 
metu parapijoje, išvyko į Elizabeth, 
N.J., vesti Šiluvos atlaidų. Po to vyks 
į Čikagą nuolatiniam darbui.

— T. S. Kulbis išvyko rekolekci
joms į JAV. T. J. Venckus, pagelbė- 
jęs keletą mėnesių lietuvių parapi
joje Paterson, N. J., šiuo laiku pa
vaduoja prel. A. Deksnį, E. St. Louis, 
Ill.

— Rinkliava rugsėjo 3d. — $204.
Vysk. V. Brizgys buvo apsisto

jęs Šv. Kazimiero par. kleboni
joj ir dalyvavo Liet. Dienoje.

Tautų festivaly spalio 7 pasau
linėj parodoj JAV-ių atstovybė 
ir lietuviams paskyrė pusvalan
dį. Programą atliks sol. St. Ba
ras ir Čikagos Jaunimo Centro 
ansamblis. Kalbama, kad festi
valis įvyks Place des Arts. Tiks
lesnių žinių tuo tarpu neturima.

Lietuvių Dienai Rengti Komi
tetas džiaugiasi pavykusia Lietu
vių Diena ir pasirodymais pasau
linėje parodoje. Šiuo metu dar 
triūsia ypač iždininkas J. Šiau
čiulis. suvesdamas gausias sąs
kaitas. Vien pasirodymai pasau
linėje parodoje atsiėjo $1.500. 
Manoma, kad nuostolio nebus.

Rusu patikėtiniai vėl stovyk
loj. Buvo rašyta “TŽ” 1967. 8. 
3, kad Montrealyje maišosi kele
tas lietuvių ar rusų lietuviškom 
pavardėm, kurie neaiškiais tiks
lais jieško kontaktų su vietos 
lietuviais, ypač su naujaisiais 
ateiviais, ir pora tokių buvo at
vykę i ateitininkų moksleiviu 
stovyklos uždarymą “Baltijoj” 
liepos pabaigoj. Vieną pavakare 
kita pora pasirodė studentų atei
tininkų stovykloj, bet stovyklau
toju nesutiko, nes šie kaip tik 
buvo išvykę i Montreal! paro
dom Atrodo, šį kartą tie lanky- 
toiai turėio stovvklos vadovybės 
leidimą “Baltijoj” lankvtis.

Nedai.

t Atvyksta iš Lietuvos Kauno Politechni- | 
kos Instituto meninis ansamblis

| “NEMUNAS” IS 65 STUDENTŲ - |
••• 

| šokėjai liaudies instrumentų orkestras, mišrus choras. |

Montrealyje duos 

koncertą
g RUGSĖJO 17, SEKMADIENI, 4.30 v.p.p. |

PLATEAU AUDITORIUM, LAFONTAINE PARK 

Tą pačiq dienų 7 v.v. Klubo salėje,
2161 St. Catharine St. Ėst — |Į

g susipažinimas, šokiai, bufetas. g
Bilietų kainos — $2.50, studentams — $ 1.25. 

s Bilietai gaunami D. L. K. Vytauto Klube
«*■■■■■■■■■■——a—. .............................................................................................................. ..........

Kauno Politechnikos Institu
to studentų ansamblis “Nemu
nas” rusų laivu “Puškinas” at
vyksta Į' Montreal} pasaulinės 
parodos proga. Pakeliui jis, pa
gal numatytą planą, turi susto
ti Švedijoj ir Britanijoj bei pa
sirodyti su savo programa. 
Montrealin atvyks rugsėjo 17, 
sekmadienio rytą, ir tą pačią 
dieną 4.30 v. p.p. koncertuos 
Plateau auditorijoje. Programo
je — lietuvių liaudies dainos, 
pasaulinių kompozitorių kūri
niai, taut.' šokiai. Programą at
liks mišrus choras, šokėjai, liau
dies instrumentų orkestras. An
samblis yra koncertavęs jau ke
liuose Europos kraštuose. Kaip 
ir kitus vienetus, nemuniečius 
lydi politiniai sargai, kurių bud
rumą galės sustiprinti ir Mont
realyje šiuo metu gyveną poli
tiniai budėtojai.

Didžiojoj spaudoj Lietuvių 
Diena nesusilaukė didelio dė
mesio. Prancūziškoj spaudoj ne
pastebėta jokių aprašymų, o 
angliškieji “Montreal Star” ir 
“The Gazette” trumpai tepami
nėjo lietuvių pasirodymą pasau
linėje parodoje. “The Gazette” 
Įsidėjo šokėjų nuotrauką su pa
rašu: “Smagi diena: jos sako, 
kad šypsenos atneša saulėtą orą; 
Expo 67 džiaugėsi gražiu savait
galiu, turbūt Kanados lietuvių 
dėka, kurie suvažiavo savo me
tinei šventei. Plačios šypsenos 
lydėjo dieną, kai lietuvių tauti
nių šokių ansamblis atliko savo 
programą Bandshell E ir po to 
rado laiko išbandyti vežimėlius, 
naudojamus parodos pareigūnų. 
“Miss Lithuania” buvo išrink
ta šeštadienio vakarą. Dainos 
ir šokiai buvo tęsiami ir sek
madieni po iškilmingų pamaldų 
parodos bažnyčioje.” Kitas dien
raštis “Montreal Star” rašė: 
“Lietuvių kilmės šiaurės ameri
kiečiai, turėję čia Lietuvių Die
nos iškilmes savaitgalio metu, 
taipgi pasirodė šeštadieni ir pa
rodoje. Šokių ansamblis davė 
dviejų valandų programą, tuo 
atžymėdamas lietuvių metinę 
šventę, kurios dienotvarkėje bu
vo krepšinio turnyras Verduno 
gimnazijoj, balius Paul Sauve 
arenoj, pamaldos Šv. Jokūbo 
bažnyčioje... ir koncertas Clau
de Champapie salėje, priklau
sančioje Vincent d’Indy mo
kyklai.”

“Lito” ir “Baltijos” ekskursi
jai i Kvebeko miestą užsiregist
ravo 112 berniukų ir mergaičių. 
Ekskursija iyyks rugsėjo 16, 
šeštadienį. Vienas autobusas iš
vyks nuo “Lito” Aušros Vartų 

skyriaus, 1465 De Seve St., o 
kitas nuo “Lito” Rosemounto 
skyriaus, 3907A Rosemount 
Blvd. Ekskursijai vadovauja “Li
to” vedėjas P. Rudinskas, o pa
lydovais vyksta šeši mokytojai. 
Išvykstama iš abiejų vietų 7 v.r. 
ir grįžtama tą pat dieną 9 v.v. 
Ekskursijai $785 paramą davė 
Service du Centenaire de la 
Confederation. Pr. R.

Sovietinės Gudijos Diena So v. 
Sąjungos paviljone numatyta 
rugsėjo 28. Ta proga, pagal jau 
nustatytą šabloną, atvyks Mins
ko sovietiniai ponai. Kanados 
gudai jau išleido brošiūrą pran
cūzų ir anglų kalbomis, kurioje 
išdėsto Gudijos pavergimą. De
ja, propagandinis brošiūros po
būdis gadina įspūdį. Joje sako
ma, kad gudų yra 50 milijonų, 
o ne 8, kaip skelbia sovietai. 
Rusai taip norėję surusinti 
gudus, kad jų tikrąjį vardą Li
thuania pakeitę į Byelorussia. 
Miestai, kaip Vilnius, Naugardu
kas esą gudiški. Lietuvos Statu
tas esąs gudų kūrinys, apimąs 
to meto Europos liberaliausius 
įstatymus. Brošiūros pabaigoje 
reiškiama viltis, kad Gudija taps 
laisva ir cituojami Byrono žo
džiai: “... it will kindle the fire 
in which barbaric empire shall 
expire!” Pasirašo “Byelorussian 
Patriots Abroad”. Ta brošiūra 
buvo paskleista Sov. Sąjungos 
Dienos proga rugpjūčio 15 d. 
Place des Nations. Vienas gudas 
buvo suimtas.

Brošiūra baigiama šia pasta
ba: “Kvebeko premjeras D. 
Johnson, norėdamas įrodyti kve- 
bekiečių teisę turėti tarptautinį 
atstovavimą, paminėjo kaip pa
vyzdį dvi sovietines respublikas 
— Gudiją ir Ukrainą, kurios yra 
Jungtinių Tautų narės. Ar p. 
Johnson žino ką kalba? Neabe
jotinai Kvebekas yra žymiai dau
giau nepriklausomas (bien plus 
souverain) nei Gudija”.

“Glos Polski”, lenkų savait
raštis, korespondencijoj iš Mont
realio rašo, kad Kvebeko pran
cūziškų organizacijų vadai, ypač 
Šv. Jono Kr. dr-jos', nori bend
radarbiauti su kitomis tautinė
mis grupėmis. Jie pageidauja, 
kad ateiviai Kvebeko provinci
joj, ypač jų vaikai, mokytųsi 
prancūzų kalbos. Paskutiniame 
šv. Jono Kr. dr-jos ir tautinių 
grupių atstovų posėdyje prancū
zai pabrėžė, kad Kvebekas turi 
gauti pilną autonomiją. Su Kve
beko prancūzais jau glaudžiai 
bendradarbiauja ukrainiečiai ir 
portugalai.




