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Kelias ateitin
Niekas nenori baigti savo dienų karstu. Kiekvieno žmogaus 

ir kiekvienos visuomenės noras — pratęsti savo egzistenciją už 
karsto lentos. Tai natūrali kiekvieno dvasingai gyvo organizmo 
pastanga, kuri sušvinta darbais. Poetų bei rašytojų darbai-kūriniai 
lieka knygose, dainininkų — plokštelėse, dailininkų — drobėje, 
mokslininkų — veikaluose, valstybininkų — istorijose ir t.t. Bet 
tai individualių darbų pratęsimas. Visuomenė savo egzistenciją 
pratęsia dviem, būdais — biologiniu ir dvasiniu. Tai jos keliai 
ateitin. Pirmuoju keliu ji užaugina jaunąją kartą, antruoju — 
įkvėpia jai dvasines vertybes. Ir vienas, ir kitas kelias turi eiti 
lygiagrečiai, ypač išeivijos sąlygose. Kai susiaurėja biologinis 
kelias, visuomenė atsiduria išnykimo grėsmėje. Lietuviškoji visuo
menė turėtų neužmiršti, kad jai ta grėsmė yra reali. Palyginti, 
nedidelė grupė yra plakama moderniojo gyvenimo velionių, kurios 
veda ne šeimų gausėjimo, bet jų patogumo ir didėjdųčios praban
gos linkme. Kas kita pvz. italai. Jų yra tiek daug, kad biologinis 
pratęsimas nesudaro problemos. Jų problema — duona ir erdvė. 
Apie lietuvius to negalėtume pasakyti. Kaimynų jėgos spau
džiami, žudomi, marinami ir nutautinami, jie prarado labai daug 
savo gyvybingumo. Tiesa, jie visa tai atlaikė, tačiau biologinis 
pratęsimas gerokai susiaurėjo. Dėlto žvelgiant tautos ateitin, 
sprendžiant įvairias kitas problemas, ypač pabrėžtinas šeiminis 
gausėjimas, be kurio atkrinta visa kita.

★ ★ ★
Dvasinis lietuviškojo gyvenimo pratęsimas eina taipgi per 

jaunąją kartą. Jeigu biologine prasme jauno žmogaus organizmas 
susiformuoja kaip savaiminga dovana, tai dvasinis jo gyvenimas 
ateina kaip pastanga. Jis yra įkvėpiamas dvasinių vertybių pa
vidalu. Ten, kur tėvai, auklėtojai, rašytojai ir kiti sugeba tinka
mai atsiliepti į jaunuolio jieškojimą, atskleisti jam tauraus dva
sios gyvenimo horizontus, ten jaunoji karta atsisuka savo veidu 
į vertybinį pasaulį ir tampa jo didvyriais. Bet ten, kur jaunuo
liai izoliuojami nuo idealinių vertybių pasaulio ir maitinami vien 
medžiaginėmis bei technologinėmis vertybėmis, užauga karta, ku
ria stebisi vyresnieji. Taip, atsiranda keista karta, bet ji nenu
krinta iš dangaus. Jos dvasinio veido šaknys glūdi vyresniųjų 
kartoje, kuri pasiekė augštą materialinį lygį, davė vaikams dau
giau nei jiems reikėjo, aprūpino laisve, prabanga automobiliais 
bei visais kitais patogumais, tikėdamiesi sulaukti šaunaus jau
nimo. Deja, išaugo tuščiavidurė karta, atmetanti duosniąją ranką, 
kuri daug vargo, kol pasiekė savo vaikams prabangos lygi. Kodėl 
taip įvyko? Dabar jau aiškiai matyti, kad tai keistajai kartai 
nebuvo kam atskleisti idealinio pasaulio vertybių. Jos akyse tai 
buvo paniekintas, ignoruojamas dalykas ir pabrėžiamas materia
linis gyvenimas. Tokios kartos sielose liko tuštuma, kuri maiš
tauja prieš visą sistemą.

Tokioje atmosferoje dvasinis lietuviškojo gyvenimo pratęsi
mas nėra lengvas. Kai vyrauja beidėjinė tuštumos nuotaika, arti
ma nihilistinei laikysenai, sunku yra paveikti jaunimą pozityviąja 
linkme, nes mados vilionės veikia ir lietuvius. Dėlto ypač bran
gintini tie lietuviškojo gyvenimo veiksniai, kurie veikia idėjine link
me. šiuo metu prisimintinos ypač idėjinės mūsų jaunimo orga
nizacijos — ateitininkai ir skautai. Tai gajausi sambūriai, kurie, 
neturėdami gimtosios tėvynės, pajėgė išlikti ne tiktai gyvi, bet 
ir veiksmingi. Tiesa, abi organizacijos skirtingos savo tradicijo
mis ir veiklos metodais, tačiau turi bendrą pagrindinę bazę — 
tą pati dvasini vertybių pasaulį- Ir vienų, ir kitų pagrindinė ašis 
yra . Dievas ir tėvynė.' Apie ją telkiasi įvairiais būdais visa jų 
veikla. Vasaros metu ji pasireiškia daugiausia stovyklose, žiemą 
— salėse. Pvz. kad ir šią vasarą: ateitininkai stovyklavo Daina
voje ir kitur, o skautai — Rako stovyklavietėje. Visur vyrauja ta 
pati idėjinė dvasia, įkvėpianti jauniesiems dvasines vertvbes. 
Dėlto šias organizacijas ir tenka laikyti svarbiomis lietuviškojo 
gyvenimo atramomis, kurios jį pratęsia ateitin — anapus vyres
niųjų karsto. Yra, tiesa, ir kitų lietuviško jaunimo vienetu, tačiau 
jie yra kitokio pobūdžio — pramoginio, sportinio, meninio. Tai 
daugiau papildomasis elementas.. Pagrindinis vaidmuo tenka idė
jinėms organizacijoms. Jas reikia visomis išgalėmis remti bei 
stiprinti. Pr. G.

K4AMDOS ĮVYKIAI

PAŠTO TARNAUTOJŲ STREIKAS
Kanados paštininkų streikas 

dar nesibaigia. Lig šiol buvo de
ramasi tik dėl darbo sąlygų pa
lengvinimo, atlyginimo klausi
mą atidedant į šalį. Paštininkų 
unija reikalauja valandinį atly
ginimą padidinti 75 centais, o 
vyriausybės atstovai yra pasiū
lę 15 centų. Kadangi sutartis 
su paštininkų unija yra pasibai
gusi prieš metus laiko, naujoji 
14 mėnesių sutartis galiotų tik 
iki š.m. rugsėjo 30 d. Spėjama, 
jog Kanados vyriausybės atsto
vai naująją sutartį norėtų pasi
rašyti ilgesniam laikotarpiui. 
Streiką užbaigti galėtų posė
džiams sušauktas naujasis par
lamentas, bet premjeras P. E. 
Trudeau, ilgus metus buvęs dar
bo unijų advokatu, vis dar ne
siryžta imtis šios priemonės. 
Paštininkai jau pradeda jausti 
finansinius sunkumus. Prieš 
streiką gautas pusės mėnesio al
gas jie jau yra išleidę, šiuo me
tu jų laukia čekiai tik už 2-3 
darbo dienas. Kadangi unija ne
turi streikui skirto fondo, dau
gelis streikininkų yra atsidūrę 
neoavydėtinoie būklėje. Vyriau
sybės atstovai negali leisti per- 
didelio algų pakėlimo, nes to
kiu atveju panašius reikalavi
mus pradėtu statyti ir kitos val
džios tarnautojų unijos, o tokių 
tarnautoju Kanadoje yra apie 
200.000.

Premjeras P. E. Trudeau ap
lankė 18 vietovių Kanados šiau
rėje — Jukone, Northwest Ter
ritories ir Labradore. Oficialiai 
ši 8.630 mylių kelionė lėktu
vais buvo pavadinta atostogo
mis. tačiau premjerui, matyt, 
rūpėjo ir jo politinis populiaru
mas, nes į daugelį šių vietovių 

nebuvo kojos įkėlęs nė vienas 
Kanados premjeras.- Visur jis 
susilaukė entuziastingo priėmi
mo. Kaikurie kritikai pasisakė 
prieš šią kelionę. Jų nuomone, 
ji buvusi atlikta netikusiu lai
ku, kai visą Kanadą yra para- 
Ivžavęs paštininkų streikas. 
Premjero pareiga tokiu atveju 
turėtų būti rūpinimasis streiko 
užbaiga.

V. Vokietijos krašto apsaugos 
min. G. Schoeder keturias die
nas viešėjo Otavoje, Montrea- 
lyje ir North Bay mieste. Spau
dos konferencijoje jis pareiškė 
Vokietijos pageidavimą, kad At
lanto Sąjungai priklausanti Ka
nados kariuomenė ir toliau bū
tų palikta Vokietijos teritorijo
je Vakarų Europos apsaugai. Jis 
žadėjo atsiųsti vieną savo bend
radarbį, kuris tarsis ginklų ga
mybos reikalu. Iš Kanados'per- 
kami ginklai sumažintų kanadie
čiu brigados ir aviacijos eskad
rilių išlaikymo išlaidas Vokie
tijoje. Šis principas jau dauge
li metu yra taikomas JAV-ėms. 
Vokietija už bilijonus dolerių 
perka amerikiečių ginklus ir 
lėktuvus savo karo aviacijai, 
nors juos be ypatingo vargo ga
lėtų pati pasigaminti.

Federacinė Kanados vyriau
sybė žada padengti pusę išlaidų 
monetų priėmimo kontrolės per
tvarkymą įvairias prekes parda
vinėjančiuose automatuose, ku
riu Kanadoje yra apie 500.000. 
Lig šiol 10 ir 25 centų monetos 
buvo gaminamos iš sidabro ir 
nikelio mišinio. Padidėjęs si
dabro trūkumas bei jo kainų 
pakilimas verčia pereiti prie 

(Nukelta j 6-tą psl.,
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Amerikoj tamsu, Rusijoj šviesu?
Iš kur tas vienašališkumas teigiami, kiti net entuziastingi, streikuoti ir pan. Negeriau esą

masinio susižinojimo priemonė- Kosyginas vaizduojamas taikos ir su kitopais masinio susižinoji- 
mis perduodamose žiniose? Ko- kovotoju, o viena goeteborgietė mo priemonėmis. Antai, švėdi-
« j • j • * vi • • • x* - — 2*1 • 1— * 1 J x*i * x 1 * * * j * x* •dėl smurto ir gatvių reiškiniai 
Amerikoje ištrimituojami? Ko
dėl tos pačios rūšies reiškiniai 
sovietuose nutylimi arba nudai
linami?

Aiškina redaktorius
Tokie klausimai pastaruoju 

metu kyla nevienam vakarietiš
kosios spaudos skaitytojui. Įdo
miai juos mėgino atsakyti švedas 
laikraštininkas Christopher Jo
hn neseniai “Svenska Dagblad
et” paskelbtame straipsnyje. Iš 
nesulaikomo žinių srauto, kuris 
teka demokratiniuose kraštuose, 
žinių perdavėjai išsirenka tik pa
čius “sultingiausius gabalus”. 
Palyginus su tuo, iš komunistų 
valdomų kraštų gauname labai 
“menkus patiekalus”, nes ten 
žurnalistai smarkiai karpomi 
cenzūros ir turi tarnauti propa
gandai. Amerikoje nunuoginama 
viskas, ypač tai, kas nesveika ir 
nemoralu. Sovietuose beveik vis
kas nuslepiama, išskyrus tai, kas 
patinka valdžios galiūnams. 
Amerikoje net pati vyriausybė 
atskirais atvejais, kaip po tragiš
kos Roberto Kennedy mirties, 
padaro sąžinės sąskaitą. Sovie
tuose vyriausybė nutyli net dau
gybę praeities nusikaltimų, o
apie kokį nors viešą valdančio
sios garnitūros sąžinės sąskaitą 
Maskvoje kalbos nėra.

Žinios ir komentarai
Visa tai, be abejonės, jokia 

naujiena tiems, kurie atidžiai 
stebi spaudos pranešimus. Bet 
ar daug tokių? — klausia auto
rius. Dauguma tik permeta aki
mis antraštes ir paskaito pačių 
dramatiškiausių žinių gabalus, 
kurie pastaruoju metu lietė ne
ramumus, demonstracijas, pro
testo šūkius Vakaruose, ypač 
JAV-se.

Vienašališkai perduotos žinios 
atsispindi ir komentaruose. Argi 
nepastebimos to pasekmės? Kai 
retai arba iš viso neduodama ži
nių apie tamsiąsias sovietinio gy
venimo puses, vis daugiau žmo
nių ima manyti, kad ten aplamai 
viskas šviesiau.

“Sviesto dėdė”
šiame sąryšyje autorius nuro

do vieną konkretų pavyzdį iš 
švedų spaudos. Paskelbus, kad 
liepos mėnesį švedijon vizito at
vyks sovietu premjeras Kosvgi- 
nas, populiarusis Stockholm© 
dienraštis “Aftonbladet” savo 
škaitytojams jį taip simpatingai 
pristatė, tarsi jis būtų tikras 
“sviesto dėdė” ar pasakų knygos 
personažas. Negana to. Kitą die
ną tas pats dienraštis naskelbė 
aštuoneto asmenų atsilieoimus 
ryšium su vizitu: visi be išimties

tiesiog išreiškė baimę, kad tik 
“fašistėliai savo kvailais faso
nais neapjuokintų Švedijos”. Jo
kio kritiško balso, jokio net ty
laus nepasitenkinimo! O kokios
reakcijos būtų kilusios, — klau
sia Jolin, — jeigu būtų buvusi 
paskelbta žinia apie prez. Johan- 
sono atvykimą? “Nepalyginama 
įtūžio audra būtų užtvinusi skil
tis”. Ir visdėlto, — pastebi auto
rius, — Johnsonas yra demokra
tinio krašto vyriausybės galva, 
kai tuo tarpu Kosyginas atsto
vauja grynai totalistinei valsty
bei, kur ne tik laisvas žodis nu
slopintas, bet dargi ūkinė pilie
čių nelygybė yra didesnė, negu 
Amerikoj (pvz. admirolo alga 
yra 400 kartų didesnė už jūrinin
ko!).

Mulkinama visuomenė
Bet ar daug kam tai yra žino

ma? Nors “Aftonbladet” pri
klauso profesinėms sąjungoms, 
tačiau jo skaitytojai negauna pa
čių elementariausių žinių apie 
sovietinės visuomenės klasinius 
skirtumus, suvaržytą profesinių 
sąjungų veikimą, draudimą

“Gyvataras” išskrido į Europą
Tautinių šokių grupė “Gyva

taras” iš Hamiltono, Ontario, 
liepos 31 d. išskrido lėktuvu į 
Paryžių. Ten susitiks su vietos 
lietuviais, aplankys Miuncheną 
Vokietijoj, Vasario 16 gimnazi
ją ir dalyvaus tarptautiniame 
festivalyje Montrejeau mies
te, Prancūzijoj. Kartu su “Gy- 
vataru” išskrido Montrealio 
prancūzų šokių grupė “Les Dan- 
seurs Du St. Laurent”. Abi gru
pės turi po 20 asmenų. Jas pa

Libano spaudoje taip vaizduojami dabartiniai įvykiai Cekoslovaki* 
joje: pavyko prakirpti skylę vergijos kepurėje, bet sovietinė kepurė 
sunki — f - -

jos televizija rodo sovietinių fil
mų idiles, radijas perduoda to
kias plokštybes, kad kiltų neįsi
vaizduojamas pasipiktinimas, 
jeigu tai liestų ne sovietus, bet
Ameriką.

Tiesa neįmanoma?
Redaktorius Jolin nesutinka 

su priekaištu, esą, neįmanoma 
parodyti tos sovietinės tikrovės, 
kurios negalima pamatai. Esa
ma pakankamai pabėgėlių, kurie 
iš savo pergyvenimų gali pavaiz
duoti, kas ten vyksta. Dabarties 
reiškinius nagrinėja puikiai to
kie gerai informuoti žurnalai, 
kaip “Survey” ar “Osteuropa”. 
šykščią sovietinių žinių medžia
gą gali nušviesti žinovų komen
tarai ir t.t.

Pravedus tyrimus, paaiškėtų, 
kad jaunimas, kuris neprisimena 
nei Baltijos valstybių rusinimo, 
nei nuslopinto laisvės sukilimo 
Vengrijoje, turi labai blankų to- 
talistinės sovietų visuomenės su
pratimą. Tas jaunimas nebuvo 
su tuo supažindintas, todėl leng
viau tampa komunistinės propa
gandos šūkių auka.

rinko Kanados Etninio Meno Ta
ryba atstovauti Kanadai tauti
nių šokių festivalyje. Montrea
lio prancūzų grupė šoks pran
cūziškus šokius, o Hamiltono 
“Gyvataras” — lietuviškus. Fes
tivalio metu 10 dienų šokėjus iš
laikys šventės rengėjai, o ke
lionės išlaidas turėjo padengti 
pačios šokėjų grupės. Hamilto
no Lietuvių Bendruomenės val
džios iniciatyva surinkta arti 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Pasaulio įvykiai
PASAULIO DĖMESIO CENTRE YRA DOVYDO IR GALI

JOTO KOVA tarp Sovietų Sąjungos ir Čekoslovakijos. Varšuvoje 
įvykęs Sovietų Sąjungos, R. Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos ir 
Bulgarijos kompartijų vadų suvažiavimas priėmė nutarimus, ku
rie savo esme buvo aiškus ultimatumas Čekoslovakijai. Kompar
tijų vadai pareikalavo, kad Čekoslovakija sustabdytų reformas, 
uždarytų nekomunistines politines grupes ir įvestų cenzūrą spau
dai. Šiuos reikalavimus per televiziją pasakytoje kalboje atmetė 
čekoslovakų kompartijos vadas A. Dubčekas. Jo nuomone, refor
mos turi tikslą socialiniais pagrindais sukurti laisvą, modernią, 
žmonišką bendruomenę. Kadangi partija negali pakeisti žmonių, 
ji pati turi pasikeisti, prisitaikydama 'prie gyvenimo realybių. 
Sekantis Maskvos reikalavimas®---------------------------------------
buvo sušaukti bendrą sovietų ir 
čekoslovakų politbiurų posėdį 
Sovietų Sąjungos teritorijoje. Šį 
reikalavimą Čekoslovakija atme
tė, nes grėsė pavojus, kad jos 
kompartijos sekr. A. Dubčekas 
gali būti sulaikytas Maskvoje. 
Sovietinė spauda tada paskelbė 
propagandinį karą Čekoslovaki
jai. “Pravda” ir kiti laikraščiai 
kaltę suvertė JAV ir V. Vokie
tijos “imperialistams”, kurie, 
girdi, yra dabartinių įvykių už
kulisyje. Argumentui sutvirtinti 
buvo pradėta kalbėti apie V. 
Vokietijos pasienyje paslėptus 
amerikiečių ir vokiečių gink
lus, skirtus sukilimui Čekoslo
vakijoje. Jeigu tokie ginklai iš 
tikrųjų buvo rasti, juos turbūt 
paslėpė patys sovietai. Įtampą 
sumažino Kremliaus sutikimas 
bendram politbiurų posėdžiui 
atsiųsti savo vadus į Čekoslo
vakiją. Posėdis įvyko Cierna — 
Čekoslovakijos pasienio mies
telyje liepos 29-30 d. Sovietų 

'Sąjunga pradėjo didžiausius sa
vo istorijoje kariuomenės ma
nevrus Čekoslovakijos pasieny
je, į aktyvią karo tarnybą pa
šaukdama nemažą skaičių atsar
gos karių. Šie manevrai yra aiš
kus diplomatinis spaudimas Če
koslovakijai, nors propagandi
niu a&vilgiū' jie yra nuostolin
gi sovietams. Torontiškio “The 
Telegram” dienraščio koresp. 
A. Einfrankas Maskvoje daro iš
vadą, kad Kremliuje jaučiamas 
nuomonių skirtumas, nes netu
rima aiškaus plano Čekoslovaki
jai sutramdyti. Kaikurie polit- 
biuro nariai norėtų ginklo jėga 
užimti Čekoslovakiją, tačiau to
kį ėjimą užšachuoja Jugoslavi
jos Tito ir Rumunijos Ceausescu 
opozicija. Vengrijos Kadaras 
oficialiai remia sovietus, bet jo 
širdis yra Čekoslovakijos pusė
je. Prieš vykdamas į komparti
jos vadų posėdį Varšuvoje, jis 
buvo užsukęs į Čekoslovakijos 
pasienio miestelį, kur susitiko 
su A. Dubčeku. Čekoslovakijo
je lankėsi prancūzų komparti
jos vadas W. Rochet. Susikir
time su sovietais čekoslovakus 
remia Italijos ir Britanijos kom
partijos. Tokiose aplinkybėse 
Budapešto įvykių pakartojimas 
būtų didelė klaida. Dėlto sovie
tai, vengdami kruvino susirėmi
mo, gąsdina čekoslovakus kari
niais manevrais Lenkijoj ir R. 
Vokietijoj.

Čekoslovakijos teritorijoje te
bėra nemažas skaičius sovietų 
kariuomenės dalinių, kurie Če- 
koslovakijon buvo atsiųsti Var
šuvos Sąjungos manevrų metu. 
Britų “Times” dienraščio ko
resp. Ch. Douglas-Home aptiko 
apie 2.000 sovietų karių su tan
kais ir šarvuočiais Zilinos vie
tovėje, Slovakijoje, netoli So
vietų Sąjungos sienos. Pro šį 
dalinį jis kasdien pravažiuoda
vo keletą kartų, kol pagaliau iš 
automobilio jį ištraukė sovietų 
sargybiniai ir karininkai. Kores
pondentas juos apkaltino Čeko
slovakijos teisių pažeidimu. Po 
kelių valandų jis buvo perduotas 
čekoslovakų kariuomenės kapi
tonui. čekošlovakai norėjo žino
ti, kadėl jis tain domisi sovie
tų daliniais. Britas žurnalistas 
pareiškė, kad šiuo klausimu do
misi ne jis vienas, bet visas pa
saulis. Pranešimai apie sovietų 
kariuomenę Čekoslovakijoj esąs 
io darbas. Iš karto atrodė, kad 
čekošlovakai suimtąjį korespon
dentą paleis, bet jie visdėlto nu
sileido sovietu spaudimui ir ko
respondentą išsiuntė iš Čeko
slovakijos.

JAV valstybės sekr. D. Rusk, 
pasikvietęs Sovietų Sąjungos 
ambasadorių A. F. Dobrynin, 
protesto forma atmetė Maskvos 
kaltinimus “Pravdos” puslapiuo
se. kad amerikiečiai Čekoslova
kijos teritorijoje paslėpė gink
lus ir kad amerikiečių žvalgyba 
yra paruošusi planus čekoslova
kų sukilimui. V. Vokietija at
šaukė Čekoslovakijos pasienyje 

turėjusius įvykti manevrus, ku
riuos sovietai būtų galėję pa
naudoti pretekstu Čekoslovaki
jos užėmimui.

Čekoslovakija atleido iš vy
riausio kariuomenės politruko 
pareigų gen. Itn. V. Prchliką. Iš 
karto atrodė, kad tai yra nuo
laida sovietams, nes jie minė
tąjį karininką laikė savo di
džiausiu priešu, bet vėliau pa
aiškėjo antroji medalio pusė. 
Kartu su gen. Itn. V. Prchliko 
atleidimu buvo visiškai panai
kintas politinis komisariatas, iš 
kariuomenės dalinių pašalinti 
visi politrukai, o pats gen. Itn. 
V. Prchlik paskirtas 8-sios ar
mijos vadu. Taigi, Čekoslovaki
jos kariuomenė atsisakė sovie
tinės sistemos, pagal kurią di
desnį balsą už karininkus turi 
kompartijos paskirti politrukai.

V. Vokietija pagerbė prieš 24 
metus liepos 20 d. įvykusio aten
tato prieš Hitlerį dalyvius. Pa
grindinis minėjimas buvo su
rengtas Berlyno Ploetzensee ka
lėjime, kur buvo nuteisti ir pa
karti sukilimo dalyviai karinin
kai. Bombą prie Hitlerio kojų 
padėjęs pik. Klaus Graf vori 
Stauffenbergas buvo prisimin
tas buvusios reicho karo minis
terijos rūmuose. Jis ir trys jo 
suokalbininkai buvo nušauti 
šiuose rūmuose, kai paaiškėjo, 
kad Hitleris tebėra gyvas.

Egipto prez. G. A. Nasseris at
skrido gydytis į Sovietų Sąjun
gą. Jo liga neskelbiama, išsky
rus prasitarimą Kairo dienraš
tyje “Al Ahram”, kad preziden
tą kamuoja kojos uždegimas. Iš 
centrinės Gruzijos G. A. Nasse
ris buvo nuvežtas į mineralinių 
šaltinių gydyklą Tskhaltubo 
Kaukazo kalnuose.

Honolulu mieste, Havajuose, 
pasitarimus turėjo JAV prez. L. 
B. Johnsonas ir P. Vietnamo 
prez. N. V. Thieu. Baigminiame 
pranešime prez. L. B. Johnsonas 
pabrėžė, kad P. Vietnamu! ne
bus primesta koalicinė vyriausy
bė su komunistais. Jeigu Pary
žiuje prasidėtų rimtos derybos 
su š. Vietnamo atstovais, į jas 
bus pakviesti ir Saigono vyriau
sybės įgalioti asmenys.

Komunistų partizanų bombos 
sprogo triįuose kino teatruose 
Saigone, uzmušdamos 8 civilius 
ir sužeisdamos daugiau kaip 70. 
Karo teismas Saigone nuteisė 
buvusį kandidatą į prezidentus 
Truong Dinh Dzu kalėti penke
rius metus priverčiamųjų dar
bų stovykloje už jo pareikštą 
reikalavimą pradėti tiesiogines 
derybas su Hanojaus vadovau
jamu Tautinio Išsilaisvinimo 
Frontu. Prie Danango marinų 
bazės komunistams pavyko nu
mušti “Phantom” naikintuvą, 
kuriuo skrido VII aviacijos va
das gen. mjr. R. Worley. Jis yra 
pirmasis amerikiečių aviacijos 
generolas, žuvęs kautynėse. 
Amerikiečių aviacijoje generolų 
skraidymas ir dalyvavimas ka
riniuose veiksmuose yra visiš
kai normalus dalykas.

Argentiniečių kilmės Bolivi
joje sušaudyto" Kubos revoliu
cionieriaus Che Guevaros dieno
raštis nuvertė Bolivijos vyriau
sybę. Viena dienoraščio kopija 
buvo perduota F. Castro agen
tams ir Kuboje išleista atskira 
knyga. Kopijos perdavimu ap
kaltintas Bolivijos vidaus rei
kalų min. A. Aguedos pabėgo 
i Čilę. Iš prez. R. Barrientos 
keturių politinių partijų koali
cinio ministerių kabineto pasi
traukė keturi šiuo įvykiu pasi
piktinę socialdemokratų atsto
vai, o jų pavyzdžiu pasekė ir 12 
kitų ministerių, įteikusių atsi
statydinimo raštus.

Bulgarija ištrėmė iš Sofijos 
Albanijos ambasadorių Delio 
Balili ir penkis ambasados pa< 
reigūnus. Jie apkaltinti šnipp1 
nėjimu ir bulgarų kurstymu? 
Albanija yra vienintelis komu
nistinės Kinijos sąjungininkas 
sovietinėje satelitų imperijoje.
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Taip mini sukaktį kaimynai

* Ateistinė propaganda Sovie
tų Sąjungoje pergyvena krizę. 
Jos vadovai ir po 50 metų revo
liucijos tebeskatina kovoti su 
“religiniais prietarais”. Dienraš
tis “Pravda” š.m. 18 d. laidoj 
paskelbė Drugovo straipsnį, ku
riame sakoma: “Religija nėra 
nekenksminga. Tegu kiti mano 
ką nori, bet religija nesiruošia 
mirti. Kaikuriose vietovėse ji 
bando netgi pereiti ofenzyvom 
Štai dėlko mums rūpi pasyvi 
kaikurių komunistų laikysena 
‘religinių prietarų’ atžvilgiu.” 
Pasak jo, susilpnėjus ateistinei 
veiklai pastaruoju metu, sustip
rėjo kunigų ir sektų vadovų įta
ka. Jai sustabdyti Drugovas siū
lo sustiprinti jausminio pobū
džio ateistines priemones: vie
toj Krikšto — iškilmingą kū
dikio įrašydinimą į kultūros na
mus; vietoj Sutvirtinimo — iš
kilmingą civilinio paso įteikimą 
sulaukusiem 16 metų amžiaus; 
iškilmingas civilines jungtuves; 
specialias šventes — žiemos, 
pavasario, vasaros, derliaus, 
dainų, sporto ir t.t. šios prie
mones jau senokai vykdomos, 
tačiau be gilesnių rezultatų, nes 
ateistinė propaganda visiems 
įkyrėjo, tapo nepatrauklia vals
tybine biurokratija. Ji nepajė
gia duoti atsakymo Į pagrindi
nius žmogaus gyvenimo klausi
mus: meilės, gyvenimo pras
mės, mirties, antgamtinio gyve
nimo ir t.t. Tai klausimai, kurie 
sujudino jaunuosius sukilėlius 
— Ą. Siniavskį, J. Galanskovą, 
visą Leningrado grupę, susido
mėjusią Berdiaevo krikščioniš
kąja filosofija ir kt. Banali ir 
primityvi ateistų propaganda 
nebeteko savo pirmykščio ryžto.

* Olandijos vyskupų konfe
rencija nutarė pripažinti liute
ronų'krikštą tikru. Apgailesta
vo, kad naujasis Olandijos ka
tekizmas išverstas į vokiečių 
kalbą be Vokietijos vyskupų pa
tvirtinimo. Olandijos vyskupai 
taipgi nutarė, kad iškunigiai ga
li mokytojauti katalikų mokyk
lose. Pirmą kartą istorijoj Olan
dijos Reformatų Bendrija pa
kvietė katalikus stebėtojus Į sa
vo metinį suvažiavimą, kuris 
įvyko š.m. birželio 17 d.

* Konferencija ateizmui svars
tyti nutarta šaukti 1969 m. rug
sėjo mėn. Pittsburge. Tai bus 
pirmoji studijinė konferencija 
JAV-se apie netikėjimo priežas
tis — pareiškė kun. R. Butler, 
OP, komisijos pirmininkas. Kon
ferencijos globėjas — vysk.-J. 
Wright.

* “Pranašystė” apie pasaulio 
pabaigą, kuri turėjo įvykti š.m. 
birželio 14 d., neišsipildė, 
žvaigždė Ikaras nesusikirto su 
žeme — praėjo 4 milijonų my
lių nuotolyje. Dabar pasaulio 
pabaiga sektantų pranašaujama, 
galėtų būti 1987 m.

* Ėdmontono, Kanadoje, ar
kivyskupas A. Jordan, OMI, pa
skelbė, kad nuo šio rudens ati
daromas kunigų institutas pagal 
šių dienų reikalavimus. Tai pir
mas šios rūšies institutas Ka
nadoje. Mokslas seminarų for
moje truks 12 savaičių. Studi
juojantys kunigai bus atleisti 

MOHAWK FURNITURE LTD.
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE.-—TEL. 537*1442
Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL OX 9-4444

nuo pareigų, gyvens seminarijo
je ir studijuos Šv. Raštą, baž
nytinę teisę, pastoracinį gyve
nimą, Dievo žodžio skelbimą ir 
pan.

* Korėjoj iš 30 milijonų gy
ventojų katalikų yra 490.000, 
kandidatų 57.000, 15 vyskupijų, 
330 kunigų užsieniečių ir 305 
vietiniai, 995 klierikai^ 7 uni
versitetai, 30 gimnazijų, 32 naš- 
laitynai, 30 ligoninių, 18 namų 
raupsais sergantiems. Katalikai 
turi du dienraščius, 1 savaitinį 
ir 3 mėnesinius žurnalus.

* Liturginė savaitė įvyks š.m. 
rugpjūčio 19-21 d. Vašingtone, 
šios konferencijos pirmininkas 
yra pasaulietis J. Colaianni. Ki
lo ginčas dėl pagrindinio kalbė
tojo dr. H. Aptheker, kuris yra 
priklausęs komunistų partijai 
per 25 metus.

* Milžiniškas planas sudary
tas visų JAV seselių vienuolių, 
kurių yra 35.000. Nuo š.m. spa
lio 1 d. jos pradės akciją prieš 
socialinį neteisingumą. Visų or
dinų ir kongregacijų viršinin
kės, iš viso 57, susirinkusios St. 
Louis universitete priėmė rezo
liuciją: ištirti švietimo, sveika
tos ir socialinio darbo priemo
nes ir jas panaudoti Bendrijos 
tarnybai šiuo kritišku momentu 
mūsų istorijoj.

* Siunčiami automobiliai mi- 
sijonieriams Afrikoje. Austrų 
draugija MIVA nupirko JAV-se 
57 naujus automobilius ir du 
mulus, ši draugija nuo 1947 m. 
yra parūpinusi misijoms 850 
motorizuotų eismo priemonių. 
Dar yra pora Šimtų prašymų, 
bet negali patenkinti, nes stin
ga pinigų.

* Pasauliečiai sėkmingai apaš
talauja Hong Konge. Įvairiose 
parapijų draugijose jų yra 28.- 
000. Jie aplankė 70.800 šeimų, 
kurių du trečdaliai nekatalikai, 
2.600 ligonių, paruošė krikštui 
1.518 asmenų, pirmajai Komu
nijai 1.380 žmonių. Anglų val
domame Hong Konge yra 4 mil. 
gyventojų.

* Austrijos jaunimas šūkiu 
“Protestuoti ar padėti?” kartu 
su tarptautiniu sąjūdžiu Pax 
Christi renka kraują sužeistiems 
civiliams Vietname. Prie , jų kil
naus darbo prisidėjo ir nekata
likai.

* Prancūzijos vyskupų kon
ferencija apsvarstė praeitas 
riaušes, kruvinus susirėmimus 
ir priėjo išvados, jog yra būti
nos reformos, ber pasmerkė 
smurtą. Apgailestavo, kad stin
ga autentiškos laisvės ir dides
nio teisingumo materialinių tur
tų padalinime.
'* Vokietijoj, Osnabruecke, 

vysk. H.' Wittier leido jaunuo
liams nuo 16 metų amžiaus bal
suoti renkant parapijų tarybas, 
o kandidatuoti į tarybą — nuo 
18 metų. Vyskupas pareiškė, 
kad jaunimas nuo 16 metų yra 
aktyviausias parapijos darbe.

* Lenkijos komunistai, ne
žiūrint Katalikų Bendrijos pa
sipriešinimo, pastatė popiežiui 
Jonui XXIII paminklą Wrocla- 
wo mieste. Vyskupai matė, kad 
tai daroma kiršinimui ir skal
dymui. B. M.

NAUJOVIŠKAS 
DRĖGMĖS1URBIS 
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Lietuvos Laisvės Kovos Me
tai jau įžengė į antrą pusmetį, 
tačiau jungtinio lėšų vajaus rei
kalai pakilo kaip molinis ba
landėlis. Aštuonerių mėnesių 
laikotarpyje užuot ketinamo 
$100.000, Jungtinis Finansų Ko
mitetas surinko vos $18.000. Ži
noma, dar bus progų atsigauti 
rudenį... Dar peranksti galu
tinai įvertinti Laisvės Kovos Me
tų veiklą. Daug padaryta, daug 
dar darytina. Vertėtų ta proga 
mesti žvilgį į kaimynų estų ir 
latvių pastangas paminėti ne
priklausomybės skelbimo pen
kiasdešimtmetį. Darydami paly
ginimus, galėsim iš kitos per
spektyvos įvertinti ir savo dar
bus.

Estų pastangos
Estų Šiaurės Amerikoje yra 

apie 30.000. Tai beveik išimti
nai nauji ateiviai. Estijos ne
priklausomybės sukakties minė
jimus suorganizavo jos genera
liniai konsulai, Estų Tautinis 
Komitetas ir Pasaulio Estų Ta
ryba. Be to, religinės bei visuo
meninės organizacijos surengė 
vietinius minėjimus bei iškil
mes. Pas estus nėra bendros su
kaktuvinės programos. Jie ir ne
skelbė finansinio vajaus veiklai 
sustiprinti. Jų iškilesni užmojai 
buvo:

1. Estijos Laisvės Komiteto 
bei Estijos generalinio konsulo 
priėmimas Estų Namuose Niu
jorke, kuriame dalyvavo kaiku- 
rie įžymūs amerikiečiai, PET 
bei kitų veiksnių atstovai ir es
tų veikėjai. Priėmimas įvyko 
š.m. vasario 23 d.

2. Vasario 24 d. gen. konsu
las Ernst Jaaksonas prabilo per 
radiją WNYC (“Hands Across 
the Sea”) Niujorke. Jisai taipgi 
kalbėjo per “Amerikos Balsą”.

3. Estų Tautinis Komitetas, 
vadovaujamas Heikki Leese- 
ment, paruošė 4 puslapių bro
šiūrėlę apie Estiją.

4. Vietos organizacijos krei
pėsi į Niujorko, New Jersey, De
laware ir kitų valstybių guber
natorius, prašydamos paskelbti 
vasario 24 Estų Nepriklausomy
bės Diena.

5. Pasaulio Estų Taryba va-

S LEON MITKIEWICZ LENKŲ KARINIS ATTACHE |

Į Lenkijos atstovybe Kaune s
(Tęsinys iš praeito numerio)

Laukė dar vienas vizitas, ta
čiau vos išėjęs iš generolo Sta- 
chiewicz kabineto, vėl buvo pa
šauktas atgal. Ten pranešta, kad 
jo kelionė atidedama. Tik ką 
gautas pranešimas iš Lietuvos 
pasiuntinio Dailidės Taline, kad 
Lietuvos vyriausybė nesiima jo
kios atsakomybės už saugumą 
Lenkijos karinio atstovo Lietu
voje, jeigu jis vyktų kartu su 
pasiuntiniu Charvatu. Lietuvos 
vyriausybė siūlo Lenkijos kari
nio atstovo kelionę atidėti tam 
tikram laikui. Taip pat gen. 
Stachiewicz pareiškė, kad Char- 
vat vyks vienas. Jam duota inst
rukcija Kaune pirmiausia su
tvarkyti pik. L. M. reikalą.

Nemaloni tai buvo pulkinin
kui žinia. Jis manė, kad lietu
viai žaidžia laiku, visiškai ne
galvodamas, jog Kaunas dar 
ruošia kokias nors staigmenas. 
Tačiau ir tai jau buvo įrody
mas, kaip nelengva įeiti į Lietu
vos žemę. Tikrumoj to ir reikė
jo tikėtis; juk atstovas Lenki- 
kijos kariumenės, kuri turėjo 
įvykdyti ultimatumą, nebuvo 
mielai laukiamas, negalėjo į jį 
palankia akim žiūrėti ir Lietu
vos visuomenė, o ypač Lietuvos 
kariuomenė.

LENKIJOS POLITIKA IR 
LIETUVA
Įdomios pastabos Lenkijos 

užs. reikalų ministerijos direk
toriaus T. Kobylanski, kuris 
tuometinėj Lenkijoj buvo lai
komas politinio gyvenimo “sme
genimis” ir artimiausiu min. 
Becko patarėju. Jo manymu, 
dabartinės Lenkijos laikysenos 
Lietuvos atžvilgiu reikia jieš- 
koti Karaliaučiaus sutartyje, ku
ri Lenkijai esanti labai nepalan
ki. Toje sutartyje ir vėlesniuo
se dokumentuose Lietuvos-Len
kijos siena vadinama administ
racine. Ji pavadinta reikalau
jant lietuviams ir sutikus marš. 
Pilsudskiui, kuris norėjo kokios 
nors aiškesnės ir abipusiai pri
pažįstamos linijos, skiriančios 
abi valstybes. Esą, marš. Pil
sudskis išsireiškęs: lengviau 
peržengti administracinę, negu 
valstybinę sieną.

♦ ♦ ♦
Turint maršalui Pilsudskiui 

didelį sentimentą Lietuvai, vei
kiant Vilniaus liberalams a la 
Staniewicz, kurie norėtų Lietu
vai viską duoti ir nieko iš jos 
nereikalauti, — po Karaliau
čiaus sutarties susiklostė tokia 
faktinė padėtis: lietuviai ne tik 
savo krašto viduje, bet ir už jos 
ribų veikė prieš Lenkiją ir ją 
užgauliojo. Lietuvos politikos 
šūkis buvo “Vilnius Lietuvai”.

ALG. BUDRECKIS
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KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
P. LBUS

sąrą išleis 20 puslapių informa
cinę knygutę “Estonia” anglų 
kalba.

6. Niujorko Estų Namuose 
įvyko “kultūros savaitė” vasa
rio mėnesį. Surengta meno pa
roda ir paskaitų ciklas.

7. Vasario 25 d. įvyko masi
nis minėjimas, kuriame dalyva
vo 2000 estų Hunter College au
ditorijoje Niujorke. Niujorko 
gubernatoriaus atstovas Stuart 
Anderson buvo kviestinis kal
bėtojas. Pagrindinę kalbą pasa
kė konsulas Akselas Linkhors- 
tas. Panašaus pobūdžio minėji
mas įvyko Toronte, kur kalbė
jo gen. konsulas Jaaksonas.

8. Kongresininkas Daniel 
Flood įvedė pareiškimus JAV 
kongrese vasario 23 d. Estų Ne
priklausomybės Dienos proga. 
Vasario 26 d. kun. Hans Reba- 
ne sukalbėjo maldą JAV sena
te, o vasario 27 d. JAV atstovų 
rūmuose kun. Uno Plank skai
tė invokaciją.

9. Gegužės mėnesį įvyko Es
tų Tautos Šventė JAV-se ir 
Kanadoje. Estų organizacijos su
ruošė parodas, sporto turnyrą 
ir dainų šventę.

Latviai surinko $70.000
Latvių Kanadoje ir JAV-se 

yra 65.000; maždaug pusė jų — 
naujieji ateiviai. JAV-se latvių 
sukaktuvinę programą derino 
Amerikos Latvių Susivienijimas 
— Amerikas Latviešu Apvieni- 
ba ar ALA. ALA atitinka mūsų 
ALTą ir LB, nes koordinuoja 
latvių kultūrinį, socialinį bei po
litinį veikimą. 1967 m. lapkri
čio 17 d. ALA paskelbė jungti
nį finansų vajų jubilėjiniais me
tais surinkti $100.000. Iki 1968 
m. sausio pabaigos šis vajus su
kaupė $35.000! Lig šiol Latvių 
Jungtinis Fondas surinko virš 
$70.000. Tai pavyzdys, ką gali
ma padaryti, kai visi tautiečiai 
sutartinai veikia. ALA užsimo
jo įgyvendinti 11-punktų pro
gramą:

1. Išleisti 80 psl. informacinę 
knygutę apie Latviją: 10,000 
egz. anglų kalba. 5000 egz. pran
cūzu kalba ir 5000 ispanu kal
ba. ‘

Tuo tikslu, už JAV tautiečių pi
nigus, jie sukūrė gražią kariuo
menę. Lietuvių mažuma Lenki
joj, palyginus su lenkų Lietu
voj, buvo ir yra privilegijuota: 
ji turi mokyklas, kooperatyvus, 
bankus, bažnyčias su lietuvių 
kalba ir t.t. Lietuvių mažuma 
Lenkijoj taip pat naudojasi ma
žu pasienio judėjimu. Tuo tar
pu lenkų mažuma tokių sąlygų, 
neturi. Nuo 1934 m., paėmus 
tautininkams valdžią, padėtis 
dar labiau pablogėjo. Ji turėjo 
būti toleruojama iki marš. Pil
sudskio mirties, nes jis nesuti
ko su betkokiu radikaliu Lietu
vos klausimo sprendimu, vis pa
likdamas visą reikalą įvykių ei
gai. * * *

Visdėlto 1936 m. direktorius 
T. Kobylanski paruošė memo
randumą Lenkijos vyriausybei 
ir nurodė, kad Lietuva, pagal 
Karaliaučiaus sutartį (mažasis 
pasienio susisiekimas), yra to
kioje padėtyje, kuri nereika
lauja iš jos jokių pakeitimų 
Lenkijos atžvilgiu. Ligšiolinis 
lietuvių-lenkų santykių balan
sas rodė, kad Lietuva be jokių 
pasitarimų su Lenkija, vien pa
gal Karaliaučiaus sutartį, gavo 
ir turi viską. Tuo tarpu Lenkija 
— nieko. Lietuvą palaikė kai
mynai ir net Vokietija iki Hit
lerio atėjimo į valdžią. Dabarti
niu metu Vokietijos politika yra 
panaši į mūsiškę. 1936 m. Len
kijos vyriausybė nutarė pakeis
ti savo politiką Lietuvos at
žvilgiu, juoba, kad Europoj 
brendo platesnio masto įvykiai, 
ir mums galutinai reikėjo ži
noti, ko iš Lietuvos galima ti
kėtis. Tad 1936 m. tarpininkau
jant kun. VI. Mironui ir P. Kli
mui, o taip pat padedant prezi
dento Smetonos žmonai, duota 
suprasti prezidentui ir min. 
pirm. TūbeUui, kad pasikeitus 
Lietuvos-Lenkijos santykiams jų 
asmeninė padėtis paliktų ta 
pati. * * *

1937 m. buvo sutarti atstovų 
susitikimai Šveicarijoj, nustaty
tos pasikalbėjimų temos. Tais 
pačiais metais lietuvių-lenkų 
santykių sunormavimo projek
tas buvo pateiktas Lietuvos vy
riausybės posėdžiui. Jis buvo pa
laidotas, kai min. šilingas pasiū
lė Lietuvos konstitucijoj įrašyti 
Lietuvos sostinę Vilnių, palie
kant Kauną tik laikinąją. Savai
me aišku, min. šilingas buvo 
svetimųjų įtakoj. (Taip pasako
jo Kobylinski, Red.)

1938 m. vasario mėn. Lietu
vos užsienio reikalų min. St. Lo
zoraitis, kuris anksčiau Žene

2. Sudaryti specialias latvių 
delegacijas aplankyti Pietų 
Amerikas ir Afrikos valstybių 
užsienio reikalų ministerijas su 
peticijomis. Kol kas šis užmo
jis tebėra teorinėje plotmėje.

3. Paruošti plokšteles ir mag
netofonines juosteles anglu kal
ba apie latvių muziką, kultūrą 
ir politines problemas, ir išsiun
tinėti amerikiečių radiofonams.

4. Nukaldinti sidabrinį meda- 
lijoną latvių laisvės kovotojams 
pagerbti. Medalijonas skirtas 
numizmatams ir čiagimiams lat
viams.

5. ALA ėmėsi iniciatyvos su
šaukti pirmąją Šiaurės Ameri
kos baltistikos konferenciją rug
pjūčio pradžioje Maryland© uni
versitete. Deja, dėl estų finan
sinių negalavimų ir JAV LB 
centro valdybos nerangumo bei 
abejingumo šiam reikalui kon
ferencija atidėta iki lapkričio 
pabaigos.

6. Spalio mėnesį ALA sušauks 
jubilėjinį Amerikos latvių su
važiavimą Vašingtone.

7. Išleisti knygutę su iliust
racijomis ir nuotraukomis apie 
latvių meną, kultūrą ir litera
tūrą anglų kalba.

8. ALA sporto sekcija pla
nuoja kviesti lietuvių ir estų 
sportininkus į pabaltiečių olim
piadą vasaros pabaigoje.

9. Gegužės 18 d. Niujorke 
surengta latvių kultūrinė paro
da, kuri dabar vežiojama po vi
sas stambesnes latvių kolonijas 
JAV ir Kanadoje.

10. Paskelbtas latvių šešta
dieninių mokyklų moksleivių 
rašinių konkursas.

11. ALA rems latvių meno 
istorijos, literatūros istorijos, 
bibliografijos bei latvių dakta
ratų disertacijų katalogo paruo
šimą.

Bendras A. L. A. vienuolikos 
punktų programos šūkis yra: 
“Skelbkime pasauliui apie Lat
vijos likimą!”

Latviai parodė daug iniciaty
vos ir finansiškai gerai pasiro
dė. Visdėlto, anot latvių veikė
jų, kaip ir pas lietuvius maža 
saujelė sielojasi ir be didesnės 
talkos patys viską daro, kad už
simoti darbai būtų įgyvendinti.

voj su min. Becku nustatė bend
ras pasikalbėjimų tezes ir net 
pasitarimų laiką, pranešė, kad 
aptarti planai yra neaktualūs ir 
jokie pasitarimai nebus veda
mi. Netrukus įvyko Austrijos 
okupacija ir kiti Europos paju
dėjimai, kurie pagreitino lietu
vių-lenkų klausimo sprendimą.

Kai Lietuvos pasienyje buvo 
užmuštas Lenkijos karys, suvo
kiau, kad tai tinkamas momen
tas veikti. (Pik. L. M. šį pasikal
bėjimą užrašė dar tą pačią die
ną, tad prisiminimų autorius jo
kios klaidos padaryti negalėjo. 
Jis rašo “uznatem” — suvokiau. 
Atrodo, reiktų T. Kobylanski 
laikyti tiesioginiu Lenkijos ul
timatumo Lietuvai autorium ir 
paruošėju, nes kaip ir anksčiau 
minėjom, jis buvo laikomas Len
kijos politikos smegenimis, K. 
B.)

Lietuvos vyriausybė, — toliau 
dėstė Kobylanski, — gavusi mū
sų ultimatumą ir susipažinusį 
sii Lenkijos telegramų agentū
ros pranešimų turiniu, skubiai 
visur jieškojo pagalbos. Lietu
vos vyriausybė įsakė savo at
stovams Rusijoj, Prancūzijoj, D. 
Britanijoj, Švedijoj, Vokietijoj 
tuoj pat reikalauti apsaugos' 
prieš Lenkiją. Visur, išskyrus 
Prancūziją, Lietuvos kreipima
sis buvo labai šaltai priimtas, 
šis klausimas buvo laikomas tik 
Lietuvos-Lenkijos reikalu. Tik 
Prancūzija, kuri laikė ir laikys 
Pabaltijį rusų sritimi — “pour 
le Tsar” — norėjo Lietuvai pa
dėti. Prancūzijos ambasadorius 
Varšuvoj L. Noel atsilankė pas 
min. Becką, savaime aišku, sa
vo vyriausybės įsakymu.

Vokietija, net neužklausta len
kų, pati pranešė dar prieš ulti
matumo pasiuntimą Lietuvai, 
kad ji nesimaišys kaimyniniuose 
lietuvių-lenkų santykiuose. Pa
našų atsakymą Lietuva gavo iš 
Rusijos. Tokioj situacijoj Lietu
vai paliko tik ultimatumo pri
ėmimas. * * *
(Bus daugiau) Paruošė K. Baronas

* JAV juodosios vienuolės 
(negrės), kurių yra apie 200, tu
rės savo pirmąjį suvažiavimą 
Pittsburge lietuvaičių pranciš- 
kiečių vienuolyne Š.m. rugpjū
čio 18-24 d. Jų konferenciją re
mia vysk. J. Wright.

* Vatikanas davė naujas di
rektyvas visiem katalikų univer
sitetams, kad iki 1969 m. rug
sėjo mėn. 1 d. būtų sumoder
ninta mokymo ir administravi
mo sistema, kad studentai turė
tų balsą sprendimuose.

Šiais metais per pirmus penkerius 
mėnesius Fondas gerokai paaugo — 
gauta įnašų apie $10.000, bet nuo 
birželio mėnesio įnašai beveik su
stojo. Ar dėlto kalta Fondo vadovybė, 
ar įgaliotiniai, ar dažnas įvairiems 
reikalams aukų rinkimas, ar paga
liau vasaros metas, — sunku pasa
kyti. Kaip ten bebūtų, šiais Liasvės 
Kovos Metais Kanados Uetuvių Fon
das turėtų pasiekti $50.000 (trūks
ta tik $6.000). Neužtenka, kad į Fon
do narius su šimtinėmis įsirašo tik 
Algomos ar nikelio kasyklų darbi
ninkai, tabako augintojai, Toronto 
didmiesčio žemesni tarnautojai. Rei
kia ir Kanados lietuvių viršutinio 
sluogsnio atstovų: kunigų, gydytojų, 
inžinierių, advokatų, verslininkų ir 
kitų. Tada kiekvienas tautietis ma
tys, kad visi lietuviai eina išvien, ir 
neatsisakys prisidėti su šimtine.

Taip pat ir visos lietuvių organi
zacijos, kurios nori pasitarnauti lie
tuvybei, turėtų surasti įnašą Lie
tuvių Fondui. Kariai-veteranai, kū- 
rėjai-savanoriai ir šauliai, prisimin
dami ginklo brolius, galėtų nors 
pamažu papildyti jau pradėtą "ne

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių9 skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Esu gimęs 1903 metais. Prieš 21 metus atvykau į Kanadą ir ka- 
nadiškuose dokumentuose yra įrašyta, kad esu gimęs 1908 metais. Ar 
aš galiu kaip nors ištaisyti tą klaidą? Kur galiu tuo reikalu kreip
tis? Neturiu jokių dokumentų, kuriais galėčiau įrodyti savo tikrus 
gimimo metus. Galiu surasti liudininkų, kurie žino, kada aš esu 
gimęs. S. V.

Pirmiausia kiltų klausimas, kaip ta klaida atsirado. Ar Jūs su
klydote užpildydamas pareiškimus, ar įstaigos tarnautojai padarė 
klaidą dokumentus išrašydami? Atrodo, jei 3 yra neaiškiai parašyti, 
galima apsirikti ir paskaityti 8. Taip pat kyla klausimas, kodėl tik 
po 20 metų tą klaidą pastebėjote? Jei prieš dc(kumentų išdavimą da
vėte teisingas žinias, reikalas paprastas — praneškite tai įstaigai ir 
klaida bus pataisyta. Atrodo, kad Jūs turite galvoje pilietybės do
kumentus. Jei taip, tai šiuo reikalu reikia rašyti į The Canadian Citi
zenship Registration Branch, Department of the Secretary of State, 
Ottawa, Ontario. Jei klaida įvyko dėl kitų priežasčių, kaip nepilno 
kalbos mokėjimo, pareiškėjo apsirikimo ar panašiai, tada tokios klai
dos gali būti pataisomos priesaikiniu pareiškimu. Šuo atveju patar
tina kreiptis į advokatą ar notarą.

Kai aš ištekėjau, mano vyras turėjo nusipirkęs namą. Mudu ne
galėjome sugyventi ir turėjome persiskirti. Dabar sužinojau, kad ma
no vyras sunkiai serga ir nori namą parduoti ar užrašyti savo bro
liui. Aš norėčiau žinoti, ar man nepriklauso to namo dalis ir ar 
mano vyras gali užrašyti namą savo broliui? Mes tebesame vedę; G. F.

Tai yra teisinis klausimas, kurio atsakymas priklauso nuo dau
gelio aplinkybių. Normaliai žmona turi teisę i vieną trečdalį turto, 
bet tai priklauso nuo to, kaip tas turtas buvo įgytas, šiuo klau
simu Jūs turite kreiptis į advokatą.

Prašyčiau paaiškinti per laikraštį, ar mano pridedamas "Irish 
Derby” loterijos bilietas ir jo pakvitavimas yra tikri, teisingi, ar 
nepadirbti mėgėjų lengvai pasipelnyti? A. K.

Loterijos bilieftų platinimas ir net jų turėjimas yra Kanados įsta
tymų uždraustas. Mes neduodame jokių patarimų bei patarnavimų 
neteisėtuose reikaluose. Taip pat loterijos bilietų siuntimas paštu 
yra uždraustas. Todėl apgailestaujame, kad negalėsime grąžinti Jūsų 
laiško. — šiuo reikalu yra tam tikras nelogiškumas-paradoksas. Lo
terijos uždraustos, bet laimėtojai nebaudžiami, net jų fotografijos 
laikraščiuose spausdinamos. Atrodo, kad ateityje šis įstatymas bus 
pakeistas ar panaikintas. — Jūsų paminėta loterija yra teisėta Ai
rijoje ir vedama ligoninių bendrovės, kuri vadinasi Hospitals Trust 
Limited ir yra Dubline. Si bendrovė turėtų atsakyti į panašius klau
simus. Pati bendrovė bilietų nepardavinėja.

Pirkite DELUXE
ACADIAN
CZARINA
VODKA

Skaidri kaip kristalas. 
Labai tinka gerti viena 
arba su mėgiamu mišiniu.

ACADIAN — pirmoji sąrašuose 
MĖGSTANČIŲ GERĄ DEGTINI

ACADIAN DISTILLERS, BRIDGETOWN. NOVA SCOTIA

žinomo kario” įnašą, kurto jau ant
ri metai nepadidintas.

Neseniai įvykusiame šaulių suva
žiavime Toronte pobūvio metu Šv. 
Jono Kr. par. salėje buvo prisimin
tas senovės Lietuvos karys su mi
daus statine, bet užmirštas faktas, 
kaip silpnai šauliai remia Lietuvių 
Fondą. (Iš ten dalyvavusių 100 šau
lių tik 4 Fondo nariai). Tiesa, ten 
buvo pasakyta daug patriotinių kal
bų, bet ką dabar tos kalbos padės? 
Lietuvybės ugdymui reikia pinigo — 
ne kalbų. Kanados valdžia lietuvių 
kultūriniams reikalams ir organiza
cijoms jokių pašalpų neduoda — 
mums patiems tenka prasimanyti pi
nigo. Tam ir yra įsteigtas Lietuvių 
Fondas. Jo tikslas yra remti Lietuvių 
Bendruomenės pastangas lėšomis lie
tuvybės ugdymo srityje. Uetuvių 
Fondo pinigai laikomi lietuvių ban
keliuose už 5,5% palūkanų. Nuo 
kitų metų pradžios numatyta gauti 
7%. Fondui pasiekus $100.000, Ue
tuvių Bendruomenė kasmet gaus iš 
Fondo apie $7000. Tokie yra Uet. 
Fondo uždaviniai ir planai, o mes, 
Liet. Bendruomenės nariai, turime 
remti tų planų įvykdymą.



Tragiška kunigo Dagilio mirtis
AL. GIMANTAS

Liepos 9 vidudienį Detroito 
lietuvius pasiekė skaudi ir visai 
netikėta ania: ant greitkelio eis
mo nelaimėje, susidūręs su 
skystąjį kurą vežančiu sunkve 
žirniu,..žuvo kunigas Bronius Da
gilis. Visos radijo, vietinės tele
vizijos stotys kartojo ir kartojo 
nelemtąjį atsitikimą svarbiausių 
dienos žinių laidose, o televizi
jos ekrane po kelis kartus buvo 
rodomos spalvotos laidos tiesiai 
iš įvykio vietos. Tautiečiai, vyk
dami iš darbo namo ir klausęsi 
per radiją žinias savo autoveži- 
miuose, buvo pristulbinti tos ne
lemtosios žinios...

Kuklus ir paslaugus
Visą eilę metų kun. Bronius 

kapelionavo vengrių vienuolių 
seserų tvarkomame katalikių 
moterų bendrabuty; turėjo at
skirą butą, maistą ir labai jau 
kuklų atlyginimą. Užtat turėjo 
daug savarankiškumo ir gal dau
giau laiko už tuos kunigus, ku-' 
rie dirbo parapijose. Visą savo 
laisvalaikį, labai dažnai ir pel
nyto poilsio laiką, skirdavo sa
vo tautiečių reikalams. Lankė 
ligonius, gelbėjo įvairių gyve
nimo problemų prispaustiems, 
stengėsi būti ir tėvu, ir draugu, 
ir patarėju. Gal nerasime jo 
vardo daugelio įvairių organi
zacijų vadovybių sąrašuose, ta
čiau niekam ir niekad nėra at
sisakęs pagelbėti, pasiekti įstai
gas ar asmenis, kurie, jam, kaip 
kunigui, gal ir kiek lengviau 
buvo prieinami. Neginčijama jo 
būdo savybė buvo nuostabus 
kuklumas, norėjimas stovėti 
nuošaliai, pakrašty, stengimasis 
neskirti sau jokių nuopelnų. Už
tat apie jo karitatyvinę ir viso
kią kitokią artimo meilės veik
lą ir darbą gal ne tiek daug 
žmonių galėjo žinoti, nebent 
gandus girdėti. Bet yra tikrai 
labai daug asmenų, kurie visa
da liks kun. Broniui dėkingi ne 
vien tik už moralinę paguodą, 
bet ir visokią kitokią pagalbą, 
kaip padėjimą surasti darbą, 
butą, susitvarkyti vienus ar ki
tus dokumentus įstaigose, ligo
ninėse. Net iš savo tikrai kuk
lių. ribotų pajamų jis rasdavo 
galima, reikalui esant, ir su
šelpti vargan ar nelaimėn pa
tekusius tautiečius. Labai sielo
josi Lietuvos reikalais, savo au
ka visada jungdavos! prie bend
rųjų rinkliavų, fondų, nežvelg
damas, ar tai “savųjų” ar tų 
“kitų” pusės prašymai' būdavot 
Tai buvo didi jo tolerancija.
"Ar jums ten dega?"

DIDELIO DARBO GRAŽŪS VAISIAI
Z. GIRDAUSKAS

“Darbas saldina gyvenimą”,
— sako sena ir teisinga vokie
čių patarlė. Kiekvienas darbas, 
jei jis yra atliekamas su pamė
gimu ir noru, duoda ne tik ma
terialinę naudą, bet ir malonų 
pasitenkinimą, kuris lieka vie
ninteliu atpildu tuo atveju, kai 
dirbama dėl idėjos ir iš pasi
šventimo.

Tokiais pasišventėliais tenka 
laikyti visus tuos, kurie suka di
džiulį darbo ratą mūsų šeštadie
ninėse mokyklose, šiems žmo
nėms nevisuomet tenka tik ma
lonūs darbai, bet jų vaisiai vi
siems yra saldūs.

Kiekvienais metais švietimo 
tarybos pirmininkas praveria 
Katalikų Mokyklų Tarybos raš
tinės duris ir ten maldauja pa
talpų lietuvių mokyklai. Jis 
klausosi ten jam daromų prie
kaištų, šypsosi ir kalba tol, kol 
gauna sutikimą.

Kiekvieną ankstyvą šeštadie
nio rytą nelengvai keliasi iš lo
vos mokytoja bei mokytojas, nu
traukdami jiems reikalingo po
ilsio valandas po sunkių savai
tės darbų. Jie eina, skuba ten, 
kur jų laukia susirinkę vaikai. 
Jie aukoja savo jėgas jaunam 
tautos atžalynui.

šeštadienio rytą gana ilgai rą
žosi ir tėvas. Jam sunku nuo 
pagalvės atsiplėšti, nes jis dar 
tik paryčiais iš naktinės pamai
nos sugrįžęs. Bet jam sako są
žinė: “Reikia juk vaikus nuvež
ti. Jie sušlaps, sušals... Ne dėl 
turtu tu čia atbėgai. Atlik savo 
pareigą, kad tauta liktų gyva...”

Suka galvas tėvų komitetas
— iš kur sukrapštyti taip rei
kalingą dolerį, kaip užsimotus 
planus įvykdjii ir sąskaitas pa

Savo pažiūromis atviras laiko 
dvasiai. Tad ir lieka jo atmini
mas pažįstamų tarpe toks skaid
rus, didis ir nepakartojamas ki
tų. Būtina pabrėžti jo krikščio
niškąjį gyvenimą. Jis, būdamas 
kunigu, ne vien tik skelbė Kris
taus mokslą, bet ir savo pavyz
džiu kitiems kelią rodė. Nebuvo 
jis iškalbingas pamokslininkas, 
bet jo asmenybė pakankamai 
plačiai spinduliavo tąja Šviesa, 
kuri žmogiškąją esybę galėjo 
pasiekti ne tuščių žodžių pavi
dale, bet konkrečiu veiksmu.

Milijonų akivaizdoje
Klaiku buvo stebėti televizi

jos ekrane vaizdą, kai besidar
buoją policijos tarnautojai trau
kė iš sulamdyto automobilio be
jėgį kun. Broniaus kūną, užden
gė marška, guldė ant neštuvų 
ir vežė iš nelaimės vietos. Jo 
mirtis buvo didmiesčio dienos 
sensacija. Greitkelis buvo užda
rytas judėjimui virš šešių va
landų. Užtvenkta automobilių 
vilkstinė vienu metu buvo poros 
mylių ilgumo. Dviejų aliarmų 
pašaukti gaisrininkai kovojo su 
išsiliejusiu ir užsidegusiu skys
tuoju kuru, kai liepsnos šoko 20 
pėdų augštyn. Didžioji telegra
mų agentūra AP išsiuntinėjo 
pasauliui telegraminį pranešimą 
apie lietuvio kunigo žuvimą. 
Čia visa minima tik dėlto, kad 
kuklus, nepretenzingas a.a. kun. 

, Bronius savo mirtimi susilaukė 
milijonų žmonių dėmesio, nors 
būdamas gyvas griežtai atsisakė 
norėjusiems suruošti jo pagerbi
mą — 25 m. kunigystės sukak
tuves. Tada jis pasakė: “Galite 
ruošti, aš vistiek neateisiu!”

Dvasinis pavidalas
Kun. Broniaus jau nebėra 

mūsų tarpe. Vieną parą jis bu-, 
vo pašarvotas privačioje laido
tuvių koplyčioje, dar kitą parą 
jo palaikai praleido Dievo Ap
vaizdos lietuvių bažnyčioje, iš 
kurios, trečios dienos rytą, bu
vo palydėtas į katalikų kapines. 
Mirtis yra siaubingas faktas, bet 
negalimas išvengti. Ne mums 
suprasti, kodėl iš mūsų tarpo 
dažnai išplėšiami patys vertin- 
giausieji ir dar taip reikalingi 
asmenys.

Šioje nesuprantamybėje betgi 
regime kun. Bronių kaip tauru
mo aureole šviečiantį asmenį iš 
anapus. Skaudus buvo jo šuolis, 
kuriame sunyko žemiškasis pavi
dalas, bet išryškėjo nenykstan
tis, amžinasis jo dvasinis asmuo.

dengti? Nemalonu jiems, kai 
mandagiai paragintas už mokslą 
užsimokėti pasivėlavęs tautietis 
piktai atkerta: “Ar dega jums 
ten!?” Nepyksta jie, nes tai jų 
savu noru pasiimtas darbas, ku
rį jie nori kruopščiai atlikti.

* Pagaliau ateina mokslo metų 
pabaiga. Halonu žiūrėti, kai men 
kytojai, tarsi gausaus derliaus 
nuėmimo pabaigtuvėse, susikibę 
rankomis užtraukia sutartinę... 
Taip pat malonu matyti, kaip 
džiaugiasi tėvų komitetas, gavęs 
nesitikėtą šimtinę... Scenoje iš
sirikiuoja tautiniais drabužiais 
išsipuošusios, jaunos, lieknos 
abiturientės, tokie pat jauni bei 
liekni abiturientai. Pilnoje salė
je visų pakili nuotaika — šir
dys džiaugsmu virpa. Džiaugs
mas dar padidėja, kai Lietuvos 
konsulas, įteikdamas dešimties 
mokslo metų diplomus, paspau
džia kiekvieną jauną, bet jau ga
na tvirtą ranką.

Gera yra klausytis jaunutės 
abiturientės - paskaitininkės tie
siai į širdį krintančių žodžių, 
gražiai lietuviškai ištartų Moti
nos Dienos proga: “Mama, ir 
mes norime mylėti, kurti savo 
ateitį ir būti laimingais. Padėk 
munis savo patyrimu surasti tik
rą kelią į laimę. Mama, būk 
griežta ir neleisk mums paklys
ti... Mama, pasipuošk, kad mes 
galėtume betkam su pasididžia
vimu pasakyti: štai, mano ma
ma ...”

Gražu yra matyti per motinų 
skruostus riedančias ašaras, ku
rios, jei galėtų nuriedėti į Bal
tijos jūrą, gintaran įsilietų ir 
brangiais perlais pavirstų ... 
Tos motinų džiaugsmo ašaros 
tai didelio darbo vaisiai.

Trečiosios tautinių šokių šventės dalyvių dalis pamaldų metu Čikagos Šv. Mergelės Marijos Gimimo 
šventovėje. Pamaldas laiko vyskupas V. Brizgys Nuotrauka A. I. Gulbinsko

Persitvarkė Vokietijos lietuviai katalikai
Stovyklų laikams užsibaigus 

ir Vokietijoj likusieji lietuviai 
pradėjo sėslų gyvenimą. Religi
niu žvilgsniu susidarė dvi skai
čium maždaug lygios grupės: 
protestantai ir katalikai. Kata
likams vadovauti Vatikanas pa
skyrė kapuciną kun. Alfonsą 
Bernatonį. Parapijų tikrąja to 
žodžio prasme nepasisekė sukur
ti, nes buvo permažai žmonių ir 
perplačiai jie buvo išsisklaidę 
didžiuliuose plotuose. Tad bu
vo sukurti centrai, iš kurių kuni
gai patarnauja tikintiesiems. To
kių centrų yra 11. Jie pažįstami 
pagal kunigų pavardes. Žiūrint 
iš pietų į šiaurę susidaro toks 
vaizdas:

1. Prel. dr. Jonas Aviža, tal
kinamas kun. Augustino Rubi- 
ko, aptarnauja Miuncheno, Pas
sau ir Regensburgo vyskupijas. 
Pagrindinis lietuvių katalikų su
sibūrimas yra Miunchene.

2. Kun. dr. Jonas Petraitis 
rūpinasi Augsburgo vyskupijos 
lietuviais katalikais. Jo centrinė 
bendruomenė yra Memmingene. 
Mažesnės grupės yra Dillinge- 
ne, Ulme, Augsburge.

3. Kun. Kazimieras Senkus 
globoja Rottenburgo vyskupijos 
lietuvius katalikus. Jo gyvenvie
tė ir tuo pačiu pastoracinis cent
ras yra Stuttgarte.

4. Kun. Domininkas Kensta- 
vičius gyvena Eichstaetto vys
kupijoje, Feuchtę. Iš čia lanko 
taip pat Bambergo bei Wiurz- 
burgo vyskupijas. Aiškaus bend
ruomeninio centro neturi.

5. Kun. Jonas Riaubūnas yra 
Vasario 16 gimnazijos ir jos ar
tumoje gyvenančių lietuvių ka
talikų kapelionas. Jo darbo sri
tis yra Freiburgo ir Mainzo vys
kupijose.

6. Kun. Bronius Liubinas gy
vena Kaiserslauterne, kur yra 
centras Speyerio vyskupijai. Jis 
patarnauja dar lietuviams Frei
burgo arkivyskupijoje su cent
ru Schwetzingene ir Triero vys
kupijoje, kur aiškaus centro nė
ra.

7. Kun. Alfonsas Bernatonis 
su kun. Vingaudu Damijonaičiu 
darbuojasi Mainzo vyskupijoje; 
centrai — Darmstadte ir Main- 
ze; Freiburgo arkivyskupijoje 
yra bendruomenė Rastatte; Ful- 
dos vyskupijoje — centras Ha
nau; Limburgo vyskupijoje, kur 
nėra jokio ryškaus lietuvių ka
talikų susibūrimo.

8. Kun. Jonas Dėdinas dar
buojasi Koelno ir Aacheno vys
kupijose.

9. Kun. Konstantinas Gulbi
nas, kapucinas, iš Vestfalijos 
Miunsterio aptarnauja lietuvius 

Medicinin»s ir pooperacinis gydymas 

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic 
Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo ,;etuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

ir garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Ave., loronto Tel. LE 3-8008

CDwners
ENTRE

Statybinės medžiagos ir remontai 
2742 Dundas St. W. Tei. 769-5171

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės

• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

katalikus Miunsterio ir Esseno 
vyskupijose. Jo didžiausia bend
ruomenė yra Miulheime, Ruhro 
krašte.

10. Kun. Petras Girčius gyve
na Osnabriucke, vyskupijos 
mieste; rūpinasi ten gyvenančių 
lietuvių katalikų dvasine gero
ve. Lietuvių katalikų susibūri
mai dar yra Vechtoje ir Bad 
Zwischenahne.

11. Kun. Vaclovas Šarka dir
ba pačioje šiaurinėje Vokieti
jos dalyje. Šalia savo gyvena
mojo Hamburgo, lanko lietuvių 
susibūrimus Lebenstedte, Han- 
noveryje, Geestachte, Pinneber- 
ge, Lįubecke, Neustadte ir ei- 
lėie kitų vietovių. Vyskupijo
mis imant, jis apima Hildeshei- 
ma, Osnabriuka ir Paderborna.

NAUJA INICIATYVA
Šis lietuvių katalikų susigru- 

pavimas yra sudarytas jau prieš
15 metu. Prel. dr. Jonas Aviža, 
sielovadą perėmęs iš kun. Al
fonso Bernatonio, čia nieko ne
pakeitė. Tačiau jo laikais, ska
tinant II Vatikano santarybos 
dvasiai, imta rūpintis, kad šalia 
kunigų būtų įkurtos pasauliečių 
katalikų tarybos parapijose, 6 
jų visų būtų sudaryta Vokieti
jos lietuvių katalikų taryba. Per
eitą žiemą' ateitininkų suvažia
vime Bad Woerishofene buvo iš
rinkta iniciatorių trijulė tai ta
rybai rinkti. Jai priklausė miun- 
cheniškiai: Alina Grinienė, Juo
zas Laukaitis ir Juozas Kairys. 
Jie, glaudžiai bendradarbiauda
mi su Sielovados direktorium 
prel. Aviža, atliko visus paruo
šiamuosius darbus ir liepos 6-7 
d.d. sukvietė kapelionų ir para
pijų tarybų suvažiavimą Vasario
16 gimnazijoje, Romuvoje. Susi
rinko apie 40 vadovaujančių lie
tuvių katalikų, jų tarpe 10 kuni
gų. iniciatorių vardu dipl. teis. 
Juozas Kairys tarė atidarymo 
žodį ir pateikė darbų tvarką. 
Darbo prezidiuman buvo išrink
ti dipl. teis. Justinas Lukošius iš 
Huettenfeldo pirmininku, p. 
Liucienė iš štuttgarto sekretore 
ir taip pat štuttgartiškis Alek
sandras Šukys nariu. Solidų pa
grindą tolimesniems svarsty
mams padėjo prel. Avižos pa
skaita apie pasauliečių dalyva
vimą Katalikų Bendrijos misi
joje. Kalbėtojas medžiagą sėmė 
iš II Vatikano santarybos doku
mentų, liečiančių nagrinėjamąjį 
klausimą. Paskaitą sekė gyvos 
ir vaisingos diskusijos.

ATEITIES GAIRES
Toliau buvo kalbama apie pa

rapijų tarybų veiklos gaires. 
Kad svarstymas sklandžiau ei

tų, buvo sudaryta keturių žmo
nių komisija (kun. Bronius Liu
binas, dir. Vincas Natkevičius, 
mokinys Petras Nevulis ir kun. 
Augustinas Rubikas), kurie tas 
gaires paruošė, o susirinkimas, 
išsamiai padiskutavęs, jas pri
ėmė. Štai jos: 1. Religinis są- 
moninimas: a. religiniai pokal
biai ir paskaitos aktualiais klau
simais bent kartą į 2 mėnesius, 
b. religinė spauda, c. bendri pa
sisakymai dėl pamokslo. 2. Nuo
širdus abipusis kontaktų palai
kymas tarp kunigo ir pasaulie
čių: lankymas, informavimas. 3. 
Karitatyvinė ir socialinė veik
la: kiekviena bendruomenė ar 
jos padalinys per tam tikrus pa
rinktus asmenis rūpinasi ligo
niais ir kitais pageltos reikalin
gais. 4. Religija reiškiasi tauti
nėmis formomis, todėl: a. reikia 
palaikyti lietuviškas religines 
tradicijas, b. dalyvauti lietuvių 
visuomeninėje ir kultūrinėje 
veikloje, c. sudaryti sąlygas jau
nimui dalyvauti lietuvių religi
niame gyvenime. 5. Tarybos da
linasi viena su kita patirtimi ir 
apie savo patirtį informuoja Vo
kietijos lietuviu kataliku tary
bą.

TARYBOS STATUTAS
Vėliau buvo priimtas Vokie

tijos lietuvių katalikų tarybos 
statutas, kurio projektą buvo 
paruošusi iniciatorių trijulė. Pir
masis to statuto punktas sako, 
kad taryba yra Vokietijos lietu
vių katalikų veiklos vyriausias 
organas. Trečiame punkte nuro
doma jos sudėtis: 4 nariai rink
ti Vokietijos lietuvių katalikų 
parapijų tarybų suvažiavimo, 2 
skirti ateitininkų sendraugių ir 
studentų sąjungų ir ex officio 
sielovados direktorius ar jo at
stovas. Suvažiavimas čia pat iš
rinko 4 narius. Tai Alina Gri
nienė iš Miuncheno, Justinas 
Lukošius iš Huettenfeldo, Vin
cas Natkevičius iš Huettenfeldo 
ir dr. Jonas Norkaitis iš Stutt- 
garto. Einamųjų reikalų tarpe 
buvo svarstyta* pamaldų techni
ka, lietuviu bendruomenės rei- 
kalai ir pasirašytas prašymas 
šv. Tėvui, kad paskirtų Europos 
lietuviams vyskupą.

Sekmadienio pamaldos vyko 
koncelebracijos forma, dalyvau
jant prel. Avižai, kunigams — 
Liubinui, Petraičiui, Senkui ir 
Šarkai. Pamokslą pasakė kun. 
Liubinas. Suvažiavimo pasvei
kinti buvo atvykęs Vokietijos 
LB pirmininkas inž. Jonas K. 
Valiūnas. Galima laikyti, kad šis 
suvažiavimas yra vienas iš ker
tinių akmenų tolimesnės veik
los rūmo statybai. Jis pasisekė.

ELI

Laisvės paminklo šventinimo apeigų dalyviai St. Catharines, Ontario. Prie paminklo KLB valdy
bos vardu kalba vicepirmininkas Steponas Kairys, u ž jo — kun. Barnabas Mikalauskas, OFM, pa
minklo iniciatorius ir statytojas
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Kalėjimas su vienu kaliniu
J. KAIRYS 

Mūsų bendradarbis Vokietijoje
Karo nusikaltėliams vokie

čiams kalinti keturi didieji są
jungininkai pasirinko Spandau 
kalėjimą Berlyne, kur telpa 600 
kalinių. Bet jau kuris laikas iš 
kelių politinių kalinių bei karo 
nusikaltėlių jame teliko tik vie
nas Hessas, buvęs Hitlerio pava
duotojas. Kiti yra jau išleisti į 
laisvę. Hessą nuteisė Niurnber
go teismas 1946 m. Kaltinamai
siais buvo patraukti visi didieji 
nacionalsocialistai, kurie nespė
jo pabėgi į užsienį ar nusižudyti. 
Daugumai* buvo paskirtos mir
ties bausmės. Kalėjimo bausmė 
teko tiktai keliems. Pastarųjų 
tarpe yra ir Hessas, nubaustas 
kalėti iki gyvos galvos. Nors ir 
buvo Hitlerio pavaduotojas, bet 
nuo mirties bausmės išsisuko. Iš
sisukti jam nuo didžiausios baus
mės bene bus padėjęs jo proti
nis nesveikumas, jei toks iš tik
rųjų buvo, arba mokėjimas apsi
mesti protiškai sergančiu. Be to, 
lengvinančia aplinkybe galėjo 
būti ir jo skridimas į Britaniją.

Britanija, Prancūzija ir JAV 
yra už išleidimą Hesso į laisvę, 
bet Maskva—prieš. Išleisti Hes
są į laisvę verčia išlaikymo bran
gumas. Kaip vokiečių spauda 
praneša, šio kalinio laikymas 
kainuoja į metus apie 200.000 
JAV dolerių . Tai bus bene vie
nintelis kalej'imas pasaulyje, ku
riame sėdi tik vienas kalinys ir 
kuris tiek daug kainuoja.

Kiekviena iš minėtų didžiųjų , 
valstybių skiria Hesso saugoji
mui po 25 kareivius, kurie saugo 
jį pasikeisdami.

Visą pokarinį laiką kalėjimas

TAIP STOVYKLAUJA MERGAITĖS
Šiais metais stovyklautojos mini 

keturis jubilėjus. Pirmasis jubilėjus 
— Nekaltai Pradėtosios Mergelės 
Marijos vienuolijos įsteigimo pen
kiasdešimtmetis. Kalbėjo dabartinė 
Motinėlė M. Aloyza. Seselės Eucha- 
rista ir Bernadeta papasakojo, kaip 
vienuolija buvo įsteigta ir kaip pir
mosios vienuolės atvyko į Ameriką. 
Programą atliko pačios seselės, at- 
likdamos montažą “Jo vardas buvo 
Jurgis”, parašytą seselės M. Jurgi
tos. Taip pat buvo rodomos skaid
rės apie vienuolyno svarbesnius įvy
kius.

Marianapolyje įvyko jų metinis 
“piknikas”. Mažesnės stovyklautojos 
važiavo, o vyresnės pėsčios ėjo links
mai dainuodamos. Ten jos išbuvo vi
są dieną ir turėjo progos dalyvauti 
įvairiuose žaidimuose, pasivaikštinė
ti ir prisipirkti saldumynų. Grįžu
sios dalyvavo lauže, kurio tema buvo 
“Norėčiau aš keliauti”.

Pagaliau mažytės susilaukė savo 
ekskursijos į Sturbridge, Mass. 
Linksmai nusiteikusios išvažiavo iš 
ryto autobusais; Pionierių miestely- 
je^Javąlgė, apžiūrėjo namus ir ūkius, 
d engtu osibs^Nau josios Anglijos til
tus, pasivažinėjo arklių traukiamu 
vežimu ir vakare grįžo visos links
mos ir patenkintos stovyklon, kurio
je jų laukė filmas. Anksti nuėjo 
miegoti, kad sekančią dieną atsikel
tų atsigavusios ir galėtų pradėti ruoš
tis vakarinei programai — pasakų be 
galo vakarui.

Sekmadienį suvažiavo nemažai tė
vų. Popiet stovyklautojos iškylavo 
Vilijoj. Ten praleido laiką besikai- 
tindamos saulėje, sportuodamos ir 
dainuodamos. Vakare sekė jūros le

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami t tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas aute mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite 1

RErxzxBt 296 AVĖ. (tarp DunDioor Auronre norage das ir College). TeL 531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. (šoninės durys), TORONTO. TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius.

Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

nebuvo remontuojamas, reika
lingas pagrindinio atnaujinimo. 
Miesto savivaldybė nutarė jį vi
sai nugriauti. Dėlto kalinys turi 
būti kur nors kitur perkeltas. 
Apie tai keturi didieji turės tar
tis bei susitarti. Kadangi kalinio 
laikymas ir saugojimas yra gana 
sudėtingas, tai laikymo vieta ir 
toliau turės pasilikti Berlyne.

Hessas yra jau 74 m. amžiaus, 
bet dar laikosi gerai.

Daug kas laiko Niurnbergo 
teismą ne teismu tikra žodžio 
prasme, bet Trečiąjį Reichą nu
galėjusių jėgos aktu, dirbtiniu 
būdu įvilktu į teisminę formą 
bei procedūrą. Tikru tarptauti
niu teismu būtų jis tik tada, jei 
su didžiūnais nacionalsocialistais 
būtų buvę į kaltinamųjų suolą 
pasodinti ir Kremliaus raudonie
ji ponai. Jei ne 1939 m. rugpjū
čio 23 d. jų susitarimas su Hit
leriu, tai nežinia, ar pastarasis 
būtų rizikavęs pradėti karą. Be 
to, Lenkijai ginantis nuo hitleri
nio užpuolimo, ginklu puolė ją 
ir raudonoji armija. Karo belais
vių ir okupuotų kraštų gyvento
jams rudieji ir raudonieji buvo 
nežmoniškai žiaurūs. Be to, būtų 
galima rasti atvejų, kur savo ne^ 
žmoniškumu ir žiaurumu NKVD 
pralenkdavo SS ir atvirkščiai.

Kremliaus raudonieji ponai 
nesiskiria nuo rudųjų ir sveti
mų žemių, tautų grobimu bei ko
lonizacija. Taigi, buvęs Niurn
bergo teismas turėjo ir Krem
liaus raudonuosius laikyti karo 
nusikaltėliais, patraukti juos 
kaltinamaisiais ir teisti.

gendų vakaras su laužu.
Pirmadienį buvo atžymėtas 25 me

tų stovyklos jubilėjus. Buvo sureng
tas prisiminimų vakaras, kuriam va
dovavo pačios mergaitės — Monika 
Vainiūtė ir Joana Vaičiulaitytė, ku
rios jau eilę metų yra stovyklavu
sios mergaičių stovykloje Putname. 
Atidarymo žodį tarė sesuo M. Au
gusta, primindama, kad stovyklos 
tikslas yra skiepyti lietuvybę džiaugs
mingu būdu. Jinai papasakojo apie 
gyvenimą stovykloje prieš 25 metus. 
Baigdama sakė, kad tikisi pamatyti 
naująją stovyklą Vilijoje ir ten pra
leisti sekančius 25-kerius metus be
dainuojant stovyklos dainos žodžius: 
“Su daina, su viltim žengiame ry- 
tojun ...” Rodė skaidres iš buvusių 
stovyklų.

Antradienį vyresniosios stovyklau
tojos važiavo į Plymouth, Mass., prie 
piligrimų laivo “Mayflower” ir ap
žiūrinėjo apylinkes. Popietę pralei
do prie jūros — vienos maudėsi, o 
kitos vaikštinėjo ir jūros akmenė
lius rankiojo. Diena greit praėjo, ir 
stavyklautojos nepajuto, kad jau at
ėjo ir laikas grįžti į stovyklą. Pasi
likusios mažytės dieną praleido įpras
ta tvarka, o vakare turėjo linksma- 
vakarį su šokiais, žaidimais ir dai
nomis.

Trečiadienis vėl grįžo normaHon 
eigon su sporto, dainų, tautinių šo
kių, meno, rankdarbių ir literatūros 
užsiėmimais. Vakare mergaitės pasi
rodė literatūros vakare, kuriame pa
grindinis rašytojas buvo Mykolaitis- 
Putinas. Buvo išpildyta jo “Vergas”, 
“Somnambulas” ir rinktinė kitų ei
lėraščių.

GABIJA

Aktorės Aldonos Eretaitės otlikto lietuvių poezijos rečitalio klausy
tojai Čikagos Jaunimo Centre. Nuotr. A. I. Gulbinsko

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

295 RONCESVALLES AVĖ., TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, jvairire sviediniai h- kiti sporto reikmenys.

:mO Queer S» W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 119&

Vestuvines nuotraukos
Meniškos vaiku nuotraukos 

Portretai Ir kt

Ps.D.R.M.N.Pt


Kryžių kalnas Meškuičiuose, fotografuotas 1959 m. Sovietinės vai 
džios įsakymu jo kryžiai sunaikinti

PRIE DIDVYRIŲ PAMINKLO

Lenkijoje viešėję lietuviai sklan. 
dytojai ir aviacijos veteranai aplan
kė Dariaus ir Girėno žūties vietą 
Myslibužo (prieškarinio Soldino) 
apylinkėse, kur nepriklausomos Lie
tuvos aeroklubas yra pastatęs did
vyrių atminimui skirtą paminklą. Jo 
memorialinę lentą neseniai atnauji
no inž. Markevičiaus vadovaujami 
Vroclavo (Breslau) lietuviai. Miško 
aikštelė esanti išvalyta, takai iš
barstyti smėliu, papuošti skujomis. 
Paminklo priežiūra rūpinasi jaunieji 
Lenkijos karceriai (pionieriai), ku
rie čia rengia jaunimo sąskrydžius. 
Vietinės mokyklos mokytoja Marija 
Strychana svečiams iš Lietuvos pa
reiškė: “Mes čia ateiname ir atei
sim, kad pasisemtume meilės tėvy
nei.” Medžiuose dar matyti “Litua- 
nicos” padaryti gilūs randai. Lietu
vių ekskursantų vardu lakūnas Čes
lovas Balčiūnas ir rašytojas Jonas 
Dovydaitis padėjo ąžuolo lapų vai
niką su užrašu: “Lietuvos didvy- 
riams-lakūnams Steponui Dariui ir 
Stasiui. Girėnui”. Žodi tarė ekskursi
jos vadovas Bronius Oškinis, sklan
dytojas ir sklandytuvų konstrukto
rius, lenkų kompartijos sekretorius 
propagandos reikalams Bonifacas 
Jendruchas, vilnietis sklandytojas 
Saulius Bumeika ir lakūnas česlo* 
vas Balčiūnas. Ta pačia proga tenka 
pastebėti, jog rašytojas J. Dovydai
tis šiemet išleido knygą “Aerodro
mo apysakos”, kurios didžioji dalis 
skiriama Dariaus ir Girėno skrydžiui 
per Atlantą. Skyrius “Juodieji de
besys” supažindina skaitytojus su 
Dariaus ir Girėno jaunyste, išeivio 
dalia JAV, žuvimo priežastimis, ku
rios ir šiandien nėra pakankamai iš
ryškintos. J. Dovydaitis taipgi at
skleidžia lakūnų Įamžinimo Puntuke 
istoriją. Kiti du skyriai — “Mano 
sparnai” ir “Padangių broliai” — 
pradedami “šmolikais”, “Albatro
sais” ir baigiami sklandytojo A. Jo
nušo pasiektu rekordu. Įvadiniame 
žodyje lakūnas-rašytojas J. Dovydai
tis knygos turini apibūdina šiais žo
džiais: “Jaunystėje aerodromas buvo 
mano antrieji namai. Šiose apysako
se aš vėl susitinku su kai kuriais 
sparnų bičiuliais, grįžtu i jaunystės 
dienas.”

STUDENTŲ ŠVENTĖ

Liepos 6-7 <Ld. Vilniaus Vingio 
parke Įvyko IV tarprespublikinė stu
dentų dainų ir šokių šventė — “Gau- 
deamus igitur 68 Vilnius”, kurioje 
dalyvavo keli tūkstančiai dainininkų 
bei šokėjų iš Lietuvos, Latvijos, Es
tijos, Gudijos ir Rusijos. Kadangi 
organizacinis komitetas šia švente no
rėjo atžymėti komjaunimo penkias
dešimtmeti, ji buvo pradėta prie Le
nino paminklo S. Tulikovo daina “Le
ninas visad su mumis”. Dainų ir šo
kių šventėje vyravo tautinis kiekvie
nos grupės pobūdis. Lietuviai studen
tai pvz. šoko liaudies šokius “Var- 
kijieti”, “Džigūną”, “Blezdingėlę”, 
“Malūnėlį”, o užbaigai visos grupės 
atliko lietuvišką žaidimą “Jurgeli- 
meistreli” ir “Suktinį”, šiuos šokius 
papildė sovietinės gamybos baigmi
nis valsas “Būrin, būrin, draugai...” 
Iš Vingio parko 5.000 studentų nu
žygiavo į senąją Gedimino aikštę. 
Uždegus fakelus, čia buvo sugiedo
tas studentų tarptautinis himnas 
“Gaudeamus igitur”, o po to prasi
dėjo panašaus pobūdžio parengimuo
se neišvengiama propagandinė dalis, 
žodį apie komjaunimo penkiasde
šimtmetį ir studentus bei jų įsipa
reigojimus tarė komjaunimo vilniš
kio centro komiteto sekr. R. Judei- 
ka. šventės dalyvių vardu buvo “pri
imtas” specialus raštas Sovietų Są
jungos kompartijos centro komite
tui, kuriame sakoma: “Įdėmiai sek
dami mūsų planetos pulsą, vykstan
čią joje aštrią politinę ir ideologi
nę kovą, mes pilnutinai pritariame 
išmintingai Komunistų partijos ir 
Tarybinės vyriausybės užsienio ir vi
daus politikai. Ir bergždžios pastan
gos kapitalizmo ideologų, kurie mė
gina pakirsti jaunimo draugiją, 
įdiegti jo širdyse skepticizmą, abe
jingumą, apolitiškumą, nacionalizmą, 
sumenkinti Komunistų partijos vaid
menį kuriant pačią gražiausią visuo
menę žmonijos istorijoje. Tarptauti
niam imperializmui nepavyks ugni
mi ir kalaviju palaužti tautų sie
kimo kovoti už taiką, demokratiją, 
brolybę, pažangą. Mes reikalaujame, 
kad amerikiniai agresoriai išsineš
dintų iš Vietnamo, kad visuose že
mynuose darbo žmogus taptų, kaip 
mes, visišku savo likimo šeiminin
ku.. ” šie žodžiai liudija vergišką 
studentų būklę Soivetų Sąjungoje ir 
jos okupuoto] Lietuvoj. Amerika 
jiems yra agresorius, o kaip su So
vietų Sąjunga, kuri jau šventės die
nomis didino spaudimą Čekoslovaki
jai, vėliau įteikdama netgi griežtą uL 
timatumą? Agresija visada praside
da kišimusi { kitos valstybės vidaus 
reikalus, grasinimais ir ultimata- 
mais. čekoslovakų studentai pradėk 
jo dabartinę laisvės revoliuciją, ku

rią tęsia A. Dubčeko vadovaujama 
kompartija tautinio išsilaisvinimo 
vardu.

LIETUVIŠKA NAFTA
Naftos žvalgybos ekspedicijos vir

šininkas L. Varnas “Komjaunimo 
Tiesos” 133 nr. paskelbė antro naf
tos šaltinio atradimą prie Gargždų: 
“Tikrai istoriniu Lietuvos geologai 
gali pavadinti šių metų birželį. Ne
nutilo dar džiugios kalbos apie pir
mąją pramoninę lietuvišką nafta, pa
sirodžiusią Gargžduose, kai Šeštaja
me gręžinyje iš 1964 metrų gylio iš
tryško ne mažiau, galingesnis fonta
nas, išmetantis per parą apie 50 to
nų naftos. Tai didžiulis Geologijos 
valdybos ir ekspedicijos kolektyvų, 
kvalifikuotų specialistų nuopelnas. 
Dar didesni uždaviniai keliami geolo
gams ateityje. 1969 metų, palyginus 
su šiais, naftos paieškų planas pa
didintas net 40% procentų.” Be abe
jonės, geologams tai yra džiugi ži
nia, o gamtos mylėtojąms — naujas 
rūpestis, nes gražųjį Lietuvos pajū
rį gali užnuodyti neatsargi naftos 
eksploatacija. Naftos jieškojimą dar 
galima pateisinti Gargždų apylinkė
se, nors iš tų dviejų aptiktų šaltinių 
yra daugiau propagandinės nei finan
sinės naudos dėl riboto naftos kie
kio ir didelio gręžinių gylio. Visiš
kai nepateisinamas yra Neringoje 
pradėtas gręžinys. Visame pasaulyje 
nepakartojamas ir nesutinkamas Ne 
ringos grožis kiekvienam lietuviui 
yra brangesnis už didžiausius žemės 
turtus^

70.000 PANEVĖŽIEČIŲ
Danutės ir Edvardo Jurkštų res

publikinėje Panevėžio ligoninėje gi
męs sūnus pasiekė apvalų 70.000 pa
nevėžiečių skaičių. Miesto vykdomo
jo komiteto Broniaus Kačkaus teigi
mu, sparčiai auga Tulpių gatvės 
naujas gyvenamasis rajonas, kuria
me iki penkmečio pabaigos bus pa
statyta 65.000 kv. metrų gyvenamo
jo ploto, čia išaugs du vaikų lop
šeliai - darželiai, prekybinis - buitinis 
centras ir miesto diažiausia viduri
nė mokykla. Trys gyvenamųjų na
mų rajonai planuojami Šiaulių pa
plentėje iki Savitiškio, kur prie Ne
vėžio bus įrengtas parkas ir stadio
nas. Miesto įmones papildys jau sta
tomas pieno kombinatas, salyklo ga
mykla, projektuojami statyti tikslio
sios mechanikos, “Ekrano” įmonių 
naujieji pastatai. Kadangi gyvento
jų skaičius Panevėžyje kasmet pa
didėja 3-4000, 1980 m. tikimasi per
žengti 100.000.

PLAČIAUSIAS TILTAS
Plačiausias Lietuvoje tiltas yra 

statomas per Nerį ties naująja Vil
niaus Lazdynų rajono gyvenviete. 
Projektas buvo paruoštas Leningra
de. Darbų vykdytojas yra Kauno 
politechnikos instituto auklėtinis inž. 
Vytautas Jankauskas, pastatęs jau 
šešis tiltus, jų tarpe ir Antakalnio 
tiltą j Žirmūnus. Naujasis tiltas, at
rodo, turės tik dvi atramas abiejose 
upės pakrantėse. Statybą tikimasi už
baigti iki 1969 m. sovietinės Spalio 
revoliucijos šventės.

NAMŲ PROJEKTAI
“Valstiečių Laikraščio” koresp. 

Vidm. Urbonas 73 nr. rašo: “Kaišia
dorių rajono architekto J. Rydelio 
kabinete lankytojų netrūksta. Ir vis 
dėl statybų. Tai neatsitiktina. Vien 
tik šiemet gyvenvietėse namus sta
tosi devyniasdešimt kolūkiečių ir ta
rybinių ūkių darbininkų, gyvenusių 
melioruojamų žemių vienkiemiuose.

— Gal projektą galėčiau, archi
tekte ...

Architektas ima storą aplanką. 
Jame — apie keturiasdešimt tipinių 
gyvenamųjų namų projektų, žmogus 
susikaupęs varto brėžinius. Vieną 
deda šalin, antrą, trečią. Užverčia ap
lanką ir sunkiai atsidūsta:

— Ne tas, ko norėčiau...
Ko žmogus norėtų?
Pasirodo, nieko įmantraus jis ne

norėtų. Kad namas per vidurį turė
tų stiklinę verandą, o iš šonų — 
po langą. Ir ne iš vienos verandos 
pusės, o būtinai iš abiejų. Kad, jo 
žodžiais tariant, namas į gatvę žiū
rėtų abiem akim.

Kodėl būtinai toks noras? Jis, bu
simasis statytojas, ir pats nemoka 
gerai šito paaiškinti. Jam toks patin
ka, atrodo gražesnis. Pagaliau tame 
krašte visi tokius, abiem akim žiūrin
čius namus jau nuo seno statosi.

žmogus išėjo tuščiomis, be pro
jekto. Jis dar galvos, tarsis su na
miškiais. O gal ieškos kitos išeities. 
Architekto pasiūlyti projektai jam 
visai ne prie širdies.

Tokių būsimų statytojų, užvėrusių 
architektų duris ir nieko nepešusių, 
labai daug. Ne tik Kaišedoryse. Ir 
Aukštaitijoje bei Žemaitijoje. Ir res
publikos viduryje.

Turime daug projektų. Bet nė vie
no tokio, kuris kaip tik atspindėtų 
vienos ar kitos vietovės šimtmečiais 
susiklosčiusias tradicijas, žmonių es
tetinį skonį ir jų norus...”

V. Kst

< HAMILTON“"
MIESTO CENTRINĖJE BIBLIO

TEKOJE, Main St. W., yra tautybių 
skyrius. Jame yra prancūzų, vokie
čių, lenkų, rusų, vengrų, olandų, 
italų, čekų, slovakų ir lietuvių kny
gų. Lietuvių skyrelis nedidelis, kuk
lus vos pora lentynų su “Lithuanian” 
rodykle pažymi prisiglaudusias lie
tuviškas knygas. Šiam skyreliui pra
džią davė apylinkės valdyba prieš ke
liolika metų nupirkusi ir paaukojusi 
pirmąšias knygas. Vėliau jau ir pa
ti bibliotekos vadovybė laikas nuo 
laiko nupirkdavo kaikurias naujes
nes knygas. Paskutinių poros metų 
laikotarpyje pastebėtos įgytos nau
jos lietuviškos knygos: V. Kavaliū
no “Kalnų giesmė”, Alės Rūtos “Ke
lias į kairę”, R. Spalio “Tarp dan
gaus ir žemės”, A. Tūlio “Inicialai 
po tiltu”, N. Mazalaitės “Miestelis, 
kuris buvo mano”, A. Neverdausko 
“Pajūriais, pamariais”, Pulgio And- 
riušio “Daina iš kito galo”, dr. A.

KNIPUT RAD1°& Vili i O ii I TELEVISION
SALES & SERVICE

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

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH 
BENDROVĖMS

• Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas ir kt.

• Parduodame visus elektrinius aparatus, kaip lygintuvus 
(prosus), keptuves, valymo bei blizginimo mašinas ir kt.

• Taisom radijo aparatus, stereo, televizijos priimtuvus 
patefonus ir kt.

Į Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS
t.. ... .................................. ———~

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos:
Pirm., antr., treč. ir 
ketvirtad. 9.30 — 5 v.p.p.
Penkt 9.30—8 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėn. — 
šeštadieniais uždaryta

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

MI 83400 ANCASTER, ONT.

Šapokos “Senasis Vilnius”, V. Ra
mono “Dailininkas Rauba”, J. Ig- 
natonio “Lūžiai”, A. Katiliškio “šven
tadienis už miesto”, A. Landsbergio 
“Meilės mokykla”. Kaikurie autoriai 
yra paaukoję savo kūrinius. Jų tar
pe yra Anatolijaus Kairio “Viščiu
kų ūkis”, prof. Tumėnienės “Mano 
atsiminimai”, Vyt Sirvydo “O. J. Sir
vydas”. Pavarčius kaikurias knygas 
matyti, kad dažnai buvo imamos 
skaityti, kaikurios virš 10 kartų. 
Daugiausia yra skaitomi gen. Rašti
kio atsiminimai, kuriuos labai retai 
gali užtikti lentynoje, nes vis keliau
ja per skaitytojų rankas. Imant pro
porcingai, pagal lietuvių skaičių Ha
miltone, kurių yra virš 2000, visdėl- 
to daugiau tautiečių turėtų domėtis 
biblioteka ir prašyti norimų lietu
viškų knygų. Tada biblioteka bus pri
versta dažniau ir daugiau lietuviškų 
knygų nupirkti. Rašantysis, nors vi
sas šias knygas turi, bet pastoviai

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

ima iš bibliotekos lietuviško skyre
lio, kad pakeltų šio skyriaus kny
gų pareikalavimą, šiuo metu tame 
skyriuje yra virž 50 knygų lentyno
se, dalis dar, žinima, yra pas skai
tytojus.

Lietuviškų knygų skyrius yra bib
liotekos pirmame augšte, įėjus pro 
duris dešinėje pusėje. “Lietuvių En
ciklopedija” ir B. Kviklio “Mūsų 
Lietuva” yra bibliotekas antrame 
augšte enciklopedijų skyriuje, šios 
knygos neduodamos išsinešti, bet ga
lima vietoje pasinaudoti. “Lietuvių 
Enciklopedija” ir “Mūsų Lietuva” 
yra užsakytos ir apmokėtos Bend
ruomenės valdybos kaip dovana bib
liotekai. Taip pat bendruomenės val
dybos yra dovanota anglų kalba kny
gų apie Lietuvą bei lietuvių auto
rių vertimų, kurios sunkiau surasti, 
nes išskirstytos tarp angliškų kny
gų. St. J. D.

BŪRELIO ĮNAŠAI. Vasario 16 
gimnazijai remti būrelio vadovas St. 
Dalius surinko iš narių rėmėjų įna
šus už 1968 m. antrąjį pusmetį. Su
mokėjo už metus priekin $12 Vladas 
Kybartas; po $6: V. Burdinavičienė, 
St. Dalius, V. Kazlauskas, A. Ker
šys, Alf. Kybartas. A. Kaušpėdas, J. 
Liaugminas, P. Lesevičius, A. Min- 
gėla, V. Narkevičius, A. Pilipavičius, 
P. Sakalas, E. Sakavičienė, P. Savic
kas, mons. dr. J. Tadarauskas, L 
Varnas. Kiti būrelio nariai buvo su
mokėję tiž visus metus priekin: L. 
Bacevičius, J. Bulionis. A. Dirsė, B. 
Grinius, A. Jankūnas, M. Juodis, St. 
Kačinskas, J. Krištolaitis, E. Kronie- 
nė, dr. V. Kvedaras, E. Lengnikas, 
E. Lengnikienė, V. Leparskas, Jonas 
Mikšys. Kazys Mikšys, V. Miškinis, 
V. Navickas, Z. Pulianauskas, R. 
Rimkevičienė, F. Rimkus, L. Skrip- 
kutė, A. Stasevičius, J. Svilas, J. 
Tarvydas, A. Tėvelis, dr. O. Valaitie
nė. J. Valevičius, M. Žurlienė. Taip 
pat nuo liepos 1 d. į būrelio narių- 
rėmėjų eiles įsijungė Bronius Gra
jauskas, kuris sumokėjo $6 už ant
rą pusmetį. Jam priklauso padėka 
už įsijungimą į pastovų gimnazijos 
rėmimą. Tuo būdu dabar ši dvigu
bą būrelį sudaro 47 nariai-rėmėjai. 
Surinkti iš narių įnašų $114 birželio 
28 d." buvo įnešti Į šalpos Fondo są
skaitą “Talkoje” ir išsiųsti gimnazi
jai Vokietijoje. Nuo būrelio įsteigi
mo 1965. IX. 1 iš viso surinkta ir 
išsiųsta gimnazijai $1.578. Visiems 
būrelio nariams nuoširdžiai dėkoju 
už teikiamą paramą Vasario 16 gim
nazijai ir greitą, sklandų įnašų mo
kėjimą.

St. Dalius, būrelio vadovas
T. A. BILDU PADĖKOJE, atspaus 

toje “Tž” 28 nr., per klaidą pra
leista p.p. O. O. Stasiulių pavardė. 
Už neapsižiūrėjimą atsiprašome ir 
šiuo atitaisome klaidą.

DR. ANSELMAS GAILIUS, 
gydytojas,

21 Kenilworth Ave. S., 
Hamilton, Ont.

Atidarau kabinetą.
Pagal susitarimą.

Tel. 545-8038
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“eiūFtuviai pasaulyje
LA, Valstybės

AUGSBURGO LIETUVIŲ GIM
NAZIJOS SUVAŽIAVIMAS įvyko 
liepos 6-7 d. Čikagoje. Dalyvavo virš 
120 asmenų, jų tarje buv. mokyto
jai — kan. V. Zakarauskas, kun. J. 
čekavičius, Vyt. Chainauskas, Br. 
Kliorė, J. ir P. Lampsaičiai, inž. J. 
Molokas, O Saulaitienė, p. Skardžius, 
p. Songinienė ir P. Vėbra. — Lie
pos 6 d. vakare surengtas banketas- 
akademija. Suvažiavimą atidarė kun. 
K. Trimakas SJ. Invokaciją skaitė 
ilgametis tos gimnazijos kapelionas 
kan. V. Zakarauskas, o iškilmei va* 
dovavo adv. Alg. Ostrauskas. Pagrin
dinę kalbą pasakė Br. Krokys-Kra* 
kauskas. Mokytojų vardu kalbėjo 
Br. Kliorė. Meninėj programoj kup
letus padainavo čikagiečių kvintetas, 
akordeonu grojant Vyt. CibavičiuL 
Solo padainavo J. Nakutavičius, pa
lydint orkestrui. — Liepos 7 d. rytą 
Lietuvių Tėvų Jėzuitų koplyčioj kun. 
K. Trimakas, SJ, atnašavo Mišias už 
mirusiuosius mokytojus — dr. A. 
Šapoką, inž. Lenkevičių, p. Leškį, ir 
už gyvus buv. auklėtojus ir auklėti
nius. — Suvažiavimas atskleidė anuo
metinės tremties mokyklos reikšmę 
bei joje mokslus išėjusiųjų užduo
tį dabarty gyvai įsijungti į lietuvių 
tautinę bei krikščionišką veiklą. K.

ŠV. MYKOLO LIETUVIŲ PARA
PIJA Eastone, Pa., praradusi teises, 
gavo lenką kun. Shamonsky, nemo
kantį lietuvių kalbos, nors ši lietu
vių parapija jau 1965 m. yra at
šventusi 50 metų sukaktį. Paskutinis 
jos lietuvis kun. A. Babonas buvo 
iškeltas į Mainersville, Pa., kur kle
bono pareigas eina lietuvis kun. Kle- 
vinskas. Vyskupija šv. Mykolo pa
rapiją yra pavedusi administruoti 
šv. Bernardo parapijos klebonui 
amerikiečiui kun. Connaly, o klebo
nijos pastatą atidavusi Šv. Juozapo 
parapijos vienuolėms ir Notre Dame 
gimnazijos mokytojams. Pas vysku
pą McShea buvo nuvykusi parapijos 
komiteto delegacija su 263 parapijie
čių ir 6 parapinių organizacijų pir
mininkų pasirašyta peticija, tačiau 
ją priėmė ne vyskupas, bet mons. 
D. B. Thompson. Į delegacijos prie
kaištus jis pareiškė, kad vyskupui 
yra gerai žinoma lietuvių būklė. Pa
sak jo, klebono parapijai negalima 
skirti dėl kunigų trūkumo. Kun. Sha- 
monskio tėvas buvęs lenkas, o mo
tina lietuvė, tad monsinjoras patarė 
jį išmokyti lietuvių kalbos. Mons. D. 
B. Thompson pareiškė, jog nusavin
tas klebonijos pastatas nebus grą
žintas, lietuvio kunigo jis negalįs pa
žadėti, nes jo neturįs. Toks teisini- 
masis yra pigus išsisukinėjimas, nes 
juk nebuvo jokio reikalo lietuvį kun. 
A. Baboną iškelti pas lietuvį klebo
ną kun. Klevinską.

PAS ANTANĄ MAŽIULĮ, buvusį 
Lietuvių Enciklopedijos redakcijos 
narį, šiuo metu dirbantį Bostono ko
legijos bibliotekoje, iš Kauno atvyko 
jo 78 metų amžiaus motina Ona Ma- 
žiulienė.

CIKAGIEČIAI SURENGĖ GEGU

ŽINĘ Bučo sode paremti inž. V. 
Adamkui, kandidatuojančiam į sani
tarinio distrikto patikėtinius. Ir To
ronte jau teko pastebėti automobi
lių iš Illinois valstijos su reklami
niais šūkiais, raginančiais balsuoti už 
inž. V. Adamkų.

Vokietija
MIUNCHENO MOTERŲ KLU- 

BAS surengė literatūros vakarą, ku
riame dr. L. Jurgutytė-Baldauf kal
bėjo apie J. Marcinkevičiaus poemą 
“Siena”, G. Cechanavičienė paskaitė 
R. Budrio “Saulė gražiausia, kai te
ka ir leidžiasi”, šie kūriniai yra su
kurti Lietuvoje. A. Grinienė aptarė 
Putino lyriką, o dr. J. Sakalauskas 
savo ir Maironio poezijos. Po litera
tūros vakaro įvyko jaukus pobūvis, 
kuriame buvo susipažinta su viešnia 
iš Australijos — dantų gydytoja dr. 
Gumeniukiene.

TAUTŲ ŠVENTĖS Liech b. Gies
sen programoje birželio 29 d. daly
vavo Vasario 16 gimnazijos tauti
nių šokių grupė, sėkme pralenkusi 
kitas tautybes.

Britanija
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMĄ 

Londone surengė Britanijos Lietu
vių Sąjungos skyrius. Su tragiškais 
įvykiais minėjimo dalyvius supažin
dino skyriaus pirm. Z. Juras, o kun. 
K. A. Matulaitis paskaitė keletą iš
traukų iš kun. J. Hermanowicz at
siminimų knygos “Raudonųjų stovyk
lose”, vaizduojančios autoriaus var
gus sovietų koncentracinėse stovyk
lose 1948-55 m. Šią knygą kun. K. A. 
Matulaitis yra išvertės į lietuvių kal
bą. Meninę programą atliko J. Čer- 
nio vadovaujamas Londono vyrų ok
tetas ir Londone viešinti torontietė 
solistė J. Liustikaitė, padainavusi ke
turias dainas ir tris operų arijas.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIAI tra

giškojo birželio įvykius atžymėjo pa
rapijos salėje, kur pagrindinį žodį 
tarė Lietuvos atstovas A. Grišonas, 
koncertine programą atliko “Aido” 
choras. Su Lietuvą ištikusia tragedija 
urugvajiečius radijo programose su
pažindino A. Grišonas. Apie Lietu
vą rašė didieji dienraščiai “El Pais”, 
“La Manana”, “EI Dia” ir “EI Dia- 
rio Espanol”. Į jų skelbiamas žinias 
piktokai reagavo Urugvajaus kom
partijos oficiozas “EI Popular”, nu- 
siskųsdamas, kad kaikurios diploma
tinės atstovybės skleidžia antisovie- 
tinę propagandą Urugvajuje.

Australija
BALTIJOS TAUTŲ SAVAITĖ bir

želio pradžioje buvo atšvęsta visoje 
Australijoje, atžymint šių broliškų 
kraštų nepriklausomybės atkūrimo 
penkiasdešimtmetį. Pagrindinės iškil
mės vyko Adelaidėje, kur buvo su
važiavę apie 150 Australijos Baltie- 
čių Tarybos atstovų, jų tarpe ir ke
letas lietuvių iš Sidnėjaus, Melbur
no, Latrobe. Garbės prezidiumą su
darė po tris kiekvienos tautybės at
stovus devyni baltiečių veikėjau Lie
tuviams atstovavo ALB krašto val
dybos pirm. S. Narušis, lietuvių Įga
liotinis federacinėj Baltiečių Tary
boj V. Linkus ir tautiniais drabužiais 
pasipuošusi medikė D. Viliūnaitė. Pa
grindiniai kalbėtojai buvo latvis J. 
Ritenis, estas M. Hennoste, lietuvis 
V. Linkus. Pirmoji suvažiavimo dalis 
buvo skirta aptarti veiklos planams, 
o antrojoje dalyje vyko diskusijos 
trijose sekcijose — politinėje, me
no ir intelektualų, jaunimo, šeštadie
ninių mokyklų ir sporto. Iš lietuvių 
jose dalyvavo S. Narušis, A. Zubras, 
D. Viliūnaitė, V. lankus, I. Pocie
nė, G. Vasiliauskienė, J. Lapšys, S. 
Umevičius, M. Reinkė, J. Rakauskas, 
S. P. Grincevičius, A. S. Wallis-Grin- 
cevičiūtė, V. Pleškūnas ir J. Vasi
liauskas. Suvažiavimo dalyvių priim
tą rezoliuciją, reikalaujančią laisvės 
Baltijos kraštams, paskelbė sostinėje 
Kanberoje leidžiamas dienraštis “The 
Australian”. Sekančią dieną, padėjus 
vainiką prie nežinomo kareivio ka
po, Įvyko jungtinis baltiečių koncer
tas, kurio programą atliko lietuvių 
choras “Lituania”, soL G. Vasiliaus
kienė, latvių styginis ansamblis, 
jungtinis choras, smuikininkų due
tas ir estų vyrų choras su sol. L. 
Harm. Iškilmėje dalyvavo ir žodi 
tarė Adelaidės arkivyskupas dr. M. 
Beovich, generalinis Liuteronų Bend
rijos prez. dr. M. Lohe ir Anglikonų 
Bendrijos atstovas R. D. Dauton- 
Fear. Baltiečių Taryba buvo išleidu
si informacinę brošiūrėlę “The Bal
tic Countries — Soviet Colonies in 
the Heart of Europe”, ant vokų kli
juojamus ženkliukus su trijų tautų 
vėliavomis, šūkiais — “Freedom for 
Bartic States” ir “50 years since 
independence”. Savaitės iškilmes pa
pildė senatorės N. E. Buttfield atida
ryta baltiečių tautodailės, rankdar
bių ir knygų paroda, baltiečių daili
ninkų meno paroda White Studio pa
talpose, trijų tautybių tradicinių pa
tiekalų parodėlė ir baigminis baltie
čių pobūvis Latvių Namuose.

BALTIEČIŲ SAVAITĖS PROGA 
atskiri minėjimai ir koncertai buvo 
surengti Perthe ir Melburne. Peitbe 
buvo surengta baltiečių tautodailės 
paroda ir bendras nepriklausomybės 
penkiasdešimtmečio minėjimas, ku
riame kalbėjo Vakarų AusrtaMjos 
vyriausybės atstovas dr. G. G. Henn. 
M.L.A. Melburne Įvyko šeštasis bal
tiečių koncertas, surengtas estų 
bendruomenės. Lietuviams atstovą- 
vo jungtinis Melburno ir Geelongo 
choras.



Atsiųsta paminėti
Laiškai Lietuviams nr. 6, birželis. 

Tėvų jėzuitų' Čikagoje leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros žurna
las.

šaltinis nr. 3(1268), birželis. Tiky
binės ir tautinės minties žurnalas, lei
džiamas šv. Kazimiero Sąjungos Bri
tanijoj.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS UŽSIENIŲ DELEGATŲ 
ROS VEIKLOS GAIRES, priimtos 
1967 m. rugsėjo 16-17 id.d. JAV įvy
kusiame suvažiavime. 23 psl. leidinė
lis, spaustas 1968 m. Nida Press, 
Londone, Britanijoje. -

H. Tautvaiša, THE CEMETERY 
OF NATIONS IN THE SIBERIAN 
TUNDRA. H. Tautvaišienės įspūdžiai 
iš tremties dienų Sibire. Įvadą pa
rašė Kipras Bielinis. Knyga turi 112 
psl. minkštuose viršeliuose, kainuo
ja $1.75. Išleido JAV Lietuvių So
cialdemokratų Sąjunga, spaudė Ni
da Press 1968 m. Londone, Britani-
joje.

Į Laisvę nr. 42(79), gegužė. Lie-
tuvių Fronto Bičiulių keturmėnesi- 
nis politikos žurnalas.

Lietuvių Dienos nr. 5(184), gegužė.
Gausiai iliustruotas žurnalas lietu-
vių ir anglų kalbomis, leidžiamas A. 
F. Skiriaus Hollywoode, Kaliforni
joje.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRAS 
1957/1967. Albumo pobūdžio leidi
nys, skirtas pirmajam Jaunimo Cent- 

• ro dešimtmečiui ir ateities planams. 
Leidėjas — Tėvai jėzuitai Čikago
je. redaktorius — Juozas Vaišnys 
SJ. viršelis ir meninė priežiūra — 
Rimvydo Tvero, nuotraukos — Al
gimanto Kezio, ,SJ. Spausdino M. 
Morkūno spaustuvė 1968 m.

Filatelistų draugijos “Lietuva” 
biuletenis nr. 5(122). gegužis-birže- 
lis, leidžiamas Čikagoje.

Kelionė. Putnamo lietuvaičų bend- 
rabutiečių laikraštėlis nr. 8, gegu
žės 5 d. Red. Aldona Rūgytė, redak
cijos narės — Liolita Burokaitė, sės. 
M. Jurgita, sės. M. Monika ir sės. 
M. Viktorija. Adresas: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, Conn. 
06260. USA.

Kibirkštėlės nr. 1, liepos 6 d. Put
namo jubilėjinės (25 metų) mergai
čių stovyklos laikraštėlis, redaguo
tas Gabijos Juozapavičiūtės, iliust
ruotas Teresės Hennely. Adresas: 
Immaculate Conception Convent, 
Putnam. Conn. 06260, USA.

ACEN News No. 134 May-June, 
1968. Pavergtųjų Europos Tautų žur
nalas. kurio šis numeris skiriamas 
Baltijos kraštams. Metinė prenume
rata S3. Užsisakyti galima' šiuo adre
su: Press Bureau of ACEN, 29 West 
57th St., New York. N.Y. 10019, 
USA.

Mitteii ungen aus baltischem Le- 
ben Nr. 1(61), Maerz 1968. Baltijos 
kraštų nepriklausomybės atkūrimo 
penkiasdešimtmečiui atžymėti skirtas 
numeris. Žurnalo leidėjas — Balti- 
sche Gesellschaft in Deutschland. 
Užsiprenumeruoti už 10 DM pas 
Adam Gruenbaum, 8 Muenchen 15, 
Lessingstr. 5, W. Germany.

Akiračiai. Atviro žodžio mėnraš
tis. 1968. Laisvės Kovos Metai, Lie
pa, nr. 1. Šio numerio redakcija: D. 
Bielskus, K. Drunga, R. Mieželis, dr. 
T. Remeikis. dr. Z. Rekašius, dr. R. 
Šliažas. Administratorius — K. Avi
žienis. Metinė prenumerata $5; at
skiro egzemplioriaus — $0.50.

Alsėdžių varpinė (1960 m. nuot
rauka iš "Mūsų Lietuvos" IV to
mo)

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLAS 
ŠV. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS —

AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA

šalia Švento Petro karsto bazilikoje, Romoje, jau 
įrengiama. Kasimo darbai baigti, vykdomi sienų ir 
lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami dekoracijų pro-

Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koplyčios 
aukotojų pavardės, kurios bus įdomios ne tik šian- 

' dien, bet ir tolimoje ateityje- Reikėtų, kad lietu
vių pavardžių ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti 
savo, savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų kan
kinių pavardes, pasiunčiant aukų adresu:

LITHUANIAN MARTYRS* CHAPEL FUND
2701, W. 68th St. Chicago, II. 60629, USA 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse aukos nurašomos nuo 

mokesčiu (tax deductible).

Vilniaiis "Sutartinės" liaudies instrumentų ansamblio skudutininkai ir kanklininkės, kurios taipgi moka skudučiuoti, koncerto metu 
Montrealio Plateau salėje. Dešinėje — ansamblio vadovas Pr. Tamošaitis , Tony's Photo Studio

APMĄSTYMAS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMO PROGA

/Mūsų kultūros ir švietimo rūpesčiai
I. LIETUVIŠKOJI KULTŪRA, 

KŪRĖJAS IR VISUOMENĖ
“Kultūrą kuria asmenybės, kurios 

savo prigimtimi pašauktos kūrybai, 
bet kūrėjų kūriniai nėra tik kūrėjų 
džiaugsmo objektas — jie yra vi
suomenės, tautos ir žmonijos tur
tas ... Kūrėjai kuria ir savo tautai, 
kad ji, bent sąlygoms leidžiant, galė
tų jų kūriniais pasinaudoti, jais savo 
dvasią praturtinti... Kiek to tikslo 
pasiekiame, priklauso nuo abiejų su
dedamųjų dalių: nuo kūrėjų noro 
reikštis savo visuomenėje ir nuo vi
suomenės dėmesio savo kūrėjams” 
(Pr. Gr. — Kun. Pr. Garšva, MIC, 
“Susimąstymas kultūros kongrese”, 
“Draugas”, 1967 m. lapkričio 25 d.).

Šiomis gilaus Įžvalgumo min
timis noriu ir aš pradėti savąjį 
susimąstymą mūsų kultūros ir 
švietimo rūpesčiais, pačioje pra
džioje konstatuodamas, kad ša
lia kūrėjų sudedamuoju kūry
bos elementu yra ir visuome
nė. Kūrėjai turi savų tikslų. Gal 
tai yra tik asmeniniai pasiten
kinimai kūrybos procesu bei kū
riniu. Gal tai yra idealų sritis — 
tautinių, religinių, humanisti
nių, estetinių ir kitokių. Kūrė
jai savų tikslų sąmoningai ar 
nesąmoningai siekia, jiems tar
nauja. Bet savų tikslų turi ir 
visuomenė. Kartais tai būna "tik 
egoistinis noras pasigėrėti kū
riniais perteikiamu grožiu, bet 
neretai iš visuomenės sąmonin
gai ar nesąmoninkai išplaukia ir 
konkretesnių uždavinių savie
siems kūrėjams. Ne visad kūrė
jų ir visuomenės tikslai sutam
pa. Teigiamu atveju kūrėjai pa
sidaro didžiaisiais visuomenės 
vadais. — autoritetais, pranašais, 
mesijais, kokiu buvo Maironis 
tautinio atgimimo aušroje. Nei
giamu atveju tarp kūrėjo ir vi
suomenės atsiranda vis didėjan
tis plyšys, kol pagaliau kūrėjas 
nueina sau, kaltindamas, kad vi
suomenė jo nesuprato, o visuo
menė atsisuka nuo kūrėjo, pasi
teisindama, kad kūrėjas pats iš 
jos pasitraukė. Jei tokio santy
kių surizgimo pasitaiko kiekvie
noje visuomenėje, tai tas dar 
daugiau 'gali atsitikti mums, gy
venantiems dviejų tautų ir dvie
jų kultūrų sankryžoje.

Po šių minčių artėjame į du 
mums svarbius, gretimus klau
simus: koks šiuo metu yra ar 
galėtų būti lietuviškosios kūry
bos tikslas, ir kokius kūrinius 
mes iš tikrųjų laikome lietuviš
kais kūriniais? Aiškesnis atsa
kymas Į tuodu klausimu duotų 
gaires mūsų taip vadinamai kub 
tūrinio gyvenimo politikai, ku
rios iieškojome ir neradome per 
tris kultūros kongresus, kurios 
nenusakė eilę metų veikianti 
PLB kultūros taryba.

Dr. J. Girnius savo trečiojo 
kultūros kongreso atidaromoje 
paskaitoje, minėdamas mūsų 
kultūrinio gyvenimo sėkmes, sa
kė: “Pagrindinė sėkmė yra sa
vo tautinės gyvybės kūrybinis 
reiškimas ir tuo pačiu mūsų iš 
tėvynės pasitraukimo Įprasmini
mas”. (“Atviromis akimi s”, 
“Draugo” literatūros priedas, 
1967 m. gruodžio 2 d.). Gaila,

A. RINKuNAS 
Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkas

kad po. šios paskaitos kultūros 
kongrese nebuvo diskusijų, tad 
nebuvo progos paprašyti prele
gentą paaiškinti, ką jis laikė 
“tautinės gyvybės kūrybiniu 
reiškimusi?” Ar, pavyzdžiui, lie
tuvio kūrinys grynai amerikie
tiška tema yra mūsų tautinės 
gyvybės pasireiškimas? , Atrodo, 
kad, pagal dr. J. Girnių, būtų 
taip, nes jis toliau sakė: “Dau
giau kūrybinės minties, bet ne
būtinai lituanistinių veikalų.” 
(“Draugas”, 1967 m. gruodžio 
27 d.) Dar toliau einama kultū
ros kongreso prezidiumo pa
skelbtose išvadinėse mintyse, 
kur sakoma: “Visos mūsų pa
stangos ateityje atpalaiduotinos 
nuo ideologinių, politinių, asme
ninių aistrų, nuotaikų ir spren
dimų, pripažįstant kūrybinę 
laisvę ir teisę jai išsakyti.” Tai
gi, išeinama Į labai plačius lau
kus. Visi pritariame atsisaky
mui nuo aistrų, bet nuo kokių 
ideologinių bei politinių nuotai
kų čia siūloma atsisakyti? Ir 
kas norima toje vietoje pasta
tyti? Ar nebus čia tik atidaro
mos durys i beideologinį tarp
tautini liberalizmą, juo pakei
čiant lietuvių, tautos išlikimo 
idealą ir nepriklausomos Lietu
vos atstatymo politiką? Gal taip, 
gal ne. Kiekvienu atveju šios iš
vadinės mintys, kongrese ne tik 
nebalsuotos bet ir nediskutuo
tos, palieka daug-neaiškumų.

Bet yra ir kita medalio pusė, 
štai turiu po ranka Anatolijaus 
Kairio, literato, dramaturgo, J. 
A. V. Liet. Bendruomenės Kul
tūros Fondo pirmininko, dar ne
spausdintą paskaitą, skaitytą 
1968 m. birželio mėnesi Įvyku
siame varpininkų suvažiavime 
Pottawatamie vietovėje, Mičiga
no valstijoj, JAV. Paskaitos te
ma — “Kas daro kūrybą lietu
višką?” Cituoju kelias ištraukas:

“Iki “Gražinos” pastatymo, mūsų 
opera nebuvo lietuviška, nors lietu
viškai dainavo__ Pagrindinis lietu
viškos operos uždavinys ir būtų su
darymas sąlygų mūsų kompozito
riams rašyti lietuviškas operas, kur
ti lietuviškos tematikos muzikinius 
veikalus...

Daugumas mūsų dailininkų net 
nesistengia būti lietuviški. Jie ne
sistengia kuo nors pabrėžti savo iš
skirtinę vietą išeivijos mene. Prie
šingai, stebint jų kūrybą atrodo, kad 
jie ginasi lietuvybės, sąmoningai iš
kelia kosmopolitizmą, lyg nelietuviai 
būtų...

Mūsų poezija išvirsta į beidėjinę 
klajoklių poeziją, pamėgdžiojimo, iš
blėsimo klaikų veidrodi. Ji veržiasi į 
abstraktizmą, Į lietuvio sielai svetimą 
simboliką, be aiškaus objekto, be 
aiškaus turinio... Laikas išgraužė 
iš jos prisirišimą prie tėvynės, o be 
jos sunku išjausti ir pavergtųjų il
gesį bei kančias... Tai kosmopoli
tizmas arba šoninės durys, pro kurias 
skverbiasi vidun tarptautinis komu
nizmas ...

Nelietuviško turinio kūriniai ne
turėtų būti premijuojami, nežiūrint, 
kad gerai parašyti. Tai nėra lietu
viška kūryba, nors rašyta lietuvių 
kalba. Tokios kūrybos nederėtų ver
tinti lietuvybės palaikymo mastu-.”

Taigi, turime dvi medalio pu

Trečiosios tautinių šokių Šventės žiūrovai įdėmiai seka programą Nuotrauka A. I. Gulbinsko

ses. Vienoje pusėje yra ideolo
ginė ar beideologinė kūrėjo lais
vė, kitoje pusėje — kūrėjo tar
navimas savajai tautai. Vienybės 
vardan, gal reiktų bandyti abi 
nuomones suderinti, jas modi
fikuojant. Atsižvelgiant Į išim
tinę ir tragišką būklę, kurioje 
mūsų tauta šiuo metu yra atsi
dūrusi, kompromiso baze vis- 
dėlto norėčiau laikyti Anatoli
jaus Kairio lietuviškosios, kūry
bos sampratą. Galbūt savuose 
vertinimuose galėtume priimti 
kad ir šitokias pirmumo katego
rijas: pirmoje eilėje lietuvių kū
riniai lietuviškomis temomis, to
liau eitų lietuvių kūriniai bet- 
kuriomis temomis ir pagaliau 
nelietuvių kūriniai lietuviško
mis temomis.

Šitaip galvojant, gali kilti 
klausimas: o kur gi yra lietuviš
kojo turinio kriterijus, pagal 
kurias kategorijas nustatinėsi- 
me lietuvio sukurto kūrinio lie
tuviškumą? šiuo atveju reiktų 
kalbėti atskirai apie kiekvieną 
kūrybos sektorių. Literatūroje 
turinio lietuviškumas yra ' aki
vaizdus. Muzikoje lietuviškojo 
turinio šaltiniu yra pakankamai 
gausiai užrašyta mūsų liaudies 
kūryba. Turime gausius ir gerus 
mūsų vyresniųjų kompozitorių 
kūrinius, sukurtus liaudies mo
tyvais. Turime jaunosios kartos 
kompozitoriaus D. Lapinsko pa
stangas giliau-ižvelgti i liaudies 
muzikos harmoniją, turime mu
ziko A. Mikulskio nuolatines pa
stangas gaivinti mūsų liaudies 
ne tik vokalinę, bet ir instru
mentinę muziką, žodžiu, turi
me daug aiškumo kas šioje sri
tyje galima vadinti lietuviška 
kūryba.

Menas savo prigimtimi yra 
daugiau tarptautinis, tačiau tu
rime pakankamai gausius ir lie
tuviškojo meno šaltinius. Tai vi
sokeriopas mūsų liaudies me
nas. Trūkstame mokslinių mū
sų liaudies meno studijų, trūks
tame paskelbtų mūsų meno au
toritetų nuomonių apie tai, kas 
šių dienų lietuviškame mene 
yra tikrai lietuviško, o kas jau 
skolinto. Kaip tokio neaiškumo 
pavyzdį galime suminėti prasi
dėjusi neaiškumą dėl stilizuotų 
tautinių drabužių. Daugelio nuo
mone, dabartinėje Lietuvoje sti
lizuoti tautiniai drabužiai, panai
kinę senovinį kontrastinį margu
mą ir įvedę vieno tono domina
vimą, nebėra grynai lietuviški, 
tačiau mūsų meno autoritetų pa
sisakymo tuo reikalu vis neturi
me.

II. MŪSŲ KULTŪRINIO 
PENKMEČIO PLANAS

Bent kiek peržvelgę mūsų 
lietuviškosios kūrybos princi
pus, galime pereiti prie konkre
tesnės dalies, prie plano sekan
čiam kultūriniam penkmečiui 
apmąstymo. Vadinu tai tik ap
mąstymu, nes, savosios valsty
bės neturint, įstatymu tvarko
mosios galios niekas neturi, ne
bent reikalas liestų tik pačią 
Bendruomenės organizaciją.Lai
mingu atveju trečiasis kultūros 
kongresas įvyko tais pačiais (ne- 
kalendorine prasme) metais, 

kaip ir PLB seimas. Todėl šio
je vietoje tenka tik pasižiūrėti 
į svarbesniuosius kultūros kon
greso nutarimus, liečiančius vi
so pasaulio lietuvių interesus.

1. PLB kultūros taryba
Pats PLB kultūros tarybos 

pirmininkas dr. J. Puzinas savo 
pranešime trečiajame kultūros 
kongrese nebebuvo patenkintas 
tarybos struktūra ir siūlė atei
tyje kultūros tarybą sudaryti iš 
atskirų kultūrinio gyvenimo sri
čių atstovų. Tai realus pasiūly
mas ir jį reiktų priimti, pridė
jus porą pastabų. Pirmiausia, 
kultūrinių sričių atstovai turė
tų būti oficialūs delegatai; pvz. 
rašytojams turėtų atstovauti of i-, 
cialus rašytojų draugijos atsto
vas. Antra, turėtų bėti atstovau
jamos visos kultūrinės sritys. 
Tarp kitų, vietos čia turėtų tu
rėti ir sportininkai, ir tautinių 
šokių šokėjai, ir Lituanistikos 
Institutas, ir Lietuvių Profeso
rių Draugija.

Kita svarbi ir priimtina min
tis, kultūros kongrese kelta dr. 
J. Puzino ir paremta dr. J. Gir
niaus, liečia būsimų kultūros 
darbų planavimą. Jie siūlė pra
džioje ne teorinius planus kur
ti, bet galimus kūrėjus peržvelg
ti. Į kultūrinį planą siūlė Įtrauk
ti tik tuos projektus, kuriems 
atlikti turime atitinkamus kū
rėjus. Tuo būdu išvengtume 
gražių, bet nerealių planų, ku
rie negali būti įgyvendinami, 
nes nėra kam juos atlikti.

2. Literatūros srityje
Priėmus augščiau minėtąją 

tezę, kad reikia pradėti ne nuo 
plano, bet nuo kūrėjo, parem- 
tina kultūros kongreso rezoliu
cija, reikalaujanti kreipti dau
giau dėmesio į rašytojus: duoti 
kasmet bent vienam rašytojui 
apmokamas kūrybines atosto
gas; užfiksuoti geresnius kūri
nius ne tik knygoje, bet ir gar
siniame filme, literatūrinėje 
plokštelėje, magnetofono juos
toje; išleisti literatūrines studi
jas. Labai svarbi kultūros kon
greso rezoliucija, reikalaujanti 
turėti organą, kuris planuotų 
knygų leidimą ir, nuo savęs pri
dedu/ premijų skirstymą. Tas 
darbas priklausytų PLB kultū
ros tarybai. Labai svarbi mūsų 
kultūrinio gyvenimo sritis yra 
vaikų ir jaunimo lietuviškoji 
skaityba. Deja, šioji sritis yra 
tiek apgailėtinoje-būklėje, kad 
praktiškai lietuviškos knygos šio 
amžiaus tautiečių beveik nebe- 
skaitomos, nors yra ir išimčių. 
To pasekmės savaime aiškios. 
Kultūros kongreso tautinio auk
lėjimo sekcija pasiūlė keletą 
receptų: skirti specialias premi
jas sukurti vaikų ir jaunimo li
teratūriniams kūriniams, atitin
kantiems šių dienų vaiko inte
resams bei galvojimo būdui; 
skelbti vaikų ir jaunimo lietu
viškos knygos skaitymo konkur
sus (panašus konkursas buvo 
šiemet įvykdytas Kanadoje; at
sirado vaiku, perskaičiusių dau
giau kaip šimtą lietuviškų kny
gų ir sugebančių atpasakoti jų 
turinį žodžiu ar raštu; konkurse 
dalyvavo, palyginti, nedidelis 
lietuvių vaikų procentas).

(Bus daugiau)
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U iWlliltt VEIKIOJE
MUZ. JUOZAS STROLIA Čikago

je rašo savo atsiminimus, kurie žada 
būti įdomūs, nes jų autorius, kaip 
kompozitorius, liaudies dainų rinkė
jas, chorų vadovas, vadovėlių kūrė
jas, yra gerai pažinęs nepriklausomos 
Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Pirma
sis atsiminimų skyrius liečia saulę 
lietuvių dainose, šv. Pranciškaus Asy
žiečio himno saulei ir dr. V. Kudir
kos Tautos himno panašumus.

RAMŪNAS A. KONDRATAS Har
vardo universiteto medicinos isto- 

-rijos kursui parašė augščiausio pa
žymio susilaukusį darbą apie Vil
niaus universiteto mokyklą XVIII- 
XIX š. Universitetas jam paskyrė 
stipendiją, kad jis šią vasarą 10 sa
vaičių galėtų rinkti papildomą me
džiagą ir parašyti platesnę studiją,
kuri bus išleista universiteto lėšo
mis. Jaunuoliui į talką turėtų ateiti 
lietuviai istorikai bei kiti asmenys, 
kuriems yra prieinami ar žinomi Vil
niaus universteto medcinos mokyk
lą liečiantys dokumentai ir šaltiniai. 
Informacijas siųsti šiuo adresu: R. 
Kondratas, 66 Bloomingdale Rd., 
Quaker Hill, Conn. 06375, USA. Har
vardo universiteto medicinos fakul
teto studentas R. Kondratas yra gi
męs 1948 m. Vokietijoje. Waterfor- 
do augštesniąją mokyklą jis baigė 
1966 m. su augščiausiais pažymiais 
ir gavo stipendiją studijuoti Har
varde.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVER-
SITETO sukaktuvinės monografijos 
ruošimo darbas jau gerokai pažen
gęs į priekį. Universiteto istoriją 
baigia rašyti dr. A. Ruksa. Fakul
tetų apžvalgos užbaigtos rugpjūčio 
1 d. Gauti eilės katedrų ir studen
tų ideologinių organizacijų aprašy
mai. prof. V. Tumėnienės, prof. K. ginas”, E. 
Regelio, prof. I. Končiaus atsimini
mai, kurių yra atsiuntę ir buvusie-
ji šio universiteto studentai. Į mo
nografijos ruošimo darbą įsijungė 
buvę universiteto profesoriai: dr. J. 
Girnius, dr. J. Grinius, dr. Z. Ivins
kis dr. K. Krivickas ir dr. A. Fla
teris. Redakcinė komisija dar kartą 
kreipiasi į buvusius studentus ir pro
fesorius, prašydama nuotraukų ir at
siminimų, nes jų dėka monografi
ja bus įdomesnė skaitytojams. Visą 
medžiagą siųsti vyr. red. prof. P. 
Čepėnui, 6015 So.- Francisco Ave., 
Chicago, III. 60629, USA.

KOMPOZ. BRONIUS JONUŠAS, 
Omahos “Rambyno” choro vadovas, 
atžymėjo 50 metų muzikinės veiklos 
sukakti. Nepriklausomoje Lietuvoje 
jis buvo bene žymiausias kariuome
nės pučiamųjų orkestrų organizato
rius, nuo 1937 m. vadovavęs polici
jos orkestrui, dažnai koncertavusiam 
Kauno aikštėse, parkuose, dalyvavu
siam Įvairiose šventėse bei paraduo
se. Su policijos orkestru B. Jonušas 
yra aplankęs Palangą, Vilnių ir ki
tas Lietuvos vietoves, visus jos kam
pelius pasiekęs radijo bangomis. Su
kaktuvininkas taipgi yra žymiausias 
lietuviškų maršų kūrėjas, paskatą 
šiai sričiai gavęs iš kaikurių muzi
kine nuovoka nepasižymėjusių ka
rininkų, pasišaipiusių iš E. Gaile- 
vičiaus lietuviško maršo “Preziden
tas Smetona”, kurio pagrindinė me
lodija buvo daina “Du broliukai ku
nigai”. Tiems neišmanėliams kari
ninkams labiau patiko “Stenka Ra
zin” ar “Jėgerski”. Br. Jonušas tą 
pačią dieną sukūrė savo pirmąjį mar
šą “Kur bakūžė samanota”, pritar
damas savo mokytojui E. Gailevičiui. 
Jo muzika sporto pratimams ir mar
šai yra gavę visą eilę premijų. Išei
vijos lietuvius ir šiandien džiugina 
Stuttgarte įrašyta plokštelė, iš ku
rios skamba Br. Jonušo geriausi 
maršai: Gaudžia trimitai, Įžengimas 
į Vilnių, Ramovėnai žengia, Tai ne 
miškas šlama, šėriau žirgelį, Parado 
maršas, Kur bakūžė samanota, Ne
dėlios ryteli, Plaukia sau laivelis. 
Saulės pirmyn, Ei, pasauli, Leiskit į 
tėvynę. Jų visų vedamasis motyvas 
yra lietuvių liaudies ir kompozito
rių dainos. Jau Lietuvoje pradėjęs 
chorvedžio darbą, Br. Jonušas poka
rio metais Kemptene suorganizavo 
vyrų chorą “Lithuania”, o Hanau 
stovyklos be dirigento likusį chorą 
perorganizavo į “Dainavos” ansamb
lį, savo repertuare turėjusį a.a. Ant. 
Škėmos režisuotą dainų ir šokių mu
zikinę pjesę “Kryžkelė”. Atvykęs į 
JAV, Br. Jonušas vadovavo vyrų 
chorams Baltimorėje, Čikagoje, kur 
buvo išleista plokštelė “Tėviškės ai
dai”. Nuo 1959 m. pavasario Br. Jo
nušas vadovauja Omahos “Rambyno” 
chorui, kuris pastaruoju metu savo 
dainas ruošiasi įrašyti į plokštelę. 
Paskutinieji kompoz. Br. Jonušo dar
bai — maršas “Prabočių keliai” III 
tautinių šokių šventei Čikagoje, skau
čių daina “Aukso jubilėjus” V tau
tinei Lietuvių Skautų Sąjungos sto
vyklai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. DR. JUOZAS DALINKE

VIČIUS, vienas žymiausių Pabaltijo 
geologų, atžymėjo 75 m. amžiaus su
kaktį. Mokslinį darbą pradėjo Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete, mine
ralogijos ir geologijos doktoratą ga
vo Graco universitete už disertacinį 
darbą “Lietuvos terciaro nuogulos ir 
šventosios upes vidurinio devono old- 
redas kaip jų substraktas”, Kauno 
universiteto matematikos-gamtos fa
kultete apgynė habilitacinį darbą 
“Lietuvos kreida”. Jau nepriklauso
mos Lietuvos dienomis jis buvo pa
keltas į docentus ir paskirtas geo
logijos kabineto vedėju. Pokario me- 

tais prof. dr. J. Dalinkevičius tech
nikos fakultete suorganizavo inžine
rinės geologijos katedrą. Perkėlus 
matematikos-gamtos fakultetą į Vil
nių, mokslinę veiklą jis tęsė Vilniaus 
universitete, Mokslų Akademijos geo
logijos ir geografijos institute. Per 
pusšimtį pedagoginio darbo metų yra 
paruošęs daugiau kaip 250 kvalifi
kuotų geologų, parašęs beveik 90 
mokslinių straipsnių ir darbų apie 
Pabaltijo geologiją. Jau 1947 m. jis 
buvo tikras, kad Lietuvoje yra naf
tos. Šį jo spėjimą prieš mėnesį lai
ko patvirtino pirmas pramoninės 
naftos šaltinis Gargžduose.

“MINTIES” LEIDYKLA VILNIU
JE išleido filologijos mokslų dr. J. 
Kazlausko paruoštą lietuvių kalbos 
istorinę gramatiką, kurioje jis nag
rinėja lietuvių kalbos kirčiavimo, 
daiktavardžio linksniavimo, veiksma
žodžio istorijos klausimus, pagrindi
nius kalbos struktūros raidos dės
ningumus, remdamasis tarmių me
džiaga, senaisiais rašytiniais šalti
niais, baltiečių, indoeuropiečių, sla
vų kalbų duomenimis.

A. MALDONIO POEZIJOS RINK
TINĘ “Auga medžiai” Rygos knygy
nuose bematant išgraibstė poezijos 
mėgėjai. Rinktinę sudarė ir į latvių 
kalbą išvertė poetė Daina Avuotinia.

VILNIAUS OPEROS TEATRO so
listės Birutė Almonaitytė ir Elvyra 
Kornejeva dalyvavo jaunųjų operos 
dainininkų festivalyje Ch arkove. 
Konkursuose jos išsikovojo prizines 
vietas, dainavo baigminiame geriatu 
siu solistų koncerte ir turėjo pro
gos pasirodyti Lysenkos akademinia
me operos ir baleto teatre. B. Al
monaitytė atliko Olgos vaidmenį P. 
Čaikovskio operoje “Eugenijus One- 

Komejėva — Madame
Butterfly to paties vardo G. Pucci
ni operoje ir Gildą G. Verdi opero
je “Rigoletto”.

LIAUDIES MENO MUZĖJUS ati
darytas buvusiuose Tiškevičiaus rū
muose Palangoje. Iš įvairių muzėjų 
gauti ir kraštotyrininkų surinkti eks
ponatai užpildo astuonias sales, kurių 
šešios yra skirtos senajai dailei. Lan
kytojus žavi nežinomų liaudies me- 
lininkų sukurtos Madonos, Rūpinto
jėliai, koplytėlės, Vinco Svirskio iš 
ąžuolo išdrožtas kryžius, vaizduojąs 
šv. Agotą, kalvių iš geležies iškalti 
kryziai-satilės. Tapybos skyrių domi
nuoja iš dail. L. Truikio rinkinių 
gautas paveikslas “Kristaus apraudo
jimas”. Tris sales užpildo audiniai, 
senoviniai tautiniai drabužiai, bal
dai, keramika, margučiai, verbos, 
juostos bei kiti taikomosios dailės 
kūriniai. Senuosius eksponatus pa
pildo dabartinių liaudies meistrų dar
bai: J. Liaudansko akmeninės sta
tulėlės “Moterys išlydi vyrus į ka
rą”, “Mergaitė”, St. Riaubos droži
niai “Karalaitis”, “Malūnininkas”, 
“Ragana”, A. Kvaso “Aš per svie
tą keliavau”, “Naminės laidotuvės”, 
V. Nikšos, J. Lukausko, S. Griesiaus, 
A. Jonušo ir kitų meno mėgėjų kū
riniai. Poetiškus Lietuvos gamtovaiz
džius su senais ąžuolais, mediniais 
malūnais, ežerais ir piliakalniais at
kuria stambaus formato skaidrės, o 
fotonuotraukos atspindi senąją liau
dies architektūrą — gonkas, kluo
nus, kapus, koplyčias, kryžius. Vie
na jų vaizduoja tipišką seną lietu
vių sodybą su dviem lietuvaitėm, 
pasipuošusiom tautiniais drabužiais. 
Parodos sales apipavidalino archi
tektas Valerijonas šepkus, panaudo
jęs dirbtinį apšvietimą ir daug me
dienos, kurios dėka jos primena lie
tuviško kaimo pastatų vidų. Muzė- 
jaus eksponatus atrinko ir parodai 
paruošė dail. Romas Budrys, meto
distai Akvilė Mikėnaitė, Aldona Stra
vinskienė, talkinami Vilniaus dailės 
muzėjaus darbuotojų P. Juodelio, G. 
Drėmaitės, N. Murelytės, B. Pakšto 
ir kt.

DAIL. V. SLEIVYTE, kaunietė, sa
vo kūrybinio darbo trisdešimtmetį 
atžymėjo Šiaulių “Aušros” muzėju- 
je surengta daugiau kaip 120 tapy
bos ir grafikos darbų paroda.

VILNIAUS TELEVIZIJOS STU
DIJA pastatė M. Petrausko operetę 
“Consilium facultatis”, perredaguo
tą ir atnaujintą muzikologo St. Ylos 
su kompoz. A. Klenickiu. Spektaklį 
režisavo A. Ragauskaitė, scenovaiz
džius sukūrė dail. A. Gatavynaitė. 
Pagrindinius vaidmenis atliko R. 
Trumpa, B. Raubaitė, G. Balandytė 
ir kiti Kauno teatrų aktoriai, pasi
naudodami Kauno muzikinio teatro 
solistų V. Blažio, G. Smito, S. Rubi- 
novo, V. Rimkevičiaus įdainuotais 
įrašais.

Į KOMPOZITORIŲ SĄJUNGĄ pri
imti du nauji nariai — muzikologė 
Danute Palionytė ir kompoz. Benja
minas Alekna. Baigusi Vilniaus kon
servatorijos muzikos istorijos klasę 
1961 m., D. Palionytė dirba muzikos 
instruktore meno reikalų valdyboje, 
rašo straipsnius laikraščiams, žurna
lams, almanachui “Muzika ir teat
ras”, ruošia radijo laidas. Jos stam
biausi darbai yra 1967 m. išleista 
knygą apie kompozitorių Stasį Šim
kų ir studija apie dabartinę lietuvių 
operetę. Panevėžio muzikos mokyk
los dėstytojas B. Alekna konservato
riją baigė 1963 m. Jis kuria dainas, 
pjeses estradiniam orkestrui ir liau
dies instrumentų ansambliams, žy
miausios jo kompozicijos — pagal M. 
K. Čiurlionio “Laidotuvių” ciklą su
kurtas simfoninis paveikslas, “Re
quiem” vargonams ir styginiam or
kestrui, II siutą simfoniniam orkest-
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REALTORS
2320 Bloor St. W.
MOTELIS. $40.000 įmokėti. 14 
pilnai apstatytų kambarių (units) 
su kilimais ir televizija. Gražus 
modemus 3 miegamųjų butas sa
vininkui. Tik 15 mylių nuo Toron
to. Atvira 7% skola 14 metų. Gra
ži vieta, gera apyvarta per visus 
metų sezonus. Lengva priežiūra. 
Reta proga.
SWANSEA. $15.000 įmokėti Nau
jas 10 kambarių, keturių miega
mųjų, 2 augštų modemus namas 
su privačiu įvažiavimu ir garažu. 
Graži aplinka, 2 balkonai į upės 
pusę. Tuojau galima užimti. 
WENONA DR. — St. CLAIR, $12 
tūkst. įmokėti; 2 atskiri butai po 5 
kambarius (dvibutis - duplex) kiek
vienam. Garažas ir geras įvažiavi
mas. Vandens-alyvos šildymas. Vie
na atvira skola balansui. Geras iš
nuomojimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
tVlNDERMEitE BLOOR,

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

PJS. Jeigu kartais nerastumėte šiame sselbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

1928 Weston Rd.
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo- 
ma kaina, atskiras plytų namas su 
garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražus, na
mas 4 metų, pirma skola fi 7%. 
MIMICO, $10.000 įmokėti, didelis 
2-jų šeimų namas su garažu, dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2 kambariai; pirma skola $20.000 
iš 7%%; prašoma kaina $36.000.

ISLINGTON - WESTWAY, $32.500 
prašoma kaina, gražus atskiras vie
no augšto namas su garažu, didelis 
sklypas, puikus rajonas, arti mo
kyklos, susisiekimas ir krautuvės.

Tel. RO
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski
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 - 
alyvą; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

2-8255

ŠYPSENOS
Skautą kursai

Brolis Juozas pradėjo skau
tams pirmosios pagalbos kursą. 
Užpylęs sau ant piršto Heinz To 
mato Ketchup (reiškia kraują), 
jis klausia užsižiopsojusį skau
tuką:

— Nu, pasakyk, broli, ką da
bar reikia daryti?

— Geriausia tai nulaižyti, — 
atsako skautukas.

Religijos pamoka
Kun. A. Geryba berniukų pa- 

stovyklėje:
— Na, pasakyk, kuri yra svar

biausia Mišių dalis?
— Kai sakoma “Ite missa 

ėst”, t.y. kai Mišios baigtos.
Už tą atsakymą, žinoma, jis 

daug taškų negavo.
— Ar visas nuodėmes reikia 

išpažinti? — klausia kapelionas.
— Tiktai tas, kurias drįsti, — 

burbtelėjo vienas iš Vokietijos.
Vyras ir dviratis

Du draugai susitinka važiuo
dami dviračiais.

— Sveikinu! — šūktelėjo vie
nas. — Matau, kad tavo žmona 
irgi jau išmoko vairuoti auto
mobilį ...

Duktė ir laikrodis
— Kiek dabar laiko? — klau

sia jaunuolis pagyvenusį vyrą.
— Atsiprašau, bet negaliu pa

sakyti. Matai, jeigu pasakysiu, 
užsimegs pažintis. Tamsta ma
ne pakviesi iš mandagumo ka
vos, o aš, atsilygindamas, pa
prašysiu pas save, gi ten — yra 
mano gražioji duktė. Jūs galite 
Įsimylėti ir panorėti susituokti. 
Ir tada kaip aš galėsiu savo 
dukterį leisti už vyro, kuris net 
laikrodžio neturi?...

Mokytas
Jis buvo tiek mokytas, kad 

arklį galėjo pavadinti devynio
mis kalbomis, ir tiek kvailas, 
kad jojimui nusipirko karvę.

Būtų blogesni...
Daugelis žmonių būtų bloges

ni, jeigu jų ekonominė padėtis 
būtų geresnė. Parinko Pr. Al.

mas.

Tei. 249-7691
WESTON RD. — WILSON AV., 
$23.900, atskiras namas, sklypas 
57x213 pėdų, skola iš 7%, greitas 
užėmimas.

BLOOR — ROYAL YORK RD.. 
$32.500 prašoma kaina, atskiras 
vieno augšto plytų namas, 5-ki 
kambariai ir 2 dideli kambariai 
rūsyje, 2 prausyklos, namas arti 
prie Bloor ir tik keleto metų se
numo.
BABY POINT, $10.000 įmokėti, le
galus dviejų šeimų namas, garažas, 
labai geroj gražioj vietoj, arti cent
rų. Greitas užėmimas ir puikus na

GOLFO TURNYRAS
Kanados lietuvių sporto apygardos 

uždaras (closed) golfo turnyras įvyks 
rugpjūčio 25 d., 12 vai, Glen Eagle 
golfo klube. Dalyvauti £alį tik pil
nateisiai Š. Amerikos Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungos nariai. 
Metinis nario mokestis suaugusiems 
$2.50, jauniams $1.50. Kurie dalyvaus 
apygardos turnyre, ’ turės teisę da
lyvauti ir sąjungos žaidynėse rugsė
jo mėnesį. Golfininkai, kurie dftr 
nėra sąjungos nariai, bet norėtų jais

KANADOS ĮVYKIAI
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 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Šeši 9-12
Sekm. 9.30-1 i

Moka:
♦

už depozitus-5%
už šėrus -5^%

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9288
RONCESVALLES — QUEEN, įmokėti apie $4.000; švarus 8 kambarių 
namas prie gero susisiekimo ir krautuvių; skola iš 7% %; prašo S23.500. 
BLOOR — INDIAN GROVE, arti požeminio susisiekimo, parko ir apsi
pirkimo, 8 gražūs kambariai, modernios virtuvės, naujas apšildymas, erd
vus ir skoningai Įrengtas kambarys rūsyje, dvigubas garažas ir platus 
įvaliavimas; įmokėti apie $7.000, galima tuoj užimti. '
JANE — ST. JOHNS RD., rupių plytų, kvadratinis planas, 6 kambariai, 
2 virtuvės, įrengtas rūsys, dvigubas garažas; įmokėti apie $10.000.
RUSHOLME RD. — BLOOR, trijų butų 15 kambarių, viskas įrengta at
skirai. Nuomos pajamos $300 į mėnesį ir 5 kambarių butas savininkui, 
skirai. Nuomos pajamos $300 į mėnesį ir 5 kambarių butas
MIMICO — LAKESHORE, naujesnės statybos, 5 butų namas, vandeniu - 
alyva šildomas, didelės nuomos pajamos; prašo apie $64.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namij: 537-2869 I

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

BLOOR — KEELE, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kambarių, 2 bu
tų pastatas, geroj vietoj, geras, švarus pastatas. 2 garažai; prašo $41.000. 
BLOOR — DUNDAS, Alhambra Ave $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 9 
didelių kambarių, 3 virtuvės, 2 garažai, labai švarus ir geras. Namas iš
mokėtas.
RUNNYMEDE — BLOOR, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 miegamųjų 
Vienaaugštis (bungalow), įrengtas rūsys; prašo $34.000.
WINDERMERE — BLOOR, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambariai 
per 2 augštus, privatus įvažiavimas.
BLOOR — KIPLING, $3.000 įmokėti, 4 kambarių vienaaugštis, sklypas 
60x156; prašoma kaina $20.000.
BATHURST — LAWRENCE, $7.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 5 kamba
rių vienaaugštis (bungalow), privatus įvažiavimas, garažas, įrengtas rū
sys, gražus sklypas, prašoma $27.000.
ŠIAURĖS VAKARUOSE, $35.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 5 metų se
numo, su balkonais, 12 butų po 2 miegamuosius pastatas, prašoma $160.000 
BATHURST — LAWRENCE, $25.000 įmokėti, gražių plytų, gerai pasta
tytas, su balkonais, po 2 miegamuosius. 8 garažai ir 6 vietos pastatyti 
automobiliams, priv. įvažiavimas, geras išnuomojimas, prašoma $135.000.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LEI-1161, namV 783-2105

(Atkelta iš 1-ro psl) 
nikelio monetų. Dabartiniai 
įrenginiai automatuose yra taip 
sutvarkyti, kad jie nepriima mo
netos, jeigu joje nėra sidabro. 
Juos teks pakeisti naujais, pri
imančiais ir sidabrines, ir ni
kelines monetas. Vyriausybės 
kompensacija automatų savinin
kams ir jų gamintojams valsty
bės iždui atsieis apie 4 milijo
nus dolerių, nes automato kont
rolės prietaisas kainuoja apie 
16 dolerių.

New Brunswick vyriausybė ir 
K. C. Irving naftos bendrovė nu
tarė įrengti naują uostą Lorne- 
ville vietovėje, šešių mylių at
stume nuo Saint John. Specia
lūs dokai čia galės priimti net 
750.000 tonų talpos milžiniškus 
tanklaivius. Jų atgabenta nafta 
traukiniais bus pervežama į ki
tas Kanados dalis ir JAV. Šį 
uždavinį lig šiol atlikdavo Šv. 
Lauryno jūrkelis, kuriuo gali 
{įlaukioti tik labai riboto dydžio 
aivai. Pastaruoju metu naftos 

pervežimui pradedami naudoti 
vis didesni ir didesni tanklai
viai, nes tokiu būdu sumažina
mos transporto išlaidos. Jiems 
Kanados ir JAV rytinio pakraš
čio uostai yra permaži. Panašus 
uostas planuojamas ir prie Van
kuverio akmens anglims gabenti 
į Japoniją, čia taip pat atei
tyje bus panaudoti milžiniški 
transporto laivai.

Naujųjų demokratų vado T. 
C. Douglas pralaimėjimas fede
racinio parlamento rinkimuose 
22 šios partijos atstovus parla
mente paliko be jokios vadovy
bės. Naujųjų demokratų vadu 
federaciniame parlamente buvo 
išrinktas David Lewis, 59 metų 
amžiaus advokatas, pasižymėjęs 
darbo unijų atstovavimu jų by
lose. T. C. Douglas ir toliau 
liks šios partijos vadu iki 1969 
m. liepos mėn. šaukiamo parti
jos suvažiavimo, kuris turės iš
rinkti naują vadą. Atrodo, juo 
gali tapti D. Lewis, kuris nuo 
1965 m. yra NDP vado pava
duotojas.

Ontario vartotojų apsaugos 
biuro pranešimu, visi nuo durų 
prie durų keliaujantys pardavė
jai turės užsiregistruoti iki š. 
m. spalio 1 d. ir gauti specialų 
pinigini užstatą. Kiekvienas pir
kėjas, pasirašęs sutartį ir su
mokėjęs pinigus už siūlomas 
prekes, galės ją panaikinti ir 
atsiimti pinigus pirmųjų dvie
jų dienų laikotarpyje, jeigu pa
keistų savo nuomonę, šiuos su
varžymus pardavėjams privertė 
Įvesti kasmet gausėjantys skun
dai, kad gražbyliai pardavėjai 
sugeba Įsiūlyti namuose esan
tiems šeimos nariams nereika
lingus žurnalus, knygas, apyvo
kos reikmenis. Kai susirenka vi
sa šeima, pasirašyta sutartį jau 
būna pervėlu atšaukti.

Valstybinis karo m užėjus Ota
voje iš lakūno Billy Bishop šei
mos gavo visus medalius ir kul
kų sukapotą naikintuvo apsau
gini stiklą nuo vėjo srovės. Bil
ly Bishop, mires 1956 m., pir
majame pasauliniame kare per 
metus laiko oro kautynėse nu

9 TORONTO"
Lietuviu skautu veikla <

• Šeštoji Romuvos stovykla pra- byno tuntai grįžo iš penktosios tau- 
dėta liepos 27 d. Ją atidarė stovyk
los viršininkas ps. dr. A. Dailydė, 
iškilmėse dalyvaujant stovyklauto
jams, vadovams ir svečiams. Nors 
dauguma Kanados rajono skautų-čių 
stovyklavo tautinėje stovykloje Miči
gane, Romuvoje stovyklauja virš 80 
stovyklautojų, daugiausia jaun. skau
čių ir vilkiukų iš Toronto, Hamilto
no, Londono. Yra taip pat po dvi 
skautų ir skaučių skiltis ir atskiras 
jūrų skautų laivas, kuriam vadovau
ja ps. A. Empakeris. Skautams va
dovauja ps. A. Baziliauskas, skau
tėms ps. E. Šakienė. Stovyklos ka
pelionas T. St. Kulbis, SJ, sekma
dienį «atnašavo pirmąsias Mišias, o 
stovyklos gydytojas ps. dr. J. Yčas 
pacientų dar neturėjo. Maitinimu 
rūpinasi p. Kairys iš Hamiltono, tal
kinamas darbščių šeimininkių. Sto
vykla įdomi tuo, kad joje labai gau
su vadovų ir vtadovių — iš viso jų 
yra net 20. Paminėtina, kad skauti
ninkų V. ir D. Fidlerių šeima iš 
Chalk River šiais metais stovyklau
ja kartu su visais. Šį šeštadienį, rug
pjūčio 3, stovykloje bus didysis lau
žas, o sekmadienį — 50 metų sk*au- 
tybės sukakties paminėjimo iškilmės. 
Stovykla uždaroma rugpjūčio 5 d.

• Liepos 20 d. Šatrijos ir Ram- 

tinės stovyklos.
• “Šatrijos” tunto tuntininkė ps. 

L Gvildienė tautinėje stovykloje pa
kelta į skautininkės laipsnį.

• Kanados rajono vadeiva s. K. 
Batūra, paskutinį kartą nuleidžiant 
vėliavas tautinėje stovykloje, LSB 
vyr. skautininkui v.s. VI. Vijeikiui 
įteikė Kanados rajono skautų vardu 
koplytėlę ir iš vyr. skautininko pri
ėmė menišką drožinį, simbolizuojan
tį 50 metų sukaktį. Drožinys bus 
taikomas Romuvoje.

• Liepos 18 d. tautinėje stovyk
loje buvo laisvės kovų diena. Ta 
proga naktį buvo atnašautos specia
lios Mišios brolijai ir seserijai at
skirai. Seserijos Mišiose “Šatrijos” 
kanklininkės skambino giesmes.

• Brolijos vienetų varžybose Šau
tinėje stovykloje “Rambyno” tun
tas išsirikiavo dešimtoje vietoje. Da
lyvavo 23 vienetai.

• Liepos 19 d. tautinės stovyklos 
futbolo varžybose Kanados rajono 
rinktinė nugalėjo JAV rinktinę 6:0.

• Tautinėje stovykloje stovykla
vo apie 1500 skautų-čių ir vadovų iš 
visų Kanados ir JAV skautų viene
tų. Po vieną atstovą stovyklon at
siuntė Australija, Urugvajus, V. Vo
kietija ir Švedija, C. S.

EKSPORTAS
būti, prašomi registruotis per savo 
klubus, o nepriklausą klubams — 
per apygardą. Registracijos duome
nys turi būti pristatyti apygardai 
nevėliau rugpjūčio 19 d. Vėliau jo- 
kta registracija nebus priimama. 
Turnyro pradinis mokestis $1.00, ku
ris turi būti pristatytas apygardai 
iki tos pačios datos. Po to . bus su
darytos ketveriukės ir kapitonai pa
informuoti apie jų sudėtį. Turnyro 
dieną jokios registracijos nebus. Taip 
pat nebus keičiamos ir ketveriukės. 
Šiame turnyre bus varžomasi dėl 
gražiausios ir brangiausios Šiaurės 
Amerikos lietuvių taurės, kurią do-

mušė 72 vokiečių lėktuvus ir ta
po žymiausiu karo lakūnu-did- 
vyriu Vakarų sąjungininkų eilė
se. Kanadiečiams jis yra tauti
nis herojus, kaip mums Darius 
ir Girėnas.

vanojo Stasys Kundrotas. Praeitų 
metų nugalėtojas ir dabartinis jos 
saugotojas yra V. Astrauskas.

K. Lukošius, K. A. S. vadovas, 
28 The Palisades, Toronto 3, 
Tel. 762-8998

ft 1968 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE g
Toronto miesto taryba per parkų ir pramogų skyrių, drauge su To

ronto Muzikų Draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės fondo 
ir ‘‘Toronto Daily Star”, praneša sekančia programą:

Sekmadienį, rugpjūčio 4
— The Originals Club orkestras; 

viešnia sol. Judith LeBane
— H.M.C.S. York orkestras;

svečiai — Ohulani Hawaiian grupė
2.30 v.p.p. WillowvalePark — Eddy Graf ir jo orkestras
5.30 v.p.p.JEiigh Park
7.30 v.v.
8.00 v.v.

2.30 v.p.p. High Park

2.30 v.p.p. Kew Gardens

ft 8.00 v.v.

8.30 v.v.

7.15 v.v.
8.00 v.v.
8.30 v.v.

8.30 v.v.

ft 7.30 v.v.

8.30 v.v.
8.30 v.v.

12.15 v.p.p. N. Philips sq.
8.30 v.v.
8.30 v.v.
8.30 v.v.

— Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett 
Earlscourt Park — Johny Lombardi koncertų serija 
Exhibition Park — Populiari simfonija — dir. Walter 

Babiak, viešnia sol. — Doreen Hume
Pirmadieni, rugpjūčio 5

N. Philips Sq. — Broadway muzika, dir. Lloyd Brad- ~ 
shaw; ištraukos iš Rodgers ir Hamer- g 
šteino, Lerner ir Loewe, Gershwin 
veikalų , y

Ramsden Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras J
Antradienį, rugpjūčio 6 §

Moss Park — Vaikų teatras “Cinderella” §
Allan Gardens — Toronto įgulos artilerijos orkestras X 
Withrow Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras g

Trečiadienį, rugpjūčio 7 j
27. 71222^^ — Ohulani Hawaiian grupė 3
Monarch Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras & 
Dufferin Gr. Prk. — kadriliaus šokiai—Angus McKinnon ork. “ 
Eglinton Park — Šokiai po mėlynu dangum — Frank 

Evans ir jo orkestras
Riverdale Prk. — Klaas Van Graft Martin ir Sally, Joso, 

Chick Roberts x
Ketvirtadieni, rugpjūčio 8

Rosehill Park

* '

ft 
s

— The Alf Coward džiazo grupė ir Pat 
Riccio grupė

— The Toronto Workshop Productions — 
“Veidai” (Faces)

— kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras §
— kadr. šokiai — Al Aylward orkestras &

§
§8.00 v.v. N. Phillips Sq.

High Park 
Kew Gardens

Sekmadienį, rugpjūčio 11
2.30 v.p.p. High Park

g 2.30 v.p.p.Kew Gardens

§ 2.30 v.p.p. Willowvale Prk.

— H.M.C.S. York orkestras g
su Ohulani Hawaiian grupe S

— The Governor General’s Horse Guards § 
orkestras; viešnia sol. — Kathy McBain* 

„ ____________ — Ellis McLintock ir jo orkestras S
ft 2.30 v.p.p. N. Phillips Sq. — The Toronto Workshop Production — § 
g “Veidai” (Faces) &

: — Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett ®
— Ellis McLintock ir jo orkestras §

§ 5.30 v.p.p. High Park 
g 7.30 v.p.p. Earlscourt Prk. ------

Margis Dru g Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
; Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitu kasdieninio 

reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS. RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT. <

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

F. SE1K0S REAL ESTATE
1997 Dundas Sf. W. . 533-4414

6 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1868. VIII. 1—Nr. 36-31 (965-6)

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

KINGSWAY — BLOOR. Prašoma pilna kaina tik $18.900; vienaaukštis, 
atskiras namas ant gražaus medžiais apaugusio sklypo, privatus įvažiavi
mas, puiki vieta.
ROYAL YORK — BLOOR. Labai jaukus 5 kambarių vienaaugštis; gara
žas su plačiu privačiu įvažiavimu, labai graži rami gatvė, apaugusi didžiu
liais medžiais; priedo — pusryčių kambarys prie virtuvės; visai netoli 
krautuvių bei požeminio traukinio stoties.
SWANSEA — BLOOR. Gerai iš lauko atrodantis atskiras 6 kambarių na
mas, šildymas, vandeniu - alyva, garažas; atrodo, reikalingas vidaus da
žymo; apie $10.000 įmokėti, tuoj galima užimti. ?
JANE — BLOOR, 8 kambariai per du augštus, rupių plytų, kvadratinio 
plano; garažas su plačiu šoniniu įvažiavimu; nemari kambariai, maždaug 
apie $10.000 įmokėti; pėsčiam galima nueiti iki požeminio traukinio 
stoties.
INDIAN RD. — BLOOR. Didžiulis 11 kambarių atskiras namas, 3 prau
syklos, garažai su privačiu įvažiavimu, puiki vieta gyventi pačiam ir dar 
gauti pajamų; apie $15.000 įmokėti, 5 kambariai pirmame augšte, didelis

ROYAL YORK — BLOOR. Gražus 6 didelių kambarių kvadratinio plano 
atskiras namas; naujas vandens - alyva šildymas; garažas su privačiu įva
žiavimu, užbaigtas rūsys, apie $10.000 įmokėti, įdomus sklypas.
ORIGINALUS TRIBUTIS. 3-jų ir 2-jų miegamųjų, tik keliolikos metų se
numo; vandeniu - alyva šildymas, garažai; apie $15.000 įmokėti, High 
Park rajone.
ORIGINALUS KETURBUTIS. Apie $15.000 įmokėti, Jane — Annete ra- 
jone, vandeniu - alyva šildomas; mūriniai garažai, labai platus įvažiavi
mas, viskas išnuomota.
ROYAL YORK — KINGSWAY. Puikus 6 kambarių vienaaugštis ant gra
žaus sklypo, garažas su privačiu įvažiavimu. Seimininkas labai nori par
duoti, skolų nėra, upelis teka gale kiemo.
16 BUTŲ APARTAMENTAS, 2-jų ir 1-no miegamųjų, apie $22.500 meti
nių pajamų; garažai ir 100% vieta automobiliams.
RUNNYMEDE — BLOOR. Atskiras 6 kambarių maždaug 8 metų senumo 
namas, užbaigtas rūsys, garažas su šoniniu įvažiavimu, ideali vieta profe
siniam asmeniui.
DVIBUTIS — JANE — BLOOR. Apie $10.000 — $15.000 įmokėti, gara
žai su privačiu įvažiavimu.

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
PR. KERBERIS

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- a ft a AM A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME n
5% už depozitus
5 Vi % už šėrus

Kapitalas virš trijų

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatyta normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
Draugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBĖMS
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
MAGNETAWAN, ONT., $8.500 pilno kaino, vandens krantas ir 11 kamba
rių namas, įmokėti apie $3.000; geras vasarinis projektas.
SIMCO EŽERAS, $5.400 pilna kaina; sklypas vasarnamiui prie vandens kran
to, 300 pėdų gylio.
JANE BLOOR, $ 10.000 įmokėti, liuksusinis plytų namas, apšildymas van
deniu, žaidimo kambarys.
GRANADIER — RONCESVALLES, $8.000 įmokėti, pilno kaina $29.500. 
atskiras plytų namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 2 garažai, apšildymas van
deniu, 8 kambariai.
EDNA — BLOOR, $10.000 įmokėti, 10 kambarių, atskiros, gražus namas, 
3 virtuvės, 2 prausyklos, apšildymas vandeniu, garažas.
ST. CLAIR — OAKWOOD, $8.000 įmokėti; balansui vienas atviras mortgi
čius 10 metu; 11 didelių kambarių; 2 prausyklos, 4 virtuvės, garažas, geros 
pajamos.
INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 įmokėti; balansui vienas mortgičius, atski
ros (dvibutis) 12 kambarių, šildymas vandeniu, 2 mūriniai garažai su priva
čiu įvažiavimu. ___

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGVINVESTAVIMAS

$.3000 ĮMOKĖTI, pusiau atskiras, 5 šviesūs kambariai, šildymas vandeniu, 
garažas, 1 mortgičius balansui iš 8% % 10-čiai m. atdaras, New Toronte- 
$4.500 ĮMOKĖTI, atskiras plytų namas, Lansdowne-Queen rajone, 8 di
deli kambariai per 2 augštus, 2 modernios virtuvės, šildymas vandeniu, 
naujai išdažytas ir išdekoruotas, namas neužimtas.
10 AKRŲ KESWICK APYLINKĖJE lygios žemės prie Don Mills Rd. 700 
pėdų prie kelio, prašoma $10.000, priims geriausią pasiūlymą.
$10.000 ĮMOKĖTI, DVIBUTIS (duplex), plytų, atskiras namas prie Dun- 
das-Rushholme Rd., šildymas vandeniu, 14 kambarių, 4 virtuvės, 1 mort
gičius balansui, garažas, per 2 augštus 3 apartmentai.
VIENAAUGŠTIS (bungalow) vakarinėje miesto dalyje, plytų, atskiras, 
6 kambarių plius 2 kambariai rūsyje, poilsio kambarys su baru, privatus 
įvažiavimas, prašoma $29.900.
$3.000 ĮMOKĖTI Dundas - Dufferin, pusiau atskiras. 6 kambarių, 2 vir
tuvės, įvažiavimas, 1 mortgičius 10-čiai metų iš 8% %.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgHių.
Vyt. Morkis A. Bliudžius Alv. (Mieldažukė) WistoskJ

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Elndžeto tr patarnavimo planai. TWmokMbmis penkiems metams ir flglan 

B-vės am. C. (CHUCK) ROE. TeL 8626777.
lietuviškai visais Bldvmo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 

tel. RO 7-8088 kiekvienu meta.
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SUMAŽINTI MOKESČIAI
visiems Ontario

namu savininkams ir nuomininkams
Štai kas žinotina apie Ontario mokesčių sumažinimo sistemų 
i ■ g

Vietos savivaldybinių bei mokyklinių mokesčių mokėjimo naštos pa

lengvinimui Ontario vyriausybė įvedė nekilnojamo turto mokesčių su

mažinimo sistemų. Visi namų savininkai ir nuomininkai gali ja pa

sinaudoti.

Pagal šių sistemų, Ontario provincija apmokės pradinę dalį savival- 

dybinių mokesčių už kiekvienų tinkamų namų ar apartamentų. Mo

kesčių sumažinimas sudarys vidurkį 12Vi% nuo nustatytos mokesčių

sumos.

Vietos savivaldybės apskaičiuos sumažinamų mokesčių sumų ir jų 

atims nuo 1968 metų mokesčių sųskaitos. Jei namas ar apartamen

tas yra išnuomojamas, tai savininkas yra įpareigojamas sugrųžinti 

pilnų sumažinimo sumų savo nuomininkams. Provincinė valdžia su

moka pilnų mokesčių sumažinimo sumų miestų savivaldybėms.

Kiekvienas gyvenamų pastatų savininkas arba tokios nuosavybės nuo

mininkas turi teisę gauti tokį mokesčių sumažinimų, jei ta nuosavybė 

buvo 1967 metais pripažinta ir įkainota pagal "The Assessment Act" 

įstatymų.

APDRAVDA
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAM VAIKAMS • Mfr 
NESINR8 INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

‘ '"'“•ALFA RADIO & TV
Parduodam Ir taisom televizijos Ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

ĮVAIRŪS siuntiniai IR DOVANOS į

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

UŽDARYTA VASAROS ATOSTOGOMS 
NUO 

LIEPOS 18 IKI RUGPJŪČIO 5 D.

Jei esate namų savininkas...
Jeigu mokate tiesiogiai savivaldybinius mokes
čius, tai mokesčių sumažinimų gausite tiesiogiai 
iš vietos savivaldybės — kaip 1968 metų mokes
čių nuolaidų arba čekį. Jei mokate pagal susi-

Jei esate šeimininkas

Kaip gyvenamosios nuosavybės savininkas gausi

te mokesčių sumažinimų tokiu pat būdu kaip jau
» įnirti w ?«;« tu it ui 'ffl: r 'i K-to i 4n ' i ut ų

tarimų kartu su namo hipoteka (mortgičium), 
kur tos hipotekos savininkas sumoka mokesčius 
už jus, tai jums mokesčių sumažinimas bus grų- 
žinamas, atskaitant nuo reguliarių mokėjimų 
sumos.

minėti namų savininkai. Taip pat visų mokesčių 

sumažinimo sumų turėsite grųžinti nuominin

kams.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
jki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Jei esate nuomininkas

Jūsų šeimininkas yra įpareigotas jums grųžinti pilnų mokesčių suma

žinimo sumų gautų iš vietinės savivaldybės, už kiekvienų gyvenamų na

mų ar apartamentų. Jei išgyvenote bute ar apartamente visus 1968 

metus, turite gauti pilnų mokesčių sumažinimo 
sumų. Jei išgyvenote tik dalį metų, jums pri
klauso tik tam tikra grųžinamų mokesčių dalis. 
Pavyzdžiui jei išgyvenate 6 mėnesius, jums pra
klauso pusė metinės sumos. Štai kų turite dary
ti, kad gautumėte mokesčių sumažinimų:

* Jeigu jūsų nuomos sutartis pasibaigė prieš birželio 30, turite pra

šyti savininkų ar jo agentų grųžinti jums priklausančių dalį.

• Jeigu jūsų nuomos sutartis baigėsi po birželio 30 ir ji tęsis iki gruo

džio 31, tai jūsų šeimininkas ar jo agentas pats turės jums grųžinti 

mokesčių sumažinimų.
Kiekvienu-atveju namų savininkas ar jo agen
tas yra įpareigotas, pagal įstatymų, jums pri
klausančių mokesčių sumažinimo sumų sugrų
žinti iki 1968 metų gruodžio 31 d.
Jer kuris savininkas nesilaikytų šio įstatymo ir

negrųžintų mokesčių sumažinimo sumos savo nuomininkams, gali bū

ti baudžiamas iki $200 kiekvieno nusikaltimo atveju. Be to, jis bus 

dar priverstas grųžinti sumažinimo sumų.

231-2661 2 3 3-3323

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

DR. E. ZUBRIENE

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimos iŠ Howard Pork Avenue) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 ta iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 vjp. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

DR. J. MATULIONYTĖ 
DR. D. ANDRIULIONYTE

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St. W. (prie Keele) 

Pirm, antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p. 
Antr. ir ketvirt.: 12.00 — 8 v.v.

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372 OKULISTES

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.

SALES AND SERVICE
Taisomi tele1 

lempos ir

1000 College St., • LE. 1-3074 . Sav. P. Usbalis

ir
EAR-VISION
TAISOM IR PARDUODA

Jei jums iškiltų kokių klausimų apie mokesčių 
sumažinimą, prašome kreiptis: Municipal Subsi
dies Branch, Department of Municipal Affairs, 
801 Bay Street, Toronto 5, Ont. Tel- Area code 
416-365-6881.

Vyrų ir jaunimo mod—nlik.. 
DRABUŽIŲ KRAUTUVE 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
531-1432 Sav. A. B. Beresnevičius

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 11 Automobilių vilkikas (towing). Autovežl- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Seop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8563.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (Rugpj. 1—5) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

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

Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191

BALTIC MOVERS
BALDAI irki.

HON. W. McKEOUGH 

Savivaldybės reikalų ministeris

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

A.P. GARAGE
M HOWARD PARK AYR

LE. 5-9130

Sav. ANTANAS PA8KEVICIU8

Vežamas tartas pilnai apdraustas.
Skambinti teL LE 4 -1463

30 Dewson St, Toronto. Ont

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TIL LK 2*2299

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO
K. STRIAUPIS 

Re*. teL LE 6-5363

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo-

Kabineto telefonas LE 4 • 4451 
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais

1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(Į rytus nuo Dufferin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampM Bloor & BoHiont) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
m ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieatra valymas. SutaL

j 1613 Dundas St

Hi
HiFi

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.

W.
S32 - 7733

ALL

Sav. R. Stasiulis

ir sužadina naujų audinių augimą.
Dabar Bio-Dyne galima gauti tejn- 
bei lazdelės formose “Preparation 

H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi- 

patenkinti.

Skambinkite LE. 34912.
lo

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

bilietus keliaujantiems autobusais,
laivais, lėktuvais

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones

Skambinti telefonu 278 7261

• parftpina

dienos metu arba vakarais

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po

Vėlesniu ar kito laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

L. L UNSKY, R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C. 

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924

Darbo valandos 9.30 vx—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

dra.ud.imai
NAMŲ.AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V4MŲ 
R UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131



Toronto "Varpo“ šokėjai autobuse pakeliui į Čikagą. Atvykę Čikagon 
kojas

TOROWT®^

Tautinių grupių

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Ilgamečiai Toronto vys

kupui pagalbininkui, nekartą 
dalyvavusiam lietuvių iškilmė
se, išvykstančiam į Peterboro 
vyskupo ordinaro pareigoms, 
geriausi linkėjimai ir nuoširdi 
padėka.

— Šis penktadienis — rug
pjūčio pirmasis. Rytinės pamal
dos 7.30 v. ir vakarinės — 7.30 
v. Po rytinių pamaldų lankomi 
ligoniai.

— Praėjusi sekmadienį baig
ta gražiai pavykusi 3 savaičių 
Gerojo Ganytojo stovykla. Pa
dėka priklauso stovyklos vado
vybei, uolioms šeimininkėms ir 
visiems stovyklautojams už vi
sas pastangas ir pareigingumą.

— Liepos mėnesį šv. Jono 
lietuvių kapinėse palaidoti: a.a. 
Mykolas Slapšys, Petras Mise
vičius, Napoleonas Zabulionis, 
Juozas Norvaiša ir Adolfas Gi- 
niotis. Mirusiųjų artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Springhurste lietuviams 
vasarotojams sekmadienio pa
maldos Įprasta tvarka: 10 ir 11 
vai.

Atostogų proga Toronte lan
kėsi kunigai: St. Kulbis, SJ, 
Alg. Bortkevičius, P. Totorai
tis, J. Liauba, dr. J. Patašius. 
Pastarasis dirba Great Falls, 
Mont., prie katedros kaip vice
kancleris ir kolegijos profeso
rius. Toronto Šv. Jono Kr. baž
nyčioje sekmadienį, liepos 28, 
atlaikė pamaldas ir pasakė pa
mokslą. Jo brolis su šeima gy
vena Toronte.

Pašto tarnautojų streikas 
spaudai sudarė daug" keblumų 
— neįmanoma išsiųsti laikraš
čio nė gauti korespondencijos. 
Priešstrėikinė “TŽ” liepos 18 d. 
laida buvo pašto dar priimta 
liepos 16 d., bet pasiekė tik da
li skaitytojų. “TŽ” liepos 25 d. 
laida nebuvo atspausta dėl 
Įprastinių laikraščio vienos sa
vaitės atostogų. Jungtinis “TŽ” 
šios savaitės 30-31 numeris su 
rugpjūčio 1 d. data išleistas nor
malia tvarka. Dėl pašto streiko 
Toronto prenumeratoriai prašo
mi atsiimti laikraštį administ
racijoj. Didesnis kiekis šio “T. 
ž.” numerio paliktas krautuvė
se ir Springhurste “Springhurst 
Gardens” restorane, kurios sa
vininkė yra Marcelė Liegus- 
Lieguvienė. Ten galima “TŽ” 
nusipirkti.

J. Dumčius iš Australijos lan
kėsi Montrealyje, Toronte ir ki
tose vietovėse. Ilgesnį laiką ke
tina pabūti JAV-se. Kelionės 
proga renka įvairius tautodai
lės eksponatus Adelaidės lietu
vių muzėjui, kuris jau įsteigtas 
ir susilaukė australų dėmesio. 
Vieno kultūrinio australų festi
valio proga m u z ė j u s buvo 
įtrauktas į lankytinų įstaigų są
rašą. “TŽ” redakcijoje J. Dum
čius gavo lietuvių kankinių kry
žiaus Midlande modelį. Jis ap
lankė Toronto lietuvių įstaigas 
ir eilę asmenų; gavo Adelaidės 
lietuvių muzėjui įvairių dalykų.

Laima Švėgždaitė, kaip “TŽ” 
korespondentė, dalyvavo tauti
niu grupių spaudos surengtoje 
kelionėje po rytinę Ontario pro
vincijos dalį. Vėliau ketina pa
rašyti savo įspūdžius.______

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programa* girdimos 
du kartus per savaitę — 

Šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250. stotis CHW0.

Oakville, Ont, Kanada: 
Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270. stotis WHLD. 
Niagara Falls. N.Y.. USA.

Programos ved.—J. k. SimanavKius, 
LE 4-1274.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šią mokyklą gauna piges
nį auto draudimą. Nemokami 
nurodymai klasėje ar namuose 
turintiems laikinus leidimus.

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1876 BATHURST ST.
TaL LE 2-3656. RytaoM HO 6-1331

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Jonui Kupčiū

nui, nuoširdi užuojauta velionies 
broliui Pranui. Užuojautos Mi
šios, užprašytos A. J. Rakaus
kų, bus laikomos rugpjūčio 10 
d., 7.30 v.

— Mirus a.a. Adolfui Ginio- 
čiui, giliai užjaučiame Lietuvo
je likusią šeimą ir čia esančius 
artimuosius. Velionis palaidotas 
liepos 23 d.

— Rugpjūčio 1 d. pradeda
mos gregorinės Mišios už a.a. 
Stanislovą Petkūną, užpr. U. 
Petkūnienės; sekmad., rugp. 4 
d., 10 v. — Mišios už a.a. Jono 
vėlę, užpr. dr. Urbaičio.

— Šis penktadienis mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpažintis ir 
Komunija — 7 ir 8 v. ryto ir 
7.30 v. vak. Ligoniai sakramen
tais aprūpinami iš anksto susi
tarus.

— šį sekmadienį — mėnesi
nė rinkliava parapijos skoloms 
sumažinti.

— Tretininkų mėnesinis susi
rinkimas — šį sekmadienį po 
Sumos; Mišios kongregacijos in
tencija — 9 v.

— T. Paulius yrą išvykęs po
ros savaičių poilsiui. T. Ambro- 
zijus kapelionauja ateitininkų 
stovykloje.

— Pasibaigus Aušros stovyk
lai, kurioje vasarojo visa šim
tinė jaunimo, šiuo metu T. pran
ciškonų stovyklavietėje, N. Wa- 
sagoje stovyklauja ateitininkai.

— Mišios sekmadieniais T. 
pranciškonų stovyklavietėje — 
11 vai.

— Pakrikštyta: Justino ir Ja
ninos Rasų - Račkauskų sūnus 
Justinas-Paulius; Alfonso ir Al
donos Totoraičių dukrelė Jąz- 
mina-Regina. Sveikinimai!

— Sveikinimai ir geriausi lin
kėjimai jaunavedžiams Aloyzui 
Viskontui ir Daliai Skrinskaitei!

Ant. Rinkūnas, KLB pirmi
ninkas, liepos 26 d. išskrido į 
Calgary, kur aplankys vietos lie
tuvius. Liepos 28 d. savaitgaly
je, talkinamas Calgary apylin
kės pirm. A. Nevados ir kitų, 
aplankė Edmontono lietuvius. 
Rugpjūčio 3-4 d. Vankuvery 
įvyksta Vakarų Kanados Lietu
vių Diena. Joje dalyvaus vysk. 
V.'Brizgys, sol. St. Baras, muz. 
A. Kučiūnas, A. Rinkūnas ir kt.

Prašoma atkreipti dėmesį į 
“TŽ” atkarpoje 2 psl. spausdi
namus Lenkijos karinio atta
che atsiminimus, kurie ten per
duodami atpasakojimo būdu. 
Autorius pik. L. Mitkiewicz yra 
buvęs Kaune Lenkijos kariniu 
atstovu ir dabar išleisdino atsi
minimų knygą, liečiančią ir 
daugelį Lietuvos vadų.

Onai Jankauskaitei liepos 29 
d. Šv. Juozapo ligoninėje pada
ryta operacija.

Dr. J. Urbaitis išvyksta ato
stogų. Kabinetas bus uždarytas 
nuo rugpjūčio 3 iki rugsėjo 3 
dienos.

PADĖKA
Baigdamas sveikti po ištikusios 

mane akių ligos, jaučiu, kad lieku 
d-aug kam skolingas padėką už lan
kymą. užuojautas, gražius linkėjimus, 
dovanas, gėles, laiškus. Esu dėkin
gas organizacijoms: broliams sava
noriams, KLB krašto valdybai, pa
rapijų klebonams ir jų atstovams, 
seselėms. Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo valdybai, “Tėviš
kės žiburiams”, Toronto ateitinin
kams, “Varpui”. Ypač esu dėkingas 
iš kitur atvykusioms: J. E. vyskupui 
V. Brizgiui, poniai J. Trimakienei 
iš Niujorko, kun. St. Ylai iš Put- 
namo, prelatui dr. J. Tadarauskui 
iš Hamiltono už jo specialias pamal
das.

Bepigu sirgti jaučiant tokias užuo
jautas ir lietuviškai-krikščioniškas 
širdis.

Dar kartą didelis ačiū visiems!
Jonas Matulionis

VASARNAMIAMS
• $1195 pilna kaina►

> • Nedidelis {mokėjimas -
> lengvos tšsimokėjimo 

sąlygos
’ • 89 mylios
‘ • Saugus, smėlėtas poplū-
, dimys
, • Gražūs medžiai

Brošiūros teiraukitės
f tel. 223-6222, Toronto

bando miklina sustingusias 
Nuotr. A. Zadurskio

Važiuojantieji į Kanados va
karus prašomi įsidėmėti, kad jų 
laukia ypač Vankuverio lietu
viai, kurie rugpjūčio 3-4 dieno
mis rengia Vakarų Kanados Lie
tuvių Dieną. Nebuvusiems Ka
nados vakaruose tai puiki pro
ga pakeliauti tose srityse, pa
matyti skirtingą nuo Kanados 
rytų kraštą ir susipažinti su tos 
srities lietuviais. Bendras Van
kuverio lietuvių kvietimas vi
siems Kanados lietuviams buvo 
paskelbtas ankstyvesniuose “T. 
Ž.” numeriuose drauge su Lie
tuvių Dienos programa. Nuvy- 
kusieji į Vankuveri tesikreipia 
į rengėjų komiteto pirm. B. Vi- 
leitą, 2366 W. 7th Ave, Vancou
ver 9, B.C.

Bronius Urbelis liepos 22 d. 
išvyko Ispanijon praleisti ato
stogų.

Į TORONTO MIESTAS

PRANEŠIMAS ATMATŲ IŠVEŽIMO REIKALU

i Kadangi pirmadienis, rugpjūčio 5-ji, yra nedarbo die
na miesto aptarnautojams, todėl tą dieną nebus išveža
mos atmatos. *

Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, o ant
radienio išvežimas — trečiadienį.

H. F. ATYEO, P. Eng„ 
gatvių priežiūros viršininkas Į

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sū

riai, paršiukai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai.

Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

“TAURAS” siunt. atstovybė
St Prakapas—18 Brookside Ave.,

Toronto 9, Ont, teL 767 ■ 9088
SIUNTINIAI i LIETUVĄ ir kt.

Medžiagos, avalynė ir kt Maisto siuntiniai iš Danijos.
Apdrausta — pristatymas garantuotas, 

įvairios lietuviškos ilgo grojimo plokštelės, lietuviški odos išdirbiniai.

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pogrindinė įstaiga: 670 Queen St. W.r Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.
________Hamiltone skyrius:

293 OttQWa St’ N-' Hamilton, Ont. Tel. 549-2005

Č’° Sausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;
ft, didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,

PARCELSTO EUROPE buriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

w w v v v r’W r

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD
2019 YONGE St, Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

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

v v vv■v,"r1 * v v v v v v v w ■' •

i BARONESSA 
BEAUTY SALON

- 2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252 ’
> (kampas Bloor-Durie gatvių}. Sav. Alytė Kerberienė 
■ » 4k Jh A A A dk A A 6 A dl A

^Geriausiai pailsėsit per savo atostogas^ 
| lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE GOD viloje |

a i i rs n u i r 87 East Bay Rd-S Al I DkC JNr CapeCo<L,Mass.,02655USA Z§ AA VJ LX IV N-Zl \ U TeL (Are# M7) 428.8425, -
Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvinių g 
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams. J;

% • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma. g
g • Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom).'* 
• • Geras lietuviškas maistas. g
S Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo 15 dienos. J 
e ir jau dabar priima užsakymus. *
£ Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Roseaale St.. Boston, Mass., 02124, USA. g 
2 Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai j vilą AUDRONE — 5

Cape Cod Mass., Marija Jansonas. B

vienetai olimpiadon '
Devynioliktoji sporto olim

piada įvyks šį rudenį Meksiko
je. šalia sportinių varžybų, nu
matyta ir kultūrinė programa. 
Tai naujai atgimstanti idėja, ku
ri buvo praktikuojama senovės 
graikų olimpiadose. Meksikos 
olimpiados kultūrinėje progra
moje numatytas įvairių tautų 
pasirodymas. Jau sutiko daly
vauti šių kraštų meniniai viene
tai: Meksikos, Peru, Trinidado, 
Graikijos, Korėjos, Italijos, V. 
Vokietijos, R. Vokietijos, JAV, 
Taivano, Nigerijos, Kamerūno, 
Danijos, Kolumbijos, Izraelio, 
Etiopijos, Rumunijos, Prancū
zijos, Jugoslavijos, Kanados. Pa
starajai atstovaus Etninio Me
no Tarybos sudarytos trys gru
pės: “Les Cabertans” — Mont- 
realio prancūzų mišrus daini
ninkų kvartetas, “Kanata” — 
šokėjų grupė, sudaryta iš įvai
rių tautybių, “Kelev” — estų 
gimnasčių grupė. Šios trys gru
pės sudarys darnų meninį vie
netą, kuris pavaizduos kanadie
čių gyvenimą nuo pradžios iki 
šių dienų. Grupės atrinktos š.m. 
balandžio ir kovo mėnesį paty
rusių asmenų. Į šokėjų grupę 
įeina šių tautybių asmenys: ang
lai, airiai, škotai, ukrainiečiai, 
kiniečiai, lenkai, slovakai, žy
dai, filipiniečiai, vengrai, estai. 
Olimpiadoje ji šoks įvairių Ka
nados tautybių šokius.

Sporto olimpiados kultūrinės 
programos reikalu liepos 25 d. 
buvo sukviesta spaudos konfe
rencija Toronto Royal York 
viešbutyje. Kanados ętninio Me
no Tarybos pirm. J. Fisher, bu-

vęs Kanados šimtmečio Komi
sijos pirmininkas, dabar gyve
nąs Toronte, pareiškė, esą pir
mą kartą sportinės olimpiados 
rengėjai įjungė meninę progra
mą ir tuo suteikė progą plačiau 
pasirodyti kanadiečiams. Pasta
rieji, kaip numatoma, pade
monstruos savo krašto kultūros 
įvairumą. Globos komiteto pirm. 
D. J. Preacher, garsiosios Simp- 
son-Sears Ltd. bendrovės prezi
dentas, pranešė, kad Kanados 
reprezentacinei meno grupei, 
vykstančiai į Meksiką, reikės su
telkti $50.000. ęsą jau kreiptasi 
į valdžios įstaigas ir pramonės 
bendroves lėšų. L. Kossar, Ka
nados Etninio Meno tarybos 
vykdomasis direktorius, kuris 
vadovavo spaudos konferenci
jai, pranešė, kad Meksikon vyks 
40 asmenų grupė. Skaičius esąs 
apribotas olimpiados rengėjų. 
Minėtoji grupė išvyks Meksi
kon š.m. spalio 6 d., dalyvaus 
iškilmingame olimpiados atida
ryme spalio 12 d., gyvens olim
piniame rajone ir kasdien at
liks programą atletams, kultū
rinėms kitų kraštų grupėms, 
taipgi pasirodys Meksikos sos
tinės parkuose ir teatruose. Ka
nadiečių grupė sugrįš spalio 31 
d. Jai vadovaus L. ir Z. Kossar 
ir atitinkami specialistai. Prieš 
kelionę Meksikon grupė surengs 
spektaklį Toronte, kur parodys 
paruoštą' programą, pavadintą 
“The peoples of Canada”.

Aukos tam projektui priima
mos: Canadian Folk Arts Coun
cil, 49 Wellington St. East, To
ronto, Ont. Tel. 363-9311.

Žymių veikėjų vestuvės. Lie
pos 20 d. Prisikėlimo šventovė
je susituokė Dalia Skrinskaitė 
su Aloyzu Viskontu. Iškilmė at
kreipė visos Toronto lietuvių 
kolonijos dėmesį, nes abu — 
žymūs visuomenės veikėjai. Da
lia Skrinskaitė, veiklių visuome
nininkų dukra, nuo pat mažens 
gyvai reiškėsi skautų veikloje, 
būdama studentė — jaunimo ir 
Lietuvių Bendruomenės darbuo
se. Daugiausia ji yra nuveikusi 
muzikos bei dainos srityje. Bai
gusi muzikos mokslus Toronte, 
ji dirba kanadiečių gimnazijoje 
ir atliekamu laiku — lietuvių 
organizacijose kaip pianistė 
akompaniatorė ir dirigentė. 
Daugelis koncertų rengėjų ne
apsiėjo be jos pagalbos. Pasta
raisiais metais ji buvo pakvies
ta “Varpo” choro dirigente. Per 
trumpą laiką ji sugebėjo užsi
rekomenduoti kaip pajėgi choro 
vadovė. Aloyzas Viskontas, už
augęs P. Amerikoje, su tėvais 
persikėlė Kanadon ir čia baigė 
inžinieriaus mokslus. Jis, kaip 
ir jo tėvai, visur reiškėsi lietu
viškoje veikloje ir tapo išrink
tas LB krašto valdybom Dėlto 
plačioji visuomenė gausiai da
lyvavo jųdviejų vedybinėje iš
kilmėje. Koncelebracines Mišias 
atnašavo kun. Placidas Barius, 
OFM, kun. P. Ažubalis ir kun. 
B. Bagdonas, OFM. Pamokslą 
pasakė kun. P. Ažubalis. Gie
dojo “Varpo” choras, sol. A. 
Stempužienė ir sol. V. žiemely- 
tė; vargonais palydėjo J. Govė- 
das. Vestuvinė puota įvyko Sut
ton Place viešbutyje, kur daly
vavo apie 300 kviestinių svečių. 
Jaunavedžius sveikino KLB 
pirm. A. Rinkūnas, “Varpo” 
choro atstovas J. Šarūnas, tė
vai, o-padėkos žodį tarė jauna
sis. Visi sveikintojai ir susirin
kusieji linkėjo sėkmingos atei
ties ir atsparaus lietuviškumo 
šeimos gyvenime. Nb.

A. NORKELIONAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REGZD 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS

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

YURIS BUSINESS 
MACHINES CO.

909 Dundas St. W. Tel. 364-9922 
Parduodame • taisome - išnuo
mojame. Rašomąsias mašinėles 
su liet šriftu. Skaičiavimo ma
šinėles. Kasos mašinėlės, kalku
liatoriai, preciziniai laikrodžiai.
IŠNUOMOJAMA KABINA Stayne- 

ryje iš dviejų miegamųjų; $10 j sa
vaitę; negalintiems mokėti — nemo
kamai. Tel. 112-705-428-2743.

PARDUODAMAS 3 SKLYPŲ kam- 
pinis žemės p'otas lietuvių rajone 
Staynery. Lietuviams $.1000 nuolai
da nuo esamų kainų. Tel. 112-705- 
428-2743.

Orkestras mažiems parengi
mams prieinama kaina. Skam
binti zA. Zaremba 767-7084.

DOVANU SIUNTINIUS i Lie 
tuva su užtikrintu nristatymu 
salima siusti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras) 421 Hackney Rd.. 
London. E. 2, England, SHO 
8734 (sklb.).

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji mlnHti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1.

Nedidelis orkestras įvairiems pareit-

8 psl. • Tėviškės žiburiai • 1868. VIII. 1—Nr. 30-31 (965-6)
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Vitolis ir Aldona Šipeliai po jungtuvių prie Prisikėlimo parapijos 
bažnyčios Toronte gegužės 1 8 d. Aldona Šapokaitė yra žymiojo lie
tuvių istoriko ir pirmojo “Tėviškės Žiburių“ redaktoriaus dr. Adol
fo Šapokos ir dantų gydytojos Adelės Stanionytės dukra. Ji yra-bai- 
gusi Toronto universitete odontologiją ir gilinusi studijas Harvardo 
un-te JAV. Jaunasis yra baigęs inžinerija McGill universitete 
Montrealyje. Abu nuo pat jaunystės aktyviai reiškiasi lietuviškose 
organizacijose. Jaunieji apsigyveno Montrealyje 
tt Gyvata ras” išskrido i Europą

Atkelta iš 1-mo psl.
$5000. Kadangi tai nepakanka
ma suma, apylinkės valdyba bu
vo numačiusi trūkstamą sumą 
pasiskolinti iš vietinio bankelio 
“TaPka”, bet paskutinėm die
nom atėjo iš Kanados valdžios- 
$5000 šekis, kuris užbaigė fi
nansinius kelionės rūpesčius.

Išleistuvių vakaras
Liepos 26 d. Hamiltono Jau

nimo Centro salėje įvyko “Gy
vataro” išleistuvės. Į gražiai pa
puoštą salę susirinko būrys ha- 
miltoniečių ir torontieČių. Būtų 
susirinkę žymiai daugiau, jeigu 
ne atostogų metas ir pašto tar
nautojų streikas, dėl kurio lie
tuviškoji spauda negalėjo pa
siekti savo skaitytojų, ypač Ha
miltone. Vietinis dienraštis “Ha
milton Spectator” paskelbė pa
rengimą ir labai gražiai parašė 
apie “Gyvatarą”, bet į dalyvių 
skaičių, atrodo, neturėjo įtakos. 
Iš Toronto atvyko L. Kossar, et
ninės meno tarybos direktorius, 
ponia Z. Kossar, ponia Preacher 
ir p. Preacher — minėtos tary
bos atstovai, J. R. Simanavičius, 
“Tėvynės prisiminimų” radijo 
programos vedėjas ir kt. Vieti
nės apylinkės valdybos narys J, 
Giedraitis, vadovavęs išleistuvių 
vakarui, pakvietė tarti žodį 
“Gyvataro” kelionės lėšų telki
mo vadovą ir apylinkės valdy
bos pirm. A. Juozapavičių. Pa
starasis pranešė geras žinias 
apie lėšas ir palinkėjo sėkmin
gos kelionės. Taip pat atsisvei
kinimo kalbas pasakė mons. J. 
Tadarauskas, KLB krašto val-

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite" nr. 752D

I J T A Q ’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L I I M V MONTREAL 20, QUEL TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS IS 9% 
įskaitant gyvybės draudimą iki 
$10.000
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%) 

PARDUODAMI “ŽMOGUS IR JO PASAULIS” BILIETAI 
x PAPIGINTOMIS KAINOMIS

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.
3907 Rosemount BlvA, tel. 722-3545. Diena — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

dybos vardu L. Tamošauskas ir 
etninio meno tarybos dir. L. 
Kossar. Visi linkėjo sėkmės at
stovaujant Kanadai ir lietuviams 
tarptautinėje šventėje. L. Kos
sar pažymėjo, kad “Gyvataras” 
buvo atrinktas iš daugelio Ka
nados šokėjų grupių dėl dviejų 
motyvų: geros lietuvių valiosj 
ypač finansinėje srityje, ir šo
kėjų kokybės. Visiems šokėjams 
buvo prisegtos rožės, o jų va
dovei G. Breichmanienei Įteik
ta visa jų puokštė. Pavėluotai 
atsiradęs Hamiltono miesto bur
mistras pasakė kalbą, kurioje 
pareiškė savo pasididžiavimą lie
tuvių grupe, ir apdovanojo me
taliniais klevo ženkleliais. Mont- 
rejeau miesto burmistrui Pran
cūzijoje jis Įdavė nuvežti šakni
nę geltoną kepurę bei atitinka
mą lydimąjį diplomą ir ranko
galių segtukus, šokėjų grupės 
vardu angliškai visiem padėko
jo K. Biliūnas.

Šokiai ir šokėjai
Po oficialiosios dalies gyva- 

tariečiai pašoko porą lietuviškų 
šokių ir anglišką “Margaritos 
valsą”, kuris, etninio meno ta
rybos pageidavimu." Įjungtas 
programom

Pasibaigus meninei progra
mai, visi dar ilgokai* vaišinosi, 
šoko ir džiaugėsi lietuviško jau
nimo laimėjimais tautinių šokių 
srityje. Pažymėtina, kad visi 
“Gyvataro” nariai, išvykę Euro
pon, yra universiteto arba kitų 
augštųjų mokyklų studentai. 
Štai jų pavardės:

Silvija Martinkutė, Vida Paškevi
čiūtė, Aldona Volungytė, Vida Vai- 
tonytė, Siga šopytė, Amalia Fron- 
čalliitė, Birutė Palčiauskaitė, Tere
sė Tumaitytė. Nijolė Tumaitytė, An
tanas Elvikis, Vytas Beniušis, Algis 
Choromanskis, Gedas Šlekaitis, Al
fonsas Palčiauskas, Edmundas Der- 
vaitis, Gedas Breicfimanas, Kostas 
Bieliūnas, Jonas Elvikis. Akordeo
nistas — Gintas Prunskas, vadovė 
— Genovaitė Breichmanienė.

MOKA UŽ:
DEPOZITUS _________ _ .4.4%
SERUS ________ _____ ____ 5%%
TERMIN. INDĖLLIUS IKI „„7% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros šėrq ir depozitų 
sumos.




